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««نهنه»»قاطعقاطع سپاهان  سپاهان به به جبارى

کرانچار «دژآگه» راکرانچار «دژآگه» را
 مى خواهد مى خواهد

13
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چطور اینستاگرام خود را مثل یک حرفه اى 
مدیریت کنیم؟

11

باز این چه شورش است که در اربعین توست           باز این چه شورش است که در اربعین توست           
                                               باز این چه ماتم است که دلها غمین توست                                               باز این چه ماتم است که دلها غمین توست

زوار اربعین تو ایمانشان  سر  است     زوار اربعین تو ایمانشان  سر  است     
                                              ایمان عالمتى است که در اربعین توست                                              ایمان عالمتى است که در اربعین توست

اربعین سرور و ساالر شهیدان، یگانه آزاده جهان، قهرمان دشت کربال و اربعین سرور و ساالر شهیدان، یگانه آزاده جهان، قهرمان دشت کربال و 
72 یار باوفایش را به عموم شیعیان تسلیت عرض مى نماییم.72 یار باوفایش را به عموم شیعیان تسلیت عرض مى نماییم.

روابط عمومى شهردارى
 و شوراى اسالمى شهر نصر آباد

در اربعین حماسه ساز عاشورا، تنها چیزى در اربعین حماسه ساز عاشورا، تنها چیزى 
که براى ما تداعى مى شود، حدیث خونکه براى ما تداعى مى شود، حدیث خون

 و پیروزى است. اى سجاده نشین لحظه هاى  و پیروزى است. اى سجاده نشین لحظه هاى 
سرخ عبادت! دستى برآور و سینه هایمان سرخ عبادت! دستى برآور و سینه هایمان 

را عاشورایى کن. را عاشورایى کن. 

فرا رسیدن اربعین حسینى، چهلمین روز شهادتفرا رسیدن اربعین حسینى، چهلمین روز شهادت
 حضرت امام حسین(ع) و یاران باوفایش تسلیت باد. حضرت امام حسین(ع) و یاران باوفایش تسلیت باد.

شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان

است.  محزون  و  غمزده  مى نــگریم  را  که  هر  رسد،   مى  راه  از  که  است. اربعین  محزون  و  غمزده  مى نــگریم  را  که  هر  رسد،   مى  راه  از  که  اربعین 
چهل روز است که دل از سوگ شهیدان کربال خون است. باز دوباره عاشوراییان چهل روز است که دل از سوگ شهیدان کربال خون است. باز دوباره عاشوراییان 

به یاد موالیشان اشک مى ریزند. باز دل ها خون شده و چشم ها گریان.به یاد موالیشان اشک مى ریزند. باز دل ها خون شده و چشم ها گریان.

فرا رسیدن اربعین سومین اختر امامت و والیت، ساالر شهیدان فرا رسیدن اربعین سومین اختر امامت و والیت، ساالر شهیدان 
حضرت امام حسینحضرت امام حسین(ع)(ع) را به همه عاشقان امامت و والیت تسلیت عرض مى کنیم. را به همه عاشقان امامت و والیت تسلیت عرض مى کنیم.

روابط عمومى شهردارى
 و شوراى اسالمى شهر عسگران
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فضا، فضاى فضا، فضاى 
بیزینس است بیزینس است 
نه هنرنه هنر

انتقاد بازیگر انتقاد بازیگر 
سریال «کاله پهلوى»سریال «کاله پهلوى»
 از برنامه ریزى براى اکران فیلم ها:
 از برنامه ریزى براى اکران فیلم ها:

وقتى چاى خطرناك مى شود 
15وقتى چاى خطرناك مى شود 

غذاهایى که تعادل باکترى هاى روده را به هم مى ریزد
داستان تلخ و دنباله دار 5 کودك و یک جوان

یشارژر خورشیدى قابل حمل هم به بازار مى آید ى ر
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روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى
و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان 

متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند. 

شرایط متقاضیان حقوقى: تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکارى (حداقل پایه 5 ساختمان و پایه 
5 تأسیسات) از سازمان مد یریت و برنامه ریزى یا پیمانکاران داراى پایه 5 ساختمان از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزى که حداقل دو پروژه ساخت بیمارستانى مشابه به تأیید مدیریت امور فنى 

دانشگاه مربوطه انجام داده باشند. 
برآورد اولیه پروژه: 42/690/067/638 ریال براساس فهرست بها سال 1396 

تاریخ توزیع اســناد مناقصه: از روز چهارشــنبه مورخ 96/8/17 لغایت روز سه شنبه مورخ 
 1396/8/23

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى پروژه تکمیل 
ساختمان اصلى بیمارستان شرق اصفهان 

(ورزنه) به صورت سرجمع براساس فهرست بها سال 1396

م الف: 103089 
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«پدرو آلمودوار» که قرار بود تهیه کننده فیلم «همه 
مى دانند» تازه ترین اثر اصغر فرهادى در اســپانیا 
باشد، به گفته «آگوســتین آلمودوار» با این پروژه 
قطع همکارى کرد. در همین راستا روابط عمومى 
فیلم «همه مى دانند» درباره خبر همکارى نکردن 

آلمودوار در تهیه این فیلم اینطور توضیح داد:
«تصمیم به عدم همکارى با کمپانــى "برادران 

آلمودوار" در تهیه فیلم "همه مى دانند" پیش 
از شــروع پیش تولیــد فیلم و در مــاه  ِمى 
(اردیبهشت ماه) توسط تهیه کننده فرانسوى 
گرفته شد. علت این تصمیم عدم تفاهم این 
دو کمپانى در برآورد بودجه تهیه فیلم بوده 
اســت. به همین دلیل عدم توافق براى آغاز 
پروژه قبل از پیش تولید  اتخاذ و پروژه با یک 

کمپانى اســپانیایى به عنوان تهیه کننده 
اسپانیایى وارد مرحله پیش تولید 

شده است.»
فیلمبــردارى «همــه 
مى دانند» چهار هفته 
دیگر به پایان مى رسد. 
«خاویر باردم» و «پنه 
لوپه کروز» بازیگران 
اسپانیایى و «ریکاردو 
داریــن» بازیگــر 
آرژانتینى، بازیگران 
اصلى آنهســتند. در 
خالصــه داســتان 
فیلــم مى خوانیــم: 
«کارولینا براى دیدار 

با خانواده اش از آرژانتین 
بــه زادگاهــش اســپانیا 

بازمى گردد. در این ســفر که 
پیش بینى مى شــد به تجدید 
دیدار اعضاى خانواده خالصه 
شود، رویدادهاى غیرمنتظره اى 
بــه وقــوع مى پیونــدد که بر 
روند زندگــى کارولینــا تأثیر 

مى گذارد...»

على اوجى، بازیگر و تهیه کننده موســیقى با انتشار عکسى از 
آرامگاه حافظ شیرازى نسبت به یکى از حرکت هاى غیرفرهنگى 
که معموًال بر روى آثار تاریخى کشــور انجام مى شود، واکنش 

نشان داد.
این هنرمند با انتشار عکســى از یادگارى نوشتن بر روى آثار 

تاریخى در اینستاگرامش نوشت:
«در ســال 1153 بــه دســتور کریــم خــان زنــد ایــن 
ســنگ مرمــر بــراى مــزار حضــرت حافــظ تهیه شــد 
تا احمد حسین زاده و ســلیمان صالحى بیان و اسمشون رو با 
چاقو یا میله روش حک کنن و به ما یادآور بشن که چه فرهنگ 

واالیى داریم ...
پ.ن: اونایى که ســئوال دارن راجع به اینکــه چرا اینجوریه و 

اونجوریه از این دو تا بپرسن...
پ.ن 2: نظر حافــظ در مورد آرامگاه خودش رو این دوســتان 

اشتباه فهمیدن
بر سر تربت ما چون گذرى، همت خواه
که زیارتگه رندان جهان خواهد بود.»

حسین محب اهرى بازیگر عرصه تلویزیون و سینما درخصوص مشکالت به وجود آمده براى وى در 
جریان درمان بیمارى اش گفت: متأسفانه این روزها روند درمانم به کلى متوقف شده است زیرا براى 

درمان نیاز به تزریق دارویى دارم که قیمت بسیار باالیى دارد.
بازیگر سریال «دردسرهاى عظیم» با اشاره به قصد خود براى انتشــار نامه اى نسبت به مسئولین 
فرهنگى، تأکید کرد: من بسیار غمگینم و مى خواهم این تنهایى ام را در نامه اى منتشر کنم. در این 
شرایط سخت هیچکس به کمکم نیامده و انگار فراموش شده ام. هزینه هاى درمان سرطان شوخى 

بردار نیست و این مبالغ کامًال از عهده من خارج است.
وى افزود: در حال حاضر باید براى تکمیل روند درمان هفت آمپول تزریق کنم که هر کدام از آنها 13 
میلیون تومان قیمت دارند، من توان پاسخ به شــیمى درمانى را نداشته و مغز استخوانم دیگر قادر به 
خون سازى نیست. پزشکان گفته اند که براى پیوند مغز استخوان آمادگى ندارم و تنها راه رسیدن به 
این آمادگى تزریق هفت آمپول 13 میلیون تومانى است. آمپول هایى که بدن را از لحاظ قوا براى ادامه 

درمان آماده مى کنند.
بازیگر سریال «معماى شــاه» با گالیه از نهادهاى خیریه و ســازمان هاى بیمارى خاص تصریح 
کرد: انتظار دارم با وجود این همه ســازمان هاى خیرخواهانه و نهادهاى خصوصى و دولتى در مورد 
بیمارى هاى خاص، حمایتى براى تکمیل روند درمان من انجام پذیرد. متأسفانه هیچ خبرى از این 

نهادها هم نیست و انگار این سازمان  ها تنها اسم هستند.

محب اهرى با اشاره به بى اعتنایى مسئولین نسبت به وضعیت جسمانى خود خاطرنشان کرد: مسئولین 
فرهنگى کامًال نسبت به این اتفاقات بى تفاوت عمل کرده اند. هیچکس طى این مدت به من سر نزده و 
حمایتى هم از من انجام نشده است. من سال ها در وزارت ارشاد کار کرده ام و عالوه بر آن سابقه زیادى 
در بازیگرى دارم و انتظار دارم در این شرایط مسئولین فرهنگى کمى به یاد من باشند. من تمام عمر خود 

را در بازیگرى گذاشته ام و حاال که نوبت به کمک مسئولین فرهنگى است تنها مانده ام.

امیرعلى دانایى با بازى در ســریال «کاله پهلوى» 
بیش از گذشته شــناخته شد. او در جشــنواره سى و 
پنجم با فیلم «انــزوا» به کارگردانــى مرتضى على 
عباس میرزایى حضور یافت. این فیلم از هفته آینده در 

سینماهاى سراسر کشور اکران خواهد شد.
دانایى بازیگر نقش «پرویــز» در فیلم «انزوا» درباره 
بازى در این فیلم گفت: بــازى در «انزوا» براى من 
بسیار دشــوار بود یا بهتر اســت بگویم که متفاوت

 بود. زیرا هم به لحاظ ظاهرى و هم به لحاظ شخصیتى 
تفاوت زیادى با من داشــت. به همین دلیل روى این 
نقش خیلى کار کردم. البته سعى کرده ام نقش هایى 
که تا به امروز بازى کرده ام در اصل بازى نکنم و با آن 
زندگى کنم. وقتى نقــش را درك مى کنید ناخودآگاه 
موضوعاتى فراتر از یک بازى معمولى به شما انتقال 
پیدا مى کند. این اتفاق در سریال «کاله پهلوى» نیز 
براى من رخ داد. مهم است که مخاطبان آن نقش را 
درك کنند تا اینکه بازى بازیگر را در نظر بگیرند. پرویز 
«انزوا» یک شخصیت کامًال درونى است. 70 درصد از 
بازى در این نقش چشمى و با حرکات صورت و بدون 
کالم اتفاق مى افتد. بســیارى از بازیگران  امروز، با 

فریاد و بخش بیرونى خود بازى مى کنند اما این نقش 
کامًال متفاوت بود. با اینکه قهرمان فیلم بود اما دیالوگ 

به خصوصى نداشت.
او ادامه داد: بــه هیچ عنوان در حوزه ســینما، نگاه و 
بیاِن اعتراضى ندارم. اینکــه چرا به نقش پرویز توجه 
نشد را باید از کســان دیگرى بپرسیم. اما مهم نیست 
باید به جلو حرکــت کرد. اگر از تلویزیــون فیلمنامه 
خوبى به دستم برسد بازى مى کنم. با دو تهیه کننده 
براى بازى در دو فیلم قرارداد داشــتم که هر دو آنها 
عقب افتاد. به همیــن دلیل دو تئاتر را نیز از دســت 
دادم. امسال پیشــنهادات زیادى داشتم. اما متأسفانه 
فیلمنامه ها از اهمیت و درجه کیفى مناسب برخوردار 
نبودند. از تئاتر سینما و تلویزیون پیشنهاد داشتم. براى 
جشــنواره امســال در فیلم خاصى حضور نداشته ام.

باید صبر کنم ببینم چه اتفاقى مى افتد. ســال قبل و 
در جشنواره گذشته کســانى از کادر خود فجر به من 
موضوعاتى را گفتند که بهتر است درباره آن صحبت 
نکنیم. باید در شخصیت شما هوچیگرى وجود داشته 
باشد. اما من اینگونه نیستم و سعى دارم کارم را انجام

 دهم.

دانایى درباره رضایت مخاطبان ســینما گفت: سعى 
کردم در فیلم «اشــباح» ،«انزوا» و ســریال «کاله 
پهلوى» نشان دهم کســب رضایت مخاطب از هز 
چیزى مهمتر است. هیچکدام از نقش هاى من شبیه به 
هم نبوده است. خیلى برایم راحت بوده است که نقش 
بچه خوش تیپ ها را در فیلم هاى کمدى بازى کنم. 
البته کمدى هم یک بار بازى کرده ام اما خیلى سریع 

از آن فاصله گرفتم.
بازیگر فیلــم «آپاندیس» درباره بــازى در این فیلم 
گفت: جالب اســت که «آپاندیــس» جوایز خوبى را 
دریافت کرده اســت. و حضور بین المللى قابل قبولى 
داشته اما در جشنواره فجر جایى نداشت! «آپاندیس» 
در جشنواره مونترال در بخش اصلى موفق بود. یکى 
از کارهاى مهمى که بایــد در قبال یک فیلم صورت 
بگیرد تا آن فیلم به خوبى دیده شود، موضوع تبلیغات 
است. تبلیغات در یک فیلم بسیار حائز اهمیت است؛ 
در جشنواره مونترال در بخش اصلى فیلم «آپاندیس» 
جایزه فیلمنامه را دریافت کرد. اما هیچ بازتابى نداشت. 
اما کســانى هم در بخش جانبى جشــنواره دیگرى 
جوایزى را دریافت کردند؛ که ســرو صداى ویژه اى 

براى آنها بــه راه افتاد. آقاى فرهــادى و مجیدى در 
جشــنواره مونترال جایزه گرفته بودند. «آپاندیس» 
بازتاب خبرى خوبى نداشت. 20 درصد یک فیلم تولید، 
تهیه و بازى بازیگران در آن است. اما 80 درصد مسیر 
در زمان پخش و معرفى فیلم صورت مى گیرد. همین 
فیلم «آپاندیس» نتوانست سرگروه اکران شود و این 
موضوع تأسفبار است. اکنون فضاى بیزینس به فضاى 
هنرى مى چربد. «انزوا» هم در زمان مناسبى اکران 

نمى شود. دو هفته سر گروه است.

انتقاد بازیگر سریال «کاله پهلوى» از برنامه ریزى براى اکران فیلم ها: 

فضا، فضاى بیزینس است نه هنر

 پخش فصل دوم «لیسانسه ها» از 4 آذر ماه
فصل دوم سریال «لیسانسه ها» به کارگردانى سروش صحت از 
چهارم آذرماه سال جارى از شبکه 3 سیما پخش مى شود. همچنین 
فصل سوم این سریال با نام «فوق لیسانه ها» براى سال آینده تولید 

خواهد شد که در ادامه فصل یک و 2 است.
تصویربردارى فصل اول سریال «لیسانسه ها» در 28 قسمت در 
لوکیشــن هاى مختلفى در غرب و جنوب تهران از جمله میدان 
قزوین، میرداماد، پردیس زندگى، معین مال، آموزشــگاهى در 
غرب تهران، سعادت آباد، پارك شقایق، جالل آل احمد، تهرانسر، 
بیمارستان فرهیختگان، بیمارستان طالقانى، سیمین بولیوار و... 

انجام شد و فصل جدید از این سریال تا قسمت 60 ادامه دارد.

ســروش صحت در این مجموعه طنز و مفرح بــا زبان متفاوتى 
به نقد و بررســى معضالت اجتماعى به خصــوص در احواالت 
جوانــان پرداخته و قــرار اســت در فصــل دوم قصــه نیز با 
محوریت شــخصیت ها و اتفاقات اطراف زندگــى آنها پیگیرى

شود.
در خالصه ســریال «لیسانســه ها» آمده: «حبیــب وضع مالى 
مناســبى دارد ولى به علت ضعف در برقــرارى روابط اجتماعى 
هنوز نتوانسته همسرى انتخاب کند. مســعود در آستانه ازدواج 
اســت ولى مشــکالت زیادى او را از آغاز زندگى مشترك دور 
مى کند. مازیار، فرزند خانواده اى پر تنش و گرفتار اســت و فکر 

مهاجرت در سر دارد. حبیب و مازیار و مسعود سه رفیق لیسانسه 
هستند.»

بازیگران سریال «لیسانســه ها» عبارتند از: امیرحسین رستمى، 
هوتن شکیبا، امیر کاظمى، متین ســتوده، رؤیا میرعلمى، کاظم 
سیاحى، ســیاوش چراغى پور، عزت ا... مهرآوران، افشین سنگ 
چاپ، تبسم هاشــمى، مریم سرمدى، پریســا مقتدى، فرخنده 
فرمانى زاده، فرید اخبارى، مهدى ربیعى، نیلوفر هوشمند، مرتضى 
على آبادى، هنرمند خردسال: عرفان برزین، با هنرمندى: بهنام 
تشکر، بیژن بنفشه خواه، مهران رجبى، نیلوفر شهیدى، آیدا نامجو 

و  آتنه فقیه نصیرى.

گگ

افتاد. آقاى فرهــادى و مجیدى در ى آنها بــه راه
ــنواره مونترال جایزه گرفته بودند. «آپاندیس» 
0ب خبرى خوبى نداشت. 20 درصد یک فیلم تولید، 
0ه و بازى بازیگران در آن است. اما 80 درصد مسیر 
مان پخش و معرفى فیلم صورت مى گیرد. همین 
 «آپاندیس» نتوانست سرگروه اکران شود و این 
ضوع تأسفبار است. اکنون فضاى بیزینس به فضاى 
«انزوا» هم در زمان مناسبى اکران  ى مى چربد.

 شود. دو هفته سر گروه است.

ى براى اکران فیلم ها: 

است نه هنر

قطع همکارى 
«آلمودوار»
 با فیلم

 اصغر 
فرهادى

ن ر رى بر ر رب ى
هیه این فیلم اینطور توضیح داد:

" عدم همکارى با کمپانــى "برادران
"ر تهیه فیلم"همه مى دانند" پیش
ىِمى یش تولیــد فیلم و در مــاه  
 ماه) توسط تهیه کننده فرانسوى 
علت این تصمیم عدم تفاهم این 
در برآورد بودجه تهیه فیلم بوده 
همین دلیل عدم توافق براى آغاز 
ز پیش تولید  اتخاذ و پروژه با یک 

ـپانیایى به عنوان تهیه کننده 
رد مرحله پیش تولید 

ى «همــه 
چهار هفته 
ن مى رسد. 
م» و «پنه 
 بازیگران 
«ریکاردو 
بازیگــر 
ازیگران 
ــتند. در 
اســتان 
خوانیــم:

راى دیدار 
شاز آرژانتین

ــش اســپانیا 
در این ســفر که 
ى شــد به تجدید

ى خانواده خالصه 
هاى غیرمنتظره اى

ع مى پیونــدد که بر 
ـى کارولینــا تأثیر 

«

 با فیلم
 اصغر 
فرهادى

واکنش جالب آقاى بازیگر
حسین محب اهرى: تنها مانده ام  به تخریب آثار تاریخى

امسال 
پیشنهادات زیادى داشتم. 
اما متأسفانه فیلمنامه ها از 

اهمیت و درجه کیفى مناسب 
برخوردار نبودند. از تئاتر سینما 
و تلویزیون پیشنهاد داشتم. براى 
جشنواره امسال در فیلم خاصى 

حضور نداشته ام

تم
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نتایج یک آزمایش نشــان مى دهد که 
بسته شــدن عروق تنها از رژیم غذایى 
ناشــى نمى شــود بلکــه باکترى هاى 
دهــان و روده هم در ایــن زمینه نقش

 دارند.
بر اســاس این بررســى، مولکول هاى 
چربى موجــود در پالك ها که در عروق 
جمع مى شــوند و خطر حملــه قلبى و 
ســکته مغزى را افزایــش مى دهند، از 
باکترى هایى کــه در دهان و روده وجود 
دارند نیز ناشــى مى شــوند و وجود آنها 
تنها به نوع خوراکى هــاى مصرفى فرد 

ارتباط ندارد.
متخصصــان علــوم پزشــکى عنوان 
کردند: ایــن یافته هــا مى تواند توضیح 
دهد چــرا بیمارى لثه، اغلــب با تصلب 
شــرایین مرتبط اســت؛ بیمارى اى که 
در آن مولکول هــاى چربى، کلســیم، 
کلســترول و دیگــر ترکیب هاى خون، 
پالك هــا را در جداره عروق تشــکیل 

مى دهند.
با شکل گیرى پالك ها، عروق، سفت و 
سخت و باریک شده و در نتیجه جریان 
خون حامل اکسیژن به اعضا و بافت هاى 
حیاتى بدن کند مى شــود. این وضعیت 
مى تواند به حمله قلبى، ســکته مغزى و 
دیگر مشــکالت جدى سالمت و حتى 

مرگ منجر شود.
همچنین سیســتم ایمنى نیز در 

ایــن زمینــه نقش 
دارد. سلول هاى 
ایمنى مى توانند 
به جداره عروق 
خونى چسبیده 
و رسوب چربى 

را تغذیــه مى کنند که 
این وضعیت، به التهاب و ســفت شدن 
ماهیچه هاى نــرم دیــواره رگ منجر 
شده و به شــکل گیرى پالك ها کمک 

مى کند.
 

یــک جــراح و متخصــص 
ارتوپدى گفت: از عوارض کمبود 
ویتامین D مى توان به افزایش ایجاد ســرطان 
سینه، سرطان پروستات، بیمارى هاى قلبى و عروقى و بیمارى هاى 

کلیوى اشاره کرد.
یاسر نژادى توضیح داد: ویتامین D یا کلسیفرول از دسته ویتامین هاى 
محلول در چربى اســت، این ویتامین با افزایش جذب کلســیم 
و فســفر از روده ها، به رشــد و استحکام اســتخوان ها کمک

 مى کند.

وى تصریح کرد: ویتامین D و کلسیم موجب افزایش قدرت و هماهنگى در 
عضالت افراد میانسال نیز مى باشد که از دالیل عمده ناتوانى عضالت در افراد 

مسن، سطح پایین ویتامین D آنهاست.
نژادى با بیان اینکه پایین بودن ســطح ویتامین D در اطفال باعث بیمارى 
راشیتیســم یا نرمى استخوان مى شــود، گفت: همین کمبود ویتامین D در 

بزرگساالن باعث استئوپروز یا پوکى استخوان خواهدشد.
 D این متخصص و جراح زانو ادامــه داد: از دیگر عــوارض کمبود ویتامین
مى توان به افزایش ایجاد سرطان سینه، پروستات، بیمارى هاى قلبى و عروقى 

و بیمارى هاى کلیوى اشاره کرد. 

نژادى در ادامه دالیل احساس کمبود ویتامین D در بدن را عوامل زیر دانست:

چه افرادى به ویتامین D بیشترى نیاز دارند
کودکان در حال رشــد، خانم هاى باردار، خانم هاى شیرده،بچه هاى شیرخوار 
که مادر آنها کمبود ویتامین D دارند،افراد چاق نیاز به ویتامین D بیشــترى 

دارند،افرادى که مبتال به بیمارى هاى مزمن هستند.
نژادى در ادامه با بیان اینکه مهم ترین منبع D نور خورشید است، گفت: زرده 
تخم مرغ، جگر، روغن ماهى به خصوص آزاد و سالمون نیز از منابع این ویتامین 

مى باشد.

ها  میلیــون 
ى  کتر با
در روده 

شــما 
گى  ند ز
مى کنند. 
آنها در حقیقت 
براى هضم مؤثر مواد غذایى الزم و مســئول 
تجزیه مواد غذایى خاصى هستند که بدن شما نمى تواند 

به تنهایى هضم کند.
این باکترى ها همچنین منجر به تقویت انرژى و سیستم 
ایمنى بدن شما مى شوند. مشــکل این است که گاهى 
اوقات عادات بد غذایى مى تواند عملکرد این باکترى ها 
را دچار مشکل کرده و کیفیت زندگى شما را کاهش دهد.

خطرناك ترین غذاها که تعــادل باکترى هاى روده را 
بهم زده و سالمت این عضو بدن را تحت تأثیر قرار مى 

دهند عبارتند از:
■  گوشت قرمز: خوردن گوشت قرمز به طور منظم 
نه تنها خطر ابتال به نقرس را افزایــش مى دهد، بلکه 
مى تواند با افزایش التهــاب در بدن، عملکرد روده ها را 
نیز مختل کند. گوشــت قرمز در مقایسه با گوشت مرغ 
یا بوقلمون دیر هضم اســت و مى تواند منجر به التهاب 
شکم و نفخ شــود. عالوه بر این گوشــت قرمز میزان

 باکترى هاى خوب روده را کاهش مى دهد و خطر ابتال 
به عفونت را باال مى برد.

■  غذاهاى سرخ شــده: این غذاها که 
بســیار خاصیت اعتیاد آور دارند، در طوالنى 
مدت باعث اختالالت متابولیکى و مشکالت 
وزن مى شــوند. در کوتاه مدت عارضه این نوع 

غذاها از این قرار است: روده را تحریک مى کنند و 
اسید معده را افزایش مى دهند. همچنین مشکالتى 

از قبیل ریفالکس ایجاد مى کنند. 
■  لبنیات: در حالى که محصوالت 
لبنى مى توانند مواد مغذى مورد نیاز 

بــدن شــما را 
کنند،  تأمین 
که  افرادى 
عدم  دچار 

تحمــل 
ز  کتــو ال
هستند، باید 
از مصــرف 
اجتناب  آنها 

چربى،  کنند. 
الکتوز و ســایر 

پروتئیــن هــاى 
طــور  بــه  لبنیــات 

مستقیم بر ســالمت روده ها تأثیر 
مى گذارند و میکروبیوم آنها را تغییر 

مى دهند.

■  غذاهاى تند: فلفل از جمله غذاهایى که خاصیت 
آنتى اکســیدانى دارد و از شــما در برابر آســیب هاى 
ناشــى از رادیکال هاى آزاد محافظت مــى کند. با این 
حال مصــرف بیش از حد غذاهاى تند ســبب 
التهاب جدى در پوشش معده و روده شما 
مى شــود و این روند براى افرادى که 
مشــکالت گوارشــى دارند خطرناك

 است. 
■  قهوه و نوشابه: قهوه و نوشابه 
با افزایش ریفالکس اسید و التهاب 
روده ارتباط دارد. این نوشــیدنى 
ها با مقادیر باالى شــکر و مواد 
افزودنى، باعث اسهال و دردهاى 

شدید شکمى مى شوند.
■  مواد غذایى کنســرو و 
پردازش شــده: آنچه صنعت 
تمایلى ندارد که مــردم بدانند این 
است که مواد مغذى غذهاى کنسرو 
و پردازش شده بســیار کم هستند. 
در عوض این غذاها سرشار از مواد 
افزودنى هســتند که سالمت روده 
را تحــت تأثیر منفى قــرار مى دهند. 
مواد افزودنى این محصــوالت خطر ابتال 
به بیمارى هاى متابولیک، سندرم روده تحریک پذیر و 

انواع مختلف سرطان ها را باال مى برند. 

اضطــراب، مشــکل رایــج بســیارى از افراد اســت. 
غیــر از دارودرمانــى، روش هاى دیگــرى مانند ورزش

 و تنفــس عمیــق هــم مى توانــد باعــث کاهــش 

نشــانه هاى اضطــراب شــود. بعضــى غذاهــا نیــز 
بــا تقویــت مغــز بــه کاهــش اضطــراب کمــک 

مى کنند.

شش غذا و نوشــیدنى  هایى که باعث تسکین اضطراب 
مى شوند و از لحاظ علمى تأیید شــد ه اند، به شما معرفى 

مى کنیم.

 بابونه
بابونه گیاهى  است که 
مى تواند به کاهش اضطراب 
کمک
 کند. از آنجایى که

 این گیاه حاوى مقادیر زیادى 
آنتى اکسیدان است،
 مى تواند با کاهش التهاب،
 خطر ابتال به
 اضطراب را کم 
ى1کند.
ت

ه
ى 
، ى
اند با کاهش التهاب
 خطر ابتال ب
ضطراب را کم
کند

ب
به
م
د

،
هه
م
.

 زردچوبه
زردچوبه ادویه اى حاوى 
کورکومین است، ترکیبى که نقش آن 
در سالمت مغز و جلوگیرى از اختالالت 
اضطراب مورد بررسى قرار گرفته است.

کورکومین مى تواند باعث تقویت DHA در 
مغز شود، زیرا به بدن کمک مى کند این اسید 
چرب را بهتر تجزیه کند.

کورکومین داراى خواص آنتى اکسیدانى 
و ضدالتهابى قوى است و از آسیب به 
سلول هاى مغزى جلوگیرى مى کند.

عالوه براین، مصرف کورکومین، سطح 
آنتى اکسیدان خون را (که در افراد 
مضطرب پایین است) افزایش 
 اض2مى دهد.
 را بهتر تجزیه کند.
ص آنتى اکسیدانى

 است و از آسیب به 
ى جلوگیرى مى کند.
ف کورکومین، سطح 
خون را (که در افراد 
یین است) افزایش 
مىدهد.

ماهى سالمون
مصرف سالمون مى تواند براى 
کاهش اضطراب مفید باشد. این 
ماده  غذایى شامل موادى مانند ویتامین 
D، ایکوزاپنتانوئیک اسید (EPA) و 
دکوزاهگزانوئیک اسید (DHA) است که 
جزء اسیدهاى چرب خانواده ى امگا 3 هستند. 
EPA و DHA به تنظیم پیام رسان هاى عصبى 
دوپامین و سروتونین که خاصیت آرام بخش 
 DHA و EPA دارند، کمک مى کنند. مصرف
به اندازه  کافى مى تواند موجب افزایش 
توانایى مغز براى انطباق با تغییرات شود؛ 
به این ترتیب بهتر مى توانید عوامل 
استرس زایى که موجب اضطراب 
مى شوند، کنترل کنید.

اضطــر
غیــر از
 و تنفــ

 زردچ
زردچوبه ادویهاى 33

 ماست
ماست ماده  غذایى بسیار 
مناسب دیگرى براى کاهش 
اضطراب است.
پروبیوتیک ها یا باکترى هاى سالم 
موجود در برخى از انواع ماست، 
مى توانند موجب بهبود سالمت روان 
و بهبود عملکرد مغز شوند. مطالعات 
نشان مى دهد غذاهاى حاوى 
پروبیوتیک، رادیکال هاى آزاد و 
نوروکسین ها را که باعث آسیب 
به بافت مغزى و در نتیجه منجر 
به اضطراب مى شوتد، از بین 
6مى برند.

چاى سبز
چاى سبز حاوى آمینواسیدى به نام

 ال -تیانین است. پژوهشگران تأثیراِت مثبِت 
احتمالىِ  ال-تیانین را روى سالمت مغز و کاهش 
اضطراب، بررسى کرده اند.
طى یک بررسى کوچک مشاهده شد عالئم استرس (مانند 
تپش قلب) با مصرف ال -تیانین کاهش مى یابد.
بررسى دیگرى نشان داد سطح کورتیزول که یک هورمون 
استرس زاست و مى تواند به اضطراب منجر شود، در افرادى که 
نوشیدنى حاوى ال -تیانین مصرف کردند، کاهش یافته است.
شاید این تأثیرات به این دلیل باشد که ال -تیانین از تحریک 
اعصاب جلوگیرى مى کند. عالوه براین، ال-تیانین ممکن است 
میزان گابا (GABA)، دوپامین و سروتونین (پیام رسان هاى 
عصبى  که خاصیت ضداضطرابى از خود نشان داده اند) را 
افزایش دهد.
عالوه بر این، چاى سبز حاوى EGCG است، 
آنتى اکسیدانى که براى سالمت مغز مفید است. 
این ماده مى تواند با افزایش گابا در مغز، عالئم 
4اضطراب را کاهش دهد. انین ممکن است 
ن (پیام رسان هاى 
 نشان داده اند) را 
افزایش دهد.
Gوى EGCG است،

تت مغز مفید است. 
گاگابا در مغز، عالئم 
بب را کاهش دهد.

 شکالت تلخ
افزودن کمى شکالت تلخ به 
رژیم غذایى  مى تواند به کاهش 
اضطراب کمک کند. شکالت تلخ حاوى 
فالونول است. فالونول ه
ا آنتى اکسیدان هایى  هستند که مى توانند 
با بهبود جریان خون به مغز و ارتقاى توانایى 
مغز، به عملکرد بهتر آن کمک کنند و باعث 
شوند که مغز بتواند خود را با موقعیت هاى 
پرتنش وفق دهد.برخى محققان اعتقاد 
دارند نقش شکالت تلخ در سالمت مغز 
به خاطر مزه  آن است که مى تواند افراد 
دچار اختالل خلق وخو را آرام کند. خوردن 
شکالت تلخ مى تواند سطح سروتونین 
پیام رسان هاى عصبى را افزایش 
دهد و از این طریق استرس 
منجر به اضطراب را 
کترمیلیــون5کاهش دهد.  با

در ر
شــ
ند ز
مى ک
آنها در حقی
مســ و الزم غذایى مواد مؤثر براىهضم

صبى را افزایش 
 طریق استرس

بربه اضطراب را 
کاهش دهد. 

م

 اکسیژن به اعضا و بافت هاى 
 کند مى شــود. این وضعیت 
 حمله قلبى، ســکته مغزى و 
کالت جدى سالمت و حتى 

 شود.
سیســتم ایمنى نیز در 

ــه نقش
هاى 
وانند 
روق

بیده 
چربى 

 مى کنند که 
و ســفت شدن  ت، به التهاب
ى نــرم دیــواره رگ منجر 
شــکل گیرى پالك ها کمک 

یــک جــراح
ارتوپدىگفت: از ع
به افزایش ایج Dویتامین D مى توان
سینه، سرطان پروستات، بیمارى هاى قلبى و عروقى

کلیوى اشاره کرد.
Dیاسر نژادى توضیح داد: ویتامین D یا کلسیفرول از دسته
محلول در چربى اســت، این ویتامین با افزایشج
و فســفر از روده ها، به رشــد و استحکام اســتخ

 مى کند.

غذاهایى که تعادل باکترى هاى روده را به هم مى ریزد

ـئول
 تواند 
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غ■ غذاهاى سرخ شــده: این غذاها که 
بســیار خاصیت اعتیاد آور دارند، در طوالنى 
و مشکالت  مدت باعث اختالالت متابولیکى
وزن مى شــوند. در کوتاه مدت عارضه ایننوع

غذاها از این قرار است: روده را تحریک مى کنند و 
اسید معده را افزایش مى دهند. همچنین مشکالتى 

از قبیل ریفالکس ایجاد مى کنند. 
دلبنیات: در حالى که محصوالت  ل■ 
لبنى مى توانند مواد مغذى مورد نیاز

بــدن شــما را 
کنند،  تأمین 
که  افرادى 
عدم دچار 

تحمــل 
ز  کتــو ال
هستند، باید 
از مصــرف 
اجتناب  آنها 

چربى،  کنند. 
الکتوز و ســایر 

پروتئیــن هــاى 
طــور  بــه  لبنیــات 

مستقیم بر ســالمت روده ها تأثیر 
میکروبیوم آنها را تغییر مى گذارند و

فغذاهاى تند: فلفل از جمله غذاهایى که خاصیت غ■ 
آنتى اکســیدانى دارد و از شــما در برابر آســیب هاى
ناشــى از رادیکال هاى آزاد محافظت مــى کند. با این
حال مصــرف بیش از حد غذاهاى تند ســبب
التهاب جدى در پوشش معده و روده شما
مى شــود و این روند براى افرادى که
دارند خطرناك مشــکالت گوارشــى

 است. 
قهوه و نوشابه: قهوه و نوشابه ق■
افزایش ریفالکس اسید و التهاب با
روده ارتباط دارد. این نوشــیدنى
ها با مقادیر باالى شــکر و مواد
باعث اسهال و دردهاى افزودنى،

شدید شکمى مى شوند.
مواد غذایى کنســرو و م■
آپردازش شــده: آنچه صنعت
تمایلى ندارد که مــردم بدانند این
است که مواد مغذى غذهاى کنسرو
و پردازش شده بســیار کم هستند.
از مواد غذاها سرشار عوض این در
افزودنى هســتند که سالمت روده
را تحــت تأثیر منفى قــرار مى دهند.
مواد افزودنى این محصــوالت خطر ابتال
به بیمارى هاى متابولیک، سندرم روده تحریک پذیر و

ها ن 
ى تر
روده
ـما 
گى
کنند.
یقت
ـئول

نقش باکترى ها
 در گرفتگى عروق

یــک 
شناس  ر کا
تغذیــه گفت: 
مصرف بیش از سه 
استکان چاى در طول 
روز مى تواند سالمت افراد 

را به خطر بیاندازد.
شــهاب کریمى زاده  گفت: مصرف 
بیــش از اندازه چاى مى تواند ســبب 
جذب نشدن آهن و کلسیم در بدن شود.

وى افزود: توصیه مى شود افراد در طول روز بیش از 
سه استکان چاى ننوشند.

این کارشناس تغذیه با اشاره به نحوه فرآورى چاى 
اظهارداشت: برگ گیاه چاى براى رسیدن به دست 
مشتریان در کارخانه ها فرآورى شده و همین موضوع 
نیز سبب مى شود تا درحدود زیادى خواص غذایى 

چاى از میان برود.
کریمــى زاده در رابطــه بــا 

اصلى ترین مضرات مصرف بیش 
از اندازه چاى در طول روز تصریح کرد: چاى 

داراى کافئین است و مصرف بیش از اندازه آن سبب 
مى شــود افراد دچار مشــکالتى نظیر تپش قلب و 

مشکالت قلبى شوند.
وى با تاکید بر اینکه مصرف چاى پر رنگ مضرات 
بیشترى به نسبت چاى کم رنگ دارد، گفت: افرادى 
که عالقه زیادى به نوشیدن چاى دارند، تا حد امکان 

از خوردن چاى پر رنگ خوددارى کنند.
ایــن کارشــناس تغذیــه در رابطــه بــا بهترین 
جایگزین هاى موجود براى چاى خاطرنشان کرد: 
دم نوش هایى مانند گل گاوزبان، به لیمو و آویشن 
مى توانند بهترین نوشــیدنى هاى جایگزین براى 

مصرف به جاى چاى در طور روز باشند.
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یــک 
س شنا ر کا

تغذیــه گفت: 
مصرف بیش از سه 
استکان چاى در طول 
روز مى تواند سالمت افراد 

به خطر بیاندازد. را
زاده  گفت: مصرف شــهاب کریمى

بیــش از اندازه چاى مى تواند ســبب 
جذب نشدن آهن و کلسیم در بدن شود.

وى افزود: توصیه مى شود افراد در طول روز بیش از 

ود 
 ش
مى

اك 
طرن

وقتى چاى خ
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«ایشان قبًال امتحانش را در سپاهان پس داده و لزومى ندارد دوباره به این تیم بازگردد. 
ان شــاءا... که در هر تیم دیگرى که مى رود موفق باشــد ولى به هــر حال اینجا ما 
شــرمنده ایم و امکان جذب مجتبــى را نداریم....» این بخشــى از پاســخ یکى از 
دست اندرکاران باشگاه ســپاهان در امور نقل  و انتقاالت به یکى از دوستان نزدیک 
مجتبى جبارى بود. بنا بر شــنیده هــاى خبرنگار نصف جهان، جبــارى و رفقایش 
تالش هاى زیادى را انجام مى دهند که زیدان آسیا(!) به یک تیم مطرح برود تا بتواند 
خود را دوباره ثابت کند و نشان دهند که استقالل در مورد او  اشتباه کرده است، اما تا 
بدینجا سپاهان آب ســردى را بر پیکره آنها ریخته و ظاهراً فقط یکى دو تیم معمولى 

است که براى  او فرش قرمز پهن مى کنند.
 یک نکته که سئوال عمده خبرنگاران و رسانه هاســت. بازیکنى که در اوج هیاهو و 
انعکاس هاى خبرى ابتداى فصل به تمرین استقالل رفت، چرا دیگر در تمرین هاى 
این تیم دیده نمى شود ؟ چه به روزگار مردى آمده که ابتداى فصل برایش فرش قرمز 
پهن کرده بودند؟ کجایند آنها که با او عکس یــادگارى مى گرفتند و خود را به این در 
و آن در مى زدند تا بگویند ما شماره 8 را به اســتقالل آورده ایم؟ انگار میان جبارى و 
استقالل اصًال نقطه اتصالى نبوده که مسئوالن باشگاه استقالل حتى تماس هایش را 

بى پاسخ مى گذارند؟  چرا تکلیف این بازیکن را مشخص نمى کنند؟ چرا باشگاه 
استقالل با یکى از بهترین بازیکنان تاریخ خود اینگونه رفتار مى کند؟ 

چرا در سایت باشگاه استقالل حتى یک اظهار نظر رسمى درباره 
این بازیکن نمى بینیم؟  

 یکى از رســانه هــا  در نقد رفتــار آبى ها با زیدانشــان 
نوشته:باشــگاه اســتقالل حتى پاسخ رســانه ها را هم 
نمى دهد و بى هیچ توضیحى دربــاره وضعیت جبارى 
روزگار مى گذراند. حال که جبارى براى فرار از حاشیه ها 
این روزها در قطر سیر مى کند نیز موجب نشده باشگاه 
استقالل دلیل ســفر این بازیکن به قطر را جویا شود. 
مگر روى کاغذ مجتبى هنوز بازیکن استقالل نیست؟ 

اگر نیست چرا رسماً اعالم نمى شود و اگر جبارى هنوز بازیکن استقالل به 
حساب مى آید چرا درباره سفرش به قطر پرسشى به میان نمى آید. اساساً اگر 
جبارى به زعم مسئوالن باشگاه هنوز بازیکن این تیم باشد، سفرش به قطر 
غیرقانونى است مگر ا ینکه باشگاه استقالل هیچ اهمیتى به این سفر ندهد 
که معنى این رفتار چیزى جز کنار گذاشــتن جبارى نیست و مسئوالن 
باشگاه استقالل الاقل براى احترام به رسانه ها و افکار عمومى هم که 
شده باید جدایى شماره 8 را رسماً اعالم کنند. جبارى اما در قطر مشغول 
مداواى پایش است و ســعى مى کند در خفا خود را به شرایط آرمانى 

نزدیک کند. او هنوز خیاالتى براى بازگشت به زمین بازى دارد.
شماره 8 برخالف آنها که فکر مى کنند مى خواهد کفش ها را بیاویزد 
اما هنوز دوست دارد توپ را زیر پایش لمس کند. او در تالش است تا 
شاید با بهبودى، یک فصل دیگر در فوتبال باشد. انگیزه هایى براى 
اثبات دوباره. شاید هرکســى هم جاى جبارى بود و این رفتارها 
را از باشگاهش اســتقالل مى دید همین راه را پیش مى گرفت 
و مى کوشــید دوباره آمادگى اش را به اثبات برساند. جبارى اما 
مى داند که دیگر راهى به استقالل نخواهد داشت. مسئوالن 
باشگاه استقالل ناگهان رفتار خود را تغییر داده اند. حال دلیلش 
چیســت هیچکس نمى داند. گرچه افتخــارى به ماجراى 
مصدومیت این بازیکن اشــاره هایى داشــته است اما همه 

مى دانستند که این بازیکن جراحى هاى بسیارى را پشت سر گذاشته 
و نمى تواند بازیکنى باشد براى تمام هفته هاى فصل هفدهم. جذب 
جبارى از همان ابتدا هم ظاهراً به میل مســئوالن باشگاه استقالل 
نبوده. حال چه کسى در نهایت رأى مثبت مدیران استقالل را گرفته 
تا این بازیکن را برگردانند مشخص نیست اما نیات کامًال تبلیغاتى در 
پس این انتقال کامًال مشهود است و حاال که ظاهراً باشگاه استقالل 

بهره هاى الزم را از نام جبارى برده، رویه دیگرى را پیش گرفته است.
 به هر حال تا چهار هفته دیگر که لیگ به نیم  فصل برسد جبارى احتماًال راهى یک تیم 
دیگر  که مى گویند گسترش فوالد تبریز است خواهد شد تا شاید نیم  فصل دیگر به 
فوتبال ادامه دهد. جبارى گرچه هنوز به قطعیت نرسیده که این تیم تبریزى را برگزیند 
اما شاید براى اثبات شایستگى هایش چنین کند و به ســمت دیار آذربایجان برود تا 
دوباره شاگرد فیروز کریمى شود. شاید هم اگر آندو در گسترش بماند بار دیگر حضور 

قدیمى اش تجربه کند. در تیمى مشترك را با یار 
از دســت اندرکاران باشگاه سپاهان وقتى کــه یکى 

نصف جهان گفت که این باشگاه به بــه خبرنگار 
رخواست  هاى مکرر نزدیکان جبارى براى د
او  پاســخ منفى داده متوجه شدیم که حضور 
ایران دیگر به آخر خط رسیده است.  زیدان آبى 
دوره اول حضور در اصفهان چند هفته جبارى در 

نیاورد و رفتارهایــى از خود بروز داد که بیشتر دوام 
هم کرانچار را عصبانى کرد و هم اینکه 
خود دیگر نتوانســت در اصفهان تاب 
بیاورد. نزدیــکان جبارى به 
سپاهانى ها پیام دادند 

کــه 
مجتبــى 

مــى خواهــد 
آن حضــور تلخ در 

اصفهــان را جبران و 
دوباره خــود را احیا کند. 

اما زردها هم پاسخ داده اند 
که نیازى به جبران نیست! 
بعید اســت کــه او بتواند 
موفق  اینجا 

باشد و از 
همــه مهمتر هم 
هواداران سپاهان 
با آن اخالق خاص 
خود و با رفتارهاى 
قبلى که از جبارى 
دیده اند محال است 

در جمع خود قبول کنند. که دیگر او را 
کرانچار هم تمایلى به جذب او ندارد و به این ترتیب ســپاهان آب 
ســردى را بر پیکره او و رفقایش ریخت. برخى دیگر از نزدیکان او 
بحث حضــور در ذوب آهن را با جبارى مطرح کردنــد که با توجه  به 
سرمربیگرى قلعه نویى در این تیم اصفهانى مشخص بود که مجتبى 
از آنها بخواهد هیچ تالشى براى پیوستنش به جمع سبزپوشان  نکنند. 
البته به عقیده ما اگر هم تالشى مى شد دومین «نه» و پاسخ منفى از دیار 

اصفهان را از زبان امیرخان مى شنیدند.

الزم نیست براى جبران بیاید

«نه» قاطع سپاهان به جبارى
دست اندرکاران باشگاه ســپاهان در امور نقل  و انتقاالت به یکى از دوستان نزدیک 
مجتبى جبارى بود. بنا بر شــنیده هــاى خبرنگار نصف جهان، جبــارى و رفقایش 
تالش هاى زیادى را انجام مى دهند که زیدان آسیا(!) به یک تیم مطرح برود تا بتواند 
است، اما تا  اشتباه کرده او نشان دهند که استقاللدر مورد خود را دوباره ثابت کند و
بدینجا سپاهان آب ســردى را بر پیکره آنها ریخته و ظاهراً فقط یکى دو تیم معمولى 

است که براى  او فرش قرمز پهن مى کنند.
هیاهو و اوج رسانه هاســت. بازیکنى که در  یک نکته که سئوال عمده خبرنگاران و

انعکاس هاى خبرى ابتداى فصل به تمرین استقالل رفت، چرا دیگر در تمرین هاى 
این تیم دیده نمى شود ؟ چه به روزگار مردى آمده که ابتداى فصل برایش فرش قرمز 
که با او عکس یــادگارى مى گرفتند و خود را به این در پهنکرده بودند؟ کجایند آنها

8و آن در مى زدند تا بگویند ما شماره 8 را به اســتقالل آورده ایم؟ انگار میان جبارى و 
استقالل اصًال نقطه اتصالى نبوده که مسئوالن باشگاه استقالل حتى تماس هایشرررررا را

بى پاسخ مى گذارند؟  چرا تکلیف این بازیکن را مشخص نمى کنند؟ چرا باشگاه 
مى کند؟  تاریخ خود اینگونه رفتار بهترین بازیکنان استقالل با یکى از

چرا در سایت باشگاه استقالل حتى یک اظهار نظر رسمى درباره 
این بازیکن نمى بینیم؟  

 یکى از رســانه هــا  در نقد رفتــار آبى ها با زیدانشــان
نوشته:باشــگاه اســتقالل حتى پاسخ رســانه ها را هم 
نمى دهد و بى هیچ توضیحى دربــاره وضعیت جبارى 
روزگار مى گذراند. حال که جبارى براى فرار از حاشیه ها 
این روزها در قطر سیر مى کند نیز موجب نشده باشگاه 
استقالل دلیل ســفر این بازیکن به قطر را جویا شود. 
مگر روى کاغذ مجتبى هنوز بازیکن استقالل نیست؟ 

اگرجبارى هنوز بازیکن استقالل به اگر نیست چرا رسماً اعالم نمى شود و
حساب مى آید چرا درباره سفرش به قطر پرسشى به میان نمى آید. اساساً اگر 
جبارى به زعم مسئوالن باشگاه هنوز بازیکن این تیم باشد، سفرش به قطر 
غیرقانونى است مگر ا ینکه باشگاه استقالل هیچ اهمیتى به این سفر ندهد 
که معنى این رفتار چیزى جز کنار گذاشــتن جبارى نیست و مسئوالن 
باشگاه استقالل الاقل براى احترام به رسانه ها و افکار عمومى هم که 
8شده باید جدایى شماره 8 را رسماً اعالم کنند. جبارى اما در قطر مشغول 
مداواى پایش است و ســعى مى کند در خفا خود را به شرایط آرمانى 

نزدیک کند. او هنوز خیاالتى براى بازگشت به زمین بازى دارد.
8شماره 8 برخالف آنها که فکر مى کنند مى خواهد کفش ها را بیاویزد 
اما هنوز دوست دارد توپ را زیر پایش لمس کند. او در تالش است تا 
شاید با بهبودى، یک فصل دیگر در فوتبال باشد. انگیزه هایى براى 
اثبات دوباره. شاید هرکســى هم جاى جبارى بود و این رفتارها 
را از باشگاهش اســتقالل مى دید همین راه را پیش مى گرفت 
و مى کوشــید دوباره آمادگى اش را به اثبات برساند. جبارى اما 
مى داند که دیگر راهى به استقالل نخواهد داشت. مسئوالن 
باشگاه استقالل ناگهان رفتار خود را تغییرداده اند. حال دلیلش
چیســت هیچکس نمى داند. گرچه افتخــارى به ماجراى 
مصدومیت این بازیکن اشــاره هایى داشــته است اما همه 

مى دانستند که این بازیکن جراحى هاى بسیارى را پشت سر گذاشته 
و نمى تواند بازیکنى باشد براى تمام هفته هاى فصل هفدهم. جذب 
جبارى از همان ابتدا هم ظاهراً به میل مســئوالن باشگاه استقالل 
نبوده. حال چه کسى در نهایت رأى مثبت مدیران استقالل را گرفته 
تا این بازیکن را برگردانند مشخصنیست اما نیات کامًال تبلیغاتى در 
پس این انتقال کامًال مشهود است و حاال که ظاهراً باشگاه استقالل 

اما شاید براى اثبات شایستگى هایش چنین کند و به ســمت دیار آذربایجان برود تا 
دوباره شاگرد فیروز کریمى شود. شاید هم اگر آندو در گسترش بماند بار دیگر حضور 

قدیمى اش تجربه کند. در تیمى مشترك را با یار 
از دســت اندرکاران باشگاه سپاهانوقتى کــه یکى

نصف جهان گفت که این باشگاه به بــه خبرنگار 
رخواست  هاى مکرر نزدیکان جبارى براى د
او پاســخمنفى داده متوجهشدیم که حضور

ایران دیگر به آخر خط رسیده است.  زیدان آبى 
دوره اول حضور در اصفهان چند هفته جبارى در 

نیاورد و رفتارهایــى از خود بروز داد که بیشتر دوام 
هم کرانچار را عصبانى کرد و هم اینکه 
خود دیگر نتوانســت در اصفهان تاب 
بیاورد. نزدیــکان جبارى به 
سپاهانى ها پیام دادند 

کــه
مجتبــى 

مــى خواهــد 
آن حضــور تلخ در 

اصفهــان را جبران و 
دوباره خــود را احیا کند. 

اما زردها هم پاسخ داده اند 
که نیازى به جبران نیست! 
بعید اســت کــه او بتواند 
موفق  اینجا 

باشد و از 
همــه مهمتر هم 
هواداران سپاهان 
با آن اخالق خاص 
خود و با رفتارهاى 
قبلى که از جبارى 
است  دیده اند محال

در جمع خود قبول کنند. که دیگر او را 
کرانچار هم تمایلى به جذب او ندارد و به این ترتیب ســپاهان آب 
ســردى را بر پیکره او و رفقایش ریخت. برخى دیگر از نزدیکان او 
بحث حضــور در ذوب آهن را با جبارى مطرح کردنــد که با توجه  به 
سرمربیگرى قلعه نویى در این تیم اصفهانى مشخص بود که مجتبى 
از آنها بخواهد هیچ تالشى براى پیوستنش به جمع سبزپوشان  نکنند. 
البته به عقیده ما اگر هم تالشى مى شد دومین «نه» و پاسخ منفىاز دیار 

اصفهان را از زبان امیرخان مى شنیدند.

بهاره حیاتى

در مراسم بزرگداشــت منصور پورحیدرى، تعداد 
زیادى از بازیکنان و مربیان سابق و فعلى استقالل 
حضور داشتند. یکى از کسانى که حضورش مورد 
توجه رسانه ها قرار داشــت امیر قلعه نویى بود. او 
خود را از اصفهان به تهران رســانده بود تا در این 
مراسم شــرکت کند. تعدادى از شاگردان سابق 

او در اســتقالل هم در این مراســم حضور 
داشــتند و با او برخورد گرمى داشــتند. 

سیاوش اکبرپور و حســین کاظمى 
کنار که در طول مراســم همــواره در 
داشتند علیرضا نیکبخــت واحدى حضور 
او رفتند به محض دیدن قلعه نویى به سمت 

عکــس و با او ســالم و احوالپرسى کردند و 
یادگارى هم گرفتند. اما نیکبخت به شکل عجیبى 
راهش را کج کرد و از رودررو شــدن با قلعه نویى 

خوددارى کرد و به سمت او نرفت.
نیکبخت مدت هاســت رابطه خوبى با قلعه نویى 
نــدارد و تقریبا در تمــام مصاحبه هایــش به او 
طعنه هایى هم مى زند. هنوز مشخص نیست چرا 
چنین اتفاقى افتاده اما به نظر مى رســد همه چیز 
مربوط به دور آخر حضور قلعه نویى در اســتقالل 
و حضور نیکبخت واحدى در ایــن تیم در همان 

مقطع برمى گردد.

پارس جــم جنوبــى بهتریــن خط حملــه همه
 لیگ هاى اخیر را درمدت زمان مشابه در اختیار دارد .

در پنج سال گذشته تیم هایى چون تراکتورسازى 
سال 93با 21 گل زده در 11بازى،استقالل 94 با 19 
گل زده در 11بازى ، فوالد خوزستان با 19 گل زده 
در 11بازى و... جزو خط حمله هاى خوب مسابقات 
بودند اما حاال پارس جم جنوبى با 22 گل زده در این 

مدت بهترین خط حمله را دارد .
در هفته یازدهم پنج ســال اخیر، ســپاهان 91 با 
23امتیاز، فوالد 92با 25امتیــاز، تراکتور 93با 24 
امتیاز، استقالل 94با 22امتیاز وتراکتورسازى 95 با 
23 امتیاز در رده هاى اول بوده اند وپارس جم هم 
در حال حاضر با 25امتیاز وتفاضل گل بهتر از فوالد 
92 در صدر بهترین هاست اما پرسپولیس در صورت 
برد برابر آبادانى ها، با 26امتیاز بهترین تیم در بین 
همه تیم هاى صدرنشــین هفتــه یازدهم خواهد

 بود .

کنفدراسیون فوتبال آســیا براى دادن مجوز به 
تیم هایى که جــواز حضور در لیــگ قهرمانان 
آســیا را گرفته اند، قوانین محکمــى قرار داده و 
یکى از آنها این است که هیچ تیمى نباید پرونده 
مالى داشــته باشــد. پیش از این، باشگاه هاى 
اماراتى با تهدیدهایى از ســوى کنفدراســیون 
فوتبال آســیا مواجه شــده بودند و حتى رسمًا از 
این تورنمنت کنار گذاشته شــدند اما در نهایت 
و بــا کمــى توانســتند شــرایط الزم را فراهم 

آورند.
 فدراســیون فوتبال امارات اعالم کرد که چهار 
تیم الوصل، الجزیره، الوحده و العین نمایندگان 
این کشــور در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا 

خواهند بود.
کنفدراسیون فوتبال آســیا هنوز نظر نهایى خود 
را درباره تیم هــاى ایرانى اعالم نکرده اســت. 
اما دربــاره اوضــاع تیم هاى ایرانــى خبرهاى 
خوبى به گوش نمى رســد. مگر اینکه AFC با 
ایرانى ها بیشتر مدارا کند و از سختگیرى هایش

 بکاهد. 

نیکبخت با ژنرال 
رودررو نشد

  بهترین خط حمله 
دهه 90 

مسعود شجاعى نه به دلیل بازى کردن مقابل تیمى از رژیم 
صهیونیستى بلکه به دلیل بى توجهى به تماس هاى کارلوس 
کى روش به تیم ملى دعوت نمى شــود. بعد از بازى کردن 
شجاعى و حاج صفى مقابل مکابى، معاون وزیر ورزش از 
محرومیت این دو بازیکن خبر داد اما فدراســیون فوتبال 
و وزارت ورزش نمى توانســتند به دالیل سیاسى این دو 
ورزشکار را محروم کنند وگرنه فدراسیون ایران از سوى فیفا 
تعلیق مى شد. از طرفى اگر قرار بود این دو بازیکن بدون سر 
و صدا محروم شوند موافقت «کارلوس کى روش» ضرورى 
بود. چرا که اگر او راضى به دعوت نکردن آنها نمى شد کارى 

از دست وزارت ورزش ساخته نبود.
وزارت ورزش اما فشــار زیادى به فدراسیون فوتبال وارد 
مى کرد و تمایلى نداشت این دو بازیکن بدون تنبیه بمانند. 
در نهایت گفته مى شود این خود کارلوس کى روش بوده که 
براى دفاع از این دو بازیکن و یافتن راهى براى بازى کردن 
آن ها در تیم ملى پیش قدم شــده. نتیجه اى که کى روش 
از جلســه هاى خود مى گیرد در نهایت این بوده که هر دو 
بازیکن با یــک متن عذرخواهى به تیــم ملى برگردند. 
احســان حاج صفى راضى به عذرخواهى شد و متنى در 
اینستاگرام منتشــر کرد که به نوعى حمایت از مواضع 
جمهورى اسالمى درباره اسرائیل بود. مسعود شجاعى 

اما در نهایت چنین پستى را منتشر نکرد.
کارلوس کى روش که قصد داشت از دو بازیکن اش 

استفاده کند متوجه مى شود که شجاعى حاضر نشده 
پست عذرخواهى منتشر کند و ســعى مى کند با او تماس 
بگیرد که علت این کار را جویا شود. اما شجاعى که در همه 
این ســال ها از جمله بازیکنان مورد عالقه کى روش بوده 
تلفن هاى کارلوس کى روش را بى پاسخ مى گذارد و همین 
علت اصلى دعوت نشدن مسعود شجاعى به تیم ملى در 
شرایط فعلى است. کى روش که خودش براى دعوت شدن 
دو بازیکنش مذاکره کرده بود به دلیل بى توجهى شجاعى 
به درخواست ابتدایى و بعد بى پاسخ گذاشتن تماس هاى 
کى روش از این بازیکن ناراحت است. به همین دلیل هم او 

سامان قدوس را یک اردو پیش تر از برنامه ریزى قبلى اش 
به تیم ملى فراخواند در صورتى که مى دانست او نمى تواند 

براى تیم ملى بازى کند.
احتماًال شرایطى شبیه به سیدمهدى رحمتى براى مسعود 
شجاعى هم پیش آمده است. کى روش معموًال نمى پذیرد 
که بازیکنى به او پشت کند و هم چنان در تیم ملى هم حضور 
داشته باشد. شاید بازى کردن مقابل مکابى در دور شدن از 
تیم ملى نقش داشته اما بیشترین 
علت دورى فعلى او از تیم ملى 
بى توجهى بــه تماس هاى 

کى روش است.   

 بازیکنى که مسئوالن اســتقالل از او به عنوان مهاجم 
اروپاندیده نام برده بودند حاال از دید رسانه هاى بلژیکى 
به مردى لقب گرفت که هر لحظــه بوى گل مى دهد. 
شارلروا در ادامه شگفتى سازى هاى خود در ژوپیرلیگ 
موفق شــد این بار در خانه رویال آنتورپ به برد شیرین 
3بر یک برسد تا همچنان در جایگاه دوم فاصله اش را با 
بروژ صدرنشین رقابت ها به کمترین حد ممکن برساند. 
بردى که بار دیگر تحت تأثیر درخشــش ستاره ایرانى 
خط حمله سفید و سیاهپوشان شــارلروا قرار گرفت تا 
تمجیدها از ستاره اروپاندیده از دید مسئوالن استقالل 

ادامه داشته باشد.
ســایت Sporza بلژیک در تحلیلى از بازى شارلروا با 
آنتورپ نوشت:  شاید براى طرفداران شارلروا بردهاى 
این شکلى عادى به نظر برســد اما این نتایج با توجه به 
پتانسیلى و بازیکنانى که این تیم در ترکیب دارد نتایجى 
غافلگیرانه تلقى شود چون این بازیکنان فراتر از انتظار 

ظاهر و توانستند کار بزرگى تا همین جاى فصل انجام 
بدهند .

  در ادامه این گزارش نویســنده با اشاره به قدرت فوق 
العاده تهاجمى شارلروا نوشــت:  فیلیس ماتزو از زوجى 
ویرانگر در  خط حمله خود بهره مى برد یکى «بناونتو» 
که گلزنى قهار است و دیگرى کاوه رضایى که هر لحظه 
و دقیقه بوى گل مى دهد و با پاس هاى دیدنى اش به 

مکملى ایده آل براى بناونتو تبدیل شده است .
کاوه رضایى در حالى در این بازى پاس گل سوم تیمش 
را ارســال کرد که با این پاس تعداد پاس گل هاى خود 
را به عدد 3 رساند تا در کنار دو هم تیمى اش در شارلروا 
در جایگاه پنجم بهترین پاسورهاى فوتبال بلژیک قرار 
بگیرد ضمن اینکه او با چهــار گل زده همچنان دومین 
گلزن برتر باشگاه بعد از بناونتو مهاجم پرویى و زوج خود 
در خط حمله است تا عملکرد او در اولین تجربه اروپایى 

فوق العاده تحسین برانگیز قلمداد شود.

چرا پاسخ تماس ها را ندادى؟

اروپا ندیده اى که غوغا کرده!

کى روش: هرگز کم کارى نخواهم کرد 
سرمربى تیم ملى فوتبال ایران در گفتگو با TVN از این روزهاى تیم ملى 

ایران گفت.
کارلوس کى روش که این روزها اردوى آماده سازى تیم ملى ایران در 
اتریش را رهبرى مى کند در این گفتگو از جدى بودن دیدار دوستانه 
مقابل پاناما برایش  گفت. او در این باره توضیح داد: بدون تردید بازى 

دوستانه با پاناما را جدى مى گیریم و این بازى براى ما اهمیت دارد.
او همچنین درباره پنجمین حضور تیم ملى ایران در جام جهانى گفت: 
ایران قصد دارد بهترین راه را براى تجربه پنجمین جام جهانى انتخاب 
و طى کند.کار بسیار سختى پیش رو داریم، حرکت رو به جلو ساده 
نیست. این ســومین جام جهانى من با ایران است و باید بهترین 
باشیم. رویارویى با پاناما بخش مهمى از این طى مسیر است و باید 

از این بازى نهایت استفاده را بکنیم.
وى ادامه داد: من مى خواهم اطمینان داشــته باشم که همه چیز 
در جاى مناسب خودش قرار دارد و همه چیز طبق روال و درست 
پیش مى رود. بازى با پاناما در اتریش بــراى ما یک اتفاق مهم و 

جدى است.
کى روش همچنین در ادامه گفت: تا زمانى که من مربى تیم ملى 
فوتبال ایران هستم، هر کارى از دستم براید براى تیم انجام خواهم 

داد و هرگز کم کارى نخواهم کرد.

خیز آقاى تراول براى بازگشت!
خبر اســتعفاى على اکبر طاهرى شــاید براى تعدادى 
از هواداران این تیم على الخصوص لیدرهاى باشــگاه 
پرسپولیس بسیار ناراحت کننده بود اما  بعضى از بازیکنان 
پرسپولییس نظیر محسن مســلمان، فرشاد احمدزاده، 
على علیپور، محمد انصارى و احمد نوراللهى زیاد از این 
قضیه ناراحت نشدند. این دسته از بازیکنان پرسپولیس 
چند روز قبل شام مشــترکى را با حسین هدایتى صرف 
کردند و منتظر یک فرصت مناسب بودند تا این موضوع 
را رســانه اى کنند. وقتى خبر اســتعفاى طاهرى روى 
سایت هاى خبرى دیده شــد بازیکنان نامبرده در یک 
اقدام هماهنگ صفحات اینســتاگرام خود را به عکس 
مشترك شــان با هدایتى اختصاص دادند. عکسى که 
دلخورى شدید مدیرعامل باشــگاه پرسپولیس را هم 

به همراه داشت.
 اینکه چــرا باید بازیکنــان نامبرده اقدام بــه این کار 
کننــد دلیلش بر مى گــردد به عقب افتــادن مطالبات 
آنها از باشگاه پرســپولیس که هیچ امیدى به حل این 
موضوع توسط مدیران فعلى پرســپولیس هم نیست. 
سرخپوشــان حتى هنوز پیش قرارداد هاى خود را هم 
از باشگاه شــان نگرفته اند و تا االن هم اگر ســکوت 
کرده اند به دلیل شــرایط حساس پرســپولیس و خطر 

حذف این تیم از لیگ قهرمانان آسیاســت. چه بســا 
اگر ملى پوشــان پرســپولیس هــم در اردوى این تیم 
نبودند همگى آنها در ضیافت شــام هدایتى شــرکت 

مى کردند.
 وقتــى در برنامــه 90 مشــخص شــد پول هایى که 
حســین هدایتى براى فســخ قرار داد مهدى طارمى 
با باشــگاه ریزه اســپور در جاهاى دیگرى هزینه شده 

است، هدایتى ضیافت شــامى را به همراه على پروین 
و دیگر پیشکســوتان پرســپولیس تدارك دید. در این 
ضیافت هدایتــى مصاحبه تندى هم علیه مســئوالن 
فعلى باشگاه پرسپولیس انجام داد که چرا با او صداقت 
نداشته اند. هدایتى در این ضیافت یکى دو پیشکسوت 
پرسپولیس را مأمور مى کند تا با بازیکنان این تیم تماس 
گرفته و آنها را به  مراسم شام دعوت کند. پیشکسوتانى 
هم که به بازیکنان نامبرده تماس مى گیرند به آنها اعالم 
مى کنند؛ «هدایتى قرار اســت به زودى رئیس هیئت 
مدیره پرسپولیس شود و بهروز منتقمى را هم مدیرعامل 
کند. در واقع او مى آید تا مشکالت مالى تیم را حل کند.» 
بازیکنان هم پاســخ مثبت به دعوت هدایتى داده و در 
ضیافت شام او شــرکت مى کنند. در واقع سرخپوشان 
با عابربانک وق مى دهند که همه جــوره او را حمایت 

خواهند کرد.
 على اکبر نژادفالح که توسط هدایتى به پرسپولیس آمد 
و برانکو را به عنوان سرمربى این تیم انتخاب کرد بسیار 
مشتاق است تا دوباره به سمت قبلى اش در پرسپولیس 
برگردد. در واقع اگر منتقمى به هر دلیل حاضر نشــود 
جاى طاهرى بیاید آن وقت نژادفالح این آمادگى را دارد 

تا جانشین او شود.

 ایرانى ها در انتظار

کى روش: هرگز کمکا
سرمربى تیم ملىف

ایران گفت.
کارلوس کى ر
اتریش را رهب
مقابل پاناما بر
دوستانه با پانام
او همچنین دربا
ایران قصد دارد
و طى کند.کا
نیست. این
باشیم. رویا
از این بازى
د وى ادامه
در جاى من
پیش مى رو
جدى است
کى روش ه
فوتبال ایران
ک داد و هرگز

ت منصور پورحیدرى، تعداد 
فعلى استقالل  ربیان سابق و
کسانى که حضورش مورد ز

شــت امیر قلعه نویى بود. او 
هران رســانده بود تا در این
ققققققققققققابق  تعدادى از شاگردان س

ررررررررضور ر این مراســم ح
د گرمى داشــتند. 

ســین کاظمى 
کنار همــواره ددرر درردردر دردر دردردردر در
رررررررررررضورررر داشتند حدى ح

او رفتند ویى به سمت 
عکــس پرسى کردند و 

کل ک ا

ت با ژنرال 
رو نشد

ن دو بازیکن بدون سر
س کى روش» ضرورى 
دن آنها نمى شد کارى 

دراسیون فوتبال وارد 
ن بدون تنبیه بمانند. 
س کى روش بوده که 
هى براى بازى کردن 
یجه اى که کى روش 
ت این بوده که هر دو 
یــم ملى برگردند. 
هى شد و متنى در 
 حمایت از مواضع 
مسعود شجاعى

رد.
ز دو بازیکن اش

عى حاضر نشده 
او تماس ى مى کند با

ا شجاعى که درهمه 
 عالقه کى روش بوده 
سخ مى گذارد و همین 
جاعى به تیم ملى در

ش براى دعوت شدن 
ل بى توجهى شجاعى 
گذاشتن تماس هاى 
 به همین دلیل هم او

تیم ملى نقش داشته اما بیشترین 
علت دورى فعلى او از تیم ملى 
بى توجهى بــه تماس هاى 

کى روش است.  
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  الهه مهرى دهنوى
  از زمان نقل و انتقاالت تابســتانى نوشــته بودیم که سه تیم 
سپاهان، پرسپولیس و ذوب آهن جزو مشتریان ستاره دو رگه  
فوتبال ایران هســتند و مانع بزرگ این انتقال ها در درجه اول 
قیمت باالى  دژآگه و مانــع دوم تردید او براى حضور در لیگ 

برتر ایران است.
 حاال با توجه به نزدیکى زمان نقل و انتقاالت زمســتانى و با 
توجه به اینکه اشــکان همچنان بدون مشترى است شایعات 
حول محور این  بازیکنان قوت گرفتن است.  این شایعات البته 
در طول تمام ماه هاي گذشته توسط  مدیر برنامه هاى اشکان 
و باشگاه هاى مختلف تکذیب شده، اما حاال قصه محرومیت 
سرخپوشان از جذب بازیکن، نتایج دور از انتظار سپاهان و نیز 
بدون تیم ماندن اشکان ممکن است کل معادالت را به هم بزند. 
در مورد بحث حضور او در تیمى مانند پرسپولیس باید گفت که 
اشکان مدتهاست که در هیچ تیم باشــگاهی توپ نزده و این 
مسئله با توجه به سن و سال او می تواند برایش خطرناك باشد، 
از سوي دیگر پرسپولیس هم از جذب بازیکن در دو پنجره بعدي 
نقل وانتقاالت محروم است و صرفًا تا آذرماه می تواند بازیکن 
آزاد جذب کند. پس طبیعی است که دژآگه و پرسپولیس براي 
هم گزینه هاي خوبی باشند. بر همین اساس هم از دیروز موج 
جدیدي از خبرها در مورد پیشنهاد سرخپوشان به اشکان منتشر 
شده؛  یکى از رسانه ها در این مورد نوشته:اما اگر این اتفاق رخ 
بدهد و دژآگه سرخپوش شود، او ششمین بازیکنی خواهد بود 

که بعد از تجربه حضور در بوندس لیگا به پرسپولیس می آید.
علی دایی که از پرسپولیس لژیونر شد، بعد از حضور در آلمان و 
بازي براي تیم هاي بیله فیلد، بایرن مونیخ و هرتا برلین، سال83 
به پرسپولیس برگشت و بار دیگر در جمع سرخپوشان توپ زد. 
همچنین مهدي مهدوي کیا هم که از پرســپولیس به بوخوم 
رفت و پس از آن یک دوره طوالنی و موفقیت آمیز در هامبورگ 
را پشت سر گذاشت، سرانجام سال90 به پرسپولیس برگشت و 
توانست به آرزویش مبنی بر خداحافظی با پیراهن این تیم جامه 
عمل بپوشاند. البته مهدي بعد از جدایی از هامبورگ یک دوره 
ناموفق را هم در اینتراخت فرانکفورت تجربه کرد. کریم باقري 
هم یکی دیگر از اسطوره هاي پرسپولیس بود که قبل و بعد از 
حضور در بوندس لیگا براي قرمزها توپ زد. او که سابقه بازي 
در آرمینیا بلیه فیلد آلمان را دارد سال82 به پرسپولیس برگشت. 
به این لیست باید علی کریمی را هم بیافزاییم که یک بار بعد 
از بازي در بایرن مونیخ و یک بار هم بعد از بازي براي شالکه به 

پرسپولیس برگشت.
تا به امــروز وحید هاشــمیان تنها بازیکن ایرانــی حاضر در 
بوندس لیگا بوده که قبل از حضورش در آلمان براي پرسپولیس 
توپ نزده، اما بعد از پایــان کارش در بوندس لیگا به این تیم 
پیوسته است. هاشــمیان در آلمان براي تیم هاي هامبورگ، 

بایرن مونیخ، هانوفــر و بوخوم توپ زد و اواخــر فوتبالش به 
پرسپولیس آمد. حاال اشکان دژآگه هم می تواند دومین بازیکن 
این فهرست باشد. او در آلمان براي هرتابرلین و وولفسبورگ 

توپ زده و باید دید در نهایت پرسپولیسی می شود یا نه؟
این داستان اشکان و پرســپولیس بود. اما بشنوید از سپاهان 
و اشــتیاقى که در این باشــگاه براى جذب دژآگه وجود دارد. 
پیگیرى هاى نصف جهان نشــانگر آن اســت که «زالتکو 
کرانچار» براى تقویت تیم در نیم فصل از طاهرى مدیرعامل 

زردها خواسته هر طور شده شرایط سپاهانى شدن اشکان را 
فراهم و او را به اصفهان بیاورند.

کرانچار  در شــش هفته پایانى فصل گذشته به سپاهان 
آمد و توانست با کســب نتایجى آبرومند جایگاه سپاهان 
که در دوران ویسى دچار تزلزل شده بود را ارتقا دهد. همه 
انتظار داشتند که در فصل جدید او بهتر عمل کند و سپاهان 

از همان هفته هاى ابتدایى در قامت یک مدعى ظاهر شود. 
اما  نمایش هاى دور از انتظار برخى بازیکنان این تیم برخالف 

نام هاى بزرگى که داشتند باعث شد تا سپاهان روزهاى تلخى 
را پشت سر بگذراند. پس از دیدار سپاهان- پیکان که زردها از 
جشنواره موقعیت هاى گل خود استفاده نکردند و در دقیقه 93 
بازى را به شاگران جاللى واگذار کردند، کرانچار و مدیرعامل 
در موضعى مشــترك به بازیکنان هشدار دادند که چنانچه در 
چهار دیدار پایانــى تا نیم فصل نتوانند خود را نشــان دهند و 
عملکردى در خور شان داشته باشند، درهاى خروجى سپاهان 
پیش روى آنها خواهد بود. پس از این هشدار گمانه زنى ها در 
مورد خروجى ها و ورودى هاى ســپاهان قوت گرفت و بنا بر 
اطالع موثق ما اولین خواسته  سرمربى کروات سپاهانى ها از 
مدیرعامل شــان جذب دژآگه بوده است. کرانچار به محسن 
طاهرى اعالم کرده که جذب اشکان مى تواند بخش عمده اى 
از مشکالت این تیم را حل و جهشى بزرگ را در حرکت رو به 
جلوى سپاهان در نیم فصل دوم به وجود آورد. طاهرى قیمت 
باالى این ستاره فوتبال ایران را یک معضل براى این انتقال 
اعالم نموده اما به سرمربى شان قول داده تا براى جذب وى 

همه تالش خود را انجام دهد.

اولین خواسته براى نقل و انتقاالت زمستانى

ملى پوش مصدوم تیم سایپا مى گوید کسى یا کسانى را که کرانچار «دژآگه» را مى خواهد
من را نفرین کردند حالل نمى کنم و امیدوارم بالهایى که به 

سر من آمده را خودشان تجربه کنند.
محمدحسین کنعانى زادگان را مى توان یکى از بدشانس ترین 
بازیکنان فوتبال ایران دانست. او پس از یک فصل مصدومیت 
که در جمع آبى پوشان نصیب وى شد توانست با پیراهن تیم 
سایپا خود را بازهم به تیم ملى برساند اما یک برخورد در آخرین 
تمرین اردوى تهران باعث شــد تا وى باز هم با مصدومیتى 
شدید مواجه شود. مصدومیتى که بازى هاى لیگ هفدهم و 

به احتمال فراوان جام جهانى را از او گرفت.
 کنعانى که پس از اعــالم خبر مبنى بــر مصدومیتش در 

گفتگویى ایــن موضوع را کــذب خوانــد و گفت خبر 
مصدومیتش را تکذیب مى کند پس از جدى تر شدن 
این صحبت ها به دکتر خویش مراجعه کرد و متوجه 
این موضوع شد که خبر مصدومیت وى کامًال درست 
است. پس از این اتفاق وى یک بار دیگر به صحبت 

پرداخت و این بار این خبر را کامًال تأیید کرد.
 کنعانى زادگان در ایــن رابطه مى گوید: 

پس از صحبت هایــم  و اینکه مى دیدم 
جاهاى دیگر نیز خبر از مصدومیت من 
مى دادند به دکتــر کیهانى مراجعه 
کــردم و متوجــه شــدم نتیجه 
مدارك پزشکى من آمده است و 
متأسفانه خبر آسیب دیدگى شدید 
من درست است. در حال حاضر ابدا شرایط 
روحى مناسبى ندارم چرا که با امید و آرزوى فراوانى خودم را 
آماده کرده بودم و مى خواستم براى تیم ملى و سایپا به میدان 
بروم اما اکنون که مى بینم باید یکسال از میادین خارج شوم 

بغض گلویم را مى گیرد.
 مدافع تیم ســایپا ادامه مى دهد: پیش دکتر کیهانى رفتم و 
ایشان به من گفت مصدومیت به حدى است که گویا با یک 
موتور یا ماشین تصادف کردى! او گفت مینیسک داخلى له 
شده و درون غضروف رفته اســت. مینیسک بیرونى ات نیز 
آســیب دیده که باید ترمیم شــود. او گفت رباط صلیبى ات 
پاره شده اما خداراشــکر PCL پایت فقط دچار خونریزى 
شده است. به هرحال این هم از بدشانسى من است و کارى 

نمى توان کرد. با برخوردى کــه در تمرین با مهدى طارمى 
داشتم این اتفاق افتاد و این موضوع جزئى از حوادث فوتبالى 

شود.محســوب مــى 
مدافع تیــم ملــى در رابطه با 
از دســت دادن جــام جهانى

 مى گوید: بله متاسفانه گویا باید 
باور کنم که جــام جهانى را از 
دست داده ام. تالش زیادى 
کردم که بتوانم 
به آن برسم 

اما بدشانسى ادامه 
دار دست از سر من 
برنمى دارد. اگر نتوانم 
به این بازى ها برســم 
براى تیم ملى کشــورم 
آرزوى موفقیــت مى کنم 
و امیدوارم براى اولین بار از 

گروه خود باال بیاید. 

مصدومیت دو مدافع کلیدى طالیى پوشان دست کرانچار را حسابى 
خالى کرده و در صورتى که مصدومیت عارف غالمى جدى باشــد 

مشکالت کرانچار دوچندان خواهد شد.
در دیدار برابر پیکان زالتکو کرانچار مجبور به اســتفاده از شاهین 
ثاقبى در پست مدافع راست شــد؛ چرا که عزت اهللا پورقاز و حسن 
جعفرى مصدوم بودنــد و مهدى رحیمى بازیکن جوان ســپاهان 
علیرغم تمام تالش هاى کرانچــار اجازه خروج از اردوى جوانان و 
حضور در مقابل پیکان را پیدا نکرد و به نظر مى رسد کرانچار دیگر 
امیدى به ژایرو رودریگوئز با توجه به عملکردى که در بازى هاى 
ابتدایى داشت، ندارد؛ هر چند در کنفرانس پیش از دیدار برابر پیکان 
این سرمربى کروات که روزهاى دشوارى را تجربه مى کند، اعالم 
کرد که به دلیل مصدومیت حضور ژایرو در هاله اى از ابهام قرار دارد 
و در نهایت هم از او استفاده نکرد و با این وصف مى توان این مدافع 

را یکى از خروجى هاى محتمل طالیى پوشان دانست.
تمرین اخیر صبح طالیى پوشان در شرایطى برگزار شد که عزت ا... 
پورقاز و حسن جعفرى در حال انجام برنامه هاى طراحى شده براى 
بازگشت از دوران مصدومیت بودند. در همین حین عارف غالمى 
مدافع جوان سپاهان که در دیدار برابر پیکان زوج سیاوش یزدانى 
شده بود، روى کورسى که با مهرداد محمدى داشت با مصدومیت از 

ناحیه آشیل پا روبرو شد تا ادامه تمرین را از دست بدهد.
عارف غالمى مدافع سپاهان در گفتگویى در خصوص شرایط خود 
گفت:   در یک صحنه با مهرداد محمــدى در کورس بودم که پاى 
مهرداد روى آشیلم آمد و دیگر نتوانســتم ادامه بدم، البته درد دارم 
ولى فکر نمى کنم زیاد جدى باشــد.  به زودى وقت MRI دارم 
و باید ببینیم پزشــکان چه چیزى مى گویند، اما خودم احســاس 

ناخوشایندى ندارم. 
با شرایطى که سپاهان در خط دفاعى دارد، کرانچار باید امیدوار باشد 
مشکلى براى بازیکن جوان تیمش ایجاد نشود وگرنه در دیدارهاى 
آینده باز هم شــاهد حضور گزینه هاى عجیبى مثل شاهین ثاقبى 
که به عنوان یک هافبک شناخته مى شود، در پست هاى تدافعى 
سپاهان خواهیم بود. در صورت مصدومیت غالمى کرانچار باید با 
تنها یک مدافع یعنى سیاوش یزدانى کارش را در تمرینات ادامه دهد 
و منتظر بازگشت مهدى رحیمى و سعید آقایى باشد که در اردوهاى 
تیم جوانان و تیم بزرگســاالن کشــور حضور دارند و این موضوع 
نمى تواند اصال خبر خوشــحال کننده اى براى تیمى باشد که با 
تمام این تفاسیر نقطه قوتش در خط دفاعى است و در خط میانى و 
هجومى شرایط امیدوارکننده اى تا پایان هفته یازدهم رقابت هاى 

لیگ برتر نداشته است.

سامان قدوس با پیراهن استرسوند آنقدر عملکرد خوبى 
داشــته که تیم هاى مختلف به دنبال جذب او باشند. 
طى روزهاى گذشــته از QPR و فوالم به عنوان دو 

مشترى انگلیسى بازیکن تیم ملى کشورمان نام 
برده شد و حاال گویا یک تیم انگلیسى دیگر 

هم دنبال سامى است. به نوشته تسنیم، 
ولوورهامپتون که مالکانى چینى دارد 
جدیدترین مشترى قدوس است و به 

نسبت دو رقیب دیگرش توانمندى 
مالى بیشترى براى توافق با مبلغ 

پیشنهادى استرسوند دارد.

کنعانى زادگان:

نفرین کنندگان را حالل نمى کنم!

 علی اکبر طاهري در مجموع مدیر خوبی بود که توانســت بعد 
از سال ها پرسپولیس را به ساحل آرامش برساند و روي همین 
حساب از اغلب هواداران نمره قبولی گرفته است. نادیده گرفتن 
خدمات او به پرسپولیس هم طبعاً منصفانه نیست، اما این باشگاه 
همین حاال با تمام وجود گرفتار بحرانی است که از صفر تا 100 
آن در دوران مدیریت خود آقاي طاهري ایجاد شــد. ماجراي 
شکایت باشگاه ریزه اسپور ترکیه از پرسپولیس و مهدي طارمی 
که به محرومیت همزمان باشــگاه و بازیکن ایرانی انجامید، 
در حال حاضر بزرگترین مشکل پیش روي پرسپولیس است. 
نطفه این دردسر در دوران مدیریت خود طاهري بسته شد و حاال 
عجیب است که او به همین راحتی پروژه عبور از این بحران را رها 
می کند و می رود. در حال حاضر باید روشن شود تکلیف شکایت 
باشــگاه به دادگاه عالی ورزش چه می شــود و آیا امیدي براي 

بازگشایی پنجره هاي نقل وانتقاالتی سرخپوشان وجود دارد یا 
نه؟ به عالوه هواداران باید بدانند جریمه نقدي تقریبا 800هزار 
یورویی مهدي طارمی به چه شکل و با چه نسبتی از مشارکت 

تأمین خواهد شد.
مسلماً اگر طاهري االن باشگاه را رها کند و برود، دست مدیران 
بعدي باز خواهد بود که هر نتیجــه فاجعه باري در این پرونده را 
به او و همکارانش ارتباط بدهند و پاي خودشان را از غائله کنار 
بکشند. در این شرایط باید پرسید پس فرق طاهري با یکی مثل 
رویانیان چیست؟ اگر سردار موقع رفتن از پرسپولیس «کابوس 
ژوزه» را براي این تیم به ارث گذاشت، حداقل کل آن پرونده فقط 
یک بدهی مالی به شمار می آمد و تیم از جذب بازیکن محروم 
نبود، اما حاال طاهري در حالی مدیریت باشگاه را رها می کند که با 
شرایط فعلی قطعا کار براي گروه بعدي بسیار سخت خواهد بود.

س ترین 
صدومیت 
اهن تیم 
در آخرین

صدومیتى 
هفدهم و 

یتش در 
ت خبر 

دن 
ه

 دیدم
میت من 
ى مراجعه 
م نتیجه 
ه است و 
گى شدید 
دا شرایط 
خودم را 
 به میدان 
ارج شوم 

ى رفتم و 
یا با یک 
داخلى له 
ى ات نیز 
صلیبى ات 
خونریزى 
ت و کارى 

مدافع تیــم ملــى در رابطه
از دســت دادن جــام جهانى
 مى گوید: بله متاسفانه گویا بای
ا باور کنم که جــام جهانى را
دست داده ام. تالش زیادى
کردم که بتوانم
به آن برسم

اما بدشانسى ادام
دار دست از سر من
برنمى دارد. اگر نتوانم
به این بازى ها برســم
کشــور ملى تیم براى

آرزوى موفقیــت مى کنم
ا و امیدوارم براى اولین بار

گروه خود باال بیاید.

  مشترى جدید قدوس
د آنقدر عملکرد خوبى 
دنبال جذب او باشند. 
Q و فوالم به عنوان دو 

ىکشورماننام
لیسى دیگر

 تسنیم، 
ى دارد
 و به 

ى 

ید قدوس

نکته مهمى که طاهرى فراموش کرد

وضعیت قرمز براى دژ دفاعى زردها

زد و اواخــر فوتبالش به 
م می تواند دومین بازیکن 
هرتابرلین و وولفسبورگ 

سی می شود یا نه؟
ود. اما بشنوید از سپاهان

ى جذب دژآگه وجود دارد. 
 آن اســت که «زالتکو 
للللامل صل از طاهرى مدیرع
پاهانى شدن اشکانرا را

لگذشته به سپاهانن
مند جایگاه سپاهان

بود را ارتقا دهد. همه 
ر عمل کند و سپاهان 

یک مدعى ظاهر شود. 
زیکنان این تیم برخالف 

تا سپاهان روزهاى تلخى 
هان- پیکان که زردها از 
3ده نکردند و در دقیقه 93
ند، کرانچار و مدیرعامل

شدار دادند که چنانچه در 
ند خود را نشــان دهند و 
 درهاى خروجى سپاهان 
ن هشدار گمانه زنى ها در 
اهان قوت گرفت و بنا بر 
بىکروات سپاهانى ها از 
ست. کرانچار به محسن 
 مى تواند بخش عمده اى 
 بزرگ را در حرکت رو به 
جود آورد. طاهرى قیمت 
ک معضل براى این انتقال 

ذ ا تا ا ل

ملى پوش مصدوم تیم سایپا مىه» را مى خواهد
من را نفرین کردند حالل نمى کن
سر من آمده را خودشان تجربه کن
محمدحسین کنعانى زادگان را مى
بازیکنان فوتبال ایران دانست. او پ
که در جمع آبى پوشان نصیب وى
سایپا خود را بازهم به تیم ملى برس
تمرین اردوى تهران باعث شــد
شدید مواجه شود. مصدومیتى که
به احتمال فراوان جام جهانى را از
م  کنعانى که پساز اعــالم خبر
گفتگویى ایــن موضوع را کــذ
پ مصدومیتش را تکذیب مى کند
خویش م اینصحبت ها به دکتر
این موضوع شد که خبر مصدومیت
است. پس از این اتفاق وى یک بار
پپپرپرداخت و این بار این خبر را کامال
 کنعانى زادگان در ایــن
پساز صحبت ه
جاهاى دیگ
مى دادند
کــرد
مدارك
متأسفا
من درست است
روحى مناسبى ندارم چرا که با امی

آماده کرده بودم و مى خواستم براى
بروم اما اکنون که مى بینم باید یک

مى گیرد. بغض گلویم را
 مدافع تیم ســایپا ادامه مى دهد
ایشان به من گفت مصدومیت به
موتور یا ماشین تصادف کردى!

درون غضروف رفته اســت شده و
آســیب دیده که باید ترمیم شــو
PCL Lپاره شده اما خداراشــکر
ب شده است. به هرحال این هم از
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QPR هاى گذشــته ازR
نگلیسى بازیکنتیم ملى
یک تیم انگلی  و حاال گویا
ل سامى است. به نوشته
مپتون که مالکانى چینى
ن مشترى قدوس است

و رقیب دیگرش توانمندى
ترى براى توافق با مبلغ

ى استرسوند دارد.
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اعالم نموده اما به سرمربىشان قول
همه تالش خود را انجام دهد.

داده تا براى جذب وى ل

سردار آزمون این روزها در باشگاه روبین شرایط 
بسیار متفاوتى نسبت به تمام سال هاى حضورش 
در فوتبال روسیه تجربه مى کند. سردار که بعد از 
درخشش فوق العاده در ترکیب روستوف ارزشى 
معادل 12 میلیون یورو در بازار بین المللى پیدا کرد 
و مورد توجه التزیو ایتالیا قرار گرفت با گذشت نیم 
فصل از سوپرلیگ روســیه هنوز موفق به گلزنى 

نشده است.
آزمون برخالف رقابت هاى ملى که گلزن اول کى 
روش محسوب مى شود در رقابت هاى باشگاهى 

اصال کارنامه خوبى از خود برجا نگذاشته تا جایى 
که در مصاف با زنیت ســن پطرزبورگ یک بار 
دیگــر از روى نیمکت بازى را آغــاز کرد و تنها 
در 15 دقیقــه پایانى به میدان رفــت آن هم در 
شرایطى که حضور او نیز نتوانســت روبین را از 
بن بست تاکتیکى خارج کند تا روند ناکامى هاى 
این تیم ادامه دار باشد. اتفاقى که رکورد عجیب 
نیم فصل عدم گلزنى را براى ستاره جوان ایرانى 

به ثبت رساند.
حاال سران باشــگاه روســى تصمیم گرفته اند   

براى شکست این طلســم ها از راه هاى جالبى 
بهره ببرند.

باشگاه روبین در نشستى با پدر سردار یعنى خلیل 
آزمون از او خواســت تا کمک کند مشــکالت 
روحى ســتاره تیم ملى ایران به حداقل برسد از 
همین رو پدر آزمون در روزهاى گذشــته با برتن 
کردن پیراهن این تیم در تمرینات نظارت کاملى 
بر عملکرد فرزنــدش دارد بلکه به این شــکل 
مشــکالتى که گریبان آزمــون را گرفته از بین

 برود.

این سایت روســى نوشــت:« براى اولین بار در 
تمام سال هاى فوتبال حرفه اى سردار طعم عدم 
گلزنى در 756 دقیقه بازى براى روبین کازان در 
نیم فصل نخست را چشید. شاید به همین خاطر 
بود که او بنا به خواسته باشگاه از این پس با نظارت 
دقیق پدرش در تمرینات حاضر مى شود چون در 
آخرین جلسه تمرینى روبین قبل از مصاف با زنیت 
پدر و یکى از دوستان سردار هم با لباس باشگاه در 
زمین چمن حاضر بودند و پس از آن با این بازیکن 

زمین را ترك کردند».

طلسم 756 دقیقه اى آزمون در شهر کازان
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جنایت هاى گوناگونى که در چند ماه اخیر در کشــورمان رقم خورد، 
روح جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار داد؛ رکنا با بررسى تعدادى از این 

جنایات به آخرین وضعیت رسیدگى به آنها پرداخت.

قتل دختر 5 ساله در سرویس بهداشتى
سوم شهریور ماه امسال، جسد دختربچه پنج ساله به نام «فاطمه» در 
حالى که از بینى او خون جارى بود در سرویس بهداشتى حیاط خانه 

پدربزرگ خود پیدا شد.
کارآگاهان جنایى فریمان استان خراســان رضوى پس از تحقیقات 
ابتدایى مطمئن شدند که فاطمه به قتل رسیده است. تحقیقات براى 
رازگشایى از این جنایت ادامه داشت تا اینکه چند روز پس از قتل فاطمه 
یک زن مطلقه همراه مردى که با یکدیگر طالهاى کودکان را سرقت 
مى کردند در تربت جام دستگیر شدند و این زن سارق که «رحیمه» نام 
داشت در تحقیقات پلیسى به قتل فاطمه در سرویس بهداشتى براى 
دزدیدن طالهاى او اعتراف کرد. این زن که از تبعه هاى افغانى است 
تاکنون به چندین سرقت طال از کودکان در شهرهاى استان خراسان 
رضوى اعتراف کرده اســت. رحیمه در حالى ادعا کرد ناخواسته جان 

فاطمه را گرفته است که خود دخترى همسن فاطمه دارد. 
پدر فاطمه در خصوص روند این پرونده گفت: «هنوز کیفرخواست براى 
متهم پرونده صادر نشده و درخواست ما براى محاکمه، اشد مجازات 
اســت.» وى افزود: «اگر این زن آزاد شود و دوباره براى بچه دیگرى 
این اتفاق بیافتد آن زمان من مسئول هستم به همین دلیل نمى توانم 

گذشت کنم.»

جنایت در محله گمرك تهران 
هفدهم شهریورماه پسربچه 11 ساله اى به نام «ابوالفضل» از خانه 
پدرى خود در یکى از خیابان هاى محله گمرك تهران خارج شد و دیگر 
بازنگشت. فرداى آن روز خبر قتل فجیع ابوالفضل در خانه پسر کفترباز 

همسایه اعالم شد.
پسر همسایه که 23 سال سن دارد در روزى که ابوالفضل گم شد او را 
براى نشان دادن کبوترهاى خود به خانه کشاند و با 89 ضربه چاقو به 
قتل رساند، سپس به کمک برادرش جسد کودك بى گناه را به بیابان 
هاى اطراف شــهر برد و رها کرد. قاتل که در همان روزهاى اول گم 
شدن ابوالفضل از مظنونان پرونده بوده در اعترافات خود مدعى شده 
است که در دوران کودکى در پارك رازى قربانى نیت شوم مردى شده 
بود و براى اینکه ابوالفضل به سرنوشت او دچار نشود او را به قتل رساند. 

برادر قاتل نیز چندى پیش با وثیقه صد میلیون تومانى آزاد شد.
پدر ابوالفضل در خصوص آخرین وضعیت پرونده قتل پسر خود بیان 

کرد: «هنوز کیفرخواست صادر نشــده است.کمیسیون پزشکى در 
خصوص ســالمت روانى قاتل نظر خود را اعالم کرده است و طبق 
این نظریه قاتل از نظر روانى مشکلى ندارد. یک کمیسیون دیگرى 
نیز تشکیل شده است که تاکنون جوابش نیامده است.»وى ادامه داد: 
«جسد ابوالفضل آنقدر آســیب دیده بود که نتوانستند آن را بشویند و 
بدون شستشو به خاك سپردند.» پدر ابوالفضل گفت: «بازسازى صحنه 

جرم نیز هفته گذشته با حضور قاتل انجام شد.»

قتل دختر 8 ساله  توسط نوجوان 14 ساله
پنجم مهرماه سال جارى جسد دختربچه هشت ساله اى به نام «ملیکا» 

در حالى که در زمین یک ســاختمان نیمه کاره در هفتکل اســتان 
خوزستان دفن شده بود و دستش از خاك بیرون قرار گرفته بود پیدا شد. 
تحقیقات جنایى نشان داد که جسد متعلق به دخترى به نام ملیکاست 
و این کودك آخرین بار براى بازى از خانه پدربزرگ خود خارج شــد. 
تحقیقات ادامه داشــت تا اینکه 72 ســاعت بعد قاتل ملیکا که یک 

نوجوان 14 ساله بود دستگیر شد.
قاتل در اظهارات مقدماتى خود مدعى شد که براى دزدیدن طالهاى 
ملیکا او را به ساختمان نیمه کاره کشانده و پس از انجام نقشه سرقت 
خفه کرده و براى پنهان کردن راز جنایتش او را دفن کرده و پا به فرار 

گذاشته است.

مردم هفتکل در اعتراض به این جنایت بى رحمانه مقابل کالنترى 
مرکزى این شهر تجمع کردند و خواستار محاکمه سریع قاتل شدند.

جنایت مادرانه در فسا
دوازدهم مهرماه امســال خانه اى در یکى از محله هاى شهر فسا در 
آتش سوخت. تحقیقات نشان داد که زن جوان پس از قتل دختر خود به 
نام «یگانه» با بریدن رگ هاى بدن او و گردنش سم خورد و خانه را به 

آتش زد اما خودش جان سالم به در برد.
پس از این جنایــت، قاتل انگیزه خود را مشــکالت مالى و اختالف 
خانوادگى اعالم کرده است. اما با این حال خانواده پدرى یگانه هنوز 

نتوانسته اند انگیزه حقیقى قاتل را درك کنند.
عمه یگانه گفت: «پدر یگانه با خودرو کار مى کرد اما پس از این ماجرا 

خانه نشین شده است.کیفرخواست نیز تاکنون صادر نشده است.»
وى در مورد اینکه مادر قاتل مشــکل روانى داشته است یا نه گفت: 
«این زن هیچ مشکل روانى نداشت و هیچ داروى اعصابى نیز مصرف 

نمى کرد.»
عمه یگانه در خصوص رابطه یگانه با مادرش بیان کرد: «آنها با یکدیگر 
رابطه بسیار خوبى داشتند و اصًال باور کردنى نیست که این مادر چطور 
حاضر شده تنها فرزندش را آنقدر بى رحمانه به قتل برساند.» وى در 
پایان گفت: «پدر یگانه خواهان اشد مجازات براى همسر خود است.»

رفیق کشى در مهاباد
سیزدهم مهرماه امسال چند دوست که براى تفریح دور هم جمع شده 
بودند جنایت وحشتناکى را رقم زدند. در این جنایت «صادق» قربانى 

سناریوى دوست خود، «دانیال» و همدستان او شد.
آنها صادق را در حالى که بیهوش بود به بیابــان هاى اطراف مهاباد 
بردند و پس از اینکه چندین ضربه چاقو به او وارد کردند از تمام لحظات 
جنایت خود فیلم گرفتند و محل حادثه را ترك کردند. صبح روز بعد بار 
دیگر دانیال همراه دوســتانش به محل جنایت بازگشت و زمانى که 
متوجه شدند صادق هنوز زنده است او را زنده زنده آتش زدند و از تمامى 

لحظات جان دادن او فیلم تهیه کردند.
پلیس آگاهــى مهاباد نیز در اقدامى ســریع و جســورانه با پیگیرى 
ســرنخ هاى موجود در کمتر از 24 ســاعت قاتالن را دستگیر کرد و 
تحویل دســتگاه قضائى داد. پس از دســتگیرى قاتالن، با بازیابى 
فلش ممورى هاى همراه قاتالن که از حادثه فیلمبردارى کرده بودند 

فیلم کامل و تصاویر حادثه به دست آمد.
عموى صادق در مورد روند این پرونده گفت: «هنوز کیفرخواســت 
براى این پرونده صادر نشده و تحقیقات از طرف پلیس آگاهى و اداره 

اطالعات در دست انجام است.»

اهورا، قربانى شوهِر مادر
22 مهرماه امسال، اهورا، کودك دو ساله رشتى توسط ناپدرى خود پس 
از اینکه در خانه مورد آزار و اذیت وحشــیانه قرار گرفت، پس از اینکه 

سرش را به دیوار کوباند به قتل رسید.
این جنایت وحشتناك نه تنها فضاى استان گیالن بلکه کل کشور را 
تحت تأثیر قرار داد. مردم رشت که در پى این جنایت به شدت ناراحت 
شده و تحت تأثیر قرار گرفته اند مادر این کودك را نیز در این جنایت 

شریک مى دانند. این پرونده هم اکنون در مرحله تحقیقات قرار دارد.

داستان تلخ و دنباله دار 5 کودك و یک جوان
مهمترین پرونده هاى جنایى امسال در چه مرحله اى قرار دارد

مرد میانسال پس از به قتل رساندن زن جوانش با پریدن 
مقابل قطار خودکشى کرد.

فرمانده انتظامى استان مرکزى گفت: در نخستین دقایق 
بامداد روز سه شــنبه گزارش یک مورد قتل در یکى از 
محله هاى شهر اراك به مرکز فوریت هاى پلیس 110 

اعالم شد. 
ســردار کیومــرث عزیزى اظهار داشــت: بــا حضور 
تیم هــاى انتظامــى و کارآگاهــان اداره جنایى پلیس 
آگاهى اســتان، مشخص شد زن 35 ســاله اى توسط 
همسرش به قتل رســیده و قاتل از صحنه جنایت فرار 
کرده است. وى افزود: براســاس تحقیقات اولیه، مرد 
خانواده با همســرش اختالف شدید داشــته و با جسم 
سخت به ســر او ضربه اى وارد مى کنند و باعث قتلش 

مى شود.
به گفته سردار عزیزى بعد از گذشت ساعتى از وقوع این 
قتل، گزارشى از مرگ مردى میانسال به علت برخورد با 
قطار  به مرکز پلیس اعالم شد. با حضور تیم هاى امدادى 
و انتظامى مشخص شد که مرد میانسال همان همسر 
زن جوانى است که ســاعتى قبل به قتل رسیده است. 
بررســى هاى میدانى نشــان مى داد مرد همسرکش 
با پرت کردن خــودش مقابل قطار خودکشــى کرده 

است.
رئیس پلیس اســتان مرکزى تأکید کرد:  اجساد این دو 
نفر براى بررسى بیشــتر به پزشکى قانونى انتقال شد و 
علت و جزئیات این حادثه از سوى کارآگاهان پلیس در 

دست بررسى است. 

راننده مسافرکش وقتى دختر جوان در خودرویش فوت 
کرد، جسد او را در جاده هفت برم استان فارس دفن کرد.

مرد میانسال با اضطراب و پریشان به پلیس مراجعه کرد 
و پرده از رازى برداشت که بهتر بود خیلى زودتر ازاین به 

پلیس خبر مى داد.
وى ادعا مى کرد در شیراز با سوارى شخصى مسافرکشى 
مى کند و دختر 25 ســاله را در محدوده پارك خلدبرین 
شــیراز ســوار کرده اســت تا به مقصد برســاند. اما او 
نمى دانست مقصد مســافر زیر خروار ها خاك در منطقه 

خوش آب و هواى هفت برم در اطراف شیراز باشد.
این راننده گفت: «پس از لحظاتى از طى مســیر ناگهان 
دختر مسافر فوت کرد و من از ترس قانون و مشکالتى 
که ممکن بود برایم رخ دهد او را از شهر بیرون بردم و در 
منطقه «هفت برم» در جایى دفن کردم و به شهر بازگشتم 

و اکنون با پاى خود آمده ام تا به اشتباهم اعتراف کنم.»
در ادامه پلیس و نیرو هاى آتش نشانى با راهنمایى راننده 
مســافرکش جنازه را از یر خاك بیــرون آورده و براى 
رسیدگى به ماجراى مرگ به پزشکى قانونى تحویل دادند. 

همچنین هویت دختر جوان به نام «زهرا» شناسایى شد.
معاون اجتماعى پلیس استان فارس در تحلیل این پرونده 
گفت: متأسفانه بار ها شاهد وقوع جرائمى هستیم که به 

دلیل سوارشدن زنان و دختران در خودرو هاى مسافرى 
شخصى به وقوع پیوسته و از طرفى هم درصورت صحت 
ادعاى راننده، کامًال وظیفه اش چه از نظر اخالقى و انسانى 
و چه از نظر قانونى این بوده که مسافر را درکمترین زمان 

ممکن به مرکز پزشکى و درمانى تحویل دهد.
ســرهنگ کاووس محمدى افزود: بدون تردید ترس از 
قانون صرفًا شامل خطاکاران خواهد بود و فرد بیگناه نه 
تنها تحت پیگرد پلیس قرارنخواهد گرفت بلکه درجاى 

خود مورد تقدیر قرارمى گیرد. چه بسا یک بیمار و یا فردى 
که به هر دلیل دچار مرگ و ایست قلبى و یا هر مشکلى 
باشــد درصورت انتقال به مراکز درمانى جــان خود را از 
دست ندهد و به هرحال درصورت مواجه شدن با چنین 
صحنه هایى، بیرحمانه ترین روش هاى برخورد با موضوع 
مانند این پرونده است که فرد به تشخیص کامًال اشتباه، 
جنازه را سربه نیست کند و به این ترتیب همه سرنخ هاى 

پلیسى را دچار انحراف و مشکل کند.

جســد مرد جوانى در حالى که ســوخته شده بود، چند 
روز قبل در خیابان هجرت کشف شــد؛ اکنون با پیدا 
شدن یک سرنخ،  احتمال شناسایى هویت مقتول قوت 

گرفته است.
ســاعت 7و40دقیقه صبح 13 آبان ماه ســال جارى 
مأموران کالنترى 140 باغ فیض در تماس با بازپرس 
کشیک قتل پایتخت اعالم کردند جسد مرد ناشناسى 

داخل جوى آب در  خیابان هجرت کشــف شده است. 
دقایقى بعد از اعالم این خبر محسن مدیرروستا، بازپرس 
قتل ویــژه پایتخت به همراه اکیپ تشــخیص هویت 
آگاهى و کارشناسان پزشــکى قانونى در صحنه جرم 
حاضر شده و مشغول تحقیقات درباره این پرونده شدند.

بررسى هاى اولیه حاکى از آن بود که جسد متعلق به یک 
مرد حدوداً 40 ساله است که به دلیل سوخته شدن امکان 

شناسایى هویت وى وجود ندارد.
در بررسى  جســد، یک جراحت 20 سانتیمترى در کمر 
مقتول مشاهده شده اســت همچنین به نظر مى رسد 
که وى در مکان دیگرى به قتل رسیده و جسد وى به 
این محل آورده شده است. در نهایت با دستور بازپرس 
مدیرروستا جسد براى بررسى بیشتر و تعیین علت دقیق 
مرگ به پزشکى قانونى انتقال داده و تحقیقات درباره 
این پرونده آغاز شد. در ادامه رسیدگى به این پرونده یک 
مرد با حضور در دادسراى امور جنایى تهران اعالم کرد 
که برادر وى در تاریخ 11 آبان ماه از مغازه اش خارج شده 
و به منزلشان بازنگشته اســت. این مرد در اظهاراتش 
به بازپرس گفت: «من و برادرم با هم در یک مغازه در 
منطقه جنت آباد مشغول کار بودیم و حدود ساعت 16 
برادرم از مغازه خارج شــد تا به خانه اش در کرج برود، 
اما دیگر به خانه بازنگشــت و تلفــن  همراهش را نیز 

پاسخگو نبود.»
با توجه به احتمال ارتباط بین مرد مفقود شــده و جسد 
سوخته کشف شده، بازپرس امور جنایى تهران دستور 
 DNA داد تا از برادر مردى که مفقوده شــده آزمایش
گرفته شود تا مشخص شود آیا جسد کشف شده متعلق 

به همان مرد مفقود شده است یا خیر.

خودروى مرد مسافرکش، تابوت دختر جوان شد 

یک قدم تا کشف راز جسد سوخته 

مأموران گمرك ده بسته طالى کار شده قاچاق را از 
کمر یک مسافر ورودى از کشور ترکیه کشف کردند.
به گزارش جام جم آنالین، مقدار طالى کشف شده 
هزار و738 گرم بود که مأموران گمرك از یک مسافر 
ورودى از کشور ترکیه در مرز بازرگان کشف کردند. 
این مقدار طال در کمر این مسافر و در زیر لباس ها 
به طرز ماهرانه اى جاسازى شده بود که با هوشیارى 

مأموران گمرك کشف شد.
مدیر کل گمرك بازرگان با اعالم این مطلب گفت: 
دوشنبه شب مأموران این گمرك موفق شدند از یک 
مسافر ورودى مقدار هزار و738 گرم طالى کار شده 

را کشف و ضبط کنند.
معصومى ارزش طالهاى کشف شده را یک میلیارد 
و 700 میلیون ریال اعالم کرد و افزود: فرد دستگیر 
شده با مخفى کردن این طالها در داخل لباس هاى 
خود قصد داشــت این طالهاى قاچاق را به داخل 
کشــور وارد کند. مدیر کل گمرك بازرگان اعالم 
کرد: فرد دستگیر شده با تشکیل پرونده به مقامات 

قضائى تحویل داده شد.

یک خانم ایرانى که همراه با همسر خود در حال 
پرواز از قطر به اندونزى بود، در بین راه متوجه شد 
که همســرش به او خیانت کرده است؛ او آنقدر 
همسرش را کتک زد که هواپیما مجبور به فرود 
اضطرارى شــد و این زوج را در شهر چناى هند 

پیاده کرد!
این خانم در میانه پرواز زمانى که همســرش در 
خواب بوده با اســتفاده از اثر انگشــت وى قفل 
گوشى اش را باز کرده و متوجه خیانت همسرش 
مى شود. وى به قدرى از این اتفاق خشمگین شد 
که شــروع به کتک زدن شــوهرش کرد و حتى 
کارمندان کابینه هواپیما نیز نتوانستند وى را آرام 
کنند و در نهایت خلبان در شــهر چناى جنوبى 
مجبور به فرود اضطرارى شد و در ادامه این زن، 

شوهر و فرزندش از هواپیما خارج شدند.
یک مقام امنیتى گفت: این خانواده روز یک شنبه 
را در فرودگاه چناى گذراند و با یک پرواز باتیک 

هوا به کوآالالمپور فرستاده شدند.

کشف 10بسته طال 
از کمر یک مسافر! 

کتک کارى زوج  ایرانى 
در هواپیما!

مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشــکى 
مازندران ادعاى به دنیا آوردن نوزاد از مادر باردار 
کشته شــده در حادثه واژگونى اتوبوس در جاده 

سوادکوه را تکذیب کرد.
ادعاى به دنیــا آوردن نوزاد از مــادر باردار 25 
ساله از دوشــنبه شــب در بعضى از رسانه هاى 
محلى و همچنین شــبکه اجتماعــى پخش و 
به نقــل از رئیس مرکــز مدیریت حــوادث و 
فوریت هاى پزشکى مازندران نوشته شد که در 
حادثه واژگونى اتوبوس در جاده سوادکوه، پرسنل 
اورژانس استان توانستند از مادر فوت شده، نوزاد 

زنده به دنیا بیاورند. 
سخنگوى مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى 
پزشکى مازندران در این خصوص گفت: در میان 
فوت شدگان این حادثه زن باردارى وجود نداشت 

که اقدامى براى نجات نوزادش صورت گیرد.
ذکریا اشــکپور افزود: ضمن تکذیب مصاحبه با 
رئیس اورژانس مازندران و اعالم مطالبى مبنى 
بر تولد نوزاد از یک زن باردار فوت شده، ادعاى 
برخى رسانه ها و شبکه هاى اجتماعى مبنى بر 

بروز چنین اتفاقى تأیید نمى شود. 
اتوبوس مســیر تهران به گرگان ساعت حدود 
19 یک شنبه شب چهاردهم آبان ماه در منطقه 
دوگل در جاده ســوادکوه به تهران واژگون شد 
که در بررســى هاى اولیه از ســوى پلیس راه 
مازندران، نقص فنى علت بروز این حادثه اعالم 

شد. 
پزشکى قانونى نیز تعداد کشته شدگان این حادثه 
رانندگى را 15 نفر اعالم کرد و همچنین 23 نفر 

نیز در این حادثه مصدوم شدند.

تکذیب شایعه تولد نوزاد در اتوبوس حادثه دیده 

خودکشى با قطار پس از همسرکشى
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حدود سه ســال از رونمایى مایکروسافت از هدست 
واقعیت افزوده «هولولنز» مى گذرد و اخیراً این شرکت 
اعالم کرد که قصد دارد عرضه این محصول را به مقدار 

قابل توجهى گسترش دهد. 
مایکروســافت قصــد دارد بــا عرضــه هولولنــز 
در بــازار 29 کشــور دیگــر در اروپــا، تعــداد 
بازارهایــى را که هولولنز در آنها حضــور دارد به عدد 

39 برساند.
این خبر نشــان مى دهد با اینکه هنــوز آمار دقیقى 
از تعداد هدســت هاى فروخته شــده اعالم نشده اما 
مایکروســافت قصــد دارد تعــداد قابــل توجهى از 
این هدســت واقعیــت افــزوده بى نظیــر را تولید و

از این طریق رقابت خود با شرکت هاى بزرگ از جمله 
اپل و گوگل در ایــن زمینــه را وارد مراحل جدیدى 

کند.
هنوز جزئیاتى از زمان و قمیــت دقیق عرضه هولولنز 

در این 29 بازار جدید منتشر نشده است. مایکروسافت 
در حال حاضر نســخه مختص برنامه نویســان را با 
قیمت ســه هزار دالر به فروش مى رساند. کشورهاى 
جدیدى که قرار اســت میزبان هولولنز باشند شامل 
اســترالیا، بلژیک، بلغارســتان، کرواســى، قبرس، 
جمهورى چک، دانمارك، اســتونى، فنالند، یونان، 
مجارستان، ایســلند، ایتالیا، لیتوانى، لیختن اشتاین، 
لتونى، لوگزامبورك، هلند، نروژ، لهســتان، پرتغال، 
رومانى، اســلواکى، اسپانیا، سوئد، ســوییس و ترکیه 
مى شوند. مایکروسافت سال گذشــته براى اولین بار 
عرضه هولولنز در خارج از ایــاالت متحده هم را آغاز 
کرد که انگلستان، آلمان، ایرلند، اســترالیا، فرانسه و 
نیوزلند از جمله این کشورها بودند. ضمنا مایکروسافت 
ژاپن را به عنوان اولین کشور آسیایى میزبان هولولنز 

انتخاب کرد.
«لورین باردن» مدیر بخش تولیــد هولولنز در رابطه 

با این هدســت و توانایى هاى آن مى گوید: «در حال 
حاضر مأموریت اصلى ما در مایکروسافت ایجاد فرصت 
براى افراد و ســازمان ها در جهت دستیابى به اهداف 
بیشتر و بزرگتر اســت. واقعیت ترکیبى این پتانسیل 
را دارد که براى افراد و کسب و کارها فرصت مناسب
 را در جهــت رســیدن بــه اهدافى که در گذشــته 
غیرممکن بودنــد، ایجاد کند. با اســتفاده از واقعیت 
ترکیبى و هولولنز، شــرکت ها و کارکنــان مى توانند 
وظایــف خــود را ســریع تر، کارآمدتر و بــا ایمنى 
بیشــتر انجام دهنــد و همچنین راه هــاى خالقانه 
جدیدترى براى ارتباط با مشــتریان و همتایان خود 

خلق کنند.» 
اوایل ســال 2017 مایکروســافت اعــالم کرد که 
در حال حاضر 150 اپلیکیشــن براى هولولنز طراحى 
شده اســت و این رقم با گذشــت زمان افزایش پیدا 

خواهد کرد.

با عرضه یک شــارژر خورشــیدى قابل حمل، دیگر نگران تأمین برق 
گوشى و تبلت خود در مناطق دور افتاده یا حین مسافرت نباشید.

این شارژر که Suaoki S270 نام دارد، به علت وزن کم و حجم اندك 
به گزینه اى محبوب در میان مسافران و طبیعت گردان مبدل شده است.

شارژر خورشــیدى یادشــده که حدود 1/2 کیلوگرم وزن دارد، مجهز 
به یک باترى 150 وات ســاعته و یک خروجى 100 واتى است و لذا با 
استفاده از آن عالوه بر گوشى و لپ تاپ مى توان وسایل برقى کوچک 
و کم مصرف مانند دوربین و پهپاد را هم شارژ کرده یا مورد استفاده قرار

 داد.
این شارژر مجهز به چهار پورت یو اس بى است. یکى از این چهارپورت 
USB 3,0 بوده و براى شارژ سریع قابل استفاده است. چهار پورت شارژ 
دى سى و دو پریز دیوارى اى سى عادى هم براى آن در نظر گرفته شده 
است. لذا در مجموع مى توان تا ده وسیله را به طور همزمان از طریق این 

دستگاه شارژ یا تأ مین برق کرد.

اگر مى خواهید براى خودتان اعتبارى کسب کنید اولین 
سئوالى که از خودتان باید بپرسید این است: جایگاه من 

کجاست؟
کارى که بهتر از دیگران مى توانید انجام دهید را انتخاب 
کرده و تمام اکانت  هاى مرتبط با آن را بررســى کنید. از 
محتواها، هشتگ ها و ترندهایى که موجب رشد سریع و 
بهتر دیده شدن آن اکانت ها مى شوند یادداشت بردارى 

کنید.
نکته: سلبریتى ها را معیار قرار ندهید، چراکه آنها ممکن 
اســت هر محتوایى را پســت کرده و طرفداران هم به 
ســادگى الیک کنند. آنها الزم نیســت در اینستاگرام 
مخاطبى جذب کنند، چراکه از پیش مخاطبانشــان را 

جذب کرده اند.

تحقیقات کنید

اگر محتوایتان بى ارزش باشــد مردم مشارکتى 
نمى کنند. قبل از پســت محتوا این دو ســئوال 
را از خودتان بپرســید: آیا کمکــى مى کند؟ مثًال 
ویدئوهاى 60 ثانیه اى آشپزى مشکل اینکه چه 
چیزى بپزیم را حل مى کنند. آیا در احساسات مردم 
تأثیرگذار است؟ مثًال محتواهایى که مرتبط با سفر 
هستند تمایل به مسافرت و دیدن جاهاى جدید را 
در مردم بیدار مى کنند. به همین دلیل بهتر است 
در انتخاب محتوا عاقالنه عمل کنید و خالقیت به 

خرج بدهید.

محتوایى با ارزش که حل کننده 
مشکالت است تولید کنید

براى اینکه جامعه  خود را بسازید الزم است که با دیگر برندها 
و تأثیرگذاران در حال رشــد پیوند برقرار کنید. با آنها ارتباط 
برقرار کنید و ســئوال کنید که آیا امکان تبادل وجود دارد یا 
خیر. اکثر اوقات افراد جوابشان بله خواهد بود، اگر پاسح آنها 

نه بود هم شما به کار خودتان ادامه دهید.
بیشتر با اکانت هایى ارتباط بگیرید که شمار مخاطبانشان به 
اندازه  شماست؛ احتمال پیوند این اکانت ها بیشتر از اکانت هاى 

میلیونى است.
کلید جواب دادن این کار بهادادن است. قبل از اینکه از آنها 
بخواهید که شما را به اشتراك بگذارند، بر روى پست هاى آنها 
فعال باشــید. همچنین به دنبال رقباى غیر مستقیم باشید. 
مثًال اگر شما یک برند لوازم آرایشى هستید، به سراغ کمپانى 

محصوالت مراقبت از پوست یا مو بروید.

شبکه سازى کنید

تداوم و ثبات

شما همیشه باید از آخرین ترندها مطلع بوده و به 
نفوذى که دارند توجه داشته باشید. مثًال حواستان 
باشد که کًال هشتگ ها در چه موضوعاتى خیلى 
داغ هستند، یا چه پست هایى خیلى غوغا کرده اند 
و سپس از آنها به عوان اهرم قدرت خود استفاده 

کنید.

 از ترندها و 
چیزهایى که 

وایرال شده اند 
به عنوان اهرم 
استفاده کنید

 آزمایش و تکرار 
کنید

اگر شما یک سلبریتى با پایه مشــخصى هوادار نیستید، قطعًا 
براى موفقیت به تداوم و ثبات احتیاج دارید. بهتر این اســت که 
حداقل یک پست در روز را ارســال کنید. مى توانید از قبل براى 

پست هایتان برنامه ریزى کنید.

محتواهاى متنوعى را آزمایش کنید. مشارکت مردم 
را نگاه کرده و از دلیل عملکرد خوب یک نوع محتوا 
یادداشت بردارى کنید. حواستان به میزان الیک ها، 

کامنت ها و به اشتراك گذارى ها باشد.
وقتى حرف محبوبیت به میان مى آیــد، نباید انتظار 
داشــته باشــید که فقط چند  عکس پســت کنید و

 یک شبه کلى فالور جذب کنید. اگرمى  خواهید یک 
اکانت بزرگ و معروف با کلى فالور باشید، به زحمت 
و پشتکار زیادى احتیاج دارید. رعایت موارد گفته شده 

دیدگاه خوبى در این باره به شما مى دهند.

چطور اینستاگرام خود را مثل یک حرفه اى 
مدیریت کنیم؟

ر مى رســد که اگر مى خواهید یــک برند معروف 
این روزها به نظ

باشید باید حضور گسترده  اى در شــبکه  هاى اجتماعى مخصوصاً 

شــید. خیلى از افراد هستند که به دلیل نفوذى 
اینستاگرام داشته با

جتماعى دارند به کمى سرمایه دست یافته اند.
که در شبکه هاى ا

تاگرام، چطور مى توان 
میلیون کاربر فعال در اینس

با حدود ماهانه 800 

به شهرت و محبوبیت رســید؟ این مطلب که بر اساس مصاحبه و 

بررسى با خبرگان شبکه هاى اجتماعى تنظیم شده، قصد دارد شش 

راهکار آسان براى افزایش موفقیت در شبکه هاى اجتماعى را براى 
شما بیان کند.

با یک بررسى ساده مى توان متوجه شد که تمامى کاربران از انواع مختلف 
ســاعت ها در دیوایس اندرویدى خود استفاده مى کنند. یکى از برترین

 اپ هاى ساعت مربوط به شرکت بزرگ گوگل مى باشد.
 Google Clock عنوان یک نرم افزار ساعت فوق العاده مى باشد 
 Google LLC که توسط شرکت معتبر و توسعه دهنده اندروید یعنى

منتشر شده است. 
این برنامه خارق العاده از چندین بخش و قسمت مختلف تشکیل شده 
است که تمامى نیاز هاى کاربر در زمینه ساعت را در نظر گرفته و سعى
مى کند آنهــا را در کوتاه ترین زمــان ممکن برطرف نمایــد. یکى از 
پر استفاده ترین قسمت هاى گوگل کالك آالرم آن مى باشد؛ به گونه اى 
که تنها کافى است به آن قسمت مراجعه کرده و با تنظیم ساعت بیدارى 
خاص مد نظر خود مطمئن باشــید تا قرار هاى مهم کاریتان را از دست

 نمى دهید. براى داشتن تایمر معکوس و یا کرنومتر دیگر نیازى به نصب 
ابزار هاى جانبى نیســت و همه چیز در این محصول پر طرفدار شرکت 

گوگل موجود مى باشد. 
عالوه بر این بهتر اســت بدانید که Google Clock قادر است به 
ساعت هاى هوشمند اندروید متصل شده تا تمامى آالرم ها و یا تایمر هاى 

معکوس را توسط این ساعت ها به شما یادآورى کند.

اپلیکیشن
 ساعت هوشمند گوگل  

شارژر خورشیدى قابل حمل 
هم به بازار مى آید

Shadow Fight 3 نسخه سوم از بازى فوق العاده زیبا، محبوب و بى نظیر مبارزه 
سایه از استودیوى بازى ســازى مطرح Nekki براى دستگاه هاى اندروید است. با 
نصب Shadow Fight 3 برروى دســتگاه اندرویدى تان؛ عصر جدیدى از مبارزه 
افسانه اى را تجربه خواهید کرد! در Shadow Fight 2 شما به مبارزه با حریفانى 
قدر مى پرداختید که به صورت ســایه بودند اما در Shadow Fight 3 آن سایه ها 
تبدیل به جنگنده اى خوش هیکل و زیبا شــده اند! جنگنده خود را انتخاب کرده و وارد 
مبارزه هایى نفسگیر شوید و یکى از متفاوت ترین بازیهاى اندرویدى را تجربه کنید! 
بازى Shadow Fight 3 از بهترین بازى  هاى سال 2017 اندروید خواهد بود و از 
ویژگى هایش مى توان به مواردى چون مبارزه و نبرد در انواع مکان هاى متنوع و مختلف، 
امکان نابود کردن دشمنان پیش رو با کنترل هاى لمسى و بصرى، سفر به مکان هاى 
مختلف از جهان براى مبارزه با قهرمانان، دارا بودن گرافیک اچ دى خیره کننده به همراه 
صداگذارى عالى و مهیج، امکان سفارشى سازى جنگنده خود با شمشیرهاى متنوع، 

لباس ها و زره ها و قدرت هاى جادویى و گیم پلى اعتیاد آورش اشاره کرد!

بازى نبرد سایه ها 3 

گسترش قابل توجه بازار هولولنز توسط مایکروسافت

امور حقوقى و قراردادهاى دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهر مجلسى

دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهر مجلسى در نظر دارد امور مربوط به طبخ و توزیع غذاى 
دانشجویى خود را از طریق مناقصه و همچنین بوفه دانشجویى خود را از طریق مزایده 
واگذار نماید، لذا کلیه پیمانکاران مى توانند حداکثر ده روز کارى پس از درج آگهى براى 
دریافت و تحویل اسناد مناقصه به دفتر کمیسیون معامالت این واحد دانشگاهى مراجعه 

نمایند.
آدرس: اصفهان، مبارکه، شهر جدید عالمه مجلســى، دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهر 

مجلسى 
تلفن: 3- 03152472290 داخلى 127

آگهى مناقصه و مزایده
دانشگاه آزاد اسالمى
 واحد شهر مجلسى

بدیهى است دانشــگاه در رد یا قبول پیشــنهادات مختار بوده و هزینه درج آگهى
 به عهده برنده مناقصه و مزایده مى باشد.
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رقابت بسکتبال تیم هاى مهرام - دانشگاه آزاد

دیدار فرمانده 
ارتش پاکستان با 
وزیر خارجه

زندگى در جنگل

نخستین نمایشگاه سراسرى هنرهاى 
تجسمى افغانستان با عنوان «نیمروز» 

تا 26 آبان ماه در گالرى شماره یک 
فرهنگسراى نیاوران در تهران دایر 

است.

پذیرایى از زائران اربعین حسینى

«فیلبند» روستایى از توابع
 شهرستان بابل در استان مازندران 

است. در مسیر جاده فیلبند خانه هاى 
ویالیى بسیارى ساخته شده و در کنار 
این خانه ها خانه چوپانانى قرار دارد 
که از چوب ساخته شده که با آوردن 
دام خود به این چراگاه در مسیر جاده 

فیلبند زندگى خود را مى گذرانند. 
چوپان ها هر روز از صبح زود تا بعد 
ازظهر گوسفندهاى خود را در این 
چراگاه رها مى کنند و خود نظاره گر 

محیط زیباى فیلبند 
مى شوند.

فصل خزان

منبع: ایسنا

مأموران مرزبانى، جمعه 12 آبان پس از اتمام مأموریت مرزى و در حین بازگشت 
به گروهان در نزدیکى روستاى دوشان تپه، واقع در 15 کیلومترى نوار مرزى در کمین 

تروریست ها گرفتار شدند و در این درگیرى هشت نفر از مرزبانان به شهادت رسیدند که 
سه نفر از آنان نیروى کادر و پنج نفر دیگر سرباز وظیفه بودند. پیکر مطهر شهید محمد حسین 

زاده در زادگاهش، روستاى اوالدقباد، کوهدشت استان لرستان تشییع و 
به خاك سپرده شد .




