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فرا رسیدن سالروز میالد گهر بار آخرین فرستاده خدا،  پیامبر نور و رحمت، فرا رسیدن سالروز میالد گهر بار آخرین فرستاده خدا،  پیامبر نور و رحمت، 
کامل ترین انسان ها و فخر آفرینش حضرت محمد بن عبدا...کامل ترین انسان ها و فخر آفرینش حضرت محمد بن عبدا...(ص) (ص) و همچنینو همچنین

 فرزند گرامى اش، ششمین اختر آسمان امامت، رئیس مذهب جعفرى حضرت  فرزند گرامى اش، ششمین اختر آسمان امامت، رئیس مذهب جعفرى حضرت 
امام جعفر صادق(ع) را به عموم مسلمانان باالخص شیعیانامام جعفر صادق(ع) را به عموم مسلمانان باالخص شیعیان

 ایران اسالمى تبریک عرض مى کنیم.  ایران اسالمى تبریک عرض مى کنیم. 

والدت با سعادت حضرت ختمى مرتبت محمد مصطفىوالدت با سعادت حضرت ختمى مرتبت محمد مصطفى(ص)(ص) وششمین اختر تابناك  وششمین اختر تابناك 
امامت و والیت، حضرت امام جعفر صادق امامت و والیت، حضرت امام جعفر صادق (ع)(ع) را به همه مسلمانان تبریک و  را به همه مسلمانان تبریک و 

شادباش عرض مى کنیم.شادباش عرض مى کنیم.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر نصرآبادروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر نصرآباد

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر دستگردروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر دستگرد

قدر فلک را کمال و منزلتى نیست         قدر فلک را کمال و منزلتى نیست         
                                                                                                                                    در نظر قدر با کمال محمد                                                                                                                                     در نظر قدر با کمال محمد 

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر گلپایگانروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر گلپایگان

فرا رسیدن سالروز والدت باسعادت دو مولود نورانى، پیامبر بزرگ اسالم فرا رسیدن سالروز والدت باسعادت دو مولود نورانى، پیامبر بزرگ اسالم 
حضرت ختمى مرتبت محمد مصطفىحضرت ختمى مرتبت محمد مصطفى(ص)(ص) و فرزند بزرگوارش، ششمین و فرزند بزرگوارش، ششمین
 اختر آسمان امامت و والیت حضرت امام جعفر صادق اختر آسمان امامت و والیت حضرت امام جعفر صادق(ع)(ع) را به عموم  را به عموم 

پیروان آن دو انسان یگانه تبریک و تهنیت عرض پیروان آن دو انسان یگانه تبریک و تهنیت عرض 
مى نماییم.   مى نماییم.   

فرا رسیدن سالروز والدت خاتم پیامبران حضرت محمدفرا رسیدن سالروز والدت خاتم پیامبران حضرت محمد(ص)(ص) و همچنین پرچم دار شاهراه  و همچنین پرچم دار شاهراه 
والیت علوى، حضرت امام جعفر صادقوالیت علوى، حضرت امام جعفر صادق (ع) (ع) را تبریک عرض مى نماییم. را تبریک عرض مى نماییم.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر بادرودروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر بادرود

                                 امشب                                 امشب سخن ازجان  سخن ازجان جهان بایدگفت            جهان بایدگفت            
                                                                                                                                  توصیف رسول(ص) انس و جان باید گفت                                                                                                                                  توصیف رسول(ص) انس و جان باید گفت

                             در شـام والدت دو قــطب عالم                                      در شـام والدت دو قــطب عالم         
                                                                                                                         تبریک به صــاحب الزمان (                                                                                                                         تبریک به صــاحب الزمان (عج) باید گفت عج) باید گفت 

بیرانوند – تراکتورسازى؛ 
کامًال منتفى شد   
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برنامه «سى و پنج» که با اجراى فریدون جیرانى از شبکه اینترنتى  
فیلم نت پخش مى شود، این بار میزبان پژمان جمشیدى فوتبالیست 

سابق و بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون بود.
فردوسى پور که بین دو نیمه بازى تیم هاى آرسنال و منچستریونایتد 

روى خط این برنامه آمد در پاســخ به ســئوال فریدون جیرانى درباره 
فوتبالیست بودن جمشیدى و اینکه آیا او در دوران بازیکن بودنش خوب 

بوده یا نه گفت: «بله 100 در صد، او فوتبالیست خوبى بود و حاال هم که بازیگر 
شده است، بسیار بازیگر خوبى است.»

فردوســى پور ادامه داد: «من و پژمان زمانى که او بازى مى کرد خیلى با هم شوخى 
داشــتیم و من هم گاهى او را اذیت مى کردم، من با برادر پژمان در دانشگاه شریف 
همکالس بودم، یادم مى آید یک بار پژمان از طریق هومــن برادرش به من پیغام 
داده بود: "من نخوام با تو رفیق باشــم باید کى رو ببینم؟ تو با این رفاقت پدر من رو 

درآوردى!"»
این گزارشگر فوتبال در پاسخ به سئوال دیگر جیرانى درباره عالقه مندى اش با آثارى 
که جمشیدى در آنها بازى کرده اظهار داشت: «به نظرم پژمان در سریال "پژمان" 

خیلى خوب خودش را نشان داد. فیلم سینمایى "خوب، بد، جلف" هم اگر دو بازیگر خوب 
داشت، قطعاً یکى از آنها پژمان بود که در این فیلم درخشید.»

فردوسى پور در بخش دیگرى از صحبت هایش گفت: «شاید خیلى ها از ورود ورزشى ها به 
عرصه سینما یا تئائر انتقاد مى کنند، اما به نظر من پژمان جمشیدى که در تئاترهاى خوبى 

هم ظاهر شده، حقش است که در این زمینه کار کند و هیچ اشکالى ندارد.»
فردوسى پور در پاســخ به ســئوال دیگر جیرانى درباره اینکه تا به حال پیشنهاد بازیگرى 
داشته اســت یا خیر نیز گفت: «خیلى زیاد، تا به حال چندین پیشنهاد بازى داشته ام که به 

هیچکدامشان به شکل جدى فکر نکردم.»
بعد از صحبت هاى فردوسى پور، پژمان جمشیدى نیز با شوخى گفت: «اگر آقاى فردوسى پور 

بازیگر شود من هم مى روم در صفحه هاى مجازى علیه اش مى نویسم.»

در نشست رسانه اى اصغر فرهادى و خاویر باردم مطرح شد

کارگـردان و بازیگر باید ناپدید باشند
اصغر فرهادى و «خاویر باردم» دو روز پس از پایان 
فیلمبردارى «همه مى دانند» در اســپانیا، در یک 
نشست خبرى، از تجربه ســاخت این فیلم گفتند. 
این دو هنرمند، بر ضرورت نامرئى شدن کارگردان 

و بازیگر در یک فیلم تأکید کردند.
اصغر فرهادى، کارگردان و سینماگر ایرانى برنده 
دو جایزه اسکار که آخرین اثر خود یعنى فیلم «همه 
مى دانند» را با نقش آفرینى خاویر باردم ساخته است، 
در نشستى در مرکز «کنده دوکه مادرید» با حضور 

جمعى از کارگردانان و بازیگران هنرهاى نمایشى 
اسپانیا، گفت: «فیلمى که در آن فقط کارگردان دیده 
شود، کارکرد ندارد، بلکه کارگردان باید در اثر خود 
نامرئى باشد. هر اندازه حضور کارگردان کمتر باشد، 

فضاى بیشترى براى بیننده وجود دارد.»
او در مورد خاویر باردم هنرپیشه اسپانیایى این فیلم 
تأکید کرد که وى، متعلق به نژاد بازیگرانى است که 
فاصله با شخصیت را کامًال حذف مى کند و هر ثانیه 

باید به آنچه اجرا مى کند، معتقد باشد.
فرهادى افزود: «باردم، بازیگرى است که مجبور 
شدم با او بیشترین صحبت را حتى تا آخرین پالن 

فیلم داشته باشم.»
باردم به نوبه خود تصریح کــرد که بازیگر 
نیز باید با تســلیم خود به تخیل، به نوعى 
ناپدید شود. آشکار اســت که با آنچه دارى، 
کار مى  کنى ، اما مهم است که جرأت داشته 

باشیم و جهش خیالى بکنیم.
فرهادى در بــاره دلیل ســاخت فیلم «همه 
مى دانند» که فیلمبردارى آن 14 هفته 
به طول انجامید، گفت: «منشــأ 

ساخت این فیلم به سفرى برمى گردد که 12 سال 
پیش به جنوب اسپانیا داشــتم و هنگامى بود که 
خیابان ها پر از تصاویر یک دختر بچه گم شده بود 

که او را به گروگان گرفته بودند.»
این کارگردان ایرانى در مورد شــخصیت باردم در 
این فیلم، تأکید کرد که وى مردى بیگناه، معمولى  

و گرفتار وضعیتى دشوار است.
محتواى این فیلم که تاکنون فقط خالصه اى از آن 
منتشر شده، در مورد زنى است که به همراه خانواده 
از بوئنوس آیرس آرژانتین بــه دهکده زادگاه خود 
براى شرکت در یک مراسم عروسى  سفر مى کند، 
اما آنچه باید دیدار کوتاه خانوادگى باشــد، به دلیل 

وقایع پیش بینى  نشده اى، تغییر مى یابد.
این فیلم، یک درام خانوادگى اســت که افزون بر 
باردم، بازیگــران دیگرى نظیــر  «پنلوپه کروز»، 
«ریکاردو دارین»، «ادواردو فرناندز» و «باربارا لنى» 

در آن نقش آفرینى مى کنند.
به رغم اینکه این فیلم به زبان اسپانیولى فیلمبردارى 
شده، براى فرهادى هیچ مشکلى  ایجاد نکرده است. 
او در این مورد با یادآور شدن اینکه فیلم هایى که او 
بیشترین الهام را از آنها گرفته، فیلم هایى بودند نظیر 

«راشومون» از کوروساوا که به زبان دیگر هستند، 
خاطرنشان ســاخت که همه چیز را مى شود در دو 

کلمه خشونت و محبت خالصه کرد.
فرهادى افزود: «کارگردانى به معنى  دانستن بیشتر 
از دیگران نیست، من باید حرف دیگران را نیز گوش 
کنم. این نیست که ندانم کارم را چگونه انجام دهم، 
بلکه به صحبت با بقیــه اعتماد دارم، اگر فقط یک 

متن را اجرا کنیم، خسته کننده است.»
این کارگردان ایرانى در باره پرسشى در مورد تبعیض 
علیه زنان در سینما، تأکید کرد که در ایران، وضعیت 
بسیار متفاوتى با بقیه جهان در این زمینه وجود دارد. 
او تأکید کرد: «بر روى زنان، فشارهاى بسیارى از 
نحوه لباس پوشیدن گرفته تا حقوق اجتماعى وجود 
دارد، اما بــه رغم همه آنها، نتایج ویژه اى کســب 
کرده ا ند. در ایران، زنان نســبت به مردان فعال تر 
هستند، ما عکاسان و کارگردانان زن بسیار خوب  

و بیشتر از دیگر کشورها داریم.»
با این حال وى تأکید کرد که در جهان سینما به طور 
کلى، قدرت در دستان مردهاست که باعث مى  شود 

رفتار با زنان، اغلب از کلیشه ها خارج نشود.

عموهاى فتیله اى به مناطق زلزلــه رفتند تا هدایاى 
فرزندان شهداى مدافع حرم را به کودکان زلزله زده 
اهدا کنند. در این حضور عموهــاى فیتیله اى براى 
کودکان مناطق زلزله زده برنامه اجرا کردند و در آخر 
هم هدایایى که توســط فرزندان شهداى مدافع حرم 
براى کودکان زلزله زده ارسال شده بود را به دست این 

کودکان رساندند.
حمید گلى در گفتگوى کوتاهى که با تسنیم داشت؛ 
گفت: با هدف بــاال بردن روحیه کــودکان مناطق 
زلزله زده و رساندن هدایاى کودکان شهداى مدافع 
حرم در منطقه ســر پل ذهاب حضــور پیدا کردیم و 

توانستیم دقایقى شادى و نشــاط را به کودکان این 
مناطق هدیه کنیم.

وى در پاسخ به این ســئوال که آیا پیشنهاد مى کنید 
همکاران شــما نیز در این مناطق حضــور پیدا کنند 
و براى کودکان و نوجوان برنامــه اجرا کنند؟ اظهار 
داشــت: حضور همکاران بنده که در حوزه کودك و 
نوجوان در حال فعالیت هستند مى توانند بسیار براى 
کودکان جذاب باشــد. به نظرم من ســازمان هایى 
مانند کانون پــرورش فکرى کــودکان و نوجوانان
 مى توانند با برگزارى اینگونــه برنامه ها این مهم را 

محقق کنند.

علیرضا افتخارى، خواننده مجموعه آلبوم هاى مختلف 
و از جملــه «نیلوفرانــه» که همچنــان مخاطبان با 
قطعات آن خاطره ها دارنــد با حضور در اکران مردمى 
«وقتى برگشتم» در تهران در کانون توجه مخاطبان 
قــرار گرفت.وحید موســاییان کارگــردان «وقتى 
برگشتم» با تشکر از کسانى که در ساخت این فیلم او 
را همراهى کردند نمایش فیلمش در پردیس کورش  

را به علیرضا افتخارى تقدیم کرد.
علیرضا افتخارى، خواننده و آهنگســاز در ســخنانى 
طعنه آمیز که بســیارى از آن نشانه هاى سیاسى 
اســتنباط کردنــد، خطــاب 

به مخاطبان گفــت: از اینکه در این فصل ســرما براى 
تماشاى فیلم آمدید بسیار تشــکر مى کنم. هر اثرى و هر 
هوایى، فصلــى دارد و باید همه ما بتوانیــم در هر فصلى  
لبــاس آن فصل را بپوشــیم امــا گروهــى موافق این 
مسئله نیستند و لباس فصل را به من و شما نمى دهند تا 

بپوشیم.
افتخارى با تأکید بر مقاومت در برابر مشــکالت گفت: 
کلید کشف راز نهانى انسان هاى شکست ناپذیر را باید در 
روحیه آنها پیدا کرد و امیدوارم شما در هر شرایطى روحیه 
خود را از دست ندهید؛ هر چند گروهى مى خواهند این 

روحیه شکست ناپذیر را از من و شما بگیرند.

عمو هاى فیتیله اى به مناطق زلزله زده رفتند

طعنه هاى نمادین علیرضا افتخارى
 در نمایش یک فیلم

 اینترنتى  
وتبالیست 

ستریونایتد 
رانى درباره 

 بودنش خوب 
 حاال هم که بازیگر

ى کرد خیلى با هم شوخى 
ژمان در دانشگاه شریف 
ـن برادرش به من پیغام 
 با این رفاقت پدر من رو 

عالقه مندى اش با آثارى
"ژمان در سریال "پژمان"

جلف" هم اگر دو بازیگر خوب 
«

دخیلى ها از ورود ورزشى ها به 
مشیدى که در تئاترهاى خوبى 

شکالى ندارد.»
که تا به حال پیشنهاد بازیگرى 
نپیشنهاد بازى داشته ام که به 

ى گفت: «اگر آقاى فردوسى پور 
 مى نویسم.»

علیرضا افتخارى، خواننده مجموعه آلبو
و از جملــه «نیلوفرانــه» که همچنــ
د قطعات آن خاطره ها دارنــد با حضور
«وقتى برگشتم» در تهران در کانون
قــرار گرفت.وحید موســاییان کارگ
برگشتم» با تشکر از کسانى که در س
را همراهى کردند نمایش فیلمش در

را به علیرضا افتخارى تقدیم کرد.
علیرضا افتخارى، خواننده و آهنگســا
طعنه آمیز که بســیارى از آن نش
کرد اســتنباط

طعنه هاى
 در

ره
ربا

ر د
ى پو

وس
فرد

عادل 
صحبت هاى 

دى
شی
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بازیگر تلویزیون و سینما گفت: «آوازهاى مادرم» 
درحال تدوین است و «بیا از گذشته حرف بزنیم» 

احتماالً براى نوروز 97 پخش مى شود.
حمیرا ریاضى درباره فعالیت هاى خود در عرصه 
هنر گفت:  تله فیلم «آوازهاى مادرم» به نویسندگى 
و کارگردانى حسن نجفى  و مجموعه اپیزودیک 
«بیا از گذشــته حرف بزنیم» به کارگردانى حمید 
نعمت ا... آثارى هســتند که  طــى چند ماه اخیر 
مشغول بازى در آنها بودم. وى افزود: فیلمبردارى 
«آوازهاى مادرم» در شــهر تبریز به پایان رسید 
و قســمت هایى از مجموعه «بیا از گذشته حرف 

بزنیم» هم که در تبریز شروع شده بود انجام شد،به طور کلى من در ماه هاى مهر و آبان براى بازى در هر دو 
اثر در شهر تبریز مشغول کار بودم.  

این بازیگر درباره نقش هاى مقابلش که در این آثار حضور دارند بیان کرد: ثریا قاسمى، پوراندخت مهیمن 
و آزیتا الچینى بازیگران ثابت مجموعه «بیا از گذشته حرف بزنیم» هستند و در هر قسمت از این مجموعه 
قصه هاى متفاوتى روایت مى شود، در «آوازهاى مادرم» عالوه بر من بازیگران تبریزى نیز حضور داشتند.

ریاضى درباره موضوع مجموعه «بیا از گذشته حرف بزنیم» و «آوازهاى مادرم»  اظهار داشت: «بیا از گذشته 
حرف بزنیم» در مورد سه زن مسن است که به شهرهاى مختلف مى روند و در هر شهر اتفاقاتى براى آنها 
مى افتد که در قسمت مربوط به شهر تبریز من بازى کردم. تله فیلم «آوازهاى مادرم» موضوعى اجتماعى دارد 

و قصه زنى را روایت مى کند که در مسیر زندگى خود دچار فراز و نشیب هاى زیادى مى شود.
وى درباره مراحل کنونــى تولید آثارش توضیح داد: «آوازهاى مادرم» در مرحله تدوین اســت و مجموعه 
«بیا از گذشته حرف بزنیم» احتماالً براى نوروز 97 به روى آنتن رسانه ملى خواهد رفت. قصه هاى این آثار 
جذاب است و امیدوارم مردم از آن استقبال کنند.این بازیگر در باره جدیدترین پیشنهادات خود خاطرنشان 
کرد: به تازگى حضور در یک سریال تلویزیونى نیز به من پیشنهاد شده اما هن وز همکاریم با آن قطعى نشده 

است و نمى توانم از آن چیزى بگویم.

احتمال پخش «بیا از گذشته حرف بزنیم» در نوروز 97
همکارى حمیرا ریاضى با حمید نعمت ا...
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خوراکى هایى  براى جوان ماندن

ویتامین C یک ویتامین محلول در آب اســت و بدن 
شــما براى عملکردهاى متعدد روزانه به آن نیاز دارد. 
زنان بزرگســال روزانه به 75 میلى گــرم و مردان به 
90 میلى گرم ویتامین C نیاز دارند. شــما به راحتى 
مى توانید این ویتامین را از طریق مصرف برخى مواد 

غذایى به بدن برسانید.
ویتامین Cبراى رشــد و ترمیم بافت هاى سراســر 
بدن مورد نیاز اســت. این ویتامین بــه تولید کالژن 
براى بازسازى سلول هاى پوست، بهبود زخم، جذب 
آهن و حفظ ســالمت اســتخوان ها کمک مى کند. 
ویتامین C یک آنتى اکسیدان قوى است که در کاهش 
آســیب هاى ناشــى از رادیکال هاى آزاد مؤثر بوده

و به پیشــگیرى از پیشــرفت بیمارى هــاى قلبى و 
سرطان ها مى انجامد.

کمبود ویتامین C یک بیمارى جدى است و مى تواند 
گاهى مرگبار باشد. در اینجا نشانه هاى عجیب کمبود 

این ویتامین در بدن را دنبال کنید:

خونریزى لثه ها
 لثه هاى شما تا حدودى از کالژن تشکیل شده اند و 
در هنگام فقر ویتامین C، حساسیت بیشترى دارند و 

دچار خونریزى مى شوند. تورم لثه ها نیز ناشى از کمبود 
ویتامین C است. ویتامین C آنتى اکسیدانى است که 
به کاهش التهاب کمک مى کند و مطالعات نشان داده 
که مصرف دوز مناسب آن در بهبود سالمت لثه ها و 

کاهش التهاب آنها مؤثر است.

خونریزى بینى
 این خونریزى زمانى رخ مى دهــد که عروق خونى 
کوچک دچار پارگى مى شــوند. از آنجا که رگ هاى 
 Cخونى با کالژن تقویت مى شــوند، کمبود ویتامین
مى تواند منجر به پارگى آنهــا و بروز خونریزى بینى 
شــود. مصرف کافى ویتامین C خــود عاملى براى 

جلوگیرى از این نوع خونریزى هاى گاه به گاه است.

خشکى مو 
داشتن موهاى ســالم و براق نشان دهنده دنباله روى 
از یک رژیم متعادل و سالم است. خشکى مو در مقابل 
از کمبود ویتامینC خبر مى دهد. مو به کالژن براى 
حفظ ســالمتى نیاز دارد. کمبــود ویتامین C منجر
 به کاهش تولید کالژن و تضعیف و شکنندگى موها 

مى شود.

خشکى پوست 
ویتامیــن C یکــى از مواد ضــرورى در ســاخت

پروتئین  هاى پوست اســت و کمبود این ویتامین در 
بدن باعث از هم گسیختگى سلول  هاى پوست شده 
و مشــکالتى از قبیل ترك، زخم، شل شدن و چین و 

چروك پوست را ایجاد مى  کند.

کمبود آهن
 مصرف ویتامیــن C باعث جذب مؤثرتــر در بدن 
مى شود و نشان داده شده که یک شاخص براى فقر 

آهن، کمبود ویتامین C است.

خستگى و کاهش خلق و خوى 
ویتامین C در افزایش انــرژى و بهبود خلق و خوى 
نقش کلیدى دارد و کمبود آنهــا باعث تنزل انرژى و 

افسردگى مى شود.

 ابتال به عفونت 
تأثیر منفى بر بهبود زخم  ها و ابتالى ســریع به انواع 
عفونت  ها بخصــوص ســرماخوردگى و آنفلوآنزا از 

نشانه  هاى دیگر فقر ویتامین C است.

یکــى از بیمارى هاى شــایع ایــن فصــل آنفلوآنزا و 
سرماخوردگى اســت. طب ســنتى براى پیشگیرى و 
درمان این بیمارى هاى تنفسى راهکارهایى ارائه داده 

است که با هم مى خوانیم.
شستشوى مرتب دست ها با آب و صابون به دلیل اینکه 
مى تواند عامل بیمــارى را از بین ببرد، بســیار کمک 

کننده است.
صبح ها بین ســاعت10تا11 زمانى که هوا مســاعدتر 
اســت پنجره هــا را بــاز کنیــم، اســپند دود کنیم 
چرا که میکروب کش بســیار قوى و ضدعفونى خوبى 

است.
اولین و مهمترین توصیه جهت تقویت بدن در شرایط 
ضعف و بیمارى این است که سعى شود بیمار استراحت 
کافى داشــته باشد. محل اســتراحت مبتالیان به این 
بیمارى باید گرم و به دور از هرگونــه رطوبت اضافى 
باشــد؛ صبح و شب، پشــت ســاق پا با روغن زیتون 
خوب ماساژ داده شود و بادکش گرم و خشک گذاشته 

شود.

بایدهــاى تغذیــه اى در مبتالیــان به 
سرماخوردگى و آنفلوآنزا

دم کرده آویشن خواص درمانى باالیى دارد وبه درمان 
این بیمارى بسیار کمک مى کند.

براى درمــان آنفلوآنــزا، بیمار صبح و شــب از بخور 

اســطوخودوس، اکالیپتوس و مرزنجوش استفاده کند 
و بیماران ســعى کنند تا پایان درمــان بیمارى براى 
جلوگیرى از انتقال آن به دیگران موارد بهداشتى که در 

ادامه ذکر مى شود را رعایت کنند.
ویتامین C داراى ارزش باالیى اســت، ویتامینى که 
مى توانــد در لیموترش، جعفــرى، آب نارنــج و یا در 
هر چیزى که کمى ترش باشــد مقدار بیشــترى یافت 

مى شود.
در خصوص مصرف نوع غذا براى بیماران سرماخورده 
و یا داراى بیمارى آنفلوآنزا باید گفت که بهتر اســت از 
سوپ هاى رقیقى که در آن جعفرى به همراه چند قطره 

لیموترش ریخته شده استفاده شود.
نمک ضد عفونــى کننده و ضد التهاب اســت اما بهتر 
اســت که به جاى آنکه روى لیموترش مصرف شــود 
به طور جداگانه آب نمک رقیق صبــح و عصر غرغره 
شود؛ در صورتى که احساس گلو درد داشته باشید بسیار 

کمک کننده خواهد بود.
در نهایت اینکه در سرماخوردگى هایى که ممکن است 
منجر به آنفلوآنزا شود فرد باید استراحت کند خود را گرم 
نگه دارد و سوپ هاى گرم اســتفاده کند و بخور دهد، 
ضمن اینکه مصرف بادرنجبویه، نعناع، بابونه، بادیون، 
شیرین بیان و دارچین به دلیل اینکه گرماى بدن را باال 
مى برد و مقاومت را در برابر بیمــارى آنفلوآنزا افزایش 

مى دهد پیشنهاد مى شود.

یک فوق تخصص جراحى ستون فقرات با اشاره به اینکه 
ابتال به دیابت و آرتروز مى تواند سبب بروز درد در نواحى 
ســاق پا شــود، گفت: درد در نواحى جلوى ران به دلیل 

درگیرى عصبى است.
علیرضا بسام  پور درباره شــایع ترین علت دردهاى ساق 
پا گفت: دردها به دو دســته مکانیکى و التهابى تقسیم 
مى شوند که دردهاى مکانیکى با فعالیت کردن، افزایش و 
دردهاى التهابى با استراحت کردن شدت مى یابند. وى با 
بیان اینکه درد در عصب سیاتیک سبب شده تا درد نواحى 
دیگر بدن به طور مثال از کمر به ســاق پا منتقل شود، 
افزود: هنگام درگیر شدن عصب سیاتیک هر نقطه اى از 
عصب مى تواند درد را نشان دهد و با توجه به اینکه رگ 
سیاتیک در پشت ساق پا به دو شاخه یکى از پشت ساق 
پا به کف پا و دیگرى از کناره خارجى ساق و روى مچ پا 
مى گذرد بنابراین، این افراد مى توانند داراى درد در قسمت 

خارجى ساق پا و بدون کمر درد داشته باشند.
این فوق تخصص جراحى ســتون فقــرات تأکید کرد: 
آرتروز نیز مى تواند ســبب بروز درد در نواحى ساق پا به 
ویژه در افراد باالى 50 ســال شــود اما وجود آرتروز در 
افراد جوان بسیار نادر اســت و درد در ناحیه ساق پا اگر 
به دلیل فشار یا فعالیت بیش از حد به وجود نیامده باشد، 

مى تواند نشانه اى از ضربه، تروما، عفونت و تومور باشد؛ 
اما همچنان فرد باید تحت بررســى پزشک قرار گیرد و 

آزمایش هاى الزم براى آن انجام شود.
بسام  پور با اشاره به اینکه فشــار در عضالت پا در افراد 
دیابتى سبب شده تا خون رسانى در اندام هاى آنها مختل 
شــود، یادآور شــد: در برخى از افراد درد ســاق پا علت 

نورولوژیکى دارد و این افراد هنگامى که شروع به فعالیت 
مى کنند عضالت آنها به دلیل فشارى که وارد شده است 
جوابگوى فعالیت انجام شده نیســتند بنابراین فرد درد 

شدیدى را در ساق پاى خود احساس مى کند.
وى ادامه داد: دردهاى عروقى نیز به دلیل مشــکل در 
عصب، عضله و استخوان هنگام فعالیت عضالت به وجود 
مى آیند و مانع خون رسانى به عضله ساق پا و در نهایت 

درد در این ناحیه مى شوند.
این متخصص ارتوپدى در خصوص دردهاى شبانه در 
نواحى مختلف پا عنوان کرد: افرادى که در طول شب به 
دلیل درد در نواحى ساقه پا یا ران  پا بیدار مى شوند ممکن 
اســت به دلیل فعالیت بیش از حد روزانه و ورزش هاى 
سخت باشد اما اگر فعالیت بیش از حد سبب درد در آنها 
نشده بود و این دردها پایدار بودند فرد حتمًا باید به یک 
متخصص مراجعه کند چراکــه درد ناگهانى پا در طول 
شب ممکن اســت نشــانه اى از یک تومور استخوانى 

خوش خیم باشد.
 بســام  پور اضافه کرد: درد در نواحى جلوى ران به دلیل 
درگیرى عصبى به نام عصب سطحى ران است و بیشتر و 
در افراد چاق، کسانى که زیاد مى نشینند و کمربند خود را 

محکم مى بندند، بیشتر مشاهده مى شود.
دنبال کــردن یک رژیم غذایــى متعادل مى توانــد راهى براى 
جلوگیرى از چین و چروك هاى صورت، افزایش رطوبت موها و 

ترمیم سلول هاى آسیب دیده در سراسر بدن باشد.
در ادامه گزینه هاى غذایى با خاصیت ضد پیرى در وعده صبحانه 

معرفى شده است:
کلم پیچ و تخم مرغ: کلم پیچ از سبزیجات تیره رنگ قدرتمند 
با خاصیت آنتى اکسیدانى است. ویتامینA موجود در این سبزى 
به تولید ســبوم کمک مى کند و منجر بــه افزایش رطوبت موها 

مى شود.
عالوه بر این، کلم پیچ منبع غنى از ویتامین C نیز بوده و به تولید 
کالژن کمک مى کند. کلم پیچ را همراه با تخم مرغ براى حفظ 
سالمت پوست، تقویت سیستم ایمنى بدن و افزایش توده 

عضالنى به وعده صبحگاهى تان اضافه کنید.
گردو: منبع خوبى از اسیدهاى چرب 
امگا 3 بــراى مرطوب نگه 

داشتن پوست و مو اســت. گردو از ویتامین E نیز سرشار است؛ 
آنتى اکسیدانى که منجر به تعمیر سلول هاى سراسر بدن مى شود. 
امالح معدنى موجود در گردو از جمله مس، موجود تقویت تراکم 

استخوان ها مى شود.
بلغور جو: جو از شاخص گالیســمیک پایینى برخوردار است و 
مصرف آن در وعده صبح به کاهش کلسترول، بهبود هضم غذا و 

حفظ وزن در محدوده سالم کمک مى کند.
 مصرف جو براى کاهش ســرعت تشــکیل چین و چروك هاى 
صورت مفید است و باعث کاهش التهاب بدن و کاهش قند خون 

نیز مى شود.
جوانه بروکلى:منبع خوبى از ویتامین A براى مرطوب 

نگه داشتن موها و پوست است. این گیاه منبع عالى از 
فوالت نیز بوده و مصرف آن از اثرات مضر نور 

خورشید به طور چشمگیرى جلوگیرى 
مى کند.

بنا به گفته محققان، افراد بنابر ویژگى هاى شخصیتى شــان ممکن اســت دچار 
بیمارى هاى خاصى شوند. به طور مثال افراد عصبى معموًال کم اشتها مى شوند و به 
دلیل اضطراب باال در خطر مشکالت قلبى قرار مى گیرند اما افراد برونگرا در خطر 

بیمارى هاى التهابى هستند.
افراد برونگرا به دلیل اینکه بســیار اجتماعى و دایم بین جمع و در مهمانى ها 

پرخورى و در نتیجه چاقى و هســتند، ممکن اســت بــه عادت هاى بد 
بیمارى هایى مانند دیابت و ناراحتى هاى 

قلبى مبتال شوند.
از طرفى افراد با خلقیات نرم و مالیم به 
دلیل اینکه دایم مى خواهنــد مردم را از 

خود راضى نگه دارند، بیشــتر به 
بیمارى هاى ناشى از اضطراب 

مبتال مى شوند.
کسانى که کنجکاو هستند و به 
دنبال تجربه هاى جدید هستند، 
اگرچه نسبت به دیگر گروه هاى 
شــخصیتى از نظر سالمتى به 

مراتب بهترمى باشــند اما به دلیل 
اینکه گاهى هیجان بســیارى در زندگى شان تجربه 
مى کنند، بیشتر در معرض فشار خون باال و مشکالت 

قلبى و یا سکته قرار مى گیرند.
افراد وظیفه شناس نیز بسیار پرکار شده و با وسواس و 

نظم خاصى به دنبال تحقق بخشیدن اهداف زندگى شان 

هستند. خوشبختانه این گروه از افراد به دلیل تغذیه و ورزش مناسب، توان مراقبت 
از خود در برابر بسیارى از بیمارى ها را دارند. اما با یک مشکل روبه رو هستند و آن 
پرکارى و بسیار دقیق بودن در تمام جزئیات زندگى شان است. این ویژگى گاهى آنها 

را دچار سوء هاضمه مى کند.
ترشح هورمون اکسى توسین، افــراد رومانتیک نیز به ســبب 
پایین ترى هستند.شــادتر و البته داراى فشار خون 

 

C 7 نشانه  کمبود ویتامین

مرالمتالمت ر لچه

درد در نواحى مختلف پا نشانه چه بیمارى هایى است؟

ددددننددننن

از کالژن ه هاى شما تا حدودى
مىشود.Cر هنگام فقر ویتامین C، حساسیت بیشترى دارند و 

ن

Cنشانه  هاى دیگر فقر ویتامین C است.

راهىبراى ویتامینتعادلمىتوانــد از گردو اســت. مو پوستو داشتن

پیشگیرى و درمان آنفلوآنزا با راه کارهاى طب سنتى

با اینکه انجام ورزش هوازى براى قلب، ریه 
و حتى سطح اســترس تان مناسب است، 
اما ســریع ترین راه بــراى کاهش چربى 
نیســت. کلید اصلى کاهش وزن، ساخت 
عضله است. داشتن عضالت بیشتر در بدن، 
سرعت سوخت و ساز را افزایش مى دهد. 
این یعنى در طول یک روز کالرى بیشترى

 مى سوزانید.
اگر فقط روى ورزش هــوازى تمرکز کنید، 
به بدنتــان این فرصت را نمــى دهید تا به

 عضله سازى و تقویت عضالت بپردازد. این 
یعنى تمام ابزار الزم جهت کاهش وزن را 
براى خودتان مهیا نکرده اید. همچنین انجام 
بیش از حِد ورزش هاى هوازى مى تواند روى 

عضالت تاثیر منفى بگذارد.
در حالى که ورزش هوازى مى تواند کالرى 
ســوزى کند، اما اگر در بلند مدت و بى وقفه 
انجام شود ممکن است باعث از بین رفتن 
عضالت شــود. بنابراین آن دوندگى هاى 
طوالنى مدتــى که با امید بــه کاهش وزن 
انجام مى دهید، ممکن است بیشتر از مزیت،

 براى تان ضرر داشته باشد.
البته این بدان معنا نیســت که باید به کلى 
ورزش هاى هوازى را فراموش کنید. ورزش 
هوازى نیز مسلماً مى تواند کمک کننده باشد. 
این نوع ورزش ها باعث بهبود سالمت قلب 
و عروق بدن مى شوند، کالرى مى سوزانند و 
مقدار زیادى اندورفین در بدن آزاد مى کنند. 
فقط این را به خاطر داشــته باشید که نباید 

تنها روى ورزش هوازى تکیه کنید.
کلید کاهش وزن این نیست که مدت زمان 
زیادى را روى تردمیل یا در فضاى باز بدوید. 
زمانى مى توانید کاهش وزنى سالم و پایدار 
داشــته باشــید که در کنار برنامه غذایى 
مناســب، ترکیبى از ورزش هاى هوازى و 

قدرتى را انجام دهید.

چه چیزى روند کاهش وزنتان 
را خراب مى کند؟

ویژگى هاى شخصیتى باعث کدام بیمارى ها مى شود؟
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رئیس فدراسیون جهانى،وسط مسابقه حساس کیانوش 
رستمى رفت و با قهرمان ایران خوش و بش کرد! کیانوش 
رستمى داشت آماده مى شد تا براى وزنه 174 کیلویى به 
روى تخته برود. در حال گرم کردن در پشت صحنه نبود. 
دقیقًا نوبتش بود، اما به یکباره سر و کله «تاماش آیان»، 
رئیس فدراسیون جهانى پیدا شد. او که عالقه وافرى به 
کیانوش رســتمى دارد، به یکباره کیانوش را در آغوش 
گرفت و با او روبوســى کرد، اما آن زمان چه وقت خوش 
و بش و روبوســى بود؟ پذیرش اینکه آیان صرفًا از روى 
عالقه به ســمت کیانوش آمده باشد کمى سخت است. 
مرد سرد و گرم چشیده وزنه بردارى دنیا بهتر از هر کس 
مى داند در لحظه اى که وزنه بردار براى مهار وزنه به روى 

تخته مى رود نباید تمرکزش را به هم زد.
آیان این را مى دانست و به ســراغ کیانوش رفت. آنهم 
درست وسط مســابقه. او همیشــه بین دو حرکت یا در 
پایان رقابت هاى دوضرب به ســالن گرم مى رفت، اما 
این بار تصمیم گرفت زمانــى که کیانوش قصد رفتن به 
روى تخته را داشــت، این کار را بکند. در بدبینانه ترین 
حالت ممکن باید گفت تصمیم هوشمندانه اى بود براى 
به هم زدن تمرکز کیانوش رســتمى و البته وزنه بردارى 
ایران. بر هیچکس پوشیده نیست که آیان رابطه خوبى 
با على مرادى نــدارد و رابطه این دو پــس از انتخابات 
فدراسیون جهانى از تیره هم تیره تر شده است. البته در 
حالت خوشبینانه هم فقط مى توان گفت آیان به قهرمانان 
ایرانى عالقه مند است، فقط همین. به هر حال کیانوش 
بعد از آن روبوسى وزنه 174 کیلوگرمى را انداخت و طال 

را از دست داد!

ســردار حســین رحیمى، رئیس پلیس پایتخت با اشاره به 
دســتگیرى یک زن و یک مرد به عنوان عوامل آتش زدن 
ورودى ساختمان باشگاه پرسپولیس و روزنامه خبر ورزشى 
در تشریح جزئیات دستگیرى این افراد و هدف بعدى آنها 
اظهار داشت: پس از اعالم گزارش به آتش کشیدن ورودى 
ساختمان باشگاه پرسپولیس، پلیس پایتخت وارد عمل شد 
و شناسایى افراد دخیل در این ماجرا در دستور کار پلیس قرار 
گرفت.فرمانده انتظامى تهران بزرگ افزود: به دنبال رصد 
اطالعات همکاران ما در پلیس اطالعات و امنیت عمومى 
پایتخت، عوامل این دو خرابــکارى که یک زن و یک مرد 
بودند در اقدامات اطالعاتى شناسایى و در عملیات غافلگیرانه 
دستگیر شدند. وى ادامه داد: پس از دستگیرى این افراد و 
در بازجویى از آنها مشخص شد این خرابکارى ها با تحریک 

مجرى فرارى ضدانقالب انجام شده بود.
رحیمى بــا بیان اینکه ایــن دو اقدام خرابــکاران با هدف 
خودنمایى صورت گرفته بود، افزود: بررســى هاى تکمیلى 
انجام شده نشــان داد این افراد که در تماس با این مجرى 
ضدانقالب فرارى بودند قصد داشــتند در اقدام بعدى خود 
خودروى مجرى یکى از برنامه هاى پربیننده ورزشــى را 
به آتش بکشند که با اقدام ســریع پلیس موفق به این کار 

نشدند.

حرکت عجیب تاماش آیان؛ 

آتش افروزان ورزشى 
دستگیر شدند 

قرارداد 12 بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس در پایان لیگ هفدهم به اتمام مى رسد.
مسئوالن باشگاه پرســپولیس به خواســته «برانکو ایوانکوویچ» به دنبال این 
هستند که  قرارداد آن دسته از بازیکنان این تیم را که فقط تا پایان فصل اعتبار 
دارد، براى یک یا دو سال دیگر تمدید کنند. «بوژیدار رادوشویچ»، حسین ماهینى، 
محســن ربیع خواه، وحید امیرى، صادق محرمى، شــجاع خلیل زاده، احسان 
علوان زاده، محسن مسلمان، فرشاد احمدزاده، احمد نوراللهى، کمال کامیابى نیا و 
مهدى طارمى نفراتى هستند که در پایان این فصل بازیکن آزاد خواهند شد از این  
رو گرشاسبى، سرپرست باشگاه پرسپولیس قصد دارد در نقل وانتقاالت نیم فصل 
براى تمدید قرارداد آنها اقدام کند.برانکو همه بازیکنان نام برده را براى تیمش 
مى خواهد چرا که باشگاه پرسپولیس از دو پنجره نقل وانتقاالت محروم است و 

مرد کروات چاره اى جز حفظ نفرات فعلى تیم خود را ندارد.

دروازه بان معروف ســابق اســپانیا بازى ایران و «له روخا» را تحلیل 
خواهد کرد.

«ایکر کاسیاس» در جام جهانى 2018 روسیه یکى از چهره هاى ویژه 
خواهد بود.

براســاس اعالم روزنامه «آس»، وى قرار اســت براى یک شــبکه 
تلویزیونى مکزیک، مســابقات گروه تیم این کشور و همچنین گروه 
اسپانیا یعنى گروه B با ایران، پرتغال و مراکش را تحلیل و  تفسیر کند.

کاســیاس در دوره قبلــى از دروازه تیــم کشــورش معــروف بــه 
«له روخا» مراقبت کرد امــا اکنون «داوید دخه آ» از ســنگر تیم ملى 

دفاع مى کند.

کاسیاس بازى ایران و کاسیاس بازى ایران و 
اسپانیا را تحلیل  مى کنداسپانیا را تحلیل  مى کند

شوك نقل و انتقاالتى به شوك نقل و انتقاالتى به 
پرسپولیسپرسپولیس

اعضــاى هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهــن از امیر 
قلعه نویى، سرمربى این تیم حمایت کردند.

جلسه هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن عصر روز یک 
شــنبه با حضور اعضا و امیر قلعــه نویى در خصوص 
شرایط تیم فوتبال این باشــگاه برگزار شد. اعضاى 
هیئت مدیره پــس از اعالم نظرات خود و شــنیدن 
گزارش عملکــرد و صحبت هاى امیــر قلعه نویى، 
حمایت خود را از وى رســمًا اعالم کردنــد و بر این 
اساس سرمربى سبزپوشان به قدرت به کار خود ادامه 

خواهد داد.
گفتنى است، بعد از شکست 4 بر صفر ذوب آهن مقابل 
پرسپولیس شــایعاتى درباره برکنارى امیر قلعه نویى 

توسط مدیران ذوب آهن مطرح شده بود.

اولتیماتوم ندادیم
در همین حــال ســعید آذرى درمورد ابقــاى امیر 
قلعه نویــى در تیــم فوتبــال ذوب آهــن اصفهان، 
گفــت: نارضایتى هایــى از نتایــج تیــم فوتبــال 
ذوب آهــن بــود و امیــر قلعه نویــى نیــز گزارش 
کار خود را بــه هیئــت مدیــره آ ورد و عملکرد 14 
هفته تیم فوتبــال ذوب آهــن را بررســى کردیم.
ســرمربى تیم برنامه هاى آتى خود را هــم ارائه کرد 
قرار نبود که قلعه نویى را برکنار کنیم ما یک باشگاه 

سیستماتیک هستیم و اسیر جو نمى شویم.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن  افزود: البته فشارها و 
نارضایتى هایى بود، قلعه نویى هم آ مد از 14 هفته 
نتایج تیمش دفاع کرد،  او آدم منصفى اســت و 
همه هم قبول داریم که نتایج تیم خوب نبوده اما 

در مورد این مسئله شاید بخشى از آن به قسمت فنى 
و بخش ستادى و ... برمى گردد. سرمربى تیم گزارش 
کارش را ارائه کرد و اصًال صحبتى براى اینکه آخرین 
فرصت به قلعه نویى اســت مطرح نبوده ما منتظریم 

بازى با نفت تهران هم برگزار شود. 

وى گفت:اصــًال اولتیماتومــى در کار نبوده اســت. 
قلعه نویى خودش در جلســه به اعضاى هیئت مدیره 
امیدوارى خوبى دارد و اعالم کرد باتوجه به شــرایط 
و تالش هاى باشگاه، در پایان فصل مى توانیم جزو 
سه تیم باالى جدول باشــیم. او ما را امیدوار کرد که 

این متأثر از روحیات بزرگ و مبارزه طلبى قلعه نویى 
است. ذوب آهن تاکنون ســابقه اولتیماتوم دادن به 

سرمربى ندارد.
آذرى تصریح کرد: بعد از آخریــن بازى در نیم فصل 
جلسه اى با قلعه نویى خواهیم گذاشت تا برنامه هاى او 

را براى بهتر شدن تیم بگیریم. او نقطه نظراتش را به 
هیئت مدیره هم اعالم کرده است.

ایرادهایم را مى پذیرم
امیر قلعه نویى هم در گفتگویى که با برنامه «تهران 
ورزشى» رادیو تهران داشــت در خصوص اینکه آیا 
در ذوب آهــن مى ماند، گفت: اصــًال در هیئت مدیره 
بحث جدایى مطرح نبود و من نمى دانم مطبوعات چه 
نوشته اند. من قبول دارم نتایج خوب نبوده و نتایج در 
حد امیر قلعه نویى نبوده است. یکسرى ایرادها به من 
بوده که من باید آنها را بپذیرم. یقینًا مســئولیت فنى 
با من اســت و من بعد از بازى با پرسپولیس هم این 
حرف ها را زدم. هیئت مدیره به دنبال علتیابى بود که 
من راهکارها را گفتم ضمن آنکه یکى از مشکالت سه 
بازیکن هستند که تمرکز کافى را نداشتند. چه بهتر بود 

این نفرات اول فصل مى رفتند. 
قلعه نویى تأکید کرد: متأســفانه رفتارهایى شده که 
مجموعه ضربه خورد و این را در هیئت مدیره هم گفتم. 
شما وقتى سه بازیکن را بخواهید از تیم بگیرید و ما تازه 
بعد از بازى با فوالد متوجه شدیم که این سه نفر سرباز 
هستند و با دو بازیکن دیگر ما به جز پهلوان صحبت 
کردند و آنها هوایى شده اند. این کارها کار خوبى نیست. 
 من هنوز وقت نکردم با این سه نفر صحبت کنم ولى 
اصول این اســت که یک بازیکن از یک تیم بگیرند 
ولى اینکه به یکباره سه بازیکن از ما بگیرند تیم ما را 
به هم مى زند.این سه نفر حتى اگر بروند من مشکلى 
ندارم ولى خود آقایان کالهشان را قاضى کنند اگر یک 

بازیکن از آنها گرفته شود چه اتفاقى مى افتد.

آذرى: قرار نبود قلعه نویى را برکنار کنیم!

بحث جدایــى بیرانوند از پرســپولیس منتفى 
شده اســت و این دروازه بان باتجربه حداقل 
در فصل جارى سرخ پوشان را ترك نخواهد 

کرد.
بیرانوند بعد از اظهار نظــر عجیبى که بعد 
از دیدار برابر سایپا داشــت مورد انتقاد تند 
هواداران پرسپولیس قرار گرفت. او بعد از آنکه 
به پرسپولیس آمد پیراهن شماره یک تیم ملى 

فوتبال ایران را بر تن کرد و شانس اصلى حضور 
در جام جهانى 2018 روسیه هم به شمار مى آید.

اظهار نظر عجیب این دروازه بان باعث شــد تا 
بحث جدایى او از سرخپوشان جدى شود و هواداران 
پرسپولیس خواســتار بازگشــت علیرضا حقیقى 
و حتى امیر عابدزاده شــوند. بیرانوند شــاید تصور 
مى کرد که با این اظهار نظر بى موقع خود به نوعى 
احساســات هواداران پرســپولیس را تحریک کند 
و آنها خواستار ماندن او شوند اما اشتباه بدى را مرتکب 

شد.
هواداران پرسپولیس نه تنها خواستار ماندن این دروازه 

بان نشــدند و به اصطالح منت او را نکشیدند بلکه علیه او 
هم شعار دادند و خواســتار جدایى هم شدند و همین باعث 

شد تا او خیلى ســریع متوجه اشتباهش شــود و در دیدار برابر 
ذوب آهن با دسته گل از هواداران پرشور پرسپولیس عذرخواهى 

کند و به صورت موقت آتش 
این درگیرى را فرو خواباند.

با توجه به اینکه تراکتورسازى هم 
به صراحت اعالم کرد که بازیکنى 
از پرســپولیس جذب نخواهد کرد 
بیرانوند تصمیم به ماندن در میان 
سرخپوشــان گرفت. او متوجه شد 
که با جدایى از پرســپولیس شاید 
شانس حضور در جام جهانى را هم 
از دست دهد و این رؤیایى است که

 اصًال دوست ندارد که آن را از دست 
دهد.

به نظــر مى رســد  بیرانوند بــه خوبى 
متوجه اشــتباه بد خود شــد. او قطعًا در 
پرســپولیس خواهد ماند و بحث جدایى اش 
به کلى منتفى شــده است. ســنگربان ملى پوش 
پرسپولیس به خوبى مى داند که تنها با حضور در این تیم است که 
نگاه ها را متوجه خود خواهد کرد و همچنان پیراهن شماره یک

 سرخپوشــان را بر تــن خواهد کــرد. او بــا توجه بــه اینکه 
دوران ســربازى اش را پشــت ســر نگذاشــته اســت 
نمى تواند در خارج از کشــور هم به میدان رود و به همین دلیل 
پرسپولیس بهترین تیم براى او اســت و این همکارى ادامه 

خواهد یافت.

اعالم حمایت هیئت مدیره ذوب آهن از ژنرال

ریمى 
دایى و ک

وند
مى ر

در یک تیم به میدان 

ىىتفى رســپولیس من
ن باتجربه حداقل 
ن را ترك نخواهد 

ر عجیبى که بعد 
مورد انتقاد تند  ت
فت. او بعد از آنکه 
شماره یک تیمملى

شانس اصلى حضور 
 هم به شمار مى آید.

زه بان باعث شــد تا 
ن جدى شود و هواداران 
گشــت علیرضا حقیقى 
شــاید تصور د. بیرانوند
به نوعى خود بى موقع ر

ــپولیس را تحریک کند 
اما اشتباه بدى را مرتکب  د

ها خواستار ماندن این دروازه 
منت او را نکشیدند بلکه علیه او 

 جدایى هم شدند و همین باعث 
جه اشتباهش شــود و در دیدار برابر 

اداران پرشور پرسپولیس عذرخواهى 

کند و به صورت موقت
این درگیرى را فرو خو
با توجه به اینکه تراکتورساز
به صراحت اعالم کرد که با
از پرســپولیس جذب نخواه
بیرانوند تصمیم به ماندن د
سرخپوشــان گرفت. او متو
که با جدایى از پرســپولیس
شانس حضور در جام جهانى
از دست دهد و این رؤیایى اس
 اصًال دوست ندارد که آن را از

دهد.
به نظــر مى رســد  بیرانوند بــه
متوجه اشــتباه بد خود شــد. او ق
پرســپولیس خواهد ماند و بحث جدای
به کلى منتفى شــده است. ســنگربان ملى
پرسپولیس به خوبى مى داند که تنها با حضور در این تیم اس
نگاه ها را متوجه خود خواهد کرد و همچنان پیراهن شما
 سرخپوشــان را بر تــن خواهد کــرد. او بــا توجه بــه
دوران ســربازى اش را پشــت ســر نگذاشــته ا

نمى تواند در خارج از کشــور هم به میدان رود و به همین
پرسپولیس بهترین تیم براى او اســت و این همکارى

خواهد یافت.

میــر قلعه نویــى نیــز گزارش 
4ـت مدیــره آ ورد و عملکرد 14
وب آهــن را بررســى کردیم.

هاى آتى خود را هــم ارائه کرد 
را برکنار کنیم ما یک باشگاه  ى

و اسیر جو نمى شویم.
ب آهن  افزود: البته فشارها و 
4عهنویى هم آ مد از 14 هفته
د،  او آدم منصفى اســت و 
نتایج تیم خوب نبوده اما  که

وند –– تراکتورسازى؛  تراکتورسازى؛ 
بیرانوند بیران

کامالً منتفى شد   کامالً منتفى شد   

پنج شــنبه خداداد و یارانش در اســتادیوم امام 
رضا(ع) در دیدارى خیریه و به نفع زلزله زدگان 
خراسان و کرمانشاه میزبان تیم ملى پیشکسوتان 
روســیه خواهند بود. بعد از رایزنــى هاى زیاد 
ســرانجام این بازى قطعى شــد و طبق گفته 
خداداد همه کسانى که دلشــان براى ایران و 
هموطنان زلزله زده مى تپد براى تماشاى این 
بازى دعوتند. عزیزى البتــه خبرى جالب هم 
داشت: «تمام بازیکنان 98 حتى دایى و کریمى 
در این بازى حضور خواهند داشت و براى کمک 

به زلزله زدگان به میدان خواهند رفت.»
دایــى و کریمى در یــک تیم؟ آن هــم بعد از 
ســال ها اختــالف و دورى از یکدیگر؟ مدتها 
بود هر جا دایى بازى مى کــرد کریمى حاضر
 نمى شــد و البته برعکس این داستان هم بود. 
اینها سئواالت ما مقابل این خبر خداداد است که 

پاسخ مى دهد:«چرا که نه؟ دایى و کریمى 
با هم اختالف سلیقه هایى داشتند و 
دارند؛ اما دلیل نمى شــود که براى 
کار خیر کنار یکدیگر آســتین باال 
نزنند و به میدان نروند. این بازى 
براى کمک به زلزله زدگان است 
و هرکسى هرکارى از دستش بر 
مى آید باید انجام دهد و دایى و 
کریمى هم اعالم آمادگى کرده 

اند و به مشهد مى آیند.»
به هر حال در جریان اعتراضات  
و افشاگرى هاى اخیر کریمى 

در مورد فدراســیون، على دایى 
هم به حمایــت از وى پرداخت و به نظر 

مى رســد این دیدار مى تواند ســرآغاز فصل 
جدیــدى در روابط این دو اســطوره باشــگاه 

پرسپولیس باشد.
طبق گفته عزیزى تنهــا بازیکن بزرگى که به 
مشــهد نمى آید مهدوى کیاست که ظاهراً آن 
روز ایران نیســت و گرنه حتى على پروین هم 
به عنوان سرمربى روى نیمکت خواهد نشست.  

ددیدان
ایران و که دلشــان براى انى
هموطنان زلزله زده مى تپد براى تماشاى این
بازى دعوتند. عزیزى البتــه خبرى جالب هم
8داشت: «تمام بازیکنان98 حتى دایى و کریمى
در این بازى حضور خواهند داشت و براى کمک

به زلزله زدگان به میدان خواهند رفت.»
دایــى و کریمى در یــک تیم؟ آن هــم بعد از
ســال ها اختــالف و دورى از یکدیگر؟ مدتها
ود هر جا دایى بازى مى کــرد کریمى حاضر
مى شــد و البته برعکس این داستان هم بود.
ها سئواالت ما مقابل این خبر خداداد است که

خمى دهد:«چرا که نه؟ دایى و کریمى 
م اختالف سلیقه هایى داشتند و 
د؛ اما دلیل نمى شــود که براى
کنار یکدیگر آســتین باال  خیر
و به میدان نروند. این بازى 
کمک به زلزله زدگان است 
سى هرکارى از دستش بر
باید انجام دهد و دایى و 
هم اعالم آمادگى کرده 

شهد مى آیند.»
 درجریان اعتراضات  
ى هاى اخیر کریمى 

راســیون، على دایى 
ــت از وى پرداخت و به نظر

دیدار مى تواند ســرآغاز فصل ن
 روابط این دو اســطوره باشــگاه

شد.
زى تنهــا بازیکن بزرگى که به
د مهدوى کیاست که ظاهراً آن
تو گرنه حتى على پروین هم
ى روى نیمکت خواهد نشست. 

 فیفا اخیراً به تیم هاى صعود کننده به جــام جهانى اعالم کرد باید 30 
بازیکن به عنوان بازیکنان نهایى حاضر در لیست خود شش ماه قبل از 

آعاز تورنمنت معرفى کنند تا مراحل رجیستر نام آنها فراهم شود.
«کارلوس کى روش» از ابتدا به این مسئله انتقاد داشت و تأکید کرد 30 
بازیکن کم است و حداقل باید 35 بازیکن در لیست تیم هاى ملى باشد. 
با پیگیرى هاى مداوم کى روش و مذاکره با کمیته مربیان و کمیته فنى 
فیفا، سرانجام موافقت شد تیم ها لیست 35 نفره داشته باشند. از همین 
رو قرار است هفته آینده کارلوس کى روش لیست نهایى تیم ملى را به 
فیفا ارسال کند. لیست کى روش از االن تا حدود زیادى مشخص است 

و بعید به نظر مى رسد شاهد سورپرایزى در آن باشیم.

معرفى معرفى 3535 مسافر احتمالى  مسافر احتمالى 
جام جهانى تا هفته آیندهجام جهانى تا هفته آینده

روبوسى با قهرمان دنیا 
وسط مسابقه!



ورزشورزش 13133102 سال چهاردهمسه شنبه  14آذر  ماه   1396

سرمربى اســتقالل باید لیســت خروجى خود را بعد از 
دیدار با سپاهان به مدیریت باشــگاه معرفى کند تا بعد 
از اضافه شدن برزاى و محســن کریمى و احتماًال یک 
مهاجم خارجى حداقل سه بازیکن فهرست آبى پوشان 

را ترك کنند.
رونــد حضــور بازیکنــان در ترکیب اســتقالل طى 
هفته هاى گذشــته و با حضور «وینفرد شــفر» نشان 
مى دهد این سرمربى آلمانى تا اندازه زیادى تصمیم خود 
را براى نیم فصل لیگ برتر گرفته اما همچنان 90 دقیقه 
دیدار حیاتى با سپاهان باقى مانده و شاید این دیدار بتواند 

راه فرار یکى از بازیکنان از این لیست باشد.
ســرمربى آلمانى اســتقالل نیز پیش از این در جریان 
گفت و گوى خود با رسانه ها در روز شنبه اعالم کرد که 
استقالل قطعا تغییراتى را برابر سپاهان خواهد داشت و 
به این ترتیب برخى از بازیکنــان این فرصت را دارند تا 

بتوانند نظر شفر را تغییر دهند.

فغانى، داور بازى حســاس  استقالل-
سپاهان

در همین حال علیرضا فغانى داور بیــن المللى فوتبال 
ایران براى قضاوت حساس ترین دیدار هفته پانزدهم 
لیگ برتر میان اســتقالل و ســپاهان انتخاب شــده

 است.
دو تیم استقالل تهران و سپاهان اصفهان در شرایطى 
فردا چهارشــنبه از ســاعت 17و30دقیقــه برابر هم 
صف آرایى مــى کنند که قضاوت این دیدار حســاس 
بر عهده علیرضا فغانى داور باتجربه کشــور گذاشــته 
شده اســت. معموال دیدار دو تیم اســتقالل و سپاهان 
همواره یکى از دیدارهاى جذاب و تماشــایى لیگ بوده 
اســت و حضور فغانى مــى تواند به زیباتر شــدن این 
مسابقه کمک کند. البته طالیى پوشان خاطره بدى از 
قضاوت فغانى ندارند و در دربــى اصفهان با قضاوت او 
بود که با نتیجه 2 بر صفر برنده از زمین مســابقه خارج

 شدند.

نصرا... عبداللهــى یا همان عمو نصى اســتقاللى ها، 
به یک دلیل ویژه سوژه شــده. سرپرست استقالل در 
جریان یکى از سفرهاى این تیم، اشــتباهًا نام علیرضا 
منصوریــان و دســتیارانش را براى صــدور بلیت به 
شرکت هواپیمایى ارســال کرده و وقتى استقاللى ها 
به فرودگاه رســیده اند و بلیتشــان را گرفته اند متوجه 
این موضوع شــده اند که البته مشــکل چندان بزرگى 
نبود و آبى ها توانســتند ســفر هوایى شــان را انجام 

دهند.

سپاهان تصمیم شفر
 را تغییر مى دهد؟

گاف عجیب
 عمو نصى

کیانوش رستمى دیروز پس از حذف از جدول مجموع و دوضرب مسابقات 
وزنه بردارى قهرمانى جهان بیان کرد: من در این مســابقات تالش کردم 
مدال بگیرم و دل مردم را شاد کنم اما زانویم با من یارى نکرد و شرمنده شدم.
او ادامه داد: من ســه ماه تمرین کردم و مصدومیت قدیمى هم از ناحیه زانو 
داشتم که دو روز مانده به مسابقات تشدید شد. من فکر مى کنم خیلى مواقع 

شکست بهتر از پیروزى معمولى است.
او از برگزارى جلســه با على مرادى خبر داد و گفت: بعد از مسابقه جلسه دو 
ساعته با رئیس فدراسیون داشتم و قرار شد بعد از بازگشت به تهران در اسرع 
وقت درمان زانویم را پیگیرى کنم تا دوباره روند کســب مدالم ادامه داشته 

باشد.

رادیو ورزش یونان از بروز حاشیه اى تازه در باشگاه المپیاکوس یونان خبر داد که البته 
به کریم انصارى فرد هم مربوط مى شود. این سایت در گزارش مربوط به این خبر 
نوشته است: «در بازى با آپولون کریم انصارى فرد در ترکیب اولیه قرار نداشت و از 
دقیقه 62 به زمین آمد ولى موفق شد دو بار براى تیمش گلزنى کند. بعد از پایان بازى 
"ساواس تئودوریدیس" نزد کریم انصارى فرد آمد ولى این بازیکن با او دست نداد. 
به نظر مى رسد حمایت نایب رئیس باشگاه المپیاکوس از مهاجم صربستانى باشگاه 

باعث شده که کریم انصارى فرد ناراحت شود.»
البته ســایت یونانى در ادامه به کریم انصارى فرد یادآور شد که فصل قبل هم این 
صحبت ها را نایب رئیس باشگاه درباره او زده بود. با این حال این دلخورى بین کریم 

انصارى فرد و نایب رئیس باشگاه ال مپیاکوس در صدر اخبار ورزشى یونان بود.

بعد از جدایى «رودریگوئز» از سپاهان، حاال دروازه بان برزیلى این تیم هم در 
آستانه جدایى از زردپوشان قرار دارد. «لى اولیویرا»، دروازه بان برزیلى سپاهان 
در نیم فصل اول نتوانست رضایت «زالتکو کرانچار» را جلب کند و قرار است بعد 
از بازى با استقالل تهران قرارداد او فسخ شود. سپاهانى ها چند گزینه داخلى و 

خارجى را براى جانشینى اولیویرا در نظر گرفته اند.
یکى از مهمترین و جذاب ترین گزینه ها ســید مهدى رحمتى است. رحمتى 
قبًال هم سابقه حضور در سپاهان را داشته اما چیزى که شاید مانع انتقالش به 
سپاهان شود این است که او در سال هاى آخر دوران بازى اش قرار دارد و قطعًا 
ترجیح مى دهد در استقالل خداحافظى کند. اما نکته این است که او فعًال قصد 

خداحافظى ندارد و به نظر مى رسد مى خواهد دو سه سال دیگر هم بازى کند.

چرا انصارى فرد با نایب چرا انصارى فرد با نایب 
رئیس باشگاه دست نداد؟   رئیس باشگاه دست نداد؟   

صداى پاى رحمتىصداى پاى رحمتى
 مى آید    مى آید   

رستمى: شکست بهتر از رستمى: شکست بهتر از 
پیروزى معمولى استپیروزى معمولى است

محمدعلــى پورمتقى یــک روحانى متفاوت اســت. 
او عالوه بر اینکــه در حوزه درس خوانــده و ملبس 
بــه لبــاس روحانیــت اســت، در لیگ برتــر و جام 
حذفى هــم قضاوت کــرده و به عنــوان کمک داور 
پرچم اســت. پور متقى قرار اســت امــروز هم  بازى 
دو تیــم اســتقالل خوزســتان وصنعــت نفــت 
آبــادان را کــه از ســاعت 15 آغاز مى شــود پرچم

 بزند.
وى در گفتگو با فارس، در خصوص ورودش به جامعه 
داورى، گفت: من قبل از اینکه وارد حوزه شــوم داور 
بودم و از سال 83 داورى را آغاز کردم، تقریبًا سه سال 
بعد بود که وارد حوزه علمیه شــدم و در کنار تحصیل 

به داورى هم ادامه دادم. سال چهارم حضور در حوزه 
علمیه بود که مى خواستم داورى را کنار بگذارم اما حاج 
آقا تلخابى که االن عضو مجلس خبرگان از اســتان 
قزوین اســت با من صحبت هاى زیادى کرد و گفت 
که در داورى بمان. هرچند که وظیفه ات ســنگین تر 
خواهد شــد من هم با توصیه ایشــان به داورى ادامه 
دادم و پس از طى مراحل مختلف امسال در لیگ برتر 

قضاوت کردم. 
وى درباره اینکه تاکنون در لیگ برتر چه قضاوت هایى 
انجام داده اظهار داشت: در بازى هاى جام حذفى براى 
تیم هاى لیگ برترى پرچم زده ام اما در لیگ برتر چند 
هفته قبل بازى سایپا و نفت تهران را پرچم زدم و قرار 

است بازى تیم هاى استقالل خوزستان و صنعت نفت 
آبادان [که امروز برگزار مى شــود] را هم پرچم بزنم. 

البته باید بگویم که من متولد بهمن سال 68 هستم.
این کمک داور در خصوص اینکه آیا قصد دارد داورى 
را در مراحل باالتر هم ادامه دهد یــا نه، تصریح کرد: 
قطعــًا همینطور اســت؛ چرا که دوســت دارم کمک 
داور بین المللى هم بشــوم اما اصــل کار من در حوزه 
و طلبگى اســت، هرچند که در داورى را هم طلبگى 
را اجــرا مى کنم اگــر بتوانیم به مراحــل باالتر بروم 
که چه بهتر و تــالش زیادى هم انجــام خواهم داد 
و اگر هم نشــود که در همین ســطح ملى کار خواهم 

کرد. 

این کمــک داور فوتبال در خصــوص اینکه برخورد 
اهالى فوتبال اعم از بازیکنــان و مربیان با او به عنوان 
یک روحانى داور چیســت، گفت: بازیکنان و مربیان 
خیلى در جریان این مســئله نیســتند اما اکثر داوران 
و بچه هاى فدراســیون فوتبال از ایــن موضوع مطلع  
هستند. شاید این نگاه وجود داشته که بچه هاى طلبه 
بیشتر به دنبال درس هســتند. اما وقتى مى فهمند که 
یک طلبه و روحانى داور است براى خودشان هم جالب 
است. شاید در ظاهر طلبگى با قضاوت ارتباطى نداشته 
باشد اما در باطن این دو به یکدیگر نزدیک هستند چرا 
که بحث قضاوت در میان اســت. برخى از آنها حتى 
وقتى متوجه مى شــوند که من یک طلبه هستم با من 

گرم مى گیرند و ســواالتى را هم که دارند مى پرسند و 
من هم به آنها جواب مى دهم. البته باید بگویم که من 
رزمى کار بوده و مربى ووشــو و فول کیک بوکسینگ 
هم هســتم و حتــى در ایــن زمینــه مربیگرى هم

 کرده ام. 
وى در  پاسخ به این سئوال که وقتى بازیکنان متوجه 
مى شوند که او یک روحانى داور است آیا به تصمیماتش 
اعتماد بیشترى دارند یا خیر، گفت: خیلى ها نمى دانند 
که من یک روحانى هســتم و تا االن این مسئله پیش 
نیامده اما به هر حال بازیکنان مى دانند که من جزئى 
از چهار نفر داورى هســتم و از این حیث تصمیمات ما 

را مى پذیرند. 

گفتگو با کمک داورى که روحانى است

از لیگ برتر تا حوزه علمیه

بــا 
د  جو و
نکــه  آ
یک  هنوز 
هفته به پایان 
مســابقات نیم 
فصــل مانده تیم 
هاى لیگ برترى 
دورخیزشان را براى 
حضور موفق در نقل و 

انتقاالت انجام داده اند.
ذوب آهن در حالى که سه 
بازیکن اصلى اش را در نیم 
فصل به علت خدمت سربازى 
از دست خواهد داد از هم اکنون به 
دنبال جذب بازیکنانى جدید اســت تا 
تیمى قدرتمند را در نیم فصل دوم داشته 
و بتواند نتایج نه چندان خوبش را جبران 

کند. امیر قلعه نویى سرمربى ذوب آهن روز یک شنبه و 
در جلسه هیئت مدیره موافقت این باشگاه را براى تزریق 

بودجه جهت جذب چند چهره سرشناس را گرفت.
 یکى از بازیکنان مطرحى کــه امیر قلعه نویى به دنبال 
جذب آن در نیم فصل است سجادشــهباززاده مهاجم 
استقالل اســت که در این فصل نتوانسته براى تیمش 
گلزنى و رضایت «وینفرد شــفر» را به دســت بیاورد. 
امیر قلعه نویى با تأیید این موضوع که ذوب آهن رسمًا 
خواستار جذب سجاد شهباززاده است گفت:« من، هم 
بازى سجاد شهباززاده را دوست دارم و هم خودش را. اگر 
ببینیم که استقالل او را نمى خواهد، براى جذب وى اقدام 
مى کنیم. شاید استقاللى ها خودشان نیاز داشته باشند 
که این بحث دیگرى است. با این حال اگر او را نخواهند 
حتمًا براى جذبش اقدام مى کنیم، چون مهاجمى مثل 

سجاد به دردمان مى خورد.»
البته آنچه در ال به الى حرف هاى امیر قلعه نویى وجود 
داشــت این نکته بود که او عالقه اى ندارد که با وجود 
نتایج نه چندان خوب اســتقالل با جذب شهباززاده به 
این تیم لطمه زده یا باعث ناراحتى هواداران شود. قلعه 
نویى همانطور که اعالم کرده است درحالى شهباززاده 
را جذب خواهد کرد که استقالل این مهاجم را نخواهد، 
موضوعى که با توجه به حرف ها و برنامه هاى وینفرد 

شفر دور از ذهن نیست.

قلعه نویى مهاجم محبوبش را 
از استقالل مى خواهد

بــا 
د  جو و
نکــه آ
یک هنوز
هفته به پایان

مســابقات نیم 
فصــل مانده تیم 
هاى لیگ برترى
دورخیزشان را براى

حضور موفق در نقل و 
انتقاالت انجام داده اند.

ذوب آهن در حالى که سه 
بازیکن اصلى اش را در نیم 
فصل به علت خدمت سربازى 
از دست خواهد داد از هم اکنون به 

ب دنبال جذب بازیکنانى جدید اســت تا د
ر تمند را در نیم فصل دوم داشته تیمى قدرتمند

بتواند نتایج نه چندان خو ندان خوبش را جبران و

کند. امیر قلعه نویى سرمربى ذوب آهن روز یک شنبه و 
درجلسه هیئت مدیره موافقت این باشگاه را براى تزریق 

بودجه جهت جذب چند چهره سرشناس را گرفت.
 یکى از بازیکنان مطرحى کــه امیر قلعه نویى به دنبالبال
جذبآن در نیم فصل است سجادشــهباززاده مهاهاجم
استقالل اســت که در این فصل نتوانسته براىتى تیمش

ا ا « گلزنى و رضایت «وینفرد شــف
امیر قلعه نویى با تأیید این مو
خواستار جذب سجاد شهبازز

بازى سجاد شهباززاده را دوست
ببینیم که استقالل او را نمى خ
مى کنیم. شاید استقاللى ها
این بحث دیگرى است. با که
مىى حتمًا براى جذبش اقدام
سجاد به دردمان مى خورد.رد.»
البته آنچه در ال به الى حىحرف
او ع داشــت این نکته بودود که
نتایج نه چندان خوبخوب اســتق
باعث نار تیم لطمه زدزده یا این
نویى همانطورور که اعالم کرد
را جذب خواخواهد کرد که استقال
موضوعىعى که با توجه به حرف

از ذهن نیست. دودور شفر

قلعه نویى مهاجم محبوبش را 
از استقالل مى خواهد

ــفر»را به دســتـتبیاورد.
وضوع که ذوبب آهن رسمًا 
زاده است گفتگفت:« من، هم 
ت دارم وههم خودش را. اگر
خواهد، بر براى جذب وى اقدام

خودشدشان نیاز داشته باشند 
ا این این حال اگر او را نخواهند 
ک کنیم، چون مهاجمى مثل

فهاى امیر قلعه نویى وجود 
عالقه اى ندارد که با وجود

با جذب شهباززاده به  قالل
راحتى هواداران شود. قلعه 
ده است درحالى شهباززاده 
الل این مهاجم را نخواهد، 
ف ها و برنامه هاى وینفرد

حضور 3 بازیکن ذوب آهن در تراکتور قطعى شد
هنوز یک هفته به پایان نیــم فصل رقابت هاى 
لیگ برتــر باقى مانده که از باشــگاه ذوب آهن 
خبر مى رسد حضور ســه بازیکن اصلى این تیم 
به دلیل خدمت سربازى در تراکتورسازى قطعى 

شده است.
از مدتى قبل بحث بر سر حضور چند بازیکن تیم 
ذوب آهن در تراکتورسازى به گوش مى رسید. 
دانیال اسماعیلى فر، مهدى مهدى پور و احسان 
پهلوان ســه مهره اصلى و کلیــدى ذوب آهن 
هستند که در فصل نقل و انتقاالت نیم فصل به 

دلیل خدمت سربازى باید از این تیم جدا شوند.
امیر قلعه نویى سرمربى تیم ذوب آهن که هنوز با 
این تیم نتایج خوبى نگرفته اعالم کرد که جدایى 
این ســه بازیکن، دانیال اســماعیلى فر، مهدى 
مهدى پور و احســان پهلوان از این تیم قطعى 

شده است.
با این حساب مى توان گفت که تراکتور یکى از 
تیم هاى پرمهره نیم فصل دوم رقابت هاى لیگ 

سه برتر خواهد بــود. این تیم جدا  از 
بازیکن مطــرح ذوب آهن 

قصد دارد ستاره هایى 
همچون مهدى ترابى 

از ســایپا و یکى دو بازیکن 
مطرح و جوان لیگ را نیز به دلیل خدمت سربازى 
به خدمت بگیرد. اما موضوعى که مى توان به آن 
اشاره کرد این است که با وجود آنکه تراکتورسازى 

به دلیل محرومیت از نقل و انتقاالت نتوانســته 
بود بازیکنى را به خدمت بگیــرد و در نیم فصل 
با حضور این ســتاره هاى جوان جان مى گیرد؛ 
اما تیم هاى دیگر دچار مشــکالتى خواهند شد. 
در نقل و انتقاالت نیم فصل بازیکن خوب بسیار 

اکثر تیم ها با کم اســت، چرا که 
د بازیکنانشــان  ردا قرا
یى دارند و اجازه  ا جد
ا به این راحتى  ر
مگــر نخواهند داد، 

نکــه  بــراى آ

جذب بازیکن هزینه زیادى انجام شود.
با توجه به انتقال بازیکنان مطرح سرباز لیگ به 
تراکتورســازى به نظر نقل و انتقاالت نیم فصل 
براى تیم هایى که بازیکن از دست داده اند معناى 
دیگرى خواهد یافت. ذوب آهن با از دست دادن 
سه مهره کلیدى اش باید در نیم فصل بازیکنانى 
ســطح باال را به خدمت بگیرد و قلعه نویى کار 
دشــوارى براى یافتن چنیــن بازیکنانى خواهد 
داشــت. یا این وصف آیا مى توان گفت تراکتور 
و ماجراى سربازى بازیکنان تعادل و توازن لیگ 
را به هم مى زند؟ باید تا زمان نقل و 

انتقاالت منتظر ماند.
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پسرى جوان که در بلوار شاهنامه خواهر و شوهر جوان 
او را به طرزى خشن و بى رحمانه با ضربات چاقو به قتل 
رسانده بود، پس از پیگیرى هاى قضائى، با رضایت اولیاى 

دم، از قصاص رهایى یافت.
پرونده ایــن جنایت با صداى گریه هاى پســرى جوان 
در یکى از کوچه هاى انتهایى بلوار شــاهنامه آغاز شــد 
و فریادهایى دلخراش، همچون ناقوســى شوم، خبر از 
رسیدن صبح  سومین روز مهر مى داد که همسایه ها در 
پى آن، با پاى برهنه، به کوچه ریختند. آنها «ســعید»، 
پسر یکى از همسایه ها، را دیدند که خود را به در و دیوار 
مى کوبید و مدام فریاد مى زد: «کشتند! کشتند! به دادمان 
برســید!» همین چند کلمه که هى از سر گرفته مى شد 
کافى بود تا همســایه ها به داخل خانه اى که ســعید و 
مادرش به  تنهایى در آن ســاکن بودند سرك بکشند و 
با اجســاد غرق خون دو نفر در وسط پذیرایى این منزل 

مواجه شوند.
مأموران پاسگاه فردوســى اولین نیروهایى بودند که به 
صحنه رسیدند و پس از کشــف دو پیکر غرق خون، که 
ساعتى از مرگ آنها مى گذشت، این جنایت را به بازپرس 

جنایى دادسراى عمومى و انقالب مشهد اعالم کردند.
با حضور قاضى میرزایى در محل، بالفاصله جستجوها 
براى شناختن قاتل و همچنین علت این جنایت آغاز شد. 
بازپرس جنایى سراغ خانواده مقتوالن را گرفت و یکى از 
همسایه ها اعالم کرد که افراد کشته شده زن و شوهر بوده  

و به تازگى با یکدیگر ازدواج کرده  بوده اند.
بررسى ها نشان داد سعید، برادر مقتول، اولین فردى بوده 
که اجساد را کشف کرده و به علت وضعیت روحى و روانى 

ناشى از شوك این جنایت، به درمانگاه رفته است.

اولین فردى که ســوء ظن مأموران را برانگیخت داماد 
سابق این خانواده بود اما بررســى ها نشان داد این فرد 
هنگام رخداد ایــن جنایت، در یک کمــپ ترك اعتیاد 

بسترى بوده است.
هنگامى که مأموران به دنبال داماد سابق خانواده بودند، 
با بهتر شــدن وضعیت روحى مادر خانــواده، که هنگام 
بروز حادثه سر کار بود، از او بازجویى شد. او اعالم کرد: 
«"منیژه" و همسرش، "بهرام"، تازه ازدواج کرده  بودند و 
از زمان ازدواج، در منزل پدر بهرام، که سبزوارى هستند، 
زندگى مى کردند. حدود یک ماه پیش بود که به مشهد 
آمدند و قرار بود صبح امروز به سبزوار برگردند. من ساعت 
6 صبح سر کار رفتم که یک ساعت بعد، داماد بزرگم زنگ 
زد و گفت که حال منیژه خوب نیست و خودم را به خانه 

برسانم.»
نزدیک ظهر، ســعید را به دادســرا فراخواندنــد. او در 
بازجویى ها اعالم کرد: «صبح زود بــود. به پمب بنزین 
رفتم تا بنزین بزنم و بعد هم خواهر و دامادمان را خودم 
به سبزوار ببرم اما وقتى برگشــتم، دیدم خانه غرق در 
خون است و کســى در این فاصله خواهرم و همسرش 

را کشته است.»
این اظهارات در حالى بود که دســتان لــرزان و لکنت  
زبان ســعید، که 25 بهــار از عمرش مى گذشــت، راز 
شــوم او را برمال کرد. او در بازجویى هاى تخصصى به 
ضد ونقیض گویى افتاد و این تناقض ها چنان به دست و 

پایش پیچید که اعتراف کرد خودش آنها را کشته است.
این پســر جوان که متولد 1371 است و به گفته خودش 
تا پنجم ابتدایى بیشتر درس نخوانده است اظهار داشت: 
«خواهرم با رفتارش آبروى ما را در محل برده بود. او تابه 

حال دوبار از خانه فرار کرده و دوبار هم طالق گرفته است. 
دیگر نمى توانستیم بخاطر کارهایش پیش همسایه ها و 
فامیل سرمان را بلند کنیم تا اینکه چند ماه قبل با بهرام 
(مقتول) به ســبزوار فرار کرد و بعــد ازدواج کردند. آنها

20  روز پیش به مشــهد آمدند و من نقشــه قتل آنها را 
کشیدم. صبح، وقتى مادرم سر کار رفت، اول با چوب دستى 
یک ضربه به سر بهرام زدم و یک ضربه هم به سر خواهرم. 
بعد هم با چاقو و ضربات چوب، آنها را کشــتم.  بعد، براى 
صحنه سازى، اجساد را کمى جابه جا کردم و متکا را روى 
صورتشان گذاشتم و سوار ماشینم شدم و به پمپ بنزین 
رفتم و بعد از بنزین زدن، به خانه برگشتم و رفتم درون خانه 

و سر و صدا کردم و از همسایه ها کمک خواستم.»
پــس از تکمیل پرونــده، بررســى آن بــراى صدور 
کیفرخواســت بر عهده قاضــى صفرى، دادیار شــعبه 
اظهار نظر دادســراى عمومى و انقالب ناحیه2 مشهد، 

قرار گرفت.
این فرد به ارتکاب دو فقره قتل عمــدى از طریق ایراد 
جراحات متعدد با چاقو و چــوب در ماه حرام متهم بود و 
نتیجه تست روانى حاکى از آن بود که او هنگام ارتکاب 
این جنایت به عمل خود کامًال آگاه و هوشیار بوده است. 
قاضى صفرى بررسى  پرونده را در حالى آغاز کرد که تمام 
اولیاى دم با حضور در دادسرا از قصاص متهم گذشتند. 
قاضى صفرى پس از تنظیم کیفرخواست براى این متهم 
گفت: «با توجه به اعالم رضایت کلیه اولیاى دم مقتوالن، 
قصاص مرتکب منتفى شده ولى از لحاظ جنبه عمومى 
جرائم ارتکابى و اینکه اعمال متهم وصف تعدد جرم پیدا 
کرده است، مستند به مواد 614 و 612 قانون تعزیرات، 

حداقل ده سال حبس در انتظار متهم خواهد بود.»

پس از گذشت 3ماه از یک جنایت خانوادگى و با رضایت اولیاى دم اعالم شد؛

قاتل دهه هفتادى خواهر و داماد جوان از قصاص نجات پیدا کرد

پســر جوان به علت اختالف مالى که با برادرش 
داشت دســت به ســرقت الوارهاى جلوى مغازه 
برادرش زد اما غافل از این بود که دوربین مداربسته 

داخل کوچه تصویر او را ضبط کرده است.
رئیس پلیس شهرستان طرقبه شاندیز مشهد با 
اعالم این خبر گفت: چندى قبل مأموران پلیس 
در جریان سرقت الوار از جلوى یک مغازه روستایى 

در نزدیکى شهر شاندیز قرار گرفتند.
سرهنگ حســین دهقان پور افزود: مأموران با 
اقدامات فنى و در بررسى دوربین مداربسته اى که 
در یکى از کوچه هاى نزدیکى محل سرقت وجود 
داشت به برادر مرد مغازه دار رسیدند. وى گفت: 
با توجه به اختالفات صاحــب مغازه با برادرش و 
فیلم دوربین مداربسته مشخص شد که سرقت از 

سوى برادر مرد جوان صورت گرفته است.
سرهنگ دهقان پور ادامه داد: همین سرنخ کافى 
بود تا برادر جوان در عملیات پلیســى دســتگیر 
شود و وى پس از اینکه در برابر مدارك و شواهد 
پلیســى قرار گرفت به ســرقت الوارهاى مغازه 
برادرش اعتراف کرد. رئیس پلیس شهرســتان 
طرقبه شاندیز اظهار داشــت: عامل این سرقت 
در اعترافاتش گفته است که این دزدى را به دلیل 
اختالف مالى بــا برادرش انجــام داده و متوجه 
دوربین مداربســته اى که داخل کوچه بود نشده 

است.

کارگر مغازه پتوفروشى در اقدامى عجیب با ضربات چاقو 
به اختالف مالى مرد جوان و صاحب مغازه اش پایان داد 

و پس از قتل فرار کرد.
ســاعت 5 عصر روز یک شنبه مســئوالن بیمارستان 
سینا در تماس با مأموران کالنترى 113 بازار از مرگ 
خونین مرد 30 ساله اى به نام «امیر» خبر دادند و تیمى 
از مأموران براى بررســى موضوع پاى در بیمارستان 

گذاشتند.
مأمــوران در تحقیقات ابتدایى پــى بردند که مرد 
جوان ساعت 14 و45دقیقه در یک مغازه 
پتوفروشى در خیابان مصطفى خمینى 
هدف ضربات چاقو قــرار گرفته و 
پس از انتقال به بیمارســتان، 
به کام مــرگ فرو رفته 

است.

همیــن 
کافــى بــود تا 

تیمــى از مأموران 
اداره 10 پلیــس آگاهى 

تهران به دستور بازپرس محسن 
مدیر روستا از شعبه ششم دادسراى 

امور جنایى براى افشاى راز این جنایت وارد عمل شوند.
کارآگاهان در گام نخســت پى بردند که امیر از سوى 
کارگر یک مغازه پتو فروشــى هدف ضربات چاقو قرار 

گرفته و متهم پا به فرار گذاشته است.
بدین ترتیب بازپرس مدیر روستا دستور داد تا صاحب 
مغازه پتوفروشــى براى تحقیقات پلیســى به دادسرا 
احضار شــود که صبح دیروز «کمال» 38 ساله براى 
تجسس هاى پلیسى پیش روى بازپرس ویژه قتل در 

شعبه ششم دادسراى امور جنایى تهران حاضر شد.
کمال در جزئیات این پرونده جنایى گفت: «ســاعت 
13و30 دقیقه روز یک شنبه 12 آذر ماه امسال به همراه 
همسرم به دفترخانه اى رفتیم تا سند خودرو را به نام زنم 

بزنم وساعت 14 بود که به مغازه بازگشتم.»
وى افزود: «وقتى به مغازه برگشتم کارگرم که دو ماه 
است در مغازه مشــغول به کار شده با دیدن من عنوان 
کرد که در نبودم وقتى امیر بــه تلفن مغازه زنگ زده با 
او درگیرى لفظى پیدا کرده است. من با امیر اختالف 
مالى کمى داشتیم و به کارگرم تذکر دادم 
که این رفتارش اشتباه 

بوده که او نیز ادعا کرد که امیر به خانواده اش ناسزا گفته 
و او نیز در جواب شروع به فحاشى با امیر کرده است.»

مرد جــوان ادامه داد: «دقایقى بعد یکى از مشــتریانم 
به مغازه آمد و با هم به بالکن مغــازه رفتیم و از یکى از 
کارگرهایم که افغان بود خواســتم سفارش غذا بدهد. 
پس از اینکه غذا تهیه شــد در طبقه باالى مغازه بودیم 
که ناگهان امیر وارد مغازه شد و به سمت کارگرم که در 

وسط مغازه ایستاده بود رفت.»
وى گفت: «فکر نمى کردم امیر همراهش چاقو دارد که 
درگیرى بین آنها باال گرفت و همسایه ها نیز براى جدا 
کردن آنها وارد مغازه شدند، وقتى به پایین مغازه آمدم 
ناگهان امیر روى زمین افتاد و آنجا بود که متوجه شدم 

کارگرم با چاقو امیر را هدف قرار داده است.»
مرد پتو فروش افزود: «از کارگرم خواستم که با اورژانس 
تماس بگیرد و در حالى که باالى سر امیر ایستاده بودم 
متوجه شــدم که کارگرم پس از تماس با اورژانس و در 

شلوغى مغازه پا به فرار گذاشته است.»
کارآگاهان در این شاخه از تحقیقات دوربین مداربسته 
مغازه پتو فروشى را مورد بررسى قرار دادند و مشخص 
شد که حرف هاى صاحب مغازه درست است و در زمان 

درگیرى وى در طبقه باالى مغازه حضور داشته است.
بنا به این گــزارش، تحقیقات پلیســى براى 
دســتگیرى عامل این جنایت خونین 
از سوى مأموران اداره 10 پلیس آگاهى 

تهران ادامه دارد. 

 فرمانده انتظامى کهگیلویه و بویراحمد از قتل پدر 
و دو برادر توسط یک جوان در گچساران خبر داد.

سردار مهدى انصارى در تشریح جزئیات این حادثه 
اظهار داشت: شب گذشته جوان گچسارانى به دلیل 
نامعلوم با سوار کردن دو برادر معلول و پدر84 ساله 
خود در خودرو شــخصى، آنها را به بیرون از شهر 

انتقال داد.
وى بیان کرد: این جوان پدرش را در منطقه «گناوه 
لرى» گچساران با اسلحه کمرى به قتل رسانده و 
سپس دو برادر معلول خود را در منطقه «لیشتر» در 

محدوده آبشارى کشته و در آب انداخته است.
فرمانده انتظامى کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: 
این جوان قاتل پس از قتل پدر و دو برادر معلولش، 

خود را به نیروى انتظامى معرفى کرد.
بنا بر این گــزارش، علت و انگیــزه وقوع این قتل 

توسط پلیس تحت بررسى است.

حمله گرگ باعث مرگ چوپان آملى شد.
پیرمرد 60 ساله آملى براى دفاع از گوسفندان جان 

خود را از دست داد.
جمشــید نیکزاد، رئیــس جمعیت هــالل احمر 
شهرستان آمل گفت: ساعت 17 روز یک شنبه در 
تماس دهیارى پنجاب به هالل احمر الریجان آمل 

خبر سقوط یک چوپان به دره اطالع داده شد.
بر اساس این گزارش، گوسفندان این چوپان مورد 
حمله گرگ قرار مى گیرند و چوپان نیز هنگام دفاع 
از دام ها و فرارى دادن گرگ به دره سقوط مى کند 
و در دم جان خود را از دست مى دهد. جسد چوپان 

جانباخته تحویل آرامستان شد.

8 گروگان اسیر آدم ربایان طى دو روز آزاد شدند. 
بنابراین گزارش، روزهاى شــنبه و یک شنبه هفته 
جارى و در دو پرونده جداگانه، مأموران پلیس آگاهى 
اســتان هاى بوشــهر و فارس در ادامه پایش هاى 
اطالعاتى و انجام اقدامات پلیســى گسترده موفق 
شدند هشــت گروگان را از چنگال آدم ربایان نجات 
دهند و پلیس در تعقیب آدم ربایان هر دو پرونده است.

 گروگان گیرى در شیراز، رهایى در بوشهر 
در یکى از این پرونده ها و بــا کمک مأموران نیروى 
انتظامى استان بوشــهر، جوان شــیرازى که هفته 
گذشته در شیراز به دســت افراد ناشناس ربوده و به 
شهرستان برازجان بوشهر منتقل شده بود روز شنبه از 

چنگال آدم ربایان نجات یافت. 

بر اساس گزارش پلیس آگاهى بوشهر، سحرگاه روز 
شنبه، یازدهم آذرماه، مأموران از ربوده شدن جوان 28 
ساله شیرازى و انتقال وى به یکى از تلمبه خانه هاى 
کشــاورزى اطراف روســتاى ننیزك برازجان مطلع 
شدند و با بررسى هاى صورت گرفته و انجام اقدامات 
الزم پلیسى در عملیاتى مشترك با مأموران پاسگاه 
بنداروز در محل حاضر شــدند و این جــوان را آزاد
 کردند.طبــق اظهــارات جــوان ربوده شــده، روز 
هشتم آذرماه چند فرد ناشــناس او را از شیراز ربوده 
و به این تلمبه خانه منتقــل و حبس کرده اند. پرونده 
براى روشن شــدن زوایاى حادثه در دست پیگیرى 

است.

گروگان هاى افغانى آزاد شدند
در پرونده دیگر و در استان فارس نیز ربودن دو تبعه 

افغانى، کلید رهایى پنج گروگان دیگر شد.
بر اساس گزارش رســیده از پلیس آگاهى شیراز، به 
دنبال ربایش دو تبعه کشور افغانســتان در پانزدهم 
آبان ماه به وسیله افراد ناشــناس و درخواست وجه 
نقد در قبــال آزادى آنان، پلیس با به دســت آوردن 
ســرنخ هایى، غروب یک شــنبه، محل نگهدارى 
گروگان ها را در روستاى تفیهان شناسایى کرد و به 

محل مورد نظر اعزام شد.
در بازرســى از این خانه، هفت تبعه کشور افغانستان
که در اتــاق ها زندانــى بودند، آزاد شــدند. تالش

پلیس براى شناسایى و دســتگیرى آدم ربایان ادامه 
دارد.

یکى از ســارقانى که در طرح «رعــد 5» پلیس پایتخت 
دستگیر شــد براى انجام ســرقت هاى خود از عروسک 

استفاده مى کرد.
پنجمین طرح برخورد پلیس پایتخت با تبهکاران به نام طرح 
«رعد5» در حالى به مرحله اجرا رسید که 301 سارق و 210 

فروشنده موادمخدر دستگیر شدند. 
رئیس پلیس پایتخت در حاشــیه این طرح گفت: به دنبال 
انجام این اقدامات 17 باند سرقت اماکن دولتى و خصوصى، 
منزل و... منهدم شــد و 70 خودرو، 30 موتورســیکلت و 

14 قبضه انواع سالح شکارى و جنگى کشف و ضبط شد.
سردار رحیمى، خاطرنشان کرد: در این طرح ها هدف ما این 
است که فضا را براى مجرمان ناامن کنیم و تمام تالشمان 
این است که فضاى شهر تهران براى مجرمان امن نباشد 
و براى رســیدن به این هدف از تمام امکانات خود استفاده 

خواهیم کرد.
یکى از سارقانى که در این طرح دستگیر شد «مرتضى» نام 
داشت. خبرنگار رکنا با وى که براى انجام نقشه هاى سرقت 
خود دست به اقدام عجیبى زده بود گفتگویى انجام داده که 

شرح آن را در ادامه مى خوانید.

 مرتضى به چه اتهامى دستگیر شده اى؟
سرقت لوازم داخل خودرو.

داستان این عروسکى که با خود حمل 
مى کردى چه بوده است؟

سوئیچ ها را داخل آن جاساز مى کردم.
چرا از عروسک استفاده مى کردى؟

براى اینکه مخفى باشد و شک برانگیز نباشد.
تاکنون چند مورد سرقت کردى؟

250 مورد.
به همین شیوه؟

بله.
این سوئیچ هایى که استفاده مى کردى 

شاه کلید بودند؟
نه سوئیچ هاى معمولى بود.

چطور در خودروها را باز مى کردى؟
اکثراً به هم دیگر مى خورند.

چه ماشین هایى را مورد سرقت قرار 
مى دادى؟

پراید و 206.

برخى اخبار از قتل پدر قاتل منتخب دور پنجم شوراى 
شهر در شهر شال قزوین حکایت مى کند.

پدر قاتل « مجید محمدرضایى»، منتخب دور پنجم 
شوراى شهر شال که خرداد ماه امسال در یک درگیرى 
کشته شده بود یک شنبه شــب به ضرب گلوله افراد 
ناشناس به قتل رسید.چندى پیش مجید محمدرضایى 
منتخب شوراى شهر شــال در روستاى عبدالرب آباد 
به قتل رسید که بالفاصله پس از مدت کوتاهى قاتل 
شناسایى و دستگیر شد.یک شنبه شب دو موتورسوار، 
پدر قاتل را با سالح کالشینکف به قتل رساندند. بدون 
شک در این صورت، پرونده این قتل و حتى وضعیت 

امنیتى در شهر شال وارد فاز جدیدى خواهد شد.

قتل مرد جوان در مغازه پتو فروشى 

رهایى 8گروگان از چنگال آدم ربایان

سرقت از مغازه برادر به دلیل 
اختالف مالى 

سرقت پراید و پژو به وسیله پاندا! 

تصــادف مینى بوس با کامیــون در عوارضى 
کمربندى ســبز مشــهد 21 مجروح برجاى 

گذاشت.
عصر روز یک شنبه حادثه تصادف یک دستگاه 
اتوبوس با یــک کامیون در مســیر ورودى 
عوارضى کمربندى سبز مشــهد به مأموران 

پلیس و امدادگران اورژانس مخابره شد.
در این حادثه 21 تن از سرنشــینان اتوبوس 
مجروح شدند که خیلى زود امدادگران به کمک 

آنها رفتند.
روابــط عمومى مرکــز مدیریت حــوادث و 
فوریت هاى پزشــکى دانشگاه مشهد گفت: 
17 مجروح این حادثه با اتوبوس آمبوالنس 
اورژانس 115 مشــهد به بیمارستان امدادى 
شهید کامیاب مشهد منتقل شدند. همچنین پنج 
مجروح دیگر که وضعیت جسمانى نامناسبى 
داشتند با چهار آمبوالنس به بیمارستان هاى 
شهید هاشــمى نژاد و امدادى شهید کامیاب 

مشهد منتقل شدند.

 تصادف هولناك مینى بوس 
با کامیون 

 پسر جوان، برادران معلول 
و پدرش را به قتل رساند

مرگ چوپان فداکار 
بر اثر  حمله گرگ به گله

پدر قاتل عضو شوراى شهر 
به قتل رسید

معاون عملیات فرماندهى انتظامى اســتان ســمنان از 
ســقوط مرد 40 ســاله از طبقه چهارم یک آپارتمان در 
سمنان خبر داد و گفت: علت این حادثه در دست بررسى 

است.
سرهنگ سید على میراحمدى عصر یک شنبه در جمع 
خبرنگاران از سقوط مرد 40 ساله از آپارتمانى در منطقه 
چهارصد دستگاه سمنان خبر داد و ابراز داشت: این حادثه 
در ساعت 16و10دقیقه عصر یک شنبه به وقوع پیوست 
که این شخص بالفاصله بعد از سقوط در دم جان باخت. 

وى افزود: علت این حادثه در حال بررسى است.

سقوط مرگبار مرد جوان از طبقه چهارم
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 Forgotten Places: Lost Circus 
Full))    بازى جدید و جالــب ماجراحویى از 
Sungift Games براى اندروید است که 
با قیمت 2,99 دالر در گوگل پلى عرضه شده 
 Forgotten Places: است . داستان بازى
 Joy در مورد فردى با اسم ،Lost Circus
است که هر شب به هنگام خواب کابوس هاى 
وحشتناکى را مى بیند و خود را در میان رویاى 
یک سیرك مرموز مشاهده مى کند و روز بعد با 
اشک و در حال ناراحتى از خواب بیدار مى شود! 
این موضوع روز و شب را از جوى گرفته و زندگى 
را در کامش تلخ کرده اســت! آیا این ســیرك 
واقعى است!؟ در گذشته شما چیزى اتفاق افتاده 

است که اکنون شــما نگران آن هستید و دچار 
 Forgotten مشکل شده اید؟! اکنون در بازى
Places: Lost Circus شما در نقش جوى 
باید در میان کابوس هاى خود جستجو کنید و 
به دنبال مکان ها و اشیا بگردید که در گذشته با 
آن ها سر و کار داشته اید و رمز و رازهاى گذشته 
خود را پیدا کرده و گذشته پنهان خود و راز پنهان 
این سیرك را پیدا کنید تا بتوانید از این کابوس 
جان ســالم به در ببرید! اگر از عالقه مندان به 
بازیهاى ماجراجویى و اشیاء مخفى هستید که 
بتواند براى ساعت ها به گوشى تان میخکوب 
 Forgotten کند به هیچ وجه نسخه کامل
Places: Lost Circus را از دست ندهید!

گزارش هاى منتشر شده حاکى از آن است که شرکت اپل 
قصد دارد تا در سال 2018 میالدى براى عرضه تبلت هاى 

9,7 اینچى با قیمتى ارزان تر از همیشه اقدام نماید.
شرکت اپل تصمیم گرفته است تا به برون سپارى روى 
آورد تا بتواند هزینه تولید محصوالت خود را کاهش دهد.

دلیل این امر نیز کامًال واضح اســت، پنج ســال پیش 
تبلت هاى اپل بدون رقیب بودنــد و کامًال بازار را تحت 
کنترل داشتند، اما به تدریج با ظهور نام هایى مانند هواوى 
و لنوو و نیــز قدرت گرفتن مجدد رقیــب قدیمى یعنى 

سامسونگ، وضعیت آیپد به خطر افتاد.
 این افت به اندازه اى سنگین بود که آیپدهاى 9,7 اینچى با 
کاهش چشمگیر آمار فروش روبرو شده و اپل به شدت از 
این نظر لطمه خورد و اگر موفقیت سرى آیفون نبود، شاهد 

پیامدهاى سنگین ترى براى این شرکت بودیم.
 حال مســئوالن این شــرکت تصمیم گرفته انــد تا با 
اســتفاده از ساختار برون ســپارى براى ساخت تعدادى 

از قطعات مربوط بــه آیپدهاى 9,7 اینچــى خود و به 
تبع، کاهش قیمــت این محصوالت، به ســراغ جذب 
مجدد مشــتریان رفته و ســهم خود در بازار را افزایش

 دهند.
 در این راستا نیز شرکت Unitech قرار است تا بوردهاى 
مدارهاى چاپى مورد استفاده در آیپد را آماده کرده و به اپل 
تحویل بدهد تا این شرکت از آنها در آیپدهاى 9,7 اینچى 

سال 2018 استفاده کند.
شرکت Compeq نیز قرار است تا مسئولیت ساخت 
پنل هاى PCB این دستگاه ها را بر عهده گرفته و بدین  
ترتیب، اپل مى تواند هزینه کنتــرل خط تولید پنل ها را 

کاهش دهد.
 بر این اساس، پیش بینى مى شود که آیپدهاى 9,7 اینچى 
اپل در سال 2018 به قیمتى نزدیک به 260 دالر برسند 
که این امر، مزیت رقابتى مناسبى جهت رقابت با برندهاى 

دیگر را فراهم مى سازد. 

شبکه اجتماعى توییتر نسخه جدید اپلیکیشن 
اصلى خــود را در 24 کشــور از جملــه نپال، 
بنگالدش، بولیوى، شیلى، کلمبیا، کاستاریکا، 
اکوادور، مصر، برزیــل و الجزیره عرضه کرده 
است. نکته جالب توجه نسخه جدید اپلیکیشن 
کاهش بیش از 50 درصد مصرف اینترنت در 

آن است.
حجم نســخه جدید که Twitter Lite نام 

گرفته حدود 3مگابایت است 
و به طــور آفالین نیز فعال 
مى شــود تــا از مصرف 

اینترنــت کاربر بکاهد. 
عالوه بر آن نســخه 
جدید به کاربر اجازه 

مى دهد تا به طــور انتخابى توییت ها، تصاویر 
و ویدئوهــا را دانلود کند. به ایــن ترتیب تمام 
محتواى اپلیکیشن دانلود نمى شود و از مصرف 

حجم اینترنت کاربر نیز کاسته مى شود.
نسخه جدید پس از دو ماه آزمایش موفقیت آمیز 

در فیلیپین عرضه مى شود.
 Twitter کارشناسان معتقدند ویژگى هاى
Liteسبب محبوبیت بیشتر اپلیکیشن خواهد 

شد.
توییتر الیت در مرورگر وب فعال مى  شود 
امــا ظاهــر آن با 
موبایــل  نســخه 

تفاوتى ندارد.
 یک شرکت تحتقیقاتى فرانسوى موسوم به اکسودوس 
(Exodus) با همکارى دانشگاه ییل ، در زمینه مسائل 
مربوط به رعایت یا نقض حریــم خصوصى کاربران 
در فضاى مجازى پژوهشــى انجام داده و به نتایجى 
دست یافتند که نشان مى دهد بســیارى از برنامه ها و 
اپلیکیشن هاى سیستم عامل اندروید ، اقدام به رصد و 

جاسوسى کاربران مى کنند.
این محققان و پژوهشــگران در این تحقیق دریافتند 
که تقریبا سه چهارم برنامه هایى که در فروشگاههاى 
اینترنتى و آنالین نظیر پلى اســتور گوگل وجود دارند، 
داراى ابزارى به منظــور ردیابى و کنترل فعالیت هاى 
کاربران هستند و اطالعات شخصى و خصوصى آنها 

را رصد مى کنند.
این پژوهشــگران در ادامه اعالم نتایج تحقیقات خود، 
عنوان کرده انــد که کاربران بایــد از این نقض حریم 
شخصى خود آگاه شــوند و بدانند که با دانلود و نصب 

بسیارى از این برنامه ها، در معرض خطر مسائل امنیتى 
قرار خواهند گرفت. این در حالیســت که بســیارى از 

کاربران ، از چنین اتفاقى آگاهى ندارند.
پژوهشــگران در ادامه اظهــارات خــود از برنامه ها 
و اپلیکیشــن هاى معروف و محبوبــى همچون اوبر، 
اسپاتیفاى، تیندر و اوکى کیوبید نیز نام برده و به کاربران 
هشدار دادند که بســیارى از این برنامه ها داراى چنین 
ابزارى براى بررســى و کنترل فعالیت هاى آنها بوده و 
به راحتى قادر خواهند بود اطالعات شــخصى آنها را 

جمع آورى کنند.
الزم به ذکر است که بسیارى از این برنامه ها به منظور 
گردآورى اطالعات، از یکى از ســرویس هاى گوگل 
به نام Crashlytics اســتفاده مــى کنند و برخى 
دیگر نیز با سواستفاده از حســگرهاى لمسى گوشى، 
از تــردد و حضور کاربــر در کنار گوشــى آگاهى پیدا 

مى کنند. 

اخیرا سایت جاباما که یکى از سایت هاى فعال و پیشرو در 
زمینه  رزرو هتل هاى داخلى و خارجى است، طى نشستى 

از محصول تازه خود رونمایى کرد.
در این نشســت که بــا حضــور مدیران این ســایت 
برگزار شــد، جاباما از آخرین محصول خــود که رزرو 
آنالیــن هتل هــاى سراســر دنیــا اســت رونمایى 

کرد.
جاباما که عمر فعالیت آن هنوز به دو سال نرسیده، توانسته 
از تجربه موفق خود در رزرو هتل هاى داخلى بهره ببرد و 
این  بار محصولى را در حوزه رزرو خارجى به بازار ارائه کند.
 پیــش از این مســافران مقاصد خارجى هتــل خود را 
از آژانس هاى مســافرتى و به صــورت حضورى رزرو 

مى کردند.
در محصول جدید این سایت، امکان رزرو بیش از 220 
هزار هتل در بیش از 170 کشــور در سراسر دنیا فراهم 

شده است.

بررسى ها حاکى از قیمت پایین تر سایت جاباما در مقایسه 
با سایر ســایت هاى داخلى و خارجى فعال در این حوزه 

است.
عالوه بر این، جاباما با تسهیل شــیوه پرداخت توانسته 
ایــن امــکان را فراهم کند که مســافران ســفرهاى 
خارجى بتوانند هتل خــود را به هر مقصــدى در دنیا، 
بدون نیــاز بــه کارت هــاى پرداخت خارجــى و تنها 
با اســتفاده از کارت شــتاب و بصورت ریالى پرداخت 

کنند.
عالوه بر این، امکان فیلتر نتایج جســت وجو بر اساس 
موقعیت، درجه هتل، قیمت، انواع امکانات رفاهى هتل 
همچون استخر، ســالن ورزش، تحویل  دار  چندزبانه، 

ترانسفر و... وجود دارد.
سایت  جاباما به آدرس  www.jabama.ir توانسته 
در مدتى کوتاه ســهم قابل توجهى از بازار گردشگرى 

آنالین را کسب کند.

اپلیکیشن پیام رسان واتس آپ، مدتى است که 
در رقابت با سایر پیام رسان هاى محبوب 

و قدرتمند، به افــزودن قابلیت هاى 
جدید اقدام کرده است. هم اکنون 
نیز با اضافه شدن قابلیت جدید، 
کاربرانى کــه ادمین گروه هاى 
مکالمــه و چــت در واتس آپ 
باشند، از این پس قادر خواهند 

بود تنها خود پست گذاشته و دیگر 
اعضاى گروه دیگر نتوانند مطلبى 

ارسال کنند.
به عبارتى دیگر، این قابلیت جدید بسیار شبیه 
به کانال هاى اپلیکیشــن پیام رسان تلگرام 
است چراکه ادمین گروه تنها قادر است مطلب 
ارسال کند و دیگران هم فقط قادرند آن مطالب 

را بخوانند.
 Restricted   این قابلیت جدیــد به نــام
Groups بوده و تنهــا در صورتى که ادمین 
گروه مذکور، فقط یک نفر باشــد، قابل اجرا 
خواهد بــود. بدین ترتیب، ادمیــن گروه قادر 
خواهد بود مطالب را ارسال و منتشر کند تا دیگر 
اعضاى گروه آنها را بخوانند. الزم به ذکر است 
که سایر اعضاى گروه نمى توانند پست ارسال 

کرده و یا حتى اظهار نظر کنند.

ادمین گروه مى تواند با روشن کردن قابلیت 
Restricted Groups در تنظیمــات 
واتس آپ، این قابلیت را فعال ســازى کند و 
دیگر اعضاى گروه نیز در صورتى که خواستار 
برقرارى ارتباط با ادمین باشــند، مى توانند از 
طریق Message Admin button با وى در 

ارتباط باشند و اظهار نظر کنند.
این قابلیت جدید هم اکنون به صورت نسخه 
آزمایشى (بتا ورژن) براى تمامى گوشى هایى 
با سیستم عامل اندروید و iOS موجود و قابل 

دسترسى است.

رامین مشکاه 

گوگل به تازگــى یک تروجــان به نــام Tizi را 
شناسایى و مســدود کرده اســت.این تروجان به 
نصب نرم افزارهاى جاسوسى بر روى دستگاه هاى 
اندرویدى مى پردازد و عمدتــا در بین کاربرانى از 
کشورهاى آفریقایى دیده شــده است. تیم امنیتى 
گوگل از طریق قابلیت Google Play Protect که 
در ماه سپتامبر راه اندازى کرد، توانسته این تروجان 

را شناسایى و مسدود نماید.
به گفته گوگل، Tizi در حمالت هدفمند خود 1300 
دستگاه اندرویدى را در کشورهاى آفریقایى، 
به ویژه کنیا، نیجریه و تانزانیا تحت 

تاثیر قرار داده است.
گروه تجزیه و تحلیل 
آسیب گوگل و 
مهندسان 

امنیت Google Play Protect گفتند که Tizi قادر 
است به تمامى اپلیکیشن ها و اطالعات دسترسى 
پیدا کند که در ادامه این مــوارد را عنوان خواهیم 

کرد:
■ ســرقت اطالعات از برنامه هــاى اجتماعى 
محبوب مانند فیس بوك، توییتر، واتس اپ، وایبر، 

اسکایپ، لینکدین و تلگرام.
■ ضبط تماس ها در واتس اپ، وایبر و اسکایپ.

■ ضبط صدا از طریق میکروفن.
■ دسترسى به گالرى

SMS ارسال و دریافت پیام هاى آلوده از طریق ■
■دسترسى به مخاطبین، پیام ها،رویدادهاى تقویم، 
لیست تماس ها، عکس ها، کلیدهاى رمزگذارى
 Wi-Fi و لیســتى از تمام برنامه هاى نصب شده 

محلى.
■ دسترسى به مختصات GPS دستگاه و ارسال 

آن به سرور
■ ارتباطــات با ســرور C & C مهاجم توســط 

HTTPS

گفتنى است بســیارى از برنامه هاى آلوده 
Tizi در شــبکه ها، وبسایت هاى 
اجتماعى و فروشــگاه هاى 
تبلیــغ اپلیکیشــن 

 مى شــوند و 

کاربران را به نصب آنها ترغیب مى کنند.
گوگل اعالم کرده  اســت که تمامــى برنامه هاى 
 Google را از فروشگاه Tizi مربوط به تروجان
Play حذف کرده اســت. به گفته گوگل قابلیت 
جاسوســى Tizi در گوشــى هاى قدیمى بیشتر 
 Google Play دیده مى شــود. تیم حفاظت
اعالم کــرد: « یک برنامه Tizi قــادر به کنترل 

دستگاه نیست، زیرا قصد آن دسترسى و استفاده 
از اطالعات است.»

توصیه مى شــود که مراحل ذکر شده را 
رعایت کنیــد تا از دســتگاه اندرویدى 

خود مقابــل نرم افزارهاى 
محافظت  جاسوســى 

کنید:
■  همیشه دستگاه 
خــود را بــه آخرین 
به روزرسانى، آپدیت 

کنید.
■  بــراى جلوگیرى از 

دسترسى هاى غیرمجاز، از 
گوشى هوشمند خود با یک قفل 

مانند پین، الگو یا رمز عبور محافظت کنید.
 Play Store برنامه هایتــان را فقــط از  ■
خریــدارى، دانلود یا نصب کنیــد و هنگام نصب، 

مجوز هر برنامه را بررسى کنید.
 Google Play Protect از فعال بــودن  ■

اطمینان حاصل کنید. 

تروجان تروجان TiziTizi  با قابلیت با قابلیت 
جاسوسى در اندرویدجاسوسى در اندروید

ی و یىو ر
0 درحمالت هدفمند خود1300 Tiz iبه گفته گوگل،

دستگاه اندرویدى را در کشورهاى آفریقایى، 
به ویژه کنیا، نیجریه و تانزانیا تحت 

تاثیر قرار داده است.
گروه تجزیه و تحلیل 
آسیب گوگل و

مهندسان 

■ دسترسى به گالرى
MS ارسال و دریافت پیام هاى آلوده از طریق S ■
■دسترسى به مخاطبین، پیام ها،رویدادهاى تقوی
لیست تماس ها، عکس ها، کلیدهاى رمزگذار
Wi-Fi و لیســتى از تمام برنامه هاى نصب ش

محلى.
S دسترسى به مختصات GPS دستگاه و ارس ■

آن به سرور
C&C مهاجم توســ C ارتباطــات با ســرور ■

HTTPS

گفتنى است بســیارى از برنامه هاى آلو
Tizi در شــبکه ها، وبسایتها
اجتماعى و فروشــگاه ها
تبلیـ اپلیکیشــن 
 مى شــوند

کرده اســت. به گفته گوگل قابلیت 
Tiz در گوشــى هاى قدیمى بیشتر 
Google Play د. تیم حفاظتy
i« یک برنامه Tizi قــادر به کنترل 

، زیرا قصد آن دسترسى و استفاده 
ت.»

ـود که مراحل ذکر شده را 
 تا از دســتگاه اندرویدى 

رم افزارهاى
محافظت 

ستگاه 
آخرین 
آپدیت

وگیرى از 
 غیرمجاز، از 

د خود با یک قفل 
یا رمز عبورمحافظت کنید.

Play Store ــان را فقــط ازe
نصبکنیــد و هنگام نصب، نلود یا

رونمایى از سامانه «جاباما» براى رزرو آنالین هتل و اقامتگاه در جهان

بازى ماجراجویى 
جالب و سرگرم کننده سیرك

ورژن جدید توییتر
 با مصرف اینترنت کمتر!

تى است که 
حبوب 

ى 

ى 

 بسیار شبیه 

ویژگى جدید واتس آپ در رقابت با تلگرام

استفاده از برون سپارى در برنامه 2018 اپلاندروید، جاسوسى مى کند؟

و به طــور آفالین نیز فعال 
مى شــود تــا از مصرف 

ینترنــت کاربر بکاهد. 
عالوه بر آن نســخه 
جدید به کاربر اجازه 

توییتر الیت در مرورگر وب فعال مى  شود
امــا ظاهــر آن با
موبایــل نســخه 

تفاوتى ندارد.
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امیر مهدى عالئى
دوم ابتدایى

زهرا باتوانى
فوق لیسانس

مبینا شکرالهى
اول ابتدایی

فاطمه شیرازى
دوم راهنمائی

مریم السادات حسینى
سوم ابتدایی

سمیه مؤمنى
سوم راهنمائی

مهدى چرمى
دوم راهنمائی

مرتضى مهرابى
پنجم ابتدایى

سید امید حسینى
چهارم ابتدایى

سیده زهرا متقى پور
پنجم ابتدایی

سارا قالنى
اول راهنمائی

نرگس اصالنى
اول راهنمائی

مهدیه چرمى
دوم راهنمایى

سیده زهره متقى پور
پنجم ابتدایی

مدیر برق شهرستان فریدونشهر 
عملکرد هشت ماهه این مجموعه را تشریح کرد

مهندس حجازي مدیر امور برق شهرستان بوئین میاندشت  ،  برگزاري 
مراســم تجلیل از دانش آموزان ممتاز را در تقویت روحیه و انگیزه 
دانش آموزان و خانواده آنان مهم ارزیابی نمود .وي در ادامه عملکرد 

برق شهرستان در سال 96  را تشریح نمود .
وي  کل بودجه اختصاصی را مبلغ 13000 میلیون ریال عنوان کرد 

از جمله این طرح ها به مبلغ 3500 ریال  احداث شبکه 20 کیلوولت 
به طــول 2,30 کیلومتر با هزینــه اي بالغ بــر 700 میلیون ریال ،
 حدفاصل ســردار قجاوند تا ســه راهی ازناوله از پروژه هاي قدرت
مانور و توسعه وبهینه سازي روشــنائی با صرف اعتبار به مبلغ  172 

میلیون ریال مى باشد .
مهندس حجازي اظهارداشت مبلغ 9300 میلیون ریال بابت اصالح و

بهینه سازي مى باشــد که طرح خیابان مولوي وخیابان اما م زاده از 
مهمترین پروژه هاي درحال اجرا است.

مدیر امور برق شهرســتان بویین میاندشــت  در بخش دیگري از 
ســخنان خود به فعالیت هاي بهره برداري پرداخت و تصریح نمود 
باتالش همکاران و الطاف الهی تعداد خاموشــی هــا به میزان 23 
درصد نسبت به مدت زمان مشابه ســال گذشته و همچنین انرژي 
توزیع نشده به میزان 42 درصد نسبت به دوره مشابه سال 95 کاهش 

یافته است .
وي افزود ، عملکرد شهرســتان در جذب مشترکین جدید با  نصب  
195دستگاه کنتور تکفاز و سه فاز شهري و روستائی با اعتباري بالغ 
بر 280 میلیون ریال مى باشد. وى تعویض 200 دستگاه کنتور تکفاز 
معیوب یا فرسوده را  با اعتباري بالغ بر 490  میلیون ریال ،  تعویض 

کنتور فهام به تعداد 235 دســتگاه ، با صــرف اعتباربه مبلغ 1500 
میلیون ریال  عنوان کرد.ضمنًا با جذب مشترکین جدید،مشترکین  

برق شهرستان به 10613 عدد مشترك می رسد. 
مدیر امور برق شهرستان بویین میاندشت درادامه بیان کرد ، اقدامات 
بسیاري در زمینه مدیریت مصرف برق انجام گردیده است مواردي 
چون آموزش چهره به چهره دانش آموزان کلیه مدارس شهرستان 
و برگزاري کارگاه نقاشــی و کاردســتی  ، حضور درمساجد جهت 
اطالع رســانی طرح برق رایگان کشــاورزي وهمچنین برگزاري 
جلسات با اصناف و کشــاورزان همکار ، اهداء جوایز به ادارات برتر 
و اهداء جوایز به دانش اموزان برترمدارس در طرح کاهش مصرف 
انرژي برق ، برگزاري جلسه کارآفرینی ســلول هاي خورشیدي با 
همکاري اداره بهزیســتی ، برگزاري جلسات جهت ترویج مدیریت 
مصــرف خانگــی در اداره فنــی وحرفــه اي و محافــل قرآنی و 
پایگاه هاي بسیج ،ممیزي ادارات ، استقراراتوبوس مدیریت مصرف 
در شهرســتان ، تعویض المپ هاي پرمصرف تجاري حدود 6000 
وات ، توزیع بیش از 3000 بروشور وتراکت در مدارس در راهپیمائی 
روز قدس وروز عید فطر و بنرهاي ســطح شــهري انجام گردید ،  
برگزاري همایــش مدیریت مصرف با حضــور 370 معلم ، ازدیگر 

اقدامات این امور بوده  است . 
آقاي مهندس حجازي درادامه بــه بیان فعالیت هاي صورت گرفته 
درراستاي ایجاد انگیزه و نشاط درسال جاري پرداخت و تصریح کرد ،

 برگزاري جلسه شــوراي فرهنگی و امر به معروف ونهی از منکر ، 
برگزاري جشن تکلیف فرزندان همکار، برگزاري اردوي خانوادگی 

به سمت زیارتگاه چغا وتجلیل از فرزندان دختر پرسنل  به مناسبت 
والدت حضرت معصومــه ( ع) ، برگزاري مســابقات قرآنی و اهداء 
جوایز ، برگزاري مســابقات ورزشــی ( طناب کشــی و دو سرعت ) 
و اهداء جوایز به نفرات برتر ، برگزاري  کارگاه آموزشی بهداشت تغذیه 
جهت کلیه پرسنل و بازنشســتگان از برنامه هاي فرهنگی این امور 
میباشــد . مهندس حجازي از دیگر برنامه هاي فرهنگی اموررا پیاده 
روي صبحگاهی به سمت تپه شــهداء گمنام و حسینیه شهرستان ؛ 
برگزاري نمایشگاه کتاب  و عفاف وحجاب ، برگزاري جشن به مناسبت 
اعیاد شعبانیه و روز کارگر ، دعوت از رزمندگان دفاع مقدس ، برگزاري 
مراسم جشــن هاي مذهبی ، مولودي خوانی ، برگزاري مراسم زیارت 
عاشورا وزیارت اربعین و امین ا... و حدیث کساء در ایام محرم وصفر  ، 

دیدار از خانواده شهداء وبازنشستگان از جمله آنهاست .
ایشــان در پایان صحبت هاي خــود به فعالیت هــاي صورت گرفته 
در حــوزه تعمیرات اشــاره کــرد و افــزود همچنین بمنظور کاهش 
خاموشى ها و کاهش انرژى توزیع نشده ,  تعمیرات شبکه فشار متوسط 
فیدر 6 ،5،3 بوئین با اعتباري بالغ بر 200میلیون ریال ، تعمیرات شبکه 
فشــار ضعیف زمینی  با اعتباري بالغ بر 80 میلیون ریــال ، تعمیرات 
خط گرم با صــرف اعتبار 350 میلیــون ریال،  بارگیــري و تنظیم بار 
پســت هاي هوایــی (تعــداد 100 دســتگاه ) بــا مصــرف اعتبار

 480 میلیون ریال ،  تعمیرات روشــنائی در سطح شهر با اعتباري بالغ 
بر75  میلیون ریال ، نصب 2500 دستگاه اسپیســر با اعتباري بالغ بر 
150 میلیون ریال ، ترموگرافی به متــراژ 60 کیلومتر با اعتبارى به

 مبلغ 30 میلیون ریال  از مهمترین فعالیتهاي این واحد می باشد .

سبا میرزایى
دوم ابتدایی

امیرحسین عبدالهى
سوم دبیرستان

نازنین سپیانى
چهارم ابتدایی

در آستانه میالد پیامبر اکرم(ص) از دانش آموزان 
ممتاز برق شهرستان هاى بویین میاندشت

 و فریدونشهر تقدیر مى شود

دانش آموزان و دانشجویان ممتاز پرسنلدانش آموزان و دانشجویان ممتاز پرسنل
 امور برق شهر بویین میاندشت و فریدونشهر امور برق شهر بویین میاندشت و فریدونشهر

مهنــدس مرتضائی پــور مدیر برق شهرســتان 
فریدونشــهر درمصاحبه اي با خبر گــزاري هاي 
محلی  اهم فعالیت هاي 5ماهه اخیر برق شهرستان 

فریدونشهر را تشریح کرد.
در8 ماه جاري سال  213  طرح توسعه وبهسازي با 
اعتباري بالغ بر13 میلیارد ریال  در قالب بودجه هاي 
سرمایه اي وتملک دارائی اجرا گردیده است .که در 
قالب طرح هاي اصالحی وبهینه سازي 4 کیلومتر 
شبکه فشار متوسط هوایی،  1دستگاه پست هوایی 
،350 دســتگاه کنتور معیوب و 200 دستگاه کنتور 
فهام ، 83 عددانواع چراغ هاي 50وات و ال اي دي 
و تبدیل شبکه سیمی به کابل خود نگهدار به طول 
4کیلومتر با اعتباري بالغ بر  2 میلیارد ریال صورت 
گرفته است.وهمچنین در قالب این طرح 100 اصله 
پایه12متري و 260اصله پایه 9متري فرسوده و  545 
عدد مقره 20کیلوولت معیوب  تعویض شــده است 
وهمچنین طرح برق رسانى به آخرین روستاى بدون 
برق شهرستان فریدونشهر , فاز اول روستاى هیران 
شامل احداث شبکه ونصب دیزل خانه با اعتبارى بالغ 

بر 1,5 میلیارد ریال اجراگردید.
مهنــدس مرتضائــی پــور افزایــش 
36درصــدي ضریــب اطمینان شــبکه هاي  
شهرستان را نســبت به مدت مشابه ســال قبل و 
پایداري شــبکه توزیع برق باتوجه به شرایط جوي 
نا مناسب در سطح شهرستان را یکی از نتایج اجراى 
طرح هاي بهینه ســازي وتعمیراتی شــبکه هاي 
برق رسانی دانســت. اقدامات صورت گرفته جهت 
جلوگیري از این خاموشی ها  شامل عملیات هاي خط 
گرم شبکه فشار متوسط در قالب تعویض جمپر خط 
گرم200  مورد،ریگالژ شبکه  95اسپن ،تعویض مقره 
454  عدد ودر شبکه هاي فشار ضعیف تعویض جمپر 
72 عدد ریگالژ 197 اســپن ودر عملیات هاي خط 
سرد تعویض 237 کلمپ ورگالژ 52 اسپن  می باشد.
وهمچنین از اقدامات صــورت گرفته در واحد بهره 
برداري جهت باال بردن ضریب اطمینان شبکه هاي 

برق رسانی به شرح زیر می باشد.
1-ریگالژ شــبکه هاي فشــار ضعیف شــهري 
وروســتایی 252 اســپن جهت کاهش بــر خورد 

شبکه هاي سیمی به یکدیگر.
2-ریگالژ 24 اسپن شبکه فشار متوسط.

3-شاخه بري مسیرهاي شــبکه هاي فشار ضعیف 
وفشار متوسط در سطح شهرستان

4-ایجــاد نقــاط مانــور بــا 
نصب12مجموعه ســرخط 
تیغه اي و جابجائی7 دستگاه 
سکسونر موجود در محلهاي 

مناسب.
5- استفاده از دیزل ژنراتور در 
زمان خاموشــی هاي با برنامه 
جهــت کاهش زمان خاموشــی 
وکاهش انرژي  توزیع نشــده را می 
توان به مقــدار18/5 مــگا وات در 19 
ساعت و  30  دقیقه در مدت 9 دوره عملیاتی 

اشاره کرد.
6-اقدامات صــورت گرفته در واحــد بهره بردارى 
دررابطه با روشنایى معابر شامل تعویض المپ 50 
واتى 1237 عدد ,تعویض المپ 150 واتى 653عدد ,

 تعویض انواع چوك 72 عدد مى باشد.
ایشــان فعالیت هاي ایــن امور درواحــد خدمات 

مشترکین را اینگونه تشریح کرد.
تعداد فــروش انشــعاب دائــم   101 عدد،فروش 
انشــعابات دیماندي 17 عدد، تعداد انشعابات برق 
موقت   144عددوتعداد تعویض کنتور هاي سه فاز 
وتک فاز 177  عدد می باشــد ومقدار فروش انرژى 
5  ماه اخیر 14 میلیارد ریال ووصول  هزینه انرژي تا 

پایان مرداد 13,5 میلیارد ریال می باشد.
ودر ادامه به واحد ایمنی شهرســتان اشــاره کردند 
که فعالیتهــاي این واحــد شــامل 317  بازدید از 
گروه هــاي اجرایــی313  بازدید از گــروه هاي 
پیمانکاري  برگزاري 16  جلســه حفاظت وایمنی ، 
شناسائی   90   نقطه خطرناك واصالح   70  مورد از 
این نقاط ،وتعداد ارت اندازه گیري شده     317   مورد 

،اخطاریه قانونی حریم    34   مورد می باشد .
عملکرد واحد لوازم اندازه گیري شــامل تست هاي 
دیماند 629 عدد ،سه فاز 577  عدد وتک فاز 2435 
عدد می باشد که در قالب این تست ها تعمیرات  356 
عدد کنتور ، 2 عدد تابلو و   5  عدد سی تی می باشد 
ازاقدامات دیگر این واحد نو سازي تابلو وکنتورهاي 

برق موقت سه فاز 40  عدد وتک فاز  80  عدد ، نصب 
تابلو هوشمند  12 عدد ,نصب کنتور هوشمند  275  
وتعداد مودم هاي قرائت از راه دورشهرســتان 275 

عددمی باشد.
گزارش عملکرد مدیریت مصرف برق فریدونشهر که 

شامل چند قسمت به شرح زیر می باشد .
1-خانگی :آموزش چهره به چهره  600  مشــترك 
توزیع بروشــور  500  عدد وآموزش مشــترکین در 
مساجد  300  نفر می باشد که نتیجه فعالیت کاهش  

پیک بار 30  کیلو واتی می باشد.
2-تجاري: تعویض المپ پرمصرف تجاري  10 عدد 
وتوزیع بروشور 60 عددوهمچنین آموزش مشترکین 

پر مصرف 30 عددمی باشد.
3-کشاورزي: توزیع تفاهم نامه هاي همکاري 180 
عدد نصب بنر و اطالعیه  در ورودي شهرها وروستاها 
ومکان هاي مناســب ، بر گزاري جلســه آموزش 
کشاورزان در اداره جهاد کشاورزي شهرستان و جذب  

24  مشترك در طرح همکاري که کاهش پیک بار  
100 کیلو وات را در بر داشت .

4-صنعتی: توزیع دعوت نامه بــراي صنایع باالي 
250 کیلووات  3 مورد ، توزیــع دعوت نامه در طرح 
تعطیــالت وتعمیرات صنایع مورد وجذب شــرکت 
خوشــگوار در طرح ذخیره عملیاتی ودیزل ژنراتور  

نتیجه آن  کاهش  165 کیلو وات پیک بار می باشد.
5- اداري:  با توجه به مصارف ادارات در مدت هاي 
مشابه ســال قبل در صورت افزایش مصرف مروج 
مدیریت مصرف راهکارهاي مناسب  را جهت کاهش 

مصرف ارائه می دهد.
6-مدارس :آموزش مدیریت مصرف وترویج فرهنگ 
درست مصرف کردن انرژى برق بین 200 دانش آموز 
ابتدایى وتوزیع بروشور و سپس بین دانش آموزان هر 

کالس همیار انژرى انتخاب شد.
7-حضور اتوبوس مدیریت مصرف شــرکت توزیع 
برق استان اصفهان در شهرستان فریدونشهر وشهر 

برف انبار و آموزش مشترکین دیماندى. 
ودر پایــان مهنــدس مرتضائــى پــور بخشــى

بــرق  امــور  فرهنگــى  هــاى  فعالیــت  از   
شهرســتان فریدونشــهر که شــامل حضــور در
 گردهمایــى هــاى سیاســى مذهبــى، برگزارى 
جلســات شــوراى فرهنگى وکمیته امر به معروف 
ونهى از منکــر وبر گزارى  مراســم افطــارى به 
همت پرســنل امور, عزادارى سید وسا الر شهیدان 
حضرت امام حســین, قرائــت زیارت عاشــورا  و

مناســبت هاى مــاه صفر،  نصــب بنــر و توزیع 
بروشــوردر راهپیمایى هــا ونماز جمعــه، دیدار با 
مســئولین شهرســتان، بازدید از خانواده شــهدا 
وبازنشســتگان امور رایــا دآورى نمــود.  وى ارائه 
خدمات غیــر حضورى بــه مشــترکین از طریق 
سامانه ســمیع را از جدیدترین خدمات این امور در 
حوزه مشــترکین دانســت و پل ارتباطى را شماره

(37121 )اعالم نمود.




