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کمدى-موزیکال «خالتور» آرش معیریــان از دهم آبان روى 
پرده رفت و یک روز مانده به اکران پیش فروش بلیت هاى این 
کمدى آغاز شد. «خالتور» یک کمدى-موزیکال پربازیگر است 

که بخش هایى از پشت پرده موسیقى پاپ را روایت مى کند.
محمدرضا شــریفى نیا، پوریا پورسرخ، ســحر قریشى، مهران 
غفوریان، مریم امیرجاللى و على صادقى از جمله بازیگران فیلم 
هستند. اصغر سمســارزاده، بازیگر قدیمى سینما و تلویزیون، 
امیرحسین صدیق، محمدرضا هدایتى و رسول نجفیان از دیگر 

بازیگران «خالتور» هستند.
«خالتور» درباره زندگى ســه جوان موزیســین است که سعى 
زیادى دارند اسیر موسیقى بازارى نشــوند و به اجراى قطعات 
موجه بپردازند اما عدم اقبال مخاطبان موجب مى شود به سراغ 
نوعى از موسیقى بروند که علیرغم جدى گرفته نشدن از سوى 

کارشناسان، مخاطبان فراوانى دارد... 
عبدا... علیخانى و حســین فرحبخش تهیه کنندگى «خالتور» 

را برعهده داشته اند و فیلم با پخش پویافیلم روى پرده مى رود.

به گزارش ایلنا، پیش از اکران عمومى فیلم«آزاد 
به قید شــرط»، اخبارى مبنى بر اینکه این فیلم 
توقیف شــده منتشر شد که حســین شهابى 
تهیه کننده و کارگردان این فیلم در این باره گفت: 
عده اى خودسر با قصد قبلى از طریق تطمیع و با 
استفاده از بهانه هاى واهى، قبل از اکران عمومى 
سعى در توقیف فیلم «آزاد به قید شرط» داشتند، 
که وکیل بنده پس از اولین خبر کذب منتشر شده 
در یکى از سایت ها بالفاصله سازمان سینمایى 
را در جریان گذاشت و ســازمان سینمایى نیز 
همزمان با صدور پروانــه نمایش عمومى فیلم 

اطالعیه اى در سایت خود منتشر کرده و ضمن 
هشدار به سایت هاى خاطى، این خبر را کذب 

اعالم کرد.
حسین شهابى در ادامه افزود: جوسازان متعاقباً 
با تطمیع چند سایت غیر مجاز به تالش هاى خود 
براى انتشار خبر کذب توقیف فیلم ادامه دادند 
که در نهایت شناسایى شده و به مقامات قضائى 
معرفى شدند.وى همچنین عنوان کرد: پلیس 
فتا با تکمیل پرونده و محرز شــدن قصد و نیت 
جوسازان موضوع را به مقامات ذیصالح ارجاع 
داد و این پرونده در دادسراى جرائم رایانه اى در 

حال بررسى و رسیدگى است.تهیه کننده فیلم 
«آزاد به قیدشرط»، گفت: جوسازان که از مدت ها 
قبل با اغفال برخى از اعضاى یک تشکل صنفى 
و به دست آوردن یک رأى خالف قانون داورى، 
نقشــه دقیقى براى توقیف فیلم طراحى کرده 
بودند، در نهایت با هوشمندى مقام هاى سازمان 

سینمایى در اجراى اقدام خود ناکام ماندند. 
شهابى افزود: برغم برخورد قانونى با این عوامل، 
تالش خودسران براى توقیف این فیلم همچنان 
ادامه دارد و به نظر مى رســد که این هم شیوه 

جدیدى براى توقیف فیلم باشد.

على ضیاء با انتشار پستى در کانال تلگرامى اش نســبت به خبرمرگ هانیه توسلى واکنش 
نشان داد.

 هانیه توسلى بازیگر کشور پس از مرگ گربه اش در صفحه شخصى خود دراینستا گرام پستى 
به اشتراك گذاشت و نوشت: «بخواب تنها دلخوشیم! دیگه هیچى از خدا نمى خوام! دیگه تموم 

شدم، فقط منتظرم بیام پیشت.»
پس از انتشــار این پســت کاربران زیــادى در فضاى مجــازى و شــبکه هاى اجتماعى 
و نرم افزارهاى پیام رسان نسبت به این خبر واکنش نشــان دادند و به نوعى این خبر نقل هر 

محفلى شد.
اما در همین هفته تعدادى از مهندسان و کارگران شرکت نفت مشغول تعمیر بخشى از واحد 
پاالیشگاه نفت بودند که بر اثر نشت مواد نفتى، آن بخش دچار آتش سوزى شد و متأسفانه بر اثر 
انفجار شش نفر از مهندسان و تکنسین هاى شرکت نفت، جانشان را از دست دادند و دو نفر به 
شدت مجروح شدند. یکى از انتقاداتى که کاربران به پست هانیه توسلى داشتند این بود که آیا 

خبر درگذشت این چند جوان به اندازه مرگ گربه هنرپیشه زن اهمیت نداشت؟
سید على ضیاء، مجرى جوان رســانه ملى نیز در همین راستا پستى را درکانال تلگرامى اش 

منتشر کرد و نسبت به این اتفاق واکنش نشان داد.
ضیاء نوشت:

«مطمئنم همتون خبرمردن گربه  هانیه توسلى رو شنیدین. راستى مى دونید همین هفته، هفت 
جوان ایالمى در پاالیشگاه نفت تهران، زنده زنده سوختند! »

ید محمود شهریارى
دیدگاه هاى جد

گرى و اجرا
درباره بازی
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محمود شــهریارى، مجرى با ســابقه تلویزیون که در 
هفته هاى گذشــته به دلیل تراشــیدن ریش هایش در 
اعتراض به اختالس هاحاشیه ساز شــده بود، به انتقاد 
از بازیگرانى مى پردازد که بــه حیطه اجرا ورود مى کند. 
او معتقد است در اغلب موارد بازیگرانى که به سمت اجرا 
آمدند جذابیتشان را براى کارگردانان از دست دادند و در 
کار بازیگرى شان خلل هایى وارد مى شود. او همچنین 
با انتقاد از مدیران تلویزیون مى گوید که ناراحت کننده 
است که صداوســیما با هزاران کارمند از شبکه اى که

 20 کارمند دارد، کپى بردارى مى کند.
محمود شــهریارى درباره حضور بازیگران مشــهور 
در برنامه هــاى تلویزیونى به عنوان مجرى به ســایت 
هنر نویس مى گویــد: چهره هاى مــورد عالقه مردم 
ممکن است جذابیت برنامه را باال ببرند اما نه به عنوان 
کســى که دارد برنامه را اجرا مى کند. این اتفاق اول از 
همه به ضرر بازیگرانى است که به سمت اجرا آمده اند 
چون اجرا بــا بازیگرى دو مقوله کامًال متفاوت اســت 
و وقتى بازیگر در نقش مجرى ظاهر مى شــود، مردم 
حس مى کنند آن شــخص در حال ایفاى نقش است 
و در درازمدت به صداقت کالم او شــک مى کنند که 
همه اینها به ضرر بازیگران است چون بدترین ضربه به 
آنها این است که جذابیت شان را براى کارگردان ها از 
دست مى دهند و تجربه ثابت کرده به غیر از چند مورد 
محدود، سایر بازیگرانى که به سمت اجرا آمده اند در کار 

بازیگرى شان خلل به وجود آمده است.
او همچنین با نام بردن از بازیگران معتبرى که هیچ وقت 
کار اجرا را بر عهده نگرفتند، ادامه داد: با اینکه االن به 
گفته خود بازیگران کار براى شان در سینما و تلویزیون 
کم شــده، اما این هم دلیل نمى شود آنها به سمت اجرا 
بیایند. باید به این موضوع توجه کرد که چرا هیچ وقت 
کســانى مثل على نصیریان، پرویز پرســتویى یا رضا 
کیانیان پیشنهاد اجرا را نمى پذیرند، چون آنها به اهمیت 

کار خودشان در بازیگرى پى برده اند.
شهریارى درباره تجربیات ناموفق مجریانى که به سمت 
بازیگرى روى آوردند، گفت: نمونه هاى انگشت شمار 
داریم.اما در همین ماجراى برعکس کســى را داشتیم 

که از اجرا به ســمت بازیگرى رفت و در سریال یوسف 
پیامبر(ع) بازى کرد و بعد به سمت موسیقى رفت و دوباره 
به اجرا بازگشــت، اما نه مجرى کاملى شد، نه خواننده 
موجهى شــد و نه بازیگر قابل. مردم هم در این میان 
معطل مى مانند که فالن فرد را باید در کدام نقشــش 
بپذیرند. این را نه از روى تعصبم به بازیگرى بلکه از روى 

دلسوزى درباره دوستان بازیگر مى گویم.
این مجرى با سابقه در پاسخ به این پرسش که چرا برنامه 
«خندوانه» با بهره گرفتن از رامبد جوان به عنوان مجرى 
که سابقه بازیگرى داشته به موفقیت دست یافته، گفت: 
به نظر من باید «خندوانه» را به نوعى جزو استثنائات قرار 
دهیم چون در «خندوانه» بازیگرى بیشتر چیره است تا 
اجرا. رامبد جوان هم اول کارگردان و بازیگر «خندوانه» 
اســت. این برنامه واقعًا بــه دلیل همــه ویژگى ها و

 المان هایى که دارد نمى تواند در کنار سایر برنامه هاى 
تلویزیون طبقه بندى شود. حتى بخش استندآپ کمدى 
هم در این برنامــه به نوعى بازیگرى اســت. بنابراین 
موفقیت هاى «خندوانه» ربطى به اجرا ندارد و بیشتر به 

سمت دسته بندى بازیگرى مى رود.
او همچنین دربــاره اجراى مهران مدیــرى در برنامه 
«دورهمى» هم گفت: مهران مدیــرى در تمام طول 
برنامه دارد بازى مى کنــد. از آنجایى که «قیمت» در 
مقابل او با لحنى خاص مى گویــد «مدیرى» تا جایى 
که در مقابل مهمانان مى نشــیند، همه از پیش توسط 
نویسنده نوشته شده اســت. حتى اگر به صورت بداهه 
هم حرفى زده مى شــود، بازیگرى اش بــر اجرا غالب 
اســت. اما این را باید مورد توجه قرار داد که با یکى دو 
برنامه نمى شود کل تلویزیون را ارزیابى کرد و گفت به 
دلیل موفقیت این دو برنامه پس بازیگران توانایى اداره 
برنامه را دارند. تلویزیونى را که االن 24 ســاعته است 
و در نزدیک به 30 شــبکه برنامه دارد، باید در ســطح 

کالن تر مورد بررسى قرار داد.
این مجرى در پایان به مدیران صداوســیما هم طعنه 

مى زند و مى گوید: معضل دیگرى هم که تلویزیون 
با آن روبه رو شــده، کپى بردارى از روى 
شبکه هاى ماهواره اى است. تلویزیون 

ایران بالغ بر 60 ســال قدمت دارد و هــزاران کارمند، 
اما از روى دســت تلویزیونى که 20 کارمند دارد، شوى 
اســتعدادیابى کپى مى کند. من واقعًا غصه مى خورم، 
وقتى در برنامه تلویزیون حتى جمالتى را مى شنوم که 

عینًا در برنامه هاى ماهواره اى گفته مى شود.

دستیار اول کارگردانى در پروژه «شهرزاد 3» گفت: تمام تالش گروه و در رأس 
آن حسن فتحى بر آن است که مخاطب در فصل سوم شگفت زده شود. نقدهاى 
صورت گرفته ذهن حسن فتحى را بسیار مشغول کرده و تا آنجا که فیلمنامه را 

خوانده ام بدون شک مخاطب در فصل سوم غافلگیر خواهد شد.
حســن لفافیان درخصوص تغییرات به وجود آمده در فصل سوم این سریال و 
همچنین نقدهاى به وجود آمده درباره فصل دوم گفت: بدون شک فصل سوم 

جوابى به نقدهایى است که برخى درباره فصل سوم داشتند.
وى در همین راستا ادامه داد: از نظر من نقدهاى فصل دوم هم سوء تفاهم بوده 
و برخى مى خواســتند به این نقدها دامن بزنند. براى پیشبرد داستان کارگردان 
نیازمند این است تا داســتان را با پرداخت شخصیت هاى جدید پیش ببرد و این 
تغییر تحول داســتان را نیز دچار تغییرات عمده اى مى کند. برخى از پیش تولید 
«شهرزاد2» را نقد مى کردند و شــاید بگویند «شهرزاد 3» بدتر است اما اینطور 

نیست که حتماً فصل دوم یا سوم هر اثرى بدتر از قبل شود.
لفافیان  درباره حذف شــخصیت «بزرگ آقا» در فصل دوم «شــهرزاد» تأکید 
کرد: این دیدگاه که مى گویند در فصل اول« بزرگ آقا» بوده و باید فصل 2 هم 
شخصیتى مثل «بزرگ آقا» وجود داشته باشد اشتباه است. این را بدانیم که قرار 
نبود دوستانى مثل امیر جعفرى، رضا کیانیان و یا رؤیا نونهالى جاى على نصیریان 
را پر کنند. آنها خودشان نقش هایى داشتند که در جهت پیشبرد فیلمنامه به اثر 

اضافه شد.
این هنرمند عرصه سینما و تلویزیون درباره بازى رضا کیانیان در این مجموعه 
افزود: من با توجه به برخى ســکانس ها که دیده ام اعتقاد دارم رضا کیانیان در 
بسیارى از صحنه ها بهتر و قوى تر از على نصیریان بازى کرده بود. وى با اشاره 
به تغییر در داستان فصل سوم «شهرزاد» ادامه داد: نقدهاى صورت گرفته ذهن 
حسن فتحى را بسیار مشغول کرده و تا آنجا که فیلمنامه را خوانده ام بدون شک 
مخاطب در فصل سوم غافلگیر خواهد شد. برخى شخصیت ها در فصل سوم بسیار 
پررنگ تر مى شوند و همین باعث غافلگیرى بسیار زیاد مخاطبان خواهد شد. البته 
باید دید در تدوین و ریتم چه اتفاقاتى خواهد افتاد اما آنچه از فیلمنامه بر مى آید 

تغییرات فراوانى در «شهرزاد3» در راه است.

مخاطب با تماشاى «شهرزاد3» 
غافلگیر مى شود

«آزاد به قید شرط» توقیف مى شود؟

واکنش جالب على ضیاء به مرگ گربه توسلى

«خالتور»
 روى پرده رفت
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كه با شــوره سر مواجه براى همه ما پيش آمده است 
شويم. متأسفانه تعداد اين دانه هاى سفيد رنگ نيز هميشه 
بيشمار است و تالش براى محو كردن آنها با دست، شانه و 
يا تكاندن موها به نتيجه اى نمى رسد. اين دانه هاى سفيد 
عالوه بر اينكه موها را كثيف و بدظاهر نشان مى دهند، 
تاثير زيادى روى اعتماد بــه نفس افراد باقى مى گذارند. 
در واقع بروز شــوره سر امرى اســترس زاست و هر چه 
استرس بيشتر باشد نيز امكان بروز شوره بيشتر مى شود. 
براى برطرف كردن اين دانه هاى ســفيد مزاحم در گام 
اول بايد عامل آن شناسايى شود، چون داليل متعددى 
از شستشوى نادرســت موها تا نوع تغذيه براى بروز آنها 
وجود دارد. در اين مطلب به پنج عامل اصلى شــوره سر 

اشاره مى كنيم.

پاى مخمرها و چربى پوست سر در ميان 
است

بر خالف آنچه اكثر مردم تصور مى كنند، شوره سر هميشه 
به دليل پوست خشك ســر ايجاد نمى شود. عامل اصلى 
بروز اين دانه هاى مزاحــم، توليد زياد مخمــرى به نام 
«پيتروسپوروم اوال» است. اين مخمر از روغن هاى بدن 
تغذيه مى كند. به همين دليل نيز پوست سر چرب نسبت به 
شوره سر حساس تر است. يعنى افرادى كه موها و پوست 

سر چربى دارند بيشتر در معرض شوره سر قرار مى گيرند. 
اما بايد بدانيد كه در حالت عادى شوره سر يك مسئله بى 
خطر و بى ضرر است و شما مى توانيد با استفاده از شيوه هاى 
درمانى طبيعى و خانگى با اين دانه هاى مزاحم مقابله كنيد. 

استرس تان زياد است
شوره سر مى تواند نشان دهنده اين باشد كه شما به آرامش 
بيشترى نياز داريد. استرس عامل بسيارى از مشكالت 
جســمى و روحى افراد اســت و زمينه را براى بروز انواع 
بيمارى ها و دردها مهيا مى سازد.به عقيده متخصصان 
پوست و مو، استرس مى تواند هر نوع بيمارى و مشكل 
پوستى را تشديد كند. استرس باعث ضعيف شدن دستگاه 
ايمنى بدن شــده و زمينه را براى بروز شــوره سر آماده 
مى كند.عالوه بر اين مى تواند باعث شــود كه شوره سر 
خارش ايجاد كند. براى كاهش و كنترل استرس هايتان 
ورزش هايى مانند پياده روى روزانه، يوگا يا تنفس عميق 

را امتحان كنيد. 

موهــا را به خوبــى نمى شــوييد و آب 
نمى كشيد

برخى افراد بر اين عقيده هستند كه شستشوى مداوم موها 
مى تواند باعث از بين رفتن چربى و روغن هاى طبيعى و 
مورد نياز پوست سر شود. متخصصان بر اين عقيده هستند 
كه اين روغن ها شوره ســر را تغذيه مى كنند. شوره سر 
زمانى ايجاد مى شود كه روغن، سبوم يا تعريق پوست سر 
زياد مى شود و تجمع پيدا مى كند.نتايج پژوهش ها نشان 
مى دهد كه شــامپوهاى حاوى روغن درخت چاى براى 

مقابله با شوره سر بسيار مفيد است. 

تغذيه مناسبى نداريد 
متخصصان بدون اينكه بگويند رژيم غذايى نامناسب باعث 

بروز شوره سر مى شود، بر اين عقيده هستند كه برخى مواد 
غذايى مى تواند باعث ايجاد شوره ســر به ويژه در افراد 

مستعد مى شود. 
توصيه مى شود در حد امكان مواد غذايى حاوى اسيدهاى 

چرب غيراشباع استفاده كنيد چون سالم تر هستند. 
مواد غذايى مفيدى مانند آووكادو، آجيل ها، 

زيتون و روغن زيتون جــزء منابع خوب 
غذايى اســيدهاى چرب غيراشباع 

هســتند. يادتان باشد كه كمبود 
ويتامين B مى تواند باعث بروز 

و افزايش شــوره سر شود. 
بنابراين توصيه مى شود 
از مصرف مــواد غذايى 
 B سرشــار از ويتامين
مانند برنج، تخم مرغ و 

موز غافل نشويد.

بيش از اندازه 
موها را دســتكارى

 مى كنيد
اســتفاده از برخى روغــن ها و 

محصوالت مربوط بــه مو مى تواند 
باعث تشديد شوره ســر شود و مخمرها 

از چربى ها تغذيه مى كننــد. بنابراين توصيه
و  مى شــود تا حد امــكان از اســتفاده از ژل، موس 

محصوالتى از اين دست خوددارى كنيد.

چغنــدر بــه 
عنوان يك ســبزى 

خوب براى كودكان و افراد 
مسن شــناخته شده است. 

برخى فوايد ســالمت چغندر 
براى نوزادان اثبات شده اند. اين سبزى در چند رنگ 

وجــود دارد و مزه اى اندك شــيرين دارد كــه در اين 
ميان رنگ قرمز چغندر، مشــهورترين رنگ محسوب
مى شود. چغندر به واسطه فوايد سالمت خود براى مغز 

نيز شناخته شده است.
در ادامه با برخى از فوايد سالمت مصرف چغندر بيشتر 

آشنا مى شويم.

بهبود عملكرد مغز
چغندر فوايد قابل توجهى براى مغــز دارد، به ويژه اگر 

مصرف آن در تركيــب با ورزش باشــد. از اين طريق 
محتواى نيترات افزايش خواهد يافت. هنگامى كه بدن 
نيترات را براى ارتقا به اكسيژن تبديل مى كند، گردش 
اكسيژن مغز مى تواند افزايش يابد. از اين رو، عملكرد 
مغز نيز مى تواند ارتقا يابد. افزون بر اين، مهارت هاى 
عملكردى مغز مانند تمركز و توجه نيز مى تواند بهينه 

سازى شود.

پيشگيرى از زوال عقل
چغندر ماده غذايى خوبى براى افراد مســن محسوب 
مى شــود، زيرا مى تواند جريان خون بــه مغز را بهبود 
ببخشد. از اين رو، مصرف چغندر به بهينه سازى گردش 
اكسيژن به اعصاب مغز كمك مى كند. اين شرايط 
اعصاب را فعــال نگه مــى دارد و به كاهش 
احتمال ابتال به زوال عقل كمك مى كند. 

افزايش جريان خون به 
مغز

مصرف چغندر جريان خون به ســمت مغز را افزايش 
مى دهــد. از اين رو، ديواره رگ هــاى خونى تحريك
 مى شوند تا امكان گردش خون بهتر را فراهم كنند. اين 
شرايط فعاليت اعصاب مغزى را بهينه سازى مى كند و 

همچنين به پيشگيرى از فشار خون باال و آسيب مغزى 
كمك مى كند.

اين شرايط به واســطه گسترش اكســيد نيتريك به
 رگ هاى خونى مغز شكل مى گيرد كه جريان خون را 

به لوب پيشانى مغز افزايش مى دهد.
 ايــن شــرايط از آن جهــت اهميــت دارد كــه 
ظرفيت توليد اكســيد نيتريك با افزايش سن به آرامى 

كاهش مى يابد.

بهبود عملكرد شناختى
چغندر مى تواند بــه بهبود عملكرد شــناختى كمك كند. 
همان گونه كه مى دانيد عملكرد شــناختى ممكن است به 
واسطه افزايش سن افت كند. اين شرايط به كاهش جريان 
خون مغزى منجر خواهد شد. بيمارى هاى مغزى مرتبط با 
افزايش سن، موجب شكل گيرى بيمارى هايى مانند آلزايمر 
مى شــوند. از اين رو، حصول اطمينــان از حفظ عملكرد 

شناختى اهميت دارد.

تقويت سالمت مغز
يكى ديگر از فوايد ســالمت مصرف چغندر براى مغز، 
افزايش اكسيژن رسانى بافتى است. اين شرايط مى تواند 
نوروپالستيسيتى (انعطاف پذيرى عصبى) مغز را از طريق 
بهينه سازى فرآيند اكســيژن زايى قشر سوماتوموتور 

بهبود ببخشد.
 بر همين اســاس، اين شرايط ســالمت مغز را تقويت 

خواهد كرد. 

 ميوه بدن را با فيبر، موادمعدنــى و ويتامين ها تغذيه مى كند، امــا برخى از ميوه ها 
مى توانند براى ســالمت كليه بهتر از ســايرين باشند. 

بنابراين در جســت و جوى ميــوه هاى غنى 
از آنتى اكســيدان ها از جمله فالونوئيدها 
و ويتاميــن A،C  و ويتامين E باشــيد. 
همچنين در صورت ابتال به بيمارى مزمن 
كليوى يا سنگ كليه، با پزشك خود درباره 

بهترين نوع ميوه مصرفى مشورت كنيد.
كليه ها دو اندام لوبيا شكل هستند كه سموم 

را از خون فيلتر مى كنند و در تنظيم سطوح آب 
و نمك مؤثرند. كليه ها همچنين باعث تنظيم 
فشارخون و تعادل PH يا اندازه گيرى اسيد و 

باز در سيستم بدن مى شوند. 

مصرف مقدار فراوانى ميوه مى تواند در كمك به تعادل سطوحPH، تقويت سيستم 
ايمنى، كاهش التهاب، حفاظت از بدن در برابر سرطان و بيمارى قلبى-عروقى مؤثر 

باشد.
براى سالمت كليه ها، رژيم غذايى بايد حاوى ميوه هايى سرشار از فيبر 
با خواص ضدالتهابى باشد. سيب در كاهش كلسترول مؤثر است. انگور 
قرمز نيز حاوى فالونوئيدى معروف بــه رزوراتول بوده كه مى تواند با 
افزايش آرامش ماهيچه اى درعروق خونى باعث كاهش التهاب شود. 
بلوبرى نيز حــاوى ويتامين C، منگنز و آنتوســيانين هايى با خواص 
ضدالتهابى است. توت فرنگى و گيالس نيز هر دو حاوى آنتى اكسيدان 

هايى براى محافظت از قلب مى باشند.

سنگ هاى كليه
براساس گفته محققان، در صورت ابتال به سنگ كليه، ميوه هايى از جمله 
موز مى تواند مفيد باشد. همچنين طبق مطالعات جديد، نوشيدن روزانه 
يك ليوان آب پرتغال در كاهش اســيديته ادرار و كمك به كاهش رشــد

 سنگ هاى كليوى مؤثر است.

بيمارى مزمن كليوى
اين نكته قابل ذكر است كه در صورت ابتال به بيمارى مزمن كليوى، 
از مصرف موز و پرتغال اجتناب كنيد. يكى از وظايف كليه ها حفظ سطوح 
سالم پتاســيم در خون براى تنظيم ضربان قلب و حفظ عملكرد درست 
ماهيچه هاست. بنابراين در صورت كاركرد نادرست كليه ها، سطوح پتاسيم 
به طور خطرناكى افزايش مى يابد و منجر به ضربان قلب غيرطبيعى يا حتى 
حمله قلبى مى شود. همچنين از ساير ميوه هايى با ميزان پتاسيم باال مانند كيوى، 
ملون، شليل، زردآلو، انبه، آلو سياه، كشمش و ساير ميوه هاى خشك نيز اجتناب كنيد.

درباره فوايد چغندر 
بيشتر بدانيد

تأثير عفونت و استرس در افزايش قند خون
يك متخصص غدد و متابوليســم با اشاره به تأثير 
عفونت و استرس در افزايش قند خون گفت: افزايش 
قند خون باعث آســيب به سيستم عصبى، عروق 

خونى و ارگان هاى بدن مى شود.
مهريار خسروشاهى در ارتباط با موضوع عوارض قند 
خون باال اظهار داشت: زمانى كه قند خون باال باشد، 
ارگان هاى بدن مختل مى شود و همچنين افزايش 
قند خون باعث آســيب به سيستم عصبى، عروق 

خونى و ارگان هاى بدن خواهدشد.وى با اشاره به 
اينكه افراد با ديابت نوع يك، اســيد اوره خونشان 
باال مى رود و دچار عدم تعادل شــيميايى در بدن 
مى شوند، افزود: در صورت افزايش زياد قند خون در 
افراد با ديابت نوع٢، دچار هايپرگاليسمى اسموالر 
مى شوند كه در مرحله آخر آن كماى ديابتى خواهد 
بود.اين متخصص غدد در پاسخ به اينكه چه عاملى 
باعث افزايش قند خون مى شود؟ عنوان كرد: قند 

خون ممكن است بعد از دريافت يك وعده غذايى 
پركربوهيدرات اتفاق بيفتد؛ همچنين اســترس،
 عدم تحرك، بيمارى و عفونت باعث افزايش قند 
خون مى شود.خسروشاهى تاكيد كرد: اگر فردى 
ديابت نوع يك و ٢ داشــته باشد و ورزش سنگين 
انجام دهد، همچنين دارو مصرف نكند و انسيولين 
پايين و سطح قند خون باال رود، براى فرد عواقب 

ناخوشايندى به همراه خواهد داشت. 

ميوه هايى كه سالمت كليه را تضمين مى كنند

هرقدر به روزهاى ســرد ســال نزديك 
مى شويم، ســروكله گلودردهاى عذاب 
آور هم پيدا مى شود. اما آيا دواى دردتان 
مصرف نوشــيدنى گرم اســت يا بلعيدن 

تكه هاى سرد بستنى يخى؟
 بنابر بررسى هاى انجام شده، بزرگساالن 
معموًال سالى دو تا پنج بار سرما مى خورند و 
اين تعداد در دانش آموزان به هفت تا ده بار 
مى رسد و عفونت هاى گلو، شرايط را بدتر 
هم مى كنند. اگرچه بيشــتر بيمارى هاى 
ما ناشــى از حمــالت ويروس هــا و يا 
باكترى هاست، اما مقصر اصلى، سيستم 
ايمنى بدنمان است. ماكروفاژها-درشت 
خوارها- ســلول هاى محافظ موجود در 
سيستم ايمنى بدن هســتند و دائماً ما را 
از ويروس هــا و يــا باكترى هــا مصون 

مى دارنــد. در واقع اين درشــت خوارها 
مولكول هاى ايمنى توليد كرده و عليه اين 

ميكروارگانيسم ها مبارزه مى كنند. 
محققان مــى گويند تكــه هاى كوچك 
بســتنى هاى يخى گزينه مناسبى براى 
گلودرد هســتند، زيرا اين تكه هاى يخى 
مى توانند بافت هاى ملتهب را خنك و تا 
حدودى بى حس كنند. بــه همين دليل، 
از حساســيت عصب هاى موجود در گلو 
كاســته و درد را آرام مى كنند. همچنين 
تكه هاى يخ با پايين آوردن دماى موجود در 
پايانه هاى عصبى گلو، عاليم درد را كاهش 
مى دهند.از طرفى ديگر، نوشــيدنى هاى 
گرم نسبت به تكه هاى يخ، خوش طعم تر 
هســتند و مى توانند بزاق بيشترى توليد 
كرده و اثرى همچون دارونما داشته و درد 

را تسلى بخشند. 
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 به کار بردن واژه طوفان زرد براى سپاهان این روزها 
مى تواند یک طنز تلخ باشــد. چهره ایــن روزهاى 
پرافتخارترین تیم لیگ برتر ایران تنها کاریکاتورى از 

طوفان زرد سال هاى نه چندان دور دارد.
در دیدار سپاهان- پیکان ،خودروسازان سیلى محکمى 
به گل نزنان سپاهان زدند و آنها را حسابى ادب کردند. 
تیمى که نمى تواند از حدود ده موقعیت خوب گلزنى 
خود استفاده کند باید هم اینگونه در دقیقه 92 نقره داغ 
شود.با گلى که فراز امامعلى در لحظات پایانى به ثمر 
رساند، پیکان هفتمین برد متوالى خود را به دست آورد 
و با 23 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. شاگردان «زالتکو 
کرانچار» در ایــن بازى نمایش خوبى داشــتند و به 
خوبى توپ را در میانه میدان به گردش در مى آوردند؛ 

اما در پایان این آرامش پیکان بود که بر اســترس 
سپاهانى ها غلبه کرد و آنها با سهل انگارى سعید 

آقایى و شــاهین ثاقبى مدافعین چپ و راست 
سپاهان و البته تیزهوشى امیرحسین کریمى 
و فراز امامعلى موفق شدند به گل دیرهنگامى 
برسند؛ گلى که باعث رسیدن آنها به رتبه دوم 
و ادامه روند موفقیت آمیز عجیب آنها شــد. 

«لى اولویرا» گلر زردها هــم در صحنه تک 
موقعیت پیکانى ها  طبــق معمول عملکردى 
فاجعه بار داشت. این دروازه بان ظاهراً اعتقادى 
به خروج از دروازه نــدارد و همچنان با اصرار بر 

ایســتادن بر روى خط دروازه در صحنه هایى که نیاز 
به خروج است تبدیل به یکى از قاتلین سپاهان شده 

است!
سپاهان در نیمه اول این بازى صاحب توپ و میدان بود 
و علیرغم اینکه با مصدومیت چند بازیکن دفاعى خود 
به این دیدار پا گذاشته بودند، چندان از طرف مهاجمان 
پیکان تحت فشار قرار نگرفتند و اگر در حمالت کمى 
دقت بیشترى داشــتند، مى توانســتند نیمه اول را با 
پیروزى تمام کنند؛ اما حمالت پر دامنه ســپاهانى ها 

جواب نداد، تا ســنت گل نزدن آنها در نیمه اول ادامه 
داشته باشــد و براى پیروزى در این مسابقه حساس 
چشم به دیدارهاى آینده داشته باشند. در نیمه دوم باز 

هم بازى در اختیار ســپاهان بود 
و پیــکان در آرامش به دفاع 
مــى پرداخــت. در دقایق 
پایانــى اســترس طالیى 
پوشــان بــراى زدن گل 
بیشتر شده بود و همین کار 

را براى آنها سخت 

تر هم کرد و شتاب زدگى بود که در دقایق پایانى کار 
دســت آنها داد تا به جاى اینکه گل بزنند، روى یک 
غافلگیرى، اولین شکست در نقش جهان در لیگ برتر 

امسال را تجربه کنند.  
این باخت آب سردى بود بر 
پیکره ســرمربى زردها، 
مردى که تــاوان گل 
نزنى مهاجمان و سایر 
بازیکنــان تیمــش را 
مى دهد. زالتکو کرانچار 
و یارانش همچنان کمتر از 
استحقاقشــان نتیجه مى گیرند اما 
اســتحقاق امتیاز براى ســپاهان کافى 
نیست.  شکستن طلسم آنها در اصفهان 
با سقوط آنها به رده سیزدهم جدول هم 

ه  ا خواهد  شــد و تماشاگران همــر
این تیم فشار بیشترى 
به این تیــم خواهند 
آورد. فشــارى که از 
همین بازى با شــعار 
علیه هیئــت مدیره 
و بازیکنــان این 
تیم آغاز شــد. 
ن  ا گر شا تما

سپاهان  همچنان به کرانچار امیدوارند و خیلى علیه 
او شعارى ندادند اما شــاید باالخره  به زودى نوبت به 

زالتکو هم برسد.  
 طبق گزارش هاى منتشر شــده، در پایان این دیدار  
هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه در رختکن تیم حاضر 
شدند و اولتیماتومى جدى به بازیکنان دادند. به گزارش 
نصف جهان و با توجه به صحبت هــاى کرانچار در 
نشست خبرى پس از این دیدار، سرمربى، هیئت مدیره 
و مدیرعامل سپاهان در موضعى مشترك، بازیکنان را 
تهدید کردند که در صورتى کــه در چهار دیدار آینده 
نتایج مناسبى کسب نشود، برخى از آنها  در نیم فصل از 
تیم کنار گذاشته مى شوند. این تهدید کامًال جدى بود 
و برخى بازیکنانى که به نوعى مخاطب این تهدید به 

شمار مى آمدند چهره شان حسابى درهم شد.
کرانچار در کنفرانس خبرى هم به این موضوع 

اشــاره داشــت و در همیــن خصوص به 
خبرنگاران گفــت:  «در رختکن رو به 

بازیکنانم گفتم چهار بازى که تا 
پایان نیم فصل باقى مانده 

بازى هــاى آزمون 
آنهاســت و اگر 

از مســئولیت  
وظایــف  و 
محولــه بــه 

خوبى برنیایند روى اسم 
آنها خط مى کشم و از لیست کنار مى روند.» 

باید دیــد در نیم فصل کــدام یــک از بازیکنان
 بى کیفیتى کــه در پایان این دیدار نیز با شــعار
«بى غیرت» از سوى بازیکنان مورد خطاب قرار 
گرفتند ســپاهان را ترك خواهند کرد.روزنامه 
الکترونیک باشگاه سپاهان نیز در شماره دیروز 
خود در عناوینى مانند«برخى بازیکنان باید از 
ســپاهان بروند» و  «اگر توان بازى خوب در 
سپاهان را ندارید هر چه زودتر تشریف ببرید» 
حسابى به بازیکنان تیمش تاخت و نشان داد 

که موضوع اخراج چند بازیکن از سپاهان در نیم فصل 
بسیار جدى است.

  اما سپاهان در شــرایطى در کسب نتایج مورد انتظار 
کرانچار ناکام است که بســیارى از کارشناسان نحوه 
بازى این تیم را ستایش مى کنند، اما در بخش هجومى 
ســرمربى کروات طالیى پوشان 
هنوز نتوانسته مشکل 
عدم گلزنى تیمش 

را رفع کند.
  اما بــه نظر ما 
ســواى از تمام 
بدشانســى ها در 
قبال مصدومیت و 

محرومیت مهره هاى کلیدى و جشنواره گل نزنى ها، 
کرانچار در افکار ابتداى فصل خود در تیم بســتن هم 
اشتباهاتى داشت و باید مســئولیت این اشتباهات را 
بپذیرد؛ چون تیمى که سپاهان در حال حاضر در اختیار 
دارد با کمبودهایى روبه رو است که مى شد با یک تفکر 
بهتر مانع رقم خوردن آن نتایج شود. آنچه بسیارى از 
رسانه ها هم به آن اذعان دارند این است که سپاهان 
این روزها چوب نداشتن یک رهبر و بزرگ تر در میانه 
میدان خود را مى خورد؛ بازیکنى که بتواند به خوبى از 
پس مدیریت جوانان حاضر در تیــم برآید یکى مثل 
محرم نویدکیا. چه بســا اگر این بازیکن باتجربه و به 
اصطالح بزرگ در ترکیب ســپاهان وجود داشت این 
تیم   مقابل پیکان به آن شــکل غافلگیر نمى شــد و 
مى توانســت از نمایش بهترى که در طول 90 دقیقه 

ارائه داده بود، نتیجه بهتر کسب کند.
حیف است این مطلب به پایان برســد و در تمجید از 
پیکان چیزى ننویســیم. پیکانى که فصل را با نتایج 
ناامید کننده آغاز کرد، این روزها بــا اعتماد به افکار 
و برنامه هاى مجید جاللى و اعتماد به نفس بیشــتر 
جوانانش به تیمى تبدیل شــده که یقه هر حریفى را 
مى گیرد و تا آخرین دقیقه بازى از رسیدن به هدفش 
ناامید نمى شود. از همه مهمتر براى این تیم تفاوتى 
نمى کند در خانه بازى دارد یا خارج از خانه، حریفش 
تیم پایین جدولى است یا پرافتخارترین باشگاه لیگ 
برتر. آنها فقط براى سبقت از همه تیم ها و مدعیان 
چشم به برد دارند و براى رسیدن به آن عادت کردند 

تا آخرین دقیقه بجنگند و پاپس نکشند.
برگردیم به ســپاهان و حال بد این روزهایش، 
آنچــه واضــح اســت ســپاهان در نیــم 
فصل به تقویــت نیــاز دارد. هم برخى

 بى کیفیت ها باید از این تیم بروند و هم 
اینکه  چند مهره بزرگ و تأثیرگذار باید 
به اردوگاه زرد اضافه شــوند. در روزهاى 
آینده در مورد وضعیت سپاهان و اصالحاتى که الزم 
است در این تیم صورت پذیرد باز هم خواهیم نوشت. 

کابوس ادامه دارد

طوفان زرد پر از غم و درد!
 بهاره حیاتى

نصف جهان  همه آنچه در دو روز گذشــته در مورد بیرانوند، 
پیام هاى پنهانى او به تراکتور در مــاه هاى اخیر و  تمایلش 
براى گذراندن خدمت سربازى منتشــر شد، نشان مى دهد 
که همه نمایش ها و پست هاى اینستاگرامى او در تعصب به 

پرسپولیس یک شوى تبلیغاتى بزرگ بود.
 بنا به گزارش هاى منتشر شده در رسانه ها،علیرضا بیرانوند 
بعد از بازى پرسپولیس برابر ســایپا در گفتگو با خبرنگاران 
تأکید کرد که براى حضور در تراکتورسازى در چند روز آینده 
تصمیم خواهد گرفت و اینکه باید دوران خدمت سربازى را 
در این تیم پشت سر بگذارد. گفته مى شود اگر اتفاق خاصى 
رخ ندهد بیرانوند براى گذراندن دوران خدمت سربازى راهى 
تراکتورسازى خواهد شد. طبق شنیده ها قرار است در روزهاى 
آینده دروازه بان فعلى پرســپولیس مذاکراتى را با باشــگاه 
تراکتورسازى در خصوص مسائل مالى انجام دهد، موضوعى 
که براى او حائز اهمیت است. از طرفى تیم تراکتورسازى نیز 
نیاز مبرمى به جذب یک دروازه بان دارد و به نظر مى رسد که 

آنها بتوانند با دروازه بان پرسپولیس به توافق برسند.
  این موضوع حسابى پرسپولیس را در مخمصه اى بزرگ قرار 
مى دهد.در صورتى که بیرانوند از پرسپولیس جدا شود، آنها 
تا یکسال بعد مجبورند از رادوشوویچ و درویشوند به عنوان 
گلر اول و دوم اســتفاده کنند. جمله  مهم بیرانوند که گفته 
بود در شرایطى است که به جاى محرومیت پرسپولیس باید 
به آینده خودش فکر کند، بیش از پیش هواداران این تیم را 
نگران کرد:  «من باید به فکر خودم و آینده خودم هم باشم. 
جام جهانى نزدیک است و هر بازیکنى آرزو دارد در تیم هاى 
بزرگ بازى کند، مى خواهم بعد از جام جهانى دغدغه سربازى 

را نداشته باشم.»
این یعنى پرســپولیس براى آقاى گلر به اندازه کشک هم 
ارزش ندارد! مشکل پرســپولیس، اینجاست که در صورت 
جدایى بیرانوند آنها تا فصل بعد، اجازه جذب دروازه بان جدید 
یا بازگرداندن بیرانوند را ندارند. پرسپولیس از دو پنجره نقل و 
انتقاالت محروم است و در صورتى که سربازى بیرانوند آخر 

فصل تمام شود هم، چون یک نیم فصل براى تراکتورسازى 
بازى کرده نمى تواند به پرسپولیس برگردد.

در حال حاضر رادوشوویچ و درویشوند، دروازه بان هاى دوم و 
سوم پرسپولیس بعد از بیرانوند هستند. دو دروازه بانى که در 
صورت جدایى گلر اول پرسپولیس و تیم ملى، باید یک قدم 
به ترکیب نزدیک تر شوند. رادوشــوویچ تبدیل به دروازه بان 
اصلى پرسپولیس خواهد شد و درویشوند هم دروازه بان ذخیره 
تیم خواهد بود. شبیه اتفاقى که براى تراکتورسازى هم افتاد 
و آنها این فصل مجبور شدند از گروسیان به عنوان دروازه بان 
اصلى استفاده کنند. البته رادوشوویچ در بازى هایى که براى 
پرسپولیس به میدان رفته، نمایش بدى نداشته اما گل خوردن 
در بیشتر از نیمى از بازى هایى که به میدان رفته آمار خوبى 
براى او محسوب نمى شود. حداقل براى رقابت با بیرانوند، که 
در بیشتر بازى هاى این دو فصل دروازه پرسپولیس را به نقطه 

امن این تیم تبدیل کرده است.
  اما دیروز خبر جالب توجهى از اردوگاه تیم تبریزى هم در این باره 
منتشر شد. صحبت هاى بیرانوند در مورد حضور در تبریز با واکنش 
مسئوالن تراکتورسازى مواجه شده است. تراکتورى هاکه ادعا 
دارند هیچ صحبتى با بیرانوند تا این لحظه انجام ندادند، ظاهراً 

قصدى هم براى جذب این بازیکن ندارند.
کاظم محمودى، سرپرست تراکتورسازى در واکنش به شایعه 
حضور بیرانوند در تراکتورسازى به عنوان بازیکن سرباز گفت: 
«ما  از طریق رسانه ها باخبر شدیم که بیرانوند چه چیزهایى 
بیان کرده اســت. این حرف ها باعث تعجب ما شده؛ چراکه 
تاکنون هیچ مذاکــره اى با این دروازه بــان براى حضور در 
تراکتورسازى انجام ندادیم. من نمى دانم این حرف ها بر چه 

اساسى بیان شده است.»
وى ادامه داد: «برایم جالب اســت که مــى گویند ما با مبلغ 
میلیاردى قصد داریم بیرانوند را ســرباز کنیم. مگر تا االن به 
بازیکنان ســرباز خود پول داده ایم که از این به بعد بدهیم؟ 
حقوق بازیکن ســرباز ماهیانه 150 هزار تومان است و هر 
بازیکنى بخواهد بیاید، با همین مبلغ عضو تیم ما مى شــود. 
ضمن اینکــه تأکید مى کنم هیــچ مذاکره اى بــا بیرانوند 

نداشتیم.»
سرپرست تراکتورسازى همچنین گفت: «روال کار اینگونه 
است که اگر گل محمدى بازیکنى را بخواهد، به من به عنوان 
مدیر تیم اعالم مى کند و من با باشگاه وارد مذاکره مى شوم. تا 
االن هیچ اعالمى براى جذب بیرانوند نشده است.»محمودى 
در پایان آب پاکى را روى دست بیرانوند ریخت و افزود: «البته 
آقاى بیرانوند چندین بار پیغــام داده و ابراز عالقه کرده که به 
تراکتورسازى بیاید؛ اما ما هیچ اقدامى در این ماجرا نکردیم. 
یک دلیل موجه هم براى این کار داریــم. اول فصل که ما از 
نقل و انتقاالت محروم بودیم، پرســپولیس اعالم کرد از ما 
بازیکنى جذب نمى کند و این کار را نکرد. ما چنین کار اخالقى 
را ارج مى نهیم و چون اخالق برایمان مهم اســت حاال که 

پرسپولیس محروم شــده و نمى تواند بازیکن جدید بگیرد، 
نمى خواهیم بازیکنى از آنهــا جذب کنیم و به همین دلیل 

اقدامى براى به خدمت گرفتــن بیرانوند هم نخواهیم 
کرد.» با این شــرایط و تصمیم یحیى گل محمدى 
براى بازیکــن نگرفتن از پرســپولیس باید منتظر 
واکنش این باشــگاه و علیرضا بیرانوند باشــیم. به 
گزارش نصف جهان شــاید این موضع سرپرست 

تراکتورسازى براى تلطیف فضا و فرار تراکتور از اتهام 
هوایى کردن بازیکنان مطرح شده باشد، اما با توجه به نیاز 

مبرم تراکتورسازى به داشتن یک گلر ششدانگ 
و سرباز شــدن بیرانوند، بعید است 

که  تراکتورى ها در نهایت 
بى خیال او شــوند و 

اجازه دهند وى به 

تیم نظامى دیگرى 
برود.

در همــه ایــن ماجراها آنچه 
مشــخص اســت و در مــورد

پیغام هــاى بیرانوند بــه تراکتور در 
طول چند ماه گذشــته گفته شــده، 
نمایش هاى تعصــب گونه او در نزد 
هواداران پرســپولیس بى معناتر از 
هر زمانى شــده و در روزهایى که 
پرسپولیس محروم از جذب بازیکن 
به شدت به او احتیاج دارد، او به این 
تیم پشت کرد تا به خوبى غیرت 
و تعصب خود را معنا کرده باشد! 
او حاال بــا عناوینى همچون 

خائن و بى غیرت از ســوى هواداران 
پرسپولیس مورد خطاب قرار مى گیرد.

امیر قلعه نویى درمورد دیدار تراکتور سازى- ذوب آهن در هفته یازدهم رقابت هاى لیگ برتر گفت: متأسفانه وزیدن باد آن هم با 
این شدت باعث شد که بازى از کیفیت خود بیافتد. اى کاش برف و باران مى آمد اما باد نمى آمد چرا که وقتى باد شدید بوزد دیگر 
فرقى بین تیم هاى قوى و ضعیف نیست. سرمربى ذوبى ها درباره وزش باد ادامه داد: وقتى باد مى آید بازیکن ضعیف و قوى فرقى 
نمى کند. در ضربه ایستگاهى هم وزش باد مى تواند تأثیرگذار باشد. من در این رابطه تجربه دارم. در همه شهرها سمت باد مشخص 
است اما در تبریز حالت چرخشى دارد و اصًال نمى توانید حدس بزنید دقیقاً از کدام سمت باد خواهد وزید بازى با پدیده را هیچوقت یادم

 نمى رود که چه اتفاقاتى افتاد.
او در رابطه با نیمکت نشینى پهلوان گفت: اگر شرایط آب و هوایى خوب بود و باد نبود 
برنامه داشتیم از احسان در 30 دقیقه استفاده کنیم اما وقتى اینگونه شد مجبور 
شدیم رو به بازى بلند بیاوریم. البته از بازیکنانم تشکر مى کنم که در این آب 
و هوا و در خانه حریف توانستند بازى خوبى به نمایش بگذارند. البته در 
نهایت مى توانم بگویم این بازى به من نچســبید. البته از هواداران 

تراکتورسازى هم تشکر مى کنم که به تشویق تیمشان پرداختند.
وى در پاســخ به این مطلب که برخالف پیــش بینى ها بازى 
خوبى از ذوب آهن در خارج از خانه دیده شد گفت: شما احتماًال 
بازى هاى خارج از خانه ما را ندیــده اید، ما در تمام بازى هاى 
خارج از خانه دو سه گل زده ایم و این سئوال شما کم لطفى به 
ماست. قبًال هم گفتم که من هیچوقت فوتبال تدافعى به نمایش
نمى گذارم.  قلعه نویــى ادامه داد: تیم آقا یحیى هم همیشــه 
برنامه دارد و بازى هجومى به نمایش مى گذارد اما در بازى اخیر 
نمى توانستند حمله کنند و همین موضوع هم به دلیل باد بود. فکر 
نمى کنم رشید مظاهرى در این بازى زمین خورده باشد، به هرحال باد 

شرایط را براى باز کردن دروازه ها از ما گرفت.

 بردن واژه طوفان زرد براى سپاهان این روزها 
ند یک طنز تلخ باشــد. چهره ایــن روزهاى 
ارترین تیم لیگ برتر ایران تنها کاریکاتورى از 

 زرد سال هاى نه چندان دور دارد.
ر سپاهان- پیکان ،خودروسازان سیلى محکمى 
 نزنان سپاهان زدند و آنها را حسابى ادب کردند. 
که نمى تواند از حدود ده موقعیت خوب گلزنى 
2تفاده کند باید هم اینگونه در دقیقه 92 نقره داغ 
ثمر لحظات پایانى به  گلى که فراز امامعلى در
به دست آورد  پیکان هفتمین برد متوالى خود را
 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. شاگردان «زالتکو

ر» در ایــن بازى نمایش خوبى داشــتند و به 
توپ را در میانه میدان به گردش در مى آوردند؛ 

پایان این آرامش پیکان بود که بر اســترس 
ى ها غلبه کرد و آنها با سهل انگارى سعید 

ثاقبى مدافعین چپ و راست  شــاهین و
ن و البته تیزهوشى امیرحسین کریمى
مامعلى موفق شدند به گل دیرهنگامى

 گلى که باعث رسیدن آنها به رتبه دوم 
 روند موفقیت آمیز عجیب آنها شــد. 

لویرا» گلر زردها هــم در صحنه تک 
ت پیکانى ها  طبــق معمول عملکردى 
بار داشت. این دروازه بان ظاهراً اعتقادى 
ج از دروازه نــدارد و همچنان با اصرار بر 

ادن بر روى خط دروازه در صحنه هایى که نیاز 
ج است تبدیل به یکى از قاتلین سپاهان شده 

ن در نیمه اول این بازى صاحب توپ و میدان بود 
غم اینکه با مصدومیت چند بازیکن دفاعى خود 
دیدار پا گذاشته بودند، چندان از طرف مهاجمان 
تحت فشار قرار نگرفتند و اگر در حمالت کمى 
یشترى داشــتند، مى توانســتند نیمه اول را با 
ى تمام کنند؛ اما حمالت پر دامنه ســپاهانى ها 

جواب نداد، تا ســنت گل نزدن آنها در نیمه اول ادامه 
داشته باشــد و براى پیروزى در این مسابقه حساس 
چشم به دیدارهاى آینده داشته باشند. در نیمه دوم باز 

هم بازى در اختیار ســپاهان بود 
و پیــکان در آرامش به دفاع 
مــى پرداخــت. در دقایق 
پایانــى اســترس طالیى 
پوشــان بــراى زدن گل 
بیشتر شده بود و همین کار 

را براى آنها سخت 

تر هم کرد و شتاب زدگى بود که در دقایق پایانى کار 
دســت آنها داد تا به جاى اینکه گل بزنند، روى یک 
غافلگیرى، اولین شکست در نقش جهان در لیگ برتر 

ن کنند.د.د. امسال را تجربه
این باخت آب سردى بود بر 
پیکره ســرمربى زردها، 
مردى که تــاوان گل 
نزنى مهاجمان و سایر 
بازیکنــان تیمــش را 
مى دهد. زالتکو کرانچار 
و یارانش همچنان کمتر از 
اما  استحقاقشــان نتیجه مى گیرند
اســتحقاق امتیاز براى ســپاهان کافى

نیست.  شکستن طلسم آنها در اصفهان 
با سقوط آنها به رده سیزدهم جدول هم 

ه  ا خواهد  شــد و تماشاگرانهمــر
تیم فشار بیشترى  این
به این تیــم خواهند 
آورد. فشــارى که از

همین بازى با شــعار 
علیه هیئــت مدیره 
و بازیکنــان این 
تیم آغاز شــد. 
ن  ا گر شا تما

سپاهان  همچنان به کرانچار امیدوارند و خیلى علیه 
او شعارى ندادند اما شــاید باالخره  به زودى نوبت به 

زالتکو هم برسد.  
 طبق گزارش هاى منتشر شــده، در پایان این دیدار  
هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه در رختکن تیم حاضر 
شدند و اولتیماتومى جدى به بازیکنان دادند. به گزارش 
نصف جهان و با توجه به صحبت هــاى کرانچار در 
نشست خبرى پس از این دیدار، سرمربى، هیئت مدیره 
و مدیرعامل سپاهان در موضعى مشترك، بازیکنان را 
تهدید کردند که در صورتى کــه در چهار دیدار آینده 
آنها  در نیم فصل از برخى از نتایج مناسبى کسب نشود،
گذاشته مى شوند. اینتهدید کامًال جدىبود تیم کنار

بازیکنانى که به نوعى مخاطب این تهدید به  و برخى
شمار مى آمدند چهره شان حسابى درهم شد.

در کنفرانس خبرى هم به این موضوع  کرانچار
اشــاره داشــت و در همیــن خصوص به 

خبرنگارانگفــت:  «در رختکن رو به 
چهار بازى که تا  بازیکنانم گفتم

پایان نیم فصل باقى مانده 
بازى هــاى آزمون

آنهاســت و اگر 
از مســئولیت  
وظایــف و 

محولــه بــه 
خوبى برنیایند روى اسم 

آنها خط مى کشم و از لیست کنار مى روند.» 
باید دیــد در نیم فصل کــدام یــک از بازیکنان
کیفیتى کــه در پایان این دیدار نیز با شــعار  بى
«بى غیرت» از سوى بازیکنان مورد خطاب قرار 
گرفتند ســپاهان را ترك خواهند کرد.روزنامه 
الکترونیک باشگاه سپاهان نیز در شماره دیروز 
خود در عناوینى مانند«برخى بازیکنان باید از 
ســپاهان بروند» و  «اگر توان بازى خوب در 
سپاهان را ندارید هر چه زودتر تشریف ببرید» 
حسابى به بازیکنان تیمش تاخت و نشان داد 

که موضوع اخراج چند بازیکن از سپاهان در نیم فصل 
بسیار جدى است.

سپاهان در شــرایطى در کسب نتایج مورد انتظار   اما
کرانچار ناکام است که بســیارى از کارشناسان نحوه 
بازى این تیم را ستایش مى کنند، اما در بخش هجومى 
ســرمربى کروات طالیى پوشان 
هنوز نتوانسته مشکل 
عدم گلزنى تیمش 

را رفع کند.
  اما بــه نظر ما 
ســواى از تمام 
بدشانســى ها در
قبال مصدومیت و

محرومیت
کرانچار در
اشتباهاتى
بپذیرد؛ چو
دارد با کمبو
ر بهتر مانع
رسانه ها ه
این روزها
میدان خود
پس مدیری
محرم نوید
اصطالح بز
تیم مقابل
مى توانسـ
ارائه داده بو
حیف است
پیکان چیز
ناامید کنند
و برنامه ها
جوانانشب
مى گیرد و
ناامید نمى
د نمى کند
تیم پایین
برتر. آنه
چشم به
تا آخری
برگر
آن

آینده در مو
است در این

رهحیاتى

 بیرانوند و چیزى به نام شوى تبلیغاتى!
صل براى تراکتورسازى 

گردد.
د، دروازه بان هاى دوم و 
د. دو دروازه بانى که در 
باید یک قدم  تیم ملى،

ویچ تبدیل به دروازه بان 
وند هم دروازه بان ذخیره 
 تراکتورسازى هم افتاد 
یانبه عنوان دروازه بان
 در بازى هایىکه براى

ى نداشته اما گل خوردن 
 میدان رفته آمار خوبى 
ى رقابت با بیرانوند، که 
به نقطه  هپرسپولیس را

م تبریزى هم در این باره 
 حضور در تبریز با واکنش 
ت. تراکتورى هاکه ادعا 
حظه انجام ندادند، ظاهراً 

رند.
زى در واکنش به شایعه 
وان بازیکن سرباز گفت: 
ه بیرانوند چه چیزهایى 
ث تعجب ما شده؛ چراکه 
زه بــان براى حضور در

 دانم این حرف ها بر چه 

ه مــى گویند ما با مبلغ 
باز کنیم. مگر تا االن به 
که از این به بعد بدهیم؟ 
 هزار تومان است و هر 
عضو تیم ما مى شــود. 
مذاکره اى بــا بیرانوند 

اینگونه  فت: «روالکار
خواهد، به من به عنوان 
 وارد مذاکره مى شوم. تا 
 نشده است.»محمودى 
د ریخت و افزود: «البته 
و ابرازعالقه کرده که به

ى در این ماجرا نکردیم. 
ــم. اول فصل که ما از 
پولیس اعالم کرد از ما 
رد. ما چنین کار اخالقى 
ن مهم اســت حاال که 

پرسپولیس محروم شــده و نمى تواند بازیکن جدید بگیرد، 
للیل نمى خواهیم بازیکنى از آنهــا جذب کنیم و به همین د

اقدامى براى به خدمت گرفتــن بیرانوند هم نخواهیم 
کرد.» با این شــرایط و تصمیم یحیى گل محمدى 
براى بازیکــننگرفتن از پرســپولیس باید منتظر
واکنش این باشــگاه و علیرضا بیرانوند باشــیم. به 
گزارش نصف جهان شــاید این موضع سرپرست 

تراکتورسازى براى تلطیف فضا و فرار تراکتور از اتهام 
هوایى کردنبازیکنان مطرح شده باشد، اما با توجهبه نیاز 

مبرم تراکتورسازى به داشتن یک گلر ششدانگ 
و سرباز شــدن بیرانوند، بعید است 

که  تراکتورى ها در نهایت
خبى خیال او شــوند و 

اجازه دهند وى به

نظامى دیگرى تیم
برود.

در همــه ایــن ماجراها آنچه 
مشــخص اســت و در مــورد

بــه تراکتور در  پیغام هــاى بیرانوند
طولچند ماه گذشــته گفته شــده،
نمایش هاى تعصــب گونه او در نزد 
هواداران پرســپولیس بى معناتر از 
هر زمانى شــده و در روزهایى که 
پرسپولیس محروم از جذب بازیکن 
به شدت به او احتیاج دارد، او به این 
تیمپشت کرد تا به خوبى غیرت 
و تعصب خود را معنا کرده باشد! 
او حاال بــا عناوینى همچون

خائن و بى غیرت از ســوى هواداران 
پرسپولیس مورد خطاب قرار مى گیرد.

امیر قلعه نویى درمور
این شدت باعث شدک
فرقى بین تیم هاى قو
نمى کند. در ضربه ایس
است اما درتبریز حالت

برنامه دارد و بازى هجومى به نمایش مى گذارد اما در بازى اخیر 
نمى توانستند حمله کنند و همین موضوع هم به دلیل باد بود. فکر 
نمى کنم رشید مظاهرى در این بازى زمین خورده باشد، به هرحال باد 

شرایط را براى باز کردن دروازه ها از ما گرفت.

یم دژآگه،  به زودى
ت

ى تیم ملى، با تیم هایى که 
ن بعد از انجام بازى هاى پیش رو

ى فوتبال کشورما
هافبک تیم مل

کره خواهد کرد. 
شان داده اند، مذا

براى جذب او تمایل ن

ته. این در حالى 
نده تصمیم نگرف

نان بدون تیم است و هنوز براى فصل آی
کان دژآگه همچ

  اش

ملى ایران مقابل 
 او بعد از انجام بازى هاى تیم 

ه خبر مى دهد که
که مدیربرنامه هاى دژآگ

است 

 تیم مذاکره کند.
 و ونزوئال قرار است با چند

پاناما

 زمانى تیم جدیدش را انتخاب 
 اینکه دژآگه چه

ر گفتگویى در خصوص
ودرضا فاضلى د

محم

تیم ملى ایران براى 
 فعًال باید در اردوى 

د دارد، ولى دژآگه
چند پیشنهاد وجو

خواهد کرد، گفت: 

 ملى، پیشنهادهاى مورد نظر را 
 شود. او بعد از بازى هاى تیم

ى دوستانه حاضر
انجام بازى ها

 تصمیم را بگیرد.
رد تا بتواند در نهایت بهترین

بررسى خواهد ک

ش را ادامه بدهد؟ 
 او در آلمان فوتبال

د اینکه آیا قرار است
 همچنین در مور

مدیربرنامه هاى دژآگه

ه همه چیز مشخص خواهد شد.
گفت: طى روزهاى آیند

ژنرال به باد،گیرداد!

در صورتى که بیرانوند 
از پرسپولیس جدا شود، 

آنها تا یکسال بعد مجبورند 
از رادوشوویچ و درویشوند 

به عنوان گلر اول و دوم 
استفاده کنند

د



ورزشورزش 13133077 سال چهاردهمپنج شنبه  11 آبان  ماه   1396

الهه مهرى دهنوى 
 ژنرال و ذوب آهنى ها  همچنان عالقه ویژه اى به مســاوى دارند تا 
این تیم در پایان هفته یازدهم در رده هفتم باشد و تنها 2 امتیاز بیشتر از 

سپاهان بحران زده داشته باشد.
 در رقابت هاى این هفته تصور میشد یکى از جذاب ترین دیدارها دوئل 
نمایندگان اصفهان و تبریز باشــد اماتقابل سرمربیان تراکتورسازى و 
ذوب آهن با یکدیگر برنده اى معرفى نکرد تا هفتمین تساوى ذوب آهن 

در این فصل رقم بخورد.
تراکتورسازى و ذوب آهن به عنوان تیم هایى که در این فصل دچار تغییر 
بر روى نیمکت مربیگرى خودشان بودند در حالى به دیدار یکدیگر رفتند 
که پیش بینى مى شد بازى بسیار تماشاگرپسندى را به نمایش بگذارند. 
غیبت چند بازیکن اصلى تراکتورسازى یحیى گل محمدى را وادار کرده 
بود تا تیمش را با ترکیبى جوان به میدان بفرستد و در طرف مقابل هم 
امیر قلعه نویى با ترکیبى تقریباً دفاعى سعى داشت دروازه تیمش را بسته 
نگه دارد. بازى چه در نیمه اول و چه در نیمه دوم کیفیت الزم را نداشت و 
دو تیم نتوانستند موقعیت هاى آنچنان خطرناکى بر روى دروازه یکدیگر 
ایجاد کنند و تنها یک بار ذوب آهنى ها توپ را به تیر دروازه حریف زدند. 
در نیمه دوم شرایط بدتر هم شد واحتیاط هر دو تیم باعث شد تا این بازى 
شایسته نام دو تیم نباشد و در نهایت هم امتیازات تقسیم شد قلعه نویى و 
گل محمدى چشم به ادامه لیگ داشته باشند. قرار بود این دیدار انگیزه 
هاى دو طرف براى انتقام با اهداف مختلف باشد، اما این دیدار آن قدر 

سرد و بى روح بود که هیچ بویى از انتقام استشمام نمیشد.
اما چند نکته از دیدار ذوب آهن- تراکتور سازى:

  یکى اینکه احسان پهلوان که در فصل هاى اخیر از جمله بهترین هاى 
این تیم به حساب مى آمد در این دیدار روى نیمکت نشسته بودتا بازى 
را از کنار زمین آغاز کند.در رابطه با این بازیکن ذکر این نکته نیز خالى از 
لطف نیست که احسان پهلوان از جمله بازیکنانى محسوب مى شود که 
صحبت هایى در رابطه با سرباز شدن وى به گوش مى رسید که در این 
صورت وى باید نیم فصل راهى تبریز مى شد. با وجود این گمانه زنى، 

نشستن پهلوان روى نیمکت ذوبى ها کمى معنادار تلقى میشد.
  دیگر اینکه فرزین گروســیان گلر تیم تبریزى که در بازى هاى قبلى 
تراکتورســازى چند اشــتباه عجیب انجام داده بود، مقابل ذوب آهن 
عملکرد خوبى داشت و توانست دروازه اش را بسته نگه دارد. گروسیان 

فقط در بازى با سایپا در لیگ هفدهم توانسته بود کلین شیت کند و در 
هفته یازدهم براى دومین بار در فصل جارى توانست اجازه عبور توپ 
از دروازه اش را ندهد.گروسیان مقابل ذوب آهن یکى دو فرصت خوب 
گلزنى را از بازیکنان ذوب آهن گرفت و البته در یک صحنه شانس هم 
آورد که ضربه زیباى دانیال اســماعیلى فر به تیر دروازه تراکتورسازى 
برخورد کرد. به هــر حال این هم شــانس بد ذوب آهنــى ها بود که 

گروسیان پر نوســان در این دیدار  اشتباهات فاحش 
قبلى خود را مرتکب نشود و باالخر ه اینکه مهدى 

شریفى مهاجم تراکتورسازى که نیم فصل 
باید به سپاهان بیاید و پیشتر نوشته بودیم 
که شــاید در این دیدار کابوس امیرخان 
شود هیچ نشانى از یک مهاجم خطرناك 

نداشت.
مهدى شــریفى در بــازى مقابل فجرسپاســى 
که با پیــروزى 5 بر 2 تراکتورســازان همراه بود 
موفق شد با زدن چهار گل به ستاره اول تیمش 
تبدیل شود. درخشــش او در آن دیدار هواداران 
تراکتور و کادرفنى این تیم را خوشــحال کرد 
که یک بار دیگر به دوران اوج خود بازگشــته 
است.شــریفى اما در بازى بــاذوب آهن هیچ 
نشانى از ســتاره بازى قبل نداشت و على رغم 
انتظاراتى کــه همه از وى بــراى تکرار گلزنى 
هایش داشــتند، هیچ تالش منجر بــه گل و یا 
حتى موقعیت خطرناکى نداشت تا به تعبیر یکى از

 رســانه هــا تبدیل بــه آتشفشــانى شــود که 
پــس از یک بــازى درخشــش خاموش شــد.با 
توجه به ضعــف مهاجمــان ســپاهان در گلزنى، 
هواداران اصفهانــى منتظرند تا وى هــر چه زودتر 
به ســپاهان بیاید و گلزنى هاى خــود را آغاز نماید. 
آنها شــریفى مدل مصاف تراکتور- فجر را دوســت 
دارند و بازگشــت او اگــر مانند هفته یازدهم باشــد 
نمــى توانــد دردى از ســپاهانى هــا را درمــان

 کند

سرمربى تیم سپاهان مى گوید که تیمش باید در چهار دیدار باقیمانده نیم فصل اول 
نتایج خوبى کسب کند وگرنه بازیکنان جایگزین مى شوند . زالتکو کرانچار پس از 
شکست یک صفر تیمش مقابل پیکان که اولین شکست این تیم در نقش جهان بود، 
پاسخگوى سئواالت خبرنگاران بود . وى بازیکنان تیمش را هم تهدید کرد که اگر 
در چهار بازى باقیمانده نتیجه الزم را نگیرند در نیم فصل اخراج مى شوند. او گفت: به 
بازیکنان واضح گفتم که چهار مسابقه باقیمانده تا پایان نیم فصل مسابقه هاى آزمون 
شماست. به این معنا که اگر نتوانند آنطور که باید در زمین ظاهر شوند، بر روى اسم آنها 

خط کشیده مى شود و بازیکنان جدیدى جایگزین آنها مى شوند.

کارلوس کى روش سرمربى تیم ملى علیرغم نتایج نه چندان خوب طالیى پوشان سه بازیکن این تیم را در لیست تیم ملى قرار 
داده است.

کارلوس کى روش سرمربى تیم ملى نام 26 بازیکن را جهت حضور در اردوى تیم ملى فراخوانده است که در میان آنها نام سه 
بازیکن سپاهان به چشم مى خورد.

سعید آقایى، على کریمى و ساسان انصارى سه بازیکنى هستند که در اردوى جدید تیم ملى حضور دارند.
ســپاهان البته اگرچه در دو هفته اخیر لیگ برتر 4 امتیاز کســب کرده، امــا بازیکنان این تیم به خصــوص در خط تهاجمى 
هنوز نتوانســته اند، انتظارات کرانچار را برآورده کنند؛ با این حال مانند گذشــته سه بازیکن از ســپاهان در لیست کى روش 
قرار گرفته و اگر پورقاز با مصدومیت دســت و پنجه نرم نمى کرد، این تعداد مى توانســت به 4 برســد. نکته جالب توجه این 
لیســت حضور ساســان انصارى اســت که همچنان  گل نمى زند اما در برخى اردوها مورد دعوت کى روش قرار گرفته 

است.

مدیرعامل باشــگاه اصفهانى نامه تهدید آمیزى را به همتــاى خود در تیم تبریزى 
ارسال کرد.

ســعید آذرى مدیرعامــل باشــگاه ذوب آهــن   بــا ارســال نامــه اى بــه 
مدیرعامــل تراکتورســازى از وى درخواســت کــرد تــا 50 میلیــون تومــان 
بابــت انتقال ســینا عشــورى بــه ایــن تیــم در فصــل گذشــته را پرداخت 

کند.
آذرى در این نامه اعالم کــرده در صورتى که این مبلغ پرداخت 

نشود، از تراکتورسازى شکایت خواهد کرد.

کرانچار 
تهدید به 
اخراج کرد

گل نمى زند 
و دعوت 
مى شود

ذوب آهن 
تراکتور را 
تهدید کرد 

رسول نویدکیا کاپیتان تیم فوتبال سپاهان بازیکنان را مقصر 
اصلى شکست مقابل پیکان مى داند ضمن آنکه معتقد است 

اگر کسى نمى تواند خوب باشد بهتر است برود.
نویدکیا نظرش درباره باخت تلخ مقابل پیکان میگوید: خود 
شما در سوالتان مى گویید باخت تلخ؛ ما باید بازى را 3ـ  صفر 
یا 4ـ  صفر مى بردیم اما در دقیقه 91 گل بدى خوردیم و بازى 
را باختیم. تماشاگران هرچه به ما بازیکنان 
بگویند حق دارند و تا به حال سپاهان را 
اینجاى جدول ندیده اند، ما فقط 
شــرمنده ایم و نمى دانم 

چــکار بایــد 
بکنیم 

تا از این شرمندگى خارج شویم.
او در پاسخ به سئوالى که مقصر اصلى شکست هایشان را چه 
کسى یا چه کسانى مى داند گفت: مقصر، من بازیکن هستم 
وقتى دروازه خالى تیم را باز نمى کنم، سرمربى تیم یا هیئت 
مدیره نمى تواند داخل زمین بیاید و گل بزند. به نظرم مقصر 
اصلى من بازیکن هستم، نمى شود آنها را بدون تقصیر دانست 

ولى مقصر اصلى آنها نیستند.
وى درباره بدیمنى ورزشــگاه نقش جهــان هم مى گوید: 
اعتقادى به چنیــن چیزهایى ندارم، 
سپاهان اولین قهرمانى اش را در 
این ورزشگاه کسب کرده است 
و فکر نمى کنم بدیمن باشد. 
پارسال ما در این ورزشگاه خوب 
بازى مى کردیــم و بردهاى 
خوبى داشتیم و در نهایت تیم 
مان چهارم یا پنجم شد. در حال 
حاضر شرایط فوتبالى زیاد به ما 
توجه نمى کند و امیدوارم شــانس 
هم به ما توجهى داشــته باشد و توپ 

هایمان گل شود.
نویدکیا در مورد عدم حضور بازیکن بزرگ در 
سپاهان و نتایج بد این تیم هم اضافه کرد: ما 
روزهاى خوب یا بــد با بازیکنان بزرگى مثل 
هادى عقیلى، محمدرضا خلعتبرى، محرم 
نویدکیا یا ... داشتیم و معتقدم وقتى تیمى 
نتیجه نمى گیرد، یک نفر حرف اول را نمى 

زند بلکه همه باید براى موفقیــت به تیم کمک کنند تا تیم 
از شرایط بد خارج شود. ضمن اینکه بودن بازیکنان بزرگى 
مثل هادى عقیلى یا محرم نویدکیا تاثیرگذار و روحیه بخش 
هستند باید بگویم هر فوتبالیست یک روز فوتبالش تمام مى 
شود باید از بازیگرى خداحافظى کند، آنها خداحافظى شان را 
انجام دادند و نمى توان توقع داشت که برگردند. البته آنها مى 
توانند در کنار تیم و به ما کمک کنند گرچه آخرش همه در تیم 
باید همیت داشته باشند. من مى گویم اگر کسى نمى تواند به 
تیم خدمت کند، پس نباید خیانت کند و براى آنکه هرطور 

شده بماند به تیم آسیب برساند. نمى توانید باشید خب بروید!
او در ادامه گفت: منظور خاصى ندارم و هر کســى مثال من 
بازیکن. سپاهان تیمى بوده که در اکثر مواقع یا صدرجدول 
یا بین 3 تیم باالى جدول بوده اما اکنون سه سال است که 
وضعیت و شرایط بد براى سپاهان تکرار مى شود که نمى دانم 
چه باید بگویم. فقط من بازیکن شرمنده هواداران هستم و باز 
هم مى گویم اگر با رفتنم به تیم کمک مى شود مى رفتم تا 
مشکل نتیجه گیرى حل شود.   کاپیتان سپاهان از هواداران 
مى خواهد که حمایتشان را ادامه دهند تا آنها بعد از تعطیالت 
از خجالت آنها دربیایند. او مى گوید: شرایط طورى است که 
با بد و بیراه گفتن به بازیکن هیچ چیزى تغییر نخواهد کرد و 
هواداران باید حمایت کنند ضمن اینکه باز هم ابرازشرمندگى 
مى کنیم. بازیکنان امروز خیلى تالش کردند که گل بزنند و 
این را هواداران هم شاهد بودند، امیدوارم آنها ما را بخشیده 
باشند تا طى این چند روز تعطیالت رویمان شود که از خانه 
مان بیرون بیاییم و براى بازى با تراکتور آماده شویم و در آن 

بازى از شرمندگى شان خارج شویم.

نصف جهان  اوضاع براى سید مهدى 
رحمتى خوب پیش نمى رود و او روزهاى تلخى را پشت سر مى گذارد. 

هفتمین بازى نیمکت نشینى، پست جنجالى مک درموت و دعوت شدن رقیب به تیم 
ملى، شب بدى براى رحمتى ساخت.  دو روز پیش براى رحمتى، با یک خبر جنجالى آغاز شد. در 

سال هاى گذشته امیر قلعه نویى، پرویز مظلومى، علیرضا منصوریان و محمد خرمگاه 
با رحمتى به مشکل خورده بودند یا درباره او حرف زدند و این بار، نوبت یک مربى 
خارجى بود که علیه کاپیتان استقالل موضع بگیرد. مک درموت با انتشار تصویرى 
از دو شیر نوشت:  در زندگى شیرهاى جوان عاقبت کنترل را در دست مى گیرند، در 
فوتبال شیرهاى پیر بى دندان سعى مى کنند که آینده شیرهاى جوان رو نابود کنند، 

آینده از آن جوان هاى ماست. 
رحمتى که در هفته یازدهم باید براى هفتمین بازى پیاپى روى نیمکت حسین 
حسینى مى نشست، با خبر بدترى هم روبرو شد. خبرى که مى تواند نیمکت نشینى او 

در استقالل را تا پایان فصل تمدید کند. کارلوس کى روش که حدود چهار سال 
قبل و بعد از خداحافظى رحمتى دیگر حاضر نشد او را به تیم ملى دعوت 

کند، حسین حسینى را در لیست بازیکنان دعوت شده به تیم ملى قرار داد.
دو ضربه از دو مربى سابق و خارجى رحمتى، روز سختى براى او ساخت. 
حاال رحمتى، بیش از قبل بخاطر روابطش با مربیان و دروازه بان دوم 
استقالل متهم شده و کى روش هم با دعوت از حسینى، ضربه آخر را 
به او زده است. شاید وینفرد شفر، دیگر به این راحتى ها حاضر نشود 
دروازه بانى که نظر کى روش را هم جلب کرده، روى نیمکت بنشاند 

و به رحمتى بازى بدهد.
مهدى رحمتى اما روحیه باالى خود را حفظ کرده و با این که جزو 
نفرات ذخیره است اما بدون اینکه ناراحتى در صورت او دیده شود 
یا اصًال چهره اش دیده شود! بازى ها را یکى پس از دیگرى پشت 

سر مى گذارد.

در هفته ســوم لیگ برتر فوتبال بانوان 
6 دیدار برگزار مى شود که در مهمترین 

دیدار سپاهان میزبان آذرخش است. 
هفته ســوم لیگ برتر فوتبال بانوان روز 
جمعه با برگزارى 6 دیدار پیگیرى خواهد 
شــد که در مهمترین دیدار ســپاهان از 

آذرخش پذیرایى مى کند.
 ذوب آهن بــه مصاف نماینــده فارس
 مى رود.شهردارى ســیرجان نیز در این 
هفتــه از راه یاب ملل ســنندج پذیرایى 
خواهد کرد و تیم مدعى شهردارى بم نیز 
روز جمعه راهى ایالم مى شــود تا مقابل 

پاالیش گاز به میدان برود.

  دختران 
سپاهان و ذوب آهن 

در برابر رقبا

پرســپولیس براى اولین بار 
بعد از هفت سال در جدول 
ادوارى تاریخ لیگ برتر از 

سپاهان پیش افتاد .
پرسپولیس حاال در تاریخ 
لیگ برتر با 839 امتیاز از 
سپاهان یک امتیاز بیشتر 
دارد،ســپاهان با یــک بازى 

بیشتر صاحب 838 امتیاز اســت .این در حالى ست 
که در پایان لیگ چهاردهم حرفه اى، ســپاهان 53 
امتیاز بیش از پرسپولیس داشت اما پرسپولیس نه تنها 
این فاصله را از بین برد که حاال با یک امتیاز برترى در 
رده دوم قرار گرفته ویک امتیاز از سپاهان باالتر قرار 
گرفته است .پرسپولیس بعد از برد برابر سایپا وباخت 
ســپاهان برابر پیکان، از تیم ســپاهان یک امتیاز در 
جدول تاریخى لیگ برتر باالتر امد ودر رده دوم قرار 

گرفت، استقالل با برترى قابل مالحظه در این جدول 
اول است وپرسپولیس وسپاهان دوم وسوم هستند .

پرسپولیس در حالى امتیازاتى بیشتر از سپاهان گرفته 
اســت که ســپاهان پنج قهرمانى وپرسپولیس سه 
قهرمانى در لیگ برتر دارند هرچند پرسپولیس قبل از 
مسابقات لیگ برتر هفت ار قهرمان ادوار گذشته لیگ 
شده وسپاهان همه قهرمانى هاى خود در تاریخ لیگ 

را در دوران لیگ برتر به دست آورده است . 

نویدکیا: نمى توانید خدمت کنید ،خیانت نکنید 
خط کشیده مى شود و بازیکنان جدیدى جایگزین آن است. نشود، از تراکتورسازى شکایت خواهد کرد.

رسول نویدکیا کاپیتان تیم فوتبال سپاهان بازیکنان را مقصر 
اصلى شکست مقابل پیکان مى داند ضمن آنکه معتقد است 

اگر کسى نمى تواند خوب باشد بهتر است برود.
نویدکیا نظرش درباره باخت تلخ مقابل پیکان میگوید: خود 
3شما در سوالتان مى گویید باخت تلخ؛ ما باید بازى را 3ـ  صفر 
1ـ  صفر مى بردیم اما در دقیقه 91 گل بدى خوردیم و بازى  4یا4
را باختیم. تماشاگران هرچه به ما بازیکنان 
نربگویند حق دارند و تا به حال سپاهان را  پ ل و ر ق و
اند، ما فقط  اینجاى جدول ندیده
شــرمنده ایم و نمى دانم

چــکار بایــد 
بکنیم 

تا از این شرمندگى خارج شویم.
او در پاسخ به سئوالى که مقصر اصلى شکست هایشان را چه 
کسى یا چه کسانى مى داند گفت: مقصر، من بازیکن هستم 
وقتى دروازه خالى تیم را باز نمى کنم، سرمربى تیم یا هیئت 
مدیره نمى تواند داخل زمین بیاید و گل بزند. به نظرم مقصر 
اصلى من بازیکن هستم، نمى شود آنها را بدون تقصیر دانست 

ولى مقصر اصلى آنها نیستند.
ووى درباره بدیمنى ورزشــگاه نقش جهــان هم مى گوید:  ى م ن ه ش ىورز ر ر و
اعتقادى به چنیــن چیزهایى ندارم،

سپاهان اولین قهرمانى اش را در 
این ورزشگاه کسب کردهاست 
و فکر نمى کنم بدیمن باشد. 
پارسال ما در این ورزشگاه خوب 
بازى مى کردیــم و بردهاى 
خوبى داشتیم و در نهایت تیم 
مان چهارم یا پنجم شد. در حال 
حاضر شرایط فوتبالى زیاد به ما 
توجه نمى کند و امیدوارم شــانس 
هم به ما توجهى داشــته باشد و توپ 

هایمان گلشود.
نویدکیا در مورد عدم حضور بازیکنبزرگ در 
بد این تیم هم اضافه کرد: ما  سپاهانو نتایج
روزهاى خوب یا بــد با بازیکنان بزرگىمثل

هادى عقیلى، محمدرضا خلعتبرى، محرم 
نویدکیا یا ... داشتیم و معتقدم وقتى تیمى 
نتیجه نمى گیرد، یک نفر حرف اول را نمى 

زند بلکه همه باید برا
از شرایط بد خارج شو
م مثل هادى عقیلى یا
هستند باید بگویم هر
شود باید از بازیگرىخ
انجام دادند و نمى توان
توانند در کنار تیم و به
باید همیت داشته باش
تیم خدمت ککند، پس
شده بماند بهت تیم آسیب
او در ادامه گففت: منظ

بازیکن. سپاههان تیمى
ب باالى ج 3یا بین 3 تیم
وضعیت و شررایط بد بر
چه باید بگویمم. فقط م
هم مى گویمم اگر با رف
مشکل نتیجهه گیرى
مى خواهد کهه حمایتش
از خجالت آنهها دربیاین
با بد و بیراه گففتن به با
هواداران باید حمایت
بازییکنان ام مى کنیم.
این را هواداراان هم ش
باشند تا طى این چند
مان بیرون بیااییم و بر
بازى از شرمنددگى شا

ساوضاع براى سید مهدى  او نصف جهان
ترحمتى خوب پیش نمى رود و او روزهاى تلخى را پشت سر مى گذارد. 

هفتمین بازى نیمکت نشینى، پست جنجالى مک درموت و دعوت شدن رقیب به تیم 
ر، شب بدى براى رحمتى ساخت.  دو روز پیش براى رحمتى، با یک خبر جنجالى آغاز شد. در  ملى

سال هاى گذشته امیر قلعه نویى، پرویز مظلومى، علیرضا منصوریان و محمد خرمگاه 
با رحمتى به مشکل خورده بودند یا درباره او حرف زدند و این بار، نوبت یک مربى 
بخارجى بود که علیه کاپیتان استقالل موضع بگیرد. مک درموت با انتشار تصویرى 
جازدو شیر نوشت:  در زندگى شیرهاى جوان عاقبت کنترل را در دست مى گیرند، در 
فوتبال شیرهاى پیر بى دندان سعى مى کنند که آینده شیرهاى جوان رو نابود کنند، 

مآینده از آن جوان هاى ماست. 
پرحمتى که در هفته یازدهم باید براىهفتمین بازىپیاپىروى نیمکت حسین
حسینى مى نشست، با خبر بدترى هم روبرو شد. خبرى که مى تواند نیمکت نشینى او

در استقالل را تا پایان فصل تمدید کند. کارلوس کى روش که حدود چهار سال 
قبل و بعد از خداحافظى رحمتى دیگر حاضر نشد او را به تیم ملى دعوت

بکند، حسین حسینى را در لیست بازیکنان دعوت شده به تیم ملى قرار داد.
سدو ضربه از دو مربىسابق و خارجى رحمتى، روز سختى براى او ساخت. 
د رحمتى، بیش از قبل بخاطر روابطش با مربیان ودروازه بان دوم  حاال
باستقالل متهم شده و کى روش هم با دعوت از حسینى، ضربه آخر را 
ح است. شاید وینفرد شفر، دیگر به این راحتى ها حاضر نشود  بهاو زده
جدروازه بانى که نظر کى روش را هم جلب کرده، روى نیمکت بنشاند 

وبه رحمتى بازى بدهد.
امهدى رحمتى اما روحیه باالى خود را حفظ کرده و با این که جزو 
نفرات ذخیره است اما بدوناینکه ناراحتى در صورت اودیده شود
یااصًال چهره اش دیده شود! بازى ها را یکى پس از دیگرى پشت 

سر مى گذارد.

در هفته ســوم لیگ برتر فوتبال بانوان 
6 دیدار برگزار مى شود که در مهمترین 

دیدار سپاهان میزبان آذرخش است. 
هفته ســوم لیگ برتر فوتبال بانوان روز 
6جمعه با برگزارى 6 دیدار پیگیرى خواهد 
شــد که در مهمترین دیدار ســپاهان از 

آذرخش پذیرایى مى کند.
 ذوب آهن بــه مصاف نماینــده فارس

 مى رود.شهردارى ســیرجان نیز در این 
هفتــه از راه یاب ملل ســنندج پذیرایى 
خواهد کرد و تیم مدعى شهردارى بم نیز 
روز جمعه راهى ایالم مى شــود تا مقابل 

پاالیش گاز به میدان برود.

  دختران 
سپاهان و ذوب آهن 

رقبا برابر در

پرســپولیس براى اولین بار 
بعد از هفت سال در جدول 
ادوارى تاریخ لیگ برتر از 

سپاهان پیش افتاد .
پرسپولیس حاال در تاریخ 
9لیگبرتر با 839 امتیاز از 
سپاهان یک امتیاز بیشتر 
دارد،ســپاهان با یــک بازى 

8بیشتر صاحب838 امتیاز اســت .این در حالى ست 
3که در پایان لیگ چهاردهم حرفه اى، ســپاهان 53

امتیاز بیش از پرسپولیس داشت اما پرسپولیس نه تنها 
این فاصله را از بین برد که حاال با یک امتیاز برترى در 
رده دوم قرار گرفته ویک امتیاز از سپاهان باالتر قرار 
گرفته است .پرسپولیس بعد از برد برابر سایپا وباخت 
ســپاهان برابر پیکان، از تیم ســپاهان یک امتیاز در 
جدول تاریخى لیگ برتر باالتر امد ودر رده دوم قرار 

گرفت، استقالل
اول است وپرسپ
پرسپولیس در ح
اســت که ســ
قهرمانى در لیگ
مسابقات لیگب
شده وسپاهانه
را در دوران لیگ

نویدکیا: نمى توانید خدمت کنید ،خیانت نکن
تیرخالص 

کى روش به رحمتى

  عبور سرخ از سپاهان   

گ هفدهم توانسته بود کلین شیت کند و در 
توپ ر در فصل جارى توانست اجازه عبور

ان مقابل ذوب آهن یکى دو فرصت خوب 
هن گرفت و البته در یک صحنه شانس هم 
ســماعیلى فر به تیر دروازه تراکتورسازى 
ن هم شــانس بد ذوب آهنــى ها بود که 

ن دیدار  اشتباهات فاحش 
الخر ه اینکه مهدى 

ى که نیم فصل 
ر نوشته بودیم 
وس امیرخان 
جم خطرناك 

 مقابل فجرسپاســى 
بود ورســازان همراه
به ستاره اول تیمش 
ر آن دیدار هواداران 
را خوشــحال کرد 
وج خود بازگشــته 
بــاذوب آهن هیچ 
نداشت و على رغم 
ــراى تکرار گلزنى 
ش منجر بــه گل و یا 
شت تا به تعبیر یکى از

شفشــانى شــود که 
ــش خاموششــد.با 
ن ســپاهان در گلزنى، 
ند تا وى هــر چه زودتر 
هاى خــود را آغاز نماید. 
تراکتور- فجر را دوســت 
مانند هفته یازدهم باشــد 
ـپاهانى هــا را درمــان

 بزرگوار و بحران مساوى!
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مردجوان بخاطر اختالف بر ســر ارث و میراث با 
اسلحه به سراغ خانواده همســرش رفت و آنها را 

به رگبار بست.
فرماندار اشنویه آذربایجان غربى گفت: روز سه شنبه 
داماد خانواده اى بخاطر اختالف بر سر ارث و میراث 
به سراغ خانواده همسر خود رفته و آنها را با اسلحه 
به رگبار مى بندد که در این تیراندازى چهار نفر از 

اعضاى خانواده راهى بیمارستان شدند.
اســعدخضرى با بیان اینکــه مجروحین یک زن 
و ســه کودك پســر بودند ادامه داد: مادرزن مرد 
تیرانداز که از ناحیه شکم زخمى شده بود مورد عمل 
جراحى قرارگرفته و حال عمومى خوبى دارد و دیگر 
مجروحان که از دست و پا زخمى شده بودند نیز در 
وضعیت خوبى هستند. وى گفت: با توجه به فرارى 
بودن داماد تیرانداز، تحقیقات براى دستگیرى وى 

ادامه دارد.

مدیر عامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شــهردارى مشــهد از مرگ دردناك کارگر جوان بین 
سقف و کابین آسانسور در یک پروژه ساختمانى در حال 

احداث خبر داد.
حســن جعفرى اظهار داشــت: وقوع یک مورد حادثه 
آسانسور دقایقى قبل به ســامانه 125 اطالع داده شد و 
به دنبال آن ستاد فرماندهى، آتش نشانان و گروه نجات 
ایستگاه مجاور را به محل حادثه اعزام کرد. وى با بیان 
اینکه محل حادثه یک ساختمان در حال احداث ده طبقه 

در محله سرافرازان بود، افزود: پس از حضور آتش نشانان 
در محل مشاهده شــد یک کارگر 32 ســاله حین کار 
ســاختمانى در باالى کابین، به دلیــل حرکت ناگهانى 
و نامشخص آسانسور، بین ســقف طبقه دهم و کابینه 

آسانسور گیر کرده است.
جعفرى گفت: آتش نشــانان با اســتفاده از تجهیزات، 
مخصوص این کارگر را خارج کرده و به عوامل اورژانس 
مستقر در محل حادثه تحویل دادند که آنها مرگ وى را 

به دلیل شدت باالى آسیب دیدگى تأیید و اعالم کردند.

پسرى که در درگیرى خونین با دوستش چهار انگشت 
دست راستش قطع شده اســت روز دوشنبه در دادگاه 
تقاضاى قصاص را مطرح کرد و خواست تا انگشتان 

دوست خشنش قطع شود.
شامگاه سى ام تیرماه سال 95 درگیرى خونین در حوالى 
پارك نونهاالن میرداد به پلیس اعالم شــد. شواهد 
نشان مى داد درگیرى میان سه پســر جوان رخ داده 
و یکى از آنها به نام «فرشید» از ناحیه دست به شدت 
زخمى شده است. پلیس پیگیر ماجرا شد و به تحقیق 

از شاهدان پرداخت.
پسر 20 ساله اى به نام «ایمان» که در درگیرى شرکت 
داشت گفت: «درگیرى میان من و یکى از دوستانم به 
نام "عرفان" رخ داد.اما فرشــید وارد دعوا شد. همان 
موقع عرفان که قمه در دست داشت به سمت فرشید 
حمله کرد و به دست او زد. انگشتان دست فرشید قطع 
شد. من که شوکه شده بودم فقط نگاه مى کردم تا اینکه 
شاهدان فرشید را به بیمارستان رســاندند و با پلیس 

تماس گرفتند.»
به دنبال اطالعاتى که این پسر به پلیس داد مأموران 
به بیمارستان مورد نظر رفتند اما دریافتند چهار انگشت 
دست راست فرشید قطع شده و امکان پیوند نیز وجود 

ندارد.
فرشــید که تحت عمل جراحى قرار گرفته بود بعد از 
بهبودى نسبى از عرفان شــکایت کرد. به این ترتیب 
متهم 20 ساله در خانه پدرى اش بازداشت شد و به قمه 

کشى اعتراف کرد.
وى روز دوشــنبه در شــعبه دهم دادگاه کیفرى یک 
استان تهران به ریاست قاضى محمد باقر قربان زاده و 
با حضور یک مستشار پاى میز محاکمه ایستاد. در این 
جلسه فرشید گفت: «من فقط براى میانجى گرى وارد 
دعوا شدم چون نمى خواستم دوستانم با هم دعوا کنند. 
اما عرفان با قمه به دســتم زد و موجب قطع انگشتان 
دستم شد. عصب دست راستم هم در این ماجرا آسیب 

جدى دیده و دیگر قادر به حرکت نیست.»
وى در حالى که اشــک مى ریخت گفت: «این ماجرا 
زندگى ام را تباه کرده اســت. امــا در این مدت حتى 
یکبار هم خانــواده عرفــان براى دلجویــى مقابل
 خانه مان نیامده اند. وقتى این اتفاق رخ داد شوکه شده 
بودم و حتى نمى توانســتم حرکت کنم. پدر عرفان را 
دیدم که شاهد ماجرا بود. با التماس از او خواستم تا مرا 
به یک مرکز درمانى برســاند اما با بى اعتنایى به من 
محل را ترك کرد و گفت این ماجرا ربطى به او ندارد. 
به همین دلیل قصد بخشیدن عرفان را ندارم و از دادگاه 

برایش تقاضاى قصاص قطع انگشتان دستش را دارم.»
ســپس عرفان روبه روى قضات دادگاه ایســتاد و در 
تشــریح جزئیات درگیرى گفت: «من، ایمان و فرشید 
از سال ها پیش با هم دوست بودیم. ایمان مدتى پیش 
یک گردنبند و اسپیکر ماشینم را دزدیده بود و آن را به 
من پس نمى داد. آن شب مقابل در خانه شان رفتم تا با 
او صحبت کنم. اما برادر کوچکش گفت که خواب است. 
داد و فریاد کردم که ایمان از خواب بیدار شد و مقابل در 
خانه آمد. ما با هم سر کوچه رفتیم اما بحث میان ما باال 
گرفت. ایمان مى گفت گردنبند و اسپیکرم را ندزدیده 

است که با هم گالویز شــدیم. همان موقع فرشید سر 
رســید. او قصد میانجى گرى داشت که وارد دعوا شد. 
من کنترل اعصابم را از دست داده بودم و مى خواستم با 
قمه ضربه اى به ایمان بزنم که فرشید دستش را باال برد 
و قمه ناخواسته به دست او برخورد کرد. باور کنید من 
قصد آسیب زدن به او را نداشتم. قطع انگشتان دستش 
اتفاقى بود. به همین دلیل از او و قضات دادگاه تقاضاى 

بخشش دارم.» 
در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد شور شد تا رأى 

صادر کند.

20 دقیقــه شــب دوشــنبه  آتش ســوزى در یــک ســاختمان مســکونى  ســاعت 21 و
در خیابــان گلبــرگ تهــران بــه ســامانه 125 اعــالم شــد که آتش نشــانان ســه ایســتگاه  
بــا هماهنگــى ســتاد فرماندهــى ســازمان آتش نشــانى تهــران بــه محــل حادثــه اعزام

 شدند.
افســر  منــان،  هــادى 
آمــاده منطقــه 6 عملیات 
آتش نشانى درباره جزئیات 
این حادثه اظهار داشــت: 
محل حادثه یک ساختمان 
ســه طبقه قدیمى بود که 
هنگام رسیدن آتش نشانان 
از قســمت راهرو ورودى 
ســاختمان تا طبقه دوم آن 
مملو از دود و شــعله هاى 
آتش بود که آتش نشــانان 
با توجه به احتمال محبوس 
شــدن ســاکنان در میان 
دود و آتش، به ســرعت به 
دو گروه تقســیم شدند که 
گــروه اول همزمان با قطع 
بــرق و گاز ســاختمان با 
یک رشته لوله آب پرفشار 
بــه مقابله با آتش ســوزى 
پرداختنــد. وى افزود: تیم 
نجات آتش نشانى نیز براى 
جســتجوى افراد محبوس 
شده، وارد ساختمان شدند و 
پس از تجسس کامل همه 
طبقات، مادر 52 ســاله به 
همراه یک دختر 15 و سه 
پسر 16، 18 و 22 ساله را از 
میان دود و آتش به پشت بام 

منتقل کردند.
منان گفت: پدر 62 ســاله 
این خانواده که هنگام وقوع 
حادثه در طبقه اول حضور 
داشت و با دیدن شعله هاى 
آتش به ســرعت از میان 
دود و آتش از ســاختمان 
خارج و به طور سطحى نیز 
دچار ســوختگى شده بود 
همچنین در دقایق اولیه وقوع این حریق، مرد و زن حدوداً 38 و 33 ساله اى (فرزند و عروس این خانواده) 
پیش از رسیدن نیروهاى آتش نشانى از ترس دود و آتش، خود را از طبقه دوم به بیرون از ساختمان و 
داخل کوچه انداختند که بر روى یک خودروسوارى افتادند. وى با اشاره به آسیب دیدگى این زن از ناحیه 
کمر و پاها براثر سقوط بر روى خودرو، خاطر نشان کرد: در حادثه سقوط بر روى خودرو به مرد صدمه اى 
نرسید و نیروهاى آتش نشانى بالفاصله با حضور عوامل اورژانس در محل حادثه، زن مصدوم به همراه 

پدر خانواده را براى معاینه و انتقال به مرکز درمانى به امدادگران اورژانس تحویل دادند.

درخواست پسرى که بخاطر میانجى گرى آسیب دید:

فرمانده انتظامى شهرســتان بنــدر خمیر از 
دســتگیرى فردى شــرور و زورگیــر و با 
سابقه هاى متعدد کیفرى در این شهرستان 

خبر داد.
سرهنگ رضاعلى بخشى گفت: در پى مراجعه 
و اعالم شکایات متعدد مردمى و اهالى بندر پل 
و روستاهاى اطراف شهرستان بندرخمیر واقع 
در اســتان هرمزگان و تعدادى از مسافرا ن و 
شهروندان مبنى بر زورگیرى و شرارت فردى 
به هویت «ح –م» معروف به «ماشاءا... دراز» 
موضوع شناسایى و دستگیرى این شرور به 
صورت ویژه در دســتور کار قرار گرفت. وى 
افزود: با بررسى هاى به عمل آمده از سوابق 
نامبرده این فرد داراى پرونــده هاى متعدد 
کیفرى زورگیرى، شــرارت، نزاع و درگیرى، 
ایراد ضرب و شــتم، ایجاد ناامنى در محل، 
تهدید و ارعاب با سالح و تجاوز به عنف بوده 
است که مأموران پلیس اطالعات شهرستان 
با تشکیل یک اکیپ مجرب و با انجام کارهاى 
اطالعاتى و تالش شبانه روزى محل اختفاى 

وى را شناسایى کردند. 
فرمانــده انتظامى خمیر خاطر نشــان کرد: 
مأموران با هماهنگى مقام قضائى فرد شرور را 
در یک عملیات ضربتى و غافلگیرانه دستگیر 
و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونى 
به مرجع قضائى شهرستان معرفى کردند که 

از آن طریق روانه زندان شد.

توطئه عروس پاکســتانى براى خالصى از 
ازدواج اجبارى با پسر یکى از آشنایان شان، 
به قیمت جان 13 نفر و مســمومیت 14 نفر 

دیگر تمام شد.
به گزارش پلیس شهر«مظفرگره» پاکستان، 
دختر جوان یک ماه قبل از ســر ســفره عقد 
فرار کرده و به خانه پدرى پنــاه برده بود. از 
آنجا کــه این اقــدام عروس جــوان باعث 
بى آبرویــى خانواده اش به حســاب مى آمد، 
پدر، مادر و اقوام او بــا زور و تهدید دخترك 
سیاه بخت را به خانه شوهرش بازگرداندند. 
اما عروس ناراضى که راهى به جز مرگ داماد 
براى خالصى خود از زندگى اجبارى نمى دید 
دو روز پیش از برگزارى جشن سنتى ازدواج، 
در شیر همسرش ســم ریخت. اما داماد شیر 

را نخورد.
با این حال مادر داماد کــه از توطئه عروس 
خبر نداشت با شیر مســموم براى مهمانان 
نوشیدنى مخصوص درست کرد. اما دقایقى 
بعد 27 نفر از بســتگان داماد در روز عروسى 
روانه بیمارستان شدند که 13 زن و مرد جان 
خود را از دست دادند و حال چند نفر دیگرهم 

وخیم است.

«ماشاءا... دراز» 
دستگیر شد

مرگ هولناك 
کارگر جوان
 در  آسانسور

زوج جوان از ترس آتش
از طبقه دوم، پایین پریدند فرماندار خوى استان  آذربایجان غربى گفت: صبح روز سه شــنبه سه سارق مسلح با ورود به بانک 

تجارت شعبه میدان «قمسال» این شهر، 200 میلیون ریال سرقت کردند و متوارى شدند.
محمد عابدى افزود: این سارقان با دو دستگاه موتورســیکلت متوارى شدند و در تعقیب و گریز به 
ســمت مأموران تیراندازى کردند. وى با تأکید بر اینکه این تیراندازى خسارت جانى در پى نداشته 
است، اظهار داشت: نیروى انتظامى به دنبال این سارقان مسلح است و به زودى خبر دستگیرى آنها 

منتشر مى شود. 
على ابراهیمى، جانشین فرماندهى انتظامى آذربایجان غربى نیز با اشاره به اینکه این سارقان مسلح 

شناسایى شده اند، نسبت به دستگیرى آنان در اسرع وقت ابراز امیدوارى کرد.

سرقت مسلحانه از بانک

رئیس کالنترى 131 شهر رى از دستگیرى چهار عضو 
یک باند سرقت لوازم خودرو خبر داد و گفت: این متهمان 
در بازجویى هاى انجام شده به 250 فقره سرقت اعتراف 

کردند.
ســرهنگ محمد کالوســى گفت: در تحقیقات انجام 
شده از سوى مأموران تجسس کالنترى 131 شهررى 
پیرامون فعالیت هاى مجرمانه چهار عضو ســابقه دار 
یک باند ســرقت لوازم خودرو، مشــخص شد که این 
افراد به تازگى ضمن تشــکیل باند، اقدام به ســرقت 
لوازم خــودرو در محدوده هاى شــهررى و اطراف آن 
مى کنند. وى افزود: تحقیقــات در این خصوص ادامه 
یافت تا اینکه سوابق متهمان و مخفیگاه آنها شناسایى
 شــد و نتیجه تحقیقــات در اختیار مقــام قضائى قرار 
گرفت کــه بالفاصلــه دســتور بازداشــت متهمان و 
بازرسى از مخفیگاهشان صادر شــد، متعاقب آن، تیم 
هاى عملیاتى با هماهنگى هاى انجام شــده به محل 
اختفاى متهمــان اعزام شــدند و طى یــک عملیات 

ضربتى هر چهار متهم را در مخفیگاه مذکور دســتگیر
 کردند.

سرهنگ کالوسى اظهار داشت: طى بازرسى انجام شده 
از محل نیز تعدادى اموال مسروقه از جمله شش دستگاه 
باند خودرو، یک دستگاه ضبط و پنل خودرو، یک دستگاه 

دوچرخه، یک دســتگاه موتور و تعــداد زیادى قطعات 
اوراق شــده خودرو کشف شــد.  وى افزود: متهمان در

 بازجویى ها به 250 فقره ســابقه سرقت اقرار کردند که 
پس از آن پرونده تکمیل و به دادسراى ناحیه 20 شهررى 

ارسال شد.

قتل 13نفر دستگیرى باند سارقان لوازم خودرو با250 فقره سرقت
براى فرار از 

ازدواج اجبارى! 

فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی از دستگیري 
ســارق حرفه اي با بیش از صد فقره سرقت در بجنورد 

خبر داد.
سردار علیرضا مظاهري با اعالم جزئیات این خبر گفت: 
در پی وقوع چند فقره ســرقت در شهرستان بجنورد و 
دیگر استان هاي کشــور، موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت. وى افزود: 
در بررســی هاي به عمل آمده از سوابق فرد مورد نظر 
مشخص شد که متهم داراي چند فقره سابقه کیفري 
از جمله آدم ربایی، تجاوز به عنف و ســرقت بوده که 
بالفاصله تصویر متهم تهیه شد و در دسترس مأموران 

قرار گرفت.
فرمانده انتظامی اســتان خراسان شــمالی با اشاره به 
اینکه مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیســی موفق 
به شناسایی محل اختفاي متهم شدند، گفت: مأموران 
به محل مورد نظر اعزام شــدند که متهم با رؤیت آنها 

بالفاصله از محل متواري می شود.
ســردار مظاهري افزود: براى پیشــگیري از متواري 
شدن متهم مأموران اقدام به شــلیک 13 تیر کردند و 
در نهایت متهم را در یک عملیات گســترده دستگیر 
کردند. وي با اشــاره به اینکه متهم بعد از دستگیري 
به مقــر انتظامی انتقــال یافــت، بیان داشــت: در

 بازجویی هاي به عمل آمده متهم به صد فقره سرقت 
اعتراف کرد و بعد از تشکیل پرونده براي انجام مراحل 
قانونی تحویل مراجع قضائی شد. سردار مظاهري بیان 
داشت در بازرسی از محل اختفاي متهم، اموال مسروقه 

شامل طالجات و دو عدد کارت ملی کشف شد.

13 گلوله 
انگشتان دوستم را قطع کنیدتاوان بیش از 100سرقت

داماد، خانواده زنش را 
گلوله باران کرد
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رامین مشکاه

شــرکت امنیتى مک آفى به تازگــى اقدامى عجیب را 
صورت داده است و بر اســاس آن به دولت هاى بزرگ 
جهان اجازه مى دهد تا سورس کد سیستم امنیتى این 

شرکت را مشاهده و بررسى کنند.
 شــرکت هاى امنیتى معموًال باید از ســورس کد خود 
بیشــترین حفاظت را به عمل بیاورند و به هیچ  عنوان 
اجازه ندهند تا کسى به این کدها دسترسى داشته باشد.

در این میان شرکت نرم افزارهاى امنیتى مک آفى راهى 
متفاوت با سایرین را در پیش گرفته است و اعالم کرده 
است که به دولت هاى خارجى اجازه خواهد داد تا سورس 

کد نرم افزارهاى  امنیتى این شرکت را بررسى کنند.
جالب اســت که پیش  از این نیز چنیــن موضوعى در 
سطحى محدودتر توسط این شــرکت انجام  شده بود 
و حاضران در جامعه فناورى به شدت نسبت به عواقب 
این اقدام مک آفى به آنها هشدار داده بودند، ولى به نظر 

مى رسد که اوضاع وخیم تر نیز خواهد شد.
 این اقدام از چند جهت بســیار خطرناك است، نخست 
اینکه این کار موجب مى شــود تا بى اعتمادى کاربران 
نســبت به شــنود دولتى به نرم افزارهاى مک آفى نیز 

ســرایت کند، و دیگر مورد 

اینکه امنیت کلى محصوالت به شــدت با افت روبه رو 
خواهد شد.

گفته مى شــود که این اقدام مک آفى بنا به درخواست 
دولت روسیه انجام  شده است زیرا مسکو بارها اقدام به 
ارائه درخواست بررسى نرم افزارهاى غربى پیش از ورود 

به بازار این کشور کرده است.
 جالب اســت که در ســرى قبلى انجام این کار توسط 
شرکت مک آفى، مسئوالن این شــرکت مدعى شده 
بودند که هیچ مشــکلى براى آنها به وجود نیامده است 
زیرا مسئوالن دولت هاى اروپایى به آنها اطمینان داده اند 
که به هیچ  عنوان هیچ در پشتى اى در سیستم آنها وجود 

نخواهد داشت تا بتوان از آن سوءاستفاده کرد.
 از جمله نکات جالب دیگر نیز این است که در ماه ژوئن 
سال جارى، مک آفى درخواستى مشابه از سوى دولت 
روســیه را رد کرده بود ولى حال با پذیــرش این امر، 
شایعات مربوط به همکارى این شرکت با دولت روسیه 
افزایش مى یابد و به ســادگى مى تواند موجب شــود تا 

اعتماد به مک آفى در بازارهاى غربى کاهش پیدا کند.

محققان در مؤسسه فناورى ماساچوست موفق به توسعه یک نرم افزار 
شدند که خودرو را بررسى کرده و ایرادهاى آن را تشخیص مى دهد.

این نرم افزار مى تواند ایرادهاى موجود در خودرو را با آنالیز سر و صداها 
و لرزش خودرو در چند دقیقه تشخیص دهد.

نرم افزار  جدید محققان مؤسســه فناورى ماساچوست، به منظور ارائه 
نتیجه دقیق تر بر روى داشــبورد خودرو قرار گرفته و براى تشخیص 

عیوب خودرو از میکروفن و شتاب سنج گوشى هوشمند بهره مى گیرد.
براى مثال یکــى از دالیل صداى موتور خودرو مى تواند نشــانه زمان 

تعویض فیلتر هوا باشد.
به گفته محققان مؤسســه فناورى ماساچوست، این نرم افزار مى تواند 

ساالنه تا 125 دالر در هزینه ها صرفه جویى کند.
نمونه اولیه این نرم افزار در حال حاضر توسعه یافته و تا شش ماه دیگر 

آماده انجام آزمایشات میدانى خواهد بود.
 Engineering Applications of مقاله این تحقیق در مجله

Artificial Intelligence منتشر شده است.

تلگرام کمتر از یک ماه پیش بود که با انتشــار 
پســتى در وبالگ خود از انتشار نسخه 4,4 این 
اپلیکیشن براى گوشــى هایى با سیستم عامل 
iOS و اندروید خبر داد. در این نسخه به غیر از 
بهبود عملکرد کلى پیام رسان، مى توان گفت 
که شاهد قابلیت هاى جدیدى بودیم که توانست 

تجربه کار با تلگرام را ارتقا ببخشد.
اما هم اکنون جدیدترین نســخه پیام رســان 
تلگرام در ویندوزفون به نســخه 2.7.0.0 ارتقا 
یافته است، این نسخه جدید تلگرام در سیستم 
عامل ویندوزفون قابلیت هاى جدید نســخه 
گوشى این پیام رســان از جمله امکان انتشار و 

ارسال موقعیت مکانى زنده و آنى را داراست.
کاربران مى توانند با استفاده از امکان به اشتراك 
گذارى موقعیت جغرافیایى به طور زنده با دیگر 

کاربران، موقعیت خود را با دیگران به اشتراك 
بگذارند و براى دوستانشان امکانى فراهم کنند 
که موقعیت آنها روى نقشه را به طور زنده ببینند. 
براى استفاده از این قابلیت کافیست به بخش 

 Share My’ رفته و گزینــه Location
Location for…‘ را انتخاب کنید.

کاربران تلگرام در گوشى هایى با سیستم عامل 
ویندوزفون از این پس قادر خواهند بود اعضاى 
جدید سوپر گروه تلگرامى را به منظور بازرسى 
تاریخچه پیام ها چک کنند. تلگرام در کنار اعالم 
پشتیبانى از زبان هاى جدید، از راه اندازى یک 
پلت فرم ترجمه هم در  این اپلیکیشن خبر داده 
تا کاربران ساکن هر کشور بتوانند با عضویت در 
آن به ترجمه بخش هاى مختلف این اپلیکیشن 
به زبان مادرى خود به صورت داوطلبانه کمک 
کنند. در واقع آنها مى تواننــد در مواقع  نیاز به 
ترجمه در زمان گفتگو، از قابلیت پلت فرم ترجمه 
 «translations.telegram.org» یعنــى

استفاده کنند.

ایسوس پنج مدل براى سه سرى مختلف از کارت 
 GTX گرافیک هاى مبتنى بر تراشــه گرافیکى
TI 1070 تولید و عرضه کرده است که در ادامه به 

بررسى آنها خواهیم پرداخت:

ROG STRIX GTX 1070 TI
ایسوس براى گیمر ها در سرى ROG STRIX دو 
ROG-STRIX-GTX1070TI- مدل با نام هاى
ROG-STRIX-GTX- و A8G-GAMING

1070TI-8G-GAMING را معرفى کرده است. 
ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G- در مدل

GAMING باالترین فرکانس هســته در بین 
همه کارت گرافیک هاى تولید شده این سرى در 
جهان، با فرکانس بوست 1759 مگاهرتز عرضه 
شده است که دستیابى به چنین فرکانس باالیى با 

کمک قطعات با استاندار SAP II و خط 
Auto-Ex- تولید تمام خودکار

treme و خنک ســازى 
خنک کننده مجهز به 

MaxCon- فناورى
فن هــاى  و   tact
لبــه دار ابداعــى با 
استاندارد ضد نفوذ 

IP5X شده است.
براى  ایســوس 
شخصى  نهایت 

 ،ROG STRIX سازى هم مانند سایر مدل هاى
امکان اســتفاده از سیســتم همگام سازى شده 
Aura Sync در پشــت و روى کارت گرافیک 
را بــراى ROG STRIX GTX 1070 TI مهیا 

کرده است.

Cerberus GTX 1070 TI
ایســوس با معرفى ســرى Cerberus، معناى 
جدیدى به دوام باال و گیمینگ با هر بودجه اى را 
 Cerberus .به دنیاى کارت گرافیک آورده است
CERBERUS- نیز در دو مدل GTX 1070 TI
CERBERUS-GTX- و GTX1070TI-A8G
CER- 1070 عرضه شــده که مــدلTI-8G

BERUS-GTX1070TI-A8G بــا فرکانس 
بوست 1746 مگاهرتز 

مى تواند بازى ها را با باالترین جزئیات اجرا کند. 
در پروسه تولید، ایســوس این کارت گرافیک را 
به مدت 144 ســاعت متوالى در بار کامل با نرم 
افزار 3DMark مورد آزمون قرار داده اســت تا 
از پایــدارى آن در ماراتن هاى گیمینگ طوالنى 
اطمینان حاصل کند. این میزان آزمون پایدارى 
15 برابر استاندارد صنعتى اســت. در این سرى 
هم مانند مدل هاى ROG از قطعات با کیفیت 
و فن با اســتاندارد IP5X اســتفاده کرده است تا 
دوام و کیفیــت به بهترین شــکل ممکن حفظ 

شود.

Turbo GTX 1070 TI
 TURBO-GTX1070TI-8G در کارت گرافیک
نیز به منظور افزایش دوام، از فن بلبرینگى دوگانه 
با طول عمر دوبرابرى اســتفاده شده و قطعات 
به کار رفته در مــدار تغذیه نیز از

 SAP II مى باشــد. 
ایــن کارت گرافیک 
نیز مانند تمــام کارت 
ى  فیک هــا ا گر
ایســوس با نرم افزار

 GPU Tweak II
ســازگار بــوده و به 
سادگى مى توانید از 
بهینه سازى سیستم 
توسط این نرم افزار 

استفاده کنید.

فیســبوك در طول چند ســال اخیر به صورت 
منظم خدمات خــود در زمینه مدیریت گروه ها 
و صفحات را بهینه ســازى کرده و امسال نیز 
روندى مشابه در دســتور کار این شرکت قرار 

داشته است.
به تازگى فیســبوك قابلیت هاى جدیدى براى 
مدیریــت گروه ها را به شــبکه اجتماعى خود 
افزوده اســت تا بر اســاس آن، کسب  وکارها، 
هنرمندان و برندهاى بزرگ بتوانند بر اســاس 
صفحات خود، گروه هایى ویژه را تشکیل دهند.

حال این شــرکت قابلیت هاى جدیــد خود را 
به نحوى ارائه داده اســت که بــا ورود اعضا، 
پست هاى تبریک عضویت براى آنها ارسال و 
هر گروه نیز نشان واره خاصى را به کاربران خود 

ارائه خواهد کرد.

 از ســوى دیگر، مدیران گروه نیــز مى توانند 
مزایاى جدیدى را در اختیار داشــته باشند که 
از میان آنها مى توان به افزایــش امکان ارائه 
چشم اندازهاى گروه و همچنین ارتباط منظم تر 
با کاربران در بازه هاى زمانى از پیش تعیین شده 

اشاره نمود.

بدین  ترتیب زمانى که کاربران در یک گروه بر 
روى نام کاربر دیگرى کلیک مى کنند، به جاى 
این که به پروفایل اصلى او منتقل شــوند، به 
پروفایل ویــژه کاربر در گــروه انتقال خواهند 

یافت.
همچنین بر اســاس تنظیمات عمومى تعیین 
شــده براى هر گروه نیز مى توان فعالیت هاى 
کاربران در گروه را در این پروفایل اختصاصى 

مشاهده کرد.
 شــایان  ذکر اســت که قابلیت هاى یاد شده 
هم اکنون اجرا شــده و قابل  دسترسى هستند 
و مدیــران گروه هــا و صفحات فیســبوك 
مى توانند با مراجعه به بالگ خبرى این شبکه 
اجتماعى از جزئیــات دقیق این امکانات مطلع 

شوند.

محققــان بــا کمــک فنــاورى «واقعیــت 
افزوده»(augmented reality) موفق به 
توسعه یک اپلیکیشن جدید شدند که چگونگى 
بهبود کیفیت هواى خانه توسط گیاهان را نشان 

مى دهد.
علم به ما مى گوید که گیاهان به بهبود کیفیت هوا 
کمک کرده و فضا را براى ما مطبوع تر مى کنند. 
اما تیم توسعه دهنده این اپلیکیشن، یک گام فراتر 
رفته و بیش از صد مقاله علمى را براى توسعه این 

اپلیکیشن مرور کرده اند.
ایــن اپلیکیشــن کــه «تعــادل زندگــى 
گیاهى»(Plant Life Balance) نام دارد، 
یک سیستم رتبه بندى براى درك چگونگى تأثیر 
گیاهان مختلف بر کیفیت هــوا و بهبود زندگى 

شهروندان است.
این اپلیکیشن چگونگى جذب ترکیبات آلى فرار 
و سایر ذرات مانند گرد و غبار، گرده، بخار و دوده 
توســط گیاهان و همچنین عملکرد گیاهان در 
بهبود بهره ورى و رفتار اجتماعى را نشان مى دهد.

 Plant Life Balance همچنیــن تأثیر 

میزان کوچکى و بزرگى برگ گیاهان بر این روند 
را نیز مورد بررسى قرار مى دهد.

براى استفاده از این اپلیکیشن تنها کافى است 
تا کاربران یک عکس با گوشــى هوشمند خود 
از فضاى اتاق گرفته و همچنیــن تعداد و اندازه 
گیاهان موجود در این اتاق را در اپلیکیشن وارد 

کنند.
پس از آن این اپلیکیشن داده ها را آنالیز کرده و 

وضعیت سالمت اتاق را بررســى کرده و به آن 
نمره مى دهد.

 کاربران همچنین مى توانند با کپى کردن تصویر 
گیاهان مجازى بر روى عکس اتاق، تأثیر وجود 

گیاهان جدید بر فضاى اتاق را بسنجند.
این اپلیکیشن رایگان بوده و براى سیستم هاى 
عامــل iOS و Android در دســترس

 است.
 محققان هشدار داده اند که 

اســتفاده از هدست هاى واقعیت 
مجازى مى توانند ســالمتى کاربران 

على الخصوص کــودکان را در معرض خطر 
در قرار دهند. محققان «دانشــگاه لیدز» معتقدند که 
اساســى  تغییــرات  کــه  ر صورتــى  د

هدست هاى واقعیت مجازى فعلى اعمال نشود، استفاده مکرر از 
این دستگاه ها مى توانند سیستم بینایى و تعادل فیزیکى کاربران 

جوان را تحت تأثیر قرار دهد.
با وجود همه این هشدارهایى که اعالم شده اند، امروزه مى بینیم 
شــرکت هاى بزرگ از جمله فیســبوك و گوگل قصــد دارند 
فعالیت هاى خود در زمینه واقعیت مجازى و هدست هاى مرتبط 
با آن را بیش از پیش گســترش دهند و کمپانى هاى تولیدکننده 
سخت افزارهاى مرتبط با واقعیت مجازى هم در حال تالش براى 
طراحى هدست هاى جدید با قابلیت استفاده از اسمارت فون هاى 

امروزى به عنوان نمایشگر هستند.
مطالعه اى که توسط محققان دانشگاه لیدز انجام شد، در حقیقت 
یکى از اولین مطالعات در زمینه بررســى تاثیرات هدست هاى 
واقعیت مجازى بر ذهن و سالمت کاربران بوده است. الزم به ذکر 
است که محققان در طول این مطالعات با برترین تولیدکنندگان 

هدست هاى واقعیت مجازى دنیا نیز در ارتباط بوده اند.
«مارك ویلیامز» پروفسور علوم شــناختى فعال در دانشگاه لیدز 
مى گوید: «در یک هدســت واقعیت مجازى، تصاویر سه بعدى 
مجازى بر روى یک صفحه نمایش دوبعدى نمایش داده مى شود 
و همین تصاویر آسیب هاى بدى را به سیستم بینایى انسان وارد 

مى کنند. در افراد بزرگسال این آسیب ها معموًال به شکل چشم 
درد یا سر درد نمایان مى شوند اما در مورد کودکان؛ این آسیب ها 
مى توانند پیامدهاى ناشناخته اى در طوالنى مدت به همراه داشته 

باشند.»
در این تحقیقات که به رهبرى دکتر «فیصل مشتق» انجام شد، 20 
کودك هشت تا 12 ساله پس از 20 دقیقه استفاده مکرر از هدست 
واقعیت مجازى تحت آزمایش قرار گرفتند. در پایان مشــخص 

کوکــدکان از لحــاظ شــد که هیچکدام از این 

بینایى آسیبى ندیده اند. 
با این وجود دو کودك توانایى تشخیص دقیق فواصل مختلف را 
براى مدتى از دســت دادند و همچنین تعادل بدنى یکى دیگر از 
کودکان پس از پایان استفاده از هدســت، به مقدار قابل توجهى 
کاهش پیدا کرد. با اینکه این تاثیرات بســیار کوتاه مدت بودند و 
پس از چند دقیقه اثرى از آنها باقى نماند، اما باید در نظر داشــت 

که آنها تنها 20 دقیقه از این هدست ها 
استفاده کردند.

حــال ناتوانــى در حــل این 
مشکل مى تواند منجر به بروز 
آســیب هاى ذهنى در طوالنى 
مدت على الخصوص در کودکان شود. هدست واقعیت مجازى 
قرار اســت در آینده نزدیک به یکى از مهمترین و پرکاربردترین 
دستگاه ها در زمینه هاى علم، ســرگرمى و حتى صنعت تبدیل 
شود و در صورتى که این ایرادات به درستى بررسى و حل نشوند، 
ممکن است در طوالنى مدت خسارات جبران ناپذیرى به سالمت 
کاربران و کودکان وارد شود. ویلیامز معتقد است که دانشمندان 
و تولیدکنندگان این هدســت ها باید نحوه تعامل کودکان با این 
هدست ها را بیشتر از گذشته درك کنند. تولیدکنندگان باید به دنبال 
طراحى و ساخت هدستى باشــند که هیچ تأثیر منفى بر بینایى و 

تعادل فیزیکى بدن کاربران به خصوص کودکان نداشته باشد.
مارك ویلیامز در پایان گفت: «نکته اساســى دربــاره فناورى 
واقعیت مجازى این است که با استفاده از این فناورى مى توانید 
هر دنیایى کــه مایلید را خلق کنید و همین دنیاى دلخواه شــما 
ممکن اســت از لحاظ قوانین فیزیکى با سیستم بینایى و تعادل 
بدن شما مغایرت داشته باشد. همین مسئله نیز دلیل اصلى کاهش 
بینایى و تعادل کودکان در آزمایش هاى انجام گرفته بوده است. 
احتماًال راهکارهاى ســاده اى براى حل مشکالت هدست هاى 
واقعیت مجازى وجود دارد. با این حال ایجاد تغییرات اساسى در 
هدست هاى واقعیت مجازى در طول سال هاى آینده هم دور از 
انتظار نیست. هدف ما دانشــمندان این است که مطمئن شویم 
فناورى و هدســت هاى واقعیت مجازى از همان روز اول کامل 
و بدون نقص هستند و خوشبختانه شرکت هاى تولیدکننده این 
هدست ها نیز مطالعات ما در این زمینه را کامًال جدى مى گیرند 
و در آینده نزدیک براى حل ایرادات فعلى این هدســت ها اقدام 

خواهند کرد.»

رامینمشکاه

محققــان
ity)«افزوده

توسعه یک اپلیکی
بهبود کیفیت هواى

مى دهد.
علم به ما مى گوید که گیاها

م کمککرده و فضا را براى ما
اما تیم توسعه دهنده این اپلیکیشن

رفته و بیش از صد مقاله علمى را براى
اپلیکیشن مرور کرده اند.

ایــن اپلیکیشــن کــه «تعــادل زندگ
گیاهى»(PlantLifeBalance) نام دار

یک سیستم رتبه بندى براى درك چگونگى تأثیر
گیاهان مختلف بر کیفیت هــوا و بهبود زندگى 

شهروندان است.
این اپلیکیشن چگونگى جذب ترکیبات آلى فرار 
و سایر ذرات مانند گرد و غبار، گرده، بخار و دوده 

توســط گیاهان و همچنین عملکرد گیاهان
بهبود بهره ورى و رفتار اجتماعى رانش

lantLifeBalance

بر
تا کا
از

ن هشدار داده اند که 
زهدست هاى واقعیت 

ســالمتى کاربران  وانند
کــودکان را در معرض خطر

در«دانشــگاه لیدز» معتقدند کهههکه که
اساســى  رتغییــرات  د

زى فعلى اعمال نشود، استفاده مکرر از 
تم بینایى و تعادل فیزیکى کاربران 

عالم شده اند، امروزه مى بینیم 
وك و گوگل قصــد دارند 
ى و هدست هاى مرتبط 
پانى هاى تولیدکننده 
 حال تالش براى 
ارتفون هاى 

ر حقیقت 
هاى
کر

مى کنند. در افراد بزرگسال این آسیب ها معموًال به شکل چشم 
درد یا سر درد نمایان مى شوند اما در مورد کودکان؛ این آسیب ها 
مى توانند پیامدهاى ناشناخته اى در طوالنى مدت به همراه داشته 

باشند.»
0در این تحقیقات که به رهبرى دکتر «فیصل مشتق» انجام شد، 20
0 ساله پس از 20 دقیقه استفاده مکرر از هدست  2کودك هشت تا 12
واقعیت مجازى تحت آزمایش قرار گرفتند. در پایان مشــخص 

کوکــدکان از لحــاظ شــد که هیچکدام از این 

نا ب

0که آنها تنها 20 دقیقه از این هدست ها 
استفاده کردند.

حــال ناتوانــى در حــل این 
ممشکل مى تواند منجر به بروز 
آســیب هاى ذهنى در طوالنى 
مدت على الخصوص در کودکان شود. هدست واقعیت مجازى 
قرار اســت در آینده نزدیک به یکى از مهمترین و پرکاربردترین 
دستگاه ها در زمینه هاى علم، ســرگرمى و حتى صنعت تبدیل 
شود و در صورتى که این ایرادات به درستى بررسى و حل نشوند، 
ممکن است در طوالنى مدت خسارات جبران ناپذیرى به سالمت 

کاربران و کودکان وارد شود. ویلیامز معتقد است که دانشمن
و تولیدکنندگان این هدســت ها باید نحوه تعاملک

تول هدست ها را بیشتر از گذشته درك کنند.
طراحى و ساخت هدستى باشــن

تعادل فیزیکى بدن کار
مارك ویلیامز

واق

مطالعه اى 
که توسط محققان 

دانشگاه لیدز انجام شد، در 
حقیقت یکى از اولین مطالعات 
در زمینه بررسى تاثیرات 
هدست هاى واقعیت مجازى 

بر ذهن و سالمت کاربران 
بوده است

ب

ن

ابزار جدید فیسبوك براى مدیریت گروه ها

تلگرام ویندوزفونى ها آپدیت شد

سنجش کیفیت هوا با اپلیکیشن موبایلى

معرفى 5 کارت گرافیک مبتنى بر GTX1070TI از سوى ایسوس

با این نرم افزار باج بزرگ «مک آفى» به دولت هاى بزرگ جهان
همیشه یک مکانیک

 به همراه خود دارید!

نســبت به شــنود دولتى به نرم افزارهاى مک آفى نیز 
ســرایت کند، و دیگر مورد

ر ر ن و ر ر
9جهان، با فرکانس بوست 1759 مگاهرتز عرضه 
شده است که دستیابى به چنین فرکانس باالیى با 

SAP II و خط  Iکمک قطعات با استاندار
Auto-Ex- تولید تمام خودکار-

treme و خنک ســازى 
خنک کننده مجهز به 

MaxCon- -فناورى
فن هــاى  و  tact
لبــه دار ابداعــى با 
استاندارد ضد نفوذ 

IP5X شده است.
براى  ایســوس 
شخصى  نهایت 

ل ر
BERUS-GTX1070TI-A8G بــا فرکانس 
6بوست 1746 مگاهرتز

TURBO-GTX1070TI-8G در کارت گرافیکG
نیز به منظور افزایش دوام، از فن بلبرینگى دوگانه
با طول عمر دوبرابرى اســتفاده شده و قطعات
به کار رفته در مــدار تغذیه نیز از
مى باشــد. SAP II
ایــن کارت گرافیک
نیز مانند تمــام کارت
ى فیک هــا ا گر
ایســوسبا نرم افزار
GPU Tweak II
ســازگار بــوده و به
سادگى مى توانید از
بهینه سازى سیستم
توسط این نرم افزار

استفاده کنید.

تأثیر واقعیت مجازى بر بینایى کودکان
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منبع: تسنیم 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان 

منبع: میزان

منبع: تسنیم

منبع: میزان 

منبع: ایسنا 

منبع: جام جم آنالین 

س 
منبع: فار

یان حریم والیت در اصفهان
هفتمین رزمایش فدای

آلودگى هوا در سنندج 

دیدار رئیس ستاد 
ارتش روسیه با 
رئیس ستادکل 
نیروهاى مسلح

منبع: قدس آنالین 

از 210 هزار کیلومتر راه هاى 
کشور 34 هزار کیلومتر آن به 

محورهاى شریانى اختصاص 
دارد که بیش از 70 درصد 

ترافیک حمل و نقل 
جاده هاى کشور بر روى آن 

انجام مى شود.

بدون شرح

مراسم تودیع و معارفه وزیر علوم، تحقیقات و فناورى

بدون شرح

برپایى موکب هاى 
پذیرایى از زائران 
اربعین حسینى

اییز در باغات تبریز
پ


