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مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان در جمع 
خبرنگاران، برنامه هــاى دهه وقف را تشــریح کرد و 
گزارشى از اقدامات انجام شده در سال جارى را ارائه داد. 
حجت االسالم والمســلمین رضا صادقى با تســلیت به 
بازماندگان زلزله یک شنبه شب کرمانشاه، از ارسال 400 
تخته پتو و تشک و یک تریلى آب معدنى از محل خیرات و 
موقوفات براى کمک به زلزله زدگان خبرداد و گفت: این 

کمک ها همچنان استمرار خواهد داشت. 
وى 25 آبان تــا 4 آذر را دهه وقف اعــالم کرد و گفت: 
اداره کل اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان در این 
دهه برنامه هاى مختلفى را در ســطح اســتان اصفهان 
با هــدف ارتقاى بهــره ورى موقوفات و بقــاع متبرکه 
و رویکرد اقتصــاد مقاومتى و تولید- اشــتغال به اجرا 

مى گذارد. 
مدیرکل اوقاف و امــور خیریه اســتان اصفهان اظهار 
داشت: به صدا درآمدن زنگ وقف در دبیرستان ابن سینا، 
دیدار بــا آیت ا... العظمى مظاهرى رئیــس حوزه علمیه 
اصفهان، دیدار با امام جمعه اصفهان و اســتاندار و دیگر 
مسئوالن، سخنرانى مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان قبل از خطبه هاى نماز جمعه، نشست تخصصى 

یاوران وقف، تجلیل از واقفین خیراندیش، قرائت زیارت 
عاشورا، برگزارى دعاى ندبه در امامزادگان و... بخشى از 

برنامه هاى دهه وقف است. 
حجت االسالم والمســلمین صادقى در ادامه، عملکرد 
هفت ماهه ســال جارى اداره کل اوقــاف و امور خیریه 
استان اصفهان را برشمرد و با بیان اینکه اتفاقات بسیار 
خوبى در این مدت در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان اتفاق افتاده اســت، گفت: در این مدت بیش از 
85 وقف جدید که بیشــتر منفعتى بوده داشتیم و جالب 
اینکه 50 درصد این واقفین در استان اصفهان را بانوان 

تشکیل مى دهند. 
وى ادامه داد: در چند روز اخیر خانم ایروانى منزل 120 
مترى خود که کل دارایى او بود و حدود یک میلیارد و 200 
میلیون تومان ارزش دارد را وقف کرد و به ثبت رساند که 
وقف منفعت و انتفاع است بدین معنى که طبقات پایینى 
اختصاص به امور ادارى و خدماتى دارد و طبقات فوقانى 
براى دارالقرآن و برگزارى کالس هاى قرآنى اختصاص 

داده مى شود. 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان ابراز داشت: 
در اربعین سرور و ساالر شــهیدان امام حسین (ع)، اداره 
کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان در مرز چذابه 

موکبى برپا داشــت و روزانه هفت هزار غذاى گرم طبخ 
شد و با حضور 50 نفر از پرســنل، به عنوان ناهار و شام 
بین زائران توزیع شد که در این راستا 200 میلیون تومان 
بــراى زائران اربعین هزینه شــد. ایــن درحالى بود که 
براى اولین بار ما، 40 هزار بسته 80 گرمى تنقالت بین 
زائران اربعین توزیع کردیم که با اســتقبال خوبى همراه

 بود. 
حجت االسالم والمسلمین صادقى از برپایى 9 موکب بین 
نجف تا کربال در اربعین سال جارى خبر داد و گفت: در 10 
نقطه بین نجف و کربال لباس زائران شستشو و ظرف نیم 

ساعت به آنان تحویل مى شد. 
وى با اشاره به برخى از فعالیت هاى انجام شده فرهنگى 
هم گفت: در هفت ماه ســال جارى، قریب پنج هزار نفر 
براى حفظ مجازى قرآن ثبت نام کردند که هزار و 700 
نفر آنان همچنان فعال هستند. این درحالى است که 750 
مربى در قم و مرکز استان در سه مرحله، طرح ملى قرآن 
در بقاع متبرکه را برپا داشته و مدارجى را هم طى کردند 

که این کار تا پایان سال جارى ادامه دارد. 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه 
ما 80 شناسه فرهنگى داریم اجراى طرح آرامش بهارى، 
بصیرت عاشــورایى و اجراى نیات واقفیــن با موضوع 

مساجد و بقاع متبرکه، نشاط معنوى، ایجاد مشاوره هاى 
وقف در ادارات شهرستان ها و... را از آن جمله خواند. 

حجت االسالم والمســلمین صادقى، از اجراى اقدامات 
عمرانى بســیار خوب در اداره کل اوقــاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان گفت و افزود: در هفت ماه سال جارى، 
افتتــاح درمانگاه، بازارچــه تجارى و راه انــدازى هتل 
آقاعلى عباس با حضور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه 
کشور انجام شد و به بهره بردارى رسید و هم اکنون 50 
مغازه از 140 مغازه تجارى این مجموعه به بهره بردارى 
رسیده و امید است تا پایان سال جارى بقیه مغازه ها نیز 

به بهره بردارى برسد. 
وى با تأکید بر مشارکت و سرمایه گذارى بخش خصوصى 
در موقوفات گفت:  موقوفه مدح خان، موقوفه بدیع صنایع 
در کاشــان، موقوفه حسین شــاهى در خیابان ولیعصر 
اصفهان و ... از جمله موقوفاتى اســت که تا پایان سال 
جارى به بهره بردارى مى رسد. همچنین براى اولین بار 
پارك رایانه اى با مشارکت بخش خصوصى در گلپایگان 
در حال انجام اســت. موقوفه پمپ بنزین در اردستان تا 
نیمه اول ســال 97، افتتاح خواهد شد. ساخت و تکمیل 
ادارات اردستان و مبارکه به اتمام رسیده و ساختمان آران 
و بیدگل نیز در دهه وقف امسال به بهره بردارى مى رسد 

و ساختمان فالورجان هم تا پایان سال به اتمام خواهد 
رسید و اداره نطنز نیز در سال 97 مورد بهره بردارى قرار 

خواهد گرفت. 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اظهار داشت: 
ما تعهد داریم 14 بقعه فاقد درآمد را از محل جذب خیرین 
و کمک هاى مردم همچون امامزاده یحیى(ع) در جلوان، 
امامزاده صالح(ع) در حصه، امامــزاده دیده وران(ع) و... 
اداره کنیم. همچنین تا نیمه اول سال آینده هتل، سوئیت 
و هایپر امامزاده سیدمحمد(ع) خمینى شهر که هم اکنون 

60 درصد پیشرفت دارد به بهره بردارى خواهد رسید. 
وى خاطرنشــان کــرد: بــا کمک بخــش خصوصى 
کاروانســراهاى ابوزیدآباد، ظفرقند اردستان، کوهپایه، 
انارك، ورزنه، بازار بزرگ و چوپانان نایین و حمام بهشت 

گلپایگان راه اندازى شده است. 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان تصریح 
کرد: از ابتداى سال جارى تاکنون، حدود 650 سند براى 
موقوفات و رقبات در جهت تثبیت  آنان اخذ شده اســت. 
این درحالى است که از 36 هزار رقبه در استان اصفهان، 
نزدیک ده هزار و 500 رقبه داراى سند بوده و بقیه فاقد 
سند است که باید هر چه ســریع تر براى تثبیت مالکیت 

آنها اقدام شود. 

حجت االسالم والمســلمین صادقى اظهار داشت: سند 
موقوفه فضل آباد در شــهر اصفهان شــامل باغ فدك، 
تاکســیرانى، اداره کل زندان ها و قسمتى از زمین هاى 
زراعى در خیابان بعثت معــادل 800 هکتار، تا یک ماه 
آینده اخذ خواهد شــد. ســند موقوفه هــاى هادى گل 
در 357 هکتار،  اصفهانک با 700 هکتار و قســمتى از 
شهرك سیمرغ و دانشگاه ســپهر در موقوفه سلطان  آباد 
در 430 هکتار دریافت شده اســت و در مجموع در شش 
ماه گذشــته، براى 2300 هکتار موقوفه ســند دریافت 

شده است.
وى افزود: بــه منظور احقاق حقوق موقوفات در ســال 
جارى 154 رأى از مراجع قضائى اخذ شد که ده رأى ملى 
و 9 مورد نیز آرا به مرحله اجرا و بقیه نیز امید است به نفع 

موقوفه بوده و احیا شود. 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان در ادامه 
گفت: در کل کشور هشت هزار و 51 امامزاده وجود دارد 

که سهم استان اصفهان 718 امامزاده است. 
حجت االسالم والمسلمین صادقى در پایان گفت: استان 
اصفهان 24 هزار وقف جاودان، 24 هزار شهید گلگون 
کفن دارد که هر کدام یک وقف ماندگار در طول تاریخ 

هستند. 

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان خبر داد: 

50 درصد واقفین در استان اصفهان بانوان هستند
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مــاه اولیــن روز از 
هفته کتــاب و کتابخوانى 

است. به همین مناسبت پایگاه 
اطالع رسانى هنرنویس گفتگویى با 

فرزاد حسنى، مجرى نام آشناى تلویزیون 
انجام داده است که بخش هایى از آن را در ادامه 

مى خوانید:

آقاى حسنى اولین کتابى که خوانده اید 
یادتان مى آید؟ چند سال تان بود؟

زمانى که هنوز سواد نداشــتم، مادرم برایم کتاب مى خواند. 
مادرم مثل همه مامان ها خیلى اصرار داشــت بچه ها خواب 
بعد از ظهر داشته باشند و کتاب قصه مى خواند تا بخوابیم. یادم 
هست «تام انگشتى» جزو اولین کتاب هایى بود که برایمان 
خواند. البته بیشــتر وقت ها «کیهان بچه ها» مى خواند که 
سه شنبه ها آن را مى خریدیم. جالب اینکه من و برادرم فرهاد 
که فقط یک سال و هشــت ماه با هم اختالف سن داریم، هر 
کدام یک کیهان بچه ها براى خودمان مى خریدیم. درواقع، 
اولین ارتباط ما با مکتوبات به وســیله مادرم برقرار شد. بعدها 
که خودم شــروع به خرید کتاب و مطالعه کردم، کتاب هاى 
انتشارات امیرکبیر را مى گرفتم. آن موقع هنوز فروشگاه هاى 
«کورش» بود که اسمشان شده بود «قدس». من از آنجا کتاب 

مى خریدم.
اولین کتاب هایى که خودتان خریدید و 

خواندید چه بود؟
«اولیــور تویســت» جــزو اولین کتــاب هایى اســت که 
خوانده ام و هنوز آن را دوست دارم. من هر چهارپنج سال یک 
بار، «اولیور تویســت» چارلز دیکنز را با ترجمه هاى مختلف 
مى خوانم. فکر نمى کنم ترجمه اى از این کتاب باشد که نخوانده 
باشم. البته کتاب هاى با حجم کمتر هم خواندم اما رمان درست 

حسابى و گردن کلفتشان، «اولیور تویست» بود.
دیگر چه کتاب هایى را به یاد مى آورید؟

یادم هست آن زمان کتاب هایى منتشرمى شد که هنوز هم 
گاهى وقتى مى خواهند با من شوخى کنند، از آنها یاد مى کنند؛ 
مثل «حسنى و سیب زمینى هاى پخته»! آقاى بهمن عبدى، 
کاریکاتوریست معروف که بعدها با آقاى جواد علیزاده در مجله 
طنز و کاریکاتور همراهى داشت، این کتاب ها را تصویر مى کرد. 
این کتاب ها را هم مى خریدم ولى کًال از اول عاشق کتاب هاى 

بزرگ ترها بودم. گاهى کتاب ها و رمان هایى مى گرفتم 
که مامان مى گفت نباید بخوانى اما چندان به رده سنى 

در مطالعه اعتقاد نداشتم.
این همه کتاب را چطور تهیه 
مى کردید؟ با پول توجیبى؟

یکى از کارهایى که براى به دست آوردن کتاب 
مى کردم، این بود که از پدر مى خواستم به 

عنوان جایزه شاگرد اولى، برایم کتاب و نوار 
قصه بگیرد. یا اینکه مثًال وقتى شهربازى 
مى رفتیم، به پدر مى گفتم پولى را که 
مى خواهید بدهید مثــًال قطار تونل 
وحشت یا سایر وسایل بازى را سوار 
شوم، بدهید به خودم تا کتاب بخرم. 

آن موقع کنار در ورودى شهربازى، یک 
کتابفروشى بود که با پولى که از پدر مى گرفتم، 

از آنجا کتاب مى خریدم.
االن چه نوع کتــاب هایى 

مى خوانید؟
همه چیز... (با خنده). من به مسائل اقتصادى 
چندان عالقه اى ندارم بنابراین مثًال کتاب 
هاى خیلى ویژه و تخصصى در زمینه اقتصاد 
نمى خوانم ولى به مسائل روز عالقه مندم. 

کتاب هاى مذهبى و تاریخى خیلى خوب مى خوانم 
و دوســت دارم؛ مخصوصاً تاریخ معاصــر و انقالب . 
کتاب هاى تحقیقاتى در زمینه هاى مختلف، رمان یا 
داستان هم مى خوانم و ادبیات... ادبیات را که دیگر خیلى 
عجیب و غریب دوست دارم. مثًال «گلستان سعدى» را 

در نظر بگیرید؛ واقعاً آدمى که مى خواهد حال خوبى 

داشته 
 ، شــد با

م  ز ال
اى هفتــه  اســت 

 یک بــاب از آن را بخواند. 
نمى شود آن را کنار گذاشت. باید 

آثار تحقیقى که در زمینه «دیوان حافظ» و آثار سعدى هست، 
خواند؛ مثًال از استاد خرمشاهى یا آقاى پزشک زاد در زمینه طنز 
و سعدى. حوزه طنز برایم خیلى مهم است. به جرأت مى توان 
بگویم اثرى در زمینه طنز، چه به شکل داستان کوتاه، رمان 
یا به شکل کار تحقیقى نیست که منتشر شــده باشد و من 

نخوانده باشم.
کتاب ها را در کتابخانه تان بر چه اساسى 

مى چینید؟
کتاب هاى سینمایى، کتاب هاى تئاتر، نمایشنامه و فیلمنامه، 
کتاب هاى ادبى، مذهبى، رمان و کتاب هاى تاریخى جزو رده 
هاى اول عالیق من است. قسمتى از کتابخانه را به کتاب هاى 
مذهبى اختصاص دادم و چند ردیف کتاب هاى سینمایى دارم. 
کتاب هاى فرهنگ عامه زیاد دارم؛ ضرب المثل ها و... همچنین 
فیلمنامه. نمایشنامه و کتاب هایى در حوزه تخصصى سینما و 

تئاتر و ادبیات همه شان منظم و قابل تفکیک هستند.
فکر مى کنید چند جلد کتاب داشته باشید؟

نمى دانم. زیاد است. هم در خانه خودم کتابخانه دارم هم خانه 
مادرم. در خانه مادرم یک اتاق کامل در اشــغال من است و 

مخصوص این کار در خانه خودم هم که یک اتاق 
دارم دارم. مجله هاى زیادى  هم 

خیلى  چون 
مجلــه 

باز بوده 
ام. مجله ها 
و تعدادى از کتاب 
هــا را در محل هاى 
مختلف؛ یعنى هر جا که جا 

باشد، گذاشته ام.
با  توجه به اینکه االن 
دسترسى به فضاى مجازى 
آسان و باب شده، باز هم مجله 

مى خرید؟
هنوز تعدادى از مجله ها را مى خرم چون در فضاى مجازى 
خیلى از مقاله ها و مطالب مجله ها وجود ندارد. این اشــتباه 
است که مردم فکر مى کنند دیگر احتیاجى به خرید کتاب و 
مجله نیست. مثًال مطالب مجله «فیلم» یا «دنیاى تصویر» را 
نمى توانیــد راحت در فضاى مجازى جســتجو و پیدا کنید. 
بسیارى از نقدها ومطالب خوب در همان مجله ها محبوس اند 
تا زمانى که شما بخرید و مطالعه شان کنید. البته با وجود فضاى 
مجازى و اینترنت، تداوم و انتشار یک مجله خوب سخت شده 

است اما من کم و بیش هنوز هم روزنامه و مجله مى خرم.
ســبک کتاب خواندنتان چطور است؟ 

بیشتر چه زمانى کتاب مى خوانید؟
کار من بازى، اجرا، کارگردانى و ترانه گفتن است. خواندن متن 
و فیلمنامه خودش مطالعه است. براى رادیو کارگردانى مى کنم، 
متن ها را تنظیم و تصحیح مى کنم و ترانه مى گویم. همه اینها 
با خواندن و مطالعه انجام مى شود. مطالعه واقعاً بخش مهمى 
از زندگى ام است؛ مثًال ممکن است در فرصتى از ساعت 2 تا 
پنج شش بعد از ظهر مطالعه کنم. قبل از خواب هم مجله مى 
خوانم؛ بلند شدنم از خواب و خوابیدنم در شب با مجله است. 
اصًال اگر مجله بخرم و بدون نگاه کردن و مرور آن به رختخواب 

بروم، خوابم نمى برد.
تا به حال شــده کتابى بخریــد و آنقدر 
دوستش داشته باشید که یک شبه همه 

آن را بخوانید؟
خیلى شده. مخصوصاً دوره نوجوانى ام که به خواندن رمان هاى 
عامه پسند مى گذشت. یادم مى آید کارهاى آقاى ر. اعتمادى، 
مرحوم خانم فهیمه رحیمى و فریدون ادیب یغمایى را باید یک 

نفس مى خواندم.
تا به حال شده کتابى که خودتان دارید، 
به شما هدیه دهند؟ کتاب قبلى را چه کار 

مى کنید؟
راستش را بگویم دلم نمى آید هدیه دهم. دوست دارم کتاب 
را داشته باشم. چیز عجیبى به شما بگویم؛ یکى از عالیقم 
در دوران نوجوانى و کودکى این بوده که کتاب یا مجله را باز 

کنم، صورتم را روى آن بگذارم و بخوابم.
هنوز هم این کار را انجام مى دهید؟

بله، بو کردن کتاب؛ بــوى جوهر و بوى کاغذ به 
من آرامش مى دهد. بارها و بارها در دهه 60 که 
مى شود گفت دوران نوجوانى ام بوده، سرم را 
روى «اطالعات هفتگى» و «مجله جوانان 
امروز» گذاشته ام و خوابیده ام. بارها و بارها 
روى صفحه هاى پاورقى ها، مشاوره خانواده 
و صفحات مقاله هاى تحقیقى خوابم برده، 
مخصوصاً انتخاب کرده ام که صورتم 

را روى مطالب بگذارم و بخوابم.
االن کتابــى داریــد که 

نخوانده باشید؟
خیلى زیاد. یادم هست بچه که 
بودم، مادرم مــى گفت همه کتاب 
هایت را خوانده اى و یکى دیگر مى خرید 
ولى قشــنگ تر این اســت که آدم چند کتاب 
نخوانده داشته باشد و فراخور احوالش یکى را براى 
مطالعه انتخاب کند. من آدمى هســتم که چهار 
کتاب با هــم انتخاب مى کنم. خیلى 

هم جذاب است.

آقاى بهمن عبدى، !«
 جواد علیزاده در مجله 
بها را تصویرمى کرد.
ول عاشق کتاب هاى 

 هایى مى گرفتم
ان به رده سنى 

 تهیه
ى؟

کتاب 
م به 
ر

 گرفتم، 

هایى 

دى
اب
صاد
دم.

 مى خوانم
ــر و انقالب . 
ختلف، رمان یا 
 که دیگر خیلى 
تان سعدى» را 

حال خوبى 

دارمدارم. مجله هاى زیادى هم 
خیلى  چون 

مجلــه 

عامه پسند مى گذشت. یادم مى آید کارهاى آقاى
مرحوم خانمفهیمه رحیمى و فریدون ادیب یغمایى

نفس مى خواندم.
تا به حال شده کتابى که خودت
به شما هدیه دهند؟ کتاب قبلى

مى کنید؟
راستش را بگویم دلم نمى آید هدیه دهم. دوست
را داشته باشم. چیز عجیبى به شما بگویم؛ یک
در دوران نوجوانى و کودکى این بوده که کتاب
کنم، صورتم را روى آن بگذارم و بخوابم.

هنوز هم این کار را انجاممى ده
بله، بو کردن کتاب؛ بــوى جوهر و
من آرامش مى دهد. بارها و بارها د
مى شود گفت دوران نوجوانى ام
روى «اطالعات هفتگى» و «م
امروز» گذاشته ام و خوابیده ام.
روى صفحه هاى پاورقى ها، مش
و صفحات مقاله هاى تحقیقى
مخصوصاً انتخاب کرده ا
را روى مطالب بگذار
االن کتابــى د
نخوانده باشید؟
خیلى زیاد. یادم هس
مادرم مــى گفت بودم،
هایت را خوانده اى و یکى دی
ولى قشــنگ تر این اســت که آد
نخوانده داشته باشد و فراخور احوالش
مطالعه انتخاب کند. من آدمى هســ
کتاب با هــم انتخاب مى
هم جذاب

احسان کرمى مى گوید عوامل «کاله قرمزى» اطالعى از 
سرنوشت پخش این برنامه ندارند و تنها در حسرت پخش 

شدن مردم هستند.آن و شــاد 
 کرمــى دربــاره وضعیت 
پخش «کاله قرمزى» 
و اینکه چه اتفاقات 
جدیدى براى آن رخ 

خواهد داد، بیان کرد: ما خیلى خوشحال مى شویم اگر یک 
نفر در این زمینه به ما اطالع دهد. هیچکس از مسایل و 
اتفاقات اطالعى نمى دهد و من نمى دانم که چه کسى در 
جریان است. عوامل خود پروژه از جمله ایرج طهماسب، 
مشاور پروژه و ما که بازیگران مجموعه هستیم هیچى 
نمى دانیم که چه اتفاقى بــراى «کاله قرمزى» خواهد 

افتاد.
صداپیشه نقش «عزیزم ببخشید» درباره «کاله قرمزى» 
که براى نوروز 96 ساخته شــد، اظهار داشت: ما براى پر 
کردن جاى خالى دنیا فنى زاده و اینکه روحش شاد باشد 
با انگیزه بیشتر کار کردیم و بهترین «کاله قرمزى» همه 
سال ها را ساختیم. کسى نمى داند ما چه انرژى اى براى 
این مجموعه گذاشتیم و کسى هم نمى داند تکلیف این 

پروژه چیست.
وى درباره بالتکلیفى برخى از پروژه هاى ســازمان 
یادآور شد: چندى پیش تبلیغ سریال «سرزمین 
کهــن» دوبــاره روى آنتن رفــت و من 
نمى دانم چرا پخش نشــد. اصًال متوجه 
نمى شوم که در سازمان صداوسیما چه 
خبر است البته خدا را شکر شنیدم بعضى 
از برنامــه ها از جملــه برنامه رادیویى 
«جمعه ایرانى» با همت آقاى دارابى 
معاون استان ها دوباره قرار است روى 

آنتن برود.
کرمى درباره این اتفاقات که به یک 
روال در ســازمان صداوسیما تبدیل 
شده است، بیان کرد: سلیقه و نبودن 
یک ساختار مناســب در شبکه ها و 
سازمان صداوســیما موجب مى شود 
که این اتفاقات رخ دهد. بســیارى از 
اتفاقات در ســازمان براساس اعمال 
سلیقه اســت که ممکن است مدیرى 
برنامه اى را دوست داشته باشد و برعکس 

دوست نداشته باشد.

شدن مردم هستند.آنو شــاد
 کرمــى دربــاره وضعیت 
پخش «کاله قرمزى» 
و اینکه چه اتفاقات 
جدیدى براى آن رخ 

اتفاقات اطالعى نمى دهد و من نمى دانم که چه کسى در 
جریان است. عوامل خود پروژه از جمله ایرج طهماسب، 
مشاور پروژه و ما که بازیگران مجموعه هستیم هیچى 
نمى دانیم که چه اتفاقى بــراى «کاله قرمزى» خواهد 

افتاد.
صداپیشه نقش «عزیزم ببخشید» درباره «کاله قرمزى» 
6که براى نوروز 96 ساخته شــد، اظهار داشت: ما براى پر 
کردن جاى خالى دنیا فنى زاده و اینکه روحش شاد باشد 
با انگیزه بیشتر کار کردیم و بهترین «کاله قرمزى» همه 
سال ها را ساختیم. کسى نمى داند ما چه انرژى اى براى 
این مجموعه گذاشتیم و کسى هم نمى داند تکلیف این 

پروژه چیست.
وى درباره بالتکلیفى برخى از پروژه هاى ســازمان 
یادآور شد: چندى پیش تبلیغ سریال «سرزمین 
کهــن» دوبــاره روى آنتن رفــت و من 
نمى دانم چرا پخش نشــد. اصًال متوجه 
نمى شوم که در سازمان صداوسیما چه 
خبر است البته خدا را شکر شنیدم بعضى

از برنامــه ها از جملــه برنامه رادیویى 
«جمعه ایرانى» با همت آقاى دارابى 
معاون استان ها دوباره قرار است روى 

آنتن برود.
کرمى درباره این اتفاقات که به یک 
روال در ســازمان صداوسیما تبدیل 
شده است، بیان کرد: سلیقه و نبودن 
یکساختار مناســب در شبکه ها و 
سازمان صداوســیما موجب مى شود 
که این اتفاقات رخ دهد. بســیارى از 
اتفاقات در ســازمان براساس اعمال 
سلیقه اســت که ممکن است مدیرى 
برنامه اى را دوست داشته باشد و برعکس 

دوست نداشته باشد.

احسان کرمى: ما هم نمى دانیم 
تکلیف «کاله قرمزى» چیست

پس از انصراف بهرام رادان، لیال حاتمى، صابر ابر، طناز طباطبایى و سحر دولتشاهى از حضور در فیلم «سوء تفاهم» به کارگردانى 
احمدرضا معتمدى، عوامل فیلم با بازیگران جدیدى به توافق نهایى رسیدند. انصراف پى در پى بازیگران سرشناس از حضور 

در فیلم احمدرضا معتمدى که توسط سازمان اوج قرار است تولید شود، از نکات عجیب این پروژه سینمایى به حساب مى آید.
سال گذشته احمدرضا معتمدى، فیلم سینمایى «راه رفتن روى سیم خاردار» را جلوى دوربین برد. پس از عدم راهیابى این فیلم 
سینمایى به سى و پنجمین جشنواره فیلم فجر، احمد مهرانفر یکى از بازیگران این فیلم به سکوت معتمدى در مورد راه نیافتن 

این فیلم به جشنواره فجر اعتراض کرد.
اما در حالى که تا کنون خبرى از اکران عمومى فیلم «راه رفتن روى سیم خاردار» نشده است، معتمدى مى خواهد با سرمایه گذارى 

سازمان اوج فیلم جدید خود با نام «سوء تفاهم» را جلوى دوربین ببرد.
در ابتدا قرار بود بازیگران سرشناسى همچون بهرام رادان، لیال حاتمى، صابر ابر، طناز طباطبایى و سحر دولتشاهى در این فیلم 
ایفاى نقش کنند، اما با گذشت چند روز تمام آنها از حضور در فیلم احمدرضا معتمدى بنا به دالیل مختلف انصراف دادند. اما حاال 
خبرها از اضافه شدن بازیگران جدید به این فیلم سینمایى حکایت دارد. در این فیلم قرار است مریال زارعى، پژمان جمشیدى، 

کامبیز دیرباز و اکبر عبدى به ایفاى نقش بپردازند و جایگزین بازیگران انصرافى این فیلم شوند.
با اضافه شدن بازیگران جدید به «سوء تفاهم»، فیلمبردارى این فیلم سینمایى قرار بود از دیروز آغاز شود.

بعد از انصراف پى در پى ستاره هاى سینما از فیلم جدیدمعتمدى؛

مریال زارعى، اکبر عبدى و پژمان جمشیدى 
به «سوء تفاهم» پیوستند 

«نهنگ عنبر 2» هم قاچاق شد. در حالى که 
توزیع کننده دوشنبه آینده  29 آبان را روز توزیع 
«نهنگ عنبر 2» در شبکه خانگى اعالم کرده 

است، نسخه هاى فیلم به شدت در فضاى 
مجازى توزیع و دست به دست مى چرخد.

« نهنگ عنبر 2» که پرفروش ترین فیلم تاریخ 
سینماى ایران بوده به سرنوشت دیگر فیلم هاى 
قاچاق گذشته مبتال شده و قبل از توزیع رسمى 
نسخه با کیفیت آن معلوم نیست از چه طریقى 

منتشر و لو رفته است. پیش از این چند فیلم 
که به صورت پیش فروش در اختیار مخاطبان 
شبکه خانگى قرار گرفته بودند با شکستن رمز 

و انتشار خبر ساز شده بودند. کافه سینما از مردم 
ایران و عالقه مندان سینما مى خواهد تا ضمن 

احترام به حقوق مؤلف، از دانلود کردن غیرمجاز 
فیلم هاى ایرانى خوددارى کنند.

 
بازیگر سریال«مختارنامه» گفت: برخى براى 
بازى در یک تئاتر یا فیلم سینمایى میلیون ها 

تومان پول مى گیرند ولى آثارى که به ما پیشنهاد 
مى شود از نظر مالى شرایط مناسبى ندارد.

رضا رویگرى در خصوص آخرین وضعیت 
جسمانى خود گفت: خدا را شکر مراحل درمانى 

و فیزیوتراپى ام به خوبى طى شده و شرایط 
جسمانى ام رو به بهبود است. هر چند روند 

بهبودى به کندى پیش مى رود اما امیدوارانه 
است.

این بازیگر درباره پیشنهاداتى که پیش از این 
براى حضور در آثار سینمایى به وى شده بود 
افزود: طى ماه هاى گذشته چندین پیشنهاد 

براى بازى در فیلم هاى سینمایى به من شده 
و قرار بود در جشنواره فیلم فجر حضور داشته 

باشم اما پس از خواندن فیلمنامه و بررسى گروه 
سازنده تصمیم گرفتم آنها را نپذیرم. امیدوار 

بودم که امسال در جشنواره حضور پیدا کنم اما 
تاکنون همه چیز منتفى شده و رسماً جشنواره را 

از دست داده ام.
بازیگر سریال «مختارنامه» در همین راستا 

افزود: از نظرم کارگردانى آثار پیشنهاد شده به 
نحوى نبود که مرا براى همکارى قانع کند و 

ماحصل کار اثر خوبى نمى شد. به مدت سه سال 
است که بازى نکرده ام و ترجیح مى دهم اگر 
قرار باشد به عرصه بازیگرى برگردم در اثرى 

قدرتمند باشد. بعد از رد کردن آثارى که در مورد 
آنها صحبت کردم هنوز پیشنهاد تازه اى به من 

نشده است.
بازیگر فیلم سینمایى «اخراجى هاى 3 » مبالغ 
نامناسب مالى را یکى دیگر از دالیل نپذیرفتن 
آثار پیشنهاد شده اعالم و اضافه کرد: عالوه بر 
کیفیت پایین آثار پیشنهاد شده مبالغى که براى 
بازى در این فیلم ها به من پیشنهاد مى شد بسیار 
کم بود و به نحوى نبود که بگویم به دلیل قرارداد 
خوب باالخره مى شود با گروه کنار آمد و از نقاط 

ضعف اثر گذشت.
رویگرى توزیع نامناسب دستمزد بین بازیگران 

را ناراحت کننده خواند و خاطرنشان کرد: 
برخى براى بازى در یک تئاتر یا فیلم سینمایى 

میلیون ها تومان پول مى گیرند ولى آثارى که به 
ما پیشنهاد مى شود از نظر مالى شرایط مناسبى 
ندارد. این روزها در سینما همه چیز باندبازى و 

یارکشى شده و تمامى پول ها به بازیگران جوان 
مى رسد. چطور مى شود که براى پیشکسوتان تا 
این حد دستمزدهاى پایین در نظر مى گیرند. این 

مبالغ خنده دار است و به هیچ وجه نمى توان با 
آنها معیشت خود را بگذارانیم.

پرفروش ترین 
فیلم تاریخ سینماى 
ایران هم قاچاق شد!

بازیگران جوان 
دستمزدهاى میلیونى

 مى گیرند و 
پیشکسوتان بى پولند

فیلم ســینمایى «اســرافیل» به کارگردانى 
آیــدا پناهنــده و تهیه کنندگى مســتانه 
مهاجــر، باالخــره از پایان آذرمــاه اکران 
مى شــود.  این فیلم ســینمایى از هفته آخر 
آذرمــاه اکران خــود را با ســینماهاى آزاد 
آغاز خواهــد کرد. «اســرافیل» یکى از آثار 
بخش مســابقه ســال گذشــته جشنواره 
فیلم فجر بود که به دلیل شــرایط نابسامان 
اکران، تاکنون نتوانسته اســت روى پرده 

برود.
پخش «اسرافیل» برعهده مؤسسه هدایت 
فیلم است و این فیلم در یک ماه گذشته، عالوه 
بر حضور در جشــنواره هاى بین المللى فیلم 
لندن و فیلم هاى آسیایى هنگ کنگ، توانست 
جایزه نتپک را از جشــنواره فیلم هاى ایرانى 
استرالیا به دست آورد. همچنین «اسرافیل» 

در جشــنواره فیلم شــید در آمریکا، در سه 
بخش بهترین بازیگــر زن (هدیه تهرانى)، 
بهترین بازیگر مرد (پژمان بازغى) و بهترین 
کارگردانى (آیدا پناهنده) کاندیداى دریافت 
جایزه شده بود که در نهایت جایزه بهترین 
فیلم از نگاه تماشــاگران این جشــنواره را 

دریافت کرد.
این فیلم ســینمایى درامى درباره چالش ها، 
نیازهاى عاطفى و روابط انســانى است که 
فیلمنامه آن توســط ارســالن امیرى و آیدا 

پناهنده به نگارش درآمده است.
هدیــه تهرانــى، مریــال زارعــى، هدى 
زین العابدین و پژمان بازغى بازیگران اصلى و 
على عمرانى، سهیال رضوى، پوریا رحیمى سام 
و سودابه جعفرزاده دیگر بازیگران اسرافیل 

هستند.

اکران فیلمى با بازى 
هدیه تهرانى از آخر آذرماه



سالمتسالمت 11113088 سال چهاردهمپنج شنبه  25 آبان  ماه   1396

همه ما بارها با این اصطالح روبه رو شــدیم که کسى دچار 
تنبلى چشم شده است. این حالت با ضعف در بینایى تفاوت 
دارد. تنبلى چشم نوعى اختالل بینایى است که اگر به موقع 
تشخیص داده و درمان نشود، کودك را از یک چشم بسیار 
کم بینا یا نابینا مى کند و با تشــخیص به موقع، به راحتی و 

کامًال قابل درمان است.

تنبلى چشم نوعى اختالل بینایى است
تنبلى چشم در حدود 3 درصد از افراد دیده مى شود. زمانى رخ 
مى دهد که چشم در دوره کودکى دید طبیعى نداشته باشد. 
این اختالل که معموًال در یک چشم دیده مى شود به دلیل 
اختالل دید چشــم تنبل بر اثر عوامل مختلف نظیر عیوب 
انکسارى (دوربینى، نزدیک بینى، یا آستیگماتیسم)، انحراف 
چشم (لوچى یا استرابیســم)، یا عدم شفافیت مسیر بینایى 
(ناشى از عواملى نظیر آب مروارید، کدورت قرنیه، یا افتادگى 

پلک) رخ مى دهد.
عدم وضوح تصویر در چشم بیمار و بهتر بودن تصویر ایجاد 
شده در چشم سالم، سبب مى شود تا مغز بین دو چشم، چشم 
سالم را براى دیدن انتخاب کند و در واقع، مسیر ارسال تصویر 
از چشم بیمار به مغز را مسدود یا اصطالحًا دید چشم بیمار 

را «خاموش» کند.
نتیجه تکامل دستگاه بینایى، در این دوران، دید واضح و کامل 
است. در این مدت، به خصوص در سه سال اول زندگى هر 
عاملی که باعث اشکال دید، در یک یا هر دو چشم کودك 
شود، رشد و تکامل دســتگاه بینایى را متوقف مى کند و در 

نتیجه باعث کاهش میزان بینایى کودك مى شود. به این 
معنى که امکان دارد چشمى که از نظر ظاهر کامًال طبیعى 

است، از بینایى کامل نباشد.
بعد از پنج ســالگى، هر چه درمان تنبلى چشم بیشتر عقب 
بیفتد، احتمال به دست آوردن بینایى کامل کمتر مى شود. به 
طورى که بعد از هفت تا ده سالگى، درمان هیچ تأثیرى در 

بینایى نخواهد داشت.

 عالئم تنبلى چشم
اگر علت تنبلى چشــم انحراف باشــد، والدین کودك را با 
مشکل انحراف چشم نزد چشم پزشک مى برند و او متوجه 
تنبلى چشم هم مى شود. اما بزرگ ترین اشکال اینجاست 
که ممکن است تنبلى چشــم هیچ عالمتى نداشته باشد 
به خصوص اگر یک چشــم تنبل باشــد. در این حالت به 
واسطه عیوب انکســارى، ظاهر چشــم ها کامًال طبیعى 
اســت و به نظر نمى رســد دید کودك اشــکالى داشــته

 باشد.
بچه هاى ســه چهار ســاله هم نمى توانند اعالم کنند، در 
دیدن دچار اشکال هستند چون همیشه همین طور دیده اند 
و غیر از این، تجربــه دیگرى براى دیدن نداشــته اند. در 
نتیجه عمًال تنها راه تشــخیص این مشــکل، غربالگرى 
است. اگر این نشانه ها را در چشــم فرزندتان دیدید حتمًا 
به پزشــک مراجعه کنید: انحراف یک چشــم به خارج یا 
داخل، عدم گردش هماهنگ چشم ها و تشخیص ضعیف

 عمق.

پیشگیرى و درمان
تنها راه پیشگیرى از تنبلى چشم تشخیص به موقع عوامل 
ایجاد کننده آن است و چون بسیارى از این عوامل براى 
خانواده ها ناشــناخته است، چشــم همه کودکان باید 
حداقل سه بار قبل از دبســتان در زمان هاى مختلف 

معاینه شود.
بعد ازینکه تشخیص قطعى این بیمارى داده شد، راه هاى 

مختلفى براى درمان وجود دارد:
عینک هاى اصالحى: در صورتى کــه کودك دچار 

دوربینى، نزدیک بینى و یا آستیگماتیســم باشد، 
الزم است که از عینک هاى طبى و یا لنز 

طبى اســتفاده کند. گاهى کودك با 
همین عینک، سالمت چشم خود را 

به دست مى آورد.
محافظ چشم: به منظور تحریک 

چشم ضعیف تر، یک محافظ روى چشم قوى تر 
قرار مى دهند. استفاده از محافظ هاى چشمى به مدت سه تا 
شش ساعت در روز مى تواند براى بیشتر کودکان باالى چهار 
سال مفید باشد. این کار به مغز نیز این فرصت را مى دهد تا 

بخش بینایى مربوط به چشم ضعیف تر را بهبود بخشد.
قطره چشمى: استفاده روزانه از قطره آتروپین به مدت 
دو هفته مى تواند بینایى چشم قوى تر را به طور موقت تارتر 
کند. این امر سبب تحریک و استفاده بیشتر چشم ضعیف تر 
مى شود. استفاده از قطره چشمى زمانى که چشم قوى تر 

دچار نزدیک بینى باشد، مفید نیست.

جراحى: 
در صورتى که چشم 

کودك بر اثــر ماهیچه هاى آن 
دچار انحراف شدید باشــد، ممکن است نیاز 

به جراحى باشد. 
فیلترهاى نیمه شفاف: این فیلتر مخصوص روى لنزهاى 
عینک چشم قوى تر قرار مى گیرد. در نتیجه چشم قوى تر 
را تار کرده و مانند محافظ چشــم، براى شبیه سازى چشم 

ضعیف تر به کار مى رود.

حتماً براى شما هم پیش آمده است که بعد از یک بى خوابى شبانه، احساس تنبلى و گنگى مى کنید. مى دانید دلیلش چیست؟ 
مغز شما. وقتى سلول هاى مغز نیز خسته باشند، بیشتر احتمال دارد که فراموش کار شوید و حواسپرتى پیدا کنید.

محققان متوجه شدند که کمبود خواب باعث مى شود سلول هاى مغز نتوانند به شیوه مؤثرى ارتباط برقرار کنند و 
در نتیجه مى تواند منجر به وقفه هاى ذهنى موقت شود و همین امر بر حافظه و ادراك بصرى 

اثرگذار است.
به گفته متخصصان، محروم کردن بدن از خواب، توانایى عصب ها را براى عملکرد 
صحیح از بین مى برد و این امر، راه را براى وقفه هاى شــناختى در چگونگى 

دریافت پیرامون ما و واکنش نشان دادن به آن باز مى کند
از ســوى دیگر، کمبــود خواب مــى تواند بــا توانایى

 عصب ها در مغز براى کدگــذارى اطالعات 
و ترجمه ورودى هاى بصــرى به افکار 

هوشیار مداخله کند.  

 A ،C یک جراح و متخصص زنان با اشاره به اینکه کمبود ویتامین
و اســید فولیک، زنان را در معرض خطر ابتال به انواعى از سرطان 
قرار مى دهد، گفت: تشــخیص به موقع ســرطان، موفقیت 100 

درصدى در درمان را مى تواند به همراه داشته باشد.
الهام السادات هاشمیان نایینى با اشــاره به اینکه سرطان دهانه 
رحم، یکى از شــایع ترین ســرطان ها در زنان اســت، گفت: این 
ســرطان به راحتى در مراحل اولیه قابل تشخیص و درمان کامل 

است.
وى افــزود: در صورتى که تشــخیص ایــن بیمارى بــه تأخیر 
افتد، درمان مشــکل و گاهى ناموفق اســت، همچنین زنانى که 

چندین بار ازدواج کرده اند، بیشــتر مســتعد ابتال به این سرطان
 هستند.

وى گفت: این سرطان با یک آزمایش ساده و بدون درد تشخیص 
داده مى شود و در صورت تشخیص به هنگام، میزان موفقیت درمان 
در مراحل اولیه 100 درصد است و بیمار بهبودى کامل خود را به 

دست مى آورد.
وى با بیان اینکه ســرطان دهانه رحم در مراحل اولیه اغلب بدون 
عالمت اســت، گفت: با پیشــرفت بیمارى مى توان عالئمى را 
مشــاهده کرد که شــایع ترین آنها خونریزى غیرطبیعى و ترشح 

واژینال غیرطبیعى که اغلب نیز بدبو هستند.

بوى پا همچــون بوى بــد بــدن و بوى بــد دهان، 
مشــکل ناخوشــایندى اســت و موجــب خجالــت 
زدگى فــرد در جمع مى شــود. امــا علت بــوى بد پا 

چیست؟
بوى پا مى تواند جنبه هاى مختلف زندگى فرد را تحت 
تأثیر قرار بدهد. معموًال تعریق زیاد پا موجب ایجاد بوى 
بد پا مى شود. مشــکل بوى پا معموًال در دوران کودکى 
و بلوغ آغاز مى شود ، افرادى که به این مشکل دچارند، 
به راحتى و با رعایت نکات بهداشتى مى توانند از شر بوى 

پا خالص شوند.
ما براى شما پنج پیشنهاد شــگفت انگیز داریم تا از این 

دردسر رهایى پیدا کنید.

نکات بهداشتى را رعایت کنید
مى تــوان به راحتى و بــا رعایــت بهداشــت روزانه 
پا، از شــر بوى پــا خالص شــد. معموًال ایــن کار از 
طریق شســتن پاهــا با صابــون ضدباکتــرى انجام 

مى گیرد.

از پودرهاى جذب کننده  رطوبت استفاده 
کنید

وقتى پاهایتان را تمیز و خشــک کردیــد، مى توانید از 
پودرهایى مانند جوش شــیرین، نشاسته ى ذرت و پودر 
بچه استفاده کنید. این پودرها به خوبى رطوبت را جذب 

مى کنند.

کفش تان را عوض کنید
تعویض زودبه زود کفش ها راهى بــراى جلوگیرى از 
بوى پا است.هر روز یک کفش خاص نپوشید. این کار به 

جلوگیرى از ایجاد بوى پا کمک شایانى مى کند. 

جوراب بپوشید و آنها را به طور مرتب عوض 
کنید

پوشیدن جوراب، مخصوصًا جوراب هایى که رطوبت را 
به خوبى جذب مى کنند مانند جوراب هاى نخى، پشمى یا 
ترکیب نخى و پشمى، ضرورى است. جوراب هاى نخى و 

پشمى بهتر از جوراب هاى نایلونى هستند. 

رژیم غذایى تان را تغییر بدهید
داشتن رژیم غذایى مناســب، از بروز بوى پا جلوگیرى

 مى کند. بیمارانى که اراده و قدرت بیشــترى در تغییر 
رژیم غذایى و سبک زندگى شــان دارند، بهتر مى توانند 
بوى پاهایشان را کنترل کنند. رژیم هاى غذایى سرشار 
از کربوهیدرات هاى تصفیه شده موجب تغذیه باکتر ى ها 
و قارچ ها مى شــوند. زمانى که سلول هاى درحال مرگ 
از بین مى روند، فرصت براى نفــوذ باکترى ها و قارچ ها 

فراهم مى شود. 

اینطور ثابت شده که آب میوه هاى سبز که مخلوطى از ســبزیجات مختلف هستند، داراى 
خواص چربى سوزى بوده و به شما در رسیدن به اهداف تناسب اندام کمک مى کنند. خاصیت 
دیگر این نوشیدنى ها، ســم زدایى از بدن و بهبود فرآیند هضم است که دو عامل کلیدى در 
کاهش وزن محسوب مى شوند. روز خود را با گنجاندن این نوشیدنى هاى سرشار از فیبر و کم 

کالرى آغاز کنید تا شاهد اثرات شگفت انگیز آنها در کنترل وزن باشید:

کیوى، اسفناج و آب کاهو
ترکیبى از این میوه و سبزیجات مقادیر زیادى فیبر و آنتى اکسیدان به بدن شما مى رساند که 
همگى براى جلوگیرى از اضافه وزن ضرورى هستند. این نوشیدنى خواص دیورتیک و پاك 

کننده دارد و مى تواند سموم را از بدن خارج کند. 

آناناس، خیار، آب اسفناج 
سرشار از آنتى اکســیدان ها با خواص دیورتیک اســت و یک راه عالى براى از دست دادن 
سموم بدن محسوب مى شود. مزایاى این نوشیدنى عبارت است از مبارزه با التهاب و افزایش 

متابولیسم بدن. 

هویج، کاهو و آب کلم بروکلى 
سرشار از ویتامین ها و امالح معدنى و دفع کننده سموم بدن است. 

خیار، کرفس و آب سیب
 یک نوشیدنى کم کالرى و بسیار خوشمزه همراه با ویتامین ها، امالح معدنى و آنتى اکسیدان ها 

است که جذب چربى توسط روده را کاهش مى دهد و متابولیسم را تحریک مى کند. 

لیمو، جعفرى و آب اسفناج 
این نوشیدنى حاوى خواص دیورتیک، پاك کننده سموم بدن و ضد التهابى است و براى تمام 
رژیم هاى کاهش وزن مى تواند مفید باشد. اضافه کردن لیمو به این نوشیدنى متابولیسم را 

باال برده و سیستم ایمنى بدن را تقویت مى کند. 

یک دندانپزشــک با بیان اینکه پس از درمان ریشه 
دندان نباید روى پانسمان موقت را با مسواك سایید 
گفت: همچنین بهتر اســت نخ دندان نیــز در ناحیه 

پانسمان وارد نشود.
على مرسلى اظهار داشت: گاهى بعد از درمان ریشه، با 

درد و تورم شدیدى در روزهاى 
بعــد از درمــان، مواجه 

مى شویم و ممکن است 
التهاب به حدى شدید 
باشــد که حتى نتوان 
دندان هــاى خــود را 

روى هم قرار داد.
وى تصریــح کــرد: این 

مشکالت، ربطى به موفقیت 
درمان دندان نداشته و به 
زودى برطرف خواهد شد. 
در این شرایط بهتر است 

از داروهــاى 
تجویز شــده 
استفاده شود و 

اگر دارویى تجویز 
نشده است بهتر است با دندانپزشک مشورت شود. در 
موارد درمان مجدد ریشه و در صورت درد شدید قبل 
از شــروع درمان، درد و تورم بعد از درمان بیشتر قابل 

پیش بینى است.
این دندانپزشــک ادامه داد: مسواك زدن و استفاده از 
نخ دندان منعى ندارد. فقط روى پانســمان موقت را 

نبایــد بــا مســواك ســایید و همچنیــن بهتــر 
اســت نــخ دنــدان در ناحیــه پانســمان وارد

 نشود.
مرســلى با بیان اینکه تــا قبل از رفع بى حســى، به 
خصوص در فک پایین، ممکن است موقع غذا خوردن 
گونه و زبــان گاز گرفته و زخم 
شــوند گفت: در این 
زمان بهتر است 
منتظــر رفــع 
بى حســى شد 
مصــرف  از  و 
غذاهــاى نرم 
شــروع کرد. اگر 
در باز شــدن فک 
مشــکل وجود 
دارد، از حولــه 
گرم و ماســاژ 
آرام در ناحیه درد 

استفاده شود. 
وى افزود: پانسمان روى 
دندان موقت بوده و در اسرع وقت ،بعد از خاتمه درمان 
ریشه، باید پر شــود یا درمان پروتزى روى آن انجام 
گیرد. در مورد نیاز به روکش با دندانپزشــک مربوطه 
مشورت شود ولى باید در نظر داشت بیشتر دندان هاى 
عصب کشى شــده نیاز به روکش پیدا مى کنند. اگر 
پانسمانتان افتاد در اسرع وقت براى پانسمان مجدد 

مراجعه شود و روى دندان نباید باز بماند.

بد پا مى شود.
و بلوغ آغاز مى
به راحتى و با ر
پا خالص شون
ما براى شما پ
دردسر رهایى

نکات ب
مى تــوان به

پا، از شــر بوى
طریق شســت

مى گیرد.

از پودر

تنبلى چشم چیست؟تنبلى چشم چیست؟

نکاتى که پس از عصب کشى    بایدبدانید

ر داشت: گاهى بعد از درمان ریشه، با 
ى در روزهاى 

ن، مواجه 
ن است 
 شدید 
نتوان 
ـود را 

ـرد: این 
 به موفقیت 

شته و به 
هد شد. 
ر است 

خصوخصوص در فک پایین، ممکن است
گونه و زبــان
شــ

د

اس
وى افزو

کم خوابى چه بالیى سر مغز مى آورد؟
 براى شما هم پیش آمده است که بعد از یک بى خوابى شبانه، احساس تنبلى و گنگى مى کنید. مى دانید دلیلش چیست؟حتماً بر
غز شما. وقتى سلول هاى مغز نیز خسته باشند، بیشتر احتمال دارد که فراموش کار شوید و حواسپرتى پیدا کنید.مغزش

محققان متوجه شدند که کمبود خواب باعث مى شود سلول هاى مغز نتوانند به شیوه مؤثرى ارتباط برقرار کنند و
در نتیجه مى تواند منجر به وقفه هاى ذهنى موقت شود و همین امر بر حافظه و ادراك بصرى

اثرگذار است.
به گفته متخصصان، محرومکردن بدن ازخواب، توانایى عصب ها رابراى عملکرد
صحیح از بین مى برد و این امر، راه را براى وقفه هاى شــناختى در چگونگى

دریافت پیرامون ما و واکنش نشان دادن به آن باز مى کند
از ســوى دیگر، کمبــود خواب مــى تواند بــا توانایى

 عصب ها در مغز براى کدگــذارى اطالعات 
و ترجمه ورودى هاى بصــرى به افکار 

هوشیار مداخله کند.  

ویتامین هایى که کمبودشان سبب بروز سرطان  مى شودنوشیدنى هاى سبز  به رژیم تان بیافزایید

رفع بوى پا با 5 روش ساده 

کاهش مصرف نمک با مصرف غذاهاى تند

ص به موقع عوامل 
ین عوامل براى

مه کودکان باید 
ن هاى مختلف 

ى داده شد، راه هاى 

 کــه کودك دچار 
ســم باشد، 

نز 

 قوى تر 
شمى به مدت سه تا 
 کودکان باالى چهار 
 فرصت را مى دهد تا 

 را بهبود بخشد.
ره آتروپین به مدت 
ا به طور موقت تارتر 
شتر چشم ضعیف تر 
ى که چشم قوى تر 

جراحى:
در صورتى که چشم 

کودك بر اثــر ماهیچه هاى آن 
دچار انحراف شدید باشــد، ممکناست نیاز

به جراحى باشد. 
ایفیلترهاى نیمه شفاف: ین فیلتر مخصوص روى لنزهاى 
عینک چشم قوى تر قرار مى گیرد. در نتیجه چشم قوى تر 
را تار کرده و مانند محافظ چشــم، براى شبیه سازى چشم 

ضعیف تر به کار مى رود.

وقتى پاهایتان را تمیز و خشــک کردیــد، مى توانید از 
پودرهایى مانند جوش شــیرین، نشاسته ى ذرت و پودر 
بچه استفاده کنید. این پودرها به خوبى رطوبت را جذب 

و قارچ ها مى شــوند. زمانى که سلول هاى درحال مرگ
از بین مى روند، فرصت براى نفــوذ باکترى ها و قارچ ها

فراهم مى شود.

کنید

افرادى کــه غذاهاى تند مصرف نمى کننــد احتماًال به 
طورمیانگین 13/4گرم نمــک در روز مصرف مى کنند. 
درحالى کــه میانگین مصرف روزانه نمــک براى افراد 

مصرف کننده غذاهاى تند تنها 10/3 گرم است.
محققان مى گویند افــرادى که غذاهــاى تند مصرف 
مى کنند، احتماًال نمک کمترى مصرف کرده و فشارخون 
پایین ترى دارند، از این رو با کاهش ریسک حمالت قلبى 

و سکته روبه رو هستند.
نتایج نشان داد فشارخون سیســتولیک (عدد باال) براى 
افراد عاشق غذاهاى تند در مقایسه با افراد داراى کمترین 
تمایل به غذاهاى تنــد و فلفلى، mmHg ۸ پایین تر بود. 

فشارخون دیاســتولیک (عدد پایین) براى گروه عاشق 
غذاهاى تند mmHg ۵ پایین تر بود.

لذت بردن از طعم تند فلفل شــیوه مؤثرى براى کاهش 
مصرف نمک و فشارخون است و ارتباطى با نوع و میزان 

غذا ندارد.
محققان دریافته اند مناطق تحریک شده بواسطه نمک و 
فلفل باهم همپوشانى دارند و فلفل موجب افزایش فعالیت 
مغز در مناطق فعال شده از طریق نمک مى شود. به گفته 
محققان، این افزایش فعالیت مغز موجب حساسیت بیشتر 
افراد به نمک شده و بدین ترتیب آنها مى توانند از غذاى 

بدون نمک هم لذت ببرند. 
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هواداران ایتالیا همچنان در کما

 AFC شکایتى در  
بررسى نمى شود

  محرومیت دوباره 
استقالل؟

رئیس کمیته تعییــن وضعیت بازیکنان مى گوید 
شکایتى در کنفدراســیون فوتبال آسیا رسیدگى 

نمى شود.
در روزهاى اخیر شایعه شــده است که بازیکنانى 
 AFC که از باشگاه هاى خود طلبکار هستند به
شکایت مى کنند تا حق خود را از طریق مراجع بین 

المللى پیگیرى کنند.
وثــوق احمدى در مورد رســیدگى به شــکایت 
بازیکنان ایرانى در کنفدراســیون فوتبال آســیا 
مى گوید: مرجع رســیدگى به شــکایت داخلى 
در داخل کشور اســت و کنفدارســیون فوتبال 
آســیا به هیــچ عنوان چنیــن پرونــده هایى را 
رســیدگى نمى کند و آن را دوباره بــه ما ارجاع

 مى دهد.
او در مورد شــکایت بازیکنانى مثل کاوه رضایى 
و آندو تیموریان از اســتقالل به AFC هم مى 
گوید: آنها شــکایت نکردند بلکه از طریق وکیل 
مشــترك خود نامه اى به AFC زدند و اعالم 
کردند که از باشگاه اســتقالل طلبکار هستند اما 
چون آنها شکایتى در ایران به ثبت نرسانده بودند 
نامه آنها به فدراسیون فوتبال ایران برگشت تا آن 

را رسیدگى کنیم. 
رئیس کمیته تعیین وضعیــت بازیکنان در پایان 
گفت: این شکایت ها قابل رسیدگى نیست چون 
اصًال AFC مرجعــى براى رســیدگى به این 
پرونده ها ندارد و دوباره پرونده ها به فدراســیون  

فوتبال ایران بر مى گردد.

امیرحســین صادقى از باشگاه اســتقالل به فیفا 
شــکایت کرد. آنطور که خبرگزارى ها نوشــتند 
امیرحسین صادقى حدود یک میلیارد و 50 میلیون 
تومان از اســتقالل طلب دارد و با ارائه شکایت به 
فیفا خواســتار محرومیت این تیم از پنجره نقل و 
انتقاالت پیش رو شده اســت. استقالل با کمک 
وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال موفق شد محوز 
حرفه اى براى حضور در لیگ قهرمانان آســیا را 
دریافت کند اما اتفاقات یکى دو روز اخیر نشان داده 
که خالف ادعاى اولیه سازمان لیگ این بار هم بعید 
  AFC نیست که باشگاه ها براى دریافت تأییدیه
سندسازى کرده باشند. على دایى  هم همچنان از 
پرسپولیس شاکى و طلبکار است و رضایتش جلب 
نشده است. در این سو هم بازیکنانى مثل صادقى 
و بیک زاده حضور دارند که مکاتباتى براى توافق 

با آنها نشده است.

بگو یک ریال!
سرمربى اسبق استقالل 
مى گوید حاضر نیست 

بابــت طلبش بــه این 
باشگاه تخفیف بدهد.

صمد مرفاوى در مصاحبه اى گفت که حکم کسر امتیاز 
از استقالل را دارد: اخیراً جلسه اى برگزار کردند ولى 

اختالف مان زیاد بود. من االن شش سال است از 
استقالل طلب و دو حکم علیه این تیم دارم. یکى 

حکم انضباطى و یکى بعد از مدتى در سال 90 
حکم کسر امتیاز گرفتم.  باید مسئوالن این 

حکم را اجرا مى کردند ولى آنها کارى 
نکردند و من سکوت کردم.

او ادامه داد: در این مدت خواســتم 
بــا چند مســئول اســتقالل دیدار 
کنم اما آنها تحویــل نمى گرفتند و 

مى گفتند طلب هاى قبل بــه ما مربوط 
نمى شود. بعد از شــش ســال دوباره از آقاى 
توفیقى وقت مالقات خواســتم و ایشان امروز 
و فردا مى کردند و هیچکــس من را تحویل 
نگرفت. دو سه روز پیش آقاى توفیقى زنگ 
زد و من پیش افتخارى رفتم. آقاى افتخارى 
به من گفت 40 درصــد تخفیف بدهم، بعد 
گفت 50 و 60 درصد تخفیف بدهم ولى من 
گفتم آن حکم باید اجرا شــود و باید جریمه 

دیرکرد من را هم بدهند.
سرمربى اسبق استقالل در پایان گفت: من 
مالیات این پول را پرداخت کرده ام، چرا باید 
تخفیــف بدهم؟ از مدیران اســتقالل یک 
ســئوال دارم؛ یک میلیارد هزینه مى کنید 
و بازیکن مى خرید و تازه بــه آنها بازى هم 
نمى دهید ولى شش ســال باید پول من را 
پرداخت نکنید؟  این همه سال صبر کرده ام 
و بازهم صبر مى کنم و حقم را از استقالل 
مى گیرم. چطور اســتقاللى هــا اعتصاب 
مى کنند اما من بعد از شش سال نباید پولم 
بگیرم؟ ما مدیون استقالل هستیم ولى براى 
آن زحمت هم کشیده ایم و حقمان است که 

پولمان را بگیریم. یک ریال هم 
تخفیف نمى دهم.

ســرمربى تیم فوتســال گیتى پســند در مورد برترى تیمش مقابل 
شهروند سارى اظهار داشت: یکى از بازى هاى سطح باالى و زیباى 
لیگ را  شــاهد بودیم، شهروند سارى بســیار خوب دفاع مى کرد و 
بازیکنان این تیم در سیســتم دفاع و ضد حمله عملکرد بسیار خوبى

 داشتند.
حسین شمس افزود: با توجه به نتایج گذشته و جایگاهى که در جدول 
داریم، چاره اى جز پیروزى نداشتیم، تمام مدت 40 دقیقه بازى پرس 
انجام دادیم که با صبر و متانت بازیکنان توانستیم به خوبى این کار 

را انجام دهیم، اما در دقایق پایانى یک اشــتباه کوچک منجر به گل 
خوردن تیم ما شد.

شمس عملکرد دروازه بان شــهروند ســارى را خوب ارزیابى کرد 
و افزود: بازى فوق العاده ســختى بود، هر دروازه بانــى که در این 
سالن مى آید ستاره مى شود، مى توانســتیم گل هاى بیشترى بزنیم 
که متأسفانه اینگونه نشد. فشــار بیش از حدى  که آوردیم دو گل به 
ثمر رساندیم. شــانس آوردیم که این بازى را بردیم و نتیجه خوبى 

گرفتیم. 

 جام جهانى با ایران و مصر ارزشى ندارد!

روزى که رئیس جدید فیفا بر مسند قدرت نشست صحبت از افزایش تیم 
هاى حاضر در جام هاى جهانى آینده کرد.

بسیارى با این ایده مخالف بودند و اعالم کردند که این وعده رئیس فیفا 
براى جلب توجه ســر مایه گذاران در جام جهانى افزایش برد تبلیغاتى 

محصوالت این اسپانسرهاست.
براى کســانى که جام جهانى با 16 تیــم را دیده اند و پــس از آن به 
مرور زمــان تبدیل این 16 تیم به 32 تیم را شــاهد بودنــد این وعده 
رئیس فیفا به معنى از بین رفتن جذابیت جــام جهانى بود. آنها معتقد 
بودند جام جهانى محل برگــزارى رویدادهاى فوتبالــى در باالترین 

ســطح ممکن اســت و حضور تیم هاى زیاد باعث مى شــود که این 
رقابت ها تبدیل به نمایش فوتبال هایى باشــد که در حد جام جهانى

 نیستند.
عده اى دیگر هم معتقد بودند که جام جهانى فرصتى براى تیم ها میسر 
مى سازد که تک ستارگان مشــهور فوتبال که در تیم هاى نه چندان 
مشهور ملى عضو هستند هم بتوانند در جام جهانى باشند و هیچگاه جام 
جهانى حسرت عدم حضور مردانى چون «جرج بست» و «رایان گیگز» و 
«ژرژوا» ... را نخواهد خورد و جام جهانى چون نامش باید متعلق به همه 
جهان باشد . این درگیرى ها ادامه داشت تا سر انجام قرار شد جام جهانى 

2026 با حضور 40 تیم برگزار شوداما اعتراض ها همچنان باقى بود.
اخیراً یکى از طرفداران فوتبال ایتالیا در فضاى مجازى اعالم کرد که جام 
جهانى بدون هلند و ایتالیا و با حضور تیم هایى چون پاناما و ایسلند و مصر 
و ایران ارزش یک جام جهانى را ندارد! این سخنان یک اظهار نظر کامًال 
عجیب است چون جام جهانى براى کل جهان و با توجه به عبور از کنکور 
انتخابى در هر منطقه جهان است اما در این بین یک واقعیت را باید در 
وراى حذف تیم هایى چون ایتالیا و هلند و ایاالت متحده آمریکا و شیلى 
وساحل عاج و کامرون دید. این تیم ها خاطرات زیادى را در جام هاى 
جهانى ساخته اند. ایتالیایى ها چهار بار جام را برده اند و دو بار نایب قهرمان 

و یک عنوان سومى و یک عنوان چهارمى دارند و یا هلندى ها سه بار به 
فینال رفتند و یک بار سوم و یک بار چهارم شدند آمریکایى ها یک بار در 
جام جهانى 1930 به مقام سومى این جام رسیده اند وقصه هاى کامرون 
در جام جهانى 1990 و ساحل عاج 2002 را کسى از یاد نمى برد اما آنها در 
این جام جهانى نیستند و حال شاید خیلى از طرفداران این تیم ها امروز 
معتقد باشند پیشنهاد اینفانتینو تنها نمى تواند به نفع تیم هاى کوچک 
باشد و شاید اگر ســهمیه ها افزایش پیدا کند دیگر جام هاى جهانى با 

کمتر مواجه شود .حســرت حضور نام هاى بزرگش 
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اگر تیتر یک شــماره دیروز روزنامه خبر ورزشى صحت 
داشته باشد آن وقت چند مربى سرشناس لیگ برترى براى 
همیشه مجبور به خداحافظى با دنیاى فوتبال خواهند شد. 
این روزنامه نوشته کمیته اخالق مربیانى که با جادوگران 
در ارتباط بوده اند را به صورت مادام العمر محروم خواهد 
کرد. بعد از پخش برنامه نود این هفته نامهاى مربیانى نظیر 
مجید جاللى، مجتبى تقوى، حسین فرکى و اکبر میثاقیان 
به عنوان مربیانى که در موردشان ادعا شده با جادوگر در 
ارتباط بوده اند منتشر شده و حاال باید دید کمیته اخالق در 
صورت صحت ادعاهاى مطرح شده، این مربیان را براى 

همیشه محروم خواهد کرد؟ 

 انجام 2 بازى دوســتانه مقابل پاناما و ونزوئال 
در اتریــش و هلنــد و کســب بــرد در هر 2 
مسابقه عاملى است تا رســانه هاى بین المللى 
بــا توجه بــه جایگاه عالــى تیم کشــورمان 
در مســیر راهیابى بــه جام جهانى روســیه، 
نگاه ویــژه اى به تیــم کارلــوس کى روش

 بیندازند.
دراین مورد ســایت فاکس اســپورت آســیا 
تیــم کنونــى کشــورمان را مــورد ارزیابى 
قــرارداده و از آن به عنوان یک شگفتى ســاز 
احتمالــى در آوردگاه جهانى روســیه نام برده

 است.
البته گزارشگر این رسانه مجازى براى ادعاى 

خود دالیلى نیز عنوان کرده و گفته چرا تیم ملى 
ایران در 27 مســابقه از 36 مسابقه اى که بعد 
از جام جهانى 2014 برزیــل انجام داده، برنده 

شده است.
گابریل تان بعد از یکسرى توضیحات آمارى در 
ابتداى گزارش خود،عنوان کرد آخرین مرتبه اى 
که ایران در یک بازى مهم بازنده  شد، در مرحله 
یک چهارم نهایى جام ملت هاى آسیا 2015 در 
اســترالیا بود که مقابل عراق در ضربات پنالتى 

بازنده شد.
این نویسنده عنوان کرد یکى از دالیل موفقیت 
تیم کى روش، تحقیــق و اجرا در تاکتیک هاى 
گوناگون بازى در مدت یادشده بوده و همچنین 

بــه بازیکنانى که کمتــر مجــال خودنمایى 
داشــتند، فرصت حضــور در میــدان را داده 

است.
برهمین اســاس کــى روش توانســته حس 

اعتمادبنفس بیشتر را به تیم تزریق کند.
فاکس اســپورت نتیجه گیرى کرد تیم ملى با 
این شــرایط پیوســته «بردهاى مختلف را در 
تجربه کرده»  و اکنون نیز مى کوشد همین حس 
یعنى «حس همیشــه برنده بودن» را در حفظ

 کند.
با توجه به این شرایط از تیم ایران به عنوان یک 
شگفتى ساز احتمالى بین تیم  هاى حاضر در جام 

جهانى روسیه نام برده است.

 یکککککککککککککککککک ریال!

ى گفت که حکم کسر امتیاز 
اى برگزار کردند ولى  لسه

الن شش سال است از 
یه این تیم دارم. یکى 

مدتى در سال 90 0ز
د مسئوالناین

ى آنها کارى 

خواســتم
الل دیدار 
 گرفتند و 

 بــه ما مربوط 
ــال دوباره از آقاى 
ــتم و ایشان امروز 
ـسمن را تحویل 
قاى توفیقى زنگ 
م. آقاى افتخارى 
خفیف بدهم، بعد 
فبدهم ولى من 
ـود و باید جریمه 

 پایان گفت: من 
 کرده ام، چرا باید

اســتقالل یک 
د هزینه مى کنید 
ــه آنها بازى هم 
ل باید پول من را 
کرده ام سالصبر

قم را از استقالل 
هــا اعتصاب  ى
ش سال نباید پولم

 هستیم ولى براى 
 حقمان است که 

م هم ل

ک واقعیت را باید در 
تحده آمریکا و شیلى 
هاى  یادى را در جام
 و دو بار نایب قهرمان 

معتقد باشند پیشنهاد اینفانتینو تنها نمى تواند به نفع تیم هاى کوچک 
باشد و شاید اگر ســهمیه ها افزایش پیدا کند دیگر جام هاى جهانى با 

کمتر مواجه شود .حســرت حضور نام هاى بزرگش

ایران مى خواهد همیشه برنده باشد 

محرومیت مادام العمر
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نامتان 
باید عوض شود!

تراکتور- سپاهان
 در سکوت؟

در حالى که مدیرکل ورزش و جوانان خراســان 
رضوى بارها از عدم داشتن مجوز حرفه اى از سوى 
باشگاه سیاه جامگان صحبت کرده بود، حاال این 

باشگاه با چالش جدیدى روبه رو شده است.
مدیران باشگاه سیاه جامگان وقتى براى پیگیرى 
درخواست ثبت باشگاه در کمیسیون اصل 5 وارد 
عمل شدند، با یک دستور جدید از سوى مدیرکل 
ورزش استان مواجه شدند که نوشته بود  «نام تیم  
بایستى عوض شود !»  کورش صبوریان، مدیرکل 
ورزش و جوانان خراسان رضوى در نامه اى اعالم 
کرده که بانام «ســیاه جامگان» مخالفت شده و 
این تیم باید با تغییر نام اقدام به ثبت رسمى خود

 کند.مســعود حکم آبادى مدیر رســانه اى سیاه 
جامگان در این زمینــه  مى گویــد:   همه اینها 
در حالى اســت که صبوریان پیش از این رســمًا 
مشکل نام تیم ســیاه جامگان را اعالم نکرده بود 
و بارهــا در مصاحبه هاى خود گفتــه بود که این 
تیم حق تیمدارى در رده هــاى مختلف را ندارد و 
حاال که با درخواست سیاه جامگانى ها براى ثبت 
مواجه شده، به آنها دســتور داده نام تیم را عوض

 کنند. 

اصرار برخى هواداران ســپاهان به تکرار تخلفات 
ممکن است براى تیم اصفهانى به قیمت میزبانى 
از رقیب حیثیتى در ورزشــگاه خالى از تماشــاگر 

تمام شود. 
تا پیش از دیدار با پیکان از هفته یازدهم لیگ برتر 
سپاهان به ازاى پنج میزبانى قبلى خود در ورزشگاه 
نقش جهان جمعًا 75 میلیون تومان به دلیل رفتار 
هوادارانش جریمه شــده بود. جرایم قبلى کمیته 
انضباطى فدراســیون فوتبال اما تأثیرى در تغییر 
رفتار تماشاگران نداشــت. هواداران سپاهان که 
دیدار با پیکان را با تشویق هاى بى وقفه تیم خودى 
در نیمه اول آغاز کرده بودند پس از آنکه روند بازى 
بر وفق مرادشــان پیش نرفــت 180 درجه تغییر 
رویه دادند و به تخلفاتى مرتکب شدند که کمیته 
انضباطى را مجاب کرد تا باشــگاه اصفهانى را ده 

میلیون تومان دیگر هم جریمه کند.
به این ترتیب، جمع جرایم نقدى سپاهان بابت رفتار 
تماشاگرانش در لیگ هفدهم به 85 میلیون تومان 
رســید. این اما تنها پیامد بازى با پیکان نبود بلکه 
کمیته انضباطى این بار به این نتیجه رسید تیمى 
که تماشاگرانش بدون استثنا در تمامى دیدارهاى 
خانگى مرتکب تخلف مى شوند را براى یک مسابقه 

از وجود هوادارانش محروم کند.
از قضا دیدار بعدى سپاهان برابر تراکتورسازى است 
و این مسابقه حســاس ترین بازى هفته دوازدهم 
لیگ برتر به حساب مى آید. البته از آنجا که این رأى 
قابل تجدیدنظر اســت جاى امیدوارى وجود دارد 
که حکم قطعى بعد از دیدار با حریف تبریزى صادر 
شود و قرعه بازى بدون تماشــاگر به دیدار هفته 
چهاردهم برابر استقالل خوزستان بیافتد. باید در 

این باره منتظر بود.

تیم ملى فوتبال عربســتان براى حضور قدرتمند در جام 
جهانى پروتکل انجام بازى برابر ســه تیم بزرگ فوتبال 
جهان را امضا کرد و مسابقات این کشور با سه تیم معتبر 

قبل از جام جهانى برگزار خواهد شد.
آلمان وآرژانتین فینالیست هاى دوره گذشته جام جهانى 
فوتبال وبرزیل،پر افتخار ترین  تیم فوتبال تاریخ جام هاى 
جهانى حریفان این کشور هستند؛ ضمنا آنها هفته گذشته 
برابر پرتغال قهرمان فوتبال اروپا هم بازى دوستانه انجام 

داده و3بر صفر بازنده شده بودند.
عادل عزت رئیس فدراســیون فوتبال عربستان با اعالم 
وتایید این خبر اعالم کرد: فوتبال عربستان بعد از انجام 
بازى برابر لتونى، پرتغال وبلغارســتان با سه کشور آلمان 
،برزیل وآرژانتین بازى خواهد کــرد وامکان بازى برابر 
فرانســه وبلژیک هم وجود دارد ودر صورت هماهنگى 

وتوافق کامل با این دو تیم هم بازى خواهیم کرد .
اگر عربســتانى ها با تیم هاى فرانسه وبلژیک هم بازى 
کنند، فرصت بازى با شش تیم ســرگروه در جام جهانى 
وجود دارد .این درحالى است که  نگاهى به حریفان فوتبال 
ما نشانگر آن است که به جز روسیه میزبان جام جهانى، 

سه حریف دیگر ما یعنى کشورهاى توگو، پاناما و ونزوئال 
کشورهایى فاقد اعتبار مناسب بین المللى هستندو البته 
بازى با آنها هیجان زیادى ندارد. در بین حریفان تیم ملى 
فوتبال کشورمان پاناما که به جام جهانى صعود کرده بود، 

بدون چند ستاره ملى  خود برابر ایران ایستاد.
اما یک مقایسه دیگر، در آخرین رنکینگ فوتبال جهان ما 
رتبه 34را داریم وهمه کشورهایى که تا به حال با آنها بازى 
دوســتانه کرده ایم از ما پایین تر بوده اند .روسیه در رتبه 
53قرار گرفته اســت، پاناما در رتبه 65 قرار دارد،ونزوئال 
رتبه 83 وتوگو رتبه 88 را دارند اما حریفانى که عربستانى 
ها قرار است با آنها بازى کنند و یا بازى کرده اند این رتبه 
ها را دارند: آلمان(1)، برزیل (2)، پرتغال(3)،آرژانتین (4)، 

بلژیک(5)، فرانسه(7)، بلغارستان(66). 
و نکته جالب: عربســتان با تیم اول آمریــکاى جنوبى 
(برزیل)بازى مى کند و ســهم مــا تیم آخــر این قاره 
ونزوئالســت. برنامه تدارکاتى ایران براى حضور در جام 
جهانى تا امروز به شــدت مورد انتقاد ناظرین بوده است 
اما کارلوس کى روش عقیده دارد دیدار با تیم هاى بزرگ 

لزوماً کارکرد مناسبى براى ایران نخواهد داشت.

کدام ملى پوشان در جام جهانى بازى مى کنند؟ 

ســایت  یــک 
عربستانى با انتشار 

گزارشــى بــه گمانه 
زنى درباره ســه نامزد نهایى کسب 
عنوان مرد سال آسیا پرداخت. به این 
ترتیب و بر اســاس اعالم این سایت 
عربســتانى «عمر خریبین» ســتاره 
ســورى تیم فوتبال الهــالل در کنار 
«عمر عبدالرحمــان» بازیکن اماراتى 
العین از غرب آســیا در کنار «وو لى»  
بازیکــن چینى تیم فوتبال شــانگهاى 
به عنوان ســه بازیکن نهایى این لیست 

معرفى شدند.
در میان لیســت نهایى اعالم شده براى 
کسب عنوان مرد سال آسیا در این رسانه 
معتبر عــرب زبان نام عمــر خریبین، عمر 
عبدالرحمــان و وو لى به چشــم مى خورد. 
خریبین با درخشــش در ترکیــب تیم ملى 
ســوریه تا پلى آف مســابقات مقدماتى جام 
جهانى رســید و با الهالل عربستان نیز موفق 
شــد مجوز حضور در لیگ قهرمانان آســیا را 
کســب کند تا شــانس زیادى براى کســب 
این عنوان داشــته باشــد. قهرمانى الهالل در 

مســابقات لیگ قهرمانان آســیا اتفاقى است که مى 
تواند شــانس خریبین را براى کســب این عنوان به 
شکل قابل توجهى افزایش دهد و تردید ها را به پایان

 برساند.
وو لى ستاره تیم ملى چین هر چند در ترکیب تیم 
ملى خود موفق عمل نکرد اما نقــش پر رنگى در 
عملکرد شانگهاى در لیگ چین و لیگ قهرمانان داشت 
و به همین دلیل براى دومین فصــل متوالى در جمع 
سه بازیکن برتر قرار داشــت. عمر عبدالرحمان ستاره 
همیشگى فوتبال امارات نیز براى دفاع از عنوان فصل 
گذشته خود، باید با این دو رقیب سر سخت رقابت کند.
این رســانه عربســتانى در ادامه تحلیل خود نوشته 
است که عمورى با توجه به نتایج ضعیف العین و تیم 
ملى امارات نســبت به فصل گذشته کار سختى براى 
تصاحب این عنوان دارد و شاید نتواند از عنوان فصل 

گذشته خود دفاع کند.
در این مطلب، عدم حضور مهدى طارمى در لیســت 
نهایى بهترین هاى سال آسیاست. مهدى طارمى ستاره 
پرسپولیس در فصل گذشته و بازیکن مؤثر تیم ملى از 
جمله بازیکنانى است شکه شانس زیادى براى تصاحب 
این عنوان دارد اما جایى در این لیست ندارد.  نکته جالب 
توجه درباره گمانه زنى این رسانه عرب زبان از سه نامزد 
نهایى تصاحب عنوان مرد سال آسیا، عدم حضور این 
بازیکنان در جام جهانى 2018 روسیه است و تیم هاى 
حاضر در جام جهانى یعنى ایران، کره جنوبى، ژاپن و 

عربستان هیچ سهمیه اى در این مسابقات ندارند.

بــا وجــود اینکــه 
کارلوس کى روش همواره نشان 

داده جایگاه هیچ ملى پوشى ثابت نیست و هر 
بازیکنى مى تواند پیراهن ایــران را بر تن کند اما نگاهى 
به مســابقات مرحله انتخابى جام جهانى و چهار دیدار 
تدارکاتى اخیر تیم ملى ایران مشخص مى کند تعدادى 
از بازیکنان توانسته اند نظر مثبت «کارلوس کى روش» 
را براى بازى در جام جهانى به دست آورند و جایگاه آنها 

نسبت به دیگر نفرات مستحکم تر است.

مرتضى پورعلى گنجى
بدون شک او را مى توان صدرنشین لیست 
نفراتى که کى روش مى خواهد آنها را در 
جام جهانــى بازى دهد، دانســت چراکه 
این مدافع بلند قامت بیشتر فاکتورهاى 

الزم در قالــب 
تفکــرات مرد 
پرتغالى را دارد و 

در تمام مسابقاتى 
که به میــدان رفته 

تأثیرگذارى مثبت خود را 
به نمایش گذاشته است. پورعلى 

گنجى از دومین تا آخرین مســابقه 
مرحله انتخابــى جام جهانى از قلــب دفاع تیم 
ایران تکان نخورده و در ســه مسابقه از چهار 
دیدار تدارکاتى اخیر نیز به میدان رفته است که 
عملکرد بدون نقص او نشان داده مى توان از 
حاال این مدافع را جزو 11 مرد ثابت جام جهانى 

دانست.

میالد محمدى  
میــالد محمــدى همــراه بــا 
پورعلى گنجى در ده بازى مرحله مقدماتى 
جام جهانى در ترکیــب ایران قرار گرفتــه و دومین 
بازیکنى بود که در این رقابت ها بیشترین میزان حضور در 
زمین را داشت تا نشان دهد توانسته اعتماد ویژه کارلوس 
کى روش را به خــود جلب کند و به نظر هم نمى رســد 
مصدومیت از ناحیه کتف دست و دورى از چهار مسابقه 
تدارکاتى تیم ملى آن چنان روى جایگاهش تأثیر بگذارد.

  سعید عزت اللهى
با اینکه از نخســتین مســابقه تیم ایران در جام جهانى 
محروم اســت، اما کارلوس کــى روش از بازى دادن به 
او حتى در دیدارهــاى تدارکاتى هم دریــغ نمى کند تا 
نشان دهد به غیر همان مسابقه اول، او را قطعًا در پست 
هافبک دفاعى استفاده خواهد کرد؛ سعید عزت اللهى نیز 
از اعتمادى که به او شده به نحو احسن استفاده کرده و 

همواره تأثیرگذارى مثبتى داشته است.

   احسان حاج صفى
حاج صفى نیز همــواره یکى از نفرات مــورد اعتماد 
کارلوس کى روش بوده و با توجــه به کیفیت باالى 
فنى، عملکرد کم اشتباه، توانایى بازى در چند منطقه 
از زمین و حضور به موقع در کارهاى دفاعى و هجومى 
به نظر مى رســد جزو بازیکنان ثابت تیم ملى ایران در 
جام جهانى باشــد که البته نباید از این نکته چشم پوشى 
کرد که او در پست هافبک دفاعى رقبایى همچون امید 
ابراهیمى، احمد عبدا... زاده، على کریمى، اکبر ایمانى و 

کمال کامیابى نیا دارد.
او که براى جلب اعتماد بیشتر کى روش قید قراردادهاى 
میلیاردى داخلى را زد و در ســال جــام جهانى راهى 
پانیونیوس یونان شــد، توانسته به مهره ثابت و 
تأثیرگذار این تیم تبدیل شود و مثل ایران 
در چند منطقه از زمین مثل دفاع چپ، 
هافبک چپ و هافبک راســت بازى 
کند اما با وجود این، به نظر نمى رسد 
سرمربى تیم ملى میالد محمدى که 
جزو بهترین ها بوده را نیمکت نشین 
و حاج صفى را به عنــوان مدافع چپ 
به کار بگیرد. ســرمربى ایران اعتقاد 
ویژه اى به حاج صفــى دارد و مى توان 
مثــل رقابت هاى مقدماتــى جام جهانى 
او را در کنــار عزت اللهــى در میانه 

زمین دید.

  سامان قدوس
زمانى که کار ســوئد براى رفتن به جام جهانى به اما و 
اگر کشیده شده بود، سامان قدوس براى آخرین مسابقه 
مرحله انتخابى این رقابت ها حاضر به همراهى کشورى 
که زادگاهش بود، نشد و تیم ملى کشور پدر و مادر خود 
را انتخاب کرد و این اتفاق براى تیم ایران بسیار خوش 
یمن بود و تیم کارلوس کى روش را قوى تر از قبل براى 

مسابقات 2018 روسیه کرد.
سامان قدوس با اینکه اجازه بازى در دو بازى آخر ایران 
در مرحله انتخابى جام جهانى برابر کره جنوبى و سوریه را 
پیدا نکرد اما پس از این مسابقات با حضور در اولین اردو 
خیلى زود جایگاهش را در ترکیب تیم ملى به اثبات رساند

 
 علیرضا جهانبخش

این وینگر سرعتى و تکنیکى آلکمار سال گذشته 11 گل 
زد و هشت پاس گل داد اما فصل جدید را بسیار بهتر آغاز 

کرده و در ده مسابقه سه گل به ثمر رسانده و با پنج پاس 
گل، بهترین پاسور حال حاضر لیگ اردیویسه است تا با 
این عملکرد نوید آن را بدهد در ســال جام جهانى بسیار 

آماده تر مى تواند کمک حال ایران باشد.
علیرضا جهانبخش هم مثل دیگر پســت هاى تیم ملى 
رقباى خود را براى حضور در ترکیب دارد اما خیلى بعید 
است کارلوس کى روش از این بازیکن با کیفیت که مورد 
توجه ناپولى ایتالیا هم هســت چشم پوشــى کند و فرد 
دیگرى را در ســمت راســت زمین براى خلق موقعیت 

قرار دهد.

سردار آزمون
بهترین گلزن حال حاضر تیم ملــى که با گل هاى خود 
نقش زیــادى در راهیابى ایران به جام جهانى داشــته 
ماه هاست از شرایط آرمانى به دور شده و با اینکه در دیدار 
مرحله مقدماتى هر دو گل را برابر سوریه را زد و همچنین 
در دیدار تدارکاتى مقابل ســوریه گلزنى داشــت اما در 

باشگاهش وضعیت مناسبى ندارد.
کارلوس کى روش با وجود بهره مندى از مهاجمان لژیونر 
با کیفیت نیاز دارد ســردار آزمونى آماده در اختیار داشته 
باشــد و قطعًا این بازیکن هم مى تواند با تمرکز بیشــتر 
روى بازى و گل کردن فرصت هایى که به دست مى آورد 

دوباره چهره اول تیم ملى لقب بگیرد.
نفرات زیر در چه شــرایطى مى توانند جزو ترکیب ایران 

باشند:

علیرضا بیرانوند
بیرانوند با اینکه با کلین شیت هاى متوالى رکورددار شد 
اما در چهار مسابقه اخیر تیم ملى که به میدان رفته چهار 
گل خورده که موجب شده کمى جایگاهش متزلزل شود؛ 
در دیدار تدارکاتى مقابل توگو حامد لک در ترکیب قرار 
گرفت و در نیمه دوم دیــدار با ونزوئال هم مظاهرى با او 
تعویض شد تا سرمربى تیم ملى با این تغییرات نشان دهد 
دروازه بان پرسپولیس نباید اشتباهى که از گلر ایران انتظار 

مى رود را انجام دهد.

 سید جالل حسینى
سید جالل حسینى با وجود اینکه با تکل هاى به موقع، 
توپ گیرى خوب، نجات دروازه با سر و پا، زدن ضربات 
ســر و... جزو بهترین مدافعان میانى حال حاضر ایران 
است اما باید بتواند در ماه هاى باقى مانده تا جام جهانى 
فرم آمادگى خود را حفظ کنــد تا جایگاهش در تیم ملى 

را پس بگیرد.

 مهدى طارمى
مهدى طارمى یکى از مســتعدترین فوتبالیســت هاى 
سالیان اخیر ایران بوده اما محرومیت بدموقع او موجب 
شد جایگاه قبل را در تیم ملى نداشته باشد؛ طارمى مهره 
اصلى کى روش در دو طــرف زمین براى ایجاد حمالت 
بوده ولى براى حضور ثابت در جــام جهانى نباید از فرم 

ایده آل خود تا زمان بازگشت به میادین دور شود.

احسان حاج صفى در بیم و امید

طارمى دیگر شانسى ندارد

خریبین مرد سال آسیا
 مى شود؟ 

رقباى ما و عربستانرقباى ما و عربستان
ســایت  یــک 
عربستانى با انتشار

گزارشــى بــه گمانه 
کسب  درباره ســه نامزد نهایى ززنى
عنوان مرد سال آسیا پرداخت. به این 
ترتیب و بر اســاس اعالم این سایت 
عربســتانى «عمر خریبین» ســتاره 
ســورى تیم فوتبال الهــالل در کنار 
«عمر عبدالرحمــان» بازیکن اماراتى 
العین از غرب آســیا در کنار «وو لى»  
بازیکــن چینى تیم فوتبال شــانگهاى

به عنوان ســه بازیکن نهایى این لیست 
معرفى شدند.

میان لیســت نهایى اعالم شده براى  در
کسب عنوان مرد سال آسیا در این رسانه 
معتبر عــرب زبان نام عمــر خریبین، عمر 
عبدالرحمــان و وو لى به چشــم مى خورد. 
خریبین با درخشــش در ترکیــب تیم ملى 
ســوریه تا پلى آف مســابقات مقدماتى جام 
جهانى رســید و با الهالل عربستان نیز موفق

شــد مجوز حضور در لیگ قهرمانان آســیا را 
کســب کند تا شــانس زیادى براى کســب

این عنوان داشــته باشــد. قهرمانى الهالل در 
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جایگاه آنها دست آورند و را براى بازىدر جام جهانى به
است. نفرات مستحکم تر نسبتبه دیگر

مرتضى پورعلى گنجى
را مى توان صدرنشین لیست بدون شک او
نفراتى که کى روش مى خواهد آنها را در 
جهانــىبازى دهد، دانســت چراکه  جام
این مدافع بلند قامت بیشتر فاکتورهاى 

تأثیرگذارى مثبت خود را 
به نمایش گذاشته است. پورعلى 

گنجى از دومین تا آخرین مســابقه 
مرحله انتخابــى جام جهانى از قلــب دفاع تیم
ایران تکان نخورده و در ســه مسابقه از چهار
دیدار تدارکاتى اخیر نیز به میدان رفته است که
عملکرد بدون نقص او نشان داده مى توان از
1حاال این مدافع را جزو 11 مرد ثابت جام جهانى

طارمى

خریبین
 م
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اشــک هاى «امید» و «آوا» با اشــک هاى بقیه فرق
 مى کند. این دو، تازه از البه الى آوار و خاك و غبار زلزله 
پاى به این دنیا گذاشــته اند در حالى که اشک دیگران 
براى کسانى است که زلزله آنها را  از این دنیا برده است. اما 
داستان تولد «امید» و «آوا» داستان ادامه زندگى است. 
زلزله آمد، ویرانى برجاى گذاشــت، صدها نفر را کشت، 
هزاران نفر را مصدوم کرد، اما... اما زندگى هنوز جریان 
دارد؛ اثباتش هم تولد«امیــد» و «آوا»؛ اولى تنها چند 
ساعت بعد از وقوع زلزله و دومى، در دومین بامداد ویرانى 

و خرابى. این رشته اما ادامه دارد. 
دیروز خبرگزارى ها نوشتند که سومین نوزاد هم از پس 
آوار مناطق آسیب دیده چشــم به این دنیا گشوده است. 
نام او هنوز معلوم نیست اما پیام تولدش همان پیام تولد 

«امید» و «آوا» است: زندگى همچنان جریان دارد. 
مادر این نوزاد که از اهالى سرپل ذهاب بود بعد از معاینه 
اولیه در بیمارستان صحرایى به کرمانشاه منتقل شد و در 

آنجا دخترش را به دنیا آورد.

مادرى جان داد تا فرزندش زنده بماند
زلزله قدرتمند شــامگاه یک شــنبه بیش از 90درصد 
خانه هاى روستاى تپانى که فاصله زیادى با سرپل ذهاب 
ندارد را ویران کرده است. یکى از این ویرانه ها زمانى خانه 
«فرهاد صفرى» و خانواده اش بــود. آنها پنج نفر بودند؛ 

فرهاد و همسرش و سه فرزندشان.
فرهاد چه آرزوهایى که براى خوشــبختى خانواده اش 
نداشت اما همه آرزوهایش بر باد رفت. همه هستى  فرهاد 
در چند ثانیه به نیستى تبدیل شده است. در جریان این 
زلزله همسر و  دو فرزندش را از دســت داد و حاال فقط 

«آرین» سه ماهه تنها امید زندگى اش است.
فرهاد مى گوید: «هنگامى که زلزله شد همسرم آرین را 
به آغوش گرفت تا او را از خانه بیرون ببرد ولى ساختمان 
روى سرش آوار شد. همه  مان زیر آوار زلزله مانده بودیم. 

چند دقیقه بعد یکى از همسایه ها توانست من را از زیر تلى 
از خاك بیرون بکشد. اما عزیزانم هنوز زیر آوار بودند. با 
کمک همسایه ها خاك ها را کنار زدیم و همسرم را پیدا 
کردم اما او دیگر جانش را از دست داده بود. او در لحظات 
آخر براى نجات جان آرین، او را در آغوش گرفته و مانع 
مرگش شده بود. آرین گریه مى کرد و دست و پا مى زد. 
روى سرش خاك و سنگ ریخته و زخمى شده بود. او را از 
زیر آوار بیرون آوردیم اما هنوز بخشى از وجودم میان آوار 
بود. وقتى همسایه ها آوار را کنار زدند، فهمیدم دو فرزند 
دیگرم هم قربانى شــده اند. حاال من مانده ام و آرین سه 
ماهه. او چهار روز است که شیر نخورده و براى مادرش 

بى تابى مى کند.»

کــودك 6 ســاله زنــده از زیــر آوار 
بیرون کشیده شد

ظهر روز سه شنبه یک کودك شش ساله به طور زنده از 
زیر آوار در شهر سرپل  ذهاب توسط سربازان تیپ 281 
نیروى زمینى ارتش بیرون کشــیده شد. طبق گزارش 
ها حال عمومى این کودك خوب است، اما براى انجام 

معاینات دقیق تر به بیمارستان منطقه اى اعزام شد.

قطع شدن دست، پا و انگشتان زلزله زدگان
در حوادثى مانند زلزله معموًال درصدى ازمصدومین دچار 
قطع عضو هاى اندامى مى شوند و در این شرایط بخشى 
از خدمات درمانى به پیوند اندام هاى محیطى اختصاص 
مى یابد.300 مصدوم زلزله کرمانشاه براى اعمال جراحى 
به شهرهاى تهران، البرز و همدان اعزام شدند. درصدى 
از این بیماران تحت اعمال پیوند دست، پا و انگشتان قرار 
گرفتند. شــرایط براى اقامت همراهان این مصدومان 
نیز فراهم شده اســت. همچنین ارائه خدمات درمانى تا 
ترخیص کامل بیماران ادامه دارد و امکان رفت و آمد و 
تأمین نیاز هاى ضرورى مانند لباس و امکانات اولیه براى 

این افراد در نظر گرفته شده است.درصد باالیى از بیماران 
اعزام شده به این سه شهر نیاز به اعمال جراحى باالخص 
اعمال ارتوپدى داشته اند و 20 درصد آنها نیز در شرایط 
ویژه بسترى شده اند درحال حاضر 400 عمل اجراحى 
در بیمارستان هاى شهر کرمانشاه، همدان، تهران و البرز 
انجام شده است.در همین خصوص دست راست کودك 
هفت ساله سرپل ذهابى که در اثر زلزله به صورت کامل 
از ناحیه مچ قطع شده بود، در اقدامى نادر پیوند زده شد. 
این عمل جراحى به صورت کامًال رایگان در بیمارستان 

بیستون کرمانشاه انجام شد.

سرقت محموله چادر کذب است
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان کرمانشاه با 
اشاره به اینکه ســرقت محموله چادر در مسیر انتقال به 
مناطق زلزله زده صحت نــدارد، گفت: وضعیت امنیتى 
مناطق زلزلــه زده مطلوب است.ســرهنگ محمدرضا 
آمویى اظهار داشت: مردم به شایعات توجه نکنند و اکنون 
وضعیت امنیتى منطقه مناسب است و هیچ سرقتى هم 
رخ نداده اســت. وى افزود: برخى از شــهرهاى استان 
کرمانشاه آسیب دیده هستند و منازل آنها تخریب شده 
و وضعیت مناسبى از نظر زیستى ندارند بنابراین نیازمند 
انضباط و همدلى هســتند.وى از مردم خواست ورودى 
شهرها را باز کنند که کامیون هاى حامل اقالم ضرورى 

به موقع به دست زلزله زده ها برسد.

نجات 6 محبوس توســط «تیدا»،صحت 
ندارد

رئیس تیم هاى آنست هالل احمر گفت: خبرهاى منتشر 
شده در مورد کشف شش زلزله زده در زیر آوار توسط یک 
ســگ به نام «تیدا» کذب محض است و این سگ اصًال 
زنده یاب نیست.اســماعیل اســکندرى گفت: تیم هاى 
آنست(زنده یاب) هالل احمر با 31 قالده سگ زنده یاب 

به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه اعزام شدند و از همان 
ابتدا شروع به جســتجو در میان آوارها کردند. سگ هاى 
سازمان امداد و نجات هالل احمر در 48 ساعت منتهى به 
روز چهارشنبه موفق شدند شــش نفر را که زنده زیر آوار 

بودند شناســایى و آنها را نجات دهند. وى در مورد اخبار 
منتشر شــده مبنى بر حضور «تیدا» ســگ زنده یاب در 
مناطق زلزله زده کرمانشــاه و نجات شش محبوس زیر 
آوار گفت: 31 قالده سگ هالل احمر در 48 ساعت موفق 

شدند با حجم وسیع عملیات،شــش نفر را نجات دهند. 
چگونه مى شود یک سگ که به هیچ وجه زنده یاب نیست 
بتواند در یک ساعت حضور در مناطق زلزله زده شش نفر 

را نجات دهد.

تلخندهاى زلزله

پدر عصبانى وقتى در برابــر بهانه گیرى صاحبخانه 
پســرش قرار گرفت با ضربات پیچ گوشتى دست به 

قتل خونین زد.
رئیس پلیس آگاهى خراسان رضوى با اعالم این خبر 
گفت: ســاعت 12 ظهر 21 آبان ماه امسال مأموران 
پلیس مشــهد در جریان درگیرى خونینى در داخل 
خانه اى در منطقه گلشهر مشهد قرار گرفتند و تیمى 
از مأموران براى بررســى موضوع به محل درگیرى 

اعزام شدند.
ســرهنگ حمید رزمخواه افزود: مأموران با حضور 
در محل درگیرى پــى بردند که مرد صاحبخانه پس 
از درگیرى با پدر مســتأجرش هــدف ضربات پیچ 
گوشتى قرار گرفته اســت که خیلى زود مرد مجروح 
به بیمارستان منتقل شــد اما تالش پزشکان براى 
نجات جان وى بى نتیجه ماند و مرد صاحبخانه روى 
تخت بیمارســتان به کام مرگ فرو رفت. وى ادامه 
داد: در ادامه بازپرس پرونده دســتور انتقال جسد به 
پزشکى قانونى را صادر کرد و تحقیقات پلیسى براى 

دستگیرى عامل این درگیرى مرگبار آغاز شد.
ســرهنگ رزمخواه گفت: مأموران در تحقیقات از 
شــاهدان حادثه و اهالى محل موفق به شناســایى 
عامل این جنایت شده و خیلى زود توانستند مرد 51 
ساله را دستگیر کنند. وى افزود: مرد 51 ساله پس از 
دستگیرى در اعترافات ابتدایى اعالم کرد که پسرم در 
خانه مقتول مستأجر بود و پس از پایان زمان قرارداد 
براى تحویل دادن خانه پسرم به آنجا رفته بودم که 
بخاطر ایرادهایى که مرد صاحبخانه مى گرفت با هم 
درگیر شدیم. سپس با پیچ گوشتى که براى تعویض 
توپى قفل خانه آورده بودیم بــه مرد جوان ضرباتى 
زدم که وى مجروح شــد و در ادامه پس از انتقال به 

بیمارستان به کام مرگ فرو رفت.
ســرهنگ رزمخواه خاطر نشــان کــرد: در پى این 
اعترافات اولیه، تحقیقــات کارآگاهان پلیس آگاهى 
براى روشن شــدن دیگر ابعاد این قتل ناخواسته که 
ناشى از خشم ناگهانى و درگیرى بابت مسائل پیش پا 

افتاده رخ داده ادامه دارد.

 توسط پدر مستأ جرقتل صاحبخانه

دوشنبه شب ســارق جوانى لوازم داخل خودروى سردار 
رادان را سرقت کرد. این سارق بعد از گذشت نیم ساعت 

دستگیر شد.
در عملیات 48 ساعته اى که پلیس آگاهى تهران بزرگ 
انجام داد، تعداد زیادى سارق خطرناك پایتخت دستگیر 
شــد که در بین آنها ســارق جوانى توجه همه را به خود 
جلب کرد. موضوع از این قرار بود که این سارق دوشنبه 
شب لوازم داخل خودروى سردار رادان را به سرقت برد و 
بعد از گذشت نیم ساعت توسط مأموران پلیس دستگیر 
شــد. در ادامه گفتگویى که با این ســارق انجام شده را 

مى خوانید.

براى چى دستگیر شدى؟
لوازم داخل خودروى سردار رادان را سرقت کردم. به نیم 

ساعتم نکشید دستگیرم کردند.

بیشتر توضیح بده.
صندوقش را باز کردم دیــدم درون صندوق یک کیف 

چرمى است، کیف را برداشتم و از آنجا فرار کردم.

داخل کیف چه بود؟
تعداى چک.

خودروى سردار رادان چه بود؟
رانا.

چطور شد دستگیر شدى؟
دوربین صورتم را گرفته بود براى همین بعد 

از گذشت نیم ساعت دستگیر شدم.

بعد چه شد؟
سردار رادان برایم غذا گرفت و به من گفت کار خالف را 
کنار بگذار کمکت مى کنم کار پیدا کنى و زندگى آرامى 

را شروع کنى.

اعتیاد دارى؟
بله، 12 سال است هروئین و شیشــه مى کشم.  خسته 
شدم، بیشــتر جوانى ام را در زندان گذراندم و قصد دارم 

اعتیاد و کار خالفم را کنار بگذارم.

سرقت از« سردار رادان »

 2 پسر 17ساله که متهم هســتند دختر نوجوان را ربوده و 
در پشت بام خانه شــان آزار داده اند روز دوشنبه پاى میز 

محاکمه ایستادند.
رســیدگى به این پرونده از یازدهم تیر ماه امسال به دنبال 
شکایت دختر 16ساله اى به نام «عســل» در دستور کار 
پلیس قرار گرفت. این دختر که همــراه مادرش به پلیس 
آگاهى رفته بود از دو پسر 17ساله که وى را ربوده، آزار داده 
و از جنایت سیاهشــان فیلم گرفته بودند شکایت کرد.این 
دختر در تشریح جزئیات ماجرا گفت: «پسر 17ساله اى به 
نام "آرتین" که هم محله اى مان است با همدستى دوستش 

"ارشیا" به زور مرا به پشت بام یک خانه متروك بردند. 
آرتیــن آنجــا مــرا آزار داد و ارشــیا از مــن فیلــم 

گرفت. 
آنها تهدیدم کردند اگر به کسى حرفى بزنم فیلم را در محل 

پخش مى کنند.
 تصمیم گرفتم ســکوت کنم، تا اینکه دوست صمیمى ام 
که با ارشیا رابطه دارد به من گفت فیلم را در گوشى ارشیا 

دیده است.
 شوکه شــدم و تصمیم گرفتم شکایت کنم.»به دنبال این 
شکایت، پلیس دو پســر نوجوان را بازداشت کرد. آنها روز 

دوشنبه از کانون اصالح و تربیت به شــعبه اطفال دادگاه 
کیفرى یک استان تهران منتقل شده و پاى میز محاکمه 
ایستادند. در این جلســه آرتین به دفاع پرداخت و گفت: « 
دوست عسل و ارشیا با هم رابطه دوستانه داشتند از طریق 
آنها با او آشنا شدم. آن شب عسل با میل خودش همراه من 

به پشت بام خانه آمد.
 ارشــیا هم آنجا بود اما من او را آزار ندادم.» ارشیا نیز منکر 
معاونت در جرم شــد و گفت: «باور کنید من دستى در این 
ماجرا نداشتم. ما به دروغ به عسل گفته بودیم که از او فیلم 

تهیه کرده ایم.» 
دختر نوجوان اما دو متهــم را دروغگو خواند و گفت: «آنها 
براى اینکه به نیت شــوم خود برســند مرا به شدت کتک 
زدند. حتى قصد خفه کردن مرا داشتند که به آنها قول دادم 

سکوت کنم تا اینکه مرا رها کردند.»
سپس نماینده حقوقى کانون اصالح و تربیت که در جلسه 
دادگاه حضور داشت با توجه به اینکه سن شاکى و متهمان 
زیر 18 سال اســت براى همگى درخواســت تخفیف در 

مجازات را مطرح کرد.
در پایان این جلســه هیئت قضائى وارد شــور شد تا رأى 

صادر کند.
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 توسط پدر مستأ جر

درگیرى دو اراذل و اوباش منطقه بیسیم تهران با قتل 
یکى از آنها پایان گرفت.

ساعت 10 شامگاه سه شــنبه مأموران 
کالنترى 159 بیســیم در جریــان درگیرى 

خونین دو جوان در منطقه بیسیم قرار گرفتند و خیلى 
زود تیمى از مأموران بــراى پایان دادن به درگیرى در 

محل حاضر شدند.
مأموران با حضور در محل درگیرى با «اسماعیل» 27 
ساله که غرق خون روى زمین افتاده بود روبه رو شدند 
و زمانى که تیم هاى امدادى در صحنه حاضر شدند خبر 

از فوت این جوان دادند.
همین کافى بود تا تیمى از مأمــوران اداره 10 پلیس 
آگاهى تهران همراه بازپرس شــعبه دوم دادســراى 
امــور جنایى بــراى تحقیقات ویــژه در محل حاضر

 شــوند.تحقیقات ابتدایى نشــان از آن داشــت که 
«اســماعیل» و «حمید» که از اراذل و اوباش منطقه 

هستند به دلیل 
اختالف قدیمى 
بــا هــم 

گیر  ر د
شده و حمید 

با ضربات چاقو 
دســت بــه این 
جنایت زده است.

بنا به این گزارش، بازپرس جنایى در این مرحله دستور 
انتقال جسد پسر جوان را به پزشکى قانونى صادر کرد 
و تحقیقات براى دســتگیرى عامل جنایت که فرارى 
است از ســوى مأموران اداره 10 پلیس آگاهى تهران 

آغاز شده است.

محاکمه 2 نوجوان 
به  علت تجاوز روى پشت بام

دوئل مرگبار 2 نفر از اوباش
سیم تهران با قتل 

وران 
ن درگیرى 

ر گرفتند و خیلى 
ادن به درگیرى در 

7 با «اسماعیل» 27
ه بود روبه رو شدند 
نه حاضر شدند خبر 

هستند به دلیل
اختالف قدیمى 
ببببــا هــم 

گیر  ر د
شده و حمید 

با ضربات چاقو
دســت بــه این 
ت ا تزد نا

مرد آبادانى در اقدامى هولناك خودش را زیر خودروى 
سمند انداخت و به زندگى اش پایان داد.

ساعت 10 صبح روز سه شــنبه مأموران کالنترى 18 
ذوالفقارى در جریان خودکشــى مرد 35 ساله اى در 
خیابان 40 مترى ذوالفقارى آبادان قرار گرفتند و تیمى 
از مأموران براى تحقیقات پلیسى در محل حاضر شدند.

مأمــوران بــا حضــور در محل پــى بردنــد مردى 
35 ســاله به دلیــل نامعلومى خود را زیر الســتیک 

خودروى سمند سفید رنگى پرت کرده که پس از عبور 
خودرو از روى وى دچار جراحات زیادى شده است.

بدین ترتیب تیمى از امدادگران اورژانس در محل حاضر 
شدند و مرد جوان را به بیمارستان منتقل کردند اما وى 
به علت شــدت جراحت روى تخت بیمارستان به کام 

مرگ فرو رفت.
تحقیقات پلیسى نشان از آن دارد که این مرد در روزهاى 
گذشته چندبار دیگر قصد خودکشــى به این شیوه را 

داشته که مردم مانع کار وى شده اند.

پســر جوان که در ســرقت هایش طال، زعفران و 
پول مــى دزدیــد در عملیات پلیســى دســتگیر

 شد.
رئیس پلیس شهرستان رشــتخوار با اعالم این خبر 
گفت: با توجه به افزایش سرقت هاى سریالى از چند 
خانه، تیمى از مأموران براى دســتگیرى عامل این 

سرقت ها وارد عمل شدند.
سرهنگ ابوالحســن وفایى اظهار داشت: مأموران 
با اقدامات فنى موفق به شناســایى سارق جوان که 

ســوار بر پراید در محل هاى ســرقت مشاهده شده 
بود، شــدند و در ادامه با مراقبت هاى نامحسوس و

 گشت هاى پلیسى این سارق جوان دستگیر شد. وى 
ادامه داد: متهم 28 ساله در اعترافاتش عنوان کرد که 
در سرقت هایش تنها طال، پول و زعفران سرقت کرده 

است.
ســرهنگ وفایى گفت: متهم تاکنــون به پنج فقره 
سرقت اعتراف کرده و تحقیقات در این زمینه ادامه 

دارد.

خودکشى مرد جوان زیر چرخ هاى سمند 

دستگیرى دزدى که عاشق زعفران بود 
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اینستاگرام این قابلیت را در اختیار کاربرانش قرار مى دهد 
تا به صورت همزمان از چند اکانت استفاده کنند. در این 
مقاله قصد داریم به آموزش نحوه استفاده همزمان از چند 

اکانت اینستاگرام بپردازیم. 
شاید شما هم از آن دسته افرادى باشید که بنا به هر دلیل 
از چند اکانت اینستاگرام استفاده مى کنید. اگر این شرایط 
برایتان حاکم است باید بدانید که خوشبختانه اینستاگرام 
از قابلیت استفاده همزمان از چند اکانت پشتیبانى مى کند. 
یعنى شــما مى توانید چند اکانت را به طور همزمان در 

اپلیکیشن اینستاگرام به صورت فعال داشته باشید.
فرض کنید هم اکنون یک اکانت اینســتاگرام را در این 
برنامه فعال دارید و حاال مى خواهید یک اکانت جدید را 
هم به آن اضافه کنید. براى انجام این کار کافى است که 

به شرح زیر عمل کنید:
 (Profile) اینستاگرام را اجرا کنید و به بخش پروفایل
بروید.آیکون چرخ دنده را از گوشه سمت راست و باالى 

صفحه انتخاب کنید.

گزینه Add Account را انتخاب کنید.
نام کاربرى و رمز عبور اکانت جدید خود را در دو فیلد ارائه 

شده وارد کنید.
گزینه Login را لمس کنید.

به این صورت یک اکانت جدید به اینستاگرام شما اضافه 
مى شــود. به همین صورت مى توانید اکانت هاى دیگر 
سوم، چهارم و ... را هم به اینستاگرام اضافه کنید. زمانى که 
اکانت هاى مورد نظرتان را به اینستاگرام اضافه کردید، 
در بخش پروفایل و باالى صفحه (کنار نام اکانت) یک 
نماد فلش نمایان مى شود. با لمس این فلش لیست اکانت 

هاى قابل انتخاب شما نمایش داده مى شوند.
بنابراین هر زمان که تمایل داشــتید مى توانید با لمس 
آیکون فلش از بخش پروفایل و ســپس انتخاب اکانت 
مورد نظرتان، وارد آن اکانت شوید. در نظر داشته باشید 
که براى ارســال کردن هر پســت جدید در این شرایط 
باید وارد اکانتى شوید که دوست دارید پست شما در آن 

ارسال شود. 

سازمان نظام صنفى رایانه اى تهران اولین نمایشگاه 
بین المللى شهر آینده ایران را برگزار مى کند.

به گزارش روابط عمومى سازمان نظام صنفى رایانه 
اى تهران، اصغر رضانژاد دبیر ســازمان با اعالم این 
خبر گفت: اولین نمایشــگاه بین المللى شهر آینده 
ایران فرصتى براى ارائه دستاوردها و توانمندى هاى 

داخلى و خارجى در زمینه زندگى نوین شهرى است.
رضانژاد با اشــاره به زمان و مــکان برگزارى اولین 
نمایشگاه شــهر آینده ایران ادامه داد: این نمایشگاه 
بین المللى قرار اســت 24 الى 27 بهمن ماه ســال 
جارى در مجتمع نمایشگاهى شهر آفتاب شهردارى 
تهران به عنوان مدرن ترین مرکز نمایشگاهى کشور 

برگزار شود.
او درخصوص اهداف برگزارى این نمایشــگاه ادامه 
داد: موضوعاتــى همچون معرفى تــوان داخلى به 
عنوان قطب اصلى تحول و نوآورى در منطقه  و ارائه 
دستاوردهاى ملى در کلیه زمینه هاى زندگى شهرى 
و رفع خألها، شناسایى قابلیت هاى بخش فناورى و 

تولید داخل  به منظور  رسیدن به الگوى زندگى شهرى 
آینده اهداف برگزارى این نمایشگاه هستند.

دبیر ســازمان نظــام صنفــى رایانــه اى تهران 
درخصوص مشــخصات ایــن نمایشــگاه گفت: 
نخســتین دوره نمایشــگاه بین المللى شهر آینده 
ایران در مســاحتى حدود 8000 متــر مربع برگزار 
خواهــد شــد. ایــن نمایشــگاه قــرار اســت در 
گروه هاى اصلــى فناورى اطالعــات و ارتباطات، 
حمل و نقل نوین و کنترل ترافیک هوشمند، تجارت 
الکترونیکى و تکنولوژى هاى نوین ساختمان برگزار 

شود.
به گفته رضانژاد، مخاطبــان و بازدیدکنندگان این 
نمایشگاه، شــهرداران و مقامات شهرى کشورهاى 
منطقه، رایزنان بازگانى و تجارى کشورهاى مختلف 
در ایران،شهرداران و نمایندگان شوراهاى اسالمى 
کالنشهرها، مقامات ارشد دولتى و اجرایى استان ها، 
دانشگاه ها و مراکز علمى و تحقیقاتى و شرکت هاى 

مشاور و پیمانکار هستند.

گروه هاى تروریستى این روزها بیشتر حمالت خود را با 
استفاده از اتومبیل و به خصوص خودروهاى َون انجام 
مى دهند و در آخرین حمله آنها با یک دستگاه خودرو در 
یکى از محله هاى شلوغ شهر نیویورك چندین نفر جان 

خود را از دست دادند.
در چنین شرایطى بسیار دشــوار است که خودرو که به 
عنوان یک ســالح خطرناك در اختیار 
تروریست ها قرار گرفته است و با آن 
به مردم حملــه مى کنند را متوقف 
کرد. ولى کارشناســان مى گویند 
فناورى هاى جدید جلوى حرکت 
خودروهاى تروریستى را مى گیرند.

مدیران شــهرى هم اکنون در تالشند تا با برنامه ریزى 
دقیق براى قرار گرفتن محل مجســمه ها، کابل ها و... 
محافظت بیشترى را از عابران پیاده انجام دهند. مأموران 
پلیس نیز مى کوشند با اســتفاده از نیروهاى اطالعاتى 
جلوى هرگونه حمله احتمالى را بگیرند و افسران خود 
را براى مواجه با چنین شــرایطى آماده کنند. مردمان 
عادى نیز پیشنهادات و توصیه هاى مختلف را در اختیار 
مى گیرند تا در مقابل حمله تروریســتى با خودرو ایمن 
بمانند. ولى هیچکدام از این راهکارها نمى تواند ایمنى 

کامل را برقرار کند.
 Consumer نتایج حاصل از بررسى هاى جدید مرکز
Reports نشان داد ســه چهارم خودروهایى که در 

ســال 2017 براى حمله تروریســتى به عابران پیاده 
مورد استفاده قرار گرفتند استانداردهاى عمومى براى 

تشخیص موانع پیرامون خود را شامل مى شدند.
این خودروها قادر بودند تمام اشــیاى پیرامون خود از 
جمله عابران پیاده را تشخیص دهند و از برخورد با آنها 

جلوگیرى کنند.
کارشناســان بر این باورند که در سال 2022 میالدى 
سیستم هوشمند ترمز اضطرارى در تمام خودروهایى 
که در کشــور آمریکا فروخته مى شــوند مورد استفاده 

قرار مى گیرد.
قابلیت هاى امنیتى در اتومبیل هــاى امروزى از جمله 
سیستم هشدار خروج از خط، سیســتم تثبیت سرعت 
انطباقى، سیستم جلوگیرى از برخورد با اشیاى   پیرامون 
و... به یک گزینه هاى عمومــى در تمام اتومبیل ها 
تبدیل شده اند و حسگرهایى که اطراف خودرو 
کار گذاشته مى شــوند جلو برخورد آن با 

عابران پیاده را مى گیرند.

رامین مشکاه
پاناسونیک به تازگى از جدیدترین دوربین بدون آینه و مجهز به لنزهاى 
قابل تعویض خود با نام اختصاصى جى 9 (Panasonic G9) رونمایى 
کرد. این دوربین پرچمدار فعلى سرى دوربین هاى پاناسونیک لومیکس 
(Panasonic Lumix) بوده و بنا به ادعاى شــرکت سازنده اش از 

سریع ترین سیستم فوکوس دنیا بهره مى برد. 
شرکت پاناســونیک از شرکت هایى اســت که در زمینه تولید و عرضه 
دوربین ها و ســایر ابزارهاى صوتى و تصویرى کامًال شــناخته شــده 
محسوب مى شود. دوربین هاى ســرى لومیکس این شرکت همواره از 
پرطرفدارترین و باکیفیت ترین دوربین هاى بازار بوده اند، در همین راستا 
پاناسونیک به تازگى از جدیدترین نسخه این خانواده از دوربین هایش با 
نام اختصاصى جى 9 رونمایى کرد. پاناسونیک مدعى شده که دوربین 
مذکور باکیفیت ترین دوربین در تاریخ سرى محصوالت لومیکس است.

دوربین بدون آینه لومیکس جى 9 پاناسونیک از سنسور دوربین میکروى 
چهارسوم 20,3 مگاپیکسلى بهره مى برد. موتور پردازشگر جدیدى با نام 
ونوس 10 در این دوربین به کار رفته و سنسور آن از فیلتر پایین گذر نورى 
بهره نمى برد. جالب است بدانید که پردازشگر ونوس 10 جدیدترین نسخه 
از پردازنده هاى دوربین پاناسونیک اســت که بنا به ادعاى این شرکت 
عالوه بر قدرت عملکرد باال و بازده مناسب، کیفیت تولید تصاویر ویژه اى 

را هم ارائه مى کند که در مقایسه با گذشته به مراتب مطلوب تر است.
دوربین پاناسونیک جى 9 در شرایطى که به همراه سه پایه استفاده شود، 
مى تواند با اعمال تنظیمات سنسورى خاصى عکس هاى ثابتى با وضوح 

80 مگاپیکســل را در فرمت هــاى JPEG و RAW ضبط کند. اما 
گذشته از این موضوعات، دوربین جدید پاناسونیک جى 9 از نظر ظاهر و 
 (GH5) 5 سبک طراحى هم نسبت به نسل هاى پیشین و دوربین جى اچ

تغییرات محسوس را شامل مى شود.
بدنه این دوربین از آلیاژ منیزیم ســاخته شده و ضد پاشش آب است. در 
طراحى دوربین پاناسونیک جى 9 از خطوط شکسته استفاده شده و بدنه 
دوربین ابعاد بزرگ ترى دارد. این دوربین از لرزشگیر اپتیکال پنج محوره 
پیشرفته بهره مى برد که به موجب آن امکان کاهش سرعت شاتر تا 6,5 
استاپ فراهم مى شود. بدین سبب عمًال مى توان با لنز 100 میلیمترى این 

دوربین تصاویر شارپ با سرعت شاتر 1/1 ثانیه را ضبط کرد.
 (Burst Mode) پاناسونیک جى 9 از حالت ضبط تصویر پشت سر هم
با نرخ 20 فریم در هر ثانیــه و ضمن تکیه بر فوکــوس خودکار پیاپى 
پشــتیبانى مى کند. همچنین امکان ضبط تصاویــر در حالت مذکور با 
نرخ فرمى 60 فریم در هر ثانیه و فوکوس ثابــت و وضوح کامل 20,3 
مگاپیکسلى هم وجود دارد. با استفاده از دوربین جدید پاناسونیک حتى 
امکان ضبط تصویر با وضوح 4K را هم خواهید داشت که در این شرایط 

نرخ فریمى به 30 فریم در هر ثانیه محدود مى شود.
براى ضبط تصاویر با وضوح تصویر  4K هم مى توانید نرخ فریمى 60 
فریم در هر ثانیه را داشــته باشید. پاناسونیک اشــاره داشته که دوربین  
لومیکس جى 9 را به سیستم فوکوس خودکار DFC مبتنى بر 256 نقطه 
از تصویر مجهز کرده است. پاناسونیک مدعى است که سرعت عملکرد 
این سیستم برابر با 0/04ثانیه بوده و این مسئله سبب مى شود دوربین جى 

9 از نظر سرعت فوکوس سریع ترین دوربین دنیا باشد!
 OLED منظره یاب دوربین پاناســونیک جى 9 از نوع

بــوده و بزرگنمایى 0,83 
را ارائــه مى کنــد. اندازه 
آن 3,0 اینچــى بــوده 
ساب پیکســل هاى  و 
RGBW در آن بــکار 
رفته اند تا کیفیــت عملکرد 
آن را در محیط هاى خارج از 
منزل و تحت تابش نور بهبود 
بخشــند. نرخ فرمى نمایشگر 

دوربیــن 120 فریم 
در هر اینچ اســت و 
دســتگاه از اتصال 

واى فــاى و بلوتــوث 
پشــتیبانى بــه عمل 
مى آورد. پاناسونیک 
اشــاره داشــته که 
دوربیــن لومیکس 
جــى 9 را با قیمت 

1699 دالر روانــه بازار 
مى کند. 

دوربینى با سریع ترین سیستم فوکوس در دنیا!دوربینى با سریع ترین سیستم فوکوس در دنیا!

ن
ت عملکرد 
خارج از  هاى
بش نور بهبود 
نمایشگر   فرمى

1 فریم 
ســت و 
ز اتصال 

 و بلوتــوث 
ى بــه عمل
 پاناسونیک 
که ره دداشــته
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9ى 9

1
ند

داشــته که 
ن لومیکس
با قیمت  9 را

 دالر روانــه بازار
ند. 

چگونه در اینستاگرام چند اکانت فعال داشته باشیم؟
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گ
ا
م
ی
خ
د

انتخاب کنید. AddAcc را
را در دو فیلد ارائه رمزعبور اکانت جدیدخود

فناورى، حمله تروریستى با خودرو را متوقف مى کند

عنوان یک ســالح خطرناك در اختیار 
آ

2 میالدىعادى نیز پیشنهادات و توصیه هاى مختلف را در اختیار  2کارشناســان بر این باورند که در سال 22
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تروریست ها قرار گرفته است و با آن 
به مردم حملــه مى کنند را متوقف 
کرد. ولى کارشناســان مى گویند 
فناورى هاى جدید جلوى حرکت
خودروهاى تروریستى را مى گیرند.

مى گیرند تا در مقابل حمله تروریســتى با خودرو ایمن 
بمانند. ولى هیچکدام از این راهکارها نمى تواند ایمنى 

کند. کامل را برقرار
Consumerنتایجحاصل از بررسى هاى جدید مرکزr
Reports نشان داد ســه چهارم خودروهایى که در 

سیستم هوشمند ترمز اضطرارى در تمام خودروهایى
که در کشــور آمریکا فروخته مى شــوند مورد استفاده

قرار مى گیرد.
از جمله قابلیت هاى امنیتىدر اتومبیل هــاى امروزى
سیستم هشدار خروج از خط، سیســتم تثبیت سرعت
اشیاى   پیرامون انطباقى، سیستم جلوگیرى از برخورد با
و... به یک گزینه هاى عمومــى در تمام اتومبیل ها
تبدیل شده اند و حسگرهایى که اطراف خودرو
کار گذاشته مى شــوند جلو برخورد آن با

عابران پیاده را مى گیرند.

اولین نمایشگاه 
شهر آینده
 ایران
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بازى موزیکال جالب و دشوار
Dancing Ballz از  : Music Line
جدیدترین، جالب ترین و محبوب ترین بازى هاى 
 Amanotes موزیــکال اندروید از اســتودیوى
JSC که لقب ســخت ترین بازى موزیکال را به 
 Dancing آن مى دهیم. کمپانى ســازنده بازى
 Tap بازى هاى جالب Ballz: Music Line
Tap Reborn 2 و Magic Tiles 3 را نیز در 
کارنامه اش دارد که با اســتقبال عالى روبه رو شد 
و هم اکنون نوبت به معرفــى جدیدترین عنوانش 
رسیده است! همانند دیگر بازى هاى موزیکال، در 
 Dancing Ballz: Music Line بازى جالب

سرعت عمل و دقت باالى شما حرف اول را مى زند 
و باید با ســرعت و دقت باال و اســتفاده از انگشت 
شست یا اشاره تان، صفحه نمایش را لمس کرده و به 
نواختن موزیک بپردازید و صدها مرحله مختلف را 
پشت سر بگذارید! ریتم از اول مرحله حرکتش را آغاز 
مى کند و شما مسئول کنترل آن هستید، به طورى 
که باید با سرعت باال و لمس صفحه نمایش از روى
جاهــاى خالــى بپریــد، در بــاالى صفحــه 
نمایــش  پیشــرفت  میــزان  نیــز  نمایــش 
داده مــى شــود کــه هیجــان را بــه شــما القا 

مى  کند! 

اپلیکیشن ثبت و 
دنبال کردن هزینه ها

تمامى ما در طول روز مبالغ مختلفى را خرج کرده و 
نیازهاى خود را برطرف مى کنیم. اما گاه پیش مى آید 
که هزینه هاى روزانه ما بسیار زیاد بوده و فراموش 
مى کنیم که پول هاى خود را بــراى چه فعالیت ها 
و یا خرید هایى خرج نموده ایم. در چنین شــرایطى 
اپ هاى ردیاب مالــى مى توانند یکــى از بهترین 
 Spending .گزینه هاى ممکن به شــمار روند
Tracker Full Unlocked عنوان یک نرم 
افزار فوق العــاده براى ثبت و دنبــال کردن تمامى 
هزینه هاى روزانه شــما مخصوص اندروید اســت 
که توسط DayDev توسعه و به صورت رایگان 
با پرداخت درون برنامه اى در مارکت بزرگ گوگل 

پلى منتشر شده است. هیچکدام از مبالغ خرج شده 
توسط شــما از دید این برنامه پنهان نخواهد ماند و 
مى توانید تنها در چند مرحله ساده آنها را به دیتابیس 
عظیمــش بیافزایید. یکى از برتریــن توانایى هاى 
اسپندینگ ترکر نمایش تمامى اطالعات مى باشد؛ به 
گونه اى که تنها با لمس یک گزینه مى توانید خالصه 
اى از تمامى پول هاى خرج شده را مشاهده کرده و 
از جزئیات کامل در روز هاى گذشــته مطلع شوید.
 دسته بندى هاى مختلفى را ایجاد کنید تا اطالعات 
را با نظم بیشترى ذخیره شوند و بتوانید در هر زمان با 
مراجعه به دسته بندى خاص مورد نظر خود اطالعات 

مورد نیازتان را دریافت کنید .

اپلیکیشنثبتو
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منبع: ایرنا 

منبع: جام جم آنالین

منبع: ایسنا 

منبع: فارس

منبع: خبرگزارى صداوسیما 

منبع: قدس آنالین 

منبع: جام جم آنالین
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منبع: ایرنا

سارق و زورگیر که در قالب 28 باند سرقت 
110

فعالیت مى کردند، در تهران شناسایى و دستگیر شدند

مجادله لفظى 
در  جلسه علنى 

مجلس شوراى اسالمى

«رباط طرق» در 5 کیلومترى جاده مشهد-
نیشابور قرار گرفته است و داراى دو 

کاروانسراست که متعلق به دوران هاى صفویه 
و قاجاریه است. البته باستانشناسان بقایاى 

یک حمام تاریخى را در غرب رباط طرق مشهد 
در اطراف این کاروانسرا کشف کردند و کشف 

این حمام در مجاورت رباط طرق که آخرین 
اقامتگاه قبل از شهر مشهد است، نشان مى دهد 
زائران حرم امام رضا(ع)، قبل از ورود به این 
شهر، ضمن استحمام، غسل زیارت کرده و 
براى پابوسى آن حضرت آماده مى شدند.

کمک به زلزله زدگان غرب کشور 

نشست خبرى دکتر والیتى 

زندگى در مناطق زلزله زده ادامه دارد 

نمایشگاه بین المللى محصوالت پروتئینى و 
صنایع وابسته

استقبال از رئیس جمهور در 
مناطق زلزله زده

 ذهاب بعد از زلزله 
سرپل


