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کالهبردارى کالهبردارى 
تلفنى تلفنى 

از از 7070 نفر نفر

آگهى مزایده( نوبت دوم)

سید رسول داودى- شهردار زیار

با توجه به مصوبه شــماره 5/8 ش/96 مورخ 96/07/05 شــوراى 
اسالمى، شهردارى زیار در نظر دارد تعداد 1 پالك با کاربرى مسکونى 
جمعاً به مساحت 234/81 مترمربع واقع در خیابان بسیج با شرا یط 
مندرج در آگهى مزایده شماره 96/2694 مورخ 96/07/25 اقدام 
نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید جهت شرکت در مزایده 
حداکثر تا مورخ 96/08/07 به دبیرخانه شهردارى مراجعه و نسبت 

به اخذ فرم آگهى اقدام نماید. 

اعتماد هیئت محترم وزیران به جنابعالى براى اینکه نماینده عالى آن دستگاه 
خدمتگزار در استان اصفهان باشید، بر افتخارات و شایستگى هاى جنابعالى 
در طول سال ها انجام وظیفه در نظام مقدس جمهورى اسالمى افزوده است. با 
کمال مسرت، انتصاب بجا و شایسته  شما را که از سرمایه هاى ارزشمند ایران 
اسالمى مى باشــید تبریک و تهنیت عرض نموده و ازدر گاه ایزد منان توفیق 
خدمتگزارى بیشتر در جهت رشد و شکوفایى هرچه بیشتر استان اصفهان را 

مسالت مى نماییم.
روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهردهق

جناب آقاى دکتر محسن مهرعلیزاده
استاندار محترم اصفهان
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همه هنرپیشه هاى زن که در جشنواره فیلم فجر 
شانس برنده شدن دارند

سیمرغ روى شانه 
کدام بازیگر زن 

مى نشیند؟

النازشاکردوست (2 فیلم)
الناز شاکردوســت تاکنون موفق به کسب سیمرغ بلورین 
جشنواره فیلم فجر نشــده و بیشــتر به دلیل بازى در آثار 
تجارى سینما شناخته شده است. سال گذشته وى با بازى 
در فیلم «خفه گى» ساخته فریدون جیرانى توانست نظرات 
منفى منتقدین و رســانه ها را کمرنگ تر کند و تالش خود 
براى تغییر در راه بازیگرى را به نمایش بگذارد.شاکردوست 
امســال با دو فیلم، راهى جشــنواره فیلم فجر خواهد شد. 
وى در ابتدا جزو اولیــن بازیگران قطعى فیلم ســینمایى

«سراسر شــب» به کارگردانى فرزاد مؤتمن شناخته شد تا 
براى بازى در این فیلم شانس کسب سیمرغ را داشته باشد. 
وى به تازگى در فیلم «دو طبقه روى پیلوت» نیز به ایفاى 
نقش پرداخته و اگر این فیلم هم که ابراهیم ابراهیمیان آن 
را کارگردانى کرده به فجر برسد وى امسال دو فیلم قطعى 

در جشنواره دارد.

سى و ششمین جشنواره فیلم فجر امسال با دبیرى ابراهیم داروغه زاده و تغییرات بسیار زیادى در بخش 
مدیریت بهمن ماه امسال آغاز به کار خواهد کرد. همواره با نزدیک شدن به اواخر تابستان و اوایل پاییز 

فیلمسازان تولید آثار سینمایى خود را کلید زده و بازیگران نیز به انتخاب آثار و ایفاى نقش مى پردازند.
ســیمرغ بلورین بازیگرى همواره در میان عالقه مندان به جشنواره مهمترین سیمرغ محسوب شده و 

طرفداران هر بازیگر را به جوش و خروش مى آورد.
نام هایى همچون ثریا قاسمى، هدیه تهرانى، هانیه توسلى، رؤیا تیموریان، شبنم مقدمى، لیال حاتمى، مریال 
زارعى، هنگامه قاضیانى، پریناز ایزدیار، شبنم مقدمى، آزیتا حاجیان و سحر دولتشاهى از جمله بازیگرانى 
هستند که طى سال هاى گذشته در جشنواره خوش درخشــیده و توانسته اند به کسب سیمرغ بلورین 

نزدیک شده و گاهى آن را به دست بیاورند.
به همین مناسبت خبرگزارى میزان، به بررســى حضور برخى از بازیگران زن سینما پرداخته که در آثار 
متقاضى براى حضور در فجر اعالم آمادگى کرده اند. این در حالى است که فیلمسازان این روزها با شدت 
و تالش آثار خود را براى حضور درجشــنواره فجر 36 آماده مى کنند و احتمال افزایش تعداد فیلم هاى 

بازیگران مرد و زن سینما وجود خواهد داشت.

هدیه تهرانى (یک فیلم)
هدیه تهرانى به عنوان یکــى از کم کار ترین بازیگران زن 
این روزهاى سینما شــناخته مى شود. وى سال گذشته دو 
فیلم «اسرافیل» و «بدون تاریخ بدون امضا» را در جشنواره 
داشت اما نتوانست موفقیت چندانى را به دست بیاورد. وى 
این روزها کم کارتر از سابق شده و بیش از فعالیت در سینما 
در فعالیت هاى محیط زیســت مشغول به کار است. با این 
حال تهرانى امسال با یک فیلم شانس حضور در جشنواره و 

کسب سیمرغ را براى خود متصور مى شود.
تهرانى به تازگى براى بازى در فیلم «واسطه» به کارگردانى 
آرش الهوتى پذیرفته تا عالوه بر همبازى شدن با هادى 

حجازى فر حداقل یک فیلم در جشنواره داشته باشد.

پریناز ایزدیار (2 فیلم)
پریناز ایزدیار از چهره هاى نو ظهور سینماى ایران است. وى پس از 
موفقیت در سریال «زمانه» به سرعت پله هاى ترقى را طى کرد تا 
توانست براى بازى در فیلم «ابد و یک روز» ساخته سعید روستایى 
ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن را به خانه ببرد. سال 
گذشــته ایزدیار نمایش تقریبًا تکرارى و نامید کننده اى را در فجر 
داشت و بازى در دو فیلم «تابستان داغ» و «ویالیى ها» نتوانست 
رضایت مخاطبان را به همراه داشته باشد. امسال ایزدیار با دو فیلمى 
که در جشــنواره دارد مى تواند دوباره به دریافت معتبرترین جایزه 
سینمایى کشور امیدوار باشد. وى با دو فیلم «مقیمان ناکجا» ساخته 
شهاب حسینى و همچنین فیلم «خوك» به کارگردانى مانى حقیقى 

راهى سى و ششمین جشنواره فیلم فجر خواهد شد.

لیال حاتمى (2 فیلم)
لیال حاتمى یکى از پر افتخارترین بازیگران ادوار مختلف جشنواره فیلم فجر بوده و تاکنون با ده 
بار نامزد شدن براى سیمرغ و همچنین دو بار برنده شدن یکى از رکوردداران محسوب مى شود. 
وى با کسب چندین جایزه از جشنواره هاى داخلى و خارجى یکى از موفق ترین بازیگران ایرانى 

از لحاظ تعداد جوایز دریافتى است.
حاتمى امسال با دو فیلم مطرح راهى جشنواره شــده و مى تواند یکى از اصلى ترین گزینه هاى 
سیمرغ لقب بگیرد. وى در فیلم «حکایت دریا» به کارگردانى بهمن فرمان آرا نقشى اصلى داشته 

و همچنین در فیلم دوم پیمان معادى با نام «بمب» نقش اول زن را بازى مى کند.

سارا بهرامى (2 فیلم)
سارا بهرامى بدون شک استعداد سال گذشته جشنواره بود و با اینکه نتوانست در برابر لیال حاتمى 
و مریال زارعى سیمرغ بلورین جشنواره ســى و پنجم را به خانه ببرد اما با بازى در فیلم متفاوت 

«ایتالیا ایتالیا» نظر مثبت اکثر تماشاگران و منتقدین را به همراه خود دید.
وى امسال در دو فیلم به جشــنواره خواهد آمد تا براى دفاع از نامزدى سیمرغ بلورین و یا حتى 
کسب آن بجنگد. بهرامى در سى و ششمین جشنواره فیلم فجر با دو اثر «دارکوب» ساخته بهروز 

شعیبى و «هزار پا» ساخته ابوالحسن داودى حاضر خواهد بود.

بازیگر ترکیه اى حضور در فیلم سینمایى «جن زیبا» و ایفاى نقش یک زن ایرانى را در این کار تجربه اى 
متفاوت دانست.

 «نورگل یشیل چاى» در این فیلم نقش زنى را باز مى کند که بعد از یک حادثه توانایى صحبت کردن را 
از دست مى دهد. او که از دو هفته قبل در ایران به سرمى برد جزئیاتى را درباره نقش «دالرام» در فیلم 

«جن زیبا» بیان کرد.
او با اشاره به اینکه حضور در این نقش براى او تجربه اى تازه بوده است، گفت: «عادت به چادر 

سرکردن برایم سخت بود، اما نسبت به روزهاى نخستین االن خیلى بهتر هستم در این زمینه. 
در اینجا همکارانم به من مى گویند چادر خیلى به من مى آید. خودم هم حس مى کنم چادر به 

من مى آید و زیبایى اسرار آمیزى مى دهد، زیبایى اسرارآمیز سینماى ایران همین نیست؟»
او و گروه «جن زیبا» شب کار هستند و او در مورد شرایط کار در اصفهان گفت: «اغلب 
شب ها تا صبح بیدار هستیم و این یادآور سبک کارهاى کالسیک فیلم هاى سینمایى 

است. بسیار عالقه مند هستم فرصتى به دست بیاورم و شهر اصفهان را بگردم.»
او همچنین در مورد کار در سینماى ایران گفت: «بازى در نقش یک ایرانى در فیلمى 
ایرانى کار دشوارى است. اما ایرانى ها بسیار مهمان نواز هستند و درك باالیى دارند 

و تسلط آنان به کار حرفه اى شان بسیار باالست.»
فیلم «جن زیبا» نمایش دهنده عشق، حس مادرى، تنهایى و اسرار زندگى با لحن 

کمدى سیاه است.
گرد هم آمدن دوســتداران یشــیل چاى در اصفهان هر از گاهــى موجب بروز 

مشکالتى براى ادامه فیلمبردارى شده است.

دانى احمدرضا معتمدى نشان از حضور 
سوء تفاهم» به کارگر

ها از فیلم سینمایى «
تازه ترین خبر

دارد. این فیلم که محصول مؤسسه اوج 
ــینما در این پروژه 

ى از بازیگران سرشناس س
جمع

محسوب مى شود، اثرى پربازیگر محسوب مى شــود و خبرهاى منتشر شده حکایت از 

 و همچنین اکبر عبدى در 
 رادان، لیال حاتمى، صابر ابر

ناز طباطبایى، بهرام
حضور ط

این فیلم دارد.

حنه نیز کیوان مقدم 
ن از میان عوامل پشت ص

همچنی

وژه همراهى خواهد 
به عنوان طراح صحنه با این پر

زدهمین جشن خانه 
قدم شهریورماه در نو

کرد. م

خار بهترین طراحى 
ســینما تندیس و دیپلم افت

ى «فروشنده» دریافت 
صحنه را براى فیلم اسکار

در «فروشنده» مورد 
کرد. طراحى صحنه مقدم 

ان خارجى از جمله 
ه و تحســین منتقد

توج

الیوود ریپورتر قرار 
«دبورا یانگ» منتقد ه

گرفت.

ر نیز مدیر فیلمبردارى این 
پیمان شادمان ف

فیلم سینمایى است.

تماعــى دارد به زودى 
یلم کــه موضوع اج

این ف

ش در سى و ششمین 
کلید مى خورد و براى نمای

م فجر آماده مى شود. 
جشنواره ملى فیل

برنامه «صحنه گران» که هر هفته به پخش آثار یک بازیگر اختصاص دارد، این هفته در حال مرور فیلم هاى پرویز 
پرستویى در شبکه نمایش است.

تا کنون فیلم هاى سینمایى «شوخى» و  «آدم برفى» از این شبکه پخش شده و امشب هم «بادیگارد» به کارگردانى 
ابراهیم حاتمى کیا پخش مى شود. همچنین فیلم سینمایى «بید مجنون» به کارگردانى مجید مجیدى فردا سه شنبه 

(16 آبان ماه) به روى آنتن مى رود.
فیلم هاى «من و زیبا» به کارگردانى فریدون حسن پور و «موج مرده» به کارگردانى ابراهیم حاتمى کیا  نیز  چهارشنبه 

( 17 آبان ماه) و پنج شنبه (18 آبان ماه) ساعت 21 از شبکه نمایش پخش مى شوند.
همچنین فیلم سینمایى «امروز» به کارگردانى رضا میرکریمى جمعه ( 19 آبان ماه) ساعت 21 به روى آنتن شبکه 

نمایش مى رود.  
این فیلم هاى سینمایى هر شب ساعت 21 از شبکه نمایش به روى آنتن مى روند و تکرار آنها روز بعد ساعت 

15 خواهد بود.

صحبت هاى صریح بازیگر معروف ترك
درباره سینماى ایران و «جن زیبا»

زهازه ترین خبره تت
ججمعى از باز
محسوب
حضور
این

ب
کردر
ســینما
صحنه را براى
کرد. طراحى ص
توجه و تحســ
«دبورا یانگ»

گرفت.
پیمان شادمان
فیلم سینمایى
این فیلم کــ
کلید مى خورد و
ره ملى فیلم فجر آماد

جشنوا

دانى احمدرضا معتمدى نشان از حضضور
سوء تفاهم» به کارگر

ى «

اه اوج  دارد. این فیلم که محصول مؤسسه
ــینما در این پروژه 

س س

ربازیگر محسوب مى شــود و خبرهاى منتشر شده حکایتیت از 

 و همچنین اکبر عبدىى در 
 رادان، لیال حاتمى، صابر ابر

 بهرام

حنه نیز کیوان مقدم 
 عوامل پشت ص

وژه همراهى خواهد 
انپر خ همراه ه با این پروژه

صحن

زدهمین جشن خانه 
اه در نو

خار بهترین طراحى 
افت

فروشنده» دریافت 
فروشنده» مورد 

از جمله  جى
یپورتر قرار 

مبردارى این 

عــى دارد به زودى 
 سى و ششمین 

این
15 خواهدبو

 بهرام رادان 
لیال حاتمى و

در «سوءتفاهم»

آثار پرویز پرستویى را در شبکه نمایش دنبال کنید 
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88 ماده غذایى خون ساز براى درمان کم خونى ماده غذایى خون ساز براى درمان کم خونى
«کم خونى» یا «آنمى» یکى از شــایع ترین اختالالت 
در خون اســت و زنان را بیش از مردان درگیر مى کند. 
شایع ترین علل کم خونى، کمبود آهن، کمبود ویتامین 
B12 و کمبود اسید فولیک است. دالیل دیگرى از قبیل 
شیردهى، باال رفتن سن، اختالالت ارثى و... نیز در بروز 

این اختالل مؤثر هستند.
یک رژیم سالم در افراد مبتال به کم خونى بسیار حیاتى 
است. اگر مبتال به این عارضه هستید، باید غذاهاى غنى 

از ویتامینC، اسید فولیک و آهن را مصرف کنید.

غذاهاى دریایى:  اکثر غذاهاى دریایى سرشار از 
آهن هســتند. ماهى هاى چرب از قبیل ماهى قزل آال، 
ماهى تن و ... نیز همین خاصیت را دارند. براى کمک به 
پیشــگیرى از کم خونــى، غذاهاى دریایــى از جمله

 ماهى هاى چرب را هفته اى سه بار میل کنید.

هلو خشک، آلو و کشمش: این لیست بسیار 
خوشمزه منبع غنى از آهن اســت. هر 100 گرم هلوى 
خشک شده، شش میلى گرم آهن دارد. این لیست را به 
سادگى وارد رژیم غذایى خود از جمله میان وعده ها کنید.

جوى دو سر: یک فنجان بلغور جوى دو سر شامل 
ویتامین هاى گروه B از جمله ویتامین B12 است که 
مى تواند براى مبتالیان به کم خونى ناشى از این ویتامین 

مفید باشد.
عسل:  این ماده طبیعى بسیار مؤثر و حیاتى است. 
مصرف روزى 100 میلى گرم عســل، 0/42 میلى گرم 
آهن مورد نیاز بــدن را تأمین مى کنــد. منیزیم و مس 
موجود در عسل نیز مى تواند میزان گلبول هاى قرمز بدن 

را افزایش دهد.

گوجه فرنگى:  ویتامیــن C موجود در آن براى 
 Cافراد مبتال به کم خونى بســیار مفید است. ویتامین
جذب آهن در بدن را افزایش مى دهد. گوجه فرنگى غنى 
از ویتامین E و بتاکاروتن براى تقویت سالمت پوست و 
مو نیز هســت. براى افزایش جذب آهن در بدن، روزانه 

یک یا دو عدد گوجه فرنگى بخورید.

کره بادام زمینى: بادام زمینى 
یکى از منابع غنى از ویتامینEاست که 

آنتى اکسیدانى قدرتمند بوده و 
خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى 
عروقى و ســرطان را به میزان 
چشــمگیرى کاهش مى  دهد. 

همچنین بــادام زمینى مقدار 
زیادى آهــن دارد که 
براى بهبود و اصالح 

عملکرد گلبول  هاى قرمز خون بســیار مفید و ضرورى 
است. 

تخم مرغ:  سرشار از پروتئین و غنى از ویتامین ها 
و آنتى اکسیدان هایى است که براى مقابله با کم خونى 

مفید هستند.

اسفناج:  این سبزى تیره رنگ محبوب، بهترین 
گزینه غذایــى گیاهى براى مبارزه با کم خونى اســت. 
 C، ویتامین هاى ،B9اسفناج سرشار از کلسیم، ویتامین

A و E، فیبر، بتاکاروتن، و البته آهن است. 

آیا مى دانســتید آب ســیب زمینى حاوى پتاســیم، آهن، 
فیبر، کلســیم، فســفر، پروتئین، ویتامین هــاى A، B و 
C  اســت و معلوم شــده بیمارى هاى گوناگونى را درمان 

مى کند؟ 
آب سیب زمینى براى درد مفاصل ســالمندان بسیار مفید 
است زیرا اســید اوریک را از بدن خارج مى کند. آب سیب 
زمینى حاوى آلکالین اســت که مى تواند براى پیشگیرى 
از ســرطان و بیمارى هــاى قلبــى و عروقى ســودمند 

باشد.
آب ســیب زمینــى، کمک زیــادى به سیســتم گوارش 
مى کند، ماننــد التیام زخم معده، مشــکالت گوارشــى 
و یبوســت. آب ســیب زمینــى اســیدیته  معــده را 
تعدیــل کــرده و دردهــاى زخــم معــده را تســکین 

مى دهد. 
سیب زمینى با پوســت، منبع عالى فیبر است. آب سیب 
زمینى حاوى درشــت مولکول هاى پیچیده  نشاسته اى 
اســت که منبعى از انرژى براى نیازهــاى حیاتى بدن 

مى تواند باشد. 

بیشــتر افراد از مصرف ســیب زمینى اجتناب مى کنند 
چون نگــران این هســتند که وزنشــان افزایــش پیدا 
کند. با این که ســیب زمینى بدون تردید حــاوى مقادیر 
قابــل توجهى نشاســته اســت، امــا آن چیــزى که در 
کالــرى دریافتــى تفاوت ایجــاد مى کنــد، روش پخت

 آن هاست. 
سیب زمینى با پوست اگر بخارپز شود، پروتئین بسیار زیادى 
داشته و امالح و مواد معدنى قابل توجهى به بدنتان خواهد 
رساند. چیزى که باعث مى شود آب سیب زمینى مقوى باشد، 
پتاسیم باالى آن است. آب سیب زمینى عالوه بر پتاسیم، 
منبع غنى ویتامین B و C نیز هســت، ضمنــًا یک عدد 
سیب زمینى متوسط مى تواند مقادیر زیادى آهن به بدنتان

 برساند. 

فواید آب سیب زمینى براى پوست
آب ســیب زمینى، یک ضدعفونى کننده  شگفت انگیز 
براى پوست مستعد آکنه است. خواص آنتى باکتریال آب 
سیب زمینى، میکروارگانیسم هاى مضر پوست را نابود 

کرده و پوســت را درخشــان و قوى مى کند. برخى از 
اسیدهاى ناپایدار در آب ســیب زمینى حتى مى توانند 
تیرگى هاى پوســت را برطرف کرده و رنگ پوست را 

روشن تر مى کنند. 

فواید آب سیب زمینى براى معده
آب سیب زمینى حاوى آلکالین است که مى تواند براى 
پیشــگیرى از ســرطان و بیمارى هاى قلبى و عروقى 
سودمند باشــد.تعادل اســید و باز بدن ما معیارى براى 
سالمت جسمى ماست. ما باید تغذیه اى داشته باشیم که 

این تعادل پیوسته حفظ شود. 
اسیدهاى ســیب زمینى مانند فسفات یا سولفور ممکن 
است این ســبزى را اســیدى کند اما ســیب زمینى 
حاوى ویژگى هــاى ضد اســیدى نیز هســت مانند 
کلسیم، پتاسیم و ســدیم، منیزیم و آهن. از آنجایى که 
اســیدهاى موجود در یک غذا معیارى براى اســیدى 

بودن یا قابلیت هاى حل شــدنى آن نیستند، مى توانیم 
بگوییم که آب سیب زمینى حاوى اسیدهایى است که 
مى توانند به نابود کردن اســیدهاى قوى تر معده کمک 

کنند.

 فواید آب سیب زمینى براى موهاى خشک 
و خاکسترى

ماسک آب ســیب زمینى براى مو بســیار عالى است. 
ریزش مو را کنترل مى کند و رشــد موهــاى جدید را 

سریع تر  مى کند. 

 فواید آب ســیب زمینى براى گوارش و 
کاهش وزن

آب ســیب زمینــى بــراى آن هایــى کــه ســعى در 
کاهــش وزن دارنــد بســیار مفید اســت. اســتفاده  
منظــم از آن، توانایى هــاى گوارشــى تان را تقویــت 

مى کند. 
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یک شرکت دارو ســازى داخلى توانســته است با
بهره گیرى از طب سنتى و ترکیب گیاهان دارویى، به 

روش درمان دیابت دست پیدا کند
شرکت دارو سازى «ارمغان سبز آرازطب» توانسته 
است با تولید داروى کامًال گیاهى رونا پرفکت، گام 
بلندى در راستاى درمان دیابت بردارد. این دارو که 
داراى مجوز رسمى از سازمان غذا و دارو نیز هست، 
با برطرف کردن عالئم دیابت مانند سوزش کف پا، 
یبوست، تارى دید ومشکالت کلیوى و بدون عوارض 
جانبى، کمک شایانى به برطرف شدن این بیمارى 

فراگیر مى کند.
محمد صالحى، مدیر عامل شرکت دارو سازى ارمغان 
سبز آرازطب در خصوص محصوالت این شرکت به 
خبرنگار ما گفت:  شرکت دارو ســازى ارمغان سبز 
آرازطب، عالوه بر داروى درمان دیابت که به صورت 
کامًال گیاهى توسط محققان و پژوهشگران ما تولید 
شده است، داروهایى همچون «روغن موى آمله» 
مناســب براى جلوگیرى از ریزش مو، سیاه کننده 
مو و مفید براى  رویش مجدد مو، پکیج کبد شــامل 
شــربت و کپســول کبد موثر در درمان چربى کبد،

تنظیــم کننــده آنزیم هاى کبــد ،ســیروز کبد و 
پاکسازى کننده کبد، پکیج پروستات شامل شربت 
وکپســول مؤثر در درمان بیمارى هاى پروستات، 
کپســول مفاصل موثــر در درمان قطعــى آرتروز 
گردن، دیســک کمر، درد و ورم زانو، رماتیسمهاى 
مفصلــى و آرتریــت روماتوئید، کپســول الغرى 
چربى ســوز و کم کننــده وزن بــدن به خصوص 
ســایز شــکم وپهلو، پماد زخــم مؤثــر در درمان
زخم هاى دیابت، زخم هــاى عفونى قانقاریا و زخم 
بســتر و پماد ضــد درد موثر در تســکین دردهاى 
عضالنــى را نیز تولیــد و بــه زودى روانــه بازار 

خواهد کرد. 
وى افزود: همه داروها داراى کد IRC و دستور پزشک 
و سیب سالمت هستند.همچنین غرفه شرکت دارو 
سازى ارمغان سبز آرازطب در نمایشگاه بین المللى 
صنایع غذایى که ازتاریخ یکم آذر ماه به مدت 3 روز 
در نمایشگاه برج میالد برگزار مى شود، ضمن ارائه 
مشاوره رایگان اماده ارائه بسته هاى دارویى متناسب 

با نیاز افراد مى باشد.

درمان قطعى دیابت با  بهره گیرى از 
طب سنتى

بسیارى عسل را به عنوان یک شــیرین کننده طبیعى 
قبول دارند، یک جایگزین مناسب براى شکر و شیرین 
کننده هاى شــیمیایى بدون کالرى. اما آیا مى توان در 
خوردن این غذاى طبیعى و خوش طعم، زیاده روى کرد 
و آیا به آن اندازه که فکر مى کنیم برایمان خوب است؟

مصرف باالى عسل با افزایش وزن، ابتال به دیابت نوع2 
و پوسیدگى دندان در ارتباط اســت. بعالوه مقدار بسیار 
زیادى فروکتوز در عســل وجود دارد. فروکتوز یکى از 
عوامل شناخته شده ایجاد گاز و نفخ است و اگر بیش از 
حد عسل بخورید، ممکن است دچار مشکالت گوارشى 

بشوید.
این بدان معنا نیســت که نباید دیگر عسل بخورید، زیرا 
عسل هم خواص خودش را دارد. از خوش طعم کردن غذا 
گرفته تا درمان گلو درد. عسل خام و فیلتر نشده حاوى 
مقدار زیادى پروبیوتیک و آنتى اکسیدان است که مسلمًا 

اینها را نمى توانید در شکر معمولى پیدا کنید.
تنها نکته اى که باید به آن توجه کــرد، دقت به میزان 
وعده و قندهاى اضافه شــده در طول روز است. توصیه 
مى شود قند اضافه شده در یک روز، کمتر از 10 درصد 
برنامه غذایى تان باشد. توصیه مى شود قند اضافه شده 
را به شش قاشق چاى خورى یا کمتر محدود کنید. در هر 

وعده، یک قاشق غذا خورى یا کمتر عسل کافى است. 
دوباره مى گوییم، الزم نیست اینگونه فکر کنید که باید 
عسل را کامل کنار گذاشت. اما باید این را بدانید قند آن 
مانند هر قند دیگرى اســت. عسل غذاى سالمى است، 
اما حتــى در چیزهاى خوب هم نگهداشــتن حد تعادل 

اهمیت دارد. 

در هفته چقدر عسل بخوریم؟

یک متخصص تغذیه با اشاره به مشکالتى که گیاه خوارى 
براى افراد به وجود مى آورد، گفت: مصرف خام گیاهان 
درگیاه خواران سبب مى شود تا افراد با مشکالتى همچون 
شکستگى ناخن، ریزش مو، کم توانى، سردرد مکرر، تارى 

دید و در نهایت مشکالت گوارشى مواجه شوند.
مجید حاجى فرجى افزود: در برخى از موارد افراد گیاه خوار 
از هیچ کدام از منبع گوشــت ها اســتفاده نمى کنند و بر 
اســاس اعتقاد یا مکتب خاص خودشان با ذبح یا کشتن 

حیوانات موافق نبوده، بنابراین از آن استفاده نمى کنند.
این متخصص تغذیه و رژیــم درمانى ادامه داد: برخى از 
رژیم هاى گیاهى که گیاه خواران مى گیرند، محدودیت 
کمترى دارد و به عبارتى آنها از گوشت حیوانات استفاده 
نمى کنند، اما از فرآورده هاى آن شــامل لبنیات، شــیر، 
ماســت و تخم مرغ اســتفاده مى کنند که ایــن نوع از 
گیاه خوارى، تنوع بیشــترى دارد و مواد مغذى مورد نیاز 

از این طریق براى فرد تامین مى شود.
حاجى فرجى عنوان کرد: گروهى از گیاه خواران که نه تنها 
گوشت، بلکه از فرآورده هاى آن هم استفاده نمى کنند، 
بدن آنها با کمبود ریزمغذى هایى همچون آهن، زینک، 
منزیم و فقر آهن  و در نهایت با مشکل کم خونى مواجهه 

مى شود.
وى اضافه کرد: گروه دیگر گیاه خواران شــامل افرادى 
بوده که تنها گیاهان را به صورت خام مصرف مى کنند، 
درحالى که برخــى از گیاهان باید حتمًا پخته شــوند و 
مصرف خام آن سبب ایجاد مشکالت گوارشى مى شود. 

اگر گیاه خوار هستید، این 
توصیه ها را جدى بگیرید

خوابیدن با مــوى خیس یکــى از بدترین
 عادت هایى اســت که افــراد به خصوص 

زنان دارند.
 اگر شما هم جزو آن دسته از آدم ها هستید 
که با موهاى خیس به رخت خواب مى روید، 
بهتر اســت این عادت بد و مضر را به دالیل 

زیر ترك کنید.

بالش مرطوب زمینه  اصلى ایجاد 
باکترى هاست

وقتى با سر خیس روى بالش تان مى خوابید، 
رطوبت بــه آن منتقل مى شــود و درنتیجه 
مقدار بســیار زیادى باکترى خطرناك روى 

آن جمع مى شود.

سرما مى خورید
وقتى با موهاى خیس مى خوابید، امکان دارد 
به ســرماخوردگى مبتال شوید. این موضوع 
به خاطر رطوبــت موها نیســت، بلکه علت 
آن همان باکترى هایى اســت که به  واسطه  
رطوبت در بالش تان جا خــوش مى کنند و 
با تماس چشم ها، دهان و بینى با آن موجب 

عفونت هاى میکروبى و ویروسى مى شوند.

عفونت میکروبــى تهدیدتان 
مى کند

قرار گرفتن پوســت در معرض باکترى هاى 
مرطوب، بــدن شــما را در برابــر ابتال به 

عفونت ها آسیب پذیر مى کند.
 از شــایع ترین مشــکالتى کــه براى تان 
پیش خواهد آمد، مى توان به شــوره ســر، 
ریزش مو و کچلى در ناحیه  پوست سر اشاره 

کرد.

موهایتان بدحالت مى شوند
شــاید در ظاهر به نظر نرســد کــه بالش 
مرطوب و خوابیدن بــا موى خیس مى تواند 
براى پوست و موى شــما مشکالت جدى 
ایجاد کند، اما واقعیت این اســت که بالش 
مرطوب، بر شکل، حالت و شادابى مو تأثیر 
مى گذارد. باکترى هــا کار خود را مى کنند و 
باعث مى شوند موهاى تان خشک و بى حالت 
شوند یا دچار خشکى پوســت، آکنه و سایر 

آسیب ها و عفونت ها شوید. 

با موهاى خیس نخوابید

ای اگرگیاهخوارهستید

فواید آب سیب زمینى فواید آب سیب زمینى 

ا نخ خ ها ا
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  «زالتکو کرانچار» از محسن طاهرى مدیرعامل سپاهان خواسته 
تا شرایط جذب  اشکان دژآگه، محســن مسلمان و سروش رفیعى 
را بررسى و یکى از این ستاره ها را جذب کند. امیرقلعه نویى نیز در 
نشستى با آذرى گفته حاال که محسن مسلمان مورد غضب «برانکو 
ایوانکوویچ» قرار گرفته با او براى نقل و انتقاالت زمستانى مذاکره  
کنید و البته شرایط سروش رفیعى را هم بررسى کنید. ژنرال البته فقط 
به آذرى اکتفا نکرده و به رفقاى خود هم مأموریت داده تا در این زمینه 

اقدامات و گفتگوهاى اولیه را انجام دهند.
اما ببینیم که با توجه به گمانه زنى هاى اخیر رسانه ها، شرایط سروش 
رفیعى در قطر چگونه است. بنا به اعتراف عمده رسانه ها، الخور قطر 
آن تیمى نبود که سروش رفیعى انتظارش را مى کشید. نه از لحاظ مالى 
و نه از بعد فنى که سروش براى رسیدن به آن از پیشنهاد پرسپولیس 
گذشــت، قراردادش را تمدید نکرد و به آنسوى مرزها رفت. آن هم 
در شــرایطى که رفیعى نیم فصل فوق العاده همراه با قهرمانى را در 
پرسپولیس تجربه کرد. حضور در لیگ قهرمانان آسیا و البته دعوت 
دوباره به تیم ملى، حاصل حضور چند ماهه سروش در پرسپولیس بود. 
او یکى از ستاره هاى تیم برانکو بود و البته از محبوب ترین هایش. همه 
اینها در کنار پیشنهاد چرب و نرم پرسپولیس و اعتقاد ویژه برانکو هم 
باعث نشد سروش در پرسپولیس بماند و همچنان پیراهن شماره 7 

پرسپولیس را بپوشد.
رفیعى وقتى دید کى روش عالقه ویــژه اى به بازیکنان لژیونر دارد، 
تصمیم گرفت به قطر برود، با مدیران الخور عکس یادگارى بگیرد و 
پاى برگه قرارداد با این باشگاه نه چندان قدرتمند را امضا کند. قرار شد 
خط هافبک الخور روى کاکل سروش بچرخد و از طرفى درخشش 
در این تیم هم باعث شود سروش دوباره به پیراهن تیم ملى برسد و 

جایگاه از دست رفته اش را پس بگیرد.
هفته ها یکى پس از دیگرى گذشت اما نه سروش به بازیکن کلیدى و 
مؤثر الخور تبدیل شد و نه این تیم توانست کمکى به او براى درخشش 
و بازگشت به تیم ملى ایران کند. نتایج هم که به طرز عجیبى ضعیف 
بود. هر هفته شکست یا تساوى. برد براى الخور دست نیافتنى شده و 
این تیم در طول هفت هفته تنها یک بار با کسب 3 امتیاز زمین بازى 

را ترك کرده.

اوضاع، نه تنها براى الخور که براى سروش هم روبه راه نیست. الخور 
هفته قبل ســرمربى فرانســوى خود را اخراج کرد تا «عمر ناجى» 
انگلیسى و 39 ســاله روى نیمکت مربیگرى این تیم بنشیند. مدیر 
باشــگاه از یک خانه تکانى اساســى صحبت کرده و اینکه باشگاه 
قصد دارد بازیکنان خارجى خود را از فهرست خارج کند و خریدهاى 
جدیدى انجام دهد. خریدهایى که مؤثرتر از بازیکنان فعلى باشند و 

بتوانند الخور را از خطر سقوط به دسته پایین تر نجات دهند.
رفیعى تا اینجاى فصل، در هر هفت بازى الخور حضور داشته و روى 
هم 489 دقیقه در زمین حاضر بوده. او فقط یک گل به ثمر رسانده و 
یک گل هم ساخته. دو بازى روى نیمکت نشسته و در پنج بازى از 
ابتدا به زمین رفته. این آمار به هیچ وجه، نه باب میل سروش است و 

نه مدیران باشگاه الخور.
 سایت ایران آنالین در مورد احتمال جدایى سروش از باشگاه قطرى 
نوشته:باشگاه الخور از عملکرد سروش رفیعى راضى نیست. هر چند 
او پس از یکى دو هفته نیمکت نشینى، مقابل الدحیل در ترکیب اصلى 
قرار گرفت و 90 دقیقه بازى کرد اما به نظر مى رسد مدیران این تیم 
قطرى از حاال دست به کار شده اند تا در نقل و انتقاالت زمستانى چند 
بازیکن جدید جذب کنند. یکى از خروجى ها به نظر سروش رفیعى 

است و دیگرى مانیکا، مهاجم کامرونى الخور.
آژیر قرمز براى ســروش به صدا در آمده و او اگر دیر بجنبد، باید با 
بازى در الخور خداحافظى کند. بــه خصوص اینکه مدیران قطرى 
کم حوصله هستند و بیشتر از یک نیم فصل براى درخشش بازیکنان 
خارجى صبر نمى کنند. مگر اینکه بازیکن خارجى یا سرشناس باشد 

یا با رزومه.
نیم فصل مى تواند موعدى باشد براى پایان حضور کوتاه مدت رفیعى 
در الخور. اگر اوضاع به همین شکل پیش برود، رفیعى چمدان خود 
را نه به خواست خودش که به خواست مدیران باشگاه الخور مى بندد 
تا تیم جدید خــود را انتخاب کند. تیمى که گفته مى شــود نامش 
پرسپولیس است. و اگر پرسپولیس نشود سپاهان اصفهان آماده حمله 
به سروش است. برانکو ایوانکوویچ در نقل و انتقاالت تابستانى، نهایت 
انرژى خود را گذاشت تا سروش را راضى به تمدید قرارداد کند اما این 
اتفاق رخ نداد. جدایى سروش از پرسپولیس هم به دور از جنجال بود. 
با احترام کامل و بدون حتى ذره اى حاشــیه. همین مى تواند عاملى 

براى بازگشت رفیعى باشد. بازگشت به تیمى که 
هم نزد هوادارانش محبوب است و هم سرمربى 

اطمینان ویژه اى به او دارد. اگر پرســپولیس 
بتواند در آذرماه و قبل از اعمال محرومیت 

نقل و انتقاالتى اش سروش را به عنوان 
سهیمه آزاد جذب کند که کار بزرگى را 
انجام داده در غیر این صورت باید منتظر 
حضور رفیعى در یکى از تورهاى زرد و 
یا سبز رنگ اصفهانى باشیم. کرانچار و 

قلعه نویى مصرانه از مدیران باشگاه هاى 
متبوعشان خواسته اند تا سروش را به اصفهان 

بیاورند و با او قرارداد ببندند.
محسن مسلمان هم این روزها با مشکالت عدیده اى 
دست و پنجه نرم مى کند. اختالف پنهان او با برانکو و 
نیمکت نشینى در چند بازى اخیر، همه و همه دست به 
دست هم داده تا شایعه جدایى مسلمان از پرسپولیس 
شنیده شود. اگر مسلمان برود، پرسپولیس هّم و غم 
خود را روى بازگشت سروش مى گذارد. بازیکنى که 
وقتى به پرسپولیس آمد، وسط زمین ایستاد، نقش 
بازیســاز را بر عهده گرفت و مسلمان به کناره ها 
رفت. این یعنى برانکو بیشــتر از یک مســلمان 
پرحاشیه، به یک سروش آرام احتیاج دارد. بازیکنى 
که بیاید و در آرامش عصاى دست پرسپولیس باشد.

 شنیده هاى خبرنگار نصف جهان حکایت از آن دارد 
که در صورتى که پرسپولیس فرصت جذب دوباره 

سروش و حفظ مســلمان را از دست دهد به احتمال 
باال مقصد  این دو ستاره ســرخ، اصفهان خواهد بود. 

ذوب آهن در اولویت اول مسلمان را مى خواهد و سپاهان 
نیز به سروش عالقه بیشــترى دارد. در روزهاى اخیر چند 
تماس تلفنى بین مدیران دو باشگاه اصفهان و این دو بازیکن 
برقرار شده و باید منتظر روزهاى آینده باشیم. نقل و انتقاالت 

زمستانى مى تواند خبرهاى خوشى براى هواداران تیم هاى 
اصفهانى داشته باشد.

نصف جهان  بازتاب مراســم گرامیداشــت زنده یاد 
پوحیدرى در رسانه ها با یک حاشیه جالب توجه همراه 
بود. آشتى ســرمربى ذوب آهن با کارشناس مطرح 

فوتبال ایران! 
امیرحاج رضایى و امیــر قلعه نویى که در گذشــته 
اختالف هایى پیدا کرده بودند،  در مراســم سالگرد 
مرحوم منصور پورحیدرى با هم روبه رو شدند و برخورد 

گرمى داشتند.
چنــد ســال قبــل حــاج رضایــى در مصاحبه اى 
به ادبیــات قلعــه نویــى ایــراد گرفــت و همین 
موضوع دلخورى هایــى را براى ســرمربى کنونى 

ذوب آهن پیــش آورد، اما این دلخــورى ها پایان 
یافــت و دو طرف باهــم رفتار صمیمانــه اى انجام 

دادند.
قلعه نویى در مراســم ســالگرد پورحیدرى با برخى 
شاگردان سابق خود در اســتقالل از جمله سیاوش 
اکبرپور، خسرو حیدرى، حسین کاظمى و ... نیز روبه 
رو شــد و این نفرات با سرمربى ســابق خود تجدید 

خاطره کردند.
 گفتنى اســت قلعــه نویــى و حاج رضایى ســابقه 
همکارى با یکدیگر را در سپاهان اصفهان در کارنامه 

دارند.

نصف جهــان دعوت پر تعداد لژیونرهاى فوتبال ایران در 
اردوى جدید تیم ملى  یکى از نکات جالب توجهى است که 
رسانه ها نیز از منظرهاى مختلف به آن پرداختند.فهرست 
26 نفره تیم ملى ایران براى حضــور در اردوى اتریش از 

سوى سرمربى پرتغالى تیم ملى اعالم شد.
در بین این بازیکنــان، 12 نفر از لژیونرهــاى حاضر در 
لیگ هاى خارجى هســتند.  امیر عابدزاده دروازه بان تیم 
ماریتیموى پرتغال که به نوعى سورپرایز اصلى کى روش 
در لیست جدید به شمار مى رود، جایگزین علیرضا حقیقى 
شده تا تعداد لژیونرها در چهارچوب دروازه تیم ملى بدون 
تغییر باشــد.  در خط دفاع مانند ســایر اردوها، مرتضى 
پورعلى گنجى از الســد، میالد محمدى از احمدگروژنى 

روسیه و رامین رضاییان از اوســتنده بلژیک به تیم ملى 
دعوت شــده اند.  در بین هافبک ها هم سامان قدوس از 
اوسترسوند سوئد، احسان حاج صفى از پانیونیوس و سعید 
عزت اللهى از آمکار لژیونرهاى منتخب کى روش هستند.

 اما خط حمله تیم ملى بیشتر از پست هاى دیگر، لژیونرها را 
در خود جاى داده است. در بین هشت مهاجمى که کارلوس 
کى روش در فهرســت جدید تیم ملى برگزیده، تنها سه 
بازیکن از تیم هاى داخلى حضور دارند و پنج لژیونر خط 
آتش تیم کى روش را تکمیل مى کنند. علیرضا جهانبخش 
(آلکمار)، رضا قوچان نژاد (هیرنفین)، کریم انصارى فرد 
(المپیاکوس)، کاوه رضایى (شارلوا) و سردار آزمون (روبین 

کازان) لژیونرهاى تهاجمى تیم ملى هستند.

آشتى 2 بزرگوار! جشنواره لژیونرها

نصف جهــان  جدایى غیر رسمى و البته به نظر نهایى 
على اکبر طاهرى باعث شــده تا صحبــت در مورد 
گزینه هاى حضور روى صندلى مدیرعاملى داغ باشد؛ 

اما چالش هاى مدیرعامل جدید چه خواهد بود؟
سایت ورزش ســه در این باره و در مورد مشکالت 
احتمالى مدیرعامل جدید ســرخ ها  در مطلبى آورده 

است
پرسپولیس که روزهاى حساسى را پیش رو دارد باید 
هر چه زودتر با تصمیمى قاطع از سوى وزیر ورزش در 
این رابطه، به کار خود ادامه دهد. در این ارتباط با در 
نظر گرفتن پذیرش استعفاى على اکبر طاهرى باید 
دید مدیرعامل جدید چــه چالش هایى را پیش روى 
خود مى بیند. در این گزارش به برخى از آنها اشــاره 

خواهیم کرد.
■ بعد از اینکه نمایندگان ایران در پایان مهلت معین 
شده از ســوى کنفدراسیون فوتبال آســیا نتوانستند 
حساب مالى خود را صاف و تســویه کنند، با مهلت 
دیگرى مواجه شــدند که چند روز دیگر به پایان آن 
باقى مانده اســت. عدم دریافت رضایت طلبکاران و 
در ادامه تســویه با آنها باعث خواهد شد این تیم ها از 
لیگ قهرمانان آسیا حذف شوند. اولین چالش بزرگ 
مدیرعامل بعدى سرخ ها این مسئله خواهد بود و باید با 
انبوه طلبکاران این باشگاه تسویه حساب کرده و مانع 

از حذف سرخ ها از لیگ قهرمانان آسیا شود. 
■ دیگر مســئله اى که مدیرعامل جدید با آن مواجه 
است، پرونده مربوط به مهدى طارمى در دادگاه عالى 
ورزش است. مهاجم پرســپولیس که اکنون دوران 
محرومیت مربوط به عقد قرارداد غیرقانونى با باشگاه 
ریزه اسپور را پشت سر مى گذارد، با توجه به بازگشت 
به این تیم اکنون ســرخ ها نیز در خطر محرومیت از 

دو پنجره نقل و انتقاالتى قرار دارنــد. در این رابطه 
مدیران این تیم دفاعیات خود در این زمینه به دادگاه 
CAS اعالم کرده انــد و در انتظار رأى نهایى در این 
خصوص هســتند. محرومیت احتمالى باشگاه از دو 
پنجره احتمالى مى تواند چالــش بزرگى پیش روى 

این تیم قرار دهد.
■ برانکو اکنون با پیشــنهادات مناسبى مواجه شده 
که اصلــى و جدى  ترین آن به تیم ملى کشــورش 
مربوط اســت، از ســوى دیگر پایان قرارداد طرفین 
در پایان فصل دیگر مســئله اى است که مدیرعامل 
جدید پرســپولیس درگیر مذاکره با سرمربى سرخ ها 
براى ادامه همکارى باشد. جدایى احتمالى برانکو و 
عدم توافق با سرمربى موفق ســه فصل اخیر باعث 
خواهد شد تا جو و شــرایط علیه مدیر جدید باشد و 
انتخاب ســرمربى جدید نیز با چالش هاى ســختى 

همراه خواهد بود.
■ پرســپولیس در پایان این فصل  در صورتى که از 
پنجره نقل و انتقاالت محروم شــود، چالش دیگرى 
در رابطه با تمدید قرارداد با بازیکنان خواهد داشت تا 
اتفاق ترسناکى که اکنون تراکتور را درگیر خود کرده، 

در اردوگاه پرسپولیس نیز تکرار نشود. 
ســایت  آى اســپورت هم در این باره به نکته جالب 
توجهى اشاره کرده است:  سرخ ها همچنان مشکالت 

مالى را به عنوان چالش سختى در مسیر موفقیت خود 
مى دیدند و یکى از عواملى که باعث شــد طاهرى با 
مدیران سازمانى و غیر سازمانى به مشکل بر بخورد 
مربوط به همین مسئله بود. بازگشت اسپانسر سابق، 
مصائب مربوط به بلیت فروشــى و حــق پخش و... 
دیگر مسائلى است که باید دید مدیرعامل جدید چه 
راهکارى براى آنها ترتیب خواهد داد و آیا قادر به عبور 
از مشکالت مالى این باشگاه خواهد بود یا همچنان 
نگاه به دســتان هواداران براى دستیابى به پلن مالى 
این باشگاه خواهد بود. راهکارى که هرچند نشان داده 
در کوتاه مدت قادر به برطرف کردن مشکالت باشگاه 
است اما در نهایت باشگاهى که سوداى حضور در جمع 
بزرگان آسیا و موفقیت در لیگ داخلى و دستیابى به 

زیرساخت هاى مدنظر را دارد، کفاف نمى دهد.
 مواردى که ورزش سه و آى اســپورت به آن اشاره 
کرده اند و در روزهاى آینده نیــز بیش از پیش مورد 
تحلیل قرار مى گیرد نمونه هایى از مشکالتى است که 
مدیرعامل جدید پرسپولیس به طور عیان با آن درگیر 
خواهد بود و البته مســائلى درون تیمى و باشگاهى 
دیگرى نیز وجود دارد که مسلمًا فرد معرفى شده را با 
مصائبى همراه خواهد کرد و در نهایت باید دید وزارت 
ورزش و تصمیم گیران در ایــن رابطه چه راهکارى 

براى آن خواهند داشت.

2 ستاره سرخ در راه اصفهان

نصف جهان   مسعود شجاعى همچنان غایب اردوى  جدید تیم ملى است تا نگرانى ها در مورد 
بیش از گذشته افزایش یابد.

بنا بر اعالم رسانه ها،اعالم لیســت نهایى و 24 نفره تیم ملى براى دو بازى تدارکاتى با پاناما 
و ونزوئال طبق معمول از ســوى «کارلوس کى روش» با ســورپرایزهایى همراه بود. در این 
فهرست خیلى ها منتظر بودند تا بار دیگر نام مسعود شجاعى را ببینند اما بازهم سرمربى تیم 
ملى از کاپیتان تیمش دعوت به عمل نیاورد تا شــاید و بنا به گمانه زنى خبرگزارى تسنیم و 
سایت ورزش سه  این شائبه پیش آید که تقریبًا پرونده بازگشت او به تیم ملى بسته شده است.

به گزارش نصف جهان، بعد از بازى کردن پانیونیوس یونان مقابل نماینده رژیم صهیونیستى 
دو بازیکن ایرانى این تیم تحت فشار شدیدى قرار گرفتند و جو خوبى درباره حاج صفى و مسعود 
شجاعى ایجاد نشد. پس از همان مسابقه بود که مسعود شجاعى به عنوان کاپیتان تیم ملى در 
بین دعوت شدگان قرار نگرفت. اگرچه کارلوس کى روش در مصاحبه هاى خود بارها تأکید 
کرد که تکنیک هاى مربیگرى و سلیقه اش سبب دعوت نشدن شجاعى شده اما هنوز هم خیلى 

ها روى این موضوع تردید دارند.
با عبور از آن روزها چند هفته قبل اعالم شد مشکل مســعود شجاعى براى بازى در تیم ملى 
فوتبال حل شــده و بعد از غیبت در دو اردو، از اردوى سوم به جمع شاگردان کى روش اضافه 
مى شــود. این مســئله را کریم انصارى فرد دوست و همبازى سابق شــجاعى در یونان در 
اینســتاگرامش اعالم کرد و خیلى ها را امیدوار کرد در لیســت نهایى تیم ملى براى دو بازى 
آینده که لژیونرها در آن حضور دارند، نام شــجاعى هم وجود داشته باشد که چنین اتفاقى رخ

 نداد.
سایت ورزش سه در این باره  مخاطبانش را نا امید کرده و نوشته: شجاعى براى سومین اردوى 
متوالى به تیم ملى دعوت نمى شود تا تقریبًا براى همه مســجل شود که شاید او دیگر نتواند 
پیراهن ایران را برتن کند. اگرچه شجاعى هنوز به حضور در سومین جام جهانى دوران فوتبال 
خود امید دارد اما تجربه درباره کى روش مى گوید معموًال وقتى یک بازیکن چند اردو را از دست 
داد احتماًال دیگر دعوت نمى شود. چنین اتفاقى درباره آندرانیک تیموریان کاپیتان تیم ملى رخ 

داد که حاال مدت هاست جایى در فهرست بازیکنان ملى پوش ندارد.
خبرگزارى ایلنا هم البته در این باره  نوشته: اگر شجاعى با تیم ملى به جام جهانى روسیه برود، 
باتجربه ترین بازیکن است و  بازوبند کاپیتانى را نیز بر دست مى بندد، حاال تقریبًا از بازگشت 
ناامید شده است. جالب اینکه کى روش نیز در این شرایط عالقه اى به صحبت کردن درباره 

دعوت نشدن شجاعى ندارد.
همانگونه که چندى پیش نوشتیم یکى از نزدیکان تیم ملى به نصف جهان گفته بود که کى 
روش مى خواهد تا آنجا که مى شود موضوع و حساســیت برخى سیاسیون بر روى شجاعى 
کاهش پیدا کند تا پروژه بازگشت او کامًال بى هزینه و هیاهو باشد، اما با توجه به برخى اخالق 
هاى خاص کى روش برخى نگرانى ها وجود دارد که این مربى در ادامه کًال بى خیال مسعود 
شود و این بازیکن با تجربه نتواند سومین حضور در جام جهانى را تجربه کند. به هر حال هنوز 
براى نا امیدى شجاعى و همه دوستدارانش  در مورد دعوت دوباره به تیم ملى زود است. باید 

منتظر بود.

 هنوز براى ناامیدى زود است

سپاهان سروش مى خواهد، ذوب آهن مسلمان!

ىزو ی ى بر وز
همه از دعوت شجاعى مأیوس  شده اند

دردسرهاى 
مدیرعامل جدید

باشد. بازگشت به تیالهه مهرى دهنوى تیمى که ى
ىربىمحبوب است و هم س  سرم
ــپولیس و دارد. اگر پرســ
حرومیت ل از اعمال مح
 به عنوان  سروش را به

که کار ر بزرگى را ند
ت باید منتظر صورت
ز تورهاى زرد و ىاز ت
ى باشیم. کرانچار و ى با

 مدیران باشگاه هاى 
ند تا سروش را به اصفهان 

 ببندند.
ماین روزها با مشکالت عدیده اى 
ى کند. اختالف پنهان او با برانکو و 
ندبازى اخیر، همه و همه دست به 
عه جدایى مسلمان از پرسپولیس 
مانبرود، پرسپولیس هّم و غم 
 سروش مى گذارد. بازیکنى که 
 آمد، وسط زمین ایستاد، نقش 
ه گرفت و مسلمان به کناره ها 
کو بیشــتر از یک مســلمان 
وش آرام احتیاج دارد. بازیکنى 
عصاى دست پرسپولیس باشد.

ر نصف جهان حکایت از آن دارد 
رسپولیس فرصت جذب دوباره 
ـلمانرا از دست دهد به احتمال

ستاره ســرخ، اصفهان خواهد بود.
اول مسلمان را مى خواهد و سپاهان 
روزهاى اخیر چند ه بیشــترى دارد. در
ننننننننننیکنننننن یران دو باشگاه اصفهانو این دو باز

ظر روزهاى آینده باشیم. نقل و انتقاالت 
خبرهاى خوشى براى هواداران تیم هاى 

د.
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بهاره حیاتى  
 با توجه به عملکــرد فاجعه بار «لى اولیویــرا» گلر برزیلى 
ســپاهان، این روزها گمانه زنى در مورد تمایل سپاهان به 

خرید یک گلر در نیم فصل افزایش  یافته است.
 یکى از گزینه هایى که این روزها شــایعه در مورد حضور او در 
اصفهان زیاد شده سید مهدى رحمتى گلر استقالل تهران است. در این 
روزها زیاد در مورد او در رســانه ها و کانال هاى تلگرامى شایعه ساخته و 
پرداخته مى شود. شــاید بدبین ترین هوادار استقالل هم نمى توانست 

سرنوشــت این فصل رحمتى را پیش بینى کند. کاپیتان استقالل مجبور 
است براى اینکه سوژه خبرنگاران و رســانه ها نشود با شالى اکثر صورت 
خود را بپوشاند تا فرداى بازى مجبور نشود رسانه ها را ورق بزند و صورت 
خود را به عنوان سوژه یک آنها در صفحه ببیند. لبخند زدن رحمتى در بازى 
با پارس جنوبى او را از ترکیب استقالل دور کرد و باعث اخراج موقت او شد 

اما کاپیتان استقالل حاضر نیست با این بهانه کنار برود.
مهدى رحمتى برگشت و حاال در کنار سایر نیمکت نشین هاى استقالل 
فقط نظاره گر بازى اســت. مرد آلمانى هم حسین حسینى را به او ترجیح 
مى دهد اما این پایان ماجراى آقاى کاپیتان نیست و بعد از کنار گذاشتن 
«درموت» از کادرفنى اســتقالل، دوباره پاى او وسط مى آید. پست هاى 
جنجالى مربى ایرلندى نشــان مى دهد که اختالفاتى با رحمتى داشــته 
اســت. وقتى حرف هاى درموت را کنار حرف هاى مربیان قبلى استقالل 
مى گذارى تازه متوجه مى شوى که همه آنها از یک جنس است. کاپیتان 
استقالل این روزها حال خوشى ندارد. مرد اول میدان استقالل جایگاهش 
را از دست داده و اینطور که از شــواهد پیداست یکى از گزینه هایى است 
که نیم فصل با او خداحافظى مى کنند. البته رحمتى در مصاحبه اى اعالم 

کرده است که یکسال دیگر با استقالل قرارداد دارد و از این تیم نمى رود 
اما اگر شرایطى مشابه مجتبى جبارى براى او در تیم فراهم شود از دست او 
کارى بر نمى آید. نکته اینجاست که از همین حاال تیم هاى جدیدى را براى 
او ردیف کرد ه اند اما گزینه هاى احتمالى هم حضور رحمتى را در تیمشان 
رد کردند. یکى از این گزینه ها ســایپا بود که على دایى اعالم کرد قصد 
جذب رحمتى را ندارد. فقط سپاهان تا حاال در مورد او تکذیبیه اى را منتشر 

نکرده است.
 این روزها صحبت هاى زیادى در زمینه فهرســت خروجى استقاللى ها 
مى شــود و عجیب آن اســت که نام کاپیتان اول این تیم هم ال به الى 
اســامى دیده مى شــود، اتفاقى که به زعم فوتبالى ها امرى بعید و دور از 
تصور اســت اما با حضور «وینفرد شــفر» نمى توان چندان این مسئله را 
بعید دانست. چند روز پیش در گزارشى اعالم کردیم که رحمتى از زمان 
ترك سپاهان و حضور در استقالل  در دو مقطع خواستار حضور مجدد در 
اصفهان و پوشیدن پیراهن سپاهان شد  و توضیح دادیم که بنا به دالیلى 
این خواسته او محقق نشد. حاال دوباره ارتباطى بین او و برخى مسئوالن 
سپاهان برقرار شده است و او به شدت مى خواهد که به یک تیم سرشناس 
برگردد تا دوباره خود را ثابت کند. باید دید نظر نهایى «زالتکوکرانچار» 

در مورد سید چیست.
به گزارش نصف جهان، گزینه دیگرى که هم سپاهانى ها نیم نگاهى به او 
دارند و هم خود او خیلى تمایل به بازگشت به سپاهان دارد، رحمان احمدى 
گلر فعلى پیکان تهران است. وى که در چند بازى اخیر نیمکت نشین گلر 
جوان خودروسازان شده  همیشه در مصاحبه هاى خود ارادت ویژه اش به 
سپاهان را اعالم مى کند و به شدت دوست دارد که دوباره زردپوش شود 
و حتى درخواست خود به مسئوالن پیکان براى جدایى در نیم فصل را نیز 

اعالم کرده است.
باید دید در نهایت کدامیک از این گلرها موفق بــه جلب نظر کرانچار و 
البته دریافت رضایتنامه مى شوند تا چهارچوب دروازه زردهاى اصفهانى 
از  خطر بزرگى به نام اولیویرا نجات یابد. در روزهاى آینده در مورد ســایر 
گزینه هایى که شانس حضور در چهارچوب دروازه سپاهان در نیم فصل 

دارند خواهیم نوشت.

در چارچوب رقابت هاى هفته ششــم لیگ برتــر فوتبال جوانان 
تیم هاى ذوب آهن و سپاهان در زمین استاد بهرام عاطف به میزبانى 

ذوب آهن به مصاف هم رفتند.
در این دیدار نزدیک سپاهان، مدافع عنوان قهرمانى فصل گذشته 
موفق شد با تک گل امیرحسین یادگارى در دقیقه 83 ذوب آهن را 
در زمین اختصاصى خود شکست دهد و جاى این تیم را در رده دوم 
جدول بگیرد. ذوب آهن نیز با شکست در این دیدار سه رده سقوط 

کرد و پنجم شد.
در جدول رده بندى البــدر بندر کنگ با 18 امتیاز از شــش بازى 
صدرنشین مطلق رقابت هاست و تیم دوم جدول رده بندى سپاهان 
است که 12 امتیازى اســت. ذوب آهن نیز با 9 امتیاز در رده پنجم 

قرار گرفته است. 

فریبرز محمودزاده، رئیس کمیته نقل و انتقاالتى سازمان 
لیگ مى گوید که این ســازمان با جدیــت پیگیر بحث 

جادوگرى است.
دیدار اخیــر خونه به خونه در ســیرجان برابر گل گهر در 
چارچوب هفته یازدهم رقابت هاى لیگ آزادگان بار دیگر 
بحث جادوگرى و درستى یا نادرستى آن را در فوتبال داغ 

کرده است.
فریبرز محمــودزاده، رئیــس کمیته نقــل و انتقاالتى 
سازمان لیگ در خصوص موضع این ســازمان در مورد 
حواشــى و شــایعات اخیر مى گوید:  از این نظر که گفته 
مى شود اتفاقات و حواشــى دیدار خونه به خونه بین دو 
نیمه اتفاق افتاده اســت، منتظریم تا تمامى مســتندات 

به ما برســد و ما هم آنها را در اختیار دبیــر کل و کمیته 
اخالق براى بررسى و تصمیم گیرى قرار بدهیم. سازمان 
لیگ به جد پیگیر این موضوع اســت و تا آخر پیگیر آن 

هستیم. 
محمودزاده که فصل گذشته و در یکى از دیدارهاى خانگى 
گل گهر ســیرجان مبادرت به اخراج یکى از مســئولین 
مرتبط با این تیم در ورزشگاه کرده بود، در این مورد افزود: 
ما سال گذشته یک نفر را در ورزشــگاه سیرجان اخراج 
کردیم ولى بخاطر این مسائل نبود. فردى بود که از پشت با 
کمک داور صحبت مى کرد و مزاحم او مى شد، به همین 
دلیل اخراج شــد ولى موضوع به مسائلى که مطرح شده، 

ارتباطى ندارد.»

سپاهان  فاتح دربى جوانان   موضع سازمان لیگ در مورد جادوگرى

سرمربى سابق ملوان اعالم کرد فصل قبل عده اى 
در باشگاه از برخى بازیکنان 200 میلیون تومان 

پول گرفته بودند!
محمد مایلى کهن که مهمان اردوى  تیم ملى وزنه 
بردارى ایران با حضور ســلطانى فر، وزیر ورزش 
بود در حاشیه این مراسم گفت: درباره شرایط تیم 
ملى و صحبت هاى اخیر کارلوس کى روش اظهار 
کرد: آقاى کى روش اینجا(تهران) تشریف دارند و 
براى نخستین بار سه، چهار روزى بیشتر در ایران 
مانده اند؛ شاهد دعواهاى ایشان هستیم؛ از خود 
او بپرسید چرا اینطور مى شــود؛ آقاى تاج عنوان 
کرده اند که تنها ســه روز پرداخت حقوق ایشان 
دیر شــده ولى آقاى کى روش گفته اند هفت ماه 
است حقوقى دریافت نکرده ام؛ حاال شما پیدا کنید 
پرتقال فروش را!؛ چه کسى در این زمینه راست یا 

دروغ مى گوید؟
پیشکسوت فوتبال ایران ادامه داد: یادم است آن 
قدیم ها یک چوپان دروغگو بود که با یک دروغ در 
تاریخ ماندگار شد اما نمى دانم چرا همه ما راحت 
دروغ مى گوییم! یا باید رییس فدراســیون راست 

نگوید یا کى روش.

مایلى کهــن پیرامون صحبت هایى کــه با وزیر 
ورزش داشــت، عنوان کرد: حمیدرضا غفارى، 
یک فوتبالیست در انزلى بود که 14 سال قبل در 
حین رفتن به تمرین تصادف مى کند و قطع نخاع 
مى شــود که از آن زمان تاکنون ایشان استخدام 
فدراسیون شده و در واقع حقوق دریافت مى کرده 
ولى از ابتداى ســال تاکنون حقوق ایشان قطع 
مى شود؛ یعنى حقوق این فرد موجب بروز مشکل 
در کشور شده است؟ در صورتى که نمى توانستند 
چنین کارى انجام دهند؛ او تازه عقد کرده بود که 
با چنین مشکلى مواجه شد اما همسرش کنار او 
ماند و پدر و مادرش نیز همراهش بودند؛ به وزیر 
ورزش موضوع را گفتم و خدمت معاون اجتماعى 
وزیر کار نیز این مشکل را مطرح نمودم که قول 

پیگیرى دادند.
وى اضافه کرد: موضوع دیگرى که با وزیر ورزش 
مطرح کردم مشکل سعید بلبلى، قایقران ملى پوشى 
بود که او هم با موتور در راه تمرین تصادف مى کند 
و قطع نخاع مى شود؛ االن هم مشکالت پزشکى 
و درمانى دارد؛ دفترچه بیمه غفارى نیز قطع شده 
و براى یک جوان چنین مشکالتى ایجاد کرده اند؛ 

این مسائل انسان را آزرده خاطر مى کند؛ ما هم از 
عمرمان یکى، دو سال بیشــتر نمانده و به دنبال 
رفع چنین مشکالتى هستیم؛ اگر یک نفر گفت 
مایلى کهن بخاطر خود این کارهــا را انجام داده 

جایزه دارید.
سرمربى پیشین تیم ملى ایران در خصوص فساد 
در فوتبال گفت: اوال که متاسفانه فساد در  جامعه 
ما زیاد شده چون با آن برخوردى نمى شود؛ یک 
بار گفتم اگر یکى از قوانین ما این باشد که از کجا 
آورده اید و از خود من شروع کنند، خیلى از مسائل 
رفع مى شود؛ قانون براى گردن کلفت هایى مثل 

من اجرا نمى شود.
مایلى کهن یادآور شد: کجاى دنیا مى بینید یک 
سرمربى بیاید از باال تا پایین هرچه دلش مى خواهد 
بگوید؟ ایشان(7 سال) اســت سرمربیگرى تیم 
ملى ایران را برعهده دارد؛ شــرح وظایف ایشان 
مشخص نیست؟ چرا با او برخورد نمى شود؟ اگر 
مِن مایلى کهن این اقدامات را انجام داده بودم چه 
مى شد؟ رییس کمیته انضباطى را از تمرین بیرون 
مى کند، شخصیت حقیقى او(حسن زاده) به کنار، 

شخصیت حقوقى دارد یا خیر؟

 رحمتى یا رحمان  شاید در سپاهان

 «کارلوس کى روش» براى دو بازى دوستانه تیم ملى 
برابر پاناما و ونزوئال لیست نهایى را اعالم کرد و در 
نهایت تعجب او از لیست اولیه محمدرضا اخبارى و 
سیدحسین حسینى را کنار گذاشت و امیرعابدزاده را 

جایگزینشان کرد.
درحالــى که بحــث دربــاره دروازه بانــان دعوت 
شــده به تیم ملى زیاد بود انتخاب نهایى کارلوس 
کى روش نشــان داد که او نیز براى دروازه تیم ملى 
دنبال گزینه هاى تازه اى مى گردد. کى روش براى 
دو بازى دوســتانه تیم ملى برابر پانامــا و ونزوئال 
محمدرضا اخبارى از ســایپا  و سیدحسین حسینى 
از استقالل را خط زد و امیرعابدزاده دروازه بان تیم 

ماریتیموى پرتغال را به تیم ملى دعوت کرد.
کارلوس کى روش به دروازه بان جوان تیم ماریتیمو 
این شانس را داده است که در دو بازى دوستانه پیش 
رو خودى نشان بدهد. بى شک حضور امیرعابدزاده در 
تیم ملى ایران بیش از هرچیزى یادآور روزهاى خوش 
حضور عقاب بزرگ فوتبال ایران احمدرضا عابدزاده 
درون دروازه است. کسى که خیلى ها از زمان حضور 
او شیفته فوتبال شدند حاال یک نماینده در تیم ملى 
دارد و پسرش قرار است در همان پستى که او تبدیل 

به محبوب ترین ورزشکار ایران شد بازى کند.
امیر عابدزاده زندگى ماجراجویانه اى داشــته است. 
از کودکى همــراه پدرش در تمرینات پرســپولیس 
و البته روى جلد نشــریات و مجالت مختلف بوده 
است. از هفت سالگى در آکادمى فوتبال پرسپولیس 
فوتبال را شروع کرد و در پانزده سالگى به انگلستان 
رفت و مدتى در آکادمى تاتنهام حضور داشــت. او 
در ســال 2011 و در حالى که هجده سال داشت به 
لس آنجلس بلوز امریکا رفــت و در تیم زیر 23 این 
باشگاه فعالیت کرد. او اما یک سال بعد به پرسپولیس 
بازگشت، پرسپولیس مانوئل ژوزه سمبل ناکامى یک 
تیم بزرگ و پرمهره در تاریخ فوتبال ایران به حساب 
مى آید و البته هرگز شــانس بازى پیدا نکرد. حضور 
على دایى در فصل بعد نیز براى او اتفاق مثبتى نبود 
و فصلى ناامید کننده را با پرسپولیس سپرى کرد و به 

راه آهن رفت. در راه آهن هم تنها در ده بازى شانس 
حضور در میدان را پیدا کرد و این پایانى بود بر حضور 
امیرعابدزاده در فوتبال ایران. دروازه بانى که شــاید 
زیر سنگینى نام احمدرضا عابدزاده در فوتبال ایران 
هیچگاه فرصت بال گشودن پیدا نکرد. امیرعابدزاده 
در سال 95 به تیم باریرنســه از تیم هاى دسته دوم 
لیگ  پرتغال پیوست و در ده بازى که براى این تیم 
انجــام داد 9 گل خورد اما عملکــردش به گونه اى 
بود که یک پرش مار و پله اى انجــام داد و از لیگ 
دو به لیگ برتر پرتغال و تیم سرشــناس ماریتیمو 

پیوست.
امیر عابدزاده در فصل جدید رقابت هاى باشگاهى در 
پرتغال در سه بازى در لیگ کاپ و جام حذفى پرتغال 
به میدان رفته و سه کلین شیت از خود به جا گذاشته 
است. او که شماره یک تیم ماریتیمو را به تن مى کند 
در دو بازى از لیگ کاپ و یک بازى از جام حذفى 

و در مجموعه 270 دقیقه گلى دریافت نکرده و 
البته یکى از مهره هاى اصلى در پیروزى تیمش 
بوده است. او به خاطر همین نمایش خوبش 
بارها از سوى رسانه هاى پرتغالى مورد تمجید 
قرار گرفت و عاقبت هم کى روش با دعوت 

از او به تیم ملى پاداش نمایش خوبش را داد.
امیر عابدزاده اما براى رســیدن به پیراهن شــماره 
یک تیم ملى ایران که در حال حاضر برتن علیرضا 
بیرانوند است کار مشکلى دارد. بیرانوند مدتى است 
که دروازه بان اول تیم ملى و پرسپولیس صدرنشین 
لیگ برتر است و کمتر مربى حاضر است دروازه بانش 
را به راحتى کنار بگذارد. عابدزاده البته از نظر فیزیکى 
نیز نسبت به بیرانوند در جایگاه پایین ترى است. او 
186 ســانتى متر قد دارد یعنى 10 سانت کوتاهتر از 
بیرانوند و 4 سانتى متر کوتاه تر از احمدرضا عابدزاده 
است. با اینحال او یک دروازه بان پرتحرك با قدرت 
رفلکس باال است و این پوئن هاى مثبتى است که او 
نسبت به دیگر دروازه بانان حاضر در اردو دارد ضمن 
این که دو فصل حضور در فوتبال اروپا تجربه خوبى 

براى او به شمار مى آید.

فرصت پرواز ملى
 به فرزند عقاب

افشاگرى جدید 
مایلى کهن   

دیدگاه هاى جدید حاجى 
درباره کى روش 
و فساد در فوتبال

زردها در نقل و انتقاالت زمستانى، گلر مى خواهند

در رده پنجم  متیاز

 ده بازى شانس 
ى بود بر حضور 
بانى که شــاید 
ر فوتبال ایران 
د. امیرعابدزاده 
 هاى دسته دوم 
ه براى این تیم 
ش به گونه اى 
ام داد و از لیگ 
ـناس ماریتیمو

ى باشگاهى در 
م حذفى پرتغال 
د به جا گذاشته 
ا به تن مى کند 
از جام حذفى 

ت نکرده و 
ى تیمش
 خوبش 
د تمجید

ا دعوت 
ش را داد.

یراهنشــماره
برتن علیرضا ر

وند مدتى است 
یس صدرنشین 
ت دروازه بانش 
 از نظر فیزیکى

ن ترى است. او 
سانت کوتاهتر از 
مدرضا عابدزاده 
حرك با قدرت 
بتى است که او 
 اردو داردضمن

پا تجربه خوبى 

فرصت پرواز ملى
 به فرزند عقاب

تیم هیرنوین  چند روز پیــش در مصاف خارج از 
خانه با اســپارتا روتردام در هفته یازدهم اردویژه 
به تساوى بدون گل دســت یافت. هیرنوینى ها 
چند هفته است که سخت مبارزه مى کنند و پس 
از چهار شکســت متوالى به یک امتیاز رسیدند. 
به گزارش سایت فوتبال هلند، رضا قوچان نژاد، 
ملى پوش ایرانى تیم هیرنوین در پایان نیمه اول 

بازى برابر اســپارتا روتردام به دلیل مصدومیت 
تعویض شد و جاى خود را به هنک ورمان، مهاجم 
24 ساله هلندى داد اما یارانش توفیقى در گلزنى 
نداشتند. مهاجم ایرانى تیم هیرنوین در این رابطه 
مى گوید:  هــر چند هنوز در شــرایط خوبى قرار 
داشتم اما با اطمینان مهیاى تعویض شدنم بودم. 
قوچان نژاد در فصل 2018 - 2017 اردویژه هلند 
فقط 2 گل به ثمر رســاند تا کار براى یارانش در 
تیم هیرنوین دشوار شــود. بازیکنى که در فصل 
گذشــته این رقابت ها 19 گل به ثمر رســاند و 
یکى از بهترین مهاجمان اردویژه بود. او با اشاره 
به این مسئله گفت: «این واقعا دراماتیک است. 
دشوار است بگویم علت گل نزدنم چیست و دنبال 
بهانه جویى نیستم. ما همانند یک تیم باید مبارزه 
کنیم و به عملکرد بهترمــان ادامه دهیم.» تیم 
هیرنوین در پایان هفته یازدهم اردویژه هلند با 15 

امتیاز رتبه نهم جدول رده بندى را در اختیار دارد.

قوچان نژاد:
  نمى دانم 

چرا گل نمى زنم
بهاره

 با توجه

 رحمتى یا رحمان  شاییییییدد در سپاه
ى و و ى

ن، این روزها گمانه زنى در مورد تمایل سپاهان به 
ک گلر در نیم فصل افزایش  یافته است.

نه هایى که این روزها شــایعه در مورد حضور او در 
ید مهدى رحمتى گلر استقالل تهران است. در این 
در رســانه ها و کانال هاى تلگرامى شایعه ساخته و 
شــاید بدبین ترینهوادار استقالل هم نمى توانست 

ل رحمتى را پیش بینى کند. کاپیتان استقالل مجبور 
ه خبرنگاران و رســانه ها نشود با شالى اکثر صورت 
ى بازى مجبور نشود رسانه ها را ورق بزند و صورت 
 یک آنها در صفحه ببیند. لبخند زدن رحمتى در بازى 
 ترکیب استقالل دور کرد و باعث اخراج موقت او شد 

حاضر نیست با این بهانه کنار برود.
ت و حاال در کنار سایر نیمکت نشین هاى استقالل 
ســت. مرد آلمانى هم حسین حسینى را به او ترجیح

 ماجراى آقاى کاپیتان نیست و بعد از کنار گذاشتن 
ى اســتقالل، دوباره پاى او وسط مى آید. پست هاى 
ى نشــان مى دهد که اختالفاتى با رحمتى داشــته 
هاى درموت را کنار حرف هاى مربیان قبلى استقالل 
یک جنس است. کاپیتان ه مى شوى که همه آنها از

ال خوشى ندارد. مرد اول میدان استقالل جایگاهش 
ور که از شــواهد پیداست یکى از گزینه هایى است 
حافظى مى کنند. البته رحمتى در مصاحبه اى اعالم 

کارى
او ردیف
رد کرد
جذب
نکرده
 این ر
مى شـ
اســام
تصور
بعید د
تركس
اصفها
این خ
سپاها
برگرد
در مور
به گزا
دارندو
گلر فع
جوان
سپاها
و حتى
اعالم
باید دی
البته د
از  خط
گزینه
خ دارند

و
ســپاها
خرید یک
 یکى از گزین
شده سید اصفهان زیاد
د روزها زیاد در مورد او
پرداخته مى شود. ش

سرنوشــت اینفصل
است براى اینکه سوژه
را بپوشاند تا فرداى خود
ی را به عنوان سوژه خود
با پارس جنوبى او را از
کاپیتان استقالل ح اما
مهدى رحمتى برگشت
فقط نظاره گر بازى اس
مى دهد اما این پایان
«درموت» از کادرفنى
جنجالى مربى ایرلندى
اســت. وقتى حرف ها
مى گذارى تازه متوجه
استقالل این روزها حا
از دست داده و اینطو را
که نیم فصل با او خدا
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زن 39 ساله پس از هشت ساعت از قتل یک پیرزن در 
نکا شناسایى شد و به قتل اعتراف کرد.

فرمانده انتظامى شهرســتان نکا گفت: شــنبه شب 
در تماس فردى با پلیس در جریــان قتل پیرزنى در 
روستاى گلبســتان قرار گرفتیم. بالفاصله تیم هاى 
انتظامى و آگاهى در محل حاضر شــدند و تحقیقات 

خود را آغاز  کردند. 
سرهنگ نصیرى اظهار داشــت: بررسى هاى اولیه 
نشان مى داد پیرزن 84 ساله به تنهایى زندگى کرده 
و یک زن، خانه او رفت و آمد داشته است. با به دست 
آمدن این سرنخ تحقیقات براى شناسایى این فرد آغاز 
شــد اما هیچ ردى از زن 39 ساله به دست نیامد. وى 
افزود: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات ویژه پلیسى 
قاتل را که اهل یکى از استان هاى جنوب شرقى بود 

در کمتر از هشت ساعت شناسایى و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامى شهرستان نکا با اشاره به اینکه قاتل 
انگیزه خود از قتل را سرقت جواهرات این پیرزن اعالم 
کرد، گفت: در بازرسى از متهم جواهرات مسروقه به 
ارزش 50 میلیون ریال کشف شد. این متهم پس از 

بازسازى صحنه جنایت تحویل مرجع قضائى شد.

مرد جوان که با داستان سرایى صحنه قتل همسرش را 
خودکشى مطرح کرده بود به عنوان مظنون اصلى قتل 

مسلحانه دستگیر شد.
ساعت 8 صبح روز پنج شــنبه 11 آبان ماه امسال مرد 
جوانى در تمــاس با مأموران کالنتــرى 18 ذوالفقارى 
آبادان از خودکشى همسرش خبر داد و خیلى زود تیمى 
از مأموران براى تحقیقات پلیســى پاى در صحنه جرم 

گذاشتند.
مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند زن جوان 
که غرق خون روى تخت افتاده با اســلحه کلت کمرى 
زعاف به کام مرگ فرو رفته اســت که با توجه به مرموز 
بودن این صحنه تیمى از مأموران پلیس آگاهى آبادان و 

بازپرس ویژه قتل به محل جنایت رفتند.
مأموران در گام نخست شــوهر این زن را هدف تحقیق 
قرار دادند که وى در بازجویى هاى پلیسى گفت: «شب 
قبل از حادثه به دلیل اختالفاتى که با همسرم داشتم با 
هم درگیر شــدیم و همه لوازم داخل خانه را شکستم و 
سپس به خانواده خودم و همســرم زنگ زدم و با گفتن 
اینکه همسرم به من خیانت کرده است از آنها خواستم تا 

به خانه مان بیایند.»
مرد جوان گفت: «پدرم که در طبقه پایین ســاختمان ما 
زندگى مى کند خیلى زود به ســراغ مان آمد و لحظاتى 
بعد نیز خانواده همســرم سر رســیدند و با میانجیگرى 
و وساطت ما را آشــتى دادند و همگى به خانه هایشان 
بازگشتند و من نیز به علت شدت عصبانیتى که از همسرم 
داشتم تصمیم گرفتم شب را در خانه پدرم باشم به همین 
دلیل به طبقه پایین و خانه پدرم رفته و شــب را در آنجا 

بودم.»
این مرد ادامه داد: «صبح زود بــود که ناگهان با صداى 

شلیک گلوله از خواب بیدار شدم و به سرعت خودم را به 
طبقه باال رساندم که دیدم همسرم غرق خون روى تخت 
افتاده اســت و در ادامه ماجراى خودکشى همسرم را به 

پلیس گزارش کردم.»
این ادعاها در حالى بود که مأموران در کاوشگرى هاى 

پلیسى مشــاهده کردند که لباس مرد جوان نیز آغشته 
به خون همسرش است و با توجه به اینکه اسلحه کلت 
کمرى بخاطر اینکه روغن کارى نشده بود و مسلح کردن 
آن از سوى قربانى جنایت بسیار مشکل بوده است احتمال 
دادند که مرد جوان براى فرار از اتهام قتل اقدام به صحنه 

سازى و داستان سرایى کرده است.
بنا به این گزارش، شــوهر قربانى این جنایت مسلحانه 
به عنوان مظنون اصلى پرونده قتل از ســوى مأموران 
دستگیر شد و براى افشاى راز این معماى جنایى در اختیار 

مأموران پلیس آگاهى آبادان قرار گرفت.

پرونــده خواننــده معــروف بــه کمیســیون پزشــکى قانونــى ارجاع
 شد.

قاضى شهریارى، سرپرست دادســراى جنایى در تشریح آخرین وضعیت 
پرونده خواننده معروف گفت: پس از اعتراض متهم به علت فوت، پرونده به 

کمیسیون پزشکى قانونى ارجاع شد.
وى اظهار داشت: حسب اطالع واصله، متهم به علت فوت اعتراض کرده 
و پرونده براى تعیین دقیق علت فوت به کمیسیون پزشکى قانونى ارجاع 

شده است.
ساعت 15 بعد ازظهر 28 مرداد ماه سال جارى از طریق مرکز فوریت هاى 
پلیسى 110 فوت مشکوك از طریق بیمارســتانى به کالنترى 145 ونک 
اعالم شد. با حضور مأموران در بیمارستان و انجام تحقیقات اولیه مشخص 
شد پیرمردى 66 ساله به علت اصابت جسم سخت به ناحیه سر و شکستگى 
جمجمه فوت کرده اســت. با تشــکیل پرونده مقدماتى با موضوع فوت 

مشکوك و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسراى ناحیه 27 تهران، پرونده 
در اختیار اداره دهم قرار گرفت.

متوفــى قبل از مرگ خــود در اظهاراتش عنوان داشــته بود که توســط 
پســر همســرش به نام «حمیدرضا» 24 ســاله مورد ضرب و جرح قرار 
گرفته اســت. همزمان با ارجاع پرونده بــه اداره دهم مظنــون پرونده، 
در ســاعت 15 به کالنترى 145 ونک مراجعه و خــودش را به مأموران 
معرفى کرد. با انجام هماهنگى قضائى متهم به اداره دهم منتقل شــد؛ او 
در تحقیقات اولیه منکــر هرگونه درگیرى با مقتــول و ضرب و جرح وى 
 . شــد
متهم در اظهاراتش ادعا کرد: «روز بیست و چهارم  مرداد زمانى که وارد خانه 
مادرم در خیابان شیخ بهایى شدم متوجه شدم که مادرم با همسرش (متوفى) 
درگیر شده؛ من فقط با مادرم از خانه خارج شدم و اطالعى از ضرب و جرح 

متوفى و علت مرگش ندارم.»

یک خودروى وانت بر اثر تصادف در اتوبان تهرانـ  ســاوه 
متالشى شــد؛ انتقال مصدومان این تصادف از طریق امداد 

هوایى و هلیکوپتر صورت گرفت.
ساعت8 و48 دقیقه روز شــنبه حادثه تصادف در عوارضى 
تهرانـ  ساوه به سامانه 125 اعالم شــد که آتش نشانان 
ایســتگاه 16 بى درنــگ بــا هماهنگى ســتاد فرماندهى 
ســازمان آتش نشــانى تهران بــه محل حادثــه اعزام

 شدند.
رئیس ایستگاه 16 آتش نشــانى درباره جزئیات این حادثه 
اظهار داشت: یک دســتگاه خودروى وانت پیکان با دو نفر 

سرنشین حین حرکت در مسیر به علت نامعلومى به شدت با 
قسمت عقب یک دستگاه کامیونت یخچالدار برخورد کرده و 
هر دو نفر سرنشین این وسیله نقلیه به شدت دچار مصدومیت 

شدند.
على فوالدى ادامه داد: آتش نشانان به محض رسیدن به محل 
حادثه، جریان برق هر دو وســیله نقلیه را قطع کردند و پس 
از ایمن ســازى کامل، هر دو مصدوم را براى انتقال به مراکز 
درمانى تحویل امدادگران اورژانس دادند. وى افزود: با توجه به 
مصدومیت شدید هر دو نفر سرنشین خودرو وانت، مصدومان 

به وسیله بالگرد به مراکز درمانى منتقل شدند.

فرمانده انتظامى شرق اســتان تهران از دستگیرى 
اعضاى یک باند حرفه اى سرقت خودرو در شرق این 
استان خبر داد و گفت: سارقان از یک خانم باردار در 
جلب حس نوع دوســتى مردم و سرقت خودرو بهره 

مى بردند.
 سردار عبدالرضا ناظرى از دستگیرى اعضاى یک باند 
بزرگ سارقان در شهرســتان هاى ورامین و قرچک 
خبر داد و افزود: شش نفر از اعضاى این باند دستگیر 
شدند، که از این تعداد یک نفر زن و پنج نفر مرد بودند. 
وى ادامه داد: با توجه به اعترافات این سارقان، تاکنون 
پنج دستگاه خودرو مسروقه و دو موتورسیکلت سرقتى 
کشف شد و این ســارقان به 17 مورد سرقت داخل 

خودرو اعتراف کردند.
فرمانده انتظامى شرق اســتان تهران با بیان اینکه 
باند مذکور اقدام به ســرقت در حوزه شرق تهران و 
شهرستان هاى شرق این اســتان مى کردند، گفت: 
خانمى که در این باند فعالیت مــى کرد، باردار بود و 
به همراه همســرش اقدام به ســرقت مى کرد، این 
افراد براى ســرقت خودروها اقدام به هول دادن آنها 
توســط خانم باردار کرده، این عمل سبب تحریک 
حس نوع دوســتى در مردم و رهگذران شــده و در 

هول دادن خــودرو و دور کــردن آن از محل اصلى 
براى داشتن فرصت بیشتر ســرقت، به این سارقان 

کمک مى کردند.
ســردار ناظرى با بیان اینکه این باند اقدام به جعل 
پالك خــودرو نیز مى کردنــد، گفت: ایــن افراد با 
پالك هاى خودروهاى جعلى مسروقه و با استفاده از 
سه پالك جداگانه که در سامانه سرقت سابقه نداشته 
باشد، سعى در فریب پلیس داشتند، اما سامانه دقیق 
پلیس متوجه عدم اصالت پالك شده و در نهایت این 

افراد دستگیر شدند.

فرمانده انتظامى شرق استان تهران از دستگیرى 
دو کالهبردار حرفه اى تلفنى در قرچک خبر داد 
و افزود: تاکنون 70 نفر مالباخته در این خصوص 

شناسایى شدند.
سردار عبدالرضا ناظرى گفت: این افراد به سطح 
شهر قرچک مراجعه کرده و منازلى را در نظر گرفته 
و از طریق همســایگان اطالعاتى در خصوص 
اعضاى آن خانواده کسب مى کردند و شماره تلفن 
آن خانه را از طریق 118 به دست مى آوردند. وى 
افزود: این کالهبرداران پس از تماس با تلفن منزل 
مذکور اعالم مى کردند، که از طرف بســتگان، 
مانند پسر دایى، پسر خاله که تصادف کرده و در 
فالن بیمارستان نیاز به عمل جراحى دارد تماس 
مى گیرند و باید مبلغى پول به حساب واریز کنید، 
البته برخى از ســوژه هاى ایــن کالهبرداران با 
هوشیارى از نیت آنها مطلع مى شدند، اما برخى 

دیگر از افراد متوجه نشــده و مبالغى را به حساب 
کالهبرداران واریز مى کردند، شماره کارت هایى 
که براى واریز وجه اعالم مى شد، اصیل و متعلق 
به خود کالهبرداران نبود و آنها را از طریق مناطق 

جنوب شهر تهران تهیه مى کردند.
فرمانده انتظامى شرق استان تهران از شناسایى 
70 مالباخته در خصــوص این کالهبردارى خبر 
داد و گفت: این کالهبرداران از این 70 نفر بیش 
از 400 میلیون ریال کالهبردارى و کارت به کارت 
کردند، البته تعداد مالباختگان بیشتر از این افراد 
شناسایى شده، که الزم است، اگر افرادى طعمه 
چنین کالهبــردارى بوده اند، بــه پلیس آگاهى 
قرچک مراجعه کنند. وى افزود: این دو کالهبردار 
داراى ســوابق ســرقت و نیز جعل کالهبردارى 
هســتند، که پرونده آنها تحویل مراجع قضائى

 شد.

صحنه سازى مرد آبادانى جواب نداد

کالهبردارى 
تلفنى از 70 نفر

نصــاب33  یک 
ساله سقف کاذب 
شهرســتان  در 
مهر استان فارس 
بر اثر ســقوط از 
داربســت دچــار 
حادثه شد و جان 
باخت.سرپرســت 
هــى  ند ما فر
انتظامى شهرستان مهر گفت: برابر اعالم مرکز فوریت هاى پلیسى 110 مبنى بر سقوط یک فرد 

از ارتفاع در بلوار امام خمینى(ره)، بالفاصله مأموران به محل حادثه اعزام شدند.
سرهنگ محمد جواد اسالمى افزود: در بررســى مأموران مشخص شد، فردى 33 ساله مشغول 
نصب سقف کاذب یک ساختمان بوده که به علت بى احتیاطى از داربست فلزى سقوط مى کند. وى 
با اشاره به اینکه مصدوم توسط نیروهاى اورژانس به بیمارستان منتقل شد، تصریح کرد: متأسفانه 

این فرد به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان، جان خود را از دست داد.

سقوط مرگبار از داربست

استفاده از زن باردار
 براى سرقت خودرو

متالشى شدن وانت بر  اثر تصادف

بازگشت پرونده قتل«حمید صفت» به پزشکى قانونى

40 روز از پرونده قتل «صادق برمکى» گذشت و مراسم 
چهلم این جوان در حالى در مهاباد برگزار شد که جمعیت 
زیادى از اهالى این شــهر با در دست داشتن برگه هایى 
خواستار قصاص ســه متهم و رســیدگى زودتر به این 

پرونده شدند.
«من نمى خواهم زنده بمانم، مرا هم آتش بزنید، زندگى 
بدون صادق را نمى خواهم...»، اینها حرف هاى مادرى 
است که پس از گذشت 40 روز از قتل پسرش بر سر مزار 

صادق برمکى فریاد مى زند.
40 روز از ماجــراى قتــل هولناك صادق مــى گذرد، 
پرونده اى که در آن سه پسر جوان که از دوستان صادق 
بودند ابتدا وى را سوار بر خودرو به اطراف مهاباد بردند و 
سپس با ضربات چاقو و ساطور وى را تا یک قدمى مرگ 
کشاندند و جسد او را در بیابان رها کردند. این سه جوان 
فرداى آن شب براى اطمینان از مرگ صادق برمکى بار 
دیگر به ســراغ وى مى روند که متوجه مى شوند پسر 
جوان هنوز زنده اســت و این بار در حالى که با دوربین 
گوشى موبایل صحنه تلخى را ضبط مى کردند اقدام به 
آتش افروزى کــرده و صادق را که نیمــه جان و غرق 
خون روى زمین افتاده بود آتش زدنــد و عامل جنایت 
که «دانیال» نام دارد در برابر دوربین فریاد مى زند که به 

جهنم من خوش آمدى.

جسد سوخته پسر جوان از ســوى یک چوپان پیدا شد و 
مأموران پلیس خیلى زود دانیــال و دو متهم دیگر این 
پرونده را دستگیر کردند و هر سه به قتل صادق برمکى 

اعتراف کردند.
مراســم چهلم صادق برمکى در حالى در مهاباد صورت 
گرفت که جمعیت زیادى از اهالى شــهر در این مراسم 
حضور پیدا کردند و همگى با در دست گرفتن برگه هایى 
خواستار قصاص سه متهم پرونده شــده بودند. در این 
مراسم همگى فریاد مى زدند که خواستار قصاص قاتالن 
صادق برمکى هستند و شعارهاى مرگ بر شیطان پرست 
مى دادند.بنا به این گزارش، افراد زیادى با دادن پیام به 
خانواده صادق برمکى با آنها ابــراز همدردى کرده اند و 

همگى خواستار قصاص سه پسر جوان شده اند. رئیس پلیس پیشــگیرى پایتخت، ظهر روز شــنبه از 
دســتگیرى یکى از اراذل و اوباش محــدوده مرتضى 
گــرد، خبــر داد و گفــت: این متهــم در حــال فرار 
از راه پلــه هــاى مخفیگاهــش بــود که دســتگیر 

شد.
ســرهنگ رضا بســتو گفت: چندى پیش تعــدادى از 
شهروندان ساکن محدوده مرتضى گرد، ضمن مراجعه 
به کالنترى 171 شهید مصطفى خمینى، از فعالیت ها 
و اقدامات یک شرور ســابقه دار این محدوده شکایت 
کرده و اظهار داشــتند که این فرد با اقدامــات خود از 

شهروندان سلب آسایش کرده است. وى افزود: با توجه 
به حساسیت موضوع و همچنین شــکایت هاى انجام 
شده تیمى از مأموران تجسس واطالعات این کالنترى 
براى شناسایى و دستگیرى متهم وارد عمل شدند. طى 
بررسى هاى انجام شده مشخص شد که این متهم یکى 
از اراذل و اوباش سابقه دار این محدوده است که به تازگى 
از زندان آزاد شده و مجدداً به ســراغ اقدامات مجرمانه 

خود رفته است.
سرهنگ بستو، عنوان داشــت: با این تفصیل مأموران 
روز جمعه مخفیــگاه متهم را شناســایى کردند و براى 
دستگیرى به محل اعزام شدند و طى عملیاتى ضربتى 
موفق شدند این فرد را که با دیدن مأموران سعى داشت 
از راه بام خانه فرار کند در میان راه پله ها دستگیر کردند. 
متهم به همراه سالح سردى که همراه داشت به کالنترى 
منتقل شــده و تحت بازجویى ها به جرائم خود مبنى بر 
حمل سالح سرد، ارعاب و تهدید شهروندان، شرارت و 

زورگیرى اعتراف کرد.
گفتنى اســت، این متهم پس از تکمیــل پرونده براى 
ســیر تحقیقات به پلیس امنیت عمومى تهران بزرگ

 منتقل شد.

راز قتل با کلت کمرى در آستانه فاش شدن

بازداشت شرور قمه کش
 در مخفیگاهش

در مراسم چهلم صادق برمکى چه گذشت؟ 

 قتل پیرزن 84 ساله براى سرقت طال
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رامین مشکاه

هر ساله همه عالقه مندان به گوشى هاى هوشمند منتظر 
معرفى محصوالت اپل هستند تا ببینند این غول دنیاى 
فناورى چه چیزهاى تازه اى براى عرضه در چنته دارد. اما 
امســال اوضاع براى اپل کمى پیچیده بود. از طرفى این 
شرکت سه گوشى بسیار خوب و قدرتمند روانه بازار کرد؛ 
از طرف دیگر به دلیل تبلیغات فراوان بر روى مدل موسوم 
به iPhone X، فروش دو مدل دیگر بسیار پایین تر از حد 
تصور بود. اما این فروش پایین نباید باعث شود که شما 
فکر کنید با دو گوشــى معمولى یا ضعیف طرف هستید. 
براى آشنایى با این دو گوشى و مقایسه آنها با یکدیگر، با 

نصف جهان همراه شوید.
 

طراحى
هر دوى این گوشى ها از بهترین و لوکس ترین مواد ساخته 
شده اند. در سایت هاى مختلف جنس بدنه این گوشى ها 
شیشه و فلز ذکر شده؛ اما این شیشه، هر شیشه اى نیست. 
کیفیت بســیار باالى شیشه مورد اســتفاده در بدنه این 
گوشى ها هم استحکام بســیار باالیى دارد و هم لمس 
آن به دست کاربر احساس بســیار خوشایندى را منتقل 
مى کند؛ چیزى که به ســختى مى توان مشابهش را در 
میان گوشــى هاى دیگر بازار تجربه کرد. درست است 
که این دو گوشى کیفیت ســاخت باالیى دارند و تجربه 
کاربرى فیزیکــى خوبى را به کاربــر مى دهند؛ اما زبان 
طراحى قدیمى آنها را مى توان یکى از دالیل فروش نه 
چندان موفق آن ها برشمرد. در نیمه دوم سال 2017 اکثر 
پرچمداران بازار در نمایشــگر هاى خود از نسبت تصویر 
18:9 استفاده کرده اند و حاشــیه هاى نمایشگر را تا حد 
ممکن کم کرده اند؛ اما در آیفون 8 و 8 پالس شاهد این 
امر نبودیم و این گوشى ها هم مشــابه اجداد خود داراى 
 Home حاشیه زیادى در اطراف نمایشگر هستند. دکمه

نیز کما فى السابق در زیر نمایشگر جا خوش کرده است.
از منظر طراحى، iPhone 8 و iPhone 8Plus تفاوتى با 
هم ندارند؛ اما اندازه آن ها با هم متفاوت است. همانطور 
که از اسم آنها مشخص است، iPhone 8 Plus نسخه 
بزرگ تر است و داراى نمایشگرى 5,5 اینچى است؛ اما 
از طرف دیگر، در iPhone 8 به یک نمایشگر 4,7 اینچى 
اکتفا شده است. شاید روى کاغذ کار کردن با نمایشگرى 
کوچک تر از 5 اینچ چندان دلچســب نباشد، اما تایپ و 
کاربرى راحت تر یکى از مزایاى بزرگ داشتن نمایشگرى 
با این ابعاد اســت. مزیت دیگر آن را مى توان وزن کمتر 

گوشى برشــمرد؛ هرچند خیلى از افراد عادت دارند که 
با گوشى هاى ســنگین کار کنند و احســاس استحکام 
بیشترى از این نوع گوشــى ها دریافت مى کنند. گوشى 
iPhone 8 تنها 148 گرم وزن دارد و این در حالى است 

که نسخه پالس آن وزنى بالغ بر 202 گرم دارد که براى 
یک گوشى با نمایشگرى 5,5 اینچى بسیار زیاد است. به 
مانند نسل گذشته گوشــى هاى آیفون، نسخه هاى 8 و 
8 پالس هم از گواهینامه IP67 بهره مى برند که نشان 
مى دهد در برابر آب تا حــدى مقاومند و حتى مى توان با 

آنها زیر آب کار کرد.
در بخش طراحى هر دو گوشــى عملکرد مشابهى دارند 
و اینکه کدام یک نمره باالترى کسب مى کند، به سلیقه 

شما بستگى دارد.

صفحه نمایش
نمایشــگر هر دوى این گوشــى ها مبتنى بر پنل هاى 
 LED Backlit مخصوص شرکت اپل هستند که از نوع
IPS LCD است. در مبحث رزولوشن شاهد آن هستیم 

که بر روى iPhone 8 از رزولوشن 1334×750 استفاده 
شــده که تفاوت چندانى با HD ندارد. ممکن است روى 
کاغذ این رزولوشن دلسردکننده به نظر بیاید؛ اما حقیقت 
این است که با توجه به ابعاد این نمایشگر، چشم انسان 
به راحتى نمى تواند تفاوت میان این رزولوشــن و مفادیر 
باالتر را تشخیص دهد و تراکم پیکسلى 326 پیکسل بر 
هر اینچ در این نمایشگر به خوبى پاسخگوى نیاز کاربر 
است. گوشى iPhone 8 نیز از رزولوشن Full HD بهره 
مى برد که منتج به داشتن تراکم پیکسلى 401 پیکسل بر 
هر اینچ شده است. نمایش جزئیات در این نمایشگرها با 
دقت مناسبى صورت مى گیرد؛ اما نسخه پالس کمى در 
این موضوع به نســخه معمولى چربش دارد. در مبحث 
 Wide color دقت رنگ، هر دوى این گوشى ها از فناورى
gamut display و True-tone display بهره مى برند 

که به آن ها کمک مى کند رنگ هایــى طبیعى تر از اکثر 
گوشى هاى موجود در بازار را به نمایش بگذارند. نمایشگر 
این گوشى ها نه تنها با فناورى یونى تقویت شده و بسیار 
مقاوم است؛ بلکه با داشتن یک الیه اولئوفوبیک چربى 
نوك انگشتان کاربر را هم جذب نمى کند و به این ترتیب 

اثر انگشت شما بر روى آنها باقى نمى ماند.

دوربین
مبحث دوربین یکى از بارزترین نقاط تفاوت بین آیفون 

8 و نسخه پالس آن اســت. در حالى که آیفون 8 از یک 
دوربین 12 مگاپیکســلى با پیکســل هاى درشت بهره 
مى برد تا بتواند در هر شرایطى عکس هاى واضح و دقیق 
ثبت کند، نسخه پالس پا را از این هم فراتر گذاشته و با 
داشتن دو دوربین 12 مگپیکسلى، امکانات بى شمارى 
را در اختیار کاربر قرار مى دهد. از مزایاى اســتفاده از دو 
دوربین، امکان زوم 2 برابرى بدون افت کیفیت و امکان 
ثبت بهتر عمق تصاویر است. هر دوى این گوشى ها در 
عمل بسیار قدرتمند هستند و تصاویرى بسیار شفاف و 
طبیعى ثبت مى کنند. هرچند بر روى کاغذ دوربین این 
 iPhone 7 Plus و iPhone 7 دو گوشى با دوربین هاى
تفاوتى ندارند؛ در عمل این تفاوت کامًال مشهود است: 
ثبت رنگ ها بهتر صورت مى گیرد و سلفى هاى ثبت شده 
با نسل جدید کیفیتى به مراتب بهتر از نسل پیشین دارند.

سخت افزار
هر دوى این گوشــى ها از تراشــه هاى شش هسته اى 
ساخت اپل موســوم به A11 Bionic بهره مى برند. این 
پردازنده ها به دلیل هماهنگى بســیار باالیى که با سایر 
اجزاى پردازشى و رایانشى گوشى دارند، نیازى به استفاده 
از حافظه اجرایى زیاد ندارنــد و تنها با 2 ( در آیفون 8) و 

3 گیگابایت حافظه رم ( در آیفون 8 پالس) مى توانند 
سنگین ترین اپلیکیشن هاى اکوسیستم iOS را به 

راحتى آب خوردن اجــرا کنند. اجراى بازى هاى 
سه بعدى، اپلیکیشــن هاى متکى بر واقعیت 
افزوده و ویرایش فایل هاى سنگین ویدیویى، 

همه و همه به راحتى در این گوشى ها اجرا 
مى شوند و تجربه اى دلپذیر و باورنکردنى 
از سرعت و قدرت را در اختیار کاربر قرار 

مى دهند.

باترى
آیفون 8 با داشــتن باترى لیتیوم یونى با ظرفیت 1821 
میلى آمپر ساعتى، هرچند هرگز نمى تواند در زمینه زمان 
کاربرى جزو بهترین ها باشد، اما در مجموع عملکردى 
مناسب و قابل قبول ارائه مى دهد. در صورتى که از گوشى 
خود استفاده ســنگین و به مدت طوالنى نداشته باشید، 
مى توانید براى یک روز روى آن حســاب کنید. از سوى 
دیگر، آیفون 8 پالس با داشــتن یک باترى بزرگ تر با 
ظرفیت 2691 میلى آمپر ســاعت عملکردى بسیار بهتر 
نسبت به نسخه کوچک تر خود دارد و به کاربر احساس 

آرامش بیشــترى هدیه مى دهد. شایان ذکر است که به 
لطف داشتن بدنه شیشــه اى، هر دوى این گوشى ها از 
فناورى شارژ بى سیم هم پشتیبانى مى کنند؛ اما سرعت 

شارژ شدن آنها در این حالت بسیار پایین است.

محیط کاربرى
در بخش نرم افزار و محیط کاربرى هم این دو گوشــى 
کامًال مشابه هم هستند. نســخه iOS موجود روى هر 
دوى این گوشى ها مشابه است و هر دو از آخرین نسخه 
iOS پشتیبانى مى کنند. همه چیز در این گوشى ها بسیار 

نرم و روان انجام مى شــود 
و جا بــه جایــى بین 

صفحات آنها بسیار 
تبخــش  لذ

است.

یـک « پالس» 
درتمند هستند و تصاویرى بسیار شفاف و 
ى کنند. هرچند بر روى کاغذ دوربین این 
iPhone 7 Plus و s iPhone 7 7وربین هاى

؛ در عمل این تفاوت کامًال مشهود است: 
هترصورت مى گیرد و سلفى هاى ثبت شده 
کیفیتى به مراتب بهتر از نسل پیشین دارند.

 افزار
گوشــى ها از تراشــه هاى شش هسته اى 
cســوم به A11 Bionic بهره مى برند. این 

 دلیل هماهنگى بســیار باالیى که با سایر
ى و رایانشى گوشى دارند، نیازى به استفاده 
و) و 8 ( در آیفون 8 2یىزیاد ندارنــد و تنها با 2
8افظه رم ( در آیفون 8 پالس) مى توانند 

Sپلیکیشن هاى اکوسیستم iOS را به 

ردناجــرا کنند. اجراى بازى هاى 
کیشــن هاى متکى بر واقعیت 
شفایل هاى سنگین ویدیویى،
 راحتى در این گوشى ها اجرا 
ربه اى دلپذیر و باورنکردنى 
رترا در اختیار کاربر قرار 

1شــتن باترى لیتیوم یونى با ظرفیت1821
تى، هرچند هرگز نمى تواند در زمینه زمان 
هترین ها باشد، اما در مجموع عملکردى 
 قبول ارائه مى دهد. در صورتى که از گوشى 
ســنگین و به مدت طوالنى نداشته باشید، 
ى یک روز روى آن حســاب کنید. از سوى 
8 پالس با داشــتن یک باترى بزرگ تر با 
2 میلى آمپر ســاعت عملکردى بسیار بهتر 
خه کوچک تر خود دارد و به کاربر احساس 

دوى این گوشى ها مشابه است و هر دو از آخرین نسخه 
iOS پشتیبانى مى کنند. همه چیز در این گوشى ها بسیار 

نرم و روان انجام مى شــود 
و جا بــه جایــى بین 

صفحات آنها بسیار 
تبخــش  لذ

است.

+
و این همه غوغا؟!

iPhone 8 PlusPlus  

اگر تمایل به اجازه ویال، سوئیت و آپارتمان دارید و به دنبال این هستید 
تا با بودجه خاصى مناسب ترین مکان ممکن را اجاره کنید، اپلیکیشن 
ویالیاب به شما کمک مى کند. با استفاده از این اپلیکیشین مى توانید 
مجموعه عظیمــى از ویالهاى مختلف را در مناطق متنوع کشــور 

مشاهده و با بهترین قیمت ممکن آنها را اجاره کنید. 
با استفاده از اپلیکیشن ویالیاب مى توانید در هر نقطه از ایران بهترین 
خانه ها را با بهترین قیمت ممکن براى اجاره پیدا کنید. بدین منظور 
کافى اســت که اطالعاتى مثل مقصد مورد نظرتان، نوع خانه مورد 
نظرتان (ویال، آپارتمان، سوئیت و...)، امکانات مورد نیاز، بودجه خود و 
متراژ مد نظر را مشخص کنید و شاهد ارائه لیست عظیمى از خانه هاى 

منطبق با نیازتان توسط اپلیکیشن ویالیاب باشید.ویالیاب داراى یک 
نسخه تحت وب هم هســت که به راحتى در دسترس کاربران قرار 

گرفته است.
تمام ویالها، آپارتمان  ها و سوئیت هایى که در اپلیکیشن ویالیاب براى 
اجازه دادن ثبت مى شوند داراى عکس و توضیحات تکمیلى هستند، 
بنابراین شما به صورت دقیق با محیط خانه اى که براى اجاره کردنش 

پول مى دهید آشنا خواهید شد.
عالوه بر قیمت دقیق اجاره خانه ها، امکانات آنها هم به صورت دقیق 
توسط اپلیکیشن ویالیاب شرح داده مى شــود. براى هر خانه یا ویال 
آدرس، متراژ، ظرفیت، چشم انداز و توضیحات اضافه و غیره ارائه شده 

که شما را بیشتر با مشــخصات مقصد آشنا مى کند. ضمنا اپلیکیشن 
ویالیاب امکان ثبت نظر براى هر یــک از ویالها را هم قراهم کرده 
اســت، بنابراین کاربران مى تواننــد از نظرات ســایرین براى اجاره 

مکان  هاى بهتر هم استفاده کنید.
بنابراین اگر به دنبال اجازه خانه و ویالهاى تفریحى هستید یا خودتان 
ویالیى داشته و تمایل دارید آن را اجاره بدهید، اپلیکیشن  ویالیاب با 
کوتاه  کردن دست دالالن و ارتباط دادن مستقیم اجاره کننده و اجاره 
دهنده، بهترین بســتر ممکن را فراهم مى کند. اپلیکیشن ویالیاب 
به صورت رایگان منتشر شــده و از طریق کافه بازار مى توانید آن را 

دانلود کنید.

شن
رده 
جاره

تان 
ب با

جاره 
یاب 
ن را 

با اپلیکیشن 
ویالیاب، ویالها و 
سوئیت هاى دلخواه 
را رزرو کنید!

Pocket Rush  بازى محبوب، جالب و ســرگرم کننده در سبک بازى هاى ماشین 

سوارى و رسینگ از استودیوى redBit games براى دستگاه هاى اندرویدى است که 
به صورت رایگان در گوگل پلى عرضه شده است. با نصب Pocket Rush برروى تبلت 
و یا گوشى اندرویدى تان مى توانید مسابقه اتومبیلرانى را با گرافیک چند وجهى بسیار 

زیبا و در ده مسیر کوهستانى تجربه کنید! 
طورى مسابقه دهید که تا به حال نداده اید؛ از قاره اى به قاره دیگر بروید و ثابت کنید 
در هر مسیرى که مسابقه دهید، مى توانید بهترین باشید! با تمام سرعت در مسیرهاى 
مستقیم حرکت کنید و قبل از آنکه به پیچ ها برسید، سرعت تان را کاهش دهید ؛ طورى 
رانندگى کنید که هیچکس به گردتان هم نرسد! با دوســتانتان یا کاربران دیگرى از 

سراسر جهان به صورت آنالین و در مسیرها و تورنومنت هاى مختلف مسابقه دهید و با 
شکست آنها خود را به صدر جدول باالترین امتیازات بازى برسانید! اگر از عالقه مندان 

به بازى  هاى ماشین سوارى هستید Pocket Rush را از دست ندهید.

همانطور که مى دانید پیکســل 2 شرکت 
گوگل بــا وجود رابط کاربــرى و کارایى 
باال که مورد استقبال بسیارى از کاربران 
در سراســر دنیا قرار گرفته اما از طرفى 
حذف جــک 3,5 میلیمتــرى هدفون آن 
باعث نارضایتى طرفداران همیشــگى 
هدفون هاى سیمى و کاربران عالقه مند به 
استفاده از کابل aux در خودرو شده است. 
حال با اینکه آداپتور جک 3,5 میلیمترى 
هدفون براى پیکســل 2 هم عرضه شده 
اما بسیارى از کاربران ترجیح مى دهند در 
حین گوش دادن به موسیقى، گوشى خود 

را هم به صورت همزمان شارژ کنند.
خبر خوب اینکه خوشبختانه با استفاده از 
آداپتور 2 به 1 مى توانید به طور همزمان 
از شارژر و هدفون خود بر روى پیکسل 2 

استفاده کنید.
اگر براى خرید چنین آداپتورى به وبسایت 
آمازون بروید، احتماالً کار خیلى ساده اى 
نخواهید داشت چراکه برعکس بسیارى 
از وسایلى که به راحتى در آمازون مى توان 
خریدارى کرد، پیدا کردن یک اداپتور 2 
به 1 اصًال کار ساده اى نیست و تنها تعداد 

محدودى از ایــن دیوایس ها در آمازون 
یافت مى شوند که احتماالً تنها از طریق 
اشــترایک پرایم قابل خریدارى خواهند 
بود. مشــکل بعدى اینکه بسیارى از این 
آدااپتورها خیلى توســط کاربران نقد و 
بررسى نشــده اند و نمى توان از کیفیت 
آنها اطمینان دقیق پیدا کرد و حتى ممکن 
است پس از خرید یکى از همین اداپتورها 

از انتخابتان پشیمان شوید.
بنابرایــن اعتمــاد به آنچــه از آمازون 
مى خرید کمى سخت است. البته در حال 
حاضر وضعیت گوگل اســتور هم تعریف 
چندانى ندارد. در حال حاضر در وبسایت 
این شــرکت تنها آداپتــور Moshi که 
از یو اس بى نوع C پشــتیبانى مى کند، 
دیده مى شــود که البته این محصول هم 
هنوز براى خرید موجود نشــده اســت. 
بنابراین باید منتظر باشــیم تــا ببینیم 
این آداپتور پــس از عرضه چگونه عمل 
خواهد کرد. قیمت تعیین شده براى این 
آداپتور 44/95  دالر است که براى چنین 
دیوایسى قیمت تقریباً باالیى محسوب 

مى شود.

بازى ماشین سوارى و 
رسینگ محبوب اندروید

دسترسى به اماکن مورد نیاز زائران ایرانى در کربال، 
نجف و سایر شــهرهاى زیارتى عراق با اپلیکیشن 

امکانپذیر شد.
یک اپلیکیشن مکان محور ایرانى براى ایام رابعین 
امسال براى نخســتین بار اماکن عراق را نیز تحت 

پوشش قرار داده است.
این اپلیکیشــن مکان محور «پونز» نــام دارد که 
راهنمــاى مکان ها در 474 شــهر ایران اســت، 
مکان هاى مورد نیاز زائران کربال، نجف و ســایر 
شهرهاى زیارتى عراق را نیز به فهرست مکان هاى 
موجود در پونز اضافه کرده است. در میان مکان هاى 
اضافه شــده، عالوه بر مکان هاى زیارتى، اماکن 
خدماتى مورد نیاز عاشــقان امام حســین (ع)  از 
جمله اماکن متبرکه و زیاتگاه هــا، مراکز درمانى، 
داروخانه ها، هتل ها و محل هاى اقامت، رستوران ها 

و موکب ها نیز فهرست شده اند.
زائران اربعین در طول مسیر خود از هر نقطه ایران به 
سمت مرز عراق مى توانند،اماکن مورد نیاز خود را در 
حین سفر پیدا کنند و جزئ یات آن مکان شامل معرفى 

اجمالى، عکس، نشانى و نظرات کاربران را ببینند.
 همچنین کاربران نیز مى تواننــد تجربه و خاطره 
خود را با ارسال عکس یا متن به اطالعات هر مکان 

اضافه کنند.

شرکت Nest یکى از معروف ترین سازندگان تجهیزات 
امنیتى اینترنت اشیاء  براى خانه هاى هوشمند است. چند 
سالى است که این شــرکت در مالکیت گوگل است و 
بهترین دستگاه هاى کنترل و مدیریت خانگى را معرفى 

مى کند.

 این شــرکت در ســرى جدید محصــوالت خود یک 
سیســتم امنیتى یکپارچه به نام Nest Secure معرفى 
کرد که توجه همگان را به خود جلب کرده اســت. این 
سیســتم از یک هاب مرکزى به نام Nest Guard و دو 
 Nest و Nest Detect ســخت افزار دیگر به نام هــاى

Tag تشکیل شده است که در کنار یکدیگر یک سیستم 

یکپارچه هشــدار و مراقبت از خانــه را فراهم مى کنند. 
همچنین، مى تواند با دوربین هاى این شــرکت سینک 
شــود تا همه چیز تحت کنترل و اختیارش باشــد. هاب 
Nest Guard مجهز به باترى و حســگرهاى حرکتى 

اســت تا کوچک ترین تحرکى را در خانه شناسایى و به 
گوشى هاى تلفن همراه تعریف شده گزارش کند. 

Nest Detect بــه در هــاى خانه نصب مى شــود و با 

شناسایى افراد تأیید شده، در ها را باز مى کند. ولى براى 
افراد ناشناس بسته مى ماند.

Nest Tag نیز یک تراشه NFC است که مى تواند روى 

دسته کلید یا وسایل کودکان و اعضاى خانواده نصب شود 
 Nest و هنگام ورود به خانه بــا گرفتن در نزدیکى هاب
Guard ورودشان را به سیســتم اعالم کند. این کیت 

 Nest Detects دو عدد ،Nest Guard شامل یک عدد
و دو عدد Nest Tag بــه قیمــت 499 دالر به فروش 

مى رسد.

استفاده همزمان از 
هدفون و شارژر 

یافتن اماکن عراق در ایام پیکسل 2
اربعین با اپلیکیشن موبایل

Nest سیستم امنیتى جدید اینترنت اشیاء شرکت
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نمایشگاه «سیال و پارس، یک خاطره مشترك» عصر شنبه 13 آبان افتتاح شد. 

در این نمایشگاه 144 شىء تاریخى و نفیس از موزه کیانگ جو کره جنوبى در 

 این نمایشگاه که متقارن با 
تاالر موزه ملى ایران به نمایش درآمده است. آثار

ویه در ایران است، فرهنگ «سیال» در کره را که یکى از 
دوره  ساسانیان تا آل ب

هنگ ایرانى است، نشان مى دهد.
فرهنگ هاى نزدیک به فر

آلودگى هواى 
تهران

ترافیک مسیرهاى 
منتهى به مهران و 
پایانه مرزى باعث 
شده است عده اى 

از مردم این مسیر را 
پیاده طى کنند.

«باداب سورت»، دومین اثر ملى ایران پس از دماوند و دومین چشمه  طبیعى آب شور دنیا، 
مجموعه اى از چشمه هاى پلکانى تراورتنى در روستاى «اروست» از توابع چهاردانگه  سارى 
است. چهره  هزاررنگ و گرمابخش باداب سورت در کنار آب معدنى گازدارى که از دل زمین 
مى جوشد سبب شده بود تا این جاذبه  طبیعى گردشگرى، ساالنه هزاران گردشگر داخلى و 

خارجى را روانه  این روستاى کوچک کند.

آذربایجان غربى قطب تولید سیب کشور با تولید حدود یک سوم سیب کشور در رده 
اول تولید این محصول پر آب قرار دارد که براى تولید هر صد گرم سیب درختى 70 

لیتر آب شیرین مصرف مى شود که این امر باعث ایجاد بحران کم آبى در دومین استان 
پر آب کشور شده است. امسال یک میلیون و 200 هزار ُتن سیب در آذربایجان غربى 
تولید شده در حالى که بنا به اعالم مسئولین گمرك فقط 20 هزار تن صادر شده است. 

صادر نشدن این محصول باعث شده کشاورزان محصوالت باغى به ویژه سیب را 
پیش از موعد چیده و آن را کنار جاده ها بریزند تا به نام زیر درختى به نازل ترین قیمت 

بفروشند.

تمرین دیروز تیم ملى فوتبال 
برپایى نمایشگاه در ورزشگاه آزادى 

«سقوط شیطان بزرگ» در تهران

در حادثه رانندگى در محور اراك - بروجرد به علت 

بر خورد خودرو پژو با مینى بوس در 40 کیلومترى 

بروجرد 3 نفر کشته و 6 نفر مصدوم شدند.

آذربایجا




