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محمدعلى تبریزیان 
مدیرعامل سازما ن حمل و نقل جمعى شهرستان برخوار

چاپ 
دوم

سازمان حمل ونقل جمعى شهرستان برخوار به استناد مصوبه هیئت مدیره سازمان مورخ 96/06/27 در نظر دارد نسبت به فروش 
یک دستگاه اتوبوس شهرى از طریق مزایده عمومى و براساس قیمت کارشناسى انجام شده اقدام نماید.

لذا، از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ 96/09/19 به دبیرخانه 
سازمان مراجعه نموده و اسناد مذکور در تاریخ 96/09/20 ساعت 13 در محل سازمان باز و قرائت خواهد شد.

آگهى مزایده(نوبت دوم)

آگهى مناقصه

 جواد نصرى- شهردار فالورجان

نوبت 
دوم

شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/263 مورخ 1396/08/10 شوراى اسالمى شهر فالورجان 
جهت اجراى پروژه زیر از طریق برگزارى مناقصه انتخاب پیمانکار نماید.

کلیات عملیات اجرایى شامل:
1- خاکبردارى و خاك ریزى با خاك مناسب شن دار مطابق با شرایط اسناد مناقصه.

2- زیرسازى شامل عملیات زیر اساس و اساس مطابق با شرایط اسناد مناقصه.
3- اجراى عملیات آسفالت به صورت فنیشرى با شرایط اسناد مناقصه.

4- جدول و کانیوگذارى مطابق با شرایط اسناد مناقصه.
5- سایر عملیات مطابق با شرایط اسناد مناقصه و دستور کارهاى ابالغى در حین اجراء.

پروژه خیابان سازى بلوار فاضل هندى

محل پروژه: فالورجان- بلوار فاضل هندىمبلغ اعتبار پیش بینى شده: 10/000/000/000 ریال مدت پروژه: 3 ماه 
محل تأمین اعتبار: شهردارى فالورجانتعدیل و مابه التفاوت مصالح: نداردنوع فهرست بها: راه و باند سال 1396 

- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1396/09/26 مى باشد.
- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.

آگهى مزایده

پیمان شکرزاده- شهردار تیران

شهردارى تیران در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره 96/100/209 
مورخ 96/03/08 شوراى اسالمى شهر نسبت به واگذارى (اجاره) محل 
غرفه اغذیه  فروشى جنب پارك آزادگان واقع در میدان معلم با شرایط 
مندرج در آگهى مزایده اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر و دریافت فرم شــرکت در مزایده تا پایان وقت ادارى 

96/09/30 به شهردارى تیران مراجعه نمایند.

نوبت 
دوم

آگهى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت 
دوم

شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان در نظــر دارد عملیات هــاى اجرایــى ذیــل را از طریق 
مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/9/25
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/9/26

WWW.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 031-36680030-8

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مزایده/ مناقصه
مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)اعتبار

عملیات بهره بردارى، نگهدارى، تعمیرات تصفیه خانه آب96-3-259
2/411/828/597121/000/000جارى و ایستگاه هاى پمپاژ و مخازن ده هزار مترمکعبى گلپایگان

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار:96/9/16

فناورى ابر خصوصى
 براى حفاظت 

از زیرساخت هاى سازمان

از تیم ملى حمایت نشود،  خیانت کرده ایم

ماهینى: با 5 امتیاز صعود مى کنیمسام قریبیان با «عالیجناب» به شبکه نمایش خانگى آمددر طول خواب، چه مقدار کالرى مى سوزانیم؟ماجراى قتل 3 دختر و گم شدن 9 زن در آبادان چه بود؟ ورزشفرهنگسالمت

5

5
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روش جدید براى احراز 
هویت گوشى هاى هوشمند

ایران به احتمال 
یک درصد قهرمان 
جام جهانى مى شود! 

حوادث

5

3

فناورى ابر مدت زمانى است که به بخش جداناپذیرى از راهکارهاى 
امنیتى سایبرى تبدیل شده است. با این حال، برخى از کمپانى ها، مزیت چنین فناورى هایى 

را  یک نقص مى دانند (اتصال ثابت به ابر). کمپانى هایى که از فناورى ابر استفاده مى کنند داراى مشخصات خاص و 
الزامات قانونى هستند که آنها را از ارسال حتى یک بایت داده خارج از شبکه خود، منع مى کند.
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فخیم زاده: نه فندق دارم، نه دندان فندق شکستن!فخیم زاده: نه فندق دارم، نه دندان فندق شکستن!
ادامه ماجراى پشیمانى کارگردان معروف از رأى دادن به حسن روحانى ادامه ماجراى پشیمانى کارگردان معروف از رأى دادن به حسن روحانى 

2

دستیار سابق کارلوس کى روش:

2

2

ماجراى 
ازدواج و طالق
 الهام حمیدى
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تفاهم فوتبالىتفاهم فوتبالى
 ایران و قطر ایران و قطر
 به روایت تاج به روایت تاج

راز قتل 
3عضو

 یک خانواده
 فاش شد

فرمانده انتظامى کهگیلویه و بویراحمد گفت: ساعت 
6و50 دقیقه بامداد روز دوشنبه، 13 آذرماه جوانى 27 
ساله به کالنترى 12 شهرستان گچساران مراجعه و 

به قتل پدر و دو برادر معلول خود اعتراف کرد.

مان



0202فرهنگفرهنگ 3103 سال چهاردهمپنج شنبه  16 آذر  ماه   1396

ـــــــــــــــماجراى ازدواج و طالق الهام حمیدى

احمد ایراندوســت، بازیگر ســینما و تلویزیون 
ایــران، از «لباس ســفید»  ســحر قریشــى 
نوشــت و به «آقــا مهــدى» تبریــک گفت، 
و بعــد تکذیب کرد و خواســتار پیگیرى شــد! 
این در حالى اســت که رســانه ها اخبارى مبنى 
بــر ازدواج یــک ســتاره ســینما و  ســتاره 
تیــم فوتبــال پرســپولیس و اهــداى یــک
 BMW و و عده یک عروســى مجلل منتشر 

کرده اند.
بنابراین گزارش، احمد ایراندوست بازیگر سینما و 
تلویزیون که چندى پیش اولین تجربه خوانندگى 
خود را نیز پشت سر گذاشته نسبت به شایعه خبر 

ازدواج بازیگر مطرح سینما واکنش نشان داد.
طى ماه هاى اخیر و پس از جدایى سحر قریشى از 
همسرش (امید علومى) شایعات زیادى پیرامون 
همسر جدید او شکل گرفت. پس از حضور سحر 
قریشــى در امارات و تماشــاى از نزدیک بازى 
پرســپولیس در لیگ قهرمانان آسیا، این شایعه 
ایجاد شد که او به زودى با مهدى طارمى، مهاجم 
پر حاشیه پرســپولیس ازدواج خواهد کرد. این 
شایعه طى ماه هاى اخیر از سوى طرفین تأیید یا 
تکذیب نشد تا برخى خبرگزارى ها با تصویر تغییر 
داده شده از صفحه ایراندوست خبر از ازدواج سحر 
قریشى و مهدى طارمى دادند. پس از انتشار این 

شایعه به صورت گسترده در فضاى مجازى، احمد 
ایراندوست سرانجام واکنش نشان داد و با انتشار 
پستى در اینستاگرام اعتراض خود نسبت به این 

اتفاق را علنى کرد.
در این رابطه برخى ســایت ها و کانــال ها در 
شبکه هاى اجتماعى مدعى شدند:  طى ماه هاى 
گذشته شــایعات بســیار زیادى در مورد این دو 
ســتاره فوتبال و سینما مطرح شــد تا جایى که 
خانواده فوتبالیســت معروف براى خواستگارى 
به تهران ســفر کرده و حتى جواب مثبت را هم 

دریافت کردند!
نکته قابل توجه اینجاست که این ستاره فوتبال 
براى همســر آینده خود یک BMW بســیار 
شــیک خریدارى کرده و به عنــوان هدیه این 
خودرو را به نام او زده است! البته در یک مراسم 
خصوصى که با حضور ستاره هاى فوتبال و سینما 
برگزار شد یکى دیگر از بازیکنان معروف فوتبال 
ایران که دوست صمیمى و هم اتاقى فوتبالیست 
مشهور و خواستگار ستاره سینما هم هست وعده 

عروسى مجلل و پرســتاره اى را به همبازیان 
و دوســتانش داده و اعــالم کرده قرار 

است مراسم عروسى ستاره سینما و 
دوست صمیمى اش در سال آینده 

و بعد از جام جهانى برگزار شود.

مهدى فخیم زاده براى جنجالى که درست کرد، دوباره توضیح داده است. ماجرا از آنجا شروع شد که این کارگردان مشهور سینما و تلویزیون با انتشار 
پستى در فضاى مجازى از اینکه در انتخابات ریاست جمهورى امسال از حسن روحانى حمایت کرده است اظهار پشیمانى کرد. وى با انتشار عکسى 
از حضور خود در یک همایش انتخاباتى با انتقاد از دولت روحانى نوشت: «همراه تعدادى از سینماگران به مشهد رفته بودیم تا در مراسم سخنرانى آقاى 

روحانى حضور داشته باشیم و براى ایشان تبلیغ کنیم. راستش را بخواهید االن پشیمانم.» 
فخیم زاده البته ســاعاتى بعد، این متن اجتماعى را حذف کرد و در توضیحاتى اعالم کرد که در زمینه مسائل سیاسى صاحبنظر نیست و منظورش از این 
نوشته، این بوده که از وضعیت فرهنگ و هنر و سینما ناراضى است. آن متن اعتراضى و سپس حذف سریع آن گمانه هایى را درباره جعلى بودن صفحه 
منسوب به فخیم زاده شــکل داد ولى فخیم زاده این گمانه را رد کرد و از تعلق این صفحه به خودش سخن گفت. در این میان برخى هم به 

طرح پرسش درباره تغییر موضع ناگهانى فخیم زاده پرداختند و اینکه اصًال چرا او اول بار متن انتقادى نوشته که بخواهد پاکش کند؟
مانند همیشه این طرح پرسش با پرسش هایى تازه امتداد یافت مبنى بر آنکه آیا فارابى که پیش تر براى حمایت از تولید «مشت در وقت 

اضافه»فخیم زاده کمک نکرده بود بعد از متن انتقادى، به خود ادامه داده و به او براى حمایت چراغ سبز نشان داده؟
حاال فخیم زاده به این اتهام پاسخ داده و با انتشار یادداشتى به صراحت از این گفته که نه از فارابى و نه از هیچکدام از مراکز سینمایى 
دولتى یا غیردولتى قولى به او داده نشده که به خاطرش متنش را پاك کند؛ او دلیل پاك شدن متن را صرفاً انبوه کامنت هاى متناقضى 

دانسته که نثار صفحه اجتماعى اش شده است. 
متن یادداشت مهدى فخیم زاده براى سینماروزان را بخوانید: «نه فارابى و نه هیچیک از مراکز سینمایى دولتى و غیردولتى با بنده 
تماسى نگرفته اند و هیچ قولى ردو بدل نشــده. بنده سابقه ام در سینما مشخص است و نشــان مى دهد که به قول آن سیاستمدار 
بزرگ "نه فندق دارم که به کســى بدهم و نه دندان فندق شکستن دارم."پروژه"مشــت در وقت اضافه" سه ماه پیش کًال منتفى 
شــد و بنده خیال دارم آنقدر صبر کنم تا ســرمایه گذار و تهیه کننده اى در بخش خصوصى پیداکنم و یا فرجى پیش بیاید و شخصًا 
بتوانم سرمایه ساختش را فراهم سازم. ازاین گذشــته من تغییرى در مواضعم ندادم؛ من در متن اول فقط یک کلمه نوشته بودم 
و فکر مى کردم همین یک کلمه از طرف آدمى مثل من با سوابق کارى مشــخص، براى خواننده کافى است که دریابد از چه 
پشیمانم. من که سیاستمدار و عضو حزب و جناح دسته و گروه خاصى نبودم ،جامعه شناس و اقتصاددان هم نیستم، پس وقتى 
مى گویم پشیمانم مشخص است که معنى اش چیست، معنیش این اســت که از اوضاع فرهنگى و اختصاصًا سینما ناراضى 

هستم.
اما به محض اینکه مطلب انتشــار پیدا کرد هرکسى از ظن خود یار ما شــد. یکى مى گفت چرا پشیمانى؟ یکى مى گفت 
اصًال بیخود از اول حمایت کردى! دیگرى عقیده داشت که اصوًال نباید در انتخابات شرکت مى کردى و نفر بعد معترض 
بود که چرا به جاى روحانى از فالن کاندیدا حمایت نکردى و الى آخر... البته تعدادشــان نســبت به کسانى که تأیید مى 
کردند اندك بود ولى به هر حال بودند و صفحه اینســتاگرام بنده به آش شــله قلمکار تبدیل شده بود در نتیجه تصمیم 
گرفتم پاك کنم و همان مطلــب را با توضیح و تفصیل و تفکیک جایگاه خودم در جامعه و ســینما جایگزین ســازم. 
جالب این بود که در همان چند لحظه جایگزینى، ده ها کامنت آمد که ترســیدى؟ ترساندنت ؟ تهدیدت کردند؟ بهت 
گفتند بردار؟ در حالى که هیچکدام از اینها نبود. خود من این تصمیم را گرفته بودم و هیچگونه مداخله و تماســى در 

کار نبود.

ســاناز ســماواتى، بازیگــر تلویزیــون و ســینما دربــاره 
فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: این روزها مشغول 
فعالیت هاى مختلفى بوده ام و همین هفته گذشــته بازى ام در 
اپیزود «مهسا» از اپیزودهاى سریال «محکومین» به اتمام رسید.
وى افزود: همچنین در ســریال «ســتاره هاى عاشقى» به 
کارگردانى حامد بنى طبا در کاشان جلوى دوربین رفته ام. این 
اثر براى شبکه اصفهان تولید مى شود و قرار است در عید نوروز 

97 پخش شود.
این بازیگر درباره موضوع «ستاره هاى عاشقى» بیان کرد: 

موضوع اثر درباره یک خانواده و ورشکستگى 
پسرشــان دقیقاً قبــل از ازدواجش 
اســت و ماجراهایــى که در 
دل قصــه پیش مــى آید 
داستان این سریال طنز را 

تشکیل داده است.سماواتى درباره سایر بازیگران «ستاره هاى 
عاشقى» اظهار داشت: خشایار راد، مهدى امینى خواه، کیانوش 
گرامى و محمد شــیرى دیگر بازیگرانى هستند که در سریال 

ستاره هاى عاشقى بازى مى کنند. 
وى درباره زمان تولید و لوکیشــن هاى فعلى «ســتاره هاى 
عاشقى» توضیح داد: فیلمبردارى این سریال که از تولیدات مرکز 
اصفهان است از 17 روز پیش شروع شــده و بیش از یک سوم 
تاکنون انجام شده است و تولید تا 20 روز دیگر ادامه دارد. بازیگر 
مجموعه «نود شب» خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 
لوکیشن خانه عصمت، خانه پدر عصمت و پرویز 
جایى اســت که گروه به فیلمبردارى مشغول 
هستند و در عین حال مردم نیز مثل همیشه 
با محبت و عالى در زمان کار به گروه تولید 

لطف دارند و محبت مى کنند.

الهام حمیدى بازیگر سینما و تلویزیون، در مصاحبه اى درباره ازدواج سابقش در سن پایین چنین بیان کرد.
 الهام حمیدى گفت: من یک بار حدود ده سال پیش در سن پایین ازدواج کردم و بعد از مدتى از یکدیگر طالق گرفتیم و سرانجام 

نگرفت.
الهام حمیدى (متولد 8 آذر 1356 در تهران) بازیگر ســینما و تلویزیون ، وى  تحصیالتش را در رشته حسابدارى در دانشگاه 
آزاد رودهن به پایان رسانده و از همین دانشگاه لیسانس گرفته اســت. وى یک ترم به کالس هاى بازیگرى رفته است و 
همان کالس ها بود که براى بازى در «آوایى در گلستان» رامین لباسچى انتخاب شد. در سال 1384 براى بازى در فیلم 
سینمایى «خیلى دور خیلى نزدیک»، موفق به کسب تندیس زرین بهترین بازیگر نقش مکمل زن، از جشن خانه سینما 
شد. از مجموعه هاى تلوزیونى که حمیدى در آنها به ایفاى نقش پرداخته اســت؛ مى توان از «مسافرى از هند»، «زیر 
تیغ»، «آخرین دعوت» «شوق پرواز» «مختار نامه» و «یوسف پیامبر(ع)» نام برد. او همچنین بازى در فیلم هایى نظیر 

«بچه هاى ابدى»، «ملک سلیمان» و «گهواره اى براى مادر» را در کارنامه هنرى خویش دارد.

قسمت اول از سریال «عالیجناب» به 
نویسندگى و کارگردانى سام قریبیان 
و تهیه کنندگى مســعود ردایى توسط 
مؤسســه هنرنماى پارسیان از شبکه 

نمایش خانگى توزیع  شد.
در قسمت اول از این مجموعه خواهیم 
دید: در زمان انتخابات ریاست جمهورى 
دکتر ملک در آستانه شکست با کمک 
یکى از سیاستمداران کارکشته معادالت 
انتخابات را به نفع خود تغییر مى دهد. 
این اتفاق همزمان مى شود با ورود زنى 
مرموز با نام مخفف ژ.آن به ایران که... .

بازیگران اصلى «عالیجناب» به ترتیب 
حروف الفبا عبارتند از: امیر آقایى، سعید 
آقاخانى، لیال اوتادى، پرویز پورحسینى، 
حسین پاکدل، بابک حمیدیان، سحر 
دولتشــاهى، امید روحانى، حســین 
سلیمانى، آزاده صمدى، حسین عرفانى، 
احســان کرمى، نازنین کریمى، حامد 
مدرس، صالــح میرزاآقایى، پریوش 
نظریــه، مهتــاج نجومى و حســین 
یــارى. قســمت دوم این ســریال 
چهارشــنبه هفته آینده (22 آذرماه) 

توزیع خواهد شد.

ادامه ماجراى پشیمانى کارگردان معروف از رأى دادن به حسن روحانى 

فخیم زاده: نه فندق دارم، 
نه دندان فندق شکستن!

مهدى فخیم زاده براى جنجالى که درست کرد، دوباره توضیح داده است
پستى در فضاى مجازى از اینکه در انتخابات ریاست جمهورى امسال از
از حضور خود در یک همایش انتخاباتى با انتقاد از دولت روحانى نوشت: «ه
روحانى حضور داشته باشیم و براى ایشان تبلیغ کنیم. راستش را بخواهید اال
و در توضیحاتى حذف کرد زاده البته ســاعاتىبعد، این متن اجتماعى را فخیم
نوشته، این بوده که از وضعیت فرهنگ و هنر و سینما ناراضى است. آن مت
منسوب به فخیم زاده شــکل داد ولى فخیم زاده این گمانه را رد
ناگهانىفخیم زاده پرداختند طرح پرسش درباره تغییر موضع
مانند همیشه این طرح پرسش با پرسش هایى تازه امتداد ی
ب اضافه»فخیم زاده کمک نکرده بود بعد از متن انتقادى،
حاال فخیم زاده به این اتهام پاسخ داده و با انتشار یادداشت
دولتى یا غیردولتى قولى به او داده نشده که به خاطرش مت

دانسته که نثار صفحه اجتماعى اش شده است. 
متن یادداشت مهدى فخیم زاده براى سینماروزان را بخ
هیچقولى ردو بدل نشــده. بنده ساب تماسى نگرفته اند و
"بزرگ "نه فندق دارم که به کســىبدهم و نه دندان فند
و آنقدر صبر کنم تا ســرمایه گذار شــد و بنده خیال دارم
بتوانم سرمایه ساختش را فراهمسازم. ازاینگذشــته
و فکر مى کردم همین یک کلمه از طرف آدمى مثل
پشیمانم. من که سیاستمدار و عضوحزب و جناح دس
مى گویم پشیمانم مشخص است که معنى اش چی

هستم.
اما به محض اینکه مطلب انتشــار پیدا کرد هرک
اصًال بیخود از اول حمایت کردى! دیگرى عقی
بود که چرا به جاى روحانى از فالن کاندیدا حم
کردند اندك بود ولى به هر حال بودند و صفح
گرفتم پاك کنم و همان مطلــب را با توضی
جالب این بود که در همان چند لحظه جایگ
از اینها گفتند بردار؟ در حالى که هیچکدام

کار نبود.

ادامه ماجراى پشیمانى کارگردان مع

فخیم زاده:
نه دندانف

باالخره ازدواج کردند؟!

پایان کار ساناز سماواتى با «محکومین» 

سام قریبیان با 
«عالیجناب» 

به شبکه
نمایش خانگى آمد

روسى مجلل و پرســتاره اى را به همبازیان
ررررار دوســتانش داده و اعــالم کرده ق

ست مراسم عروسى ستاره سینما و 
ست صمیمى اش در سال آینده 

عد از جام جهانى برگزار شود.

ر ر و ى ی
فعالیت هاى مختلفى بو
اپیزود «مهسا» از اپیزوده
وى افزود: همچنین در
کارگردانى حامد بنى ط
اثر براى شبکه اصفهان

97 پخش
این بازی

موض

پخش مجموعه «لیسانســه ها 2 » از شــنبه آغاز شــد و با 
اینکه گره هاى اصلى داســتان، همچنــان ازدواج حبیب و 
مسعود و بهبودى مازیار اســت، قصه دیگرى به نام ازدواج 
مازیار به آن اضافه شــده است. ســروش صحت در همین 
چند قســمت ابتدایى نشــان داده که همچنان اســتفاده از 
داستان هاى فرعى کوچک را در دســتور کار خود قرار داده 
است، قصه هایى که وجودشان براى یک سریال با مشخصات 
مجموعه اى که سروش صحت آن را کارگردانى کرده بسیار 
الزم به نظر مى رسد. موضوع اینجاست که قرار نیست این 
داستا ن هاى فرعى بر داســتان اصلى سایه بیاندازد و یا بدتر 
از آن داستان اصلى بهانه اى براى غر زدن هایى در داستان 

فرعى باشد!
اما در قســمت پنجم «لیسانســه ها 2» حبیب دوستانش 
را به اســتخر دعوت مى کند و قسمتى از داســتان فیلم در 

اســتخر اتفاق مى افتد. در این بین چیزى کــه از اول تا آخر 
سکانس هاى استخر فکر مخاطب را درگیر مى کند با لباس 
شنا کردن تمام کسانى است که در استخر حضور دارند، افرادى 
که حتى در سونا و جکوزى هم با لباس حضور پیدا کرده اند! 
در دل یک قصه طنز این گونه ماجراهــا چندان دور از ذهن 
نیست ولى موضوع نوع پرداخت سروش صحت است که گویا 

مى خواسته در چند دقیقه طعنه محکمى به صدا و سیما بزند!
مسئله اینجاست که اتفاقًا رسانه ملى در برنامه هاى مختلف  
مردان داخل استخر را بدون مشکل نمایش داده اند. از پخش 
مسابقات المپیک گرفته تا بسیارى از سکانس هاى سریال ها 
و تله فیلم ها حضور و شناى مردان در استخر هیچگاه مشمول 
ممیزى هاى ســازمان صدا و ســیما نبوده است اما صحت، 
این ممیزى ها را در قسمت دوم ســریالش به چالش کشیده 

است.

نمایش استخر آقایان در «لیسانسه ها2» و طعنه سروش صحت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما

ن تولید مى شود و قرار است در عید نوروز 

ضوع «ستاره هاى عاشقى» بیان کرد: 
ه یک خانواده و ورشکستگى
اندقیقاً قبــان دقیقاً قبــل از ازدواجش 
و ماجراهایـایــى که در  ت
ل قصــه پیش مــمــى آید
ستان این سریال طنطنز را

7اصفهان است از 17 روز پیش شروع شــده و بیش از یکسوم 
0تاکنون انجام شده است و تولید تا 20 روز دیگر ادامه دارد. بازیگر 
مجموعه «نود شب» خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 
لوکیشن خانه عصمت، خانه پدر عصمت و پرویز

جایى اســت که گروه به فیلمبردارى مشغول 
هستند و در عین حال مردم نیز مثل همیشه 
با محبت و عالى در زمان کار به گروه تولید 

لطف دارند و محبت مى کنند.

الهام حمیدى بازیگر سینما و
 الهام حمیدى گفت: منی

نگرفت.
8الهام حمیدى (متولد 8
آزاد رودهن به پایان
همان کالس ها بو
سینمایى «خیلىد
شد. از مجموعه ه
تیغ»، «آخرین

«بچه هاى ابد

 شبکه اصفهان
ش شود.

یگر درباره موض
ضوع اثر درباره
پپپپسسرشــا

اســت
دل
داس
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راننده یک دستگاه خودروى پژو صبح دوشنبه پس از 
واژگونى خودرو در محور پرتردد و حادثه خیز نوشهر به 
رویان در غرب مازندران و آتش گرفتن آن، جان باخت.

بر اســاس اعالم مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى 
پزشــکى مازندران، این حادثــه در منطقه «چلک» 
شهرستان نوشهر رخ داد و راننده خودرو دچار سوختگى 

شدید شد و جان خود را از دست داد.
رئیس مرکز فوریت هاى پزشکى مازندران گفت: کادر 
درمانى مرکز پیام اورژانس غرب مازندران پس از اطالع 
از حادثه بالفاصله به محل اعزام شدند و پس از اقدامات 
اولیه، جسد قربانى را به بیمارستان شهید بهشتى نوشهر 

انتقال دادند. 

فرمانده انتظامى شهرســتان نرماشــیر در استان 
کرمان گفت: مأموران پلیس نرماشیر در کمتر از 48 
ساعت موفق به دستگیرى پسر 14 ساله اى شدند 
که پس از مست کردن در عروسى، مرتکب قتل شد.
 حسین یوســف آبادى اظهار داشت: پنج شنبه شب 
هفته گذشــته بود که تماســى مبنى بر وقوع یک 
نزاع و چاقوکشــى در جشن عروســى در روستاى 
«ده وسط» شهرستان نرماشیر با مرکز فوریت هاى 
پلیسى 110 انجام شد و از مجروح شدن یک جوان 
حکایت داشت، بالفاصله مأموران انتظامى به محل 
مورد نظر اعزام شدند. وى بیان داشت: بعد از حضور 
مأموران در محل درگیرى مشــخص شد که یک 
نوجوان 14 ســاله به دلیل درگیرى لفظى و سپس 
فیزیکى در مراســم عروســى اقدام به چاقوکشى 

کرده و با وارد کردن چاقو به قفسه سینه یک جوان 
27 ساله او را به شــدت مجروح کرده است که این 
جوان پیش از رسیدن به بیمارســتان جان خود را 
از دســت داد. فرمانده انتظامى شهرستان نرماشیر 
عنوان کرد: تیم مجربــى از مأموران پلیس آگاهى 
فرماندهى انتظامى شهرستان نرماشیر براى بررسى 
سریع و دقیق این قتل و کشف آن تشکیل و قاتل در 
کمتر از 48 ساعت دستگیر شد. وى افزود: خانواده 
و بزرگان این مراسم عروسى در مورد جلوگیرى از 
هرگونه نزاع و شــرب خمر و عدم مزاحمت براى 
همسایگان مورد توجیه پلیس قرار گرفته بودند اما 
متهم در بازجویى هاى انجام شده صراحتًا به جرم 
خود به دلیل شــرب خمر و ایجاد نزاع و چاقوکشى 

اعتراف کرد.

فرمانده یگان انتظامى مترو پلیس پایتخت از دستگیرى 
دو نفر خبر داد که در ایســتگاه تئاتر شهر تهران با لباس 

سربازى نظامى اقدام به سرقت موبایل مى کردند.
ســرهنگ على راقى گفت: تعدادى از شــهروندان به 
ایستگاه پلیس مراجعه کردند و اظهار داشتند که گوشى 
موبایلشان در ایســتگاه مترو هنگام سوار شدن به داخل 
واگن به ســرقت رفته اســت. وى با اشــاره به تشکیل 

پرونــده اى در ایــن 
خصــوص و وارد عمل 
شــدن تیــم معاونت 
آگاهــى این یــگان، 
در  کــرد:  تصریــح 
پایــش اطالعاتى اولیه 
مشخص شد که سرقت 
هاى انجام شده در اوایل 
صبح و در ایستگاه هاى 
پر ازدحام بوده اســت. 
سرهنگ راقى، با بیان 
اینکه تحقیقات پلیسى 
وارد مرحله بعدى شد؛ 
اظهار داشت : همچنین 
تحقیقــات  ایــن  در 

مشخص شد که ســارقان دو نفر هســتند که با لباس 
سربازى نظامى، اقدام به ســرقت موبایل مى کنند. وى 
افزود: مأموران تخصصى این یگان، هنگام گشتزنى در 
ایستگاه مترو میدان آزادى، متوجه حرکات مشکوك دو 
نفر ملبس به لباس نظامى شدند که با کمک و همدستى 
یکدیگر ســعى دارند اقدام به ســرقت کنند. این مقام 
انتظامى بیان داشت: دو متهم که با تنگ تر کردن امکان 

سوار شدن مسافران، شــرایط را براى سرقت فراهم مى 
کردند، تحت مراقبت ویژه قــرار گرفتند. وى افزود: این 
مراقبت ادامه داشــت تا اینکه متهمان در ایستگاه مترو 
تئاتر شهر در حال سرقت گوشــى تلفن همراه مشاهده 
شدندکه بالفاصله هر دو در یک عملیات ضربتى بدون 
اینکه امنیت سایر شهروندن برهم بخورد دستگیر و براى 

بررسى بیشتر به اتاق پلیس منتقل شدند. 
 ســرهنگ راقى با بیان 
اینکه هر دو متهم سابق 
بر این به جرم سرقت و 
نگهداى مواد مخدر در 
زندان به سر مى بردند 
و اکنون نیز معتاد به مواد 
مخدر هستند؛ ادامه داد: 
در تــن پیمایى صورت 
گرفته از ســارقان سه 
دستگاه گوشــى تلفن 
همراه هوشمند کشف 

شد. 
وى گفــت: یکــى از 
متهمــان در بازجویى 
صورت گرفتــه اظهار 
داشت: باهم در پادگان آشنا شدیم و او چندین بار از من 
خواست که براى سیاه نمایى و گرفتن دید سایر مسافران 
در سرقت با او همراه شــوم. این مقام مسئول، در پایان 
گفت: احتمال اینکه ســارقان تاکنون تعــدادى زیادى 
موبایل از مسافران سرقت کرده باشند متصور است. لذا 
هر دو متهم براى شناسایى سایر مالبختگان و سیر مراحل 
قضائى به اداره هفدهم پلیس آگاهى فاتب منتقل شدند.

فرمانده انتظامى کهگیلویه و بویراحمد گفت: ساعت 6و50 دقیقه 
بامداد روز دوشنبه، 13 آذرماه جوانى 27 ســاله به کالنترى 12 
شهرستان گچساران مراجعه و به قتل پدر و دو برادر معلول خود 

اعتراف کرد.
سردار مهدى انصارى  در شرح جزئیات این حادثه اظهار داشت: پس 
از گزارش این جوان، مأموران نیروى انتظامى به محل حادثه اعزام 

شدند و صحت این وقایع را با مستندات تأیید کردند.
وى خاطرنشان کرد: این حادثه یک شنبه شب رخ داد و قاتل دو 
برادر معلول و پدر 84 ساله خود را ســوار یک خودروى پراید کرد 
و آنها را به بیرون از شــهر دوگنبدان مرکز شهرستان گچساران 

انتقال داد.
فرمانده انتظامى کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشــان کرد: مقتول 
برادران خود را به نزدیکى آبشار کیوان برده و آنها را به داخل آب 

هل داده و چون هیچکدام مهارت شنا نداشتند در آب غرق شدند.
سردار انصارى تصریح کرد: این جوان سپس پدر خود را در روستاى 
گناوه در 15 کیلومترى شــهر دوگنبدان با اسلحه کمرى به قتل 

رساند.
فرمانده انتظامى کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: بنا به اظهارات این 

قاتل 27 ساله، خستگى از پدر و برادران علت قتل ذکر شده است.
سردار انصارى تصریح کرد: با همکارى امدادگران، دستگاه هاى 
اجرایى متولى و مردم جســد دو برادر عصر دوشنبه از آب بیرون 
کشیده شد و جسد هر ســه نفر براى بررسى تشریفات قانونى به 

شهر دوگنبدان منتقل شد.

فرمانده انتظامى کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: از رسانه هاى 
ارتباط جمعى درخواست داریم تا هنگام وقوع چنین حوادثى پیش از 
انعکاس براى اطالع رسانى دقیق، موضوع را از متولیان امر و منابع 

رسمى پیگیرى کنند.

 واکنش مدیرکل بهزیستى کهگیلویه و بویراحمد 
به قتل 2 معلول گچسارانى

مدیرکل بهزیستى استان کهگیلویه و بویراحمد هم  در واکنش به 
قتل دو معلول در گچساران گفت: فقط یکى از این دو معلول که 

در حادثه اخیر به قتل رسیدند در بهزیستى استان پرونده داشتند.
سید علیرضا موسوى امجد با بیان اینکه به محض اطالع از وقوع 
حادثه حراســت اداره کل بهزیســتى این قضیه را پیگیرى کرد، 
گفت: در تحقیقاتى که گروه توانبخشــى بهزیستى استان انجام 
داد مشخص شد یکى از این افراد سال 93 در کمیسیون پزشکى 
حاضر شده و میزان معلولیت وى توسط این گروه خفیف تا متوسط 
ارزیابى شده بود. وى با تأکید بر اینکه طبق قانون فقط افراد داراى 
معلولیت شدید تحت پوشــش خدمات بهزیستى قرار مى گیرند، 
افزود: شخص معلول دومى که در این حادثه جان خود را از دست 
داده هیچگونه پرونده اى در اداره کل بهزیستى استان نداشته است.
موسوى امجد با اشاره به خدمات ارائه شــده بهزیستى کشور به 
معلوالن اظهار داشت: در بهزیستى دو نوع خدمات وجود دارد که 
یکى به صورت پرداخت مستمرى ماهانه بوده و دیگرى خدمات غیر 
مستمر است که شامل افراد پشت نوبت مى شود. وى با بیان اینکه 

در حادثه گچساران قاتل از خانواده درجه یک مقتوالن بوده، گفت: 
اشخاصى که از لحاظ روحى و جسمى شرایط طبیعى دارند به چنین 

اقداماتى دست نمى زنند.
مدیرکل بهزیستى استان با بیان اینکه هنوز انگیزه این قتل ها براى 
ما مشخص نیســت، افزود: باید ببینیم این شخص در چه حالتى 
بوده و انگیزه وى از قتل چه بوده؟ آیا از ســالمت روانى برخوردار 

بوده یا خیر.
موسوى امجد با مخاطب قراردادن مراجع قضائى و سایر نهادهاى 
حمایتى کشور تصریح کرد: با توجه به اینکه اکثر خانواده هاى داراى 
شخص معلول از توان مالى خوبى برخوردار نیستند، از این ارگان ها 
مى خواهیم با اولویت دادن وضعیت معلوالن به این افراد خدمات 

بیشترى ارائه دهند.
این مسئول اذعان داشت: مشــاوران حقوقى سازمان بهزیستى 
اســتان این مســئله را پیگیرى خواهند کرد و در صورت اجازه 
دستگاه هاى اجرایى مربوطه وارد عمل شده و از حقوق افراد معلول 

دفاع مى کنیم. 
وى در پاسخ به اینکه در صورت بروز چنین اتفاقاتى براى معلوالن 
این افراد مورد حمایت دولت یا دستگاه قضا هستند یا خیر؟ گفت:  
اخیراً الیحه اى در مجلس تصویب شده که برپایه آن افراد معلول 
در صورت داشتن مشکالت حقوقى مى توانند وکیل بگیرند و هزینه 

آن را دولت پرداخت مى کند.
موســوى امجد در پایان تأکید کرد: مسئوالن سازمان بهزیستى 

به شدت مدافع حقوق معلوالن بوده و خواهند بود.

پسر نوجوانپسر نوجوان
 در مستى در مستى

 مرتکب قتل شد مرتکب قتل شد

3 کشته بر اثر برخورد خودرو با مین

صبح روز سه شنبه یک دختر بچه 14 ساله ساکن 
محله فوالدى شهرســتان ســرپل ذهــاب دچار 

گازگرفتگى شد.
این دختر نوجــوان که بــه حمام رفته بــود، گاز 
پیک نیک را بــراى گرم کردن کانکس روشــن 
کرده بود که گاز ناشــى از آن باعث بیهوشــى او 

شده بود.
با حضــور عوامل اورژانــس این دختــر خانم به 
بیمارســتان صحرایــى ســرپل ذهاب منتقــل

 شد.

گازگرفتگى 
دختر نوجوان در کانکس

راننده پژو در شعله هاى آتش 
سوخت 

دستگیرى سربازان سارق

پلیس از پشت پرده قتل سه دختر و ناپدید شدن 9 زن در آبادان رازگشایى کرد.
چندى قبل مأموران پلیس آبادان در جریان سرقت 
هاى خشــن چند مرد از زنان و دختــران آبادان 
قرار گرفتند و خیلــى زود تیمى از مأموران براى 

دستگیرى این دزدان خشن وارد عمل شدند.
در حالى که تحقیقات پلیســى براى شناسایى 
دزدان خشن ادامه داشت در برخى از شبکه هاى 
مجازى خبرى مبنى بر قتل ســه دختر و ناپدید 
شدن 9 زن در آبادان منتشر شد که در همین راستا 
سرهنگ سید محســن تقى زاده، رئیس پلیس 
آبادان دستور دستگیرى عامالن انتشار این اخبار 

دروغ که باعث ناامنى در شهر شده بود را صادر کرد.
تجسس هاى پلیسى ادامه داشت تا اینکه شش تن از اعضاى باند زورگیران خشن دستگیر شدند که 
در پوشش مسافرکش نما و پس از سوار شدن زنان در خودرویشان با تهدید چاقو اقدام به سرقت پول 

و طالهاى آنها مى کردند.
مأموران در گام بعدى موفق شدند ساعت یک بامداد جمعه 10 آذر ماه امسال یکى دیگر از اعضاى این 
باند را در مخفیگاهش دستگیر کنند و در بازرسى از خانه وى گوشى هاى سرقتى، مدارك شناسایى، چند 
برگ چک سرقتى، اسپرى اشک آور و چند قاب کشویى پالك به دست آمد و مشخص شد این متهم 

یکى از مالخرهاى باند دزدان خشن است.
مأموران پلیس فتاى آبادان نیز در شاخه اى دیگر از تحقیقات اقدامات فنى و کارشناسى خود را براى 
دستگیرى عامالن اخبار دروغ قتل سه دختر و ناپدید شدن 9 زن آغاز کردند و موفق شدند پنج نفر از 

افرادى که اقدام به انتشار این اخبار کرده بودند را دستگیر کنند.
بنا به این گزارش، متهمان براى سیر مراحل قانونى در اختیار مقام قضائى قرار گرفته اند.

سخنگوى سازمان آتش نشانى تهران از انفجار شدید در یک ساختمان سه طبقه در جنوب غرب پایتخت 
خبر داد.

جالل ملکى درباره انفجار و آتش سوزى در واحد 
مسکونى ساعت 5و23دقیقه بامداد روز سه شنبه 
صداى انفجار شدیدى آسایش شــهروندان را در 
خیابان آیت ا... سعیدى برهم زد و بالفاصله آتش 
نشانان  یک ایســتگاه با امکانات کامل به محل 
حادثه اعزام شــد. وى ادامه داد: محل حادثه یک 
ساختمان مسکونى ســه طبقه بود که در هر طبقه 
یک واحد 50 مترى وجود داشت. انفجار در طبقه 
دوم صورت گرفت و شدت انفجار به حدى بود که 
تمام شیشه ها و در را تخریب کرده و به دیوارها آسیب رســیده بود و حتى درهاى واحدهاى باال و پایین 

شکسته بود اما منجر به تخریب دیوارها نشده بود. 
سخنگوى سازمان آتش نشــانى گفت: بر اســاس این انفجار واحد مذکور دچار آتش سوزى شده بود و 
زمانى که آتش نشان ها رسیدند بخش هایى از واحد کامًال شــعله ور بود و دود در همه ساختمان پخش 

بود.
ملکى گفت: ساکنان این واحد، زن و مرد  جوانى بودند که از واحد خارج شده بودند اما دچار سوختگى هاى 
تقریبًا شدیدى شده بودند. آتش نشان ها در اولین اقدام این دو نفر را از ساختمان خارج کردند و به اورژانس 

تحویل دادند.
ملکى افزود: عملیات خاموش کردن آتش هم بالفاصله شروع و از سرایت آن به واحدهاى دیگر جلوگیرى 
شد و دود حاصل از انفجار و آتش نیز با عملیات خاص از ساختمان خارج شد. وى درباره علت حادثه گفت: 
کارشناس آتش نشانى پس از بررسى هاى الزم عنوان کرد که نشت گاز از آبگرمن و رسیدن آن به شعله 

باعث این انفجار شد.

رئیــس کالنتــرى 124 قلهــک از دســتگیرى ســارق شــمال شــهر تهــران خبــر
 داد.

 سرگرد ضرغام آذین گفت: یکى از شهروندان 
طى تماس تلفنى با 110 اعالم کرد چهار  سارق 
با اســتفاده از دیلم و قیچى بزرگ قفل برى با 
تخریب قفل و درب ورودى قصد ورود به منزل 
را داشــتند که با سروصدایم ســارقین با به جا 
گذاشتن آالت و ادوات سرقت از محل متوارى 

شدند.
وى افــزود: اکیپــى از عوامــل تجســس 
بــه  تحقیقــات  و  بررســى  بــراى 
محل ســرقت مراجعه کردند کــه در ادامه تحقیق و بررســى و امــوال به جا مانده از ســارقین 
در صحنه و بازبینــى تصاویر دوربین هاى مداربســته محل و با اســتفاده از شــیوه هاى فنى و 
پلیسى موفق به شناســایى یکى از سارقین شــدند که داراى ســابقه و تحت تعقیب پلیس بوده

 است.
رئیــس کالنتــرى 124 قلهــک اظهــار داشــت: مراتــب پــس از اخــذ دســتورات 
قضائــى الزم مأمــوران موفــق بــه دســتگیرى یکــى از ســارقین در مخفیــگاه خــود

 شدند. 
متهم در کالنترى ابتدا منکر هرگونه انجام ســرقت شــد که پس از مواجهه حضورى با شــاکى 
و مشــاهده فیلم و مستندات به ســرقت از منازل شهروندان با همدستى ســه نفر از دوستانش در 
محدوده قلهک و تجریش اعتراف کرد. پس از تشــکیل پرونده به دســتور مقام قضائى، متهم به 
منظور دستگیرى سایر همدستانش و شناسایى مالباختگان در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهى قرار

گرفت.

ماجراى قتل 3 دختر و گم شدن 9 زن 
در آبادان چه بود؟

انفجار و آتش سوزى
 در ساختمان 3طبقه

بازداشت سارق
 دیلم به دست!

سخنگوى اورژانس کشور از کشته شدن سه نفر بر اثر انفجار مین خبر داد.
مجتبى خالدى درباره انفجار مین در مهران گفت: ساعت 16 و35 دقیقه در نقطه ایثار مرز مهران متأسفانه یک خودروى پراید در یک محور 
فرعى با یک شىء  خارجى برخورد مى کند. وى با بیان اینکه این شىء خارجى احتمال دارد یک مین بازمانده از زمان جنگ تحمیلى باشد، 
ادامه داد: بر اثر برخورد خودرو با این مین، انفجارى رخ مى دهد که  بر اثر آن یک مرد 32 ساله که راننده خودرو بود به همراه دو سرنشین آن 

که یک خانم 54 ساله و یک خانم 55 ساله بودند به علت شدت جراحات قبل از رسیدن اورژانس متأسفانه فوت کردند.

راز قتل 3عضو یک خانواده فاش شد
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طبق اعــالم «کارلوس کــى روش»، ســرمربى تیم ملــى در راه آماده 
ســازى جام جهانى 2018 روسیه 
مقابل تیــم الجزایر قــرار خواهد 
گرفت. کارلوس کــى روش خبر 
داد، تیم ملى قبــل از اینکه راهى 
روســیه شــود با تیم ملى الجزایر 
در تهران بــازى تدارکاتى برگزار 
مى کند. این دیدار 12 خردادماه در 
ورزشگاه آزادى خواهد بود. اولین 

دیدار ایران در جام جهانى روســیه، تیم آفریقایى مراکش خواهد بود و به 
همین جهت دیدار با الجزایر به عنوان بازى تدارکاتى تیم ملى انتخاب شده 

است.

شهاب زاهدى را هواداران پرســپولیس مى شناسند. بازیکنى که در این تیم 
فرصت زیادى براى بازى پیدا نکرد 
و فقط چهار بازى در ترکیب قرمزها 
حاضر شد. این مهاجم 22 ساله که 
اول فصل راهى ایسلند شد تا در تیم 
IBV این کشور توپ بزند شرایط 
بســیار خوبى در فوتبال اروپا دارد و 
توانســته در 9 بازى چهار گل براى 
این تیم بزند. به نوشته سایت باشگاه 
خبرنگاران، نمایش خوب شــهاب در IBV باعث شد تا مسئوالن این تیم 
قرارداد او را تمدید کنند و این بازیکن تا سه سال دیگر عضو IBV خواهد بود.

   بازى وداع تیم ملى   بازى وداع تیم ملى
 با ایران  با ایران 

زاهدىزاهدى
  33 سال در ایسلند  سال در ایسلند 

با مشخص شدن گروه هاى جام جهانى تیم هاى حاضر 
در مسابقات بخش نهایى آماده سازى را براى شناخت 

کامل تیم ها در روسیه آغاز کرده اند.
براساس اعالم فیفا و کمیته برگزارکننده مسابقات جام 
جهانى 2018 روسیه قرار بود هر تیم نام 30 بازیکن را 
براى حضور در رقابت هاى جام جهانى اعالم کند؛ اما با 
پیگیرى کارلوس کى روش این تعداد به 35 نفر رسید. 
با این وصف تیم ملى ایران باید تا هفته آینده لیســتى 
متشــکل از 35 بازیکن حاضر در جام جهانى را اعالم 
کند و این خود مى تواند یکى از چالش هاى مهم پیش 
روى تیم ملى باشد هرچند برنامه کى روش مشخص 
به نظر مى رسد و شاید او از هم اکنون نفراتش را براى 
حضور در روسیه شناخته است.  کى روش در یک سال 
گذشته 46 بازیکن را به اردوهاى تیم ملى دعوت کرده 
است و به نظر لیست تیم ملى تا حدودى از میان همین 
46 بازیکن انتخاب شود و در این بین بازیکنانى که در 
اردوهاى آخر پاى ثابت تیم ملى بوده اند شاید شانس 

بیشترى براى حضور در روسیه داشته باشند.
 شانس هاى حضور در روسیه:

دروازه: بیرانوند و رقبایش
علیرضا بیرانوند مرد ثابت لیســت هــاى تیم ملى در
بازى هاى اخیر بوده اســت. او در تمامى لیست هاى 
کارلوس کى روش در ســال اخیر حضور ثابت داشته 
است و به نظر یکى از مردان تیم ملى در روسیه باشد. اما 
نفرات بعدى دروازه تیم ملى رقابت جذابى براى رسیدن 
به جام جهانى دارند. کى روش در آخرین اردوى تیم ملى 
امیر عابدزاده و رشید مظاهرى را در کنار بیرانوند براى 
بازى با ونزوئال و پاناما دعوت کرد و فقط به مظاهرى 
بازى داد. کى روش قبل از آن براى دو بازى دوســتانه 

برابر توگو و روســیه نیز چهار دروازه بان را به تیم 
ملى دعوت کرده بود: علیرضا بیرانوند، علیرضا 

حقیقى، حامد لک، محمد رشید مظاهرى 
چهار دروازه بان منتخب کى روش بودند 
که باز هم بیرانوند دروازه بان اول بود و 
این بار حامد لک در بــازى با توگو به 
میدان رفت. کى روش امــا براى دو 

بازى آخر تیــم ملى در دور 

مقدماتى جام جهانى برابر کره جنوبى و سوریه نیز چهار 
دروازه بان را دعوت کرد که شــامل علیرضا بیرانوند، 
علیرضا حقیقى، حامد لک، محمد رشید مظاهرى بودند. 
در بازى هاى قبلى همیــن مرحله و براى رودررویى با 
قطر و چین نیز علیرضا بیرانوند، محمدرشید مظاهرى 
و محمدرضا اخبارى را در لیست تیم قرار داد. با توجه به 
لیست هاى اخیر تیم ملى و براساس احتماالت موجود 
مى توان گفت علیرضا بیرانوند نفر اول لیســت دروازه 
بانان تیم ملى است و رشید مظاهرى دروازه بان ذوب 
آهن نیز شــانس زیادى براى حضور در لیســت دارد. 
علیرضا حقیقى و حامد لک نیــز در اردوهاى اخیر تیم 
ملى حاضر بوده اند و شانس حضور در روسیه را دارند. 
درون دروازه اما نکته قابل توجه این است که کى روش 
در اردوى آخر امیرعابدزاده را جایگزین علیرضا حقیقى 
کرد و این دروازه بان جوان نیز این شانس را پیدا کرد 
تا نامش را در میان مسافران روسیه ببیند. اما به این 

جمع مى توان سوشا مکانى را هم اضافه کرد که در 
اردوى تیم ملى در کشور ایتالیا قبل از بازى با 

کره حضور یافته بود. 

 
دفاع: نفرات ثابت 4 بازى آخر

میالد محمدى، مرتضــى پور على گنجــى، رامین 
رضائیان، روزبه چشــمى، ســعید آقایى، سید جالل 
حســینى،  و وریا غفورى مدافعان منتخب کى روش 
در دو مسابقه آخر تیم ملى برابر ونزوئال و پاناما بودند. 
در دو بازى دوســتانه قبل از آن برابر روســیه و توگو 
نیز احسان حاج صفى، حســین کنعانى زادگان، سید 
جالل حســینى، میالد محمدى، مرتضــى پور على 
گنجى، رامین رضاییان، روزبه چشــمى، سعید آقایى، 
وریا غفورى به عنــوان مدافعان تیم ملى در لیســت 
کى روش قرار گرفتند. به غیر از محمدحسین کنعانى 
زادگان که به دلیل پارگى رباط دچار 
مصدومیت سنگین شده است 
بقیه نفرات در خط دفاعى 
مشترك هســتند. همین 
نفرات در چهــار بازى آخر 
تیم ملى در مرحله مقدماتى 
مدافعان منتخب کى روش بوده 
اند  کى روش بــراى بازى با چین و 
قطر هم  وریا غفورى، رامین رضاییان، 
پژمان منتظرى، مرتضى پور على گنجى، 
سید جالل حسینى، عزت ا... پورقاز، محمد 
انصارى و  میالد محمــدى را در خط دفاع 
به تیم ملى دعوت کــرد. در این میان محمد 
انصارى و عزت پورقاز در چهار بازى دوستانه تیم 
ملى حضور نداشتند. کى روش براى بازى با ازبکستان 

از رامیــن رضائیان، در مقدماتى جــام جهانى نیز 
حســینى، سید جالل 

محمد 

انصارى، حســین ماهینى، پژمان منتظرى، مرتضى 
پورعلى گنجى، میالد محمدى و سعید آقایى را در لیست 
تیم قرار داد. به این لیست مى توان محمد طیبى را نیز 

اضافه کرد که در آن اردو حاضر بود.
مدافعان حاضر در اردوى تیم ملى در کشور ایتالیا و قبل 
از بازى هاى مقدماتى را اضافه کرد که به غیر از نفرات 
حاضر در لیست ها قبل و بعد میالد محمدى، مرتضى 
پور على گنجى، رامین رضائیان، روزبه چشمى، سعید 
آقایى، سید جالل حسینى، احســان حاج صفى و وریا 
غفورى، حســین کنعانى زادگان، پژمــان منتظرى، 

عزت ا... پورقاز، محمد انصارى، حسین ماهینى.

هافبک: ترکیبى با عالمات سئوال  
کارلوس کــى روش اما در بازى هــاى اخیر تیم ملى 
بیشترین تغییرات را در خط هافبک داشته است. احمد 
عبدا...زاده، اکبر ایمانى، على کریمى، اشــکان دژاگه، 
احسان حاجى صفى، امید ابراهیمى، سعید عزت اللهى 
و ســامان قدوس در دو بازى دوســتانه آخر تیم ملى 
نفرات خط هافبک لیست بوده اند. او براى بازى هاى 
دوستانه مقابل توگو و روسیه هم همین بازیکنان را در 
خط هافبک به تیم ملى دعوت کرد و تنها على کریمى 
در این دوبازى حضور نداشت. در دوبازى مقدماتى برابر 
سوریه و کره ســرمربى تیم ملى امید نورافکن، سعید 
عزت اللهى، احســان حاج صفى، سامان قدوس، على 
کریمى، اشکان دژاگه و در بازى برابر چین و قطر، امید 
ابراهیمى، احسان حاج صفى، ســعید عزت الهى، على 
کریمى، مسعود شــجاعى، وحید امیرى را به تیم ملى 
دعوت کرد. در بازى با ازبکستان نیز سعید عزت اللهى، 
احسان حاجى صفى، على کریمى، مسعود شجاعى و 
اشکان دژاگه در لیســت تیم ملى بودند. کى روش اما 
در اردوى ایران در ایتالیا داریوش شجاعیان، آندرانیک 
تیموریان، سروش رفیعى، کمال کامیابى نیا نیز هم در 

لیست تیم ملى بودند.

مهاجم: ترافیک بزرگ 

کارلوس کــى روش براى دو بــازى آخر تیم ملى 
برابر ونزوئــال و پاناما علیرضــا جهانبخش، 
کریم انصــارى فــرد، کاوه رضایى، مهدى 
طارمى، مهــدى ترابى، رضا قوچــان نژاد، 
ســردار آزمون و وحید امیــرى را براى خط 
حمله به تیم ملى دعوت کرد. در بازى هاى 

دوســتانه برابر توگو و روسیه نیز 

علیرضا جهانبخش، کریم انصاریفــرد، کاوه رضایى، 
مهدى طارمى، رضا قوچان نژاد، سامان قدوس، سردار 
آزمون مهاجمان تیم ملى بودند. قبل از آن و در دوبازى 
آخر مقدماتى جام جهانى برابر ســوریه و کره مهدى 
ترابى، وحید امیرى، مهــدى طارمى، 
علیرضا جهانبخــش، رضا قوچان 
نژاد، کریم انصاریفرد و سردار آزمون 
و در بازى هاى برابر قطر و چین نیز 
وحید امیرى، علیرضــا جهانبخش، 
مهدى طارمى، رضا قوچان نژاد، کریم 
انصارى فرد، ساســان انصارى و ســردار 
آزمون به تیم ملى دعوت شدند. تنها تغییر 
این لیست نســبت به لیست هاى 
بعدى کى روش حضور کاوه 
رضایى به جاى ساسان 
انصارى بوده اســت. 
رحیــم زهیوى و 
تبریزى  مرتضى 
نیــز دو مهاجمى 
هستند که امسال 
در اردوى تیــم 
ملــى در ایتالیا 

حضور داشتند.

تیم ملى مراکش اولین حریف ایران در جام جهانى قصد دارد سه بازى دوستانه با تیم هاى اروپایى برگزار کند. تیم ملى مراکش همگروه ایران در 
جام جهانى در حال برنامه ریزى براى آمادگى هرچه بیشتر است. این تیم قصد 
دارد سه بازى دوستانه با ســه تیم اروپایى برگزار کرده و به نوعى مسابقاتش 
در جام جهانى را نمونه ســازى مى کند. این تیم قرار است سه بازى دوستانه 
با تیم هاى ایسلند، بلژیک و لهستان برگزار کند و هر سه بازى این تیم در قاره 
اروپا و خارج از مراکش انجام مى شود.مراکش قبل از این قرار بود با تیم هاى 
اسکاتلند و آرژانتین مسابقات دوستانه اى داشته باشد؛ اما بعد از مشخص شدن 
گروه بندى هاى جام جهانى تصمیم گرفت که با سه تیم اروپایى که به رقبایش 
در روسیه شباهت دارند بازى تدارکاتى انجام بدهد. آنچه در بازى هاى انتخابى 

مراکش وجود دارد و مى توان حدس زد این است که این تیم ایسلند را براى مشابهت با ایران، لهستان را به دلیل تشابه سبک بازى به پرتغال و بلژیک 
را به خاطر سبک بازى اش به اسپانیا انتخاب کرده است. هرچند این ها گمانه زنى است و هنوز نمى توان فهمید که در ذهن مربى فرانسوى مراکش 

چه مى گذرد. مراکش اولین حریف تیم ملى ایران در رقابت هاى جام جهانى 2018 روسیه است.

مراکش با بلژیک، لهستان و ایسلندمراکش با بلژیک، لهستان و ایسلند
 بازى مى کند  بازى مى کند 

 
یکى از بازیکنانى که طى یکى دو سال اخیر همیشه شــایعه حضورش در استقالل مطرح بوده مرتضى 
تبریزى بازیکن تیم ذوب آهن است که این بار هم شــایعه شده در نام او در فهرست «وینفرد شفر» براى 
اضافه شدن به استقالل در نیم فصل دوم دیده مى شود. اگر چه مدیران ذوب آهن و شخص امیر قلعه نویى 
هنوز واکنشى نسبت به این شایعه نشــان نداده اند اما خبرگزارى ایلنا با اشاره به مواردى مدعى شده که 
تبریزى به استقالل نزدیک شده. به نوشته این سایت، مهاجم با استعدادى که در دو فصل گذشته بهترین 
نمایش هایش را در اصفهان به نمایش گذاشته تحت هدایت امیر قلعه نویى با گذشت 14 هفته از لیگ برتر 
تنها 5 گل رسانده و البته دو پاس گل هم ارسال کرده است اما با این شرایط مورد انتقاد هواداران قرار دارد 

زیرا او خیلى ضعیف تر از انتظارهایى که خودش ساخته، عمل کرده است.
یکى از نمونه نمایش هاى ضعیف این بازیکن افت در دیدار برابر پرســپولیس بود که ضمن هدر دادن 
پنالتى در بازى که با شکســت ســنگین قلعه نویى مقابل برانکو ایوانکوویچ قرار گرفت، از ابتداى 

نیمه دوم نیمکت نشین شد تا روابط بین او و سرمربى وارد فاز عجیبى شود.ظاهراً همین اتفاق 
باعث شده تا یک هفته مانده به پایان نیم فصل اول با انتشار جمله اى با مضمون«من از 

کوچ پرندگان فهمیدم، هر جا هواى برخورد ســرد بود، باید رفت» تبریزى شایعه 
جدایى اش را قــوى کند و به چهارمین خروجى ذوب پس از احســان 

پهلوان، مهدى مهدى پور و دانیال اســماعیلى تبدیل 
شود.

مدافع باتجربه پرسپولیس با آرزوى 
اینکه بتواند در روسیه در کنار تیم 
ملى باشد، از شانس باالى ایران 
براى صعــود از این مرحله خبر 

مى دهد.
همگروهــى ایران بــا پرتغال، 
اسپانیا و مراکش باعث واکنش هاى 
متفاوتــى در خصــوص شــانس 
شــاگردان کارلــوس کى روش 
شــده اســت. با این حال حسین 
ماهینى که ســابقه حضور در جام 
جهانى برزیــل را در کارنامه دارد، 
ابــراز امیــدوارى مى کنــد ایران 
بتواند با عبــور از مراکش و متوقف 
کردن دو تیــم قدرتمند گروه جواز

 صعود به مرحله بعــدى را دریافت 
کند.

حســین ماهینــى در خصــوص 
قرعه ایران در جام جهانى روســیه به 
خبرنگاران گفــت: از قبل دعا مــى کردیم که 
گروه خوبى به ایــران بخورد، چرا که تیم خوبى 
داریم و امیــدوار به نتیجه گیــرى آن در جام 

جهانى هستیم. ولى متاســفانه پرتغال و اسپانیا 
به گروه ایران افتادند و به نظرم کار نشــد ندارد؛ 
اما سخت است. اگر اســپانیا را فاکتور بگیریم به 
نظرم مى توانیم مقابل پرتغال به نتیجه برســیم. 
پرتغال نســبت به آرژانتین 2014 تیم آسانترى 
است و ما همچنان امید داریم و مى توانیم صعود 
کنیم؛ ولى مهمترین چیز این اســت که در بازى 
اول مقابل مراکش به نتیجه برسیم. اگر سه امتیاز
 بازى اول را بگیریم براى صعود کار خوبى پیش 

رو داریم.
مدافع باتجربه و کاپیتان دوم پرســپولیس تقابل 
با تیم هاى قدرتمند را از جذابیت بازى هاى ایران 
در جام جهانى مى داند و اینطور توضیح مى دهد: 
مطمئنا بــازى مقابل تیم هاى بــزرگ جذابیت 
بیشــترى دارد و اســپانیا مى تواند یک ویترین 
خوب براى تیم ملى باشــد. ما در ســال 2014 
مقابل آرژانتین نشــان دادیم تیم خوبى هستیم 
و نگاه ها به ســمت فوتبال ایران برگشت. ما در 
آن بازى عملکرد خوبى داشــتیم و همه متوجه 
شدند ایران تیم خوبى اســت. مهم بازى اول ما 
مقابل مراکش است و همچنان معتقدم مى توانیم 

صعود کنیم.

در البالى شــوخى هایى که بعد از اعالم قرعه 
کشى منتشر شد، او نیز در توئیتر خود به این مساله 
پرداخت: من خودم به شــوخى در توئیترم نوشتم 
که خدا کند کاتالونیا تا قبل از شــروع جام جهانى 
از اسپانیا جدا شــود و بتوانیم با تیم ضعیف ترى 
از اسپانیا مواجه شویم و شــانس ما بیشتر شود. 
شــوخى هاى جالبى در این مدت در مورد قرعه 
ایران شــکل گرفت؛ اما در نهایت همه ما به این 
تیم امیدوار هســتیم و براى ما هیچ کار نشدنى 

وجود ندارد.
 وى در مورد پیش بینــى اش از نتایــج ایران در 
روســیه گفت: اگر بخواهم نتایج تیــم ملى را در 
جام جهانى پیش بینى کنم؛ به نظرم مقابل اسپانیا 
و پرتغال توانایى کسب تساوى را خواهیم داشت 
و مراکــش را هــم مى بریم و یکــى از تیم هاى 
صعود کننده به مرحله بعدى خواهیم بود. شــاید 
این رویاپردازى باشد؛ اما در فوتبال امروز شرایط 
تیم  ها نزدیک شــده و هیچ تیمــى را نمى توان 
از پیش بازنــده دانســت و مطمئنا بــا تدارك
 مناســب و برگزارى دیدارهــاى تدارکاتى الزم 
قادر خواهیم بود عملکرد قابــل توجهى را به جا 

بگذاریم.

مسافران روسیه چه کسانى هستند؟

احتماالت براى احسان و رشید

اردوهاى آخر پاى ثابت تیم ملى بوده اند شاید شانس 
بیشترى براى حضور در روسیه داشته باشند.

 شانس هاى حضور در روسیه:

دروازه: بیرانوند و رقبایش
علیرضا بیرانوند مرد ثابت لیســت هــاى تیم ملى در
اســت. او در تمامى لیست هاى  بازى هاى اخیر بوده
کارلوس کى روش در ســال اخیر حضور ثابت داشته 
است و به نظر یکى از مردان تیم ملى در روسیه باشد. اما 
نفرات بعدى دروازه تیم ملى رقابت جذابى براى رسیدن
به جام جهانى دارند. کى روش در آخرین اردوىتیمملى

امیر عابدزاده و رشید مظاهرى را در کنار بیرانوند براى 
و فقط به مظاهرى  پاناما دعوت کرد با ونزوئال و بازى
بازى داد. کى روش قبل از آن براى دو بازى دوســتانه 

برابر توگو و روســیه نیز چهار دروازه بان را به تیم 
علیرضا بیرانوند، علیرضا ملى دعوت کرده بود:

حقیقى، حامد لک، محمد رشید مظاهرى 
چهار دروازه بان منتخب کى روش بودند 
که باز هم بیرانوند دروازه بان اول بود و 
این بار حامد لک در بــازى با توگو به
میدان رفت. کى روش امــا براى دو

بازى آخر تیــم ملى در دور 

ر ر ی رو ر ور س و بو ر ى
درون دروازه اما نکته قابل توجه این است که کىروش

در اردوى آخر امیرعابدزاده را جایگزین علیرضا حقیقى 
کرد کرد و این دروازه بان جوان نیز این شانسرا پیدا
تا نامش را در میان مسافران روسیه ببیند. اما به این 

جمع مى توان سوشا مکانى را هم اضافه کرد که در 
بازى با اردوى تیم ملى در کشور ایتالیا قبل از

کره حضور یافته بود.

ز یر ب ر ر ر ىروش
پارگى زازادگان که به دلیل
مصدومیت سنگین
در بقیه نفرات
مشترك هسـ
نفرات در چهــ
تیم ملى در مرح
مدافعان منتخبک
اند  کى روش بــراى با
قطر هم  وریا غفورى، رامی
پژمان منتظرى، مرتضى پور
پ سید جالل حسینى، عزت ا...
انصارى و میالد محمــدى ر
به تیم ملى دعوت کــرد. در این
انصارى و عزت پورقاز در چهار بازى
ملى حضور نداشتند. کى روش براى بازى

ز ن جهان ام ج ات قد اد از

نتظرى، مرتضى
دآد آقایى را در لیست 
حمد طیبى را نیز 

کشور ایتالیا و قبل 
ه به غیر از نفرات

حمدى، مرتضى 
به چشمى، سعید 
 حاج صفى و وریا

ژمــان منتظرى، 
ن ماهینى.

 سئوال
ـاى اخیر تیم ملى 
اشته است. احمد 
 اشــکان دژاگه، 
 سعید عزت اللهى

ـتانه آخر تیم ملى 
 براى بازى هاى 
ین بازیکنان را در 
 تنها على کریمى 
زى مقدماتى برابر 
د نورافکن، سعید 
على مان قدوس،

 چین و قطر، امید 
د عزت الهى، على 
رى را به تیمملى 
سعید عزت اللهى، 
مسعود شجاعى و 
دند. کى روش اما 
جاعیان، آندرانیک 
یابى نیا نیز هم در 

ىىىىىملى تیم کارلوسکــى روش براى دو بــازىآخر
ونزوئــال و پاناما علیرضــا جهانبخش، برابر
کریم انصــارى فــرد، کاوه رضایى، مهدى
طارمى، مهــدى ترابى، رضا قوچــان نژاد، 
ســردار آزمون و وحید امیــرى را براى خط 
در بازىهاى  حمله به تیم ملى دعوت کرد.

دوســتانه برابر توگو و روسیه نیز 

آزمون مهاجمان تیم ملى بودند. قبل از آن و در دوبازى
آخر مقدماتى جام جهانى برابر ســوریه و کره مهدى
ترابى، وحید امیرى، مهــدى طارمى،
علیرضا جهانبخــش، رضا قوچان
نژاد، کریمانصاریفرد وسردار آزمون
نیز چین در بازى هاى برابر قطر و و
وحید امیرى، علیرضــا جهانبخش،
مهدى طارمى، رضا قوچان نژاد، کریم
انصارى فرد، ساســانانصارى و ســردار
آزمون به تیم ملى دعوت شدند. تنها تغییر
این لیست نســبت به لیست هاى
بعدى کى روش حضور کاوه
رضایى به جاى ساسان
انصارى بوده اســت.
رحیــم زهیوى و
تبریزى مرتضى 
نیــز دو مهاجمى
هستند که امسال
در اردوى تیــم
ملــى در ایتالیا

حضور داشتند.

ی ور

شفر، تبریزى را 
شکار مى کند؟

ـن رضائیان،
حســینى، 
محمد 

در بازى با ازبکستاننیزس دعوت کرد.
احسان حاجى صفى، على کریمى، م
اشکان دژاگه در لیســت تیم ملى بود
در اردوى ایران در ایتالیا داریوش شج
تیموریان، سروش رفیعى، کمال کامی

لیست تیم ملى بودند.

مهاجم: ترافیک بزرگ

مطرح بوده مرتضى 
«وینفرد شفر» براى 
خص امیر قلعه نویى 
ردىمدعى شده که 
صل گذشته بهترین 
14 هفته از لیگ برتر 
د هواداران قرار دارد

ه ضمن هدر دادن 
گرفت، از ابتداى 

راً همین اتفاق 
مون«من از 

ى شایعه 
ان 

مدافع باتجربه
اینکه بتواند
ملى باشد،
براى صعـ
مى دهد.

همگروهـ
اسپانیا و مراکش
متفاوتــى در
شــاگردان

شــده اســت
ماهینى که س
برزیــ جهانى
ابــراز امیــد
بتواند با عبــو
کردن دو تیــ
 صعود به مرح

کند.
حســین ماهی
قرعه ایران در جا
گفــت: از قبل خبرنگاران
گروه خوبى به ایــران بخو
امیــدوار به نتیج داریم و

از رامیــدر مقدماتى جــام جهانى نیز 
سیدجالل

س
مس
د
جا
یا

یزى رایزى را 
 کند؟ کند؟

با 5 امتیاز صعود مى کنیم
ماهینى:
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هاشم بیگ زاده مدافع سابق استقالل و تیم ملى درباره قرعه کشى جام جهانى 2018 
گفت: «قرعه ســختى به نام ایران خورد اما ما نباید ناامید شویم هر چقدر تیم هاى 
مقابل شانس دارند ما هم داریم. به نظر من همین بازى با مراکش از سایر دیدارها 
سخت تر است. آنها چند بازیکن خوب در تیم هاى بزرگ دارند و بدون گل خورده و 
بدون باخت راهى این مرحله شده اند. بیگ زاده درباره اینکه این روزها انتقادهاى 
زیادى به علیرضا بیرانوند شده است، گفت:  همان کارى را که چهار سال قبل با من 
کردند اکنون با بیرانوند انجام مى دهند آن حرف ها باعث شد من مصدوم شوم اما 
امیدوارم بیرانوند همانطور که در مقدماتى جام جهانى خوب بازى کرد در جام جهانى 
هم همین عملکرد را داشته باشد. همه بازیکنان دوست دارند در جام جهانى بازى 
کنند کى روش مرا دوست دارد و تالش مى کنم، خدا را چه دیدید شاید یکى از مردان 

حاضر در جام جهانى باشم. 

هشدار هاشم! هشدار هاشم! 

امید نمازى دستیار پیشین کارلوس کى روش 
ندادن امکانات مناسب به تیم ملى فوتبال را در 
شرایطى که این تیم شانس صعود به دور بعد 
جام جهانى را دارد، خیانت به فوتبال و مردم 

ایران مى داند.
تیم ملى فوتبال ایران در گروه B جام جهانى 
روسیه با تیم هاى پرتغال، اسپانیا و مراکش هم 
گروه شد تا بازى دشــوارى را در بهار و تابستان 
سال آینده براى صعود به مرحله بعد داشته 

باشد.
امیــد نمازى، دســتیار پیشــین 
«کارلوس کى روش» و سرمربى 
تیم ملى زیر 18 سال آمریکا که 
تا قبل از حضــور در جام جهانى 
برزیل همراه تیم ملى بود، درباره 
هم گروهى ایران با سه تیم خوب 
از اروپا و آفریقا گفت: با تیم هاى 
قدرتمندى هم گروه شــدیم. 
این موضوع انکارناپذیر نیست 
ولى باید بیشــترین تالش را 
به خرج بدهیــم و امیدوار به 
صعود باشیم. باید بازى هاى 
تدارکاتى بیشترى را برگزار 
کنیم تا تیم ملى با آمادگى 
کامــل در جام جهانــى 
شرکت کند و سربلند از 

ت  بقا برگردد. مربى پیشین مسا
درباره  ى تیــم  ى هــا ز با

تدارکاتــى تیــم 
تیم هــاى  بــا  ملــى 

نــه چنــدان قدرتمنــد و 
به انتقــاد کارلــوس کــى روش 

روند آماده سازى این تیم در راه جام 
جهانى تأکید کرد: اگر تمام امکانات را در 

اختیار کى روش قرار ندهیم و حمایت کامل از 

تیم ملى نشود، ما به فوتبال و مردم مملکت خیانت کردیم چون براى اولین بار تیم ملى 
دو بار پیاپى به جام جهانى رفته است. اگر بازى هاى تدارکاتى خوب داشته باشیم و تیم 
ملى بتواند با بازى برابر تیم هاى بزرگ تر آماده شود، مطمئنا به مرحله دوم  مى رسند. 
هر چند گروه مان سخت است اما باید سعى بر این باشد که بیشترین امکانات در اختیار 
کارلوس باشد و همه از صعود تیم ملى خوشحال شوند. او با اشاره به مشکالت تیم ملى 
ایران در جام جهانى 2014، افزود: مطمئنا در برزیل میانگین سنى تیم باال بود و دوندگى 
کافى وجود نداشت. البته مقابل آرژانتین نمایش خوبى داشتند. باید برابر نیجریه بازى 
را مى بردیم و مقابل بوسنى تهاجمى تر بازى مى کردیم، حریف به ایران ضربه و آسیب 
زد و توانست بازى را ببرد. در هر صورت بازى هاى مقدماتى و بازى هاى آماده سازى با 
تیم هایى در این سطح به تیم ملى کمک مى کند و ما را آماده جنگ در جام جهانى مى کند. 
نمازى با تمجید از نسل فعلى بازیکنان تیم ملى ادامه داد: االن نسل بسیار خوب، جوان 
و دونده در فوتبال ایران حضور دارد و همه آن ها به کار کى روش اعتقاد دارند و با همدلى 

مى توانند به مرحله بعد برسند.
سرمربى تیم ملى زیر 18 سال آمریکا درباره شباهت بازى ایران و مراکش به بازى ایران 
و نیجریه در جام جهانى 2014 و احتمال پیروزى شاگردان کى روش مقابل مراکش 
خاطرنشان کرد: مطمئنم مى توانیم این بازى را ببریم و نتیجه را به نفع خودمان رقم بزنیم. 
نباید این تیم را دست کم بگیریم و فکر کنیم قبل از بازى سه امتیاز از آن ایران است. باید 
با یک برنامه خوب جلو برویم و بتوانیم مراکش را شکست دهیم و سه امتیاز حیاتى را از 
آن خودمان کنیم چون بدون پیروزى، صعود به دور بعد امکان پذیر نیست. بنابراین دیدار 

ایران و مراکش، یک بازى حیاتى است.
  مراکش بدون گل خورده و بدون شکست و ایران با دو گل خورده و بدون شکست راهى 

جام جهانى شدند و از نظر دفاعى بهترین تیم هاى دور انتخابى لقب گرفتند.
او در پاسخ به این سوال که تقابل دو تیم تدافعى چه نتیجه اى را به دنبال خواهد داشت؟ 
یادآور شد: درست است که تیم دفاعى هستیم و گل هاى کمى خوردیم ولى استعدادهاى 
خوبى در فاز تهاجمى داریم. مطمئناً مهره هاى موجود در خط حمله و هافبک مى توانند 
ضربه خود را به تیم مراکش بزنند. به هر صورت من ایــن توانایى را در تیم مراکش 
نمى بینم اما مطمئنم با اســتعدادهاى موجود در خط حمله به گل مى رسیم و بازى را 

مى بریم.
نمازى درباره بازیکنانى مانند علیرضا جهانبخش، کاوه رضایى و رضا قوچان نژاد که در 
تیم ملى برخالف تیم باشگاهى، چشم گیر بازى نمى کنند و دالیل این اتفاق گفت: فکر 
مى کنم مشکل این بازیکنان ناهماهنگى است. آنها مدت کوتاهى کنار هم هستند. اگر 
بتوانیم این بازیکنان را کنار هم داشته باشیم و با یک یا چند اردوى طوالنى مدت این 
هماهنگى به دست مى آید و این بازیکنانى کارایى خود در باشگاه شان را در تیم ملى هم 

خواهند داشت.
در حالى که کمتر کسى به بردن اسپانیا فکر مى کند، برخى برترى برابر پرتغال را 

امکانپذیر 
مى دانند. امید نمازى 
درباره ایــن موضوع 
گفت: پرتغال کشورى 
اســت که کى روش 

کار مربیگــرى را آنجا 
شروع کرد و موفقیت هاى 

مختلفى را تیم هاى 
رده سنى این کشور 
داشــته و دوست 
دارد خودى نشان 
دهد و بــا ایران 
هم آن موفقیت 
را تکرار کند. 
تصورم از این 
بــازى، یک 
واقعًا  بازى 
تهاجمى و 

زیبا است.

بر اساس اعالم دستیار «کارلوس کى روش»، سرمربى تیم ملى قصدى براى 
تعطیلى مسابقات لیگ برتر ندارد.

کارلوس کى روش، سرمربى تیم ملى فوتبال بعد از قرعه کشى جام جهانى و 
مشخص شدن گروه سخت ایران در مصاحبه هایش عنوان کرده که باید با 
یک برنامه ریزى ویژه تیم ملى آماده رقابت هاى جام جهانى شود. تأکید بر آماده 
سازى خاص و برنامه ریزى ویژه باعث شده شایعاتى درباره تعطیلى مسابقات 
لیگ برتر به وجود بیاید. حتى برخى رسانه ها اعالم کردند کى روش قصد دارد 
مثل ایویچ قبل از جام جهانى 1998 دستور به برگزارى مسابقات لیگ بدون 
ملى پوشان تا جام جهانى و آماده سازى تیم ملى بدهد که البته این مسئله از سوى نزدیکان سرمربى تیم ملى تکذیب شد.  «اوسیانو کروز» دستیار 
همیشگى کى روش در سال هاى گذشته صراحتاً اعالم کرد سرمربى تیم ملى هرگز قصد تعطیل کردن لیگ و ندادن ملى پوشان به باشگاه ها 
را ندارد. آنطور که از صحبت هاى کروز برمى آمد، سرمربى تیم ملى اعتقاد دارد برگزارى لیگ مى تواند بازیکنان را در شرایط خوب جسمانى قرار 

دهد و به سود تیم ملى خواهد بود. 

کى روش نمى خواهد لیگ را تعطیل کند 

رئیس فدراسیون فوتبال عنوان کرد به زودى تفاهمنامه اى با کشور قطر 
خواهند داشت که طى آن دیدارهاى دوستانه و سرمایه گذارى هایى اتفاق 

خواهد افتاد. 
مهدى تاج در نشســت خبرى مربوط به امضــاى تفاهمنامه با 

فدراسیون فوتبال آلبانى، از امضاى تفاهمنامه اى با فدراسیون 
فوتبال قطر خبر داد. 

رئیــس فدراســیون فوتبــال در این بــاره گفت: پس 
از امضاى تفاهمنامه با فدراســیون هــاى ژاپن و کره و 
ایتالیا و امــروز آلبانــى، صحبت هایى با فدراســیون 
فوتبال قطر داشــتیم تا با آنها نیز به همکارى بپردازیم. 
البته نوع ایــن تفاهمنامه با بقیــه تفاهمنامه ها تفاوت

دارد. 
تــاج در این بــاره ادامــه داد: طــى ایــن همکارى

 اردوهایــى در کشــورهاى یکدیگــر خواهیم داشــت و 
بازى هاى دوســتانه برگزار خواهیم کرد. حتى این امکان 
دارد برخى بازى هاى دوســتانه خود را با تیم هاى دیگر 
در این کشــور برگزار کنیم. البته قطــرى ها نیز ممکن 
اســت به جزیره کیش بیایند و ســرمایه گذارى هایى

 روى زمیــن هاى مــا انجــام دهند و ایــن احتمال 
مى رود تا در جام جهانى از آنها استفاده کنند. این 
تفاهمنامه در هفت هشت روز آینده امضا خواهد

 شد. 

ایران به احتمال یک درصد قهرمان جام جهانى مى شود!  تفاهم فوتبالى ایران و قطر
 به روایت تاج

 مردم مملکت خیانت کردیم چون براى اولین بار تیم ملى 
ته است. اگر بازى هاى تدارکاتى خوب داشته باشیم و تیم 
هاى بزرگ تر آماده شود، مطمئنا به مرحله دوم  مى رسند. 
ت اما باید سعى بر این باشد که بیشترین امکانات در اختیار 
 تیم ملى خوشحال شوند. او با اشاره به مشکالت تیم ملى 
زود: مطمئنا در برزیل میانگین سنى تیم باال بود و دوندگى 
بل آرژانتین نمایش خوبى داشتند. باید برابر نیجریه بازى 
هاجمى تر بازى مى کردیم، حریف به ایرانضربه و آسیب 
 هر صورت بازى هاى مقدماتى و بازى هاى آماده سازى با 
ملى کمک مى کند و ما را آماده جنگ در جام جهانى مى کند. 
بازیکنان تیم ملى ادامه داد: االن نسل بسیار خوب، جوان 
ر دارد و همه آن ها به کار کى روش اعتقاد دارند و با همدلى 

.
ل آمریکا درباره شباهت بازىایران ومراکش به بازى ایران

20 و احتمال پیروزى شاگردان کى روش مقابل مراکش 
توانیم این بازى را ببریم و نتیجه را به نفع خودمان رقم بزنیم. 
ریم و فکر کنیم قبل از بازى سه امتیاز از آن ایران است. باید 
م و بتوانیم مراکش را شکست دهیم و سه امتیاز حیاتى را از 
پیروزى، صعود به دور بعد امکان پذیر نیست. بنابراین دیدار 

یاتى است.
دون شکست و ایران با دو گل خورده و بدون شکست راهى 

عى بهترین تیم هاى دور انتخابى لقب گرفتند.
ابل دو تیم تدافعى چه نتیجه اى را به دنبال خواهد داشت؟ 
م دفاعى هستیم و گل هاى کمى خوردیم ولى استعدادهاى

مطمئناً مهره هاى موجود در خط حمله و هافبک مى توانند 
 بزنند. به هر صورت من ایــن توانایى را در تیم مراکش 
تعدادهاى موجود در خط حمله به گل مى رسیم و بازى را 

 علیرضا جهانبخش، کاوه رضایى و رضا قوچان نژاد که در 
هى،چشم گیر بازى نمى کنند و دالیل این اتفاق گفت: فکر 
ناهماهنگى است. آنها مدت کوتاهى کنار هم هستند. اگر 
ردوى طوالنىمدت این
گاه شان را در تیم ملى هم

خى برترى برابر پرتغال را 

امکانپذیر 
مى دانند. امید نمازى 
درباره ایــن موضوع 
گفت: پرتغال کشورى 
اســت که کى روش 

کار مربیگــرى را آنجا 
شروع کرد و موفقیت هاى 

مختلفى را تیم هاى 
رررررررررشور رده سنى این ک
توستت داشــته و د
دارد خودى نشان 
دهد و بــا ایران 
هم آن موفقیت 
را تکرار کند. 
تصورم از این 
بــازى، یک
واقعًا  بازى 
تهاجمى و 

زیبا است.

ر اساس اعالم دستیار «کارلوس کى روش»، سرمربى تیم ملى قصدى براى
عطیلى مسابقات لیگ برتر ندارد.

کارلوس کى روش، سرمربى تیم ملى فوتبال بعد از قرعه کشى جام جهانى و 
مشخص شدن گروه سخت ایران در مصاحبه هایش عنوان کرده که باید با 
ک برنامه ریزى ویژه تیم ملى آماده رقابت هاى جام جهانىشود. تأکید بر آماده 
سازى خاص و برنامه ریزى ویژه باعث شده شایعاتى درباره تعطیلى مسابقات 
یگ برتربه وجودبیاید. حتى برخىرسانه ها اعالم کردند کى روش قصد دارد

8مثل ایویچ قبل از جام جهانى 1998 دستور به برگزارى مسابقات لیگ بدون 
سئله از سوى نزدیکان سرمربى تیم ملى تکذیب شد.  «اوسیانو کروز» دستیار 
بى تیم ملى هرگز قصد تعطیل کردن لیگ و ندادن ملى پوشان به باشگاه ها 
 اعتقاد دارد برگزارى لیگ مى تواند بازیکنان را در شرایط خوب جسمانى قرار 

هد لیگ را تعطیل کندهد لیگ را تعطیل کند 

 باید 
بازى هاى تدارکاتى 

بیشترى را برگزار کنیم تا 
تیم ملى با آمادگى کامل
 در جام جهانى شرکت کند
 و سربلند از مسابقات 

برگردد

امید نمازى دستیار پیشین کارلوس کى روش 
ندادن امکانات مناسب به تیم ملى فوتبال را در 
شرایطى که این تیم شانس صعود به دور بعد 
جام جهانى را دارد، خیانت به فوتبال و مردم 

ایران مى داند.
Bتیم ملى فوتبال ایران در گروه B جام جهانى 

روسیه با تیم هاى پرتغال، اسپانیا و مراکش هم 
گروه شد تا بازى دشــوارى را در بهار و تابستان 
سال آینده براى صعود به مرحله بعد داشته 

باشد.
امیــد نمازى، دســتیار پیشــین 
«کارلوس کى روش» و سرمربى 
8تیم ملى زیر 18 سال آمریکا که 
تا قبل از حضــور در جام جهانى 
تیمملىبود، درباره  برزیل همراه
هم گروهى ایران با سه تیم خوب 
تیم هاى گفت: با از اروپا و آفریقا

قدرتمندى هم گروه شــدیم. 
این موضوع انکارناپذیر نیست 
ولى باید بیشــترین تالش را 
به خرج بدهیــم و امیدوار به 
صصعود باشیم. باید بازى هاى 
تدارکاتى بیشترى را برگزار 
کنیم تا تیم ملى با آمادگى 
جام جهانــى کامــل در

شرکت کند و سربلند از 
ت  بقا برگردد. مربى پیشین مسا

درباره  ى تیــم  ى هــا ز با
تدارکاتــى تیــم 
تیم هــاى بــا  ملــى 

و د قدرتمن دان چن ه ن

تیم ملى نش
دو بار پیاپى
ملى بتواند
هر چند گر
کارلوس باش
ایران در جا
کافى وجود
را مى بردیم
زد و توانست
تیم هایىدر
نمازى با تم
و دونده درف
مى توانند به
سرمربى تی
نیجریه د و
خاطرنشان
نبایداینتی
با یک برنام
آن خودمان
ایران و مراک
  مراکش بد
جامجهانى
او در پاسخ
د یادآور شد:
خوبى در فا
ضربه خود
نمى بینم ام

مى بریم.
نمازى دربا
تیم ملى بر
کنممش م

 باید 
بازى هاى تدارکاتى 

بیشترى را برگزار کنیم تا 
تیم ملى با آمادگى کامل
در جام جهانى شرکت کند
 و سربلند از مسابقات 

برگردد
ووووو س

دستیار سابق کارلوس کى روش:دستیار سابق کارلوس کى روش:

از تیم ملى حمایت نشود،   خیانت کرده ایماز تیم ملى حمایت نشود،   خیانت کرده ایم

بر اســاس پیش بینى OPTA، ایــران به اندازه 
دانمارك از 1/2درصد شانس براى قهرمانى در جام 

جهانى برخوردار است.
بعد از قرعه کشــى جمعه در مســکو و بــا توجه به 
حضور برزیل در گروه E با حضور تیم هاى ســوئیس، 
کاســتاریکا و صربســتان، Opta به شــاگردان تیته 
14/2درصد احتمال فتح جام و 22/5درصد شانس 
براى رســیدن به فینال را داد. براساس پیش 
بینــى Opta، برزیــل بــراى تبدیل 
شــدن به قهرمــان جهــان براى 
ششــمین بــار در روســیه 2018 
از بخــت مناســبى برخــوردار

 است.
مدافع عنــوان قهرمانى آلمان 
بخت دوم با 11/4درصد است و 
این در حالى است که آرژانتین 
با 10/9 و فرانسه با 10/5، تنها 
تیم هایى هستند که بیش از 
10 درصــد احتمال قهرمانى 

دارند. 
اســپانیا قهرمان جهان در 
سال 2010، با همسایه اش 
پرتغال در یک گروه قرار 
دارنــد و بازیکنان جولین 
لوپتگــى 73/6درصــد 
شانس صعود دارند، رقمى 
که بــراى «کریســتیانو 
رونالدو» و قهرمان اروپا به 

55/6درصد رسیده است.

انگلیــس و بلژیک با یکدیگــر در گروه G با ســتارگانى از 
لیگ برتر جزیره همگروه هســتند و پس از اسپانیا 

با 16/2درصد، بلژیک به عنوان ششمین تیم 
با احتمال 8/2درصد ممکن اســت راهى 

فینال شود.
انگلیس که در ســالهاى اخیر همیشه 
در جام جهانى نــاکام بوده 4/7 درصد 
شانس رســیدن به فینال را دارد و این 
در حالیســت که ژاپــن 4/8و کلمبیا 
5/7درصــد احتمال دســتیابى به این 

مهم را دارند.
روســیه میزبــان در کنــار مکزیک با 
1/7درصد، پانزدهمین شــانس ها براى 

رســیدن به فینال هســتند؛ اما میزبان از 
 A شانس 50/7درصدى براى صعود از گروه
که شامل اروگوئه، مصر و عربستان سعودى 

است مى باشد.
 در این رده بندى ایران در کنار رقبایى مانند 
دانمارك و باالتر از کره و عربســتان، از 
1/2 درصد شانس براى فتح جام جهانى 

برخوردار است.
وبسایت Opta پیش بینى هاى خود را 
بر اساس عملکرد تیم ها در بازى هاى 
ملى و جام جهانى اخیر انجام داده است 
و عملکرد دفاعــى و هجومى هر تیم 
بر اســاس کارنامه آنها در مدت اخیر 
و به همراه چند متغیــر خاص دیگر 
در جام جهانى، مورد بررســى قرار 

گرفته است.

قدرت خط حمله و دفاعى هر تیم برگرفته از نتایج مسابقات 
رسمى بین المللى در چهار سال قبل از جام جهانى 
به دســت مى آیند و عالوه بر ایــن، نتایج

 تیم ها در جام هــاى جهانى 2010 و 
2014 نیز پارامترى براى این محاسبه 

بوده است.
چندین عامل دیگــر نیز به عنوان 
متغیرهــاى ویــژه جــام جهانى 
در نظــر گرفته شــده اســت که 
شــامل امتیــاز میزبانــى براى 
هــم روســیه و هم کشــورهاى 
کنفدراســیون فوتبــال اروپا بوده 
است. همچنین تیم هایى که از سال 
1970 برنده جام جهانى شده اند نیز 
داراى مزایایى هســتند کــه در این 
رده بندى مورد اســتفاده قرار گرفته 

است.

شکل این بازیکنان
ن بازیکنان را کنار ه
به دست مى آید وای

شت.
حالى که کمتر کسى

 تفاهمنامه اى با کشور قطر 
 سرمایه گذارى هایى اتفاق 

ـاى تفاهمنامه با 
ى با فدراسیون 

ه گفت: پس
پن و کره و 
راســیون 
 بپردازیم. 
ها تفاوت

ن همکارى
م داشــت و 
ى این امکان 
 هاى دیگر 
ا نیز ممکن 
گذارى هایى

ــن احتمال 
ده کنند. این 
ه امضا خواهد

ایران به ران و قطر
تاج

 ناهماهنگى است. آنها مدت کوتاه
هم داشته باشیم و با یک یا چند ار
ین بازیکنانى کارایى خود در باشگ

ى به بردن اسپانیا فکر مى کند، برخ

نــه چنــدان قدرتمنــد و 
به انتقــاد کارلــوس کــى روش 

روند آماده سازى این تیم در راه جام
جهانى تأکید کرد: اگر تمام امکانات را در 

اختیار کى روش قرار ندهیم و حمایت کامل از 

مى کنم مش
بتوانیم این
هماهنگى
خواهند داش
درح

اســاس پیش بینىOPTA، ایــ Aبر
2دانمارك از 1/2درصد شانس براى قهر

است. جهانى برخوردار
بعد از قرعه کشــى جمعه در مســکو و
Eحضور برزیل در گروه E با حضور تیم هاى
aکاســتاریکا و صربســتان، Opta به شــ
5درصد احتمال فتح جام و 22/5د 14/2
داد. بر به فینال را براىرســیدن
aبینــى Opta، برزیــل بـ
شــدن به قهرمــان ج
ششــمین بــار در روس
از بخــت مناســبى

 است.
مدافع عنــوان قه
4بخت دوم با 11/4د
این در حالى است
9با 10/9 و فرانسه
تیم هایى هستند
10 درصــد احتم

دارند. 
اســپانیا قهرم
0سال2010، با

پرتغال در یک
دارنــد و بازی
6لوپتگــى 6/
شانس صعود
که بــراى «
رونالدو» و قه
55/6درصد رس

و ى ى م ر ر ی
Gـس و بلژیک با یکدیگــر در گروه G با ســتارگانى از 

رتر جزیره همگروه هســتند و پس از اسپانیا 
1درصد، بلژیک به عنوان ششمین تیم 

2مال 8/2درصد ممکن اســت راهى 
شود.

س که در ســالهاى اخیر همیشه 
7 جهانى نــاکام بوده 4/7 درصد 
 رســیدن به فینال را دارد و این 
8یســت که ژاپــن 4/8و کلمبیا 
صــد احتمال دســتیابى به این 

 دارند.
ـیه میزبــان در کنــار مکزیک با 
صد، پانزدهمین شــانس ها براى 

دن به فینال هســتند؛ اما میزبان از 
A درصدى براى صعود از گروهA 50/7 7
ىىىىىىىودى مل اروگوئه، مصر و عربستان سع

مى باشد.
 رده بندى ایران در کنار رقبایى مانند 
زز از ك و باالتر از کره و عربســتان،
ىىىىىىىىىىىىىىىانىىى رصد شانس براى فتح جام جه

دار است.
aت Opta پیشبینى هاى خود را
س عملکرد تیم ها در بازى هاى 
 جام جهانى اخیر انجام داده است 
کرد دفاعــى و هجومى هر تیم 
ـاس کارنامه آنها در مدت اخیر 
مراه چند متغیــر خاص دیگر 
م جهانى، مورد بررســى قرار 

است.

قدرت خط حمله و دفاعى هر تیم برگرفته از نتایج مسابقات
رسمى بین المللى در چهار سال قبل از جام جهانى
دســت مى آیند و عالوه بر ایــن، نتایج به
 تیم ها در جام هــاى جهانى 2010 و
2014 نیز پارامترىبراى این محاسبه

بوده است.
چندین عامل دیگــر نیز به عنوان
متغیرهــاى ویــژه جــام جهانى
در نظــر گرفته شــده اســت که
شــامل امتیــاز میزبانــى براى
هــم روســیه و هم کشــورهاى
فوتبــال اروپا بوده کنفدراســیون
است. همچنین تیم هایى که از سال
1970 برنده جام جهانى شده اند نیز
داراى مزایایى هســتند کــه در این
رده بندى مورد اســتفاده قرار گرفته

است.
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فناورى ابر مدت زمانى است که به بخش جداناپذیرى 
از راهکارهاى امنیتى ســایبرى تبدیل شــده است. 
با ایــن حــال، برخــى از کمپانى ها، مزیــت چنین 
فناورى هایى را  یک نقص مى دانند (اتصال ثابت به 
ابر). کمپانى هایى که از فناورى ابر استفاده مى کنند 
داراى مشــخصات خاص و الزامات قانونى هستند 
که آنها را از ارسال حتى یک بایت داده خارج از شبکه 

خود، منع مى کند.
با این وجود هیــچ دلیلى براى ترك سیســتم هاى 
محافظت نشده وجود ندارد. اگر چه داده ها را نمى توان 
به ابر خارجى آپلــود کرد، اما ابر قادر اســت در یک 

زیرساخت ساخته شود.

آنها چگونه کار مى کنند؟
کسپرســکى بیش از هشت سال اســت که در حال 
استفاده از فناورى هاى کالسیک ابر در محصوالت 
خود هست. سیستم ابر کسپرسکى که «شبکه امنیت 
کسپرسکى» نامیده شــده است، اطالعات شخصى 
و آدرس هاى URL را از میلیــون ها کاربر دریافت 
مى کند. بــه لطف ایــن داده ها، راهکارهــاى امنیتى 
مى توانند از تمام کاربران خــود در برابر جدیدترین و به 
روزترین تهدیدات تنها در عرض چند دقیقه محافظت کنند.

نسخه فعلى شبکه امنیت خصوصى کسپرسکى، تمام 
مزیت هاى ابر را بدون تخلفات دولتى یا سیاست هاى 
امنیت داخلى بــراى کاربران فراهــم مى کند. این 
راهکار در حالــت data-diode کار مى کند: یک 
سرور در زیر ساخت اطالعاتى شرکت، آپدیت ها را از 
شبکه امنیت کسپرسکى بدون اینکه هیچ اطالعاتى 

برگردانده شود، دریافت مى کند.

مزایا
به لطف شــبکه امنیــت خصوصى کسپرســکى، 

سیستم هاى کامپیوتر توسط راهکارهاى اندپوینت 
البراتوار کسپرســکى محافظت مى شــوند، امنیت 
قوى قادر است اطالعات روى فایل ها و URL هاى 
معتبر را کنترل نموده و رفتار بدافزارها را شناســایى 
نماید. هنگامى که ماشــین ها با یک جســم جدید 

روبرو مى شوند، مى توانند فورا آن را کنترل کنند.
ابرهاى شــخصى و خصوصــى داراى مزیت هاى 
دیگرى نسبت به ابرهاى سراســر جهان هستند به 

عنوان مثال، اطالعات در مورد فایل هاى منحصر بفرد 
تنها در زیر ساخت شبکه شما قابل مشاهده است. شما 
مى توانید این اطالعات را به لیست سیاه یا لیست سفید 
بیفزایید. ویژگى خصوصى سازى شبکه امنیت کسپرسکى 
کمک مى کند تا سیستم ها از حمالت فریبکارانه در امان 
بمانند، این حمالت شامل نرم افزارهاى به ظاهر مشروعى 
مى شوند که تشــخیص آنها نیازمند یک نرم افزار قوى 
امنیتى است که این کار به عهده شبکه امنیت خصوصى 

کسپرسکى است. عالوه بر این، شبکه امنیت کسپرسکى 
با منابع داده خارجى معتبر در ارتباط است. 

پیاده سازى
 Kaspersky Security Network 3.0 براى اجراى نسخه 
در زیرساخت خود، شــما به یک سرور اختصاصى در 
حــال اجــرا  Red Hat Enterprise Linux 7.2 یا 

CentOS  نیاز دارید. 

 Magic Tiles 3 بازى محبوب و ســرگرم کننده در 

سبک بازى هاى موزیکال از استودیوى بازى سازى 
Amanotes JSC براى اندروید است که به صورت 

رایگان در گوگل پلى عرضه شــده و از محبوب ترین
بازى هاى دسته بندى موزیکال به شمار مى رود!

 ایــن بازى کــه با الهــام از بــازى محبــوب و نام 
آشناى”Piano Tiles 2 “ ســاخته شده است، به شما 
امکان نواختن موزیک با پیانو را مى دهد به طورى که 
باید با سرعت عمل باالى خود کاشى هاى موجود در 
صفحه نمایش را لمس کنید و اقدام به نواختن موزیک 

بنمایید و ساعت ها مشغول باشید! 

کاشــى ها از باالى صفحه نمایش به ســمت پایین 
در حال حرکت هســتند که شــما باید قبل از اینکه 
از پایین خارج شــوند، آنها را لمس کنیــد! با افزایش 
تعداد کاشــى هاى خروجــى، رفته رفته ســرعت 
خروج کاشــى ها افزایــش پیدا مى کنــد و هیجان 
دو چندان مى شــود! در کنار کاشــى هاى مشــابه؛ 
کاشــى هاى بزرگ تر با موزیک هاى دلربا نیز قرار 
خواهند گرفت که باید آنها را به صورت طوالنى لمس 
کنید! اگر از عالقه مندان به بازى هاى موزیکال هستید 
بدون شک Magic Tiles 3 با طراحى و ساخت 

عالى اش نظرتان را جلب خواهد نمود!

شاید شما نیز تا کنون نام سندیسک را شنیده باشید! 
برندى که در تولید حافظه هاى ذخیره سازى جانبى 
فعالیت دارد و از باالتریــن کیفیت ممکن براى تولید 
ممورى کارت هایش اســتفاده مى کند. این شرکت 
قدمى فراتر از تولید قطعات ســخت افزارى برداشته 
و با پشتیبانى از توسعه دهندگانى قدرتمند برنامه اى 

فوق العاده را منتشر ساخته است. 
SanDisk Memory Zone عنــوان یــک 
اپلیکیشــن فوق العاده براى مدیریت ممورى کارت 
و فایل هاى موجود در حافظه مى باشــد که توســط 
 Western Digital Corporation or its
affiliates توســعه و در مارکت بزرگ گوگل پلى 
منتشر شده اســت. رابط کاربرى جذاب و گرافیکى 

موجود در این اپ مدیریت فایل باعث مى شــود تا به 
ســادگى به تمامى ویدئو ها و تصاویر خود دسترسى 
داشته باشید و آنها را بدون خارج شــدن از نرم افزار 

اجرا کنید!
 یکى از برتریــن قابلیت هــاى گنجانده شــده در 
سندیسک ممورى پشــتیبانى همزمان از سرور هاى 
ابرى و حافظه هاى جانبى مى باشــد؛ تعامل بین دو 
فضاى ذخیره سازى باعث مى شود تا به میزان فضاى 
بیشترى دسترسى داشته باشید و با کاهش فایل هاى 
موجود در حافظه محلى دستگاه به میزان قابل توجهى 
سرعت دیوایس هوشمندتان را افزایش دهید. از تمامى 
فایل هاى خود نسخه پشــتیبان تهیه کرده و در هر 

زمان و مکانى به آن دسترسى داشته باشید.

اختراع هاى جدید ثبت شده نشان از آن دارند 
که شرکت اپل با ایجاد یک انقالب در طراحى 
همیشگى خود به سراغ ساخت یک مدل تاشو 

از سرى تلفن همراه آیفون خواهد رفت.
تلفن هاى همراه تاشــو به یکى از مهمترین 
بحث هــاى روز جهــان بدل شــده اند و 
شــرکت هاى مختلفى مانند سامسونگ و 
ال جى نیز در این زمینه گام هاى نخســت را 

برداشته اند.
با این وجود اپل نمى خواهد از این قافله عقب 
بماند و به همین دلیل نیز این شرکت به تازگى 
یک اختراع ویژه را به ثبت رسانده است که 

نشان از یک تلفن همراه تاشو دارد.
تصاویر منتشر شــده از این اختراع نشان 
مى دهند که تلفن همراه یاد شده مى تواند از 
وسط به دو بخش تقسیم  شده و با چرخشى 
180 درجه اى مى توان این دو بخش را کامًال 

بر روى هم قرار داد.
 اطالعات جانبى از این اختراع به رســانه ها 
راه پیدا نکرده است و با توجه به این که هنوز 
در مرحله ثبت اختراع قرار داریم، بعید است 
که به این زودى ها شــاهد عرضه این تلفن 
همراه هوشمند باشیم.شایان  ذکر است که 
اپل پیش ازاین اختراع هاى فراوانى را در زمینه 
تلفن هاى همراه به ثبت رســانده است ولى 
بسیارى از آنها در عمل به یک محصول فیزیکى 
بدل نشده اند و به همین دلیل مى توان گفت که 
این اختراع ثبت شده به عنوان تضمینى براى 
ساخت یک مدل تاشــو از همراه هاى آیفون 

نیست.  

موبایل هاى آینده احتماال با کف دســت کاربر احراز 
هویت شوند. در همین راســتا سامسونگ اخیراً حق 
امتیاز اختراع یــک فناورى جدید را ثبــت کرده که 
نشان مى دهد با اسکن کف دســت هویت کاربر در 

موبایل هاى آتى گلکسى احراز خواهد شد.
 تصویر موجود در مدارك مربوط به حق امتیاز نشان 
مى دهد کاربر مشغول عکاسى از کف دست خود است 
تا دستگاه نشانه هایى از  کلمه رمز فراموش شده اش را 
براى او نشان دهد. به جاى نشان دادن کلمه رمز روى 
نمایشگر موبایل، کاراکترها روى الگوى کف دست 
کاربر ظاهر مى شــوند. به این ترتیب کاربران مجاز 
مى توانند پســورد هاى فراموش شــده خود را به یاد 

بیاورند و همزمان امنیت دستگاه نیز حفظ مى شود. 

امروزه گجت هاى متنوعى وارد بازار شده اند و هرکدام 
به نوعى زندگى و فعالیت ما را تحت تاثیر قرار داده اند؛ 
با پیشــرفت فنــاورى و افزایش تنــوع گجت هاى 
قابل حمل، مشکل شارژ همچنان ادامه داشته است؛ 
در همین راستا راه حل هاى مختلفى مانند پاور بانک ها 

ارائه شده اند. 
در حوزه  فناورى رقابت همیشه پر جنب وجوش دنبال 
مى شود و شــرکت ها با روش هاى مختلفى اقدام به 
جذب و جلب رضایت مشــترى مى کنند. شرکت لپو 
نیز استراتژى متفاوت ترى را در بازار کنونى در پیش 
گرفته است و با تلفیق مد روز با فناورى، روزبه روز به 

محبوبیت خود مى افزاید. 
شارژر همراه «لپو» مدل «Retro» یک باترى به 
ظرفیت 10000 میلى آمپر ساعت دارد. نوع این باترى 
لیتیوم پلیمر است و حدود 3 تا 5 بار مى تواند دستگاه ها 

را شارژ کند.
 وجود کاورى از جنس کتان روى این پاوربانک ایمنى 
بدنه  آن را بیشتر مى کند. پاوربانک Retro مناسب 
شارژکردن گوشى هاى موبایل و تبلت هاست؛ چون 
یک درگاه خروجى در آن وجود دارد که شدت جریانى 
معادل 2,1 آمپر در اختیار دستگاه ها مى گذارد که این 
مقدار هم گوشى هاى موبایل را سریع تر شارژ مى کند، 

هم مناسب شارژ تبلت هاست. ضخامت این پاوربانک 
کمتر از دو سانتى متر است.

 در یک وجه آن نشانگر LED و درگاه هاى خروجى 
و ورودى آن دیده مى شــود. درگاه ورودى آن از نوع 
microUSB است و براى شارژ باترى آن کاربرد 
دارد. پاوربانک Retro از مدارهاى محافظت شده 
و مقــاوم در برابر افزایــش دما و شــارژ بیش ازحد 
ساخته شده اســت. وزن آن حدود 300 گرم است و 
شکل ظاهرى آن مســتطیلى با طول 13 و عرض 7 

سانتى متر است. 
شدت جریان ورودى پاوربانک Retro لپو 1,0 آمپر 
است؛ بنابراین پیشنهاد مى شود براى بهتر شارژ شدن، 
آن را به دستگاه یا شارژرى با این مقدار شدت جریان 
متصل کنید. این پاوربانک با کاورى با رنگ بندى هاى 

متنوع و خاص تولید شده است.
بدون شــک زیبایى یک محصول بــدون عملکرد 
مناسب، بى معنى و بى ارزش است؛  شرکت لپو با درك 
این مسئله شارژر همراه Retro Type 4 را به باترى 
با ظرفیت اســمى 10000 میلى آمپر ساعتى مجهز 
کرده است که مى تواند دســتگاه هایى از قبیل تلفن 
هوشمند، تبلت، دوربین دیجیتال و ... را در سریع ترین 
زمان شارژ کند. این شــارژر همراه داراى یک درگاه 

 USB خروجــى 
اســت؛ ایــن درگاه داراى 

ولتــاژ 5 ولــت و شــدت جریان 2,1 
آمپر اســت. این شــارژر همراه از باترى لیتیوم-

پلیمــرى بهــره مى بــرد؛ از مزیت هــاى این نوع
باترى مى توان به وزن کم و طول عمر زیاد اشــاره 

کرد.
ایمنــى همیشــه از اهمیــت باالیــى برخــوردار 
است و شــرکت لپو با مجهز کردن شــارژر همراه

 Retro Type 4 به مدارهاى استاندارد؛ از افزایش دما 
هنگام شارژ جلوگیرى کرده است.

شــارژ بیش ازحد هر دســتگاهى، موجب آســیب 
 Retro Type رسیدن به باترى آن مى شــود؛ اما
4 با مدارهاى محافظت شده در برابر این آسیب هاى 
احتمالى مقاوم اســت. میزان شــارژ در پاور بانک 
Retro Type 4 بــا نشــانگر LED نمایش داده 

مى شــود. برخالف شــارژرهاى معمول که میزان 
 Retro Type 4 شارژ را همیشه نشان مى دهند؛ در
براى آگاهى از میزان شارژ باقیمانده باید آن را تکان 

دهید.

جمع بندى
نکتــه قابل توجــه در خصــوص پاوربانــک 
Retro Type 4، طراحى آن اســت. کاور کتانى که 

شرکت لپو در Retro Type 4  بکار برده، جذابیت 
خاصى به آن بخشیده و موردتوجه دوست داران مد 
روز قرارگرفته است. ازنظر ابعاد، این پاور بانک طراحى 
باریک و ســبکى دارد که با در نظر گرفتن نســبت 
ظرفیت به ابعاد، در مقایسه با بیشــتر پاور بانک ها، 
 Retro Type برترى محسوسى دارد. تنها نکته منفى
4 را مى توان در تعداد درگاه خروجى آن دانســت که 

امکان شارژ یک دستگاه را مى دهد.
هم اکنون پاوربانــک Lepow Retro Type 4  را 
مى توانید با قیمتى در حــدود 90 هزار تومان از بازار 

داخلى و یا فروشگاه هاى آنالین خریدارى نمایید.

فناورىفناورى 3103 هم

فناورى ابر خصوصى براى حفاظت از 
زیرساخت هاى سازمان

بازى موزیکال کاشى هاى جادویى اندروید

اپلیکیشن مدیریت ممورى اندروید

شارژر همراه لپو
 Retro Type 4  مدل 

با ظرفیت 10000 میلی آمپر 
ساعت

ست. ضخامت این پاوربانک 
ت.

LED و درگاه هاى خروجى 
ــود. درگاه ورودى آن از نوع 
 براى شارژ باترى آن کاربرد 
R از مدارهاى محافظت شده 
ـش دما و شــارژ بیش ازحد 
استو 300گرم نآنحدود

USB خروجــى 
اســت؛ ایــن درگاه داراى

شــدت جریان 2,1 5ولتــاژ 5 ولــت و
آمپر اســت. این شــارژر همراه از باترى لیتیوم-

پلیمــرى بهــره مى بــرد؛ از مزیت هــاى این نوع
اره اش زیاد طولعمر و وزنکم به توان باترىم

آیا انقالب طراحى اپل 
در راه است؟

روش جدید براى 
احراز هویت

 گوشى هاى هوشمند

رامین مشکاه
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آب مایه حیات و یکى از مؤلفه هاى اصلى تشکیل دهنده 
اندام هاى کلیدى بدن انسان مانند مغز، کبد و قلب است. 
آب مایعى حیاتى براى استخوان هاى انسان ها و حتى 
فضاهاى بین سلولى نیز محســوب مى شود. بر همین 
اساس است که نوشیدن آب ناکافى مى تواند زمینه ساز 

برخى مشکالت سالمت شود.
نوشــیدن آب ناکافى مى تواند موجب شــکل گیرى 
آسیب هایى شود که از پوست تا اندام هاى کلیدى بدن 
انســان را تحت تأثیر قرار مى دهند. در ادامه با برخى 
پیامدهاى منفى عدم نوشیدن آب به میزان کافى بیشتر 

آشنا مى شویم.

کم آبى پوست
افزون بر اســتفاده از کرم هاى مرطوب کننده و دیگر 
درمان هاى طبیعى، بهترین راه حــل براى تأمین آب 

مورد نیاز پوست نوشیدن آب به میزان کافى است.
کشسانى و انعطاف پذیرى پوست به تعادل آب در بدن 
شما بستگى دارد و بر همین اساس به اندازه اى که آب از 

دست مى دهید یا بیشتر از آن باید آب بنوشید.

یبوست
نوشــیدن آب ناکافى ممکن است موجب یبوست شود. 
یبوست اجابت مزاج را دشوارتر از حالت عادى مى سازد 
و یکى از دالیل اصلى شکل گیرى آن نوشیدن بیش از 

اندازه کم آب است.
هنگامى که مدفوع در روده شکل مى گیرد، روده بزرگ 
آب زیادى از آن را جذب مى کند تا مواد زائد حالت جامد 

به خود بگیرند. 
هنگامى که آب به میزان کافى وجود نداشته باشد، دفع 
مواد زائد جامد دشوار مى شــود و این شرایط مى تواند 

موجب درد شکمى شود.
هموروئید یکى از مشکالتى است که به صورت مستقیم 
با یبوست مرتبط بوده، که به واسطه تالش روده براى 

دفع مدفوع خشک شکل مى گیرد.

گرفتگى هاى عضالنى
گرفتگى هــاى عضالنى بــه طور معمول بــا فعالیت 
جسمانى مرتبط هســتند، اما زمانى که بدن با کم آبى 
مواجه اســت، مى توانند با هر وضعیت دیگر نیز پیوند 
خورده باشند. آنچه به طور معمول رخ مى دهد این است 
که در مواجهه با سطوح ناکافى مایع در بدن، عدم تعادل 
در تأمین الکترولیت ها و مواد معدنى را تجربه مى کنید.

این اجزا براى عملکرد درست و مناسب عضالت انسان 
حیاتى هستند. بر همین اساس، زمانى که مشغول انجام 
ورزش یا فعالیت هاى بدنى ســخت هستید، تأمین آب 
مورد نیاز بدن و هیدارته باقى ماندن ایده خوبى اســت، 
زیرا آب و مواد معدنى به واســطه تعریــق از بدن دفع

 مى شوند.

خستگى
عدم نوشــیدن آب به میزان کافى به طور مســتقیم بر 
زندگى روزانه شما تأثیرگذار اســت و مى تواند موجب 
خستگى شود. هنگامى که مایع به میزان کافى در بدن 
شما وجود ندارد، ســلول ها فعالیت هاى خود را کاهش

 مى دهند و انرژى کمترى تولید مى کنند.
افرادى که از کم آبى بدن رنج مى برند، اغلب به همین 
دلیل احســاس خســتگى و خواب آلودگى مى کنند. 
خوشبختانه، اثرات خســتگى در صورت مصرف آب به 

میزان کافى از بین مى روند.
همچنین، مصرف میوه ها و ســبزیجات تازه که حاوى 
آب فراوان هستند، به منظور افزایش مقدار مایع در بدن 

ایده خوبى است.

خشکى دهان
مشکالت خشــکى دهان اغلب با بهداشــت دهان و 
دندان و گــوارش غذا مرتبط هســتند. بهترین توصیه 
زمانى که با خشــکى دهان مواجه هستید، نوشیدن آب 

است.
از عالئم خشکى دهان مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

-احساس چسبندگى یا خشکى.
-بزاق غلیظ.

-درد یا سوزش در دهان یا زبان.
-ترك خوردگى لب ها یا گوشه هاى دهان.

-زبان خشک و زبر.
-دشوارى در جویدن، چشیدن غذا یا بلع.

میگرن
بیشــتر مواقع، میگرن ها با کم آبى بدن مرتبط هستند. 
عدم نوشــیدن آب به میزان کافى مى تواند زمینه ساز 

شکل گیرى سردردهاى شدید شود.
به خاطر داشته باشید که کم آبى بدن تنها در روزهایى 
که دماى هوا بســیار باالســت، رخ نمى دهد. تا زمانى 
که به میزان کافى آب بنوشــید، تعادل مناسب را حفظ 
خواهید کرد و احتمال شــکل گیــرى میگرن کاهش

 مى یابد.

فشار خون باال
نوشــیدن آب ناکافــى حجــم خــون در رگ هــاى 
خونى را کاهــش مى دهد. بــراى اینکه انــدام هاى 
بدن انســان هنگام کم آبــى عملکرد درســت خود 
را حفــظ کنند، بدن هورمون هیســتامین ترشــح مى 
کنــد. این مــاده موجــب انقبــاض ســیاهرگ ها و 
سرخرگ هاى انسان مى شــود که افزایش فشار خون 

را به همراه دارد.
نوشــیدن آب فــراوان گردش خــون را بهبــود مى 
بخشــد و تجمــع ســموم و دیگر مــواد مضــر که 
موجــب فشــار خــون بــاال مــى شــوند را کاهش 

مى دهد.

مشکالت کلیوى
نوشــیدن آب فراوان به عنوان محرکى براى عملکرد 
درســت و مناســب کلیه ها عمل مى کند. کلیه هاى 
انسان مسئولیت دفع ســموم، اوره و نمک از بدن را بر 

عهده دارند.
هنگامى که کلیه ها نمى توانند عملکردى مناسب را ارائه 
کنند، برخى مشــکالت ســالمت از جمله شکل گیرى 

سنگ هاى کلیه پدیدار مى شوند.
حفظ سالمت کلیه ها در تعادل متابولیک بدن نقش داشته 
و به پیشــگیرى از اختالالت و بیمارى هاى مزمن کمک 

مى کند.

افزایش وزن
گاهى اوقات، عالئم تشنگى مى توانند با عالئم گرسنگى 
اشــتباه گرفته شــوند. بر همین اســاس، افراد بیشتر غذا 
مى خورند، در شرایطى که بدن به مایعات بیشتر نیاز دارد. 
زمانى که قصد دارید شرایط سالمت و وزن خود را مدیریت 
کنید، این عاملى مهم محسوب مى شــود. همچنین باید 
به این نکته توجه داشــته باشید که نوشــیدن آب فراوان، 
ســوخت و ســاز را تســریع مى کند که مى تواند میزان

کالرى سوزى را بهبود ببخشد.

درد مفاصل
اگر درد گاه و بیگاه در مفاصل خود را احســاس مى کنید، 
احتمال آنکه این شرایط به واسطه مصرف آب ناکافى شکل 
گرفته باشد، زیاد است.غضروف بدن انسان که اصطکاك 
بین مفاصل را کاهش مى دهد تا 70 درصد از آب تشکیل

 شــده اســت.بر همیــن اســاس اســت که نوشــیدن 
آب فــراوان بــراى حفظ ســالمت و شــکل درســت 
غضروف ها که حرکت بین ستخوان ها را امکانپذیر مى کنند،

 اهمیت دارد.
میزان آب مصرفى شــما به عوامل مختلفى مانند سن، 
ســطح فعالیت، شــرایط آب و هوا و وضعیت سالمت 

بستگى دارد.

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که در طول خواب چه مقدار 
کالرى مى سوزانید؟ شاید براى تان جالب باشد بدانید بدنتان 

حتى زمانى که خواب هستید، از انرژى استفاده مى کند.
اینکه چه مقدار کالرى مى سوزانید، به فاکتورهاى مختلف 
از جمله وزن، سوخت و ســاز و اینکه هر شب چه مقدار مى 

خوابید، بستگى دارد.
فردى با وزن 57 کیلوگرم، هنگام خواب حدودا هر ساعت 38 
کالرى مى سوزاند. این مقدار زیاد به نظر نمى رسد. اما با 7 تا 

ن 9 ساعت خوابى که  متخصصا

توصیه مى کنند، این مقدار افزایش مى یابد. بنابراین فردى 
که گفته شد، در طول خواب 266 تا 342 کالرى مى سوزاند.

با توجه به افزایش وزن بدن، مقدار کالرى سوزانده شده نیز 
بیشتر مى شــود. بنابراین فردى که 68 کیلوگرم وزن دارد، 
حدود 46 کالرى در ساعت و یا طى یک شب خوابیدن، 322 
تا 414 کالرى مى سوزاند. فردى که 85 کیلوگرم وزن دارد، 
حدود 56 کالرى در ســاعت یا 392 تا 504 کالرى طى یک 

شب خوابیدن مى سوزاند.
این اعداد دقیقًا چگونه محاســبه مى شوند؟ همه چیز 

به متابولیسم فردى باز مى گردد. متابولیسم 
فرآیندى است که در آن، 

بدن غذا را تبدیل به انرژى مى کند تا در فعالیت هاى روزانه 
مورد اســتفاده قرار دهد. حتى فعال نگهداشتن ارگان ها، 
نفس کشیدن و جریان خون باعث مى شــوند بدن انرژى 

مصرف کند. 
هرچه توده بدنى بیشتر باشــد، در طول استراحت، خواب و 
انجام دیگر فعالیت ها کالرى بیشترى مى سوزانید. مردان 
از زنان هم وزن خود در زمان اســتراحت کالرى بیشــترى

 مى ســوزانند. دلیلش هم بیشــتر بــودن حجم عضالنى 
مردان نســبت به زنان اســت. عضالت در حالت 
استراحت نسبت به چربى ها کالرى بیشترى 

مى سوزانند. 

اگر 
به میزان 

کافى 
آب 

ننوشید... 

ر 
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زان 
ى 
ب

د............. 

فعالیت هاى روزانه 
هداشتن ارگان ها، 
ــوند بدن انرژى 

راحت، خواب و 
وزانید. مردان 

آن غذاهاى فصلى است که االن دقیقًا در کدو تنبل یکى از 
کدو تنبلى یکى از بهترین هاى این فصل است.فصلش قرار داریم. اگر به دنبال خوردن غذایى سالم هستید، 

احساس سیرى مى کنیدمصرف بیشتر آن باشد.در ادامه شما را با خواص کدو تنبل آشنا مى کنیم تا بهانه اى براى 
هر 28 گرم تخم کدو تنبل، حاوى 1/7 فیبر است و هر فنجان پوره 
کدو تنبل حاوى 50 کالرى و سه گرم فیبر است. فیبر کمک مى کند 
تقویت بینایىگرفته مى شود و در کل کمتر غذا مى خورید.براى مدت زمان بیشترى احساس سیرى کنید. بنابراین جلوى اشتها 

تنها مقدارى کدو تنبل، دو برابر نیاز روزانه تان ویتامین A دارد که بینایى 
را بهبود مى بخشد. همچنین این ویتامین، اختالل در عملکرد شبکیه را در 
افراد مبتال به رتینیت پیگمانتوزا کند مى کند، این بیمارى چشمى مى تواند 
کاهش فشار خوناستخوانى سالم کمک مى کند.حتى باعث کورى شود. ویتامین A همچنین به شکل گیرى پوست، دندان و 

روغن تخم کدو تنبل سرشــار از فیتواستروژن هاست که 
خون شدند طى تنها 12 هفته کدو تنبــل تغذیه کردنــد، متوجه است. وقتى محققان با مکمل خوراکى روغن طبق تحقیقات، براى پیشگیرى از فشار خون مناسب  فشــار 

لیک  خواب راحت ترو دیاستولیک کاهش یافت.سیستو
تخم کدو تنبل سرشار است از تریپتوفان، آمینو اسیدى که مى تواند باعث احساس 
خواب آلودگى شود. تریپتوفان همچنین به بدن کمک مى کند سروتونین تولید 
کند. انتقال دهنده عصبى که باعث مى شود احساس آرامش و راحتى کنید. تخم 
 جلوگیرى از سرطاننیز باعث بهتر شدن خلق و خو مى شود.کدو تنبل نه تنها به خوابى بهتر کمک مى کند، بلکه سروتونین حاصل از آن 
کدو تنبل-مخصوصاً تخم کدو تنبل- حاوى مقدار زیادى بتا کاروتن و دیگر 
آنتى اکسیدان هاست که خواص ضد سرطانى دارند. تخم کدو تنبل مى 
تواند مخصوصًا براى آقایان مفید باشد. تحقیقات نشان داده روغن تخم 

*داشتن قلبى سالم ترکدو تنبل، باعث جلوگیرى از پیشرفت سرطان پروستات شده است. 
محافظت کند. تحقیقات نشــان داده فیبر موجود در کدو تنبل مى تواند از قلب نیز 
در تحقیقى دیگر که روى خانم ها انجام شده بود، محققان پى بردند 

خانم هایى که رژیم غذایى سرشار از فیبر دارند در مقایسه با
آنهایى کــه کمتــر فیبر مصــرف مى کننــد تــا 25 درصد 
کمتــر در خطر بیمــارى هاى قلبى قــرار دارند.مــى توانید 
کدو تنبــل و تخــم کــدو تنبــل را از راه هــاى مختلفى 
  بهره مند شوید.بــه برنامــه غذایــى تــان اضافــه کنیــد و از خواصش

خوردن کدو حلوایى 
چه مزایایى دارد؟

روش هاى کمتر تهاجمى براى جلوگیرى از 
پیرى پوست همراه با افزایش سن، شناخته 
شده اســت؛ مثل مصرف منظم شش گزینه 

غذایى گیاهى.
*زردچوبه: این ادویه سودمند منجر به دفع 
محرك هایى مى شود که مقصر ابتال به بیمارى 
هاى دژنراتیو هســتند. زردچوبه همچنین از 
استرس اکسیداتیو جلوگیرى مى کند و یا آن 
را کاهش مى دهد. مصرف زردچوبه از آسیب 
هاى سلولى که منجر به چین و چروك و زخم 

مى شوند جلوگیرى مى کند.
*پونه کوهى: پونه  کوهى یک جزء اصلى در 
آشــپزخانه و یک گیاه ضدپیرى قوى است. 

عصاره  پونه  کوهى، میکروب  ها را از بین خواهد 
برد و از جوش جلوگیرى مى  کند. این عصاره 
درخشش طبیعى پوســت را باز مى  گرداند، 
خون را تصفیه مى  کند و گردش خون را بهبود 

مى  بخشد. 
*ســیر: باز هم یــک جزء اصلــى دیگر در 
آشپزخانه سیر  اســت. سیربه خاطر خواص 
مؤثر ضدباکتریایى و ضدویروسى اش معروف 
اســت. در مطالعات دریافته اند که که سیر 
روند پیرى را کند مى  کند. اگر به عنوان یک 
محصول ضدپیرى از سیر اســتفاده شود، 
پوست را صاف و بدون چروك نگه مى  دارد. 
همچنین از پوســت در برابر جوش و آکنه 

کیستیک دردناك محافظت مى  کند.
*جینسنگ: این گیاه با اثرات منفى استرس 
روى بدن مبارزه مى کنــد و این فقط یکى از 

اثرات و مزایاى جینسنگ است. 
افزایش استقامت و عملکرد جسمى و ذهنى 
از خواص دیگر این گیاه اســت. جینسنگ، 
چین و چروك ها را صاف مى کند، پف را کاهش 
مى دهد و پوست خسته و کدر را دوباره جوان 

مى  کند. 
 اگر مانند چاى مصرف شــود، گردش خون 
را افزایش مى دهد و رنگ و بافت پوست را 

بهبود مى  بخشد.
*زغال اخته: سرشــار از آنتى اکســیدان 

است و تحقیقات نشان مى دهد مصرف آن 
منجر به دفاع باورنکردنــى در برابر اولین 
نشــانه هاى پیرى از جمله چین و چروك و 
زخم مى شــود. گزارش ها همچنین نشان 
مى دهد که مصــرف زغال اختــه منجر به 
سالمت بینایى، پیشــگیرى از دژنراسیون 
ماکوال وابســته بــه ســن و آب مروارید

 مى شود.
*آووکادو: آووکادو درست مانند عسل، حاوى 
ترکیبات تســکین دهنده است که سوزش، 
التهاب و تورم را کاهش خواهد داد. همچنین 
سرشار از چربى  هاى مفیدى است که چین و 

چروك  ها را صاف مى  کند.

6 گزینه که  روند 
پیرى پوست را به 
تأخیر مى اندازد

8 کیلوگرم، هنگام خواب حدودا هر ساعت 38 7فردى با وزن 57
7کالرى مى سوزاند. این مقدار زیاد به نظر نمىرسد. اما با 7 تا 

ىوابىکه که ن 9 ساعت خ متخمتخصصا

4 تا 504 کالرى طى یک  2 کالرى در ســاعت یا 392 6حدود 56
شب خوابیدن مى سوزاند.

ززیزچیز این اعداد دقیقًا چگونه محاســبه مى شوند؟ همه 
مممسمیسم به متابولیسم فردى باز مى گردد. متابول

نننننآن،آن، ردر در فرآیندى است که

از زنان هم وزن خود در زمان اســتراحت کالرى
 مى ســوزانند. دلیلشهم بیشــتر بــودن حج

مممرردان نســبت به زنان اســت. عضالت
استراحت نسبت به چربى ها کالرى

مى سوزانند. 

ى بیشــترى
جم عضالنى 
ت در حالت 
ى بیشترى 

در طول خواب، چه مقدار کالرى مى سوزانیم؟

یک متخصص پوست و مو با بیان اینکه بیمارى 
خشکى پوست ممکن است در هر سنى رخ دهد، 
عامل ژنتیک را مهمترین علت این اتفاق دانست.
امیرهوشنگ احسانى افزود: عوامل ژنتیکى عامل 
مهمى  در بروز خشــکى پوست است اما عواملى 
چون تماس با گردو خاك، شستشــوى زیادى، 
شــرایط آب و هوایى و وســواس به تمیزى نیز 
مى تواند در این تشــدید یا بهبود خشکى پوست 

کمک کند.
وى با اشــاره به اینکه نوع تغذیــه هم مى تواند 
در بروز خشــکى پوست مؤثر باشــد، ادامه داد: 
عدم مصرف ســبزیجات و همچنین میوه باعث 
کاهش ویتامین هاى مورد نیاز ترمیم پوست در 
بدن مى شــود که کاهش این ترکیب به همراه 
عوامل ژنتیکــى و همچنین عواملــى که گفته 
شــد مى تواند ســبب افزایش خشــکى پوست

 شود.
احسانى اضافه کرد: خشکى پوست قابل درمان 
نیست اما مى توان آن را با اســتفاده از کرم هاى 
مرطوب کننده و اصالح تغذیه و همچنین مصرف 

گروه ویتامین هاى E کنترل کرد.
این متخصص پوســت و مو بابیــان اینکه بروز 
خشکى پوست مى تواند در هر ســنى رخ دهد، 
اظهارداشــت: خشــکى پوســت در هر سنى 
مى توانــد رخ دهد امــا رعایت یا عــدم رعایت 
عواملى که گفته شد، مى تواند تفاوت بروز آن را

 تعیین کند.
وى با اشاره به اینکه پیشرفت این بیمارى ارتباطى 
به سرطان پوست ندارد، تأکید کرد: پیشرفت این 
بیمارى تنها منجر به بروز خارش، زخم و عفونت 
و اگزماى شدید پوستى مى شود. این بیمارى در 
هر درجه اى که باشد قابل کنترل است و ارتباطى 

هم به سرطان پوست ندارد. 

خشکى پوست 
درمان ندارد

ابالغ از وقت رسیدگى
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم- محمدرضارحیمى دادخواستى بطرفیت محسن کیماسى به 
خواسته مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 515/96 ثبت گردیده 
نظربه اینکه خوانده فوق الذکرمجهول المکان اعالم گردیده است.مراتب حسب درخواست 
خواهان و موافقت شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى و دادگاههاى عمومى 
و انقالب یکبار در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده دعوت مى گردد که درجلسه 
رسیدگى مورخ 96/10/16 ساعت 3 جهت رسیدگى حاضر شوند و اال نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و ازطرف شورا تصمیم اتخاذ خواهد شد. 6966/ 

م الف شعبه چهارم شوراى حل  اختالف نجف آباد /9/408
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 960437 خواهان بانک مهر با وکالت روح ا... مهرى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه به طرفیت 1- حجت اله حقانى 2- حســین فدایى قرق آقائى تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگى براى مورخه 96/10/19 ساعت 5/5 تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگى به این شــعبه واقع در خیابان ســجاد، اول ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب 
ساختمان صبا، پالك 57 کدپستى 8165756441 شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ 
شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف: 28489 شعبه 22  شوراى حل اختالف 
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آگاه باشــید! آنکس را که حق منفعت نرســاند، باطل به او زیان 
خواهد رســاند و آنکس که هدایت راهنماى او نباشد، گمراهى 
او را به هالکــت خواهد افکند. آگاه باشــید! بــه کوچ کردن 
فرمان یافتید و براى جمع آورى توشه آخرت راهنمایى شدید. 
همانا، وحشــتناك ترین چیزى که بر شما مى ترسم هواپرستى 

موال على (ع)و آرزوهاى دراز است.

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها 
و مؤسسات تجارى و صنعتى

آیا مى دانید براى اینکه بهتر دیده شوید باید ابتدا خدمات و تولیداتتان را 
به مردم معرفى کنید؟

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 
درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى امکان بهتر دیده شدن براى 

شما.

بدون شرح
منبع: ایران کارتون


