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نى تخم شاه
شاهىآشنایى با خواص درما

نى تخم 
آشنایى با خواص درما

ناگفته هاى 3 دختر از ویالى پسر پولدار

ممحصوالت Razer با رنگ  هاى متنوع

سازمان حمل و نقل برخوار در اجراى ماده 13 آئین نامه مالى شهرداریها و بند دو صورت جلسه شماره 61 هیأت مدیره                       
مورخ 1396/01/30 در نظر دارد نسبت به فروش سه دستگاه اتوبوس شهرى رنو به مدل هاى 1385 گازسوز و 1387 گازوئیل 

سوز با مشخصات زیر اقدام نماید :
الف ) قیمت پایه کارشناسى اتوبوس مدل 85 گازسوز به شماره انتظامى 13-876ع31 به مبلغ 700/000/000 ریال .

 ب ) قیمت پایه کارشناسى اتوبوس مدل 87 گازوئیل سوز به شماره انتظامى 23-728ع28 به مبلغ 900/000/000 ریال .
ج  ) قیمت پایه کارشناسى اتوبوس مدل 87 گازوئیل سوز به شماره انتظامى 23-347ع32 به مبلغ 800/000/000 ریال .

 د ) فروش به صورت نقد و اقساط بوده و فروش نقدى در اولویت است .
متقاضیان شــرکت در مزایده باید درخصوص آگاهى از کمیت و کیفیت مزایده جهت اخذ مشخصات به سازمان  .1

 حمل و نقل مراجعه و فرم مشخصات را دریافت نمایند.
متقاضیان شرکت در مزایده مى بایست ( 10٪ مبلغ پایه کارشناسى اتوبوس مورد نظر را ) به عنوان سپرده شرکت در   .2
مزایده به نام شرکت کننده به حساب شماره 0218580033002  به نام سازمان حمل و نقل نزد بانک ملى شعبه دولت آباد 

واریز و فیش آن با پیشنهاد قیمت پیوست گردد .
شرکت کنندگان باید پیشنهادات خود را در دو پاکت الف و ب به صورت جداگانه ( پاکت الف حاوى ضمانت نامه شرکت   .3
در مزایده و آگهى مزایده که به امضاء متقاضى رسیده باشد و پاکت ب حاوى پیشنهاد قیمت ) حداکثر تا پایان وقت  ادارى 

روز چهارشنبه  مورخ 1396/06/01  به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نماید .
پیشنهادات رسیده در ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1396/06/02  با حضور کلیه اعضا کمیسیون عالى معامالت   .4

که در محل سازمان تشکیل مى گردد باز و قرائت خواهد شد .
برندگان مزایده از تاریخ ابالغ ظرف مدت یک هفته فرصت دارند جهت انجام مراحل قانونى به سازمان مراجعه نمایند   .5
و در صورت عدم مراجعه سپرده آنان به نفع سازمان ضبط مى گردد و در صورت صالحدید سازمان در مورد برندگان دوم 
یا سوم تصمیم گیرى مى نماید . سپرده نفرات دوم و سوم تا تعیین تکلیف برندگان اول نزد سازمان باقى مى ماند و سپرده 

سایرین بعد از تصمیم گیرى مسترد مى گردد .
پیشنهادات قیمت باید به صورت حروف و عدد خوانا و شفاف و غیر مخدوش باشد و توسط پیشنهاد دهنده امضا یا   .6

ممهور به مهر یا اثر انگشت گردد . بدیهى است کمیسیون به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر نخواهد داد .
کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و شــرکت در مزایده براى شرکت کنندگان حقى را                                  .7

به وجود نمى آورد .
اسناد مزایده شامل یک نسخه آگهى مزایده و مشخصات و فرم کارشناسى قیمت مى باشد .  .8

متقاضیان مى توانند جهت بازدید از خودروهاى مذکور به کانکس میدان انقالب دولت آباد مراجعه نمایند .  .9

محمد على تبریزیان - مدیر عامل

( نوبت اول )
« آگهى مزایده »       چاپ دوم

گریه تلخ گلر تراکتور گریه تلخ گلر تراکتور 
در غربت آزادى   در غربت آزادى   
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حامد کمیلى بازیگر این روزها منتظر اکران فیلم ســینمایى «ایتالیا 
ایتالیا»  به کارگردانى کاوه صباغ زاده است. از سوى دیگر او فیلم هاى 
«فصل شکار» به کارگردانى داریوش یارى، «راه رفتن روى سیم» با 
عنوان قبلى «بوف کور « ساخته احمدرضا معتمدى و «گیلدا» ساخته 
امید بنکدار و کیوان علیمحمدى را نیز براى حضور در جشنواره فیلم 

فجر و اکران آماده دارد.
از این میان، فیلم « راه رفتن روى ســیم» قرار است آبان ماه به روى 

پرده ســینماها برود و فیلم «گیلدا» نیز همراه با ســایر 
فیلم هاى توقیفى وضعیت اکرانش به زودى مشخص 

خواهد شد.
«ایتالیا ایتالیا» به تهیه کنندگى مهدى صباغ زاده در 
ژانر کمدى، فانتزى و موزیکال ساخته شده است. این 
فیلم که در جشنواره سى و پنجم موردتوجه واقع شد، با 

کم شدن زمان آن در تدوین مجدد به 100 دقیقه رسید 
و قرار است پس از تاسوعا و عاشوراى حسینى روى پرده 

سینماها برود.
در خالصه داستان این فیلم آمده 

است: «من دوستت دارم و این 
به تو هیچ ربطى نداره!»

ســارا بهرامــى، فرید 
سجادى حسینى، رضا 
همایون  ســخایى، 
ارشــادى، جهانگیر 
میرشــکارى، ناصر 
ســجادى حسینى، 

دانش اقباشاوى و فائزه 
علوى، آنامهــر اخالقى، 

آرش مرشد، على مالقلى پور، حسن 
زاهدى، على جنــاب، درنا مدنى، 
پریناز کنگاورى، آیدا اورنگ، ناصر 
مقدس، مهدى فهیمى و سپیده 
راستى فر در این فیلم به ایفاى 

نقش مى پردازند.

حامد کمیلى حامد کمیلى 
در در 

فیلم «گــذر موقت» بــه عنوان ســومین تجربه 
کارگردانى افشین هاشمى بر پرده سینماها آمده که 
در آن بازیگرانى چون اســماعیل محرابى، مسعود 
کرامتى، پانته آ بهرام، شقایق فراهانى، شبنم فرشادجو، 
پیام امیرعبداللهیان، آوا درویشى، مرتضى ضرابى،  
شــقایق دهقان، هومن برق نورد و الدن مستوفى 
به ایفاى نقش پرداخته اند. این فیلم در معرفى هاى 
خود بیشــتر به عنوان اثرى مفرح و کمدى یاد شده 
است، درحالى که هاشمى بیان کرد: «گذر موقت» 
اگرچه فضاى مفرحى دارد ولى همانند کمدى هایى 
که مى شناسیم نیســت. این فیلم لحظاتى دارد که 
تماشاگر را مى خنداند اما بیشــتر به دنبال این است 
که بیننده با حالى خوب ســالن سینما را ترك کند و 
امیدوارم که این اتفاق براى تماشاگران «گذر موقت» 
بیافتد. وى ادامه داد: «گذر موقت» حدود یکسال و 
نیم قبل ساخته شده است و ترجیح مى دادیم در همان 
زمان اکران شود، اما شرایط فراهم نشد تا به تابستان 
امسال رسیدیم. کارگردان فیلم « خسته نباشید» که 
سابقه فعالیت زیادى در تئاتر دارد و این روزها نمایشى 
با نام «شیرهاى خان بابا سلطنه» را آماده اجرا مى کند، 
همچنین گفت: فیلم «گذر موقت» با تئاتر پیوند دارد و 
اقتباسى از یک نمایشنامه فرانسوى است که به نظرم 

داستان آن بى ارتباط با زندگى شهرى درتهران نبود.
«گذر موقت» به تهیه کنندگى مهدى رحمانى ساخته 
شــده و اخیراً گالب آدینه هم در پیامى درباره فیلم 
«گذر موقت» گفته اســت: این فیلم بسیار خاص و 
بدون توجه به سلیقه رایج روز ساخته شده است. به 
تهیه کننده و کارگردان آن تبریک مى گویم که روى 
این فیلم سرمایه گذاشتند تا مخاطبان یک اثر متفاوت 
بینند. او از مخاطبان و عالقه مندان سینما دعوت کرده 
تا به تماشاى فیلم «گذر موقت» بنشینند، چون معتقد 

است پشیمان نمى شوند.

«گذر موقت» 
کمدى نیست

لیــال حاتمــى درگفتگویــى دربــاره برخى
 ناگفته ها صحبت کرد. این بازیگر از پشت صحنه چند فیلم 
مهم کارنامه اش ، حاتمى کیا، پرستویى تا کیمیایى  و على 

مصفا صحبت کرد:
*چه در اولین فیلم، چه در صدمین فیلم فکر مى کنم کار 
کردن با مهرجویى و نقشى مثل «لیال» احتماًال بهترین 

اتفاقى است که مى تواند براى آدم بیافتد.
*یکى از بهترین تجربه هاى مــن کار با على مصفا بوده 
است. على خیلى در کارهایى که با هم داشتیم حامى من 
بوده و من اوایل این را نمى فهمیدم و متوجه نبودم که او 

چه کار بزرگى مى کند براى من.
*موقع فیلمبردارى «ارتفاع پســت» یادم هست آقاى 
حاتمى کیا بیشــتر حرف هایش را با واســطه مى زد که 
این زیاد برایم خوشــایند نبود. بیشتر تجربه هاى من سر 
فیلمبردارى «ارتفاع پست» تلخ بود. البته تلخ که مى گویم 
از دید خودم است. من آدم ســختگیرى هستم. ممکن 
اســت مثًال موقع غذا یک نان اضافى مى خواسته ام و به 

من نداده اند و من ناراحت شده ام. پس اجازه بدهید چیزى 
نگویم.

*شاید من آدمى کینه اى هستم... ولى واقعًا بعضى چیزها 
را نمى توانم فراموش کنم. نمى توانــم بگویم این چیزها 
وجود نداشته است. از تلخى هاى آن فیلم نمى خواهم چیز 

زیادى بگویم.
*آقــاى حاتمى کیا در این فیلم خیلــى توجه هاى خاص 
هم به من کرد. مثًال فیلــم روى نمایى از چهره من پایان 
مى گیرد. من قدردان اینها هستم اما خاطرات بدم هم سر 

جایش است.
*خیلى از بازیگردان بدم مى آید. به جز «ارتفاع پســت» 
یک بار هم توى «شاعر زباله ها» این تجربه را داشتم که 
آن هم خیلــى تجربه بدى بود. آنجا هم آقاى پرســتویى 
بازیگردان بود و با ایشــان هم خیلى لج شدم. اصًال من از 
چیزى که آن وسط قرار بگیرد خوشم نمى آید. بازیگردان 
باید مکمل رابطــه بازیگر با کارگردان باشــد ولى در دو 
تجربه اى که من داشــتم بازیگردان بیشتر «مانع» رابطه 

بازیگر با کارگردان بود.

*مدل کار آقاى کیمیایى خیلى «شــیک» بود. کســى  
ســر صحنه داد نمى زد. خود آقاى کیمیایــى خیلى آرام 
حرف مى زدند. هم با بازیگر و هم با عوامل دیگر صحنه. 
زمانبندى کارها خیلى دقیق بود و کارها خیلى منظم پیش 
مى رفت. من اصًال چنین تصورى از آقاى کیمیایى نداشتم. 
اولین بار که براى بازى من را آماده کردند و با ماشین وارد 
صحنه فیلمبردارى شدم احســاس مى کردم سر صحنه 
«هیچکاك» هستم! صحنه، وقار و سنگینى خاصى داشت 

توى کار آقاى کیمیایى.
*هم اصغر فرهادى و هم داریوش مهرجویى شما را رها 
مى کنند در فضایى که امن اســت. هر دو نفر محدوده اى 
براى بازیگر تعیین مى کنند و شــما را رها مى کنند در آن 
محدوده. این متفاوت اســت با اینکه بازیگر را رها کنیم 

به حال خودش.
*اگر به فیلمى مثل «من» توجه نمى شود من دلیل آن را 
بى فرهنگى مى دانم. تجربه اى که در اکران هاى خصوصى 
فیلم هــا دارم باعث مى شــود که از ایــن بى اعتنایى ها 
شگفت زده نشوم. راستش را بخواهید منتظر هوشمندى 

از طرف کسى نبودم.

ناگفته هاى لیال 
از حضور در 

صحنه «هیچکاك» 

 « راه رفتن روى ســیم» قرار است آبان ماه به روى 
رود و فیلم «گیلدا» نیز همراه با ســایر 

 وضعیت اکرانش به زودى مشخص 

 تهیه کنندگى مهدى صباغ زاده در 
ى و موزیکال ساخته شده است. این 
ره سى و پنجم موردتوجه واقع شد، با 

0 در تدوین مجدد به 100 دقیقه رسید 
 تاسوعا و عاشوراى حسینى روى پرده 

ن این فیلم آمده 
این ت دارم و

داره!»
ى، فرید 

رضا  ،
یون
گیر 
صر 
نى، 

 فائزه 
 اخالقى، 

مالقلى پور، حسن 
ـاب، درنا مدنى، 
یدا اورنگ، ناصر 
هیمى و سپیده 
 فیلم به ایفاى 

میکائیل شهرســتانى، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون درخصوص کم کار 
شــدن خود در عرصه بازیگرى ســینما و تلویزیون گفت: از سال گذشته 
تاکنون پیشــنهادات زیادى به من شده اســت فیلمنامه ها مرا بازى در اثر 
جذب نمى کنند. در وهله اول وجــود فیلمنامه منســجم و خوب مى تواند 
بزرگ تریــن انگیزه براى هر بازیگر باشــد تــا بتواند بــراى پرداخت آن 
شــخصیت وقت بگذارد. همین تالش براى ایجاد نقشى متفاوت براى هر 
بازیگرى شیرین است که متأسفانه با فیلمنامه هاى کنونى براى من ایجاد

 نمى شود.
وى یکى دیگر از دالیل خــود در خصوص دورى از بازیگــرى را اینگونه 
توصیف کرد: شــتاب حاصــل از تولید تا عرضــه بزرگ تریــن ضربه را 
در درجــه اول به بازیگــر مى زند و مــن نمى توانم در چنیــن آثارى بازى 

کنم.
بازیگر ســریال «معماى شــاه» در ادامه افزود: البته این را هم بگویم که 

من ســخت انتخاب مى کنم و کًال آدم پرکارى هم نیستم. گاهى هم پیش 
مى آید که نقشى را دوست دارم و مى خواهم در آن اثر بازى کنم اما به دالیل 
مشکالت بودجه و نرسیدن به توافق مالى امکان ادامه همکارى برایم میسر

 نیست.
وى درباره فعالیت هاى کنونى خود در عرصه تئاتر تأکید کرد: بیشتر تمرکز 
من همواره به پرورش و کشف نیروهاى جوان و مستعد بوده وهست و هم 
اکنون نیز با گروهى از همین جوانان، نمایش «کله پوك ها» را براى اجرا در 

زمستان امسال آماده مى کنم.
شهرستانى با اشــاره به ســاخت مجموعه اى تازه براى رادیو خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر مشــغول تمرین نمایشنامه اى براى رادیو هستیم وطى 
چند روز آینده ضبط آن را آغاز خواهیم کرد. این مجموعه برداشــتى آزاد از 
داستان هاى «هزار یک شب» است و مطمئنم مخاطب خاص خود را جذب 

مى کند.

«برزخى ها» رکورددار سینماى ایران است
اگر به ســینماى دهــه 60 ایران نگاهــى اجمالى 
بیاندازیم در میان انبوه آثار تولید شده به فیلم هایى بر 
مى خوریم که  ارزش هنرى و سینمایى باالترى دارند 
و مى توان از آنها به عنوان آثار ماندگار سینما یاد کرد؛ 
«برزخى ها» یکى از این فیلم هاست؛ اثرى پرستاره 
که در سال 1361 ساخته شد و با فروشى حدود هشت 

میلیون تومان رکورددار سینماى ایران شد.  
«برزخى ها»، فیلمى اســت به کارگردانى زنده یاد 

ایرج قادرى که در برهه اى سخت تولید شد! 

محمدعلى فردین، ســعید راد، ناصر ملک مطیعى، 
محمدعلــى کشــاورز و ایــرج قــادرى در فیلم 
«برزخى ها» ایفاى نقش مــى کردند و قصه فیلم 
درباره تعدادى زندانى معمولى اســت که از زندان 

مى گریزند.
در فیلم «برزخى ها» ماجرا از این قرار است که در 
روز22 بهمن 1357 گروهى مجرم عادى از زندان 
مى  گریزند. آنها که قصد دارند از کشور خارج شوند، 
در دهکده  اى مرزى با مردى به نام «سید یعقوب» 

آشنا مى  شوند که مى  کوشــد با اعمال و گفتارش 
زندانیان را از فرار باز دارد. آنهــا ابتدا موعظه  هاى 
سید یعقوب را به ریشــخند مى  گیرند، اما به مرور 
پس از تجاوز ارتش بیگانه بــه خاك میهن، تحت 
تأثیر فداکارى ســید یعقوب و اهالــى دهکده قرار

مى  گیرند و از روستا دفاع مى  کنند و جان خود را از 
دست مى  دهند. 

فیلم ســینمایى «برزخى ها» که قصه اش درباره 
وطن دوستى و عشق به میهن بود در زمان اکرانش 

با اســتقبال انبــوه مخاطبان مواجه شــد و یکى از 
پرفروش ترین هاى سینماى ایران شد.

«برزخى ها» یکى از خوش ساخت ترین آثار زمان 
خودش است و سعید مطلبى نویســنده آن بوده  و 
مازیار پرتو یکى از کاربلدهاى سینما فیلمبردارى آن 

را به عهده داشته است.  
ایرج قادرى در زمان حیاتش 41 فیلم ســاخته که 
«دادا»، «تاراج»، «ســام و نرگس»، «نابخشوده»، 

«طوطیا» و «آکواریوم» از آن جمله اند.

                                   

نیکى کریمى با حضور در تبلیــغ یک اپراتور تلفن در 
روزهاى اخیر توجه ها را به خود جلب کرده است. این 
توجه ها که گاه با نگاه هاى انتقادى همراه است به غیر 
از فضاى مجازى به تلویزیون هم راه یافته است. در 
بخش خبرى «بیست و سى» این تبلیغ و حضور بازیگر 
سرشناس سینماى ایران در آن با نقدى جدى روبه رو 

شده است.
در این بخش خبرى در مــورد حضور کریمى در این 
تبلیغ گفته شد: «انتشار یک تیزر تبلیغاتى در این روزها 

خبرساز شده است. خیلى ها انتقاد مى کنند ما که منتقد 
غربى ها در استفاده ابزارى از زن در فیلم هاى تبلیغاتى 
هســتیم حاال چه شده اســت که یک هنرپیشه زن 
شناخته شده ایرانى با خودنمایى و جلب توجه در این 

تیزر تبلیغاتى حاضر شده است؟»
به تازگى تیزر تبلیغاتى آپتِل، اپراتور جدید تلفن همراه 
توسط این بازیگر تبلیغ شده است. شرکت آپتل، اپراتور 
جدید تلفن همراه تبلیغات گســترده اى را با حضور 

ستارگان هنر آغاز کرده است.

جلیل سامان، کارگردان در خصوص فعالیت هاى اخیر 
خود گفت: فعًال درگیر بازنویسى رمان «وقت بودن» 
براى چاپ پنجم هستم که یکى دو هفته دیگر آماده 
مى شود و تحویل انتشارات مى دهم تا به مراحل چاپ 
برسد. وى ادامه داد: البته در این چند وقت خالصه فصل 
دوم «نفس» را نیز تحویل ســازمان داده ام اما براى 

ساخت آن اما و اگرهایى وجود دارد، البته هنوز سازمان 
نظرى در این خصوص نداده است.

ســامان در خصوص ســاخت فصل دوم این سریال 
نیز گفت: احساس کردم کشش ســاخت فصل دوم 
وجود دارد البته نمــى توانم موضوع را بــاز کنم زیرا 

جذابیت هاى آن از دست مى رود.

حضور نیکى کریمى در یک تیزر تبلیغاتى 

ساخت فصل دوم «نفس» 

ترالن پروانه، بازیگر جوان سینماى ایران، در خصوص برنامه هاى آینده اش 
گفت: در حال حاضر در حال بررسى چند فیلمنامه سینمایى هستم و هنوز 
قرارداد تازه اى را منعقد نکرده ام ولى در دو پروژه بزرگ کار کرده ام که هنوز 
اکران نشده است. به تازگى فیلمبردارى فیلم «جاده قدیم» به کارگردانى 
منیژه حکمت به پایان رسیده که قرار است به زودى اکران شود. همینطور 
فیلم «فرارى» به کارگردانى علیرضا داودنژاد هم در نوبت اکران عمومى 

قرار دارد.
این بازیگر در ادامه گفت: در حال بررسى یک فیلمنامه تلویزیونى هستم ولى 
به احتمال زیاد نتوانم در این پروژه بازى کنم. اگر فیلمنامه خوبى در حوزه 
سینماى کودك پیشنهاد شود حتماً بررسى مى کنم. سینماى کودك به دلیل 
همه بازخوردهاى مثبت و روحیه مضاعفى که به من مى دهد همیشه عالقه 
و اولویت من بوده است و همیشــه تالش کرده ام که از این حوزه فاصله 
نگیرم. در این بخش هم یکى دو فیلمنامه در حال بررسى دارم ولى چون 
هنوز قراردادى به صورت رسمى منعقد نکرده ام نمى توانم نامى از آثار ببرم.

پروانه در خصوص جشنواره هاى سینمایى و کاندیدا شدنش در جشنواره 
بین المللى فیلم شــهر گفت: مى توان به بهبود و پیشرفت جشنواره نوپاى 
فیلم شهر امیدوار بود. با توجه به پتانسیل بین المللى جشنواره، آثار ارائه شده 

در آن مى توانند بهتر و بیشتر دیده شوند. جمع شدن یک مجموعه هنرى 
کنار هم بسیار اتفاق خوبى براى سینماى ایران است که در این جشنواره 

اتفاق افتاد.
وى ادامه داد: در حال حاضر دریافت جایزه یا شرکت در جشنواره ها براى من 
اولویت ندارد و براى خودم این اجبار را قائل نیستم که حتمًا جایزه به دست 
آورم. البته من هم از به دســت آوردن جایزه و یا کاندیدا شدن خوشحال 

مى شوم. در همین جشنواره فیلم شهر هم کاندیدا شدن من در کنار بزرگانى 
چون فاطمه معتمدآریا و مریال زارعى افتخار بزرگى براى من بود.

این بازیگر افزود: به هر حال ساختن فیلم یک فعالیت گروهى است و اگر 
اثرى در این بین مى درخشد و موفقیت هایى به دست مى آورد همه عوامل 
فیلم در آن موفقیت سهم داشــته اند؛ مانند فیلم «فرارى» که در جشنواره 
فیلم فجر توانست بسیارى از جوایز را دریافت کند و هر بار که اسم فیلم در 
بخشى به عنوان نامزد و یا برنده مطرح مى شد من فکر مى کردم که خود 

من به عنوان یکى از عوامل فیلم این جایزه را به دست آورده ام.
پروانه در پایان تأکید کرد: من 14 سال بازیگرى را در سطح حرفه اى تجربه 
کرده ام تا امروز آثارم دیده شود. من از 14 سالگى در ایامى که کار کودك 
مى کردم هم حواشى و شایعاتى اطراف خودم داشتم؛ همیشه سعى کرده ام 
که به حواشى بى توجه باشم و همراه با حساسیت هایى که داشتم گزیده اى 
کار کنم و حرفه اى رفتار کنم. خدا را شکر که همه آثارم حتى در سینماى 
کودك دیده شدند و بازخوردهاى مثبتى را دریافت کرده اند؛ از جمله «آهوى 
پیشونى سفید» که در جشنواره فیلم کودك به عنوان بهترین فیلم از نگاه 
مخاطبان انتخاب شد و عالوه بر کودکان، بزرگساالن هم بیننده این اثر 

بودند.

ترالن پروانه: 14 سال بازیگرى حرفه اى را تجربه کرده ام   

چرا میکائیل شهرستانى  کم کار است
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   ارتباط بین وزن و پوسیدگى دندان

سیگار کشیدن مى تواند موجب تسریع روند پیرى طبیعى پوست شود و با این کار به پیدایش چین و چروك کمک کند. این تغییرات 
مى توانند تنها بعد از ده ســال سیگار کشیدن ایجاد شوند. هرچه تعداد و زمان ســیگار کشیدن بیشتر باشد، پوست 

چروکیده تر مى شود. هر چند که ممکن است در ابتدا تشخیص آسیب اولیه پوست دشوار باشد.
سیگار کشــیدن فقط باعث چروك شدن صورت نمى شود. سیگار کشــیدن مى تواند موجب افزایش چین و 
چروك و آسیب پوست سایر قسمت هاى بدن، از جمله قسمت هاى داخلى بازو شود. چروك شدن پوست تقریبًا

 برگشت  ناپذیر است، اما با ترك سیگار مى توان مانع پیشرفت آن شد.
سیگار کشیدن چگونه باعث چروك شدن پوست مى شود؟ 

نیکوتین موجود در سیگار سبب کاهش رگه اى خونى الیه هاى بیرونى پوست مى شود. این امر، سبب کاهش جریان خون 
مى شود و در زمان کاهش جریان خون، پوست از اکسیژن و مواد مغذى مهم مانند ویتامین A محروم مى شود.

هم چنین درصد قابل توجهى از بیش از چهار هزار ماده شــیمیایى موجود در دود ســیگار، به الیاف کالژن و االستین، که در 
استحکام و خاصیت ارتجاعى پوست نقش دارند،آسیب مى رسانند، در نتیجه، با سیگار کشیدن، چروك وآکنه در سطح پوست 

ظاهر مى شوند.
عالوه بر این موارد، تماس مکرر پوست با گرماى حاصل از سوختن ســیگار و تظاهرات چهره در هنگام سیگار کشیدن، مانند جمع 
کردن لب ها هنگام استنشاق و فشردن چشم ها براى ممانعت از ورود دود سیگار، مى توانند به پدیدار شدن چین و چروك کمک کنند. 

شاهى از سبزى هاى پرخاصیت است که هم ارزش غذایى داشته و هم براى درمان بیمارى ها کاربرد دارد. از ریشه، ساقه، برگ و
 تخم شاهى در طب سنتى استفاده دارویى مى شود. این سبزى مفید و پرخاصیت به دلیل کشت آسان و رشد سریع در همه مناطق ایران 
روییده و دسترسى به آن راحت و ارزان است. تخم شاهى مزه نسبتاً تند و تلخى دارد. خواص تخم شاهى و فواید درمانى آن متعدد است، 
خاصیت چربى سوزى، تصفیه کنندگى خون و شیرافزایى دارد و مقوى، نیروبخش و ادرارآور است. در ادامه این مطلب برخى از مهمترین 

خواص تخم شاهى و فواید درمانى این سبزى گردآورى شده است. با ما همراه باشید.
شــاهى که با نام تره تیــزك نیز معروف اســت، گیاهى 
یکساله و بومى مدیترانه شرقى است. این سبزى در همه 
مناطق ایران رویش داشته و در اوایل بهار در دسترس قرار 
مى گیرد. ارتفاع این گیاه به 20 تا 30 سانتیمتر مى رسد و 

از همه قسمت هاى آن استفاده دارویى به عمل مى آید.

 C ویتامین ،A سبزى شــاهى سرشــار از انواع ویتامین ها نظیر ویتامین
و ویتامین هاى B1وB2 اســت. همچنین داراى مقــدار زیادى کاروتن
 اســت. این ســبزى پرخاصیــت حــاوى مقــدار قابــل مالحظه اى 
عناصر غذایى نظیر کلســیم، آرســنیک، منگنز، مــس، روى و گوگرد 

است.

مصرف دانه یا تخم شاهى (تره تیزك) براى زنان باردار 
مضر است، منجر به سقط جنین مى شود.

زیاده روى در مصرف شــاهى و تخم آن براى روده 
بزرگ و مثانه ضرر دارد.

از تخم شاهى در طب سنتى براى درمان بیمارى ها استفاده مى شود. طبع دانه یا تخم 
شاهى گرم و خشک است. برخى از خواص درمانى آن به شرح زیر است:

استفاده از تخم شاهى براى تسکین درد چشم مفید است.
از خواص تخم شــاهى کمک به درمان برخى ناراحتى هاى دستگاه گوارش نظیر 

درمان اسهال به ویژه اسهال خونى و رفع سوء هاضمه است.
تخم شــاهى خاصیت ملین داشــته و براى درمان یبوست 

مفید است.
متخصصان طب سنتى معتقدند مصرف تخم شاهى به دلیل طبع 

گرم آن، رطوبات غلیظ بدن را از بین برده و رفع مى سازد.
در طب سنتى از خواص تخم شاهى براى درمان بیمارى جزام و برخى 

بیمارى هاى دیگر پوستى استفاده مى شود.
استفاده از تخم گیاه شاهى براى معالجه آسم و سرفه مؤثر است.

از دیگر خواص تخم شاهى برطرف نمودن لکه هاى سفید پوست 
و لکه هاى کک و مک است. به این منظور باید تخم شاهى را کوبید 

و با کمى عسل مخلوط کرد و بر روى لکه ها قرار داد. این عمل را روزى 
یک مرتبه تکرار کنید تا بهبودى کامل حاصل شود. همچنین براى 
از بین بردن کک و مک و لکه هاى ریز قهوه اى رنگ پوست مى توان 

برگ شاهى را کوبید و روى لکه ها گذاشت و یا تخم شاهى را کوبید و در 
مقدارى آب خیس کرد و یک بار در روز بر روى لکه ها گذاشت و آنقدر ادامه 

داد تا لکه ها برطرف شوند.
تخم شــاهى به دلیل وجود ویتامینA موجود در آن براى درمان بیمارى هاى 

چشمى مفید است.
از دیگر خواص تخم شــاهى و برگ آن از بین بردن بوى بد زیر بغل است. براى 

این منظور باید صبح ناشتا مقدارى شــاهى و یا تخم شاهى تناول کرد و این کار را چند 
روز متوالى تکرار کرد.

گیاه شناسى شاهىگیاه شناسى شاهى

مضرات تخم شاهىمضرات تخم شاهى

خواص تخم شاهى خواص تخم شاهى 

ارزش غذایى شاهىارزش غذایى شاهى

خواص برگ شاهىخواص برگ شاهى
مهترین خواص درمانى برگ شاهــــــــــى عبارتند از جویدن برگ هاى شاهى براى 

تقویت لثه ها مفید است باعث استحکام لثه مى شود.
برگ هاى سبزى شاهى حاوى مقادیر زیادى ویتامین ها و مواد آنتى اکسیدانت است و از 

رشد سلول هاى سرطانى پیشگیرى مى کند.
سبزى شاهى حاوى ویتامین C و اسید فولیک است و از این رو براى درمان کم خونى مفید است.

از خواص شاهى کمک به عملکرد کلیه هاست متخصصان طب سنتى به کســانى که به سنگ کلیه و سنگ مثانه دارند مصرف 
سبزى شاهى را توصیه مى کنند.

شاهى براى درمان اختالالت مفصلى و نقرس مفید است.
شاهى براى رفع ناراحتى هاى دستگاه تنفسى و بیمارى آسم مفید است. کسانى که برونشیت یا آسم دارند مى توانند روزانه 60 تا 150 گرم 

عصاره شاهى را مصرف کنند.
مصرف سبزى شاهى به کاهش چربى و کلسترول بد خون کمک میکند.

کارشناسان به تازگى دریافته اند مصرف سبزیجات 
حاوى آهن از جمله اســفناج مى توانــد در مغز 

فرآیندى شــبیه به زنگ زدگى سطح 
فلزات ایجاد و زمینه ساز ابتال 

بــه بیمــارى 
آلزایمر شوند.

محققــان بــا 
بررســى بــر 
افــراد  روى 

میانسال و سالمند 
دریافته اند چنانچه 

ســطح آهن خون و 
پروتئین بتا آمیلوئید 
در خون باال باشــد 

امکان ابتــال به آلزایمر 
در فرد بیشتر وجود دارد و برعکس هرچه 

ســطح آهن خون کمتر باشــد خطر ابتال به این 
بیمارى کمتر است.

کارشناسان بر این اساس در حال طراحى دارویى 
براى مقابله و درمان آلزایمر هســتند که بتواند 
زنگ زدگى و مرگ ســلول هاى مغزى را از بین 

ببرد.
بیمارى آلزایمر از جمله رایج ترین اشــکال زوال 
مغزى است که اکنون دردنیا میلیون ها نفر به آن 
مبتال هستند و کارشناســان تخمین مى زنند در 
صورت عدم برنامه ریــزى صحیح براى کنترل 
و مبارزه با آن درســال هاى آینده به یک چالش 

جهانى تبدیل شود.
محققان در خصوص اثر ســبزیجات حاوى آهن 
بر رنگ زدن سلول هاى مغزى تحقیق مى کنند 
دارویى به نام antibody PMN310 تولید 
کرده اند که عوارض جانبى بر بدن انســان ندارد 
و مى تواند به بازسازى سلول هاى مغزى بپردازد، 
کارشناسان امیدوار هستند 
ایــن دارو پــس از انجام 
آزمایشــات موفقیت 
آمیــز در ســال 
وارد   2025
ى  ر هــا ا ز با

جهانى شود.
پژوهشــگران 
اکنــون در حــال 
اثــرات  بررســى 
دارو هاى ضــد آهن 
برروى بیمــاران مبتال به 
آلزایمر هستند اما تا زمان به دست 
آوردن نتایــج قطعى توصیــه مى کنند افراد 
تغییــرى در رژیم غذایى خود ندهنــد و تنها اگر 
دچار اختالل حافظه شده اند تا حدى کمتر از زمان 
عادى از ســبزیجات حاوى آهن یا مکمل هاى 

ویتامینى تحت نظارت پزشک استفاده کنند.
دلیل کارشناسان براى مصرف مواد غذایى حاوى 
آهن به افراد این است که به نظر نمى رسد سطح 
آهن موجود در خون ربطى به پدیده زنگ زدگى 
سلول هاى مغزى داشته باشد و تحقیقات در این 

خصوص براى کسب نتایج قطعى ادامه دارد.

اسفناج، عامل 
بروز آلزایمر؟! 

ن از جمله اســفناج مى توانــد در مغز 
ى شــبیه به زنگ زدگى سطح 

ت ایجاد و زمینه ساز ابتال 
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آلزایمر شوند.
محققــان بــا 
بررســى بــر 
افــراد  روى 

میانسال و سالمند 
دریافته اند چنانچه 

ســطح آهن خون و 
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 االستین، که
در سطح پو ه

گار کشیدن،
ین و چروكک

است. سیگار کشیدن  و

آسیب هاى ناشى از آن
سیگار کشیدن مى تواند موجب تسریع روند پیرى طبیعى پوست شود و با این
مى توانند تنها بعد از ده ســال سیگار کشیدن ایجاد شوند. هرچه تعداد و زما
پ چروکیده تر مى شود. هر چند که ممکن است در ابتدا تشخیص آسیب اولیه
سیگار کشــیدن فقط باعث چروك شدن صورت نمى شود. سیگار کشــید
چروك و آسیب پوست سایر قسمت هاى بدن، از جمله قسمت هاى داخلى باز

تركسیگار مى توان مانع پیشرفت آن شد. است، اما با  برگشت  ناپذیر
سیگار کشیدن چگونه باعث چروك شدن پوستمى شود؟

نیکوتین موجود در سیگار سبب کاهش رگه اى خونى الیه هاى بیرونى پوس
مغذىمهم مواد اکسیژنو پوستاز زمانکاهشجریانخون، در و مىشود

ننتغییتغییییراراتراترات

ن 

ه در 
وست 

 مانند جمع 
 کمک کنند. 

ب هاى ناشى از آنب هاى ناشى از آن
دکتر احمدرضا درســتى، مدیر گروه جامع 
تغذیه دانشگاه علوم پزشکى تهران با توجه 
به عــدم تمایل برخى افــراد براى مصرف 
گوشت سفید مانند گوشــت مرغ و ماهى، 
گفت: گوشت سفید داراى کلسترول کمترى 
نسبت به گوشت قرمز است و عالوه بر آن 

زود هضم و زود جذب است.
وى افــزود: گوشــت قرمــز داراى میزان 
بیشترى کلسترول، کلسترول سازى و آهن 
است بنابراین افرادى که تمایلى به مصرف 
گوشــت ســفید ندارند، عالوه بر مصرف 
گوشت قرمز مى توانند براى تأمین ویتامین 
و پروتئین هاى الزم تخم مرغ و حبوبات 

مصرف کنند.

این متخصص تغذیه و رژیم غذایى یادآور 
شد: اما گوشت ماهى قابل جایگزینى نیست 
زیرا گوشــت ماهى داراى مقــدار زیادى

امگا 3، ویتامین B12، ید و ســلنیوم است 
که با مصرف هیچ مــاده غذایى و مکملى 

جایگزیننمى شود.
مدیــر گروه جامــع تغذیه دانشــگاه علوم 
پزشکى تهران خاطرنشان کرد: خوشبختانه 
گوشــت ها جزو مواد غذایى هســتند که 
جایگزین دارند، بنابراین افرادى که تمایل 
به مصرف گوشــت قرمز یا ســفید ندارند، 
باید تحت نظــر پزشــک جایگزین هاى 
مناســبى طبــق نیــاز بــدن دریافــت

 کنند.

چاقى یکى از مشکالت مرتبط با سالمت در جوامع گوناگون است که زمینه 
ســاز ابتال به بیمارى هاى دیگرى مانند فشــار خون، بیمارى هاى قلب و 

عروق و...است.
بین وزن و پوســیدگى دندان رابطه وجود دارد با افزایش وزن افراد میزان 
پوســیدگى دندانى نیز افزایش پیدا مــى کند ارتباط این دو مــى تواند به 
دلیل عوامل ایجاد کننده مشــترك دو بیمارى چاقى و پوســیدگى دندانى

باشد.
اثبات شده که کودکان چاق نسبت به همساالن خود که داراى وزن طبیعى 
هستند مقادیر بیشــترى مواد غذایى قند دار و داراى کربوهیدرات مصرف 

مى کنند و از طرفى افزایش میزان مصرف قند و کربوهیدرات باعث افزایش 
خطر ابتال و گسترش پوسیدگى دندانى مى شود. دلیل دیگر براى تأیید وجود 
این رابطه مى توان دفعات باالى مصرف مواد غذایى در افراد چاق باشد که 
افزایش دفعات مصرف مواد غذایى در ارتباط مســتقیم با ایجاد و گسترش 
پوسیدگى دندانى در افراد اســت با توجه به این موضوع وزن زیاد مى تواند 
به عنوان عامل خطرى در افزایش تعداد دندان هاى پوســیده مد نظر قرار 

گیرد.
با این حال با وجــود نقش عوامل دیگــر در بروز هر دو بیمــارى چاقى و 
پوســیدگى، نمى توان وزن زیاد را تنها عامل افزایش پوسیدگى دندانى در 

افراد بیان کرد، اهمیت این موضوع بیشــتر به نقش هشدار دهنده وزن باال 
در مورد پوسیدگى دندانى برمى گردد که باید کوشید با کنترل رژیم غذایى 
کودکان و نوجوانان و کاهش میزان کربوهیدرات ها در غذاى آنها افزایش 

وزن و نیز پوسیدگى را در آنها کنترل کرد.
رئیس اداره سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت گفت:  کودکان 12 ساله 
ایرانى به طور میانگین 2 تا 9 دندان خراب دارند که 83 درصد موارد آن مربوط 
به پوسیدگى دندان است و با توجه به ســرانه چاقى در ایران هر ایرانى 35 
تا45 ساله 13 دندان خراب دارد. متأسفانه این رنج سنى چهار دندان کشیده 

شده نیز دارد.
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مدافع ســپاهان ابراز امیدوارى کرد تیمش 
در آینده نتایج بهترى به دســت آورد و دل 

هواداران را شاد کند.
تیم سپاهان در ســومین بازى خود در لیگ 
هفدهم هم نتوانســت پیروز شود تا شرایط 
ســختى براى این تیم رقم بخورد. ســعید 
آقایى، مدافع سپاهان درباره تساوى تیمش 
مقابل پارس جنوبى جم اظهار داشت: شرمنده 
هواداران و کادر فنى شدیم، آنها خیلى براى 
ما زحمت مى کشند و امیدوارم در بازى هاى 
آینده جبران کنیم و دل هواداران را شاد کنیم.

وى دربــاره دو دروازه بان جوان ســپاهان 
مقابل پارس جنوبى گفت: ما دو جوان خوب 
و با اخالق در درون دروازه داریم، امیدواریم 

بیشتر به آنها ارزش داده شود.
مدافع سپاهان با اشاره به پنالتى اى که براى 

پارس جنوبى گرفته شد، بیان کرد: اشتباه 
داورى شــاید از نظر خیلى ها کوچک 
باشــد اما براى کســى مثل صدقیان 
مى توانــد آینده فوتبالــش را به خطر 
بیاندازد. در صحنه اعالم پنالتى تعجب 
کــردم و هرچه به داور گفتیم اشــتباه

مى کنى قبول نکرد. شما مى بینید که در 
نیمه اول پنالتى را براى ما نمى گیرد و تیم 

را بدبخت مى کند.
آقایى در خصوص پاس گلى که به 

شاهین ثاقبى داد اظهار 
داشت: من وظیفه ام 

را انجام دادم، به 

سپاهان آمده ام تا به این تیم کمک کنم، رفته 
رفته گل هم مى زنم و در آخر پایش بیافتد، 

جانم را هم براى سپاهان مى دهم.
وى در خصوص دیدار هفته آینده ســپاهان 
مقابل ذوب آهن عنوان کرد: ذوب آهن تیم 
بزرگى است ولى ما محکوم به برد هستیم و 
همه تالشمان را مى کنیم تا 3 امتیاز را کسب 
کنیم، شاید هم قسمت این باشد که اولین 

پیروزى ما مقابل ذوب آهن اتفاق بیافتد.
آقایى ادامه داد: بازیکنــان ذوب آهن دو یا 
سه ســال اســت که در کنار یکدیگر بازى 
مى کنند و تغییر زیادى نداشتند اما سپاهان 
تغییرات زیادى داشته و احتیاج به زمان داریم 
تا هماهنگ شویم. فارغ از تمام این مسائل 
باید نتیجه بگیریم چراکه 
به تیمى آمده ایم 
که هوادارانش 
قهرمان  بــه 
شــدن عادت 
دارند و باید به 
گونه اى بازى 
کنیم که هفته 
بــه هفته دل 
هواداران را شــاد 

کنیم.

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس ضمن تقدیر از عملکرد 
مســعود ســلطانى فر گفت: کار بزرگ او براى دو تیم 
مردمى اســتقالل و پرســپولیس به زودى با کاهش

 بدهى هاى مالیاتى بیشتر مشخص مى شود.
على اکبر طاهرى، مدیر عامل پرسپولیس در گفتگو با 
پایگاه خبرى وزارت ورزش و جوانــان درباره عملکرد 
مســعود ســلطانى فر در حوزه دو باشــگاه استقالل 
و پرســپولیس گفت: عمــده بدهى هاى اســتقالل و 
پرســپولیس در حوزه مالیاتى اســت و پیگیرى هاى 
فراوان وزیر ورزش و جوانان و نشســت هاى او با وزیر 
اقتصاد امور دارایى و همینطور مسئوالن و مدیران پیکره 
مالیاتى کشور منجر به مسیرى شده است که نوید بخش 
شفافیت مالى و کاهش چشمگیر بدهى هاى مالیاتى این 
دو تیم خواهد شد و به نظر من کار بزرگ آقاى سلطانى فر 
براى دو تیم مردمى استقالل و پرسپولیس به زودى با 
کاهش بدهى هاى مالیاتى بیشتر مشخص مى شود و از 

این بابت از او تشکر مى کنم.
مدیر عامل پرسپولیس درباره حمایت وزیر از حضورش 
در باشگاه گفت: بدون تعارف مى گویم اگر حمایت ها 
و دلگرمى او نبود در باشگاه پرســپولیس نمى ماندم و 
خوشبختانه تفکر حمایتى و رویکرد خوبى که نسبت به 
هر دو مجموعه بزرگ استقالل و پرسپولیس دارد، روز به 
روز از مشکالت این تیم ها کاسته خواهد شد و نتیجه آن 
شادى دل هواداران و جوانان حامى فوتبال خواهد بود و 
امیدوارم در دوره جدید حضور او با رأى اعتماد نمایندگان 
در مجلس شوراى اسالمى، توفیقات فوتبال باشگاهى 

کشور هم افزایش پیدا کند.

بازتاب گســترده مصاحبه محمدرضــا داورزنى درباره 
محرومیت شــجاعى و حــاج صفى در رســانه هاى

 بین المللى خروجى اى داشت که همه از آن مى ترسیدند. 
اینکه فیفا به این ماجرا حساس شود و موضوع را پیگیرى 

کند. 
خبرگــزارى «رویتــرز» از قول یکى از ســخنگوهاى 
فدراســیون جهانى نوشــته: مــا موضــوع را در حال  
حاضر بــه دقت در حال  بررســى کردن آن هســتیم و 
از فدراســیون فوتبال ایران خواســته ایم تا درباره این 
موضــوع به مــا توضیح بدهــد. در حــال  حاضر هیچ 
اظهــار نظــرى نمى خواهیم انجــام دهیــم و منتظر 
پاســخگویى فدراســیون فوتبــال ایــران خواهیــم

 بود.
ایسنا هم با اشاره به این موضوع نوشته: تیم ملى توانسته 
جواز حضور در جام جهانى را به دســت بیاورد، ولى اگر 
ثابت شــود که دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال 
صورت گرفته، باشــگاه ها و تیم هاى ملــى ایران حق 

شرکت در رقابت هاى بین المللى را نخواهند داشت.

کار بزرگ سلطانى فر 
براى آبى و قرمز 

تحویل بگیر 
آقاى داور زنى!

  بعد از چند روز بحث، ســرانجام داورزنى معاون وزیر ورزش گفت که شجاعى 
و حاج صفى دیگر به تیم ملى دعوت نمى شــوند. جالب اینجاست که کارلوس 
کى روش در این زمینه به طور کامل سکوت کرده و حتى بیانیه اى روى فیسبوك 
خود قرار نداده است. ظاهرا قرار است او در بازگشــت به ایران با تاج در این باره 
صحبت کند. شجاعى و حاج صفى هر دو از بازیکنان کلیدى کارلوس کى روش 
هستند. شجاعى که در سال هاى اخیر پیشرفت زیادى کرده، مغز متفکر تیم ملى 
به حساب مى آید و اگر دعوت نشود، باید کى روش بازیکن جدیدى را براى این 
پست آماده کند چراکه اشکان دژاگه هم زیاد مصدوم مى شود. حاج صفى هم در 
پست هافبک دفاعى یک مهره کلیدى به حساب مى آید و بى شک با غیبتش، على 
کریمى شانس بیشترى براى حضور در ترکیب به دست مى آورد. البته کى روش نشان 

داده تغییرات در تیمش هیچگاه کیفیت را آنقدرها پائین نیاورده است.

على کریمى هافبک ملى پوش سابق ســپاهان که بعد از یکسال بازى 
در لیگ کرواسى به دنبال جابجایى اســت، احتماًال به سپاهان بازخواهد 

گشت.
درشرایطى که سپاهانى ها در پست این بازیکن مهره درشتى صید نکرده اند  
خبرنگاران اصفهانى در این باره از زالتکو کرانچار پرسیدند که او در توضیح 
با تأیید مذاکره چنین گفت: قطعاً همینطور است و درباره این مسئله جلسه اى 
داشتیم تا اگر شرایط فراهم شود، کریمى را بازگردانیم. پیش از آغاز فصل 
با این بازیکن مذاکره کردیم و او نیز تمایل داشت. باید ببینیم کریمى در چه 
وضعیتى است و چه میزان آمادگى دارد. در اصفهان مى گویند کریمى  امروز 

(یک شنبه) یا فردا به دوباره به جمع زردپوشان ملحق مى شود.

شمارش معکوس تا شمارش معکوس تا 
بازگشت کریمىبازگشت کریمى

سکوت کى روش سکوت کى روش 

اشک هاى دروازه بان جوان تراکتورسازى بعد از شکست مقابل 
استقالل یکى از تلخ ترین صحنه هاى این مسابقه بود.

 بعد از جدایى اجبارى محمدرضا اخبارى از تراکتورسازى قبل 
از شروع لیگ هفدهم طبیعى بود که با توجه به محرومیت این 
تیم از جذب بازیکن جدید فرزین گروسیان کم تجربه پیراهن 
شماره یک تیم تبریزى را برتن کند.گروسیان با روحیه باالیى 
تمریناتش را براى حضور در لیگ هفدهم شروع کرد و انگیزه 
زیادى داشت تا بتواند جانشین خوبى براى اخبارى باشد. او در 
تمرینات تراکتورسازى نیز بسیار خوب کار مى کرد و امیدها را نزد 
هواداران نسبت به ظهور یک دروازه بان خوب دیگر در تراکتور 
باال برده بود؛ اما گلى که او در بازى با استقالل خوزستان دریافت 
کرد و اشتباه فاحشى که داشت، خیلى مسائل را خراب کرد. او در 
بازى اول اشتباه بدى داشت و همان ابتدا روحیه اش تخریب شد.
در بازى با پرسپولیس گروســیان باز هم روى گل اول حریف 
مقصر بود و در حالى که خیلى ها امید داشــتند مقابل استقالل 
او بازى بهترى به نمایش بگذارد امــا روى گل خورده تیمش
 مى توان گفت اشتباه کرد. اگرچه سرور جپاروف ضربه اى دقیق 
و تماشایى به توپ زد اما گروسیان مى توانست روى آن صحنه 

بهتر کار کند.
این اتفاق باعث شد تا گروسیان شــب ویژه اى را در ورزشگاه 
آزادى سپرى کند. اشــتباه روى گل خورده، روحیه دروازه بان 
جوان را پایین آورد و براى اینکه او شرایط خوب خود را پیدا کند، 
کمک باتجربه ها را نیاز داشت. کار به جایى کشید که در بین دو 
نیمه مهدى رحمتى دروازه بان باتجربه استقالل نزد گروسیان 
رفت و به او انگیزه داد. حتى مهدى کیانى نیز بازوبند کاپیتانى را 
در ابتداى نیمه دوم به دست او بست تا روحیه اش را باال ببرد و به 

امید جبران تالشش را به کار بگیرد.
گروسیان در نیمه دوم با این مسائل شرایط خوبى داشت و یکى، 
دو توپ خوب را نیز گرفت اما در نهایت تیمش به گل نرســید 
تا یک شکســت تلخ دیگر در کارنامه تراکتورسازى ثبت شود. 

سومین شکست تراکتورسازى هم روى اشتباه گروسیان رقم 
خورد تا این دروازه بان جوان در ورزشگاه آزادى مقابل چشمان 
ده ها هزار نفر بغضش بترکد و حاضران در ورزشــگاه شــاهد

 گریه هاى تلخش باشند.
اشک هاى دروازه بان جوان تراکتورســازى به قدرى تلخ بود 
که احساســات همه حاضران در صحنه را جریحــه دار کرد؛ 

باتجربه  تراکتورسازى مثل محمد بازیکنان 
ابراهیمــى و 

مهدى شریفى 
نیــز بــا دیــدن این 

صحنــه هــا به ســراغ 
گروســیان رفتند و او 

را با حــال و هوایى 
نه چندان خوب به 

رختکن بردند.
شب تلخ تراکتورى ها 

با اشک هاى فرزین 
گروســیان تلخ تر شد؛ 

حاال آنهــا امیدوار بــه آینده 
هستند تا شــاید بتوانند طعم اولین 

پیروزى در لیگ برتر را بچشند.

هفته ســوم رقابت هــاى لیــگ برتر در شــرایطى 
بــه پایــان رســید کــه سرخپوشــان تهرانــى با 
کســب ســومین بــرد در صــدر قــرار گرفتنــد.
 تیم هاى اصفهانى در مقابل رقیبانشــان به تساوى 
دست یافتند تراکتورسازى هم با شکست برابر استقالل 
قعرنشین شد. سپاهان اصفهان در این هفته نشان داد 
که اگر نخواهد از این نــوع نتیجه گیرى فاصله بگیرد 

باید به زودى به بحران سالم کند.
  هفته سوم از رقابت هاى لیگ برتر پنج شنبه و جمعه 
با انجام هشت بازى پیگیرى شد که حاصل آن تثبیت 
جایگاه پرســپولیس در صدر جدول به لطف سومین 
پیروزى متوالــى و همچنین تثبیت جایــگاه دو تیم 
سپیدرود و تراکتورسازى در قعر جدول به دلیل تحمل 

سومین شکست در این فصل بود.

  کم گل ترین هفته 
هفته ســوم رقابت هاى لیگ برتر را باید کم گل ترین 
هفته در این ســه هفته اى که لیگ هفدهم پشت سر 

گذاشتیم دانســت. در حالى که در هفته اول 20 و 
در هفته دوم 25 بار توپ از خــط دروازه تیم ها 
عبور کرد، در هفته سوم تنها شاهد 15 گل زده 
بودیم تا افتى فاحــش در میزان گل هاى رد و 
بدل شده در این هفته را شاهد باشیم. در این 

میان سهم تیم پرسپولیس با سه گل زده در بین دیگر 
تیم ها بیشتر بود.

خارجى ترین تیم هفته
تیــم صنعت نفت آبــادان موفق شــد در خانه اش به 
پیروزى 2 بر صفر مقابل پدیده برسد تا تیمى مخوف در 
خانه نشان دهد. شاگردان کمالوند در حالى شکارچى 
هفته گذشته سپاهان را در خانه شان مغلوب کردند که 
هر دو گل این تیم توسط مهاجمان خارجى آن به ثمر 
رسید. آگستو سزار و شیمبا دو مهاجم خارجى صنعت 
نفت بودند که براى این تیــم گلزنى کردند تا این تیم 

بیشترین بهره را از بازیکنان خارجى اش برده باشد.

 اولین ها
با توجه به نتایجى که این هفتــه رقم خورد، تیم هاى 

استقالل، فوالد و گسترش فوالد اولین پیروزى هاى 
فصل خود را به دســت آوردند و تیم هاى پدیده، سیاه 
جامگان، استقالل خوزســتان و نفت تهران هم براى 

اولین بار در این فصل شکست خوردند.
همچنین تیم فوتبال اســتقالل براى اولین بار در این 
فصل موفق به گلزنى شد و در مقابل این تیم گسترش 
فوالد تبریز بود که براى اولین بار در طول این فصل در 

یک بازى گل نخورد. 

 زودهنگام و دیرهنگام ترین گل هفته
زودهنگام ترین گل هفته را «آگستوسزار» مهاجم تیم 
صنعت نفت آبادان به ثمر رساند. این بازیکن در دقیقه 
19 موفق شد اولین گل تیمش را به پدیده بزند که این 
گل زودهنگام ترین گل هفته شد. دیرهنگام ترین گل 
هفته را هم رضا خالقى فر مهاجم تیم گسترش فوالد 
تبریز به ثمر رســاند. وى در دقیقه 93 مقابل سپیدرود 

گلزنى کرد تا بــه لطف ایــن گل دیرهنگام اولین 

پیروزى فصل گسترش فوالد هم به دست آمده باشد. 

  تنها بازى بدون گل 
7 بازى از هشــت بازى که این هفته برگزار شد با رد و 
بدل شــدن گل همراه بود و تنها بازى هفته که هیچ 
گلى نداشــت، دیدار تیم هاى ذوب آهن و پیکان بود. 
این دیدار در خانه پیکان برگزار شد و دو تیم در پایان به 

تساوى بدون گل رسیدند.

 پر زد و خورد ترین 
به لحــاظ کارت هاى رنگــى رد و بدل شــده پر زد و 
خوردترین بازى هفته دیــدارى بود که 
بین ســپاهان و پارس جم در ورزشــگاه 
نقش جهان برگزار شــد که در این بازى 
پنج کارت رنگى بــه بازیکنان دو تیم 
تعلق گرفت. یک کارت قرمز و دو 
کارت زرد نصیب تیم میزبان 
شد و سهم تیم میهمان هم 
دو کارت زردى 

بود که از جیب داور خارج شد.مهدى صدقیان بازیکن 
تیم فوتبال سپاهان هم تنها بازیکن اخراجى هفته بود 

که در دقیقه 80 با تصمیم داور میدان را ترك کرد.

 تنها در صدر
با توقف تیم پارس جم در اصفهان، ترتیب پرسپولیس 
با 9 امتیاز براى اولین بــار در این فصل به صدر جدول 
رسید و حاال این تیم به تنهایى و بدون شریک در صدر 
جدول قرار دارد. با توجه به حضور دو تیم ســپیدرود و 
تراکتورســازى در انتهاى جدول مى توان گفت ابتدا و 

انتهاى جدول رده بندى به رنگ قرمز در آمد.

 روز بد مشهدى ها
هفته ســوم را باید روزى بد براى تیم هاى مشــهدى 
دانست. هر دو تیم این شهر در هفته سوم شکست خوردند 
و جالب اینکه هر دو تیم مشهدى در خانه و خارج از خانه 

مقابل تیم هاى خوزستانى متحمل شکست شدند. 
ســیاه جامگان در خانه خود مغلوب فوالد خوزستان 
شــد و پدیده هم در آبــادان بازى را بــه نفت باخت. 
این اتفاق در حالــى افتاد که هر دو تیم مشــهدى در 
هفته دوم به پیروزى رســیده بودند تا عملکرد فوتبال 
مشهد در هفته ســوم نســبت به هفته دوم چرخشى

 180 درجه اى داشته باشد. 

نکات آمارى هفته سوم لیگ برتر 

پر زد و خورد ترین  دیدار هفته در نقش جهان

بی ن ل یرى پی زى ب م ج ب
جایگاه پرســپولیس در صدر جدول به لطف سومین 
پیروزى متوالــى و همچنین تثبیت جایــگاه دو تیم 
سپیدرود و تراکتورسازى در قعر جدول به دلیل تحمل 

سومین شکست در این فصل بود.

  کم گل ترین هفته 
هفته ســوم رقابت هاى لیگ برتر را باید کم گل ترین 
هفته در این ســه هفته اى که لیگ هفدهم پشت سر 

گذاشتیم دانســت. در حالى که در هفته اول 20 و 
5در هفته دوم 25 بار توپ از خــط دروازه تیم ها 
5عبور کرد، در هفته سوم تنها شاهد 15 گل زده 
بودیم تا افتى فاحــش در میزان گل هاى رد و 
بدل شده در این هفته را شاهد باشیم. در این 

رجى جم ه و ب ی و ر ز و ی ر
نفت بودند که براى این تیــم گلزنى کردند تا این تیم 

بیشترین بهره را از بازیکنان خارجى اش برده باشد.

 اولین ها
با توجه به نتایجى که این هفتــه رقم خورد، تیم هاى 

ل رین م یر مو زو
زودهنگام ترین گل هفته را «آگستوسزار» مهاجم تیم 
صنعت نفت آبادان به ثمر رساند. این بازیکن در دقیقه 
19 موفق شد اولین گل تیمشرا به پدیده بزند که این 
گل زودهنگام ترین گل هفته شد. دیرهنگام ترین گل 
هفته را هم رضا خالقى فر مهاجم تیم گسترش فوالد 
3تبریز به ثمر رســاند. وى در دقیقه 93 مقابل سپیدرود 

گلزنى کرد تا بــه لطف ایــن گل دیرهنگام اولین 

رین ور و پرز
به لحــاظ کارت هاى رنگــى رد و بدل شــده پر زد و 
خوردترین بازى هفته دیــدارى بود که 
بینســپاهان و پارس جم در ورزشــگاه 
نقش جهان برگزار شــد که در این بازى 
پنج کارت رنگى بــه بازیکنان دو تیم 
تعلق گرفت. یک کارت قرمز و دو 
کارت زرد نصیب تیم میزبان 
و سهم تیم میهمان هم  شد
دو کارت زردى 

و ب ن و ى ول ىج ه ر زى ور ر
انتهاى جدول رده بندى به رنگ قرمز در آمد.

 روز بد مشهدى ها
هفته ســوم را باید روزى بد براى تیم هاى مشــهدى 
دانست. هر دو تیم این شهر در هفته سوم شکست خوردند 
و جالب اینکه هر دو تیم مشهدى در خانه و خارج از خانه 

مقابل تیم هاى خوزستانى متحمل شکست شدند. 
ســیاه جامگان در خانه خود مغلوب فوالد خوزستان 
شــد و پدیده هم در آبــادان بازى را بــه نفت باخت. 
این اتفاق در حالــى افتاد که هر دو تیم مشــهدى در 
هفته دوم به پیروزى رســیده بودند تا عملکرد فوتبال 
مشهد در هفته ســوم نســبت به هفته دوم چرخشى

180 درجه اىداشته باشد. 

ه احساســات همه حاضران در صحنه را جریحــه دار کرد؛ 
باتجربه  تراکتورسازى مثل محمد زیکنان 

ابراهیمــى و

هدى شریفى 
بــا دیــدناین  ــز

صحنــه هــا به ســراغ
روســیان رفتند و او 

 با حــال و هوایى 
 چندان خوب به 

ختکن بردند.
ب تلخ تراکتورى ها
 اشک هاى فرزین

روســیان تلخ تر شد؛ 
ال آنهــا امیدوار بــه آینده 

ستند تا شــاید بتوانند طعم اولین 
روزى در لیگ برتر را بچشند.

گریه تلخ 
گلر تراکتور 
در غربت 
آزادى   
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مى 
ان 

پاه
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اى
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انم
: ج
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ر به آنها ارزش داده شود.
 سپاهان با اشاره به پنالتى اى که براى 

س جنوبى گرفته شد، بیانکرد: اشتباه 
ى شــاید از نظر خیلى ها کوچک 
د اما براى کســى مثل صدقیان 
وانــد آینده فوتبالــش را به خطر 
زد. در صحنه اعالم پنالتى تعجب 
دم و هرچه به داور گفتیم اشــتباه
نى قبول نکرد. شما مى بینید که در 

ول پنالتى را براى ما نمى گیرد و تیم 
خت مى کند.

 در خصوص پاس گلى که به
ن ثاقبى داد اظهار 

: من وظیفه ام
ام دادم، به 

باید نتیجه بگیریم چراکه 
به تیمى آمده ایم 
که هوادارانش 
قهرمان  بــه 
شــدن عادت 
دارند و باید به 
گونه اى بازى 
کنیم که هفته 
بــه هفته دل

هواداران را شــاد 
کنیم.

م! 
ده

مى 
ان 

پاه
 س
اى
ر
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مهدى رجب زاده از مصدومیت هم تیمى اش در ذوب 
به شدت ناراحت است .

کاپیتان ذوب بعد از تساوى بدون گل برابر پیکان به 
خبرنگاران گفت: بازى تا قبل از اینکه ما ده نفره شویم 
بد نبود، شرایط خوبى داشــتیم و یکى دو تا موقعیت 
هم خودم داشــتم، شــاید کمى بى دقتــى بود، یک 
خرده هم بدشانســى و اینکه بازیکن ما زود مصدوم 

شد و من هم بدون آنکه بدنم را گرم کنم 
وارد میدان شدم و آن آمادگى الزم را 
نداشــتیم. ما تا قبل از اینکه ده نفره 
شویم مى توانستیم به گل برسیم اما 
بعد از آن فشار زیادى روى تیم ما وارد 
کردند و چند موقعیت خوب به دست 

آوردند.
او ادامه داد : بــه نظرم بازى 

بیشــتر درگیرانه بود و 
شکل فوتبال خوبى 

درنیامد آن هم فکر 
مى کنم به دلیل 
زمین  کیفیت 
زمین  بــود، 

صاف بود ولى چون خیسش کرده بودند توپ ها پرش 
داشت و دائم از زیر پایمان ســر مى خورد و کنترل ها 
سخت شده بود و همین موضوع روى بازى تأثیرگذار 

شد.
اما رجب زاده درباره مصدومیت حدادى فر مى گوید: 
مصدومیت او یک شــوك به تیم وارد کرد. او در این 
مدت خیلى زحمت کشید تا به شــرایط بازى کردن 
برســد و  همه براى او ناراحت شــدیم .بعد از 
مصدومیت قاســم آنقدر اعصابم به هم 
ریخت و هنــوز که هنوز  اســت 
وقت نکردم به او زنگ بزنم. حتى 
زنــگ زدن به او براى ما ســخت 

شده است.
 

تنهــا تیم هاى بــدون امتیــاز لیگ هفدهم تــا هفته 
ســوم تراکتورسازى و ســپیدرود هســتند. با توجه به 
نام و نشــان و ســابقه دو تیم، قاعدتًا باید االن اوضاع 
نیمکت تراکتورسازى خوب نباشــد و جایگاه سرمربى 
این تیــم متزلزل باشــد. نتایــج تیم ســپیدرود هم 
در نگاه اول با توجــه به اینکه تازه لیگ برترى شــده 
خیلى بد به نظر نمى رســد اما واقعیت این اســت که 
شرایط مربیان دو تیم کامًال متفاوت است. تراکتورسازى 
در هر ســه بــازى باخته خــود، حریفــان بزرگى 
داشــته و البته نمایش هاى قابل قبول و حتى برتر 
از حریف ارائــه داده و فقط چوب کمبــود بازیکن و 
بدشانســى اش را خورده است اما ســپیدرود در مقابل 
تیم هاى نه چندان مطرح ســه شکســت را پذیرفته و 
بازى هایــش با انتقــاد هــواداران تیم روبه رو شــده 
است. به همین دلیل با وجود نتایج مشابه و قرار گرفتن 
این دو تیم در قعر جدول، اوضــاع یحیى گل محمدى 
خوب است و هواداران از او راضى هستند. هیچ شایعه اى 
هم درباره احتمال برکنارى او به گوش نمى رســد اما 
اوضاع على نظرمحمدى خیلى خوب نیست؛ آنقدر که 
حتى نام یکى دو مربى هم به عنوان جایگزین احتمالى 
او در رسانه ها مطرح شده است. با این اوصاف پیش بینى 
مى شود تراکتورسازى فعًال با گل  محمدى ادامه بدهد 
اما هر لحظــه باید منتظــر خبر جدیدى از ســپیدرود

 باشیم. 

سرپرست تیم فوتبال سپاهان گفت: پارس جنوبى خوب بازى کرد و وقتى 
سپاهان 10 نفره شد به ما فشار آورد اما اشتباهات داورى 100 درصد روى 

نتیجه بازى تأثیرگذار بود.
مهدى اخوان پس از تســاوى ســپاهان مقابل پــارس جنوبى در جمع 
خبرنگاران در مــورد اعتراض به تصمیمــات داور این دیــدار، اظهار 
داشــت: در جلســه قبل از مســابقه با نماینده داوران رنــگ پیراهن 
ســپاهان مشــخص شــد ولى باز هم در روز بازى رنگ لبــاس ما را 
عوض کردنــد. وقتى مى خواســتیم یک بازیکن را به زمین بفرســتیم 
به من مى گویند اســم این بازیکن در لیست نیســت ولى وقتى بررسى 
کردیم مشخص شــد نام او در لیســت وجود دارد و همین چیزهاست 
که اعصاب ما را به هم مى ریزد. بعد هــم مى گویند معذرت مى خواهیم 
ولى معذرت خواهى که فایده اى ندارد. به هر حال گذشــت و بازى تمام 

شد.
وى در مورد نشــان دادن فیلم صحنه پنالتى اعالم شده به سود پارس 
جنوبى به ناظر بــازى افزود: در این فیلم کامًال مشــخص اســت که 
پنالتى اعالم شــده درســت نیســت. این صحنه نــه پنالتــى بود و 
نه اخراج داشــت و کمک داور اشــتباه کرد. وقتــى مى خواهم حرفى 
بزنم مى گویند از شــما توقع نداریم، چرا از من توقــع ندارند؟ من باید 
بنشــینم تا حق تیمم تضییع شــود؟ جواب این هواداران را چه کســى

 مى دهد؟
 سرپرست تیم فوتبال ســپاهان در واکنش به ســئوال خبرنگارى که 
گفت اگر پنالتى به ســود پارس جنوبى اعالم نمى شــد هــم این تیم 
در صحنه دیگرى بــه گل رســید و چندین موقعت گلزنــى دیگر هم 
داشــت و بنابرایــن داور در نتیجه بــازى تأثیرى نداشــت بیان کرد: 
خیلى ممنون، همینطور اســت که شــما مى گوییــد! در ابتداى بازى 
باید یک ضربه پنالتى روى ساســان انصارى به ســود سپاهان اعالم 
مى شد. یا من اشــتباه مى کنم یا شــما و اگر من اشــتباه کرده باشم با 
من برخورد مى شــود و اگر داور اشتباه کرده باشــد هم باید با او برخورد 

شود. 

بعد از اطالعیه اى که باشــگاه ذوب آهن در خصوص 
دلیل مصدومیت دوباره کاپیتان خود منتشر کرد هجمه 
سنگینى علیه کاپیتان سیاه جامگان در فضاى مجازى 

به راه افتاد.
در پى پارگى دوباره رباط صلیبى قاسم حدادى فر باشگاه 
ذوب آهن اعالم کرد حســین بادامکى کاپیتان ســیاه 
جامگان در بازى اول دو تیم در مشهد دلیل مصدومیت 
بازیکن کلیدى سبزپوشــان نصف جهان بود، بیانیه اى 
که مــوج عجیبى علیه مهره کلیدى ســیاه جامگان به 
راه انداخت و واکنش هایى از ســوى این بازیکن را در 

پى داشت.
حســین بادامکى درباره مصدومیت حدادى فر با ابراز 
تأســف از خبر دورى طوالنى مــدت هافبک ذوبى ها 
گفت:  با شــنیدن این خبر خیلى ناراحت شدم. به هیچ 
عنوان نمى خواستم روى قاســم حدادى فر خطا کنم. 
اما بعد از شــنیدن خبر مصدومیتش با او تماس گرفتم 
و عالوه بــر عذرخواهــى از او دلجویى کــردم. من و 
قاســم یکدیگر را به خوبى مى شناسیم و مشکلى بین 
ما نیســت و از صمیم قلــب برایش آرزوى ســالمتى

 مى کنم . 
کاپیتان سیاه جامگان در ادامه به واکنش ها بعد از این 
اتفاق اشــاره و مدعى شــد:اصًال انتظار چنین جوى را 
نداشتم اما من حساب طرفداران خوب اصفهانى و ذوب 
آهن را از این افراد جدا مى دانم. اصفهانى ها فوق العاده 
طرفداران خوبى هستند و این نمى تواند کار آنها باشد که 
بخواهند اینگونه در فضاى مجازى به من و خانواده ام 

بى احترامى کنند.

اوضاِع بدوِن امتیازها

اخوان: 
عذرخواهى فایده اى ندارد

  باور کنید 
نمى خواستم 

قاسم را مصدوم کنم 

دروازه بان چهــارم ســپاهان در دیدار با 
پارس جنوبى به طرز عجیبى فرصت بازى 
یافت و توانســت یک پنالتى از تیم حریف 

بگیرد.
صدقیانى، گلر سوم ســپاهان که به جاى 
«لى اولیویرا» و امینى دو دروازه بان اول و 
دوم این تیم بازى مى کند، در دقیقه 80  در 
دیدار سپاهان- پارس جنوبى جم از بازى 

اخراج شد.
با اخراج صدقیانى به دلیل خطایى که روى 
نانگ انجام داد سپاهان مجبور به استفاده 
از کیخسروى دروازه بان چهارم خود شد و 

جالب اینکه این دروازه بــان با یک مهار 
فوق العــاده نقش جهان را بــه وجد آورد. 
کارى که کیخسروى روى دفع پنالتى  امید 
سینگ انجام داد مثل کارى بود که علیرضا 
حقیقى 11 سال پیش در بازى پرسپولیس 
و ســایپا انجام داده و به محــض ورود به 
زمیــن پنالتى علــى دایى را مهــار کرده

 بود.
سینگ این ضربه را با مکث اما محکم زد 
و کیخسروى با شیرجه به سمت راست با 
دســت مخالف توپ را به کرنر فرستاد تا 

مورد تشویق هم تیمى ها قرار بگیرد.

کیخسروى درباره این صحنه گفت: هیچ 
توپى تا خدا نخواهد وارد دروازه نمى شود، 
این هم قسمت ما بود که پنالتى را گرفتم. 
پارس جنوبى خیلى تیــم خوبى بود و برابر 

آنها مساوى گرفتیم.
کیخسروى در ادامه افزود: آنها از محسن 
فروزان تا نوك حمله عالى بودند، تشخیص 

دادم که سمت توپ 

رفتم و جو ورزشگاه خیلى روى این گرفتن 
پنالتى تأثیر داشت، من همین پنالتى را که 
گرفتم بسیار برایم خوب بود و خداراشکر 

مى کنم.
وى در انتها درباره گلى که خورد نیز، گفت: 
فکر مى کنم گلى که خوردم خودم مقصر 
بودم اگر آنطور نمى پریدم مى توانســتم 
زودتر بلند شــوم، توپ به دســتم برخورد 

کرد و گل شد.
کیخســروى همچنین اعــالم کرد 
قراردادش با ســپاهان 15 میلیون 

تومان است.

دروازه بان چهارم سپاهان: 

جو ورزشگاه
 باعث شد پنالتــــى را بگیرم!

نماینده اصفهان در مجلس عدم واگذارى باشــگاه پرســپولیس و 
استقالل را داراى انگیزه هاى سیاسى خواند و گفت: دولت براى اینکه دو باشگاه 
پرسپولیس و استقالل راواگذار نکند، پس از مدتى اعالم کرد ما اشتباه کردیم، این دو 
باشگاه فرهنگى هستند. حمید رضا فوالدگر افزود: دولت این دو باشگاه را در لیست 
واگذارى ها قرار داد، زمانى که نتوانســت واگذار کند اعالم کرد که این دو باشگاه 
فرهنگى هستند.AFC  به  این شرط پذیرفت که لیگ برتر فوتبا ل، حرفه اى شود 
که همه تیم ها اساسنامه داشته است و به عنوان شرکت خصوصى ثبت شوند. رئیس 
کمیسیون اصل 44 قانون اساسى تصریح کرد: اینها اساسنامه پرسپولیس و استقالل 
را براى پیوستن به AFC تغییر دادند و به شرکت خصوصى تبدیل کردند و به همین 
دلیل به لیست واگذارى ها رفت، اما به بهانه فرهنگى بودن واگذارش نکردند. دولت 

قبل و دولت فعلى نگاه سیاسى و ابزارى به این دوباشگاه دارند.

پزشک سپاهان گفت: از فاصله نزدیک توپ به سر نویدکیا برخورد کرد 
و صالح دیدیم او به بیمارستان منتقل شود.

دکتر ربیعى در گفتگویــى در خصوص انتقال نویدکیا به بیمارســتان 
بعد از دیدار با پــارس جنوبى گفت: توپ از فاصله نزدیک به ســر این 
بازیکن برخورد کــرد و چون دچار فراموشــى زودگذر شــد، صالح 
دیدیم تا به بیمارســتان منتقل شــود. در آخرین تماس نیز مقرر شد 
تا همکارانم براى بررســى هاى بیشــتر از ســر نویدکیا سیتى اسکن

 بگیرند.
وى افزود: خطر رفع شده و ان شــاء ا... مورد خاصى نیست. البته بعد از 
دقایقى حافظه رسول بازگشت اما برخى عالئم مثل فراموشى هنگام 

ضربه نیاز به بررسى هاى بیشتر دارد. 

حتى لغو دو جلسه از محرومیت سه جلسه اى ساسان انصارى هم کمکى 
به او و سپاهان نکرده است. انصارى با بخشش کمیته انضباطى توانست از 
هفته دوم لیگ برتر براى سپاهان به میدان برود. البته بخشش او با واکنش 
منفى چند تیم لیگ برترى مواجه شد و خیلى  ها این بخشش را به اصفهانى 
بودن مسئوالن فدراســیون ربط دادند. اما هر چه بود ساسان بخشیده شد 
و توانست براى سپاهان بازى کند. کرانچار هم از این موضع استقبال کرد 
و منتظر بود که اوضاع خط حمله تیمش با حضور انصارى بهتر شــود اما 
این اتفاق نیافتاد و پاى دومین گلزن برتر لیگ شانزدهم هنوز هم به گل 
باز نشده اســت. او انتظارات کرانچار را برآورده نکرده و نمایش هاى بد او 
در این دو بازى حتى ممکن است به نیمکت نشینى او در بازى هاى بعدى 

سپاهان منجر شود. 

 چرا پرسپولیس و استقالل  چرا پرسپولیس و استقالل 
خصوصى نشدندخصوصى نشدند

نویدکیانویدکیا
 دچار فراموشى شد دچار فراموشى شد

بخشش بى فایده بخشش بى فایده 
ساسانساسان

رجب زاده: اعصابم به هم ریخت 

تنهــ
ســو
ن نام و

نیمکت
این تیـ
در نگاه
ب خیلى
شرایط
در ه
داش
از حر
بدشانس
تیم هاى
بازى های
است. به
این دو تی

خوب است
هم دربار
اوضاع عل

یک حتى نام
در رسانه او
مى شود تر
اما هر لحظ

 باشیم. 

ا
«لى اولیویرا» و امینى دو دروازه بان اول و

دوم این تیم بازى مى کند، در دقیقه 80  در 
دیدار سپاهان- پارس جنوبى جم از بازى 

اخراج شد.
با اخراج صدقیانى به دلیل خطایى که روى 
نانگ انجام داد سپاهان مجبور به استفاده 
از کیخسروى دروازه بان چهارم خود شد و

1 سال پیش در بازى پرسپولیس ى ی
و ســایپا انجام داده و به محــض ورود به 
زمیــن پنالتى علــى دایى را مهــار کرده

 بود.
سینگ این ضربه را با مکث اما محکم زد 
کیخسروى با شیرجه به سمت راست با  و
دســت مخالف توپ را به کرنر فرستاد تا 

مورد تشویق هم تیمى ها قرار بگیرد.

آنها مساوى گرفتیم.
کیخسروى در ادامه افزود: آنها از محسن

فروزان تا نوك حمله عالى بودند، تشخیص 
دادم که سمت توپ 

م ى
وى در انتها درباره گلى که خورد نیز، گفت: 
فکر مى کنم گلى که خوردم خودم مقصر 
بودم اگر آنطور نمى پریدم مى توانســتم 
زودتر بلند شــوم، توپ به دســتم برخورد

و گل شد. کرد
کیخســروى همچنین اعــالم کرد 
5قراردادش با ســپاهان 15 میلیون 

تومان است.

یخت 

مهاجم کامرونى بدون شک یکى از بهترین بازیکنان 
پارس جم در سه هفته ابتدایى لیگ هفدهم بود چون با 

درخشش این بازیکن پارسى ها شگفتى ساز شده اند.
در نقل و انتقاالت تابستانى سران باشگاه پارس جنوبى 
بنا به توصیه سرمربى خود به هر شکلى بود پاى «آلویز 

نانگ» را به جنوبى ترین نقطه ایران یعنى شهر جم باز 
کردند تا مهاجم سیه چرده کامرونى بعد از سال ها بازى 
براى تیم هاى سرشناس لیگ برترى این بار امید اول 

طرفداران جم در تجربه لیگ برترى شود. 
نانگ با درخشش در همان اولین بازى پارس جنوبى در 
تبریز و به ثمررساندن دو گل نشان داد مى تواند بهترین 
خرید تارتار لقب بگیرد، بازیکنى که هفته به هفته بهتر 
در ترکیب پارس جا افتاد و این بار در هفته سوم در حالى 
که مصدومیت جزئى مانع حضــور او در ترکیب اصلى 
شــده بود به عنوان یار تعویضى به میدان رفت و نقش 

بسزایى در تساوى شیرین در نقش جهان ایفا کرد.
نانگ با ورود در دقیقه 70 نه تنها طراوت خاصى به خط 
حمله پارس بخشید بلکه با گرفتن یک اخراجى و یک 
پنالتى براى پارسى ها نشان داد از چه نقش کلیدى در 
خط حمله جمى ها برخوردار است. طالى سیاه پارس 
با این روند نه تنها به یکى از محبوب ترین چهره ها در 
جم تبدیل شده بلکه مى تواند با ادامه بازى هاى خوب 
خود روند جالب توجهى براى مهمان تازه وارد و جنوبى 

لیگ رقم بزند.

اخراج دو بازیکن جدید ذوب آهن در دو هفته اخیر 
لیگ برتر رکورد انضباطى تیم اخالق فصل پیش را 

در همین مقطع آغازین لیگ مخدوش کرد.
ذوب آهن در لیگ شانزدهم نه تنها نسبت به سایر 
رقبا کمترین کارت زرد را دریافت کرد که فقط یک 
کارت قرمز به نام بازیکنان این تیم به ثبت رسید تا 
در پایان فصل کاپ اخالق به سبزپوشان اصفهانى 
تعلق بگیرد. اما با رونــدى که بازیکنان جدید در 
پیش گرفته اند بعید است که تیم اخالق بتواند از 
عنوان خود دفاع کند زیرا با گذشت تنها سه هفته 
از مسابقات ذوب آهن تاکنون دو اخراجى داشته 
است. پس از آنکه اســماعیل شریفات با اخراج 
در دیدار با گســترش فوالد مسابقه برابر پیکان 
را از دست داد نوبت به«گئورگى ولژیانى» رسید 
که کارت قرمز داور را پیش روى خود ببیند. این 
مدافع 26 ســاله گرجى که در نقل و انتقاالت از 
دینامو تفلیس به ذوب آهن آمد در دیدار با پیکان 
از هفته سوم لیگ برتر براى اولین بار در ترکیب 
تیم اصفهانى قرار گرفت اما با دریافت کارت قرمز 
از سوى حمید حاج ملک اجازه نیافت تا پایان در 

زمین بماند.

ذوب آهن بداخالق!  طالى سیاه در پارس 

قاب ویژه دیدار سپاهان و پارس جم از حضور سبز دخترانى ثبت شد که با نشــانه هاى هوادارى سپاهان پشت در فوالدى نقش جهان ماندند و 
نتوانستند بازى تیم محبوب خود را ببینند. البته که خودشان از قبل مى دانستند چه سرنوشــتى در غروب جمعه انتظارشان را مى کشد؛ اما بعد از 
فریادهاى بلند هفته هاى پایانى اردیبهشت براى اعالم حضور به آنها که نمى بینند؛ و بعد از فریاد خواستن در برنامه 90 هفته گذشته بر سر آنها 
که نمى خواهند ببینند، این از آخرین واکنش هایى است که دختران ایرانى به مقاومت در برابر احقاق حق شان نشان مى دهند. گاهى دزدکى وارد 
ورزشگاه مى شوند و قانون پر از تبعیض  را به سخره مى گیرند؛ و گاهى هم مثل غروب تلخ 20 مرداد با پالکاردها و پرچم هاى تیم محبوب شان به 
صورت نمادین با خنده اى تلخ تر نشان مان مى دهند که چطور هیجان جوانى شان پشت درب هاى فوالدى و زیر سقف هاى آهنینى که براى شان 
ساخته شده هدر مى رود. مدت هاست که از تالش براى«فراهم کردن شرایط حضور بانوان و خانواده ها در ورزشگاه ها»حرف زده مى  شود.  اما هنوز 

هیچ ارگان و شخصى یک خط توضیح ننوشته که براى این «فراهم شدن شرایط» چه قدمى برداشته است؟   

دختران 
سپاهانى 
در حسرت 
نقش جهان

مممم ررممم ر م ب ون ب م ن و
را را راا وارد میدان شدم و آن آمادگى الزمم
نداشــتیم. ما تا قبل از اینکه ده نفرهه
اما  به گل برسیم مى توانستیم شویم
ما وارد بعد از آن فشار زیادى روىتیم

کردند و چند موقعیت خوب به دست 
آوردند.

او ادامه داد : بــه نظرم بازى 
بیشــتر درگیرانه بود و 

شکل فوتبال خوبى 
درنیامد آن هم فکر 

مى کنم به دلیل 
زمین  کیفیت 
زمین  بــود، 

ز ب یم ر و ى بر و بر
مصمصدومیت قاســم آنقدر اعصابم به هم 
ریخت و هنــوز که هنوز  اســت 
حتى به او زنگ بزنم. وقت نکردم

به او براى ما ســخت  زنــگ زدن
شده است.

پیش گرفته اند
عنوان خود دفاع
از مسابقات ذو
است. پس از آن
در دیدار با گسـ
را از دست داد
که کارت قرمز
6مدافع 26 ســ
دینامو تفلیس
از هفته سوم لی
تیم اصفهانى ق
از سوى حمید
ز

دخ
سپ
در ح
نقش
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چهل تکه

در پى ضرب و شــتم یک زن گردشــگر اهل چین توسط مأموران 
مرزى آمریــکا و به دنبال شــکایت وى از دولت این کشــور، یک 
قاضى فدرال رأى بــه نفع ایــن زن را صادر کرد. بر اســاس رأى 
قاضــى «الیزابت ولفــورد»، دولت آمریــکا باید مبلــغ 461 هزار 
دالر به « ژائو یــان» بپردازد.جریمه در نظر گرفته شــده شــامل 
385 هــزار دالر بابت جراحت و تحمــل درد در گذشــته و آینده، 
64 هــزار دالر بابت هزینه هــاى درمانى، هــزار و800دالر بابت 
گم شــدن پول ها و ده هزار دالر بابت بازداشــت اشــتباه این زن

 بوده است.
مأموران مرزى آمریکا در ســال 2004 ، «ژائــو» را با تصور اینکه 
عضوى از یک باند مواد مخدر اســت در مرز با کانادا بازداشت کرد. 
انتشار تصاویر این زن که وى را با صورتى ورم کرده و خونین نشان 

مى داد موجب خشم چینى ها شد.

«چارلى بویل وارکاپ» 78 ساله که با همسرش در اسپانیا زندگى 
مى کرد، دربازجویى ها اعتراف کرد همسر 76 ساله خود را با ضربه 
عصایش کشته و جسد او را درگودالى کم عمق، اطراف خانه اش 
به خاك سپرده است. پیرمرد قاتل سپس خبر مفقودشدن ناگهانى 
همســرش را به پلیس داد و با گریه از آنها خواست همسرش را 

پیدا کنند.
او حتى در طول شش ماه عملیات جســتجوى پلیس و تیم هاى 
عملیاتى، نقش یک عاشــق را به خوبى بازى مى کــرد تا اینکه 
سرانجام پس از شش ماه جسد متالشى این زن به طوراتفاقى پیدا 
شد. پس از کشف جسد، شوهر او به عنوان تنها مظنون دستگیرشد و 
به قتل اعتراف کرد. او گفت از زندگى با همسر بداخالق و پرتوقعش 

خسته شده بود و سرانجام تصمیم به قتلش گرفت.

رسیدگى به پرونده جنجالى مرگ مرموز پناهجوى جوان ایرانى در اردوگاه 
جزیره «مانوس» واقع در گینه نو، دردستورکارپلیس جنایى قرارگرفت.

پلیس اعالم کرده، «حامد» 31 ساله که پرونده پناهندگى اش از سوى 
دولت استرالیا رد شده بود، از یکسال قبل به بیمارى حاد روانى مبتال بوده 
و بارها از دولت استرالیا تقاضاى خدمات پزشکى کرده است.گرچه بررسى 
جسد و آثار باقیمانده، فرضیه خودکشى  جوان نگونبخت ایرانى را تأیید 
کرده است با این حال تعدادى از پناهجویان بر اساس قوانین استرالیا، 
افرادى که به صورت غیرقانونى و با قایق خود را به سواحل این کشور 
برسانند تا پایان رسیدگى به درخواست پناهندگى شان به اردوگاه هاى 
جزیره مانوس منتقل مى شوند.این افراد حتى در صورت پذیرفته شدن 
درخواست پناهندگى شان اجازه سکونت در خاك استرالیا را ندارند و به 

«کشور امن» دیگرى منتقل مى شوند تا تکلیفشان روشن شود.

مرگ مرموز پناهجوى ایرانى  قتل زن پرتوقع و بد اخالقخشم چینى ها 030201

صبح پنج شنبه هفته گذشــته، در زندان عادل آباد 
شــیراز جوان 20ســاله اى پاى چوبه دار رفت که 
اتهام سنگینى داشــت؛ تجاوز به نوجوانى 15ساله 
و قتل هولناك او در ســال91 در شهرستان فسا. 
این پرونده از چنــدى قبل مورد توجــه برخى از 
نهادها و سایت هاى حقوق بشرى در خارج از کشور

 قرار گرفته بود و آنها تــالش مى کردند با به وجود 
آوردن ابهاماتى در پرونده و طرح این ادعا که «قاتل 
بى گناه اســت» از اعدام او جلوگیرى کنند. با این 
حال همه مدارك و شواهد علیه قاتل بود و با توجه 
به تأیید حکم اعدام او از ســوى دیوان عالى کشور، 

وى سحرگاه پنج شنبه به دار مجازات آویخته شد.
پس از اجراى این حکم بود که دادستان شیراز با رد 
همه شایعات منتشر شده درباره این پرونده گفت: 
«روال پرونده طبق موازین شــرعى و قانونى بوده 
است و به رغم ادعاى برخى سایت ها مبنى بر اعتراف 
قاتل زیر شــکنجه، هیچ گونه شــکنجه و برخورد 
ناشایست صورت نگرفته اســت. دستگاه قضائى 
استان و شــوراهاى حل اختالف و سفیران صلح و 
دوستى انجمن حمایت زندانیان تالش هاى زیادى 
براى گرفتن رضایت اولیاى دم درخصوص قصاص 
انجام دادند که منتهى به نتیجه نشد و در نهایت نیز 

حکم به اجرا درآمد.» 
صالحــى همچنیــن دربــاره ادعاهــاى مطرح 
شــده درخصوص اینکه ســن متهم کمتر از سن 
قانونى(18سال) بوده است، بیان کرد: «متهم داراى 
شــرایط ســن بلوغ قانونى بوده و در تمام مراحل 

دادرسى وکیل داشته است.»

شرح جنایت از زبان پدر مقتول
«حسین نیسارى»، پدر مقتول گفت: «پسرم عضو 
تیم دوچرخه ســوارى بود و "علیرضا" (قاتل) با او 
همکالس بود و با هم در تیم دوچرخه سوارى بودند. 
بعدازظهر یک روز پنج شــنبه در ســال 91بود که 
پسرم "احسان" براى دوچرخه سوارى از خانه خارج 
شد اما دیگر برنگشت. نگرانش شدیم و از دوستانش 
پرس و جو کردیم و فهمیدیــم که بعد از تمرین، از 
بقیه خداحافظى کرده و به طرف خانه آمده است اما 
پس از آن کسى او را ندیده بود. تا روز بعد همه  جا را 
دنبالش گشتیم اما اثرى از او نبود. حتى پلیس هم 
وارد ماجرا شد تا اینکه 24ساعت پس از گم شدن 

پسرم، بدترین خبر زندگى ام را شنیدم.»
او ادامه مى دهد: «از اداره پلیس با من تماس گرفتند 
و گفتند جســد پســرم را در چاهى در اطراف شهر 
پیدا کرده اند. با عجله خودم را به آنجا رســاندم اما 
نگذاشتند جسد پسرم را ببینم. آن روز مردى از آن 

حوالى مى گذشته و با دیدن رد خون و یک گوشى 
موبایل که در بیابان افتاده بود، مشــکوك شده و 
پلیس را خبر کرده بود. مأموران هم رد خون را دنبال 
کرده و به جسد پسرم رسیده بودند. بعداً متوجه شدم 
که عامل جنایت ابتدا به او تجاوز کرده، ســپس با 
دشنه اى بزرگ ضربه اى به پهلوى او زده و پس از 
آن هم با طناب خفه اش کرده و جسدش را به داخل 
چاه انداخته است. طولى نکشید که مأموران قاتل را 
شناســایى کردند. او علیرضا، دوست و همکالسى 
پسرم بودم. وقتى به من خبر دادند که قاتل دستگیر 
شده به اداره آگاهى رفتم. باورم نمى شد او به تنهایى 
دســت به جنایت زده باشــد براى همین مقابلش 
نشســتم و قول دادم که اگر بگوید همدســتانش 
چه کســانى بوده اند، رضایت مى دهم اما او به پایم 
افتاد و درحالى که گریه مى کرد، گفت که به تنهایى 
پسرم را به قتل رسانده است. او گفت که به احسان 
حسودى مى کرده چون در تیم دوچرخه سوارى بهتر 
از او بوده اســت. براى همین از قبل دشنه و طناب 
تهیه کرده است و روز حادثه پسرم را به بهانه حرف 
زدن به بیابان هاى اطراف شهر کشانده و نقشه اش 
را عملى کرده است. او گفت که پس از قتل، پسرم را 
از پاهایش گرفته و او را کشان کشان به دهانه چاه 

برده و در آن انداخته است.»
پدر احسان مى گوید: «قاتل پسرم، حتى محل رها 
کردن دشنه و دیگر لوازم ارتکاب جرم را به پلیس 
نشان داد و همه آنها پیدا شدند. او دو بار صحنه قتل 
را بازســازى کرد که کامًال منطبق با نحوه ارتکاب 
جنایت بود اما از وقتى به زنــدان افتاد قتل را انکار 
کرد. با این حال شواهد و مدارك انکارناپذیرى علیه 
او بود. به همین دلیل حکم اعدام و قصاصش صادر 
شــد و قضات دیوان عالى کشــور هم طبق همان 

مدارك و شواهد حکم را تأیید کردند.»

دراین جنایت شوهر کشى که روز بیست وچهارم خرداد 
سال 94 رخ داد، مرد 36 ســاله اى به نام «فریدون» با 
ضربه کارد «لیال»، همسر 24 ساله اش از پا درآمد. عامل 
قتل که موضوع را به اورژانــس و پلیس اعالم کرده بود 
پس از دستگیرى و اعتراف به قتل، در شعبه دهم دادگاه 
کیفرى استان تهران به ریاست قاضى قربانزاده و با حضور 

قاضى غفارى، مستشار ارشد دادگاه، محاکمه شد.
در این جلســه در حالى که قضات سعى داشتند خانواده 

مقتول را براى گذشت از قصاص عروسشان راضى کنند 
اما پدرشوهر با اصرار خواستار قصاص عروس شد و گفت: 

«این زن، پسرم را کشته و باید مجازات شود.» 
سپس لیال در دفاع از خود گفت: «به تماس هاى تلفنى 
شــوهرم شــک کرده بودم تا اینکه فهمیدم او با دختر 
جوانى دوست شــده اســت. روز حادثه پس از مشاجره 
لفظى شــدید، کتکم زد و من هم که نمى توانستم سایه 
ســنگین یک دختر بیگانــه را تحمل کنم بــا چاقوى 

آشــپزخانه به طرفش حمله کردم و بــا ضربه چاقو او را 
زدم. اما به هیچ عنوان قصد کشــتن همسرم را نداشتم 
و در آن لحظه فقط مى خواســتم او را بترســانم. حاال 
هم از مرگ هیچ ترســى ندارم اما نگرانى ام تنها دخترم 
اســت و ازاولیاى دم و قضات درخواســت مى کنم مرا 
بخاطــر دختــرم ببخشــند.»قضات دادگاه هم پس از 
شنیدن دفاعیات این زن جوان او را به قصاص محکوم 

کردند.

جسد دختربچه دو ساله اهل شهر «دارخوین» که 
روز چهارشنبه هفته پیش به طور مرموزى گم شده 
بود پس ازجستجوهاى فراوان توسط اهالى محل 

در چاه توالت پیدا شد.
ناصرى نژاد نماینده مردم شهرســتان شــادگان 
درمجلس شــوراى اســالمى دراین بــاره گفت: 
متأسفانه از روز چهارشنبه دختربچه اى دوساله به 
نام «الهه» در منطقه دارخوین شــادگان در استان 
خوزســتان مفقود شــده بود که در عین ناباورى 
یــک روز بعد جســدش درجریان جســتجوهاى 
اهالــى و امدادگــران در چاه فاضالب پیدا شــد. 
بررســى هاى مقدماتى نشــان مى دهد دختربچه 
معصوم هنگام بــازى در چاه فاضالبى که درپوش 
هم نداشــته ســقوط کرده و در فاضــالب غرق

 شده است.

ناگفته هاى 3 دختر از ویالى پسر پولدار
اوایل امسال دختر دم بختى به  اداره پلیس رفت و عنوان 

کرد که  در دام خواستگار فریبکارش  گرفتار شده است.
وى در توضیح  ماجرا  گفــت: «مدتى قبــل در تلگرام 
 پســرجوانى برایم پیام فرســتاد. مى  گفــت در یکى از 
گروه هاى  تلگرامى بــا دیدن عکــس پروفایلم از  من 
 خوشش آمده و برایم پیام  فرســتاده است. او خودش را 
"اشکان"  معرفى کرد و مدعى شــد که من شبیه  یکى 
از بازیگران موردعالقه اش هســتم. پیامش باعث شد 
که  وسوسه شوم و با او چت کنم اما  نمى دانستم او نقشه 

شومى در سر  دارد.»
وى ادامه داد: «  اشــکان با توجه به عکس پروفایلش در 
تلگرام، به نظر مى  رســید که پولدار است چرا که تمام 
 لباس هایش مارك بود و کنار  خودروى بى ام و گرانقیمتى 
عکس   انداخته بود که مدعى بود خودرو  را پدرش مدتى 
قبل به عنوان  هدیه براى جشــن تولدش خریده  است. 
ارتباط من و اشــکان ادامه   داشــت تا اینکه با هم قرار 
 گذاشــتیم و یکدیگر را مالقات  کردیــم. حرف هایش 
حقیقت داشت و او با  خودروى بى ام و گرانقیمت در  محل 
قرار  حاضر شد و سرتا پا  مارك پوشــیده بود از لباسش 

 گرفته تا ساعت 20میلیونى اش.»  
وى ادامه داد: «اشکان در جلسه  اول از من  خواستگارى 
کرد و گفت  نیتش فقط ازدواج است. مى گفت  به دنبال 
دخترى مى گردد که براى پولش با او ازدواج نکند و  فقط 
 عاشقش باشد. طورى صحبت  مى کرد که من اصًال به 

او مشکوك  نشدم.»
شــاکى  ادامه مى دهد: «در آخرین قرار  سوار خودروى 
اشکان شدم، قرار   بود در خیابان چرخى بزنیم اما  ناگهان 
اشکان تغییر مسیر داد و  به ســمت اطراف تهران رفت.

 مى  گفت با دوستش قرار دارد اما او   ناگهان وارد ویالیى 
مجلل در  حاشیه تهران شد. مى گفت ویالى  پدرى اش 
اســت و تا لحظاتى بعد  یکى از دوســتانش مى خواهد 
پولى   که از او قرض گرفته را برایش  بیاورد.» وى افزود: 
«دقایقى بعد  دوستش رسید و آنها با تهدید مرا  در یکى 
از اتاق هاى ویال زندانى   کردند. وقتى التماس کردم که 
 رهایم کنند، اشکان مرا به  بادکتک گرفت و با تهدید هردو 

به  من تجاوز کردند. پس از آن به زور  مرا  ســوار ماشین 
کرده و در حاشیه  جاده رهایم کردند. »

وقتى این شکایت مطرح  شــد، مأموران اداره شانزدهم 
پلیس  آگاهى تهران به دستور قاضى آرش  سیفى، بازپرس 
شعبه چهارم دادسراى جنایى پایتخت تحقیقات خود را 
شروع  کردند.  همچنان که جستجو  براى به دام انداختن 
اشکان ادامه  داشت، دو شکایت مشابه دیگر از  خواستگار 
بى ام وسوار پیش روى  تیم  تحقیق قرار گرفت. دو دختر 
 دم بخت دیگر همانند نخســتین  شاکى در دام تلگرامى 
پسرشیک  پوش گرفتار شده و او با کشاندن  طعمه  هایش 
به باغ ویالیى در  اطراف تهران، هردو را قربانى  نقشــه 

شیطانى خود کرده بود.  
کارآگاهان وقتى پى بردند که  خواســتگار بى ام و سوار 

به صورت  ســریالى طعمه هایش را به دام مى  اندازد با 
کمک آنها و انجام   اقدامــات اطالعاتى مدتى قبل  وى 
را درشمال تهران دســتگیر  کردند. او که برج ساز است 
و به  همراه پدرش کار مى کند اصرار   داشت که بى گناه

 است. او حتى  در مواجه حضورى با شاکیان باز  هم جرم 
خود را نپذیرفت.

 پســرجوان در تحقیقات چنین گفت: «با دختران جوان 
از طریق  گروه هاى تلگرامى آشــنا شــدم و   همه آنها 
وقتى متوجه شــدند که  من پولدارم و ماشــین زیر پایم 
بى  ام و میلیاردى اســت دیگر رهایم  نمى کردند و حتى 
خودشان   پیشــنهاد ازدواج را مطرح مى  کردند. اما وقتى 
من رهایشــان کردم  و به خواستگارى شان نرفتم با هم 
 دست به یکى کردند تا با شکایت از من   آبرویم را به بازى 

بگیرند. حتى  یکــى از آنها پیغام فرســتاده که اگر   230 
میلیون تومان به حسابش  بریزم رضایت مى دهد تا من

  آزاد  شوم.»
وى ادامه داد: «من نه اتهام  آدم ربایــى را قبول دارم و 
نه تجاوز  را. هر ســه دخترى که از من شــکایت  کردند 
خودشان با میل  خودشان  به باغ ویالى من آمدند چون 
مى  خواستند قلیان بکشند و سگ  هایى که تازه براى ویال 
خریده  بودم را ببیند. یکى از آنها هم  ادعا  کرده که دوست 
من هم بوده اما او  ساکن ویالى همســایه بوده که روز 

 حادثه به آنجا آمد و با ما قلیان  کشید،  همین.»  
بنا به این گزارش، متهم با ســپردن قرار وثیقه آزاد شد و 
تحقیقات براى صحت ادعاهاى ســه دختر جوان و مرد

 بى ام و سوار ادامه دارد.

«محمدامین» پسربچه اى از شــهر نقاب در خراسان 
رضوى چهار ســال اســت که از جلوى دِر خانه پدرش 

ناپدید شده است. 
این پرونده عجیب کودك ربایى ششم مرداد ماه  سال 92 
کلید خورد. محمدامین براى رفتن به کالس ژیمناستیک 
آماده شــده بود. او با عجله پایین رفت و جلوى دِر خانه 
منتظر پدرش ایستاد، مادر از آیفون تصویرى خانه او را 
زیر نظر داشت؛ ساعت از 4 بعدازظهر گذشته بود و این 
پسر چهار ســاله براى رفتن به کالس عجله داشت، به 
ســمت انتهاى کوچه حرکت کرد، پــدرش خیلى زود 
خودش را به کوچه رساند تا محمد را تا باشگاه همراهى 
کند، اما از محمد خبرى نبود؛ گم شدن این کودك چهار 

ساله به همین راحتى اتفاق افتاد. 
چند ســاعت بعد پلیس در جریان قرار گرفت. تالش ها 
براى پیداکردن این کودك شروع شد، اما درست فرداى 
آن روز، یک تماس تلفنى مســیر پرونــده را تغییر داد. 
یک فرد ناشــناس با پــدر این کودك تمــاس گرفت 
و در ازاى آزادى او 500ســکه طال درخواســت کرد. 
حاال پلیس با یک پرونده آدم ربایــى مواجه بود. پلیس 
آگاهى خراســان  رضوى پیگیرى پرونــده را بر عهده 
گرفت؛ بررســى و تحقیقات ادامه داشــت، چند تماس 

تلفنى دیگــر بین آدم ربایــان و خانــواده این کودك 
ردوبدل شــد، کارهاى اطالعاتى پلیس جواب داد، فرد 
تماس گیرنده با نام «براتعلى» در اســفراین شناسایى 
و پس از یک هفته از ربوده شــدن این کودك دستگیر
 شد. بازجویى ها براى یافتن محل اختفاى کودك وارد 
مرحله جدیدى شــد؛ او در بازجویى ها به دست داشتن 
در این آدم ربایى اعتراف کــرد. امیدها براى یافتن این 
کودك پررنگ شــد؛ پدر و مادر محمدامین هر لحظه 
منتظر خبر خوش آزادى پسرشــان بودند که خبر مرگ 
تنها ســرنخ این کودك ربایى به علت سکته قلبى همه 

را شــوکه کرد. مرگ «براتعلى» یعنى از دســت رفتن 
همه تالش ها براى نزدیک شــدن بــه آدم رباها؛ اجل 
فرصت نداد تا او اطالعات بیشــترى را در اختیار پلیس 
قرار دهد. هر چند در ارتباط با ایــن پرونده دو مظنون 
دیگر بازداشــت شــدند، اما اظهارات ضدونقیض آنها 
کمک چندانى به حل این پرونــده نکرد و این دو متهم 
نیز پس از یکســال به قید وثیقه از بازداشت موقت آزاد

شدند.
حاال پرونــده محمدامین بــه یکــى از پیچیده ترین 

پرونده هاى کودك ربایى تبدیل شده است.

14 ماه پیش دختر جوانى به نام «هانیه» 22 ساله به اداره 
پلیس آگاهى استان البرز شکایت کرد که از سوى پسر 
جوانى به نام «سعید» مورد تعرض قرارگرفته است. او با 
چشمانى اشکبار به کارآگاهان گفت: «مدتى قبل یکى 
از دوستانم مرا با سعید آشنا کرد که خودش را خواننده و 
تهیه کننده کلیپ هاى موسیقى معرفى مى کرد. من هم 
از محل زندگى مان در یکى از شهرهاى جنوبى کشور با 
هزارشــوق و ذوق خودم را به تهران رساندم. سعید که 
براى استقبال از من به فرودگاه آمده بود مرا به فردیس 
کرج برد تا آپارتمان و دفتر کارش را نشانم دهد. اما چند 
ساعتى از دیدار حضورى مان نگذشته بود که سعید مرا در 
خلوتگاهش زندانى کرد و بعدهم مورد تعرض قرار داد. 
من که حسابى ترسیده بودم به بهانه اى از آن آپارتمان 
گریختم و خودم را به نگهبان ســاختمان رســاندم و 

تقاضاى کمک کردم.» 
براســاس گزارش پلیس، دختر جوان پس از طرح این 
شکایت به محل زندگى اش بازگشت و پس از چند روز به 
دلیل رفتار شیطانى پسر جوان، خودش را حلق آویز کرد.

ســرانجام پرونده این جنایت هولناك پس ازتحقیقات 

تکمیلى در دستور رســیدگى دادگاه کیفرى یک استان 
البرز به ریاســت قاضــى رنجبر و قاضــى یزدان پور- 
مستشار دادگاه - قرارگرفت و پسرشیطان صفت اواخر 
هفته گذشته پاى میزمحاکمه ایستاد. در ابتداى جلسه 
دادگاه نماینده دادســتان متن کیفرخواست را بیان کرد 
و از دادرسان دادگاه خواســتار اشد مجازات براى متهم

 شد.

اعدام جوان شیطان صفت در شیراز

تعرض به هانیه  پیچیده ترین پرونده  کودك ربایى  در ایران
به بهانه ساخت کلیپ زیرزمینى 

کشف جسد الهه 2 ساله 
در چاه فاضالب 

حکم اعدام عروس  
به درخواست پدرشوهر
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ابالغ رأى
شماره پرونده: 95-100 شــماره دادنامه: 703- 95/7/27 مرجع رسیدگى: شعبه 15 شوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: پژمان مجیدى نراق به نشــانى اص- خیابان بزرگمهر- خ رکن الدوله- کوچه شیرین- بن بست فرهاد 
پ 10 خوانده: مرضیه سلطانى آقالکى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه به انضمام سه فقره چک به 
مبلغ 67/400/000 ریال به شماره هاى 01161917- 92/8/8 و 01161918- 92/9/9 و 01161915- 92/9/8 
گردشکار: به تاریخ 95/7/19 شعبه 15 با عنایت به محتویات پرونده کالسه 95-100 و اخذ نظریه مشورتى اعضاى 
محترم شورا، ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى 
شورا: درخصوص دعوى آقاى پژمان مجیدى نراق به طرفیت مرضیه سلطانى آقالکى به خواسته مطالبه وجه سه 
فقره چک به شــماره هاى فوق الذکر جمعاً به مبلغ 67/400/000 ریال بانضمام مطلق خسارات قانونى، با عنایت 
به محتویات پرونده و بقاى اصل مستندات در ید خواهان که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواســته دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه دلیل 
موجه و مدرك موثر قانونــى درخصوص دعوى مطروحه مبنى بــر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شــورا 
دعوى مطروحه را وارد و ثابت تشــخیص داده و مســتنداً به مواد 198- 515- 519- 522 قانون آئین دادرســى 
مدنى حکم بر محکومیــت خوانده به پرداخت مبلــغ 67/400/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ بابت هزینه 
دادرسى و خســارات سررســید چک (چکهاى موصوف) تا زمان وصول براســاس آخرین شاخص بانک مرکزى 
در حق خواهان صــادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى محســوب و ظرف مــدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل
 واخواهى در همین شــعبه و پس از انقضاى مدت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان مى با شد. م الف: 15580 شعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک)/5/770
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 347/96ش3ح آگهى ابالغ وقت دادرسى و ابالغ دادخواست و ضمائم به 1- مسعود عطیه حیدرى 2- بتول نورى. 
بهرام فتاحى با وکالت اکرم شیرازى دادخواستى به خواسته انتقال رسمى سند خودرو پراید به شماره 262ل26/ ایران 42 
بطرفیت از مسعود عطیه حیدرى 2- بتول نورى که اعالم شده است مجهول المکان است تقدیم که به کالسه 347/96 
ش/3 ثبت گردیده و علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر دادگاه و بنا به تقاضاى خواهان و دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده 
دعوت مى شود روز 96/6/22 ساعت 5:15 عصر در شعبه سوم حقوقى شورا زرین شهر حاضر و در همین خالل با مراجعه 
به دفتر دادگاه نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند در غیر این صورت دادخواست ابالغ شده تلقى و دادگاه 
غیابا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 605 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک)/5/819
اصالحیه ابالغ رأى

پیرو آگهى به کالســه: 920716- 920329 منتشــره  در تاریخ 96/5/5 به شــماره 4/707 ســطر 28 به شــماره 
9409971313601509 و در سطر 29 به شعبه سوم و در سطر 37 هیچ گونه سمتى نداشته است اصالح مى گردد. شعبه 

2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر/5/845

ابالغ وقت رسیدگى
نظر به اینکه خانم اکرم حسینى چغاهستى فرزند سیدعلى ساکن باغ ابریشم خیابان شهید ترابى بن بست چهارم انتهاى کوچه 
سمت چب درب کرم دادخواستى به خواسته الزام به انتقال سند قطعى اتومبیل پراید به شماره ایران 53 – 237 ج 27 و هزینه 
هاى دادرسى به طرفیت آقاى مسعود اسدى آقا جرى که با ارجاع به این شعبه ثبت به کالسه 125/96 براى روز شنبه مورخ 
96/07/01ساعت 5 عصر تعیین وقت شده است و چون خوانده مجهول المکان اعالم گردیده است . لذا دستور شورا در اجراى 
ماده 1023 و 1029 قانون مدنى و ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده (نامبرده فوق) با اطالع از وقت رسیدگى به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را نیز دریافت و براى روز مقرر جهت رسیدگى حاضر گردد واال این آگهى به منزله ابالغ تلقى مى شود. م الف :470  

شعبه 4 حقوقى  شوراى حل اختالف فالورجان/ 5/846
ابالغ نظریه کارشناسى

شماره نامه-9610113731600212 شماره پرونده: 9609983731500056 شماره بایگانى: 960167 درخصوص اجراى 
پرونده کالسه 960167 صادره شعبه پنجم حقوقى نجف آباد و نیز 96/5 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف نجف آباد به 
خانم نادره شریفى فرزند صافى ابالغ مى گردد که ظرف مدت یک هفته جهت مالحظه نظریه کارشناسى نفیا یا اثباتا دراین 

اجرا حاضر شوید. م الف:5511- اجراى احکام شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد/ 5/847 
فقدان سند مالکیت

 شماره: 1396/12/400006 آقاى محمدباقرى فرزند عباسعلى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت دو دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 1410 واقع در قطعه 
1 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 73 دفتر 50 ذیل ثبت 5605 سندمالکیت شماره 3/546557 بنام عباس 
على حاجى بابایى نجف آبادى فرزند جعفر ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طى سند انتقال شماره 39168 مورخ 1390/10/25 
دفترخانه 87 یزدانشهر به محمدباقرى نجف آبادى فرزند عباسعلى انتقال گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت اسباب کشى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز 
آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/05/22، م الف:5512 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/  5/848 

ابالغ وقت رسیدگى
شماره نامه: 9610113641000225 شماره پرونده: 9509983642500145 شماره بایگانى شعبه: 950419 آگهى ابالغ 
رسیدگى به نورمحل ناصربگ حسب محتویات پرونده کالسه 950419ك102 آقاى نورمحل ناصربگ متهم به بزه تهدید 
به قتل و جاسازى مواد مخدر، با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده و با استناد ماده 115 قانون آیین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شود در جلسه مورخ 1396/06/22 ساعت 
12:00 در شعبه 102 دادگاه کیفرى دو زرین شهر جهت دفاع از خود و رسیدگى حاضر شوند در صو رت عدم حضور دادگاه غیابًا 
رسیدگى و مبادرت به صدرو رأى مى نماید. م الف: 300 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى سابق)/5/856

به تاریخ برگزارى بزرگ ترین نمایشــگاه تکنولوژیک 
اروپا IFA 2017  نزدیک مى شــویم و ســونى یکى از 
شرکت هایى است که محصوالت جدیدى براى معرفى 
در این نمایشگاه در نظر گرفته است. بعد از شرکت هایى 
مانند سامسونگ، ال جى، وان پالس و... که محصوالت 
تحسین برانگیزى در بازار گوشى هاى هوشمند عرضه 
کردند، حاال نوبت سونى اســت تا به ُجرگه شرکت هاى 
برتر این بازار وارد شود. این شرکت قصد دارد در افتتاحیه 
نمایشگاه IFA 2017 که روز31 آگوست برگزار خواهد 
 Xperia شد، ســه مدل جدید گوشى هوشمند ســرى

معرفى کند.
دو گوشــى Sony Xperia XZ1  و  Xperia XZ1  قرار 
است ُوراث جدید ســرى هاى قبلى این شرکت باشند. 
طبق خبرهاى مختلف، Xperia XZ1 با صفحه نمایش 
5,1 اینچى  Full HD، دوربین اصلى 19 مگاپیکســلى، 
Snap-  دوربین سلفى 13 مگاپیکسلى، پردازنده کوالکام
dragon 835، 4 گیگابایت رم، Adreno 540 GPU و 

64 گیگابایت حافظه عرضه خواهد شد. این گوشى جدید 

همچنین به آخرین نسخه اندروید 8,0 –اندروید O- نیز 
مجهز خواهد بود.

اما ظاهراً  گوشــى Xperia XZ1 ، بــه تنهایى عرضه 
نمى شــود.  Xperia XZ1 Compact نسخه دیگرى از 
این گوشى اســت که با قابلیت هاى مشابه نسخه هاى 
قبلى خود، از سرى گوشــى هاى هوشمند مینى شرکت 
سونى عرضه معرفى مى شود. تنها تفاوت این مدل این 
خواهد بود که با صفحه نمایش 4,6 اینچى HD  و باترى 

کوچک تر 2800 میلى آمپرى عرضه خواهد شد.
گوشى سوم که قرار است معرفى شود،  Xperia X1 است 
که در رده گوشى هاى متوسط طبقه بندى مى شود وبه 
قابلیت هایى نظیر صفحه نمایش 5 اینچى فول اچ دى، 
پردازنده  Snapdragon 660، 4 گیگابایت رم و باترى 

2800 میلى آمپرى مجهز است.

 اینترنت اشیاء به سرعت در حال گســترش است، اما 
شرکت ها و کسب وکارها چه میزان خود را با این واقعیت 

تطبیق داده اند؟
مدتى پیش «تک پرو ریسرچ» گزارش داد که 38 درصد 
از افرادى که در یک نظرسنجى شــرکت کرده بودند، 
گفته اند که شرکت هایشان در حال حاضر از دستگاه هاى 

اینترنت اشیاء(IoT) استفاده مى کنند.
16 درصد دیگر هم اذعان داشتند که در حال حاضر براى 
استفاده از این فناورى تا ســال آینده میالدى، مشغول 
برنامه ریزى بــوده و 24 درصد هم گفتند که ســرگرم 

بررسى مسائل مرتبط با این فناورى هستند.
اکثر افرادى که در این نظرسنجى شرکت کرده بودند، 
گفتند که از دستگاه هاى اینترنت اشــیاء براى نظارت 
زیست محیطى و حسگرهاى به کار رفته در ساختمان ها 
اســتفاده مى کنند. شــرکت هاى زیســت محیطى و 
شرکت هاى امنیتى ساختمان با ارائه بسته هاى نظارت 
زیست محیطى حین اجرا و سرویس هاى نظارت پس از 

نصب، به استفاده از این حسگرها کمک کرده اند. 

در گذشــته نیز شــرکت هاى زیادى از IoT استفاده 
مى کردند و حتى از این فنــاورى در روباتیک و عملیات 
تولید خودکار بهره مى بردند. اما سئوال اینجاست که 89 
درصد از کسب وکارهاى موجود در ایاالت متحده -که 
20 کارمند یا کمتر دارند و اصطالحًا کسب وکار کوچک 
و متوسط (SMB) نامیده مى شــوند- باید از چه نوع 

اینترنت اشیاء استفاده کنند؟
پاسخى که براى بسیارى از آنها در نظر گرفته مى شود، 
از دو حالت خارج نیســت؛یکى از راهبردهایى که پیش 
روى این شرکت هاست، این است که IoT را بپذیرند 
زیرا این سیســتم براى عملیات داخلــى  آنها کاربردى 
و کامًال مقــرون به صرفه اســت. راه دیگرى که پیش 
روى آنهاست، این است که تجارى سازى راه حل هاى 
اینترنت اشــیاء را دنبال کرده و نیازهــاى خود را بدین 

صورت برطرف کنند.
اخیراً چند نمونه بسیار جذاب از پروژه هاى اینترنت اشیاء 
مطرح شده است که روى کســب وکارهاى کوچک و 

صنایع سنتى قدیمى کار مى کند.

اما مهمترین نکتــه در این میان و فــارغ از نوع راه حل 
انتخاب شده، توجه به یک واقعیت اساسى است، یعنى 
نخستین کارى که ســازمان ها باید براى رشد و توسعه 
اینترنت اشیاء انجام دهند، این است که باید ساختارى 
مشخص و تعریف  شده براى IoT داشــته باشند تا از 

امنیت عملیات و داده هاى خود اطمینان حاصل کنند .
گفتنى اســت که این دســتورالعمل ها، تمامى مراحل 

دستگاه هاى اینترنت اشیاء را شامل مى شود.

آیا نیاز دارید تا فایلى را با کسى به اشتراك بگذارید؟ 
شــما فقط مى توانید آن را به یک ایمیل پیوست و 
ارســال کنید، اما اگر حجم آن زیاد باشد نمى توانید 
آن کار را انجام دهید. به اشــتراك گذارى فایل هاى 
بزرگ نیاز به کمى تالش اضافــى دارد و اطمینان 
از اینکه اشــتراك گذارى به صورت امن انجام شود، 

پیچیده است.
به همین دلیل ســازندگان مرورگر وب فایرفاکس 
در شــرکت موزیال در حال کار برروى یک برنامه 
جدید به نام Send هســتند. به  آســانى با کشیدن 
و رها کردن فایلى تا حجــمGB1 مى توانید لینک 
آن را براى خانواده، دوســتان و یا همــکاران خود 
ارسال کنید و با آنها به اشــتراك بگذارید. با کپى و 
چســباندن لینک و ارســال آن از طریق یک پیام، 
گیرنده مى تواند به ســادگى فایل موردنظر را دانلود 

کند.
برنامــه بــراى حفــظ امنیــت فایــل در هنگام 
ارســال، قبل از آپلود آن را رمزگــذارى مى کند. تا 
زمانى که فرد گیرنــده فایل را بــا موفقیت دانلود
 نکرده است فایل رمزگشــایى نمى شود. همچنین 
برنامه اجازه مى دهــد تا فایل فقط یک بــار دانلود 
شــود. پــس  از آن فایــل اصلــى تنهــا در رایانه 

شــما و کپــى آن نیــز بــر روى کامپیوترگیرنده 
باقى مى مانــد. هیــچ ردى از فناورى ابــر وجود

 ندارد.
لینک دانلــود تولید شــده در صورتــى که کلیک 
نشــود تا 24 ســاعت بعد ناپدید شــده و نســخه 
رمزگذارى فایل شــما از ســرورهاى موزیال پاك 
خواهد شد. موزیال همچنین به شــما این امکان را 
مى دهدتااگر اشتباه کرده اید، بالفاصله فایل را حذف 

کنید.
یکى از بهترین ویژگى برنامه send این اســت که 
لزومى ندارد شــما یک کاربر فایرفاکس باشــید تا 
بتوانید از آن استفاده کنید. در حالت معمولى موزیال 
براى ارسال بر اساس استانداردهاى بازساخته شده 
است. این بدان معنى است که اگر مرورگرى از این 
استانداردها پشتیبانى کند، باید قادر به ارسال فایل 
نیز باشد. کروم و اپرا تست  شده اند و هر دو به خوبى 

کار مى کنند.
send در حال حاضــر یک برنامه وب آزمایشــى 

اســت اما قابلیت به اشــتراك گذارى فایل امن آن 
مى تواند در نســخه بعــدى به فایرفاکــس اضافه 
شــود. براى امتحان آن مى توانید ســرى به سایت

  send.firefox.com بزنید.

 Razer اکثر گیمرهایى که با تجهیزات گیمینگ شرکت 
آن آشــنایى دارند مى دانند که محصوالت این شرکت 
همیشه به رنگ مشکى و سبز فسفرى تولید مى شوند. با 
اینکه مى توان رنگ چراغ هاى به کاررفته در محصوالت 
اخیر این شــرکت راتغییر داد اما رنگ بدنه مانند گذشته 

همان مشکى سابق است.
خوشبختانه به نظر مى رسد شــرکت صداى طرفداران 
را شــنیده و قصد دارد برخى از محصــوالت خود را به 
رنگ هاى مختلفى به  غیر از مشــکى هم تولید کند. در 
حال حاضر با ورود وبسایت شرکت خواهید دید که برخى 

از محصوالت از جمله ماوس، کیبــورد و هدفون ها به 
رنگ هاى سفید و خاکسترى هم معرفى شده اند.

حال عالوه بر رنگ بندى هــاى مختلف، مى توان گفت 
که رنگ خاکســترى (Gunmetal) مــاوس و کیبورد 
جدید شرکت همخوانى بسیار باالیى هم با رنگ لپ  تاپ 
حرفه اى و جدید این شــرکت که اوایل تابستان امسال 
معرفى شده، خواهد داشت. در کل اضافه شدن رنگ هاى 
جدید در جهت رضایت طرفــداران و یا به منظور رقابت 
با دیگر شــرکت ها، در هر صورت خبر خوبى به حساب 

مى آید.

Motorsport Manager Mobile 2 بــازى جدیــد و 

سرگرم کننده در سبک بازى هاى شبیه ساز و مدیریت 
 Playsport Games مسابقات رانندگى از استودیوى
براى اندروید اســت که با تازگى با قیمــت 3/99 دالر 
 Motorsport در گوگل پلى عرضه شده اســت. بازى
Manager Mobile 2 همانند نســخه پیشین خود در 
سبک شبیه ساز و مدیریت مســابقات رانندگى طراحى 
شده است و به شما اجازه مى دهد که با تشکیل تیم خود 
به مسابقات بزرگ بپیوندید؛ شما در این بازى با استخدام 

رانندگان تیم خود را گســترش مى دهید و به توســعه 
اتومبیل هاى خود مى پردازید تا بتوانید از سرى مسابقات 
اروپایى به مسابقات جهانى موتور اسپورت راه پیدا کنید! 
به طور کلى مدیریت تمام قسمت ها در دستان شماست؛ 
از ایجاد ماشین هاى حرفه اى، حمایت مالى با دعوت از 
طرفداران تا شرکت در مسابقاتى نفسگیر! اگر از عالقه 
مندان به بازى هاى ماشین سوارى و مدیریتى آن هستید 
به هیچ وجــه Motorsport Manager Mobile 2 را از 

دست ندهید. 

برنامه هاى اندرویدى به دلیل طیف گســترده بسیار 
زیاد خود در دسته بندى هاى مختلفى قرار مى گیرند 
که کاربران در مارکت هاى اندرویــدى با مراجعه به 
دسته مورد نظر به مجموعه اى از برنامه هاى کاربردى 
دسترسى خواهند داشت. در میان دسته بندى ها، گروه 
برنامه هاى سرگرم کننده جزو یکى از پرطرفدارترین 
ها هستند. شاید بارها فکر کنید که اگر چهره شما با فرد 
 Face !دیگرى ترکیب شود به چه حالتى در خواهد آمد؟
Blender – Photo Booth عنوان نرم افزارى سرگرم 

کننده براى ترکیب دو چهره در تصاویر مى باشــد که 
توســط Bengigi با قیمت 5/49 دالر در گوگل پلى 
منتشر شده است. این نرم افزار با پشتیبانى از یک موتور 
قوى و در عین حال سرگرم کننده این امکان را فراهم 
مى کند تا کاربران دو تصویــر از دو چهره متفاوت را 
انتخاب کرده و آنها را با یکدیگر ترکیب کنند! به راحتى 

هر چه تمام تر چهره خود را با همسر و یا فرزندان خود 
ترکیب کرده و از نتیجه نهایى شگفت زده شوید. نحوه 
انتخاب تصاویر نیز بسیار ســاده و آسان مى باشد تنها 
کافى اســت تصاویر مورد نظرتان را از گالرى انتخاب 
کرده و یا اینکه در همان زمان با دوربین دیوایس تصویر 
جدید را به ثبت برســانید. پس از ترکیب دو تصویر آن 
را در حافظه دســتگاه ذخیره کنید  و با دوستان خود به 

اشتراك بگذارید.

با دستیابى محققان کشور به دانش فنى تولید نانوالیاف 
الکتروریسى شده بر روى کاغذ فیلتر، نانوفیلترهایى 
براى خودروهاى سبک داخلى عرضه شد که استفاده از 

آن موجب کاهش مصرف سوخت مى شود.
در فیلتر نانوپردو، یک الیه نانوالیاف بر روى ســطح 
کاغذ فیلتر و داراى خواص منحصر به فرد است. قبل از 
اینکه فیلتر هواى خودرو تولید شود یک الیه نانوالیاف 
بر روى محصول کشیده مى شود و بعد از آن در فرآیند 

فیلتر مى رود که این امر بستگى به نوع فیلتر دارد.
این فیلتر ذراتى را کــه از فیلترهــاى معمولى عبور 
مى کند، به دام انداخته و هواى پاك ترى را وارد محفظه 

احتراق سوخت خودرو مى کند.
وقتى از این فیلتر استفاده مى شود، یک طرف آن کامًال 
سیاه مى شــود  و طرف دیگر آن کامًال سفید مى ماند. 
وجه تمایز این نانوفیلتر با فیلترهاى معمولى در همین 
موضوع است که بعد از اســتفاده، فیلتر با چشم قابل 

رؤیت بوده که این یعنى فیلتر بهتر کار کرده است.
از جمله مزایاى ایــن نانوفیلتر مى تــوان به کاهش 
مصرف سوخت، افزایش شتاب خودرو و محافظت از 

موتور خودرو اشاره کرد. زمانى که از این فیلتر استفاده 
مى شود، انژکتور ماشین به هیچ عنوان کثیف نمى شود 
و همچنین نسبت به فیلترهاى معمولى آلودگى هاى 
محیط زیست را به صورت چشمگیرى کاهش مى دهد.
این محصول از سوى یکى از شرکت هاى دانش بنیان 
فعال در حوزه نانو فناورى با هدف استفاده  خودروهاى 
ســبک داخلى به تولید انبوه رسیده است. این شرکت 
در ســال نزدیک به 65 هزار عدد از این فیلترها تولید 

مى کند.

رامین مشکاه 

گوگل همیشه در حال توسعه دادن گوگل مپس است و 
قصد دارد تا این اَپ را با زندگى افراد همراه سازد. عالوه 
بر اینکه این سرویس به شما کمک مى کند تا از مکانى به 
مکانى دیگر بروید، همه  نقشه ها را به  شما نمایش مى دهد 
و همچنیــن مى توانید مکان هاى مــورد عالقه خود را 
نشانه گذارى کنید. در این مطلب مى خواهیم هفت ترفند 

کاربردى براى گوگل  مپس را براى شما معرفى نماییم.

اضافه کردن چند توقف به مسیر خود
این ویژگى فقط مخصوص گوگل  مپس دســکتاپ بود 
ولى براى گوشى هاى هوشمند نیز آماده شده است. براى 

استفاده از این ویژگى مراحل زیر را طى کنید:
 در صفحه  اصلى برنامه، آیکون آبى رنگ جهت یابى که 
در پایین سمت  راست است را انتخاب کنید. سپس نقطه 

شروع و مقصد خود را مشخص کنید.
 آیکون سه نقطه که در باال سمت  راست قرار دارد انتخاب 
کنید. سپس گزینه  Add stop  را انتخاب کنید و مکانى را 
که مى خواهید به آنجا بروید، مشخص کنید. مکان ها را با 
استفاده از آیکون همبرگر مانند به سمت  چپ تغییر دهید 

و یا آنها را باال یا پایین بکشید.

 دانلود کردن نقشــه ها براى استفاده به  
صورت آفالین

استفاده از نقشــه هاى آفالین در گوگل  مپس شما را در 
مســیریابى بســیار کمک مى کند و در واقع کار شما را 
آسان تر مى کند. خوشبختانه در به روزرسانى هاى جدید، 

این ویژگى بهبود یافته است.
 در صفحه  اصلى نام ناحیه اى را که مى خواهید از نقشه 
آن به صورت آفالین اســتفاده نماییــد، تایپ کنید و به 
اصطالح آیکون منوى همبرگر را که در باال سمت چپ 
قرار دارد، انتخاب کنید. سپس گزینه  Offline areas را 
انتخاب کرده و روى آیکون + کلیک کنید. ناحیه اى را که 
مى خواهید از آن به صورت آفالین استفاده کنید، انتخاب 

کرده و روى Download کلیک کنید.
 دانلود  کردن این نقشــه حجم زیادى از دســتگاه شما 
را اشــغال مى کند. بنابراین آن را در کارت  حافظه خود 
ذخیره کنید. براى اســتفاده بــه Offline areas که در 
منوى همبرگر قرار دارد بروید و روى آیکونى که در باال 
سمت راست قرار دارد، کلیک کنید. سپس در زیر قسمت 
Storage preferences محل دانلود خود را تغییر دهید.

 فرســتادن موقعیت از کامپیوتر خود به 
گوشى

استفاده از گوگل  مپس در کامپیوتر به مراتب آسان تر از 
موبایل است. با وجود اینکه صفحه لمسى نرم و فوق العاده 
مى باشد ولى هنوز اســتفاده از ماوس و کى بورد آسان تر 
است. براى اینکه موقعیت را به گوشى خود ارسال کنید، 
باید Send to device را در کامپیوتر انتخاب کنید. پس 
از آن شــما یک نوتیفیکیشن در گوشــى خود مشاهده 
مى کنید که در واقع مکان فرستاده شده براى شماست. 
دقت داشته باشید که براى این کار نیاز است که به اکانت 

گوگل خود در کامپیوتر وارد شوید.

Google Now دستورات بسیار جالبى در 
کتابخانه  دســتورات Google Now همــواره در حال 
گسترش است و شامل تمام دســته دستوراتى است که 
مى توانید درGoogle Maps از آنها اســتفاده کنید. در 
اینجا مى خواهیم برخى از آنها که ممکن است در مورد آن 

اطالعى نداشته باشید را معرفى کنیم:
Avoid tolls

Avoid ferries

Avoid highways

Allow به هر کدام از دستورات فوق

Find gas stations

Show alternative routes

  روش دستیابى به نماى  خیابان
یکى از ویژگى هاى قدیمى گــوگل  مپس نماى  خیابان 
است. اکنون مى خواهیم روش استفاده از این قابلیت را به  

شما آموزش دهیم.
 براى استفاده از این ویژگى در اندروید، انگشت خود را بر 
روى مکان مورد نظر خود که مى خواهید از نماى خیابان 
آن استفاده کنید، نگه دارید و بر روى کارتى که در پایین 
صفحه براى شما ظاهر مى شود، کلیک کنید. سپس بر 
روى عکســى از مکان مورد نظر خود در صفحه  جدید 
کلیک کنید. این کار را در نسخه  دسکتاپ نیز مى توانید 

انجام دهید.

ســاخت Google Track از مکان هــاى 
مشاهده شده شما

 Location در نسخه هاى جدید گوگل  مپس نام ویژگى
History به Your Timeline تغییر یافته است که به  شما 

اجازه مى دهد تا مکان هایى را که بازدید کرده اید، دوباره 

مشاهده کنید.
 براى دســتیابى به این ویژگى، وارد منوى همبرگرى  
شوید (براى ورود به این منو روى سه خط افقى که در باال 
 Your سمت چپ صفحه قرار دارد، کلیک کنید) و گزینه

timeline را انتخاب کنید.

 Your timeline براى غیر فعال کردن این ویژگى بــه 
بروید و در آنجــا بر روى آیکــون Settings که در باال 
 Timeline settings سمت  راست قرار دارد کلیک کنید و
را انتخاب کنید. در این قســمت مى توانیــد تاریخچه 

مکان هاى خود را حذف کنید.

 راهى دیگر براى زوم  کردن
این ترفندى کوچک ولى مفید اســت. زمانى که با یک 
دست از گوشى اســتفاده مى کنید زوم  کردن به صورت 
عادى سخت است و به جاى این کار مى توانید از این ترفند 
کارآمد استفاده کنید. دو بار بر روى جایى که مى خواهید 
زوم کنید ضربه بزنید و سپس انگشت خود را باال و پایین 

بکشید تا اندازه را بزرگ تر کنید .
 این هفت ترفند را اکنــون مى توانید به راحتى در گوگل  
مپس دســتگاه خود انجام دهید و از این قابلیت ها لذت 

ببرید.

7 ترفند Google Maps در اندروید

SMBها و به حداکثر رساندن مزایاى طرح هاى اینترنت اشیاء

معرفى 3 گوشى از سونى 
IFA 2017 در نمایشگاه

محصوالت Razer با رنگ  هاى متنوع

شبیه ساز مسابقات رانندگى  دراندروید

اشتراك گذارى امن فایل ها
 با  نرم افزار جدید فایرفاکس

تولید انبوه نانوفیلترها براى خودروهاى داخلى

اپلیکیشن ترکیب چهره در تصاویر اندروید
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منبع: ایسنا 

منبع: ایرنا

منبع: فارس

منبع: خبرگزارى صدا وسیما

زان
: می

بع
من

منبع: تسنیم

منبع: مهر

الب در منطقه على آباد کتول 
خسارات ناشى از سی

نخستین جشنواره 
لیموترش رودان

دوره 
توان افزایى 

جاده اى 
زنان هالل احمر

دریاى خزر بزرگ ترین دریاچه 

هان است و طول پیرامون آن 
ج

به 7000 کیلومتر مى رسد.

خزر منبع اصلى درآمد حدود 

15 میلیون سکنه حاشیه خود 

محسوب مى شود اما
 فعالیت هاى انسانى بیش 

از حد و بهره بردارى هاى 

اقتصادى کم مالحظه، موجب 

تخریب اکوسیستم هاى طبیعى 

آن شده است. 21 مرداد ماه 

با تصمیم کشورهاى حاشیه 

دریاى خزر به عنوان یک واقعه 

هم زیست محیطى روز دریاى 
م

خزر نام گرفته است.

عشایر کرمانج همه ساله در اواسط تیرماه تا اواخر مهرماه از مراوه 
تپه استان گلستان به منطقه قره میدان شهرستان مانه و سملقان در 

استان خراسان شمالى کوچ مى کنند. 

فینال مسابقات شیرجه 
خیابانى

بازار قدیم 
نخ فروشان سنندج

فه نمکى بردسکن - 
ک

خراسان رضوى 
منبع:  باشگاه خبرنگاران جوان




