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پیام هاى محرمانه پیام هاى محرمانه 
سید به سپاهانسید به سپاهان

دانشکده فنى و حرفه اى سما خمینى شهر در نظر دارد از طریق 
برگزارى مزایده عمومى، بوفه دانشــجویى خود را به پیمانکار 
واجد شــرایط واگذار نماید. متقاضیان مى توانند براى کسب 
اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار این آگهى به مدت یک هفته با 
شماره تلفن 33660209-031 داخلى 140 یا 125 تماس حاصل 
 www.sama khsh.ac.ir فرمایند یا به آدرس وب سایت

مراجعه نمایند.

              آگهى مزایده              آگهى مزایده
شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد مقدارى از لوله هاى فوالدى مازاد خود 
را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت مى گردد 
حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از انتشار آگهى دوم نسبت به دریافت اسناد مزایده مراجعه 

نمایند. 
محل بازدید: انبار شرکت آب منطقه اى اصفهان واقع در آبشار سوم 

                       آگهى مزایده عمومى                       آگهى مزایده عمومىنوبت اولنوبت اول

م الف: 100694 روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان

     آگهى مناقصه عمومى     آگهى مناقصه عمومىنوبت اولنوبت اول

اداره کل زندان هاى استان اصفهاناداره کل زندان هاى استان اصفهان

اداره کل زندان هاى استان اصفهاندستگاه مناقصه گزار
نشانى:  اصفهان، ابتداى اتوبان ذوب آهن

موضوع مناقصه

تهیه اقالم مواد غذایى به شرح زیر: 
برنج معمولى 805/000 کیلوگرم- ماکارونى 700 گرمى با قطر یک دوم میلى متر 145/000 ك- روغن مایع معمولى 70/000 ك- روغن سرخ کردنى 130/000ك- 
عدس درشت 38/000 ك- نخود 36/000 ك- لپه 30/000 ك- لوبیا چیتى 38/000 ك- قند 201/000 ك- چ اى ایرانى 500 گرمى 21/000 ك- لوبیا چشم بلبلى 

30/000 ك- لوبیا سفید 18/000 ك- آبلیمو 800 گالن 10 کیلویى- رب گوجه فرنگى 140/000 ك- خرما خشت 65/000 ك- سویا 20/000 ك- عدس ریز 20/000 ك 
 پنیر حلب 95/000 کیلوگرم- کره 15 گرمى 2/600/000 قالب- مربا 25 گرمى 2/600/000 عدد- حلوا شکرى 50 گرمى 900/000 عدد 

کلیه اقالم مواد غذایى مى بایست از نوع درجه یک و با کیفیت مطلوب باشد

تضمین شرکت در 
مناقصه

ضمانت نامه بانکى در وجه اداره کل زندان هاى استان اصفهان
به مبلغ 3/850/000/000 ریال

دریافت اسناد
دبیرخانه اداره کل زندان هاى استان اصفهان و پایگاه ملى مناقصات

از تاریخ 1396/08/09 لغایت 1396/08/15

تحویل اسناد
دبیرخانه اداره کل زندان هاى استان اصفهان

تا پایان وقت ادارى 1396/08/27

گشایش پیشنهادها
اداره کل زندان هاى استان اصفهان
مورخ 1396/08/29 ساعت 10 صبح

م الف: 100701
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فریدون جیرانى که این روزها فیلم «خفه گى» را بر روى پرده سینماها دارد، در مصاحبه خود با ماهنامه 24 به نکات جالبى در 
مورد انتخاب بازیگران این فیلم اشاره کرده است. او از جمله به نقش پوالد کیمیایى اشاره کرده است. کیمیایى هفته پیش در 

گفتگو با روزنامه جام جم به تندى از جیرانى انتقاد کرده بود که باعث شده نقش او آنطور که باید از آب درنیاید. 
حاال جیرانى در گفتگو با 24 در پاسخ به این پرسش جواد طوسى که چرا کاراکترى که پوالد کیمیایى در آن به ایفاى 
نقش مى پردازد کامل نیست، گفت: آن شخصیت اصًال ناقص است و در فیلمنامه اولیه هم نبود. بازیگر اول فیلم جوان 
بود و مى خواستیم با بازى پوالد کیمیایى در شخصیت «منصور»، شخصیت آن جوان را کامل کنیم. وقتى آن بازیگر 

جوان نتوانست بازى کند و حذف شد، پوالد هم گفت بگذار من بروم اما اشتباه کردیم که پوالد را حفظ کردیم. او 
واقعاً گناه داشت چون با اعتماد و اتکا به من آمد و مى دانست که نقشش کوچک است. وقتى «نوید» آمد، برگشتیم 
به فیلمنامه اول و چیزهایى از فیلمنامه دوم باقى ماند که باعث شد شخصیت منصور روى هوا باشد. االن حضور 

او نه مینیمال است، نه ماکسیمال، هیچى نیست!
جیرانى در ادامه افزود: من پوالد را دوست دارم و او هم سعى کرده که در آن بخش فیلم، بازى خیلى متفاوتى انجام 

دهد اما طفلک همه صحنه هاى بازى اش را از فیلم حذف کردیم.

فیلمبردارى فیلم سینمایى «آقاى سانسور» در تهران در 
حال پیگیرى است. فیلم ســینمایى «آقاى سانسور» به 
کارگردانى على جبارزاده و تهیه کنندگى غالمرضا گمرکى 
این روزها در لوکیشــنى حوالى شمال تهران و در مؤسسه 
علم و صنعت آریــا در حال فیلمبردارى اســت و تاکنون

 60 درصد از کار مقابل دوربین رفته.
با توجه به تولید نیمى از کار به زودى مراحل فنى فیلم نیز 
آغاز مى شود تا اولین ساخته سینمایى على جبارزاده هرچه 
زودتر براى حضور در جشنواره سى و ششم فیلم فجر آماده 

نمایش باشد.
علــى ضیایــى یکــى از شــرکت کنندگان مســابقه 
«خنداننده شو» برنامه «خندوانه» نیز به تازگى به این پروژه 

پیوسته و با انجام تست گریم نهایى مقابل دوربین رفت. 
محمدرضا فروتن، بهرام افشــارى، بهاره رهنما، بهنوش 
بختیارى، محمود پاك نیت، امید روحانى، گیتى قاسمى، 
امیر کربالیى زاده، على مثنوى، حســن نــورى و صحرا 
اسداللهى، همراه با هنرمند خردسال آرشین مثنوى دیگر 

بازیگران این فیلم سینمایى هستند.

 مجموعه تلویزیونى «مسافرى از هند»به کارگردانى قاسم جعفرى براى پخش از کانال فارسى 
شبکه آى فیلم در نظرگرفته شده است.

مجموعه تلویزیونى «مســافرى از هند» بــه تهیه کنندگى صدیقه صحت و نویســندگى علیرضا 
کاظمى پور، محصول سال 1381 است، که جزو سریال هاى پربیننده  پس از انقالب در تلویزیون ایران بوده 
است. داستان این مجموعه از این قرار است: «رامین نادرى براى درس خواندن به هندوستان مى رود. رامین که 
قرار است با دختردایى خود پروانه ازدواج کند، با دخترى هندى به نام سیتا آشنا مى شود و او را براى ازدواج به ایران 

مى آورد، اما ورود سیتا به ایران مشکالتى را به وجود مى آورد...»
شیال خداداد در نقش ســیتا، ســروش گودرزى در نقش رامین، الهام حمیدى در نقش پروانه، حمید گودرزى، 
نسرین مقانلو، شیرین بینا، عنایت شفیعى، مجید مشیرى، ایرج نوذرى و بهنوش طباطبایى بازیگرانى هستند 
که در این سریال به ایفاى نقش پرداخته اند.اولین قســمت از مجموعه تلویزیونى «مسافرى از هند» از امشب
 8  آبان هرشب ساعت 20:00 روى آنتن کانال فارسى آى فیلم قرارخواهدگرفت. بازپخش آن نیز در ساعت هاى

 04:00 و 12:00 روز بعد خواهد بود.

تنهــا دو هفته به اکــران یکى از پــر بازیگرترین 
فیلم هــاى تاریخ هالیــوود به نام «قتــل در قطار 
سریع السیر شرق» ساخته «کنت برانا» باقى مانده 
و به تازگى دو عکس تازه از حضور «جانى دپ» در 

این فیلم منتشر شده است.
فیلمبــردارى فیلــم ســینمایى «قتــل در قطار 
سریع الســیر شــرق» چندى پیش به پایان رسیده 
و اولین تیزر ایــن فیلم نیز در ســاختارى متفاوت 

منتشر شد.
این فیلــم جدیدترین اقتبــاس از رمــان جنایى

«قتل در قطار سریع السیر شــرق» شاهکار ادبى 
«آگاتا کریستى» است که «کنت برانا» کارگردانى 

آن را بر عهده دارد.
بازیگرانى همچون «جانــى دپ»، «جودى دنچ»، 
«دیزى ریدلى»، «میشل پنا» و «میشل پتیفر» در 
این پروژه همکارى داشــته اند و خود «کنت برانا» 
نیز در نقش کارآگاه مشهور «هرکول پوارو» ظاهر 

شده است. 
«مایکل گریــن» نگارش فیلمنامــه جدید «قطار 
سریع السیر شــرق» و «مارك گوردن»، «سیمون 
کینبرگ» و «ریدلى اسکات» نیز تهیه کنندگى این 
فیلم را برعهده خواهند داشت که داستان آن حول 
محور قتل یک آمریکایى در قطار و تالش کارگاه 
«هرکول پوارو» براى شناسایى قاتل و حل معماى 

قتل است.
برانا براى «ســینماکان» ویدئویى از کشور مالت 
که محل فیلمبردارى فیلم اســت، فرستاد و درباره 
بازیگران فیلم گفت: «ما یک گروه بى نظیر تشکیل 
داده ایــم این فقط یک داســتان معمایــى درباره 
اینکه چه کســى مرتکب شــد یا چگونه مرتکب

 شد نیســت. این درباره ســئوال مهم چرا مرتکب 
شد است.»

تیزر رونمایى شده «قطار سریع السیر شرق» قطارى 
را نشان مى دهد که در چشــم اندازى برفى حرکت 

مى کند. در این تصاویر که اولین بار ارائه شده، همه 
شــخصیت ها به نمایش درمى آیند کــه مى توانند 

قاتل باشند.
صدایى مى گوید: «من شر را در این قطار مى بینم.» 
و تماشاگران براى اولین بار ستاره هاى مشهور را در 
قالب شــخصیت هاى فیلم مى بینند. آخرین نما از 
خود برانا در نقش هرکو پوارو است که موهاى بلوند 

و سبیل خاکسترى کلفتى دارد.
رمان جنایى «آگاتا کریســتى» براى اولین بار در 
سال 1974 در فیلمى به کارگردانى «سیدنى لومت» 
و با بازى «آلبرت فینى»، «لورن باکال» و «اینگرید 
برگمن» به ســینما آمد و در نهایت جایزه اســکار 
بهترین بازیگر نقش مکمل زن را براى «برگمن» 

به ارمغان آورد.
این فیلم در مرحله پس از تولید بوده و «قتل در قطار 
سریع السیر شرق» در تاریخ 22 نوامبر 2017 اکران 

خواهد شد.

ی یچى ل ی ل ی ی و
بازى خیلى متفاوتى انجام و او همسعىکرده که در آن بخش فیلم، جیرانى در ادامه افزود: من پوالد را دوست دارم

دهد اما طفلک همه صحنه هاى بازى اش را از فیلم حذف کردیم.

      عزتى،       عزتى، 
شاکردوستشاکردوست
و حجازى فر    و حجازى فر    
  در «دو طبقه روى پیلوت»
  در «دو طبقه روى پیلوت»

راز «قتل 
در قطار 
سریع السیر» 
فاش
 مى شود

یک اقتباس دیگر از اثر
 معروف آگاتا کریستى

در«آقاى سانسور»بهاره رهنما و محمدرضا فروتن 

بازپخش مجموعه تلویزیونى «مسافرى از هند» از آى فیلم

جیرانى: اشتباه کردیم نقش پوال د را حفظ کردیم

لم سینمایى «دو طبقه روى پیلوت» 
فی

ى ابراهیــم ابراهیمیان و 
به کارگردانــ

تهیــه کنندگى کیومرث پــور احمد به 

تازگى وارد پیش تولید شده و به زودى 

با انتخاب عوامل، فیلمبردارى فیلم آغاز 
مى شود.

الناز شاکردوســت جدیدترین بازیگرى 

اســت که حضورش در «دوطبقه روى 

پیلوت» قطعى شده است. شاکردوست 

ین روزها فیلم سینمایى «خفه گى» 
که ا

ــینماها دارد و مشــغول 
را روى پرده س

بازى در فیلم سینمایى  «سراسر شب» 

ساخته فرزاد مؤتمن است، پس از پایان 

بازى در این فیلم به زودى جلوى دوربین 
ابراهیمیان مى رود.

پیش ازاین حضور جــواد عزتى و هادى 

در فیلم قطعى شــده بود. 
حجازى فــر 

«دوطبقــه روى پیلوت» چنــد بازیگر 

رح دیگر هم دارد که به زودى انتخاب 
مط

و معرفى مى شوند.

ابراهیمیــان پیش ازایــن در گفتگو با 

الین درباره این فیلم بیان 
خبرنگار هنرآن

: این روزها در مرحله انتخاب بازیگر 
کرد

یم و با برخى از بازیگران براى حضور 
هست

ذاکراتى داشتیم که هنوز 
در این فیلم م

قطعى نشده است.

کارگردان «ارســال یک آگهى تسلیت 

ى روزنامه» در ادامــه به حضور این 
برا

ششــمین جشنواره فیلم 
فیلم در سى و 

فجر اشاره کرد و گفت: ازآنجایى که فیلم 

ه کلید مى خورد بسیار بعید 
ما اواسط آذرما

شــنواره فیلم فجر برسد، 
است که به ج

 را دیــر آغاز کردیم و هم 
چراکه هم کار

اینکه فیلمبردارى کار به احتمال زیاد تا 

ن جشنواره ادامه خواهد داشت.
زما
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پزشکان معتقدند در صورتى که مبتالیان به آسم و آلرژى بیمارى خود را به خوبى تحت کنترل داشته باشند و 
احتیاط هاى الزم را انجام دهند، قادر خواهند بود بدون نگرانى ورزش کنند.

به گفته پزشکان، این بیماران باید عامل محرك آسم یا آلرژى را در خود بشناسند. به طور مثال زمانى که میزان 
ذرات گرده و مواد آلرژى زا در هوا باالست، باید در محیط هاى سرپوشیده و داخل ساختمان با پنجره هاى بسته 
ورزش کنند. همچنین هنگام ورزش کردن در فضاى باز از حضور در مناطقى با ســطح باالى مواد آلرژى زا 

همچون پارك ها و نواحى پرترافیک خوددارى کنند.
همچنین هواى خشک مى تواند در مبتالیان به آسم حساســیت آور باشد در حالى که آب و هواى مرطوب، 
ورزش کردن را راحت تر مى کند. عالوه بر این، هنگام ورزش کردن در فضاى باز بهتر است از طریق بینى 

نفس بکشند.
همچنین دویدن هاى طوالنى مدت و ورزش پرتحرکى مثل بسکتبال از جمله ورزش هایى هستند که موجب 

بروز آسم ناشى از ورزش مى شوند و بنابر این انتخاب ورزش مناسب براى این افراد حائز اهمیت است.
پزشکان همچنین تأ کید دارند در صورتى که بیمار مبتال به آسم یا آلرژى احساس کسالت و بیمارى دارد، تا 

زمانى که عالئم آلرژى در وى بهبود نیافته، باید ورزش کردن را به تعویق بیاندازد.

بسیارى از ما در فصل سرما، دست و پاهایمان سرد 
و بدنمان دچار لرزش مى شود. در این مواقع، هیچ 
نوشیدنى مانند دمنوش هاى گرمابخش حالمان را 

خوب نمى کند
نوشیدن دمنوش ها در فصل هاى پاییز و زمستان 
بسیار مفید اســت و نقش مؤثرى در پیشگیرى از 

ابتال به بیمارى هاى مختلف دارند.
در ایــن مطلــب دمنوش هایــى را معرفــى

 مى کنیم که در فصل سرما به بدنمان گرما و انرژى 
مى بخشند.

 دمنوش زنجبیل
ایــن دمنــوش بدنتان را گــرم مى کند و از شــر 
ویروس هاى سرماخوردگى در امان نگه مى دارد. 
مصرف دمنوش زنجبیل براى افرادى که سیستم 

ایمنى ضعیف دارند نیز مفید است.

موارد منع مصرف دمنوش زنجبیل
مصرف دمنوش زنجبیل بــراى مبتالیان به زخم 
یا درد معده مضر است و ســوزش معده را افزایش 
مى دهد. همچنین نوشیدن این َدمکرده سردرد هاى 
ضربان دار را تشدید مى کند، بنابراین باید با احتیاط 

استفاده شود.

دمنوش گزنه
گزنه سرشار از ویتامین C، انرژى زا و تقویت کننده 

سیستم ایمنى بدن است.
آب گزنه کم خونى و خســتگى مفــرط را نیز رفع 

مى کند. 

دمنوش زیرفون
مصرف زیاد دمنوش زیرفون کاهش فشارخون را 

به همراه دارد.

تقریبًا تمامى افراد تجربه سوختگى بر اثر آشپزى، 
آفتاب سوختگى یا حتى سوختگى هاى جزئى با 
مواد شیمیایى را داشته اند. اغلب سوختگى هاى 
خفیف با روش هاى خانگى قابل درمان هســتند 
اما در برخى موارد الزم اســت حتما با مراجعه به 

پزشک اقدامات درمانى فورى انجام شود.
زمانیکه فرد دچار سوختگى مى شود، مهم است که 
به شدت سوختگى توجه داشته باشد تا در صورت 
لزوم به پزشک مراجعه کند، اما در غیر این صورت 

درمان آن در خانه امکان پذیر است.
 برخــى از اشــتباهات مرســوم بــراى درمان 
ســوختگى وجود دارد که نه تنها مفید نیســتند،

بلکه حتى مى توانند شــدت سوختگى را افزایش 
دهند:

روغن یا اســانس: بســیارى از افراد ادعا 
مى کنند اســانس ها و برخى از روغن هاى مورد 
اســتفاده در آشــپزى همچون روغن نارگیل و 
زیتون براى درمان ســوختگى مفید هستند. هر 
چند روغن ها گرما را بــه دام انداخته و مانع از آن 
مى شوند که حرارت از محل سوختگى خارج شود، 
اما به دام افتادن حرارت مى تواند موجب تشدید 

سوختگى شود.
کره: بســیارى از افراد تصور مى کنند استفاده از 
کره در محل ســوختگى، روند درمان را تسریع 
مى کند. به رغم این باور رایج، کره همچون روغن، 
حرارت را در محل سوختگى نگه  داشته و موجب 

مى شود شدت سوختگى بیشتر شود.

ســفیده تخم مرغ: برخى افراد معتقدند قرار 
دادن ســفیده تخم مرغ خام روى سوختگى به 
درمان درد ناشى از آن کمک مى کند اما شواهدى 
وجــود ندارد کــه نشــان دهنــده تاثیرگذارى 

ســفیده تخم مــرغ باشــد. در حقیقــت، این 
احتمال بیشتر وجود دارد که ســفیده تخم مرغ
 در پخش کردن باکترى در محل سوختگى تاثیر 

داشته باشد.
یخ: بسیارى تصور مى کنند دماى سرد یخ در سرد 
کردن محل سوختگى مؤثر است در حالى که یخ 
آسیب بیشترى مى زند و محل سوختگى را بیشتر 

تحریک مى کند.
خمیردندان:  خمیردندان ممکن است به پخش 

شدن باکترى در محل زخم منجر شود.

عدم دریافت چربى 
و6 هشدار بدن

حذف کامل چربى ها از رژیم غذایى، بهترین روش براى کاهش وزن یا ارتقاى سالمت نیست. چربى ها 
براى جذب مواد مغذى مهم مانند ویتامین هاى E، K، D و A مورد نیاز هستند. عالوه بر این، چربى ها به 

عنوان یک بلوك ساختمانى براى غشاى سلولى و ایجاد هورمون در بدن مورد نیاز هستند.
برخى از چربى ها از قبیل امگا 3 براى کاهش التهاب بدن ضرورى هستند و مصرف آنها در کاهش 

وزن نیز مى تواند مؤثر واقع شود.
در اینجا شش نشانه هشدار دهنده که به شــما مى گویند به اندازه کافى از رژیم 

غذایى تان چربى دریافت نمى کنید، معرفى شده است:

احساس سرما: عدم دریافت کافى چربى هاى ســالم، مى تواند دماى بدن را به هم 
بزند و شما همیشه احساس ســردى کنید. قبل از اینکه با احساس سرما در بدن به فکر 
پوشیدن لباس بیشتر شود، مطمئن باشید که آیا به میزان کافى چربى از رژیم غذایى تان 
دریافت کرده اید یا نه. سلول هاى چربى در بدن ما مسئول تولید گرما هستند و افرادى 
که ذخیره چربى بدن شان بسیار پایین است، اغلب حتى در فصول گرم سال، از احساس 

سرما شکایت مى کنند.

عــدم تمرکــز و خســتگى ذهنــى: 
دالیــل متعــددى بــراى خســتگى ذهنى و 
عدم تمرکز وجــود دارد که یکــى از آنها فقدان 
چربى هــاى مهم در رژیــم غذایى اســت. در 
ایــن میــان، کمبــود امــگا 3 به طــور خاص

 مى تواند بر عملکرد ذهنى تاثیــر بگذارد. چون 
امگا 3 واحد سازنده مغز و سیستم عصبى مرکزى 
است. برخى مطالعات نشان مى دهند چربى هاى 
غیر اشباع در برابر افت ادراك و حتى زوال عقل 

نقش دفاعى دارند.

چرخه قاعدگى نامنظم: تغییرات 
هورمونــى از دالیل نامنظم شــدن 
چرخه قاعدگى هستند. در این میان 
عدم دریافت چربى هــاى ضرورى 
و ســالم، منجر به عــدم تولید کافى 
هورمون هایى مى شــود که تنظیم 
کننده قاعدگى هستند. یکى از عوارض 
جانبى چنین حالتى، افزایش احتمال 
پوکى استخوان است. زنانى که سیکل 
قاعدگى منظمى ندارند، احتمال این 
که چگالى اســتخوانى شان کاهش 

یابد بیشتر است.

کمبود ویتامین هاى محلول در چربى: کمبود ویتامین هاى 
محلول در چربى تقریبا نادر اســت و معموال در کشورهاى 
پیشرفته دیده نمى شود. با این حال کسانى که دچار سوء تغذیه 
یا رژیم غذایى غلط هستند، کمبود این ویتامین ها را تجربه 
مى کنند. ویتامین E یکى از ویتامین هاى محلول در چربى 

است.

کاهش کلسترول HDL و افزایش ترى گلیسیرید: دریافت رژیم هاى 
غذایى کم چرب مى تواند خطر ابتال به ترى گلیســیرید باال را افزایش دهد و میزان 
کلســترول خوب را کم کند. مصرف زیاد کربوهیدرات ها به جاى چربى هاى سالم 
خوراکى نیز مى تواند موجب افزایش ترى گلیســرید همراه با کاهش HDL شود. 
دریافت 35 درصد از کالرى توسط چربى ها ایده آل است به شرطى که این چربى ها 

از منابع سالمى چون روغن زیتون، مغزها، دانه ها و آووکادو باشند.

خشکى پوست: چربى ها براى حفظ سالمت پوست و جوانى آن بسیار ضرورى 
هستند. اولین عضو بدن که در اثر کمبود چربى سالمت خود را از دست مى دهد، پوست 
شماست. اگر پوست تان خشک است و شــوره مى زند، ممکن است دلیلش مصرف 

ناکافى چربى سالم باشد.

چند توصیه ورزشى 
براى مبتالیان به آسم و آلرژى

گرما بخشیدن به بدن با دمنوش هاى قوى

فشار خون باال یا ُپر فشارى خون، بیمارى است که در آن، خون 
به دیواره  شریان ها فشار وارد مى کند.

فشار خون باال مى تواند به مرور زمان به رگ هاى خونى آسیب 
زده و منجر به بیمارى  قلبى، بیمارى کلیوى، سکته مغزى و 

سایر مشکالت شود.
فشارخون باال را قاتل خاموش مى نامند زیرا عالمتى نداشته 
و ممکن است سال ها، تشــخیص داده نشده و درمان نشده 
باقى بماند. رژیم غذایى که مى تواند فشار خون را کنترل کند، 

تغذیه اى سرشار از پتاسیم، منیزیم، فیبر و کم نمک است.
ادامه  مطلب را بخوانید تا بدانید چه غذاهایى مى توانند به شما 

در مبارزه با فشار خون باال کمک کنند:

اسفناج 
پتاســیم به کلیه هاى تان کمک مى کند تا سدیم بیشترى از 
طریق ادرارتان دفع شــود، در نتیجه فشار خون تان کاهش 
خواهد یافت. سبزیجات برگدار که سرشار از پتاسیم هستند 
شامل اسفناج، کاهو، آروگوال، کلم برگ، برگ شلغم، برگ 
کلم برگ، برگ چغندر، برگ چغندر باعث کاهش فشار خون 

مى شود.

 سالمون
ماهى  منبع عالى پروتئین 

کم چرب اســت. ماهى هاى چرب مانند ماکرل و سالمون 
غنى از اســیدهاى چرب امگا 3 بوده که مى تواند فشار خون 
را پایین آورده، التهاب را کاهش داده و ترى گلیسرید را هم 

پایین بیاورد.
عالوه بر این منابع، ماهى قزل آال حاوى ویتامین D است. 
غذاهاى بســیار معدودى داراى ویتامین D هستند و این 
ویتامین هورمون مانند، داراى ویژگى هایى است که مى  تواند 

باعث کاهش فشار خون شود.

لبو و کاهش فشارخون
لبو سرشار از نیتریک اکسید اســت که مى تواند به باز کردن 
رگ ها و کاهش فشار خون کمک کند. همچنین محققان 
دریافتند نیترات موجود در آب لبو، فشــار خون افراد تحت 

آزمایش را در عرض 24 ساعت کاهش مى دهد.

 زنجبیل 
زنجبیل مى تواند به کنترل فشار خون کمک کند و همانطور 
که پژوهش ها نشان داده زنجبیل، جریان خون را بهبود داده و 

عضالت اطراف رگ هاى خونى را شل مى کند.

 آب انار
انار میوه اى ُپر خاصیت است که هم مى توانید از خود میوه لذت 
ببرید و هم از آب آن. مطالعات نشــان داده که نوشیدن یک 
فنجان آب انار یک بار به مدت چهار هفته و یک بار در روز در 

عرض مدت کوتاهى، فشار خون را کاهش مى دهد.

کاهش سریع فشار خون باال با 5 ماده غذایى 
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یک متخصص مغز و اعصاب با اشاره به 
عالئم سردردهاى خطرناك گفت: سردرد 
در افرادى که مبتال به نوع متاستاز سرطان 
هستند، مى تواند مبنى بر گسترش بیمارى 

در مغز آنها باشد.
فرزاد اشرافى درباره سردردهاى خطرناك 
بیان داشت: سردردهایى خطرناك هستند 
که عالئم هشدارى یک بیمارى حاد مغزى 

را دارا باشند.
وى با اشــاره به اینکه ســردردهایى که 
طى چند ثانیه به وجود مى آیند و فرد تابه 
حال تجربه نکرده اســت، از جمله عالئم 
هشدار دهنده است، افزود: سردردهایى که 
بسیار شدید است و فرد تابه حال تجربه 
نکرده و همراه با افت فشــار است، حتماً 
باید جدى گرفته شــود و فرد به پزشک 

متخصص مراجعه کند.
این متخصص مغز و اعصــاب ادامه داد: 
گاهى افراد سردردهایى از قبل دارند اما در 
هنگامى که فرم سردرد افراد تغییر یابد و 
به عبارتى جدید و سردرد او شدت داشته 

باشند، حتما باید بررسى شود.
اشــرافى با تاکید بر اینکــه افراد باالى 
50 ســال نیز باید به سردرد خود اهمیت 
دهند، عنوان کرد: سردردهاى افراد مبتال 
به سرطان نیز بســیار حائز اهمیت است 
چراکه علت آن مى توانــد در افرادى که 

مبتال به نوع متاســتاز هستند، مبنى 
بر گسترش سرطان در مغز آنها 

باشد.

بخش زیادى از سردردها 
ریشه عصبى  دارند

 همه باورهاى غلط درباره درمان سوختگى



1212ورزشورزش 3074 سال چهاردهمدوشنبه  8 آبان  ماه   1396

 لیگ برتر والیبال در شــرایطى برگزار مى شود 
که همچنان با حاشــیه ها و اتفاقات زیادى روبه 
رو است. شنیده مى شــود یکى از تیم هاى لیگ 
برترى با کودتــاى برخى بازیکنانــش روبه رو 
شــده اســت.  تعدادى از این بازیکنان که توقع 
نداشتند نیمکت نشین شــوند تالش مى کنند به 
هر نحوى که شده اخراج سرمربى تیمشان را رقم 

بزنند.
به نظر مى رســد در روزهاى آینده اتفاقات جالب 
توجهــى در این تیم رخ خواهــد داد. باید دید در 
نهایت بازیکنان ناراضى مى توانند به هدف خود 
برســند یا اینکه باید همچنان نیمکت نشینى را 

تحمل کنند.

چرا فرشــید باقــرى در دربــى بــازى کرد؟ 
چــرا «ســرورجپاروف» در دربــى بــازى 
نکــرد؟ تمــام ایــن ســئوال ها بــه یــک 
جــواب ختــم مى شــد و آن امیــد ابراهیمى 
بود. توضیحــات «وینفرد شــفر» در مورد این 
تصمیماتش نشان مى داد که شــفر هم در این 
مدت کوتاه فهمیده که ســردار تیمش شماره 6 
را برتن مى کند و تیمش را براســاس مهمترین 
مهره اش مى چیند تا او بــا آزادى عمل بتواند در 
میانه میدان رهبرى کند. براى اســتقالل اتفاق 
اول افتاده اســت اما از اتفاق دوم خبرى نبوده ، 
یعنى تیم بــراى آزادى عمل بیشــتر امید چیده 
شــده اما خبرى از خالقیت هاى شماره 6 نبوده 
اســت. یکى از دالیلى که اســتقالل تا اینجاى 
فصل نتوانســته گل بزند نبود امید اســت. مثل 
فصل گذشته. فصل گذشته هم تا زمانى که امید 
ابراهیمى ستاره نشــد، چرخ هاى استقالل به 

حرکت درنیامد.
تفاوت گل هاى زده استقالل در نیم فصل 
اول فصل گذشــته و نیم فصل دوم،ده 
گل بود که امیــد ابراهیمى روى 9 گل 

تأثیر مستقیم داشت و چند گل دیگر آبى ها هم از 
روى ضربات ریباند و برگشت ضربات ایستگاهى 
این بازیکن به ثمر رسید و همین اتفاقات چهره 

استقالل را با نیم فصل اول متفاوت کرد. 
این آمار نشان مى دهد که استقالل تا چه اندازه به 
هافبکش وابسته است و مشکل بزرگ استقالل 
را شــاید نه در مهاجمان و نه در مدافعان که در 
شماره 6 باید جستجو کرد. سجاد شهباززاده در 
آخرین مصاحبــه اش در دفاع از خــود گفته اگر 
مهاجمان اســتقالل گل نمى زنند خبرى از گل 
زدن بقیه بازیکنان از ضربه کاشــته، شوت از راه 
دور، کرنر یا هر راه دیگرى نیست و به طور کل 
کارخانه موقعیت سازى استقالل با مشکل روبه 

رو است.
اکثر این راه ها به امید ختم مى شود و او متخصص 
گل زدن از این راه هاست. شفر باید امیدوار باشد 
ابراهیمى که اولین پاس گلش را در تیم ملى داد 
در اســتقالل هم زودتر موتورش روشن شود تا 

شاید بتواند این تیم را از بحران بیرون بیاورد. 

  سردرگمى بدون فرمانده

کودتا در یکى از
 تیم هاى لیگ برتر 

والیبال

باشگاه بلژیکى بعد از شروع ناامیدکننده و قعرنشینى در جدول رده بندى ژوپیرلیگ با تغییراتى در نیمکت 
رهبرى خود مواجه شد تا همین شوك زمینه اوج گیرى آنها را فراهم کند.

اوستنده بلژیک با رامین رضائیان اصًال انتظارات را برآورده نکرد تا جایى که با چند شکست متوالى در 
هفته هاى آغازین فصل به قعر جدول چسبید تا کاندیداى نخست ســقوط لقب بگیرد. عنوانى که به 
مذاق طرفداران و مدیران باشگاه خوش نیامد تا زمینه اخراج سرمربى و حضور مربى جدید روى نیمکت 

رهبرى فراهم شود.
 رامین رضائیان ســتاره ایرانى که در همین گیر و دار با مصدومیت روبه رو شده بود با تغییرات صورت 

در میدان را پیدا کرد تا اینکه شنبه شب  از گرفته نیمکت نشین شد و کمتر فرصت حضور 
نهایت بهره را برد تا با زدن اولین گل فرصت شــش دقیقه اى که نصیبش شد 
دوبــاره نامش را بر ســر زبان ها خود در لیگ بلژیک با پیراهن اوســتنده 

بیاندازد.
با گلزنى ستاره ایرانى با نتیجه 3 در پایان بازى اوستنده با لوکرن که 
رسید «کاســتوویچ»، سرمربى بر صفر به سود یاران رامین به پایان 
خود پرداخت و گفــت:  «رضائیان اوســتنده به تمجید از شاگرد ایرانى 

از آن دست بازیکنان حرفه اى است 
که براى رسیدن به جایگاه ثابت دست 
به هر تالشى مى زند و خوشــحالم که او 
مزد صبورى و تــالش هاى خود را در 
بازى با لوکرن گرفت. رامین مدتى 
مصدوم بود و بایــد با برنامه اى 
خاص دوباره زمینه بازگشت او 
به ترکیب را فراهــم مى کردیم 
که خوشبختانه این اتفاق در بازى 

این هفته افتاد .»
تعریف و تمجیدهاى سرمربى 
اوســتنده از رامین رضائیان 
توأم شــد با نمره خوبى 
که رســانه هاى 

بلژیکى به ملى پوش ایرانى بعد از بازى 
با لوکرن و گلزنى ظرف شــش دقیقه 
دادند تا راه براى تثبیت جایگاه او در تیم 
بلژیکى هموار شــود. برد شنبه شب که 
دومین برد متوالى 3 بر صفر اوستنده بود 
باعث شد این تیم تا رده چهاردهم جدول 

صعود داشته باشد.

کاستوویچ: رضائیان کاستوویچ: رضائیان 
مزد صبورى خود را مزد صبورى خود را 

گرفت

سید مهدى رحمتى در طول ســال هاى اخیر و پس از 
جدایى بحث بر انگیز از سپاهان دوبار به محرم نویدکیا 
کاپیتان وقت ســپاهان پیــام داده بود کــه مى خواهد 
مجدداً به این تیم بازگردد. اما شــرایط بازگشت او مهیا 

نشد.
به گزارش نصف جهان، وى پس از آن جدایى معروف در 
پایان دومین سال مربیگرى قلعه نویى در سپاهان از جمع 
زردپوشان جدا شد و به استقالل رفت اما تقریباً خیلى زود 

پشیمان شد.
 رحمتى دو ســال پس از ترك ســپاهان، در سالى که 
اســتقالل قهرمان لیگ برتر و زردهاى اصفهان هم در 
ورزشگاه آزادى فاتح جام حذفى شــدند، ابتدا با محرم 
نویدکیا و در ادامه در تماس با ســمیعى نژاد، مدیرعامل 
وقت کارخانه فــوالد مبارکه که رابطــه خوبى هم با او 
داشت، خواستار بازگشت به اصفهان شد و سمیعى نژاد 

هم به شدت از این خواسته استقبال کرد.
هر دو در مالقاتى در تهران و در خیابان ســعادت آباد، با 
هم حســابى گپ و گفت کردند، قول و قرارهاى خود را 

گذاشــتند و در مورد مبلغ هم به توافق رسیدند. سمیعى 
نژاد به دادن پول هاى درشــت عادت داشــت و خیلى 
راحت با پیشنهاد رحمتى موافقت کرد. سید هم امیدوار 
بود که با  توجه به اخالق مدیرعامل سابق کارخانه فوالد 
مبارکه، باز هم یکى از بهترین قراردادهاى فوتبال ایران 

را به امضا برساند.
در ادامه علیرضا رحیمى، مدیرعامل و خوروش سرپرست 
وقت سپاهان سعى کردند تا ســمیعى نژاد را از تصمیم 
خود منصــرف کنند. رحیمى بــراى دلجویى از رحمان 
احمدى که فصل پیش او را از سپاهان کنار گذاشته بود،
 مى خواســت دوباره او را به ســپاهان بیاورد و دوست  
نداشت که رحمتى به اصفهان بیاید. سمیعى نژاد در ادامه 
با توجه به اصرارهاى رحیمى جواب برخى تماس هاى 

رحمتى را نداد و خاطر سید مکدر شد.
در آن ســال با توجه به این رخدادها پرونده بازگشــت  
رحمتى بسته شد و سپاهان با شــهاب گردان و رحمان 

احمدى راهى رقابت ها شد.
 یکسال بعد رحمتى با محرم نویدکیا تماس مى گیرد و 
از مى خواهد که شرایط حضور دوباره او را هر طور شده 

فراهم کند. برخى هواداران از ایــن تماس هاى مطلع 
مى شــوند و به محرم مى گویند که رحمتى به شــدت 
پولکى اســت،  یک بار به سپاهان پشــت کرده و دیگر 
تمایل نداریم تا او را در سپاهان ببینیم. این موضوع یک 
طرف و دوستى شدید نویدکیا با رحمان احمدى هم یک 
طرف قضیه که باعث شد کاپیتان سابق سپاهانى ها به 
تماس هاى رحمتى کم محلى کند و پروژه بازگشت براى 

دومین بار با شکست مواجه شود.
 حاال در روزهایى که سید مهدى رحمتى تبدیل به یک 
نیمکت نشین محض در اســتقالل شده و مربیان آبى، 
حســینى را به او ترجیح داده اند، بحث جدایى او در نیم 
فصل داغ شده است. هر چند او یک فصل و نیم دیگر با 
آبى ها قرارداد دارد، اما او طاقت نیمکت نشینى ندارد و 
احتمال ترك استقالل از سوى او بسیار باالست. سپاهان 
هم در چهارچوب دروازه حــال و روز خوبى ندارد و «لى 
اولیویرا» گلر برزیلى این تیم پر نوسان ظاهر شده است. 
باید دید همه این اتفاقات باعث مى شود که سید را دوباره 
در اصفهان و پیراهن سپاهان ببینیم یا اینکه در نیم فصل 

مى خورد.معادالت دیگرى رقم 

پیام هاى محرمانه سید به سپاهانپیام هاى محرمانه سید به سپاهان
گزارش نصف جهان از تالش هاى رحمتى براى بازگشت

مدافع ایرانى تیم القطر مى گوید در لیگ ستارگان 
کار براى مدافعان بســیار ســخت است چرا که 
مالکان تیم ها خرج هاى زیــادى براى آوردن 

مهاجمان خارجى مى کنند.
محمد طیبى در ابتداى فصل و پس از حضور در 
لیگ قهرمانان آسیا، از استقالل خوزستان جدا شد 
و در نهایت و پس از کش و قوس هاى فراوان به 
تیم القطر پیوســت، او با تیم القطر به  اسلوونى 
هم رفت و البته بازوبنــد کاپیتانى را این بازیکن 

بهبهانى بر بازو مى بندد.
مدافع خوزستانى تیم القطر در گفتگویى، درباره 
وضعیت قطر، لیگ ستارگان،تیم ملى و... صحبت 

کرد که در زیر مرور مى کنیم:
■ در لیگ ســتارگان قطر امکانات همه تیم ها 
عالى و در حد اروپاست، این کشور براى فوتبال 
خرج زیادى مى کند و هدف آنها موفقیت براى 
جام جهانى 2022 اســت. ورزشگاه هایى که در 
اینجا ساخته مى شوند فوق العاده هستند، متأسفانه 
این امکانات در فوتبال ایران نیســت و اگر این 
امکانات وجود داشته باشد، سرعت رشد فوتبال ما 

شود.بسیار بیشتر مى 
در  حه ■  و د

ایرانى هاى کمى زندگى مــى کنند اما چند نفر 
حضور دارند و با آنها ارتباط دارم، بازیکنان ایرانى 
هم اینجا هســتند که بعضى اوقات همدیگر را 
مى بینیم، سروش رفیعى، مرتضى پورعلى گنجى 

و... بعضى اوقات همدیگر را مى بینیم.
 ■ در قطــر پیــش از بــازى برنامــه هایــى

 انجام مى دهند تا دیــدار را جذاب تر کنند، من و 
«ژاوى» پیش از بازى السد با تیم ما همدیگر را 
دیدیدم و عکس یادگارى براى سایت رسمى لیگ 
ستارگان گرفتیم، ژاوى اصًال مغرور نیست و اتفاقًا 
مثل ایرانى ها بســیار خونگرم است. خوشحال 
هســتم که جایى بازى مى کنم که او هم در آن 

شاغل است.
■ اینجا براى حضــور مهاجمان و هافبک هاى 
گلزن خرج زیادى مى کنند و بازیکنان بزرگى در 
این لیگ بازى مى کنند، این کار را براى مدافعان 
سخت مى کند، براى همین تعداد گل هاى زیادى 

در بازى ها رد و بدل مى شود.
■ من در جلسه اخیر تیم به سرمربى اعالم کردم 
که دیگر نمى خواهم کاپیتان باشم و بهتر است 
این وظیفه به بازیکن دیگرى ســپرده شــود تا 
تمرکزم را تنها روى بازى خودم داشــته باشم و 

بتوانم به تیمم بیشتر کمک کنم.
 ■ من ســخت تالش مى کنم تا بتوانم در جام 
جهانى روســیه در تیم ملى حضور داشته باشم، 
مى دانم کار سختى در پیش دارم اما تمام تالشم را 
انجام مى دهم تا نماینده خوزستان در جام جهانى 
باشم، مطمئن هستم که کادرفنى تیم ملى همه 
بازى هاى لیگ برتر و البته لژیونرها را 
مى بینند و به حضور در اردوهاى 

تیم ملى امید دارم. 

  ژاوى مثل ایرانى ها خونگرم است!

نادر قاضى پــور، نماینده مردم ارومیه کــه با رفتارهاى 
قومگرایانه در مجلس شــوراى اســالمى شــناخته 
مى شــود در جدیدترین اقدام تذکرى کتبــى به وزیر 
ورزش ارائــه داد کــه در آن بــه حکــم محرومیت 
مهدى کیانــى، کاپیتــان تراکتــور اعتراض شــده 

است. 

اعتراضى عجیب که در آن فدراســیون فوتبال و کمیته 
انضباطى را باند تاج خوانده و حکــم کیانى را ظالمانه. 
قاضى پــور در تذکر کتبى به ســلطانى فر، وزیر ورزش 
نوشته:«به اســتحضار مى رساند مطلع شــدیم آقاى 
مهدى کیانى به ناحق در باند حاکم، جناب آقاى تاج در 
فدراسیون فوتبال محروم شده اند. انتظار دارم حضرتعالى 

شخصاً براى دفاع از حق و حقوق مردم آذربایجان نسبت 
به لغو این محرومیت ظالمانه اقدام الزم به عمل آورید.»
مهدى کیانى به دلیل درگیرى با عارف آغاسى در رختکن 
تراکتور از طــرف کمیته اخالق به دو مــاه محرومیت 
محکوم شــده بود و باشــگاه تراکتور هم به این حکم 

اعتراض رسمى کرده است. 

ظلم باند «تاج»!

الهه مهرى دهنوى

کمى قبل از آغاز لیگ هفدهم، وقتى «اوکراین» دوباره 
مقصد اردوى تابســتانى سرخپوشان شــد، بسیارى از 
هواداران نگران بودنــد که تیم دوباره بــا چند بازیکن 
اوکراینى به تهران برگردد. این بار اما دیگر خبرى از «تولد 
ناخواســته» در اردوى تیم «برانکو ایوانکوویچ» نشد و 
معاون اقتصادى باشگاه، به دنبال کشف «پریموف» ها 
و «پلى یانسکى» هاى تازه اى نرفت. دو بازیکن خارجى، 
در فهرست خرید پرسپولیس قرار داشت. اولى، «گادوین 
منشا» بود که خیلى زود به توافق رسید و قراردادش را با 
این باشگاه امضا کرد. ستاره اهل نیجریه باشگاه پیکان 
اواسط فصل گذشته نیز آماده بود تا به تیم برانکو اضافه 
شــود اما با مخالفت جاللى، این اتفاق چند ماه به تعویق 
افتاد. منشا امتحانش را در پیکان پس داده بود و هیچکس 
از دریچه تردید به کیفیت باالى این مهاجم سختکوش 

نگاه نمى کرد.
دومین خرید خارجى تابستان، از 
عراق آمــد. ایوانکوویچ در دوران 
حضور در پرسپولیس، چند مذاکره 
بى ســرانجام با فوتبالیست هاى 
عراقى داشــت و باالخره یکى از 
ستاره هاى نسل جدید فوتبال 
این کشــور را بــه خدمت 
گرفــت. در حافظــه 

عالقه مندان به فوتبال در ایران، خاطره هاى چندان مثبتى 
از فوتبالیست هاى عراقى وجود نداشت. آنها به بداخالقى، 
خشونت و بى نظمى شــهره بودند و ابتداى فصل وقتى 
حضور «بشار رســن» در جمع ســرخ ها به تأخیر افتاد، 
خیلى ها از او به عنوان «جاسم کرار» جدید نام بردند اما 
زیاد طول نکشید که رسن، تفاوتش را نشان بدهد. مسابقه 
رفت با االهلى، فرصت تماشاى بازیکن تازه وارد را براى 
هواداران به ارمغان آورد. بازیکنى که در دقایق پایانى به 
زمین فرستاده شد و با ارسال ها و پاس هایش، گره مسابقه 
را باز کرد. قرمزها به سرعت مجذوب ذخیره طالیى شان 
شدند و در انتظار تماشاى او در ترکیب ثابت بودند. حواشى 
محسن مسلمان قبل از دربى، جاى بشار را در بین نفرات 
ثابت برانکو باز کرد و فوتبالیست عراقى آنقدر شگفت انگیز 
ظاهر شــد که خروجش از زمین در دقیقه 66 براى ورود 
مسلمان، تماشاگران تیم برانکو را نگران کرده بود. سرعت 
فوق العاده رســن با توپ، او را بهترین بازیکن شهرآورد 
تبدیل کرد. مهره اى که هر وقــت اراده کرد از بازیکنان 
مستقیمش رد شد و بدشانس بود که نتوانست این نمایش 

فردى باشکوه را با به ثمر رساندن یک گل، تکمیل کند.
حاال دیگر نیمکت، براى بشــار کوچک به نظر مى رسد. 

ســهم هافبک 20 ساله قرمزها، مى خواهد 
بیشترى از تیم برانکو داشته باشد. 
او با درخشــش اش در زمین، 

باعث پیشرفت تیمى شده که خارجى هاى فصل 
گذشته اش، فقط مصرف کننده بودند و به جاى فوتبال، 
براى زندگى و تفریح در تهران ســکونت داشتند. رسن، 
هیچوقت توریست نبوده و از راه رسیده تا هر روز، مبارزه 

تازه اي را تجربه کند.

پریموف کجا،
بشار کجا!

قعرنشینى درجدول رده بندى ژوپیرلیگ با تغییراتى در نیمکت  باشگاه بلژیکى بعد از شروع ناامیدکننده و
رهبرى خود مواجه شد تا همین شوك زمینه اوج گیرى آنها را فراهمکند.

اوستنده بلژیک با رامین رضائیان اصًال انتظارات را برآورده نکرد تا جایى که با چند شکست متوالى در 
هفته هاى آغازین فصل به قعر جدول چسبید تا کاندیداى نخست ســقوط لقب بگیرد. عنوانى که به 
مذاق طرفداران و مدیران باشگاه خوش نیامد تا زمینه اخراج سرمربى و حضور مربى جدید روى نیمکت 

رهبرى فراهم شود.
 رامین رضائیان ســتاره ایرانى که در همین گیر و دار با مصدومیت روبه رو شده بود با تغییرات صورت 

رضورگ در میدان را پیدا کرد تا اینکه شنبه شب  ازگرفته نیمکت نشینشد و کمتر فرصت ح
نهایت بهره را برد تا با زدن اولین گل  فرصت شــش دقیقه اى که نصیبش شد 
ههههههههندهه دوبــاره نامش را بر ســر زبان ها خود در لیگ بلژیک با پیراهن اوســت

بیاندازد.
3با گلزنى ستاره ایرانى با نتیجه 3در پایان بازى اوستنده با لوکرن که 
رسید «کاســتوویچ»، سرمربى بر صفر به سود یاران رامین به پایان 
خود پرداخت و گفــت:  «رضائیان اوســتنده به تمجید از شاگرد ایرانى 

از آن دست بازیکنان حرفه اى است 
که براى رسیدن به جایگاه ثابت دست 
به هر تالشى مى زند و خوشــحالم که او 
مزد صبورى و تــالش هاى خود را در 
بازى با لوکرن گرفت. رامین مدتى 
بایــد با برنامه اى  مصدوم بود و
خاص دوباره زمینه بازگشت او 
به ترکیب را فراهــم مى کردیم 
کهخوشبختانه این اتفاق در بازى 

این هفته افتاد .»
تعریف و تمجیدهاى سرمربى 
اوســتنده از رامین رضائیان 
توأم شــد با نمره خوبى

که رســانه هاى 

بلژیکى به ملى پوش ایرانى بعد از بازى 
با لوکرن و گلزنى ظرف شــش دقیقه 
دادند تا راه براى تثبیت جایگاه او در تیم 
بلژیکى هموار شــود. برد شنبه شب که 
3دومین برد متوالى 3 برصفر اوستنده بود 
باعث شد این تیم تا رده چهاردهم جدول 

صعود داشته باشد.

شود.بسیار بیشتر مى 
در  حه ■  و د

این وظیفه به بازیکن دیگرى ســپرده شــود تا 
تمرکزم را تنها روى بازىخودم داشــته باشم و 

بتوانم به تیمم بیشتر کمک کنم.
م■من ســخت تالش مى کنم تا بتوانم در جام 
جهانى روســیه در تیم ملى حضور داشته باشم، 
مى دانم کار سختى در پیش دارم اما تمامتالشم را
انجام مىدهمتا نماینده خوزستان در جام جهانى

باشم، مطمئن هستم که کادرفنى تیم ملى همه 
بازى هاى لیگ برتر و البته لژیونرها را 
مى بینند و به حضور در اردوهاى

تیم ملى امید دارم. 

مى خورد.معادالت دیگرى رقمیط حضور دوباره او را هر طور شده 

بال در ایران، خاطره هاى چندان مثبتى 
 عراقى وجود نداشت. آنها به بداخالقى، 
ى شــهره بودند و ابتداى فصل وقتى 
ـن» در جمع ســرخ ها به تأخیر افتاد، 
وان «جاسم کرار» جدید نام بردند اما 
ه رسن، تفاوتش را نشان بدهد. مسابقه 
صت تماشاى بازیکن تازه وارد را براى 
ن آورد. بازیکنى که در دقایق پایانى به 
و با ارسال ها و پاس هایش، گره مسابقه 
به سرعت مجذوب ذخیره طالیى شان 
ماشاى او درترکیب ثابت بودند. حواشى
بل از دربى، جاى بشار را در بین نفرات
ز شگفتانگ آنقد اق تع ال وفوت ق دوم خبرى نبوده ، 

ل بیشــتر امید چیده 
6هاى شماره 6 نبوده 
ســتقالل تا اینجاى 
ود امید اســت. مثل 
هم تا زمانى که امید 
خ هاى استقالل به 

 در نیم فصل
صل دوم،ده 
9روى 9 گل 

ل دیگر آبى ها هم از 
ت ضربات ایستگاهى 
همین اتفاقات چهره 

متفاوت کرد. 
تقالل تا چه اندازه به 
کل بزرگ استقالل 
نه در مدافعان که در 
سجاد شهباززاده در 
ع از خــود گفته اگر 
ى زنند خبرى از گل 
کاشــته، شوت از راه 

افتاد. منشا امتحانش را در پیکان پس داده بود و هیچکس 
از دریچه تردید به کیفیت باالى این مهاجم سختکوش 

نگاه نمى کرد.
دومین خرید خارجى تابستان، از 
عراق آمــد. ایوانکوویچ در دوران 
حضور در پرسپولیس، چند مذاکره 
بى ســرانجام با فوتبالیست هاى 
عراقى داشــت و باالخره یکى از 
ستاره هاى نسل جدید فوتبال 
کشــور را بــه خدمت  این
گرفــت. در حافظــه 

ثابت برانکو باز کرد
ظاهر شــد که خرو
مسلمان، تماشاگران
فوق العاده رســن

تبدیل کرد. مهره اى
مستقیمش رد شد و
فردى باشکوه را با به
حاال دیگر نیمکت،
20 ساله ق هافبک
بیشترى از تیم برانک
او با درخشــش اش

باعث پیشرفت تیمى شده که خارجى هاى فصل 
گذشته اش، فقط مصرف کننده بودند و به جاى فوتبال، 
براى زندگى و تفریح در تهران ســکونت داشتند. رسن، 
روز، مبارزه هیچوقت توریست نبوده و از راه رسیده تا هر

تازه اي را تجربهکند.

 و فوتبالیست عراقى آنقدر شگفت انگیز 
6وجش از زمین در دقیقه 66 براى ورود 
ن تیم برانکو را نگران کرده بود. سرعت 
با توپ، او را بهترین بازیکن شهرآورد 
ى که هر وقــت اراده کرد از بازیکنان 
وبدشانس بود که نتوانست این نمایش 

بهثمررساندن یک گل، تکمیل کند.
براى بشــار کوچک به نظر مى رسد.  ،

ســهم قرمزها، مى خواهد 
کوداشته باشد. 
ش در زمین، 
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استقالل بازنده دربى 85 بود و هیچ نتیجه اى در هفته هاى 
آتى، این حقیقت را عوض نخواهد کرد اما آنچه در پایان 
شهرآورد روى اسکوربرد نقش بســت، فقط بخشى از 
حقیقت این روزهاى استقالل بود. آبى ها شکست خوردند 
اما در همین شکست، رگه هایى از پیشرفت را به نمایش 
گذاشتند. تیم بى نظم، پرتغییر و بحران زده على منصور 
به دست «وینفرد شــفر»، کمى انضباط به دست آورد و 
در سراسر دقایق مســابقه، پا به پاى حریف جنگید. آنها 
در مجموع نمایش قابل دفاعى داشتند و هوادارانشان را 
به آینده امیدوار کردند. هوادارانى که در پایان بازى روى 
سکوها باقى ماندند تا پسران تیمشــان را مورد تشویق 

قرار بدهند.
خیلى زود اما سیل مصاحبه پیشکسوت ها از راه رسید. تلخ 

و تند. پر از کلمه و خالى از معنى. یک نفر علیه شال شفر 
مصاحبه کرده بود و دیگرى، ســوت زدن او را به سخره 
مى گرفت و تأکید داشت که مربیگرى، فقط سوت زدن 
نیست. پیشکسوت ها مثل همیشــه همه نقاط مثبت را 
نادیده گرفته بودند تا نیمه خالــى لیوان را پررنگ کنند. 
درست وقتى مردان قدیمى پرسپولیس در کنار هم جمع 
شــده بودند تا پیروزى دیگرى را جشــن بگیرند، اتحاد 
پیشکسوتان اســتقالل براى ضربه زدن به شفر، شکل 
گرفته بود. ظاهراً براى آنها اهمیتى نداشت که مرد آلمانى، 
به تازگى هدایت باشگاه را بر عهده گرفته و زمان کافى را 

براى اصالحات گسترده در اختیار نداشته است.
تیم شفر در همین مدت کوتاه، پیشرفت قابل مالحظه اى 
داشته اما ظاهراً پیشکسوت ها به موضوعى به جز انتقاد 

از ســوت زدن مربى اســتقالل در کنار زمین عالقه مند 
نیستند. انتظار رعایت انصاف از سوى پیشکسوت هاى 
سهم خواه، گزاف به نظر مى رسد اما اى کاش آنها حداقل 
کمى صبور باشند و اجازه بدهند شفر، سوت هایش را بزند 
و تیم دلخواهش را بسازد. مرد کهنه کار نیمکت آبى ها، 
با واکنش اش به شکست دربى، منطق و حرفه اى گرى  
را به نیمکت اســتقالل آورد. او از این حرف زد که سحر 
و جادویى در کار نیست و اســتقالل براى عوض کردن 
اوضاع، باید به سختى کار کند. این درست همان چیزى 
است که براى پیشکسوت ها اهمیتى ندارد. آنها در انتظار 
معجزه اى هستند که قرار نیست از راه برسد. استقالل شفر 
باید قدم به قدم ساخته شود. مرحله به مرحله. روز به روز. 

با کار سخت و سوت هاى بلند.

اجازه بدهید شفر سوت بزند!اجازه بدهید شفر سوت بزند!

در شــرایطى که بازى تیم هــاى ایرانى مقابل 
حریفان عربســتانى شــان در لیگ قهرمانان 
آســیا، به علت اختالف دو کشــور در زمین بى 
طرف برگزار شد و از طرف دیگر، همه در جریان 
ناداورى علیه پرسپولیس در بازى برگشت مقابل 
الهالل هستند، رئیس این باشگاه در نامه اى از 
مظلوم بودن باشگاهش صحبت کرده. به نوشته 
ایسنا، «عبدالرحمان بن مســاعد»، در نامه اى  
به «ترکى آل شــیخ»، رئیس ورزش این کشور 
نوشــته: در فینال لیگ قهرمانان آســیا بین 
الهالل و نماینده اســترالیا، «نیشیمورا» 
ســر ما را برید و آن افتضــاح را به بار 
آورد. تیم هاى ایرانى در ورزشگاه ها 
شــعارهاى مذهبى و سیاســى سر 
مى دهند  و به طــرف ما بطرى و مواد 
منفجره پرت مى کنند. با این حال کنفدراسیون 
فوتبال آسیا سکوت مى کند و همواره به ضرر ما 

حکم صادر مى کند.
ترکى آل شــیخ در جــواب این نامه پاســخى 
توهین آمیز داد و گفت : برابر کوتوله هاى آســیا 
خواهیم ایستاد و اجازه دســت درازى را به آنها

 نخواهیم داد.

نصف جهان گزارش برخى رسانه ها نشان مى دهد 
که محسن مســلمان براى فرار از ماجراى قلیان 

دروغ بزرگى گفته است.
واقعًا توجه کرده اید که فیلم قلیان کشیدن محسن 
مسلمان مربوط به چه زمانى است؟ هویت آنهایى 
که فیلم را منتشر کرده اند، مشخص نیست و هیچ 
توضیحى درباره تاریــخ دقیق این اتفاق در ویدئو 
وجود ندارد. در کمیته اخالق تصور مى شد این فیلم 
مربوط به روزهاى اخیر است اما محسن این ادعا 
را رد کرد و در اولین واکنش به محرومیت، دست 
روى این نکته گذاشت که در «دو سال گذشته» 
لب به قلیان نزده و این فیلم، مربوط به زمانى قبل 
از این دو سال است. آیا او مدرکى براى اثبات این 

ادعا دارد؟  
در این فیلم چندثانیه اى، هیچ مدرکى وجود ندارد 
که ادعاى مسلمان را 
ثابت کنــد. برعکس، 
پیراهنى کــه او در حال 
کشیدن قلیان بر تن دارد 
نشــان مى دهد محسن با 
رسانه ها روراست نبوده و تاریخ 
دقیق این اتفــاق را پنهان کرده 
است. در این فیلم، مسلمان با پیراهن 

فصل گذشته  یوونتوس دیده مى شود.
دو ســال قبل اصًال چنین پیراهنى وجود نداشته 
که هافبک پرسپولیس آن را بر تن کند. مگر آنکه 
کمپانى آدیــداس یک نســخه از پیراهن یووه را 
یکسال قبل از خود بازیکنان این تیم، به مسلمان 
تقدیم کرده باشد!  فیلم محسن، مربوط به اواخر 
فصل گذشــته اســت. وقتى که او چند تصویر با 
همین لباس را در اینستاگرامش منتشر کرد. حاال 
شــاید توضیح منطقى درباره افت این بازیکن در 
هفته هاى پایانى فصل گذشــته هم منتشر شده 
باشد. محسن مسلمان، اشــتباهش را پذیرفته و 
تصمیم به جبران آن دارد اما اولین قدم براى جبران 
اشتباه، باید تن دادن به حقیقت باشد و نه کتمان 
آن. به گزارش نصف جهان، جالب آنکه وى با این 
تیشرت در چند ماه گذشته در یکى دو برنامه هم 

حاضر شده است. 

صداقت داشته باش

توهین جدید
 عربستانى ها  

عبدا... ویسى امیدوار است تا با برد این هفته برابر ملوان، 
با روحیه عالى به دیدار با سیاه جامگان برود.

استقالل خوزســتان در بازى جام حذفى 
موفق شــد تا ملوان را با دو گل «کلودیو 
جونیورمارینى» شکســت دهد و به مرحله 

یک چهارم نهایى صعود کند.
برد در این بازى، فشــار روحى 

و روانــى را از 

شــاگردان 
ویســى کم کرد تا با 

روحیه بهترى براى دیدار با سیاه جامگان 
آماده شوند، تیم آبى پوش اهوازى که با 7 
امتیاز در انتهاى جدول قرار دارد، مى تواند 
با پیروزى در دیدار خانگى تا رده سیزدهم 

باال بیاید.
ســیاه جامگان حریف این هفته استقالل 
خوزســتان نیز در رده پانزدهم قرار دارد و 
اگر شاگردان ویسى بتوانند در اهواز پیروز 
شــوند، اختالف 3 امتیازى بــا ته جدول 

ایجاد مى کنند.

على فتح ا... زاده، مدیرعامل سابق استقالل بعد 
از شکست این تیم در دربى با فارس گفتگویى 

کرده که بخشى از اظهارات او را مى خوانید:
■ دوستانى که چپ و راســت در حال عکس 
انداختن هستند بدانند استقالل خوب بسته نشده 
و در برخى نقاط دچار مشکل است. شاید بازى 
کاوه رضایى زیاد به چشــم نمى آمد اما او تأثیر 
زیادى داشــت من حتى از طریق یک واسطه 
به منصوریان پیغــام دادم کــه رضایى ارزش 
افزایش 20 درصدى قــراردادش را هم دارد اما 

آقایان به ما حمله کردند. فقط این 
را بگویم اگر تمام آقایان را در 

یک گفته ترازو بگذارید و 
من را در کفــه دیگر باز 
هم من وزن استقاللى 
ســنگین تر  بودنــم 
است و از همه آقایان 
هستم.  اســتقاللى تر 
امیــدوارم آقایان هول 

نشوند و علیه ما موضع نگیرند و حرف منتقدین 
را بشنوند. 

■دوستان در این مدت همه جوره به ما توهین 
کردند. مرتب گفتند آقایان خودشــان را به در و 
دیوار مى زنند، اما االن مشخص شد چه کسانى 
خودشان را به در و دیوار مى زنند تا بمانند. با وجود 
کم لطفى هایى که آقاى افتخارى در این مدت 
درمورد اســتقاللى ها انجام داده است توصیه 
مى کنم یک مدافع و یک مهاجم خوب بگیرند، 
مطمئن باشید این تیم هنوز هم مى تواند مدعى 

قهرمانى باشد.

ویسى از قعر جدول فرار مى کند؟ 

مرفاوى: چرا کسى با ما تفاهم نمى کند؟ 

آقایان...!

رقابت هاى جــام حذفى طى روزهاى پنج شــنبه و جمعه 
پیگیرى شد، تا تکلیف تیم هاى حاضر در مرحله یک چهارم 

نهایى مشخص شود.
رقابت هاى جام حذفى در مرحله یک هشتم نهایى برگزار 
شد و به استثناى دیدار پرسپولیس و بادران که نوزدهم آذر 
ماه برگزار مى شود، تکلیف تیم هایى که باید در مرحله یک 

چهارم نهایى بازى کنند، مشخص شده است.
با برگزارى دیدارهاى مرحله یک هشتم تیم استقالل تهران 
با کسب برترى 2 بریک برابر نساجى مازندران، گسترش 
فوالد با پیروزى در ضربات پنالتى مقابل اکسین، خونه به 
خونه با برترى در ضربات پنالتى مقابل سیاه جامگان، صنعت 
نفت با پیروزى 2 بر یک مقابل داماش گیالن، تراکتورسازى 
با کســب پیروزى پر گل 5 بر 2 مقابل فجرشهید سپاسى، 
ایرانجوان با پیروزى 2 بر یک مقابل گل ابریشم و در نهایت 
استقالل خوزستان با کسب پیروزى 2 بر یک مقابل ملوان 
بندرانزلى به مرحله بعدى رقابت هــا راه یافته اند. ضمن 
اینکه دیدار بادران مقابل پرسپولیس نوزدهم آذرماه برگزار 

مى شود.
طبق صحبت هاى سعید فتاحى مسئول کمیته مسابقات 
سازمان لیگ، قرعه کشى مسابقات مرحله یک چهارم نهایى 
کمتر از دو هفته دیگر برگزار مى شود، تا مشخص شود چه
 تیم هایى باید به مصاف هم برونــد. در مرحله قبلى قرعه 
کشــى در برنامه 90 و با حضور نماینده تیم هاى حاضر در 
مسابقات به صورت زنده روى آنتن صدا و سیما رفت ولى در 
مورد نحوه قرعه کشى مرحله یک چهارم هنوز تصمیمى به 

صورت قطعى اتخاذ نشده است.
از تیم هایى که ســابقه قهرمانى در این رقابت ها را دارند، 

تنها تراکتورسازى و استقالل جواز حضور به مرحله بعدى 
رقابت ها را به دســت آورده اند و پرسپولیس هم از شانس 
زیادى براى برترى مقابل بادران برخوردار است. بسیارى از 
تیم هاى لیگ برترى در مراحل قبل توسط تیم هاى کم نام 

رقابت ها خارج شدند ونشان تر از گردونه 
نام هــاى بزرگ و حاال کار براى 
باقیمانده ساده 
تر از قبل شده 

است؛ البته به شرطى که با قرعه مناسبى روبه رو شوند.برخورد 
احتمالى استقالل به برنده دیدار بادران و پرسپولیس که به 
احتمال زیاد شاگردان «برانکو ایوانکوویچ» هستند، استقالل 
در مقابل تراکتورسازى و خونه به خونه به سرمربیگرى جواد 
نکونام در مقابل تیم ســابقش مى تواند دیدارهاى جذاب 

مرحله بعدى مسابقات باشد. 

حمید اســتیلى، از مردان بزرگ فوتبال مــا در عرصه فنى 
وتشــکیالت مدیریتى اســت، او درباره دربى ومســائلى 
که به گفته اش ایــن روزها آزارش مــى دهد حرف هایى 
جالب زد، اســتیلى مى گوید واســطه ها نفــس فوتبال 
را مى گیرند. حمید اســتیلى کــه قبًال کمتــر در این باره 
انتقاد کرده بــود، غیبتش را نیز به همین موضوع نســبت 
مى دهــد . حرف هاى ســرمربى ســابق پرســپولیس 

را بخوانید:

على پور را مجانى به پرسپولیس دادم
حمید اســتیلى درباره على پــور گفت: او در تیــم امید راه 
آهن سال 93بود که تشــخیص دادم در سطح بزرگساالن 
هم جزو بهترین هاى فوتبال ماســت، با وجــود آنکه او را 
بهترین مهره آن تیم مى دانســتم وقتى در نیم فصل لیگ 
چهاردهم، پرســپولیس او را خواســت بــا کمترین ایجاد 
اشکال  ومجانى به پرســپولیس دادم، چون مى دانستم او 
قابلیت حضور ودرخشــش در پرســپولیس را دارد وامروز 
که یکى از بهترین هاى فوتبال ماســت، خوشحال هستم 
که او را مجانى به تیم محبوبم پرســپولیس دادم و او هم با 
پیشرفتى که انتظارش را داشــتم، خودش را به این سطح 

رساند .

70 درصد پول میالد را دالل ها مى برند
همین چند روز قبل میالد محمدى بــا من تماس گرفت 
و ضمن احوالپرسى و مشــورتى که با او داشتم متوجه این 
حقیقت تلخ شدم که واسطه اى که او را به تیم خارجى برده 
70 درصد از پول او را گرفته وحاال میالد محمدى که بهترین 
بازیکن فوتبال ما در دفاع چپ است، روزگار خوبى از حیث 

مالى ندارد .

دنبال سهم خواهى نیستم
من فقط از شــرایط و آزارى که میالد دیده ناراحت هستم 
نه از اینکه فوتبالیست معرفى شده توســط من را اینگونه 
ناجوانمردانه بُر زده اند، من که در این امور دنبال پول نیستم 
واگر هم مى خواستم دنبال این امور باشم تیم هاى بهترى 
را براى انتقال بین المللى او مى شــناختم، با این حال من 
دنبال سهم خواهى نیستم واگر بودم على پور را مجانى به 
پرســپولیس نمى دادم . اینکه به این عزیز اینگونه اجحاف 

شود من را آزار مى دهد .

مهرداد تا اوج فاصله دارد
مهرداد محمدى  متأسفانه ، در سال گذشته در هر بازى در یک 
پست قرار گرفت ودر تیم خوب سپاهان نتوانست به سقف 

توانش برسد ودر بین شاگردان آن سال من، مهرداد از معدود 
کسانى است که  هنوز به سقف کالس فوتبالش نرسیده است 
واو در آینده اى نزدیک به مرز بهترى از قدرت خواهد رسید، 
اگر یادتان باشد در همان ســال اول ما، او باالى ده گل زد، 
یادم نمى رود آنها چند تیم رفته بودند وقبولشان نکرده بودند 
که مهرداد آمد وبا قیافه اى مظلوم به من گفت حمید خان

 مى شود از ما هم تست بگیرى؟ من هم تست گرفتم وهمان 
زمان به دوستان خودم وهمکارانم گفتم اینها از بهترین هاى 

فوتبال ایران خواهند شد .

راه آهن مى توانست موفق باشد
من اگر بدون تیم نشســته ام، نه اینکه پیشنهادى نداشته 
باشــم،بلکه فضاى فوتبال آنقدر بد وکثیف شــده که دلم 
نمى آید ودلم نمى خواهد انرژى براى این فوتبال بگذارم، 
دلتنگ روزهاى قدیمى فوتبال هســتم که پول کم بود اما 
عشق زیاد بود، من سال 93 به جز برادران  محمدى، على 
على پور، ستارى، مهدى پور و برزاى، نفراتى چون خالقى 
فرد و رامین رضائیان را هم داشــتم، از آن تیم امروز میالد 
محمدى ورامین بازیکنان ثابت تیم ملى هســتند اگر مى 
گذاشتند درست به کارمان برسیم امروز تیم راه آهن یکى از 

بهترین هاى لیگ برتر بود.

مهرداد در سپاهان به سقف توانش نرسیده است

نکونام و یحیى در انتظارند است تا با برد این هفته برابر ملوان، عبدا........ ویسىامیدوار
با روحیه عالى به دیدار با سیاه جامگان برود.
استقالل خوزســتان در بازى جام حذفى
را با دو گل«کلودیو موفق شــد تا ملوان
جونیورمارینى» شکســت دهد و به مرحله

یک چهارم نهایى صعود کند.
برد در این بازى، فشــار روحى 

و روانــى را از 

شــاگردان 
ویســى کم کرد تا با 

روحیه بهترى براى دیدار با سیاه جامگان
7آماده شوند، تیم آبى پوش اهوازى که با 7
امتیاز در انتهاى جدول قرار دارد، مى تواند
با پیروزى در دیدار خانگى تا رده سیزدهم

باال بیاید.
ســیاه جامگان حریف این هفته استقالل
خوزســتان نیز در رده پانزدهم قرار دارد و
اهواز پیروز شاگردان ویسى بتوانند در اگر
3شــوند، اختالف 3 امتیازى بــا ته جدول

ایجاد مى کنند.

ادعا دارد؟  
در این فیلم چندثانیه اى، هیچ
که

ثابت
پیراه
کشیدن
نشــان
رسانه ها رو
دقیق این اتفـ
است. در این فیلم
فصل گذشته  یوونتوسد
ســال قبل اصًال چنین پیر دو
ب که هافبک پرسپولیس آن را
کمپانى آدیــداس یک نســخ
یکسال قبل از خود بازیکنان
تقدیم کرده باشد!  فیلم محس
فصل گذشــته اســت. وقتى

همین لباس را در اینستاگرامش
شــاید توضیح منطقى درباره
هفته هاى پایانى فصل گذشـ
باشد. محسن مسلمان، اشــت
تصمیم به جبران آن دارد اما او
اشتباه، باید تن دادن به حقیق
آن. به گزارش نصف جهان، ج
تیشرت در چند ماه گذشته در

حاضر شده است. 

صمد مرفاوى، سرمربى سابق استقالل تأکید کرد که مسئوالن این باشگاه در مورد مسائل مالى توافقى 
با او انجام نداده اند.

حسن زمانى، عضو هیئت مدیره استقالل اعالم کرده که باشگاه استقالل طبق گزارشى که افتخارى به 
و با آنها در این مورد توافق هیئت مدیره ارائه داده است، طلب تعدادى از طلبکاران را داده 

واکنش به حرف هاى کرده است. صمد مرفاوى، سرمربى سابق استقالل در 
را خواندم که گفته اند زمانى به ورزش سه مى گوید: من حرف هاى ایشان 
را هم داده است. من استقالل با طلبکاران توافق کرده و حتى پول هایشان 
هم از استقالل طلب دارم، پس چرا به من پول ندادند؟

مرفاوى ادامه مى دهد: من بابت شش سال پیش 130 
میلیون از استقالل طلب دارم؛ اما چرا کسى با ما تفاهم 

نکرده است. من نه پولى گرفتم و نه توافقى صورت 
گرفته است. 

در شــرایطى که با
حریفان عربســتان
آســیا، به علت اخت
طرف برگزار شد و

ناداورى علیه پرسپو
الهالل هستند، رئی
باشگا مظلوم بودن
ایسنا، «عبدالرحما
به «ترکى آل شــی
ونوشــته: در فین
الهالل و نم
ســر ما
آورد. تی
شــعار
مى دهند
منفجره پرت مى ک
فوتبال آسیا سکوت
حکمصادر مىکند
ترکى آل شــیخ در
توهین آمیز داد و گ
خواهیم ایستاد و اج

آقایان به ما حمله کردند. فقط این 
بگویم اگر تمام آقایان را در  را

یک گفته ترازو بگذارید و 
باز من را در کفــه دیگر
استقاللى وزن هم من
ســنگین تر  بودنــم 
و از همه آقایان  است
هستم.  اســتقاللى تر 
امیــدوارم آقایان هول 

قهرمانى باشد.

مرحله بعدى مسابقات باشد. نام هــاى بزرگ  
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آخرین وضعیت پرونده حادثه مدرسه راه شهداى ارومیه و زمان 
بازگشایى این مدرسه از ســوى مسئوالن آموزش و پرورش 

تشریح شد.
حســین بزرگى زاده در گفتگو با تســنیم، در رابطه با آخرین 
وضعیت مدرسه راه شهداى شهر ارومیه، اظهار داشت: نیروى 
خدماتى مدرســه که در این ماجرا در مظان اتهــام قرار دارد 
بازداشت شده اســت. اما هیچ جرمى تا زمانى که ثابت نشده 

است، جرم نبوده و اتهام به حساب مى آید.
وى افزود: دستگاه قضائى در حال رسیدگى به این اتهام است 
و اگر اثبات شود طبق قانون برخورد جدى با آن انجام خواهد 
شد، اما در این پرونده تجاوزى اتفاق نیافتاده است و بحث آزار 
جنسى نیز اثبات نشده و بازجویى ها توسط دستگاه قضائى در 

حال انجام است.
همچنین محمدپور، مدیر روابط عمومى آموزش و پرورش 
اســتان آذربایجان غربى در خصوص وضعیت بازگشــایى 
مدرسه راه شهدا و مدرسه دیگرى که در جریان حوادث اخیر 
دچار آتش سوزى شدند عنوان کرد: مدرسه راه شهدا به دلیل 
خسارت هاى وارد شده هنوز بازگشایى نشده است و بازسازى 
آن توسط سازمان نوسازى مدارس و آموزش و پرورش در حال 
انجام است که به محض اتمام فرآیند بازسازى، دانش آموزان 
براى ادامه تحصیل به مدرسه خواهند آمد. وى افزود: مدرسه  
دیگرى که در این حوادث دچار آسیب شده بود مرمت شد و 

دانش آموزان از روز شنبه در کالس هاى درس حاضر شدند. 
روز شــنبه 29 مهر ماه ســال جارى یک دختــر دانش آموز 
در مدرســه شــهداى راه ارومیه به دستشــویى رفته و در 
هنگام خروج از دستشــویى مدیر و معاون مدرسه مشاهده 
مى کنند که لباس هاى این دانش آموز خیس اســت. از این 
دانش آموز علت خیس شــدن لباس هایش را مى پرســند 
که این دانش آموز در پاســخ به آنها مى گویــد هیچ اتفاقى 
براى من نیافتاده است و ســپس این دختر به خانه مى رود. 

دو روز بعــد عــده اى از والدیــن دیگــر
 دانش آموزان به مدرســه رفته و 

مــى خواهند که پــدر این 
دانش آموز به مدرسه 

بیاید و در مورد این 
توضیح  اتفــاق 
دهد اما پدر این 
دختــر قبــول
 نمــى کنــد و 
مى گوید اتفاقى 

نیافتاده است. در 
ادامه عــده اى به 

عنوان اعتــراض وارد 
مدرسه شده و شیشه و در 

و پنجره مدرسه را مى شکنند. 

نقشه مــرد همسایه 

2 مرد با نقش پردازى در پوشــش مأمــوران اداره آب و 
فاضالب پاى در خانه زن جوانى گذاشــتند تا نقشه کثیف 

خود را اجرایى کنند.
ساعت 8و30دقیقه روز 20 شهریور ماه سال جارى وقوع 
یک  سرقت منزل در روســتاى ابراهیم آباد به کالنترى 
176 فشافویه اعالم شد. با حضور مأموران در محل و انجام 
بررسى هاى اولیه مشخص شــد دو دزد در پوشش مأمور 
اداره آب به در منزل یکى از اهالى روســتا مراجعه کرده و 
پس از ضرب و شتم شدید زن25 ساله که به همراه دو فرزند 
دو و سه ســاله اش در خانه حضور داشته، اقدام به سرقت 

طالجات وى کرده و از محل متوارى شدند. 
با تشــکیل پرونده مقدماتى با موضوع «زورگیرى» و به 
دستور رئیس حوزه قضائى دادگاه بخش فشافویه، پرونده 
براى رســیدگى در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهى تهران  
قرار گرفت. شــاکى با حضور در پایگاه نهم پلیس آگاهى 
تهران  در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «شوهرم هر روز 
ساعت 7 براى رفتن به محل کارش از خانه خارج مى شود 
و امروز نیز طبق روال همیشگى در همین ساعت از خانه 
خارج شد؛ حدوداً ساعت 7و45دقیقه بود که زنگ خانه به 
صدا در آمد. آیفون را جواب دادم؛ شخصى خودش را مأمور 
اداره آب و فاضالب معرفى کرد و مدعى شد که براى نوشتن 
کنتور آب آمده است؛ در خانه را باز کردم و خودم نیز به سمت 
حیاط رفتم اما ناگهان دو نفــر  در حالى که یک نفر از آنها 
صورتش را پوشانده بود مرا به سرعت به داخل خانه بردند 
و با میله جارو برقى آنقدر مرا مورد ضرب و شتم قرار دادند 
که دیگر قدرتى برایم نمانده بود؛ پس ازآن تهدید کردند که 
اگر درخواست کمک کنم، فرزندانم را خواهند کشت و من از 
ترس جان فرزندانم سکوت کردم؛ آنها پس از قیچى کردن 
طالجات داخل دستانم و همچنین سرقت طالجات داخل 
خانه، دست و پا و دهانم را با طناب بستند و به سرعت خارج 
شدند؛ با تالش فراوان توانســتم طناب ها را باز کرده و از 

اهالى محل درخواست کمک کنم.» 

کارآگاهان پایگاه نهم پلیس آگاهى بــا حضور در محل 
سرقت به تحقیقات میدانى پرداختند و با توجه به شیوه و 
شگرد سرقت اطمینان پیدا کردند که سارقین با شناسایى 
دقیق شاکى و داشتن اطالعات کامل از نحوه تردد و حضور 

همسرش اقدام به سرقت کردند. 
در ادامه رســیدگى به پرونــده و با انجــام تحقیقات از 
اهالى روســتا، کارآگاهان اطالع پیدا کردنــد که یکى از 
همسایگان شــاکى به نام «محمد»  30 ساله صبح روز 
سرقت در پشت بام خانه اش که مشرف به خانه شاکى نیز 
مى باشد، حضور داشته است. محمد شناسایى و تحقیقات 
نامحسوس در مورد وى آغاز شد؛ با انجام اقدامات پلیسى، 
کارآگاهان موفق به شناســایى یکى از دوستان محمد به 
نام «اسماعیل»  19 ساله شدند که ســوابقش نشان داد 
پیش از این به اتهام سرقت دســتگیر و روانه زندان شده و 
در حال حاضر به همراه محمد در یــک کارگاه تولید مواد 
اولیه الستیک ســازى، به عنوان کارگر ساده مشغول به 

کار هستند. 
با شناسایى تصویر اسماعیل از سوى شاکى به عنوان یکى 
از سارقین، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که اسماعیل با 
همدستى محمد همسایه زن جوان اقدام به طراحى و انجام 
سرقت کرده و به احتمال بســیار زیاد، سارقى که در زمان 
سرقت اقدام به پوشاندن کامل صورتش کرده نیز همان 

محمد است. 
با تجمیع اطالعات، کارآگاهان پایگاه نهم پلیس آگاهى 
تهران بزرگ در ســاعت 4 بامداد پنجم آبان ماه امسال و 
در دو عملیات جداگانه در منطقه حســن آباد و روســتاى 
ابراهیم آباد اقدام به دستگیرى اسماعیل و محمد کردند. 
محمد و اسماعیل پس از انتقال به پایگاه نهم پلیس آگاهى 
صراحتاً به طراحى و انجام ســرقت اعتراف کردند؛ محمد 

در اعترافاتش به کارآگاهــان گفت: «در محل خانه ما، دو 
خانواده هستند که وضعیت اقتصادى آنها نسبت به دیگر 
اهالى بهتر است؛ یکى از آنها زن جوان و همسرش است 
و دیگرى به فاصله چند خانه دورتر از ما زندگى مى کند؛ با 
توجه به اطالعات دقیقى که از هر دو خانواده داشتیم، اطالع 
داشتم که شاکیه غالباً در خانه به همراه دو فرزند خردسالش 
تنهاست و شوهرش صبح هاى زود از خانه خارج مى شود؛ 
پیشنهاد سرقت طالجات شاکیه را با اسماعیل مطرح کردم 
و گفتم حداقل 20 میلیون تومان طالجات در خانه شاکیه 
وجود دارد و واقعاً هم وجود داشت چون من بارها شاکیه را 
با طالجات داخل دستانش دیده بودم؛ اسماعیل قبول کرد 
تا سرقت را انجام دهیم و طراحى سرقت توسط اسماعیل 

انجام شد.» 
محمد در ادامه اعترافاتش به کارآگاهان گفت: «صبح روز 
سرقت من به پشت بام خانه رفتم تا اطمینان پیدا کنم همسر 
شاکى از خانه خارج مى شود؛ پس از آن، با اسماعیل به در 

خانه شاکیه رفتیم و...» 
رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهى تهران بــزرگ، با اعالم 
این خبر گفــت: «در ادامه تحقیقــات، متهمین اعتراف 
کردند کــه طالجات مســروقه را به قیمــت ده میلیون 
تومان بــه خریدار اموال مســروقه در منطقه شــهررى 
فروخته اند که خریدار اموال مســروقه نیز در شــهررى
 شناسایى، دستگیر و قسمتى از طالجات مسروقه کشف 

شد.» 
سرهنگ کارآگاه حســین زارع افزود: «با توجه به شیوه و 
شگرد متهمین در جعل عناوین مأموران ادارات خدماتى و 
احتمال وقوع سرقت هاى مشابه از سوى آنها، متهمین براى 
انجام تحقیقات تکمیلى در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهى 
قرار گرفتند و دستور انتشــار تصاویر آنها نیز با قرار دادن 
یک نوار باریک بر روى چشمانشان از سوى مقام محترم 
قضائى صادر شده است؛ لذا از کلیه شکات و مالباختگانى 
که بدین شیوه و شگرد مورد سرقت قرار گرفته و یا موفق 
به شناسایى تصاویر متهمین شدند دعوت مى شود براى 
پیگیرى شکایات خود به نشانى پایگاه نهم پلیس آگاهى 

تهران بزرگ در شهررى، خیابان آستانه مراجعه کنند.»

داربست هاى نصب شده بر روى نماى یک ساختمان 
نیمه کاره به علت نامعلومى کامًال از نماى ساختمان 

جدا شد و سقوط کرد.
ساعت 14و30 دقیقه روز شنبه حادثه سقوط داربست 
در خیابان 30 مترى نیروى هوایى، خیابان ششــم 
نیروى هوایى به سامانه 125 اعالم شد که بالفاصله 
نیروهاى عملیاتى ایســتگاه 31 به همراه گروه امداد 
و نجات 11 با هماهنگى ســتاد فرماندهى سازمان 

آتش نشانى تهران به محل حادثه اعزام شدند.
معاون منطقه 6 عملیات آتش نشانى درباره جزئیات 
این حادثه اظهار داشت: داربست هاى نصب شده بر 
روى نماى یک ساختمان نیمه کاره به علت نامعلومى 
کامًال از نماى ساختمان جدا شــده و بر روى سطح 

خیابان و کابل هاى برق فشارقوى سقوط کرده بود.
مهدى حقى افزود: نیروهــاى عملیاتى بى درنگ با 
کشیدن نوار هشــداردهنده از رفت و آمد شهروندان 
جلوگیرى کردند و پس از قطع جریــان اصلى برق 
از ســوى عوامل شرکت برق، به وســیله تجهیزات 
مخصوص و جرثقیل آتش نشــانى مشــغول مهار 
داربســت هاى معلق و ایمن ســازى محــل حادثه 

شدند.
بنابر اعــالم پایگاه خبرى 125؛ خوشــبختانه بر اثر 
این حادثه به هیچیک از شهروندان آسیبى نرسید و 
آتش نشانان در عملیاتى حدوداً سه ساعته موفق شدند 
میله هاى فلزى داربســت را از یکدیگر جدا کنند و به 

محلى امن انتقال دهند. 

سقوط داربست ساختمان روى 
کابل برق فشار قوى 

سخنگوى آتش نشــانى تهران گفت: بر اثر تصادف یک پراید با یک موتورسیکلت در 
خیابان شوش، راکب موتورسیکلت کشته و چهار نفر مصدوم شدند.

سید جالل ملکى با اعالم خبر تصادف مرگبار در خیابان شــوش درباره جزئیات این 
حادثه اظهار داشت: ساعت 22و45 دقیقه یک شنبه شب یک مورد حادثه تصادف در 
مسیر شرق به غرب خیابان شوش، مقابل بوستان بهاران به سامانه 125 اعالم شد که 

به سرعت آتش نشانان دو ایستگاه آتش نشانى به محل حادثه اعزام شدند.
وى ادامه داد: با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشاهده شد یک دستگاه خودروى 
پراید با پنج سرنشین به دالیل نامشخصى با یک موتورسیکلت که دو راکب جوان روى 
آن بودند، برخورد کرده و بر اثر این حادثه هر دو وسیله نقلیه از مسیر اصلى منحرف شده 

و با بلوك ها و جدول هاى میانى خیابان برخورد کرده بودند.
وى خاطر نشــان کرد: بر اثر این حادثه، خودرو پراید به صورت نیمه واژگون در مسیر 
مخالف قرار گرفته و راکبان موتورسیکلت نقش بر زمین شده بودند همچنین ترافیک 

نسبتًا سنگینى ایجاد و مسیر تردد خودروها بسته شده بود.
ملکى تصریح کــرد: آتش نشــانان به ســرعت عملیات را آغــاز کردنــد، در ابتدا 
هر دو راکب موتورســیکلت تحویل عوامل اورژانس شــدند که مشخص شد یکى از 
راکبان در لحظات اولیه جان خود را از دست داده است، راکب دیگر نیز وضعیت وخیمى 
داشــت،  گروه هاى دیگر امدادى نیز همزمان به سرنشینان پراید کمک کرده و آنها را 

از خودرو خارج کردند.
وى افزود: از پنج سرنشین پراید، ســه نفر (دو خانم و یک دختربچه) دچار مصدومیت 
شدند، در پایان خودروها به محل امنى انتقال داده شدند، معبر بازگشایى و محل براى 
بررسى علت حادثه تحویل عوامل پلیس راهور شد و عملیات در ساعت 24 پایان یافت.

تصادف مرگبار 
موتورسیکلت با  اتومبیل

جرم سرایدار مدرسه 
هنوز 

ثابت نشده است

رئیس پلیس راه استان سمنان از واژگونى یک دستگاه سوارى پراید خبرداد و 
گفت: پراید پس از واژگونى، آتش گرفت و سه نفر در آتش این خودرو سوختند.
سرهنگ حسن خسروجردى اظهار داشت: ساعت 5و11 دقیقه صبح دیروز 
وقوع  حادثه ترافیکى به مرکز فوریت هاى پلیسى 110 دامغان اعالم شد. 
مأموران پلیس راه پس از دریافت این خبر بالفاصله به محل سانحه در محور 

دامغان - سمنان اعزام شدند.
 به گفته وى، یک دستگاه سوارى پراید پس از واژگونى دچار حریق شده 
و هر سه سرنشین خودرو در شــعله هاى آتش سوختند. رئیس پلیس راه 
سمنان افزود: شدت سوختگى و وضعیت نامناسب اجساد به گونه اى است 

که متوفیان قابل شناسایى نیســتند. وى، بى توجهى راننده به جلو ناشى از خستگى و خواب آلودگى را 
علت این حادثه اعالم کرد.

 3نفر در آتش پراید، زنده زنده سوختند

3 سرمایه دار ایرانى که شــش ماه گذشته را در هتلى 
لوکس در استانبول اقامت داشتند، از سوى تیم محافظ 
خود ربوده شــدند و جواهرات و پول نقد همراهشان به 

سرقت رفت.
به گــزارش روزنامه «حریت» ترکیه، دوشــنبه هفته 
گذشته سه ســرمایه دار ایرانى به نام هاى«آ.س» 35 
ساله، «م.س» 32 ساله و «م.س» 30 ساله که با یکدیگر 
خواهر و برادر بودند، از ســوى تیم محافظشان ربوده 
شدند. این ســه عضو خانواده از شش ماه پیش با اجاره 
کردن طبقات پنجم و ششــم هتل لوکسى در منطقه 

«بى اوغلى» استانبول در این شهر اقامت داشتند.
بر اساس گزارش این روزنامه، این سه سرمایه دار ایرانى 

به منظور آزاد کردن حساب هاى بانکى توقیف شده شان 
در بانک هاى مجارســتان، دبى و روسیه به استانبول 
آمده و در این شهر اقامت داشتند. آنها به منظور تأمین 
امنیتشان از یک شــرکت امنیتى انگلیسى مستقر در 
دبى، محافظ استخدام کرده بودند که تحقیقات پلیس 
استانبول مشخص کرده از ســوى همین تیم محافظ 
ربوده شــده اند. به گفته این ایرانیان ربوده شده پس از 
آزادى، آنها در دبى با این شرکت خصوصى آشنا شدند و 
آن را یک شرکت امنیتى معتبر مى دانستند چون به گفته 
آنها این شرکت تأمین امنیت چهره هاى سرشناسى از 

جمله «برد پیت» را در کارنامه کارى خود داشته است.
در دوشنبه هفته گذشته گروهى سه نفره به هتل آمده 

و ادعا کرده بودند از نیروهاى پلیس امنیت اســتانبول 
هستند. این سه نفر مدعى شده بودند باید این سه ایرانى را 
از بیم حمله احتمالى، به مکانى امن انتقال دهند و اینگونه 
آنها را با مینى بوســى ربوده و به زاغه اى در استانبول 
منتقل کرده بودند. پس از این عملیات ربایش، سه نفر 
رباینده به هتل بازگشــته و طال و جواهرات و پول نقد 
همراه این خانواده در اتاق هایشان در مجموع به ارزش 

500 هزار یورو را با خود برده بودند.
با شکایت همســر «آ.س» از ربوده شدن همسرش در 
اســتانبول از فرداى حادثه، پلیس استانبول تحقیقات 
خود را درباره این پرونده آغاز کرد؛  در نهایت شش نفر 
از نیروهاى امنیتى تحت استخدام این خانواده سرمایه 
دار ایرانى دستگیر و بازداشت شدند. ایرانیان ربوده شده 
دو روز پس از ربایش با تاکســى به هتل برگشتند؛ آنها 
نخســت متوجه ربوده شــدن خود نبوده اند اما پس از 
ورود به هتل و گفتگو با پلیس متوجه ســاختگى بودن 

داستان شده اند.
پلیس استانبول اعالم کرده متهمان  اصلى  این عملیات 
ربایش که سه عضو انگلیســى تیم محافظت بوده اند، 
ساعاتى پس از ربایش آنها به انگلیس گریخته اند، اما 
سه همدست ترك تبار آنها که آنها نیز در استانبول به 
استخدام این تیم محافظت در آمده بودند، در بازداشت 

پلیس هستند.

ماجراى ربوده شدن 3 سرمایه دار ایرانى در استانبول

براى زن جوان
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 ایسوس روتر پرقدرت و شــاخص کم ندارد. حتى این 
شرکت براى گیمرها نیز چندین روتر بى سیم اختصاصى 
عرضه کرده است، اما دســتگاه GT-AC5300 روتر 
متفاوتى اســت که با هیچیک از مدل هاى قبلى قابل 
مقایسه نیست! این روتر جزو پرچمدارترین روترهاى 
دنیا در سال 2017 است و از نظر امکانات و فناورى هاى 

به کار گرفته شده روى آن ستودنى است.

معرفى و مشخصات
شــرکت ایســوس در رده AC5300 دو روتر بى سیم 
GT- و RT-AC5300 عرضه کرده اســت. روترهاى

AC5300 که تفاوت هاى بارزى با یکدیگر دارند، اگرچه 

در شکل ظاهرى و برخى مشــخصات سخت افزارى 
مشابه هم هستند. RT-AC5300 روترى مخصوص 
گیمرهاســت، ولى GT-AC5300 یک ابَرروتر براى 
اســتریم ویدئوهاى K4 و اجــراى بازى هاى واقعیت 

افزوده است. 
روتــر GT-AC5300 از ســه باند رادیویى اســتفاده 
مى کند. یک بانــد رادیویى 2,4 گیگاهرتز و ســرعت 

1000 مگابیتى که در نوع خود بى رقیب است. روى این 
 802,11 nباند دستگاه هاى مبتنى بر استاندارد واى فاى
فعال مى شوند. اما این روتر دوبانده رادیویى 5 گیگاهرتز 
هم دارد که روى هریک جداگانه سرعت 2167 مگابیتى 
به نمایش گذاشته مى شود. این  گونه است که در مجموع 
روى این روتر سرعت 5300 مگابیت (5,3 گیگابیت) در 
دسترس است و این دستگاه را جزو سریع ترین روترهاى 

بى سیم دنیا قرار مى دهد. 
این روتر هشــت آنتن خارجــى دارد و از فناورى هاى 
MU-MIMO و Beamforming سود مى برد. گیمرها 

به راحتى مى توانند با دستگاه هاى قدرتمند مخصوص 
بازى خود به ایــن روتر متصل شــوند و از یک لینک 
اختصاصى با سرعت و تضمین کیفیت و کارایى شبکه 
سود ببرند. روى هر باند رادیویى چهار آنتن خارجى فعال 
است و شاهد پیاده سازى MIMO 4x4 هستیم. آنتن هاى 
خارجى قابل جدا شــدن از بدنه اصلى روتر هســتند و 

مى توانند با آنتن هاى پرقدرت دیگرى تعویض شوند.
پردازنده مرکزى این ابرروتر، برودکام  BCM4908 با 
چهار هسته پردازشى و ســرعت 1,8 گیگاهرتز است. 
این پردازنده از 1 گیگابایت حافظه رم و 256 مگابایت 

 4K  حافظه فلش استفاده مى کند تا بتواند استریم هاى
و بازى هاى VR را به خوبى اجرا کند. این پردازنده جزو 
به روزترین و قوى ترین پردازنده هــاى واى فاى حال 

حاضر دنیاست. 
ایســوس با آگاهى از نیازهاى کاربران، براى این روتر 
بى سیم دو درگاه USB 3.0 تدارك دیده است. به عالوه، 
یک درگاه WAN یک گیگابیتى بــراى اتصال مودم 
ADSL و اشــتراك گذارى اینترنت در دسترس است، 

اما هشت درگاه LAN شبکه اترنت یک گیگابیتى نیز 
روى این دستگاه براى اتصال کامپیوترها و سیستم هاى 
مختلف به شــبکه تعبیه شده اســت. بنابراین، از نظر 
درگاه هاى ارتباطى نیز این روتر قابل مقایسه با روترهاى 
بى سیم رده باالى بازار نیست. در واقع، خریداران این 
روتر یک سوئیچ هشت پورت پرسرعت یک گیگابیتى 
نیز خریدارى کردند تا هشــت دستگاه مختلف با کابل 

مسى به شبکه متصل شوند. 
براى اســتفاده از این روتر بى سیم، نیاز به مجموعه اى 
از نرم افزارهــا و ابزارهاى کنترلى و مدیریتى اســت. 
ایسوس تمام نیازمندى هاى کاربران را در پنل مدیریتى 
و اپلیکیشن هاى موبایل قرار داده است. به ویژه، در پنل 

مدیریتى این دستگاه فهرســتى از بازى هاى آنالین و 
سنگین پردازشــى قرار دارد که اگر کاربران بخواهند 
آنها را بــازى کنند، مى توانند با انتخابشــان تنظیمات 
روتر و واى فاى را براى آن بازى خاص پیکربندى کنند. 
این روتر مى تواند به طور خودکار به برخى ســرورهاى 
بازى هاى آنالین متصل شود تا ســرعت لود و اجراى 
بازى باالتر بــرود. این روتر ابزارهــاى رایج روترهاى 
 AiProtection، Airtime Fairness، ایســوس مانند
Smart Connect، AiCloud، AiDisk وغیــره را 

هم دارد.
 ROG (Republic of معمــوًال محصــوالت رده
Gamers) ایسوس، دستگاه هاى با طراحى و امکانات 

ویژه اى هستند که براى گیمرهاى حرفه اى و کارهاى 
GT- با پردازش هاى سنگین اســتفاده مى شوند. روتر
AC5300 نیز جزو  این رده است و عالمت اختصاصى 

و طراحى خاص این محصوالت را دارد. به عالوه، تنها 
 ROG روترى است که ایسوس در خانواده محصوالت
معرفى کرده اســت. پس، باید انتظار و کارایى فراتر از 
روترهاى دیگر این شرکت از آن داشت و حساب ویژه اى 

برایش باز کرد.

معرفى اَبر روتر ایسوس براى بازى هاى 
4K واقعیت مجازى و ویدئوهاى

رامین مشکاه

شرکت ســونى به تازگى از جدیدترین دوربین بدون آینه 
(Mirrorless) و فول فریم خود با بهره گیرى از یک سنسور 
 A7R 42 مگاپیکسلى رونمایى کرد. این دوربین جدید سونى
III نام دارد و از فوکوس خودکار و نرخ فریمى عکسبردارى 

10 فریم در هر ثانیه پشتیبانى مى کند. 
در سال 2015 نسل دوم دوربین هاى A7R سونى معرفى 
شده بود که دوربینى قدرتمند و بدون آینه محسوب مى شد 
و به نوعى توان رقابت با دوربین هاى DSLR شرکت کانن 
و نیکون را داشت. حال سونى از نســل سوم این سرى از 
دوربین هایش با نام اختصاصى A7R III رونمایى کرده که 
مثل نسل قبل از ساختار بدون آینه و سنسور 42 مگاپیکسلى 
و اکســمور آر (Exmore R) فول فریم بهره مى برد. اما 
برخالف نسل قبل از عکسبردارى با نرخ فریمى 10 فریم 
در هر ثانیه پشتیبانى خواهد کرد که در نسل قبل محدود 

به 5 فریم بود.
دوربین A7R III ســونى کاربران را قادر به ذخیره کردن 
76 عکس با فرمت JPEG یا RAW فشرده شده مى کند 
 (RAW) و همچنین امکان ذخیره کردن 28 عکس خام
فشرده نشده را هم ارائه خواهد کرد. عکس بردارى بدون 
تأخیر با تکیه بر منظره یاب دوربین بــا نرخ 8 فریم در هر 
ثانیه هم توسط دوربین مذکور پشتیبانى مى شود. اگرچه 
سنســور به کار رفته در دوربین A7R III مثل نسل قبل 

بهبودهایــى را در 42 مگاپیکســلى است، اما 
دارد.مقایسه با آن به همراه 

براى مثال لنز دوربین نام برده شده از پوشش ضد انعکاس، 
فاصله نزدیک و گســتره دینامیکى بیشترى بهره مى برد 
که این امر سبب مى شود کیفیت عکســبردارى با آن در 
محیط هاى کم نور افزایــش یابد. سنســور دوربین 42 
مگاپیکســلى A7R III از 15 استپ گســترده دینامیکى 
پشتیبانى مى کند و بازه حساسى نورى آن 100 تا 32000 
خواهد بود که البته  به 50 تــا 105400 هم قابل افزایش 

است.
دوربین A7R III سونى از لرزشگیر 5 محوره هم بهره مى برد 
 Pixel) و الگوریتمى تحت عنوان پیکســل شیفت مولتى
Shift Multi) در آن بــه کار رفته که بــه موجب آن چهار 

تصویر در لحظه عکسبردارى ضبط مى شوند و از ادغام آنها 
یک عکس با دقت رنگ باالتر و گستره  دینامیکى بیشتر به 
 A7R III دست خواهد آمد. سیستم فوکوس خودکار دوربین
هم بسیار دقیق و پیشرفته تر از نسل قبل طراحى شده است.
سونى مدعى شده که سیســتم فوکوس خودکار دوربین 
A7R III در مقایســه با نســل قبل خود در محیط هاى 
تاریک و کم نور تا دو برابر ســرعت فوکوس بیشترى را 
ارائه مى کند. صفحه نمایش یا منظره یاب دوربین مذکور از 
پنل اولد (OLED) تشکیل شده و به پوشش ضد انعکاس 
نور مجهز است. دوربین A7R III از فیلمبردارى  4Kبدون 
کراپ سنسور هم پشتیبانى به عمل مى آورد. سونى اشاره 
داشته که دوربین جدیدش را با قیمت سه هزار و 200 دالر 

روانه بازار مى کند.

دوربین جدید 
 A7R III سونى

معرفى شد

دوربین جدید 
A7R III سونى
شد ف ع

بهبودهایــى را درســلى است، اما 
دارد.ن به همراه 

داشته که دوربین جدیدش را با قیمت سه هزار و 200 دال
روانه بازار مى کند.

شــرکت اوپو اخیراً از یک فبلت جدید با نام اختصاصــى اوپو F5 رونمایى 
کرد که کیفیت عملکرد مطلوبى داشته و قیمت بسیار عالى را ارائه مى کند. 
اوپو از شــرکت هاى چینى تولید و عرضه کننده اسمارتفون است که گاهى 
محصوالت بســیار جالب و با کیفیتى را با قیمت عالى روانه بازار مى کند.. 
گوشــى اوپو F5 با از صفحه نمایشــى 6 اینچى با وضوح تصویر 2160 در 
1080 پیکسل بهره مى برد و نمایشگر آن در دو سمت حاشیه ندارد و بسیار 

زیبا طراحى شده است.
تراشه به  کار رفته در این گوشى، تراشه هلیو پى 23 مدیاتک است. دستگاه 
از نظر ظرفیت رم و حافظه داخلى شامل دو نسخه مختلف مى شود. نسخه 
پایه اى آن از رم 4 گیگابایتى و حافظــه داخلى 32 گیگابایتى بهره مى برد و 
نسخه برتر آن به رم 6 گیگابایتى و حافظه 64 گیگابایتى مجهز است. البته 
هر دو نسخه فبلت اوپو F5 با از اتصال رم میکرو اس دى پشتیبانى مى کنند.

باترى فبلت مذکور ظرفیت 3200 میلى آمپر ســاعتى دارد و سیستم عامل 
اندروید 7,1,2 نوقا به طور پیش فرض بر روى آن نصب اســت. اما یکى از 
اصلى ترین نقاط قوت فبلت اوپو F5 با مربوط به دوربین آن مى شود. شرکت 
اوپو از یک سنسور دوربین 20 مگاپیکسلى با قابلیت زیباسازى چهره مبتنى 
بر هوش مصنوعى بهره مى برد که AI Beauty نام دارد. شرکت اوپو اشاره 
داشته که قابلیت مذکور سبب مى شود کاربران بتوانند از 200 قابلیت ترمیم 

چهره مختلف براى زیباسازى عکس هاى سلفى خود استفاده کنند.
دوربین اصلى فبلت اوپو F5 هم از یک سنسور 16 مگاپیکسلى تشکیل شده 
است که چراغ LED اختصاصى دارد. پیش فرض فبلت مذکور از هم اکنون 

آغاز شده و قیمت آن فقط 308 دالر در نظر گرفته شده است.

 آیا مى خواهید بدانید که وبســایت جدیدتان از جدیدترین کدهاى برنامه 
نویسى بهره مى برد؟ خبر خوب اینکه طراحان مرورگر اج مایکروسافت موفق 
به طراحى ابزار جدیدى با نام سونار (sonar) شده اند که قادر است عملکرد و 

امنیت وبسایت شما را به طور دقیق و تخصصى بررسى کند.
سونار ژوئیه امسال ابتدا به عنوان یک پروژه اهدایى به جاوا اسکریپت معرفى 
شــده بود و حال تمامى افرادى که هر نوع ســایتى از سایت هاى اینترانت 
(Intranet) گرفته تا فروشــگاه هاى آنالین را مدیریــت و اداره مى کنند، 
مى توانند از این ابزار استفاده کنند. ضمناً مایکروسافت از برنامه نویسان براى 

ارتقاى هرچه بیشتر این ابزار دعوت به عمل آورده است.
عالقه مندان با ورود به وبســایت ســونار و وارد کردن آدرس وبسایتشان 
مى توانند این ابزار را به کارگرفته و توســط آن عملکرد، امنیت، قابلیت ها، 
دسترسى و مشکالت مرتبط با اپلیکیشــن هاى تحت وب را به طور دقیق 
بررسى و ارزیابى کنند. پس از اینکه بررسى هاى الزم انجام شد، سونار ابتدا 
لیست خطاهاى یافت شــده را اعالم و دالیل رخ دادن آنها را به طور کامل 
بیان خواهد کرد و همچنین با هایالیت کردن قطعه کدهاى اشتباه، راه هاى 

ممکن براى حل آنها را نیز ارائه مى کند.
«آنتون مونتال»،  مدیر ارشــد برنامه نویسى مایکروســافت اج درباره این 
ابزار گفته که سونار به جاى اینکه کدهاى وبســایت را فقط آنالیز کند، آنها 
را به صورت جداگانه اجرا مى کند تا بتواند نتایج دقیق ترى را کسب کرده و 

همچنین از این طریق عملکرد و ظرفیت وبسایت کاربران را افزایش دهد.
ســونار در حال حاضر از طریــق آدرس https://sonarwhal.com  قابل 
دسترسى است و در آینده نزدیک به ویژگى هاى جدیدترى نیز مجهز خواهد 
شد که از جمله آنها به پالگین هاى مختص کدهاى ویژوال استودیو، اعمال 
تغییرات دلخواه در اپلیکیشن هاى تحت وب و پیشــتیبانى از ویژگى هاى 
جدید جهت تست دقیق تر امنیت، عملکرد و دسترسى وبسایت ها مى توان 

اشاره کرد.

اینســتاگرام یکــى از محبوب ترین شــبکه هاى اجتماعــى در بین 
کاربران اســت. روز سه شنبه هفته گذشته اینســتاگرام ابزار جدیدى 
با عنوان ســوپرزوم (Superzoom) را رونمایى کــرد که به موجب 
آن کاربــران مى توانند در حین ضبــط فیلم براى اشــتراك گذارى 
در اینســتاگرام بزرگنمایى ویــژه اى انجام و تصاویــر جالبى ایجاد 
کنند که بیشــتر براى ایجاد افکت هاى ترســناك هالووین مناسب 

است.
زمانى که حالت سوپرزوم را فعال مى کنید، موزیک جالبى در پس زمینه 
پخش مى شود و دوربین شروع به زوم این (Zoom in) مرحله به مرحله 
 Boomerang دقیقا در کنــار گزینه Superzoom مى کند. گزینه
اینستاگرام واقع شده اســت. اما عالوه بر این، اینستاگرام افکت ها یا 
فیلترهاى هالووینى جدیدى را هم به اپلیکیشــن خــود اضافه کرده 
که قرار است به مناســبت هالووین تا یکم نوامبر در اینستاگرام فعال

 باشند.
با اســتفاده از فیلترهاى جدید ارائه شده شــما مى توانید حالت هاى 
ترسناکى مثل تبدیل شدن به زامبى و غیره را بر روى صورت خود ایجاد 
کنید و ویدئوها و عکس هاى هالووینى را با دوستانتان اشتراك گذارى 
نمایید. فراموش نکنید که براى اســتفاده از ایــن فیلترها و همچنین 
حالت سوپرزوم اینستاگرام، باید اپلیکیشــن مذکور را در گوشى خود 

آپدیت کنید .

Photo Grid – Collage Maker یک نرم افزار عالى و پرطرفدار با بیش از 100 میلیون کاربر از سراسر دنیا از گروه 

برنامه نویسى RoidApp در زمینه ساخت و ایجاد عکس هاى خارق العاده کالژ مخصوص سیستم عامل اندروید 
یک بهترین برنامه عکاسى در 11 کشور و رتبه 5 را در میان 46 کشور مى باشد که رتبه 

از آن خود نموده است و با استفاده از آن مى توانید زیباترین، حرفه اى 
 Collage  ترین و جذاب ترین عکس هاى کالژ را تهیه نمایید. کالژ
یک واژه فرانسوى اســت که به فرمى از هنر گفته مى شود که از به 
هم چسباندن و مرتبط ساختن تکه هاى اشــیائى همچون کاعذ، 
تکه هاى روزنامه، عکس و غیره بر روى یک سطح پدید مى آید و 
اگر بخواهیم واژه اى فارسى را براى آن انتخاب کنیم مى توانیم 
 Photo Grid چسبانه کارى» را برگزینیم. با استفاده از اپلیکیشن»
Collage Maker – شما قادر خواهید بود در سریع ترین زمان 

ممکن با ابزارهایى عالى عکس هاى موجود در گالرى موبایل 
خود را به همدیگر بچسبانید و یک عکس شبکه اى خارق العاده 
را بسازید و سپس در صورت تمایل افکت هایى خیره کننده و یا 
قاب هاى بسیار زیبا را به آن بیا فزایید و در نهایت آن را ذخیره 
کنید و تجربه بهترین برنامه ســاخت کالژ را در اندرویدفون 

خود به ارمغان بیاورید.

یک فبلت 6 اینچى مقرون به صرفه
«سونار» شرکت مایکروسافت 

از فیلترهاى ترسناك اینستاگرام براى عموم عرضه شد
لذت ببرید!

نرم افزار ویرایش عکس و 
ساخت کالژ اندروید

کرد. ه

100 میلیون کاربر از سراسر دنیا از گروه  0یک نرم افزار عالى و پرطرفدار با بیش از Photo Grid – Collage Maker

العاده کالژ مخصوص سیستم عامل اندروید pبرنامه نویسىRoidApp در زمینه ساخت و ایجاد عکس هاى خارق

6 را در میان 46 کشور مى باشد که رتبه  5 کشور و رتبه 5 یک بهترین برنامه عکاسى در 11
حرفه اى آن خود نموده است و با استفاده از آن مى توانید زیباترین، از
Collage  ترین و جذاب ترین عکس هاى کالژ را تهیه نمایید. کالژe

یک واژه فرانسوى اســت که به فرمى از هنر گفته مى شود که از به 
هم چسباندن و مرتبط ساختن تکه هاى اشــیائى همچون کاعذ، 
تکه هاى روزنامه، عکس و غیره بر روى یک سطح پدید مى آید و 
اگر بخواهیم واژه اى فارسى را براى آن انتخاب کنیم مى توانیم 
Photo Grid چسبانه کارى» را برگزینیم. با استفاده از اپلیکیشن»d

Collage Maker – شما قادر خواهید بود در سریع ترین زمان 

ممکن با ابزارهایى عالى عکس هاى موجود در گالرى موبایل 
خود را به همدیگر بچسبانید و یک عکس شبکه اى خارق العاده 
را بسازید و سپس در صورت تمایل افکت هایى خیره کننده و یا 
قاب هاى بسیار زیبا را به آن بیا فزایید و در نهایت آن را ذخیره 
تجربه بهترین برنامه ســاخت کالژ را در اندرویدفون کنید و

خود به ارمغان بیاورید.

Zombie Castaways بــازى پرطرفــدار و 

سرگرم کننده زامبى عاشــق در سبک شبیه 
سازى و مدیریتى از اســتودیوى بازى سازى 
VIZOR APPS براى اندروید اســت که به 

صورت رایگان در گوگل پلى عرضه شــده و از 
 Simulation محبوب ترین هاى دسته بندى
به شمار مى رود! داســتان بازى در مکان دور 
افتاده اى اتفاق مــى افتد که ســاکنان آنجا 
زامبى ها هستند، در این میان یک زامبى وجود 

دارد که عاشق دخترى شده و براى رسیدن به او، 
تالش خودش را به کار گرفته تا به انسان تبدیل 
شــود و به عشقش برســد! این زامبى عاشق، 
براى تبدیل شدن به انســان باید معجونى به 
نام زامبیوم را پیدا کند! هم اکنون شما به عنوان 
یک بازیکن باید به این زامبى ها کمک کنید تا 
با جستجو در جزیره گیاهان اسرار آمیز، زامبیوم 
را پیدا کنند! مدیریت جزیره بر عهده شماست، 
این شما هستید که باید با انجام کارهاى مخلتف 

نظیر شکســتن هیزم ها، ماهیگیرى، جستجو 
براى پیدا کردن گنج و... جزیره را رونق ببخشید 
و تمام تالش خود را بکنید تا زامبى داستان ما 
به دخترى که دوست دارد، برسد! به طور کلى 
اگر از عالقه مندان به بازى هاى شبیه سازى 
و استراتژیک اندروید هســتید که بتواند براى 
روزها شما را به خودش سرگرم کند، بدون شک 
Zombie Castaways با ساخت عالى اش از 

بهترین گزینه ها براى انتخاب است. 

بازى شبیه سازى 
زندگى زامبى ها 
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منبع: ایلنا
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کارگران کوره هاى آجرپزى

مراسم هشتادمین سال تأسیس 
موزه ملى و موزه ملک

برداشت 
گل زعفران در 

شهرستان خمین 
استان مرکزى 

آغاز شد.

شهر کوهستانى «بره سر» در فاصله 
55کیلومترى مرکز شهرستان رودبار 
واقع شده است. بره سر، مرکز بخش 

«خورگام» در ارتفاع 1250مترى از سطح 
دریاهاى آزاد قرار گرفته است و این 

شهر در دل  جنگل ها، مرتع ها و استخر 
زیباى ویستان واقع شده است و پاییز 
مانند فصول دیگر یکى از زیبایى هاى 

منحصر به فرد این منطقه است.

«ام شریف انیس»، سفیر جدید کشور سریالنکا در تهران روز شنبه 

الم والمسلمین حسن روحانى 
نامه خود را تقدیم حجت االس

استوار

س جمهورى اسالمى ایران کرد
رئی

تپه تاریخى و 7000 ساله «پوستچى» با مساحت حدود 
4هکتار، در بلوار رحمت شیراز واقع است که چهارم 

اردیبهشت 1395 با شماره 31463 در فهرست آثار ملى به 
ثبت رسیده است.

در حاشیه نمایشگاه مطبوعات

بدون شرح 

لسه رأى اعتماد به 
ج

وزراى پیشنهادى 

علوم و نیرو با حضور 

رئیس جمهور


