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مزایاى نان هایى که
 با خمیر ترش تهیه مى شوند

1115

10
14زنان را با  پیچ گوشتى و چاقو تهدید مى کردم

شقایق فراهانىشقایق فراهانى
 به بازیگران «پاسیو»  به بازیگران «پاسیو» 

اضافه شداضافه شد

فروشگاه هاى ایرانى توان رقابت با آمازون را دارند؟

تکلیف ایران و عربستان در کمیته تکلیف ایران و عربستان در کمیته 
اجرایى مشخص مى شوداجرایى مشخص مى شود

بازنشسته هاى 
بدون
 تخصص فوتبال 
وارد سینما 
شده اند

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد مناقصه عمومى تکمیل سفت کارى و اجراى نازك کارى مسجد محله فرهنگ پنج 
این شهر به شماره 96/6030/ص مورخ 96/8/30 را از طریق ســامانه تدارك الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایى پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارك الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و 
دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 96/9/5 مى باشد. 

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى

روابط عمومى  شرکت عمران شهر جدید فوالدشهرروابط عمومى  شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

یف
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند مبلغ برآورد (ریال)رد

گواهینامه صالحیتنوع سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کارنحوه پرداختارجاع کار (ریال)
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7/902/325/469 ریال 
براساس فهرست بهاى 
ابنیه، تأسیسات برقى 
و مکانیکى سال 96 با 
احتساب کلیه ضرایب 
متعلقه و مبلغ تجهیز و 

برچیدن کارگاه به صورت 
مقطوع

395/116/273 ریال

پرداخت حداقل هشتاد درصد از مبالغ 
ناخالص صورت وضعیت هاى تایید شده از 
طریق تهاتر با اراضى و واحدهاى موجود با 
کاربرى مختلف در شهر جدید فوالدشهر به 
قیمت کارشناسى روز و پرداخت مابقى یا 

به صورت نقدى و یا از طریق اوراق یا اسناد 
خزانه اسالمى در صورت تخصیص صورت 

مى گیرد

1- ضمانت نامه بانکى و یا ضمانت نامه هاى صادره از 
سوى موسسات اعتبارى غیربانکى که داراى مجوز 

فعالیت از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران 
هستند، در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 

داراى حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه 
2- فیش واریزى به حساب شماره 2173690205004 
سیبا بانک ملى به نام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران 

شهر جدید فوالدشهر 

داشتن حداقل پایه 
پنج در گرایش 

ساختمان و 
ابنیه (از سازمان 
برنامه و بودجه 

(سازمان مدیریت و 
برنامه ریزى سابق)

- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز یکشنبه مورخ 96/9/5 تا روز سه شنبه 96/9/14 
- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 96/9/25 
- زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخ 96/9/26 

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها: 
فوالدشهر، بلوار ولى عصر، میدان ولى عصر، کدپستى 8491741111، صندوق پستى 84915-167 

تلفن: 5-03152630161 دور نویس: 03152624181 
- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام 88969737 و 

م الف: 85193768109517 

شهردارى کوشک به استناد مصوبه شماره 96/97/ش مورخ 1396/08/30 
شوراى اسالمى شهر کوشک در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات آهن، 
چوب، پالســتیک، آلومینیوم، از طریق مزایده عمومى موضوع ماده 13 
آیین نامه مالى شهردارى ها اقدام نماید. لذا متقاضیان شرکت  در این مزایده 
مى توانند جهت آگاهى بیشــتر و اخذ مدارك مزایده به واحد امور مالى 
شهردارى مراجعه و نسبت به ارائه پیشــنهادات، تا پایان وقت ادارى روز 
چهار شــنبه مورخ 1396/09/22 به واحد دبیرخانه حراست شهردارى 

کوشک مراجعه نمایند.

آگهى مزایده عمومى

مجید قربانى- شهردارى کوشکمجید قربانى- شهردارى کوشک

نوبت اول
نوبت اول
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گالیه هاى بازیگر «پس از باران» از پژمان جمشیدى و على انصاریان

بازنشسته ها وارد سینما شده اند

بازیگــر 
ل  یا ســر

از  «پــس 
بــاران» گفــت: 

بازیگرانى بــا وجود 
ســال ها کار و تخصص 

در حال حاضر بیکار هســتند 
اما بازیکنان بازنشسته فوتبال که به 

قدر کفایت درآمد از این راه کسب کرده اند، 
وارد عرصه بازیگرى که تخصص ندارند، شده اند.

جهانگیر الماسى درباره آخرین فعالیت هاى خود در عرصه 
هنر گفت: به عنوان کارگردان فیلم سینمایى «رنج و سرمستى»، از 

تولید آن تعداد 140 تصویر دست نخورده در اختیار دارم که در حال مذاکره 
براى ساخت سریالى با این عنوان هستم. مى توانم 45 روزه اثرى متفاوت از 
سایر آثار دفاع مقدس بسازم اما مذاکرات در این باره ادامه دارد و همچنان 

تالش خود را مى کنم.
وى فضاى حاکم بر تولیدات نمایشى را داراى دو بُعد دانست و اظهار داشت: 
به این وضعیت از دو بعد مى شود پرداخت؛ از زاویه فیلم ها یعنى مضمون آثار 
و زاویه سینما یعنى اقتصاد و گردش مالى. در مسئله اقتصاد و گردش مالى 
تهیه کننده در لفظ به تولید فیلم محدود شده است اما در این میان مى بینیم 
برخى تهیه کنندگان از قالب صرف تولید فیلم خارج شده و ناگهان وضعیتشان 
تغییر مى کند، فیلم هاى پشت سر هم با هزینه هاى باال مى سازند و سالن هاى 
سینما را در دست دارند در حالى که دسته اول در وضعیت نامناسب دست و پا 
مى زنند. این تغییر وضعیت و به دست آوردن موقعیت خوب براى دسته دوم 

به دلیل رانت در سینماست.
بازیگر «پس از باران» ادامه داد: در بعد دوم از فضاى تولیدات یعنى مضمون 
فیلم ها باید بگویم اساســًا این آثار موجودیت ندارند و اهمیتى به آنها داده 
نمى شود. ممکن است فیلم یک تهیه کننده با اکران محدود در سینماى هنر 
و تجربه به جایى نرسد و یا با اکران بد در سینماى بدنه با شکست مالى روبه 
رو شود. اینها مسائلى است که در سینما وجود دارد و مدیریت سینما باید براى 

بهبود آن تالش کند.
الماسى، کارگردان «رنج و سرمستى» به وجود کاستى ها در عرصه بازیگرى 
اشاره کرد و توضیح داد: مردها و زن هاى شریف و با خانواده در میان جامعه 
بازیگران با وجود ســال ها کار و تخصص در حال حاضر بیکار هســتند اما 
بازیکنان بازنشسته فوتبال که به قدر کفایت درآمد از این راه کسب کرده اند، 

وارد عرصه بازیگرى که تخصصى در آن ندارند، شده اند.
وى تصریح کرد: پژمان جمشــیدى و على انصاریان، فوتبالیست بوده اند، 

کارشان 
بازیگرى نیســت و به دلیل 

ارتباطاتشــان در فیلم هــا بازى 
مى کنند و همه نقش هایشان نیز 
شبیه به هم است. اینها مسائلى 
است که وجود دارد و همه مى 
دانند؛ اما وقتــى یک نفر آنها 
رابیان مى کنــد همه ناراحت 
مى شــوند و هیچکس هم 
فکر نمى کند کــه این حرف 

ها براى سرنوشــت هنرمندانى 
اســت که تالش کرده انــد و عمر 

خود را  صــرف عرصه هنــر کرده 
اند و سرنوشــت یک خانواده به آنها 
بســتگى دارد. دو هزار بازیگر ســینما 
و تلویزیــون بیکار هســتند و حمایت

 نمى شوند.
این بازیگر با گالیه از نبــود بیمه براى 
بازیگران خاطرنشــان کرد: بســیارى 
از بچه هــاى تئاتــر و ســینما بیمــه 
ندارند، من بــه همراه تــورج منصورى 

بیمه ماهیگیــران فصلــى دریاى جنــوب و زنان 
بدسرپرست را به بیمه مشاغل تبدیل کردیم تا بیمه 
بازیگران درست شود. باید مدیران براى اصالح این 

وضعیت فکرى کنند.

 اولیــن مجموعــه پوســتر از نســخه دوم فیلــم 
ســینمایى «جومانجــى 2» بــا بــازى یکــى از 
گرانقیمت تریــن بازیگران ســینماى جهان منتشــر 

شد.
این نســخه از فیلم «جومانجى» با نام «جومانجى2» 
به بازسازى نســخه اول پرداخته و «دواین جانسون»، 
بازیگر معروف سینماى هالیوود به جاى «رابین ویلیامز» 

فقید در آن به ایفاى نقش خواهد پرداخت.
نسخه دوم فیلم هیجان انگیز «جومانجى»، 20 دسامبر 
ســال 2017 اکران عمومــى خود را در ســینماهاى 

آمریکاى شمالى آغاز خواهد کرد.
بر اســاس اعالم کمپانى «کلمبیا پیکچرز» با توجه به 
طوالنى شدن روند فیلمبردارى اثر، این فیلم که در ابتدا 
قرار بود ماه جوالى 2017 اکران شود با تأخیر در تاریخ 

22 دسامبر اکران خواهد شد.
«رابیــن ویلیامز»، بازیگــر جومانجى کــه با حضور 
در این فیلم محبوبیــت فراوانى پیدا کــرده بود بر اثر 
افسردگى دست به خودکشــى زد. «دواین جانسون»، 
«کوین هارت»، «جــک بلــک»، «کارن گیالن» و 
«نیــک جونــاس» در ایــن فیلم بــه ایفــاى نقش 

مى پردازند.

پوسترهاى فیلم «جومانجى 2» رونمایى شد
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بازیگر «َجنگ نفتکش ها» گفت: نمى توانم رابطه در فضاى 
فعلى بازیگرى و تأثیر آن در دریافت نقش ها را تأیید کنم 

چون اگر با رابطه نقش ها به بازیگران داده مى شــد 
دخترم باید هر سال در فیلم هاى زیادى حضور 

پیدا مى کرد و بیکار نبود.
مجید مظفــرى گفــت: دو پیشــنهاد از 

تلویزیون و ســینما دارم که آثار خوبى 
هســتند اما چون هنوز قــرارداد 

نبســته ام نمى توانم جزئیات 
آنها را بگویم.

این بازیگر سینما درباره 
فضاى حاکم بر تولیدات 

اظهار داشــت: اهالى هنر 
از وضعیت موجــود گله دارند و  

فضاى خوبى حاکم نیست. تولیدات در جریان 
است و ساخته مى شود اما در این میان عده اى 
گذشته را نسبت به امروز بهتر و برخى دیگر نیز 
حال حاضر را نسبت به گذشته بهتر مى دانند. 
مظفرى درباره فضاى حاکم بر بازیگرى 
نیز بیان کرد: زمانى که مــا وارد عرصه 
بازیگرى شــدیم رابطه وجود نداشت و 
بدون رابطه پیشرفت کردیم. نمى توانم 
رابطه در فضاى فعلــى بازیگرى و تأثیر 
آن در دریافت نقش ها را تأیید کنم چون 

اگر با رابطه نقش ها به بازیگران داده مى شد 
دخترم نیکى مظفرى باید هر سال در فیلم هاى 

زیادى حضور پیدا مى کرد.
وى درباره مســیر بازیگــرى و بازیگــر موفق 
خاطرنشان کرد: به شخصه اعتقاد دارم راه درست 
بازیگرى از طریق تحصیالت آکادمیک و ســپس 
بازى در تئاتر و کار روى صحنه است و بازیگر موفق 
کسى است که این مسیر را طى کند. بازیگرى مستلزم 
تالش و بــه کارگیرى تحصیــالت آکادمیک و کار 
تجربى در کنار هم اســت و در این صورت مى توان 

گفت که یک بازیگر مى تواند موفق عمل کند.

مجید مظفرى: 

 اگر رابطه 
در بازیگرى وجود داشت 

دخترم بیکار نبود
گالی

هته ششنشس ااباز

بازیگــر
یا ســر
«پــس

بــاران»

ا» گفت: نمى توانم رابطه در فضاى 
ن در دریافت نقش ها را تأیید کنم 

ها به بازیگران داده مى شــد 
فیلم هاى زیادى حضور 

ت: دو پیشــنهاد از 
م که آثار خوبى 

 قــرارداد 
تتتتتیات زئ

ه 
ت 

نر 
 دارند و  

ت. تولیدات در جریان
ما در این میان عده اى 
بهتر و برخى دیگر نیز 
ذشته بهتر مى دانند. 
حاکم بر بازیگرى 
 مــا وارد عرصه
نداشت و  وجود
ردیم. نمى توانم 
بازیگرىو تأثیر
ا تأیید کنم چون

زیگران داده مى شد 
ید هر سال در فیلم هاى 

د.
گــرىو بازیگــر موفق

صه اعتقاد دارم راه درست 
یالت آکادمیک و ســپس 
 صحنه است و بازیگر موفق 
 را طى کند. بازیگرى مستلزم 
حصیــالت آکادمیک و کار 
ت و در این صورت مى توان 

 تواند موفق عمل کند.

رى وجود داشت 
کار نبود

پس از پایان بازى پوریا پورسرخ در فیلم «پاسیو»، شقایق فراهانى به مجموعه بازیگران این فیلم اضافه شد.
شــقایق فراهانى از کودکى در کنار پدر و مادرش در تئاتــر بازى مى کرد و با ایفاى نقش در فیلم «لیال» ســاخته داریوش 
مهرجویى وارد سینما شد و در ســال 1380 با بازى در ســریال «خانه پدرى» در کنار پدرش بهزاد فراهانى بیش از پیش 
شناخته شد. او تاکنون با بسیارى از کارگردان هاى مطرح سینما همچون بهرام بیضایى، مسعود کیمیایى، ایرج قادرى، 
احمدرضا درویش، عباس رافعى، سعید سهیلى، مهدى فخیم زاده، داریوش فرهنگ، فرامرز قریبیان، مهدى صباغ زاده 

و... همکارى کرده است.
قصه فیلم «پاسیو» در لوکیشــن هاى متعددى مى گذرد که تمامى آنها در تهران واقع شــده اند و تاکنون فیلمبردارى 

سکانس هاى خیابانى نخستین فیلم بلند بحرالعلومى به پایان رسیده است.
«پاســیو» که قصه اى زنانه را در بســتر شــهر روایت مى کند، اولین تجربه بلند مریم بحرالعلومى در مقام کارگردان 
اســت. او تحصیلکرده رشــته ســینما و عضو انجمن برنامه ریزان و دســتیاران کارگردان خانه ســینماى ایران است 
که بعد از ســاخت چند فیلم کوتاه داســتانى و تجربى، «پاســیو» را به عنوان اولین فیلم بلند خود مقابــل دوربین برده

 است.
بهناز جعفرى، محدثه حیرت، کریم امینى، یاسمن ترابى، حسین ملکى، بهروز قادرى، سحر غمخوار، محمدرسول صفرى، 

على یعقوبى، علیرضا دیلمى، امید سعیدى و بابک انصارى از دیگر بازیگران «پاسیو» هستند. 

ل 
ازى 
نیز
ى 
ى 
ا
 

نى 
و عمر 

ر کرده 
ه به آنها 
ر ســینما 
 و حمایت

 بیمه براى
 بســیارى 
ینما بیمــه 
ج منصورى 

دریاى جنــوب و زنان
ل تبدیل کردیم تا بیمه 
دیران براى اصالح این 

ه داریوش 
ش از پیش 
 قادرى، 
اغ زاده 

ردارى 

رگردان 
ناست 
ربین برده

ول صفرى، 

شقایق فراهانى به بازیگران «پاسیو» اضافه شد

بازیگر سریال «دردســرهاى عظیم» گفت: بدون هیچ 
رابطه اى وارد عرصه بازیگرى شدم، در ادامه پى در پى در 
آثار مختلف بازى کردم، داخل در هیچ رابطه و گروه بندى 

نیستم و به مدت چهار سال بیکار هستم.
امیر غفارمنش بازیگر تلویزیون و ســینما در گفتگو با 
میزان درباره آخرین فعالیت هاى  خود در عرصه بازیگرى 
گفت: چهار سال است بیکار هستم و پیشنهادى به من 

براى بازى نمى شود.  
وى افزود: تلویزیون خانه من است و به علت مردمى تر 
بودن نسبت به سینما بیشتر آن را مى پسندم. در سینما 
آخرین کارم «پیشونى سفید 2» به کارگردانى سید جواد 
هاشمى و در تلویزیون «دردســرهاى عظیم» آخرین 

اثرى بود که بازى کردم.
 این بازیگر سینما درباره وضعیت تولیدات در این روزها 
اظهار داشــت: هزینه هاى مالى در تولیدات سینمایى 
بسیار مؤثر است و وقتى پول نباشد به دلیل نبود امکانات، 

کمبود تولید آثار نمایشى کامًال طبیعى است.
غفارمنش درباره مســیر هنرى خــود و رابطه در این 
عرصه خاطرنشان کرد: بدون هیچ رابطه اى وارد عرصه 
بازیگرى شدم، در ادامه پى در پى در آثار مختلف بازى 

کردم و  اهل هیچ رابطه و گروه بندى نیستم.

امیر غفارمنش:
 اهل گروه بندى نیستم
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بیمارى هاى غده تیروئید میلیون ها نفر را در سراســر دنیا 
تحت تاثیر قرار مى دهد، بدون اینکــه آنها از این وضعیت 

اطالعى داشته باشند.
این بیمارى ها از قبیل کم کارى یا پرکارى تیروئید، بر سالمت 
عمومى بدن از جمله وضعیت خلق و خو، سوخت و ساز بدن، 
بارورى، سالمت قلب و ... تأثیر مى گذارد و این مهم است که 
نسبت به عالئم این اختالالت که گاهى اوقات نادیده گرفته 

مى شود، اشراف داشته باشید:

کلســترول بــاال، عــدم پاســخگویى
 به داروهاى کلسترول 

کلسترول باال به خصوص زمانى که به رژیم غذایى، ورزش 
و داروهاى کاهنده کلسترول پاسخ نمى دهد، مى تواند نشانه 
اى از ابتال به کم کارى تیروئید باشد. افزایش سطح کلسترول 

غیر منتظره نیز به پرکارى تیروئید مربوط است.

افسردگى و اضطراب
 تغییرات ناگهانى در خلق و خوى با اختالالت تیروئید رابطه 
دارد. کم کارى تیروئید معموًال با افســردگى مشخص مى 

شــود، در حالى که در پر کارى تیروئید، شایع ترین عالمت 
روانى، اضطراب، حمالت هراس و بیمارى دو قطبى است. 
افسردگى که به دارو پاسخ نمى دهد، مى تواند نشانه اى از 

اختالل تیروئید تشخیص داده نشده باشد.

تغییرات وزن غیر منتظره بدون رژیم غذایى 
و ورزش 

این نوع تغییرات وزن و کاهش وزن سریع، مى تواند نشانه 
هر دو اختالل کم کارى و پر کارى تیروئید باشد. مشکل در 
پایین آوردن وزن مى تواند نشانه کم کارى تیروئید باشد. در 
پرکارى تیروئید نیز ممکن است با وجود خوردن همان مقدار 

غذاى قبل یا حتى بیشتر از آن وزنتان پایین بیاید.

خستگى
 احساس خستگى وقتى بعد از هفت تا هشت ساعت خواب، 
بیدار مى شوید، ولى قادر نیستید فعالیت هاى روزمره تان را 
شروع کنید، مى تواند نشانه هاى مشکالت تیروئید باشد. در 
پرکارى تیروئید هم ممکن است فرد دچار بى خوابى شود و 

همین باعث خسته ماندن شما در طول روز شود.

درد عضالنى و درد مفاصل
 درد عضالت و مفاصل مى تواند نشــانه اى از مشکالت 
تشخیص داده نشده تیروئید باشد. در واقع درد، یک عالمت 
شایع اما فراموش شده مشکالت تیروئید است. افراد مبتال 
به کم کارى تیروئید ممکن است این دردها را بخصوص در 
دست ها و پاها حس کنند. مبتالیان به پرکارى تیروئید نیز 

از ضعف و درد در دست ها بخصوص بازوها رنج مى برند.

ناراحتى و درد در گردن، بزرگ شدن گواتر و 
خشونت صدا

 درد در گردن یا بزرگ شدن آن مى تواند مشکالت تیروئید را 
مشخص کند. احساس تورم در گردن، ناراحتى در بستن یقه 
لباس ها، مشکالت بلع، خشونت صدا و صداى گوش خراش، 
از جمله این عالئم هســتند. بزرگ شــدن گواتر مى تواند
 نشانه اى از هر دو اختالل کم کارى و پر کارى تیروئید باشد.

ریزش مو، تغییرات مو، تغییرات پوستى
 ریزش مو، تغییر در بافت مو و تغییرات در پوست مشکالت 
تشخیص داده نشــده تیروئید را ثابت مى کند. با کم کارى 
تیروئید، موها اغلب شکننده و خشک مى شوند و به راحتى
 مى ریزند. پوست نیز دچار ضخیمى، خشکى و پوسته پوسته 
شدن مى شود. در کم کارى تیروئید یک عالمت منحصر 
به فرد دیگر هم وجود دارد؛ از دســت دادن موهاى ابرو. در 
پرکارى تیروئید ریزش موى شــدید رخ مى دهد به عالوه 

اینکه پوست نیز به شدت تحریک پذیر خواهد شد.

یبوست، اسهال و روده تحریک پذیر 
مشــکالت روده از جمله یبوســت و اســهال مــى تواند
 نشانه اى از مشکالت تیروئید باشد. یبوست شدید یا طوالنى 
مدت و یبوستى که به درمان هاى معمول پاسخ نمى دهد، 
با کم کارى تیروئید مشخص مى شــود. اسهال، و ابتال به 
سندرم روده تحریک پذیر نیز با پرکارى تیروئید مشخص

 خواهد شد. 

سیر
تحقیقات زیادى نشــان مى دهند که یک پَر سیر در روز 
مى تواند باعث کاهش کلسترول بد و افزایش کلسترول 
خوب شود. ســیر در منظم کردن فشار خون مؤثر است، 
گردش خون را بهبود مى بخشــد و جلوى چســبندگى 
پالکت هاى خون را که مى تواند باعث سکته قلبى شود، 
مى گیرد. همچنین عصاره ســیر مى تواند اختالل هاى 

قلبى را کاهش دهد.

کاکائو
کاکائو یک منبع طبیعى بــراى تئوبرومین و اپیکاتچین 
است که جریان خون در رگ ها را تقویت مى کند. استفاده 
از کاکائو براى چهار هفته عالئم بهبود در عملکرد قلبى و 

پالکت شان دیده شده است

زالزالک
شــواهد حکایت از آن دارد که زالزالک در گشاد کردن 
رگ ها مؤثر است و باعث کاهش فشار خون و کلسترول 
مى شــود. این میوه به دلیل ترکیبات فیتوکمیکال ها و 

بایو فالوینویدها خاصیت آنتى اکسیدانت دارد.

زغال اخته
این گیاه در ســالمتى دیواره رگ ها و ایجاد موى رگ ها 
مفید است. خاصیت آنتى اکسیدانت این گیاه مى تواند کار 

سم زدایى از قلب را انجام دهد.

جینسینگ
اگرچه ریشه این گیاه را براى درمان اختالل هاى متفاوت 
استفاده مى کنند، اما تحقیقات نشان داده که از این گیاه 
مى توان در درمان بیمارى هاى قلبى هم اســتفاده کرد. 
همچنین مى توان از جینسینگ در درمان بیمارى هاى 
قلبى  استفاده کرد و این به علت خاصیت ضد غده اى، ضد 

التهاب، ضد حساسیت و آنتى اکسیدانت آن است.

فلفل قرمز
 A، C این گیاه موادى همچون کلسیم، منگنز، ویتامین
و سلنیوم، روى و فیبر دارد و تحقیقات نشان مى دهند که 

در سالمت قلبى بسیار مفید است.
این گیاه جریان خون را تقویت کرده و از خون سم زدایى 

مى کند و جلوى لخته شدن خون را مى گیرد.

انگور
خوردن مرتب انگور براى قلب مفید اســت. انگور یک 
منبع خوب براى فالونوئید اســت که جلوى فشار خون 
را مى گیرد و خطر بیمارى قلبى و آســیب ماهیچه هاى 

قلب را مى گیرد.
انگور به دلیل آنتى اکسیدان باالى آن فشار خون را کم 
مى کند و خطر فیبروسس و نارسایى قلبى را کم مى کند. 

10 راه پیشگیرى از سنگ کلیه
ســنگ کلیه، مواد معدنى 

و نمک هاى ته نشــین و متبلور شده 
در کلیه اســت. معموالً مایع ادرار از تماس 

ضایعات با یکدیگر جلوگیرى مى کند، اما زمانى 
که مایعــات کافى در ادرار وجود نــدارد و یا میزان 
ضایعات جامد ادرار زیاد اســت، سنگ کلیه تشکیل 

مى شود.
راه هاى زیادى براى پیشگیرى از تشکیل سنگ 

کلیه وجود دارد که از مهمترین آنها مى توان 
به موارد زیر اشاره کرد:

4-محدود کردن مصرف غذاهاى حاوى اگزاالت
سنگ هاى کلیه از مواد گوناگونى از قبیل اسید اوریک، استرویت و 
سیستئین تشکیل مى شوند اما رایج ترین نوع سنگ کلیه کلسیم 

اگزاالت است.
بر اساس مطالعه اى، 67 درصد سنگ ها عمدتاً از کلسیم اگزاالت 
تشکیل مى شوند. محدود کردن مصرف اگزاالت تنها به افرادى 
توصیه مى شود که در معرض خطر سنگ کلیه قرار دارند و سطح 
اگزاالت بدنشان باالســت. اگر همراه با غذاهاى حاوى اگزالت، 

کلسیم مصرف شود احتمال شکل گیرى سنگ کاهش مى یابد.
از مواد غذایى سرشار از اگزاالت مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

آب گریپ فروت، سیب زمینى، سویا، برخى دانه ها نظیر بادام زمینى 
و بادام هندى، شکالت، ریواس، مارچوبه، کرفس، اسفناج، چاى، 

غالت کامل وجعفرى.

7-مصرف کلسیم
با اینکه اگزاالت رایج ترین نوع ســنگ کلیه است اما کلسیم 
موجود در برخى غذاها مى تواند احتمال تشکیل سنگ کلیه را 
کاهش دهد. اکثر محصوالت لبنى منبع خوبى از کلسیم هستند.

9-اسید سیتریک مصرف کنید
60 درصد از افرادى که سنگ کلیه دارند اسید سیتریک پایینى دارند.

منابع اسید سیتریک شامل موارد زیر است:
لیمو و آبلیموى شیرین نشده، آب پرتقال و آب انبه.

8-کنترل مصرف غذاهاى حاوى اسید
ادرار اسیدى احتمال تشکیل سنگ کلیه را افزایش مى دهد و دفع سنگ را دردناك تر مى کند.

از غذاهاى سرشار از اسید مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
گوشت قرمز، گوشت مرغ، اکثر ماهى ها، اکثر پنیرها و تخم مرغ.

نمى توان مصرف غذاهاى حاوى اسید را به طور کلى ترك کرد، زیرا این غذاها منابع پروتئین هستند. با این 
حال اگر فرد مرتبا دچار سنگ کلیه مى شود باید میزان مصرف این نوع فذاها را کنترل کرد.

10- مصرف ویتامین و مکمل هاى غذایى
ویتامین ها و مکمل هاى فراوانى براى کمک به پیشگیرى از 

سنگ کلیه وجود دارد که مهمترین آنها به صورت زیر است:
ویتامین B6 که در مواد غذایى نظیر موز، انبه، سویا و آووکادو 

یافت مى شود، روغن ماهى و پتاسیم سیترات .

5-کاهش مصرف کافئین
کافئین سرعت متابولیسم را باال مى برد و مى تواند باعث کم آبى 
بدن شود. حداکثر میزان پیشنهادى مصرف کافئین در روز 400 میلى 
گرم (4 فنجان) است. الزم به ذکر است، شکالت، چاى، نوشابه هاى 

انرژى زا و برخى نوشیدنى هاى دیگر حاوى کافئین هستند.

6-پرهیز از مصرف نوشیدنى هاى شیرین شده
مصرف نوشیدنى هاى شیرین شده با خطر شکل گیرى سنگ کلیه 

ارتباط مستقیم دارد.

1-مصرف مایعات
زمانى که ادرار مایعات بیشترى داشته باشد، امکان اینکه مواد معدنى 
و نمک ها انبوه شوند و تشکیل سنگ دهند کمتر است. ادرار تیره 
از نشانه هاى کم آبى بدن است و در حالت ایده آل ادرار باید به رنگ 
زرد کمرنگ باشد. براى بسیارى از افراد، مصرف هشت لیوان آب در 
طول روز کافى نیست و باید براى کاهش خطر سنگ کلیه حداقل 

روزى 12 لیوان آب نوشید. 

2-کاهش مصرف نمک
سدیم یا نمک باعث احتباس آب و در نتیجه کم آبى بدن مى شود. 
بزرگساالن باید مصرف نمک روزانه خود را زیر 2300 میلى گرم 

(یک قاشق غذاخورى) نگه دارند.

3-کنترل وزن
اضافه وزن مى تواند به کلیه ها فشار آورد، اما انتخاب راهى ایمن 
براى کاهش وزن نیز مهم است. رژیم هاى غذایى که به سرعت 
وزن را کاهش مى دهند، رژیم غذایى با کربوهیدرات بسیار پایین و 
رژیم هایى بر اساس پروتئین حیوانى همگى مى توانند خطر سنگ 

کلیه را افزایش دهند.

ك تر مىکند.

ع پروتئین هستند. با این 
کنترل کرد.

ر م پ ىو ن رو و ى

عالئم پنهانى ابتال به تیروئید گیاهان مفید براى قلب
بعضى از گیاهان به دلیل ترکیبات آلکالوید و ترپنوید، مى تواند در مبارزه با بیمارى هاى قلبى مفید باشد. در این مطلب با 

چند گیاه آشنا مى شوید که مى تواند به سالمتى قلبى شما کمک کنند.

شما هرچقدر هم که در بهداشت شخصی وسواس 
داشته باشید، بازهم امکان ابتال به سرماخوردگی 
وجود دارد. چون نقاط خاصی در خانه هاي ما بیشتر 
در معرض آلوده شدن با ویروس سرماخوردگی و 
آنفلوآنزا هســتند. ویروس ســرماخوردگی تا سه 
ساعت در خانه و بر روي سطوح مختلف می تواند 

باقی بماند و این یک نکته ثابت شده است.
با ایــن حال بــراي اینکــه در صــورت ابتال به 
ســرماخوردگی، فضاي خانه و یا محیط کارتان را 
میکروب  زدایی کنید، می  توانید شــش گام مؤثر 

و سالم بردارید:

استفاده منظم از صابون 
ایــن را مطمئن باشــید کســانی که از
 صابــون هاي آنتــی باکتریال اســتفاده 
می  کنند به همــان میزان افــرادي که از 
صابون هاي عادي اســتفاده می  کنند، دچار 
سرماخوردگی می  شــوند. پس بهتر است با هر 
صابونی، چند بار در روز دست هایتان را 20 تا 30 

ثانیه با آب گرم بشویید.

پاك کردن محل تجمع ویروس 
کنترل تلویزیون، کیبورد کامپیوتر و گوشــی هاي 
تلفن همراه را با تمیز کننده  ها به صورت متداول 
پاك کنید. همچنین این کار را پس از پایان یافتن 
دوره ســرماخوردگی نیز به صــورت مکرر انجام 

دهید.

شستشوي ملحفه ها 
حوله ها، ملحفه  هــا و رویه  بالش  هــا که محل 
زندگی ویروس  ها هستند، در طول دوره بیماري 
یکی از اعضــاي خانواده و حتی پــس از آن باید 
به صورت روزانه با آب گرم شســته و ضدعفونی

 شوند.

استفاده از دستمال یکبار مصرف 
اگر فردي در خانه بیمار اســت، ســعی کنید تا از 
دستمال هاي یکبار مصرف استفاده کنید و ظروفی 
را که با اسفنج و یا اسکاچ می شویید، پس از شستشو 

یکبار در ماشین ظرفشویی قرار دهید.

شستشوي سینک ظرف شویی
 شــیرآالت و دســتگیره ها را به صــورت روزانه 
و به دقت پــاك نمایید چون مکان شستشــوي

 دست ها هستند. همچنین سعی کنید تا می  توانید 
مســواك هــا را در کنــار هــم قــرار ندهید و 
ترجیحــًا از خمیردنــدان جداگانــه اســتفاده

 کنید.
 

دقــت در انتخاب پاك کننــده ها و 
شوینده ها

 شــما باید مطمئن شوید که شــوینده  هایی که 
خریــداري مــی کنیــد، قابلیــت پــاك کردن 
جرم ها و میکروب ها را دارند و تنها یک شــوینده

 نیستند. 

6 گام براي 
ایمن کردن خانه

 در برابر 
سرماخوردگی 

 معاون اداره کل نظارت بر فرآورده هاى غذایى ســازمان 
غذا و دارو گفت: نان هاى حاصل از خمیرترش در مقایسه 
با نان هاى تهیه شده با مخمر نانوایى داراى بافتى فشرده 

تر و کیفیت جویدنى بهترى هستند.
سمیره صباح با  بیان اینکه توصیه همواره سازمان غذا و 
دارو به استفاده مردم از نان هاى صنعتى است، اظهارداشت: 
مى توان در صنعتى کردن انواع نان هاى سنتى خالقیت به 
خرج داد و با این روش نه تنها نان هاى موجود کشور بلکه 
نان هاى ســایر نقاط جهان مثل چاودار، سنگک اینجرا، 
کیسرا، دوســاى، بلدى، چاپاتى، تورتیالى ذرت و گندم 

و انواع نان هاى عربى را به سبد خانوار جامعه وارد کرد.
وى تأکید کرد: تنوع در تولید نــان هاى صنعتى، کمک 
شایانى به اســتفاده بیشــتر مردم از این فرآورده غذایى 

خواهد کرد.

صباح همچنین با اشاره به نقش مهم خمیر ترش در تهیه 
نان به ویژه نان هاى مســطح تک الیه سراســر جهان، 
تصریح کرد: هنوز هم قاطبه این نان ها مطابق روش هاى 

سنتى و با بهره مندى از روش خمیر ترش تهیه مى شود.
وى در توضیح بیشتر چگونگى حصول خمیر ترش، افزود: 
این ماده از مخلوط کردن آب و آرد حاصل از انواع غالت 
و حبوبات و نگهدارى آن به مدت یک شب در هواى گرم 
و مرطوب به دست مى آید و براى تولید روزانه، مقدارى از 
خمیر ترش را با مقدارى آب و آرد مخلوط کرده و به عنوان 

استارترى جدید به کار مى برند.
معــاون اداره کل نظارت بر فرآورده هــاى غذایى فواید 
اســتفاده از خمیر ترش  را حجم دهنده بودن نان مسطح  
و عطر و طعم منحصــر به فرد نان  که بــه دلیل فعالیت 
میکرو ارگانیسم هاى آن مى باشد دانست و اضافه کرد: 

نــان هــاى حاصــل از خمیرتــرش در مقایســه بــا 
نان هاى تهیه شده با مخمر 

نانوایى داراى بافتى 
فشرده تر و کیفیت 
بهترى  جویدنى 

هستند.
وى در ادامه بیان 
داشــت: کیفیت 

خمیر ترش تحت 
تأثیــر عواملى نظیر 
کیفیــت آرد، میزان 
جذب آب، هوادهى، 
میــزان نمک، درجه 

حرارت و زمان بوده و 

کیفیت آرد و ظرفیت بافرى آن نقش مهمى را در فرآیند 
تهیه خمیر ترش ایفا مى کنند. 

مزایاى نان هایى که با خمیر ترش تهیه مى شوند

ه با مخخخخخخخمخمر
فتى 

ت

ظیر 
زان 
ى، 
جه 

ده و 

تهیه خمیر ترش ایفا مى کنند. 
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تکلیف ایران و عربستان در کمیته اجرایى 
مشخص مى شود

درخواست ایرانى ها از 
یک زن ، جهانى شد

 AFC عزم جدى
براى مقابله با 

لیرز انداختن تماشاگران

ســایت BBC جهانى در گزارشــى  به درخواست 
هواداران ایرانى از مجرى زن مراســم قرعه کشــى

جام جهانى 2018 روسیه پرداخت.
قرعه کشى جام جهانى روسیه جمعه در مسکو برگزار 
مى شــود و 32 تیم راه یافته به این رقابت  بزرگ ملى 

حریفان خود را خواهند شناخت.
در گزارش سایتBBCجهانى آمده است: هواداران 
فوتبال در ایران به خبرنگار زن روسى توصیه کردند که 
چطور در قرعه کشى جام جهانى 2018 روسیه لباس بر 
تن کند تا این مراسم به صورت زنده از تلویزیون ایران 

پخش شود.
«ماریا کوماندنیا»، خبرنگار زن روسى یکى از مجریان 
مراسم قرعه کشى جام جهانى روسیه خواهد بود که 
در کنار «گرى لینه کر» عهده دار اجراى قرعه کشــى

جام جهانى 2018 روسیه است.
در ادامه  این گزارش آمده اســت: هــواداران ایرانى 
درخواست زیادى از این مجرى در شبکه اینستاگرام 
خود داشته و از او خواســتند که موازین پخش زنده 
در تلویزیون ایران را رعایت کند. در غیر این صورت 
تلویزیون ایــران مجبور مى شــود از تصاویر ضبط 
شده در طول مراسم قرعه کشــى استفاده کند تا این 
مجرى نشان داده نشود.به همین علت بوده است که 
رویدادهاى مشابهى در گذشته نظیر افتتاحیه المپیک 
و یا قرعه کشى جام جهانى برزیل در ایران به صورت 
کامل پخش نشد. در طول قرعه کشى جام جهانى قبل 

تلویزیون ایران از تصاویر آرشیوى استفاده کرده بود.

موضوع لیزر انداختن تماشــاگران در بازى هاى لیگ 
قهرمانان آسیا، خصوصاً در منطقه غرب آسیا چند وقتى 
است که متداول شده است و سران کنفدراسیون فوتبال 

آسیا در صدد برخورد جدى با خاطیان این امر هستند.
هفتــه  گذشــته در جریان دیــدار دو تیــم اوراواردز 
ژاپن و الهالل عربســتان در فینال لیــگ قهرمانان 
آسیا،تماشاگران الهالل بارها براى دروازه بان حریف 
مشکل ساز شدند و ناظر مسابقه نیز این حرکت را در 
گزارش خود نوشــت. دروازه بان ژاپنى عنوان کرد که 
AFC برخورد جدى با کشورهاى خاطى در این زمینه 
نمى کند و همین باعث متداول شــدن لیرز انداختن 

تماشاگران به داخل زمین شده است.
بازیکنان اســترالیا، ژاپن و کره جنوبى عنوان کرده اند 
که طى سال هاى گذشــته وقتى در غرب آسیا بازى 
مى کردند، با چنین مشکالتى مواجه شده اند. حتى در 
انتخابى بازى هاى جام جهانى این اتفاق رخ داده است.

در سال 2017 باشگاه استقالل به علت همین موضوع 
یعنى انداختن لیزر توسط تماشاگران در بازى با السد 
51 هزار دالر جریمه شــد و به این باشگاه اعالم شده 
اســت که در صورت تکرار چنین اتفاقاتى محرومیت 
سنگین ترى از جمله بازى پشت درهاى بسته در انتظار 

تیم ایران خواهد بود. 
یک مقام ارشد کنفدراســیون فوتبال آسیا اعالم کرد 
AFC در صدد ایجاد قانون و تنبیه مشخصى است تا 
به شدت با چنین رفتارهایى مقابله کند تا در آینده شاهد 

بروز این اتفاقات در رقابت هاى مهم آسیایى نباشیم.

حسن زاده
 بازیکن سال 
فوتسال آسیا 
شــد

على اصغر حسن زاده بازیکن 
تیم فوتسال گیتى پسند به عنوان 

بازیکن سال فوتســال آسیا در سال 
2017 انتخاب شد.

در حالى که هنوز رســمًا نام برترین 
بازیکن سال فوتســال آسیا اعالم 
نشده است اما على اصغر حسن زاده 
از ایران موفق به کسب این عنوان 
شده و روز چهارشنبه براى شرکت 
در مراســم اهداى جایزه خود در 

بانکوك حاضر خواهد شد. 
حســن زاده به همراه توحید 
لطفى دیگر فوتسالیســت 
و «جیــراوات  ایرانــى 
سورنویچیان» از تایلند به 
عنوان سه کاندیداى نهایى 
عنوان مرد سال فوتسال آسیا 

هستند.

در حالى که فدراسیون فوتبال ایران بعد از ظهر جمعه خبر داد 
براى این فدراسیون پیروزى بزرگى اتفاق افتاده و در فصل 
آینده لیگ قهرمانان آسیا، تیم هاى عربستانى و حتى اماراتى 
(که نمى خواستند در فصل آینده به ایران بیایند) باید براى 
بازى به ایران بیایند، سایت رسمى کنفدراسیون فوتبال آسیا 

هیچ اشاره اى به این ماجرا نکرده است.
البته باید از این ماجرا خوشــحال بود که باالخره مشکل 
میزبانى در حال حل شدن است و شــاید اگر این مشکل 
سال گذشته حل مى شد، پرسپولیس حاال در فینال لیگ 
قهرمانان آسیا حضور مى داشت اما کنفدراسیون فوتبال به 
صورت رسمى از ماجرایى که سایت فدراسیون فوتبال ایران 
منتشر کرده، خبر نداده است. سایت رسمى کنفدراسیون 
فوتبال آســیا در خبرى بدون اشــاره به نام هاى ایران و 
عربستان، خبر داده کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال 
آسیا، در جلسه اى که در توکیوى ژاپن برگزار شده است، 

براى حل شدن مشکالت بین کشورهاى آسیایى فرمولى 
ارائه کرده است. همانطور که اشــاره شد در این خبر هیچ 
اشاره اى به نام هاى ایران و عربستان و امارات هم نشده 
اما نوشته شده  است که کمیته مســابقات کنفدراسیون 
فوتبال آسیا از فدراســیون هاى عضو خواسته تحت تأثیر 
ممنوعیت هاى مسافرتى قرار نگیرند و با دولت هاى خود 
تماس بگیرند و امکان معاف کردن تیم هاى فوتبال خود 
از این محدودیت ها را فراهم کنند. این در حالى است که 
چندى پیش عربستان دوباره ورود عربستانى ها به ایران را 

ممنوع اعالم کرده است!
 همانطور که در پروتکل هاى کنفدراسیون فوتبال آسیا آمده 
است کشورها ملزم به صدور روادید هستند و میزبان بایستى 
ایمنى و امنیت برگزارى مسابقات راتضمین کند. کمیته 
مسابقات هم توصیه کرده این قوانین بدیهى به دولت ها 
یادآورى شود اما اگر این اتفاق نیافتاد، هیئت هاى بلند پایه 

قطر ندارد و حتى مصوبه موافقت با میزبانى ایران و عربستان 
 AFCنرفته است. خبر AFC از یکدیگر هم روى سایت
در ادامه نوشته است قرعه کشى لیگ قهرمانان آسیا، در فصل 
2018،  روز 6 دسامبر 2017 در کوآالالمپور برگزار خواهد شد 
و کمیته مسابقات AFC تمایل خود را براى حفظ حالت رفت 
و برگشت در مسابقه فینال اعالم کرده است. حتى فدراسیون 
فوتبال عربستان پیشنهاد داده که مسابقات گروه هاى سنى 
AFC در مرحله مقدماتى بر حسب مناطق انجام نشود و 
قرعه کشى ها به صورت آزاد انجام شود که قرار شده در جلسه 

آینده کمیته مسابقات مورد بررسى قرار بگیرد.
در خبر فدراســیون فوتبال آمده اســت که هیئت رئیسه 
AFCدربــاره مصوبــه کمیتــه مســابقات تصمیم 
مى گیرند. محمدرضا ساکت، دبیرکل فدراسیون فوتبال 
هم در گفتگو با بخش خبرى شبکه 3 سیما به نکته عجیبى 
اشاره کرده است. اینکه معموًال مصوبات کمیته مسابقات 

در هیئت رئیســه AFC رأى مى آورد! از آقاى ســاکت 
باید پرسید شما از کجا مى دانید که این مصوبه در هیئت 
رئیسه رأى مى آورد؟ ضمن اینکه ظاهراً فدراسیون فوتبال 
ایران، فراموش کرده که این تصمیمات در کمیته اجرایى 
کنفدراســیون فوتبال آسیا گرفته مى شــود و البته على 
کفاشــیان، نایب رئیس AFC هم در این کمیته حضور 
دارد و مطمئنًا به این طرح رآى مثبــت مى دهد. مطمئنًا 
اگر کمیته اجرایى به این طرح رأى بدهد آن وقت دولت ها 
باید راضى شوند و از همین حاال فدراسیون فوتبال باید به 
فکر ساز و کار مشخص براى پیش بردن این ماجرا باشد.

 اى کاش آقاى تاج، رئیس فدراسیون فوتبال درباره شکایت 
فدراسیون فوتبال ایران از عربستان به دادگاه بین المللى 
ورزش هم حرف مى زد. هنوز کســى نمى داند رأى این 
پرونده چه شــد و آیا در این زمینه رأى صادر شده یا اینکه 

هنوز دادرسى ادامه دارد!

از کنفدراسیون فوتبال آسیا براى پیدا کردن راه حل ها وارد 
عمل شوند و با مقامات دولتى بلندپایه دیدار داشته باشند.

در خبر ســایت AFC از دو کشــور نام برده شده است. 
میانمار و قرقیزستان کشورهایى هستند که در گروه اول 
مقدماتى جام ملت هاى آسیا همگروه بوده اند اما به دلیل 
نگرانى هاى امنیتى در ماجراهاى میانمــار، این بازى در 
5 سپتامبر 2017 انجام نشده بود و به روز 22 مارس 2018 
موکول شد. AFC نوشته که این بازى باید در یک زمین 
بى طرف برگزار شــود و همه هزینه هــاى تیم میانمار و 
سازماندهى بازى از جمله هزینه بلیت هواپیما و اسکان را 
فدراسیون فوتبال قرقیزستان باید تقبل کند. از هر دو کشور 
هم خواسته شــده که براى انجام بازى در زمین بى طرف 
توافق کنند و اگر هم توافقى حاصل نشــد، AFC زمین

بى طــرف را تعیین کند. خبــر نکته یا فکتــى مبنى بر 
رأى گیرى در مسئله میزبانى ایران و عربستان و امارات و 

مدیر ســازمان تیم هاى ملى جودو که در روزهاى گذشته در 
هلند به دنبال جودوکار تیم ملى بود، به ایران بازگشت.

تیم ملى جودوى ایران در حالى در هفته گذشته با کسب دو 
مدال برنز از آخرین مرحله مسابقات گرند اسلم در سال 2017 
از هلند به ایران بازگشت که محمد رشنونژاد، ملى پوش وزن 

60- کیلوگرم ایران همراه سایر ملى پوشان حضور نداشت.
عدم حضور رشنونژاد در بین نفرات تیم ملى در مسیر بازگشت 
به ایران و بى خبرى مسئوالن جودوى کشور از او سبب شد 
تا شایعاتى مبنى بر پناهندگى وى به گوش برسد. به همین 
منظور محمدرضا رودکى چنــد روزى در هلند باقى ماند تا در 
صورت یافتن ملى پوش جودو او را به ایران بازگرداند که تالش 

مدیر سازمان تیم هاى ملى ناموفق بود.
به نظر مى رســد در تصمیم رشــنونژاد مبنى بر 

عدم بازگشــت به ایران پاى یکى از ملى پوشان 
سابق جودو که او هم چند سالى است در یکى از 
کشورهاى اروپایى حضور دارد، در میان است. 
 با توجه به شــواهد موجود رشنونژاد این روزها 
حتى در هلند هم نیست و به احتمال فراوان براى 

ادامه فعالیت ورزشــى خود راهى کشور دیگرى 
شده است.

باید منتظر مانــد و دید آیا ملى پوش جــودو باالخره به 
کشورمان بازمى گردد و به این حواشى پایان مى دهد یا خیر؟

 پس از باطل شــدن طلســم گل نزدن در نیمه اول 
مسابقات لیگ هفدهم، طلسم گل نزدن طالیى پوشان 
در دیدارهاى خارج از اصفهان نیز شکسته شد هرچند که 

این طلسم شکنى سودى به حال سپاهان نداشت.
با سپرى شدن بیش از یک ســوم از لیگ هفدهم سپاهان به دو 
طلسم عجیب گرفتار بود. اول آنکه در نیمه اول هیچ مسابقه اى 
نتوانسته بود دروازه حریفان را باز کند و دوم آنکه خارج از اصفهان 
هیچ گلى به ثمر نرسانده بود. طلسم اول با گل زودهنگام ساسان 
انصارى به تراکتورسازى در هفته دوازدهم باطل شد و طلسم دوم 
با گلزنى همین بازیکن در دیدار روز جمعه برابر صنعت نفت. در 
ادامه جالل الدین على محمدى هم در ورزشگاه تختى آبادان براى 
سپاهان گلزنى کرد تا با این دو گل طالیى پوشان دیگر در حسرت 
گل نزدن به حریفان بیرون از اصفهان نباشــند. البته این طلسم 
مربوط به دیدارهاى خارج از خانه نبود زیرا سپاهان در هفته چهارم 

دو مرتبه در ورزشگاه فوالدشهر دروازه ذوب آهن را باز کرده بود.
برخالف هفته گذشــته این بار طلسم شکنى ســپاهان مقارن با 
موفقیت این تیم نبود زیرا علیرغم آنکه طالیى پوشــان دو مرتبه 
دروازه میزبانشان را باز کردند اما سه گل هم دریافت کردند تا آبادان 

را دست خالى ترك کنند.

همچنان حضور تیــم هاى ایرانى 
در آســیا در پــاره اى از ابهــام

است. 
هفتــه پیش  خبرى منتشــر 
شــد مبنى بر اینکه هر سه 
تیم مجوز حضور در آســیا 
را نگرفته اند و کنفدراسیون 

گفته باید ســه تیم دیگر جایگزین 
آنها شوند.

یکى از اعضــاى کمیته حرفه اى ســازى اما در 
این باره مــى گوید:«تکذیب مى کنم. هر ســه 
تیم ایرانى در آسیا هســتند. مجوزها اعطا شده و 
شاید کنفدراسیون بخواهد یک راستى آزمایى از 
مدارك داشته باشــد که تا این لحظه هم نداشته 
است. شایعات را باور نکنید. استقالل، پرسپولیس 

و تراکتور در آسیا حضور دارند.»

حسن زاده
 بازیکن سال 
فوتسال آسیا 
شــد

على اصغر حسن زاده بازیکن
تیم فوتسال گیتى پسند به عنوان

بازیکن سال فوتســال آسیا در سال 
2017 انتخاب شد.

حالى که هنوز رســمًا نام برترین در
بازیکن سال فوتســال آسیا اعالم

نشده است اما على اصغر حسن زاده 
از ایران موفق به کسب این عنوان 
شده و روز چهارشنبه براى شرکت 
در مراســم اهداى جایزه خود در 

بانکوك حاضر خواهد شد. 
حســن زاده به همراه توحید 
فوتسالیســت  لطفى دیگر
و «جیــراوات  ایرانــى 
سورنویچیان» از تایلند به 
عنوان سه کاندیداى نهایى 
عنوان مرد سال فوتسال آسیا 

هستند.

ى ایرانى
هــام

ـر 
 
 
 

ایگزین 

فه اى ســازى اما در 
بمى کنم. هر ســه 
. مجوزها اعطا شده و 
یک راستى آزمایى از 
ین لحظه هم نداشته 
 استقالل، پرسپولیس

د.»

رشنونژاد در هلند هم نیست؟!

 پس
مس
در دید
این طلسم
با سپرى شد

طلسم عجیب
نتوانسته بود
هیچ گلى به
انصارى به تر
با گلزنى همی
ادامه جالل ال

سپاهان گلزنى
گل نزدن بهح
مربوط به دید
دو مرتبه در ور
برخالف هفته
موفقیت این تی
دروازه میزبانشا
را دست خالى تر

ساسان

هر 3 تیم ایرانـى  هر 2 طلسم سپاهان را شکست
در آسیا هستند؛ 

تکذیب مى کنیم!

 AFC تفاوت عجیب روایت فدراسیون فوتبال ایران و
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عادل، پسر شجاع!

غیبت تعجب برانگیز 
عراق و سوریه در 
بزنگاه حمایت از ایران

برف ها را ذوب نکردیم 
تا استخر درست نشود!

بعد از گذشت دو ســال از مناقشــه فوتبالى ایران و 
عربستان که منجر به برگزارى با رودررویى نمایندگان 
دو طرف در کشور ثالث شــده بود، کمیته مسابقات 
AFC با درخواست جدید سعودى ها و اماراتى ها علیه 

ایران و قطر مخالفت کرد.
در هنگام شــروع رأى گیرى در کمیته مســابقات 
کنفدراســیون فوتبال آســیا، با خــروج نمایندگان 
کشورهاى ذینفع از جلســه و غیبت نماینده سوریه، 
نماینده عراق هم در آستانه رأى گیرى سالن را ترك 
کرده است. غیبت نمایندگان عراق و سوریه در حالى 
بود که این دو کشــور همواره رابطه بسیار خوبى با 
فدراسیون فوتبال داشــتند و حداقل روى رأى آنها 
حساب مى شد. در نهایت بعد از انجام رأى گیرى، اعضا 
با درخواست عربستان و امارات مخالفت مى کنند تا این 
پرونده براى تأیید نهایى به هیئت رئیسه کنفدراسیون 
فوتبال آسیا ارسال شــود. در صورت موافقت هیئت 
رئیسه کنفدراسیون فوتبال آسیا، نمایندگان فوتبال 
ایران در فصل آینده تمــام بازى هاى خانگى خود را 
در ایران برگزار خواهند کــرد. با توجه به نفوذ فراوان 
سعودى ها در تصمیمات کنفدراسیون فوتبال آسیا و 
همچنین تداوم مناقشه سیاسى ایران و عربستان باید 
منتظر ماند و دید که هیئت رئیسه کنفدراسیون فوتبال 

آسیا با رأى کمیته برگزارى مسابقات چه خواهد کرد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهر تبریز گفت: سیستم 
گرمایش از کف ورزشگاه یادگار امام(ره) براى ذوب 
کردن برف نیست و براى عدم یخ زدگى چمن و سرسبز 

نگهداشتن آن است.
حبیب مقصــودى در خصوص عملکرد سیســتم 
گرمایشى هیتینگ در دیدار تراکتورسازى و سپیدرود از 
هفته سیزدهم لیگ برتر اظهار داشت: عملکرد سیستم 
هیتینگ براى سرسبز نگهداشــتن چمن ورزشگاه 
است و ما مى توانیم در دماى باالى 60 درجه آن را قرار 
دهیم و به خوبى تمامى برف ها آب مى شود اما با این 
کار بذرهاى چمن طبیعى که یک موجود زنده است به 
راحتى نابود مى شود. رئیس اداره ورزش و جوانان شهر 
تبریز تصریح کرد: برفى که با شدت در شهر تبریز بارید، 
باعث شد تا روند آب شدن برف ها با کندى روبه رو شود. 
سیستم هیتینگ همانند شوفاژ است و لوله هاى بزرگ 
با آب گرم در کف زمین نصب شــده است. اما با این 
شرایط هیچ وقت برف به صورت آنى ذوب نمى شود 
و اگر ما دماى سیستم هیتینگ را بخواهیم باال ببریم 

قطعاً چمن آسیب مى بیند.
مقصودى افزود: در بازى یوونتوس و گاالتاســراى 
که دو سال قبل برگزار شد، در ورزشگاه اختصاصى 
گاالتاسراى هم دقیقًا اتفاقى مثل روز جمعه رخ داد. 
سیستم هیتنگ براى ذوب کردن برف نیست، بلکه 
براى عدم یخ زدگى چمن و سرســبز نگهداشتن آن 
است. سیستم آتش مستقیم نیست که بخواهد برف 
را ذوب کند.  وى در پایان صحبت هایش خاطرنشان 
کرد: شما حســاب کنید اگر برفى حداقل 10 سانتى 
به صورت آنى بر روى چمن ذوب شــود، چه اتفاقى 
مى افتد. چمن ورزشگاه دقیقاً به یک استخرآب تبدیل 
مى شــود. بهترین اتفاق این است که با شیب مالیم 

برف ها آب شود تا آب هم جذب چمن شود.

اولین واکنش ساکت به انتقادات تند على کریمى: 

هر کسى سندى علیه من دارد رو کند
اتهامات على کریمى به مدیران فدراسیون فوتبال هنوز با واکنشى از سوى این فدراسیون همراه نشده است. از طرفى در غیبت 
مهدى تاج، دست راست او و یکى از کسانى که على کریمى انتقاداتى به عملکردش وارد مى داند، عالقه اى به صحبت در 

این موارد ندارد و مى گوید به نظرات على کریمى احترام مى گذارد.
یاغى سال هاى نه چندان دور فوتبال ایران و جادوگر بالمنازع بازى هاى تیم ملى، سکوت و گوشه نشینى را کنار 
گذاشته و بار دیگر قصد دارد خودش یک تنه بار شفاف سازى در فوتبال را به دوش بکشد. بعد از مصاحبه جنجالى على 
کریمى در شبکه ورزش و طرح سئواالت مختلف از رؤساى قبلى و فعلى فدراسیون فوتبال و درخواست شفاف سازى 

از سوى مهدى تاج در قبال این سئواالت، حاال همه در انتظار پاسخ فدراسیون فوتبال هستند.
فدراســیون بعد از مصاحبه تلویزیونى کریمى، بیانیه اى چندبندى را صادر کرد که به طور کامل طرح اتهاماتى مانند 
سندسازى، دادن رشوه براى گرفتن رأى و... را رد مى کند اما از على کریمى خواست با سند و مدرك حرف بزند و اگر از 
وجود چیزى مطمئن است مى تواند در فدراسیون فوتبال اسناد و مدارك خود را ارائه کند. کریمى اما بیکار ننشست و در 
روزهاى گذشته با اسنادى که رو کرد، مجدداً خواستار پاسخ از سوى فدراسیون شد اما هنوز خبرى از جواب فدراسیون 

فوتبال نیست!
کریمى بارها در مصاحبه هاى خود اعالم کرده که چشمداشتى به کمک کسى ندارد و از طریق فضاى مجازى به 
مقابله با مهدى تاج رئیس، على کفاشیان رئیس پیشین و نایب رئیس فعلى و محمدرضا ساکت دبیرکل فدراسیون 

فوتبال مى رود.
یکى از اسناد مدعى شده توســط او مربوط به کارت هاى هدیه 500 هزار تومانى است که ظاهراً به 
اعضاى مجمع فدراسیون اعطا شده و برخى رسانه ها مدعى شدند به هر کدام از رؤساى هیئت هاى 
فوتبال، چهار کارت هدیه دادند که رضایت آنها را در سفر به تهران براى حضور در مجمع انتخاباتى 

فدراسیون به نفع مهدى تاج تأمین کرده باشند.
کریمى همچنین مدیران فدراسیون را به تالش براى فرار از پاسخ دادن متهم مى کند. در چند وقت 
اخیر تاج در مراسم هاى کمى دیده شده و فرصت پاسخگویى به سئواالت على کریمى به دست 
نیامده است. او در حال حاضر در ایران حضور ندارد و براى پیگیرى مناقشه با عربستان به مالزى 
و ژاپن سفر کرده است. در غیبت او محمدرضا ساکت به عنوان دبیرکل عالوه بر وظایف کارى 
خود، در مراسم هایى مانند قرعه کشى فیفا هم شرکت خواهد کرد؛ از طرفى کریمى بارها 
به ساکت به عنوان دست راست تاج، تاخته و معتقد است تاج باید اجازه حضور افراد توانا 
در فدراسیون فوتبال را بدهد و هر کارى را به محمدرضا ساکت که در مواقعى عملکرد 

موفق نداشته نیز ندهد.
دبیرکل فدراسیون اما با گذشت چندین روز از اتهاماتى که کریمى به فدراسیون فوتبال 
و او وارد کرده بود، عالقه اى به پاسخگویى ندارد و همه چیز را به مسئولیت مهدى 
تاج محول مى کند. ساکت البته نسبت به صحبت هاى على کریمى واکنش نشان داد 
اما از گفتن مطالب بیشتر خوددارى کرد. او مى گوید: «ادعاهاى على کریمى درباره من 
صرفاً نظر شخصى او است که به آن احترام مى گذارم اما رئیس فدراسیون هم نظر 

خودش را دارد. اگر کسى سندى از مشکالت من دارد، مى تواند آن را ارائه کند.»
 

   خبر آنالین | چه کســى فکر مى  کــرد متولد 
شهرآراى تهران زمانى پرسروصداترین، جنجالى  ترین، 
جریان  ســازترین و محبوب  ترین مجرى- گزارشگر 
تلویزیون ایران شود. چه کســى فکر مى  کرد نوجوان 
الغر و نحیف مدرسه راهنمایى شهید باکرى و دبیرستان 
البرز که در هنگام زنگ ورزش حتى همکالسى  هایش 
به او بازى نمى  دادند، چند سال بعد بزرگان فوتبال ایران 
را به بازى بگیرد. چه کســى فکر مى کرد دانشــجوى 
زرنگ رشته مهندسى دانشــگاه صنعتى شریف، روزى 
روزگارى چنان محبوب شود که در قامت مجرى و تهیه 
 کننده پربیننده  ترین برنامه ورزشى کل تاریخ سیماى 

ایران ظهور کند.
این اتفاق اما روى داد و عادل فردوســى  پور که پدرش 
اصالتًا اهل رفســنجان اســتان کرمان است با درایت، 
تالش و زرنگى  هایى مثال زدنى بــه هر آنچه تاکنون 
هم سلفانش در صداوسیما نرسیده بودند، رسید به  نحوى 

که کسى را یاراى رقابت با او نبود.
عادل با گزارش جــذاب بازى  هاى فوتبــال اروپایى 
و خصوصــًا لیگ جزیره آمــد؛ او تحولى شــگرف در 
گزارشگرى تلویزیون پدید آورد و با توجه به تسلطش 

به زبان انگلیســى و منابع مختلف خارجى، کوچک 
ترین اطالعات تیم ها و بازیکنان لیگ  هاى معتبر 

اروپایى را جمع  آورى کــرد و تحویل مخاطبى 

داد که تا آن زمان عادت کــرده بود به اطالعات نصف 
و نیمــه جهانگیر کوثــرى و بعداً البته کامــل تر جواد 
خیابانى. فردوســى  پور اما پا را از این هم فراتر گذاشت 
و با راه  اندازى برنامه 90 راهى را رفت که تاکنون هیچ 

مجرى- گزارشگر دیگرى نرفته بود.
فردوسى  پور با 90 چنان خود را به اهالى فوتبال تحمیل 
کرد که کمتر کســى، حتى باالترین مســئوالن رده 
 باالى ورزش توان برخورد با آن را نداشــتند. مسئولین 
صداوسیما نیز با درك موقعیت بسیار مطلوب برنامه 90، 
حمایتى دور از انتظار از عادل و برنامه  اش داشتند و دست 

او را براى ارائه برنامه  هاى مورد نظرش باز گذاشتند.
عادل فردوسى  پور طى نزدیک به دو دهه تهیه  کنندگى 
برنامه تلویزیونى 90، بارها و بارها جریان  ســاز شــد؛ 
محبوب شد، منفور شد، قرمز شــد، آبى شد، متهم شد، 
تهدید شــد اما همچنان عادل ماند تا رفســنجانى  ها 

سوغاتى خوبى تحویل جامعه ورزش ایران داده باشند.
بینندگان دایمى و حتــى غیردایمى برنامه 90 هیچ گاه 
مناظره امیر عابدینى و على فتح  ا... زاده مدیران عامل 
وقت دو باشگاه اســتقالل و پرســپولیس را فراموش

نمى  کنند.
آنان همچنین مناظره دوساعته «بالژویچ»، سرمربى 
وقت تیم ملى فوتبال 
ایــران بــا ناصــر 

باید نصرتى را بگیرد» (در آن بازى نصرتى بازى ضعیفى 
از خود ارائه داد و جالب آنکه فــرداى روز بازى، عادل 
فردوسى  پور که همراه تیم ملى در هتل محل اقامت ملى 
 پوشان اقامت داشت به دســتور محمد دادکان از محل 
هتل اخراج و راهى هتلى شد که سایر خبرنگاران در آن 

حضور داشتند.)
عادل فوتبال ایران اما همیشه مخالفین سرسختى هم 
داشــته که محمد مایلى کهن و امیر قلعه نویى پیشتاز 

آنان هستند.
فردوسى پور در این سال ها بحران هم کم نداشته؛زمانى 
شــایعه جدى تعطیل  شــدن برنامه 90 مطرح شــد. 
شــایعه اى که پس از آن برنامه 75 دقیقه  اى معروف، 
حتى مازیار ناظمى، مجرى سابق صداوسیما و دوست 

نزدیک عادل فردوسى  پور نیز به آن اشاره کرد.
این اتفاق اما به فاصله یک هفته برعکس شد و در مانور 
قدرتى که فردوســى پور به راه انداخت، ارسال بیش از 
دومیلیون پیامک به این برنامه، رکوردى بود که عادل 
و برنامه  اش از خود به یادگار گذاشتند تا مخالفان 90 و 
فردوسى  پور بدانند 90 همچنان هســت و با قدرت به 

کارش ادامه مى  دهد.
به نظر مى رسد عادل همچنان بى رقیب، چهره شماره 
یک رسانه هاى ورزشى است، خواه او را دوست داشته 

باشیم خواه نه.

احمدپور، ســردبیر فقید روزنامه خبر ورزشى به  عنوان 
منتقد و پژمان راهبر، سردبیر اســبق جهان فوتبال به  
عنوان حامى ســرمربى کروات تیم ملــى را فراموش 

نمى  کنند.
بینندگان برنامه 90 حتمًا حرف هاى شــنیدنى محسن 
صفایى فراهانى بعد از جریــان تعلیق فوتبال ایران را از 
یاد نخواهند برد؛ شبى که مردم فوتبال  دوست فهمیدند 
سازمان تربیت بدنى درســت مى  گوید یا یاران صفایى 

فراهانى.
مخاطبان عادل فردوســى  پور مناظره علــى دایى با 
فردوسى  پور، آخوندى سخنگوى آن سال هاى سازمان 
تربیت بدنى با فردوســى  پور، افشــاگرى عادل درباره 
«دو کارمو» برزیلى، اولین گفتگــوى تلفنى با فریدون 
زندى که در آن سال ها تسلط آنچنان مناسبى به زبان 
فارسى نداشــت و تازه به اردوى تیم ملى دعوت شده 
بود، دعواى لفظى محمد مایلى  کهن و ســردار آجرلو 
مدیرعامل اســبق پاس تهران و... را بــا برنامه 90 به  

یاد دارند.
عادل فردوســى  پور به  جز برنامــه 90 و در قامت یک 
گزارشگر فوتبال، حاشــیه  هاى دیگرى نیز آفریده؛ چه 
زمانى  که در جام ملت  هاى آســیا- در زمان ریاســت 
محمد دادکان- و در بازى بین ایران و عمان در وصف 
بازى ضعیف و دور از انتظار محمد نصرتى گفت: « یکى 

عادل فردوسى 
 پور طى نزدیک به دو 

دهه تهیه  کنندگى 
برنامه تلویزیونى 90، 
بارها و بارها جریان  
ساز شد؛ محبوب 

شد، منفور شد، قرمز 
شد، آبى شد، متهم 
شد، تهدید شد اما 

همچنان عادل ماند تا 
رفسنجانى  ها سوغاتى 

خوبى تحویل جامعه 
ورزش ایران داده 

باشند

السد در حساس ترین بازى هفته نهم لیگ ستارگان قطر از الدحیل پذیرایى کرد و با نتیجه  4 بر 
2 تن به شکست داد. مرتضى پور على گنجى، ستاره ایرانى الســد در این دیدار مثل همیشه در 
ترکیب اصلى تیمش به میدان رفت و 90 دقیقه بازى کرد. پور على گنجى بعد از سوت بازى به دلیل 

خستگى بیش از حد دچار تنگى نفس شد و به بیمارستان منتقل شد. بازیکنان السد به ویژه  «ژاوى» 
نگران وضعیت این بازیکن ایرانى شدند و در زمین بر بالین این لژیونر ایرانى حاضر شدند.

گروهى از رسانه هاى ایتالیایى اعالم کردند، «کارلو آنچلوتى» 
پیشنهاد کار به عنوان ســرمربى تیم ملى عربستان سعودى در جام 

جهانى 2018 را رد کرده است.
طبق اعالم شبکه «اسپورت مدیاست پرمیوم» ایتالیا، پس از برکنارى «ادگاردو 

بائوسا» از سرمربیگرى تیم ملى عربستان، مسئوالن فدراسیون فوتبال این کشور 
با سرمربى سابق تیم هاى میالن، پارى سن ژرمن، چلسى و رئال مادرید 

که دو ماه پیش از سرمربیگرى بایرن مونیخ بر کنار شد، تماس هایى 
داشته اند و با وجود ارائه پیشنهادى که از نظر مالى چشمگیر بوده، 

نتوانسته اند نظر او را جلب کنند.
در همین حال گفته مى شود که آنچلوتى در برابر پیشنهاد 

هدایت تیم ملى ایتالیا هم مقاومت مى کند تا رئیس 
جدید فدراسیون فوتبال ایتالیا بعد از استعفاى 

«کارلو تاوکیو» مشخص شود.
بائوسا که دو ماه پیش جاى «برت فن مارویک» را 
روى نیمکت تیم ملى عربستان گرفت، هفته گذشته 
پس از هدایت این تیم در پنج بازى دوستانه که در 

آنها دو پیروزى و سه شکست داشت، اخراج شد.

یادداشتى بى بهانه براى فردوسى پور که همچنان 90 را در اوج نگه داشته است

تالشو زرنگى هایى مثال زدنى بــه هر آنچه تاکنون 
هم سلفانش در صداوسیما نرسیده بودند، رسید به  نحوى

که کسى را یاراى رقابت با او نبود.
عادل با گزارش جــذاب بازى  هاى فوتبــال اروپایى 
و خصوصــًا لیگ جزیره آمــد؛ او تحولى شــگرف در

گزارشگرى تلویزیون پدید آورد و با توجه به تسلطش 
به زبان انگلیســى و منابع مختلف خارجى، کوچک 

ترین اطالعات تیم ها و بازیکنان لیگ  هاى معتبر
اروپایى را جمع  آورى کــرد و تحویل مخاطبى

تهدید شــد اما همچنان عادل ماند تا رفســنجانى  ها 
سوغاتى خوبى تحویل جامعه ورزش ایران داده باشند.

بینندگان دایمى و حتــى غیردایمى برنامه 90 هیچ گاه 
مناظره امیر عابدینى و على فتح  ا... زاده مدیران عامل 
وقت دو باشگاه اســتقالل و پرســپولیس را فراموش

نمى  کنند.
آنان همچنین مناظره دوساعته «بالژویچ»، سرمربى 
وقت تیم ملى فوتبال 
ایــران بــا ناصــر

ط آنچ ل ن ر ز
فارسى نداشــت و تازه به اردوى

بود، دعواى لفظى محمد مایلى  که
و.. مدیرعامل اســبق پاس تهران

یاد دارند.
عادل فردوســى  پور به  جز برنامــه
گزارشگر فوتبال، حاشــیه  هاى دیگ
زمانى  که در جام ملت  هاى آســیا-
محمد دادکان- و در بازى بین ایران
بازى ضعیف و دور از انتظار محمد نص

هاى ایتالیایى اعالم کردند، «کارلو آنچلوتى» 
واقعیت هاى برگزار نشدن 
بازى روز جمعه در تبریز

رد کرد
سرمربى رئال مادرید پیشنهاد سرمربیگرى عربستان را 

ضى
مرت

ان 
گر
ى ن

ژاو
ضى

مرت
ان 
گر
ى ن

ژاو
پیشنهاد کار به عنوان ســ

8جهانى 2018 را رد کردهاست.
طبق اعالم شبکه «اسپورت مدیا

ببائوسا» از سرمربیگرى تیم ملى عر
بببا سرمربى سابق تیم هاى میال
که دو ماه پیش از سرمربیگ
داشته اند و با وجود ارائه پی

نتوانسته اند نظر اورا جلب
در همین حال گفته مى ش
هدایت تیم ملى ایتالیا
جدید فدراسیون فوت

«کارلو تاوکیو» مشخص
بائوسا که دو ماه پیش ج
روى نیمکت تیم ملى عربست
پس از هدایت این تیم در پ
آنها دو پیروزى و سه شکس

گروهى از رسانه هاىا

یپی ددیدد ررررر



1414حوادثحوادث 3095 سال چهاردهمیک شنبه  5 آذر  ماه   1396

کفتار شــب هاى تهران براى پرده بــردارى از راز جنایات خود 
مقابل دوربین قــرار گرفت اما زمانى که به نام مادر خود رســید 

بغضش شکست.
دوم آبان ماه سال جارى پسرى 24 ساله به جرم تجاوز سریالى 
به زنان شوهردار دستگیر شد. این پسر که تازه از زندان آزاد شده 
بود با خودروى ســرقتى مزدا 3 اقدام به مسافرکشى مى کرد. او 
زن هاى جوان را ســوار خودرو کرده و در مناطق خلوت تهران 
و در فرصتى مناســب به آنها تجاوز مى کرد. این جوان شیطان 
صفت به هشت فقره تجاوز، سه فقره سرقت خودرو و تعداد زیادى 
سوابق کیفرى دیگر اعتراف کرده است. یکى از قربانیان کفتار 
شــب هاى تهران پس از رهایى از چنگال وى توانست از پالك 
ماشــین او عکس بگیرد و آن را در اختیار پلیس قرار دهد. بدین 
ترتیب نیروهاى پلیس پس از شناسایى ماشین این جوان شیطان 
صفت در الین کندرو خیابان خاوران طى یک عملیات تعقیب و 
گریز و با شلیک22گلوله او را از شیشه شکسته ماشینش بیرون 
کشیده و دستگیر کردند. پس از گذشت یک ماه از دستگیرى این 
پسر24ساله خبرنگار پایگاه اطالع رسانى رکنا به سراغ وى رفته 

و با گفتگویى با وى ترتیب داده که در ادامه آن را مى خوانید.
بى صبرانه منتظر دیدنش بودیم، توصیفات گوناگونى از او مى شد، 
از دستگیرى جنجالى اش با شلیک 22 گلوله تا آزارهاى وحشت 
آور زنان توسط او که سکوت شب هاى تهران را مى شکست همه 

و همه باعث مى شد تا منتظر دیدن او بمانیم.
در همین افکار بودیم که مأمور آگاهــى گفت آوردنش. به کنار 
در ورودى رفتیم. صــداى برخورد زنجیر پابنــدش با زمین هر 
لحظه نزدیک تر مى شد. از روى پله ها باال آمد و براى اولین بار 
چهره اش را دیدیم. کفتار شب هاى تهران نه درشت اندام بود و نه 
جاى چاقو روى دست ها و صورتش داشت. او یک جوان 24 ساله 
بود که شاید بسیارى از قربانیان او گول ظاهر ساده اش را خوردند. 
وارد اتاق شد و پشت صندلى نشست. افسر پرونده او نیز مقابلش 

نشست و گفتگوى اختصاصى پشت درهاى بسته آغاز شد.
ابتدا نامش را پرســیدند، در جواب گفت «محمد» هستم، خیلى 
آرام صحبت مى کرد، انگار نه انگار که در مقابل او هشت پرونده 

سیاه تجاوز قرار دارد. 
از کارش پیش از اینکه بزهکار شود پرسیدم و با همان لحن گفت: 
«حدود یکســال پیش در مکانیکى کار مى کردم و درآمدم 600 
هزار تومان در ماه بود و این درآمد کفاف من را نمى داد زیرا کمک 
خرج خانه نیز بودم. پس از اینکه محل کارم را ترك کردم دنبال 
کار گشتم اما پیدا نکردم. هرجا رفتم کارت ملى، شناسنامه و عدم 
سوءسابقه مى خواست براى همین نمى توانستم جایى کار کنم 
زیرا سابقه کیفرى هم داشتم.» متهم در حالى که صدایش به زور 
از گلو خارج مى شد گفت: «سوابقى مانند سرقت و دعوا داشتم. 

چیز دیگرى یادم نمى آید.»
کفتار شــب هاى تهران در مورد اولین دعوایى که تجربه کرده 
بود گفت: «با رفیقم دعوا کردم و با شیشه نوشابه به سر او زدم و 
شکایت کرد.» در همین هنگام یک زخم کهنه روى دست راست 
متهم توجه ما را جلب کرد، زمانى که از این زخم پرسدیم گفت: 
«داشتم با همسایه خود کل کل مى کردم، مى گفت نباید ماشین 

خود را اینجا پارك کنى من هم با مشت زدم به شیشه.»

خمیازه هاى پى در پى متهم پرونده هاى سیاه سریالى تهران که 
به گفته خودش به دلیل سرد بودن بازداشتگاه و بى خوابى اش بود 
به زحمت به او اجازه صحبت کردن مى داد، اما باید توجه داشت 
که کفتار شب هاى پایتخت به شیشه اعتیاد دارد و این خمیازه ها 
و بى حالى بیشتر به دلیل دورى از شیشه است. کفتار شب هاى 
تهران سعى داشت تا در گفتگو طورى نشان دهد که تمام قربانیان 
با او دوست بودند و به خواسته خودشان در دام سیاه او افتادند. او 
گفت: «اکنون روابط به گونه اى اســت که هرکس وارد رابطه 
دوستى شود قطعًا رابطه جنسى در پى دارد. این چیزى است که 

من دیده ام.» 
همین هنگام از او پرسیده شــد چند مورد از قربانیانش به قول 
خودش با او دوست نبودند و به زور در دام او افتادند و در حالى که به 
او التماس مى کردند به آنها تجاوز مى کرد؟ محمد با لحن آرامى 
گفت نمى دانم. متهم در ادامه از اولین تجربه رابطه جنسى خود 
پرده بردارى کرد و در حالى که صدایش با زحمت شنیده مى شد 

گفت: «نمى دانم، راهنمایى بودم، دوستم بود.»
چند برادر دارى؟ آیا آنها ازدواج کردند؟ 

دو برادر. نمى دانم یکسالى مى شود از آنها خبر ندارم.
از خانه فرار کردى؟

نه خانه نمى روم.
خانه نمى روى چون راهت نمى دهند؟

بله.

چرا؟
چون شیشه مصرف مى کنم.

آخرین ماشین را کى سرقت کردى؟
دو سه روز پیش  از دستگیرى.

باالترین مدلى بود که سرقت کرده بودى؟
سرش را به سمت پایین به نشانه تأیید تکان مى دهد.

چطور نقشه خودت را در ماشین عملى مى 
کردى؟

با چاقو یا پیچ گوشتى در محل هاى خلوت شهر تهدیدشان مى 
کردم، اول داد و بیداد مى کردند ولى وقتى مى دیدند راهى ندارند 

تسلیم مى شدند و...
فکر نمى کردى که از تو شکایت کنند؟

نه.
چرا؟ فکر مى کردى از ترس آبرویشــان 

شکایت نکنند؟
سکوت.

قربانیان خودت را چطور انتخاب مى کردى؟
خمیازه مى کشد و مى گوید: بوق مى زدم.

به غیر از این خودرو چه خودروهایى سرقت 
کرده بودى؟

پراید بود و مزدا.
چند وقت است که از مادرت خبر ندارى؟

بغضش مى شکند و در حالى که صورتش را اشک فرا مى گیرد 
مى گوید: خیلى وقت است.

مى دانى خانمى که شوهر داشته و تو آن بال 
را سرش آوردى چقدر از نظر روانى به هم 

ریخته؟
دوباره خمیازه مى کشد و مى گوید: نمى دانم.

از پدرت چیزى مى خواستى که برایت تهیه 
نکرده باشه؟

بله خیلى چیزها، مثًال دوچرخه.
دوست داشتى خانواده ات برایت چه کارى 

انجام بدهند؟
دوباره بغض مى کند و اشــک صورتش را فرا مــى گیرد و مى 

گوید: هیچى.
در این یکسال که خانه نبودى کجا بودى؟

در ماشین مى خوابیدم و گاهى اوقات به خانه دوستم مى رفتم که 
او هم معتاد به شیشه بود.

براى سرقت خودرو چند وقت زندان بودى؟
دو سال.

چرا اصالح نشدى؟
به دلیل کارى که نکرده بودم رفتم زندان، دوستم سرقت کرده 
بود پاى منم گیر افتاد. در تعقیب و گریز پلیسى دوستم تیر خورد و 

مرد و همه چیز گردن من افتاد.

چرا هیچ رفیق درستى نداشتى؟
محله ما این جورى اســت، در کوچه ما همه آدم ها همینطورى 

هستند.
انتخاب مصرف شیشه دست تو بوده یا نه؟

خمیازه کشید و گفت: بله و پس از چند ثانیه گفت: نه تقصیر رفیقم 
بود. دوستم به من تعارف کرد و گفت با یک کام طورى نمى شود 
معتاد نمى شوى، یه کام گرفتم حس عجیبى به من دست داد که 

از آن به بعد رفتم سمت شیشه.
یکى از اقدامات ســیاهت را برایمان شرح 

بده.
خانمى را که همراه یک بچه بود ســمت شرق تهران در خیابان 
دیدم،پرســیدم کجا مى روید؟ گفت مى خواهم چمدان بخرم، 
گفتم من جایى را مى شناســم که چمدان هــاى خوبى دارد و 
سوارش کردم. بچه اش را به دوستش سپرد و سوار شد و رفتیم 

و در جایى خلوت...
یک مورد دیگر را در میدان هفت تیر سوار کردم و در جایى خلوت 
خودرو را به دیوار چسباندم تا قربانى نتواند پیاده شود و سپس با 

تهدید چاقو...
اگر قانون و امنیتى وجود نداشت چکار مى 

کردى؟
آدم مى شدم.

چهار بار رفتى زندان تأثیر نکرده، درســت 
است؟

چهار بار رفتم زندان مسائل مربوط به سرقت را یاد گرفتم.
یعنى زندان هیچ چیز مفیدى نداشت؟

سکوت.
در ادامه این گفتگو بازپرس پرونده کفتار شــب هاى تهران از 
ابهامات این پرونده پرده بردارى کرد و گفت: اداره شانزدهم پلیس 
آگاهى تهران از 13 مرداد ماه سال جارى پیگیر این پرونده شد. به 
این صورت که خانمى 32 ساله مجرد به کالنترى 128 تهران نو 
مراجعه کرد و از ربایش و سرقت و تجاوز به عنف شکایت کرد. تا 
اینکه در روز دوم آبان ماه متهم شناسایى و در یکى از اتوبان هاى 

تهران در تعقیب و گریز پلیسى دستگیر شد.
کارآگاه در ادامه گفت: این فرد چون ســابقه دار اســت با هوش 
خاصى جواب ســئواالت را مى داد و پرونده هایــى که با پراید 
اقدام به ربایش خانم ها کرده بود ادعا مى کــرد که قربانیان را 
نمى شناســد، زیرا دید مردم به این اســت که پرایــد به عنوان 
خودروى مسافرکشى شناخته شــده است و اگر بخواهد اعتراف 
کند شاکیان به عنوان مسافر سوار شدند در اصل قبول کرده که 
این کار را به زور انجام داده است این در حالى است که خودروهایى 
که با مزدا خانم ها را ســوار کرده بود اعتراف کرد زیرا دید مردم 
اینگونه است که خانمى که سوار مزدا شده است مشکل دارد این 
در حالى است که این گونه نیست و این خانم ها در شرایطى قرار 
گرفتند که ناچار به اعتماد به این فرد شدند. وى ادامه داد: این در 
حالى است که یکى از شاکیان این پرونده که سوار مزدا شده بود در 
مقابل خواسته او مقاومت کرده بود، به گونه اى که شیشه خودرو 
شکسته شد و روز بعد هم بخاطر شکستگى شیشه خودرو گشت 
کالنترى به این خودرو مظنون شد و تعقیب و گریز شکل گرفت.

زنان را با پیچ گوشتى و چاقو تهدید مى کردم
کفتار شب هاى تهران راز جنایاتش را فاش کرد:

مأموران گمرك از قسمت هاى مختلف یک دستگاه 
کامیون 184 قطعه شمش مس قاچاق کشف کردند .

این اولیــن بار اســت که مأمــوران گمــرك در 
عملیات هاى مبارزه با قاچــاق کاال و مواد مخدر با 

قاچاق شمش مس مواجه مى شوند.
قاچاق شمش مس تاکنون سابقه نداشته و این اقدام 
موجب حیرت مأموران گمرك شــده است. این در 
حالى است که برخى ها افزایش قیمت مس را دلیل 
این اقدام مى دانند ولى با این حــال واردات قانونى 
مس با پرداخت حداقل حقوق ورودى امکانپذیر است 

و ایران یکى از صادرکنندگان مس در دنیا به شمار مى رود.
مأموران گمرك در این عملیات در نتیجه کنترل و بازرسى از کامیون ورودى به کشور از مرز ترکمنستان تعداد 184 قطعه 
شمش مس به وزن تقریبى 994 کیلوگرم کشف کردند که به طرز ماهرانه اى در قسمت هاى مختلف کامیون جاسازى 
شده بود. یکى از جالب ترین قسمت هایى که راننده متخلف انواع شمش مس را براى ورود غیر قانونى به کشور جاسازى 

کرده بود، زاپاس کامیون بود.
عالوه بر آن انواع شمش مس در کابین راننده، جعبه بغل ماشین و زیر کانتینر 40 فوت هم جاسازى شده بود که توسط 

مأموران گمرك کشف شد. کاالى مکشوفه و متهم به مراجع ذیربط ارجاع شدند.

آتش ســوزى در هتل لئوگرند واقع در شهر ساحلى 
باتومى این کشور، جان یک ایرانى و ده گرجستانى 

را گرفته است.
طبق بیانیه ابتدایى «گئورگى گاخاریا»، وزیرکشور 
گرجستان در این باره که در 24 نوامبر (3 آذر) منتشر 
شد، وقوع این آتش سوزى در ساعت 20ویک دقیقه 
به نیروهاى امدادى گزارش شده و تیم هاى نجات 
ظرف سه دقیقه به محل حادثه رسیدند. احتماًال آتش 

ازطبقه چهارم هتل آغاز شده است. 
گاخاریا خاطرنشان کرد: متأسفانه، تنها راه پله موجود 
با دود مسدود شده بود و افراد در طبقه هفتم سرگردان شده بودند. آتش نشان ها ناچار شدند تا از جرثقیل براى خالى کردن 

سکنه این هتل استفاده کنند. در ساعت 55 دقیقه بامداد پایان عملیات تخلیه ساختمان اعالم شد. 
بنابر گزارشات رسیده بر اثر این آتش سوزى 21 نفر به دلیل عوارض ناشى از استنشاق دود به بیمارستان فرستاده شدند 
و 18 نفر که پنج نفرشان ترکیه اى و 12 نفر نیز از شهروندان گرجستان هســتند، در بیمارستان هاى باتومى بسترى

 شده اند.

4 نفر از اعضــاى یک خانــواده بر اثــر گاز گرفتگى 
در روســتاى ابراهیم آبــاد شهرســتان اراك جــان 

باختند.
ساعت 19 و 45 دقیقه جمعه شب گزارشى از جان باختن 
اعضاى یک خانواده در روستاى ابراهیم آباد شهرستان 

اراك به مرکز فوریت هاى پلیسى 110 اعالم شد.
با اعالم ایــن خبــر بالفاصله تیم هــاى تخصصى از 
کارآگاهان پلیــس و دیگر تیم هــاى تخصصى، براى 

بررســى موضوع به محل اعزام شدند و بنابر گزارش ها 
و بررسى هاى اولیه، چهار نفر از اعضاى این خانواده  به 
علت گازگرفتگى ناشى از مسدود بودن مسیر دودکش 

بخارى، جان خود را از دست داده اند.
بر اثر این حادثه تلخ، مادر خانواده حدوداً 32 ســاله به 
همراه پسر چهار ساله و دختران هشت و ده  ساله اش جان 
باختند. تحقیقات تکمیلى از سوى کارآگاهان پلیس در 

دست بررسى است.

راز قتل پسر بچه افغان همچنان در هاله اى از ابهام

مادر متهم: پسرم عقب  مانده ذهنى است
 جاسازى شمش مس در زاپاس 

یک ایرانى بین 11 کشته آتش سوزى در گرجستان  

قاتل خاموش، مادر جوان و3 فرزندش را کشت 

به دنبال اولین برف ورزقان، تصادف 
ماشــین عروس و داماد، آنها را راهى 

بیمارستان کرد.
برف و کوالك روز جمعه مانع شادى 
عروس و داماد ورزقانى شد که  قصد 
داشتند به خانه بخت بروند، برف و این 
زوج به جاى رفتن بــه خانه بخت، به 

بیمارستان منتقل شدند.
در پى تصادف ساعت 15 روز جمعه و 
در اثر برخورد پیکان با ماشین عروس، 
عروس و داماد توسط اورژانس 115 
به بیمارستان عالمه جعفرى ورزقان 
انتقال داده شــدند. اقدامات الزم در 
اورژانس بیمارســتان براى عروس و 
داماد انجام شــد و هر دو براى ادامه 
درمان به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز 

ارجاع داده شدند.

عروس و داماد 
به جاى خانه بخت 
راهى بیمارستان 

شدند

با شکسته شدن حکم دیه و زندان مرد دیوانه در دیوان عالى 
کشور وى براى دومین بار پاى میز محاکمه ایستاد.

سوم خرداد 93 پسر هفت ساله افغان به نام «هادى» در راه 
بازگشت از مدرسه در روســتاى قلعه نو ورامین ناپدید شد. 
تالش براى افشاى راز ناپدید شدن پسر خردسال آغاز شده 
بود که دوستان هادى گفتند آخرین بار این پسربچه را همراه 
مرد ایرانى به نام «امیر» دیده اند. به این ترتیب امیر 28ساله 
بازداشت شد اما خودش را بى اطالع از سرنوشت شوم پسر 

بچه افغان نشان داد.
هشت شبانه روز از این ماجرا گذشت و تالش اهالى روستا نیز 
براى یافتن هادى نتیجه نداده بود که امیر پسرعموهاى هادى 
را به گندمزارى در حاشیه روستا برد و آنها با استخوان هاى 
کوچک یک کودك زیر درخت توت روبه رو شدند. پلیس در 
جریان قرار گرفت و بقایاى جنازه به پزشکى قانونى فرستاده 
شد. در حالى که آزمایش نشان داد بقایاى استخوان ها متعلق 
به پسر بچه افغان است در بررسى ها اثرى از سوزاندن با اسید 
و یا به آتش کشیدن جنازه به دست نیامد و مشخص شد جنازه 

احتماًال در این مدت خوراك حیوانات وحشى شده است.
امیر در اداره آگاهى به جنایت اعتراف کرد و گفت: «من دوست 
هادى بودم. او را سوار دوچرخه ام کردم تا به گندمزار برویم. 
زیر درخت توت نشستیم و با هم توت خوردیم. همان موقع بود 
که وسوسه شدم و فکر آزار پسر بچه به ذهنم رسید اما او که 
متوجه ماجرا شده بود قصد فرار داشت که با سنگ به سر او زدم 

و به خانه برگشتم. چهار روز بعد که اهالى روستا دنبال هادى 
مى گشتند به گندمزار برگشتم و با جنازه او روبه رو شدم که 
متعفن شده بود. من بار دیگر به خانه رفتم و چند روز بعد پسر 

عموهاى هادى را به محل جنایت بردم.»
این متهم سال گذشته پاى میز محاکمه ایستاد و خودش را به 
دیوانگى زد. او در حالى که در تمام مراحل بازجویى لبخند بر 
لب داشت با خونسردى به سئواالت هیئت قضائى جواب هاى 
سرباال داد و مدعى شد ضربه اى که با سنگ به سر پسربچه 

افغان زده بود موجب مرگ او نشده است.
سپس وکیل متهم به دفاع پرداخت و ادعاى عجیبى مطرح 
کرد. وى گفت: «مدتى پیش کودکى در همین روستا ربوده 

شده و پس از قتل کلیه ها و کبدش به سرقت رفته بود. بعید 
به نظر نمى رسد که هادى نیز بر اثر ضربه سنگ از سوى امیر 
بیهوش و سپس در دام قاچاقچیان انسان گرفتار شده باشد. 
چون موکلم در مراحل بازجویى گفته است وقتى گندمزار را 

ترك کرده هادى هنوز زنده بوده است.»
مادر متهم نیز به قضات دادگاه گفت: «وقتى امیر شش ماهه 
بود متوجه شدیم که دچار عقب ماندگى ذهنى است. امیر سال 
ها تحت درمان پزشک بود و 12ســال در مدرسه استثنایى 
درس خواند اما حتى خواندن و نوشتن هم یاد نگرفت. امیر 
روزى 15 قرص مى خورد و پزشکان بارها از ما خواستند تا او را 
در بیمارستان بسترى کنیم اما من و همسرم قبول نکردیم. این 
زن کارت امیر را که در آن ثبت شده بود امیر عقب مانده ذهنى 
است به قضات نشان داد.» در پایان جلسه هیئت قضائى وارد 
شور شد و با توجه به نظر پزشکى قانونى که درآن آمده بود امیر 
دچار اختالل حواس و درجه اى از عقب ماندگى است وى را 
از قصاص معاف و او را به پرداخت دیه و زندان محکوم کردند. 
حکم صادره اما با اعتراض اولیاى دم در دیوان عالى کشــور 
تحت رسیدگى موشــکافانه قرار گرفت و تأیید نشد. به این 
ترتیب امیر هفته گذشته بار دیگر در شعبه دوم دادگاه کیفرى 
یک استان تهران پاى میز محاکمه ایستاد. در این جلسه متهم 
بار دیگر به سئواالت هیئت قضائى پاسخ نداد و ادعا کرد فقط 

با سنگ به سر پسر بچه زده است.
در پایان جلسه هیئت قضائى وارد شور شد تا رأى صادر کند.
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مدت زمان زیادى است که کاربران ایرانى به دلیل وجود 
تحریم هاى بین المللى امکان خرید از فروشــگاه هاى 
خارجى را ندارنــد و از همین رو فروشــگاه هاى داخلى 
براى سالیان دراز بدون وجود رقیبى قدرتمند، تقریباً تمام 
سهم خرده فروشــى آنالین ایران را از آن خود کرده اند. 
اما سئوالى که وجود دارد این است که در حالى که هیچ 
رقیب خارجى اى براى این فروشــگاه ها وجود ندارد، آیا 
فروشــگاه هاى معتبر و قدرتمند ایرانى تــوان رقابت با 
آمازون و دیگر وب سایت هاى فروش آنالین را دارند و 

توانسته اند رضایت کاربران ایرانى را جلب کنند؟! 
اگر بخواهیم به فروشــگاه هاى قدرتمند ایران براساس 
میزان بازدید و رتبه کشــورى اشاره کنیم، مى توانیم به 
دیجى کاال با رتبه 3 کشورى و رقیب تازه وارد آن، بامیلو 

با رتبه 16 اشــاره کنیم. هرچند که آمارهاى رتبه بندى 
الکسا به صورت دقیق نیست و به راحتى مى توان آن را 
دور زد، اما معیار خوبى اســت تا بتوانیم پر بازدیدترین و 
معروف ترین فروشگاه هاى کشور را پیدا کنیم! با این حال 
نمى توان از طریق آمار الکســا به میزان فروش و درآمد 
فروشگاه ها رسید و از طرفى هم هیچ آمار رسمى و کاملى 
از میزان فروش فروشگاه هاى ایرانى وجود ندارد. بنابراین 
بیشتر به مقایسه کیفیت سرویس دهى و آمارهاى ارائه 

شده توسط آمازون خواهیم پرداخت.
آمازون در ســال 1994 تاسیس شــد و در حال حاضر 
بیش از 300 میلیون کاربر فعال دارد. براساس آمارها 30 
میلیون کاربر از اپلیکیشن این فروشگاه استفاده کرده و 

طریق آمــازون اقدام به 100 هزار فروشــنده از 

فروش محصوالت خود مى کنند. در سال 2016 میزان 
فروش آمازون 136 میلیارد دالر بــود که این رقم، 2,4 
میلیارد دالر سود خالص براى این فروشگاه در پى داشت. 
براساس آمارهاى رسمى، آمازون بیش از 3 میلیارد دالر 
در هر سال هزینه تبلیغات ویدیویى مى کند و 541 هزار 
کارمند دارد، همچنین 45 هزار ربات کامال هوشمند نیز 
در بخش انبار به این کمپانــى خدمت مى کنند. بیش از 
دوسوم خانواده هاى آمریکایى یعنى حدود 80 میلیون نفر 
خرید هاى خود را از آمازون که مقر اصلى آن در ایاالت 
متحده است، انجام مى دهند و عضو این فروشگاه هستند. 
در نهایت ارزش کمپانى آمازون بیش از 54 میلیارد دالر 
قیمت گذارى شــده و از همین رو ششمین برند با ارزش 
جهان محسوب مى شود. از آمارهایى که آمازون به صورت 
رسمى در اختیار عموم قرار داده، مى توان اینگونه نتیجه 
گرفت که این کمپانى به قدرى بزرگ است که درآمد کل 

آن با بودجه یک کشور قدرتمند برابرى مى کند!
حال اجازه دهید به کیفیت ســرویس دهى و آمارهاى 
موجود از دیجى کاال و بامیلو بپردازیم و حدس بزنیم که 

اگر آمازون در ایران خدمات خود را ارائه مى کرد آیا این 
فروشگاه ها مى توانستند به این شکل قدرت نمایى کنند؟!

روز جمعه دو فروشــگاه مطرح ایرانى با طرح تخفیفى 

حراجمعه و جمعه بــه خرید و تبلیغات گســترده قبلى، 
میزبان کاربران زیادى شدند و این موضوع باعث شد که 
هر دو فروشگاه براى ساعت ها با اختالل روبرو شوند. به 
طورى که بامیلو مرتب از دسترس خارج مى شد و دیجى 
کاال نیز با اختالل بسیار زیادى روبرو بود و تا کاربران به 
خود بجنبند و اختالالت را کنار بزنند، کاالهاى اصلى تمام 
شد! از همین رو کاربران بسیارى در شبکه هاى اجتماعى 
نارضایتى خود را از کیفیت سرویس دهى هر دو فروشگاه 

اعالم کردند. 
در سال 2013 آمازون بزرگ ترین قطعى خود را تجربه 
کرد و این فروشگاه براى 40 دقیقه از دسترس خارج شد. 
این موضوع باعث شــد که این فروشگاه 5 میلیون دالر 
خسارت به خود ببیند. چرا که میزان فروش غول فروش 
آنالین در هر دقیقه 117 هزار دالر بود که در حال حاضر 
به بیش از 500 هزار دالر رسیده است! به زبان ساده تر 
این فروشگاه در هر ثانیه 600 کاال را به فروش مى رساند!  
اما با این حال از آن زمان به بعد هیچ گزارشــى مبنى بر 
وجود اختالل گسترده در وب سایت این فروشگاه به ثبت 

نرسیده است. این موضوع نشان مى دهد که آمازون به 
قدرى نسبت به زیر ســاخت خود حساس است که هیچ 

کاربرى را رد نمى کند.

از طرفى آمازون و بسیارى از فروشگاه هاى دیگر، براى 
کاالهاى تخفیف خورده نیز دقیقاً تعداد کاالهاى موجود را 
به نمایش مى گذارد تا کاربران بدانند چه تعداد محصول 
با تخفیف عرضه خواهد شد! چراکه براى کاربران عجیب 
اســت که یک محصول زمانى که بک وب ســایت با 

اختالل روبرو شده در کمتر از 10 دقیقه به اتمام برسد!
از میزان نصب اپلیکیشن دیجى کاال با بیش از 2 میلیون 
و بامیلو با 200 هزار نصب و همچنین میزان بازدید این 
فروشگاه ها در کشور، مى توان یک نتیجه تقریبى گرفت. 
براساس آمار رسمى مرکز آمار در سال 95، تعداد جمعیت 
ایران در حدود 80 میلون نفر است و تعداد خانواده هاى 
ایرانى در حدود 24 میلیون اعالم شــده است. از همین 
رو ضریب نفود یک شــخص در یک خانواده عدد 3,3 
خواهد بود! بنابراین مى توان تقریبًا نتیجه گرفت کمتر از 
30 درصد خانواده هاى ایرانى از این فروشگاه ها بازدید 
مى کنند، هر چند که از همین تعداد نیز بســیارى هیچ 

خریدى از این فروشگاه ها انجام نمى دهند!
همچنیــن دیجــى کاال در ایــران 150 میلیون دالر 
ارزش گذارى شــده اســت که هرچند این رقم دیجى 
کاال را به یکى از برترین و موفق ترین شرکت هاى حال 
حاضر ایران تبدیل مى کند، اما در مقابل ارزش 54 میلیارد 

دالرى آمازون، شاید به حساب نیاید!
در این زمان که آمازون و دیگر فروشگاه هاى خارجى هیچ 
خدماتى به کاربران ایرانى نمى دهند، قطعا فروشگاه هاى 
ایرانى بســیار راحت تر مى توانند بدون وجود یک رقیب 
قدرتمند ســرویس دهى خود را گسترش دهند و باید از 
این جاى خالى بیشترین بهره را ببرند، چراکه اگر آمازون 
در ایران خدمات خود را ارائه مى کرد قطعًا رقابت به گونه  

دیگرى شکل مى گرفت!

Summoner’s Greed – Idle TD  بــازى 
محبــوب، جالب و ســرگرم کننده در ســبک 
بازى هاى استراتژى – برج دفاعى از استودیوى 
PIXIO براى دســتگاه هاى اندروید است که به 
صورت رایگان در گوگل پلى عرضه شــده و تا 
به امروز بیش از 500 هزار بار توســط کاربران 

اندرویدى سراسر جهان دریافت شده است. 
 با نصب Summoner’s Greed  برروى تبلت و یا 
گوشى اندرویدى تان، یک بازى استراتژى جذاب 
و جالب در سبک دفاع از قلعه با گرافیک کارتونى 
بســیار زیبا و گیم پلى هیجان انگیــز را تجربه 
 Summoner’s خواهید کرد! داستان کلى بازى
Greed در مــورد دزدیــده شــدن صندوقچه 

جواهرات پادشــاه توســط جادوگر است که 
مدت ها آنها را در زیر زمین قصرش مخفى کرده 
بود؛ پادشــاه وقتى که مى بیند صندوقچه اش 
دزدیده شده همه نیروها و سربازانش را براى پیدا 
کردن جادوگر مى فرســتد، کمى بعد جادوگر به 
قصرش برمى گردد و صندوقچه را در جایى مخفى 
مى کند و هیوالهایى را براى مبارزه با ســربازاِن 
پادشــاه احضار مى کند! حاال شما به عنوان یک 
بازیکن و در نقش این جادوگر باید از صندوقچه 
طال و قصر خود در برابر سربازان پادشاه محافظت 
کنید! اگر از عالقه مندان به بازى هاى استراتژى 
هستید به هیچ وجه Summoner’s Greed را از 

دست ندهید!

تحقیقات نشــان مى دهــد حفــره امنیتى در 
نرم افزارهاى آنتى ویروس خود به هک شــدن 

رایانه منجر مى شود.
یکــى از قوانین اصلى و ســاده جســتجوى 
ایمــن در اینترنــت اســتفاده از نرم افزارهاى 
آنتى ویروس اســت تا رایانه کاربر ایمن بماند.

ایده اســتفاده از چنین نــرم افزارهایى جالب 
اســت اما اخیر تحقیقــات نشــان داده حتى 
بهتریــن نرم افزارهــاى آنتى ویــروس هم به

طور کامــل نمى تواننــد از رایانــه محافظت 
کنند.

یک مشاور ســایبرى اتریشــى به نام فلوریان 
بانگر حفــره امنیتى به نــام AV Gater در 
بســیارى از برنامه هاى آنتى ویروس کشــف 
کرده که از قابلیت «بازیابــى فایل ها از بخش

 (restore from quarantine) «قرنطینه 
رایانه براى هک آن استفاده مى کند.

فرآ یند سوءاستفاده این حفره امنیتى بسیار ساده 
است. این حفره به کاربر اجازه مى دهد بخشى 
از بدافزار را از فایل قرنطینه به نقطه اى از رایانه 

قربانى انتقال دهد و آن را فعال کند.
در شــرایط معمول بازیابى فایل ها از قرنطینه، 
کسى به غیر از برنامه نویس اجازه ثبت فایلى در  
 C:\Windows یا C:\Program Files
folders را نــدارد اما این حملــه از قابلیت  
NTFS ویندوز اســتفاده مى کند تــا به این 

فایل ها دسترسى یابد.
البته بانگــر بــه فروشــندگان نرم افزارهاى 
امنیتى در اینباره هشــدار داده و بسیارى از آنها 
وصله هاى امنیتى براى حل این مشــکل ارائه 

کرده اند.

گرفتن اسکرین شات یکى از ویژگى هاى کاربردى ویندوز است. 
اما آیا مى دانستید به راحتى مى توان اسکرین شات ها را مستقیمًا 

در دراپ باکس ذخیره کرد؟
دراپ باکس در کنار وان درایو و گوگل درایو، یکى از مهمترین 
سرویس هاى ابرى است که طرفداران زیادى در ایران دارد. این 
سرویس نکات ریز و درشت زیادى دارد که باعث مى شود کار 
با آن راحت تر و کاربردى تر باشد. یکى از این ویژگى ها، امکان 
گرفتن اسکرین شــات در ویندوز و آپلود و ذخیره خودکار در 
دراپ باکس اســت. اگر به طور مداوم از نمایشگر خود عکس 
مى گیرید، با روشى که در ادامه ذکر مى شود، به راحتى تصاویر 

اسکرین شات را در فضاى ابرى دراپ باکس خود ذخیره کنید.
قبل از هر چیز، باید نرم افزار دراپ باکس را بر روى سیســتم 
ویندوزى خود نصب کنید. اگر هم در حال حاضر از این سرویس 
در کامپیوتر خود استفاده مى کنید، مطمئن شوید به جدیدترین 

ورژن آن آپدیت شده باشید.
پس از آن، اقدام به گرفتن اسکرین شــات از صفحه نمایش 

خود کنید. با این کار، پنجره اى باز شده و محل ذخیره اسکرین 
شات هاى آینده را از شما مى پرسد. گزینه «ذخیره اسکرین شات 
 (Save screenshots to Dropbox) «در دراپ باکس
را انتخاب کنید.اما اگر مدتى است از دراپ باکس استفاده مى کنید 

یا پیغام گفته شده را ندیدید، تنظیمات زیر را انجام دهید:
بر روى آیکون دراپ باکس در نوار وظیفه دوبار کلیک کنید.

بر روى عالمت چرخ دنده بزنید.
از منوى ظاهرشده، گزینه Preferences را انتخاب کنید.

به منوى Import بروید.

 Share screenshots using Dropbox تیک گزینه
را بزنید.

با روش گفته شده در آموزش باال، پس از گرفتن اسکرین شات 
در ویندوز، نســخه اى از آن در دراپ باکس آپلود شده و ذخیره 
مى شود. در صورت عدم تمایل به ذخیره اسکرین شات در دراپ 
 Gear>Preferences>Import باکس، دوباره مسیر

را رفته و تیک را بردارید.

به تازگــى قابلیــت جدیــدى براى نســخه 
توسعه دهندگان اندروید 8,1 عرضه شده است که 
به موجب آن مى توان فهرستى از نرم افزارهایى 
که مصرف باترى بسیار زیادى دارند را مشاهده 

کرد.
یکى از مشکالت اساســى کاربران تلفن هاى 
همراه هوشــمند قدرت نه چندان کافى باترى 
دستگاه هاى آنهاســت که تاکنون نیز مى توان 
ادعا کرد قــدم مؤثرى در این زمینه برداشــته 

نشده است.
 بدین  ترتیب، مدیریت مصــرف باترى در این 
گجت ها از اهمیت بسیار زیادى برخوردار است 
و نرم افزارهاى سوم شخص زیادى نیز براى این 

منظور طراحى  شده اند.
 با ایــن  حال، بــه نظر مى رســد کــه این بار 
توسعه دهندگان نسخه جدید اندروید اوریو در 
این زمینه دست  به کار شده و قابلیت جدیدى را 

براى این منظور طراحى نموده اند.
 به واســطه ایــن قابلیــت، افــراد مى توانند 
نرم افزارهاى پرمصرف دستگاهشان را بر اساس 
نشــان قرمزرنگى -که در کنار آیکون باترى 
موجود در صفحه اصلــى تلفن نقش مى بندد- 

شناسایى کنند.
 با وجود ایــن  ، بایــد در نظر داشــت که این 
قابلیت جدید فعًال در نســخه ارائه  شــده براى 
توســعه دهندگان اندروید ارائه شده و ورود آن 
به نســخه اصلى اندروید 8,1 هنوز مشــخص

 نیست.
 البته کارشناســان امیدوارند کــه ویژگى هاى 
کاربــردى مدیریــت باتــرى از ایــن قبیل 
بتوانند راه خود را به تلفن هاى همراه هوشمند 
امروزى پیدا کننــد، زیرا نیاز بــه آنها در میان 
کاربران این دســتگاه ها به شــدت احساس 

مى شود.

دیجى کاال و بامیلو در مقابل آمازون

فروشگاه هاى ایرانى توان رقابت با آمازون را دارند؟

یم سبز زیمو بپر و ی ب و یجى ز بوجو ب رو ین ی روب ر ل وجو

بازى استراتژى دفاع از قلعه  

فایرفاکس به زودى افزونه اى را منتشــر خواهد 
کرد که به واســطه آن بر روى سایت هاى هک 

شده عالمت گذارى مى شود.
 این روش مى تواند به کاربران براى حفظ بیشتر 

امنیت کامپیوترشان کمک کند.
در آینده اى نزدیک اگر با استفاده از این مرورگر 
به سایتى سر بزنید که دچار نقص داده شده باشد، 

فایرفاکس شما را مطلع خواهد کرد. 
فایرفاکس تــا چندى دیگر آن را در دســترس 
تمامى کاربران قرار خواهد داد؛ این گروه صاحب 
محبوب ترین وب سایت بررسى امنیتى ایمیل ها 

هستند. 
در واقــع اگر ایمیل شــما دچار حمله اى شــده 
باشد یا توســط هکرها اطالعاتى از آن دزدیده

 شده باشد، وب ســایت این گروه به شما اطالع 
خواهد داد.

این بروزرســانى هنــوز در مراحــل اولیه خود 
اســت، اما اگر قصد امتحان کردن این قابلیت 
را دارید، شــما قادر خواهید بود همین حاال آن را 
از GitHub دانلود کرده و ســپس به مرورگر 

فایرفاکس اضافه کنید. با این حــال باید توجه 
داشته باشــید که نســخه  مذکور، ویرایش شده 
مخصوص توســعه دهندگان اســت و احتماًال 
داراى نقایصــى اســت. در حــال حاضــر این 
افزودنى نسبتًا ابتدایى اســت. اگر به سایتى در 
”Have I Been Pwened“ سر بزنید، آن 
با یک علمات به شما مى گوید که «شما از سایت 

هک شده  بازدید کرده اید». 
 این کار جلوى ورود شــما به ســایت مذکور را 
نخواهد گرفــت، اما به کاربران نشــان مى دهد 
که روش هاى امنیتى ســایت مذکور کمتر از حد 
مطلوب است و ممکن است باعث بروز اشکاالتى 

در کامپیوتر شما شود.
با توجه به افزایش روز افزون هکرها در ســطح 
اینترنت، بى تردید نمایش سایت هاى هک شده 
مى تواند گزینه ى خوبى بــراى مراقبت کاربران 
از سیســتم خود باشــد. هم اکنون مى توانید با 
مراجعه به این لینک نســخه آزمایشــى افزونه 
نمایش سایت هاى هک شده را براى فایرفاکس 

دانلود کنید.

فایرفاکس روى سایت هاى هک شده 
عالمت مى گذارد

آنتى ویروس ها هم 
هک مى شوند!

قابلیتى ویژه براى 
اندروید 8,1

روز جمعه دوطریق آمــازون اقدام به 10 هزار فروشــنده از 

نحوه   ذخیره اسکرین شات از صفحه نمایش 
در دراپ باکس
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بازار کساد کتاب

جلسه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام 

صبح دیروز شنبه 
چهارم آذر ماه با 

حضور اکثریت اعضا 
تشکیل شد.

دریادار خانزادى، فرمانده نیروى 
دریایى ارتش  به همراه معاونین و 
فرماندهان عالیرتبه و کارکنان این 
نیرو، با حضور در حرم مطهر امام 
راحل(ره)، با آرمان هاى امام(ره) 

تجدید میثاق کردند.

دیدار تیم هاى فوتبال 
پدیده و نفت - مشهد

ما دست و پنجه نرم مى کنند 
مناطق زلزله زده با باران و سر

مردم تبریز عصر و شامگاه جمعه سوم آذرماه را با 
بارش شدید برف و کاهش ناگهانى دما گذراندند. 

پاییز در سنندج

هفدهمین نمایشگاه
 بین المللى لوازم خانگى 

در تهران 

درکه - تهران


