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هیأت دوچرخه سوارى و بیماران خاص در نظر دارد هیأت دوچرخه سوارى و بیماران خاص در نظر دارد به استناد آیین نامه انتخابات رؤساى هیأت هاى ورزشى به استناد آیین نامه انتخابات رؤساى هیأت هاى ورزشى 
استان استان ها، نسبت به تشکیل مجمع انتخاباتى این هیأت هاها، نسبت به تشکیل مجمع انتخاباتى این هیأت ها

دوچرخه دوچرخه سوارى- بیماران خاص و پیوند اعضاسوارى- بیماران خاص و پیوند اعضا
به منظور انتخاب رئیس به منظور انتخاب رئیس هیأت در استان اصفهان اقدام نماید. بدینوسیله از کلیه افراد هیأت در استان اصفهان اقدام نماید. بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط عالقه مندان واجد شرایط عالقه مندان 
به احراز پست ریاست هیأت دعوت به احراز پست ریاست هیأت دعوت به عمل مى آید جهت دریافت فرم ثبت نام و به عمل مى آید جهت دریافت فرم ثبت نام و ارائه مدارك مورد نیاز هیأت از ارائه مدارك مورد نیاز هیأت از 
تاریخ تاریخ 3030//0808//9696 لغایت  لغایت 0808//0909//9696  به مدت به مدت 77 روز کارى از ساعت  روز کارى از ساعت 88 الى  الى 1414  به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان 

استان مراجعه و استان مراجعه و با تحویل مدارك، رسید دریافت نمایند.با تحویل مدارك، رسید دریافت نمایند.
این اداره کل به این اداره کل به استناد بخشنامه شماره استناد بخشنامه شماره 126831126831 مورخ  مورخ 1919//0707//13901390 سازمان بازرسى کل کشور،  سازمان بازرسى کل کشور، مبنى بر عدم مبنى بر عدم 
به کارگیرى افراد بازنشسته، از ثبت نام به کارگیرى افراد بازنشسته، از ثبت نام و پذیرش بازنشستگان محترم به عنوان کاندیداى ریاست هیأت هاى و پذیرش بازنشستگان محترم به عنوان کاندیداى ریاست هیأت هاى 

ورزشى معذور است.ورزشى معذور است.
ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (070070//00 و باالتر، نیروهاى مسلح وزارت اطالعات و دارندگان  و باالتر، نیروهاى مسلح وزارت اطالعات و دارندگان 

اجازات اجازات خاصه مقام معظم رهبرى از شمول این قانون مستثنى مى خاصه مقام معظم رهبرى از شمول این قانون مستثنى مى باشند.باشند.
ضمناً طبق نامه شماره ضمناً طبق نامه شماره 97159715//3232/ص مورخ /ص مورخ 3030//0404//9494 وزارت  وزارت ورزش و جوانان مقرر گردیده است افراد معترض ورزش و جوانان مقرر گردیده است افراد معترض 
به فرآیند به فرآیند انتخابات حداکثر ظرف مدت انتخابات حداکثر ظرف مدت 1010 روز پس از برگزارى انتخابات  روز پس از برگزارى انتخابات شکایات خود را به همراه مستندات شکایات خود را به همراه مستندات 

مربوطه جهت رسیدگىمربوطه جهت رسیدگى به  به امور مجامع وزارتخانه ارسال نمایند.امور مجامع وزارتخانه ارسال نمایند.
بدیهى است شکایات دریافتى پس بدیهى است شکایات دریافتى پس از پایان مهلت اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.از پایان مهلت اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
آدرس: اصفهان- آبشار سو م بعد از پل غدیر- اداره کل آدرس: اصفهان- آبشار سو م بعد از پل غدیر- اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانورزش و جوانان استان اصفهان

شرایط:شرایط:
11- اعتقاد به نظام - اعتقاد به نظام جمهورى اسالمى ایرانجمهورى اسالمى ایران

22- تابعیت جمهورى اسالمى ایران- تابعیت جمهورى اسالمى ایران
33- معتقد - معتقد به یکى از ادیان رسمى کشوربه یکى از ادیان رسمى کشور

44- نداشتن سوء سابقه - نداشتن سوء سابقه کیفرىکیفرى
55- حداقل سن - حداقل سن 3030 سال تمام سال تمام

66- حداقل مدرك - حداقل مدرك تحصیلى فوق دیپلمتحصیلى فوق دیپلم
مدارك مورد نیاز:مدارك مورد نیاز:

11- اصل و تصویر - اصل و تصویر کارت ملى، شناسنامهکارت ملى، شناسنامه
22- اصل و تصویر کارت پایان خدمت - اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم با عضویت رسمى در نیروهاى مسلح (فقط یا معافیت دائم با عضویت رسمى در نیروهاى مسلح (فقط آقایان)آقایان)

33- با دو قطعه عکس- با دو قطعه عکس
44- اصل و تصویر - اصل و تصویر آخرین مدرك تحصیلى معتبر یا معادل آن (حداقل فوق دیپلم)آخرین مدرك تحصیلى معتبر یا معادل آن (حداقل فوق دیپلم)

55- تصویر آخرین حکم کارگزینى در صورت اشتغال در دیگر - تصویر آخرین حکم کارگزینى در صورت اشتغال در دیگر نهادها و ســازمان ها و ارگان هاى دولتى و یا نهادها و ســازمان ها و ارگان هاى دولتى و یا 
غیردولتىغیردولتى

66- ارائه گواهى عدم سوءپیشینه و گواهى عدم اعتیاد - ارائه گواهى عدم سوءپیشینه و گواهى عدم اعتیاد با دریافت تأیید از حراست اداره کل (پس از ثبت با دریافت تأیید از حراست اداره کل (پس از ثبت نام)نام)
77- ارائه مدارك و مستندات مدیریتى مورد نیاز- ارائه مدارك و مستندات مدیریتى مورد نیاز

88- - ارائه اصل مدارك هنگام ثبت نام الزامى مى باشد.ارائه اصل مدارك هنگام ثبت نام الزامى مى باشد.
ارائه ارائه برنامه چهارساله از طرف متقاضیان هنگام ثبت نام الزامى است.برنامه چهارساله از طرف متقاضیان هنگام ثبت نام الزامى است.

اطالعیهاطالعیه

هیأت دوچرخه سوارى و بیماران خاص و پیوند اعضاهیأت دوچرخه سوارى و بیماران خاص و پیوند اعضا

شهردارى دهاقان شهردارى دهاقان براساس مصوبه شــماره براساس مصوبه شــماره 1717 مورخ  مورخ 3030//77//9696 شوراى محترم  شوراى محترم 
اسالمى شهر اسالمى شهر در نظر دارد جایگاه عرضه سوخت در نظر دارد جایگاه عرضه سوخت CNGCNG شهردارى دهاقان را  شهردارى دهاقان را به به 
صورت اجاره ثابت ماهیانه از طریق مزایده به پیمانکار صورت اجاره ثابت ماهیانه از طریق مزایده به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا متقاضیان مى توانند جهت شرکت لذا متقاضیان مى توانند جهت شرکت در آگهى مذکور و کسب اطالعات بیشتر و در آگهى مذکور و کسب اطالعات بیشتر و 
دریافت برگ دریافت برگ مزایده در ساعات ادارى به واحد امور مالى شهردارى مراجعه مزایده در ساعات ادارى به واحد امور مالى شهردارى مراجعه و یا از و یا از 
طریق سایت شهردارى، پیشنهاد خود را حداکثر طریق سایت شهردارى، پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 
مورخ مورخ 66//99//9696 به دبیرخانه  به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک 
یا یا کلیه پیشنهادات مختار است. ضمنًا هزینه چاپ آگهى بر عهده کلیه پیشنهادات مختار است. ضمنًا هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مزایده برنده مزایده 

مى باشد. مى باشد. 
شماره تلفن هاى تماس شماره تلفن هاى تماس 44- - 5333820153338201- - 031031

آگهى مزایده آگهى مزایده (مرحله اول- نوبت دوم)(مرحله اول- نوبت دوم)

لطفى میان جائى شهردار دهاقانلطفى میان جائى شهردار دهاقان

چاپ دوم چاپ دوم 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهاندانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان)(خوراسگان) در نظر دارد امور تهیه مواد اولیه، طبخ  در نظر دارد امور تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذاى سلف سرویس دانشجویى و توزیع غذاى سلف سرویس دانشجویى 
خود را، از طریق خود را، از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ درج  این آگهى به مدتمى توانند از تاریخ درج  این آگهى به مدت1010روز روز 
کارى کارى جهت بازدید و دریافت اسناد مناقصه به اداره کل امور جهت بازدید و دریافت اسناد مناقصه به اداره کل امور دانشجویى این دانشگاه واقع در اصفهان، خیابان جى شرقى، ارغوانیه، دانشجویى این دانشگاه واقع در اصفهان، خیابان جى شرقى، ارغوانیه، 

بلوار دانشگاه، ساختمان ادارى اندیشه، طبقه اول یا به سایتبلوار دانشگاه، ساختمان ادارى اندیشه، طبقه اول یا به سایت  wwwwww. . khuisfkhuisf. . acac. . irir  مراجعه نمایند.  مراجعه نمایند.
11- ارائه ضمانت نامه بانکى- ارائه ضمانت نامه بانکى معتبر در وجه دانشگاه به مبلغ معتبر در وجه دانشگاه به مبلغ000000//000000//000000//11ریال یا واریز مبلغ فوقریال یا واریز مبلغ فوق به حساب سیبا  به حساب سیبا 02232556210080223255621008  

بانک ملى به نام حوالجات دانشگاهبانک ملى به نام حوالجات دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) بابت سپرده شرکت درمناقصه. آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) بابت سپرده شرکت درمناقصه.
22- واریز- واریز فیش بانکى به مبلغ  فیش بانکى به مبلغ 000000//500500 ریال به حساب سیبا  ریال به حساب سیبا 02232556210080223255621008 بانک ملى به نام حوالجات دانشگاه آزاد اسالمى واحد  بانک ملى به نام حوالجات دانشگاه آزاد اسالمى واحد 

اصفهاناصفهان(خوراسگان) بابت خرید اسناد مناقصه.(خوراسگان) بابت خرید اسناد مناقصه.
33- کلیه کسورات قانونى بر عهده- کلیه کسورات قانونى بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. برنده مناقصه خواهد بود.

44- دانشگاه در رد یا قبول یک- دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. یا کلیه پیشنهادات مختار است.
55- هزینه درج آگهى بر عهده- هزینه درج آگهى بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. برنده مناقصه خواهد بود.

آگهى مناقصه عمومىآگهى مناقصه عمومى

  اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی  اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی

ا پلیکیشن 
جستجوى آسان 
موسیقى هاى روز 
براى اندروید

میوه اى با 10 ویتامین
آغاز دوباره قتل هاى سریالى قاتل خاموش11 14

هموسیقى ه وسسییقىمو
ببراىىبراى

حضور پررنگ بازیگران مردحضور پررنگ بازیگران مرد
 در  در «التارى» «التارى» 

جدیدترین اثر کارگردان «ماجراى نیمروز» کلید خورد جدیدترین اثر کارگردان «ماجراى نیمروز» کلید خورد 
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 آرزوى آرزوى سپاهانى ها سپاهانى ها  حاال حاال 
بالى جانشان شده!بالى جانشان شده!

کنعانى زادگان:کنعانى زادگان:
  دینم را به قرمز و   دینم را به قرمز و آبىآبى
 ادا کرده ام! ادا کرده ام!



1010فرهنگ 3091 سال چهاردهمسه شنبه  30 آبان  ماه   1396 فرهنگفرهنگ آبان  ماه   3091 فرفرهنسالچهاردهم13966 3091 سال چهاردهم13966 30آ 30آسهشنبه سهشههشههشهشههشهشه شنبه

در حالــى کــه چنــد ماهى اســت 
تصویربردارى ســریال «87 متر» به 
کارگردانى کیانوش عیارى آغاز شــده 
اســت، روابط عمومى این ســریال از 
پیوستن امیرعلى دانایى به این سریال 

تلویزیونى خبر داد.
 سریال تلویزیونى «87 متر» یک درام 
اجتماعى است که داستان آن درباره دو 
خانواده به نام «پوردورانى» و «خلیلى»

 است.
 «علیرضــا پوردورانــى» بــه همراه 
همسر، دو دختر و پســرش خانه اى را 
از یک فروشنده به نام «فرج ناصرى» 
خریدارى مى کنند. اما روز اسباب کشى 
متوجه مى شوند که خانه به فرد دیگرى 
به نام «رجب خلیلى» فروخته شــده 

است.
على دهکردى، ابوالفضــل پورعرب، 
مهران رجبى، فریبا کامــران، نازنین 
فراهانى، هــدى زیــن العابدین، دیبا 
زاهدى، الهه خادمــى، ملیکا نصیرى، 
نیما نورى زاده، سحر عبداللهى و محمد 
بحرانى از بازیگران سریال «87 متر» 

هستند.
مجموعــه تلویزیونــى «87 متــر» 
کارى از گروه فیلم و ســریال شــبکه 
یک سیماســت که در 40 قسمت 45 

دقیقه اى در دست تولید است.

اولین قسمت از سریال «آشوب» در شبکه نمایش خانگى توزیع مى شود. سریال «آشوب» به 
کارگردانى کاظم راست گفتار و پخش شرکت تصویر دنیاى هنر از یکم آذر ماه وارد شبکه نمایش 

خانگى مى شود.
ســریال  پنج قســمتى «آشــوب» در دهه 1320 مى گذرد و مضمون اصلى آن درباره بحران 
هنرمندان در آن روزگار است. اصل داستان این سریال مربوط به جوانى است که با نام مستعار 
«آشوب» در کافه هاى الله زار خوانندگى مى کند و این «آشوب» با آشوب هاى تاریخى و واقعى 
دهه 1320 تلفیق مى شود و این شخصیت را به یک آشوب خوفناك و تهدیدآمیز تبدیل مى کند.

 بازیگران این سریال که پیش از این نسخه سینمایى آن اکران شــده است عبارتند از کورش 
تهامى، لیال اوتــادى، یکتا ناصر، محمدرضــا هدایتى، فرهاد آئیش، آتیال پســیانى، داریوش 
فرهنگ، همایون ارشادى، داریوش کاردان، شهره لرستانى، حبیب دهقان نسب، آشا محرابى، 
امیرحسین صدیق، محمدرضا شریفى  نیا، ارژنگ امیرفضلى، نادر سلیمانى، رامین ناصرنصیر، 
نیما فالح، فخرالدین صدیق شریف، رضا فیاضى، سعید امیرسلیمانى، رضا بنفشه خواه، میرطاهر 
مظلومى، پریا شمس، غالمحسین لطفى، مژگان غالمى، بهرام سرورى نژاد، خسرو امیرصادقى، 

امیرشروین امیرصادقى.
سریال «آشوب» در پنج هفته توزیع مى شود.

بر اســاس آخرین اخبار فیلمبردارى فیلم سینمایى 
«التارى» به کارگردانى محمدحســین مهدویان به 
تهیه کنندگى سید محمود رضوى در تهران آغاز شد. 
این در حالى است که خبر مبنى بر شروع فیلمبردارى 
این اثر از ده روز پیش در شــهر دبى اعالم شده بود و 
ساعد ســهیلى و هادى حجازى فر و جواد عزتى به 

عنوان بازیگران اصلى این فیلم معرفى شده بودند.
«التارى» سومین همکارى مشترك هادى حجازى 
فر با محمدحسین مهدویان اســت و باید دید آیا این 
بار حجازى فر مى تواند ســیر صعودى خود طى دو 
جشنواره گذشــته را ادامه داده و سیمرغ بلورین را به 
خانه ببرد؟ وى امســال با بازى در هفت فیلم یکى از 

پرکارترین بازیگران جشنواره فیلم فجر خواهد بود.
حجازى فر امســال یکى از پرکارتریــن بازیگران

سى و ششمین جشنواره فیلم فجر خواهد بود. وى سال 
گذشته در دو فیلم «دارکوب» ساخته بهروز شعیبى، 
«آســتیگمات» به کارگردانى مجیدرضا مصطفوى 
ایفاى نقــش کرد و با آنهــا عازم فجــر خواهد بود. 
«بــه وقــت شــام» کارى از ابراهیم حاتمــى کیا، 

«شاه کش» ساخته وحید امیرخانى، «دو طبقه روى 
پیلوت» ســاخته ابراهیم ابراهیمیان از جمله آثارى 

هستند که حجازى فر در آنها بازى کرده است.
جواد عزتى نیز بعــد از بازى متفاوت خــود در فیلم 
«ماجراى نیمــروز» که نقد مثبت و تحســین اکثر 
منتقدین را به همراه داشــت براى دومین بار جلوى 
دوربین مهدویــان خواهد رفت. هنــوز درباره نقش 
هیچکدام از بازیگران صحبتى به میان نیامده است. 
عزتى امسال بازى در دو فیلم «هزار پا» به کارگردانى 
ابوالحســن داوودى و «آینه بغل» کارى از منوچهر 
هادى را به پایان رسانده است. «هزار پا» به احتمال 
فراوان راهى فجر خواهد شد اما «آینه بغل» پیش از 

جشنواره اکران مى شود.
ســاعد ســهیلى اما براى نخســتین بار همکارى 
با مهدویــان را تجربه مى کند. وى ســال گذشــته

«گشت 2 » را در جشنواره فجر داشت که با نقدهاى 
منفى بسیارى همراه بود اما در گیشه توانست فروش 

بسیار خوبى داشته باشد.
با توجه به بازیگران اعالم شــده احتمال مى رود که 

تازه ترین ساخته مهدویان نیز مانند دو اثر گذشته خود 
یعنى «ایستاده در غبار» و «ماجراى نیمروز» فیلمى 
مردانه بوده و اکثر بازیگران آن را مردان تشکیل دهند.

از «التارى» به عنوان یکى از شــانس هاى اصلى 
سى و ششمین جشــنواره فیلم فجر یاد مى شود و با 
وجود اینکه زمان زیادى براى ارسال آثار متقاضى براى 
جشنواره نمانده اما اکثر اهالى سینما و رسانه از قصد 

حضور مهدویان در سومین سال پیاپى خبر مى دهند.
تاکنون جواد عزتى و ساعد ســهیلى جلوى دوربین 
هادى بهروز مدیر فیلمبردارى این اثر رفته اند و این 
نشان مى دهد که به احتمال فراوان هادى حجازى 
فر در بخش هایى از فیلم که در شهر دبى فیلمبردارى 

شده نقشى نداشته است.
فیلم سینمایى «التارى» در ابتدا براى دریافت پروانه 
ساخت با مشکالتى مواجه شــد اما سر آخر توانست 
نظر مساعد شوراى پروانه ساخت را جلب کرده و در 
هفته هاى آغازین پاییز موفق به دریافت پروانه شد 
تا از همان لحظه یکى از جدى ترین شــانس هاى 
جشنواره فجر به نام «التارى» و مهدویان ثبت شود.

حضور پررنگ بازیگران مردحضور پررنگ بازیگران مرد
 در  در «التـــــــارى» «التـــــــارى» 

جدیدترین اثر کارگردان «ماجراى نیمروز» کلید خورد جدیدترین اثر کارگردان «ماجراى نیمروز» کلید خورد 

بهنوش بختیارى با انتشار عکسى به انتقاد از یکى از رسانه ها پرداخت.
 وى با یادآورى مطالبى که علیه او در این رسانه منتشر شد، مى نویسد: «یادش به 
خیر... منو متهم به ریاکارى کردن، علیه من هجمه راه انداختن چون فقط گفتم 
چرا من و آقاى تتلو رو بى خبر و بدون اطالع من روى یک صحنه قراردادید؟ وقتى 
داشتم براى بچه سه ساله مریض دوستم دست و پا مى زدم و کمک جمع مى کردم، 
همون بچه اى که بعداً همه هنرمندان رفتن پیشش باهاش سلفى گرفتن و اونا خّیر 

و من ریاکار شناخته شدم.»
این بازیگر همچنین دلیل حضور نیافتنش در مناطق زلزله زده را ترس از ریاکار 
خوانده شدن عنوان مى کند: «امروز باید ازترس چسبوندن این انگ (ریاکار) بترسم 
برم کرمانشاه پیش هموطن آسیب دیده ام که یه وقت یه عکسى بیرون نیاد، از دور 
براشون گریه کنم. همه بهم بگن بهنوش بیا، اینجا حضورت کمک مى کنه و بگم 
نه! مى ترسم از کمک کردن، برام جالبه که اینهمه میرن و کمک مى کنن اما فقط 
من که 15 ساله در بیشــتر کاراى خوب پیش قدم بودم و براى باال بردن فرهنگ 
مهربانى هرچى به فکرم رسید انجام دادم ریاکارم! مى خندم به فهم اندك بعضیا... 
امروز مجبورم از دور با هموطنم همدردى کنم و یه کارایى براشون انجام بدم که 
فقط جنبه کمک مادى داره ولى حضورم نیســت، حضورى که شاید چهارتا بچه 
ازدیدن "خانم چمنیشون" شاد بشن، همون رو هم از من گرفتین اى جماعت قاضى 

و حسود... باشه؛ همه شما،  کمک رسان...ماه، من بد!»

ـــچرا بهنوش بختیارى به منطقه زلزله زده نرفت؟ـــچرا بهنوش بختیارى به منطقه زلزله زده نرفت؟

در تراکم اکران پاییزى و در حالى که معــدود فیلم هاى مفرح روى 
پرده اند، یک فیلم گرم و داستانگو با نام «وقتى برگشتم...» به زودى 

روى پرده خواهد رفت.
«وقتى برگشتم...» فیلم پربازیگرى است که در عین داستانگویى گرم 
خود کوشیده از موسیقى و موزونى حرکات متعاقب آن(!) به عنوان 

عناصرى براى سرگرم کردن مخاطب استفاده کند.
رضا کیانیان، افشین هاشمى، الدن مستوفى، بیتا فرهى، رعنا آزادى 
ور، سروش صحت، منظر لشــگرى، امید روحانى، حسین محب 
اهرى، نورالدین جوادیان، سحر آربین و  احترام برومند همسر زنده 

یاد داود رشیدى از جمله بازیگران «وقتى برگشتم...» هستند.
«وقتى برگشتم...» عاشقانه اى موزیکال است که در ایران، دبى و 

پاریس فیلمبردارى شده است.
«وقتى برگشتم...» را وحید موسائیان ساخته و با پخش مؤسسه 
رسانه فیلمســازان به مدیریت حبیب اسماعیلى در گروه کورش 

روى پرده خواهد رفت.

یک عاشقانه موزیکال از نوع ایرانى 

 امیرعلى دانایى 
بازیگر سریال 

کیانوش عیارى 
شد

دقیقه اى در دست تولید است.

فرح روى
 به زودى

ویى گرم 
ه عنوان 

 آزادى 
 محب 
ر زنده 

د.
 دبى و 

سسه 
رش 

سریال «آشوب» از فردا  
به شبکه نمایش خانگى مى آید

«زندانى ها» عنوان جدیدترین ساخته مسعود ده نمکى است. 
این فیلم هفتمین اثر بلند سینمایى ده نمکى به شمار مى آید 
که براى دریافت پروانه ســاخت از  وزارت ارشاد به عنوان 
تهیه کننده و کارگردان اقدام کــرد.  «زندانى ها» با موضوع 
اجتماعى آماده مى شــود و وقایــع آن در تاریــخ معاصر
 مى گذرد. ده نمکى مانند دیگر آثار خود در این فیلم نیز به دنبال

ارزش هاى فراموش شده و دغدغه هاى انسانى است.
ده نمکى قصد داشت در آستانه چهلمین سال پیروزى انقالب 
اسالمى فیلم «طیب خان» را بسازد که به دلیل موانعى که بر 
سر راه تولید فیلم ایجاد شــد و فصل مناسب فیلمبردارى که 
از دســت رفت تصمیم گرفت تولید فیلم را  به سال آینده و 
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى موکول 
کند و فیلمنامه اجتماعى «زندانى ها» را براى تولید آماده کرد. به 
محض دریافت پروانه ساخت مراحل اجرایى فیلم انجام شده 
و فیلم وارد مرحله تولید مى شود که با پیش بینى هاى صورت 
گرفته فیلم براى حضور در جشــنواره سى و ششم فیلم فجر 

آماده خواهد شد. 
بنابراین گزارش، مجموعه آثار مسعود ده نمکى مورد توجه 
مخاطب قرار گرفت و فیلم هــاى «اخراجى ها» در برهه اى از 
زمان مخاطب را با سینما آشــتى داد و رکورد مخاطب را در 
ســینماى ایران جابه جا کرد. مجموع  فروش شش فیلم ده 
نمکى در گیشه سینماها  بیش از 30 میلیارد تومان است و به 
همین دلیل او یکى از پولسازترین کارگردانان سینماى ایران 

به شمار مى آید.

«زندانى ها»
فیلم جدید مسعود ده نمکى
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سیب در انواع مختلفى در دسترس بوده و فاقد کلسترول، 
سدیم و چربى است؛ همچنین میزان کالرى پایینى دارد.

ســیب سرشــار از ویتامین ها، موادمعدنى و فیبر است. 
همچنین مصرف ســیب به همراه پوســت آن توصیه 
مى شود، زیرا بیشتر آنتى اکســیدان ها و فیبر در پوست 

این میوه وجود دارد.
ویتامین هاى موجود در یک عدد ســیب متوسط شامل 

موارد زیر است:

A ویتامین
یک سیب متوسط در حدود 98 واحد ویتامین A دارد. این 
ویتامین براى تولید مثل سلول ها، تقویت سیستم ایمنى 

و ساخت هورمون هاى مهم مورد نیاز است.
مصرف سیب سرشار از ویتامین A باعث بهبود بینایى، 
رشد دندان هاى سالم، استخوان هاى قوى، حفظ شادابى 

پوست و سالمت غشاهاى مخاطى و مو مى شود.
ویتامین A مى تواند از بدن در برابر سرخک محافظت 
کند. بدون این ویتامین، بدن در برابر بیمارى هایى مانند 
شب کورى آســیب پذیر مى شود و ســالمت پوست، 

استخوان و دندان ها به مخاطره مى افتد.

 B 1ویتامین
یک سیب متوســط مقدار زیادى ویتامین B1 دارد. این 
میزان چهار درصد از نیاز روزانــه بدن به این ویتامین را 

تامین مى کند.
ویتامین B1 باعث تقویت سیستم ایمنى و کنترل بهتر 
شرایط اســترس زا مى شــود. بنابراین تسکین دهنده 

استرس مى باشد.
ویتامین B1 یک شــرکت کننده فعال در واکنش هاى 
متابولیک بوده و بــراى تولید آدنوزین ترى فســفات 
(ATP) ضرورى است که این مولکول به ذخیره انرژى 

در بدن مى پردازد.

B2 ویتامین
یک عدد ســیب متوســط حاوى مقدار زیادى ویتامین 
B2 اســت که درحدود 4 یا 5 درصد از نیاز روزانه بدن را 

تأمین مى کند.
از فواید ویتامین B2 مى توان بــه تبدیل غذا به انرژى، 
حذف رادیکال هاى آزاد مضر، ساخت سلول هاى قرمز 

خون و هورمون ها اشاره کرد.

B3 ویتامین
 B3 یک عدد سیب متوسط حاوى مقادیر زیادى ویتامین
است. این ویتامین براى بهبود عملکرد سیستم گوارشى 

کاربرد دارد.
همچنین ویتامین B3 به بدن در تبدیل غذا به انرژى و 

رشد پوست و اعصاب کمک مى کند.

B5 ویتامین
یک عدد سیب متوسط مقدار زیادى ویتامین B5 را براى 
بدن فراهم مــى کند.این ویتامین بــراى بدن ضرورى 
است، زیرا به ســاخت هورمون ها و گوارش موادغذایى 

کمک مى کند.

B6 ویتامین
 B6 یک عدد سیب متوسط حاوى مقدار زیادى ویتامین
است، به طوریکه شــش درصد از نیاز روزانه بدن به این 

ویتامین را تأمین مى کند.
این ویتامین براى بدن حیاتى است، زیرا در تولید انتقال 
دهنده هاى عصبى براى ارسال و دریافت مؤثرتر پیام ها 

از طریق سلول هاى عصبى نقش دارد.
عالوه بر این، ویتامین B6 بــراى تولید هورمون هاى 
خلق و خو ماننــد ســروتونین، نوراپینفرین و مالتونین 

مورد نیاز است.
کمبود این ویتامین در جذب ویتامین B12، تولید سلول 

هاى 
مز  قر

و  خون 
ایمنــى تأثیرى سیســتم 

بالعکس دارد.

B9 ویتامین
یک عدد ســیب متوســط 5 میکروگرم 

فوالت یا اسیدفولیک دارد. فوالت یا ویتامین B9 یک 
جزو مهم مایع نخاعى بوده و همچنین براى تولید سلول 

هاى قرمز خون و رشد سلول هاى سالم مورد نیاز است.
مصرف این ویتامین همچنین براى بانوان باردار اهمیت 

دارد.

C ویتامین
یک عدد سیب متوسط 8/4 میلى گرم ویتامین C دارد. 

این ویتامین به بدن در ساخت کالژن ( از اجزاى حیاتى 

پوست، غضروف، تاندون ها، رگ هاى خونى و رباط ها) 
کمک مى کند.

ویتامین C همچنین حافظ DNA بوده، زیرا خواص 
آنتى اکسیدانى این ویتامین در دفع رادیکال هاى آزاد از 

بدن مؤثر است.
ویتامین C در تســریع فرآیند بهبــود جراحات و حفظ 

سالمت استخوان ها و دندان ها مورد نیاز  است.

E ویتامین

 E یک عدد سیب متوسط 0/33 میلى گرم ویتامین
دارد. این ویتامین براى بهبود بافت هاى پوســت مورد 

نیاز است.
همچنین این ویتامین در پیشگیرى از بروز چین و چروك 

کاربرد دارد.

K ویتامین
 Kمصرف یک عدد سیب متوسط 4 میکروگرم از ویتامین

را براى بدن فراهم مى کند.
ایــن ویتامیــن بــراى کاهــش چربــى هــا، انعقاد 
خــون و تنظیم ســطوح کلســیم در خون مــورد نیاز

 است.

«آرتروز» یک بیمارى مفصلى با شروعى تدریجى، مزمن و 
پیش رونده است که درآن، غضروف مفصلى آسیب مى بیند 

و استخوان نزدیک مفصل تغییراتى پیدا مى کند.
اولین عالمت آرتروز، درد عمقى مفصل اســت. این درد 
با فعالیت بدنى بدتر و با اســتراحت بهتر مى شود. هنگام 
بیدار شــدن از خواب، بیمار احســاس مى کند مفاصل او 
سفت و خشک شــده و پس از پنج تا ده دقیقه، این حالت 

از بین مى رود.
با پیشــرفت بیمارى آرتروز، به مرور زمان دامنه حرکات 
مفصل گرفتار، کمتر شــده، ممکن است مفصل خشک و 
بى حرکت شود، به طورى که گاهى بیمار، ترس از زمینگیر 

شدن دارد .
این بیمارى از دهه ســوم زندگى شــروع مى شود. در 40 
ســالگى تقریبًا اکثر افراد جامعه دچــار تغییرات آرتروزى 
مى شوند، ولى در بیشــتر آنها عالئم بالینى دیده نمى شود. 
آرتروز شروعى تدریجى و سیرى پیش رونده دارد و سال به 

سال شدیدتر مى شود.
مفصل زانو به دلیل اینکه تحمل کننده وزن اســت، تحت 
فشار و آرتروز بیشترى است . از مهمترین عوامل زمینه ساز 
آرتروز مى توان به سن باالى 45، ضربه شدید به مفاصل و 
استفاده مکرر از آنها، اضافه وزن، عوامل ارثى، مؤنث بودن، 
فشــار روى مفاصل و ضعف عضالنى و در نهایت ابتال به 
بیمارى هایى مثل نقرس و آرتریت روماتوئید اشاره کرد که 

ساختمان و عملکرد طبیعى غضروف ها را مختل مى کند.

آرتروز بهبود قطعى 
نداشــته، اقدامــات 

درمانــى صرفــًا جنبــه 
تســکینى دارد، ولى مى توان 

با آموزش الزم بــه بیمار درباره 
ماهیت بیمــارى، علل ایجادکننده 
و تشدید کننده بیمارى را کنترل کرد.

براى درمان آرتروز مى توان از روش هاى 
دارویى و غیر دارویى بهره گرفت. روش دارویى 

شــامل مصرف داروها به صورت خوراکى، تزریق 
داخل مفصلى یا موضعى است.

امروزه مکمل هاى متنوعى براى تســکین عالئم 
آرتروز وجــود دارد. یکى از ترکیباتــى که به این 
منظور مصرف مى شود، فرآورده هاى حاوى عصاره 
آووکادو و ســویا هســتند. آووکادو و سویا داراى 

ویتامین هاى متعدد و ترکیبات ضد التهابى است که مصرف 
خوراکى آنها به طور منظــم، موجب تخفیف دردهاى زانو 
و مفاصل مى شــود. روغــن آووکادو داراى ویتامین هاى 
A،B،C، D،H، E و K است و ارزش غذایى زیادى دارد.
همچنین  ســویا التهاب مفاصل را کاهــش داده، بافت 
غضروف را بهبود مى بخشــد و در نهایت ســبب کاهش 
درد مى  شــود. بعضــى مطالعات بیان مى کنــد ترکیبات 
حاوى سویا و آووکادو به دلیل اســتفاده یک بار در روز و 
نداشــتن عوارض جانبى قابل توجه، مى توانند جایگزین 

مناسبى براى داروهاى ضد درد باشند.البته این فرآورده ها 
آهســته اثر و طوالنى اثرهســتند، به این شکل که براى 
ایجاد اثرات درمانى، حداقل ســه ماه نیاز به مصرف دارند 
اما پس از مصرف به مــدت زمان کافى، اثــرات درمانى 
آن حتى بعــد از قطع درمان تا هشــت مــاه باقى خواهد

 ماند.
مهمترین عوارض جانبى ناشى از مصرف این فرآورده ها 
عوارض گوارشــى شــامل نفخ، تهوع و یبوست است که 
در صورت مصرف دارو همراه غذا بــدون عارضه خواهد

 بود. 

یک کارشناس سازمان غذا و دارو به تشریح و علت 
مقاوم شدن میکروب ها در فصل پاییز پرداخت.

نوشــین محمد حســینى اظهار داشــت: حال 
و هــواى روزهاى پاییز به گونه اى اســت که به 
دلیل ناپایدارى هوا و سرد و گرمى پیاپى و تغییر 
پوشش، موجبات بروز ســرماخوردگى را بیشتر 
فراهم مى کند و پیشــگیرى از ابتــال به بیمارى 
سرماخوردگى، اقدام مهمى براى حفظ سالمت 

در این فصل است.
وى افزود: عطسه، گلودرد، آبریزش بینى، سردرد 
و اشک ریزش که از عالئم سرما خوردگى است و 
موجب مى شود که عده اى بدون مشورت پزشک، 
اقدام به مصرف دارو کنند، غافل از اینکه مصرف 
خودسرانه دارو به ویژه آنتى بیوتیک ها، باعث قوى 
شدن باکترى ها شده و داروهایى که در مقابل این 
باکترى ها مؤثر هستند، اثر خود را از دست بدهند.

محمدحسینى اظهار داشت: توصیه مى شود ضمن 
مراجعه به پزشک و دریافت دارو از طریق نسخه، 
وى دوره درمان آنتى بیوتیکى را کامل کرده تا از 

مقاوم شدن میکروب ها جلوگیرى شود.

به گفته محققان، شــیوع اختالل اوتیسم در پسرها 
بیش از دخترهاست.

محققان دریافته اند اختالف هاى موجود در مســیر 
سیگنال دهى مغز، موجب مى شود که پسرها بیش از 

دخترها مبتال به اوتیسم شوند.
به گفته محققان،یک جنبه قابل توجه اوتیســم 

این است که عمدتًا بر مردان تأثیر مى گذارد؛ 
به طور ى که به ازاى هــر یک دختر، چهار 

پســر تحت تأثیــر این بیمــارى قرار 
مى گیرند.

این فراوانى در بین مــردان در مورد 

ســایر اختالالت عصبى نظیر اختالل بیش فعالى و 
اختالالت زبانى نیز مشاهده 

مى شود.. 

بعضى از عادات بد مى توانند سالمت ما را در معرض خطر 
قرار دهند. این عادات مى توانند ســطوح انرژى مورد نیاز 
براى گوارش و حتى تعادل هورمونــى را تحت تأثیر قرار 
دهند. گوارش یکى از عواملى است که بر هر جنبه سالمت 
ما تأثیرگذار است. از این رو، رسیدگى به آن در وهله نخست 

ضرورى است.
هنگامى که گوارش از شرایط خوبى برخوردار نیست، بدن 
نمى تواند به درستى مواد مغذى را جذب کند. این شرایط 
مى تواند به احساس خستگى و بى حالى در ما منجر شود و 
انجام فعالیت هاى روزانه را با مشکل مواجه سازد. اما تالش 
براى ایجاد تغییرى عظیم در رژیم غذایى ممکن است تنها 

شرایط ما را وخیم تر سازد.
عوامل بسیارى مى توانند بر گوارش انسان تأثیرگذار باشند و 
آنچه بالفاصله پس از غذا خوردن انجام مى دهیم مى تواند 
بر چگونگى پردازش غذا اثرگذار باشد. برخى عادات وجود 
دارند که باید پس از غذا خوردن از انجام آنها خوددارى کنید.

 در ادامه با برخى از آنها بیشتر آشنا مى شویم.

خوابیدن بالفاصله پس از یک وعده غذایى
شام خوردن در ساعات پایانى شب و به خواب رفتن پس از آن 
مى تواند یکى از بدترین کارهایى باشد که انجام مى دهید. 
خوابیدن طى یک ساعت پس از غذا خوردن مى تواند خطرناك 
باشد و خطر سکته مغزى را افزایش دهد. عواملى مانند قند 
خون، کلسترول و جریان خون پس از یک وعده غذایى مى 

توانند در افزایش این خطر نقش داشته باشند.

نوشیدن چاى بالفاصله پس از یک وعده 
غذایى

نوشیدنى هایى مانند چاى جذب آهن را مختل مى کند. 
مقدار زیاد ترکیبات پلى فنولى موجود در چاى عامل اصلى 
در این زمینه است. کمبود آهن مى تواند به کم خونى و 

دیگر مشکالت سالمت منجر شود.

ورزش کــردن بالفاصله پــس از یک 
وعده غذایى

فراتر از خطراتــى مانند پارگى یــا گرفتگى عضالنى، 
ورزش کردن بالفاصله پس از غذا خوردن مى تواند هم 
بر کیفیت ورزش و هم بر کیفیت گوارش شما تأثیرگذار 

باشد.

سیگار کشیدن پس از یک وعده غذایى
سیگار کشــیدن پس از یک وعده غذایى موجب از بین 

رفتن تقریبا تمامى مواد مغذى مصرفى مى شود. این کار 
همچنین بر جذب و استفاده از بسیارى از ویتامین ها و 

مواد معدنى تأثیرگذار است.

دوش گرفتن پس از یک وعده غذایى
دوش گرفتــن پس از غــذا خوردن موجب مى شــود 
جریان خون به سرعت به سمت پوســت تغییر جهت 
دهد تا تغییــر در دما را جبــران کند. این بــه معناى 
کاهــش جریان خــون در دســترس بــراى گوارش 

غذاست.

میوه خوردن پس از یک وعده غذایى
میوه ها نیازمند آنزیم هایى متفاوت براى گوارش هستند، 
از این رو، بهتر اســت با معده خالى آنها را مصرف کنید. 
میوه خوردن پس از یک وعده غذایى گوارش ناکارآمد 

آنها را به همراه دارد. 

یک متخصــص بیمارى هاى لثــه و ایمپلنت با 
اشــاره به اینکه افراد مبتال به عفونت لثه باید هر 
سه ماه یکبار به دندانپزشک مراجعه کنند، گفت: 
پوسیدگى دندان، عفونت هاى لوزه هاى ملتهب، 
زبان پرزدار و تجمــع میکروب ها از دالیل عمده 

بوى بد دهان است.
جابر یقینى  درباره میزان مراجعه به دندانپزشک 
اظهارداشــت: در افراد مختلف میزان مراجعه به 
دندانپزشک متفاوت است و بستگى به پوسیدگى 
دندان ها دارد اما به طور متوسط هر شش ماه یکبار 
در افرادى که مشکالت دهانى و دندانى خاصى 

ندارند، کافى است.
وى با اشاره به اینکه افراد مبتال به عفونت لثه باید 
هر سه ماه یکبار به دندانپزشــک مراجعه کنند، 
افزود: عفونت لثه به دلیل بهداشت ضعیف، وجود 
جرم و میکروب در دهان و دندان به وجود مى آید 
و این مســئله به خصوص در افرادى که زمینه و 
استعداد ژنتیکى دارند و لثه آنها از نوع فرم تهاجمى 

است بیشتر مشاهده مى شود.
این متخصص بیمارى هاى لثه و ایمپلنت عنوان 
کرد: جرم گیرى به هیچ عنوان براى سفیدکردن 
دندان ها توصیه نمى شود چراکه این روش براى 
برداشتن رســوبات افراد مبتال به عفونت لثه اى 
است و براى اصالح رنگ دندان نیست بنابراین 
جرم گیرى براى افرادى که بزاق دهان آنها حالت 

قلیایى دارد، توصیه مى شود.
یقینى با بیان اینکه بیلچینگ براى سفید کردن 
دندان ها مناســب اســت و به بهبود سالمت لثه 
کمک مى کند، گفت: بیلچینگ به دو روش توسط 
دندانپزشکان توصیه مى شــود که روش اول در 
مطب دندانپزشک و با تجهیزات خاص همچون 
مواد شــیمیایى و لیزر انجام مى شود و روش دوم 
بیمار مى تواند بر اساس دستور دندانپزشک خودش 

در خانه انجام دهد.
وى در خصــوص علت بوى بد دهــان در برخى 
از افــراد عنوان کرد: بــوى بد دهــان مى تواند 
علت هاى داخل دهانى همچون پوسیدگى دندان، 
عفونت هاى لوزه هاى ملتهب، زبان پرزدار و تجمع 
میکروب ها داشته باشــد اما اگر هیچکدام از این 
علت ها دلیل بوى بددهان نبود، علت آن مى تواند 
خارج دهانى همچون مشکالت گوارشى، تنفس، 

دیابت، مشکالت کلیوى و... باشد.
این متخصص بیمارى هاى لثه و ایمپلنت در پایان 
گفت: افراد مى توانند جهت رفع بوى بد دهان خود 
سطح زبان را نیز مسواك بزنند و آنچه حائز اهمیت 
است، این بوده که مردم از مسواکى استفاده کنند 
که نرم باشد و موهاى آن در یک ردیف هماهنگ 

و مناسب یکدیگر قرار گرفته باشد.

مصرف منظم آجیل به عنوان بخشى از یک رژیم غذایى 
متعادل، منافع زیادى براى شما دارد. کنترل کننده کلسترول 
است و مى تواند فواید زیادى براى قلب تان داشته باشد.
انواع آجیل شامل اسید هاى چرب غیر اشباع و دیگر مواد 
مغذى مانند ویتامین ها، پروتئین، فیبر و ... هســتند که 
مى توانند سدى در برابر ابتال به برخى از انواع سرطان ها و 
بیمارى هاى قلبى باشند. در ادامه شما را با فواید چند مورد 

از آنها آشنا مى کنیم.

گردو؛ دشمن التهاب
 گردو عالوه بــر اینکه حاوى میــزان زیــادى از آنتى 
اکسیدان هاست، در محافظت از بدن در برابر آسیب سلولى 
که مى تواند منجر به بیمارى هاى قلبى، سرطان و پیرى 
زودرس شود، نقش مهمى دارد. گردو ثروتمندترین آجیل 
از نظر داشتن اسید هاى چرب امگا 3 است که به مبارزه با 

تورم و التهاب مى رود. 

بادام؛ مفید براى روده 
بادام غنى ترین آجیل از نظر داشــتن ویتامین E به شمار 
مى رود. مصرف منظم بادام همچنین در کاهش وزن موثر 
است. تحقیقات نشان مى دهد کسانى که این آجیل را مرتب 
مصرف مى کنند، نباید نگران باال رفتن قند خون خود باشند. 

بادام حتى محافظ روده است.

بادام زمینى؛ بهبوددهنده سطح حافظه 
بادام زمینى غنى از روى و آهن است و منجر به جلوگیرى 
از بروز کم خونى مى شود، ضمن اینکه به سالمت سیستم 
ایمنى بدن کمک مى کند. بادام زمینى همچنین منبع خوبى 
از منیزیم است و مصرف منیزیم با بهبود سطح حافظه و 

محافظت در برابر از دست دادن حافظه ارتباط دارد.

پسته؛ بهبود سطح خلق و خوى 
پسته بسیار کم کالرى است و خوردن پسته با کاهش خطر 
ابتال به سرطان ریه نیز در ارتباط است، چون تنفس را بازتر 
مى کند. پسته سرشار از آنتى اکسیدانى به نام گاماتوکوفرول 
است که به سالمت سیستم عصبى کمک مى کند. ضمنا 
پسته حاوى ویتامینB6است که با بهبود خلق و خوى و 

تقویت سیستم ایمنى بدن ارتباط مستقیم دارد.

 فندق؛ مدیریت دیابت 
سطح باالیى از چربى هاى اشباع نشده در این آجیل است 
که مى تواند منجر به بهبود سالمت قلب و عروق و بهبود 
 Eکنترل دیابت نوع 2 شود. فندق همچنین غنى از ویتامین
است که منجر به جلوگیرى از بروز آب مروارید و دژنراسیون 
ماکوال مى شود، ضمن اینکه از سالمت پوست حفاظت 
مى کند و منجر به کاهش خطر ابتال به زوال عقل مى شود.

کشمش؛ کاهنده عالئم افسردگى
ســلنیوم موجود در کشمش به ســالمت پوست کمک 
مى کند. کشــمش همچنین حــاوى مقادیــر زیادى از 
ویتامین هاى A و B اســت و منجر بــه کاهش عالئم 

افسردگى و مشکالت عصبى مى شود.

تخمه کدو؛ کاهنده کلسترول بد 
مصرف این آجیل منجر به محافظت در برابر ســرطان 
پروســتات مى شــود، تقویت کننده مثانه است و نقش 
پیشــگیرى کننده از پوکى اســتخوان دارد. تخمه کدو 
سرشار از منیزیوم است و به خاطر وجود فیتواسترول ها، 

کاهش مى دهد. سطح کلسترول LDL را 

 چرا دهان میوه اى با 10 ویتامین
بوى بد مى دهد؟ 

کارهاى ممنوع پس از غذا خوردن

درمان آرتروز
با داروهاى گیاهى

7 نوع آجیل براى دفع 7 بیمارى

چرا میکروب ها در پاییز 
 قوى تر مى شوند

 از غذا خوردننننننن

و ى
ا
م

کاهشمى دهد. LسطحکلسترولLDL راایمنى بدن کمک مى کند. بادام زمینى همچنین منبع خوبى ى و ع ن چ ى مز ى ن ى
از منیزیم است و مصرف منیزیم با بهبود سطح حافظه و 

محافظت در برابر از دست دادن حافظه ارتباط دارد.

ر رول ىح ش

اوتیسم،  پسرها را تهدید مى کند
ر پ ر م

ود در مســیر 
سرها بیش از

ه اوتیســم
 گذارد؛

ررررررررررررررهار

ىو لبیش یر بى یر
اختالالت زبانى نیز مشاهده 

مى شود.. 

بود قطعى 
 اقدامــات 

 صرفــًا جنبــه 
 دارد، ولى مى توان 

 الزم بــه بیمار درباره 
مــارى، علل ایجادکننده 
ننده بیمارى را کنترل کرد.

ن آرتروز مى توان از روش هاى 
غیر دارویى بهره گرفت. روش دارویى 

صرف داروها به صورت خوراکى، تزریق 
صلى یا موضعى است.

مل هاى متنوعى براى تســکین عالئم 
از ترکیباتــى که به این ــود دارد. یکى
ه دههاىحاوىعصا آو ف شود فم

ى
مز

و  ن 
ایمنــى تأثیرى ســتم 

کس دارد.

B9 9ا
3یک عدد سیب متوسط 0/33 م
بافت اینویتامینبراىبهبود دارد.
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 در فاصله کمتر از هفت ماه به آغاز جام جهانی روسیه، به نظر 
می رسد «کارلوس کی روش» بیشتر نفرات مورد اعتمادش 
در این تورنمنت را شناخته و می داند که قرار است چه کاري 
انجام بدهد. او البته یک مشکل کوچک براي بازي اول دارد 
که ناچار است جاي خالی سعید عزت اللهی محروم را پر کند. 
این اما دغدغه اصلی کى روش نیســت. مربی پرتغالی این 
روزها با یک مسئله به مراتب پیچیده تر مواجه است؛ سئوالی 
که هنوز جوابش پیدا نشده و مربوط به قلب خط دفاعی تیم 

ملی می شود.

فعًال حضور جالل حسینی و مرتضی پورعلی گنجی در روسیه 
قطعی شده و آنها احتماًال دو تن از بازیکنان فیکس تیم ملی 
خواهند بود. با وجود این، کی روش به خوبی می داند ســن 
جالل زیاد اســت و او حتی اگر با مصدومیت یا محرومیت 
مواجه نشود، کشــش انجام ســه یا چهار بازي در طول دو 
هفته را ندارد. در کنار جالل و گنجی، به نظر می رسد پژمان 
منتظري هم بخت زیادي براي حضور در جام جهانی داشته 
باشد. اما سن او هم باالست و همین مسئله ضرورت حضور 
یک مدافع باکیفیت دیگر در تیم را افزایش می دهد. حاال نفر 

چهارم کیست؟کارلوس در این سال ها نفرات زیادي را براي 
حضور در قلب خط دفاعی تست کرده؛ با وجود این، این اواخر 
کی روش بیشــتر از همه روي دو نفر خاص تمرکز داشــته؛ 
محمد انصاري و روزبه چشمی. او مدت ها انصاري را به اردو 
دعوت می کرد و زیر نظر می گرفت، تا اینکه نهایتًا در دو بازي 
پایانی مرحله مقدماتی مقابل کره جنوبی و سوریه این بازیکن 
را به میدان فرستاد. به این ترتیب به نظر می رسید کی روش 
«نفر چهارم» را پیدا کرده اما ناگهــان اتفاق عجیبی براي 
انصاري رخ داد. این بازیکن در نیمه دوم بازي با ســوریه به 

شکلی غیرمنتظره تعویض شد و از آن به بعد دیگر در اردوهاي 
نهایی تیم ملی حضور نداشته. شاید یکی از مشکالت حاجی 
انصاري این اســت که در پرسپولیس به پســت دفاع چپ 
برگشته.  بعد از او نوبت به روزبه چشمی رسید، اما اشتباهات 
پیاپی این بازیکــن در دیدارهاي لیگی و ملی هم حســابی 
کارلوس را ترسانده. چه بسا نیمکت نشین شدن چشمی برابر 
ونزوئال بعد از پنالتی بدي که به پاناما داد، نشانه اي از ناامید 
شدن کی روش باشد. حاال او دوباره سر خط برگشته؛ به جایی 

که باید یک تصمیم مهم در مورد این پست بگیرد. 

نصف جهان  ادعاى اخیر هاشم بیک زاده مبنى 
بر اینکــه قلعه نویى او را بــراى نیم فصل 
مى خواهد به برخى شــایعات در مورد 
خرافى بودن سرمربى ذوب آهن دامن 

زده است.
مدافع نفت تهران مدعى شده 
از ذوب آهن پیشــنهاد دارد. 
بازیکنــان نفت تهــران از 

خود در این تیم راضى نیستند شــرایط 
بــراى  جدایى از نفت لحظه شمارى و 

انگیزه این نفرات این است مــى کنــد. 
در بازى هــاى باقیمانده تا که با درخشش 

توجه  فصل  تیم هاى دیگــر را به خود نیم 
بین هاشم بیک زاده در جلب کنند. در این 
خود مدعى شده از امیر جمــع همبازیان 
رفتن بــه ذوب آهن قلعه نویــى براى 
این موضــوع خیلى پیشنهاد دارد. البته 
این دلیل که ســرمربى عجیب نیست. به 

خرافى دارد به هــر تیمى که با ذوب آهــن اعتقادى 
هاشم بیک زاده بوده موفق به کسب جام شده است.  

 همانطور که زیاد شــنیده و خوانده اید ،اخیراً بحث ارتباط 
مربیان سرشــناس کشــورمان با جادوگرها و رمال ها به 
محافل اصلى رســانه هاى ورزشى تبدیل شــده. بعد از 
حرف هاى مطرح شــده از ســوى برخى بازیکنان سابق 
لیگ برتــرى در مورد ارتبــاط مربیان آنها بــا جادوگر ها 
حاال دیگر اهالى فوتبال یکســرى از مربیان را با شــدت 
بیشــتر زیر نظر دارند و نتایج تیم هاى تحــت نظر آنها به 
طور جدى پیگیرى مى کننــد تا به نوعى متوجه چگونگى 
ارتباط شــان با جادوگر هــا و رمال ها باشــند. در این بین 
برخى مربیان هســتند که در مــورد خرافى بــودن آنها 
حرف هایى مطرح مى شــود. بحث هاشــم بیک زاده و 
قلعه نویى یکى از اینهاســت. مربیان دیگرى هم هستند 
که در روزهاى اخیر در مورد خرافى بــودن آنها در برخى 
سایت ها صحبت هایى مطرح شده که برخى آنها را در ادامه

 مى خوانید:
یکى از مربیانى که اعتقاد دارد شــانس در شرایطى خاص 
به ســراغ افراد مى آید فراز کمالوند اســت. مربى اى که 
سال هاســت یک زیر پیراهن را در بازى هاى خود بر تن 
مى کند چراکه اعتقاد دارد این زیر پیراهن براى او شــانس 
مى آورد. جالب اینکه از این زیر پیراهن تقریباً چیزى نمانده 

اما با این حال مورد احترام و حمایت آقا فراز قرار دارد.
فیروز کریمى بارها خودش به کــت جادویى اش اعتراف 
کرده. کتى که با آن حتى به قهرمانى آســیا هم رســید. 
آقا فیروز به گفته خودش تا همین چند ســال پیش اعتقاد 
زیادى به کتش داشت اما وقتى در یک بازى براى او شانس 

نیاورد آن را به آتش کشید.
تى شرت مشکى اکبر میثاقیان هم کم براى او شانس نیاورده 
اســت. این را خودش مى گوید و اعتقــاد دارد با این لباس 
مشکى چند تیم را در لیگ برتر نگه داشته و تیم هایى ر ا هم 
به لیگ برتر آورده است. بماند که میثاقیان بارها با همین این 
لباس مشکى از کار برکنار شده اما با این حال او اعتقاد دارد آن 
لباس برایش بارها خوش شانسى آورده و از دستش نخواهد 
داد. جالب اینکه میثاقیان بارها در هواى سرد زمستان هم با 
همین تى شرت مشکى خود روى نیمکت نشسته و حتى به 
دلیل همرنگى آن با لباس داور نیز حاضر نشده از تنش در 

بیاورد بلکه روى آن کاور بر تن کرده است.
 و همانطور که نوشــتیم  حاال یک مــورد عجیبى خرافى 
براى قلعه نویى پیدا شده است. مربى که اعتقاد دارد هاشم 
بیک زاده هر وقت در هرتیمى همراه او بوده، آن تیم قهرمان 
لیگ شده اســت. قلعه نویى یک بار با ســپاهان و دو بار با 
استقالل در حضور هاشم بیک زاده قهرمان شده است و براى 
همین دست بردار این بازیکن نیست. دو فصل پیش امیرقلعه 
وقتى در قبل از آغاز نیم فصل جانشین «تونى الیویرا» در 
تراکتورسازى شد دوست داشت بیک زاده را با خود به این 
تیم ببرد اما این بازیکن از ســوى على دایى سرمربى وقت 
صباى قم با اکبر صادقى هافبک ذوب آهن معاوضه شد. 
هاشــم در همان فصل با ذوب آهن قهرمان نیم فصل شد 
تا قلعه نویى حســرت بخورد که چرا او را به تیمش نیاورده 
است. در نیم فصل گذشــته قلعه نویى وقتى دید بیک زاده 
یک نیم فصل بدون تیم مانــده او را به تبریز برد تا برایش 
شانس بیاورد که البته فیفا با محروم کردن باشگاه تبریز همه 
خواب هاى قلعه نویى را تبدیل به رؤیا کرد. در حال حاضر که 
قلعه نویى سرمربى ذوب آهن است قصد دارد در نیم فصل  
باز هم هاشــم بیک زاده را با خود به این تیم ببرد تا بلکه در 
پایان فصل بدون جام نماند. یکى از رسانه ها نوشته بود که 
هاشــم هم به همبازیان خود در نفت در جمعى خصوصى 
گفته تا امیر قلعــه  را دارد غمى ندارد! باید دید با پیوســتن 
بیک زاده بــه ذوب آهن در نیم فصل ایــن خرافه عملى 

مى شود یا خیر.

نصف جهان  ورزشــگاه نقش جهان و دو  ورزشگاه 
دیگر بزرگ ایران این روزها به شکل هاى مختلف 

محل بحث هاى فراوان شده اند.
با اعالم مدیران باشــگاه تراکتورسازى، این تیم به 
دلیل شرایط نامساعد چمن ورزشگاه یادگار امام(ره) 
تبریز، تا اطالع ثانوى بازى هاى خانگى خود را در این 
ورزشگاه برگزار نخواهد کرد. تراکتورى ها حاضرند 
در ورزشگاه اختصاصى شش هزار نفرى و کوچک 
خود بازى کنند اما دیگر در یادگار به میدان نروند. با 
این حساب این ورزشگاه 70 هزار نفرى ترسناك(!) تا 
مدتى میزبان بازى هاى تراکتورسازى نخواهد بود. در 
اصفهان هم شرایط مشابهى وجود دارد. با اعالم مدیر 
مجوز حرفه اى باشگاه سپاهان، ورزشگاه نقش جهان 
به دلیل مشکالت عدیده ســاختارى مثل نداشتن 
گواهینامه ایمنى و امنیتى، نور غیر استاندارد، نداشتن 
خروجى هاى اضطرارى و چند مشــکل دیگر، فاقد 
استانداردهاى کنفدراســیون فوتبال آسیاست و به 
 AFC همین دلیل سپاهان نتوانست مجوز حرفه اى
را کسب کند. این کمبودها و مشکالت مى تواند در 
بازى هاى داخلى هم فاجعه هاى بزرگى به بار بیاورد 

ولى فعًال اتفاقى نیافتاده و بازى هاى سپاهان در این 
ورزشگاه برگزار خواهد شد! 

درباره ورزشــگاه امام رضا(ع) هم به اندازه کافى در 
رسانه ها بحث شده و هنوز مشکلى حل نشده است.  
این سه ورزشگاه مى توانســتند مایه اعتبار و افتخار 
فوتبال ایران باشــند. دو ســه ســال پیش، حضور 
پرشورها در ورزشــگاه یادگار امام(ره) در بازى هاى 

لیگ قهرمانان آسیا نقطه عطفى براى این ورزشگاه 
و فوتبال ایران بود. بازگشایى ورزشگاه نقش جهان 
پس از چندین ســال انتظار مى توانســت بهترین 
اتفاق براى فوتبال ایران و اصفهان باشد. ورزشگاه 
زیباى امام رضا(ع) در مشهد این پتانسیل را داشت 
که این شــهر را از زاویه اى دیگر هم به مردم جهان 
معرفى کند. اما با جوى که در حال حاضر وجود دارد، 

امیدى نیست که در آینده اى نزدیک شاهد رخ دادن 
این اتفاقات باشــیم. در تبریز مالک ورزشگاه براى 
مدیران تراکتورســازى خط و نشــان مى کشد، در 
اصفهان، بى توجه به خطــرات امنیتى نقش جهان، 
بازى ها در آن برگزار مى شــود و در مشهد همچنان 
تصمیم گیرنده اول و آخر درباره بازى در ورزشــگاه 
امام رضا(ع) مشــخص نیست و کســى مسئولیت 
نهایى را قبول نمى کند. به همین سادگى و به دلیل 
مدیریت ناکارآمد، سه ورزشگاه بزرگ و زیباى ایران 
که هزینه هاى نجومى و گزافى براى ســاخت آنها 
صورت گرفته، یا بالاســتفاده مانده اند یا در شرایط 
غیر اســتاندارد و خطرناك از آنها استفاده مى شود و 
هیچکس هم بازخواست نمى شــود و طبیعتًا هیچ 
پاسخگویى هم وجود ندارد. البته این مسائل خیلى 
مهم نیست و فعًال چیزهاى مهمترى در فوتبال ایران 

وجود دارد و باید به آنها پرداخت 
چیزى که در این بین جالب توجه است این است که 
نقش جهانى که آرزوى چندین ساله سپاهانى ها بود 
اکنون بالى جان آنها شده و با کمبودهایش مجوز 

جرفه اى را از این باشگاه دور کرده است.

 آرزوى سپاهانى ها حاال بالى جانشان شده!

امیرخان هم
 خـــرافى شده؟!

ملى پــوش ایرانى شــارلواى بلژیک گفت: 
جام جهانى براى ما همانند خامه و تزیینات 
روى کیک است و ما روحیه باالیى براى 

این رقابت ها داریم.
کاوه رضایى که در 14 بازى گذشته خود 
در لیگ بلژیک موفق شده شش گل براى 
تیم شارلوا به ثمر برساند سوژه رسانه هاى 
بلژیکى تبدیل شده است. این مهاجم ایرانى 
در گفتگو با یک ســایت بلژیکى در مورد 
شرایط،حضور تیم ملى ایران در جام جهانى 

و مسائل دیگر صحبت هایى انجام داد.
رضایى در ابتداى صحبت هایش در مورد 
حضورش در لیگ بلژیک اظهار داشــت: 
ترك ایران به نوعى ریســک بــود، اما در 
کنار این مهم است که حتى در لیگ کشور 
خودتان چه زمانى اقدام به تغییر باشگاه تان 
کنید. من بدون درنگ به پیشــنهاد شارلوا 
پاسخ مثبت دادم و به این پیشنهاد حتى براى 
بار دوم فکر نکردم. من بــه اینجا آمدم تا از 
بازى کردن لذت ببرم، باعث رشد تیم شوم 

و خودم هم در کنارش پیشرفت کنم.
«نیکوالس پنتو»، دروازه بان 36 ساله 
شارلوا هم در تمجید از هم تیمى ایرانى 
خود هــم اظهار داشــت: کاوه رضایى 
مهاجمى کامل است. ما در تمرینات هم 

مى بینیم که او چطور بدنش را آماده مى کند، 
دوندگى باالیى دارد و چگونه در کار هاى دفاعى 

هم شرکت مى کند. رضایى بازیکن خیلى ارزشمندى 
براى ماست.

کاوه رضایى در پاســخ به این پرسش که الگویت 
در فوتبال چه کسى اســت، خاطرنشان کرد: «تیرى 
آنــرى». زمانى کــه جوان تــر بودم فیلــم بازى ها 

و گلزنى هــاى او به خصــوص در تیم آرســنال را در 
یوتیوب مى دیدم.«پى یر یِــوس هندریکس»، مدیرعامل 

باشــگاه شــارلوا هم گفت: به خدمت گرفت کاوه رضایى آسان 
نبود، چون باید منتظــر مى ماندیم تا قرارداد او با اســتقالل به پایان برســد، چون اگر 

مى خواستیم رضایى را زودتر به خدمت بگیریم قیمت به خدمت گرفتن او براى ما باالتر 
تمام مى شد. کاوه در صورتى که در ایران مى ماند مى توانست رقم بیشترى دریافت کند، 
اما او انتخاب ورزشى کرد، چون مى خواست شانس خود را در اروپا امتحان کند و بازى در 

جام جهانى روسیه را مدنظر داشت.
مهاجم ایرانى شارلوا یادآور شد: من در تمامى رده هاى 

سنى براى ایران بازى کرده ام و با گروه خاصى از 
بازیکنان با هم بزرگ شده ام. جام جهانى براى 
ما همانند خامه و تزیینات روى کیک اســت. 
ما روحیــه باالیى براى جام جهانــى داریم و 
هر چیزى در این رقابت ها ممکن اســت و این 

جادوى فوتبال است.

یک مملی می شود.

نصف جهان  ادعاى اخیر هاشم بیک
بر اینکــه قلعه نویى او را بــراى
مى خواهد به برخى شــایعات
خرافى بودن سرمربى ذوب

زده است.
مدافع نفت تهران م
از ذوب آهن پیشــ
ت بازیکنــان نفت

خود دراین تیمراضشــرایط 
بــراى  جدایى از نفت لحظو 

انگیزه این نفراتمــى کنــد. 
بازى هــاىبکه با درخشش  در

توجه  فصل  تیم هاى دیگــنیم 
بین هاشم بیکجلب کنند. در این 
خود مدعىجمــع همبازیان
رفتن بــهقلعه نویــى براى

این موضــپیشنهاد دارد. البته 
این دلیل کهسعجیب نیست. به 

اعتقادى هــر تذوب آهــن دارد به خرافى
هاشم بیک زاده بوده موفق به کسب جام شده است
 همانطورکه زیاد شــنیده و خوانده اید ،اخیراً بح
مربیان سرشــناس کشــورمان با جادوگرها و
محافل اصلى رســانه هاى ورزشى تبدیل شـ
حرف هاى مطرح شــده از ســوى برخى بازیک
لیگ برتــرى در مورد ارتبــاط مربیان آنها بــا
حاال دیگر اهالى فوتبال یکســرى از مربیان را
بیشــتر زیر نظر دارند و نتایج تیم هاى تحــت
طور جدى پیگیرى مى کننــد تا به نوعى متوجه
ارتباط شــان با جادوگر هــا ورمال ها باشــند.
برخى مربیان هســتند که در مــورد خرافى بـ
حرف هایى مطرح مى شــود. بحث هاشــم ب
قلعه نویى یکى از اینهاســت. مربیان دیگرىه
که در روزهاى اخیر در مورد خرافى بــودن آنه
سایت ها صحبت هایى مطرح شده که برخى آنه

 مى خوانید:
یکى از مربیانى که اعتقاد دارد شــانس در شرایط
به ســراغ افراد مى آید فراز کمالوند اســت. مر
سال هاســت یک زیر پیراهن را در بازى هاى
مى کند چراکه اعتقاد دارد این زیر پیراهن براىا
مى آورد. جالب اینکه از این زیر پیراهن تقریباً چی
اما با این حال مورد احترام و حمایت آقا فراز قرار د

فیروز کریمىبارها خودش به کــت جادویى اش
کرده. کتى که با آن حتى به قهرمانى آســیا هم
آقا فیروز به گفته خودش تا همین چند ســال پی
زیادى به کتش داشت اما وقتىدر یک بازى براى

امیر
 خـــ

اى بلژیک گفت: 
خامه وتزیینات 
 باالیى براى 

 گذشته خود 
شش گل براى 
ژه رسانه هاى 
ن مهاجم ایرانى 
ژیکى در مورد 
ن در جام جهانى 

 انجام داد.
هایش در مورد 
ظهار داشــت: 
ک بــود، اما در 
در لیگ کشور 
غییر باشگاه تان 
شــنهاد شارلوا 
شنهاد حتى براى 
 اینجا آمدم تا از 
رشد تیم شوم 

ت کنم.
6ن 36 ساله 
یمى ایرانى 
کاوه رضایى 
تمرینات هم

را آماده مى کند، 
 در کار هاى دفاعى

ازیکن خیلى ارزشمندى 

 ین پرسش که الگویت
 خاطرنشان کرد: «تیرى 
 تــر بودم فیلــم بازى ها 

وص در تیم آرســنال را در 
ـوس هندریکس»، مدیرعامل 

: به خدمت گرفت کاوه رضایى آسان 
ماندیم تا قرارداد او با اســتقالل به پایان برســد، چون اگر 

ر به خدمت بگیریمقیمت به خدمت گرفتن او براى ما باالتر 
ى که در ایران مى ماند مى توانست رقم بیشترى دریافت کند، 
ون مى خواست شانس خود را در اروپا امتحان کند و بازى در 

داشت.
د: من در تمامى رده هاى 

م و با گروه خاصى از 
. جام جهانى براى
وى کیک اســت. 
 جهانــى داریم و 
مکن اســت و این 

رضایى: جام جهانى
براى ما 

خامه روى کیک است 

حاال یک 
مورد عجیبى خرافى 

براى قلعه نویى پیدا شده 
است. مربى که اعتقاد دارد 
هاشم بیک زاده هر وقت در 
هرتیمى همراه او بوده، آن 

تیم قهرمان لیگ 
شده است

ت

ى 

با وجود محرومیت امیرحسین صادقى به دلیل مصاحبه علیه 
مهدى رحمتى، او همچنان به ادعاهاى خود علیه دروازه بان 
اســتقالل اعتقاد دارد و آنها را تکرار مى کند. او  در استودیوى 
سایت آنتن حاضر شد و درباره شکایتش علیه باشگاه استقالل 
و البته ادعاهایش علیه رحمتى حرف زد. صادقى حرف هایش 
درباره رحمتى را تکرار کرد و گفــت: «من آن حرف ها را زدم 
و روى آن هم هســتم. صد بار دیگر هم بشود مى زنم. جلوى 
روى خودش هم مى زنم. البته با او دوســت هســتم و هیچ 
مشکلى ندارم و این حرف هاى دل امیرحسین صادقى است و 
به عنوان بزرگ تر به او احترام مى گذارم. او بزرگ تر من است و 
به شناسنامه  االنش نگاه نکنید. من شناسنامه اصلى و اول او را 

دیدم و او دو سال از من بزرگ تر است!» 
با این اوصاف اگر خود صادقى هم صغر ســن نداشته 

باشد و االن 36 ساله باشد، سن فعلى مهدى رحمتى 
با توجه به ادعاى صادقــى 38 خواهد بود. البته 

موضوع صغر ســن رحمتى موضوع تازه اى 
نبود و خود او سال ها پیش در یک گفتگو 

اعتراف کرده بود که براى فوتبال 
بازى کــردن ســنش را کمتر 
کرده اســت. تنها نکته تازه این 
افشــاگرى مشخص شدن سن 

دقیق و واقعى رحمتى بود. 

رحمتى رحمتى 
3838ساله ساله 
است؟است؟

                    نفر چهارم کیست؟
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«سون هیونگ مین»، شینجى کاگاوا و آرون موى 
سه بازیکنى هستند که از سوى AFC براى انتخاب 
لژیونر سال فوتبال آسیا کاندیدا شده اند. در انتخاب 
ســون هیونگ مین بازیکن تاتنهام و «شــینجى 
کاگاوا »هیچ بحث و تردیدى وجود ندارد. سون در 
تاتنهام فصل پیش یکى از بهترین ها بود هرچند در 
این فصل درخشش سابق را نداشته اما چند گل در 
لیگ برتر انگلستان به ثمر رسانده است. کاگاوا هم 
در دورتموند از ســال هاى خوب گذشته فاصله دارد 

اما همچنان جزو بازیکنان اصلى این تیم اســت و 
هر از گاهى مى درخشــد. اما سومین نفر این لیست 
یعنى «آرون موى» از استرالیا ناشناخته است و باید 
دید چرا AFC او را هم جزو کاندیداهاى لژیونر سال 

آسیا قرار داده است.
موى 27 ســاله فصــل گذشــته به تیــم بزرگ 
منچسترسیتى پیوســت اما حتى دریک بازى هم 
براى این تیم به میدان نرفــت و قبل از آغاز فصل، 
به هادرسفیلد دســته اولى قرض داده شد. او موفق 

شد با این تیم به لیگ برتر صعود کند و البته از سوى 
هواداران هادرسفیلد به عنوان بهترین بازیکن فصل 
تیم هم انتخاب شد. موى در فصل جدید لیگ برتر 
هم دو بار مقابل منچســتریونایتد و نیوکاسل براى 
تیمش گلزنى کرده اســت. او از سال 2012 به تیم 
ملى استرالیا دعوت شد و تاکنون 31 بازى ملى و پنج 

گل را در کارنامه خود ثبت کرده است.
اما به نظر مى رســد جاى رضا قوچان نــژاد در این 
فهرست خالى اســت. مهاجم تیم ملى ایران فصل 

گذشته، یک فصل رؤیایى را در هیرنفین هلند سپرى 
کرد. او در این تیم میانه جدولــى 20 گل زد و فقط 
با اختالف یک گل، از رســیدن به عنوان آقاى گلى 
لیگ اردویزه هلند بازمانــد. البته کیفیت لیگ هلند 
با لیگ برتر انگلســتان قابل مقایسه نیست اما زدن 
20 گل در یک فصل در یک لیــگ معتبر اروپایى 
کار بزرگى است و شــاید AFC مى توانست نام او 
را هم در فهرســت بهترین لژیونرهاى سال 2016 

آسیا قرار دهد.

  تکذیب خوانندگى 
تاجیک

 باز هم در آستانه جام جهانى مشکالت انتخاب 
خواننده، ترانه و ملودى براى آهنگ تیم ملى 
آغاز شد. با اینکه مسئوالن و متولیان فرهنگى 
فدراســیون فوتبال تجربــه الزم را دارند، اما 
نمى توانند تصمیم درســت و قاطعى درباره 
این موضوع داشته باشند. در حالى که 
دیروز خبرى مبنى بر انتخاب امیر 
تاجیــک خواننده سرشــناس 
کشورمان براى اجراى آهنگ 
تیم ملى در شــبکه هاى 
مجازى دست به دست 
مى شد، غالمحسین 
آبــادي  زمــان 
معــاون فرهنگی 
ن  ســیو ا ر فد
فوتبال انتخاب 
ترانه و ملودي 
ننــده  خوا و 
آهنــگ تیم 
را  ملــی 
تکذیب کرد.

زمان آبادي 
گفت: ضمن 
به  احتــرام 
تاجیک  امیر 
اعالم  بایــد 
کنــم هنــوز 
ترانه، ملودي و 
خواننــده آهنگ 
تیم ملی مشخص 
نشــده و مــن نمی 
دانم این خبــر از کجا 
منتشر شده و آن را تکذیب 
می کنم. البته پیشنهادهایی 
در این باره داشــته ایم و در 
حال بررسی هستیم اما هنوز 
هیچ خواننده اي انتخاب نشده 

است.

مدافع مورد عالقه «کارلــوس کى روش» که حتى بدون 
تیم هم به اردوى هــاى ملى دعوت مى شــد، با خطاى 
شدید مهدى طارمى به اتاق عمل رفته و شانس حضور در 
جام جهانى را از دست داده است. با وجود این ،کنعانى زادگان 
حضور در جام جهانى و بازى بــراى تیم کى روش را حق 
خودش مى داند. او اعتقاد دارد سرمربى تیم ملى پسرخاله 
و فامیل او نیست و شایســتگى هاى فنى باعث شده تا به 

تیم ملى دعوت شود.

وضعیت آسیب دیدگى ات به کجا رسید؟
باالخره مجبور شدم به اتاق عمل بروم. عمل موفقیت آمیزى 
داشتم و از االن به برگشت فکر مى کنم. هرچند چهار ساعت 
در اتاق عمل بودم اما احساس خوبى دارم و مطمئن باشید 
با قدرت برمى گردم. از یک هفته دیگر فیزیوتراپى را آغاز 
خواهم کرد و از دو ماه دیگر هم تمریناتم را استارت مى زنم.

به این ترتیب جام جهانى را هم از دست دادى؟
متأسفانه این مصدومیت جام جهانى را از من گرفت. اگر 
امکان داشت من حاضر بودم با فیزیوتراپى به میادین برگردم 

و قید جراحى را بزنم اما نظر دکتر این اجازه را به من نداد. 
مهدى طارمى خیلى بد من را زد و باعث شد رباط و مینیسکم 
همزمان پاره شود. کى روش خیلى به من اعتماد داشت و این 
مصدومیت مانع از حضورم در جام جهانى شد. انتظار داشتم 
مهدى طارمى هم اگر نمى آید، یک زنگى به من بزند اما 

خبرى از او نشد که نشد. اشکالى هم ندارد.

پس اگر طارمــى نبود مســافر جام جهانى 
مى شدى؟

حقم بود که در جام جهانى باشم. من خیلى زحمت کشیدم 
اما با این مصدومیت شانس بزرگى را از دست دادم. البته 

اتفاقى است که افتاده و دیگر به آن فکر نمى کنم. 

خیلى ها از اینکه کى روش تو را به تیم ملى دعوت 
مى کند، انتقاد داشــتند. خودت فکر مى کنى 

شایستگى حضور در تیم ملى را داشتى؟
اول از همه باید بگویم که رسانه هاى ما همه یا استقاللى یا 
پرسپولیسى هستند و دوست دارند بازیکنان این دو تیم به 
تیم ملى دعوت شوند. برخى از دوستان چشم دیدن بازیکنان 

شهرستانى را ندارند. با توجه به همین مسئله وقتى من به 
تیم ملى دعوت شدم از من کینه به دل گرفتند. اگر قرار بود 
من به حرف برخى از دوستان و رسانه ها بازى کنم، باید قید 
حضور در فوتبال را مى زدم و خیلى وقت پیش، از این رشته 
مى رفتم. کسانى که خوب من را مى گویند، تاج سر هستند 
اما کسانى که بد من را مى گویند، دشمن هستند. کى روش 
پسرخاله یا فامیل من نیســت و حتماً چیزى در من دیده 
است. من بازیکن بى کارنامه اى نیستم. من در استقالل و 
پرسپولیس بوده ام و در تمام رده هاى ملى هم بازى کرده ام. 
من شاگرد یحیى گل محمدى و دنیزلى بوده ام و چیزهاى 
زیادى از آنها یاد گرفته ام. دلیل این همه حرف و حدیث را 

واقعاً نمى دانم.

یعنى چون در استقالل و پرسپولیس نیستى از 
تو انتقاد مى کنند؟

بى ربط به این مسئله نیست. من دینم را به این دو تیم ادا 
کرده ام. من حتى طلبم از پرسپولیس را بخشیده ام اما چیزى 
در این مورد نگفته ام. بازهم مى گویم من به دلیل مشکالت 

مدیریتى از پرسپولیس جدا شدم و به استقالل رفتم.

  جاى گوچى
 خالى نیست؟ 

آزمون تابستان گذشته به روبین کازان بازگشت اما هنوز موفق نشده براى تیمش گلزنى کند. مهاجم ایرانى در حال 
حاضر بدترین فصل فوتبالى خود را پشت سر مى گذارد. آزمون با گذشت نزدیک به نیم فصل هنوز گلى نزده و تنها یک 
پاس گل داده است. در این پنج سالى که آزمون در لیگ روسیه بازى مى کند این فصل بدترین فصل فوتبالى اش است.

ایرانى نتوانســت گل بزند تا توانایى بازى اخیر روبین کازان با آرسنال هجدهمین بازى آزمون بود. باز هم لژیونر 
خودش را دوباره اثبات کند. در شرایط کنونى سردار 876 دقیقه است 

که نتوانسته گلزنى کند.
کارنامه آزمون به همراه روستوف در فصل هاى گذشته خیلى بهتر 
بود. او در هر بازى یا گلزنى مى کرد یا پاس گل مى داد. عملکرد 
خوب او در لیگ قهرمانان اروپا به همراه روستوف که منجر به 
گلزنى او به تیم هاى بزرگى شد. آزمون در فصل گذشته موفق 
شد به آژاکس، اتلتیکو مادرید و بایرن مونیخ گل بزند. آزمون 
در ورزشگاه روبین مدت هاست که گل به ثبت نرسانده است 
و تنها گل او در این ورزشگاه، به گلش در تیم ملى ایران مقابل 

روسیه باز مى گردد.
مهاجم ایرانى در روبین کازان به دلیل فروش «جوناس» تحت 

فشار هم است زیرا بردیف مهاجم برزیلى خود را فروخت 
تا سردار جانشین او شود. این مهاجم برزیلى 

در این فصل بــراى روبین کازان 
چهارگل زده بود و ســه گل 

هم با پیراهن هانوفر در 
لیگ آلمــان زده . در
 بازى هاى باقیمانده 
کازان  روبیــن 
تعطیــالت  تــا 
نى  مســتا ز
احتماًال طلسم 
گل نزنى سردار 

باقى مى ماند. 

فصل سیاه و سرد آزمون

نصف جهان کشمکش هاى 
رسانه اى سرمربى ذوب آهن و 
عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل 
تهران، از مباحث جالب توجه ورزشى هفته 
گذشــته بود. بحثى که باعث شــد امیرقلعه نویى از  
على الریجانى رئیس مجلس شــوراى اسالمى به 
علت ادبیات سربازان پیاده اش حسابى انتقاد کند. در 
روزهایى که برخى چهره هاى سیاسى نزدیک به طیف 
احمدى نژاد به خانواده الریجانــى تاخته بودند، انتقاد 

ژنرال از على الریجانى جالب توجه بود.
شکایت امیرحســین صادقى به AFC  و صحبت هاى 
مرفــاوى و قلعه نویى دربــاره طلب هایشــان از این 
باشــگاه باعث واکنش عضــو هیئت مدیره باشــگاه 
شــد. حســن زمانى با انتقــاد از بازیکنــان و مربیان 
ســابق این باشــگاه نســبت به شــکایت به فیفا و 
AFC گفــت:  ایــن آقایان بــا نام اســتقالل مطرح 

شدند. 
زمانــى  در گفتگو با رادیــو تهران در بــاره اظهارات 
امیرحســین صادقى نیز گفت:  هیچ اســمى از کسى 
برده نشده و شخصًا سال ها شاهد زحمات امیرحسین 
صادقى در استقالل بودم. او کسى است که از تیم هاى 
پایه باشــگاه زحمت کشــید و به تیم بزرگساالن 

آمد، اما از این موضوع گالیه دارم که چرا باید مســائل داخلى و 
خانوادگى باشگاه را بیرون مطرح کند. او باید به باشگاه مراجعه 
و مشکالتش را پیگیرى مى کرد. مطمئنًا اگر مشکلى هم بود ما 
خودمان در کنارش بودیم. متأســفانه برخى بازیکنان وقتى که 
باشگاه بزرگى همچون اســتقالل را انتخاب مى کنند، درست 
توجیه نیستند که نباید باعث ایجاد حاشیه و مشکل براى باشگاه 

شوند. 
زمانى در پاســخ به ادعاى صادقى که معتقد اســت هیچکس 
از باشــگاه با او تماس نگرفته نیز گفت:  باشگاه، هیئت مدیره 
دارد و اعضــاى آن هم براى همه مشــخص اســت. صادقى 
مى توانســت یک نامه به هیئت مدیره بنویسد و درخواستش را 
مطرح کند. مطمئنًا ما هم بررســى مى کردیم و دستور بررسى 
مى دادیم. مطمئن باشید من شــخصًا پیگیر مى شدم و با رئیس

 هیئــت مدیره هم مطرح مى کــردم. افرادى کــه اخیراً باعث 
این صحبت ها شــده اند، همگى از اعضاى خانواده اســتقالل 
هســتند. آنها بهتر از همه استقالل را مى شناســند و مى دانند 
چطور با ما ارتبــاط برقرار کننــد. نباید منتظر مدیر باشــند تا 
او ســراغ آنها برود. مــن همچنان خواهش مى کنم مســائل 
خانوادگى و داخلى را بیرون مطــرح نکنند.  عضو هیئت مدیره 
اســتقالل ادامه داد:  امیر قلعه نویى و دیگر دوســتان زحمات 
زیادى براى باشگاه استقالل کشــیده اند و واقعًا جاى قدردانى 
دارد. پس نباید اجازه داد مســائل به اینجا کشــیده شود. اینها 

صاحبخانه هستند و خودشان بیایند در باشگاه موضوع را مطرح
 کنند. 

اما چالش برانگیزترین بخش حرف هــاى زمانى جایى بود که 
گفت:  من نمى گویم این نفرات از طلبشــان بگذرند. منظورم 
این است که این آقایان با نام استقالل به اینجا رسیده اند و اگر 
اســتقالل نبود، اینها این کاره نبودند و کسى برایشان تره هم 
خرد نمى کرد! طبیعى اســت حاال که به این جایگاه رسیده اند، 
حداقل باید جایگاه استقالل را حفظ کنند. امیر حسین صادقى 
با نام استقالل، صادقى شد. امیر قلعه نویى هم با نام استقالل، 
قلعه نویى شد و صمد مرفاوى هم همینطور. ما براى همه اینها 
ارزش ویژه قائل هســتیم، ولى باید بیایند و مســائل خود را در 
باشگاه حل کنند. دعوا درست کردن و شکایت بردن به جاهاى 
دیگر، منطقى نیست. مســائل را باید داخلى حل کرد. مطمئن 
باشید اگر حق و حقوقى داشــته باشند ما اجازه نمى دهیم ضایع 

شود. 
  بنا به گزارش رسانه ها،صحبت هاى عضو هیئت مدیره باشگاه 
استقالل باعث شد قلعه نویى در واکنشــى تند، پاى  الریجانى 
رئیس مجلس را به منازعات فوتبالى باز کند. ســرمربى سابق 
اســتقالل گفت:  از ریاست محترم مجلس شــوراى اسالمى 
خواهش مى کنم که به برخى از سربازان پیاده شان ادب بیاموزد.  
صحبت هاى قلعه نویى اشاره به شایعه هایى دارد که حضور حسن 
زمانى در هیئت مدیره استقالل را مرتبط با نزدیکى او به رئیس 

مجلس مى دانند. وى در ادامه تأکید کرد:  من از استقالل شکایتى 
نکرده ام، هیچ وقت هم از این باشگاه شکایت نمى کنم، فقط در 
مصاحبه هایم اعالم کرده ام که بابت کار کردن در استقالل از این 
باشگاه مبلغى طلب دارم، این پول دستمزد من است و حق من 
و خانواده ام است، با این حال هیچگاه از استقالل براى گرفتن 
این پول شکایت نمى کنم. اینکه ایشان به من مى گوید تره هم 
برایم ُخرد نمى کنند، باید بگویم شاید براى ایشان خیلى چیزهاى 
دیگر هم ُخرد نکنند و شاید اگر در چنین جایگاهى نبود، وضعیت 

دیگرى پیدا مى کرد.  
 پس از صحبت هاى تند قلعه نویى بار دیگر زمانى پاســخ داد. 
عضو هیئت مدیره اســتقالل  گفــت:  بهتر اســت قلعه نویى 
یک بار دیگر مصاحبــه من با رادیو را گوش داده و بشــنود که 
چه چیزهایى گفته ام. اتفاقــًا من از او تعریف کــرده ام. اگر او 
صحبت هاى من را شــنید و باز هم چنین نظرى داشت، براى 
او دعا مى کنیم. ما ایشــان را دوســت داریم و از حرف هایش 
ناراحت نمى شویم. تنها درخواست من از قلعه نویى این است که 
یک بار دیگر به مصاحبه من توجه کنــد، چرا که حرفى علیه او 

نزده ام.
به گزارش نصف جهان، هر چند این دعواى رسانه اى یکى دو 
روز است که خاموش شده، قطعًا با توجه به بى تفاوتى استقالل 
نســبت به پرداخت طلب قلعه نویى، دیر یا زود دوباره این آتش 

روشن خواهد شد. 

ژنرال هم به الریجانى گیر داد!

گفتگو با مدافع مورد عالقه کى روش

کنعانى زادگان:  دینم را به قرمز و 
آبى ادا کرده ام!

  تکذیب خوانندگى 
تاجیک

 باز هم در آستانه جام جهانى مشکالت انتخاب 
خواننده، ترانه و ملودى براى آهنگ تیم ملى 
آغاز شد. با اینکه مسئوالن و متولیان فرهنگى 
فدراســیون فوتبال تجربــه الزم را دارند، اما 
منننمى توانند تصمیم درســت و قاطعى درباره 
این موضوع داشته باشند. در حالى که 
دیروز خبرى مبنى بر انتخاب امیر 
تاجیــک خواننده سرشــناس 
کشورمانبراى اجراى آهنگ 
تیم ملى در شــبکه هاى 
مجازى دست به دست 
مى شد، غالمحسین 
آبــادي  زمــان 
معــاون فرهنگی 
ن  ســیو ا ر فد
فوتبال انتخاب 
ترانه و ملودي

ننــده  خوا و 
آهنــگ تیم 
را  ملــی 
تتکذیب کرد.

زمان آبادي 
گفت: ضمن 
به  احتــرام 
تاجیک  امیر 
اعالم د بای

ایرانى نتوانســت گل بزند تا توانایى بازى اخیر روبین کازان با آرسنال هجدهمین بازى آزمون بود. باز هم لژیونر 
6خودش را دوباره اثبات کند. در شرایط کنونى سردار 876 دقیقه است 

که نتوانسته گلزنى کند.
کارنامه آزمون بههمراه روستوف درفصلهاىگذشته خیلى بهتر
بود. او در هر بازى یا گلزنى مى کرد یا پاس گل مى داد. عملکرد 
خوب او در لیگ قهرمانان اروپا به همراه روستوف که منجر به 
گلزنى او به تیم هاى بزرگى شد. آزمون در فصل گذشته موفق 
شد به آژاکس، اتلتیکو مادرید و بایرن مونیخ گل بزند. آزمون 
در ورزشگاه روبین مدت هاست که گل به ثبت نرسانده است 
و تنها گل او در این ورزشگاه، به گلش در تیم ملى ایران مقابل 

روسیه باز مى گردد.
مهاجم ایرانى در روبین کازان به دلیل فروش «جوناس» تحت 

فشار هم است زیرا بردیف مهاجم برزیلى خود را فروخت 
تا سردار جانشین او شود. این مهاجم برزیلى

در این فصل بــراى روبین کازان 
چهارگل زده بود و ســه گل 

هم با پیراهن هانوفر در 
لیگ آلمــان زده . در
 بازى هاى باقیمانده 
کازان  روبیــن 
تعطیــالت  تــا 
نى  مســتا ز
احتماًال طلسم 
گل نزنى سردار 

باقى مى ماند. 

3091 سال چهاردهم

چاى گوچىاى گوچى گ اى
؟ى نیست؟  ینیست؟ن ى

ب ىب ى ى ی و ی و یل و
تیم ملى دعوت شود.

وضعیت آسیب دیدگى ات به کجا رسید؟
باالخره مجبور شدم به اتاق عمل بروم. عمل موفقیت آمیزى 
داشتم و از االن به برگشت فکر مى کنم. هرچند چهار ساعت 
در اتاق عمل بودم اما احساس خوبى دارم و مطمئن باشید 
با قدرت برمى گردم. از یک هفته دیگر فیزیوتراپى را آغاز 
خواهم کرد و از دو ماه دیگر هم تمریناتم را استارت مى زنم.

به این ترتیب جام جهانى را هم از دست دادى؟
متأسفانه این مصدومیت جام جهانى را از من گرفت. اگر 
امکان داشت من حاضر بودم با فیزیوتراپى به میادین برگردم 

پس اگر طارمــى نبود مســافر جام جه
مى شدى؟

حقم بود که در جام جهانى باشم. من خیلى زحمت کش
اما با این مصدومیت شانس بزرگى را از دست دادم.

اتفاقى است که افتاده و دیگر به آن فکر نمى کنم. 

خیلى ها از اینکه کى روش تو را به تیم ملى دع
مى کند، انتقاد داشــتند. خودت فکر مى ک

شایستگى حضور در تیم ملى را داشتى؟
اول از همه باید بگویم که رسانه هاى ما همه یا استقال
پرسپولیسى هستند و دوست دارند بازیکنان این دو تی
تیم ملى دعوت شوند. برخى از دوستان چشم دیدن بازیک

نصف جهانکشمکش هاى 
رسانه اى سرمربى ذوب آهن و 
عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل 
تهران، از مباحث جالب توجه ورزشى هفته 
گذشــته بود. بحثى که باعث شــد امیرقلعه نویى از  
على الریجانى رئیس مجلس شــوراى اسالمى به 
علت ادبیات سربازان پیاده اش حسابى انتقاد کند. در 
روزهایى که برخى چهره هاى سیاسى نزدیک به طیف 
احمدى نژاد به خانواده الریجانــى تاخته بودند، انتقاد 

ژنرال از على الریجانى جالب توجه بود.
Cشکایت امیرحســین صادقى به AFC  و صحبت هاى 

مرفــاوى و قلعه نویى دربــاره طلب هایشــان از این 
باشــگاه باعث واکنش عضــو هیئت مدیره باشــگاه 
شــد. حســن زمانى با انتقــاد از بازیکنــان و مربیان 
ســابق این باشــگاه نســبت به شــکایت به فیفا و 
AFC گفــت:  ایــن آقایان بــا نام اســتقالل مطرح

شدند. 
زمانــى  در گفتگو با رادیــو تهران در بــاره اظهارات 
کسى گفت:  هیچ اســمى از امیرحســین صادقىنیز

برده نشده و شخصًا سال ها شاهد زحمات امیرحسین 
صادقى در استقالل بودم. او کسى است که از تیم هاى 
پایه باشــگاه زحمت کشــید و به تیم بزرگساالن 

آمد، اما از این موضوع گالیه دارم که چرا باید مســائل داخلى و 
خانوادگى باشگاه را بیرون مطرح کند. او باید به باشگاه مراجعه 
و مشکالتش را پیگیرى مى کرد. مطمئنًا اگر مشکلى هم بود ما 
خودمان در کنارش بودیم. متأســفانه برخى بازیکنان وقتى که 
باشگاه بزرگى همچون اســتقالل را انتخاب مى کنند، درست 
نیستند که نباید باعث ایجاد حاشیه و مشکل براى باشگاه  توجیه

شوند. 
زمانى در پاســخ به ادعاى صادقى که معتقد اســت هیچکس 
از باشــگاه با او تماس نگرفته نیز گفت:  باشگاه، هیئت مدیره 
دارد و اعضــاى آن هم براى همه مشــخص اســت. صادقى 
مى توانســت یک نامه به هیئت مدیره بنویسد و درخواستش را 
مطرح کند. مطمئنًا ما هم بررســى مى کردیم و دستور بررسى 
مى دادیم. مطمئن باشید من شــخصًا پیگیر مى شدم و با رئیس

 هیئــت مدیره هم مطرح مى کــردم. افرادى کــه اخیراً باعث 
این صحبت ها شــده اند، همگى از اعضاى خانواده اســتقالل 
هســتند. آنها بهتر از همه استقالل را مى شناســند و مى دانند 
چطور با ما ارتبــاط برقرار کننــد. نباید منتظر مدیر باشــند تا 
او ســراغ آنها برود. مــن همچنان خواهش مى کنم مســائل 
خانوادگى و داخلى را بیرون مطــرح نکنند.  عضو هیئت مدیره 
اســتقالل ادامه داد:  امیر قلعه نویى و دیگر دوســتان زحمات 
زیادىبراى باشگاه استقالل کشــیده اند و واقعًا جاىقدردانى
دارد. پسنباید اجازه داد مســائل به اینجا کشــیده شود. اینها

صاحبخانه هستند و خودشان بیایند در باشگاه موضوع را مطرح
 کنند. 

اما چالش برانگیزترین بخش حرف هــاى زمانى جایى بود که 
گفت:  من نمى گویم این نفرات از طلبشــان بگذرند. منظورم 
این است که این آقایان با نام استقالل به اینجا رسیده اند و اگر 
اســتقالل نبود، اینها این کاره نبودند و کسى برایشان تره هم

طبیعى اســت حاال که به این جایگاه رسیده اند،  خرد نمى کرد!
حداقل باید جایگاه استقالل را حفظ کنند. امیر حسین صادقى 
با نام استقالل، صادقى شد. امیر قلعه نویى هم با نام استقالل، 
قلعه نویى شد و صمد مرفاوى هم همینطور. ما براى همه اینها 
ارزش ویژه قائل هســتیم، ولى باید بیایند و مســائل خود را در 
باشگاه حل کنند. دعوا درست کردن و شکایت بردن به جاهاى 
دیگر، منطقى نیست. مســائل را باید داخلى حل کرد. مطمئن 
باشید اگر حق و حقوقى داشــته باشند ما اجازه نمى دهیم ضایع 

شود. 
  بنا به گزارش رسانه ها،صحبت هاى عضو هیئت مدیره باشگاه 
استقالل باعث شد قلعه نویى در واکنشــى تند، پاى  الریجانى 
رئیس مجلس را به منازعات فوتبالى باز کند. ســرمربى سابق 
اســتقالل گفت:  از ریاست محترم مجلس شــوراى اسالمى 
خواهش مى کنم که به برخى از سربازان پیاده شان ادب بیاموزد.  
صحبت هاى قلعه نویىاشاره به شایعه هایى داردکه حضورحسن
به رئیس زمانى در هیئت مدیره استقالل را مرتبط با نزدیکى او
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ژنرال هم به الریجانى گیر داد!

اعالم  بایــد 
کنــم هنــوز 
ترانه، ملودي و 
خواننــده آهنگ 
تیم ملی مشخص 
نشــده و مــن نمی 
دانم این خبــر از کجا 
منتشر شده و آن را تکذیب 
می کنم. البته پیشنهادهایی

در این باره داشــته ایم و در 
حال بررسی هستیم اما هنوز 
انتخاب نشده  هیچ خواننده اي

است.
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یک دستگاه وانت حامل بار برنج با برخورد به گاردریل 
حاشیه بزرگراه شهید همت تهران واژگون شد.

فرمانده آتش نشانى ایستگاه 100 با اعالم این خبر 
اظهار داشــت: با اعالم واژگونــى صبحگاهى یک 
دستگاه وانت حامل بار برنج در ساعت 7و30 دقیقه 
صبح روز یک شنبه به سامانه 125، بالفاصله آتش 
نشانان ایســتگاه 100 با هماهنگى ستاد فرماندهى 
سازمان آتش نشانى تهران، خود را به بزرگراه شهید 

همت، نرسیده به بزرگراه آزادگان رساندند. 
علیرضا وثوقى افزود: یک دستگاه خودرو وانت نیسان 
حامل بار حدود دو هــزار و 200 کیلوگرم برنج حین 
حرکت در مسیر، به علت نامعلومى با گاردریل حاشیه 
بزرگراه برخورد کرده و به طور کامل واژگون شــده 
بود. وى افزود: خوشبختانه راننده خودرو وانت قبل از 
رسیدن نیروهاى آتش نشانى، بدون آسیب دیدگى از 

اتاقک این وسیله نقلیه خارج شده بود.
این فرمانده آتش نشانى گفت: آتش نشانان به محض 
رســیدن به محل حادثه، جریان برق خودرو وانت را 
قطع کردند و پس از رفع نشتى بنزین، عالئم هشدار 

دهنده را در مسیر قرار دادند.
وثوقى افزود: نیروهاى آتش نشانى در پایان گونى هاى 
برنج را به حاشــیه امن بزرگراه منتقل کردند و پس از 
بازگرداندن خودرو وانت به حالت اولیه، محل حادثه 
را براى بررسى علت، تحویل کارشناسان راهور دادند.

فرمانــده انتظامى شهرســتان شــهریار از 
دستگیرى چهار زورگیر در کمتر از 24 ساعت 

خبر داد.
سرهنگ فریدون مکرمى اصل گفت: روز شنبه 
خانمى بــا مرکز فوریت هاى پلیســى تماس 
گرفت و اعالم داشــت که ســارقان، گوشى 
همراهش را با تهدید سالح ســرد و به زور به 
سرقت برده اند که بالفاصله تیمى از مأموران 
کالنترى براى بررســى موضوع و دستگیرى 
سارقان به آدرس اعالمى اعزام شد. وى افزود: 
با حضور مأموران کالنترى در آدرس اعالمى 
مشخص شد که خبر صحت داشته و سارقان 
که چهار نفر بودند با تهدید سالح سرد گوشى 
همراه مالباخته را به سرقت برده و به سرعت از 

محل متوارى گشته اند.
سرهنگ مکرمى اصل تصریح کرد: مأموران 
انتظامى با انجام اقدامات اطالعاتى و بازبینى 
دوربیــن هاى مداربســته محــل وقوع جرم 
موفق به شناسایى سارقان شدند و در کمتر از 
24ساعت آنها را دستگیر کردند. وى اضافه کرد: 
متهمان دستگیر شده در مقر انتظامى با توجه 
به ادله و مستندات پلیســى به ده فقره سرقت 
گوشى موبایل با تهدید چاقو از شکات اعتراف 
کردند که در بررسى ســامانه هاى تخصصى 
پلیس نیز مشخص شد متهمان داراى سابقه 

سرقت مى باشند.
فرمانده انتظامى شهرســتان شــهریار گفت: 
متهمان پس از تشکیل پرونده براى سیر مراحل 

قانونى به مرجع قضائى تحویل داده شدند.

پلیس آگاهى استان قم با انتشار تصویر یک 
کالهبردار متوارى، از هموطنان خواست تا در 
صورت شناسایى، کارآگاهان این پلیس را در 

جریان قرار دهند.
رئیس پلیــس آگاهى فرماندهــى انتظامى 
استان قم اظهارداشت: براساس خواست مقام 
قضائى استان قم مبنى بر انتشار تصویر یک 
کالهبردار متوارى، از هموطنان درخواست 
مى شود در صورت شناسایى اطالعات خود 
را در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهى قم قرار 

دهند.
سرهنگ احمد کرمى گفت: متهم با حضور در 
کنار دستگاه هاى خودپرداز و پرداخت مبلغى 
به صورت نقدى بــه مراجعه کنندگان از آنها 
درخواســت انتقال مبلغ به کارت دیگران را 
داشــته و در این عملیات بانکى با گذاشــتن 
صفر اضافى از شهروندان کالهبردارى کرده 
و متوارى مى شــد. وى افزود: شــهروندان 
مى تواننــد در صــورت شناســایى صاحب 
عکس موضوع را از طریق شماره تلفن هاى 
 ،025-2182739  ،025-2182715 )
2182749-025) در اختیار کارآگاهان این 

پلیس قرار دهند.

دستگیرى
 4 سارق زورگیر

کالهبردارى 
با واردکردن صفر اضافى!

همه ســاله با سرد شــدن هوا شــمار زیادى از مردم 
کشــورمان به دلیل استنشــاق گاز هاى سمى جان 
خود را از دســت مى دهند و چندین برابــر این تعداد 
نیز مسموم شده یا در معرض آســیب هاى ثانویه آن 
قرار مى گیرند. یکى از شــایع ترین علل مرگ و میر 
در کشــورمان به ویژه در بخش خانگى مســمومیت 
بر اثر استنشــاق گاز ســمى وخطرناك مونواکسید 
کربــن اســت. منواکســیدکربن طعم و بــو و رنگ 
ندارد به همین دلیل به آن قاتــل خاموش یا نامرئى
 مى گویند. این مســمومیت بر اثر اســتفاده نادرست 
از وسایل گازســوز مانند بخارى، آب گرمکن، پیک 
نیک وحتى زغال ایجاد مى شــود. آمــار تعداد فوت 
شــدگان بر اثر گازگرفتگى در ایران، نشــان دهنده 
عدم رعایت نکات ایمنى در اســتفاده از این وســایل 
از ســوى مردم اســت که متأســفانه علیرغم وجود 
راهکارهاى ســاده براى جلوگیــرى از آن، همواره 
شــاهد تکرار آن بــه ویژه در فصول ســرد ســال

 هستیم. 
روزهاى سرد ســال جارى نیز درحالى از راه مى رسد 
که آمار پزشکى قانونى نشــان مى دهد تنها در شش 
ماه نخست امســال 216 نفر در کشور جان خود را بر 
اثر گازگرفتگى از دســت داده اند کــه 63 نفر از آنها 
زن و153 نفر نیز مــرد بوده اند. ایــن آمار همچنین 
نشاندهنده آن اســت که استان هاى تهران، اصفهان 
و فارس به ترتیب با 49،17 و14 نفر بیشــترین آمار 
متوفیان بر اثر مســمومیت با گاز منواکســیدکربن را 
داشته اند و در مقابل ســاکنین استان هاى هرمزگان 
وگلســتان و ایالم و بوشــهر با رعایت نکات ایمنى 
در اســتفاده از وسایل گاز ســوز در زمره استان هایى 
قــرار گرفتند کــه هیچ فوتى بــر اثــر گاز گرفتگى

 نداشتند.
دومین مــاه از فصــل پاییــز در حالى رو بــه اتمام 
اســت که در روزهــاى اخیــر شــبح گازگرفتگى 
در چنــد نقطه ایــران یک بــار دیگر ایــن پرونده 
همیشــه باز را دوبــاره به جریــان انداخته اســت. 
از جمله آنها حوادثى اســت کــه در چادرهاى مربوط 
به زلزله زدگان اســتان کرمانشــاه روى مى دهد از 
مســمومیت نــوزادى 40 روزه تــا مــرگ پیرزنى 

60ساله.

قاتل خاموش به زلزله زدگان هم رحم 
نکرد

یکى از زلزله زدگان منطقه ثالث باباجانى به علت گاز 
گرفتگى در چادر جان خود را از دست داد.

این زن 60 ســاله از زلزله زدگان شهرســتان ثالث 
باباجانى بوده است. وى زیر چادر سکونت داشته و  به 
علت استنشاق گاز مونواکسیدکربن دچار گازگرفتگى 

شد و جان باخت.
 چند روز قبل از این حادثه و در روز جمعه نیز نوزادى 
40روزه که در چادر دچار گاز گرفتگى شده بود توسط 
دکتر امیرى،فرمانده گردان بهداشــت و درمان غرب 

ارتش از مرگ حتمى نجات یافت. 

گاز گرفتگى 45 نفر در مسجد
بعد از ظهــر روز 28 آبان، 45 نفر بر اثر نشــت گاز در 
مسجد فیروزآباد کجور استان مازندران مسموم شدند. 
بخشدار کجور نوشهر درباره مسمومیت جمعى از اهالى 
روســتاى فیروزآباد کجور گفت: این حادثه به دلیل 
نشت گاز مسجد رخ داد و خوشبختانه مشکل خاصى 
ایجاد نشد و فقط دو نفر از اهالى توسط بستگان براى 
ادامه درمان به مراکز درمانى شهرستان نوشهر اعزام 
شدند. رســتم سیاســرانى با بیان اینکه مسجد محل 
روســتاى فیروزآباد از بخارى با گاز کپسولى و منبعى 
استفاده مى کند، اظهار داشت: خوشبختانه این حادثه 

مشکل خاصى را ایجاد نکرد و وضعیت عادى است. 

6مصدوم بر اثر انفجار گاز 
رئیس جمعیت هالل احمر شهرســتان بندر ماهشهر 
گفت: بر اثر نشتى گاز شهرى در یک واحد مسکونى در 

شهر بندر امام(ره) شش نفر مصدوم شدند.
یاسر زائرى با بیان این خبر، اظهار داشت: در این انفجار 
و آتش سوزى که بامداد یک شــنبه رخ داد چهار نفر 
شامل یک مرد 38 ساله، یک خانم 35 ساله و دو فرزند 
دختر یک و پنج ساله دچار سوختگى باالى 70 درصد 
شدند. وى ادامه داد: منزل مسکونى این خانواده به طور 
کامل در آتش سوخته و دو نفر دیگر از همسایگان این 
خانه نیز بر اثر موج انفجار دچار جراحات سطحى شدند 
که پس از اقدامات درمانى از بیمارستان مرخص شدند.
رئیس جمعیت هالل احمر بندر ماهشهر خاطرنشان 

کرد: کارشناســان این جمعیت در حال بررسى محل 
حادثه و تهیه گزارش نهایى این ســانحه بوده و پس 
از تهیه گزارش نهایى، در مورد چگونگى مساعدت به 
خانواده هاى آسیب دیده و جبران بخشى از خسارات 

وارده به آنها تصمیم گیرى خواهیم کرد.

قاتل خاموش حریــف جان مرد جوان 
نشد

آتش نشــانان جان مرد جوانى را کــه در تهران بر اثر 
گازگرفتگى بى هوش شده بود، نجات دادند.

ســاعت 22 و42  دقیقــه یک شــنبه شــب حادثه 
گازگرفتگى در تهرانپارس، به سامانه 125 اعالم شد 
که به سرعت آتش نشانان به محل حادثه اعزام شدند. 
آتش نشانان باحضور در محل، در خانه را با استفاده از 
تجهیزات باز کرده و پس از ورود به منزل با وضعیت 
بى حال و بى هوش مرد 35 ســاله اى مواجه شدند و 
سریعًا این فرد را به فضاى باز منتقل کردند همچنین 
تا رســیدن عوامل اورژانس به محل، اقدامات اولیه 
براى این فرد که عالئم حیاتى ضعیفى داشت توسط 
آتش نشانان انجام و خوشبختانه وضعیت وى بهتر شد. 
با حضور عوامل اورژانس عملیات درمانى روى این فرد 

صورت گرفت و وى به مراکز درمانى منتقل شد.
با حضــور فرمانده عملیــات آتش نشــانى در محل 
مشخص شــد دودکش بخارى به دلیل نامشخصى 
از جاى خود خارج شــده، روى زمین افتاده و منجر به 
انتشار گاز خطرناك مونواکســید کربن شده بود؛ که 
خوشبختانه با اطالع رســانى به موقع مردم و حضور 
سریع آتش نشانان اتفاق ناگوارى روى نداد و مرد جوان 

از مرگ حتمى نجات یافت.
این حوادث همه در حالى روى مى دهد که پیشگیرى 
از مسمومیت با گاز CO بسیار ساده است. استفاده از 
وسایل گرمایشى اســتاندارد ، کنترل و انسداد منافذ 
مســیر دودکش قبل از راه اندازى بخارى بهترین راه 
پیشگیرى از بروز حوادث مسمومیت به شمار مى رود. 
دقت و توجه به داغ بودن دودکش نیز بهترین آزمایش 
براى کارکرد مناســب آن اســت. همچنین داشتن 
کالهک مخصــوص براى دودکش در پشــت بام ها 
براى جلوگیرى از عدم بروز خاموشى بخارى و انتشار 

گاز CO اهمیت باالیى دارد.
وانت حامل بار برنج به مقصد نرسید

آغاز دوباره قتل هاى سریالى
 قاتل خاموش

زمان اجراى حکم اعدام قاتل «ســتایش قریشى» که 
قرار بود بعد از ماه صفر اجرایى شــود هنوز اعالم نشده 
و مشخص نیســت که آیا حکم اعدام اجرا مى شود یا 
مجازات هاى جایگزین براى آن در نظر گرفته شــده 

است.
عسگر قاسمى آقباش، وکیل مدافع اولیاى دم ستایش 
در خصوص زمان اجراى حکم اعدام قاتل ستایش اظهار 
داشت: در خصوص زمان اجراى حکم اعدام باید دادستان 
عمومى و انقالب ورامین تصمیم گیرى کند. وى افزود: 
هنوز در رابطه با زمان اجراى حکم، تاریخى از ســوى 

دادستانى ورامین اعالم نشده است.
ابوالقاسم مراد طلب، دادستان انقالب و عمومى ورامین 

نیز در رابطه با زمان اجراى حکم قاتل ســتایش گفت: 
نمى توانیم در این خصوص اطالع رسانى داشته باشیم 

و از بیان جزئیات معذور هستیم.
ســتایش دختر بچه اى افغانســتانى بود کــه روز 22 
فروردین ســال 1395 از ســوى «امیر حسین» پسر 
17ساله همسایه ربوده شــد و به قتل رسید و پیکرش 
با اسید سوزانده شــد. الزم به ذکر است؛  قرار بود حکم 
اعدام قاتل ســتایش در تاریخ 27 مهرماه اجرا شود که 
غالمحسین اســماعیلى، رئیس کل دادگسترى استان 
تهران چند ساعت قبل از اعدام اعالم کرد که این حکم 
به تعویق افتاده اســت و احتماًال بعد از مــاه صفر اجرا 

مى شود.

رئیس پلیس پیشگیرى پایتخت از دستگیرى دو سارق 
حرفه اى لوازم داخل خودرو در محدوده عبدل آباد خبر 
داد و گفت: متهمان اعتراف کردنــد در چهار ماه اخیر 

روزى 6 فقره سرقت انجام داده اند.
سرهنگ رضا بستو گفت: در پى دریافت گزارش هاى 
متعددى در خصوص ســرقت لوازم داخلى خودرو، در 
محدوده خیابان هاى اطراف عبدل آباد، دستگیرى سارق 
یا سارقان در دستور کار عوامل کالنترى 152 خانى آباد 
قرار گرفت که در پایش اطالعاتــى، مأموران انتظامى 
دریافتند که سرقت ها توســط دو سارق با یک دستگاه 

خودروى سوارى سبز رنگ انجام مى شود.
وى با اشــاره بــه افزایش گشــت هــاى انتظامى و 
اعالم مشــخصات خودروى ســارقان به گشت هاى 

انتظامى، افــزود: عوامل کالنترى  خانــى آباد هنگام 
گشــتزنى در خیابان عبــدل آباد، خودروى ســارقان 
را مشــاهده و  در یک عملیات ضربتى،  دو ســارق را 
دســتگیر و براى انجام تحقیقات بــه کالنترى منتقل 

کردند.
سرهنگ بستو گفت: متهمان در بازجویى صورت گرفته 
ضمن پذیرش بزه انتسابى، اقرار کردند در چهار ماه اخیر 

روزانه حدود شش فقره سرقت محتویات داخل خودرو 
از خودروهاى پارك شده در خیابان هاى اطراف عبدل 
آباد مرتکب شده اند. رئیس پلیس پیشگیرى پایتخت با 
اشاره به اینکه این سارقان به بیش از 600 فقره سرقت  
لوازم داخل خودرو اعتراف کردند، خاطر نشــان کرد: با 
تکمیل پرونده، سارقان براى سیر مراحل قانونى تحویل 

پایگاه هشتم پلیس آگاهى شدند.

600 فقره سرقت طى4ماه 
با خودروى سبزرنگ

اعدام قاتل ستایش
 در زمانى نامشخص

مرد جوان وقتى با اصرار همسرش براى طالق مواجه 
شد او را مقابل چشم همسایه ها به قتل رساند.

ســاعت 7و30دقیقه صبح روز جمعه 26 آبان ماه سال 
جارى مأموران کالنتــرى 127 نارمک تهران با تماس 
تلفنى شهروندى از درگیرى خونین زوج جوانى حوالى 
خیابان آیت با خبر و راهى محل شدند. مأموران در محل 
حادثه با پیکر خونین زنى به نام «شهناز» روبه رو شدند 
که هنگام درگیرى با شــوهر 34 ساله اش «فرهاد» به 
شدت زخمى شــده بود. همزمان با انتقال زن جوان به 

بیمارستان مأموران شوهر او را بازداشت کردند. 
یکى از شاهدان گفت: «لحظاتى قبل صداى درگیرى از 
داخل کوچه به گوشم رسید. وقتى به داخل کوچه آمدم 
تعداد دیگرى از همســایه ها هم داخل کوچه بودند که 
مشاهده کردیم فرهاد، همسایه مان با همسرش درگیر 
شده اند. هنوز لحظاتى از مشــاجره آنها نگذشته بود که 
فرهاد با چاقو به همســرش حمله کرد و او را به شدت 
زخمى کرد. شهناز غرق در خون روى زمین افتاد و ما هم 

بالفاصله موضوع را به پلیس و اورژانس خبر دادیم.» 
ســپس مأموران براى ادامه تحقیقات راهى بیمارستان 
شــدند که دریافتند زن جوان بر اثر شدت جراحات در 
بیمارستان جان باخته است. نخستین بررسى ها نشان 
داد این زن و شوهر مدتى اســت با هم اختالف دارند و 
چند ماهى است جدا از هم زندگى مى کنند تا اینکه صبح 
جمعه مقتول جلوى خانه شوهرش مى آید و این درگیرى 

مرگبار رقم مى خورد. 
متهم در بازجویى ها به قتل همســرش اعتراف کرد و 
گفت: «من و همسرم 16 سال قبل با هم ازدواج کردیم. 
زندگى خوبى داشتیم و حاصل زندگى مان یک پسر است 
که االن در سن نوجوانى قرار دارد. چند سالى گذشت تا 
اینکه کم کم اختالفات ما شروع شد. ابتدا هر دو گذشت 
مى کردیم، اما وقتى اختالف هاى ما بیشتر شد درگیرى و 
مشاجره هاى لفظى هم به آن اضافه شد تا اینکه شش ماه 
قبل، همسرم قهر کرد و رفت. او اصرار داشت طالقش 
بدهم، اما من هر روز بهانه اى مى گرفتم و براى طالق به 
دادگاه نمى رفتم. صبح روز جمعه شهناز به در خانه آمد و 
شروع به داد و فریاد کرد و خواست که تکلیفش را روشن 
کنم. وقتى به او گفتم طالقش نمى دهم با چاقویى که 
همراه داشت به من حمله کرد. عصبانى شدم و چاقو را از 

دستش گرفتم و چند ضربه به او زدم.» 
ســرهنگ حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم جنایى 
پلیس آگاهى تهران بزرگ درباره این خبر گفت: «متهم 
پس از اقرار به قتل همسرش به دستور بازپرس جنایى 
براى تحقیقات بیشــتر در اختیار کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهى قرار گرفت. همچنین متهم براى بررسى 
ســالمت روحى و روانى اش به پزشکى قانونى معرفى 

شد.»
تحقیقات براى روشن شــدن زوایاى پنهان این حادثه 

ادامه دارد.

قتل همسر به علت درخواست طالق 
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شرکت خودروسازى فیسکر تولیدکننده خودروهاى 
برقى و خودران که توســط یکى از مشاوران سابق 
شرکت تسال تأسیس شــده، مدعى تولید خودروى 

برقى شده که در یک دقیقه شارژ مى شود.
در صورت تکمیــل مراحل طراحى ایــن خودرو و 

در همه گیر شدن استفاده از آن تحولى  چشمگیر 
زمینه کاربرد خودروهاى 

برقى به وجود مى آید.
شرکت مذکور باترى خاصى به همین منظور اختراع 
کرده که بعد از یک بار شــارژ در عرض کمتر از یک 

دقیقه مى تواند تا مسافت 800 کیلومتر را بپیماید.
ســاخت این خودرو توسط شــرکت فیسکر شرکت 
خودروســازى تســال را نیز به عقب خواهــد راند. 
قدرتمندترین خودروى تولیدى شــرکت تســال که 

100D Model S نام دارد، با یک بار شارژ باترى 
حداکثر مى تواند 540 کیلومتر را بپیماید.

نکته دیگر این اســت که باترى هــاى خودروهاى 
تولیدى شرکت تسال معموًال براى شارژ کامل نیاز به 
گذشت زمانى حدوداً  یک ساعت و نیمه دارند. شرکت 
فیسکر امیدوار است تولید انبوه خودروهاى یادشده تا 

سال 2023 آغاز شود.

بـا 6 سخت افــزار، سرعت اینترنت خانگـى خود 
را افزایش دهید

رامین مشکاه
سرعت اتصال اینترنت خانگى اغلب کمتر از آن چیزى 
اســت که خدمات دهندگان اینترنت وعده مى دهند. 
متأسفانه هر چیزى ممکن است باعث اختالل در سرعت 
اینترنت شــود. اگرچه خیلى از مشــکالت شبکه هاى 
خانگى با تغییرات نرم افزارى برطرف مى شود، اما گاهى 
اوقات نیز براى برطرف کردن آن باید به ســراغ تغییر 
سخت افزارى تجهیزات شــبکه رفت، به ویژه اگر چند 

سالى از عمر آنها گذشته باشد.
بعضى از روش هاى حل مشکل ســرعت کم اینترنت 
ساده و بدون هزینه هستند: بستن برنامه هایى که روى 
کامپیوتر باز هستند و پهناى باند شما را مصرف مى کنند، 
قرار دادن روتر در مرکز خانه، و اطمینان از این که بیشتر 
از میزان مصرف تعیین شــده ماهانه خــود از اینترنت 
اســتفاده نمى کنید. اگر از مهارت هاى الزم برخوردار 
باشید با دستکارى سیســتم عامل و افزایش میزان بافر 
اندوخته یا غیرفعال کردن تنظیمات ارسال و دریافت داده 
در پس زمینه مى توان تا حد زیادى سرعت دسترسى به 

اینترنت را افزایش داد.
اما بعضى اوقات مشکل مربوط به تجهیزاتى است که 
شما استفاده مى کنید (البته منظور خود کامپیوتر نیست). 
براى دستیابى به حداکثر ســرعت تأمین شده توسط 
خدمات دهنــده اینترنت خود مى توانیــد از ابزارهایى 
اســتفاده کنید که در این راه به شما کمک مى کند. در 

ادامه با برخى از جدیدترین آنها آشنا مى شویم.

 ARRIS SURFboard مودم کابلــى
SB6141

خدمات دهندگان اینترنت پرسرعت معموًال یک مودم 
کابلى را به مشــترکان خود اجاره مى دهند، اما شما با 
وجودى که هزینه تقریبًا قابل مالحظه اى را براى اجاره 
سالیانه این مودم ها پرداخت مى کنید، معموًال سریع ترین 
ســرعت ممکن را دریافت نخواهید کرد. بنابراین بهتر 
اســت در هزینه هاى خود صرفه جویى کنید و به سراغ 
مودم کابلى 60 دالرى Arris بروید (یک مودم کابلى 
همراه با روتر واى فاى داخلى به طور میانگین بیشتر از 

100 دالر قیمت دارد).
این دستگاه با اغلب سیســتم هاى کابلى سازگار است 
و ســرعتى معادل حداکثر 343 مگابیت در ثانیه براى 
دانلود و 131 مگابیت در ثانیه براى آپلود ارائه مى کند. 
این مودم اگر چه براى خدمات فیبرنورى فوق ســریع 
مثل آن چیزى که گوگل ارائه مى کند مناســب نیست، 
اما براى اغلــب طرح هاى باند پهــن کفایت مى کند. 
چراغ هاى نشــانگر به کار رفته در آن بــه راحتى قابل 
شناســایى هســتند و این به معناى آن اســت که اگر 
مشکلى به وجود بیاید شــما قادر به تشخیص دادن آن

 هستید.

 TP-Link Talon روتر واى فاى چند بانده
AD7200

بعد از بهینه سازى اتصال ســیمى  خود، حاال زمان آن 
رسیده تا شبکه واى فاى خود را اصالح کنید. روتر 350 
دالرى Talon AD720 سریع ترین روتر حال حاضر 
 802,11 nموجود در بازار است که نه تنها از پروتکل هاى
 802,11 adپشتیبانى مى کند، بلکه پروتکل جدید ac و
(سریع ترین واى فاى موجود) را نیز با خود به همراه دارد. 
در حقیقت، این فناورى خیلى سریع تر از توان بسیارى 
از دستگاه هاى موجود است. اما بد نیست از پیش شبکه 
خانگى خود را براى ســخت افزارهاى جدیدى که طى 

سال هاى آینده قصد خریدش را دارید، آماده کنید.

dLAN 550 پاورالین
بعضى از تجهیزات الکترونیــک را حتمًا باید با کابل به 
شبکه متصل کرد و اگر شما سیمکشى الزم را در خانه 
 .550 dLAN نداشته باشید، مى تواند دردسر ساز شود
یک دستگاه 225 دالرى است که به شما این امکان را 
مى دهد تا با استفاده از سیم کشى برق خانه یک شبکه 
ایجاد کنید. نصب آن بسیار ســاده بوده و با وجودى که 
ســرعت نهایى در این روش به اندازه اتصاالت سیمى  
رایج نیست اما به نسبت شبکه واى فاى خانگى سرعت 
بیشترى فراهم کرده و امنیت بیشترى دارند. همچنین 
در مدل 550، برعکس مدل 500 قبلى شــما مى توانید 

یک هات اسپات واى فاى خانگى جدید نیز ایجاد کنید.

Portal روتر کانال یاب
بعضى اوقات مشکل کم بودن سرعت واى فاى ربطى 
به اتصال شما ندارد و مشکل از سمت همسایگان شما 
است، زیرا همه شما ســعى دارید در یک زمان از یک 
پهناى باند یکسان اســتفاده کنید. Portal با انتقال 
واى فاى شما به یک طیف اختصاصى و دو برابر کردن 
آن با قابلیت FastLanes ازدحام را به ویژه در ساعات 
اوج مصرف (ابتداى شب) از بین مى برد. این باندهاى 5 
گیگاهرتز قبًال به دلیل اختصاص آنها به سیستم هاى 
رادار مثل نمونه هاى موجود در هواپیماها، قابل استفاده 
در دستگاه هاى واى فاى نبودند. اما Portal از تجهیزات 
شناسایى رادار استفاده مى کند و مى تواند این امکان را 
فراهم کند تا در زمانى که در نزدیکى شما رادارى وجود 
ندارد از این کانال ها استفاده کند. نتیجه کار یک واى فاى 
سریع تر است که همسایگان شما هم نمى توانند سهواً 

سرعت آن را کم کنند.

تلفن بى سیم AT&T EL52200 DECT 6.0 با 
سیستم پاسخ خودکار

اگر هنوز هــم از تلفــن معمولى یا VoIP اســتفاده 
مى کنید، خطى که از آن استفاده مى کنید ممکن است 

با اتصال اینترنت شما 
اختــالل ایجاد کند 
(تلفن هاى بى سیم 
و شبکه واى فاى 
در فرکانس هــاى 
کار  یکســان 
مى کنند) تلفن هاى 

 DECT بى سیم 
6,0 این مشــکل را 

برطرف مى کنند. یکى 
از گزینه هــاى پیش روى 

شما تلفن بى ســیم 47 دالرى 
شرکت AT&T است که بسیار هم 

مورد استقبال مشتریان قرار گرفته است.

کابل 
نــت  تر ا

 C a b l e
 Matters Cat۶a

 S n a g l e s s
Shielded

معمــوًال اگــر شــما از همــان 
کابل هــاى Cat5 معمول بــراى اتصال مودم 

به کامپیوتر اســتفاده کنید، براى سرعتى که خدمات 
دهنده اینترنت شــما ارائه مى کند کافى است. اما اگر 
اینقدر خوش شانس هستید که از یک اینترنت مافوق 
ســریع اســتفاده کنید یا اگر قصد دارید خانه یا محل 
کار خود را براى شبکه سیم کشــى کنید، بهتر است از 
 Cat5 6 اســتفاده کنید. کابل هاىa Cat کابل هاى
معمــوال قادرند تا یــک گیگابیت در ثانیــه را منتقل 
کنند که بیشــتر از اتصاالتى اســت که در حال حاضر 
ارائه مى شــود. اما Cat6a مى تواند تــا 10 گیگابیت 
در ثانیــه را تا فاصلــه 100 مترى (دو برابــر بلندتر از 
کابل هاى Cat6  ) منتقل کند. این ســرعتى اســت 
که اتصاالت اینترنت شــاید تا چند ســال آینده به آن

 برسند.

اگر تمایل دارید یک بازى ســاده و در عین حال بســیار 
ســرگرم کننده را دانلود و در گوشــى خود نصب کنید، 
پیشنهاد مى کنیم به بازى Rolling Sky روى آورید. 
این بازى گیم پلى بسیار جذاب و اعتیادآورى دارد و بدون 
تردید شما را هم به یکى از طرفداران خود تبدیل مى کند. 
بعضى از بازى هــاى موبایل با یک گیم پلى ســاده اما 
چالش برانگیز و زیبا گیمرها را مجذوب خود مى کنند. بازى 
Rolling Sky دقیقاً از همین دسته بازى ها محسوب 
مى شود. در این بازى شما نقش هدایت کننده یک توپ 
را بر عهده دارید که باید در مسیرى معلق در هوا حرکت 

داشته باشد. در مســیرى که توپ حرکت مى کند موانع 
زیادى وجود دارند که شــما باید با تمرکز و سرعت عمل 

باال از آنها عبور کنید.
براى تغییر مســیر حرکت توپ در بازى کافى است که 
انگشــت خود را بر روى صفحه نمایش گوشى بکشید. 
براى مثال اگر مى خواهید توپ به ســمت چپ منحرف 
شود، انگشت خود را به چپ بکشید و اگر مى خواهید توپ 
به سمت راست منحرف شود، کافیست انگشت خود را به 

سمت راست صفحه نمایش بکشید.
سیستم کنترل و هدایت توپ در بازى بسیار دقیق و زیبا 

طراحى شده و کوچک ترین مشــکل و باگى در آن دیده 
نمى شود. در مسیر معلقى که توپ در آن حرکت مى کند 
موانع زیادى وجود دارند. این موانع بسیار متنوع هستند و 
اشکال مختلفى خواهند داشت. براى مثال ممکن است 
مانعى شبیه به یک درخت کاج باشد، مانع دیگرى چکش 

باشد و...
هر مرحله از بازى شامل مسیر مشخصى مى شود که شما 
باید سعى کنید کل آن مسیر را طى نمایید. دقت کنید که 
با هر بار برخورد به موانع شما مى بازید و عالوه بر از دست 
دادن یک جان، باید آن مرحله بازى را از اول شروع کنید. 
عالوه بر موانعى که به آنها اشاره کردیم، در مسیر بازى 
خانه هاى انحرافى، تله  و حتى فنرى هم وجود دارند که 
بســیار جالب هســتند و براى عبور صحیح از آن ها باید 

سرعت عمل بسیار زیادى داشته باشید.
هر بار که وارد بازى Rolling Sky مى شــوید، تعداد 
جان هاى مشخصى در اختیارتان قرار مى گیرند. اگر پشت 
سر هم بازنده شوید و جان هایتان تمام شود، باید منتظر 
بمانید تا به تدریج و با گذشت زمان جان هایتان احیا  شوند. 
البته در این شرایط مى توانید از خرید هاى درون برنامه اى 
بازى هم اســتفاده کنید یا فیلم هــاى تبلیغاتى بازى را 
مشاهده کرده و در ازاى آن جان دریافت کنید. بازى زیباى 
Rolling Sky به صورت رایگان براى دو سیســتم 

عامل اندروید و iOS منتشر شده است.

بازى موبایلى Rolling Sky ،سرگرم کننده و اعتیادآور 

از  پس 
مدت ها شایعه، سرانجام هدست واقعیت مجازى مستقل 
شــرکت تایوانى HTC با نام اختصاصــى وایو فوکوس 
(HTC Vive Focus) معرفى شــد. این هدست در 
جریان کنفرانسى که HTC در پکن برگزار کرد رونمایى 

شد. 
منظور از مستقل بودن هدســت آن است که براى استفاده 
از آن نیازى به وجود یک اسمارتفون یا کامپیوتر نخواهید 

داشت و خود هدست به نمایشگر و پردازنده قدرتمندى براى 
ارائه تجربه واقعیت مجازى مجهز خواهد بود.تراشه اى که 
در هدســت HTC Vive Focus به کار رفته، تراشه 
قدرتمند اسنپدراگون 835 کوالکام است. صفحه نمایش این 
 (Super AMOLED) هدست هم از نوع سوپر آمولد
در نظر گرفته شده است و انتظار داریم در آینده بسیار نزدیک 
شاهد عرضه آن در بازار چین و سپس سایر بازارهاى جهانى 
 HTC باشــیم. بنا به گزارش هاى به دست آمده، هدست
Vive Focus از فناورى WorldSense پشتیبانى 
مى کند که به موجب آن قادر به تشخیص حرکات کاربر رو 

به سمت باال، پایین، چپ، راست، عقب و جلو خواهد بود. این 
 (Vive Wave VR) هدســت از پلتفرم واى ویو وى آر
بهره مى برد که یک پلتفرم متن باز است. پیش بینى مى کنیم 
که به زودى بازى هاى واقعیت مجازى که براى پلتقرم هاى 
گیر وى آر سامسونگ و دى دریم وى آر گوگل منتشر شده اند، 

براى پلتقرم ویو وى آر اچ تى سى هم منتشر شوند.
متاسفانه در حال حاضر هیچ اطالعاتى در مورد قیمت دقیق 
 HTC Vive Focus هدست واقعیت مجازى مستقل
 منتشر نشده است، اما بدون تردید در آینده نزدیک اطالعات 

بیشترى در مورد آن ارائه خواهد شد.

 HTC Vive Focus مستقل VR هدست
معرفى شد

برقى شده که در یک دقیقه شارژ مى شود.
در صورت تکمیــل مراحل طراحى ایــن خودرو و 

ىىىىىىولى در همه گیر شدن استفاده از آن تح چچچچچچچچشمگیر 
زمینه کاربرد خودروهاى 

0دقیقه مى تواند تا مسافت 800 کیلومت
ســاخت این خودرو توسط شــرکت
خودروســازى تســال را نیز به عقب
قدرتمندترین خودروى تولیدى شــر

اشت. براى مثال ممکن است 
 کاج باشد، مانع دیگرى چکش 

سیرمشخصى مى شود که شما 
یر را طى نمایید. دقت کنید که 
شما مى بازید و عالوه بر از دست 
حله بازى را از اول شروع کنید. 
ها اشاره کردیم، در مسیر بازى 
حتى فنرى هم وجود دارند که 
 براى عبور صحیح از آن ها باید 

داشته باشید.
Rolling مى شــوید، تعداد 
یارتان قرار مى گیرند. اگر پشت 
ن هایتان تمام شود، باید منتظر 
تزمان جان هایتان احیا  شوند. 

ها نا د ا د خ از د

از  پس 
مدت ها شایعه، سرانجام هدست واقعیت مجازى مستقل 
Cشــرکت تایوانى HTC با نام اختصاصــى وایو فوکوس 

ا ش ف (HTCVi eFoc s)

داشت و خود هدست به نمایشگر و پردازنده
ب واقعیت مجازى مجهز خواهد ارائه تجربه
sدر هدســت HTCViveFocus به
5قدرتمند اسنپدراگون 835 کوالکام است. صف
MOLED) هدست هم از نوع سوپر آمولد

آ ا ظا ا ا ش ف گ ظ

هدست

 هستید.
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شــرکت موزیال با عرضه نسخه تازه اى از مرورگر 
فایرفاکس ســرعت آن را دو برابر کرده و امیدوار 
اســت با عرضه یک نســخه تازه دیگر از مرورگر 
یاد شده در ســال 2018 باز هم این سرعت را دو  

برابر کند.
نسخه جدید مرورگر فایرفاکس، کوانتوم نام دارد و 
کارشناسان مى گویند اگر هم مدتى است در حال 
استفاده از مرورگر کروم هستید بد نیست نگاهى به 

این مرورگر به روز شده بیندازید.
کوانتوم که نسخه 57 مرورگر فایرفاکس محسوب 

مى شــود، مرورگرى متن باز و ســریع است و 
ســرعت آن دو برابر ســرعت نسخه 52 

مرورگر فایرفاکس 52 اســت که در ماه 
مارس گذشته عرضه شده بود. موزیال 
مدعى است فایرفاکس 57 سریع تر از 

کروم است.
موزیــال همچنین مــى گوید نصب 
افزونه هــا و پالگین هــاى جدید و 
متنوعى بر روى فایرفاکس 57 ممکن 

اســت و فناورى هاى تازه به کار گرفته 
شده در این مرورگر دسترسى به خدمات 

واقعیت مجازى، پرداخت آنالین و اجراى 
ساده تر بازى هاى تحت وب را ممکن مى کند.

SoundCloud Music & Audio برنامــه اى 
پرطرفدار با بیش از 500میلیــون دانلود از گوگل 
پلى در زمینه جستجو و دانلود موزیک هاى مورد 
عالقه خود مخصوص سیستم عامل اندروید است 
که توسط استودیوى SoundCloud مخصوص 
دو سیستم عامل اى او اس و اندروید عرضه شده 
است. با داشتن این برنامه رایگان برروى دستگاه 
اندرویدى خود مى توانید به آسانى موسیقى مورد 
عالقه خود را پیدا کنید و به گــوش دادن به آنها 
بپردازید و یا در صورت تمایل اقــدام به دانلود آن 
نمایید. این برنامه داراى یک سرور ابرى قدرتمند 
از همه موزیک هاى راك، کالسیک، جاز، هاپ و... 
است که به آسانى مى توانید به موزیک مورد عالقه 
 SoundCloud خود دست یابید. به طور کلى اپ
Music & Audio یــک اجتمــاع از آهنگ هاى 
موسیقى دان ها، بندها، تهیه کننده ها و آهنگسازها 
در تمامى سبک ها میباشد که با نصب داشتن آن 
برروى دستگاه اندرویدى تان مى توانید وارد دنیاى 
موسیقى شوید و آهنگ هاى جدید را پیدا کرده و 

گوش بدهید. 

فایرفاکسآپدیت 
 با سرعت 2 برابرى

اپلیکیشن جستجوى 
آسان موسیقى هاى روز 

براى اندروید

گوشب

از منظر بیشتر سازمان هایى که رویکرد استفاده حداکثرى از فناورى رایانش ابرى دارند، امنیت همچنان یک چالش بزرگ است که با آن مواجه مى شوند.
همچنانکه شــرکت ها بیش از گذشــته پى به مزایاى اســتفاده از فضاى رایانش ابرى مى برند، پذیرش و بهره بــردارى از خدمات فضــاى رایانش ابرى در حوزه کســب  و کار نیز افزایش

 مى یابد.
براساس تحقیقى که  توسط اینتل، در سال 2016 انجام شده، پذیرش و استفاده از خدمات رایانش ابرى در سازمان ها سه برابر شده است. همچنین اینتل براساس نظرسنجى که از سازمان ها 

انجام داده، پیش بینى کرده است که در 15 ماه آینده، حدود 80 درصد از کل بودجه هاى فناورى اطالعات براى راهکارهاى رایانش ابرى اختصاص خواهد یافت.
از آن جا که فضاى رایانش ابرى در سراسر جهان جاى پاى خود را بخوبى باز کرده، سطح حمله هاى سایبرى نیز به همین نسبت افزایش پیدا کرده است.

در طول سال ها، تمرکز بســیارى از مطالعات و تحقیقات انجام شده بر درك ماهیت واقعى تهدیدات ســایبرى که زیرســاخت هاى رایانش ابرى را هدف گرفته اند، معطوف شده است. اگر به 
این تهدیدات توجه کافى شود، به وضوح دیده خواهد شــد که تهدید رایانش ابرى هدف نهایى نیســت، علیرغم اینکه تهدید کردن آن نیاز به تالش سخت تر دارد؛ ولى آنچه مهم تر از رایانش 
ابرى است، اطالعات و برنامه هایى اســت در فضاى رایانش ابرى وجود دارد و جهت گیرى تهدیدات براى به دست آوردن آنهاست و این مســئله یک مشکل جدید نبوده و همیشه وجود داشته

 است.

به ابر 
اطمینان کن
ولى چتر با خود 
همراه داشته 
باش!

ساخت خودروى برقى که در یک دقیقه شارژ مى شود
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منبع: میزان

منبع: میزان 

منبع: فارس

منبع: تسنیم 

منبع: فارس

منبع: میزان

منبع: جام جم آنالین

منبع: میزان

تونل «آرش - اسفندیار» به طول 1300 متر ششمین تونل 

ش، بلوار اسفندیار و بزرگراه 
شهر تهران است که خیابان آر

نیایش را به هم متصل مى کند.

على الریجانى، رئیس 
مجلس شوراى اسالمى 

صبح  روز 28 آبان 
از مناطق زلزله زده 

کرمانشاه دیدار کرد و 
از نزدیک شاهد روند 

امداد رسانى بود.

جمع آورى 
کمک هاى 
مردمى در 
هالل احمر 

کرمانشاه 

متحده عربى برگزار شد. هفته مد ایران جمعه در امارات 

تصاویر هوایى از اسکان موقت زلزله زدگان کرمانشاه

کوئیک حسن و کوئیک عزیز، 
دو روستا از توابع شهرستان 

سرپل ذهاب هستند که در زلزله 
اخیر بسیار آسیب دیده اند.  

با فرارسیدن ایام 
شهادت حضرت امام 
رضا(ع) عاشقان و 

عزاداران حضرتش 
براى زیارت بارگاه 
نورانى ایشان در 

آخرین روز ماه صفر، 
جاده هاى منتهى به 
مشهد مقدس را 
پیاده روى کردند .

پاییز در شهرستان 

«الشتر» در استان 
لرستان


