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آگهى مزایده

سید امیر کشمیرى- مدیرعامل
سازمان حمل و نقل جمعى شهردارى هاى شهرستان فالورجان

آگهى مزایده
سازمان حمل و نقل جمعى شهردارى هاى شهرستان فالورجان به استناد مصوبه هیئت مدیره 
در راستاى بهبود و توسعه خدمات حمل و نقل در شهرستان فالورجان در نظر دارد دو دستگاه 
مینى بوس خود را از طریق مزایده به مدت یکسال به متقاضیان واجد شرایط اجاره دهد. لذا از 
افراد واجد شرایط و داراى تجربه کافى دعوت مى شود از تاریخ نشر آگهى تا پایان وقت ادارى 
روز چهار شنبه مورخه 96/09/22 جهت دریافت اسناد مزایده به این سازمان مراجعه و یا جهت 
کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. ضمنًا سازمان در رد یا قبول هر 

یک از پیشنهادات مختار است. (کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد). 
نشانى: اصفهان- فالورجان- بلوار بسیج- خیابان شــهداى نیکان تلفن: 37423147- 031 

www.falavarbus.ir :دورنگار: 37431023- 031 سایت اینترنتى
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اندرویدى ها قابل ردیابى توسط گوگل 
هستند!
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کاهش وزن سریع با مواد غذایى شگفت انگیز
قتل مرد جوان در مثلث عشقى

فایل ها را به  صورت بى سیم در ویندوز 10 به  اشتراك بگذارید
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حرف هایت قبول جادوگر ولى؛حرف هایت قبول جادوگر ولى؛

جواب این سئواالت را جواب این سئواالت را 
هم بده!هم بده!

آگهى مزایده

سید رسول داودى- شهردار زیار 

آگهى مزایده
نوبت سوم 

با توجه به مصوبه شماره 110 مورخ 96/03/17 شوراى اسالمى، شهردارى 
زیار در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه کمپرسى 6 چرخ با ظرفیت 19 
تن، سال تولید 2016 با قیمت پایه مبلغ 1/750/000/000 ریال از طریق آگهى 
مزایده به متقاضیان اقدام نماید لذا از متقاضیان دعوت مى گردد حداکثر تا 
مورخ 96/09/18 به دبیرخانه شهردارى مراجعه و نسبت به اخذ فرم آگهى 

اقدام نماید. 

اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان

آگهى مزایده عمومى
اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان در نظر دارد کاالهاى خود با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى 

دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده 100961195000001 به صورت الکترونیکى به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت: 1396/09/05 ساعت 8:00  

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1396/09/16 ساعت 19:00
تاریخ بازدید: 96/09/05 تا تاریخ 96/09/16 ساعت 8:30 تا 13:00 

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 96/09/18 ساعت 19:00
زمان بازگشایى: 96/09/19 ساعت 10:00

زمان اعالم به برنده: 96/09/20
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى مى باشد:

1- برگزارى مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در 
صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایى پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده 

و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر مى باشد.
2- پیشنهاد مى گردد با توجه به تنوع کاالهاى مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.

3- عالقمندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند: 
مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه: 41934- 021

دفتر ثبت نام استان اصفهان: 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ”ثبت نام/ پروفایل مزایده گر“ موجود است. 
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اکــران نشــدن فیلم هــاى رفــع توقیف شــده باعــث بــروز شــایعه درباره 
محدودیت اکــران براى ایــن فیلم ها شــد و محمد شایســته، تهیــه کننده 
فیلم «خانــه دختر» اعالم کــرد که در شــوراى صنفى نمایــش فقط اجازه 

نمایش ایــن فیلــم در گــروه آزاد صادر شــده بــود. اما على ســرتیپى، 
پخش کننده «عصبانى نیســتم» در واکنش به این موضوع از ارائه قرارداد 

اکران این فیلم سینمایى به شــوراى صنفى نمایش خبر داد و سخنگوى 
این شــورا هم در مصاحبه اى اعالم کرد که مشــکلى براى نمایش 

فیلم هاى رفع توقیف شده وجود ندارد. على سرتیپى که پخش فیلم 
«عصبانى نیستم» را برعهده دارد، با اشــاره به آخرین وضعیت 

این فیلم ســینمایى گفت که مشــکلى بــراى نمایش فیلم
«عصبانى نیســتم» وجود ندارد: «فیلم "عصبانى نیستم" 
پروانه نمایش گرفته اســت و مشکلى خاصى براى اکران 
ندارد. قرارداد نمایش فیلم احتماًال این هفته یا هفته آینده 

در شوراى صنفى نمایش ثبت مى شود.»
این در حالى اســت که خبرگــزارى  فــارس از تعویق اکران 

این فیلم ســینمایى خبر داده اســت. فیلم «عصبانى نیســتم» 
به اتفاقات ســال 88 مى پردازد. ایــن خبرگزارى نوشــته نمایش 

«عصبانى نیســتم» به دلیــل ترافیــک در اکران فیلم هــاى روى 
پرده به تعویق افتاده اســت. در مطلــب خبرگزارى فارس آمده اســت: 

«با توجه به حجم باالى فیلم هاى در صف اکران، فیلم هاى زیادى پشــت 
خط اکران هستند و سرگروه هاى سینمایى اکران فیلم هاى خود را از مدت ها 

قبل مشخص کردند. گروه آزاد هم با توجه به تعداد فیلم هاى متقاضى تا پایان 
جشنواره فیلم فجر (بهمن ماه) برنامه اکران خود را مشخص کرده است. با احتساب 

به تعویق خواهد افتاد و شرایط اکران، با توجه به شرایط اکران، اکران فیلم 
امکان نمایش در پاییز میسر نخواهد شد.»
 پــس از نمایــش فیلــم «عصبانــى 

نیســتم» در ســى و دومین جشــنواره فیلم فجر، این فیلم با اینکــه پروانه 
نمایش خود را دریافت کرده و حتى ســرگروه ســینمایى آن نیز مشخص 
شــده بود، در پایــان از نمایــش آن در ســینماها کشــور جلوگیرى به

 عمل آمد.
نوید محمدزاده براى بازى در این فیلم توانست نظر هیئت داوران را به 
خود جلب کند و قرار بود جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را از آن 
خود کند. اما پیش از اختتامیه جشنواره سازندگان فیلم «عصبانى 
نیستم» تحت فشــارها از حضور در داورى انصراف دادند و در 
پایان سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره 

سال 92 به رضا عطاران اهدا شد.
در همین حال غالمرضا فرجى، ســخنگوى شــوراى 
صنفــى نمایش در تأییــد صحبت هــاى مدیرعامل 
فیلمیران، تأکید کرد که این شورا موظف است قرارداد 
اکران فیلم هایى که داراى پروانه نمایش هستند را ثبت 
کند: «هر فیلمى که پروانه نمایش گرفته مى تواند همراه با 
پروانه نمایش و همچنین قرارداد اکران با سالن هاى سینمایى 
به شــوراى صنفى نمایش مراجعه کند و ما نیز موظفیم براساس 

آیین نامه قرارداد را ثبت کنیم.»
او همچنین گفت: «اینکه گفته مى شــود ارشــاد به ما فشار آورده که 
قرارداد فیلم هاى "عصبانى نیســتم"، "آشــغال هاى دوست داشتنى"، 
"پارادایس" و "خانه پدرى" که پروانه نمایــش دارند را ثبت نکنیم یا براى 

نمایش آنها منتظر دستور و یا نظر ارشاد بمانیم، صحت ندارد.»
پیش از این کیانوش عیارى کارگردان «خانه پدرى» در مصاحبه اى گفته بود 
که مدیران سینمایى قصد دارند تا بدون سر و صدا فیلم توقیفى اش را در گروه هنر 
و تجربه به نمایش درآورند و تا به گفته خودش از شر آن راحت شوند. او همچنین 

تأکید کرده بود که با نمایش این فیلم در گروه هنر و تجربه، مخالف است.

تهیه کننده برنامه «عبدى شــو» جزئیات این برنامه 
تلویزیونى که اجراى آن بر عهده اکبر عبدى اســت 

را تشریح کرد.
ســیدکمال طباطبایى درباره انتخاب اکبر عبدى به 
عنوان مجرى این برنامه گفــت: به هر حال آقاى 
عبدى از ســرمایه هاى ملى ما و آدم منحصر به 
فردى است و در خاطره همه ما در مقاطع مختلف 
خاطره هایى را بر جاى گذاشته و حاال هم ایشان 

هسته اصلى و مرکزى این برنامه است.
وى ادامه داد: قرار است اکبر عبدى به عنوان 
مجرى با مهمان هاى این برنامه گفتگو  کند. 
این برنامه که هنوز نام مشخصى برایش در 
نظر نگرفتیم، برنامه اى تاك شو و خودمانى 
اســت و موضوعات مختلفى دارد. همچنین 
هنوز ســاختار کلى برنامه مشخص نشده اما 
هرآنچه فکرش را بکنید ممکن است در برنامه 
وجود داشــته باشــد و هیچ محدودیتى از این 

بابت نداریم.

این تهیه کننده درباره اجراى اســتند آپ کمدى توســط 
اکبر عبدى نیز گفت: ممکن اســت این اتفاق هم بیافتد. 
اصوًال اجراى اســتندآپ کمدى به عهده اکبر عبدى که 
هســته اصلى برنامه خواهد بود، نیســت اما اگر خودش 
بخواهد این کار را به عهده بگیرد کــه خب غوغا خواهد 
کرد، اما باز هم بعید مــى دانم این اتفاق بیافتد و شــاید 
اجراى اســتندآپ کمدى را به دوســتان دیگرى محول 

کنیم.
وى در پاسخ به این سئوال که با توجه به اوضاع جسمانى 
اکبر عبدى، این هنرمند پیشکســوت توانایى اجراى این 
برنامه را در شب هاى متمادى دارد یا خیر؟ نیز توضیح داد: 
من تا االن هیچگونه عالیمى مبنى بر کسالت در او ندیدم 
و خیلى هم قبراق و سر حال اســت و چندى پیش هم در 
نمایشى به مدت چندین ماه و هر شب بازى مى کرد. االن 
هم مشغول بازى در یک فیلم سینمایى است که با پایان 

دکورسازى، به ما ملحق خواهد شد.
طباطبایــى بــا اشــاره به زمــان کلیــد خــوردن این 
برنامــه گفــت: بــه امیــد خداوند تا یــک مــاه آینده 

این برنامــه را کلیــد خواهیــم زد و به محــض تولید،
 پخش هفتگــى هــم داریم. دوســت داریــم ضبط و 
پخشــمان به هم نزدیک باشــد تــا از اتفاق هــاى روز

اجتمــاع دور نمانیم و برنامه اى بــه روز را به مخاطبمان 
ارائه دهیم.

این تهیه کننده با اشاره به ساختار کلى و منحصر به فرد این 
برنامه گفت: این برنامه در همه ژانرهاست و ژانر خاصى 
ندارد. ما در این برنامه به مسائل فرهنگى- اجتماعى اشاره 
مى کنیم که همه اینها در قالب فضایى مفرح و شاد بیان 

مى شود تا حال مخاطب را خوب کند. 
به گزارش فارس، شاکله کلى برنامه «عبدى شو» به نوعى
 بازآفرینى و خاطره بازى با کاراکترهایى است که عبدى 
در سریال ها و فیلم هاى مختلف بازى کرده اند. بخشى از 
برنامه با حضور تعدادى از کســانى است که در آن فیلم و 
سریال ها با عبدى هم بازى بودند و بخش گفتگو و ارتباط 
صمیمى با مردم اعم از هنرمند و غیر هنرمند نیز از جمله 
قسمت هاى این برنامه است. مدت زمان این برنامه در هر 

قسمت 90 دقیقه است. 

عــث بــروز شــایعه درباره 
د شایســته، تهیــه کننده 
صنفى نمایــش فقط اجازه
ـود. اما على ســرتیپى، 
موضوع از ارائه قرارداد 

خبر داد و سخنگوى
لى براى نمایش

که پخش فیلم 
ن وضعیت 

شفیلم
ستم"
کران 
آینده 

یق اکران 
ى نیســتم» 

وشــته نمایش 
 فیلم هــاى روى

 فارس آمده اســت: 
م هاى زیادى پشــت 

م هاى خود را از مدت ها 

نیســتم» در ســى و دو
نمایش خود را دریافت
شــده بود، در پایــان

 عمل آمد.
نوید محمدزاده بر
و جلبکند خود
خود کند. اما
نیستم» تح
پایان س
سال
در
ص
ف
اکر
کند: «
پروانه نم
به شــوراى
آیین نامه قرارد
او همچنین گفت
"قرارداد فیلم هاى "
"پارادایس" و "خانه پ
نمایش آنها منتظر دست
پیش از این کیانوش عیا
که مدیران سینمایى قصد
و و تجربه به نمایشدرآورند
تأکید کرده بود که با نمایش ای

سرنوشت اکران
 یکى از فیلم هاى توقیفى در ابهام است

هستند؟!
چه کسانى از «عصبانى نیستم»  عصبانى 

جزئیات برنامه طنز اکبر عبدى در شبکه نسیم

«عبدى شو» از اتفاقات روز جامعه غافل نیست

تصویربــردارى ســریال 
«شبکه» به کارگردانى احمد 
معظمــى و تهیه کنندگــى 
ابوالفضل صفرى آغاز شد. 
این ســریال که به سفارش 
شبکه 5 سیما تولید مى شود، 

چند روز پیش در تهران کلید 
خورد.

«شبکه» که با نام «ســارقین روح» پیش از این 
در رسانه ها از آن یاد مى شد، برگرفته از یک ایده و 
طرح پژوهش محور است که به موضوع امنیت نرم و 
آسیب هاى اجتماعى مى پردازد و مرتضى اصفهانى 
آن را ارائه کرده و هومان فاضل براى نوشتن فیلمنامه 

آن بیش از  یکسال ونیم وقت گذاشته است.
تیم فکرى این سریال پس از چند سال تحقیقات پیاپى 
و پژوهش از میان پرونده هــاى واقعى چندین پرونده را 
گزینش و در اختیار کارشناسان متعددى در حوزه هاى 
مختلف دینى، روانشناسى، فرهنگى و گروهى از فعاالن 
اجتماعى قرار داده که در جلســاتى جداگانه نظرات آنها 

روى طرح ها ارزیابى و اعمال شده است.
بر این اساس مى توان گفت که شبکه داستان تقابل خیر 
و شر است و دانیال حکیمى، بازیگر اصلى این مجموعه 
به حساب مى آید که در رداى یک کارشناس امنیتى قرار 

گرفته و جلوى دوربین مى رود.

 

م ن ر ى رو ر و ن
خص کردند. گروه آزاد هم با توجه به تعداد فی
ه فیلم فجر (بهمن ماه) برنامه اکران خود را مشخ
میلم کران، با توجه به شرایط اکران، اکران ف

مایش در پاییز میسر نخواهد شد.»
ىــى ز نمایــش فیلــم «عصبان

تهیه کننده برنامه «عبدى شــو» جزئی
تلویزیونى که اجراى آن بر عهده اکبر

را تشریح کرد.
ســیدکمال طباطبایى درباره انتخاب
این برنامه گفــت: به عنوان مجرى
عبدى از ســرمایه هاى ملى ما و
فردى است و در خاطره همه ما در

ح خاطره هایىرا بر جاى گذاشته و
هسته اصلى و مرکزى این برنامه
وى ادامه داد: قرار است اکبر ع
مجرى با مهمان هاى این برنا

این برنامه که هنوز نام مشخص
نظر نگرفتیم، برنامه اى تاك
موضوعات مختلفى اســت و

هنوز ســاختار کلى برنامه مشخ
هرآنچه فکرشرا بکنید ممکن
هیچمح وجود داشــته باشــد و

بابت نداریم.

ز ر و م
یلم هاى متقاضى تا پایان 

خص کرده است. با احتساب 
تعویق خواهد افتاد و  به

جزئیات برنامه طنز اکبر عبدى در

«عبدى شو» از

ردارى ســریال 
ه کارگردانى احمد 
و تهیه کنندگــى 
 صفرى آغاز شد. 
ال که به سفارش 
یما تولید مى شود، 
ش در تهران کلید

که با نام «ســارقین روح» پیش از این 
ا از آن یاد مى شد، برگرفته از یک ایده و 
است که به موضوعامنیت نرم و ش محور

ى اجتماعى مى پردازد و مرتضى اصفهانى 
کرده و هومان فاضل براى نوشتن فیلمنامه 

  یکسال ونیم وقت گذاشته است.
 این سریال پس از چند سال تحقیقات پیاپى 
 ز میان پرونده هــاى واقعى چندین پرونده را 
در اختیار کارشناسان متعددى در حوزه هاى 
نى، روانشناسى، فرهنگى و گروهى از فعاالن 
رار داده که در جلســاتى جداگانه نظرات آنها 

 ها ارزیابى و اعمال شده است.
س مى توان گفت که شبکه داستان تقابل خیر
 و دانیال حکیمى، بازیگر اصلى این مجموعه

مى آید که در رداى یک کارشناس امنیتى قرار 
وى دوربین مى رود.

دانیال حکیمى
 این بار

 در نقش 
یک مأمور 

امنیتى

در آســتانه اکران عمومى فیلم ســینمایى «آذر» به کارگردانى محمد حمزه اى و تهیه 
کنندگى نیکى کریمى پوستر رســمى فیلم منتشر شــد. اکران فیلم «آذر» از 8 آذرماه 
در سینماها و در گروه آزاد آغاز 
خواهد شد و پخش آن را «نیکان 
فیلم» بر عهــده دارد. در همین 
راستا پوستر رسمى فیلم «آذر» 
که توســط محمد روح االمین 
طراحى شده اســت، رونمایى 

شد.
در خالصه داســتان «آذر» آمده 
اســت: «براى خودم فکرهایى 
داشتم، آرزو داشتم، مى خواستم 
قهرمان بشم، مى خواستم اون 
چیزى که جامعــه بهم تحمیل 

مى کنه رو کنار بزنم.»
در ایــن فیلم نیکــى کریمى، 
حمیدرضا آذرنگ، فرید سجادى 
حسینى، هستى مهدوى، مهران 
نائل، شــیرین آقاکاشى، مائده 
طهماسبى، پریســا هاشــم پور، مانیا علیجانى و لیال زارع با حضور پژمان جمشیدى و 

هومن سیدى به ایفاى نقش مى پردازند.
فرزین عابدینى و نیکى کریمى سرمایه گذاران این فیلم هستند.

رونمایى از پوستر فیلمى با بازى نیکى کریمى

این روزها حضور چهره هاى سینمایى در تئاتر بار دیگر در صدر اخبار هنر نمایش قرار گرفته است. چند سال پیش با حضور 
برخى از چهره هاى سینمایى و فوتبالى در تئاتر انتقاداتى مطرح شد اما این انتقادات مدتى به فراموشى سپرده شد تا اینکه 

بار دیگر با حضور چند بازیگر زن سینما در تئاتر نقدها شدت گرفت.
نوك پیکان این انتقادات را مى توان به حضور مهناز افشــار در نمایش «الیورتوئیســت»، الناز شاکردوســت در نمایش 
«گم و گور» و همچنین سحر قریشى در نمایش «المبورگینى 2» دانست. بازیگرانى که بدون هیچ آموزش یا پیش زمینه 
حضور در تئاتر این روزها به کلى گیشه را تصاحب کرده اند.شهرزاد محمودى بازیگر تئاتر درباره مشکل حضور بازیگران 
چهره سینما گفت: تئاتر دســت عده خاصى افتاده است. این روزها چهره هاى ســینمایى همه جا را گرفته اند و کسى به 
گروه هاى جوان که نیازمند تجربه و درآمد از این راه هستند اهمیتى نمى دهد.  وى افزود: من بعد از دو سال کار کردن در 
تئاتر همچنان نمى توانم به این هنر به عنوان یک شغل حساب کنم و مجبورم براى گذران زندگى شغل دیگرى را انتخاب 
کنم. باالخره هر شغلى دغدغه هاى خاص خود را دارد و بازیگر را از تمرینات خود دور مى کند.وى اضافه کرد: سالن داران 
فقط و فقط به پول و چهره سینمایى هر اثر نگاه مى کنند. کسى اهمیتى نمى دهد که شما چه توانایى هایى دارید. سالن دار در 
ابتدا از شما اسم بازیگران را مى خواهد و اگر بازیگر چهره داشته باشید هر زمانى که بخواهید سالن در اختیار شما خواهد بود.
بازیگر نمایش «باز کردن بسته» از نبود تهیه کننده حرفه اى تئاتر خبر داد و اذعان کرد: وضعیت تئاتر خصوصى و البى هاى 
خاص خودش که مشخص است. از سویى برخى بازارى و کاسب به عرصه تهیه کنندگى آمده و مى خواهند از تئاتر پول در 

بیاورند. همین اتفاق باعث حضور بازیگرانى  در تئاتر شده که در خود سینما هم وجهه اى ندارند.

سیل انتقادات شدید 
به حضور بازیگران سینما در تئاتر
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استاد دانشــگاه علوم پزشــکى تهران گفت: حدود
 30 درصد ایرانى ها کبد چرب دارند که با سونوگرافى 

قابل تشخیص است.
دکتر اکرم پورشمس اظهارداشت: این مشکل به دلیل 
رسوب چربى در سلول هاى کبدى ایجاد مى شود و در 
اکثر موارد بخشى از ســندرم متابولیک است که این 
سندروم ناشى از مشکل به هم خوردن تعادل سوخت 

و ساز چربى و قند است.
وى با اشاره به اینکه وقتى یک مکانیزیم ارگان هاى 
مختلف را درگیر کند ســندروم نام دارد، افزود: چربى 
اضافه در بدن هرجا ممکن است رسوب کند، این چربى 
اگر در عروق قلبى رســوب کند، فرد را مستعد سکته 
قلبى خواهد کرد و اگر در شــکم رسوب کند چاقى و 

شکم بزرگ را به همراه خواهد داشت.
پورشمس گفت: در صورتى که چربى در کبد رسوب 
کند سبب کبد چرب مى شود که کبد چرب اکثر موارد 

وجه اى از سندروم متابولیک است.
استاد دانشگاه علوم پزشکى تهران اضافه کرد: حدود 
30 درصد ایرانیــان داراى کبد چرب هســتند که با 
سونوگرافى قابل تشــخیص است همچنین 3 درصد 
مردم ایران نَش یا هپاتیت ناشى از رسوب چربى دارند.
وى  کرد: اگر فردى کبد چرب دارد باید مراقب قلب، 
فشــارخون، چربى و دیابت در خود باشد چراکه بنابه 
دالیل گفته شده این مسائل با یکدیدگر مرتبط هستند 
و علت اصلى مــرگ و میر افراد مبتــال به کبد چرب 

بیمارى هاى قلبى و عروقى است.

یک متخصص گوارش گفت: طبق شــواهد به دست 
آمده در تحقیق هاى مختلف، نعناع باعث تسکین عالیم 

بیمارى روده تحریک پذیر مى شود.
عباسعلى محرابیان در خصوص روش هاى درمان روده 
تحریک پذیر اظهار داشــت: طبیعت بیمارى نشانگان 

روده تحریک پذیر به شکلى است که درمان قطعى براى 
آن وجود ندارد. یعنى داروهایى که براى بیماران تجویز 
مى شوند، نمى تواند بیمارى را به طور کامل از بین ببرد. 
بنابراین حدود نیمى از بیماران درصدد یافتن روش هاى 
جدیدترى بــراى درمان نشــانگان روده تحریک پذیر 

هســتند. محرابیان با بیان اینکه انــواع محصول هاى 
گیاه نعناع از جمله عرق آن و نیز کپسول هاى نعنایى اثر 
مثبتى روى بیمارى نشانگان روده تحریک پذیر دارند، 
اظهار داشت: طبق شواهد به دست آمده در تحقیق هاى 
مختلف، نعناع باعث تســکین عالیم نشــانگان روده 

تحریک پذیر مى شود.وى ادامه داد: البته نباید در مصرف 
کپســول هاى نعناع زیاده روى کرد. چــون این داروى 
گیاهى، باعث شل شدن دریچه گوارشى بین معده و مرى 
مى شود. بنابراین ممکن است اسید معده را داخل مرى 

پس بزند و باعث بیمارى ریفالکس شود. 

دانشــمندان معتقدنــد مــاده اى کــه 
داخــل خیــار هســت موجــب جلوگیرى 
گربــه  بــه  حساســیت  آلزایمــر،  از 
و پســوریازیس (بیمارى پوســتى مزمن 

خودایمنى است) مى شود.
 در واقع این روش جادویى، فرد را از بسیارى 
از حساسیت هاى معمول و حتى انواع دردهاى 

مزمن محافظت مى کند.
این تیم تحقیقاتى  در ایــن باره اعالم کرده 
است که آزمایشات بیشترى الزم است تا این 

ماده به طور کامل تست شود.

جوش هاى صورت بر حسب منطقه اى که بروز مى کنند، 
مى توانند نســبت به برخى عادت ها ماننــد عادت هایى 

غذایى، استرس و برخى مشکالت دیگر هشدار دهند.
داشتن جوش هاى سرسیاه روى پوســت صورت ناشى از 
مشکالت داخلى بدن اســت که باید به آن توجه شود. اگر 
شــما هم دچار جوش هاى سرســیاه زیادى روى نواحى 
مختلف صورت تان هســتید، در ابتدا به دنبال علت اصلى

 آن باشید.

 جوش هاى سرسیاه روى پیشانى
اگر جوش هاى سرسیاه روى پیشانى و اطراف ابروهایتان 
است، ممکن است به مشــکالتى در ناحیه روده ها مربوط 
باشد. جوش هاى سرســیاهى که روى انتهاى بینى و بین 
ابروها بروز مى کند، مى توانند نشان دهنده وجود اختاللى 

در عملکرد کبد باشد.
براى مقابله با ایــن جوش ها ابتدا بهتر اســت از مصرف 

غذاهاى چرب و سرخ کردنى ها خوددارى کنید. 

جوش هاى سرسیاه روى بینى
داشتن جوش هاى سرسیاه روى بینى نشان دهنده وجود 
بیمارى در عملکرد دستگاه قلب و عروق است. البته نیازى به 
نگرانى نیست، چون در اغلب موارد این جوش ها به استرس 

باال مربوط مى شوند.

جوش هاى سرسیاه روى گوش ها
اگر جوش هاى سرسیاه روى گوش ها بروز مى کنند، باید 
به سالمت کبد و دستگاه ادرارى تان دقت بیشترى داشته 
باشــید. چون این ناحیه مربوط به عملکرد خوب کلیه ها 
مربوط مى شود.براى مقابله با تشدید جوش هاى سرسیاه 
بهتر است از مصرف زیاد نمک و قهوه خوددارى کنید. عالوه 
بر این اگر آب زیادى نمى نوشید، باید میزان آب مصرفى 

روزانه تان را تا دو لیتر افزایش دهید.

جوش هاى سرسیاه روى گونه ها
اگر جوش هاى سرسیاه روى اســتخوان گونه ها و روى 

بخــش فوقانــى 
گونــه هــا بــروز 
مــى کنــد، بایــد 
حواســتان را جمع 

کنیــد. چــون ایــن 
منطقه معموًال به عملکرد 

ریه ها و برونــش ها و در واقع 
دستگاه تنفســى مربوط مى شود. با 

این حال این مســئله ممکن اســت به یک آلرژى ساده 
و مشــکالت دندانى نیز مربوط شــود. بنابراین نیازى به 

نگرانى نیست.

جوش هاى سرسیاه روى لب ها
اگر جوش هاى سرســیاه روى مناطق دور دهان و لب ها 
بروز مى کند، ممکن است به مشکالت گوارشى، معده درد 

و بیمارى سلیاك مربوط باشد.
اگر فست فود زیادى مصرف مى کنید فوراً این کار را ترك 

کنید و یا مصرف تان را به حداقل برســانید. عالوه بر این 
حتمًا مواد غذایى سرشار از فیبر مانند میوه ها و سبزیجات 

بیشترى را وارد برنامه غذایى روزمره تان بکنید.

جوش هاى سرسیاه روى چانه
جــوش هــاى سرســیاه روى چانه به مشــکالت 

تخمدان و به طور واضح تر به مشــکالت دستگاه 
تولیدمثل مربوط مى شــود. دلیــل دیگر آن نیز

مى تواند به اختالالت هورمونى مربوط شود. 

انتخــاب رژیــم هــاى غذایــى مؤثــر در کنــار 
ورزش هاى هــوازى، یکى از بهتریــن راه ها براى 

رسیدن به محدوده وزن سالم است.
با این حال نباید از این نکته غافل بود که به دســت 
آوردن عضالت نیز باعث افزایش متابولیسم و سوخت 
و ساز بدن مى  شود. حفظ ســالمت عضالت، خود 

راهى براى کاهش وزن موثر است.
در اینجا شــش روش که براى داشــتن عضالتى 
سالم تر مورد پیشنهاد متخصصان طب ورزش است، 

را مى توانید بیشتر بشناسید:

خواب کافى 
عضالت بعد از تمرین و در زمان استراحت ترمیم و 
حجیم مى شوند. در زمان خواب این میزان به حداکثر 
خود مى رسد. عالوه بر این، ترشح هورمون رشد در 
زمان خواب به بیشترین میزان خود مى  رسد و سطح 
متابولیسم بدن در این زمان به کمترین حد مى  رسد 
و عضالت اجازه استفاده از منابع بدن براى ترمیم را 

دریافت مى  کنند.

دورى از استرس 
استرس باعث ترشــح کورتیزول مى  شود. به خاطر 
داشته باشــید که با افزایش پرخاشگرى و استرس، 
هیچ پیشرفتى در بدنســازى نخواهید داشت و افراد 
آرام بیشتر در افزایش حجم عضالت موفق مى  شوند.

دریافت سطح کافى پروتئین
 تمرینات عضالنى، بافت  هــاى عضالت را تجزیه

 مى  کند. سپس در زمان اســتراحت، این بافت  ها با 
دریافت مواد غذایى دوباره ترمیم مى  شــوند. میزان 
تغذیه باید با شدت و میزان تمرینات عضالنى تناسب 
داشته باشد. هرچه بیشتر ورزش کنید، عضالت براى 

ترمیم نیاز به غذاى بیشترى دارد. 

نوشیدن آب 
رساندن آب کافى به بدن هنگام ورزش باعث متعادل 
گشتن فرآیند آزاد شــدن انرژى مى  شود. بعضى از 
افراد بــراى افزایش حجم و ترمیــم بهتر عضالت، 
از مکمل  هاى پروتئین و آمینو اســید ها اســتفاده 
مى  کنند. ایــن ترکیبــات در کلیه تبدیــل به اوره 
مى  شــوند و براى دفع آنها و جلوگیرى از بروز آثار 

مخرب به کلیه باید آب فراوان نوشید.

شیوع دیابت در زنان و مردان تقریباً به یک اندازه شایع 
است، اما نحوه تاثیر آن بر زنان متفاوت از مردان است.

 به گزارش جــام جم آنالین به نقــل از مهر، به گفته 
محققان زنــان مبتال به دیابت در معرض ریســک 
باالتر ابتال به بیمارى قلبى، که از شایع ترین عوارض 
بیمارى دیابت است، هستند.همچنین در زنان بعد از 
حمله قلبى، احتمال زنده ماندن کمتر و کیفیت زندگى 
پایین تر است.ریسک نابینایى و افسردگى نیز در زنان 

بیشتر است.
به گفته محققان، هورمون هاى موجود در بدن زنان 
دلیل برخى از این چالش هاى خاصى است که زنان 
با آن روبه رو مى شوند با این وجود سایر فاکتورهاى 
اجتماعى نیز مى تواند سبب برخى از این تفاوت هاى 

خاص شود.
همچنین هورمون هاى زنانه ســبب مشکل شدن 
کنترل دیابــت در زنان مبتال به دیابت مى شــود به 
عبارت دیگر افزایش اســتروژن به معناى مقاومت 

بیشتر به انسولین است.
محققــان معتقدند تفاوت بیمارى دیابــت در زنان و 
مردان ممکن اســت به دلیل فاکتورهاى دیگرى نیز 
باشد. پزشــکانى که زنان دیابتى را درمان مى کنند 
ممکن است از این موضوع بى اطالع باشند که گاهى 
درمان شــدیدترى باید براى زنان نسبت به مردان 

تجویز کرد.
تحقیقات نشــان مى دهد میزان چاقى در بین زنان 
باالتر از مردان اســت، همچنین میزان فشار خون و 
کلسترول باال در میان زنان نســبت به مردان بیشتر 
است. از سوى دیگر باال بودن قند خون در زنان سبب 

مى شود کنترل آن بسیار سخت تر از مردان شود.

سیب
مصرف روزانه یک عدد سیب از اضافه وزن جلوگیرى مى کند. سیب سرشار 
از آنتى اکسیدان هایى مى باشد که از بدن در برابر سندرم متابولیک محافظت
 مى کند. بنابراین براى کاهش مقدار کالرى مصرفى، دریافت میزان سیب 

بیشترى توصیه مى شود.

عدس
عدس از جمله موادغذایى مؤثر در کاهش چربى هاى شکمى و کاهش وزن 
است. مصرف عدس مانع از افزایش ناگهانى انسولین مى شود، به طورى که 

این افزایش، تجمع چربى در ناحیه شکمى را به دنبال دارد. 

سالمون وحشى
ماهى سالمون وحشــى عالوه بر حفظ ســالمت قلب راهى براى کاهش وزن و  
کم کردن سایز دور کمر مى باشد.اســیدهاى چرب امگا 3 در افزایش حساسیت 
به انسولین، کمک به عضله سازى و در نتیجه کاهش چربى شکمى نقش دارند. 

همچنین از دریافت میزان کافى ماهى سالمون اطمینان حاصل نمایید. 

سوپ
شما مى توانید به عنوان پیش غذا از سوپ استفاده نمایید. همچنین نباید سوپ 
زیادى میل کنید و سوپ مصرفى نباید بیشتر از 150 کالرى در هر وعده باشد. 
همچنین در صورت تهیه ســوپ هاى آماده، توجه داشته باشید که هر وعده 

محتوى کمتر از 100 کالرى باشد.

ماست
توصیه متخصصان ســالمت براى کاهش وزن، همواره بر مصرف ماســت

مى باشد. ماست حاوى مقادیرى از کربوهیدرات ها، پروتئین ها و چربى براى 
افزایش حفظ حس سیرى به مدت طوالنى است. این ماده غذایى همچنین به 

متعادل کردن سطح قند کمک مى کند. 

تخم مرغ
صرف صبحانه اى سرشار از پروتئین در کاهش استفاده از میان وعده ها در 

طول روز به شما کمک مى کند.
اســتفاده از تخم مرغ در وعده ى صبحانه، افزایش حس سیرى تا عصر را 

به دنبال دارد.

فلفل قرمز تند
فلفل هاى قرمز و تند به باال بردن متابولیسم بدن شهرت دارند و در تسریع 
چربى ســوزى و کاهش وزن، به بدن کمک مى کننــد. فلفل قرمز حاوى 
بتاکاروتن، ویتامین c و سرشار از آنتى اکسیدان هایى بوده که در کمک به 

مقابله با سموم مؤثر است.

قارچ
استفاده از قارچ مى تواند جایگزینى براى گوشت باشد. بنابراین مى توانید 
براى سرعت بخشیدن به روند کاهش وزن، به جاى گوشت از قارچ استفاده 
نمایید. طبق مطالعات انجام شده، قطع مصرف گوشت و جایگزین کردن آن 

با قارچ منجر به کاهش وزن سریع ترى خواهد شد.

براى کم کردن وزن باید میزان کالرى دریافتى از کالرى مصرفى کمتر باشد و این تنها راه براى اطمینان یافتن از کاهش وزن 
است. همچنین موادغذایى مصرفى در دوران کاهش وزن از اهمیت ویژه اى برخوردار است.

برخى از موادغذایى مى توانند به کاهش وزن اضافه بدن کمک کنند. این موادغذایى در افزایش حس سیرى، جلوگیرى از 
زیاده روى در غذاخوردن و افزایش متابولیسم بدن مؤثر مى باشند.
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نسیب 
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ه
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کاهش وزن سریع با مواد غذایى شگفت انگیز افزایش
 سالمت عضالت

 با گام هاى مؤثر!

ید در مصرف 
ن این داروى 
ن معده و مرى 
را داخل مرى 

ماده به طور کامل تست شود. و سبزیجات 
.

کالت 
تگاه 
 نیز

کلسترول باال در میان زنان نســبت به مردان بیشتر
است. از سوى دیگر باال بودن قند خون در زنان سبب

مى شود کنترل آن بسیار سخت تر از مردان شود.

خیار بخورید 
آلزایمر نگیرید

ــى 
روز 
ــد 
جمع 

 ایــن 
ه عملکرد 

ش ها و در واقع 
شود. با  ى مربوط مى

کنید و یا مصرف تان را به حداقل برســانید. عالوه بر این ســئله ممکن اســت به یک آلرژى ساده 
ً

جوش هاى سرسیاه 
از چــه خبر مى دهنــــد؟

تسکین عالیم بیمارى روده تحریک پذیر با مصرف نعناع

کبد 30درصد ایرانى ها 
چرب است

دیابت در زنان 
متفاوت تر از مردان است!
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نصف جهان  باشگاه سپاهان تلویحًا توسط مدیرعامل 
خود نیز تأیید کرده که به دنبال سروش رفیعى است اما 
آنها هنوز منتظرند تا تکلیف این بازیکن با باشگاه الخور 

قطر مشخص شود.
 از سوى دیگر درخشش رفیعى در تیم قطرى در یکى 
دو بازى اخیر موجب شده تا نظر مسئوالن الخور نسبت 
به هافبک ایرانى خود عوض شده و ظاهر آنها تصمیم 
دارند تا این بازیکن را حداقل تا پایان فصل حفظ کنند.

باشگاه سپاهان اصفهان در صدد است تا یک هافبک 
طراح خوب را در نیم فصل دوم بــه خدمت بگیرد تا 
براى ادامه رقابت هاى لیگ برتر تقویت شود. سروش 
رفیعى که امسال شرایط چندان خوبى در قطر نداشت، 

گزینه اصلى زردپوشان بود چون مسئوالن تیم قطرى 
در ابتدا از عملکرد رفیعى رضایت نداشتند و به همین 
دلیل جدایى رفیعى از الخور در نیم فصل دور از ذهن 
نبود اما درخشش رفیعى در تیم قطرى در یکى دو بازى 
اخیر موجب شــده تا نظر مســئوالن الخور نسبت به 
هافبک ایرانى خود عوض شــود و ظاهراً آنها تصمیم 
دارند تا ایــن بازیکن را حداقل تا پایــان فصل حفظ 
کنند. با توجه به این موضوع حضور رفیعى در سپاهان 
تقریبًا منتفى شده است. اما ســپاهانى ها هنوز پیگیر 
وضعیت سروش هســتند تا چنانچه در نهایت خطر 
دیپورت از الخور وى را تهدید کنــد او را به اصفهان 

بیاورند.

 تیم ســپاهان در دیدار با نفت آبادان ســه مرتبه روى 
ضربات ایســتگاهى مغلوب شــد تا همچنــان فراز و 

نشیب هاى این تیم ادامه داشته باشد.
«زالتکوکرانچار» در شــرایطى تیمش را راهى میدان 
کرد که نفرات جدیدى را در خط دفاعى به کار گرفته بود. 
مهدى رحیمى و عارف غالمى براى اولین بار در قلب 
خط دفاعى کنار هم به میدان رفتند و شاهین ثاقبى هم 
براى دومین بار در پست مدافع راست جایگزین حسن 

جعفرى شده بود.
با وجود این سپاهانى ها در جریان بازى مقابل مهاجمین 
صنعت نفت آبادان مغلوب نشدند و سه ضربه ایستگاهى 
پنجمین شکست فصل را به شاگران کرانچار تحمیل 

کرد. گل اول زردپوشــان آبادانى روى ارســال دقیق 
«جاسم کرار» و ضربه سر مسعود ابراهیم زاده به دست 
آمد و گل دوم روى یک ضربه پنالتى باز هم توسط کرار. 
بازیکن عراقى آبادانى ها که  ستاره میدان بود، گل سوم 
را هم در دقایق پایانى و از روى یک ضربه ایستگاهى 

به ثمر رساند.
دریافت ســه گل از روى ضربات ایســتگاهى نشان
 مى دهد که نفرات جدید خط دفاعى ســپاهان در پیدا 
کردن جایگاه صحیح اســتقرار خود در هنگام ارسال 
ضربات ایستگاهى با مشکل مواجه بوده اند؛ موضوعى 
که احتماًال در دیدارهاى آینده و با اضافه شدن نفرات 

مصدوم و محروم تیم حل خواهد شد.

  بالى جان سپاهانى ها! سپاهان، پیگیر وضعیت سروش

هواداران ســپاهان و  برخــى ذوب آهنى ها نگاهى 
مشــکوك و بدبینانه به انتصاب اخیر وزیر صنعت، 
معدن و تجارت داشــته اند. آنها معتقدند که حضور 
دادکان به عنوان مشــاور امور ورزش وزیر صنعت 
با شــرح وظایفى که براى او تعیین شــده به منظور 
از دور خارج کــردن تیم هاى قدرتمنــد صنعتى و 
تبدیــل آنها به تیــم هایــى معمولــى و بى خطر 

است.
  ماجرا اینگونه آغاز شد:

وزیر صنعت، معدن و تجارت که زمانى عضو هیئت 
رئیسه فدراســیون فوتبال ایران نیز بود، در حکمى 
محمد دادکان را به عنوان مشاور امور تربیت بدنى و 

ورزش این وزارتخانه منصوب کرد.
 در حکم محمد شــریعتمدارى وزیر صنعت،معدن و 
تجارت خطاب به محمد دادکان آمده اســت که«با 
توجه به ســوابق علمى و تجارب ارزشمند جنابعالى 
و ضرورت ســاماندهى امور تربیــت بدنى و ورزش 
در مجموعــه وزارت به موجب این حکم به ســمت 
"مشاور وزیر در امور تربیت بدنى و ورزش" منصوب 
مى شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و دانش 
و تجارب خود نســبت به برنامه ریزى و ساماندهى 
امور ورزش حرفــه اى، غیرحرفــه اى و همگانى و 
همچنین راهبرى، نظارت و ارزشــیابى فعالیت هاى 
باشگاهى در ســطح مجموعه موفق و مؤید باشید. 
توفیق روز افزون شــما را از خداوند متعال مســألت 

مى نمایم.»
یکى از سایت هاى سیاسى اصولگرا که بخش ورزشى 
آن نزدیک و همراه با باشگاه پرسپولیس است با ذوق 
زدگى این خبر را پوشش دادو ضمن پرداختن به رزومه 
دکتر دادکان نوشت:گفتنى است که محمد دادکان، 
بازیکن ســابق تیم ملى فوتبال ایران و پرسپولیس 
تهران، رئیس سابق فدراسیون فوتبال و استاد گروه 
فیزیولوژى ورزشى، دانشــکده تربیت بدنى و علوم 
ورزشى دانشگاه شهید بهشتى است و طى چند سال 
اخیر به عنوان معاون ورزش دانشــگاه آزاد اسالمى 
فعالیت کرده است. دادکان همواره یکى از مخالفان 
تیمدارى دولتى و تأمین مخارج فوتبال از محل بیت 
المال بود و حتى لیگ برتر فوتبال ایران به شــدت 
از تصمیمات آتى این چهره شــاخص تأثیر خواهد 

پذیرفت!
 ســایت روزنامه پیروزى هم با ابراز خوشــحالى از 
حضور یک پرسپولیســى در این جایگاه نوشــت: با 
این حکم مى توان از حاال بــه اصالحاتى در نحوه 
تیمــدارى و تأمیــن بودجــه و مخــارج تیم هاى 
ورزشــى همچون ســپاهان اصفهان، پیکان، ذوب 
آهن اصفهان، ســایپا و ســایر تیم هایــى که زیر 
نظر نهادهــاى زیرمجموعــه وزارت صنایع اداره 
مى شــوند، امیدوار بود و رقابــت جوانمردانه ترى 

در ابعاد مالى فوتبال کشــور انتظار داشــت. در این 
میان با توجه به اختیارات خوبى که شــریعتمدارى 
در این زمینه به دادکان داده، مــى توانیم تغییراتى 
را در هیئت مدیره باشــگاه هاى صنعتى نیز شــاهد

 باشیم!
به گزارش نصف جهان، انتشــار ایــن تحلیل ها در 
مورد انتصاب دادکان، خشــم هــواداران تیم هاى 
صنعتى را تا حدودى بر انگیخت. هواداران سپاهان و 
ذوب آهن در فضاى مجازى واکنش هاى متعددى 
به این انتصاب داشــتند وبه طور کامــًال بدبینانه به 
این انتصاب آقــاى وزیر نگاه کردنــد. تحلیل هاى 
منتشر شده رســانه هایى که از آنها نام بردیم هم در 
بدبینى آنها سهم بسزایى داشــت و حاال باید دید در 
ادامه چه اتفاقاتى خواهد افتــاد. هواداران اصفهانى 
احساس مى کنند که مانند یکى دو سال اخیر، پروژه 
کاهش بودجه تیم هاى ســپاهان و ذوب آهن بیش 
از هر زمانى در حال انجام اســت و با حضور دادکان 
این پروژه سرعت بیشــترى مى گیرد. ضمن اینکه 
آنها معتقدند باشــگاه هاى پرســپولیس و استقالل 
بیشــترین بودجه از بین المال را به فنــا مى دهند و 
چرا خیلى از وقت ها هزینه هاى اصفهانى ها اینقدر 
زیر ذره بین مى رود و  حیف  و میل بیت المال تلقى 

مى شود.

مراقب باشید! 
این انتصاب، هدفمند است

نصف جهان  مدیران سپاهان در سیاستى قابل تحسین با وجود 
نتایج نامطلوب همچنان پاى ســرمربى خود ایستاده اند و از او 

حمایت مى کنند.
شکســت در آبادان باعث شــد تا دوباره انتقادات از سپاهان و 
سرمربى کروات این تیم اوج بگیرد تا زمزمه هاى بسیار زیادى 

به گوش برسد.
کسب 14 امتیاز و ایستادن در پله یازدهم جدول باعث شد 
تا انتقادات و فشارها روى «زالتکو کرانچار» و مدیران 
باشگاه سپاهان بیش از پیش شود به خصوص که 
شکست تلخ 3بر2 برابر صنعت نفت هم باعث شد 
تا روند خوبى که پیرمرد کروات مدام وعده آن را 

مى داد عملى نشود.
در شرایطى که شایعات پیرامون تغییرات احتمالى 
روى نیمکت رهبرى ســپاهان حسابى محافل 
فوتبالى نصف جهان را تحت الشعاع خود قرار داده 
بود مدیران باشگاه اصفهانى دوباره به حمایت از 

سرمربى خود پرداخته و وعده نیم فصل دوم رؤیایى با کرانچار را 
به هواداران خود دادند تا به این ترتیب در آستانه دو بازى حساس 
تا نیم فصل بــار را از دوش زالتکو بردارند.طاهرى، مدیرعامل 
سپاهان گفت:  کرانچار ســرمربى ماست و مورد حمایت کامل 
مدیریت باشــگاه قرار دارد. کارنامه کرانچــار و توانایى هاى او 
مشخص است از همین رو مشکالت تیم رفع خواهد شد تا دوباره 
به روزهاى اوج برگردیم. برنامه داریم در فصل نقل و انتقاالت 
نقاط ضعف تیم را برطرف کنیم تا با جابه جایى چند بازیکن در 
فهرست تیم، روند بهترى در پیش بگیریم به امید خدا نتایج مورد 

نظر سپاهان و هوادارانش را کسب کنیم.  
به گزارش نصف جهان سپاهان که سال هاى قبل براى مدتى 
در قبال نتایج نامطلوب، عربى عمل مى کرد و خیلى سریع پشت 
سرمربى را خالى مى کرد حاال تصمیم گرفته تا سیاست ثبات را 
در قبال سرمربى خود در پیش بگیرد. سیاستى که باید دید تا چه 
زمانى دوام خواهد داشــت. فعًال که آنها دست بردار حمایت از 

کرانچار نیستند.

واکنش هواداران اصفهانى به حضور مشکوك دادکان

بهاره حیاتى

سپاهان دست بردار نیست
 سیاستى قابل تقدیر

نصف جهان  مدیرانس
نتایجنامطلوبهمچن

حمایت مى کنند.
شکســت در آبادان ب
سرمربى کروات اینت

به گوش برسد.
4کسب14 امتیاز
تا انتقادات و
باشگاه سپ
شکست
تا روند
مى داد
در شرای
روى نی

نصف جهان  کیفیت هاى او آنقدر باال هست که رسانه ها گاه و بیگاه 
در تمجید از او بنویسند و عمده هواداران سپاهان هم روند نامطلوب 
تیمشان را به خروج او از سپاهان ربط دهند. او حاال آبروى فوتبال 

اصفهان در فوتبال ملى است.
 صحبت از احســان حاج صفى اســت.وى بازیکــن چندمنظوره 
فوق العاده اى است که بسیار آرام و حســاب شده و مؤثر و به قولى 
چراغ خاموش به سوى صد بازى ملى حرکت مى کند. چندى پیش 
یکى از روزنامه هاى ورزشى نوشــت که باید به این بازیکن براى 
نزدیکى به رکورد صد بازى ملى تبریــک گفت و از حاال خودمان 
را براى این  اتفاق جالب توجه آماده کنیم. این بال چپ 28 ساله تا 
این لحظه 89 بازى ملى انجام داده که براى سنى همچون او رقم 
فوق العاده اى به نظر مى رسد و با احتساب سر حالى او و نظر مثبت 
«کارلوس کى روش» به وى (و هر مربى دیگرى که شاید روزى 
جاى این مربى پرتغالى را بگیرد) بسیار بعید است که رقم 100 را رد 
نکند و حتى 110 و 120 بازى ملى هم از حاال در مشــت او است و 
این امر زایل نمى شود مگر اینکه اتفاق تلخ بزرگى براى حاج صفى 
روى بدهد البته او نمى تواند به 151 بازى ملى جواد نکونام و 149 
بازى ملى على دایى برســد اما مى تواند با ورود به باشگاه موسوم 
به «صدتایى ها» و ســپس ورود به جمع انــدك انجام دهندگان 
110 تا 120 بازى ملى از امثال على کریمى و مهدى مهدوى کیا 
و سیدجالل حسینى هم عبور کند و شاید هم روزى بعد از دایى و 

نکونام سومین رکورددار بازى هاى ملى در ایران شود.
 ما حاج صفى را با بازى هاى انفجارى و در عین حال فنى اش در دل 
لیگ ایران و با پیراهن تیم هایى مثل سپاهان کشف و لمس کردیم 
اما حتى وى که بیشتر عمرش را در ایران سپرى کرده سابقه لژیونر 
شدن و کسب تجربیات بین المللى را در اروپا داشته است و بازى ولو 
توأم با ناکامى در تیم دسته دومى اف. اس. فا فرانکفورت آلمان در 
فصل 2016 – 2015 و سپس حضورى موفق در پانیونیوس یونان 

در فصل جارى (و مشــارکت در ده بازى این تیم) 

از او مردى ساخته است که هم شــادابى فنى دارد و هم تجربیات 
بین المللى.

البته عمده تجربیــات خارجى او از محل بازى هــاى او در معیت 
تیم ملى ایران مى آید که وى حضورش را در آن با شــرکت در دور 
مقدماتى جام جهانى 2010 آغاز کرد. او با اینکه در آن دیدارها فقط 
در دو بازى به عنوان نفر ذخیره و تنها به مدت 56 دقیقه فرصت ابراز 
وجود یافت اما همین را پایه تشکیل یک رزومه ملى قوى و پایدار 

و مستمر قرار داد.
حضور او در مرحله مقدماتى جام هاى جهانــى 2014 و 2018 به 
ترتیب به هشت بازى و 13 مسابقه بسط یافت و در مرحله نهایى جام 
جهانى 2014 هم او در هر سه مسابقه به میدان گسیل شد و مجموعًا 
241 دقیقه توپ زد و فوتبالدوستان از یاد نبرده اند که در دیدار عالى 
اما بدفرجام برابر آرژانتین «لیونل مسى» فقط وقتى در دقیقه 90+1 
قادر به گلزنى و شکست ایران شد که حاج صفى از صحنه خارج شد و 
دیوار دفاعى چند الیه مستقر در سمت چپ تیم ما سست و باز شد و 

همه مراقبت هاى شدید 90 دقیقه قبلى رنگ باخت.
چندى پیش یکى از سایت هاى ورزشى به قیاس حاج صفى و سردار 
آزمون پرداخته  و نوشته بود: برخى مى گویند احسان حاج صفى به 
سبب خصلت هاى فوتبال کارگرى اش یک ستاره نیست و ذاتاً یک 
بازیکن مؤثر اما فاقد مدارجى است که از او یک سردار آزمون – به 
لحاظ شهرت و خبرسازى- بسازد اما او هر چه باشد در زمینه تداوم 
حضور در میدان و ارائه بیالنى باال در اکثر قریب به اتفاق روزها و 
نوسان نداشتن موجودى کم رقیب اســت. در جام ملت هاى آسیا 
2011 به مدت 360 دقیقه و در جام ملت هاى آسیا 2015 به مدت 
204 دقیقه به میدان آمد و در بازى هاى آسیایى گوانگ  ژو 2010 هم 
از پاهاى ثابت تیم ایران بود و به ندرت روى نیمکت نشــانده شد. 
حاصل این استمرار چشمگیر این است که مردى که براى اولین بار 

در 18 سالگى و به انتخاب على 

دایى ملى پوش شد 89 بازى ملى انجام داده و پنج گل زده و تعداد 
غیر قابل شمارشى پاس گل داده است.

مى توان همچنان قوچان نژاد را دید و از عزت اللهى تعریف کرد و 
دستاوردهاى سامان قدوس عضو جدید تیم کى روش را تحسین 
کرد اما حقیقت امر این است که حاج صفى مرد همیشه کارساز ده 
سال اخیر تیم ملى است و کمترین نوسان را در کارش به لحاظ فنى 
دارد و وقتى به میدان مى رود مى توانید مطمئن باشید که یک نیروى 
مســلط و قابل تکیه را در ترکیب تیم تان دارید: ستاره اى (اعالم 

نشده !) به نام احسان حاج صفى.
«او» به نظر عده اى مدافع چپى است که بیش از دفاع کردن بازى 
پردازى و حرکات رو به جلو در خط میانى را مى شناسد و به اعتقاد 

برخى دیگر مهاجم لب خطى است که حتى مى تواند مثل یک 
مدافع چپ و حرفه اى بهترین بال راست هاى حریفان را 

از جریان بازى خارج کند و او البته از منظر عده اى 
دیگر هافبک چپى است که به لطف هوش 

بازى خوانى و توان شوت زنى اش 
مى تواند 

هر حریفى بــه 
هم گلزنى کند و کمر 

را  بشــکند. به گزارش نصف جهان، رقبا 
آنقدر باال هست که وقتى این روزها هواداران توانایى هاى او 

سپاهان دالیل نتایج تلخ و تأسف آور تیمشان را جستجو مى کنند، 
گزینه خروج حاج صفى از جمع زردپوشــان خیلى زیاد مورد 

توجه قرار مى گیرد. فوتبال اصفهان بیش از هر زمانى به 
پسر طالیى خود افتخار مى کند.

نصف جهان  کیفیت هاى او آنقدر باال هست که رسانه ها گاه و بیگاه 
در تمجید از او بنویسند و عمده هواداران سپاهان هم روندنامطلوب 
تیمشان را به خروج او از سپاهان ربط دهند. او حاال آبروى فوتبال 

اصفهان در فوتبال ملىاست.
 صحبت از احســان حاج صفى اســت.وى بازیکــن چندمنظوره 
فوق العاده اى است که بسیار آرام و حســاب شده و مؤثر و به قولى 
چراغ خاموش به سوى صد بازى ملى حرکت مى کند. چندى پیش 
یکى از روزنامه هاى ورزشى نوشــت که باید به این بازیکن براى 
نزدیکى به رکورد صد بازى ملى تبریــک گفت و از حاال خودمان 
8را براىاین اتفاق جالب توجه آماده کنیم. این بال چپ28 ساله تا 
9این لحظه 89 بازى ملى انجام داده که براى سنى همچون او رقم 
فوق العاده اى به نظر مى رسد و با احتساب سر حالى او و نظر مثبت 
«کارلوس کى روش» به وى (و هر مربى دیگرى که شاید روزى 
بعید است که رقم100 را رد 0جاى این مربىپرتغالىرا بگیرد) بسیار

0 و 120 بازى ملى هم از حاال در مشــت او است و  0نکند و حتى 110
این امر زایل نمى شود مگر اینکه اتفاق تلخ بزرگى براى حاج صفى 
149 9 بازى ملى جواد نکونام و 1روى بدهد البته او نمى تواند به 151

بازى ملى على دایى برســد اما مى تواند با ورود به باشگاه موسوم 
به «صدتایى ها» و ســپس ورود به جمع انــدك انجام دهندگان 
110 تا 120 بازى ملى از امثال على کریمى و مهدى مهدوى کیا 
و سیدجالل حسینى هم عبور کند و شاید هم روزى بعد از دایى و 

نکونام سومین رکورددار بازى هاى ملى در ایرانشود.
 ما حاج صفى را با بازى هاى انفجارى و در عین حال فنى اش در دل 
لیگ ایران و با پیراهن تیم هایى مثل سپاهان کشف و لمس کردیم 
اما حتى وى که بیشتر عمرش را در ایران سپرى کرده سابقه لژیونر 
شدن و کسب تجربیات بین المللى را در اروپا داشته است و بازى ولو 
توأم با ناکامى در تیم دسته دومى اف. اس. فا فرانکفورت آلمان در 
رىورىموفق در پانیونیوس یونان  6فصل 2016–2015 و سپس حض

در فصل جارى (و مشــارکت در ده بازى این تیم) 

از او مردى ساخته است که هم شــادابى فنى دارد و هم تجربیات 
بین المللى.

البته عمده تجربیــات خارجى او از محل بازى هــاى او در معیت 
تیم ملى ایران مى آید که وىحضورش را در آن با شــرکت در دور

0مقدماتى جام جهانى 2010 آغاز کرد. او با اینکه در آن دیدارها فقط 
6در دو بازى به عنوان نفر ذخیره و تنها به مدت 56 دقیقه فرصت ابراز 
وجود یافت اما همین را پایه تشکیل یک رزومه ملى قوى و پایدار 

و مستمر قرار داد.
8 و 2018 به 4حضور او در مرحله مقدماتى جام هاى جهانــى 2014

3ترتیب به هشت بازى و13 مسابقه بسط یافت و درمرحله نهایى جام 
4جهانى2014 هم او در هر سه مسابقه به میدان گسیل شد ومجموعًا 
241 دقیقه توپ زد و فوتبالدوستان از یاد نبرده اند که در دیدار عالى 
1اما بدفرجام برابر آرژانتین «لیونل مسى» فقط وقتى در دقیقه 90+1
قادر به گلزنى و شکست ایرانشد که حاج صفى از صحنه خارج شد و

دیوار دفاعى چند الیه مستقر در سمت چپ تیم ما سست و باز شد و 
0همه مراقبت هاى شدید 90 دقیقه قبلى رنگ باخت.

چندى پیش یکى از سایت هاى ورزشى به قیاس حاج صفى و سردار 
آزمون پرداخته  و نوشته بود: برخى مى گویند احسان حاج صفى به 
سبب خصلت هاى فوتبال کارگرى اش یک ستاره نیست و ذاتاً یک 
بازیکن مؤثر اما فاقد مدارجى است که از او یک سردار آزمون – به 
لحاظ شهرت و خبرسازى- بسازد اما او هر چه باشد در زمینه تداوم 
حضور در میدانو ارائه بیالنى باال در اکثر قریب به اتفاقروزها و

نوسان نداشتن موجودى کم رقیب اســت. در جام ملت هاى آسیا 
5 دقیقه و در جام ملت هاى آسیا 2015 بهمدت  0 بهمدت 360 2011
0 دقیقه به میدان آمد و در بازى هاى آسیایى گوانگ  ژو 2010 هم  204
از پاهاى ثابت تیم ایران بود و به ندرت روى نیمکت نشــانده شد. 
حاصل این استمرار چشمگیر این است که مردى که براى اولین بار 

8در18 سالگى و به انتخاب على 

9دایى ملى پوش شد 89 بازى ملى انجام داده و پنج گل زده و تعداد 
غیرقابل شمارشىپاس گل داده است.

مى توان همچنان قوچان نژاد را دید و از عزت اللهى تعریف کرد و 
دستاوردهاى سامان قدوس عضو جدید تیمکى روش را تحسین

کرد اما حقیقت امر این است که حاج صفى مرد همیشه کارساز ده 
سال اخیر تیم ملى است و کمترین نوسان را در کارش به لحاظ فنى 
دارد و وقتى به میدان مى رود مى توانید مطمئن باشید که یک نیروى 
مســلط و قابل تکیه را در ترکیب تیم تان دارید: ستاره اى (اعالم 

نشده !) به نام احسان حاج صفى.
«او» به نظر عده اى مدافع چپى است که بیش از دفاع کردن بازى 
در خط میانىرا مى شناسد و به اعتقاد  حرکات رو به جلو پردازى و

برخى دیگر مهاجم لب خطى است که حتى مى تواند مثل یک 
مدافع چپ و حرفه اى بهترین بال راست هاى حریفان را 

منظر عده اى  او البته از بازى خارج کند و از جریان
دیگر هافبک چپى است که به لطف هوش 

بازى خوانى و توان شوت زنى اش 
مى تواند 

هر حریفى بــه 
هم گلزنى کند و کمر 

را  بشــکند. به گزارش نصف جهان، رقبا 
آنقدر باال هست که وقتى این روزها هواداران توانایى هاى او 

سپاهان دالیل نتایجتلخو تأسف آور تیمشان را جستجو مى کنند، 
گزینه خروج حاج صفى از جمع زردپوشــان خیلى زیاد مورد 

توجه قرار مى گیرد. فوتبال اصفهان بیش از هر زمانى به 
پسر طالیى خود افتخار مى کند.

 آبروى 
اصفهانى ها 
در فوتبال 
ملى

  این روزها هواداران سپاهان 
حسرتش را مى خورند

ى نصف جهان را تحت الشعاع خود قرار داده 
ه حبه حبه حبه حبه حبه حبه حممایتمایتمایمایتمایتمایت از  یران باشگاه اصفهانى دوباره

زمانى دوام خواهد داشــت. فعًال که آنها دست بردار حمایت از
کرانچار نیستند.

فوتبالى
بود مدی

نصف جهان  گلر ذوب آهن در مقابل  پنالتى هایى که به سمت دروازه او تاخته مى شود 
همچنان واکنش هایى خوب و ستودنى دارد. ذوب آهن در روز عالى رشید مظاهرى 
شکست خورد، مظاهرى پنالتى زهیوى را گرفت اما توپ برگشتى را عاشورى تبدیل 

به گل کرد.
رشید مظاهرى در بازى برابر تیم ســابقش فوالد خوزستان نمایش فوق العاده اى از 
خود به جاى گذاشت و به خصوص در نیمه اول چندین و چند بار مهاجمان حریف را با 
واکنش هاى عالى خود ناکام گذاشت. او حتى در نیمه دوم پنالتى فوالدى ها را مهار 
کرد اما در برگشت مغلوب نویدعاشورى شد تا به نوعى روز عالى وى در برابر فوالد 
خراب شود. وى در لیگ این فصل برابر  چهار پنالتى قرار گرفته که هیچکدام به طور 

مستقیم وارد دروازه نشده اند تا مظاهرى رکورد جالبى را رقم بزند.

آقاى پنالتى گیر
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على کریمى و به راه انداختن ســر وصداى زیــاد در فوتبال ایران. 
او شمشــیر به کمر بســته و دارد از بى عدالتى ها مى گوید. از بخور 
بخورهایى که در این فوتبال وجود دارد. از زد و بندها و از سرنوشت نامعلوم 
پول هایى که وارد فوتبال شده و خروجى نداشته است.از کارت هاى 500 
هزار تومانى رییس فدراسیون قبل از انتخابات تا ...آنقدر این فوتبال بى در 
و پیکر هســت که بتوان مصداق هاى زیادى براى ناپاکى آن آورد.بدون 
شک على کریمى هم دست روى خوب نقطه اى گذاشته است و دقیقا 
مى داند که باید انگشتش را کجا فشار بدهد.حرکتى که او شروع کرده 
قابل تقدیر است و شاید اگر کســانى مثل او پیدا مى شدند که از اول 

اینچنینى بودنــد حاال،حال پیگیــر ماجراهایى 
ایران متفاوت بود و روز فوتبال 

اش  حداقــل 
این بــود که 
ى  هــا ر کا
انجام شــده 
حساب و کتاب 
داشت و مى شد 
آن را پیگیرى کرد.اما 
چه خوب است که کریمى به 

چند سوال که ذهن من را مشغول کرده جواب بدهد:
 1- او را دوســت دارم،انکار هم نمى کنم.آنقــدر خاطرات خوبى 
برایم رقم زده که نمى شــود به همین راحتى ها از کنارش گذشت.

پسر صورت یخى فوتبال ایران که خودش را در قلب گرم میلیون ها 
ایرانى جا کرده است اما نکته اى که وجود دارد این است که چرا برق 
یکدفعه کریمى را گرفته است و حاال پرچم دار ریشه کن شدن فساد در 
فوتبال شده است؟آیا زمانى که کریمى خودش فوتبال بازى مى کرد 
از این فسادها بى اطالع بود و حاال که چند سالى است از فوتبال کناره 
گیرى کرده تازه یادش افتاده که فساد هم وجود دارد؟واقعا زمانى 
که کریمى با فدراسیون کفاشــیان و تاج و حتى قبل تر از آن کار 
مى کرد نمى توانست شفاف سازى کند؟یعنى آن زمان فسادى 

وجود نداشت و همین که کریمى از تیم ملى و فوتبال خداحافظى کرده این 
فسادها سر باز کرده است؟

 2- کریمى تندخو اســت و در این شــکى وجود ندارد.او پاسخ هر کسى 
را که دلش بخواهد مى دهد.کانالى هم براى خــودش به راه انداخته که 
در آن افکار عمومى را تهییج مى کند تا مطالبى که در این کانال منتشــر 
شــده را باور کنند! آقاى کریمى اگر سند و مدرکى مثل همان کارت هاى 
500 هزارتومانى مهدى تــاج در اختیار دارى رو کن تــا اتهام هایى که 
مى زنى باور پذیر باشد.البته کســى این اتهام ها را رد نمى کند اما اتهام 
بدون مدرك،سندیت ندارد و ادعایى است که طرف مقابل مى تواند با طرح 
شکایت پیگیر آن باشد.آقاى کریمى قرار نیست همه دروغ بگویند و شما 
راست.سالها خاك این فوتبال را خورده اى و بدون شک اطالعات شما از 
پشت پرده هاى این فوتبال بیشــتر از خیلى هاست.فساد مى تواند همین 
قراردادهاى میلیاردى باشد که شکایت هاى زیادى را روانه کنفدراسیون 
فوتبال آسیا کرده است.خود شــما بهتر از هر کســى مى دانید که کدام 
بازیکنان براى یک سال بازى کردن در یک تیم میلیاردى قرارداد بسته اند.

اما دوباره مى پرسم چرا حاال؟حاال که بیرون گود نشسته اى؟
3- یک بار دیگر تاب نیاوردى و این بار به عادل فردوسى پور حمله کردى.

به خوبى مى دانى اگر کســى گزکى از عادل فردوســى پور داشت زودتر 
ازاینکه شــما ادعا کنى او را کله کرده بود! پس احتماال عادل از هرگونه 
ادعاهایى که مرتبط با فساد باشد مبرى است. گیرى که به مجرى برنامه 
نود داده اى این است که چرا پیشنهاد برگزارى مناظره اى در برنامه اش 
را قبول نکرده است و البته  به مهدى تاج و کفاشــیان هم در برنامه اش 
خرده اى نمى گیرد.عادل هر کجا که توانسته از حق این فوتبال دفاع کرده 
و اگر شما در ایران زندگى مى کنى باید به اطالع برسانم که کارکردن در
 ارگان هاى دولتى و به خصوص صدا و ســیما ساز و کار خودش را دارد و 
خیلى از مجریان حتى شهامت فردوســى پور را ندارند که حرف هایى که 
او مى زند را به زبان بیاورند.شک نداشــته باش که او براى خودش دلیل 
دارد و به وقتش اگر قرار باشد علیه کفاشــیان و تاج حرف بزند،مى زند.او 
حرفه اى است و احتماال نیازى نیست که این را به او یادآورى کرد.همان 
طور که کسى نمى تواند فوتبال را به شما یاد بدهد،عادل هم کاربلد است 

و در حرفه خودش مارادونایى که یک سروگردن باالتر از بقیه قرار دارد.
 4- سوالى دیگر؛شــما گفته اى که اگر فوتبال نبود نه فدراسیونى وجود 
داشت و نه برنامه نودى.دقیقا درست مى گویید.فدراسیون که وجود نداشت 
و اگر هم برنامه نود نبود عادل در همان حرفه روزنامه نگارى خودش بیشتر 
فعالیت مى کرد و در کنارش در دانشگاه تدریس.اما سوال من این است که 
اگر فوتبال نبود على کریمى چه کار مى کرد؟ استعداد ناب شما در فوتبال 
بود که نمایان شد و جادوگرى هاى شما در گوى فوتبال است که قدرت 
خودش را نشان داده است،اما آیا در سایر رشته ها هم کریمى مى توانست 

جادوگر باشد و به یکه تازى هایش در حرفه دیگرى ادامه بدهد؟
5- محبوبیت چیز خوبى اســت.خیلى ها هم مى خواهند خودشــان را 
با گره زدن بــه نام على کریمى محبــوب کنند!اما اگــر پرچم عدالت را 
برداشته اى و مى خواهى جلودار باشى،کمى آهسته تر و مستند تر.بدون 
شک حرف هاى زیادى در ســینه دارى و رفتارهایى دیده اى که به ستوه 
آمده اى.مى خواهى فوران کنى و دســت خیلى ها را رو کنى.بسم ا...،با 
ســند و مدرك در مراجع قضایى یا در همان کانــال تلگرامى که به قول 
خودت مخاطبان زیادى دارد.امید اســت که خیلى ها در این راه دنباله رو 
کریمى باشند تا شاید روزى فوتبال ایران پاك و عارى از هرگونه اتهام و

 شائبه باشد.
 

خیلى ها معتقدند در شکست پارس جنوبى جم از پرسپولیس نقش 
مهدى تارتار کمتر از محســن فروزان نبود. چرا که او به عنوان 
مربى به فروزان اجازه داد پنالتى بزنــد. تارتار اما از فروزان دفاع 

مى کند و مسئولیت باخت را گردن مى گیرد:
زیبایى هاى فوتبال به همین اســت. فوتبال یک ورزش جذاب 
است که این همه طرفدار دارد. ما در روزى که مى توانستیم برنده 
باشیم، مساوى هم نکردیم و شکســت خوردیم. مسئولیت این 
باخت برعهده من اســت، اما به هر حال ما خوب بازى کردیم و 
مى توانستیم نتیجه بهترى بگیریم. چیزى از ارزش هاى بچه هاى 
ما کم نمى شود. پرسپولیس بى شک بهترین تیم ایران در دو سال 
اخیر است، اما ما تنها تیمى بود که کمترین فرصت را به این تیم 

بزرگ دادیم.
■ بچه هــاى من کم تجربه هســتند. 50 درصــد از آنها اولین 
بار بود که مقابل پرســپولیس بازى مى کردند. 50 درصدشــان 
حتى ورزشــگاه آزادى را هم ندیده اند و ما باید فکرى براى دور 
برگشت براى بازى با استقالل و پرسپولیس بکنیم. البته کیفیت 
بازیکنان مان باالست و نگران نیستیم. سال اول مان است که در 
لیگ برتر بازى مى کنیم و هدف مان بقا است، بى پروا هستیم و 
فشارى روى خود احســاس نمى کنیم. اینکه تیم ما را تحسین 
مى کنند، به خاطر نترســیدن از باخت اســت. دو بازى سخت را 
مقابل فوالد و پرسپولیس پشت سر گذاشتیم که هر دو تیم هم 

سابقه قهرمانى دارند.

■ پنالتى زن را کادر فنى تعیین مى کنــد، اما براى اینکه اذهان 
عمومى در این مورد (پنالتى زدن فروزان) روشــن شــود، من 
یک توضیح مختصر مى دهم. براى پنالتى زدن در آن شــرایط، 
یکى از فاکتورهاى مهم اعتماد به نفس باال اســت. بچه هاى ما 
با توجه به اینکه در بازى قبل هر کــدام به نحوى پنالتى خراب 
کرده بودند، درخواستى براى زدن پنالتى نداشتند، اما فروزان با 
اعتماد به نفس کنار خط آمد و از من خواهش کرد که به او اعتماد 
کنم. دروازه بان پستى اســت که باید وضعیت در آن روحى باال

 باشد.
■ با توجه به تمرینات پنالتى در طول هفته داشتیم، فروزان یکى 
از پنالتى زن هاى خوب ما بود. دو جلســه در هفته تمرین پنالتى 

داریم و فروزان همیشــه خوب پنالتى مى زند. من همیشــه در 
تمرینات به فروزان گفتم که «اگر 2 بر صفر جلو بودیم، مى روى 
پنالتى مى زنى که حاشیه امنیت باشد و همان توپ برنگردد که 
به گل مان برود . در آن وضعیت من اعتماد به نفســش را دیدم 
و فکر کردم که اگر پنالتى را به او ندهم، شــاید به هم بریزد. با 
آن اعتماد به نفس که داشــت، گفتم با خیال راحت پنالتى ات را 
بزن. فروزان پنالتى بدى هم نزد، خیلى بهتر از پنالتى هایى بود 
که در بازى هاى قبل از دست دادیم. پنالتى هم گل نشد؛ فداى 
سر محســن (فروزان) و بقیه بچه ها. آنقدر براى ما خوب بازى 
کردند که مهم نباشد پنالتى را هم از دست بدهند، مسئولیت این 

باخت با من است.

دست و دلبازى تارتار

رئیس هیئت مدیره باشگاه فوالد اتهامات وارد 
شده به این تیم واکنش نشان داد و گفت: واقعًا 
این مسخره بازى ها در شأن فوتبال ایران نیست. 
محمدرضا شریف در گفت وگویى درباره حواشى 
ایجاد شده در بازى ذوب آهن اصفهان و فوالد 
خوزستان مبنى وجود یک بطرى ادرار در دروازه 
تیم فوالد اظهار داشت: این بحث تا االن فقط 
یک ادعا بوده و صحت و سقم آن هنوز مشخص 
نیســت. فوالد در این بازى میهمــان بوده و با 
توجه به امکاناتى که در ورزشگاه نقش جهان 
وجود دارد و با توجه به وجود دوربین هاى بسیار 
و ناظران فدراسیون و هواداران حتما باید کسى 
دیده باشد که این بطرى از کجا آمده است. از این 
موضوع تنها یک عکس منتشر شده که ظاهراً 
در سرویس بهداشتى گرفته شده و نمى شود آن  

را تجزیه و تحلیل کرد.
 وى ادامه داد: تعجب مى کنم که چرا این بطرى 
بعد از بازى پیدا شده است. مطمئنًا دوربین هاى 
اطراف ورزشگاه هستند و توانسته اند این صحنه 
را شــکار کنند که اگر چنین چیــزى واقعیت 
داشته باشــد ما هم خوشــحال مى شویم. باید 

با کنترل هاى امنیتى مشــخص شود که این 
بطرى از کجا آمده و اگر مشــخص شــود که 
این موضوع واقعیت نداشــته, به مــا افترا زده

 شده است. 
رئیس هیئت مدیره باشــگاه فوالد خوزستان با 
اشاره به اینکه هفته گذشته هم موارد اینچنینى 
در بازى این تیم مقابل پارس جنوبى جم مطرح 
شــد, تصریح کرد: فرمایشــات آقاى تارتار به 
گونه اى در رسانه ها تیتر خورد که گویى موضوع 
قطعى شده بود. بهتر اســت آخرت مان را براى 
دیگران خــراب نکنیم چرا کــه افکار عمومى 
قاضى خوبى نیستند و به راحتى تحت تاثیر اخبار 

قرار مى گیرند.
وى در باره اینکه در صــورت وجود این بطرى 
مشکوك در درون دورازه  فوالد, باتوجه به عوض 
شدن زمین در بین دو نیمه مى توان احتمال داد 
که این بطرى در یک نیمه هــم در دروازه  تیم 
میزبان بوده باشــد, گفت: نمى شود در این باره 
قضاوت کرد. اصًال نمى شود گفت که همچین 
چیزى در دروازه وجود داشته یا خیر. اصًال شاید 

شربت سکنجبین بوده است(باخنده)

شریف تاکید کرد: بهتر اســت براى اثبات این 
موضوع به دســتگاه هاى مربــوط و به زوایاى 
مختلف دوربین هاى فیلم بردارى و عکاســى 
مراجعه کرد چون خبرنگاران و عکاسان زیادى 
با توجه به اینکه ممکن بود تیم میزبان روى ما 
فشار بیشترى وارد کند, پشت دروازه  ما حاضر 
شــده  بودند و باید به هر حال یــک عکس یا 
تصویرى از بطرى  به این بزرگى اســت, گرفته 

شده باشد.
 وى عنــوان کرد: مــن به عنوان کســى که 
تحصیالت عالیه دارم خوشــحال مى شوم که 
تکلیف این موضوع روشــن شــود. واقعًا این 
مسخره بازى ها در شــأن فوتبال ایران نیست. 
اینکه بعد از هر بازى و وقتى مى بازند بعضى ها 
یادشــان مى افتد که چنین چیزهایى هم وجود 
دارد تعجب برانگیز است. اگر این بطرى وجود 
داشته یا نداشته باشد مطمئناً نمى تواند در نتیجه 
بازى تغییر ایجاد کند هرچند که کار قبیحى است 
و همه باید تالش کنند تا بــا این موارد برخورد 
شود. اگر من در کمیته اخالق سمتى داشتم با 

این مسائل برخورد مى کردم.

جواب این سئواالت را هم بده!

شاید شربت 
سکنجبین 
بوده است!

حرف هایت قبول جادوگر ولى؛

بعد از پایان بازى پرسپولیس و پارس جنوبى جم اعالم شد که علیرضا بیرانوند با کارت زردى که در این بازى گرفته 
3 کارته شده و از حضور در بازى بعدى تیمش محروم است. اما به نظر مى رسد این خبر اشتباه بوده. چون رئیس کمیته 
مسابقات سازمان لیگ چیز دیگرى مى گوید. سعید فتاحى مى گوید:   بیرانوند قبل از بازى با پارس جنوبى 
یک کارت زرد داشت و االن 2 کارته شده. به این ترتیب بیرانوند براى بازى بعدى 
تیمش محروم نیســت.  به این ترتیب او در بــازى هفته چهاردهم 
پرســپولیس در مقابل ذوب آهن که روز جمعــه 10 آذر در 
ورزشگاه آزادى برگزار مى شود مى تواند در ترکیب 
تیمش قرار بگیرد. مگر اینکه برانکو نظر 

دیگرى داشته باشد.
 

نصف جهان ذوب آهن در هفته ســیزدهم لیگ برتر در 
ورزشگاه نقش جهان با نتیجه 1-0 به فوالد خوزستان 
باخت. این شکست باعث شــد تا تیم امیر قلعه نویى با 
16 امتیاز در رده هشتم جدول رده بندى باقى بماند. این 
باخت در حالى رقم خورد که ورزشگاه نقش جهان اصال 
براى تیم ذوب آهن آمد نداشته است. آنها در دومین بازى 
در این ورزشگاه به عنوان میزبان بازهم باختند و موفق 
به گلزنى نشدند. آنها ابتدا در هفته دهم با نتیجه 3-0 به 
پارس جنوبى باختند و حاال هم با یک گل مغلوب فوالد 
شدند. باید دید طلسم این ورزشگاه چه زمانى براى قلعه 

نویى و شاگردانش شکسته مى شود. 

على کریمىو به راه انداختن ســر وصداى زیــاد در فوتبال ایران
او شمشــیر به کمر بســته و دارد از بى عدالتىها مى گوید. از بخور
بخورهایى که در این فوتبال وجود دارد. از زد و بندها و از سرنوشت نامعلوم
پول هایى که وارد فوتبال شده و خروجى نداشته است.از کارت هاى 500
هزار تومانى رییس فدراسیون قبل از انتخابات تا ...آنقدر این فوتبال بى در
وو پیکر هســت که بتوان مصداق هاى زیادى براى ناپاکى آن آورد.بدون
شکعلى کریمى هم دست روى خوب نقطه اى گذاشته است و دقیق
فشار بدهد.حرکتىکه او شروع کرده کجا مى داند که باید انگشتش را
قابل تقدیر است و شاید اگر کســانى مثل او پیدا مى شدند که از اول

ىایى ااینچینچنینى بودنــد حاال،حالپپیگیــر ماجراه
لبالبال و فوت فوتب ورروز ایایران متفاوت بود

اش ححداقــل 
این بــود که
ى هــا ر کا
انجام شــده
حساب و کتاب
داشت و مى شد
آن را پیگیرى کرد.ام
چه خوب است که کریمى به

چچند سوال که ذهن منرا مشغول کرده جواب بدهد:
11- او را دوســت دارم،انکار هم نمى کنم.آنقــدر خاطرات خوبى
بربرایم رقم زده که نمى شــود به همین راحتى ها از کنارش گذشت
پسپسر صورت یخى فوتبال ایران که خودش را در قلب گرم میلیون ه
اییرانى جا کرده است اما نکته اى که وجود دارد این است که چرا برق
ییککدفعه کریمى را گرفته است و حاال پرچم دار ریشه کن شدن فساد در
فوتبال شده است؟آیا زمانى که کریمى خودش فوتبال بازى مى کرد
از این فسادها بى اطالع بود وحاال که چند سالى است از فوتبال کناره
گیرى کرده تازه یادش افتاده که فساد هم وجود دارد؟واقعا زمانى
که کریمى با فدراسیون کفاشــیان و تاج و حتى قبل تر از آنکار
مى کرد نمى توانست شفاف سازى کند؟یعنى آن زمان فسادى

جواب این س
ول حرف هایت قبول جادوگر

بعد از پایان بازى پرسپولیس و پارس جنوبى جم اعالم شد که علیرضا بیرانوند با کارت زردى که در این بازى گرفته
اشتباه بوده. چون رئیس کمیته اینخبر بازى بعدى تیمش محروم است. اما به نظر مىرسد 3 کارته شده و ازحضور در
مسابقات سازمان لیگ چیز دیگرى مى گوید. سعید فتاحى مى گوید:   بیرانوند قبل از بازى با پارس جنوبى
2یک کارت زرد داشت و االن 2 کارته شده. به این ترتیب بیرانوند براى بازى بعدى
تیمش محروم نیســت.  به این ترتیب او در بــازى هفته چهاردهم
0پرســپولیس در مقابل ذوب آهن که روز جمعــه 10 آذر در
ورزشگاه آزادى برگزار مى شود مى تواند در ترکیب
تیمش قرار بگیرد. مگر اینکه برانکو نظر

دیگرى داشته باشد.

بیرانوند محروم نیست

خشن ترین بازیکن لیگ چه کسى است؟ گزینه هاى 
احتمالى زیادى را مى شود در جواب این سوال نام برد 
اما شاید کمتر کسى در گزینه هایش به یک دروازه بان 
اشاره کند. این که یک دروازه بان بتواند در زمینه کارت 
گرفتن رکورددار باشد از آن اتفاقات عجیب است. رکورد 
عجیبى که حامد لک به آن دست پیدا کرده. دروازه بان 
فوالد با دو کارت زردى کــه مقابل ذوب آهن دریافت 
کرد و از زمین بازى اخراج شــد خود را به صدر جدول 
خشن ترین بازیکنان رساند. قابل پیش بینى است که 
کارت زردهاى یک دروازه بان به چــه دلیل مى  تواند 
باشــد. بازیکنى که معموال به دلیل خطا کردن کارت 
زرد نمى گیرد و بخاطر درگیرى یا اتالف وقت با جریمه 

داور مواجه مى شود. دو دلیلى که حامد لک 5 کارت زرد 
از 6 کارت زردش را به همین دالیل گرفته است. یک 
کارت زرد مقابل گسترش فوالد به دلیل انجام خطاى 
پنالتى بوده و بقیه کارت هاى او بــه دلیل درگیرى یا 
اتالف وقت به او داده شــده اند. لک یکــى از معدود 
دروازه بان هایى است که میانگین هر 5 بازى یک کارت 
زرد را در کارنامه بازیگــرى اش دارد. آمارى که تقریبا 
هیچ کدام از دروازه بان هــاى لیگ برترى حتى به یک 
قدمى آن هم نرســیده اند. این رکورد منفى شاید یکى 
از دالیلى باشد که تیم هاى بزرگ با وجود توانایى هاى 
فنى خوب تمایل کمترى به استفاده از این دروازه بان

 داشته اند.

 در تصمیم کمیته مســابقات کنفدراسیون فوتبال براى 
اجبار تیم هاى عربستانى به سفر به ایرانى( این تصمیم 
هنوز قطعى نشــده) رد پاى وزیر ورزش کشورمان هم 
دیده مى شود. روزنامه هفت صبح در گزارشى با اشاره به 
این موضوع نوشته:“ جالب است بدانید مسعود سلطانى فر 
البى اثر گذارى در این خصوص انجام داد. ســلطانى فر 
چندى پیش در یک ســفرى فورى و کوتاه مدت راهى 
مالزى شــد و دیدارى با شیخ ســلمان، رئیس بحرینى 
کنفدراسیون فوتبال آسیا داشــت. وزیر در این جلسه در 
خصوص میزبانى از تیم هاى عربستانى صحبت هاى الزم 

را انجام داد که این مسئله بسیار اثر گذار بود.
 

  گلر عصبانى!

طلسم نقش جهان
 براى امیرخان

نقش سلطانى فر 
در تصمیم ضد عربستانى   

به خوبى 
مى دانى اگر کسى گزکى 

از عادل فردوسى پور داشت 
زودتر ازاینکه شما ادعا کنى او را 
کله کرده بود! پس احتماال عادل 
از هرگونه ادعاهایى که مرتبط با 

ففساد باشد مبرى است
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رئیس کالنترى 124 قلهک از دســتگیرى ســارقان بار پیک موتورى 
خبرداد.

سرهنگ ضرغام آذین گفت: روز جمعه یکى ازشــهروندان به معاونت 
تجسس کالنترى مراجعه کرد و بیان داشت فردى ناشناس طى تماس 
تلفنى خرید یک دســتگاه گوشى آیفون 8 را ســفارش داد و تقاضا کرد 
گوشى توسط پیک موتورى به آدرس وى ارسال شود و  وجه آن را پس 

از تحویل پرداخت کند. 
پس از ارسال گوشى سفارشى توسط پیک موتورى به آدرس اعالمى در 
محل ناگهان چند نفر ناشــناس با حمله و ضرب و شتم پیک موتورى با 

سرقت گوشى از صحنه متوارى شدند.  
تیمى از عوامل تجسس براى تحقیقات و بررســى و شناسایى سارقان 

به محل اعزام شــدند و با استفاده از شیوه و شــگردهاى پلیسى موفق 
به شناسایى و دستگیرى دو نفر از ســارقان در مخفیگاه شان شدند که 
با انتقال متهمین بــه کالنترى در مواجهه حضورى از ســوى مالباخته 

شناسایى شدند.  
متهمان اعتراف کردند که ابتدا پس از شناسایى مراکز فروش تلفن همراه 
و سفارش خرید آدرس و مکان هاى خلوت را براى تحویل گوشى معرفى 
مى کردند که با حضور پیک موتورى پس از ضرب و شتم وى، گوشى را 

به سرقت مى بردند.
ســرهنگ آذیــن بــه متصدیــان صنــوف تأکیــد کــرد بــراى 
پیشگیرى از قربانى شدن در برابر این نوع جرائم به توصیه هاى پلیس 

توجه کنند.

استنشــاق گاز مونواکســیدکربن پنــج 
نفر در روســتاى «کرنگاه» اهــر را دچار 
مسمومیت کرد که مرگ یک نفر در محل 
تأیید شــد و چهار نفر نیز راهى بیمارستان 

شدند.
سخنگوى اورژانس 115 استان آذربایجان 
شرقى گفت: صبح روز یک شــنبه در این 
حادثه مرد 50 ســاله به دلیل استنشــاق 
مونواکسید کربن جان باخت و یک زن 72 
ساله به همراه ســه مرد دیگر به بیمارستان 

منتقل شدند.
وحید شادى نیا علت این حادثه را نشت گاز 

از بخارى گازى اعالم کرد. 

مرد جوان که به اصرار همسر دوستش او را کشته بود تا به عشق مورد 
عالقه اش برسد، با گذشت یک ماه از جنایت به قتل اعتراف کرد.

ششم آبان ماه ســال جارى زنى با مراجعه به کالنترى 176 حسن 
آباد تهران به مأموران اعالم داشت که پسرش به نام «غالمرضا» 
34 ساله، ساعت 16 روز قبل از منزلش بیرون رفته و هنوز به خانه 

بازنگشته است.
با تشــکیل پرونده مقدماتى و به دستور رئیس شــعبه 102 دادگاه 
عمومى فشافویه، پرونده در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهى تهران 

بزرگ قرار گرفت.
با آغاز تحقیقات از خانواده فقدانى، همسرش به نام «سمیه» 29 ساله 
در اظهارات اولیه به کارآگاهان گفت: «شوهرم به دنبال گنج از خانه 
بیرون رفت.» او در ادامه اظهاراتش گفت: «همسرم حدود ساعت 
11:00 روز جمعه با من تماس گرفت و عنوان داشت که باالى بلندى 
یک کوه ایستاده و زیر پایش دره عمیقى است که در آنجا به دنبال آثار 
و عالئم نقشه گنج مى گردد و پس از اتمام کار تا چند ساعت دیگر به 

منزل خواهد آمد، اما پس از آن دیگر اطالعى از او ندارم.»
با توجه به اظهارات ســمیه مبنــى بر اینکه همســرش به انگیزه 
جستجوى گنج از خانه خارج شده، کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسى 
و همچنین تحقیق از اعضاى خانواده غالمرضا یکى از دوستانش به 
نام «سعید» 31 ساله  را در این خصوص شناسایى کردند که از حدود 
یکسال و نیم گذشته با غالمرضا آشنا شده و در ادامه روابط نزدیک 

خانوادگى پیدا کرده بودند.
سعید پس از حضور در پایگاه نهم پلیس آگاهى ضمن تأیید موضوع 
جستجوى گنج توســط او و غالمرضا به کارآگاهان گفت: «سال 
گذشته من و غالمرضا به دنبال گنج در منطقه حسن آباد رفتیم اما 
پس از گذشت مدتى دست از پا درازتر برگشتیم و من شخصاً در این 
موضوع بیش از هفت میلیون تومان هزینه کردم. به اصرار پدر، مادر 
و همسرم دیگر به دنبال این برنامه نرفتم، اما اخیراً چند روزى بود که 
غالمرضا صحبت نقشه گنجى را مى کرد که به دنبال آدرس آن بود؛ 
چند بار از من درخواســت کرد تا با او بروم اما زیر بار نرفتم و همین 

باعث ناراحتى غالمرضا از من شده بود.»
سعید که یک مغازه ســیم پیچى در منطقه حسن آباد دارد، در ادامه 
به کارآگاهان گفت: «من از دوستان غالمرضا هستم و روز جمعه از 
مفقود شدن وى باخبر شدم؛ از آن زمان دیگر هیچ خبرى از او ندارم؛ 
غالمرضا روز پنج شنبه براى مغازه ام سیم خریده بود و از بعداز ظهر 

آن روز دیگر از او اطالعى ندارم و او را ندیده ام.»

سعید بخاطر عالقه به من، همسرم را کشت
در شــرایطى که تحقیقات اولیه همگى حکایت از آن داشــت که 
فقدانى براى جســتجوى گنج از خانــه خارج شــده و پس از آن 
مراجعتى به خانه نداشته، اما کارآگاهان در ادامه تحقیقات از خانواده  
غالمرضا اطالع پیدا کردند که او اختالف شــدیدى با همســرش 
داشــته و به همین علت بار ها به مراجع قضائى مراجعه داشــتند. 
با تغییر روند رســیدگى به پرونده، تحقیق در خصوص اختالفات

 غالمرضا با همسرش در دستور کار کارآگاهان پایگاه نهم آگاهى 
قرار گرفت.

سمیه با تأیید اختالفات خود با همسرش مدعى شد که این اختالفات 
به پایان رسیده، اما در ادامه لب به اعتراف گشود و گفت که از مرگ 
همسرش اطالع دارد، اما هیچ دخالتى در آن نداشته و به اصرار سعید 

مجبور به سکوت شده است.
ســمیه در اظهارات جدیدش به کارآگاهان گفت: «ســعید حدود 
یکسال و نیم پیش وارد زندگى من و همســرم شد؛ اول با همسرم 
دوســت بود، اما کم کم به صورت خانوادگى وارد زندگى ما شــد و 
رفت و آمد مى کردند تا اینکه متوجه عالقه  ســعید به خودم شدم؛ 
سعید چندین بار از من خواست تا از غالمرضا جدا شوم و با او زندگى 
کنم؛ با شدت پیدا کردن اختالفات من و همسرم، سعید از این فرصت 

استفاده کرد و مرا تحریک به گرفتن مهریه از غالمرضا کرد؛ حتى 
یک بار نیز به مــادرم گفته بود که قصد دارد بالیى ســر غالمرضا 
بیاورد اما من مخالفت کــردم، ولى او خیلى دربــاره این موضوع

 صحبت مى کرد و به من مى گفت که ســرانجام ایــن کار را انجام 
مى دهد.»

سمیه در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «روز جمعه همسرم 
سرکارش بود که با من تماس گرفت و گفت که پیش سعید رفته و چند 
ساعت دیرتر مى آید؛ آن روز سعید و همسرم با هم بیرون رفته بودند تا 
اینکه سعید به من اطالع داد بالیى را که گفته بود سر غالمرضا آورده، 

اما به دلیل آنکه من دل شنیدنش را نداشتم، توضیحى به من نداد.»

غالمرضا را براى یافتن گنج به کوه بردم
با توجه به اظهارات اخیر همسر فقدانى، سعید روز اول آذر ماه دستگیر 
و براى انجام تحقیقات به پایگاه نهم پلیــس آگاهى تهران بزرگ 

منتقل شد.
سعید که متأهل است، ضمن تکذیب اظهارات سمیه مبنى بر داشتن 
عالقه عاطفى نسبت به سمیه مجدداً مدعى شد که از غالمرضا هیچ 
اطالعى ندارد، اما در ادامه تحقیقات اظهــارات جدیدى را عنوان 
داشــت؛ وى در اظهارات جدیدش به کارآگاهان گفت: «ســاعت 
9 صبح روز جمعه با ماشــین غالمرضا براى گرفتن عکس به کوه 
رفتیم و پس از آن او به محل کارش برگشت تا اینکه مجدداً ساعت 
16 با هم به کوه برگشتیم. غالمرضا به دنبال آثار و عالیم مى گشت 
و به همین علت از دره پایین رفت تا داخــل دره را ببیند که ناگهان

 سنگ زیر پایش سر خورد و به پایین دره پرتاب شد. خیلى ترسیده 
بودم براى کمک به غالمرضا به پاییــن دره رفتم اما وقتى باالى 
سرش رسیدم متوجه شدم که او فوت کرده اســت. از ترس اینکه 
نگویند غالمرضا را کشته ام، با ماشین او به خانه برگشتم و ساعت 
11 شب ماشین غالمرضا را داخل پارکینگ خانه اش رها کرده و به 

خانه خودم رفتم.»

سمیه اصرار داشت همسرش را به قتل برسانم 
در شرایطى که سعید در اظهاراتش مدعى شده بود که هیچ دخالتى 
در مرگ غالمرضا نداشــته و او صرفاً به واسطه یک اتفاق از باالى 
دره سقوط کرده، اما در ادامه لب به اعتراف گشود و به طراحى نقشه 
جنایت و کشاندن مقتول به محل جنایت اعتراف کرد و عنوان داشت 

که این اقدام را به اصرار همسر مقتول انجام داده است.
سعید در اظهارات جدید مدعى شد: «ســمیه به واسطه اختالفات 
شدیدى که با غالمرضا داشت از من خواست تا این کار را تا پیش از 
برگزارى جلسه دادگاهشان برایش انجام دهم. صبح روز جمعه و به 
بهانه عکس گرفتن، غالمرضا را به دره اى در حوالى کوه هاى آرارات 
بردم تا کارش را تمام کنم، اما نتوانستم. به شهر برگشتیم؛ سمیه پس 
از اینکه متوجه شد که درخواستش را انجام ندادم، به من فشار آورد 
که باید این کار را برایش انجام دهم تا اینکه نهایتاً تسلیم خواسته  او 
شدم و مجدداً غالمرضا را به داخل دره کشاندم؛ غالمرضا باالى دره 
ایستاده بود و دنبال آثار و عالیم مى گشت که او را هل دادم و به داخل 
دره انداختم. به پایین دره رفتم؛ غالمرضا فوت کرده بود؛ به سرعت 
به شهر برگشتم و ماشــین غالمرضا را سر جایش پارك کردم و به 

خانه ام برگشتم.»
رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهى تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت: 
«با توجه به اعتراف صریح متهم اصلى پرونده (عامل جنایت) تیم 
فقدان پایگاه نهم پلیس آگاهى به محل ارتکاب جنایت اعزام شده 
و در بررسى محل موفق به کشــف بقایاى به جاى مانده از مقتول 

شدند.»
ســرهنگ کارآگاه حســین زارع اظهار داشــت: «هر دو متهم با 
قرار بازداشــت موقت و با موضوع قتل عمـــد و بــه منظور انجام

 تحقیقات تکمیلى در اختیــار اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ 
قرار گرفتند.»

قتل مرد جوان در مثلث عشقى
قاتل: سمیه  از من خواست شوهرش را بکشم

 فرمانده انتظامى شهرســتان ســراوان از شناســایى و 
دستگیرى قاتل فرارى بعد از 12 سال فرار خبر داد.

ســرهنگ رضا زینلى گفت: در پى قتل جوانى 27 ساله 
در سال 84 با شلیک گلوله و متوارى شدن قاتل از محل 
وقوع جرم، دستگیرى قاتل یا قاتالن احتمالى به صورت 
ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهى قرار گرفت. 
وى افزود: با تحقیقات و بررسى هاى انجام شده و اشراف 
اطالعاتى، کارآگاهان پلیس مخفیگاه متهم که مردى 
37 ساله بود را شناســایى کردند و با هماهنگى قضائى 
وى را در یک عملیات ضربتــى و غافلگیرانه در منزلى 
در حاشیه شهر سراوان دستگیر کردند و به فرار 12 ساله 

اش پایان دادند.
این مقام انتظامى با اشاره به اینکه در تحقیقات تخصصى 
کارآگاهــان، متهم انگیزه خــود را از قتــل اختالفات 
خانوادگى اعالم کرد، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل 

پرونده مقدماتى به منظور ســیر مراحل قانونى تحویل 
مراجع قضائى شد.

فرمانده انتظامى شهرســتان ســراوان تأکیــد کرد:از 
مخفیگاه متهم یک قبضه کلت کمــرى با مهمات آن 

کشف شد.

پایان 12 سال زندگى مخفیانه قاتل
دستگیرى سارقان گوشى هاى سفارشى  

 زوج میانسال که قصد انتقال محموله افیونى را به شهرستان بردسکن 
داشتند دستگیر شدند.

رئیس پلیس شهرستان بردسکن گفت: شنبه شب مأموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر با ردزنى هاى گســترده و تجسس هاى فنى پى بردند زوج 
میانسالى سوار بر خودروى پژو قصد انتقال مواد مخدر از جنوب خراسان 

به شهرستان بردسکن را دارند.
سرهنگ عباس نظافتى اظهار داشــت: مأموران در این مرحله در مسیر 
ورودى شهر ایســت و بازرســى را فعال کردند و موفق شدند خودروى 
محموله مواد مخدر را متوقف کنند. وى ادامه داد: در بازرسى از خودروى پژو 
زوج میانسال 16 کیلوگرم تریاك کشف شد و متهمان براى سیر مراحل 

قانونى در اختیار مقام قضائى قرار گرفتند.

کشف 16کیلو  تریاك
فرمانده آتش نشانان اعزامى گفت:یک عقاب که با ورود به ساختمان مسکونى، موجب نگرانى ساکنان شده بود،با  در پژو زوج میـــانسال

تالش آتش نشانان به دام افتاد.
امین شادجو، فرمانده آتش نشانان اعزامى اظهار داشت: با اعالم ورود یک بهله عقاب به ساختمان مسکونى به 
سامانه 125، بالفاصله  نیروهاى عملیاتى ایستگاه 6 به همراه گروه امداد و نجات 4، ساعت 10و25دقیقه روز شنبه 
به خیابان فرمانیه، خیابان آبکوه سوم اعزام شدند. وى افزود: نیروهاى عملیاتى بى درنگ با به کارگیرى تجهیزات 

مخصوص، پرنده شکارى را به دام انداختند و به نگرانى ساکنان ساختمان پایان دادند. 
الزم به ذکر است؛ آتش نشانان پس از هماهنگى با مسئوالن بوستان پردیسان، پرنده شکارى را تحویل عوامل 

حیات وحش این مجموعه دادند.

 عقاب پایتخت بــــه دام افتاد

بروز حادثه رانندگى در بزرگراه فتح(جاده قدیم کرج)، موجب مصدومیت سه نفر از شهروندان 
شد.

طى تماس رانندگان خودروهاى عبورى با سامانه 125 و اطالع رسانى این حادثه، نیروهاى 
آتش نشانى بى درنگ، ساعت 13و15دقیقه روز شنبه به بزرگراه فتح، میدان شیر پاستوریزه 

اعزام شدند.
افســر آماده منطقــه 4 عملیات آتش نشــانى، در بــاره ایــن حادثه گفت: یک دســتگاه 
اتوبوس(سرویس یکى از ادارات) با 15 نفر سرنشین حین حرکت در بزرگراه، ناگهان به شدت 

با قسمت عقب یک دستگاه کامیون برخورد کرده بود.
حسین اسماعیلى ادامه داد: شــدت این حادثه به حدى بود که دو نفر از سرنشینان به همراه 
راننده اتوبوس دچار مصدومیت شــده بودند و چرخ هاى جلوى کامیون داخل جدول حاشیه 
بزرگراه گرفتار شده بود. وى اضافه کرد: تعدادى از سرنشینان هر دو وسیله نقلیه قبل از رسیدن

 آتش نشانان از اتاقک کامیون و اتوبوس خارج شده بودند و تنها راننده اتوبوس در اتاقک این 
وسیله نقلیه محبوس شده بود.

اسماعیلى گفت: نیروهاى آتش نشانى به سرعت جریان برق هر دو وسیله نقلیه را قطع کردند 
و عالئم هشــدار دهنده را در اطراف محل حادثه قرار دادند و با کمک تجهیزات هیدرولیکى، 

مشغول رهاسازى راننده اتوبوس شدند. وى خاطرنشــان کرد: آتش نشانان با احتیاط کامل، 
راننده 50 ساله را از اتاقک در هم پیچیده اتوبوس خارج کرده و وى به همراه دو نفر خانم حدوداً 

38 ساله را براى مداوا تحویل امدادگران اورژانس دادند.

3 مصدوم بر اثر برخورد شدید اتوبوس و کامیون

مسمومیت 5 نفر
 با مونواکسیدکربن 
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این روزها بازار تولید بازى هاى ســبک بقا و زنده ماندن داغ 
است و هرروز شــاهد عرضه یک بازى اکشن – بقا هستیم 
که انصافــا هر کــدام داراى برترى هاى خاصى هســتند و 
 RULES OF !همگى خــوب طراحى و ســاخته میشــوند
SURVIVAL    بــازى جدیــد و فوق العاده زیبا در ســبک 

 Battle بازیهاى نجات و طراحى شــده مثل بــازى معروف
Royale از اســتودیوى NetEase Games بــراى

 دســتگاه هاى اندروید است که در آن شــما و بیش از 120 
بازیکن آنالین از سراسر جهان وارد جزیره اى مى شوید که 
در مدت زمان مشخص شده باید به پیدا کردن سالح و انجام 
کارهاى مختلف بپردازید و پس از آن همگى وارد یک منطقه 
خاص شوید و مهارت ها و ابزارهایتان را رو کنید! انجام انواع 
کارهاى مختلف مثل شنا کردن، ماشین سوارى، تیراندازى 
و … همگى در بــازى RULES OF SURVIVAL فراهم 
شده است و اگر از دوســتداران بازیهاى سبک بقا و خصوصا 
 RULES OF SURVIVAL بتل رویال هستید به هیچ وجه
را از دســت ندهید و مطمئن باشــید محو طراحى و ساخت 

فوق العاده اش مى شوید! 

همان طــور که خود نیــز مى دانید جى پــى اس را
 مى تــوان جزو یکى از پــر طرفدار تریــن خدمات 
دســتگاه هاى هوشــمند اندرویدى دانست که نرم 
افزار هاى زیادى مبتنى بر آن منتشــر شــده است و 
با دسترســى به جى پى اس به فعالیت هایشان ادامه 

مى دهند. 
  GPS Tools Full Unlocked عنــوان مجموعــه 
اى فوق العاده از ابــزار هاى کاربــردى و مبتنى بر 
 VirtualMaze جى پى اس مى باشــد که توســط
براى اندروید توسعه و منتشر شــده است. اولین و پر 
کاربرد تریــن قابلیت موجود در اپ سیســتم مکان 

یاب حرفه اى آن مى باشــد ؛ به گونــه اى که در هر 
زمانى و تنها با فعال نمــودن اینترنت و جى پى اس 
مى توانید موقعیت هاى مکانى را به دقت بررســى 
و آدرس ها را بر روى نقشه مشــاهده نمود. از دیگر 
ابزار هــاى کاربردى گنجانده شــده در جى پى اس 
تولز سرعت ســنج هوشمندش اســت که در حال 
رانندگى و در هر لحظه اى ســرعت واقعى را نشان 
داده و اطالعــات مختلفــى را در اختیارتــان قرار
 مى دهد. بهتر است از قطب نماى آن به آسانى نگذرید 
و با استفاده از آن جهت هاى مختلف و اطراف خود را 

پیدا کنید.

 به تازگى قفل هوشمندى ســاخته شده که عالوه 
بر اپلیکیشــن موبایل، مجهز به دوربین و میکروفن 
اســت و صاحبخانه مى تواند از راه دور فرد پشــت 
در را ببینــد ، بــا او حرف بزنــد و به او اجــازه ورود 

بدهد.
شرکت Gate Labs  قفل هوشمندى براى خانه 
ساخته که مجهز به اپلیکیشن موبایل، دوربین ویدئو 
و حسگرهاى دیجیتال است که ورود افراد به خانه را 

رصد مى کند.
این قفل کــه  Gate Smart Lock نام گرفته 
به جاى زبانه معمولى، یک زبانه سیلندرى دارد و به 

شبکه واى فاى خانه نیز متصل مى شود.
هر زمان که فردى زنگ خانه را بفشارد یا حتى به در 
نزدیک شود، حسگر ردیابى حرکت قفل به کار مى 
افتد و از طریق اپلیکیشن موبایل صاحبخانه اطالع 
داده مى شود. ســپس صاحبخانه مى تواند به وسیله 
دوربین، میکروفــن و بلندگوى موجود در قفل با فرد 
پشت در صحبت کند و از راه دور به او اجازه ورود دهد.

روى این قفل سوراخ کلید تعبیه شده اما عالوه برآن 
یک پد « ال اى دى» نیز روى آن نصب شده است. 
کاربر با وارد کــردن کلمه رمز در پد مــى تواند وارد 

خانه شود.

باید قبول کرد فناورى واقعیت مجازى در دنیاى بازى هاى کامپیوترى 
انقالب ایجاد کرده  است و به کاربران حس واقعى حضور در فضاى 
بازى را منتقل مى کنند. با اینکه اکثر هدســت هاى واقعیت مجازى 
امروزه عملکرد بســیار خوبى در نمایش بازى ها دارند، اما یک ایراد 
اساسى در حین اســتفاده از آنها همچنان به چشم مى خورد که این 
ایراد اساســى همان «دستگیره ها» هســتند. این دستگیره ها براى 
انجام برخى وظایف بازى مانند بلند کردن اجسام  مناسب هستند اما 
در کل کمى غیر طبیعى به نظر مى رسند. حتى دستکش هاى واقعیت 
مجازى هم نتوانسته اند به خوبى این مشکل راحل کنند چرا که حس 
قرار داشت اجسام در دســتان کاربر به خوبى منتقل نمى شود. با این 
حال استارت آپ HaptX قصد دارد با استفاده از دستکش هاى جدید 
خود این نقــص را برطرف کند و تجربه کاربران را هرچه بیشــتر به 

واقعیت نزدیک کند.
این دستکش ها که  AxonVR نام گذارى شده اند، به شما این امکان را 
مى دهند که ساختار، جنس و حتى دماى واقعى اجسامى را که در طول 
بازى در دستانتان مى گیرید را لمس کنید و حتى مى توانید تشخیص 
دهید جسمى که در دستتان قرار دارد نرم است یا جنس سختى دارد.

در ساخت این دستکش ها از علم «Microfluidics» که علم استفاده 
از مایعات در بافت هاى بسیار ریز است، اســتفاده شده است. ضمنا 
پوسته  این دســتکش ها نیز از نوعى محفظه هاى بســیار ریز هوا 

ساخته شده است. بنابراین زمانى که یک جسم را در حین بازى لمس
 مى کنید، این محفظه ها از هوا پر  مى شوند و همانند اجسام در دنیاى 

واقعى، به پوست کف دست شما فشار وارد مى کنند.
طبق گفته سازندگان، این دســتکش قادر است تفاوت سایز اجسام 

در مقیــاس کمتــر از 2 میلى متــر هم 
تشــخیص دهد که از این حیث بسیار 

دقیق تــر از دســتکش هاى 
واقعیت مجازى موجود در 
بازار عمل مى کند. دیگر 

دســتکش هاى واقعیــت 
مجازى کــه در حــال حاضر 

در بازار وجــود دارند با اســتفاده از موتورهاى 
لرزاننده و یا شــوك هاى الکتریکى بسیار ریز 
به اجســام مختلف واکنش نشان مى دهند. 
برخى دســتکش ها از جمله VRgluv هم با 

ایجاد فشــار روى انگشتان حس لمس اشــیاء را به کاربر 
منتقــل مى کنند کــه گفته مى شــود هیچکــدام از این

 فناورى ها و دســتکش ها، دقت و ظرافت دستکش AxonVR را 
ندارند.

البته این دســتکش ها در حال حاضر جثه  بزرگى دارند که به گفته  

طراحان دلیل این بزرگى به کارگیرى
 فناورى هاى انتقال دما و مقاومت در 
برابر اجسام مختلف در داخل دستکش 
است اما مهندسین شرکت امیدوارند در 

آینده نزدیک وزن و جثه این دستکش ها 
را به مقدار قابل توجهى کاهش دهند. رابین 

مخترع اصلى این دستکش گفته که نسخه اولیه این دستگاه 
احتماال تا ســال آینده به بازار بیاید. او امیدوار است تا چند 
سال آینده قیمت این دســتکش به مقدار قابل توجهى 
کاهش پیدا کند تا همه  عالقه مندان بتوانند از آن 

استفاده کنند.

تحقیقى نشــان داده موبایل هاى اندروید وضعیت 
مکانى کاربران خود را رصد مى کنند. جالب آنکه حتى 
هنگامیکه قابلیت هاى مکان یابى دستگاه خاموش 
باشد، باز هم دستگاه حرکات کاربر را ردیابى مى کند.

 یک خبرنگار پس از تحقیقات متوالى دریافته گوگل 
مشغول جمع آورى اطالعات کاربران اندروید است. 
به عبارت دیگر موبایل هایى که داراى سیستم عامل 
اندروید هســتند اطالعات مکان فرد را جمع آورى 
مى کنند. این دســتگاه ها حتى هنگامى که خاموش 
هســتند  هم اطالعات را جمع آورى کرده و  پس از 

اتصال به اینترنت آن را منتقل مى کنند.
جالــب آنکــه حتــى پــس از خــارج کــردن 

ســیم کارت از دســتگاه نیز اطالعات فرد منتقل 
مى شود.

 به گفتــه خبرنگارى که این حفره را کشــف کرده، 
از آغاز 2017 میــالدى تاکنون موبایل هاى اندروید 
مشغول جمع آورى آدرس برج هاى فرستنده موبایل 
در اطراف خود هستند. این بدان معناست که گوگل به 
اطالعات مکانى و فعالیت هاى همه کاربران اندروید 

دسترسى دارد.
آدرس هاى جمع آورى شده از کاربران به سیستمى در 
شرکت تحقیقاتى واقع در  Menlo Park ارسال 
مى شود. از این اطالعات براى مدیریت نوتیفیکیشن 

و پیام ها استفاده مى شود.

یکى 
از امکانــات جدیــد وینــدوز 10 

به نام «اشــتراك نزدیک» که در بیلد 17035 
گنجانده شده انتقال وایرلس فایل ها از طریق بلوتوث بین 
دستگاه هایى اســت که در مجاورت همدیگر قرار دارند. 
براى این کار کافى است روى دکمه Share کلیک کنید تا 

ظرف چند دقیقه فایل ها به اشتراك گذاشته شوند.
مایکروسافت به تازگى، پیش نمایش بیلد 17035 ویندوز 
10 را منتشــر کرد. آخرین بیلد اینسایدر شامل یک سرى 
ویژگى ها و بهینه ســازى هاى جدید مى شود که همگى 
بخشــى از Redstone 4 خواهند بود کــه در آینده اى 
نزدیک منتشر مى شود. نسخه Redstone 4 نسخه بعدى 
به روزرسانى Fall Creators ویندوز 10 است که چندى 
پیش منتشر شده بود. یکى از جالب ترین امکانات بیلد جدید 

ویژگى به نام Near Share است.

Near Share چیست؟ 
اگر از بیلد 17035 اســتفاده مى کنید مى توانید از قابلیت 
 Near Share جدید اشــتراك گذارى ویندوز 10 به نــام
یا اشتراك نزدیک اســتفاده کنید. کاربران به کمک این 

قابلیت مى توانند فایل هاى خــود را به صورت وایرلس و 
از طریق بلوتوث به دستگاه هایى که در آن محدوده وجود 
دارند به اشــتراك بگذارند. مى توان ایــن ویژگى جدید 

مایکروسافت را مشابه «ایردراپ» دانست.
مایکروسافت Near Share را در تمام ویندوز 10 جاسازى 
کرده است. در نتیجه، مى توانید با استفاده از آن، فایل هاى 
خود را در مایکروســافت اج، ویندوز اکسپلورر و اپ هایى 

مانند Photos به اشتراك بگذارید.

چگونــه از Near Share در بیلد 17035 
ویندوز 10 استفاده کنیم؟

نحوه استفاده از اشتراك نزدیک براى انتقال فایل ها بین 
دستگاه هاى سازگار ویندوز 10 نسبتا ساده است. منظور 
از سازگار در این جا، آن اســت که ویندوز 10 هر دو طرف 
ارسال کننده و دریافت کننده باید نسخه بیلد 17035 باشد.

کافى است به « اکشن سنتر» (Action Center) بروید و 
Near Share را فعال کنید. مایکروسافت براى این منظور 

یک دکمه سریع اکشن در این قسمت درنظر گرفته است.

در مایکروسافت اج:
با استفاده از دکمه Share در مایکروسافت اج صفحات 
وب را با دیگران به اشتراك بگذارید. این دکمه در نوار منو 
 Share قــرار دارد. روى دکمه Add Notes کنار دکمه
 Near کلیک کنید و منتظر دســتگاه هاى مجــاور که از

Share پشتیبانى مى کنند بمانید.

بعد از آغاز فرآیند اشتراك گذارى فایل، یک نوتیفیکیشن 
تأیید در Action Center ویندوز 10 روى دستگاه دریافت 

کننده ظاهر مى شود. 
یکى دیگر از ویژگى هاى اضافه شده به مایکروسافت اج 
دکمه Mute است که اگر با گوگل کروم کار کرده باشید 

حتما با آن آشنا هستید. این دکمه صداى صفه وب 
را قطع مى کند تا از آلودگى هاى صوتى ناخواسته 
که ناشى از پخش خودکار ویدیوهاى داخل صفحه 

است جلوگیرى کند.
ویژگى Continue On PC که در ویندوز 10 طراحى شده 
نیز به کاربران این امکان را مى دهد تا صفحات وب را بین 
دستگاه هاى مختلف به اشتراك بگذارند. البته، براى این 

کار باید به اینترنت دسترسى داشته باشند.

در ویندوز اکسپلورر:
1- در My Computer یا My PC به پوشه مربوط به فایل 

موردنظرتان بروید.
2- روى فایلى که مى خواهید به اشتراك بگذارید کلیک 

راست کنید.
3- در بخش منو روى گزینه Share کلیک کنید.

4- در این قسمت، هر دستگاه نزدیک به شما که قابلیت 
اشتراك نزدیک آن فعال باشد قابل مشاهده است. کافى 
است روى نام آن دستگاه کلیک کنید تا فایل ها آماده انتقال 

به صورت وایرلس شوند.
 Action 5- یک پیام نوتیفیکیشن به منظور گرفتن تأیید در

Center دستگاه دریافت کننده ظاهر مى شود.

این فرآیند با توجه به حجم فایل ممکن اســت چند دقیقه 
طول بکشد. این قابلیت در هر محیطى در ویندوز 10 که 

دکمه Share وجود داشته باشد کار مى کند.

فایل ها را به  صورت
 بى سیم 

در ویندوز 10 
به  اشتراك بگذارید

یکى
از امکانــات جدیــد وینــدوز 10

5به نام «اشــتراك نزدیک» که در بیلد 17035
گنجانده شده انتقال وایرلس فایل ها از طریق بلوتوث بین 
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است جلوگی

nPC ویژگىC

نیز به کاربران
دستگاه هاى
کار باید به این

فایل ها را به  ص
 بى سیم
در ویندوز
بببه  اشتراك بگذ

AxonVR معرفى دستکش واقعیت مجازى
زمانى که یک جسم را در حین بازى لمس

هوا پر  مى شوند و همانند اجسام در دنیاى 
ت شما فشار وارد مى کنند.

دســتکش قادر است تفاوت سایز اجسام
یلى متــر هم 
 حیث بسیار 

هاى

ت
حاضر 

ـتفاده از موتورهاى 
لکتریکى بسیار ریز 
ش نشان مى دهند. 
VRgluv هم با  vله

ن حسلمساشــیاء را به کاربر 
ته مى شــود هیچکــدام از این

Rا، دقت و ظرافت دستکش AxonVR را 

 حال حاضر جثه  بزرگى دارند که به گفته  

طراحان دلیل این بزرگى به کارگیرى
 فناورى هاى انتقال دما و مقاومت در 
برابر اجسام مختلف در داخل دستکش
است اما مهندسین شرکت امیدوارند در

آینده نزدیک وزن و جثه این دستکش ها 
را به مقدار قابل توجهى کاهش دهند. رابین 

مخترع اصلى این دستکش گفته که نسخه اولیه این دستگاه 
احتماال تا ســال آینده به بازار بیاید. او امیدوار است تا چند 
سسسسال آینده قیمت این دســتکش به مقدار قابل توجهى 
کاهش پیدا کند تا همه  عالقه مندان بتوانند از آن 

استفاده کنند.

اطالعات را جمع آورى کرده و  پس از  هســتند  هم
اتصال به اینترنت آن را منتقل مى کنند.

جالــب آنکــه حتــى پــس از خــارج کــرردن

در  MenloPark ارسال kشرکت تحقیقاتى واقع
مى شود. از این اطالعات براى مدیریت نوتیفیکیشن 

و پیام ها استفاده مى شود.

AxonVR تمجازىR

امواج موبایل، حتى زمانى که درحال صحبت کردن 
نیســتید هم مى تواند تاثیرات منفى بر سالمتى شما 

بگذارد.
یک عضو هیئت علمى دانشگاه علم و صنعت با اشاره 
به آسیب هاى امواج الکترومغناطیسى بر مغز و گوش 
افراد، دردهاى مزمن، سرشدگى پا و حتى مشکالت 

روانى را از جمله این آسیب ها برشمرد.

احمد چلــداوى  با اشــاره بــه آســیب هاى امواج 
الکترومغناطیسى ساطع شده از گوشى  موبایل برروى 
مغز و گوش کاربران در حیــن برقرارى تماس تلفنى 
اظهار کرد: این امــواج مى توانند تاثیــرات منفى  و 
آســیب زایى بر مغــز و گــوش کاربــران بگذارند. 
گوشى هاى موبایل در حالت برقرارى تماس و حتى 
غیر از آن در موقعیت نزدیکى به بدن افراد هم به دلیل 

موقعیت یابى مدام و ارتباط با شــبکه اصلى کماکان 
تاثیرات مضرى بر عملکرد مغز و حتى گوش کاربران 

مى گذارد.
وى با تقســیم این تاثیرات به دو دسته کلى تاثیرات 
حرارتــى و غیرحرارتــى منفى بر افــراد اظهار کرد: 
تاثیرات حرارتى همان طورى که از نام آن پیداســت 
مى تواند باعث افزایش دماى مغز و سر انسان شود، اما 
مساله جدى تر تاثیرات غیرحرارتى این امواج است که 
مى تواند باعث ایجاد رشته اى از اختالالت و بیمارى ها 
از جمله تهوع، ســرگیجه، خارش و حتى مشکالت 

روانى در افراد شود.
این عضو هیات علمى دانشگاه علم و صنعت با بیان 
این که هنوز  بسیارى از آسیب هاى این امواج بر روى 
انسان ها ناشناخته مانده است؛ اضافه کرد: یکى دیگر 
از تبعات منفى امــواج الکترومغناطیســى از طریق 
گذاشتن گوشــى هاى تلفن همراه در جیب شلوار به 
وجود مى آید که در مواردى باعث سرشــدگى پا در 
برخى افراد شده اســت. همچنین برخى سردردهاى 
مزمن که به خاطر گذاشتن گوشى باالى سر در موقع 

خوابیدن به وجود آمده است.

چلداوى با اظهار این که بخشى از آسیب هاى امواج 
الکترومغناطیســى با فرهنگ  سازى قابل حل است، 
بیان کرد: مى توان با کاهش مدت زمان بخشــى از 
تماس هاى غیرضرورى و یا برقرارى برخى تماس ها 
با تلفن ثابت و یا استفاده از هندزفرى و یا حتى استفاده 
از سیستم پیامکى یا مجازى به جاى تماس تلفنى از 

آسیب هاى بسیار جدى در این حوزه جلوگیرى کرد.
وى با بیان این که برخــى کاورهایى براى جلوگیرى 
از برخورد این امواج با مغز و گوش انســان در کشور 
و در دانشگاه علم و صنعت طراحى شده است، اظهار 
کرد: این کاورها از 80 تا 90 درصد از آسیب هاى امواج 
الکترومغناطیســى به مغز و گوش انسان جلوگیرى 
مى کند به این صورت که جلوى برخورد امواج مضرى 
که در انتقال صوت به گوش دخالت ندارند جلوگیرى 

مى کند.
چلدواى در پایان اظهار کــرد: میزان اثرگذارى و نوع 
تاثیر امواج الکترومغناطیســى گوشى  تلفن همراه بر 
افراد بسیار متفاوت است،  اما نگرانى عمده ما این است 
که این امواج در بلندمدت حتى باعث اثرات ژنتیکى و 

در نهایت تغییرات ژنتیکى در نسل بشر شود. 

از مضرات امواج موبایل چه مى دانید؟

بازى اکشن، بقا و قوانین 
نجات مخصوص اندروید 

همراه دیتا

قفل هوشمندى که میکروفن هم دارد

اپلیکیشن مجموعه ابزار جى پى اس اندروید

اندرویدى ها قابل ردیابى توسط گوگل هستند!
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ساسان اکبرزاده

معاون امور مجلس، حقوقى و امور اســتان هاى وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى در سفر به اصفهان، مرکز دندانپزشکى درمانگاه شماره 
2 شهید برهانیان مدیریت درمان تأمین اجتماعى در خیابان مسجد 
ســید اصفهان را افتتاح کرد و از بخش هاى در حال ساخت و اجراى 
هتلینگ، NICU و آنژیوگرافى بیمارستان شریعتى اصفهان بازدید 
کرد و با توضیحات مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان در 

جریان روند فعالیت هاى انجام شده، قرار گرفت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعــى همچنین از مرکز آموزش 

نوین اداره کل آموزش فنى و حرفه اى هم دیدن کرد. 
جمشید تقى زاده در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان اظهار داشت: 
استان اصفهان با بیش از 23 هزار شهید دفاع مقدس و شهید مدافع 
حرم، میدان مغناطیسى عشــق و جاذبه الهى است و از استان هاى 
مهم و تأثیرگذار در کشور به حساب مى آید و مى توان از این استان به 

عنوان یکى از مراکز گردشگرى آسیا، نام برد.

اصفهان داراى ظرفیت هاى زیادى است
وى اســتان اصفهان را داراى ظرفیت هاى بسیار زیاد خواند و گفت: 
استان اصفهان مى تواند براى سایر استان ها، در زمینه هاى مختلف 

الگو باشد.
معاون امور مجلس، حقوقى و امور اســتان هاى وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى ادامه داد: خوشبختانه خانواده وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى با حوزه فعالیت هاى گســترده اى روبه رو است و به قولى با 
جامعه مخاطب خود از بدو تولد تا پس از مرگ پیوند دارد و به فراخور 
در هر مقطعى، یکى از ســازمان هاى آن، به این گروه خدمات دهى 

مى کنند.

 9 برنامه در دست اجراست
تقى زاده با بیان اینکــه وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعى در دولت 
دوازدهم، 9 برنامه ملى را براى اجــرا مدنظر دارد، گفت: برنامه ملى 
فقرزدایى و کاهش نابرابرى ها، برنامه جامع حمایت با تأکید بر کاهش 
آسیب هاى اجتماعى، اشــتغال فراگیر با تأکید بر مناطق محروم و 
روستایى، توانمندسازى، مهارت افزایى و توسعه منابع انسانى، ارتقاى 
امنیت شغلى و صیانت از سرمایه هاى انسانى و مادى در جامعه کار 
و تولید با همکارى شــرکاى اجتماعى، پایدارســازى صندوق هاى 
بازنشستگى، تبدیل بنگاه هاى اقتصادى وابسته صندوق ها به پیشران 
اقتصادى، توسعه تعاون که در حقیقت هزار تعاونى در هزار روستا تا 
پایان سال جارى انجام مى شود و توسعه فرهنگى- اجتماعى نیروى 
کار، از برنامه هاى وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى است و بر مبناى 

این برنامه، همه استان ها باید نقش ویژه در اجراى آن ایفا کنند. 
وى از برگزارى جلســه اعضاى شــوراى هماهنگى تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى با اســتاندار اصفهان خبر داد و گفت: امروز عالوه بر 

بازدید از مراکز پزشــکى و افتتاح پروژه هاى تأمین اجتماعى استان 
اصفهان، اعضاى شــوراى هماهنگى تعــاون، کار و رفاه اجتماعى 
استان، مســئوالن و مدیران کارخانجات و... جلســه اى با استاندار 
اصفهان برگزار کرده و عالوه بر تجدید ارادت نسبت به استاندار جدید 
اصفهان، ظرفیت هاى موجود در ســازمان هاى زیرمجموعه وزارت 
تعاون در استان را از قوه به فعل تبدیل کرده تا شاهد شکوفایى این 

استان باشیم.

 جایگاه خوب مراکز درمانى
تقى زاده اظهار داشت: در کالنشهرهاى کشور از جمله استان اصفهان 
با توجه به درایت مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعى کشور، مراکز 
درمانى از جایگاه خوبى برخوردار هستند اما این کافى نیست و امید 
است روزهاى بسیار خوبى را در آینده نزدیک در توسعه مراکز تأمین 

اجتماعى در استان اصفهان شاهد باشیم. 
وى در ادامــه افزود: در راســتاى شــناختى که از اســتاندار جدید 

اصفهــان دارم و در جایگاه هاى مختلف به عنــوان معاون در کنار 
دکتر مهرعلیزاده بوده ام و اســتاندار جدید اصفهــان نیز با مدیریت 
جهادى خود در بسیارى از تحوالت، نقش اساسى داشته اند، این سفر 
به اصفهان انجام شد و امیدوارم در کنار مســئوالن استان، بتوانیم 

زمینه هاى خوبى را براى استان اصفهان تعریف کنیم.
■■■

معاون امور مجلس، حقوقى و امور اســتان هاى وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى طى بازدید از بخش هاى مختلف بیمارستان شریعتى 
اصفهان هم گفت: بیمارســتان ها و درمانگاه هاى تأمین اجتماعى 
متأسفانه در کالنشهرها به موازات افزایش جمعیت، رشد نداشته اند 
که نیازمند توسعه بیشتر اســت و با آنچه برنامه ریزى شده، فاصله 

زیادى داریم.
تقى زاده اظهار امیدوارى کــرد در آینده نزدیک شــاهد کلنگزنى 
بیمارستان میالد 4 در اصفهان باشــیم تا نیاز استان و بیمه شدگان 
از این طریــق برطرف شــود. وى افزود:اقدامات مثبــت خوبى در 

دولت تدبیر و امید دربخش درمان استان اصفهان صورت گرفته که 
امیدواریم با ساخت بیمارستان میالد 4بخشى از نیاز بیمه شدگان و 

نیز خدمات درمانى را مرتفع کنیم.

درخواست از ایرانیان مقیم خارج
تقى زاده همچنین به ایرانیان مقیم دیگر کشــورها توصیه کرد: در 
بخش درمان کشور به خصوص در ساخت بیمارستان، سرمایه گذارى 

و مشارکت کنند.
معاون امور مجلس، حقوقى و امور اســتان هاى وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعى، اظهار امیدوارى کرد ســازمان تأمین اجتماعى، در 

پیشبرد اهداف خود موفق باشد.
■■■

مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان هــم با تبریک هفته 
بسیج گفت: یک کار جهادى و بســیجى وار براى احداث  درمانگاه 
انجام و این واحد با هزینه اى بالغ بــر 500 میلیون تومان تجهیز و

 راه اندازى شده است.
دکتر على اعتصام پور اظهار داشت: در بخش دندانپزشکى درمانگاه 
شماره 2 شهید برهانیان، پنج یونیت دندانپزشکى به دو یونیت قبلى 

اضافه شده، تا بتوانیم تعداد بیماران بیشترى را پذیرش کنیم.
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان از همکاران در درمانگاه 
شماره 2 شــهید برهانیان به علت تالش هاى شبانه روزى قدردانى 

کرد.
■■■

همچنین در بازدید معاون امور مجلس، حقوقى و استان هاى وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى از مراکز آموزش نوین اداره کل آموزش 
فنى و حرفه اى استان اصفهان که مدیرکل و جمعى از معاونین اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان و مدیر کل تأمین اجتماعى استان 
حضور داشتند، تقى زاده گفت: اســتان اصفهان با 50 مرکز آموزش 
فنى و حرفه اى و با  قریب هزار حرفه آموز، بیشترین ظرفیت مهارت 

آموزش در کشور را در بین استان ها دارد.
وى خواستار مشــارکت بخش غیردولتى در راه اندازى کارگاه هاى 
جدیــد در حوزه انرژى هــاى نــو، بیوتکنولــوژى، نانوتکنولوژى، 

هوشمندسازى و... شد.

افتتاح مرکز دندانپزشکى درمانگاه شماره افتتاح مرکز دندانپزشکى درمانگاه شماره 22 شهید برهانیان  شهید برهانیان 
تأمین اجتماعى استان اصفهانتأمین اجتماعى استان اصفهان

اقدامات مثبت خوبى 
در دولت تدبیر و 

امید دربخش درمان 
استان اصفهان 

صورت گرفته که 
امیدواریم با ساخت 

بیمارستان میالد 
4بخشى از نیاز 

بیمه شدگان و نیز 
خدمات درمانى را 
مرتفع کنیم


