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شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه اى اصفهان
موضوع فراخوان: ارزیابــى کیفى توان تأمین تجهیــزات نگهدارنده کابل تونــل کابل زیرزمینى 

پاکدل- طالقانى
شرط ورود به فراخوان: تأمین کننده مى بایست سازنده داخلى تجهیزات موضوع فراخوان ارزیابى باشد.
نحوه دریافت استعالم ارزیابى کیفى: کلیه مراحل برگزارى فراخوان ارزیابى کیفى از دریافت و تحویل 
اسناد استعالم ارزیابى کیفى تا تهیه لیســت کوتاه، با مراجعه به "سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد)" به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (اطالعات تماس "سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد)" جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى 
(توکن): مرکز راهبرى و پشتیبانى: 41934- 021، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768- 021 – 

تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات ادارى روزهاى کارى با شماره 36269948- 031)
مهلت دریافت استعالم ارزیابى کیفى: از ساعت 9:00 روز شنبه مورخ 96/08/27 لغایت ساعت 16:00 

روز پنج شنبه مورخ 96/09/02 
مهلت و محل تحویل استعالم ارزیابى کیفى: نســخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات استعالم 
ارزیابى کیفى بایســتى حداکثر تا ساعت 9:00 صبح روز شــنبه مورخ 96/09/18 در سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد) بارگذارى و نسخه فیزیکى آن در موعد مذکور (ساعت 9:00 صبح روز شنبه 
مورخ 96/09/18)؛ به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شــرکت برق منطقه اى اصفهان 

تحویل گردد. 
شرایط فراخوان:

1- پس از بررسى اســناد و مدارك واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت هاى واجد 
شرایط براى دریافت اسناد و مدارك مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

2- شرکت برق منطقه اى اصفهان مى تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان جهت اجراى پروژه هاى 
مشابه استفاده نماید.

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در استعالم ارزیابى کیفى موجود مى باشد.
ضمنًا مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى مشاهده کنید.

http://iets.mporg.ir  www.tavanir.o rg.ir   www.erec.co.ir
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روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهانروابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

آگهى تمدید فراخوان ارزیابى کیفى شماره 960/6008 
(شماره 200961188000033 در سامانه ستاد)

م الف: 107347

روزنامه نصف جهان بهترین مکان براى معرفى خدمات و 
تولیدات شما به مردم است. با ما تماس بگیرید تا بهترین 

انتخاب را از جانب مردم مشاهده کنید.
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ســینمایى  فیلم 
«نهنــگ عنبر سلکشــن رؤیا» 
ســاخته ســامان مقــدم کــه 

پرفروش ترین فیلم تاریخ سینماى 
ایران است از روز دوشــنبه 29 آبان ماه توسط مؤسسه 

تصویر گستر پاسارگاد در شــبکه نمایش خانگى توزیع 
مى شــود. در این فیلم کمدى رضا عطاران، مهناز افشار، 
ویشکا آسایش، حسام نواب صفوى، رضا ناجى، امیرحسین 

آرمان، ســیروس گرجستانى، على قربان 
زاده، شهال ریاحى، کتایون امیر ابراهیمى، 
محسن قاضى مرادى، احمدرضا اسعدى، اسدا... 
یکتا به ایفاى نقش مى پردازند. «نهنگ عنبر2» 
در حالى از این هفته به شبکه نمایش خانگى مى آید که 
نسخه قاچاق فیلم در شبکه غیرمجاز توزیع شده و همین 
باعث شد تا کارهاى توزیع قانونى فیلم در شبکه نمایش 

خانگى سرعت بگیرد .

عظیم ترین و پرهزینه ترین اثر انیمیشــن ایران و جهان 
اسالم عنوانى اســت که اخیراً در اخبار مربوط به پروژه 
پویانمایى محمد رسول ا...(ص) براى این انیمیشن ذکر 

شده است.
این انیمیشــن با هدف انعکاس زندگى حضرت رسول 
اکرم(ص) به سفارش و تهیه کنندگى کیارش کیانى فعال 
در حوزه انیمیشن تولید مى شود. این سریال با بهره گیرى 
از توانمندى هاى فنى و هنرى موجود در کشور و با رویکرد 

وحدت بین مسلمانان جهان تولید خواهد شد.
در این کار بازه هاى تاریخــى زندگانى پیامبر (ص) قبل 
از والدت پیامبر(ص) تا انتهاى امامت حضرت على (ع) 
به تصویر درمى آید و پیش بینى مى شود مدت تولید این 
ســریال به حدود شش سال برســد. تهیه کننده سریال 
«محمد رسول ا...(ص)» چندى پیش درباره این انیمیشن 
مدعى شد که بیش از 400 اسپانسر از ایران و همچنین 
بخش خصوصى سایر کشور هاى اسالمى براى سرمایه 
گذارى در ســاخت آن اعالم آمادگــى کرده اند. وى در 
این باره گفت: این کار بدون شــک بزرگ ترین سریال 
انیمیشنى تاریخ صنعت انیمیشــن ایران و جهان اسالم 
خواهد بود و براى چنین حجمــى از پروژه اجرایى اعالم 
آمادگى 400 اسپانســر امرى طبیعى است. وى عنوان 
کرد: مجموعه بلند «محمد رسول ا...(ص)» در استودیو 
انیمیشن رضوان تولید خواهد شد که متشکل از هنرمندان 
انقالبى فعال در صنعت انیمیشن ایران است و پیش بینى 
مى شود، این اثر بین المللى با کیفیت شایسته قدمى بلند 

در راستاى ارتقاى صنعت انیمیشن ایران باشد. 
عالوه بر اینها بیش از 30 سفارتخانه از کشور هاى اسالمى 
و غیراسالمى متقاضى شرکت در مراسم افتتاحیه پروژه 
محمد رســول ا...(ص) شــدند و در این بین درخواست 
حضور 30 تن از ســفرا در مراســم افتتاحیه این سریال 

انیمیشن تاریخى، در کمیته برگزارى مراسم افتتاحیه در 
حال بررسى است. همچنین به دلیل استقبال شرکت هاى 
دولتى و خصوصى براى حضور به عنوان اسپانسر و حامى 
مالى ســریال انیمیشنى محمد رســول ا...(ص) کمیته 
مدیریت پروژه تولید سریال، گزینش از میان متقاضیان 
اسپانســرینگ را آغاز کرده و با برخى از آنها وارد مرحله 
عقد قرارداد شده است. در کنار این صحبت ها به تازگى 
اخبارى مبنى بر پیوستن آقاى حسن روح االمین نقاش 
و هنرمند عرصه تجسمى که آثار قابل توجهى در حوزه 
هنر هــاى آیینى و مذهبــى دارد، به این پروژه منتشــر

 شد.
وى درباره این همکارى عنــوان کرد: در حال حاضر من 
با هفت تابلو کانســپت هاى اولیه این پــروژه را طراحى 
کرده ام. نقاشــى هایى که به گونه اى شامل یکسرى از 
ایده هاى اولیه اســت که مى تواند در اختیار کارگردان و 
نویسنده قرار بگیرد که سوژه اى باشد براى بهره بردن از 
فضایى که در این حوزه وجود دارد. روح االمین درباره بازه 

تاریخى این کار نیز گفت: دوران و زمانى که در این پروژه 
به تصویر کشیده مى شود به دوران زندگى پیامبر(ص)، 
کمى پیش از آن و دوران جاهلیــت برمى گردد. فضایى 
که بازه زمانى قابل توجهى از زندگى ایشان را به تصویر 
مى کشد. این هنرمند درباره تلفیق هنر و ایده هایى که یک 
نقاش باتجربه آیینى مى تواند براى انیمیشنى با این فضا 
داشته باشد، بیان کرد: قالب کار هاى ارائه شده براى این 
مجموعه به شکل دیجیتال ارائه شده و در کل داستان و 
رمز موفقیت براى هر کارى این است که هر چقدر روى 
یک کار بیشــتر تجربه و اتود زده شود، آن پروژه پخته تر 
مى شود. در این بین بهترین حالت این است که وقتى ما 
مى خواهیم درباره موضوعى حرف بزنیم با تحقیق و اصیل 
درباره اش بگوییم، به عنوان مثال زمانى که مى خواهیم از 
اعراب زمان پیامبر(ص) بگوییم و آن را به تصویر بکشیم، 
باید با آگاهى و شناخت طرحى را ارائه دهیم که عرب دوره 
خلیفه هاى عباسى یا مصر نباشد، بلکه تنها گویاى عرب 

عربستان باشد.

لیال زارع در بیست وسومین جشــنواره فیلم فجر، عنوان بهترین 
بازیگر زن بخاطر فیلم «ما همه خوبیم» بیژن میرباقرى را کسب 
کرد. همچنین در فیلم «شیفت شب» نیکى کریمى دیپلم افتخار 
بهترین بازیگر زن جشنواره فجر را به خود اختصاص داد. بازى در 
فیلم «سوپراستار» و همچنین نقش آفرینى در سریال «ارمغان 
تاریکى» از دیگر دالیل محبوبیت  این بازیگر کشورمان است. در 

حال حاضر فیلم «غیرمجاز» با بازى لیال زارع در حال اکران است. 

اولین کار جدى و حرفه اى شما با بازى در فیلم 
«ما همه خوبیم» بیژن میرباقرى آغاز شد، نحوه  

انتخاب شما چگونه بود؟
من از قبل تجربه کار در حوزه  ســینما را داشــتم و از طریق یکى از 
همکارانم که با آقاى میرباقرى آشنایى قبلى داشت به ایشان معرفى 
شــدم و پس از گرفتن تســت هاى بازیگرى براى نقش مورد نظر 

انتخاب شدم.
با اینکه براى اولین بار حضور جدى در سینما را 
با این فیلم آغاز کردید چطور موفق به دریافت 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن شدید و چه 

بازتابى داشت؟
با واکنش هاى بسیار خوبى از طرف اهالى سینما و مخاطبین مواجه 
شدم. ولى بعد از دریافت جایزه، دنیاى بازیگرى را به شکل جدى ترى 
دنبال کردم و قبل از آن بیشتر به کارگردانى و ساخت فیلم کوتاه عالقه 
داشتم ولى بعد از آن اتفاق بیشتر بر روى بازیگرى حرفه اى متمرکز 
شدم و با وسواس بسیار زیادى نقش هاى پیشنهادى را قبول مى کنم.

آیا علت کم کار شدن شما پس از موفقیت در 
فیلم اول به همین دلیل بوده است؟

بله هم شــرایط زندگى و هم این حس که باید نقش هاى قوى تر را 
انتخاب کنم باعث شــد یک مدتى کم کارتر شوم، ولى در پنج شش 

سال اخیر با جدیت مشغول فعالیت سینمایى هستم.
شــما را مى توان جزو بازیگران بى حاشیه در 
سینما تلقى کرد، این اتفاق را چگونه مدیریت 

مى کنید؟
به طور کلى افرادى که در سینما فعالیت مى کنند، براى مردم جذابیت 
خاصى دارند و هر کار کوچک آنها مى تواند حاشیه ساز باشد. ولى من 
از زمانى که سینما را شــناختم و به کار بازیگران موردعالقه ام توجه 
مى کردم تنها فعالیت حرفه اى آنها و بازیگرى شان را دنبال مى کردم 
و به دنبال مسائل زندگى خصوصى آنها نبوده ام. شاید همین نگرش 

باعث شد که خودم از حواشى به دور باشم.
 باتوجه به جذاب بودن دنیاى سینما، هر روزه 
تعداد زیادى از جوانان عالقه مند به راه یافتن در 
این مسیر هستند، شما براى آنها چه پیشنهادى 

دارید؟
به اعتقاد من در این حرفه هر اندازه که اطالعات داشته باشیم بازهم 
کم است. کسانى که قصد ورود جدى به این عرصه را دارند هر چقدر 
مهارت هاى فردى و دانش ادبیاتى باالترى داشــته باشند موفق تر 
هستند. بسیار مهم است که یک بازیگر حرفه اى با مسائل روانشناسى 
جامعه آشنا باشد و به طور کلى در فضاى مسائل روز جامعه قرار بگیرد و 
از نزدیک با زندگى روزمره مردم و مشکالت آنها آشنایى داشته باشد. 
به هر حال سینما یک محل اتفاق است و یک وقت هایى موفق شدن 
در آن به راحتى میسر است و یک وقت هایى نمى شود که نمى شود. 
ولى اگر شــانس براى ماندن یارى کرد باید از همه مهارت هایى که 
کسب کرده ایم حاال یا به صورت شخصى یا باحضور در کالس هاى 
سینمایى معتبر به بقاى حرفه اى خود کمک کنیم. من به خاطر دارم 
که به واسطه کار عکاسى که انجام مى دادم آتلیه عکاسى داشتم که 
با انواع لنزها و نور شناخت کافى پیدا کرده بودم شاید علت موفقیت و 
دریافت جایزه در فیلم اولم را مدیون همین مسئله باشم. چون به درستى 
مى دانستم که در چه قابى قرار بگیرم و چه اندازه اى باید بازى کنم. 
همه این اطالعات به بازیگر در موقع اجرا کمک مى کند تا بازى بهتر 

و موفق ترى ارائه دهد.

لیال زارع در بیست وسومین جشــنواره فیلم فجر، عنو
بازیگر زن بخاطر فیلم «ما همه خوبیم» بیژن میرباقر
دکرد. همچنین در فیلم «شیفت شب» نیکى کریمى د
اخبهترین بازیگر زن جشنواره فجر را به خود اختصاصد
فیلم «سوپراستار» و همچنین نقش آفرینى در سریا
تاریکى» از دیگر دالیلمحبوبیت این بازیگرکشورما
بازى لیال زارع در حال اکر بحال حاضر فیلم «غیرمجاز»با

اولین کار جدى و حرفه اى شما با بازى
«ما همه خوبیم» بیژن میرباقرى آغاز ش

انتخاب شما چگونه بود؟
ســینما را داشــتم و ازطر من از قبل تجربه کار در حوزه
همکارانم که با آقاى میرباقرى آشنایى قبلى داشت به ایش
شــدم و پس از گرفتن تســت هاى بازیگرى براى نقش

انتخاب شدم.
با اینکه براى اولین بار حضور جدى در
با این فیلم آغاز کردید چطور موفق به
سیمرغ بلورین بهترینبازیگر زن ش

بازتابى داشت؟
با واکنش هاى بسیار خوبى از طرف اهالى سینما و مخاط
دنیاى بازیگرى را بهشکل شدم. ولى بعد از دریافت جایزه،
دنبال کردم و قبل از آن بیشتر به کارگردانى و ساخت فیلمک
داشتم ولى بعد از آن اتفاق بیشتر بر روى بازیگرى حرفه
شدم و با وسواس بسیار زیادى نقش هاى پیشنهادى را قبو
آیا علت کم کار شدن شما پس از مو

فیلم اول به همین دلیل بوده است؟
بله هم شــرایط زندگى و هم این حس که باید نقش هاى
انتخاب کنم باعث شــد یک مدتى کم کارتر شوم، ولى د

سال اخیر با جدیت مشغول فعالیت سینمایى هستم.
شــما را مى توان جزو بازیگران بى ح
سینما تلقى کرد، این اتفاق را چگونه

مى کنید؟
به طور کلى افرادى که در سینما فعالیت مى کنند، براى مر
خاصى دارند و هر کار کوچک آنهامى تواند حاشیه ساز باش
از زمانى که سینما را شــناختم و به کار بازیگران موردعال
مى کردم تنها فعالیت حرفه اى آنها و بازیگرى شان را دنبا
و به دنبال مسائل زندگى خصوصى آنها نبوده ام. شاید هم

باعث شد که خودم از حواشى به دور باشم.
 باتوجه به جذاب بودن دنیاى سینما،
تعداد زیادى از جوانان عالقه مند به راه
این مسیر هستند، شما براى آنها چه پی

بهترین بازیگر زن بیست وسومین جشنواره فیلم فجر: 

بازیگرى موفق است که 
روح و روان جامعه را 

بشناسد

ســینمایى  فیلم 
«نهنــگ عنبر سلکشــن رؤیا» 
ســاخته ســامان مقــدم کــه 

پرفروش ترین فیلم تاریخ سینماى 
9ایران است از روز دوشــنبه 29 آبان ماه توسط مؤسسه 

تصویر گستر پاسارگاد در شــبکه نمایش خانگى توزیع 
افشا هناز ان عطا ضا دى ک ل اینف د د ش

آرمان، ســیروس گرجستانى، على قربان
زاده، شهال ریاحى، کتایون امیر ابراهیمى،
محسن قاضى مرادى، احمدرضا اسعدى، اسدا...
یکتا به ایفاى نقش مى پردازند. «نهنگ عنبر2»
در حالى از این هفته به شبکه نمایش خانگى مى آید که
نسخه قاچاق فیلم در شبکه غیرمجاز توزیع شده و همین
ش ا ن ک ش ل ف ن قان ت ا کا تا ش ا

م بازهم 
ر چقدر 
وفق تر
شناسى
بگیرد و

ه باشد. 
ق شدن 
ى شود. 
ایى که 

را ز ه ن ر ىر م ی ین ر و ى
ویشکا آسایش، حسام نواب صفوى، رضا ناجى، امیرحسین

باعث شد تا کارهاىتوزیع قانونى فیلم در شبکه نمایش 
خانگىسرعت بگیرد .

 هاى 
ر دارم 
م که 
یت و
ستى

 کنم. 
 بهتر 

که در این پروژه 
گى پیامبر(ص)، 
ى گردد. فضایى 
شان را به تصویر 
یده هایى که یک 
شنى با این فضا 
ه شده براى این 
کل داستان و در
ه هر چقدر روى

ن پروژه پخته تر 
ست که وقتى ما 
ا تحقیق واصیل

که مى خواهیم از 
ه تصویر بکشیم، 
م که عرب دوره 
نها گویاى عرب 

روزهایــى  اوج   در 
که چندین شــهر اســتان 

کرمانشــاه درگیر صدمات تلخ و 
دردناك ناشى از زلزله سهمگین شده، 

بار دیگر مــوج همدردى، محبت مــردم و کمک  هاى 
مردمى و چهره ها در یارى رســاندن به هموطنان زلزله 
زده، در کاهــش آالم این رخداد طبیعى تأثیر بســزایى 

داشته است.
در این میان شیال خداداد بازیگر ســینما و تلویزیون  با 
انتشار صفحه نخست شناسنامه خود و نشان دادن محل 
تولد پدر و مادرش در مهاباد به نوعى با همشهرى هایش 

ابراز همدردى کرد و پیام محبت آمیزى 
را  براى هموطنان کرد زبان  در صفحه 

اینستاگرامش به اشتراك گذاشت.
گفتنى است؛ شیالخداد بازیگر 36 ساله  سینما 
و تلویزیون، فارغ التحصیل رشــته شیمى دانشگاه 
آزاد است. او پس از ورود کامًال اتفاقى به عرصه سینما، 
فعالیت خوبى در این عرصه داشــت کــه در این میان
 بى شک بازى 15 سال پیش او در سریال مسافرى از هند 

شبکه 3 سیما، تجربه اى متفاوت و ماندگار بوده است.
شیال خداداد در صفحه اینتساگرام خود نوشت: «ُکردهاى 

عزیز سرزمینم شما تنها نیستید.»
زوایاى تازه از پرهزینه ترین و عظیم ترین انیمیشن تاریخ ایران 

مراحلى فنى فیلم «عرق سرد» دومین 
ساخته سینمایى سهیل بیرقى همچنان 
ادامــه دارد و کارن همایونفر به زودى 

ساخت موسیقى فیلم را آغاز مى کند.
با پایان ساخت جلوه هاى ویژه بصرى، 
ســینا قویدل اصالح رنگ و نور «عرق 
ســرد» را انجام مى دهد و صداگذارى 
فیلم توسط علیرضا علویان رو به اتمام 

است.
همچنین کارن همایونفر موسیقى فیلم 
را مى سازد تا «عرق سرد» براى حضور 

در جشنواره فیلم فجر آماده شود.
فیلمبردارى فیلم  سینمایى «عرق سرد» 
از اواخر تیرماه در تهران آغاز شده بود و 

پس از 40 جلسه به پایان رسید.
یکى از نکات جالــب توجه فیلم حضور 
باران کوثرى در نقش یک فوتبالیست 
اســت. کوثرى براى بازى در این نقش 
تمرینات بسیار سخت و تخصصى رشته 

فوتبال را پشت سر گذاشته است.
بــاران کوثــرى، امیر جدیــدى، لیلى 
رشــیدى، هدى زین العابدین و ســحر 
دولتشاهى بازیگران اصلى «عرق سرد» 

هستند.

تازه ترین خبرها از 
فیلم «عرق سرد» با 
بازى باران کوثرى

بهنوش بختیارى در 
فیلم ســینمایى «پاسیو» 

در نقش پزشک بازى مى کند.
ســاخت فیلم سینمایى«پاســیو» با 

کارگردانى مریم بحرالعلومى به زودى آغاز مى شود. بهناز 
جعفرى، محدثه حیرت، کریم امینى و بهنوش بختیارى، 
یاسمن ترابى، سحر غمخوار و حسین ملکى بازیگران 

اولین فیلم مریم بحرالعلومى هستند.
«پاســیو» کــه قصــه اى زنانــه را 
در بســتر شــهر روایــت مى کنــد بر 
اســاس فیلمنامــه اى با عنــوان «زنگ 
پشــت بام» نوشــته حامد قاســمى ساخته 

مى شود.

 هم شرایط زندگى و 
هم این حس که باید 
نقش هاى قوى تر را 

انتخاب کنم باعث شد 
یک مدتى کم کارتر 
شوم، ولى در پنج 
شش سال اخیر 
با جدیت مشغول 
فعالیت سینمایى 

هستم

آمد
نگى 

» به شبکه نمایش خا

آمد
نگى 

«نهنگ عنبر22» به شبکه نمایش خا

«نهنگ عنبر

گان
ه زد

 زلزل
گانهمدردى متفاوت شیال خداداد با

ه زد
 زلزل

همدردى متفاوت شیال خداداد با

شود
مى 

شک 
بهنوش بختیارى در «پاسیو» پز

شود
مى 

شک 
بهنوش بختیارى در «پاسیو» پز
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شاید جویدن آدامس، با حرکات اغراق شده فک و دهان، 
رفتارى پسندیده نباشد، اما اگر بتوانید حرکات چهره تان 
را در زمان آدامس جویدن کنترل کنید، مى توانید بدن تان 

را از فواید بسیارى بهره مند کنید.

حافظه تان مثل ساعت کار مى کند
اگر ایــن روزهــا فراموشــکار شــده اید و نمى توانید 
اطالعات تازه را به ذهن بسپرید، سراغ آدامس جویدن

 بروید.
 محققــان مى گویند این کار بر ضربــان قلب و جریان 
خونتان تاثیر مى گذارد و به مغزتان توان بیشترى براى 
به خاطرســپردن و بازیابى اطالعات مى دهد. گذشــته 
از این، محققان مى گویند بــا جویدن آدامس مى توانید 
هوشیارى تان را افزایش دهید و بهتر روى کارهاى تان 

تمرکز کنید.

آرام مى شوید
آدامس جویدن، راه خوبى بــراى کاهش اضطراب و 
آرام شدن است. محققان مى گویند این کار، خستگى 

را کم مى کند، سطح هورمون استرس را در بدن کاهش 
مى دهد و از شما فردى آرام تر و صبورتر مى سازد.

وزن کم مى کنید
براى اینکه ترازوى خانه  تان عدد کمترى را نشان دهد، 
آدامس بدون شکر بجوید. این کار پیامى را شبیه به آنچه 
که در زمان غذاخوردن در بدن تان رد و بدل مى شود، به 
معده و مغزتان مى رساند و نیازتان به خوردن هله هوله و 

میان وعده هاى پرکالرى را کاهش مى دهد.

تهوع نمى گیرید
اگر هرصبح، حالت تهوع داریــد یا به ریفالکس 

اسیدى مرى دچار هســتید، بعد از شستن دست و 
روى تان، آدامس بجوید.

محققان مى گویند این کار در عــرض 10دقیقه، حالت 
تهوع تــان را از بین مى برد و مــرى و معده تان را 

آرام تر مى کند.

بى دندان نمى شوید
حتى دندان پزشکان هم تایید 

مى کنند کــه جویدن آدامــس، البته 
آدامس هاى بدون شکر، راه خوبى براى سالم نگه داشتن 
دندان هاســت. از نظر آنها، آدامس جویدن آلودگى هاى 
بین و روى دندان ها را کمتر مى کند و احتمال پوسیدگى 

میناى دندان را کاهش مى دهد.

دبیر انجمن رادیوتراپى و آنکولوژى ایران با اشاره به اینکه 
ظروف مسى به دلیل اکسید شدن مواد تشکیل  دهنده شان 
حین پخت غذا، سمى هستند، گفت: ظروف تفلون  نیز در 

درازمدت، زمینه اى براى بروز سرطان مى باشند.
حسین فودازى در ارتباط با کبد چرب اظهارداشت: کبد 
به عنوان فیلتر و صافى بسیار مؤثر بدن براى جذب مواد 
مضر غذایى و تبدیل آنها به مواد قابل هضم و مفید است 

و نقش بسزایى در سیستم گوارش ایفا مى کند،.
وى افزود: کاهش مصرف گوشت، چربى و مواد قندى، 
جایگزینى گوشت با ســویا، جایگزینى شام با ساالدى 
شــامل هویج، کلم، کاهو، ترب، تربچه، سرکه و سیب، 
پرهیز از آب خوردن بین غذا، استفاده بیشتر از سیر، پیاز و 

سبزیجات تازه جهت حفظ سالمت اهمیت دارد.

انجمن  دبیر 
رادیوتراپــى و آنکولوژى 

ایران عنوان کرد: اســتفاده 
از لیموترش و ســیب در رژیم 

غذایى روزانه، کاهش تدریجى 
وزن و ورزش روزانــه در مقابله با 

بیمارى کبد، بسیار مفید است و توصیه 
مى شــود همه افراد این اصول را در برنامه زندگى خود 

قرار دهند.
فودازى در ادامه در ارتباط با تأثیر استفاده از ظروف تلفون 
در بروز سرطان گفت: از آنجایى که تفلون ها جزء گروه 
پالستیک به شمار مى آیند که به صورت سطحى، بر روى 
ظروف فلزى کشیده مى شــود، در حرارت از ظرف جدا 

شــده و به مرور زمان، 
به وسیله غذا وارد بدن مى شوند و در 

درازمدت زمینه اى براى بروز سرطان هستند.
وى با بیان اینکه اســتفاده از ظروف روحى و آ لومینیوم 
نســبت به ظروف تفلون ارجحیــت دارد، تصریح کرد: 
این نوع فلزات سبک هســتند و با آب نیز دفع مى شوند. 
همچنین ظروفى از جنس استیل، شیشه یا چینى معموًال 

کم خطرتر از سایر ظروف شناخته شده اند.

خوشبختانه، عمل جراحى آب مروارید در حال حاضر به 
راحتى انجام مى شود، که در آن عدسى کدر شده با یک 
عدســى مصنوعى جایگزین مى شود. اما در شرایطى که 
عمل جراحى آب مروارید یکى از شایع ترین جراحى هایى 
اســت که انجام مى شــود، اما پرهیز از بروز این شرایط 

همچنان گزینه بهترى محسوب مى شود.
توانایى مشاهده رنگ ها، اشــکال، و بافت هاى مردم و 
محیط اطراف تا زمانى که قدرت بینایى شما دچار مشکل 
نشود به طور معمول چیزى اســت که کمتر مورد توجه 

قرار مى گیرد.
اگر باالى 40 سال سن دارید، متأسفانه این امکان وجود 
دارد یکى از هر شش نفرى باشــید که در نهایت با یک 

مشکل بینایى به نام آب مروارید مواجه مى شوند.
زمانى که به 80 سالگى مى رسید، خطر ابتال به آب مروارید 
به 50 درصد افزایش مى یابد. اگر به دیابت مبتال باشید، 
شرایط وخیم تر مى شود و خطر ابتال به آب مروارید حتى در 

سنین کمتر نیز تا 60 درصد افزایش مى یابد.
آب مروارید بیمارى اســت که در آن الیه اى مات روى 
عدسى چشم شکل مى گیرد. اگر دید کدر یا غبار آلود، تارى 
دید، بروز نقاطى در دید، نابینایى موقت به واسطه نورهاى 
روشن یا هاله اى زرد رنگ در دید خود را تجربه مى کنید، 
ممکن است با عالئم ابتال به آب مروارید مواجه باشید. بر 
همین اساس، مراجعه به چشم پزشک براى بررسى دقیق 
شرایط توصیه مى شود.در شرایطى که دلیل دقیق ابتال به 

آب مروارید مرتبط با ســن مى تواند با چیزهاى مختلفى 
مرتبط باشد، کارشناسان مى دانند که افراد مبتال به دیابت 
به واســطه تغییر در میزان قند خون خود در معرض خطر 
بیشترى براى ابتال به این شرایط قرار دارند.چشم با مایعى 
حاوى اکســیژن و مواد مغذى تغذیه مى شود، که به این 
اندام در ارائه عملکرد درســت کمک مى کند. قند باال در 
جریان خون بر این مایع چشــمى تأثیرگذار است و آنزیم 
هاى خاصى را نیز تحت تأثیر قرار مــى دهد. در نتیجه، 
این تغییرات روشــى که پروتئین هاى ساختارى چشم 
عدسى چشم را شکل مى دهند، تغییر داده و موجب به هم 
پیوستن آنها و بروز کدرى در دید مى شوند.خوشبختانه، 
عمل جراحى آب مروارید در حال حاضر به راحتى انجام 

مى شــود، که در آن عدســى کدر شــده با یک عدسى 
مصنوعى جایگزین مى شــود. اما در شرایطى که عمل 
جراحى آب مروارید یکى از شایع ترین جراحى هایى است 
که انجام مى شود، اما پرهیز از بروز این شرایط همچنان 
گزینه بهترى محسوب مى شود.مهمترین اقدام در زمینه 
پیشــگیرى از آب مروارید کنترل سطوح قند خون است، 
زیرا اگر بتوانید سطوح A1c را حتى به میزان یک درصد 
کاهش دهید، شما مى توانید خطر ابتال به آب مروارید را 
تا 19 درصد کاهش دهید.همچنین، شــما مى توانید بر 
مصرف برخى مواد غذایى که محافظت بیشترى در این 
زمینه ارائه مى کنند، متمرکز شــوید.با استفاده از عدسى 
چشم حیوانات، پژوهشــگران آزمایش هاى مختلفى را 

انجام داده و دریافتند که برخــى فالونوئیدها مى توانند 
محافظت در برابر برخى فرآیندها که قند محرك آنهاست 
و به شکل گیرى آب مروارید منجر مى شوند، ارائه کنند.
در شرایطى که برخى از فالونوئیدها تنها به صورت جزئى 
در آزمایشگاه در دسترس بوده اند، چهار فالونوئید خاص 
به راحتى در طیف گسترده اى از مواد غذایى وجود دارند.

آپیجنین (Apigenin) - در جعفرى، کرفس، رزمارى، 
ارگانو، آویشن، ریحان، بابونه، میخک، بادرنجبویه، آرتیشو، 
اسفناج، نعناع بیابانى، و شیرین بیان یافت مى شود.بیکالین 
(Baicalein) - در پیازها و دو گیاه دارویى سنتى چینى 
به نام هاى بشقابى (Skullcap) و گل صد تومانى علفى 
(Paeonia Lactiflora) یافت مى شود.ژنیستئین 

(Genistein) - در محصوالت سویا مانند توفو، شیر 
سویا، آرد سویا، پروتئین سویا، تمپه، ناتو، و میسو یافت مى 
شود.کریزین (Chrysin) - در گل ساعتى، بابونه، قارچ 
ها، و موم عســل یافت مى شود. کشف جالب توجه دیگر 
این بود که اگرچه مکمل هاى فالونوئیدها مى توانند مفید 
باشــند، یکى از چالش هاى اصلى افزایش هرچه بیشتر 
فراهمى زیستى آنهاست. جذب مکمل هاى فالونوئید به 
اندازه فالونوئیدهایى که به صورت مستقیم از غذا دریافت 
مى شوند، کارآمد به نظر نمى رسد.بر همین اساس، بهترین 
اقدام مصرف مواد غذایى است که پیش تر به برخى از آنها 
اشاره شد تا هرچه بیشتر فالونوئیدهایى که با آب مروارید 
مقابله مى کنند را از رژیم غذایى روزانه خود دریافت کنید.

وردگى برویدبا «روى» به جنگ سرماخوردگى بروید

2/8 میلى گرم روى است.روى، فوالت، و منگنز است. نصف فنجان نخود حاوى غذایى تقویت کننده مغز قرار دارد. نخود منبع خوبى براى نخود انتخابى هوشمندانه اســت، زیرا در میان 25 ماده نخود

ى آفتابگردان
دانه ها

ى هســتند که 
ى از ابرمواد غذای

 آفتابگردان یک
دانه هاى

شــته باشند. 28 گرم از 
ى شما حضور دا

ید در رژیم غذای
با

آفتابگردان حاوى 1/5میلى گرم روى اســت. 
دانه هاى 

بگردان فاقد نمک را مصرف کنید تا از 
البته دانه هاى آفتا

 بهره مند شوید.
میزان فواید آنها

بیشترین 

ماست
ارزش غذایى روزانه این ماده معدنى را تأمین مى کند. 200 گرم ماست ســاده کم چرب، درحدود دو میلى گرم روى یا نزدیک به 20 درصد از 

گوشت مرغ 
هر زمان که بیمار هســتیم، مصرف سوپ مرغ یکى از 

توصیه هاى اصلى است که با آن مواجه مى شویم. دلیل 

خوبى در پس این توصیه قرار دارد، زیرا یک وعده گوشت 
مرغ (100گرم) حاوى 3/32 میلى گرم روى است.

لوبیا قرمز
نصف فنجان لوبیاى قرمز، نه تنها حاوى 0/9 میلى گرم 

روى یا شش درصد از ارزش غذایى روزانه این ماده مغذى 
است، بلکه سرشار از آنتى اکسیدان ها و آهن نیز است.

جو دو سر

حانه خود 
ه غذایى صب

د در وعد
ا مى توانی

دو ســر ر
جود 

یلى گرم 
رحدود 1/6 م

ن از آن، د
د، زیرا نصف فنجا

بگنجانی

ر از آنتى 
یوه سرشا

رچین و یک م
فزودن دا

ى دارد. با ا
رو

هترى به 
ر و طعم ب

توانید عط
ت ها، مى 

ن، مانند تو
اکسیدا

بخشید. 
ساده خود ب

جو دو سر 
وعده 

بادام هندى
بادام هندى یکى از ســالم ترین مغزهاى خوراکى است 

که مى توانید مصرف کنید. یک مشــت کوچک از بادام 
هندى یا یک قاشــق غذاخورى از کــره آجیل، حاوى 

1/6 میلى گرم روى اســت. با افزودن مقدار اندکى بادام 
سرماخوردگى پیشگیرى کنید.هندى به رژیم غذایى روزانه خود مــى توانید از ابتال به 

اما مى تواند در نقش یک مکمل خوب ظاهر روزانه شما به این ماده معدنى را تأمین کند، مصرف بروکلى به تنهایى نمــى تواند نیاز بین سبزیجات دیگر بى رقیب است. اگرچه روى موجود در بروکلــى، در هر کیلوکالرى در این فهرست اســت. با وجود این، میزان موجود در بروکلى بسیار کمتر از موارد دیگر گرم روى اســت. بدون تردید، میزان روى نصف فنجان بروکلى حــاوى 0/25 میلى بروکلى
شود.

را در برنامه غذایى روزانه خود جاى دهید.مى توانید برخى از مواد غذایى که در ادامه به آنها اشاره مى شود براى حصول اطمینان از دریافت روى کافى از رژیم غذایى خود عملکرد درست سیستم ایمنى بدن کمک مى کند.ضرورى است و به بهبودى سریع تر زخم و حصول اطمینان از انسان براى ساخت DNA به منظور تشویق رشد و ترمیم بافت عامل کلیدى در این زمینه محسوب مى شود. روى براى بدن کمک به جلوگیرى از تکثیر باکتــرى ها یا ویروس ها در بدن، مصرف شــود، موثر عمل مى کند. توانایى این ماده معدنى در سرماخوردگى، زمانى که از نخســتین روز بروز عالئم بیمارى مطالعات نشــان داده اند کــه«روى» در کوتاه کــردن دوره توجه ما خارج شود.یک ماده مغذى مهم دیگر در این زمینه یعنى «روى» از کانون C را مد نظر قرار مى دهیم. از این رو، جاى شگفتى نیست که مى شود، بیشتر ما به طور معمول مصرف مقادیر زیاد از ویتامین هنگامى که موضوع مبارزه با یک بیمارى و غلبه بر آن مطرح 

آدامس بجوید، برایتان خوب است
هان
ه تان
 تان

وانید
یدن

ریان
راى
ــته
وانید
ىتان

ب و
گى

هش

دهد،

جوید، برایتان خوب

آلودگىهاىه دندان هاســت. از نظر آنها، آدامس جویدن

است
ن،

ن 
ن

ید 
ن

ن
ى 
ه

د 
ن

ش 

،

میان وعده هاى پرکالرى را کاهش مى دهد.

تهوع نمى گیرید
اگر هرصبح، حالت تهوع داریــد یا به ریفالکس

اسیدى مرى دچار هســتید، بعد از شستن دست و 
روى تان، آدامس بجوید.

محققان مى گویند این کار در عــرض10دقیقه، حالت 
معده تان را  مــرى و تهوع تــان را از بین مى برد و

آرام تر مى کند.

بى دندان نمى شوید
حتى دندان پزشکان هم تایید

مى کنند کــه جویدن آدامــس، البته 
آدامس هاى بدون شکر، راه خوبى براى سالم نگه داشتن 

ا گ آل ا آ ا آ ظ ا ا ا

جوید برایتان خوب است
ا ا آ اشا

فرمول غذایى براى پیشگیرى از آب مروارید!

از تفلون براى پخت غذا استفاده نکنید

ن 
ى و آنک
 کرد: اس
و ســیب
نه، کاهش
ش روزانــ
ف ا

شــده و به مرور زما
ش ا غذا ل و توصیه است فید

ا

نکولوژى 
ســتفاده 

بدر رژیم 
ش تدریجى

ـه در مقابله با 
ت ا ف

سرماخوردگى پیشگیرى کنید.هندى به رژیم غذایى
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در یکى دو روز اخیر مهمترین بحــث فوتبال ایران 
جادوگرى و رمالى است. پاى بســیارى از مربیان و 
مدیران بزرگ و خوشــنام فوتبال به ایــن ماجرا باز 
شده و حاال آرش برهانى از ارتباط تعدادى از عوامل 
باشگاه استقالل با جادوگران در سال هاى گذشته خبر 
داده است. آرش آقاى گل در مصاحبه اى، ادعاهایى 
مطرح کرده که مى تواند جنجال هاى زیادى را براى 
استقالل ایجاد کند. بخش هایى از مصاحبه برهانى 

را بخوانید:
در چه زمانى این اتفاق که در برنامه 

تلویزیونى گفتى برایت رخ داد؟
4-5 ســال پیش بود که این اتفاق افتاد که من هم 
اسم مادرم را اشتباه گفتم. گفتم این مسخره بازى  ها 
چیست؟ آن بنده خدا بعدها فهمید اسم مادرم را اشتباه  

گفته ام.
یعنى این اتفاق زمانى افتاد که تو 

در استقالل بازى مى کردى؟
بله درست اســت، من در آن زمان در استقالل بازى 

مى کردم.
یعنى زمانى که امیر قلعه نویى در 

استقالل بود؟
مسبب این اتفاق ها که افتاد کسانى بودند که اطراف 
تیم حضور داشــتند و  به قلعه نویى و سایر مربى ها 
ربطى نداشت. صمد مرفاوى، امیر قلعه نویى و پرویز 
مظلومى اصًال در جریان این مسائل نبودند و  دلیلم 
هم این است که من با آنها ســال ها کار کرده ام. با 

امیر قلعه نویى سال ها کار کرده ام و هیچ وقت چنین 
چیزهایى از او ندیده بودم.

آن فرد از طریق چه کسى کنار تیم 
آمده بود؟

کســانى بودند که داخل تیــم بودند اما کارشــان 
جادوگرى نبود. شــاید کســى گفته بود اسم مادر 
بچه ها را به من بــده ولى خودش ایــن کاره نبود. 
خــودش مطمئنم جادوگــر نبود چون دو ســه بار 
مشکل ساز شد و در نهایت هم براى همیشه از کنار 

تیم رفت.
پس مسئله جادوگرى اصال به دوره 
تو در پاس بر نمى گردد، درســت 

است؟
من هرگز این موضوع را در پاس ندیدم. خیلى ناراحت 
شدم وقتى  برنامه نود را مى دیدم. به دوستانم مى گفتم 
این افراد چه مى گویند؟ صحبت هایــى که در این 
برنامه زده شــد وحشــتناك بود. حرف هاى میثم و 
محسن من را مى ترساند و ســئوال من این است آیا 

خودشــان این حرف ها را بــاور دارند؟  من 
اصًال نمى دانستم  صحبت هایى که انجام 

مى دهم این تبعات را داشــته باشد. 
اصــًال نباید فوتبــال درگیر این 

قضایا بشود.

آرش برهانى:

جادوگرى ها ربطى به قلعه نویى نداشت
جادوگرى ها ربطى به قلعه نویى نداشت

نصف جهان   این روزها  پیشکسوتان ورسانه هایى که دغدغه 
تیم هاى ریشه دار را دارند پس از بالهایى که بر سر پاس 
تهران و تیم هایى از این دســت آمد حاال نگران راه آهن 

هستند و البته حق هم دارند.
4 هفته قبل از پایان نیم فصل اول لیگ یک، راه آهنى ها از 13 
مسابقه فقط 2 امتیاز به دست آورده اند. زردها به کف جدول رده بندى 
چسبیده اند و با دومین تیم قعرنشــین، 6 امتیاز فاصله دارند. راه آهن 
هنوز فرصت زیادى براي خالص شدن از بحران و بقا در لیگ یک دارد 
اما در باشگاه، هیچ اثرى از آینده روشن دیده نمى شود. تیم تهرانى، 
تنها تیم بدون برد این فصل از لیگ آزادگان است. آن ها در 13 هفته 
11 بار شکســت خورده اند و عمال ناچار شده اند در برابر هر حریفى، 
تعظیم کنند. در همه این هفته ها، راه آهن فقط 2 گل به ثمر رســانده 
و 19 گل نیز دریافت کرده اســت. صاحب ضعیف ترین خط حمله و 
ضعیف ترین خط دفاع لیگ یک، کمربندها را براى سقوط به لیگ دو 

محکم کرده است.

در همه سال هاى گذشته، راه آهن مسابقه هاى 
خانگى اش را در اســتادیوم هاى خالى برگزار 
کرده و هرگز نتوانســته مثل ســال هاى دهه 
پنجاه و شــصت، طیفى از هواداران را به طرف 
خودش جذب کند. راه آهن یکى از قدیمى ترین 
تیم هاى فوتبال در ایران به شمار مى رود. تیمى 

که در یک شرایط استاندارد، این فصل باید هشتاد 
سالگى اش را جشن مى گرفت. لوکوموتیورانان از 

دیرپاترین باشگاه هاى وطنى هستند. باشگاهى که 
این سال ها همیشه با مشکالت مالى روبرو بوده 
اما بزرگترین معضــالت اش از زمان تزریق پول 
خصوصى آغاز شد. ورود هولدینگ ها، راه آهن را به 

قهقرا کشاند تا این تیم حاال گنج فراموشخانه تاریخ 
باشد. تا سقوط راه آهن به لیگ دو و تبدیل شدن این 

تیم به یک خاطره، زمان زیادى باقى نمانده است.

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن پس از طى دوران 
مصدومیت از  هفته گذشته به تمرینات این تیم 

فوتبال اضافه شد.
مهدى رجب زاده که بــا مصدومیت از ناحیه 
زانو روبرو شــده بود از همراه با سایر نفرات 
ذوب آهن نرم دوى را آغاز کــرد و امیدوار 
است با حضور در تمرینات اختصاصى و تیمى 
بتواند هر چه زودتر آماده مسابقه شود. رجب 
زاده بیش از یک مــاه به دلیل مصدومیت از 

تمرینات دور بود.
ذوب آهن روز دوشنبه در رشت به مصاف 

سپیدرود خواهد رفت.

بازگشت
 کاپیتـــــان

 ذوب آهن 
پس از مصدومیت

به زودى به فراموشخانه فوتبال مى روى
یک قربانى جدید در راه است

ن

4
مسابقه فق
چسبیده اند
هنوز فرصت
اما در باشگ
تنها تیم بد
11 بار شک
تعظیم کنند
9و 19 گل نی

ضعیف ترین
محکم کرد

کاپیتان تیم فوتبال ذوب
مصدومیت از  هفته گذ

فوتبال اضافه شد.
مهدى رجب زاده که
زانو روبرو شــده بود
ذوب آهن نرم دوى
است با حضور در تمری
بتواند هر چه زودتر آم
زاده بیش از یک مــ
تمرینات دور بود.

ذوب آهن روز دوش
سپیدرود خواهد

بازگشت
 کاپیتــــ
 ذوب آهن
پس از مص

 آهن مسابقه هاى 
هاىخالى برگزار 
 ســال هاى دهه 
اداران را به طرف 
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تهران با درایت اصفهان مجوز گرفت گیر جدید کریمى
 به تاج

نصف جهان    کارت  هدیه هــاى پانصد هزار تومانى 
قســمت جدید گیر  على کریمى به رئیس فدراسیون 

فوتبال است.  کریمى که چندى پیش فدراسیون فوتبال 
را به فساد متهم کرده بوداینبار با ادبیاتى تهدیدآمیز تر به 

استقبال مهدى تاج و فدراسیون نشینان رفت.  او در کانال 
تلگرامش با زبان عامیانه نوشته: فساد در فوتبال ربطى 

به جادوگرى و رمالى نداره،  با این حکم ها ســوژه خنده 
مردم داغدیده رو در این روزها جفت و جور نکنید هر چند 
خیلى وقته داغ این فوتبال رو به دل مردم نشوندین،از تمام 
تریبونتون اســتفاده کنید  ولى سر مردم رو نمیتونید شیره 
بمالید، اون چیزى که فکر مى کنید مردم هستند ، خودتونید. 

یه دو سه روزى درگیر یه کار مهمى هستم، برمى گردم.
آقاى تاج حاال میخواى بــرى اینو اونو ببینــى که تکرار 
مصاحبه من پخش نشــه، انقدر ضعیفى کــه نمى دونى 
مصاحبه من تمام شــبکه هاى اجتماعى پر شده و نیازى 
به جاهایى نداره که 15٪  هم ببیننده نداره!!حاال برو دنبال 
یارکشى باش، یارات هم دستى بر اتش دارن البته با تمام 
یارانت هم توى فوتبال حریفتون هستم هم توى مسائل 

دیگه که دارى توش دست وپا میزنى.
منتظرم باش.آقاى تاج کارت هدیه 5میلیون ریالى بانک 
تجارت را براى چه کارى استفاده میکردید؟از امروز دنبال 

بستن کانال تلگرام من باش!

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن مى گوید اگر درایت «اصفهانى هاى فوتبال» 
نبود، باشگاه هاى استقالل، پرسپولیس و تراکتورسازى مجوز حرفه اى سازى 
نمى گرفتند! سعید آذرى در خصوص اینکه آیا این باشگاه باوجود دارا بودن 
تجربه حضور در آسیا، آماده شرکت در این مسابقات هست یا خیر؟ گفت: تجربه 
کافى نیست. ذوب آهن سال 2010 نایب قهرمان آسیا شد و تیم هاى بزرگ 
ایران تا االن توان صعود به فینال را نداشته اند. این نشان مى دهد که از استاندارد 
کافى براى صعود به مراحل پایانى و فینال محروم هستیم. ذوب آهن اولین 
تیمى است که سه دوره متوالى به لیگ قهرمانان آسیا مى رود ولى اگر نتوانیم 
اســتانداردهاى الزم را تهیه کنیم، بازهم این داستان تکرار مى شود. ممکن 
است تیم هاى ما از مرحله مقدماتى صعود کنند ولى رسیدن به مراحل باالتر 
و فینال، استانداردهایى را مى طلبد که این استانداردها االن در فوتبال ایران 
حاکم نیست.آذرى یادآور شد: اگر بخواهیم به مراحل باالتر لیگ قهرمانان آسیا 
برسیم، باید بودجه باشگاه را ترمیم کنیم. براى اولین بار مى گویم که بودجه 
باشگاه با تصویب در مجمع شرکت، 26 میلیارد تومان کم شده است. ما از نظر 
سخت افزارى مشکلى نداریم ولى در بحث نیروى انسانى و منابع مالى در تنگنا 
هستیم. اگر این شرایط تغییر نکند، به جرات مى گویم که هیچ تیم ایرانى به 

جمع 4 تیم برتر لیگ قهرمانان آسیا راه نخواهد یافت.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در پاسخ به ســئوالى مبنى بر خدمت سربازى 
بازیکنان این تیم در نیم فصل و جدایى آنها از ذوب آهن، تاکید کرد: یکى از 

مسائل غیر استاندارد فوتبال ما، همین موضوع 
اســت. ما پیش بینى این موضــوع را کرده 
بودیم که ممکن است چند بازیکن به خدمت 
ســربازى بروند. تنها بازیکنى که تقریبا 

خدمت سربازى اش قطعى است، احسان 
پهلوان است. او تا نیم فصل زمان دارد 

و حتى مى تواند با ثبت نام در دانشگاه، در ذوب آهن بماند. اگر خودش راغب 
باشــد، مى تواند در ذوب آهن به فوتبالش ادامه بدهد. به جز احســان، سایر 
بازیکنان مشکلى ندارند.آذرى، در پاسخ به این سئوال که آیا امیر قلعه نویى 
براى جذب بازیکن درخواســتى داشته اســت یا خیر؟ تصریح کرد: تمرکز

قلعه نویى روى چند بازى باقیمانده تا نیم فصل اســت. قطعاً او پیشنهاداتى 
خواهد داشت ولى این بر مى گردد به اینکه بودجه الزم را داشته باشیم.

وى خاطرنشان کرد: تراکتورسازى، پرسپولیس و استقالل امسال در لحظه آخر 
و (براى گفتن این جمله معذرت خواهى مى کند) با درایت اصفهانى هاى فوتبال 
توانستند مجوزحرفه اى بگیرند؛ با درایت افرادى مثل مهدى تاج و محمدرضا 
ساکت! اگر درایت اصفهانى ها نبود، این تیم ها با این حجم از بدهى در لیگ 

قهرمانان آسیا حضور نداشتند!

نصف جهــان  منتقدان کى روش حاال بیش از 
هر زمانى مى فهمند که جایگاه ایران در رنکینگ فیفا فرمالیته نبوده 

است.در سال هاى اخیر (حداقل در چهار پنج ســال) ایران در رنکینگ فیفا تیم اول 
آسیا و یکى از تیم هاى رنگینگ باال در جدول کلى فیفا بوده است. دلیل اصلى این اتفاق برترى 

قاطع ایران در مقابل تیم هاى آسیایى و البته چند نتیجه خوب در برابر تیم هاى دیگر قاره ها بوده است. اما 
منتقدان کارلوس کى روش حتى این مسئله را هم نادیده گرفتند و بارها با گفتن این جمله که رنکینگ فیفا قابل 

اعتنا نیست و یک عنوان فرمالیته محسوب مى شود این دستاورد را به سخره گرفتند.
اما حاال که تکلیف تیم هاى صعود کننده به جام جهانى مشخص و معلوم شده که ایران جزو تیم هاى سید 3 قرار دارد باید 

پذیرفت که رنکینگ فیفا آنقدرها هم منتقدان کى روش مى گفتند بى ارزش و فرمالیته نبوده است. قرار گرفتن ایران در سید 
3 و کنار تیم هایى مثل دانمارك، ایسلند، کاستاریکا، سوئد، تونس، مصر و سنگال اتفاقى است که تاکنون براى تیم ملى ایران 

رخ نداده بود.
کمترین تاثیر این اتفاق، همگروه نشدن با این تیم ها در دور مقدماتى است. همین مساله شانس صعود ایران به مرحله بعدى را 
بیشتر خواهد کرد. این همان چیزى است که ایرانى هاى مدتهاست دنبالش هستند. البته که تمامى تیم هایى که به جام جهانى 
صعود کرده اند تیم هاى قدرتمندى هستند اما تصور کنید اگر تیم ملى ایران در سید 4 قرار مى گرفت چقدر احتمال داشت در 

گروهى مطلوب و متعادل قرار بگیرد. تقریبا هیچ!
هیچ مربى اى کامل نیست و همه ایراداتى دارند. به عملکرد کارلوس کى روش هم ایراداتى وارد است که مهم ترینش 

ضعف در برنامه هاى هجومى است. اما بهتر است منتقدان هم جانب انصاف را رعایت کنند. حضور در رنک یک 
آسیا و سید 3 جام جهانى دستاورد بزرگى محسوب مى شود و کسانى که این مساله را هم کم ارزش جلوه 

مى دهند بیشتر خودشان را زیر سوال مى برند. کمى فکر کنید و به یاد بیاورید مربیان سابق 
تیم ملى ایران به چه آمارهایى از دوره خودشان افتخار مى کنند. آمارهایى که با 

توجه به دستاوردهاى کى روش دیگر خنده دار به نظر مى رسد.
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 هفته گذشته گمانه زنى هاى مختلف و متفاوتى 
در مورد مقصد باشــگاهى آینده سامان قدوس 

مهاجم جدید تیم ملى فوتبال ایران انجام شد.
بنا بر گزارش خبرگزارى ها، روزنامه معتبر اینترنتى 
سوئد با انتشار گزارشى مفصل از «اوسترساندس» 
این پرسش را مطرح کرده که آیا ملى پوش ایرانى 
در این تیم خواهد ماند یا خیر؟  این روزنامه نوشته: 
این پرسش وجود دارد که آیا سامان قدوس و «کن 
سما» تیم اوسترســاندس را ترك خواهند کرد یا 

به طور مطلق روى این اتفاق نباید حساب کنیم.
«کیندبرخ»، مدیر باشگاه اوسترساندس در پاسخ 
به این پرسش که اگر اآلن قرار بر فروش سامان 
قدوس و کن سما باشد چه قیمتى خواهند داشت، 
گفت: سامان قدوس هم اکنون قیمتى معادل 40 
تا 50 میلیون کرون دارد و سما هم ارزان تر از آن 

نخواهد بود.
رسانه سوئدى در ادامه با اشاره به فروش احتمالى 
سامان قدوس و کن سما در پنجره نقل و انتقاالتى 
ماه ژانویه نوشت: باشــگاه اوسترساندس سوئد 
مى تواند روى کســب درآمد 70 میلیون کرون با 

فروش این دو بازیکن حساب کند.
اکثر هواداران معتقدند که ســامان قدوس و کن 
سما با باز شدن پنجره نقل و انتقاالتى زمستانى از 
تیم اوسترساندس جدا خواهند شد. فقط کیندبرخ، 
مدیر باشگاه مطمئن نیست که این اتفاق تا کمتر 

از دو ماه دیگر رخ مى دهد.
  خبر آنالین هم  به برخى شنیده ها در مورد سامان 
استناد کرد و نوشــت: اگر اتفاق خاصى رخ ندهد 
باید شاهد درخشش ســتاره جدید ایران در نیم 
فصل دوم رقابت هاى باشگاهى در بوندس لیگا 
باشیم. انتخاب به عنوان بهترین مهاجم لیگ سوئد 
همزمان با درخشــش در خط حمله اوسترسوند 
در یورولیگ و تیم ملى ایران در نخســتین بازى 
هاى ملى باعث شد تا ســامان قدوس بیشتر از 
قبل در مارکتینگ زمستانى فوتبال سوئد و اروپا 

قرار بگیرد. 

ستاره دو ملیتى جدید ایران که فصل درخشانى 
را سپرى مى کند بعد از عبور از پیشنهاد پوشیدن 
پیراهن تیم ملى ســوئد در مقدماتى جام جهانى 
2018 قاره اروپا و برتن کــردن پیراهن ایران به 
عنوان جدیدترین شاگرد «کارلوس کى روش» 
در سه بازى ابتدایى خود با پیراهن تیم ملى خوش 
درخشید تا جایى که بعد از بازى با پاناما و ونزوئال 
تعریف و تمجیدها از این بازیکن به اوج خود رسید.
 ســامان قدوس با توجه به اتمام فصل فوتبالى 
سوئد با اوسترساندس تنها بازى هاى روز پایانى 
مرحله گروهى یورولیگ را در پیش دارد جایى که 
او در صورت صعود با این باشگاه کم نام و نشان به 
مرحله بعد تا بهمن ماه مسابقاتى پیش رو ندارد از 
همین رو پروسه فروش زمستانى پدیده تازه فوتبال 
ایران و باشگاه اوسترساندس روى میز قرار گرفت. 
پرونده اى که سران باشگاه سوئدى انتظار دارند 
سود چند میلیون یورویى براى آنها در پى داشته 
باشد از همین رو مذاکرات با مشتریان سامان که 
عمدتًا انگلیسى و از تیم هاى حاضر در چمپیون 
شــیب هســتند از هفته ها قبل آغاز شد که این 
مذاکرات با باال رفتن قیمت قــدوس به یکباره 
متوقف شــد. اما حاال جدیدترین مشترى ستاره 
دوملیتى ایران نه انگلیسى است نه تیمى کم نام 
و نشان چون از آلمان و بوندس لیگا خبر مى رسد 
بعد از لو رفتن پیشنهاد اولیه وردربرمن براى خرید 
مهاجم ایرانى حاال پروســه انتقال او به آلمان در 

زمستان وارد فاز جدیدى شده است.
بنا به اعالم رسانه هاى ســوئدى باشگاه آلمانى 
که در انتهاى جدول بوندس لیگا اوضاع چندان 
مساعدى ندارد و پیرو همین شرایط قید همکارى 
با الکساندر نورى ســرمربى ایرانى االصل را زد 
براى برطرف کردن ضعــف هاى گلزنى خود دو 
گزینه اصلى دارد که اولین گزینه «آرناتوویچ» از 
باشگاه وستهام انگلیس است که بعید به نظر مى 

رسد بتواند در زمستان به برمن برگردد.
دومین گزینه هم سامان قدوس نام دارد که خرید 
این بازیکن بسیار آســان تر از آرناتوویچ به نظر 

مى رسد از همین رو باشگاه آلمانى پیشنهاد دوم 
خود را به باشگاه سوئدى ارسال کرده و تا حدودى 
نظر سران اوسترســاندس را به خود جلب کرده 
است. مسلماً درخششى که سامان در رقابت هاى 
یورولیگ همچنین پیراهن تیم ملى ایران در بازى 
هاى گذشته داشت بى ارتباط با سماجت باشگاه 
آلمانى با خرید بازیکن دوملیتى نیست، اتفاقى که 
مى تواند راه او را براى درخشش بیشتر و حضور در 
ترکیب اصلى ایران در روسیه 2018 هموار سازد. 

به این ترتیب باشگاه بحران زده آلمانى بعد از خرید 
هافبک سوئیسى براى زمستان حاال به نظر مى 
رسد سامان قدوس را به عنوان دومین خرید بزرگ 
زمستانى مد نظر قرار داده تا با این اقدامات استارت 
خود براى فرار از سقوط را بزند و خاطرات فصل 

قبل را تکرار کند.
همچنین طبق شنیده هاى نصف جهان، ظاهراً 
سامان مشــتریان عربى هم دارد که مى خواهند 
ســامان را با پولى گزاف این پدیده لیگ سوئد را 

جذب کنند.
السد قطر یکى از مهمترین این باشگاه هاست که 
بنا بر اظهار نظرهاى یکى از ایجنت هاى ایرانى 
که با باشگاه هاى قطرى در ارتباط است، آنها پس 
از دعوت سامان به تیم ملى ایران، مدتى است که 
او را تحت نظر دارند و براى جذب او کامًال مشتاق 
شده اند. االهلى قطر نیز دیگر باشگاهى است که 
بنا بر ادعاى یکــى از ایجنت هاى مطرح فوتبال 
ایران مشترى سامان است. وى در گفتگو با نصف 
جهان  همچنین برخى پیشــنهادهاى اروپایى 
قدوس را تأیید کرد و گفت بعید به نظر مى رسد 
در این مقطع ســامان بخواهد که به لیگ هاى 

آسیایى بیاید.
 گفتنى است سامان قدوس هفته گذشته به عنوان 
ـــ 2017 فوتبال  بهترین مهاجم فصل 2018ـ 
سوئد انتخاب شد. کن سما نیز در رده دوم برترین  
هافبک هاى سال قرار گرفت، انتخاب هایى که 
از ســوى 16 مربى، 32 روزنامه نگار و عده اى از 

متخصصان فوتبال انجام شد.

 خشایار بیدمشکى

نصف جهــان  مدافع تیم فوتبال صنعــت نفت آبادان در 
ادعایى عجیب گفتــه که برخى بازیکنــان بدون هیچ 

برخوردى رباط صلیبى پاره کرده اند و 
این موضوع با جادوگــرى در فوتبال  

مرتبط است. 
اسدى در پاسخ به این ســئوال که در مورد جادوگرى 

در فوتبال آیا با مسئله اى روبه رو شده یا نه، خاطرنشان 
کرد: من ندیدم، اما متأســفانه خیلى شنیده ام و خیلى از 
بچه ها نیز در این خصوص صحبــت کرده اند. باید این 
مســائل جمع شــود، چون فوتبال محیطى پاك دارد و 
این پاکى باید باقى بماند. بعضى هــا براى ماندن از این 
کارها مى کنند و صدمه آن گریبان بازیکنان را مى گیرد 
و بازیکنان هســتند که به این دلیل ربــاط صلیبى پاره 
مى کنند. چون بازیکنانى که با این موارد روبه رو شده اند، 
اکثراً مصدومیت هایى به این شــکل داشــته اند و رباط 
صلیبى شان هم در شرایط درگیرى پاره نشده و در حالت 
عادى این اتفاق رقم خورده است. چنین حاشیه هایى این 

تالش عواقب را هم دارد و هر چقدر مى توانند  باید 
کنند که این مسائل جمع شود 
و حتى بــه دنبــال راه اندازى 
کمپینى براى جمع کردن 

ى  گــر و د جا
باشــند. فوتبــال 

زیباســت، امــا اگر 
به ایــن فوتبــال که 

مشکالت زیادى دارد، 
چنین مسائلى هم اضافه 

شود، واى به حال فوتبال و 
دیگر همه بایــد به دنبال یک 

مشکل بدوند.

وى در واکنش به این مسئله که آیا خودش به جادوگرى 
اعتقاد دارد که مى گوید چنین مسائلى گریبان بازیکنان 
را مى گیرد و آنها هستند که رباط صلیبى پاره مى کنند، 
اظهار داشــت: اگر دارد یا ندارد، این بحــث در فوتبال

 اســت. مــن مى گویــم بچه هایــى کــه در چنین 
تیم هایــى بودند، بــدون برخــوردى ربــاط صلیبى 
پــاره کرده اند. بــه هر حــال ایــن بحث هــا وجود 

دارد. 
روزنامه نصــف جهان با توجه به داغ شــدن 
این مباحث در روزهــاى اخیر و اینکه 
برخى قهرمانى سپاهان در فصل 
چهاردهم را مرتبط بــا ارتباط 
حســین فرکى ســرمربى وقت 
ســپاهان با جادوگرها اعالم داشته اند 
قصد دارد به زودى گزارشى را در مورد آن 
قهرمانى و حواشى پیرامونش منتشر 

کند.

اگر خاطرتان باشد بعد از حمایت مهدى مهدوى 
کیا از مسعود شــجاعى بخاطر بازى اجبارى اش 
جلوى نماینده رژیم صهیونیستى در لیگ اروپا و 
صحبت هایى که کیا درباره لبنان و سوریه داشت، 
شایعه ممنوع التصویرى او به صورت گسترده اى 
در رسانه ها منتشر شد. شایعه اى که حاال مشخص 
شده صحت نداشــته چرا که سه شنبه شب هفته 
گذشته در اخبار شبکه 3 سیما تصویر او پخش و 
خبر حضورش در مراسم قرعه کشى جام جهانى 
هم توسط گوینده خبر قرائت شد. باید دید در ادامه 
هم خبرهاى مربوط به او منتشر خواهد شد یا خیر.

«زالتکو  کرانچار»، ســرمربى سپاهان چهارشنبه 
هفته گذشته تولد 61 سالگى  اش را جشن گرفت.

بازیکنان و کادرفنى تیم فوتبال سپاهان در حاشیه 
مسابقه تدارکاتى با امیدهاى سپاهان طالیى پوشان 
مراسم تولد زالتکو کرانچار سرمربى تیم را برگزار 
کردند. کرانچار که یکى از مربیان باتجربه و پرافتخار 
لیگ هفدهم به شمار مى رود، تولد 61 سالگى اش 
را در جمعى صمیمانه با بازیکنان و سایر اعضاى تیم 

جشن گرفت.

برخى بدون برخورد، رباط پاره کردند!

نصف جهان  ماجراى بهــت و حیرت بازیکنان خارجى شــاغل در لیگ ایــران که حاال دیگر به کشــورهاى خود 
بازگشته اند از برخى فرهنگ و آداب و رسوم ایرانیان مانند قربانى کردن گوسفند ادامه دارد و کشتن گوسفند یکى از 
سوژه هاى مشترك عمده این بازیکنان است. در جدیدترین بحث مربوط به این موضوع ماجراى تفاوت فرهنگى 
خاورمیانه یا بهتر بگوییم ایران با انگلیس در گزارشى مورد بحث قرار گرفته است. این گزارش سوژه مصاحبه بى 
بى سى با «جى لوید ساموئل»، بازیکن سابق استقالل اســت. او که به تازگى دوباره به دنیاى فوتبال برگشته و با 
تیمى در دسته دوازدهم لیگ انگلیس قرارداد امضا کرده در بخشى از این گفتگو درباره تجربه عجیبش هنگام اولین 

تمرین با اســتقالل صحبت 
کــرده. تجربه اى کــه او را 
شوکه کرده بود:«وقتى سر 
تمرین رفتم استقبال عجیبى 
از من شــد. با یک گوسفند 
روبه رو شــدم کــه در چند 
ثانیه گردنــش را زدند. همه 
جا خونى شــده بود اما براى 
مردم اصًال اهمیتى نداشت و 
انگار نه انگار که همین چند 
دقیقه قبل یک حیوان اینجا 

کشته شده.» 
ســاموئل بعدهــا متوجــه 

شــده که قربانى کردن گوســفند بخشــى از فرهنگ مردم ایران اســت و این کار را انجام مى دهند تا اتفاقات 
خوبى برایشــان رخ دهد:«مثًال اگر تیمى بازى بزرگى داشــته باشــد و از آن بــازى 3 امتیــاز را بخواهد قبل از 
بازى گوســفندى را قربانى مى کند تا احتمال بردشــان در بازى مربوطه بیشــتر شــود.» هر چنــد که مدافع 
ســابق اســتقالل و پیکان متوجه نیت ایرانى ها از قربانى کردن شــده اما مى گوید که هیچ وقت نتوانســته با 
چنیــن موضوعى کنار بیاید. پیــش تر نیز بازیکنــان خارجى که براى مدتــى به لیگ ایران آمــده بودند پس از 
بازگشت در گفتگو با رســانه هاى کشورهایشــان از قربانى کردن گوسفند به عنوان مســئله اى تعجب آور یاد 

مى کردند.

تعجب خارجى ها ادامه دارد

  معضل گوسفند در فوتبال!

مهدوى کیا 
ممنوع التصویر نیست 

تولد 61 سالگى کرانچار   

احتمال دارد مهاجم تیم ذوب آهن در نیم فصل از جمع 
شاگردان امیر قلعه نویى جدا شود.

سید ایمان موسوى، مهاجم ســابق استقالل که در 
هفته هاى ابتدایى لیگ برتر هفدهــم به عنوان یار 
آزاد به ذوب آهن پیوست، شاید در نیم فصل جدا شود.

موســوى در مدت حضورش در ذوب آهن نتوانسته 
انتظارات کادر فنى را برآورده کند و از باشگاه اصفهانى 
خبر مى رســد که احتمال دارد او در نیم فصل از جمع 
شاگردان امیر قلعه نویى جدا شود تا یک بازیکن دیگر 

به عضویت ذوب آهن در بیاید.

 

نوار هفت پیروزى پیاپى پیکان در لیگ برتر باالخره با تســاوى 
مقابل صنعت نفت آبادان پاره شد و تیم مجید جاللى در رسیدن 
به رکورد ســپاهان لیگ دوم ناکام ماند. پیکان در تهران در بازى 
اى که مربى هر دو تیم مدعى بودند باید پیــروز بازى مى بودند، 
مقابل صنعت نفت یک بر یک متوقف شــد و نتوانست هشتمین 
پیروزى پیاپى اش را کســب کند. آنها بعد از شکست یک بر صفر 
مقابل سپیدرود در هفته چهارم همه بازى هاى شان را برده بودند و 
پیروزى در این بازى مى توانست دستاوردى مهم براى شان باشد.

سپاهان رکورددار پیروزى هاى پیاپى در لیگ برتر است. آن ها این 
رکورد را با هشت پیروزى متوالى در لیگ دوم به دست آورده اند. 
شاگردان مجید جاللى که باور دارد حاشیه هاى چند روز اخیر درباره 

به جادوگرى روى تیمش اثر گذاشته  نتوانستند 
این رکورد برسند.

احتمال جدایى موسوى از 

ذوب آهن 

پیکان به رکورد سپاهان پیکان به رکورد سپاهان 
نرسیدنرسید

حتمًا هفته گذشــته در جریان این خبر قرار 
گرفتید که آلمان، برزیل و آرژانتین حریفان 
تدارکاتى عربستان در راه جام جهانى خواهند 
بود. در شرایطى که به نظر مى رسد پیدا کردن 
حریفى مناسب براى تیم کشورمان تبدیل به 
مشکلى غیر قابل حل شده سایر نمایندگان 
آسیا در جام جهانى به مصاف تیم هاى بزرگ 
دنیا مى روند. به جز عربستان، ژاپن تا حاال با 
برزیل و بلژیک بازى کرده و سال آینده هم به 
مصاف آرژانتین خواهد رفت. کره جنوبى هم 
تا امروز با روسیه، مراکش، کلمبیا و صربستان 
بازى کرده. استرالیا هم که صعودش به جام 
جهانى قطعى شد در سال 2017 یک دیدار 
دوستانه با برزیل داشته و قطعًا تا شروع جام 

جهانى با تیم هاى بزرگى بازى خواهد کرد. 

  حریفان تدارکاتى 
آسیایى ها

رح ایرانى به نصف جهان خبر داد:
 هایجنت مط
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رح ایرانى به نصف جهان خبر داد:
ایجنت مط

 قطرى ها  قطرى ها 
مشترى جدید مشترى جدید 
سامان قدوسسامان قدوس

احتمال دارد مهاجم تیم ذوب آهن در نی
شاگردان امیر قلعه نویى جدا شود.

سید ایمان موسوى، مهاجم ســابق
هفته هاى ابتدایى لیگ برتر هفدهــ
آزاد به ذوب آهن پیوست، شاید در نیم
موســوى در مدت حضورش در ذوب
ب انتظارات کادر فنى را برآورده کند و از
خبر مى رســد که احتمال دارد او در نی

شاگردانامیر قلعه نویى جدا شود تا یک
به عضویت ذوب آهن در بیاید.

رکورد را با هشت پیروزى متوالى در لیگ دوم به دست آورده اند. 
شاگردان مجید جاللى که باور دارد حاشیه هاى چند روز اخیر درباره 

به جادوگرى روى تیمش اثر گذاشته  نتوانستند 
این رکورد برسند.

احتمال جدایى مو

ذوب آهن

در حالى که زمان زیادى به قرعه کشى 
جــام جهانى نمانده اســت، تیم هاى 
حاضر در جام جهانى گمانه زنى هاى 
خود را براى انتخاب بهترین یا بدترین 
قرعــه آغــاز کرده اند. یک ســایت 
انگلیســى ابراز امیدوارى کرد که تیم 
ملى انگلیــس در گــروه راحتى قرار 
بگیرد. این ســایت نوشت: «بهترین 
قرعه ممکن انتخاب لهستان به عنوان 
تیم نخســت، ایران و پاناماست و در 
بدترین حالت ممکــن هم انگلیس با 
آلمان، مصر و ژاپــن هم گروه خواهد 
شد.»دو تیم ایران و انگلیس تاکنون 
در رده ملى با هم روبه رو نشده اند و در 
صورتى که این دو تیم در یک گروه قرار 
بگیرند، براى نخستین بار در یک دیدار 
رســمى برابر هم به میدان مى روند. 
انگلیس در حالى ابراز امیدوارى کرده 
با ایران هم گروه شود که در دوره قبل، 
عملکــردش از تیم ایــران ضعیف تر 
بوده اســت. پیش تر نیز فرانسوى ها 
ابراز امیــدوارى کرده بودنــد که در 
جام جهانى روســیه با ایران هم گروه 

شوند.

تیمفوتبال صنعــت نفت آبادان در نصف جهــان مدافع
ادعایى عجیب گفتــه که برخى بازیکنــان بدون هیچ 

برخوردى رباط صلیبى پاره کرده اند و 
این موضوع با جادوگــرى در فوتبال

مرتبط است. 
اسدى در پاسخ به این ســئوال که در مورد جادوگرى 

در فوتبال آیا با مسئله اى روبه رو شده یا نه، خاطرنشان 
کرد: من ندیدم، اما متأســفانه خیلى شنیده ام و خیلى از 
بچه ها نیز در این خصوص صحبــت کرده اند. باید این

مســائل جمع شــود، چون فوتبال محیطى پاك دارد و 
این پاکى باید باقى بماند. بعضى هــا براى ماندن از این 
مى گیرد بازیکنان را کارها مى کنند و صدمه آن گریبان

و بازیکنان هســتند که به این دلیل ربــاط صلیبى پاره 
مى کنند. چون بازیکنانى که با این موارد روبه رو شده اند، 
این شــکل داشــته اند و رباط اکثراً مصدومیت هایىبه

صلیبى شان هم در شرایط درگیرى پاره نشده و در حالت 
عادى این اتفاق رقم خورده است. چنین حاشیه هایى این 

تالش عواقب را هم دارد و هر چقدر مى توانند  باید 
کنند که این مسائل جمع شود 
و حتى بــه دنبــال راه اندازى 
کمپینى براى جمع کردن 

ى  گــر و د جا
باشــند. فوتبــال

زیباســت، امــا اگر 
به ایــن فوتبــال که 

مشکالت زیادى دارد، 
چنین مسائلى هم اضافه 
به حال فوتبال و واى شود،

دیگر همه بایــد به دنبال یک 
مشکل بدوند.

وى در واکنش به این مسئله که آیا خودش به جادوگرى 
اعتقاد دارد که مى گوید چنین مسائلى گریبان بازیکنان 
را مى گیرد و آنها هستند که رباط صلیبى پاره مى کنند، 
اظهار داشــت: اگر دارد یا ندارد، این بحــث در فوتبال
 اســت. مــن مى گویــم بچه هایــى کــه در چنین 
تیمهایــى بودند، بــدون برخــوردى ربــاط صلیبى

پــاره کرده اند. بــه هر حــال ایــن بحث هــا وجود 
دارد. 

ررررررروزنامه نصــف جهان با توجه به داغ شــدن 
و اینکه  این مباحث در روزهــاى اخیر
برخى قهرمانى سپاهان در فصل 
چهاردهم را مرتبط بــا ارتباط 
حســین فرکى ســرمربى وقت

ســپاهان با جادوگرها اعالم داشته اند 
قصد دارد به زودى گزارشى را در مورد آن

قهرمانى و حواشى پیرامونش منتشر 
کند.

 در آرزوى دیدار 
ایران و انگلیس!
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یک واحد مســکونى 80 متر مربعــى در طبقه چهارم 
یک ســاختمان مسکونى شــش طبقه در تهران دچار

 آتش سوزى شده و شعله هاى آتش در حال سرایت به 
نقاط دیگر ساختمان بود. بروز این آتش سوزى محبوس 
شدن سه نفر از ساکنان ساختمان در میان دود و حرارت 

را در پى داشت.
این حادثه ساعت 16و45دقیقه روز چهارشنبه رخ داد و 
پس از اطالع رسانى آن از سوى شهروندان، بالفاصله 
آتش نشانان دو ایســتگاه به خیابان جمهورى اسالمى 
رهســپار شــدند. نیروهاى عملیاتى به سرعت پس از 
قطع جریان اصلى برق و گاز ســاختمان، به تجهیزات 
فردى و لوله هاى آبرسانى مجهز شدند و عملیات مهار 
شــعله هاى آتش را آغاز کردند و در کوتاه ترین زمان 
ممکن، موفق شــدند آتش ســوزى را بــه طور کامل 
خاموش کنند. همزمان با عملیات مهار آتش ســوزى، 
گروه دیگرى از آتش نشــانان براى جستجو و نجات 
محبوس شــدگان احتمالى وارد ســاختمان مسکونى 

شدند و پس از بررسى، یک مرد میانسال را از داخل محل 
حادثه و دو نفر خانم میانسال را از واحد مسکونى در طبقه 
چهارم نجات دادند. با توجه به مصدومیت مرد میانسال، 
نیروهاى عملیاتى وى را براى مداوا در اختیار امدادگران 
اورژانس قــرار دادند. گفتنى اســت؛ علت بــروز این
 آتش سوزى از سوى کارشناســان علت یابى سازمان 

آتش نشانى تهران در دست بررسى است. مرد مست که در درگیرى خیابانى با یک موتورسوار، وى 
را کشته و با پرداخت دیه، رضایت اولیاى دم را جلب کرده 

بود هفته گذشته  پاى میز محاکمه ایستاد.
رسیدگى به این پرونده از نهم دى ماه سال 91 به دنبال 
درگیرى خیابانى در شــهرك غرب تهران در دستور کار 
پلیس قرار گرفت. شواهد نشــان مى داد درگیرى بین 
راننده یک دستگاه پژو به نام «اشــکان» با راکب یک 
دستگاه موتورسیکلت به نام «حامد» به خون کشیده شده 
و حامد به بیمارستان منتقل شده است. تحقیقات پلیسى 
آغاز شده بود که از بیمارســتان خبر رسید حامد به علت 
شدت جراحات جان سپرده است. به این ترتیب پلیس به 
بازجویى از راننده پژو پرداخت. این مرد 34ساله که مست 
بود به درگیرى با راکب موتور اعتراف کرد. وقتى پزشکى 
قانونى علت مرگ را ضربه هاى متعدد جسم نوك تیز و 
همچنین صدمات ناشى از تصادف رانندگى اعالم کرد 

اشکان به عنوان عامل جنایت بازداشت شد.
براى وى کیفرخواست صادر شــده بود که وى توانست 
با پرداخت دیه 450 میلیون تومانى رضایت اولیاى دم را 
جلب کند. به این ترتیب اشکان روز چهارشنبه در شعبه 
11 دادگاه کیفرى یک اســتان تهران پاى میز محاکمه 
ایستاد. در این جلســه نماینده دادستان کیفرخواست را 
خواند و طبق ماده 612 قانون مجازات اســالمى براى 
اشــکان از جنبه عمومى جرم درخواست کیفر را مطرح 
کرد. ســپس متهم روبه روى قضات ایستاد و در تشریح 
جزئیات ماجرا گفت: «من و دوستانم سوار ماشین بودیم و 
از یکى از خیابان هاى شهرك غرب مى گذشتیم که حامد 
سوار بر موتور جلوى ما پیچید و ما به او اعترا ض کردیم. 
همان موقع حامد ناسزا گفت که دوستانم از ماشین پیاده 
شدند و آنها با هم درگیر شدند. من آن روز مشروب خورده 
بودم و حال طبیعى نداشتم. به همین دلیل چیز زیادى از 

ماجرا به خاطر ندارم. فقط مــى دانم براى پایان دادن به 
دعوا سوار ماشین شدم و دنده عقب حرکت کردم. همان 
موقع دوستانم فریاد کشیدند و من متوجه شدم با حامد که 
روى زمین افتاده بود برخورد کرده ام. چاقویى در دست 
نداشتم و نمى دانم آثار چاقو خوردگى روى بدن حامد چرا 

ایجاد شده بود.»
وى ادامه داد: «من قبول دارم اشــتباه کردم و مشروب 
خوردم اما باور کنید قصد کشــتن او را نداشــتم. حتى 
حامد را نمى شــناختم و هیچ خصومتى با او نداشــتم. 
خانواده ام بــا پرداخت دیه رضایت اولیــاى دم را جلب 
کرده اند و حاال از قضات دادگاه تقاضا دارم در مجازاتم 

تخفیف قائل شوند.»
در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد شور شد و اشکان 
را به 36ماه زندان با احتساب روزهاى بازداشت محکوم 

کرد تا وى به زودى از زندان آزاد شود.

فرمانده یگان انتظامى مترو تهران از دستگیرى 
یکى از سارقان حرفه اى خبر داد و گفت: سارق به 
بهانه نقص فنى قطار وارد جمعیت مسافران مترو 

مى شد و از آنان سرقت مى کرد.
 سرهنگ على راقى اظهار داشت: در پى دریافت 
چندین گزارش سرقت در ساعت هاى پر ازدحام 
مترو، تعداد گشت هاى انتظامى مترو را افزایش 
دادیم تا اینکــه عوامل انتظامــى خانم هنگام 
گشتزنى در مترو، متوجه شــدند خانمى به بهانه 
نقص فنى قطار و سوار شدن به داخل مترو، وارد 
ازدحام جمعیت شده و قبل از داخل شدن به واگن 
قطار به عقب برگشته و پس از دقایقى وارد جمعیت 
مســافران مى شــود. وى افزود: عوامل گشت 
انتظامى خانم این یگان، مدتــى متهم را تحت 
نظر گرفتند و مشاهده کردند که متهم مجدداً وارد 
جمعیت شده و اموال یکى از مسافران را به سرقت 
برد که بالفاصله متهم دستگیر و به همراه مالباخته 

به دفتر پلیس منتقل شد.
ســرهنگ راقــى  گفــت: در بازرســى بدنى از 
متهم، اموال مالباخته مشــاهده شد و متهم که 
از ســارقان حرفه اى و داراى ثبت ســابقه است 
بدین ترتیب به ســرقت اموال مسافران اعتراف 
کرد و اظهار داشــت معموًال از شلوغى و ازدحام 
جمعیت براى سرقت استفاده مى کند. وى خاطر 
نشــان کرد: متهم براى ســیر مراحل قانونى و 
تحقیقات تکمیلى تحویــل کالنترى 113 بازار 

شد.

فرمانده انتظامى استان سمنان از دستگیرى پدر و پسر 
سابقه دار با اعتراف به 59 فقره انواع سرقت در شهرستان 

مهدى شهر خبر داد.
سردار روح االمین قاســمى اظهار داشت: در پى سرقت 
لوازم داخل خودرو در شهرستان مهدى شهر که حساسیت 
افکار عمومى را به دنبال داشت، تیم ویژه اى از مأموران 
پلیس آگاهى مسئول پیگیرى پرونده شدند. وى افزود: 

پلیس در بررسى هاى اولیه و تحقیقات میدانى خود سر 
نخى از مشارکت پدر و پسر ســابقه دارى در وقوع این 

سرقت ها به دست آورد.
فرمانده انتظامى استان ســمنان به انجام فعالیت هاى 
تخصصى و حضور هدفمند گشــت هاى پلیس در این 
شهرستان اشاره کرد و گفت: مأموران متهم را که یک 
پسر نوجوان بود، در یکى از خیابان هاى شهر شناسایى و 
دستگیر و براى انجام تحقیقات به پلیس آگاهى منتقل 

کردند.
سردار قاسمى تصریح کرد: سارق در بازجویى هاى خود 
به 59 فقره انواع سرقت با همکارى پدرش و فرد دیگرى 
اعتراف کرد. وى گفت: ســرقت خودرو، داخل خودرو، 
اماکن، احشام، باترى خودرو و گاوصندوق مساجد ازجمله 
جرم هاى ارتکابى این سارقان ســابقه دار است. سردار 
قاسمى از دستگیرى پدر سارق توسط مأموران انتظامى 
شهرستان مهدى شهر خبر داد و افزود: اقدامات و تالش 
پلیس براى دســتگیرى ســارق دیگر همچنان ادامه 

دارد.

تصادف خونین بین خودروى ســمند با پــژو در محور 
هریس-زرنق استان آذربایجان شرقى، دو کشته و سه 

مصدوم برجاى گذاشت.
در ایــن ســانحه کــه روز چهارشــنبه در کیلومتــر 
4 جــاده هریــس بــه زرنــق روى داد، دو نفــر از 
سرنشــینان خودروى پژو در دم جان خود را از دســت

 دادند.

دو نفــر از مصدومان ایــن حادثه به وســیله اورژانس 
هوایى بــه بیمارســتان امام رضــا(ع) تبریــز و یکى 
از مصدومــان نیز به بیمارســتان هریس منتقل شــد 
و ســپس به دلیل شــرایط نامناســب به تبریز انتقال 
یافت. فوتى هاى این ســانحه رانندگــى یک کودك 
دو ساله و مرد 50 ساله هســتند. علت حادثه در دست 

بررسى است.

سال2017 در کالنشهر ده میلیونى بانکوك بیشترین مورد از هجوم مار گزارش 
شده است، مارهایى که در نوع خود بسیار خطرناك و مهلک هستند.

آتش نشانان تایلندى این روزها بیشتر از آنکه روانه مأموریت هایى مانند آتش 
سوزى شوند، باید خود را آماده رویارویى با مارهاى خطرناکى کنند که به منازل 

پایتخت تایلند هجوم مى آورند.
بنا به گفته مقامات شهر بانکوك طى سال هاى اخیر هجوم مارها به منازل مردم 
افزایش یافته است. در حالى که در سال 2013 حدود 16هزار مورد از هجوم مار به

 خانه ها گزارش شــد، این اتفاق در ســال 2016 به حدود 29هزار مورد رسید. 
همچنین این مورد در نیمه نخست ســال 2017 در مقایسه با سال هاى پیش، 

حدود 30 درصد افزایش یافته است.
«تارا بواکامسرى»، یکى از مسئوالن تایلندى در این خصوص گفت: «روند رو 
به رشد شهرنشینى محدوده زیست دوزیســتانى مانند مارها را تحت تأثیر قرار 

داده است.»
گفتنى است؛ در کشور تایلند حدود 300 گونه مار زندگى مى کند که 10 درصد 
از این مارها سمى و خطرناك هستند از جمله این مارهاى خطرناك مى توان به 

مار کبرى اشاره کرد.

 با کشف پیکر پیرزن 70ساله از زیر آوار ساختمانى در خیابان کمیل عملیات جستجو پایان یافت.
ساعت 14و56 دقیقه روز چهارشنبه حادثه ریزش ساختمان در خیابان کمیل بعد از جیحون به سامانه 125 اعالم 

شد که به سرعت آتش نشانان دو ایستگاه آتش نشانى به محل حادثه اعزام شدند.
با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشاهده شد که ساختمان چهارطبقه اى مشرف به ضلع شرقى یک قطعه زمین 

به وسعت حدود 250 متر که کارگران به عمق چهارمتر در حال گودبردارى بوده اند فروریخته است.
برپایه این گزارش، آتش نشانان عملیات جستجو را براى یافتن مفقودان احتمالى این حادثه آغاز کردند که پس از 
دقایقى با استفاده از سگ جستجوگر هالل احمر موفق به کشف پیکر پیرزن 70ساله در زیر آوار ساختمان شدند. این 

عملیات با توجه به اطمینان از اینکه شخص دیگرى زیر آوار نیست، پس از ایمن سازى الزم پایان یافت.

پیرزن 70 ساله زیر آوار له شد

محاکمه راننده مست
 به اتهام قتل یک موتورسوار

مرگ کودك 2ساله در تصادف سمند با پژو

 دستگیرى پدر و پسر سارق

نجات از میان دود و شعله هاى آتش

راز قتل جوان 29 ساله شــازندى در تحقیقات کارآگاهان 
پلیس برمال شد.

فرمانده انتظامى شهرستان شــازند استان مرکزى گفت: 
آذرماه سال گذشــته گزارشــى از فوت مشکوك جوانى 
29 ساله ســاکن یکى از روســتاهاى شهرستان به مرکز 

فوریت هاى پلیس 110 شهرستان اعالم شد.
سرهنگ بیژن جنتى بیان کرد: در تحقیقات اولیه، بررسى ها 
حاکى از آن داشت که این جوان سابقه بیمارى صرع و تشنج 

داشته است و احتماًال به این دلیل فوت شده است.
به منظور تعیین دقیق علت مرگ، جسد فرد جانباخته به 
پزشکى قانونى منتقل شــد و بنابر نظریه پزشکى قانونى 
علت مرگ این فرد خونریزى مغزى و عوارض ناشــى از 
اصابت جسم سخت به سرش اعالم شد. با توجه به اهمیت 

موضوع بالفاصله بررســى پرونده به تیمى از کارآگاهان 
پلیس آگاهى ارجاع شد.

سرهنگ جنتى گفت: در مراحل تکمیل تحقیقات، اسناد و 

مدارکى از نقش دو نفر از دوستان مقتول در قتل او به دست 
آمد و هر دو نفر در عملیاتى دستگیر و براى تکمیل تحقیقات 

به پلیس آگاهى شهرستان انتقال شدند.
در بازجویى هاى انجام شده مشخص شد که شب حادثه، 
این افراد در منزل یکى از متهمان پرونده حضور داشته اند که 

آنها با فرد مقتول درگیر مى شوند و او را به قتل مى رسانند.
وى افزود: فرداى آن روز با توجه با اینکه مقتول ســابقه 
بیمارى تشنج و صرع داشته است، آنها با اورژانس تماس 
گرفته و با طرح فوت به علت بیمارى، ســعى در گمراهى 
تیم پزشکى داشته اند که تحقیقات تخصصى پرده از راز 

این قتل برداشت.
هر دو متهم پرونده براى سیر مراحل قانونى به مرجع قضائى 

معرفى شدند.

راز قتل جوان بیمار فاش شد 

هجوم  مارها به خانه ها

زن جیب ُبر مترو
به دام افتاد

مدیر کل امنیتى استاندارى قم از یافتن 
نوجوان ربوده شــده قمى توسط عوامل 
انتظامى و دســتگیرى ربایندگان وى 

خبر داد.
حســین امیرى با اشــاره بــه ربایش 
«محمدجــواد فخــارى» نوجــوان

 13 ساله قمى ساعت 7 صبح یک شنبه 
هفته پیش، اظهار داشت: ربایندگان این 
نوجوان را به مکان نامعلومى منتقل کرده 
بودند. وى افزود: با توجــه به اهمیت و 
حساســیت این موضوع، اســتاندار قم 
طى دستورى به دســتگاه هاى امنیتى 
و انتظامى اســتان، تســریع شناسایى 
ربایندگان و پیدایش فرد ربوده شــده را 

خواستار شد.
امیرى افزود: در همین راســتا چندین 
تیــم از پلیس تخصصى اســتان مأمور 
به کشــف حادثه شــدند کــه پس از 
پیگیرى هــا و تالش هاى مســتمر، از 
محل اختفاى ربایندگان در زاهدان مطلع

شــدند. مدیر کل امنیتى اســتاندارى 
قــم ادامــه داد: پلیس اســتان قم بعد 
از یافتــن محــل اختفــاى ربایندگان، 
عازم شهر زاهدان شــده و با همکارى 
عوامــل انتظامــى زاهــدان ضمــن 
شناســایى محــل دقیــق اختفــاى 
رباینــدگان، آنهــا را دســتگیر کرده و 
فرد ربوده شــده را از چنگال آنها نجات

 دادند.
امیرى خاطرنشــان کــرد: این نوجوان

 13 ساله در اختیار پلیس قرار گرفت و به 
شهر قم انتقال یافت.

رهایى 
نوجوان 13ساله از 
چنگال آدم  ربایان
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ایرانسل با هدف فراهم کردن امکان بهره مندى مناسب کودکان و نوجوانان از 
امکانات و فواید رسانه هاى دیجیتال، اینترنت و شبکه هاى اجتماعى و مدیریت 

والدین بر استفاده کودك از تلفن همراه، مجموعه اپلیکیشن «کودك من» را به 
صورت رایگان در اختیار مشترکان خود قرار داد.

این مجموعه شامل اپلیکیشن راه انداز «کودك من» و اپلیکیشن «مدیریت کودك 
من» است. برنامه کاربردى «مدیریت کودك من» روى گوشى والدین و راه انداز «کودك 

من» روى گوشى کودك نصب مى شود.
 با نصب راه انداز «کودك من»، ظاهر صفحه نمایش گوشى تلفن همراه کودك به ظاهرى 
کامال کودکانه و جذاب تبدیل خواهد شــد و با نصب اپلیکیشن «مدیریت کودك من»، 
والدین خواهند توانست نحوه استفاده کودك از تلفن همراه را در بستر اینترنت از راه دور 

و از طریق گوشى تلفن همراه خود مدیریت کنند.
 از جمله امکانات این برنامه مى توان به تعریف فهرســت مجــاز مخاطبان کودك به 
منظور برقرارى تماس، ارسال و دریافت پیامک، تعریف فهرست مجاز وبسایت ها براى 
کودك، نظارت بر برنامه هاى کاربردى نصب شده روى گوشى همراه کودك و امکان 

فعال یا غیرفعال کردن هر یک از آنها، تعریف زمان بندى دلخواه براى اســتفاده کودك 
از خدمات تماس، پیامک و اینترنت همراه، تعریف زمانبندى دلخواه براى استفاده کودك 

از هر یک از برنامه هاى کاربردى و نیز دریافت گزارش  تماس ها، پیامک ها، وبســایت هاى 
بازدید شده و برنامه هاى کاربردى استفاده شده توسط کودك و همچنین تغییرات سیمکارت 

کودك اشاره کرد.
براى اســتفاده از این مجموعه باید ســیمکارت هاى کودك و والدین، ایرانسلى یا ترابرد شده به 

شبکه ایرانســل بوده و هر دو همزمان تحت مالکیت پدر یا مادر باشد. عالقه مندان مى توانند براى 
دریافت اطالعات بیشــتر و دانلود این مجموعه و فایل راهنماى آن به وب ســایت ایرانسل به نشانى

 irancell.ir مراجعه کنند.

 در حالى که در اکتبر گذشــته اولین هارد دیسک جهان با 
ظرفیت 14 ترابایت عرضه شد، باید در انتظار عرضه مدل 

20 ترابایتى این هاردها در سال 2019 باشیم.
 شرکت سى گیت مى گوید هاردهاى مذکور را تا دو سال 
دیگر روانه بازار مى کند و با این کار رکوردى جدید را به ثبت 
خواهد رساند.سى گیت براى طراحى هارد دیسک با چنین 
ظرفیتى از فناورى جدیدى موســوم به HAMR بهره 
گرفته است. در قالب این فناورى از نوع خاصى از لیزر که 
از دانه هاى نمک کوچک تر است براى گرم کردن سطح 
هارد دیسک استفاده مى شود.در نتیجه میزان انرژى مورد 
نیاز براى مغناطیسى کردن اجزاى مورد نیاز و همین طور 

ذخیره سازى داده ها کاهش مى یابد و در نتیجه مى توان 
حجم بیشترى از داده ها را ذخیره کرد.

سى گیت در یک دهه اخیر توانسته ظرفیت ذخیره سازى 
هاردهاى تولیدى خود را 30 درصد افزایش دهد و امیدوار 
است فناورى جدید ظرفیت ذخیره سازى اطالعات در هارد 
دیســک ها را دو برابر کند.نزدیک ترین رقیب سى گت، 
 MAMR وســترن دیجیتال از فناورى دیگرى به نام
براى افزایش ظرفیت ذخیره سازى اطالعات بهره مى گیرد 
که مبتنى بر کاربرد امواج میکروویو به جاى لیزر است. این 
شرکت امیدوار است فناورى یادشده به تولید هاردهایى با 

ظرفیت 40 ترابایت تا سال 2023 منجر شود.

یکى از عالیق کاربران دستگاه هاى هوشمند اندرویدى 
پخش موزیک هاى خود به صورت پوشه بندى است، در 
بسیارى از پلیرها مى توان به روش هاى مختلفى از جمله 
پوشــه اى فایل هاى صوتى را دسته بندى کرد و به آنها 

دسترسى داشت.
Folder Player Pro عنــوان یــک پلیــر کامالً  
حرفه اى براى دسترســى به پخش پوشه اى فایل هاى 
موسیقى براى سیستم عامل اندروید مى باشد که توسط 
Peter Shashkin با قیمــت 1/49 دالر در گوگل 

پلى منتشر شده است.
 ایــن برنامه به کاربــران خود اجازه مى دهــد تا بدون 
ایجاد هیچگونه تغییرى در دســته بنــدى فایل هاى 
صوتى در پوشــه ها، به تمامى آنها دسترســى داشت و 

به صورت پوشــه اى آنها را اجرا کنند. پشتیبانى از انواع 
فرمت هاى صوتــى محبوب و کیفیت بــاالى صداى 
خروجى این اپلیکیشن تمامى نیازهاى کاربران را برطرف 
کرده و تجربه اى نو را در اجراى موســیقى در اختیارتان 

قرار مى دهد. 
به دایرکتورى خود دسترســى کامل داشــته و با تنظیم 
اکوالیزر دســتگاه به دلخواه خود یک صداى خروجى 
دلچســب و مــورد عالقــه تــان را دریافت کنیــد. از 
مهمترین قابلیــت هاى این پلیر هوشــمند مى توان به 
پشــتیبانى کامل آن از هدفون هاى بلوتوثى اشاره کرد 
به گونه اى که حتى قــادر خواهید بــود کنترل پخش 
موسیقى را به وســیله دکمه هاى هدفون خود در دست

 بگیرید.

در حالى که امروزه تنها گوشى ها از سیستم هاى امنیتى 
تأیید هویت مبتنى بر شناسایى اثر انگشت برخوردارند، 

به زودى این سیستم شناسایى جهانى مى شود.
  محققان دانشگاه هاى راجرز و آالباما موفق به ابداع 
سیستم امنیتى بیومتریک منحصربه فردى شده اند که 
استفاده از سطح هر ماده و کاالیى را براى تایید هویت 

فرد ممکن مى کند.
بنابراین مى توان سیســتم هاى تایید هویت مبتنى 
بر خصوصیات خاص هر فــرد را به کاالهاى مختلف 
اضافه کرد تا اســتفاده از آنها تنها بــراى فرد یا افراد 

خاصى ممکن شود. 
از این سیستم براى ایمن ســازى تقریبا هر چیزى در 
جهان از خودرو، تا درب منزل یا میز ادارى و غیره مى 

توان استفاده کرد.
سیســتم یادشــده که ویب رایت نام دارد، مبتنى بر 
سیســتم تأیید هویت از طریق اثر انگشــت نیست و 
از امضاى خاصــى که بر مبناى لرزش انگشــت کار 

مى کند، بهره مى گیرد.
از آنجا که ساختار اســتخوان بندى هر فرد در دنیا بى 
همتاست و انگشــت هاى هر انســان هم به همین 
علت میزان فشــار خاص و متفاوتى بر سطوح اعمال
مــى کنند، حســگرهایى بــراى اســتفاده در قالب 
ایــن سیســتم ابداع شــده کــه این تفــاوت هاى 
ناچیــز فیزیولوژیــک و رفتــارى را درك مى کنند 
و بر همین مبنا هویت اشــخاص را از یکدیگر تمییز 

مى دهند.
سیستم یادشــده یک سیســتم ارزان قیمت بوده و 
استفاده از آن مستلزم کاربرد سخت افزارهاى خاصى 

مانند اسکنر اثرانگشت یا دوربین نیز نیست. 

  فیســبوك به عنــوان بزرگ ترین شــبکه اجتماعى 
جهان، همواره به دنبال راه انــدازى خدمات جدیدى 
است تا از خیل عظیم کاربرانش استفاده هرچه بیشتر 

ببرد.
 به تازگى این شبکه اجتماعى، در راستاى رضایت بیشتر 
کاربران خود سرویس جدیدى را راه اندازى کرده است 
که کاربران مى توانند از طریق آن به راحتى به سفارش 

غذا بپردازند.
 در حال عادى، بســیارى از کاربــران در حالى  که با 
شــبکه هاى اجتماعى در حال کار هستند و برنامه اى 
براى بیرون رفتن از خانه ندارند، با مشاهده عکسى به 
اشتراك گذاشته شده در فیسبوك به سادگى مى توانند 
احساس گرسنگى کرده و نتیجتًا 
تقاضــاى خدمــات غذا 

نمایند.

فیسبوك از این امر آگاه اســت و به همین جهت نیز 
سرویس جدیدى را راه اندازى کرده است که کاربران 
این سایت خود مى توانند از طریق آن به سفارش غذا 

بپردازند.
گفتنى اســت هــم  اکنون این ســرویس بــه دیگر 
سرویس هاى سفارش غذا در کشــور ایاالت  متحده 
 DoorDash، ChowNow، EatStreet نظیر

و... متصل است.
 همچنین برخى از رستوران هاى خوشنام و زنجیره اى 
ایــن کشــور ماننــد Five Guys، Panera و 

Chipotle نیز به این ســرویس ملحق شده و ارائه 
سفارش از طریق فیسبوك را نیز مى پذیرند.

بدین ترتیب فیســبوك تالش کرده طیف وسیعى از 
نیازهاى کاربرانش را مورد توجه قرار داده و به برآوردن 

آنها بپردازد.
«الکــس هیمــل» به عنــوان معــاون محلــى 
فیســبوك در این رابطه اظهار داشــت: «فیس بوك 
تنها با چند کلیک، شــما را با عالقه مندى هاى قبلى 
و اکتشــافات جدید از نقاط محلى تا زنجیره هاى ملى 

مرتبط مى کند.»
این قابلیت در حال حاضر در کشــور ایاالت متحده بر 
روى سیســتم عامل هاى iOS، اندروید و دسکتاپ 

فعال  شده اســت، اما تاریخ ورود 
آن به کشورهاى دیگر مشخص 

نشده است.

برند نخست مادربورد در جهان، با چیپست z 370 اینتل 
شگفتى آفرین شد.

با معرفى این چیپست توسط اینتل ایسوس هم دست به 
کار شده و درست مانند سرى موفق قبلى، تعداد زیادى از 
مادربوردهاى خود را براى هر سلیقه و بودجه اى طراحى 

و تولید کرده است.

ســرى Prime - بازگشــت به گذشته 
درخشان

در گذشه هاى دور، یکى از محبوب ترین و پرفروش ترین 
مادربوردهاى ایسوس، با نام Prime عرضه شده بودند 
که ایسوس به منظور یادآورى خاطرات گذشته مدل هاى 
جدید در رده کاربرى روزمره، با پسوند همان نام عرضه 

کرده است.
در حال حاضر ایســوس دو مدل مادربورد با چیپســت 
 Prime و  Prime Z370-A با نام هــاى Z370

Z370-P را معرفى کرده است:

Prime Z370-A   و Prime Z370-P -  جلوه 
اى از عملکرد عالى و ظاهر زیبا

این مادربوردها یکى از کامل تریــن هاى رده کاربرى 
روزمره است.

در مادربورد بورد Prime Z370-A به همه نیازهاى 
شــما به منظور عملکرد هوشمند سیســتم کولینگ، 
اورکالکینــگ حرفه اى، سیســتم نورپــردازى زیبا، 
راهکارهاى محافظتى، شبکه و صداى ایده آل و نظایر 

آن به طور کامل پرداخته شده است.
ایسوس به منظور تکمیل همه نیازها از آخرین فناورى 

هاى ورودى خروجى نظیر USB 3,1 نســل 2، رابط 
Thunderbolt EX 3، سازگارى با چاپ سه بعدى 
و به کارگیرى قطعات با کیفیت در طراحى این مادربورد 

استفاده کرده است.

تنها یک کلیک نیاز است تا تمام تنظیمات 
اورکالکینگ اعمال شود!

در مادربــورد Prime Z370-A، خنک ســازى و 
اورکالکینگ به ســادگى انجام مى پذیرد. حتى امکان 
 4 FanXpert ســنجش دماى کارت گرافیک نیز با
در دسترس اســت به همین دلیل به سادگى مى توانید 
همه قطعات سیســتم  را به بهترین حالت ممکن خنک 

و بهینه کنید. 
مادربوردهاى ســرى Prime Z370  با تعداد فراوانى 
از هدر ها، تجهیزات واترکولینگ و حسگرهاى حرارتى 

تجهیز شده اند.
در این سرى از مادربوردها شما مى توانید دماى اطراف 
درایو هاى حســاس M.2 را نیز بررســى کــرده و با 
کنترلرهاى موجود در بایوس UEFI باالترین کارآیى 

را به همراه کمترین دما داشته باشید.

سرى TUF Gaming - ترکیبى سازگار از 
پایدارى و گیمینگ

دوام و پایدارى مادربوردهاى ســرى TUF ایسوس 
زبانزد طرفداران سخت افزار است. ایسوس براى تولید 
این مادربوردها، همواره ســخت گیرانه ترین آزمون ها 
و بدترین شــرایط را براى تســت آنها در نظر مى گیرد. 
از آنجا که گیمرهاى حرفه اى بــه مادربورد از نگاه یک 

ســرمایه گذارى بلند مدت مى نگرند، ایسوس این بار 
با ترکیــب ویژگى هــاى گیمینگ بى نظیر با ســرى 
TUF، مادربوردهایى متناسب با گیمینگ ولى با دوام 

باورنکردنى طراحى و تولید کرده است.
 TUF Z370-Pro در حــال حاضــر دو مــدل
 TUF Z370-Plus Gaming و  Gaming
در نوبت اول معرفى مادربوردهاى ایســوس به بازار راه 

یافته است. 
این دو مادربورد با پشتیبانى از نورپردازى Aura ایسوس 
امکان شخصى سازى را فقط با چند کلیک ساده در اختیار 
کاربر قرار مى دهند. اگر گیمر هســتید قدرت خود را در 
نبردهاى گیمینگ با DTS سفارشــى کارت صداى 

آنبورد به رخ بکشید.
تکنیک هاى شبیه سازى پیشرفته شناسایى و تشخصى 
صدا، جهت هاى صدا را مجدداً طراحى کرده و در اختیار 

هدست هاى حرفه اى گیمینگ قرار مى دهد.
 Aerial، »ســه پروفایــل از پیــش تعییــن شــده
Soundscape و Tactical »  بــراى ژانــر هاى 
مختلف بازى بهینه شده تا تجربه اى متمایز در گیمینگ 
را  با مادربوردهاى TUF Z370-Pro Gaming  و 

TUF Z370-Plus Gaming کسب کنید.
انتخاب کیت صحیح و سازگار حافظه ممکن است سخت 
باشد، به همین دلیل مادربورد هاى سرى Z370 ایسوس 
 OptiMemوT-Topology با فنــاورى هــاى
تجهیز شده تا سازگارى و بهترین عملکرد را در حافظه 
به همراه داشته باشد. اکنون شما با یک روند بسیار ساده 
بیشــترین حجم حافظه را با باالترین فرکانس در همه 

مادربوردهاى جدید خواهید داشت.  

Z370 شاهکار ایسوس در سرى

سیستم امنیتى بیومتریک همه گیر مى شود
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قابلیتى جدید براى فیسبوك

هارد دیسک 20ترابایتى

اپلیکیشن محبوب و عالى پخش پوشه اى اندروید

اپلیکیشن مدیریت تلفن همراه کودکان ارائه شد

کل این سیســتم متشــکل از یک موتور لرزاننده ارزان 
و گیرنده اى اســت که بر روى ســطح مورد نظر نصب

مى شــود و تولید آن یک دهم سیســتم هــاى تأ یید 
هویت مبتنى بــر قرنیه انســان یا اثر انگشــت هزینه 

در بر دارد.
 دقت این سیستم 95 درصد بوده و تنها در 3 درصد موارد 

خطا داشته است.
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دیدار تیم هاي فوتبال گسترش فوالد تبریز دیدار تیم هاي فوتبال گسترش فوالد تبریز 
و استقالل خوزستان با یاد جانباختگانو استقالل خوزستان با یاد جانباختگان

 زمین لرزه کرمانشاه زمین لرزه کرمانشاه

ششمین 
سالگرد شهادت 

شهید 
طهرانى مقدم

منبع: ایلنا

ساسان اکبرزاده
در مراســم اختتامیه بیســت و دومین دوره مسابقات 
شفاهى قرآن و عترت دانشگاه هاى آزاد اسالمى سراسر 
کشور در دو بخش استادان زن و مرد و دانشجویان زن 
و مرد، نفرات برتر در هشت رشته برتر تحقیق، ترتیل، 
حفظ 5 جزء، حفظ 10 جزء، حفــظ 20 جزء، حفظ کل، 

حفظ جزء 30 و اذان شناخته شده و از آنان تجلیل شد. 
در مراســم اختتامیه بیســت و دومین دوره مسابقات 
شفاهى قرآن و عترت دانشگاه هاى آزاد سراسر کشور که 
با حضور علما، روحانیون، اساتید، دانشجویان و مسئوالن 
کشورى و اســتانى دانشگاه آزاد اســالمى به میزبانى 
دانشگاه آزاد اســالمى واحد اصفهان (خوراسگان) در 
تاالر امیرکبیر برگزار شــد نماینده ولى فقیه در استان 
و امام جمعه اصفهان با شــکرگزارى به درگاه خداوند 
که توفیق شــرکت در این مراســم قرآنى را عطا کرد 
گفت: همه مخلوقات باواســطه هســتند، ولى قرآن، 
مخلوق بالواسطه خداوند است و قرآن مستقیم مخلوق 

خداست. 
آیت ا... سیدیوسف طباطبائى نژاد افزود: به همین جهت 
قــرآن داراى ویژگى هاى خاص بوده و نــگاه به جلد، 
صفحات و آیــات قرآن براى همه افــراد حتى افرادى 
که ســواد ندارند ولى توجه به قــرآن مى کنند داراى 

ثواب است. 
وى با تأکید بر عمل به قــرآن در زندگى گفت: در هر 
منزلى که قرآن تالوت مى شود و یا نماز اقامه مى گردد 
فرزندان هم قرآنى خواهند شد و نور قرآن در آن است و 
در حقیقت قرآن خواندن، حفظ قرآن و... مقدمه اى براى 

عمل به قرآن مى باشد. 
نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: 
در برخى کشــورهاى عربى براى اخذ دیپلم باید حافظ 
قرآن هم باشى که اى کاش ما در کشورمان این کار را 
مى کردیم ولى آنها در عین حال به قرآن عمل نمى کنند. 
وى به قرآن پژوهان توصیه کرد همــواره عامل قرآن 

باشند تا براى دیگران الگو به حساب آیند. 
■■■

سرپرســت دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد اصفهان 
(خوراســگان) نیز به عنوان میزبان این مراسم با اظهار 
خوشــحالى از اینکه در این دوره دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد اصفهان (خوراســگان) افتخار میزبانى اســاتید، 
دانشجویان قرآن پژوه را دارد آن را افتخارى براى این 
واحد دانشگاهى دانست و گفت: امید است قرآن و عترت 
همواره در مسیر زندگى باشد و در این راستا گام برداریم.

احمد آذین از همه دست اندرکاران برگزارى این دوره از 
مسابقات قدردانى کرد. 

سرپرســت دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد اصفهان 
(خوراسگان) در ادامه، پیام رئیس دانشگاه آزاد اسالمى 

را قرائت کرد. فرهاد رهبر در این پیام آورده است: 
«نگاه ربانى و مؤمنانه خداجویان بر سبیل وحى و کالم 
الهى، روشنگر مسیر رستگارى در تالطم ضاللت ها و 
گمراهى  هاى فکرى و فلســفى در همیشه تاریخ بوده 
است. تأکیدات مؤکد پیامبر عظیم الشأن اسالم حضرت 
محمد(ص) بر تأسى از دو گوهر گرانبهاى قرآن و عترت، 
فحواى کالم ختمى مرتبت براى شیطان ستیزى، مبارزه 
با طاغوت هــا و زندگى الهى در بین امت اســالمى به 

شمار مى آید.
کالم زندگى سراســر عالمانه و عارفانــه پیامبر بزرگ 
اسالم و ائمه اطهار علیهم السالم بزرگ ترین و مهمترین 
تفسیر علمى و جاودان حیات قرآنى و سلوك ربانى این 
انفاس قدسى و اتمام نعمت براى همه جویندگان حق 
به شمار مى آید. هم نشینى و انس با قرآن کریم در پرتو 

والیت و حب اهل بیت علیهم الســالم به منزله اکمال 
دین ضامن دســت یافتن به مقام امن و ایمان و حیات 

طیبه است.
جاى بسى خرسندى است که اختتامیه بزرگ ترین رویداد 
قرآنى دانشگاهى، یعنى بیست و دومین دوره مسابقات 
سراســرى قرآن و عترت که به میزبانى دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار شده است، 
برگ زرینى از افتخارات این دانشــگاه و طلیعه روشنى 
از دیندارى و علم آموزى در بیــن جوانان و خداجویان 
را به ارمغان آورده اســت تا زمینه ساز تحقق وعده هاى 

الهى گردد.
اینجانب ضمن تســلیت به مناســبت رحلت حضرت 
رســول اکرم(ص) و شهادت امام حســن مجتبى(ع) 
با تاکید بر ترویج سیاســت هاى فرهنگــى و قرآنى در 
محیط دانشگاهى، امیدوارم تمســک به قرآن کریم و 
عترت همچنان چراغ راه دانشجویان، استادان و خانواده 
بزرگ دانشگاه آزاد اسالمى باشد، درود خالصانه خود را 
به کلیه عوامل اجرایى و شرکت کنندگان اعالم کرده 

و توفیق روزافزون همگان از خداوند منان براى ایشان 
مسئلت دارم.»                                                                                                 
همچنین دکتر على اکبر والیتى مشــاور رهبر معظم 
انقالب و رئیس هیئت امناء دانشگاه آزاد اسالمى نیز در 

پیامى به این دوره از مسابقات آورده است: 
«تأکید پیامبر عظیم الشــأن اســالم حضرت محمد 
مصطفی(صلوات ا... علیه) بر اقتــداي امت بر دو رکن 
قرآن و عترت، انی تارك فیکم الثقلین کتاب ا... و عترتی 
که یکی خزانه معرفت الهی و آن دیگري مفسر قطعی 

آن، علتی جز سعادت امت را در بر نداشته است.  
آنان که در پهنه تاریخ در برابر این دو رکن ایستادند و به 
وجوه گوناگون، با شیطانیت خود با آن دو رکن به مقابله 
برخاستند، به راستى غیر از ضاللت و گمراهی براي خود 

و انحطاط به دنبال نداشتند. 
انقالب اسالمی و نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران 
برآمده از آن با تمســک بنیانگذار کبیــر، حضرت امام 
خمینی(ره) به قرآن و عترت و در ادامه با رهبري داهیانه 
مقام عظماي والیت شــکل گرفت، به ثمر نشست و با 

قوت و اقتدار به بنیانی مرصوص در مبارزه با اســتکبار 
جهانی به پایگاهی امید بخش بــراي جان هاي بیدار 

بدل شد.  
دانشــگاه آزاد اســالمی نیز در راســتاى همین نگاه، 
بزرگ ترین رویداد قرآنی خود، یعنی بیســت و دومین 
دوره مســابقات قــرآن و عترت را به همــت معاونت 
فرهنگى و همکارى بخش هــاى مختلف به میزبانى 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان(خوراسگان)  برگزار 

نموده که امروز جلسه اختتامیه آن را شاهد هستیم. 
همنشینی و انس با قرآن کریم در پرتو پذیرش و اطاعت 
از والیت ائمه معصومین(علیهم السالم) و عترت پاك 
پیامبر مکرم اســالم(صلوات ا... علیه) به منزله اکمال 
دین و اتمام نعمت و ضامن دست یافتن به مقام(امن) و 
(ایمان) است تا مصداق واژه فاخر (مؤمن) گردد و در این 

صورت به مقام (حیات طیبه) راه یابد .
بدون شک برگزارى مسابقات سراسري قرآن و عترت 
به عنوان یکی از بزرگ ترین افتخارات در دانشگاه آزاد 
اســالمی زمینه مناسبی اســت تا مقدمات الزم براي 

این همنشــینی و انس فراهم آمده و وعده حق تعالی 
محقق گردد.

این جانــب ضمن تأکید بــر ضرورت تعمیــق هر چه 
بیشــتر فعالیت ها و پژوهش هاي قرآنــی و اهتمام به 
این موضوعات به ویژه در بهره بردارى از ظرفیت هاى 
علمى و ارزشمند اســاتید محترم و دانشجویان معزز، 
امیدوارم تمســک به قرآن و عترت همچنان چراغ راه 
کلیه دانشجویان، اســتادان و خانواده بزرگ دانشگاه 

آزاد اسالمی باشد.
در پایــان ضمــن پاسداشــت مقــام رفیع قــرآن و 
ائمه معصومین(علیهم الســالم) از کلیه مســئوالن 
و دســت اندکاران ایــن برنامه تشــکر و بــراى همه 
شــرکت کنندگان توفیق، عزت و ســربلندى مسئلت 

می نمایم.»  
■■■

در ادامه مدیر فعالیت هاى قرآنى دانشگاه آزاد اسالمى 
کشور نیز گفت: یکى از ویژگى هاى قرآن آن است که 
زمان و مکان را شکسته و قرآن پیام براى همه زمان ها، 
مکان ها و انسان هاســت که این پناهــگاه و مرجع را 
دیگران ندارند و امید است سبک زندگى، باور و اندیشه ما 
همواره در راستاى قرآن باشد تا سعادت نصیبمان گردد. 
حجت االسالم و المســلمین عباسعلى رســتمى افزود: 
دانشگاه آزاد اسالمى از سال 72 این مسابقات با ایجاد 
دو کانون قرآن و عترت را پایه گذارى کرد که همه ساله 
با شرکت 150 هزار نفر از اساتید، دانشجویان و... برگزار 

و موجب رونق در دانشگاه شده است. 
وى با بیان اینکه در این دوره، دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
اصفهان (خوراسگان) میزبان بوده و 30 هزار نفر در این 
مسابقات شــرکت کردند گفت: پس از مراحل داورى، 
480 نفر به مرحله کشورى راه یافته و امروز نیز از نفرات 
اول تا سوم در هر رشته با اهداى لوح و هدایا تجلیل شد. 
مدیر فعالیت هاى قرآنى دانشگاه آزاد اسالمى گفت: این 
مسابقات در هشت رشــته در دو بخش استادان خواهر 
و برادر، برگزار گردید که نفرات برتر به جشــنواره ملى 
قرآن و عترت که در آذرماه ســال جارى برگزار خواهد 

شد شرکت مى کنند. 
وى تأکید کرد: قرآن باید در دانشگاه هاى آزاد اسالمى 
محور باشد و در فعالیت هاى فرهنگى مورد توجه ویژه 

قرار گیرد. 
شایان ذکر اســت معاون فرهنگى دانشجویى دانشگاه 
آزاد اسالمى کشور و دیگر مسئوالن، از نفرات برتر در 

رشته هاى مختلف این مسابقات تجلیل کردند.  

در مراسمى با حضور امام جمعه اصفهان در دانشگاه  آزاد اسالمى اصفهان( خوراسگان)؛

برترین هاى مسابقات قرآن و عترت دانشگاه هاى آزاد معرفى شدند




