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دلهره سـرخ ها 
از فدراسیون کرواسى

 بــا خودت 
چند چندى؟
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خرگوش بد!
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شهردارى سده لنجان به استناد مصوبه شماره 54/ش/96 مورخ 96/07/03 شوراى محترم 
اسالمى شهر در نظر دارد یک پالك از اراضى کارگاهى به شماره A 47 به متراژ 837/30 را 
با قیمت پایه کارشناسى هر مترمربع 1/000/000 ریال از طریق مزایده عمومى به متقاضیان 

واجد شرایط به فروش برساند:
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 96/08/21 مهلت دارند 
جهت اخذ مشخصات پروژه و اسناد مزایده به ســاختمان شهردارى و نیز  جهت کسب 
اطالعات بیشتر به سایت شهردارى به نشانى www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه 

نمایند. 

آگهى مزایده نوبت اول

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان

چاپ دوم

شــهردارى خور به استناد مصوبه شــماره 18 مورخ 1396/8/3 
شوراى محترم اسالمى شــهر خور در نظر دارد نسبت به مناقصه 
اجراى زیرسازى و آسفالت معابر شهر خور از طریق آگهى مناقصه 
اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر 
حداکثر تا تاریخ 96/8/20 به شهردارى خور م راجعه و یا با شماره 

03146323200 تماس حاصل نمایند. 

آگهى مناقصه

سیدحیدر ثمریان شهردار خور

نوبت دوم

جناب آقاى دکتر محسن مهرعلیزاده
انتصــاب شایســته جنابعالــی بــه عنــوان اســتاندار اصفهــان را تبریــک عــرض نمــوده، اطمینــان داریــم 
ــه ســال هــا قبــول مســئولیت در جایــگاه هــاى متعــدد، شــما را کــه مدیــرى خــادم، صدیــق و  تجرب
ــت.  ــوده اس ــان نم ــم اصفه ــاور و مه ــتان پهن ــراى اداره اس ــاب ب ــن انتخ ــتید، بهتری ــدار هس والیتم
ــئلت  ــم مس ــئولیت مه ــن مس ــر ای ــه بهت ــام هرچ ــان را در انج ــق روز افزونت ــال توفی ــد متع از خداون

مى نماییم.
روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهرنصر آباد

برادر ارجمند جناب آقاى دکتر محسن مهرعلیزاده
انتصــاب شایســته  جنابعالــى را بــه عنــوان اســتاندار محتــرم اصفهــان تبریــک عــرض نمــوده، 
از درگاه ایــزد منــان بــراى شــما کــه همــواره در مســئولیت هــاى محولــه بــا موفقیــت عمــل 
کــرده ایــد پیــروزى و بهــروزى روزافــزون و توفیــق خدمتگــزارى مســتمر را مســئلت

 مى نماییم.
روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهرگلشهر

چرا باید مرکبات بخوریم؟
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13  حضور قدوس در انگلیس بهتر است حضور قدوس در انگلیس بهتر است
   اشکان دژآگه:

13

ه121112121211212221222212121111 بهمهممر هم هما را متهمم به م بتمتههمهممر مم م را رمــا همـ ا بتمممم مت 10مــا را متهم بها

10

کن
مى

ىن
ى ا

ای
ککیم

الد
الو
پ

کندند
ىک 
ىىم
ىنن ننننن

زىزىزىزززىزززىزىزىز
ىىىبباببا

ییییای
ییییییم
ییک
الدد
الوو
پپ

کند
ى 
 نم
زى

ى با
یای

کیم
الد 

پو

11
333333333333333333 دسرهاى

رگوش بد!
درد
خرخخ

ى

14



10فرهنگفرهنگ 3079 سال چهاردهمیک شنبه  14آبان  ماه   1396

با وجود گذشت بیش از دو سال از روى پرده رفتن 
آخرین فیلم مجید مجیدى «محمد رسول ا...(ص)» 
و در روزهایى که هنوز نسخه خانگى این فیلم عرضه 
نشده است همچنان حرف و حدیث ها درباره این 

فیلم کم نیست.
آنطور کــه محمدرضا صابرى پخــش کننده 
فیلــم آخر مجیــدى بیان کــرد بــراى تولید 
ایــن فیلم نزدیــک بــه 120میلیــارد هزینه 
شــد و حامى تولیــد نیــز مؤسســه نورتابان 
وابســته به بنیاد مســتضعفان بــود؛ این فیلم 
تــا قبــل از رونمایــى در جشــنواره مونترال 
به جز برخى اکــران هاى خصوصــى در هیچ 

جشنواره اى رونمایى نشد. 
«محمد رسول ا...(ص)» در حالى حدود شش ماه 
روى پرده بود کــه در پایان اکران آمار از فروش 
16 میلیــاردى آن حکایت داشــت ولى پخش 
کننده از فروش حــدوداً 20 میلیاردى آن گفت. 
صابرى بیان داشــت: کل هزینه این فیلم 120 
میلیارد تومان بود که ما بارها اعالم کردیم. االن 
ما یک شهرك داریم که غیر از هزینه افزوده اش 
35 میلیارد تومان هزینه اش شده است، 15 میلیارد 
هزینه وسایل فیلمبردارى شــده بود. خود فیلم 

حدود 63 میلیارد هزینه داشت. 
صابرى با اشاره به اینکه طبق آمار رسمى فروش 
داخل فیلم 20میلیارد بــوده درباره درآمد اکران 
هاى خارجى فیلم بیان داشت: ما 600هزار دالر 
از ترکیه  و صدهزار دالر از داغســتان گرفتیم، 
حدود 400 هزار دالر ســهم ما در عراق شد، در 
روسیه هم بچه هاى مالى حضور دارند و باالى 
150 هــزار دالر در آنجا هســت، امیدواریم با 
توافقى که بــا کمپانى هند داریم 

این وضع بهتر شود.
برمبناى آنچــه صابرى گفته مجمــوع درآمد 
«محمد رسول ا...(ص)» از اکران خارجى حدود 
یک میلیون و 250 هزار دالر بوده اســت که با 
احتساب دالر چهارهزار تومانى مى شود چیزى 
حدود پنج میلیارد تومان. درآمد داخلى آن را هم 
اگر برمبناى گفته هاى این پخش کننده حدود 
20 میلیارد بدانیم و از سهم سینماداران و عوارض 
بگذریم، خروجى این فیلم حــدوداً 25 میلیارد 

مى شود.
حاال مجید مجیــدى کارگردان ایــن فیلم  در 
گفتگویى بــا خبرگــزارى تــرك «آناتولى» 
ســخنانى را درباره اســتقالل حرفه اى و آفات 
غلبه نگاه جشــنواره اى بر ســینما بیان کرده

 است.
مجید مجیدى درباره شکوفایى سینماى ایران 
بیان داشــت: به طور کلى باید بگویم سینماى 
ایران توانمندى هاى زیادى داشته و دارد. جهان 
خارج روزى ایران را از طریق صادرات نفت، پسته 
و فرش مى شناخت اما بعد از انقالب تحولى در 
حوزه سینما رخ داد و هنر و ســینما در ایران بعد 
از انقالب رشــد فزاینده اى یافت. استعدادها به 
این ترتیب شــکوفا شــد و اتفاقات خوبى افتاد. 
در این مســیر قطعًا آفت هایى نیز وجود دارد و 
بعضًا ســینماگران ما به خصــوص جوانان را به 
دام جشــنواره ها مى افکند. البته نفس شرکت 
در جشنواره چیز خوبى اســت، اما اگر قرار باشد 
جشنواره نگاه شــما را تغییر دهد این دیگر چیز 
خطرناکى اســت و مى تواند ما را از هویت مان 
دور کند. متأسفانه در سال هاى اخیر شاهد این 

موارد بودیم.

این کارگردان خاطرنشان ســاخت: در برخى از 
جشــنواره ها نه به فیلم بلکه به تفکرى که در 
پشت ساخت این فیلم و یا سازنده آن بوده جایزه 
داده اند، البته فیلم هایى بــوده اند که بحق باید 
جایزه مى گرفتند. گرچــه برخى از فیلم ها فقط 
به دالیل نگاه سیاســى اى که داشــتند جایزه 
گرفته اند. بى تردید ســینماى ایــران جایگاه 
بســیار خوبى دارد. من فقط نگران نسل جدید 
سینماى ایران هستم که در مسیر خوبى حرکت 
نکند و مردم و سینماى مردمى را فراموش کند 
و فقط چشم داشــته باشد به آن ســوى مرزها 
که این خطرى اســت براى همه سینماگران در

 جهان.
مجیدى با اشــاره به داشتن اســتقالل رأى در 
حرفه اش بیان داشت: همیشه داشتن استقالل 
عمل و رأى در هر کارى، هم شــیرین اســت و 
هم سخت. متأســفانه در هر کشورى گروه ها و 
نگاه هاى سیاسى ســعى مى کنند تا شما را به 
سمتى برانند. آنها بعضاً ما را نیز متهم به حکومتى 
بودن مى کنند حتى اگر مستقل باشید. من فکر 
مى کنم در ایران یک نگاه سیاســى وجود دارد 
که سعى بر سایه افکندن بر آثار شما مى کند که 
این نگاه سیاســى با تفکر و ایدئولوژى فیلمساز 
جمع مى شــود. این آثار هنرمند اســت که باید 
مورد داورى قرار بگیــرد. ضمن اینکه فراموش 
نکنیم استقالل بهایى دارد که باید آن را بپذیریم. 
اآلن که 58 سال از عمر من گذشته است، وقتى 
برمى گردم و به آثارم نــگاه مى کنم به صراحت 
مى گویم که از هیچکدام از آثارى که ساخته ام 
پشیمان نیستم و از ساخت همه آنها خوشحالم و 

پاى تک تک آنها ایستاده ام.

ما را متهم به حکومتى بودن 
مى کنند

مجید مجیدى: 

گذشت بیش از دو سال از روى پرده رفتن با وجود
آخرین فیلم مجید مجیدى «محمد رسول ا...(ص)» 
ودر روزهایى که هنوز نسخه خانگى این فیلم عرضه 
نشده است همچنان حرف و حدیث ها درباره این 

فیلم کم نیست.
آنطور کــه محمدرضا صابرى پخــش کننده
فیلــم آخر مجیــدى بیان کــرد بــراى تولید
ایــن فیلم نزدیــک بــه 120میلیــارد هزینه
شــد و حامى تولیــد نیــز مؤسســه نورتابان
بــود؛ این فیلم وابســته به بنیاد مســتضعفان
تــا قبــل از رونمایــى در جشــنواره مونترال
به جز برخى اکــران هاى خصوصــى در هیچ

جشنواره اى رونمایى نشد. 
«محمد رسول ا...(ص)» در حالى حدود شش ماه
روى پرده بود کــه در پایان اکران آمار از فروش
16 میلیــاردى آن حکایت داشــت ولى پخش
کننده از فروش حــدوداً 20 میلیاردى آن گفت.
صابرى بیان داشــت: کل هزینه این فیلم120
میلیارد تومان بود که ما بارها اعالم کردیم. االن
یک شهرك داریم که غیر از هزینه افزوده اش ما
5 میلیارد تومان هزینه اش شده است، 15 میلیارد 35
هزینه وسایل فیلمبردارىشــده بود. خود فیلم

3حدود 63 میلیارد هزینه داشت.
صابرى با اشاره به اینکه طبق آمار رسمى فروش
درآمد اکران داخل فیلم20میلیارد بــوده درباره
هاى خارجى فیلم بیان داشت: ما 600هزار دالر
از ترکیه  و صدهزار دالر از داغســتان گرفتیم،
حدود 400 هزار دالر ســهم ما در عراق شد، در
روسیه هم بچه هاى مالى حضور دارند و باالى
150 هــزار دالر در آنجا هســت، امیدواریم با
توافقى که بــا کمپانى هند داریم

ما را مته

کیومرث پوراحمد: تعداد تهیه کنندگان کاربلد در سینما کم است

بازیگر فیلــم «رســوایى» گفت: ایــن روزها 
خبرهاى زیادى در مورد انتخاب بازیگر بر اساس 
مالك هاى همچون فالــوور و مخاطب مجازى 
مى شــنوم و همواره یکى از منتقدین جدى این 

قضیه هستم.
مریم کاویانى درباره انتخاب بازیگران بر اساس 
تعداد طرفــداران صفحات مجــازى گفت: این 
روزها خبرهاى زیادى در مــورد انتخاب بازیگر 
بر اساس مالك هاى همچون فالوور و مخاطب 
مجازى مى شنوم و همواره یکى از منتقدین جدى 
این قضیه هستم زیرا شــاید بازیگرى آنچنان در 
فضاى مجازى فعالیت نداشته باشد و ترجیح دهد 
از هیاهوى این صفحات دور باشــد، اما توانایى 
بازى باالیى داشته باشد. وى در همین راستا افزود: 
از این نوع برخورد تهیه کنندگان و فیلمسازان با 
بازیگران خوب سینما بسیار ناراحت مى شوم. این 
انتخاب ها در صورتى از سوى برخى فیلمسازان و 
تهیه کنندگان صورت مى گیرد که اکثر طرفداران 
مجازى این بازیگران تقلبى هستند و این اعداد و 

ارقام خریدارى شده است.
بازیگــر فیلم «رســوایى» با گالیــه از انتخاب 
بازیگران براساس تعداد فالوور اینستاگرام، تصریح 
کرد: به صورت مســتقیم با ایــن قضیه برخورد 
نکرده ام اما  دیده ام که بسیارى از دفاتر سینمایى 

بر این اساس بازیگر انتخاب مى کنند.
وى ادامه داد: بدون شک فعالیت در فضاى مجازى 
تأثیراتى در جذب مخاطب خواهد داشت ولى اینکه 
مالك انتخاب بازیگران به جاى توانایى و خالقیت 
آنها به تعداد فالوور اینستاگرام باشد، به هیچ وجه 
قابل دفاع نیســت.  کاویانى درباره حاشیه سازى 
عمدى برخى از بازیگران بــراى خود در فضاى 
مجازى خاطرنشان کرد: این قضیه در همه جاى 
دنیا وجــود دارد و برخى بازیگــران بعد از فاصله 
گرفتن از فضاى بازیگرى با ایجاد یک حاشــیه 
دوباره به صدر اخبار بــر مى گردند. به نظرم یک 
شگرد و راهکار اســت و برخى مواقع شاید براى 
برخى مثبت هم باشد اما در واقع این راهى نیست 

که من انتخاب کنم.

بازیگر فیلم «رسوایى»:
از هیاهوى فضاى مجازى 

فاصله گرفته ام

فریبا متخصص، بازیگر سینما وتلویزیون با سریال«دستت را بده من» و «شهرزاد» به تلویزیون و شبکه 
نمایش خانگى مى آید.

متخصص در خصوص تازه ترین فعالیت هایش عرصه تصویر گفت: در حال حاضر مشغول بازى در فصل 
سوم سریال «شهرزاد» هستم که تا سه ماه آینده ضبط آن ادامه دارد و به طور همزمان فیلمبردارى یک 

سریال هم به کارگردانى آقاى محمدمهدى عسگرپور دارم.
وى افزود: ســریال آقاى عسگرپور فعًال «دســتت را بده من» نام دارد اما قرار اســت اسمش تغییر کند. 
بازیگر تلویزیون درباره نقشــش در سریال «دســتت را بده به من» گفت: در این سریال نقش روبه روى 
آقاى امین تارخ را بازى مى کنم. یک ســریال خانوادگى اســت که براى ماه رمضان ســال آینده آماده 

مى شود.
متخصص درباره علت دورى مقطعى خود از تئاتر نیز بیان کرد: به طور همزمان سر دو سریال هستم و این 
به من اجازه نمى دهد در تئاتر روى صحنه بروم. به همین دلیل بود که در اجراى عمومى نمایش «طپانچه 

خانم»  هم حضور نداشتم.
فریبا متخصص در پایان در خصوص رابطه اش با رسانه ها توضیح داد: زیاد اهل خبرهاى مجازى نیستم 
و بیشتر دوست دارم با رسانه هاى رسمى ارتباط بگیرم. فعاالن حوزه رسانه اى کارشان را به درستى انجام 

مى دهند و زحمت زیادى مى کشند.

فیلم «قاتل اهلى» ساخته مسعود کیمیایى با بازى پوالد کیمیایى از همین هفته در سینماهاى کشور به 
روى پرده خواهد رفت. همزمان با اکران این فیلم، خبرهایى از ساخت فیلمى به کارگردانى پوالد کیمیایى 

منتشر مى شود.
پیش از این اخبارى مبنى بر حضور امین حیایى و سعید راد در «لکنت» پوالد کیمیایى منتشر شده بود اما 

یک کانال تلگرامى از هانیه توسلى و على انصاریان به عنوان بازیگران جدید این فیلم سینمایى نام برد.
با گذشت کمتر از 24 ساعت از انتشار این خبر، هانیه توسلى با انتشــار پستى در صفحه اینستاگرام خود، 
حضورش در فیلم «لکنت» را تکذیب کرد و نوشت که انتشار این خبر نادرست باعث شگفتى او شده است. 
او تأکید کرده که هنوز فیلمنامه فیلم پوالد کیمیایى را هم نخوانده و قراردادى در کار نیست. هانیه توسلى 

ابراز امیدوارى کرد در فضاى مجازى به جاى اخبار کذب، اخبار معتبر و تأ یید شده منتشر شود.
پوالد کیمیایى در سال 94 ساخت فیلم «معکوس»را با بازى رضا یزدانى آغاز کرد که در نیمه راه تولید آن 

متوقف شد. حین فیلمبردارى اختالف میان او و یزدانى خبرساز شده بود.

فیلم سینمایى «به وقت شام» به کارگردانى ابراهیم حاتمى کیا این روزها مراحل تدوین و انجام ویژوآل افکت 
خود را سپرى مى کند و تاکنون نیمى از تدوین «به وقت شام» توسط مهرداد خوشبخت به پایان رسیده است. 
البته با توجه به اینکه زمان این فیلم کمى بلند شده بود صاحبان این اثر مشغول کوتاه کردن و رساندن آن به 
زمان 120 دقیقه هستند. ابراهیم حاتمى کیا و دیگر صاحبان اثر بسیار امیدوار هستند که این فیلم یک اتفاق 
نو در سینماى ایران و اولین فیلم جدى بین المللى باشد از همین رو سازمان اوج سرمایه گذار «به وقت شام» 
مشغول برنامه ریزى و رایزنى براى اکران خارجى این اثر است تا فیلم در خاورمیانه و چند کشور اروپایى به 
نمایش در بیاید. فیلمبردارى فیلم برعهده مهدى جعفرى بود و هادى حجازى فر و بابک حمیدیان از بازیگران 

ایرانى فیلم  هستند و جمعى از بازیگران سورى و لبنانى در این فیلم به ایفاى نقش مى پردازند.

  این روزهاى فریبا متخصص 

 هانیه توسلى در فیلم پوالد کیمیایى بازى نمى کند 

 «به وقت شام» کوتاه مى شود 

کارگــردان پیشکســوت مى گویــد ایــن روزهــا 
کتــاب مى خوانــد و اگــر فرصــت باشــد فیلــم

 مى بیند.
پوراحمد که این روزها تهیه کنندگــى تازه ترین فیلم 
ابراهیم ابراهیمیان به نــام «دو طبقه روى پیلوت» را 
برعهــده دارد، در این خصوص گفت: خبــر ندارم این 
کار در چه مرحله اى اســت. خیلى رفاقتى تهیه کننده 
این فیلم شــدم و مى دانم که ابراهیمیان جزو آن دسته 
از کارگردان هاى جوانى اســت که کارش را به درستى 
انجام مى دهد، من هم در راستاى حمایت از جوانان با 
او همراه شدم. مى دانستم به دنبال یافتن سرمایه گذار 

است.

این کارگــردان در ارتباط با حمایت پیشکســوت هاى 
عرصه ســینما از کارگردان جوان و بــه عهده گرفتن 
تهیه کنندگى فیلم هاى این کارگردان ها بیان کرد: صرف 
اینکه یک نفر پیشکسوت باشد و از یک کارگردان جوان 
حمایت کند، کمکى به آن کار نمى کند. مهم این است 
که تهیه کننده سینما واقعًا تهیه کنندگى بداند و سینما 

را بشناسد.
وى افزود: تهیه کننده و کارگردان یک فیلم باید با هم 
همکارى خوبى داشته باشند تا آن فیلم به نتیجه خوبى 
برسد. متأسفانه االن تعداد تهیه کنندگان کاربلدى که 
سینما را بشناسند و با کارگردان ها خوب  همکارى داشته 

باشند، خیلى انگشت شمارند.

کارگردان فیلم «کفش هایم کو؟» در پاسخ به سئوالى 
در مورد فعالیت بعدى اش در عرصه فیلمسازى اظهار 
داشت : طرح هاى فراوانى براى ساختن فیلم دارم ولى 
هنوز موقعیتش پیش نیامده کارى را شــروع کنم. اگر 
سرمایه الزم فراهم شــود یک فیلم جدید مى سازم اما 

فعًال خبرى نیست.
کیومرث پوراحمد در پایان درباره تعاملش با رســانه ها 
گفت: واقعیت این اســت که حوصلــه خواندن اخبار 
را ندارم و هیــچ روزنامه و مجلــه اى را نمى خوانم. بلد 
نیستم وارد ســایت ها و فضاى مجازى هم بشوم. این 
روزها اگر وقت داشته باشــم، کتاب مى خوانم و فیلم

 مى بینم.
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فشار خون هر کسی می تواند گاهی افت کند و هیچ عالمت 
قابل توجهی هم نداشته باشد. مثًال تغییر حالت از وضعیت 
نشســته یا خوابیده به وضعیت ایستاده می تواند باعث افت 

فشار خون شود.
معموًال در مورد فشار خون باال، زیاد حرف زده می شود چون 
می تواند موجب سکته  قلبی، سکته  مغزي و نارسایی کلیه ها 
بشود، اما فشــار خون پایین که به آن هیپوتنشن هم گفته 

می شود نیز می تواند به بدن آسیب بزند.
 زمانی فشار خون پایین اســت که مقدار باالي فشار خون 
(فشار سیستولیک) 90 میلیمتر جیوه یا کمتر باشد و مقدار 
پایین فشار خون (فشار دیاســتولیک) 60 میلیمتر جیوه یا 
کمتر باشد، به عبارت دیگر زمانی فشار خونتان پایین است 
که دستگاه باالترین مقدار فشار را 90 میلیمتر جیوه یا کمتر و 
پایین ترین مقدار فشار را 60 میلیمتر جیوه یا کمتر نشان دهد.

 اما شرایط خاصی نیز وجود دارد که می تواند موجب کاهش 
فشار خونِ  شده و به سالمتی آســیب بزند. شرایطی چون 
بارداري، خونریزي شدید به دلیل آسیب و جراحات، گردش 
خون نامناسب ناشی از بیماري قلبی، ضعف همراه با کم آبی 
بدن، رژیم گرفتن براي کاهش وزن، شوك آنافیالکتیک، 
عفونت خون و اختالالت غــدد درون ریــز مانند دیابت، 

نارسایی آدرنال و بیماري تیروئید.
داروهاي خاصی چــون مهارکننده هاي بتــا، دیورتیک یا 
ادرارآور، ضد افسردگی هاي سه حلقه اي و داروهاي اختالل 
نعوظ هم می توانند موجب کاهش فشار خون شوند. کمبود 
ویتامین B12 و اســید فولیک نیز ممکن اســت موجب 

کم خونی شــده و در نتیجه کاهش فشــار خــون را در بر 
داشته باشند. اینکه مدام فشار 
خونتان پایین باشد، 

ب  خــو
 . نیست
اگر فشار 
 ، ن خــو

پایین  خیلی 
توانست اکســیژن کافی بیایــد، بدن تــان نخواهد 

براي عملکردهاي حیاتی اش را دریافت کند.
 کاهش سطح اکسیژن هم می تواند عملکرد قلب و مغز را 
مختل کرده و تنفس را هم دشوار کند. در مواردي خاص، 
آنهایی که فشار خون پایین دارند، ممکن است هوشیاري 
خود را از دســت داده و یا دچار شوك شوند. به همین دلیل 
خیلی مهم اســت که نســبت به عالئم و نشانه هاي فشار 
خون پایین، آگاهی داشته باشــید و به موقع، تحت درمان 

قرار بگیرید.

احساس سرگیجه و سبکی در سر
فشــار خون پایین موجب کاهش جریان خون به سمت 

مغز می شود. در نتیجه تأمین 
اکسیژن مغز کم شده و احساس 

سرگیجه و ســبکی ســر به شما 

 . هد می د
این اتفــاق معموًال بــا تغییر 

ناگهانــی وضعیت بــدن مثال 
ناگهان ایستادن بعد از بیدار شدن 

از خواب می افتد. اگر فشــار خون تان خیلی پایین باشد، 
سرگیجه می تواند موجب غش کردن تان هم بشود.

 احساس خستگی
فشار خون پایین می تواند روي ســطح انرژي بدن اثر 
گذاشته و احساس خستگی ایجاد کند. جریان خون، نقش 
مهمی در تولید انرژي در بدن دارد، چون اکسیژن و مواد 

مغذي الزم براي بدن را تامین 
می کند.

 ضربان 
تند قلب

اگر احســاس تپش 
قلب یا ضربان تند قلب داشتید، ممکن 
است به دلیل کاهش فشــار خونتان باشد. جریان خون 
ضعیف به ســمت قلــب، باعث انقباضــات نامنظم در 
قلب می شــود. اگر قلب با مقدار کافی از خون، ُپر نشود، 
با افزایش ضربان، آن را جبــران خواهد کرد. همچنین 
ممکن است سرعت نبض تان هم باال برود و تنفس تان 
هم تندتر شود. حتی شاید متوجه تغییرات مکرر در دماي 

بدن خود شوید. 

پوست سرد و رنگ پریده
سردي پوســت و رنگ پریدگی آن (که ناشی از فعالیت 
بدنی نباشــد)، می تواند عالمت دیگري از فشار خون 

پایین باشــد، 
مخصوصًا اگر همراه با افزایش ضربــان قلب و تنگی 
نفس باشد. این اتفاق زمانی می افتد که خون کافی براي 

گردش در بدن (به خاطر افت فشار خون) وجود ندارد.

کاهش تمرکز
تمرکز نداشــتن هم می تواند به افت فشار خون مربوط 
باشد. خون، اگر دچار افت فشار شود، با سرعت مناسبی 
به مغز نمی رســد؛ یعنی ســلول هاي مغز، اکسیژن و 
مواد مغــذي کافی بــراي عملکرد مناســب نخواهند 
داشت. در نتیجه فرد به ســختی می تواند تمرکز کند.

 اگر ناگهان دچار احساس سردرگمی شدید و نتوانستید 
روي کاري که انجام می دهید تمرکز کنید، بهتر اســت 

کنید.فشــار خون تان را چک 

تشنگی غیرعادي
احســاس تشــنگی یعنی بدنتان دچار کمبود آب شده 
اســت که گاهی می تواند به دلیل افت فشار خون باشد. 
در واقع، تشنگی، شیوه  بدن براي اعالم به شماست که 
باید آب بیشتري به بدن تان برســانید و خونتان به آب 
بیشــتر نیاز دارد که بتواند فشــار خون را باال ببرد. البته 
احساس تشــنگی غیرعادي، لزومًا به معنی افت فشار 
خون نیست. تب، تهوع، اسهال شــدید، استفاده  زیاد از 
داروهــاي ادرارآور و ورزش هاي شــدید هم می توانند 
موجب کم آبی بدن شده و شما را دچار افت فشار خون 

کنند.

تاري دید
تاري دید، یکی از نشانه هاي فشــار خون پایین است. 
تاري دید بــه عدم وضــوح بینایی گفته می شــود که 
موجب ناتوانی در شــفاف دیدن و تشــخیص جزئیات 
می شود.کمبود اکسیژن و خون باعث کاهش فشار خون 
شده و چشم نمی تواند حرکت قابل توجهی انجام دهد. 
اینکه ناگهان دچار تاري دید شــوید، ترسناك است و 
تأثیــرات آن می تواند بلند مدت یا حتی دائمی بشــود. 
تاري دید می تواند بخاطر آب سیاه، جداشدگی شبکیه، 
نزدیک بینی و میگرن هم باشــد، این عالئم را نادیده 

نگیرید.

گلودرد مى تواند نخستین نشــانه از سرماخوردگى، یک 
عارضه جانبى تحت فشــار قرار گرفتن تارهاى صوتى و 
یا نشانه اى از مسئله اى جدى تر مانند گلودرد میکروبى 

باشد.
در شــرایطى که برخى موارد همواره نیازمند مراجعه به 
پزشــک هســتند، برخى درمان هاى خانگى نیز وجود 
دارند که مى توانید در وهله نخست مد نظر قرار دهید. در 
ادامه با برخى از بهترین نمونه ها در این زمینه بیشتر آشنا 

مى شویم.

غرغره کردن آب نمک
نمک به از بین بردن عوامل مضــر و باکترى ها کمک 

مى کند. 

نوشیدن چاى سیر
سیر یک آنتى بیوتیک طبیعى محســوب مى شود. این 
ماده غذایى حاوى آنتى اکسیدان هایى است که سیستم 
ایمنى بدن انســان را تقویت کرده و عفونــت را از بین

 مى برند.

استفاده از دارچین
دارچین یکى دیگر از مواد غذایى سالم طبیعى با محتواى 

آنتى اکسیدان هاى باالست.
 رایحه شیرین این محصول به باز کردن سینوس ها کمک 

مى کند.
 هنگامــى که بــا گلــودرد مواجــه هســتید، مصرف 
دارچین مــى تواند به کاهــش تولید مخــاط و تنفس

 راحت تر کمک کند.

نوشیدن آب زنجبیل
زنجبیل خلط آور است و به شــل کردن و دفع مخاط از 
دســتگاه تنفســى کمک مى کند. همچنین زنحبیل از 
ویژگى ضد التهابى سود مى برد و با باکترى هاى بد مبارزه 
مى کند. این ماده غذایى گردش خون را تقویت مى کند و 

جریان اکسیژن و دفع سموم را بهبود مى بخشد.

استفاده از یک دستگاه مرطوب کننده هوا
زمانى که به گلودرد مبتال هستید، تنفس در هواى خشک 
یکى از بدترین کارهایى است که مى توانید انجام دهید. 
دســتگاه هاى مرطوب کننده هوا با افزایش رطوبت هوا 
تنفس را تســهیل کرده و درد کمتــرى در گلوى خود 

احساس خواهید کرد.

مصرف سرکه سیب
استفاده از ســرکه سیب خوشــمزه ترین روش درمانى 
محسوب نمى شود، اما مى تواند یکى از مفیدترین آنها 
باشد. سرکه سیب سرشار از اسیدیته است که در کشتن 

باکترى ها مؤثر عمل مى کند. 

استفاده از کمپرس گرم
هنگامــى که بــا کمــردرد مواجه 

هســتید، اغلب از گرما 
براى تســکین درد 
اســتفاده مى کنید. 
براى تســکین درد 

در ناحیــه گلــو نیز 
مى توانید از این روش 

استفاده کنید. تنها کافى است تا یک کمپرس گرم را روى 
گلوى خود قرار دهید. 

مصرف عسل
خواص ضد میکروبى عســل مى تواند به تســریع روند 
بهبودى کمک کند. تنها کافى است یک قاشق غذاخورى 

عسل خام محلى را بخورید. 

مصرف منظم مرکبات، سیســتم ایمنى بدن را 
تقویت کرده و از شــما در برابر ابتال به برخى از 
سرطان ها محافظت مى کند.یکی از ویژگى هاى 
مهم مرکبات، داشتن آنتى اکســیدان فراوان 
اســت. افرادى که به طور مرتب از این میوه ها 
اســتفاده مى کنند، 60 درصد کمتر احتمال دارد 
که به سرطان پیشرونده معده مبتال شوند زیرا 
وجود ویتامینc در این میوه ها ترکیباتى را خنثى 
مى کند که از عوامل ســرطان زا هستند. اما چرا 

باید مرکبات، مصرف کنیم؟

غنى از ویتامین ها و ترکیبات گیاهى
مرکبات منبع عالى ویتامین c به شمار مى روند. 
این ویتامین یک ماده مغذى براى تقویت سیستم 
ایمنى بدن بوده و براى حفظ ســالمت پوست 
ضرورى است. در واقع یک عدد پرتقال متوسط 
تمام نیاز روزانه شــما به ویتامیــن c را تامین 
مى کند. مرکبات همچنیــن داراى مقادیر خوبى 
از ویتامین ها و مواد معدنى دیگر مانند ویتامین 
B، پتاسیم، منیزیم و مس هستند. عالوه بر این، 
آنها غنى از ترکیبات گیاهى هستند که اثرات ضد 
التهابى و آنتى اکســیدانى دارند. این ترکیبات 

شــامل بیش از 60 نوع از فالونوئیدها، 
و روغن هاى کاروتنوئیدها 

اســانس 
است.

 منابع غنى از فیبر 
یک فنجان از مرکبات حــاوى چهار گرم فیبر 
است. فیبر داراى مزایاى بهداشتى متعددى از 
جمله بهبود سالمت گوارش است و به کاهش 

وزن کمک مى کند. 

مبارزه با افزایش وزن 
مطالعات محققان نشــان داد کــه نوبیلتین، 
فالونوئید موجود در نارنگى به جلوگیرى از ابتال 
به چاقى کمک مى کند ضمن این که محافظى در 
برابر ابتال به دیابت نوع 2 است. پس اگر رژیم 
گرفته  اید و مى  خواهید میزان کالرى  هاى دریافتى  
تان را بدون محروم کــردن خود از مواد مغذى 
کاهش دهید، مى توانید به جــاى موز یا انگور، 

نارنگى یا پرتقال میل کنید.

کاهش خطر ابتال به سنگ کلیه
یک نوع ســنگ کلیه در اثر میزان کم سیترات 
در ادرار ایجاد مى شــود. بســیارى از میوه ها 
و ســبزیجات به خصوص میوه هــاى خانواده 
مرکبات، مى توانند میزان ســیترات در ادرار را 
افزایش دهند و خطر ســنگ کلیه را کم کنند. 
نوشیدن آب مرکبات نیز مى تواند همین خاصیت 

را داشته باشد.

مبارزه با سرطان
 بسیارى از مطالعات نشان 

داده اند که 

میوه هاى خانواده مرکبــات خطر ابتال به برخى 
سرطان هاى خاص را کاهش مى دهند. به عنوان 
مثال مصرف منظم گریپ فروت با کاهش خطر 
ابتال به سرطان ریه همراه است. همچنین خطر 
ابتال به ســرطان هاى مرى، معده، پانکراس، و 
سینه نیز در اثر مصرف منظم این میوه ها کاهش 

مى یابد. 

تقویت سالمت قلب
مطالعات محققان ژاپنى نشان داده که مصرف 
مرکبات با نرخ پایین ابتال به بیمارى هاى قلبى 
و ســکته ارتباط دارد. همچنین بنا بر مطالعات، 
مصرف گریپ فــروت با کاهش فشــار خون 
سیستولیک مرتبط است. فیبر محلول و فالونوئید 
موجود در مرکبات سطح کلســترول بد و ترى 
گلیســیرید را کاهش داده و کلسترول خوب را 

افزایش مى دهند.

حفظ سالمت مغز
فالونوئید موجود در مرکبــات منجر به کاهش 
خطر ابتال به بیمارى هــاى عصبى مانند آلزایمر 
و پارکینسون مى شــود. یکى از علت هاى این 
بیمارى ها وجــود التهاب اســت. فالونوئیدها 

نــد قابلیت هــاى ضــد التهابى  ر ا د
بــر و بــراى محافظــت در  ا بر
عث زنجیــره اى از عللى که  با

تخریب سیســتم عصبى 
مى شوند، مفید هستند.  

یــک متخصص پوســت و مو گفــت: بــروز کهیر در 
بزرگســاالن مى تواند نشــانه اى از عفونت ها همچون 

عفونت هاى ادرارى، گوارشى و سینوزیت باشد.
امیر هوشــنگ احســانى دربــاره دالیل بــروز کهیر 
اظهارداشت: کهیر یک واکنش و حساسیت بوده که در 
افراد مختلف ممکن است ناشى از غذا، دارو و ماده دیگرى 
باشد. وى با بیان اینکه افراد مبتال به کهیر دچار قرمزى و 
خارش شدید در ناحیه پوست خود مى شوند، افزود: در این 
بیمارى برجستگى هایى در ناحیه پوست به وجود مى آید 
که همراه با تورم بوده و رنگ آن معموال قرمز اســت و 

گسترش مى یابد.
این متخصص پوســت و مو خاطرنشان کرد: پیشگیرى 
100 درصدى براى بروز کهیر وجود نــدارد، اما افرادى 

که ســابقه کهیر داشــته اند، مى توانند از خوردن غذا و 
داروهایى که به آنها حساســیت دارند، اجتناب کنند؛ اما 
براى برخى از افراد به هیچ عنوان قابل پیش بینى نیست. 
وى افزود:همچنین طول مدت ابتال به کهیر از یک هفته 

شروع مى شود و در برخى از افراد تا ماه ها وجود دارد.
احسانى با اشــاره به اینکه بروز کهیر در کودکان بیشتر 
علت دارویى دارد، عنوان کرد: بروز کهیر در بزرگساالن 
مى تواند نشــانه اى از عفونت ها همچــون عفونت هاى 
ادرارى، گوارشى و سینوزیت باشــد که افراد پس از بروز 
نشانه هایى همچون خارش، تاول و قرمزى باید به پزشک 
مراجعه کرده و پس از آن با آزمایش هاى مربوطه، افراد به 
وجود عفونت پى مى برند. وى در پاسخ به این سئوال که 
کهیر چه زمانى بسیار خطرناك است؟بیان داشت: کهیر 

زمانى که همراه با تورم لب و مخاط باشد، بسیار خطرناك 
است؛ چرا که اگر کهیر شدت یابد به خصوص در ناحیه گلو 
و حلق افراد، مى تواند سبب خفگى فرد مبتال به کهیر شود.

این متخصص پوســت و مو گفت: گاهى برخى از افراد 
کهیر را با حساســیت هاى فصلى اشــتباه مى گیرند، در 
صورتى که کهیر متفــاوت از حساســیت هاى فصلى 
اســت و معموال کهیر با ترکیبات داروى آنتى هیستامین 
بهبود مى یابند، اما چهار  درصد انــواع کهیرها مربوط به 
مواد غذایــى دریایى، ماهى، میگو، صــدف و تخم مرغ 
اســت. احســانى در پایان خاطرنشــان کرد: همچنین 
انواع چاشــنى ها، مــواد افزودنى، غذاهــاى صنعتى و 
کنسروى به ویژه مواد رنگى سبب تشدید کهیر در افراد 

مى شود.

از سرگیجه تا کاهش تمرکز
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ددددر نتیجه کاهش فشــار خــون را در بر  ووووووه و وه وه وه وه وه وه و دـدشــد کم خونی 
داشته باشند. اینکه مدام فشار 
خونتان پایین باشد، 

ب  خــو
. نیست
اشارار اگرگر ف
، ن نو خــ

نیین پای پای  خیل
توانست اکســیژن کافی بیایــد، بدن تــان نخواهد 

براي عملکردهاي حیاتی اش را دریافت کند.
 کاهش سطح اکسیژن هم می تواند عملکرد قلب و مغز را 
مختل کرده و تنفس را هم دشوار کند. در مواردي خاص، 
آنهایی که فشار خون پایین دارند، ممکن است هوشیاري 

مغز می شود. در نتیجه تأمین 
اکسیژن مغز کم شده و احساس 

سرگیجه و ســبکی ســر به شما 

. دهد می د
غغا تغییرییرییر وموًال بــ ــفــا مق مع اینن ات
ضوضعیتتت بــدن مثال ناگهانــی 

ناگهان ایستادن بعد ازز بیدار شدن 

مغذي الزم براي بدن را تامین 
می کند.

 ضربان 
تند قلب

اگر احســاس تپش 
قلب یا ضربان تند قلب داشتید، ممکن 
است به دلیل کاهش فشــار خونتان باشد. جریان خون 
ضضعیف به ســمت قلــب، باعث انقباضــات نامنظم در 
قلب می شــود. اگر قلب با مقدار کافی از خون، ُپر نشود، 
با افزایش ضربان، آن را جبــران خواهد کرد. همچنین 

پایین باشــد، 
مخصوصًا اگر همراه با افزایش ضربــان قلب و تنگی 
نفس باشد. این اتفاق زمانی می افتد که خون کافی براي 

گردش در بدن (به خاطر افت فشار خون) وجود ندارد.

کاهش تمرکز

پایین را بشناسیدعععععععالالالالالالئم فشار خون 
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عفونت هایى که سبب بروز کهیر مى شود

 جرم گیرى باعث لق شدن دندان ها نمى شود
یک دندانپزشــک گفت: با تجمع تدریجــى جرم روى 
دندان ها و لثه و بى توجهى به ایــن موضوع، مقدارى از 
اســتخوان نگهدارنده دندان تحلیل مى رود؛ در حقیقت 
دندان به این دلیل قبال لق شــده ولى به علت انباشتگى 
جرم و چســباندن دندان ها به هم، بیمار لق شــدن آنها 
را احساس نکرده اســت، اما بعد از برداشتن جرم ها فرد 

متوجه آن مى شود.
عبدالجواد رحیم پور اظهار داشــت: جرم گیرى فرآیندى 
اســت که با برداشــتن پالك ها و جرم  هاى روى دندان 
که باعث جذب باکترى روى دندان مى شوند به افزایش 

ســالمت دندان هاى شــما کمک مى کنــد. وى ادامه 
داد:هدف اصلى در فرآیند جرم گیــرى دندان ها، حفظ 
تمیزى دندان ها است و کمتر به سفیدى دندان ها توجه 

مى شود. 
این دندانپزشــک تصریح کرد: با تجمــع تدریجى جرم 
روى دندان ها و لثه و بى توجهى به این موضوع، مقدارى 
از استخوان نگهدارنده دندان تحلیل مى رود. در حقیقت 
دندان به این دلیل قبال لق شــده ولى به علت انباشتگى 
جرم و چســباندن دندان ها به هم، بیمار لق شدن آنها را 
احساس نکرده است، اما بعد از برداشتن جرم ها فرد متوجه 

آن مى شود. البته افرادى که دندان هاى سالمى دارند بعد از 
جرم گیرى، لق شدن دندان را مشاهده نمى کنند.

رحیم پور در باره مراقبت هاى پــس از جرم گیرى گفت: 
بــا است مسواك پس از جرم گیرى الزم  زدن 

شود روش صحیح انجام 
و زمان مســواك 

صحیح  زدن 
حداقل دو 
چهار  تــا 
دقیقه باشد. 
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چرا باید مرکبات بخوریم؟
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آنها غنى از ترکیبات گیاهى هستند که اثرات ضد 
التهابى و آنتى اکســیدانى دارند. این ترکیبات 

دها ئ ن فال عاز 60ن شاز لب ا ش

مرکبات، مى توانند میزان ســیترات د
افزایش دهند و خطر ســنگ کلیه را
نوشیدن آب مرکبات نیز مى تواند همین

سرطان
از مطالعا
که  اند که اند

شــامل بیش از 60 نوع از فالونوئیدها، 
ىهاىکاروتنوئیدها  و روغن 

سسسسسانس اســ
است.

نوشیدن آب مرکبات نیز مى توا
را داشته باشد.

مبارزه با س
بسیارىا
دادهداده

یک فوق تخصص بیمارى  هاى اطفال گفت: نزدیک 
به 200 ویروس مختلف باعث بروز سرماخوردگى در 
افراد بویژه کودکان مى شود که برخى از این ویروس ها 
به شدت خطرناك بوده و گاهى باعث مرگ مى شوند.

عباس مؤمن زاده افزود: ســرماخوردگى، آنفلوآنزا و 
عفونت هاى تنفسى یکى از بیمارى هاى شایع در این 
فصل و در بین کودکان اســت و یکى از علل مرگ و 

میر آنهاست.
وى ادامه داد: این عفونت هاى تنفسى در شکل هاى 
مختلفى خودنمایى مى کنند، ایــن عفونت ها اگر در 
بخش فوقانى باشد شــامل عفونت سیوزیت، التهاب 
ســینوس ها، گوش و گلــو و الرنژیت مى شــود که 
الرنژیت بیمارى اى به شدت خطرناك است که اگر به 
موقع ارزیابى و مورد درمان قرار نگیرد، مى تواند باعث 

مرگ کودك شود.
مؤمــن زاده افزود: اگر این عفونت هــا در بخش هاى 
تحتانى ایجاد شود، برون شیت و برون شولیزم را منجر 
مى شــود که این روزها بچه هاى کوچک زیر یکسال 
خیلى به آن مبتال مى شوند، این بیمارى خود را به شکل 

آسم و با عالئم تند شــدن تنفس و خس خس کردن 
سینه نشان مى دهد.

چه کسانى باید واکسن بزنند؟
مؤمن زاده گفت: سرد شدن و تغییر یکباره درجه حرارت 

بدن بچه ها از عوامل مهم سرماخوردن آنهاست.
این فوق تخصص بیمارى  هاى اطفال 
تصریح کرد: کودکان سالم اگر حداقل 
ســه ســاعت با بچه اى که بیمارى 
عفونى و تنفســى دارد، تماس داشته 

باشند،سرما خواهد خورد. 
وى ادامــه داد: 200 نــوع ویــروس 

ســرماخوردگى داریم که هر کــدام از آنها وارد 
بدن بچه بشــود، بیمارى رخ مى دهد؛ 100 مورد 
از ایــن 200 ویــروس ســرما خوردگى عالئم 

عادى ایجاد مى کنند اما برخى از آنها 
ویروس هاى بســیار خطرناکى 

هستند و سردســته همه آنها 
آنفلوآنزاست. 

وى بیان داشــت:در این فصل باید به بچه هاى چهار 
ماه تا شش سال و بچه هایى که بیمارى قلبى، تنفسى 
مزمن، کلیوى مزمن، دیابت یا متابولیک دارند، واکسن 

آنفلوآنزا بزنند.  
تت

شــ
ش سال و بچه هایى

 کلیوى مزمن، دیابت یا متابولی
بزنند بزنند.  نزا آنزا



1212ورزشورزش 3079 سال چهاردهمیک شنبه  14آبان  ماه   1396

ســوپر لیگ کاراته بانوان با صدرنشــینى تیم تازه وارد بیمه تعاون از ایستگاه اول 
خود عبور کرد.  فصل جدید سوپر لیگ کاراته بانوان با حضور 8 تیم در سالن شهید 
کبگانیان تهران آغاز شد و بیمه تعاون با پیروزى مقابل تیم هاى پیام نور مرکزى و 

وحدت ایران در صدر جدول رده بندى ایستاد.
 هیئت کاراته اصفهان تیم دوم جدول رده بندى 27 بر یک نارین صنعت آریا را مغلوب 
کرد. در این مسابقه سحر شیروانى، بهنوش نجفى، فرشته موسوى، فاطمه زیبایى، 
هنگامه جعفرى و فریال جعفرى در بخش کومیته، فاطمه چیذرى در کاتاى انفرادى 
و زهره میرزاخانى، مریم کریمى و فاطمه چیذرى در کاتاى تیمى برنده میدان شدند. 
هیئت کاراته اصفهان در ادامه موفق شد با نتیجه 24 بر4 مقابل وحدت ایران پیروز 
شود.در جدول رده بندى بیمه تعاون، هیئت کاراته اصفهان و نفت امیدیه با 6 امتیاز 

و تفاضل برد کمتر در رده هاى اول تا سوم قرار گرفتند.

در هفته ششم لیگ برتر هندبال تیم شهردارى کازرون توانســت با برترى مقابل سپاهان صدر 
جدول را از آن خود کرد.   در هفته ششم لیگ برتر هندبال چهار دیدار برگزار شد که تیم شهردارى 
کازرون با نتیجه 28 بر 27 مقابل فوالد مبارکه سپاهان به برترى رسید و صدرنشین هفته ششم 

این رقابت ها شود.
نفت و گاز گچساران هم توانست هپکو اراك را با نتیجه 38 بر 28 در خانه مغلوب کند و در رده دوم 

جدول قرار بگیرد.
در دیگر دیدار نیروى زمینى ارتش در خانه مقابل پتروشیمى مارون با نتیجه 33 بر 30 پیروز شد.

تیم سنگ آهن بافق با نتیجه 25 بر 25 مقابل مس کرمان به تساوى رسید و در رده سوم قرار گرفت.
 رده بندى تیم ها تا پایان هفته ششم لیگ برتر هندبال:

1- شهردارى کازرون 11 امتیاز  ،  2- نفت و گاز گچساران 10امتیاز، 3- سنگ آهن بافق 10امتیاز،  
4-فوالد مبارکه سپاهان 8  امتیاز ، 5- نیروى زمینى ارتش 4 امتیاز، 6-صنعت مس کرمان 3 امتیاز

7-هپکو اراك 2 امتیاز،  8-پتروشیمى مارون صفر امتیاز.

مشکل مسعود شــجاعى براى حضور در تیم ملى حل شده اســت اما مشخص نیست «کارلوس 
کى روش» مى خواهد او را به تیم ملى دعوت کند یا او باز هم در اردوى تیم ملى حاضر نخواهد بود.
مسعود شجاعى و احسان حاج صفى با تیم پانونیوس مقابل تیمى اسرائیلى در لیگ اروپا بازى کردند 
و بعد از آن گفته مى شد که این دو از حضور در تیم ملى محروم خواهند شد. حاج صفى بعدتر در پستى 
اینستاگرامى از بازى کردن مقابل این تیم اظهار پشــیمانى کرد. در اولین اردوى تیم ملى بعد از آن 
حاج صفى دعوت شد اما مسعود شجاعى به اردو نیامد. از همین اردوى اول سامان قدوس، جایگزین 
مسعود شجاعى در اردوى تیم ملى شد و او که زمانى از بازیکنان محبوب کارلوس کى روش بود دیگر 
به اردوى تیم ملى دعوت نشد.حضور پیدا نکردن کى روش در تیم ملى با توجه به روحیاتى که کى روش 
دارد ممکن است صرفا به دلیل مشکالت فرافوتبالى او نباشد و حاال که گفته مى شود مشکل مسعود 
شجاعى براى حضور در تیم ملى حل شده و حتى صداوسیما هم دیگر به تحریم خبرى او پایان داده، 
دعوت شدن یا نشدن او مى تواند نشان دهد که کى روش قصد دارد از شجاعى استفاده کند یا دعوت 

نشدن او به خواست کى روش بوده است. سوالى که پاسخ آن تا چند روز دیگر روشن خواهد شد.

  هیئت اصفهان 
با پیروزى آغاز کرد

سپاهان در هندبال هم باخت شجاعى را شجاعى را 
کى دعوت مى کنى؟کى دعوت مى کنى؟

سورى ها هم به فغانى گیر دادند!

مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: مشکلى براى حضور در 
لیگ قهرمانان آسیا نداریم و مطمئنم با کادر فنى کنونى 

مى توان نتایج خوبى کسب کرد. 
محسن طاهرى در گفتگویى درباره احتمال جایگزینى 
سپاهان اصفهان به جاى نفت تهران در رقابت هاى فصل 
آینده لیگ قهرمانان آسیا گفت: امیدوار هستیم هر چهار 
نماینده اى که توانستند فصل گذشــته جواز حضور در 
مسابقات آسیایى را کسب کنند به این رقابت ها راه یابند، 
اما اگر قرار بر حذف یکى از این تیم ها و حضور سپاهان در 
لیگ قهرمانان آسیا باشد، باید اعالم کنم آمادگى کامل را 

براى حضور در این بازى ها داریم.
وى در پاسخ به این ســئوال که آیا باشگاه سپاهان نیز 
همچون سرخابى هاى پایتخت بدهى مالى دارد، افزود: به 
هیچ وجه چنین موضوعى صحت ندارد، هیچ گونه بدهى 
از سوى باشگاه سپاهان در دادگاه هاى بین المللى ورزش 
وجود نداشته و ندارد. همه مى دانند که مسئوالن باشگاه 

سپاهان روى مسائل حقوقى دقت کافى را داشته اند.
مدیرعامل باشگاه سپاهان درباره شایعه اینکه به دلیل عدم 
انتخاب دستیار جدید توسط زالتکو کرانچار با سرمربى 
زردپوشان اصفهانى به مشکل خورده است، اظهار داشت: 
از روزى که کرانچار وارد باشگاه سپاهان شده اند، تعامل 
کامل داشته ایم؛ هرگز چتر حمایتى خود را از برنامه هاى 
وى برنداشــته ایم. با وجود چنین مربــى براى نیمکت 
تیم مان افتخار مى کنیم و باید بگویم سوءتفاهمى که به 

وجود آمده بود که حل شد.
طاهرى در پایان تصریح کرد: ما به سرمربى تیم پیشنهاد 
دادیم دستیار جدیدى را انتخاب کند، اما بهتر از هر کسى 
مى دانیم کرانچار است که باید حرف اول و آخر را در این 
باره بزند، نظر وى هم این بود که کادر فنى دستخوش 
تغییر نشود؛ بنابراین فرد جدیدى به جمع مربیان اضافه 
نشــد. به کرانچار اعتقاد کامل داریم. مطمئن 
هستیم با او مى توانیم نتیایج درخشان 

بگیریم.

ساســان انصارى علیرغم نمایش نه چندان خوب 
در رقابت هاى لیگ برتر یکى از دعوت شده ها به 

اردوى تیم ملى فوتبال است.
لیســت جدید تیم ملى براى اهالى فوتبال ابهامات 
زیادى داشت و قرار داشــتن برخى اسامى تعجب 

کارشناسان را در پى داشته است.
یکى از بازیکنانى که علیرغــم نمایش نه چندان 
قابل قبول توانسته نظر کى روش را براى حضور در 
اردو جلب کند، ساسان انصارى است. انصارى که 
فصل پیش یکى از آماده ترین بازیکنان لیگ بود و 
تا هفته هاى پایانى مدعى اصلى کسب عنوان آقاى 
گلى مسابقات بود، در لیگ هفدهم هنوز نتوانسته 
نمایش هاى خوبى در ترکیب ســپاهانى داشــته 
باشــد که با زالتکو کرانچار در شــرایط نامناسبى
 به ســر مى برد و همین موضوع شــرایط را براى 
درخشــش بازیکنان و نشــان دادن توانایى هاى 
آنها که فشــار زیادى را تحمل مى کنند، سخت تر 

کرده است.
با این حال کى روش با شــناختى که از ساســان 
انصــارى دارد، نــام او را در فهرســت دعــوت 
شــده ها به تیم ملى قــرار داده اســت. انصارى 
حاال باید در تمرین هاى تیم ملــى جواب اعتماد 
کــى روش را بدهــد و در ادامه نیز تمــام تمرکز 
خود براى تبدیل شدن بازیکنى تأثیرگذار در ترکیب 

سپاهان به کار گیرد، تا از 
انتقاداتى که نسبت به 

عملکــردش وجود 
دارد، فرار کند.

 

رئیس فدراسیون فوتبال ســوریه ادعاهاى عجیبى پس از 
حذف تیم ملى این کشــور در مرحله پلى آف انتخابى جام 

جهانى 2018 روسیه مطرح کرد. 
  صــالح رمضــان، در مصاحبه بــا لطفى اإلســطوانى، 
روزنامه نگار ورزشــى گفت: مافیا تمایل به حضور استرالیا 
به جاى ســوریه در جام جهانى 2018 روسیه داشت، زیرا 
آنها قدرت و خرید تبلیغاتى بیشترى در دنیا دارند. سوریه در 

محاصره است و استرالیا براى مافیا مفید تر است!
صالح رمضان سپس نوك پیکان انتقادهاى خود را به سمت 
علیرضا فغانى، داور ایرانى بازى رفت تیم هاى ملى سوریه 
و استرالیا که با نتیجه تساوى یک - یک پایان یافت، اظهار 
داشت: علیرضا فغانى به عمد به برخى از بازیکنان سوریه از 
جمله عمر خریبین کارت نشان مى داد. این مهاجم ما بدون 
هیچ گونه توجیهى و با احترام به داور اعتراض کرد اما کارت 

زرد گرفت.
رســانه هاى عربى پیش از ایــن از نیت عمــر الخریبین 
براى دریافــت کارت زرد و محرومیت از بازى برگشــت 
برابر اســترالیا خبر داد تا بتواند الهالل را در بازى برگشت
 نیمه نهایى لیگ قهرمانان آســیا برابر پرســپولیس ایران 

همراهى کند.
تیم ملى فوتبال سوریه در مجموع 2 بازى رفت و برگشت 
برابر استرالیا در مرحله پلى آف انتخابى جام جهانى 2018 

روسیه حذف شد.
صالح رمضان، رئیس فدراسیون فوتبال سوریه تأکید کرد 
که درخواست رسمى به کنفدراســیون فوتبال آسیا براى 

حذف استرالیا از رقابت در این قاره ارائه خواهد داد.
 اما علیرضا فغانى هم در گفتگو یى در خصوص اظهارات 
رئیس فدراسیون فوتبال سوریه که او را عامل ناکامى تیم 

ملى کشــورش در راه صعود به جام جهانى دانسته است، 
گفت: نظرى در این خصوص ندارم و هرکسى مى تواند هر 

صحبتى انجام بدهد. این هم براى اولین 

بار نیست که از این صحبت ها علیه داوران صورت مى گیرد.
داور بین المللى کشورمان که گزینه قضاوت در جام جهانى 
2018 روسیه اســت درباره اینکه آیا از فدراسیون فوتبال 
انتظار پیگیرى و واکنش به این اظهارات را دارد یا نه، اظهار 
داشــت: آنهایى که باید در این خصوص تصمیم بگیرند، 

خودشان هم باید واکنش نشان بدهند.

 بــا خودت چند چندى؟
اعتقاد کامل

به کرانچار دارم

نصف جهان  هواداران پرسپولیس در اقدامى تقریبًا 
همصدا گلر ملى پوش  خود را  بابت مصاحبه اخیر 
و تمایلش براى جدایى تحویــل نگرفتند و به او 

گفتند:«به سالمت.»
نوســانات رفتاري و اخالقی علیرضــا بیرانوند 
همچنان ادامــه دارد و این موضــوع، با توجه به 
جایگاه او در پرسپولیس و تیم ملی همه را نگران 
کرده است. بیرانوند که همین ده روز پیش گفته بود 
تحت هیچ شرایطی از پرسپولیس جدا نمی شود و 
تا ده سال در این تیم باقی می ماند، پس از بازي 
با ســایپا ناگهان از جدایی اش در نیم فصل خبر 
داد و هواداران را شوکه کرد. البته طبیعی بود که 
پرسپولیســی ها زیاد از این بابت ناراحت نشوند 
و با یک «به سالمت» ســاده گلرشان را بدرقه 
کنند؛ چون از یک سو کیفیت خود بیرانوند در چند 
ماه اخیر به شدت تنزل یافته بود و از سوي دیگر 
تیم آنها در حال حاضر قائم به فرد نیست و وقتی 
بدون طارمی و احمدزاده و مسلمان می تواند نتیجه 
بگیرد، بدون بیرانوند هم کم وبیش همین مسیر را 
طی خواهد کرد. در این میان اما چند پرسش و ابهام 
در مورد ماجراي جدایی بیرانوند از جمع سرخ ها 

وجود دارد که آنها را با هم مرور می کنیم.
 بیرانوند می گوید قبل از بازي با استقالل خوزستان 
ماجراي جدایی اش را با برانکو در میان گذاشــته 
و مربی کــروات هم با آن موافقت کرده اســت. 
بازي با تیم اهوازي در تاریخ بیســتم مهر برگزار 
شد، در حالی که بیرانوند روز 29مهر یعنی 9روز 
بعد در مصاحبه اي قاطعانه از ادامه حضورش در 
پرسپولیس براي ســال هاي طوالنی خبر داد و 
گفت: «مرد می خواهم که بیاید شماره یک را از 
من بگیرد.» حاال سئوال این است که آیا بیرانوند 
مردم را سر کار گذاشته؟ آیا او خودش می داند 
با خودش چند چند است و قرار است چه 
کار کند؟ خب از حــاال منتظریم آقاي 
دروازه بان هفته آینده یک حرف کامًال 

متفاوت دیگر بزند.
 برتري تراکتورسازي نسبت به پرسپولیس از نظر 
بیرانوند چیست؟ او در پرسپولیس هم فیکس است 
و اصال از همین جا توانست پیراهن شماره یک تیم 
ملی را به دست بیاورد. به عالوه قرمزهاي تهرانی 
امسال نیز بخت اول کسب عنوان قهرمانی هستند 
و در این شرایط طبعا شانس ترانسفر شدن بیرانوند 
از پرسپولیس هم بیشتر از تیم هاي دیگر است. این 

تصمیم را چطور باید آنالیز کرد؟
 چطور ممکن است بیرانوند سرنوشت ناخوشایند 
دو بازیکن دیگر پرسپولیس را که بین دو نیم فصل 
پارسال خودشان را مخفیانه و بی سروصدا سرباز 
کردند ندیده باشد؟ یکی از آنها یعنی احمد نوراللهی 
جلوي چشم اوست و ماه هاست دارد تمرین می کند 
تا شاید دوباره شانس بازي در این تیم را پیدا کند. 
وضع دیگري اما به مراتب بدتر است. امید عالیشاه 
در حالی با تراکتور تمرین می کند که گفته می شود 
برانکو عالقه اي به بازگشــت این بازیکن ندارد. 
حاال اگر بیرانوند رفت و در بازگشت به پرسپولیس 
جایگاهش را از دست داد، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ 
پرسپولیس تا شروع زمستان می تواند بازیکن آزاد 
جذب کند؛ اگر آنها یک گلر خوب خارجی بخرند 
و در کنار رادو از او استفاده کنند، چه بر سر بیرانوند 

خواهد آمد؟
-بیرانوند زمانــی که با نفت قرارداد داشــت، به 
صــورت غیرحرفه اي بــه آب و آتــش زد تا به 
پرسپولیس بیاید و حاال هم که با این تیم قرارداد 
دارد و سرخپوشان از جذب بازیکن محروم هستند، 
او دارد دست مدیران باشگاه را الي پوست گردو 

می گذارد و مــی رود؛ با این اوصــاف مدیران 
تراکتورســازي و یا تیم هاي بعــدي بیرانوند 
چطور می توانند به چنین کاراکتري اعتماد کنند
 یکى از سایت ها در مورد چرایى مصاحبه اخیر 
بیراوند براى جدایى  و تمایلش به سرباز شدن 
دالیلى آورده است.  از قرار معلوم متأهل بودن 

سه ماه و داشتن هر فرزند سه ماه از 
زمان خدمت ســربازى مى کاهد و از 

آنجا که بیرانوند دو فرزند دارد، مجموعًا 
9 ماه از خدمت 18 ماهه اش کم خواهد 

شد. بیرانوند مدعى شده سه ماه عضویت 
در بسیج دارد و اینگونه سه ماه دیگر هم از 
زمان خدمتش کاسته خواهد شد تا کال 
به 6 ماه برسد. اگر بیرانوند دى ماه سرباز 
شود و به تراکتورسازى برود، خردادماه 
کارت پایان خدمت مى گیرد و از آنجا 
که به احتمال بســیار زیــاد همراه 
تیم ملى به جام جهانى مى رود، در 

صورت داشتن مشترى اروپایى 
خیلى راحت لژیونر مى شود. به 

نظر مى رسد گلر پرسپولیس 
با در نظر گرفتن تمام این 
موارد تصمیم گرفته و با 
اولویت قرار دادن لژیونر 

شــدنش از کنــار انتقاد 
هواداران پرسپولیس راحت عبور 

مى کند.

ساسان 
به دنبال اثبات

مدیرعامل باشگاه سپاهان:

سپاهان به کار گیرد، تا از 
انتقاداتى که نسبت به 

عملکــردش وجود 
دارد، فرار کند.
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ن ی ین ر ر و ی
در مورد ماجراي جدایی بیر
وجود دارد که آنها را با هم مر
 بیرانوند می گوید قبل از بازي
ماجراي جدایی اش را با بران
و مربی کــروات هم با آنم
بازي با تیم اهوازي در تاریخ
شد، در حالی که بیرانوند ر
بعد در مصاحبه اي قاطعانه
پرسپولیس براي ســال ها
گفت: «مرد میخواهم که

من بگیرد.» حاال سئوال این
مردم را سر کار گذاشته
با خودش چند چند
ح کار کند؟ خب از
دروازه بان هفته

مى دانیم کرانچار است که باید حرف اول و آخر را در این 
باره بزند، نظر وى هم این بود که کادر فنى دستخوش 
تغییر نشود؛ بنابراین فرد جدیدى به جمع مربیان اضافه 
نشــد. به کرانچار اعتقاد کامل داریم. مطمئن 
مى توانیم نتیایج درخشان هستیم با او

بگیریم.

ملى کشــورش در راه صعود به جام جهانى دانسته است، 
گفت: نظرى در این خصوص ندارمو هرکسىمى تواند هر 

صحبتى انجام بدهد. این هم براى اولین 

بار نیست که از این صحبت ها علیه داوران صورت مى گیرد.
داور بین المللىکشورمانکه گزینه قضاوت در جام جهانى

2018 روسیه اســت درباره اینکه آیا از فدراسیون فوتبال 
انتظار پیگیرىو واکنش به این اظهارات را دارد یا نه، اظهار 
داشــت: آنهایى که باید در این خصوص تصمیم بگیرند، 

خودشان هم باید واکنش نشان بدهند.

یکی از نکات جالب توجه در مورد اخراج میک درموت 
از استقالل این است که او هم به سرنوشت بدنساز 
فصل گذشته آبی ها مبتال شد. ابتداي لیگ شانزدهم 
علیرضا منصوریان یک بدنساز انگلیسی به نام استیو 
جونز را با کلی تبلیغ و تشریفات به استقالل آورد، اما 

در میانه هاي راه و همزمان با نتایج ضعیف آبی ها این 
مربی از استقالل رفت. جالب اینکه درست پس از 
جدایی جونز بود که این تیم به شکل حیرت انگیزي 
اوج گرفت و تمام رقبایش را تار و مار کرد. استقالل 
آن روزها بدون بدنساز عادت کرده بود به همه تیم ها 

سه تا سه بزند. می دانیم که ”علمی“» نیست، اما به 
هر حال این اتفــاق رخ داد. حاال باید دید آبی ها بعد 
از جدایی درموت هم تبدیل به بارســلوناي ایران 
می شوند یا نه؟ جالب است که چراغ اول با پیروزى 

برابر نفت تهران روشن شد.

استقالل و تکرار ایده پارسال
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بیرانوند می گوید قبل 

از بازي با استقالل خوزستان 
ماجراي جدایی اش را با برانکو 

در میان گذاشته و مربی 
کروات هم با آن موافقت 

کرده است

ل



ورزشورزش 13133079 سال چهاردهمیک شنبه  14آبان  ماه   1396

محمد کشاورز گفت: اعضاى تیم، کادر فنى و مدیریت همه دارند تالش شان را براى 
بهتر شدن تیم انجام مى دهند.

کاپیتان تیم فوتسال گیتى پسند درباره شرایط فعلى تیم فوتسال گیتى پسند، گفت: 
شرایط تیم بهتر است. نیم فصل دوم را با دو برد پیاپى شروع کردیم. گل کم خوردیم. 
با حضور آقاى شمس روحیه تیم باال رفته اســت. اعضاى تیم، کادرفنى و مدیریت 

همه دارند تالش شان را مى کنند براى موفقیت تیم.
او درباره روند جوانگرایــى در تیم ملى فوتســال، گفت: آرام آرام باید به ســمت 
جوانگرایى برویم. با این وضعیت میانگین سنى تیم تا جام جهانى 2020 باال مى رود، 

البته ما باید به سرمربى تیم ملى اعتماد کنیم.
کشاورز در رابطه با کیفیت لیگ فوتسال، گفت: باید تیم هاى مدعى در لیگ باال بروند 

تا هیجان بیشتر شود و کیفیت لیگ باالتر برود.

سرمربى پیشین سپاهان در دربى ته جدولى ها رقابت را از مربى اسبق تیم اصفهانى برد تا به یک 
امتیازى طالیى پوشان برسد.

دیدار  تیم هاى استقالل خوزستان و ســیاه جامگان مشهد  در ورزشــگاه غدیر اهواز تنها دربى 
ته جدولى ها به حساب نمى آمد بلکه مچ اندازى سرمربى سابق و مربى اسبق سپاهان هم محسوب 

مى شد.
عبدا... ویســى این رقابت را از علیرضا مرزبان برد تا استقالل خوزســتان پس از 9 هفته دورى 
از بــرد باالخره رنگ پیــروزى در لیگ برتر را به خــود ببیند و جایش در قعر جــدول رده بندى 
را به ســیاه جامگان بدهــد. پیــروزى در این مســابقه یک پیامــد دیگر هم براى ویســى و 
شاگردانش داشت و آن چسبیدن اســتقالل خوزستان به ســپاهان بود. قهرمان لیگ پانزدهم 
که امســال شــرایط خوبى را تجربه نمى کند اکنون تنها یــک امتیاز از تیــم اصفهانى کمتر 

دارد.

تیم فوتبال بانوان ســپاهان اصفهان در هفته ســوم رقابت هــاى لیگ برتر 
بانوان باشــگاه هاى کشــور بر برترى قاطع در برابر آذرخش تهران به پیروزى

 رسید.  
تیــم فوتبــال بانــوان ســپاهان، بــا درخشــش فــروغ مــورى، بازیکن 
ارزشــمند خود توانســت در برابر آذرخش تهران بــا نتیجه 4 بــر یک پیروز

 شود.
تیم اصفهانــى که در هفته هــاى ابتدایى لیگ برتر شــرایط بســیار خوبى از 
خود به نمایش گذاشــته بود، هم با بازى خوب خود، پیروزى مســابقه را ازآن 

خود کرد.
در هفته ســوم رقابت هاى لیگ برتر بانوان، ذوب آهن با نتیجه یک بر صفر به 

نماینده فارس باخت.

با شمس روحیه گرفتیمبا شمس روحیه گرفتیم  همچنان روى نوار پیروزى  همچنان روى نوار پیروزى  ویسى به سپاهان چسبید ویسى به سپاهان چسبید

کربکندى: 
 کى روش 

مى خواهد همه را 
محک بزند 

علیرضا مرزبان بعد از شکســت مقابل اســتقالل 
خوزســتان تصمیم به کنار گذاشــتن سه بازیکن 

تیمش گرفت.
سرمربى سیاه جامگان که بعد از نتایج دور از انتظار 
این تیم جانشــین اکبر میثاقیان شــده بود،  برابر 
استقالل خوزستان شکست خورد تا در پایان این 
بازى تصمیم به کنار گذاشتن سه بازیکن 

تیمش بگیرد.
محمد عین افشار، یونس شاکرى 
و بهتاش میثاقیان سه بازیکنى 
هســتند که بنا بــه تصمیم 
علیرضا مرزبان بنا به آنچه 
کــه عملکــرد ضعیف و 
کیفیت دور از انتظار 

عنوان 

شده، از لیست کنار 
گذاشته شــده و در اختیار باشگاه قرار 

گرفتند.
عین افشار و میثاقیان در ابتداى فصل از 
تیم بادران تهران توسط اکبر میثاقیان به 
این تیم اضافه شدند و یونس شاکرى نیز 
بعد از جدایى از پدیده مشهد به این تیم 

اضافه شده بود.

در هفته دوم لیگ برتر هندبال زنان هیئت هندبال 
شاهین شهر پیروز دربى اصفهانى ها بود.

  هفته دوم لیگ برتــر هندبال زنان با ســه دیدار 
پیگیرى شد. در دیدار نخست شهید چمران الرستان 
توانست میزبان خود بهمن بهبهان را با حساب 26 
بر 13 از پیش رو بردارد و هم چنــان صدر جدول را 

حفظ کند.
در دیگر بازى هیئت هندبال کردســتان در خانه با 
نتیجه 19 بر 30 مغلوب تأسیســات دریایى شد. در 
دربــى اصفهانى ها هم شاهین شــهر مقابل هیئت 
هندبــال اصفهان بــا نتیجه 29 بــر 22 به برترى

سپاهانى ها بعد از باخت به پیکان یک دلیل جدى براى  رسید.
ناراحتى از مربى فصل پیش حریف دارند.

سپاهان در حالى به استقبال دیدار با پیکان رفت که در دو 
مسابقه قبلى دروازه خود را بسته نگه داشته بود. در این 
دو دیدار مهدى رحیمى در قلب خط دفاعى سپاهان در 

کنار سیاوش یزدانى بازى کرده بود.
فدراسیون فوتبال اما به این مدافع 18 ساله 

اجازه نداد تا سپاهان را در هفته یازدهم 
لیگ برتر همراهــى کند زیرا او 

باید به مانند على کیخسروى 
به اردن اعزام مى شــد تا 

تیم ملى جوانان را در 
مســابقات مقدماتى 
زیر 19 ســال آســیا 
همراهى کند که هفته 

آینده در امــان برگزار 
مى شود.

استدالل ســپاهانى ها درباره 
اینکه حضور در یک مسابقه لیگ 

برترى یک بازیکن جــوان را براى 
کمک به تیم ملى بیشتر آماده مى کند 

در کادر فنى تیم ملــى جوانان اثر نکرد تا 
رحیمى اجازه ترك موقتى اردو را پیدا نکند 
آن هم در شــرایطى که چند مدافع دیگر 
سپاهان نیز با مصدومیت مواجه بودند.با گلى 
که سپاهان در وقت هاى تلف شده از پیکان 
خورد نه تنها تیم اصفهانى در غیاب رحیمى 
از ثبت سومین کلین شیت پیاپى بازماند که 
سپاهانى ها که در آستانه این مسابقه علیه 
کادر فنى تیم ملى جوانان بیانیه داده بودند 

حاال بیش از قبل از فرهاد پورغالمى عصبانى هستند. 
جالب آنکه پورغالمى فصل پیش مربى پیکان بود اما در 
پایان فصل ظاهراً به درخواست مجید جاللى کادر فنى 

این تیم را ترك کرد.

دروازه بان پیشین تیم ملى فوتبال کشــورمان گفت: طبیعتًا لیست 
«کارلوس کى روش» ایراد دارد، ولى ما نباید نسبت به این موضوع حساس 

باشیم. 
رسول کربکندى درباره لیست جدید تیم ملى و انتقادهایى که از کى روش صورت گرفته است، اظهار 
داشت: معموالً هیچکدام از لیست هاى تیم ملى بدون ایراد و انتقاد نیست. طبیعتاً لیست کى روش هم ایراد 
دارد، ولى ما نباید نسبت به این موضوع حساس باشیم. او براى بازى هاى مختلف در هر سطحى، بازیکنانى 
را دعوت مى کند تا بتواند تمامى نفرات مورد نظرش را براى جام جهانى روسیه محک بزند. نمى  خواهم از 

کى روش طرفدارى کنم، ولى معتقدم نمى توان زیاد از این موضوع ایراد گرفت.
وى در ادامه افزود: طبیعتاً هر مربى براساس سالیق خود بازیکنان را دعوت مى کند و ما نباید در این زمینه 
زیاد حساسیت به خرج دهیم. ممکن است در این اردو چند بازیکن که حق شان نبوده است، حاضر شده اند 
یا چند بازیکن که شایستگى حضور در تیم ملى را داشتند، دعوت نشده اند. ممکن است در اردوهاى بعدى 
نفرات دیگرى دعوت شوند. در کل فکر مى کنم کى روش مى خواهد شرایط همه بازیکنان را مورد بررسى 
قرار دهد و محک بزند. دروازه بان پیشین تیم ملى فوتبال کشورمان در پایان خاطر نشان کرد: کى روش 
سعى مى کند آماده  ترین ها را به جام جهانى ببرد و فکر مى کنم در مورد انتخاب بازیکنان توسط او باید 

صبور باشیم.

هافبک تیــم ملى فوتبــال ایران، گفت: معلوم اســت 
بازیکنان به خاطر بازى هاى لیگ خسته هستند. 

اشــکان دژآگه در مورد شــرایط تیم ملى گفت: شرایط 
خوب اســت. همه بازیکنان نیامدند اما تا به اینجا خوب 
کار کردیم. معلوم است بازیکنان به علت بازى هاى لیگ 

خسته هستند.
وى افزود: به تهران آمدم و زیر نظر میکو و دکتر دیه گو 
آرژانتینى مربیان  تیم ملى کارم را دنبال مى کنم، وضعیتم 
از قبل بهتر شــده و امیدوارم که بتوانم بــه دیدارهاى 
دوستانه پیش رو برسم و تیم ملى ایران را همراهى کنم. 
2 بازى دوستانه مقابل پاناما و ونزوئال بسیار خوب و مهم 
است، پاناما به جام جهانى صعود کرده و تیم بسیار خوبى 
است، دومین بازى دوستانه هم مقابل ونزوئال خواهد بود 
که شــنیده ام هنوز بازى 100 درصد نشده، این تیم هم 
بسیار قوى است و تست خوبى براى بازیکنان خواهد بود 
چرا که ما احتمال دارد با یکى از تیم هاى آمریکاى جنوبى 

روبرو شویم.
هافبــک تیم ملــى ایــران در 

رابطه بــا اینکه ســامان قدوس با 
پیشنهادهایى از لیگ انگلیس روبه 

رو شده و آیا او با توجه به تجربه اى که 
دارد به این بازیکن پیشنهاد حضور در لیگ 

انگلیس را مى دهد؟ تصریح کرد: 100 درصد 
حضور در لیگ انگلیس بهتر است. قدوس بازیکن 

بسیار خوبى است و عملکرد او را دیده ام. یکى دو بازى 
هم براى تیم ملى انجام داده که همه مردم دیدند چقدر 
او با کیفیت اســت. قدوس در سوئد عملکرد خوبى دارد 
اما مشخص اســت که لیگ انگلیس و لیگ هایى مثل 

آلمان و... از کیفیت باالترى برخوردارند و مى توانند 
از حضور در آنها برخوردار شوند.

وى در رابطه با حضور بازیکنان جوان در اردوى 
تیم ملى عنوان کرد: بازیکنانى که به اردو آمده اند 

واقعــًا خــوب 
 ، هســتند
این  در 

شش ســالى که در تیم ملى هســتم بازیکنانى به این 
خوبى ندیدم، ما در هر پســت چند بازیکن خوبى داریم 
اگر این جوانان به تالش خود ادامه دهند راهشان را پیدا 
مى کنند. کامًال مشخص است که آنها جوان و پر انرژى 
هســتند. دو دیدار مقابل پاناما و ونزوئال تســت خوبى 
براى ما و بهتر براى جوانان اســت. باید این بازیکنان 
به تالش خود ادامه دهند تا به جایى که مى خواهند 

برسند.
دژآگه در پایان در رابطه با مشــکالت مالى 
که «کارلوس کى روش»، سرمربى تیم 
ملى ایران به آن معترض شده است، 
عنوان کرد: این مسئله را وقتى 

کى روش آمد از او بپرسید. 

«برانکوایوانکوویــچ» در آخریــن اظهارنظرش 
درباره تمدید قراردادش با پرســپولیس اعالم 
کرده که تنها در صورتى که با پیشنهاد تیم 
ملى کرواسى مواجه شــود با پرسپولیس 
قــراردادش را تمدید نخواهد کــرد. با این 
وصف به نظر مى رســد در میان چالش هاى 
بسیار تمدید قرارداد با برانکو یکى از مهمترین 
دغدغه هاى باشــگاه پرسپولیس 
و هوادارانش باشــد و این 
روزهــا پرسپولیســى 
ها نگــران تصمیم 
فدراسیون فوتبال 

کرواسى باشند.
 اما چــرا اینقدر 
تمدید قرارداد 
با برانکو مهم 
خب  است؟ 
قعیــت  ا و
این اســت 
کــه برانکو 
ه  شــکو
لیس  سپو پر
را بــه این تیم 
بازگرداند و حاال 
پرســپولیس بعد از 
سال ها افول بار دیگر 
در اوج است و هوادارانش 
ورزشگاه ها 
را پــر 

مى کنند. اما 
محبوبیــت برانکو 

تنها به خاطر سبک بازى 
تهاجمى پرســپولیس نیست، 
چرا که او در مدت ســه فصل 
حضورش در پرسپولیس نتایج 
خوبى هم با این تیم گرفته است. 
یک نایب قهرمانى و یک قهرمانى 
در لیگ برتر، یک سوپر جام ایران 

و رسیدن به جمع چهار تیم نهایى لیگ قهرمانان 
آســیا در طى دو فصل نتایج خوبى براى این تیم 
به شــمار مى رود که مدت ها از ســطح اول دور 

افتاده بود.
 برانکــو از روز 27 فروردین 94 کــه در بازى با 
ســپاهان در لیــگ چهاردهــم روى نیمکــت 
پرسپولیس نشست تا امروز و بعد از بازى با سایپا 
در 96 مسابقه به عنوان ســرمربى روى نیمکت 
پرسپولیس نشسته اســت. او در این 96 بازى 54 
برد، 24 مساوى و 18 باخت به دست آورده است. 
نکته جالب اینجا اســت که بیشتر شکست هاى 
برانکو و پرسپولیس در همان ســال اول حضور 
برانکو رقم خورد. پرسپولیس با برانکو در این 96 
بازى 152 گل به ثمر رسانده که میانگین 1/58گل 
در هر بازى است. این تیم همچنین 93 گل خورده 
و میانگین 0/96گل در هر بازى را براى این تیم 
ثبت کرده است. او به همراه پرسپولیس همچنین 
189 امتیاز در 96 بازى به دست آورده که این یعنى 
معادل میانگین 1/94 امتیــاز در هر بازى را براى 

این تیم به دست آورده است.
 برانکو در طول حضورش در پرســپولیس از 59 
بازیکن مختلف اســتفاده کرده و در این تیم على 

علیپور در میان بازیکنان پرسپولیس بیشترین 
بازى را در تیم او انجام داده اســت. او در 

چهار فصل حضور برانکو در پرسپولیس 
در 87 مســابقه به میدان رفته و از این 
نظر رکورددار حضــور در تیم برانکو 
است. او در این 87 بازى 18گل زده و 

16 پاس گل به همبازیانش داده 
است. بعد از او مهدى 

طارمى است 

که 
با 82 بازى بیشــترین حضور 
را در تیم هاى برانکو داشــته 
اســت؛ او البتــه در این تعداد 
بــازى 49 گل زده و 16 پاس 

گل داده اســت. محسن مســلمان با 75 بازى و 
کمال کامیابى نیا با 74 بازى بیشــترین بازى را 
براى تیم برانکو انجــام داده اند. محمد انصارى و 
فرشاد احمدزاده نیز با 72 بازى در رده هاى بعدى 

این لیست قرار دارند.
 برانکو با پرســپولیس بیشــترین تعداد بازى را 
انجــام داده اســت. او در فاصله ســال 2006 تا 
2008 هدایت دیناموزاگرب را به عهده داشــت 
در 62 بازى 41 بار به پیروزى رســیده و میانگین 
1/5امتیاز در هر بازى را به نام خودش ثبت کرده 
است. بهترین آمار او قبل از حضور در پرسپولیس 

مربوط به زمان حضور او در شــاندونگ 
لنونگ چیــن اســت. او در این تیم 
چینى میانگیــن 1/73امتیاز در هر 
بازى را به نام خود ثبــت کرد که در 
مقایســه با 1/94 امتیاز در هر بازى 
که با پرسپولیس به دست آورد امتیاز 

کمترى به حساب مى آید.

دلهره سـرخ ها از فدراسیون کرواسى
برانکو در پرسپولیس مى ماند؟

مرزبان علیه میثاقیان

پیروزى شاهین شهر در 
دربى اصفهانى ها

عصبانیتى که بیشتر شد
د از باخت به پیکان یک دلیل جدى براى 

ى فصل پیش حریف دارند.
ى به استقبال دیدار با پیکان رفت که در دو 
دروازه خود را بسته نگه داشته بود. در این 
ى رحیمى در قلب خط دفاعى سپاهان در 

زدانى بازى کرده بود.
8بال اما به این مدافع 18 ساله 

اهان را در هفته یازدهم 
راهــى کند زیرا او 

ى کیخسروى
مى شــد تا 

ر در ان را
قدماتى 
 آســیا 
که هفته 

ن برگزار 

پاهانى ها درباره 
در یک مسابقه لیگ 

زیکن جــوان را براى 
 ملى بیشتر آماده مى کند 

م ملــى جوانان اثر نکرد تا 
ترك موقتى اردو را پیدا نکند 
ـرایطى که چند مدافع دیگر 
مصدومیت مواجه بودند.با گلى 
 وقت هاى تلف شده از پیکان 
یم اصفهانى در غیاب رحیمى 
ه که  کلین شیت پیاپى بازماند
ه در آستانه این مسابقه علیهههه

 ملى جوانان بیانیه داده بودند 
بل از فرهاد پورغالمى عصبانى هستند. 
غالمى فصل پیش مربى پیکان بود اما در 
هراً به درخواست مجید جاللى کادر فنى 

ك کرد.

«برانکوایوانکوویــچ» در آخریــن اظهارنظرش 
درباره تمدید قراردادش با پرســپولیس اعالم 
کرده که تنها در صورتى که با پیشنهاد تیم 
ملى کرواسى مواجه شــود با پرسپولیس 
قــراردادش را تمدید نخواهد کــرد. با این

وصف به نظر مى رســد در میان چالش هاى 
بسیار تمدید قرارداد با برانکو یکى از مهمترین 
دغدغه هاى باشــگاه پرسپولیس 
و هوادارانش باشــد و این 
روزهــا پرسپولیســى 
ها نگــران تصمیم 
فدراسیون فوتبال 

کرواسى باشند.
 اما چــرا اینقدر 
تمدید قرارداد 
با برانکو مهم 
خب  است؟ 
قعیــت  ا و
این اســت 
کــه برانکو 
ه  شــکو

ل

دلهرررررررررررررررررررره سـرخ ها از ف
انیتى که بیشتر شد

علیرضا مرزبان بعد از شکســت مقابل اســتقالل
خوزســتان تصمیم به کنار گذاشــتن سه بازیکن

تیمش گرفت.
سرمربى سیاه جامگان که بعد از نتایج دور از انتظار 
اکبر میثاقیان شــده بود،  برابر  این تیم جانشــین
استقالل خوزستان شکست خورد تا در پایان این 
بازى تصمیم به کنار گذاشتن سه بازیکن 

تیمش بگیرد.
محمد عین افشار، یونس شاکرى 

ور ب ب وىو بر
نکته جالب اینجا اســت که بیشتر شکست هاى
همان ســال اول حضور برانکو و پرسپولیس در
96 این خورد. پرسپولیس با برانکو در رقم 6برانکو

8 گل به ثمر رسانده که میانگین1/58گل  2بازى 152
هر بازى است. این تیم همچنین93 گل خورده  3در
6و میانگین 0/96گل در هر بازى را براى این تیم 
پرسپولیس همچنین  ثبت کرده است. او به همراه
6 امتیاز در 96 بازى به دست آورده که این یعنى  189
میانگین 1/94 امتیــاز در هر بازىرا براى 4معادل

این تیم به دست آورده است.
59 9 برانکو در طول حضورش در پرســپولیس از
ل ت ا ک فا لفا خ ک ا

ر ب ش و م ب زىر ب ر ر ز ی
است. بهترین آمار او قبل از حضور در پرسپولیس 

او در شــاندونگ مربوط به زمان حضور
تیم این لنونگ چیــن اســت. او در
1/73امتیاز در هر  3چینى میانگیــن
ثبــت کرد که در  خود بازى را به نام
1/94 امتیاز در هر بازى  4مقایســه با
که با پرسپولیس به دست آورد امتیاز 

کمترى به حساب مى آید.

مرزبان علیه میثاقیان

یست 
ضوع حساس 

ز کى روش صورت گرفته است، اظهار 
 نیست. طبیعتاً لیست کى روش هم ایراد 
ى هاى مختلف در هر سطحى، بازیکنانى 
جهانى روسیه محک بزند. نمى  خواهم از

وع ایراد گرفت.
ن را دعوت مى کند و ما نباید در این زمینه 
ن که حق شان نبوده است، حاضر شده اند 
 نشده اند. ممکن است در اردوهاى بعدى 
هد شرایط همه بازیکنان را مورد بررسى 
مان در پایان خاطر نشان کرد: کى روش 
 در مورد انتخاب بازیکنان توسط او باید 

ایران، گفت: معلوم اســت  هافبک تیــم ملى فوتبــال
بازیکنان به خاطر بازى هاى لیگ خسته هستند. 

اشــکان دژآگه در مورد شــرایط تیم ملى گفت: شرایط 
خوب اســت. همه بازیکنان نیامدند اما تا به اینجا خوب 
کار کردیم. معلوم است بازیکنان به علت بازى هاى لیگ 

خسته هستند.
وى افزود: به تهران آمدم و زیر نظر میکو و دکتر دیه گو 
آرژانتینى مربیان  تیم ملى کارم را دنبال مى کنم، وضعیتم 
از قبل بهتر شــده و امیدوارم که بتوانم بــه دیدارهاى 
همراهى کنم. ایران را برسم و تیم ملى دوستانه پیش رو

2 بازى دوستانه مقابل پاناما و ونزوئال بسیار خوب و مهم 
است، پاناما به جام جهانى صعود کرده و تیم بسیار خوبى 
است، دومین بازى دوستانه هم مقابل ونزوئال خواهد بود 
که شــنیده ام هنوز بازى100 درصد نشده، این تیم هم 
بسیار قوى است و تست خوبى براى بازیکنان خواهد بود 
چرا که ما احتمال دارد با یکى از تیم هاى آمریکاى جنوبى 

روبرو شویم.
هافبــک تیم ملــى ایــران در

رابطه بــا اینکه ســامان قدوس با 
پیشنهادهایى از لیگ انگلیس روبه 

رو شده و آیا او با توجه به تجربه اى که 
دارد به این بازیکن پیشنهاد حضور در لیگ 

انگلیس را مى دهد؟ تصریح کرد: 100 درصد 
حضور در لیگ انگلیس بهتر است. قدوس بازیکن 

بسیار خوبى است و عملکرد او را دیده ام. یکى دو بازى 
داده که همه مردم دیدند چقدر هم براى تیم ملى انجام

او با کیفیت اســت. قدوس در سوئد عملکرد خوبى دارد 
اما مشخص اســت که لیگ انگلیس و لیگ هایى مثل 

آلمان و... از کیفیت باالترى برخوردارند و مى توانند 
از حضور در آنها برخوردار شوند.

وى در رابطه با حضور بازیکنان جوان در اردوى 
تیم ملى عنوان کرد: بازیکنانى که به اردو آمده اند 

واقعــًا خــوب
 ، هســتند
این  در 

ملىهســتم بازیکنانى به این شش ســالى که در تیم
خوبى ندیدم، ما در هر پســت چند بازیکن خوبى داریم 
اگر این جوانان به تالش خود ادامه دهند راهشان را پیدا 
مى کنند. کامًال مشخص است که آنها جوان و پر انرژى 
هســتند. دو دیدار مقابل پاناما و ونزوئال تســت خوبى 
براى ما و بهتر براى جوانان اســت. باید این بازیکنان 
به تالش خود ادامه دهند تا به جایى که مى خواهند 

برسند.
دژآگه در پایان در رابطه با مشــکالت مالى 
تیم که «کارلوسکى روش»، سرمربى

ملى ایران به آن معترض شده است، 
عنوان کرد: این مسئله را وقتى 

کى روش آمد از او بپرسید. 

لیس  سپو پر
را بــه این تیم 
حاال  بازگرداند و
پرســپولیس بعد از 
سال ها افول بار دیگر 
در اوج است و هوادارانش 
ورزشگاه ها 
را پــر

مى کنند. اما 
محبوبیــت برانکو

تنها به خاطر سبک بازى 
تهاجمى پرســپولیس نیست، 
چرا که او در مدت ســه فصل 
حضورش در پرسپولیس نتایج 
خوبى هم با این تیم گرفته است. 
یک نایب قهرمانى و یک قهرمانى 
در لیگ برتر، یک سوپر جام ایران 

و بهتاش میثاقیان سه بازیکنى 
هســتند که بنا بــه تصمیم

علیرضا مرزبان بنا به آنچه 
کــه عملکــرد ضعیف و

کیفیت دور از انتظار 
عنوان

شده، از لیست کنار 
گذاشته شــده و در اختیار باشگاه قرار 

گرفتند.
عین افشار و میثاقیان در ابتداى فصل از 
تیم بادران تهران توسط اکبر میثاقیان به 
این تیم اضافه شدند و یونس شاکرى نیز 
بعد از جدایى از پدیده مشهد به این تیم 

اضافه شده بود.

بازیکن مختلف اســتفاده کرده و در این تیم على 
علیپور در میان بازیکنان پرسپولیس بیشترین 

انجام داده اســت. او در  بازى را در تیم او
چهار فصل حضور برانکو در پرسپولیس 
7در 87 مســابقه به میدان رفته و از این 
نظر رکورددار حضــور در تیم برانکو 
8 بازى 18گل زده و  7است. او در این 87

16 پاس گل به همبازیانش داده 
است. بعد از او مهدى 

طارمى است 

که 
2با 82 بازى بیشــترین حضور 
را در تیم هاى برانکو داشــته 
دددددادددد اســت؛ او البتــه در این تع
سسسسسسسسسسپاسسسس 6 گل زده و 16  9بــازى 49

 حضور قدوس در انگلیس بهتر است حضور قدوس در انگلیس بهتر است
اشکان دژآگه:اشکان دژآگه:
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فرمانده انتظامى شهرستان «فنوج» 
سیستان و بلوچستان از رهایى پسر 12 
ساله خراسانى پس از گذشت 14 روز 

اسارت خبر داد.
ســرهنگ ســرگزى گفــت: در پى 
دریافت نیابت قضائــى مبنى بر ربوده 
شــدن نوجوان 12 ســاله در مســیر 
مدرســه در مشــهد و انتقــال آن به 
سیستان و بلوچستان بررسى موضوع 
بــه صــورت ویــژه در دســتور کار 

کارآگاهان پلیس آگاهى قرار گرفت.
وى افــزود: طى تحقیقات گســترده 
پلیس خراســان رضوى یکى از آدم ربایان در مشــهد شناســایى  و دســتگیر شــد و در بازجویى هاى انجام شده به 
آدم ربایى و انتقال فرد ربوده شــده به منظــور اخاذى از خانواده وى با همکارى همدســت خود در شهرســتان فنوج

 اعتراف کرد.
این مقام انتظامــى بیان داشــت: کارآگاهان پلیــس این فرماندهــى در تعاقــب پایش هاى اطالعاتــى مخفیگاه

متهم را شناسایى کرده و در یک عملیات ضربتى و غافلگیرانه آن را دستگیر و نوجوان 12 ساله را صحیح و سالم پس از 
گذشت 14 روز آزاد کردند.

پسر جوان که دلباخته دختر جوانى شده بود وقتى در برابر 
جواب منفى خواســتگارى اش قرار گرفت سناریوى یک 

پرونده جنایى را به اجرا رساند.
چند روز قبل دختر جوانى به اداره پلیس رفت و از پسرى 
به اتهام آدم ربایى و اخاذى و تهدید به انتشار عکس هاى 

خصوصى اش در فضاى مجازى شکایت کرد. 
شاکى در توضیح ماجرا گفت: «مدتى قبل در اینستاگرام با 
پسر جوانى به نام "بهنام" آشنا شدم. ارتباط تلفنى و پیامکى 
ما ادامه پیدا کرد تا اینکه او به من ابراز عالقه کرد. بهنام 
هر روز پیام هاى عاشقانه زیادى براى من مى فرستاد و ادعا 
مى کرد مهندس است و درآمد خوبى دارد. مدتى از آشنایى 
ما گذشت تا اینکه بهنام پیشنهاد ازدواج داد. بهنام همیشه 
پیشــنهادش را تکرار مى کرد و مى گفت مرا خوشبخت 
مى کند تا جایى که با حرف هایش مرا فریب داد و من هم به 
پیشنهاد او جواب مثبت دادم. پس از این ارتباط ما بیشتر شد 
تا اینکه یک روز او من را به رستورانى دعوت کرد تا درباره 

زندگى آینده مان با هم حرف بزنیم. آن روز بهنام به صورت 
پنهانى عکس هاى خصوصى ام را به گوشــى اش منتقل 
کرد. همان روز از حرف ها و کارهاى او متوجه شدم همه 
حرف هایش دروغ است و قصد دارد از من سوءاستفاده کند 
به همین دلیل تصمیم گرفتم از او جدا شوم و به پیشنهاد 

ازدواجش جواب منفى بدهم.» 
وى در ادامه افزود: «چندى بعد از مالقاتمان در رستوران، 
بهنام با من تماس گرفت و گفت کتابم را داخل خودرویش 
جا گذاشته ام و به این بهانه مرا به یکى از خیابان هاى غرب 
تهران کشاند. وقتى سوار خودرو او شدم تا کتابم را بگیرم 
ناگهان چاقویى به پهلویم گذاشــت و تهدید کرد حرکتى 
نکنم وگرنه مرا مى کشــد. از ترس دست و پایم مى لرزید 
و توان هیچ حرکتى و حرفى نداشتم و بهنام هم با خودرو 
به راه افتاد تا اینکه وارد پارکینگ آپارتمان مسکونى شد. 
او قصد داشت مرا آزار و اذیت کند که با داد و فریاد موفق 
شدم از پارکینگ خانه اش فرار کنم. پس از این تهدید هاى 

بهنام شروع شــد. او در اولین اقدام تعدادى از عکس هاى 
خصوصى ام را برایم فرســتاد و تهدید کرد اگر شــکایت 
کنم تمام این عکس هاى خصوصى را در فضاى مجازى 
منتشــر مى کند. در ادامه او هر روز مــرا تهدید مى کرد و 
مى خواست با او ارتباط داشته باشم و ازدواج کنم، اما من 
قبول نمى کردم تا اینکه یــک روز تعدادى از عکس هاى 
خصوصى ام را در تلگرام براى یکى از بســتگان نزدیکم 
که قرار بود با مــن ازدواج کند، فرســتاد. تهدید هاى او 
براى اخاذى ادامه داشــت، اما من تصمیم گرفتم از بهنام 

شکایت کنم.»
پس از طرح این شکایت پرونده به دستور قاضى دادسراى 
امور جنایــى تهران براى رســیدگى در اختیــار تیمى از 
کارآگاهان پلیس آگاهى قرار گرفت. کارآگاهان در نخستین 

گام بهنام را شناسایى و دستگیر کردند. 
متهم ابتدا منکر جرم خود شد، اما وقتى با مدارك و دالیل 
روبه رو شد ادعا کرد وقتى دختر جوان به پیشنهاد ازدواجش 

جواب رد داده از او کینه بــه دل گرفته و عکس هاى او را 
براى خواستگارش فرستاده است. 

متهم گفت: «وقتى با "مهناز" در اینســتاگرام آشنا شدم 
عاشــقش شــدم به طورى که تصمیم گرفتم با او ازدواج 
کنم. براى اینکه دل او را به دست بیاورم به او دروغ گفتم 
که مهندســم و درآمد خوبى دارم، اما مهناز متوجه شد و 
مدتى بعد به خواستگارى ام جواب رد داد. من فهمیدم که او 
قصد دارد با پسر جوان دیگرى ازدواج کند به همین دلیل 
او را تهدید کردم، اما تهدید هاى من فایده اى نداشــت به 
همین دلیل تعدادى از عکس هــاى خصوصى او را براى 
خواستگارش فرستادم.» وى درباره ربودن مهناز و قصد 
تجاوز گفت: «آن روز او با میل خودش سوار خودرویم شد و 
قرار بود به خانه مان برویم و کتابش را پس بدهم، اما ناگهان 

ترسید و فرار کرد.» 
بنا به این گزارش، متهم به دســتور قاضى پرونده براى 

تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران پلیس قرار گرفت.

سرپرست اورژانس کشور عنوان کرد: به دنبال واژگونى اتوبوس حامل زائران ایرانى در 
نزدیکى شهر بدره عراق 33 نفر مصدوم شدند.

پیرحسین کولیوند گفت: این اتوبوس از مقصد تهران به نجف در حال حرکت بوده که 
پس از عبور از مرز مهران حوالى ســاعت 6 صبح دیروز و در نزدیکى شهر بدره عراق 
دچار حادثه مى شود. وى با بیان اینکه پنج دستگاه آمبوالنس و چهار دستگاه اتوبوس 
به محل حادثه اعزام شد، افزود: در این حادثه 33 نفر مصدوم شدند که 27 نفر آنها به 
بیمارستان ایالم منتقل شدند و مابقى در بیمارستان امام حسین (ع) مرز مهران تحت 

درمان قرار گرفتند.
کولیونــد در خصــوص وضعیــت مصدومان، یــادآور شــد: متأســفانه وضعیت
 تعــدادى از مصدومــان وخیم گزارش شــده اســت و تعــدادى نیز دچــار قطع

 عضو شدند که این افراد براى دریافت خدمات تخصصى با بالگرد امداد هوایى به ایالم 
منتقل شدند.

رئیس کالنترى 121 سلیمانیه تهران از کشف ویزاهاى جعلى اربعین خبر داد.
سرهنگ محمود مالمیر  اظهار داشت: عوامل گشت خودرویى در خیابان پیروزى به یک دستگاه موتورسیکلت 
هوندا تک نفره مظنون شدند که پس از ایست، راکب موتورسیکلت 19 ساله با دیدن مأموران متوارى شد. وى 
افزود: این موتور سوار پس از تعقیب و گریز طوالنى در نهایت در بلوار ابوذر متوقف شد که در بازرسى بدنى از 
وى تعداد یک جلد  پاسپورت و 195 ویزاى جعلى اربعین کشف شد. سرهنگ مالمیر گفت: جوان 19ساله پس 
از داللت به کالنترى اظهار کرد که ویزاهاى مربوطه را به مشتریان مربوطه مى فروخته است. وى افزود: در 

این راستا پرونده اى تشکیل و براى سیر مراحل قانونى متهم تحویل پایگاه ششم پلیس امنیت پایتخت شد.

2 جوان خشــن با تهدید چاقو و قمه دو چوپان را 
زمینگیر کرده و ســپس اقدام به سرقت 30 رأس 

گوسفند کردند.
رئیس پلیس آگاهى خراسان رضوى گفت: چندى 
قبل مأمــوران پلیس آگاهى خراســان رضوى در 
جریان سرقت 30رأس گوســفند قرار گرفتند و در 
تحقیقات ابتدایى مأموران مشــخص شــد که دو 
جوان با پوشاندن چهره هایشان و در دست داشتن 
قمه و چاقو به دو چوپان حمله کرده و پس از ضرب 
و جرح کردن دو چوپان اقدام به سرقت گوسفندان 

کرده اند.
ســرهنگ رزمخواه افزود: بدیــن ترتیب تیمى از 
کارآگاهان براى دســتگیرى عامالن این سرقت 
وارد عمل شــدند و پس از اقدامات فنى و کارهاى 
اطالعاتى موفق شدند دو سارق جوان را که «امیر» 
و «جمال» نام دارند شناسایى کنند. وى ادامه داد: 
مأموران در عملیاتى ضربتى موفق به دستگیرى دو 
سارق جوان شدند و در ادامه 13 رأس گوسفند که از 
سوى دو جوان به بازار دام فردوسى مشهد فروخته 

شده بود کشف شد.
بنا به این گزارش، تحقیقات تکمیلى در این پرونده 

ادامه دارد.

انتقام 
خواستگار 
کینه جو 
از
دختر جوان

پیدا شدن جسد سوخته مرد جوان در غرب تهران ســناریوى معمایى را پیش روى مأموران 
پلیس آگاهى تهران قرار داد.

عقربه ها ساعت 5 صبح دیروز را نشان مى داد، مرد جوانى براى رفتن به محل کارش از خانه 
شان در کوچه شقایق 2 خیابان هجرت خارج شد و هنوز چند قدمى از خانه اش فاصله نگرفته 

بود که با صحنه هولناکى روبه رو شد.
مرد جوان در برابر جسد ســوخته مرد جوانى در جوى آب کوچه قرار گرفت و خیلى زود این 

ماجراى هولناك را به مأموران کالنترى 140 باغ فیض مخابره کرد.
بدین ترتیب تیمى از مأموران اداره 10 پلیس آگاهى تهران همراه بازپرس محسن مدیر روستا 
از شعبه ششم دادسراى امور جنایى در صحنه جرم حاضر شدند و با جسد سوخته مرد جوانى 

روبه رو شدند.
تحقیقات ابتدایى نشان از آن داشت که قربانى جنایت مرد جوانى است که حدود 25 سال سن 
دارد و عامل جنایت براى پنهان ماندن این قتل اقدام به آتش زدن جسد کرده و جسد را داخل 

جوى آب رها کرده است.
تیم تشخیص هویت و کارآگاهان پلیس آگاهى تهران پس از تحقیقات ابتدایى در صحنه جرم 

با دستور بازپرس پرونده جسد را به پزشکى قانونى منتقل کردند.
بنا به این گزارش، تحقیقات براى شناســایى هویت جســد و چگونگى جنایت و دستگیرى 
قاتل به دستور بازپرس مدیر روستا در دستور کار مأموران اداره 10 پلیس آگاهى تهران قرار 

گرفته است.

راز جسد سوخته مرد جوان چیست؟

شکار مارمولک وحشتناك در آشپزخانه 

ساکنین خانه اى با صحنه اى وحشتناك در آشپزخانه خود مواجه شدند.
یک مارمولک غول پیکر، در زیر فر خانه اى در کوئینزلند استرالیا شکار شد. یک فرد ماهر که 
براى شکار این مارمولک استخدام شده بود بعد از بیرون کشیدن مارمولک از زیر فر آن را درون 

جعبه اى پالستیکى قرار مى دهد و او را از آن محل دور مى کند.

مرکز اطالع رسانى پلیس آگاهى تهران بزرگ 
از دســتگیرى متهــم تحت تعقیب با شــلیک 

کارآگاهان پلیس آگاهى تهران بزرگ خبر داد.
مرکز اطالع رسانى پلیس آگاهى تهران بزرگ 
اعالم کرد: مجرم سابقه دار و تحت تعقیب دستگاه 
قضائى که به اتهام جرائم ارتکابى محکوم و به 
زندان محکوم شده بود، با شــلیک کارآگاهان 
پلیس آگاهى تهران بزرگ زمینگیر و دســتگیر 
شــد. در  ادامه اجراى طرح پلیس آگاهى تهران 
بزرگ در شناسایى و دستگیرى مجرمین تحت 
تعقیب، متهمى که با وجود دستور ایست پلیس 
و شلیک چندین تیرهوایى همچنان به فرار خود 
ادامه مى داد از ناحیه مچ پا مورد هدف دقیق گلوله 

کارآگاهان قرار گرفت و دستگیر شد.

کشف ویزاهاى جعلى
  از جوان 19 ساله

  33 مصدوم بر اثر واژگونى اتوبوس زائران

دستگیرى 
 سارقان 30 رأس گوسفند 

شلیک دقیق پلیس 
به مچ پاى متهم فرارى 

آزادى گروگان نوجوان  پس از 14 روز اسارت

دستگاه برش، دست کارگر جوان را بلعید

افسر آماده منطقه یک عملیات آتش نشانى تهران گفت: بى احتیاطى کارگر برشکار هنگام 
کار با دستگاه برش صنعتى باعث صدمه دیدن شدید دست او شد.

علیرضا کاظمى اظهار داشت: در پى تماس کارگران کارگاه درب وپنجره سازى با سامانه 125 
و اعالم آسیب دیدگى شدید دست کارگر جوان در دســتگاه برش صنعتى، ستاد فرماندهى 
سازمان آتش نشانى تهران بالفاصله ســاعت 10و45دقیقه به بزرگراه شهید لشکرى اعزام 
شدند. وى ادامه داد: کارگر برشــکار در کارگاه درب و پنجره سازى با دستگاه برش صنعتى 
مشغول کار بود که ناگهان دست راست او در البه الى تیغه هاى دستگاه برش پروفیل گیر 

کرده  و به شدت مجروح شد.
کاظمى افزود: به هنگام وقوع این حادثه عالوه بر گیرکردن دست این کارگر21 ساله، براثر 
شکسته شدن تیغه برش، تکه اى از آن پرتاب شــد و به صورت وى برخورد کرد که موجب 
آسیب دیدگى صورتش نیز شده بود. وى تصریح کرد: نیروهاى آتش نشانى بى درنگ پس از 
قطع جریان برق کارگاه و ایمن سازى محل حادثه، با استفاده از ابزار و تجهیزات نجات، دست 
این کارگر را از میان تیغه دستگاه برش آزاد کردند و او را براى انتقال به مرکز درمانى تحویل 

امدادگران اورژانس دادند.

آتش سوزى عصر روز جمعه در معدن زغال سنگ خمرود شهرستان زرند استان کرمان یک 
کشته و دو زخمى برجا گذاشت.

فرماندار زرند گفت: متأسفانه در این حادثه یک نفر از مهندسان معدن جان خود را از دست داد 
و دو نفر دیگر نیز زخمى شده اند. 

حبیب ا... خنجرى اظهار داشــت: پس از خاموش شدن آتش سرپرســت کارگاه به منظور 
سرکشى داخل کارگاه مى شود که به دلیل وجود دود و گاز دچار مسمومیت و خفگى مى شود. 
وى حال دو کارگر مصدوم این حادثه را که به بیمارستان منتقل شده رضایتبخش اعالم کرد 

و افزود: علت وقوع حادثه در دست بررسى است. 
معدن زغال سنگ خمرود از جمله معادن زیرمجموعه میدکو که اینک در حال تجهیز و تکمیل 

نیروى انسانى است در 35کیلومترى شهر زرند قرار دارد.

آتش سوزى مرگبار در معدن زغال سنگ 
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دردسرهاى خرگوش بد!
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سرانجام 
جدیدترین 
نسخه سیستم 
عامل اپل موسوم به 
نســخه 11,1 پس از گزارش مشــکالتى که کاربران و 
توسعه دهندگان با نسخه 11 داشتند، همراه با تعمیر باگ ها 

و چندین ایموجى جدید منتشر شد.
  نسخه iOS 11 همراه با معرفى پرچمدار جدید شرکت 
اپل به نام آیفون ایکس  و البته آیفون 8 عرضه شــد، اما 
مشکالت فراوانى را از جمله مصرف زیاد باترى و نارسایى 
در برنامه هاى پرطرفدار و کاربردى به همراه داشــت که 

منجر به ارائه اولین نسخه به روز رسانى تنها چند روز پس 
از عرضه نسخه 11 شد.

پس از آن نیز شرکت اپل دو بار دیگر اقدام به انتشار آپدیت 
کرد که موفق به رفع کامل باگ ها نبودند.

اکنون تنها یک ماه پس از انتشار نسخه 11 و همزمان با 
عرضه عمومى سرى جدید گوشى هاى این شرکت، نسخه 

11,1 عرضه شده است.
نسخه جدید سیستم عامل اپل که به تازگى منتشر شده 

شامل چندین ایموجى جدید است.
مجموعه کاملى از ایموجى ها شامل صورتک هاى خندان، 
لباس هاى جدید، پرچم کشورهاى انگلیس، اسکاتلند و 

ولز و موجودات رازآلود بامزه مثل خون آشــام و جن ارائه 
شده است.

نســخه جدید همراه با تعدادى از رفع اشکاالت و به روز 
رسانى هاى امنیتى عرضه شــده است که به طور خاص 

آسیب پذیرى در برابر KRACK را رفع مى کند.
این شرکت همچنین یک «ژست» (gesture) جدید 
اضافه کرده اســت. بدین ترتیب که اگر لبه سمت چپ 
صفحه را محکم فشار دهید و بکشید، به طور مستقیم به 

برنامه بعدى خواهید رفت.
این ژست بســیار کارآمدتر از دوبار فشار دادن دکمه هوم 

است.

 i O S
شــامل   11,1

شخصیت هایى اســت که اپل 
در روز جهانى ایموجى اعالم کرده اســت، از 

زامبى هاى مرد و زن گرفته تا یک صورتک در حال انفجار 
از تعجب و یک زن که در حال شــیر دادن به نوزادش 
است.براى دریافت و ارســال ایموجى هاى جدید، باید 

گوشى هر دو طرف مجهز به iOS 11,1 باشد.
روى هم 56 ایموجى جدید به مجموعه ایموجى هاى 
اپل اضافه شــده که تعداد کل آنها را به 239 ایموجى 

رسانده است.

شرکت سینولوژى در عرضه انواع دستگاه هاى 
NAS متناســب با نیاز بازار تبحر دارد. این 
شــرکت در فصل هاى مختلف سال چند مدل 
مقرون به  صرفه براى کاربران خانگى معرفى 

مى کند که کاربرى متفاوتى از هم دارند.
جدیدترین NAS این شــرکت در این سرى 
DS418play نام دارد و یک ذخیره ســازى 
مناســب بــراى مصــارف مالتى مدیــاى 
خانگى اســت. این NAS از سیستم  عامل 
 DiskStation Manager OS
6,1 اســتفاده مى کنــد و مجهز بــه پردازنده 
دوهســته اى Celeron J3355 اینتــل با 
سرعت 2 گیگاهرتز است. در کنار این پردازنده 
از 2 گیگابایت حافظه رم DDR3L استفاده 
شــده که قابل افزایش به 6 گیگابایت است. 

این دســتگاه از هر دو سیستم H.265 و 
H.264 براى کدگــذارى انتقال 

ویدئوهاى  K 4پشــتیبانى 
مى کند. این ذخیره ســاز 
چهارکشویى است و از 
هارددیسک هاى 3,5 

و 2,5 اینچى یا درایوهــاى SSD اندازه 2,5 
اینچى با قابلیت رمزنگارى AES-256 براى 
محافظت از اطالعات پشتیبانى مى کند. حداکثر 
ظرفیت این دستگاه در حالت عادى به مرز 40 
ترابایت مى رســد که مى تواند با اسالت هاى 
توســعه به 108 ترابایت هم افزایــش یابد. از 
فناورى رید 0، 1، 5، 6 و 10 سود مى برد و مجهز 
به دو درگاه اترنت یــک گیگابیتى و دو درگاه 
USB 3,0 است. این دســتگاه از مجموعه 
ابزارهاى نرم افزارى ســود مى برد که مى تواند 
این دســتگاه را به یک مالتى مدیاسنتر، فایل  
سرور، کالود سرور، دانلود سرور، آفیس سرور، 
ویدئو استیشــن وغیره تبدیل کند. سینولوژى 
این دســتگاه را به قیمت 430 دالر وارد بازار 

کرده است .

Door Slammers بــازى جدیــد، محبوب و 

ســرگرم کننده در ســبک بازى هاى مسابقات 
Horse- ماشین سوارى و درگ از اســتودیوى
power 1 Studios براى اندروید اســت که به 

صورت رایگان در گوگل پلى عرضه شــده است. 
با نصب Door Slammers بــرروى تبلت و یا 
گوشى اندرویدى تان مى توانید مسابقات شتاب 
با ماشین هاى کالسیک را تجربه کنید! همانطور 
که ماشین را پشت چراغ قرمز نگه داشته اید، پایتان 
را بر روى پدال گاز بگذارید تا چرخ ها سر جایشان 
بچرخند و از آسفالت دود بلند شود ؛ هنگامى که 
هم که چراغ سبز روشن شــد، ماشین تان را رها 

کنید تا با همان ســرعت پرواز کند! اینجا جایى 
است که سرعت شــما به بیش از 300 کیلومتر

 در ساعت هم خواهد رسید ؛ البته باید مراقب باشید 
چرخ ها یا موتور ماشین تان نترکند! در بازى جالب 
Door Slammers مى توانید  با ماشــین هاى 

کالسیک و یغور مســابقه بدهید، سرعت عمل 
خود را در رانندگى امتحان کنیــد و وقتى کار به 
انتقام جویى و کینه توزى رسید با سرعتى برانید که 
فقط آدم هاى دیوانه جرأ تش را دارند! اگر از عالقه 
مندان به بازى هاى ماشین سوارى و درگ اندروید 
باشید بدون شک Door Slammers نظرتان را 

جلب مى کند.

شرکت «تندا»  از یک سیستم مش واى فاى جدید 
به نام Nova رونمایى کرد.

 سیستم Nova از سه روتر بى سیم مکعبى شکل 
سود مى برد که در نقاط مختلف خانه یا ساختمان قرار 
مى گیرند و با ایجاد یک شبکه مش واى فاى سعى 
دارند ســیگنال هاى رادیویى را با قدرت و پایدارى 
زیاد به تمام محیط اطراف پخش کنند. تندا مى گوید 
این سیستم براى ساختمان هاى با مساحت هاى 
باال مانند 500 تا 600 مترمربعى مناســب است و 
مى تواند چنین مساحت هایى را پوشش بدهد. در 
سیســتم مش واى فاى جدید تندا از فناورى هاى 
MU-MIMO و Beamforming اســتفاده شده 

است و به طور اختصاصى از استانداردها و فناورى 
Wi-Fi roaming ســود برده مى شود. واى فاى 

رومینگ اجازه نمى دهد یک روتر یا اکسس پوینت 
از محدوده پوشــش دهى خارج یا ســیگنال هاى 
آن قطع شوند.  تندا درباره جزئیات سیستم جدید 
خود اطالعاتى نداده است، ولى احتماًال روترهاى 
 AC1300 دوبانده و در رده Nova مش واى فاى
یا AC1200 هســتند. تصاویر منتشر شده از این 
روترها نشان مى دهد که میانشان فرقى نیست و 
یک روتر اصلى و دو روتر فرعى ندارد. قیمت اعالم 
شده براى بسته روتر سه تایى 230 دالر است و از 30 

اکتبر وارد بازار مى شود.
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ولز و موجودات رازآلود بامزه مثل خون آشــام و جن ارائه 
شده است.

نســخه جدید همراه با تعدادى از رفع اشکاالت و به روز 
رسانى هاى امنیتى عرضه شــده است که به طور خاص 

Kآسیب پذیرى در برابر KRACK را رفع مى کند.
این شرکت همچنین یک «ژست» (gesture) جدید 
اضافه کرده اســت. بدین ترتیب که اگر لبه سمت چپ 
صفحه را محکم فشار دهید و بکشید، به طور مستقیم به 

برنامه بعدى خواهید رفت.
این ژست بســیار کارآمدتر از دوبار فشار دادن دکمه هوم 

است.
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نصف جهان: مرکز ماهر جزئیات انتشــار باج افزار خطرناك «خرگوش بد» 
را تشــریح و اعالم کرد: احتمال حمله بین المللى از طریق این باج افزار بسیار 

باالست.
باج افزار خرگوش بد (BadRabbit)، سومین نسخه از باج افزار هاى مهم 
و پر نشر در چند سال گذشته عنوان شده که ادامه مسیر بدافزارهاى معروفى 
چون NotPetya و WannaCry را پیش برده و بیش از 13 درصد از کد 

باج افزار NotPetya را با خود به طور مشترك به همراه دارد.
مرکز ماهر اعالم کرد طبق اطالعات موجود، این بــاج افزار تا به این لحظه 
 Interfax چندین سازمان رسانه اى روسى را آلوده کرده است. نام خبرگزارى

و Fontanka.ru در بین قربانیان تأیید شده این باج افزار دیده مى شود.
فرودگاه بین المللى Odessa نیز یک حمله ســایبرى به سیستم اطالعات 
خود را گزارش داده اســت. اگرچه این موضوع که حمله همان باج افزار باشد 
هنوز مشخص نیســت؛ همچنین در چند روز گذشته، شــرکت هاى امنیتى 
Kaspersky و Avast، چندین مورد حمله به اوکراین و آمریکا را گزارش 

کرده اند. لذا احتمال حمله بین المللى از طریق این باج افزار بسیار باالست.
شرکت امنیتى ESET، اعالم کرد که بیش از 65 درصد قربانیان در کشور 
روسیه قرار دارند. پس از آن، اوکراین با 12/2 درصد، بلغارستان با 10/2 درصد، 
ترکیه با 6/4درصد و در نهایت ژاپن با 3/8درصد بیشترین قربانیان این بدافزار 

هستند.
باج افزار خرگوش بد (BadRabbit ) خود را به عنوان یک به روزرســانى 
فلش به قربانى معرفى مى کند. مرکز تحقیقات ESET طى یک پســت در 
 Petya وبالگ رسمى خود، مرتبط بودن این باج افزار با باج افزارهاى خانواده

را نیز تأیید کرده است.

*خرگوش بد 280 دالر باج مى خواهد 
درخواست 0/05 بیت کوین را به مجرمان پشــت حملــه خرگوش بد 

حاضر چیــزى حدود عنوان باج کرده اند (که در حال 
280 دالر است).

طبق اعالم مرکز ماهــر، تاکنون فقط یــک تراکنش ورودى 
از این آدرس ها ذخیره شده اســت. دلیل تعداد بسیار پایین 
تراکنش هاى بیت کوین نسبت به تعداد آلوده شدگان به این باج 
افزار، این است که به قربانیان حمله چند روز فرصت پرداخت 
داده شده است. لذا انتظار مى رود تعداد تراکنش هاى این شماره 

هاى حساب بیت کوین، روز به روز بیشتر شود.
جزئیات این حمله و مکانیسم انتشار باج افزار هنوز مشخص 
نشده است و باید مورد بررســى قرار بگیرد. همچنین امکان 
بازگشت فایل هاى آلوده توسط badRabbit (خواه از طریق 
پرداخت باج و یا دستکارى در کدهاى باج افزار ) هنوز مشخص 

نشده است.
شرکت امنیتى کسپرسکى نیز اعالم کرده که مشغول بررسى 
این حمله هستند و به محض مشخص شــدن جزئیات آن را 

منتشر خواهند کرد.
 Windows ،محصــوال شــرکت کسپرســکى، مک آفــى
Defender، آواست و Bitdefender، این باج افزار را با نام 
هاى مختلف تشــخصى داده و از آلوده شدن 

رایانه جلوگیرى مى کنند.

*راه هاى پیشــنهادى براى جلوگیرى از 
آلودگى

1-مســیر اجرایى فایل هاى زیر را مسدود 
 .(Block the execution of files) کنید
همچنین همه دسترسى ها (از جمله دسترسى 
هاى ارث برده شده) را به این دو فایل قطع کنید.

c:\windows\infpub.dat
c:\Windows\cscc.dat

2-در صورت امــکان ســرویس WMI را براى 
جلوگیرى از انتشار در شبکه غیر فعال کنید.
3-از اطالعات نسخه پشتیبان تهیه کنید.

4-باج را پرداخت نکنید.

از این پس از زبان فارســى در اینستاگرام به 
صورت رسمى پشتیبانى مى شود. پیش از این برخى کاربران 

قادر به تبدیل منوى اپلیکیشــن از انگلیسى به فارســى بودند، اما 
همچنان از نوشته هاى راست به چپ پشتیبانى نمى شد. اما به لطف به  
روزرسانى جدید اینستاگرام از این به بعد مى توان به راحتى به انتشار 

مطالب فارسى و عربى پرداخت.
کاربران براى مدت زمانى طوالنى منتظر چنین قابلیتى بودند. بیش 
از 33 زبان در اینستاگرام پشتیبانى مى شود، با این حال تا همین چند 
روز گذشته فارسى عربى و جزو آنها نبود. این شرکت اعالم کرد براى 
اضافه کردن پشتیبانى از زبان فارسى به اینستاگرام مجبور به تغییر 
فرمت کل اپلیکیشن بود تا بلکه نوشته هایى که به صورت راست به 

چپ نوشته مى شوند به صورت صحیح نمایش داده شوند.
اینستاگرام از مدتى قبل زبان هایى مثل کره اى و چینى که از راست به 
چپ و از باال به پایین خوانده مى شوند را پشتیبانى مى کند، اما تاکنون 
به طور انحصارى از زبان هاى داراى فرمت راست به چپ پشتیبانى 
نمى کرد. هنوز زبان هایى مثل اردو و آذرى به این اپلیکیشن 
بســیار محبوب، که انتظار مى رود به زودى 
تعداد کاربران فعال آن به یک 
میلیارد نفر برسد، 

فه  اضا
اســت.  نشــده 

اینســتاگرام تصمیم گرفت ابتدا 
زبان هاى محبوب کشــورهاى منطقــه منا را به 

اپلیکیشن خود بیافزاید.
طبق برآوردها، در منطقه منا بیش از 60 میلیون کاربر اینستاگرام وجود 
دارد. از آنجایى که 70 درصد سیستم عامل دستگاه هاى همراه کاربران 
عرب زبان اندروید اســت، این قابلیت جدید ابتدا به نسخه اندرویدى 

شده اپلیکیشن اینستاگرام افزوده 
است و نسخه آى او اس به 
زودى آن را دریافت خواهد 

کرد.
بعــد از اضافه شــدن 
پشتیبانى از زبان فارسى 
بــه اینســتاگرام این 

شرکت طى انتشار یک پست در 
وبالگ خود اعالم کرد امیدوار 
است با این به روزرسانى، مردم 
بیشترى بتوانند با سایر 

که  کاربرانى 

برایشان 
اهمیت دارند ارتباط 

ر  ا قــر کنند.بر
پیش از این حین نوشتن یک 

متن فارسى، اگر بدون ایجاد یک خط فاصله 
شروع مى کردید، نوشــته در اولین خط به 
صورت چپ به راست دیده مى شد. برخى 
کاربران براى دور زدن این محدودیت، 
در خط اول چند نقطه قرار داده و متن 
را از خط دوم آغاز مى کردند. اکنون 
با افزوده شدن پشتیبانى از زبان 
فارسى به اینســتاگرام دیگر 
نیازى به اســتفاده از این 

ترفندها نیست.

م افزوده شد
سى به اینستاگرا

ز زبان فار
شتیبانى ا

پ

i O
شــامل   1

صیت هایى اســت که اپل 
ز جهانى ایموجى اعالم کرده اســت، از 

ى هاى مرد و زن گرفته تا یک صورتک در حال انفجار 
جب و یک زن که در حال شــیر دادن به نوزادش 
.براى دریافت و ارســال ایموجى هاى جدید، باید 

11,1 باشد. iOS ى هر دو طرف مجهز بهS
6 هم 56 ایموجى جدید به مجموعه ایموجى هاى 
9ضافه شــده که تعداد کل آنها را به 239 ایموجى 

ده است.

ورت راست به 
وند.

راست به  که از
کند، اما تاکنون 
چپ پشتیبانى 
ه این اپلیکیشن 
ى رود به زودى 
عال آن به یک 
یلیارد نفر برسد، 

شده اپلیکیشن اینستاگرام افزوده 
است و نسخه آى او اس به 
را دریافت خواهد  زودى آن

کرد.
بعــد از اضافه شــدن 
پشتیبانى از زبان فارسى 
بــه اینســتاگرام این 

شرکت طى انتشار یک پست در 
وبالگ خود اعالم کرد امیدوار 
است با این به روزرسانى، مردم

بیشترى بتوانند با سایر 
که  کاربرانى 

از این حین نوشتن یک  پیش
متن فارسى، اگر بدون ایجاد یک خط فاصله

شروع مى کردید، نوشــته در اولین خط به 
مى شد. برخى صورتچپ به راست دیده

کاربران براى دور زدن این محدودیت، 
درخط اول چند نقطه قرار داده و متن 
را از خط دوم آغاز مى کردند. اکنون 
از زبان افزوده شدن پشتیبانى با

فارسى به اینســتاگرام دیگر 
نیازى به اســتفاده از این 

ترفندها نیست.

Lت حافظه رم DDR3L استفاده 
6بل افزایش به 6 گیگابایت است. 

Hه از هر دو سیستمH.265 و
للللللللللقال ى کدگــذارى انت

4Kپشــتیبانى 
ذخیره ســاز 
ى است و از 
5هاى 3,5

43 دالر وارد بازار  این دســتگاه را به قیمت 
کرده است .

ى و
مطالبفارسى وع
کاربران براى مد
3از 33 زبان در اینس
روز گذشته فارسى
اضافه کردن پشت
فرمت کل اپلیکیش
چپ نوشته مى شو
اینستاگرام از مدتى
چپ و از باال به پای
به طور انحصارى
نمى کر

اپل ios 11.1 را منتشر کرد

مالتى مدیاسنتر چهارکشویى
 و اقتصادى براى کاربران خانگى

بازى مسابقات درگ خودروهاى کالسیک 

سیستم مش واى فاى جدید تندا براى 
ساختمان هاى 600 مترى

 تواند چنینمساحت هایى را پوشش بدهد. در
ســتم مش واى فاى جدید تندا از فناورى هاى 
g و Beamforming اســتفادهشده MU-MIM

یک روتراصلىو دو روتر فرعى ندارد. قیم
0شده براى بسته روترسه تایى230 دالر است

اکتبر وارد بازار مى شود.

بازى مسابقات درگ خودروهااى کالسیک
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منبع: ایرنا

منبع: تسنیم

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: ایلنا 

منبع: ایرنا

منبع: فارس

منبع: فارس

منبع: فارس

منبع: مهر

خشک شدن دریاچه «بختگان»

طبیعت همدان

جلسه 
مجمع تشخیص 
مصلحت نظام 

صبح دیروز شنبه 
به ریاست 

آیت ا...شاهرودى 
برگزار شد.

مسابقات 
راگبى ساحلى 
قهرمانى کشور

تمرین تیم ملى فوتبال

راهپیمایى 13 آبان در تهران

در حاشیه مراسم اختتامیه 
بیست و سومین نمایشگاه 
مطبوعات و خبرگزارى ها

پاییز زیبا

رداشت زرشک در 
ب

خراسان جنوبى




