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 در«پایتخت»  در«پایتخت» 
کمدى بازى کمدى بازى 
نمى شود!   نمى شود!   
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   دندان مصنوعى  قاتل در مزرعه کلم  

شهردارى رضوانشهر به استناد مصوبه شماره 99 شوراى محترم اسالمى شهر 
رضوانشهر در نظر دارد نسبت به فروش دو دستگاه خودرو سمند ال ایکس 
مدل 84 و وانت نیسان سایپا مدل 81 را از طریق مزایده عمومى موضوع ماده 
13 آئین نامه مالى شهردارى ها، براساس قیمت پایه کارشناسى رسمى اقدام 
نماید. از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهى 
از شرایط شرکت در مزایده و اخذ اوراق، حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 
96/06/10 به واحد امور قراردادها این شهردارى مراجعه نمایند. این شهردارى 

در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

آگهى مزایده  نوبت اول

حجت اله کارگران- شهردار رضوانشهر

شهردارى رضوانشهر به استناد مصوبه شماره 476 شوراى محترم اسالمى شهر رضوانشهر در نظر دارد 
اجراى پروژه عمرانى به شرح ذیل براساس فهرست بهاى سال 96 راه و باند به شرکت ها و پیمانکاران واجد 
شرایط از طریق مناقصه عمومى موضوع ماده 13 آئین نامه مالى شهردارى ها، اقدام نماید. از پیمانکاران 
و شرکت هاى داراى صالحیت دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهى از شرایط شرکت در 
مناقصه و اخذ اوراق، حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 96/06/10 به واحد امور قراردادها این شهردارى 
مراجعه نمایند. این شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و شرکت کنندگان باید نیم درصد مبلغ 

اعتبار اعالمى را جهت شرکت در مناقصه سپرده نمای ند.
1- جدولگذارى معابر شهر با اعتبارى بالغ بر دو میلیارد ریال

2- آسفالت معابر شهر با اعتبارى بالغ بر دو میلیارد ریال

آگهى مناقصه نوبت اول

حجت اله کارگران- شهردار رضوانشهر
به استناد مادة 225 الیحه قانونى اصالح قسمتى از قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت دعوت مى شود در صورت مطالبه یا حقى از این شرکت، ظرف مدت 6 ماه از 

تاریخ اولین نوبت انتشار این آگهى به محل تصفیه این شرکت واقع در اصفهان- خانه اصفهان- خیابان ماه فرخ ى- کوچه شهید مهران ربیعى- پالك 18 مراجعه نمایند.

آگهى دعوت از بستانکاران شرکت منحلۀ در حال تصفیۀ اصفهان بیتوم
 (سهامى خاص) 

به شماره ثبت 3318
نوبت اول

مرتضى نوریان مدیر تصفیه شرکت منحله در حال تصفیه
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آیفون SE جدید در 
اوایل سال 2018
 معرفى
 مى شود

حضور من
 در دربى
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نســرین نصرتى با اشــاره به دو ســال وقفه اى که براى ساخت 
«پایتخت 5» وجود داشت، اظهار داشت: خوشبختانه در این دو سال 
از شخصیت «فهیمه» دور نشدم. این شخصیت اصًال براى من فّرار 
نیست؛ چرا که شیرین ترین نقشــى بود که تاکنون آن را ایفا و با آن 

زندگى کرده ام.
او ادامه داد: با وجود اینکه حتى نمى دانستم قرار است این شخصیت 
در فصل هاى آینده ادامه دار باشد، به صورت ناخودآگاه هیچگاه از آن 
منفک و دور نبودم. فکر مى کنم به طور کلى تکرار شخصیت هاى 
«پایتخت» در فصل هاى مختلف تکرار شیرینى بوده است اما در هر 
حال اتاق فکر «پایتخت» همیشــه تالش کرده به اتفاق هایى فکر 
کند که این مجموعه را جذاب تــر و در واقع در هر فصل برگ برنده 

جدیدى را رو کند.
این بازیگر بــا بیان اینکــه مجموعه «پایتخــت 5» متفاوت تر از 
فصل هاى گذشته نوشته شده است، درباره شکل گیرى شخصیت 
خود در این ســریال افزود: به طور کلى محور اصلى شخصیت ها را 
آقاى تنابنده از ابتدا در ذهنشان ترســیم کرده بودند اما من هم به 
عنوان یک بازیگر همیشــه تالش کرده ام که دســت خالى نباشم 
و به شــخصیتى که آن را ایفا مى کند بال و پر دهــم. به طور کلى 
در «پایتخت» این فضا بــراى همه بازیگران وجــود دارد که اگر 
پیشــنهادى براى بهتر شــدن نقش خود دارند، ارائــه دهند و این 

پیشــنهادات هم مورد بررســى قرار مى گیرد؛ حاال ممکن است رد 
یا قبول شوند.

نصرتى با بیــان اینکه مجموعه «پایتخت» بســترى کمدى دارد، 
ولى کمدى بازى نمى شود یادآور شــد: تا آنجایى که من مى دانم 
جنس و نوع بازى در «پایتخت» به گونه اى نیست که فقط بخواهد 
مخاطب را بخنداند. این سریال برشى از زندگى یک خانواده است 
که موقعیت هاى طنزى برایشان به وجود مى آید. من هم به عنوان 
بازیگر ایــن مجموعه هیچگاه ســعى نکردم کمیــک بازى کنم. 
«پایتخت» ســریالى اســت که فضاى دراماتیک و درست همانند 
زندگى واقعى موقعیت هاى طنزگونه دارد. به شــخصه همیشــه 
«پایتخت» را به گونه اى دیدم که بازى نجیبانه اى براى آن در نظر 

گرفته مى شود.
او مهمترین ویژگى هاى ســریال «پایتخت» را ســادگى، با مردم 
بودن، نزدیکى با دغدغه هاى آدم هاى امروزى و قابل لمس بودن 
آن برشمرد و درباره ریسک هاى ادامه دار شدن مجموعه تلویزیونى 
«پایتخت» گفت: این اضطراب ها همیشه وجود دارد، اما اعتماد ما به 
کارگردان و نویسنده پررنگ تر از این اضطراب ها بوده است. همیشه 
خیالمان راحت اســت که ناگهان در میان پروژه رها نمى شویم و به 

همین خاطر ترس ها را کمتر احساس مى کنیم.
بازیگر سریال «پایتخت» یادآور شد: فصل اول مجموعه «پایتخت» 

را به عنوان تماشاگر دیدم و واقعاً غبطه خوردم 
که اى کاش من نیز در این پروژه حضور 
داشتم و زمانى که توانستم به این پروژه 
بپیوندم برایم بسیار شیرین بود و هنوز 
هم این شــیرینى برایم عادى نشده 

است.
نســرین نصرتى همچنین با اشــاره 
به روســتاى شــیرگاه که مجموعه 
«پایتخــت» در آن تصویربردارى 
مى شود، گفت: گوشــه گوشه این 
روســتا براى ما خاطره انگیز است 
و گاهى احســاس مى کنم که در 
آن زندگى کرده ام. شاید مجموع 
حضور ما در این شــهر یکسال 

هم نشده باشــد، اما چون در 
اغلب نقاط این شــهر 

حضور داشته ایم با 
آن بســیار خاطره 

داریم. 

ه عنوان تماشاگر دیدم و واقعاً غبطه خوردم 
اى کاش من نیز در این پروژه حضور 
شتم و زمانى که توانستم به این پروژه 
وندم برایم بسیار شیرین بود و هنوز
 این شــیرینى برایم عادى نشده 

ت.
ــرین نصرتى همچنین با اشــاره 
روســتاى شــیرگاه که مجموعه 
یتخــت» در آن تصویربردارى 
این  شود، گفت: گوشــه گوشه
ســتا براى ما خاطره انگیز است 
اهى احســاس مى کنم که در 
 زندگى کرده ام. شاید مجموع 
شــهر یکسال این ضور ما در

نشده باشــد، اما چون در 
ب نقاط این شــهر ب نقاط این ش
ضور داشتهایم با
 بســیار خاطره

یم. 

بازیگر نقش «فهیمه» در سریال سیروس مقدم:

 در«پایتخت» کمدى بازى نمى شود!   

مهران احمدى بازیگر در گفتگویى درباره فیلم سینمایى «اکسیدان» که این روزها در اکران سینماها 
است،گفت: به نظرم «اکسیدان» فیلم مفرحى براى تماشــاچى فعلى سینماى ماست و 
احساس مى کنم که تماشاچى ناراضى از سینما بیرون نمى آید.  تصور مى کنم فروش 
خوبى هم که در این مدت داشته به دلیل رضایت مخاطب از فیلم است و به شخصه 

لحظاتى از فیلم خیلى خندیدم و نوع طنزش را دوست داشتم.
این بازیگرادامه داد:بــه هر حال جنس کمدى«اکســیدان» فرمول امتحان 
شده اى در سینماست،کمدى که بر اساس آن شــخصى توسط اطرافیانش 
اشتباه گرفته مى شود و چنین اتفاقى در فیلم، کمدى موقعیت و شخصیت را 
شکل مى دهد و همین موقعیت در فیلم «اکسیدان» به خوبى طراحى،نوشته 

و اجرا شده است.
مهران احمدى در بخش دیگرى از صحبت هایــش درباره ممیزى این 
فیلم سینمایى در اکران و تحریم توسط حوره هنرى نیز گفت:معتقدم 
تنها جایى که مى شود کمى راحت تر حرف زد ،ژانر کمدى است،قطعاً در 
شکل جدى تر بسیارى از حرف ها را نمى توان مطرح کرد و در تمام دنیا 
نیز چنین چیزى مرسوم است.سانسور در کشور ما نیز از قدیم وجود 
داشته اما به نظرم  سینما حوزه گسترده ترى نسبت به تلویزیون است. 
سانسور در تلویزیون را تا جایى قبول دارم چرا که تماشاچى عام ترى 

تلویزیون را تماشا مى کنند اما در سینما مخاطب حق انتخاب دارد.
او ادامه داد:با این حال مى توان در برخورد با فیلم هایى که شــرایط 
حســاس ترى دارند به جاى ممیزى و سانسور شرایط سنى خاصى را 
براى تماشاى فیلم قائل شد  و در این صورت تماشاچى تکلیفش با فیلم 
روشن تر است.به نظرم این راهکار بهترى است تا سانسور کردن یک فیلم 

و اینکه هر چیزى مطابق میل ما نبود حذف شود.
مهــران احمــدى در پایــان بــه اشــاره بــه ویژگى هــاى فیلــم 
«اکسیدان»گفت:حامد محمدى  در مقام نویسنده و کارگردان فیلم 
درخشــان اســت و جواد عزتى  و امیر جعفرى عزیز  وتمامى 
بازیگران فیلم درجه  یک هستند و وظیفه اى که به آنها 

محول شده را به درستى انجام دادند.
گفتنى است فیلم «اکسیدان» بخاطر شوخى با کلیسا 

و کشیش ها دچار حواشى شد.

« اکسیدان» فرمول 
امتحان شده  در سینماست

مریم کاویانى بازیگر تلویزیون و ســینما 
دربــاره فعالیت ایــن روزهایش گفت : 
یک قرار داد جدید بســته ام که ترجیح
 مى دهم تا جلوى دوربین نرفته ام حرفى 
درباره آن نزنم. در ایــن مدت که گزیده 
کار بودم ، تصمیم گرفتم پیشــنهادى را 
قبول نکنم، زیرا نقش هایى که پیشنهاد 
مى شد از لحاظ حرفه اى با من همخوانى 

نداشت.
کاویانى درباره وضعیت تلویزیون توضیح 
داد : در تلویزیون بعضى ســریال هاى 
خوب وجود دارد، بعضى کارهاى ضعیف. 
کلیت داستان ها باید جذاب شوند تا مردم 
بتوانند با داستان فیلم ارتباط برقرار کنند. 
یک سریال زمانى به دل مردم مى نشیند 
که گروه حرفه اى داشته باشد. کارگردان 

حرفــه اى، تهیــه کننده 
حرفــه اى و بازیگر 

بلد  کار  هــاى 
صلــش  حا

یک سریال 
مانــدگار
 مى شود .

وى ادامه 
 : د ا د
بنا  یــک 

وقتــى زیبا 
مى شود که از 

پایه اصولى ساخته 
شود . ســریال زمانى 

پربیننده مى شود که ازمرحله پیش تولید 
حرفه اى کار شود. خیلى از سریال ها ى 
ما در مرحله پیش تولید مشــکل دارند . 
کمبود بودجه یکــى از دالیل اصلى پیش 
تولید هــاى ضعیــف اســت . بعضى 
پروژه ها که باید پیش تولید طوالنى داشته 
باشــند، با وجود کمبود بودجه ونداشتن

 حقــوق عوامــل، پــروژه را کلیــد مى 
زننــد. براى همین اســت ایــن روز ها 
شــاهد این موضــوع هســتیم که در 
وســط کارى بــا بازیگــرى قــرار داد

 مى بندند. 
مریم کاویانى در سریال هایى چون: «او 
یک فرشته بود» ،« دارا و ندار»،«پنجمین 
گــرم»،  خورشید» ،«زمســتان 

«مدینــه»  هــا»،  «معراجــى 
 و«فاصلــه هــا» ایفــاى نقــش کرده

 است.

نقش ها 
با من 

همخوانى نداشت

جدیدترین اثر کارگردان برنده اسکار، اصغر فرهادى، با حضور پنلوپه 
کروز و خاویر باردم، «همه مى دانند» نام گرفت.

 فیلم اسپانیایى زبان اصغر فرهادى، محصول سال 2018، «همه 
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نام گرفت.
این فیلم یــک درام خانوادگى و یک 
تریلر روانشناســانه است. در جریان 
این فیلم دزدیده شدن یک دختربچه 
باعث برمال شــدن رازهاى مگوى 

یک خانواده مى شود.
این پــروژه ســینمایى بــه زبان 
اسپانیایى است و بازیگران اصلى آن 
پنلوپه کروز و خاویر باردم خواهند بود.

خوزه لوییس الکین، فیلمبردار مطرح 
اســپانیایى که در هفتادمین جشنواره 

لوکارنو از وى به صورت ویژه تجلیل شد 
قرار است تصویربردارى این پروژه را بر عهده 

داشته باشد.
اصغر فرهادى یکى از موفق ترین کارگردانان 

ایرانى در سطح بین المللى است و تاکنون 
دو اسکار بهترین فیلم خارجى را کسب 

کرده است.

«همه مى دانند»... 

حسین محب اهرى بازیگر عرصه 
تلویزیون وسینما از برخورد مردم 
و نحوه برخورد آنهــا با خود گفت. 
وى توضیح داد: در برخوردى که با 
مردم در کوچه و خیابان دارم، هنوز 
هم عده اى شعر مجموعه «ق مثل 
قلقلک» را مى خوانند و من تعجب 
مى کم که با وجود گذشت 28 سال 
از زمان پخش این اثر، بچه هاى آن 
دوره که هم اکنون 40 تا 50 ســال 
دارند چگونه هنوز هم شــعر آن را 

حفظ هستند.
وى یادآور شد: در خیابان با دو نوع برخورد از سوى مردم روبه رو مى شوم که یک دسته از آنها به عنوان بازیگر با من برخورد مى کنند و این دیدار برایشان جذاب 

است و از آثارى مانند «على البدل»، «دردسرهاى عظیم»، «خوب، بد، زشت» و «مختارنامه» صحبت مى کنند.
محب اهرى همچنین گفت: عده اى دیگر از افراد مانند یک عضو خانواده شان با من برخورد مى کنند و واکنش آنها فراتر از حد رویارویى با یک بازیگر است و خیلى 

خوشحالم که چنین ارتباط عمیق حسى را با مردم برقرار کرده ام.
بازیگر فیلم سینمایى «ساکن طبقه وسط»  تصریح کرد: به طور معمول با مترو، تاکسى یا به صورت پیاده به نقاط مختلف مى روم و سعى مى کنم هیچگاه خود را 
جدا از مردم ندانم و در این میان گاهى هر روز تا وقتى به مقصد برسم، با مردم بیش از ده عکس سلفى مى گیرم و در بسیارى از موارد حتى وقتى سرگرم گفتگو 
مى شویم، از ایستگاه مورد نظر دور مى شوم و دوباره باید بازگردم.حسین محب اهرى خاطرنشان کرد: تنها چیزى که در طول عمر هنرى ام برایم باقى مانده، ارتباط 

با مردم است و خوشبختانه تمام احساس خوشبختى و راحتى من در همین ارتباط است.
در بسیارى از شرایط وقتى براى کار به شهرستان ها مى روم به قدرى با اصرار از سوى مردم براى صرف ناهار یا شام در منزلشان روبه رو مى شوم که به سختى 
پیشنهادهایشان راقبول نمى کنم. حس اینکه مردم حالم را مى پرسند و براى سالمتى ام دعا مى کنند و با دیدنم لبخند مى زنند، تا اندازه زیادى روحیه ام را خوب 

مى کند.
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مهران احمدى بازیگر در گفتگویى درباره فیلم
ف ف» «است،گفت: به نظرم «اکسیدان
که تماشاچى احساس مىکنم
خوبى هم که در این مدت دا
لحظاتى از فیلم خیلى خند
این بازیگرادامه داد:بــه
شده اى در سینماست،
اشتباه گرفته مى شود

شکل مى دهد و همین
و اجرا شده است.

مهران احمدى در
فیلم سینمایى در
تنها جایى که مى
شکل جدى تر

نیز چنین چیزى
داشته اما به نظ
سانسور در تلو
تلویزیون را تم
او ادامه داد:با ا
حســاس ترى
براى تماشاى فیل
روشن تر است.به نظ
اینکه هر چیزى م و
مهــران احمــدى
«اکسیدان»گف
درخشــ
باز
م

« اکسیدان
امتحان شده  د

پیشنهادهایشان راقبول نمى کنم. حس اینکه مردم حالم را مى پر
مى کند.

«قاتل اهلــى» براســاس جدیدترین مصوبات 
شــوراى صنفى نمایش فیلم سینمایى «قاتل 
اهلى» به کارگردانى مســعود کیمیایى که 
حضور خبرساز و پرحاشیه در جشنواره فیلم 

فجر داشت، نیمه پاییز اکران خواهد شد.
در تازه ترین جلسه شــوراى صنفى قرارداد 
فیلم ســینمایى «قاتل اهلى» به کارگردانى 
مسعود کیمیایى بعد از فیلم «قهرمانان کوچک» 
به کارگردانى حســین قناعت و فیلم «کمدى 
انســانى» به کارگردانى هادى کریمى بعد از فیلم 

«قاتل اهلى» در گروه سینمایى آزادى بسته شد.
«قاتل اهلى» که تازه ترین ســاخته کارگردان باســابقه سینما 
محسوب مى شود، به دلیل اختالف نظرى که بین کیمیایى و منصور لشکرى قوچانى تهیه کننده به وجود 
آمد، با برخى حواشــى روبه رو بود. غالمرضا فرجى سخنگوى شوراى صنفى نمایش در گفتگویى،زمان 

تقریبى اکران «قاتل اهلى» را آبان ماه اعالم کرده است.

کران
 راه ا

ایى در
«قاتل اهلى» مسعود کیمی

تمایل به ساخت «ستایش3 »
سعید سلطانى، کارگردان سریال «ستایش3» با اشاره به تولید ادامه این سریال گفت: ما که تمایل به ساخت ادامه 

«ستایش» داریم، اما قبل از آن خواست تلویزیون مهم است که باید مقدمات این جریان را آماده کند.
وى ادامه داد:  باید به این سریال بودجه تخصیص داده شود و فیلمنامه هم نوشته شود. ما هم مثل مردم دوست داریم 
تا این اتفاق بیافتد چه با من چه بدون من. خود مجموعه آنقدر جذابیت داشت که اگر با هر کارگردانى ساخته شود این 
قصه درگیر کننده خواهد بود. این کارگردان با اشاره به مؤلفه هاى جذابیت این سریال پرمخاطب گفت: «ستایش» 
زاویه نگاه جدیدى به آدم ها داشت. ما با دو طرز تفکر مواجه بودیم یکى خانواده ستایش و دیگرى خانواده حشمت 
فردوس. به عالوه اینکه با سرنوشت دخترى مواجه بودیم که در ابتداى امر به نظر بى دست و پا و بى تجربه به نظر 
مى رسد و اما گذر زمان و حوادثى که برایش اتفاق مى افتاد از او یک زن مى ساخت که از پدر بیمار و دو فرزند یتیمش 

نگهدارى مى کرد. این سریال در اصل گذرى بود که از یک زن، انسانى پر تکاپو مى ساخت.

سیدان» که این روزها در اکران سینماها 
ى تماشــاچى فعلى سینماى ماست و 
ما بیرون نمى آید.  تصور مى کنم فروش 
ضایت مخاطب از فیلم است و به شخصه 

ش را دوست داشتم.
س کمدى«اکســیدان» فرمول امتحان

ساس آن شــخصى توسط اطرافیانش 
در فیلم، کمدى موقعیت و شخصیت را 
یلم «اکسیدان» به خوبى طراحى،نوشته 

از صحبت هایــش درباره ممیزى این 
هنرى نیز گفت:معتقدم م توسط حوره

ت تر حرف زد ،ژانر کمدى است،قطعاً در 
ف ها را نمى توان مطرح کرد و در تمام دنیا 
ت.سانسور در کشور ما نیز از قدیم وجود 
ه گسترده ترى نسبت به تلویزیون است. 
ى قبول دارم چرا که تماشاچى عام ترى 

ا در سینما مخاطب حق انتخاب دارد.
ن در برخورد با فیلم هایى که شــرایط 
میزى و سانسور شرایط سنى خاصى را 
ر این صورت تماشاچى تکلیفش با فیلم 
 بهترى است تا سانسور کردن یک فیلم 

ود حذف شود.
ـه اشــاره بــه ویژگى هــاى فیلــم 
دى  در مقام نویسنده و کارگردان فیلم 
عزتى  و امیر جعفرى عزیز  وتمامى  ووووواد
ججه یک هستند و وظیفه اى که به آنها 

ه درستى انجام دادند.
یلم «اکسیدان» بخاطر شوخى با کلیسا 

چار حواشى شد.

ینماست

جدیدترین اثر کارگردان برنده اسکار، اصغر فرهادى، با حضور پنلوپه 
کروز و خاویر باردم، «همه مى دانند» نام گرفت.
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نام گرفت.
این فیلم یــک درام خانوادگى و یک 
تریلر روانشناســانه است. در جریان 
این فیلم دزدیده شدن یک دختربچه 
باعث برمال شــدن رازهاى مگوى 

یک خانواده مى شود.
این پــروژه ســینمایى بــه زبان 
اسپانیایى است و بازیگران اصلى آن 
پنلوپه کروز و خاویر باردم خواهند بود.

لوییس الکین، فیلمبردار مطرح  خوزه
اســپانیایى که در هفتادمین جشنواره 

لوکارنو از وى به صورت ویژه تجلیل شد 
قرار است تصویربردارى این پروژه را بر عهده 

داشته باشد.
اصغر فرهادى یکى از موفق ترین کارگردانان 

ایرانى در سطح بین المللى است و تاکنون 
دو اسکار بهترین فیلم خارجى را کسب 

کرده است.

«همه مى دانند»... 

نگهدارى مى کرد. این سریال در اصل گذرى بود که از یک زن، انسانى پر تکاپو مى ساخت.
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پنیر از قدیمى ترین فرآورده هاى جانبى شــیر اســت که 
مصرف آن به ویژه در وعده صبحانــه در میان ایرانیان از 
قدمت طوالنى برخوردار اســت. پنیر، فرآورده اى اســت 
متشکل از چربى و پروتئین شیر به همـراه کلسیم و فسفرى 

که به صور مختلـف بـا پـروتئین شـیر ترکیـب شده اند.
همچنین پنیر عالوه بر چربى، پروتئین و کلسیم و فسفرى 
که با پروتئین ترکیب شده داراى مقادیر کمى از کلیه اجزاى 
تشکیل دهنده شیر، نظیر گلوســیدها، نمک هاى معدنى 
محلول، مواد ازتـه غیرپروتئینى و... است و بعضى از این مواد 
با اینکـه مقدارشـان نسبت به محتواى موجود در شیر کمتر 

است، بر خصوصیات پنیر تأثیر گذارند.
خواص پنیر تنها به ارزش غذایى آن بســنده نشده و این 
ماده خوراکى از خواص درمانى بسیار براى سالمت و رشد 
برخوردار است. مصرف پنیر کم چرب و کم نمک میزان ابتال 

به بیمارى هاى قلبى را کاهش مى دهد.
به طور کلى خواص پنیــر و مصــرف آن مى تواند باعث 
محافظت از فــرد در مقابل ابتال به بیمــارى هایى مانند 
سرطان، دیابت، پوکى استخوان، خرابى دندان ها، ریزش 
موى سر و چین و چروك پوستى شود. در ادامه این مطلب با 

خواص پنیر، انواع و ارزش غذایى آن آشنا شوید.

انواع پنیر
پنیر از پرطرفدارترین و پرمصرف ترین محصوالت غذایى 
جهان است که با انواع شیر و با روش هاى مختلف مى توان 
آن راتهیه کرد. یکى از راه هاى طبقه بندى انواع پنیر، گروه 
بندى آن براساس میزان سفتى پنیر است و شامل انواع زیر 

مى شود:
پنیر خشک: این نوع پنیر بسیار سفت و خشک است یکى 

از انواع آن پنیر پارمزان است.
پنیر نیمه خشک: بسیارى از انواع پنیر در این دسته قرار 

مى گیرند و شامل انواع چدار و فتا مى شود.
پنیر نرم یا نیمه نرم: پنیرموتزارال، کممبر و انواع محلى 
از مهمترین اعضاى این خانواده هســتند و هم به صورت 

همراه با غذا و هم به تنهایى قابل مصرف است.
پنیر خیلى نرم: ماسکارپونه، پنـــیر خامه اى، ریکوتا و 

کاتج چیز، پنـیرهاى مشهور این گروه هستند.

خواص پنیر 
پنیرهاى تازه داراى طبع سرد و تر بوده و هرچه پنیر کهنه 
تر باشد طبع آن گرم تر مى شود. برخى از مهمترین خواص 

پنیر و فواید مصرف آن شامل موارد زیر  است:
انواع پنیر، سرشار از پروتئین و کلسیم است و مقادیر زیادى 
هم فسفر دارد. همچنین حاوى بسیارى از مواد موجود در 
گوشت است. بنابر این غذایى بسیار مقوى و مغذى براى 
همه گروه هاى سنى به ویژه کودکان و نوجوانان در حال 

رشد و زنان باردار محسوب مى شود.
از خواص پنیر افزایش حفظ و سالمت دندان هاست. پنیر 
به دلیل میزان باالى کلســیم موجود در آن براى سالمت 

دندان ها مفید اســت. همچنیــن داراى خاصیت ضد 
میکروبى در حفره دهــان بوده و مانع از 
اســیدى شــده بزاق دهان و در نتیجه 

تشدید پوســیدگى دندان ها 
مى شود.

مصــرف پنیــر جایگزین 
مناسبى  بســیار 

براى شــیر اســت، به ویژه براى افرادى که حساسیت به 
الکتوز دارند و نمى توانند شیر مصرف کنند.

مصرف پنیر هنگام شــب و قبل از خواب به داشتن خواب 
راحت و آرام کمک مى کند.

پنیر غنى از کلســیم، فسفر و ســایر عناصر غذایى است، 
همچنین بهترین نسبت کلسیم به فسفر که براى سالمت 
استخوان ها نیاز است در پنیر و شیر یافت مى شود، از این رو 
یکى از مهمترین خواص پنیر افزایش سالمت و استحکام 

استخوان ها و پیشگیرى از پوکى استخوان است.
مواد مغذى موجود در شیر و پنیر از جمله کلسیم و منیزیم 
خطر مبتال شــدن به بیمــارى دیابت نــوع 2 را کاهش

 مى دهند.
پنیر داراى چربى طبیعى اســت و لذا کمک به 

کاهش وزن و تناســب انــدام از 
خواص پنیر و فوایــد مصرف آن 

است.

مضرات پنیر 
پنیر حــاوى نوعى ماده به 
تیرامین  نــام 
است 

که تجمع زیاد آن در مغز باعث کندى ذهن مى شــود. در 
حالت طبیعــى آنزیم هاى موجود در بــدن قادر به تجزیه 
این ماده هستند ولى درصورت زیاده روى در مصرف پنیر، 
آنزیم ها نمى توانند چنانکه باید آن را بشکند، به همین دلیل 
اســت که متخصصان تغذیه توصیه مى کنند از مصرف 
پنیر به تنهایى اجتناب کنید و آن را همــراه با نان و گردو 

مصرف کنید.
استفاده از پنیرهاى شور و با چربى زیاد براى بیماران قلبى 

عروقى و مبتال به فشار خون باال مضر است.
زیاده روى در مصرف پنیر براى مبتالیان به ورم کبد و کیسه 

صفرا توصیه نمى شود.
توصیه مى شود از پنیر تازه به دلیل احتمال ابتال به بیمارى 

تب مالت خوددارى شود.

مزایاى خوردن پنیرمزایاى خوردن پنیر

کاهش وزن با ماهى تن 

کره بادام در مقایسه با کره بادام زمینى متشکل از مواد مغذى 
مختلف و درصد باالیى از اســیدهاى چرب ضرورى است. 
بسیارى از افراد معتقدند که کره بادام بسیار چرب خواهد بود 
اما چربى موجود در کره از نوع اشباع نشده بوده که براى حفظ 

سالمتى قلب کاربرد دارد.

ویتامین ها و موادمعدنى
کره مغز بادام حاوى ویتامین هاى محلول در آب و محلول در 
چربى بسیارى است. ویتامین هاى محلول در آب برخالف 
ویتامین هاى محلول در چربى در بدن ذخیره نمى شــوند. 
به طور کلى تمام ویتامین ها به رشد و سالمت بدن کمک 
مى کند. یک قاشــق غذاخورى کره مغز بادام حاوى 100 
کالرى، 10 گرم چربى، یک گرم چربى اشــباع شده، 4 گرم 
کربوهیدرات، یک گرم فیبرغذایــى، 2 گرم پروتئین و فاقد 
سدیم و کلسترول اســت. همچنین این نوع کره حاوى 4 
درصد ارزش روزانه توصیه شده کلسیم، روى، آهن و فوالت 
بوده و همچنین  2 درصد نیاسین، 8 درصد فسفر و 10 درصد 

منیزیم دارد.

پروتئین
پروتئین بخش بزرگى از ســاختار بدن انســان را تشکیل

 مى دهد که حاوى اســیدهاى آمینه بسیارى است. 20 نوع 
پروتئین در بدن وجود دارد که 8 پروتئین آن، جزو اسیدهاى 
آمینه محسوب مى شوند. این اســیدهاى آمینه در بدن به 
صورت کافــى تولید نمى شــود، بنابراین بایــد با دریافت 
موادمغذى حاوى این اســیدهاى آمینه به تولید آنها کمک 
کرد. دو قاشق غذاخورى کره مغز بادام حاوى 4 گرم پروتئین 
است که میزان باالیى از پروتئین به حساب نمى آید، اما مى 
توان براى افزایش میزان پروتئین دریافتى بدن، این کره را به 

شیک پروتئین اضافه کرد.

اسیدهاى چرب امگا 3
بیشتر مغزها حاوى اسیدهاى چرب امگا 3  است؛ امگا 3 از بدن 
دربرابر حمله قلبى، سکته و بیمارى قلبى محافظت مى کند. 
امگا3 در ماهى هاى موجود در آب هاى سرد مانند ماهى خال 
مخالى، سالمون و ساردین بیشتر است. همچنین نوع غنى 
شده  کره بادام با روغن ماهى نیز مى تواند به طور چشمگیرى 

درصد امگا 3 را در بدن باال ببرد.

کاهش دهنده کلسترول
براساس مطالعات انجام شده، رژیم غذایى گیاهخواران بر پایه 
میوه، بادام، سبزیجات، روغن سبزیجات، جو دو سر و جو بارلى 

مى تواند به کاهش کلسترول کمک کند.

مالحظات
در صورت آلرژى به آجیل و انواع مغزها، قبل از مصرف کره 
بادام با پزشک خود مشورت کرده و در صورت آلرژى به ماهى 
به برچسب روى کره براى اطمینان از غنى نشدن با روغن 

ماهى مراجعه کنید.

فواید بى نظیرکره بادام

خواص
 لیمو ترش 

براى 
سالمت 
موها 

ماهى تن حاوى موادمغذى ضرورى براى بدن از جمله 
نیاسین، ویتامین B۶، ویتامین B۱۲، فسفر و سلنیوم است. 
همچنین سرشار از پروتئین بوده، به طورى که میزان آن 
بیشتر از کربوهیدرات و چربى است. بنابراین درصورتى 
که قصد کاهش وزن دارید ماهى تن را جایگزین گوشت 

و ماهى کنید.

کالرى و چربى پایین
ماهى تن نسبت به گوشــت گاو و مرغ میزان کالرى و 
چربى کمترى داشــته، به طورى که 99 گرم از ماهى 

تن سبک کنسرو شده در آب فقط 86 
کالرى و یک گرم 

چربى دارد. همین میزان از سینه مرغ کبابى بدون پوست 
حاوى 165 کالرى و 3/6 گرم چربى و همچنین همین 
مقدار از فیله گاو گریل شده حاوى 198 کالرى و 8/3گرم 
چربى اســت. براى کاهش وزن 453 گرم در هفته، باید 
500 کالرى از میزان دریافت روزانــه خود را کم کنید، 
همچنین مى توانید روزانه 500 کالرى بیشتر از طریق 
ورزش بسوزانید یا تلفیقى از این دو روش را به کار گیرید.

منبع خوبى از پروتئین 
براســاس مطالعات  صورت گرفته تغذیه و متابولیسم، 
افرادى کــه از رژیم غذایــى کم کالرى بــا پروتئین 
باال پیــروى مى کننــد ( 1 گرم پروتئیــن و 1 گرم 
کربوهیدرات)، نسبت به  افرادى با رژیم غذایى1 
گرم پروتئیــن و 3 گرم کربوهیــدرات، وزن 
بیشــترى کم مى کننــد. الزم به ذکر 
اســت که 99 گرم از کنسرو 
ماهى تن سبک 19/4 گرم 

پروتئین دارد.

چربــى امــگا 3 و حس 

سیرى
با یک رژیم سرشــار از اســیدهاى چرب امگا 3 به 

راحتى کاهش وزن را تجربه خواهید کرد زیرا به شــما 
حس سیرى مى بخشد. افراد در رژیم هاى غذایى غنى 
از امگا3 با دریافت روزانه بیش از 1/300میلى گرم امگا 
3 نسبت به رژیم هاى غذایى کم کالرى و امگا 3 کم با 
میزان مصرف 260 میلى گرم در روز، احساس گرسنگى 
کمترى خواهند داشــت. گفتنى است مصرف 85 گرم 
از کنســرو ماهى تن ســبک در حدود 230 میلى گرم 

اسیدهاى چرب امگا 3 دارد.

مالحظات
منبع اصلى پروتئین دریافتى شــما نباید تنها ماهى تن 
باشد زیرا در کنار کمک به کاهش وزن ممکن است باعث 
ورود مقدار زیادى جیوه به بدن شما شود. کنسرو ماهى 
تن ســبک، نوعى از ماهى تن بوده که کمترین میزان 
جیوه را دارد، بنابراین براساس توصیه سازمان حفاظت از 
محیط زیست آمریکا، مصرف 340 گرم از این نوع ماهى 
در هفته ایمن است. همچنین درصد جیوه در ماهى تن 

آلباکور باالست و مصرف 170 گرم از آن بى ضرر است.

لیموترش که به خشــک آن لیمو عمانى گفته
 مى شود، از مرکبات بســیار پرطرفدار، با ارزش 
غذایى باال و بسیار مؤثر در درمان بیمارى هاست. 
به طور کلى براى استفاده از خواص لیموترش، مى 
توان آن را خشک کرد تا عالوه بر نگهدارى براى 
مدت طوالنى ، قابل حمل به ســایر مناطق نیز 
 B، باشد. لیموترش سرشار از ویتامین هاى گروه
A و ویتامین C مى باشد و مصرف آن در تقویت، 
تغذیه و تعادل عصبى بدن بســیار مؤثر اســت. 
خواص لیموترش شامل قابض، آنتى اکسیدان، 
ضد التهاب، ضد سرطان، ضد قارچ و باکترى است. 
همچنین این میوه ترش مفید، براى پیشگیرى 
از بیمارى ها و مشکالتى مانند سرماخوردگى، 
آنفلوآنزا، التهاب گلو، عفونــت هاى باکتریایى، 
فشارخون باال و همچنین مشکالت گوارشى و 

پوستى بسیار مفید است.

گیاه شناسى لیمو ترش
لیمو ترش از تیره مرکبات اســت که در ایران در 
شمال و جنوب کشور پرورش داده مى شود. این 
میوه پس از رسیدن کامل به رنگ زرد خوشرنگى 
در مى آید. از پوســت لیموترش اسانسى تهیه 
مى شود که عطر مخصوصى دارد. در این زمینه 
لیموى سبز و نارس، بیش از لیموى زرد و رسیده 
کاربرد دارد. میوه، پوست میوه، برگ و پوست ریشه 

این گیاه نیز مصارف طبى دارد.

خواص لیموترش 
طبع لیموترش ســرد و خشک اســت. برخى از 
مهمترین خواص درمانى لیموترش شامل موارد 

زیر مى شود:
لیمو ترش براى سلول هاى پوستى بسیار مفید 
است، باعث افزایش شــادابى، لطافت، نرمى و 
رطوبت بیشتر پوست مى شــود و پدیده پیرى 

و چین و چروك پوســت را به تعویق مى اندازد. 
همچنین استفاده مکرر از آب لیموترش بر روى 
زخم ها و سوختگى هاى قدیمى، مى تواند به محو 
شدن زخم ها کمک کند و یک عامل خنک کننده 
بسیار قوى براى سوزش پوست است که یکى از 

مهمترین خواص لیموترش به شمار مى رود.
اســتفاده از لیموترش براى درمان شکنندگى
 ناخن ها مفید است. به این منظور به مدت یک 
هفته صبح وشــب به ناخن خود آب لیموترش 

بمالید و ماساژ دهید.
لیموترش در ســفید کردن دندان ها و رفع بوى 
بد دهــان مؤثر اســت. براى رفع جــرم دندان
 مى توانید هفته اى یک بار دندان هاى خود را با 
آب لیموترش مسواك بزنید. همچنین ماساژ آب 
لیموترش بر روى لثه، از خونریزى لثه جلوگیرى 
مى کند و همچنین مى تواند بوى بدن دهان را 
که ممکن است از بیمارى هاى مختلف لثه شکل 

گرفته باشد را از بین ببرد.
خواص لیموترش براى سالمت موها شامل رفع 
شوره ســر، درمان ریزش مو و دیگر مشکالت 

مربوط به مو و پوست سر است. جالب است 
بدانید تماس مستقیم آب لیموترش با مو، به 

مو درخشش فوق العاده اى مى بخشد.
یکى از خواص لیموترش کاهش درجه 

حرات بدن و رفع تب است. طبیعت 
لیمو سرد است و مصرف شربت 
لیموترش بــراى افراد دراى 
مزاج گرم و درمان گرمازدگى 

بسیار مناسب است.
لیموترش خاصیت ضد چربى 

و چربى سوزى دارد، باعث کاهش 
چربى خون و به تبــع آن،کاهش بروز 

خطر بیمارى هاى قلبى مى شود. 
لیموترش خاصیت ســم زدایــى دارد و 

مصرف آن سم هاى جمع شده در کبد را نابود مى 
کند و ضد امراض کبدى است.

آب لیمو ترش براى درمان اسهال عادى و اسهال 
خونى مفید بوده، بهترین درمــان خون در ادرار 

خوردن آب لیمو ترش است.

ارزش غذایى لیمو ترش
لیمو ترش سرشــار از انواع ویتامین ها به ویژه 
ویتامین C اســت. همچنین عناصــر و امالح 
مورد نیاز بدن نیز در این میوه بــه مقدار فراوان 

یافت مى شود.

مضرات لیموترش
مصرف لیموترش براى کسانى که به بیمارى زخم 
معده مبتال هستند مضر بوده، بهتر است این افراد 

از افراط در مصرف آن پرهیز کنند.
مصرف زیاد لیموترش مى تواند به میناى دندان 
آسیب برساند، بنابراین توصیه مى شود بالفاصله 
بعد از مصــرف آن دهان خود را بــا آب چند بار 

شستشو دهید.

9چربى کمترى داشــته، به طورى که 99 گرم از ماهى 
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براســاس مطالعات  صورت گرفته تغ
افرادى کــه از رژیم غذایــى کم کا
1باال پیــروى مى کننــد ( 1 گرم پر
کربوهیدرات)، نسبت به  افرادى
3 گرم کربو پروتئیــن و 3گرم
بیشــترى کم مى کن
اســت که
ماهى تن
پروتئین دا

چربــى امـ

انگور از جمله میوه هاى است که با تنوع و پراکندگى 
زیادى که در ســطح جهان دارد، بعد از ســیب از 

پرطرفدارترین میوه ها در نزد کودکان مى باشد.
انگور منبع غنــى ترکیبات آنتى اکســیدانى براى 
کودکان است. انواع انگورها در رنگ هاى مختلف 
غنى از ترکیبات آنتى اکسیدانى است که مى تواند 
بدن کودك را در برابر ترکیبات اکسیدانى محافظت 

کند.
از جمله مهمترین ترکیبات آنتى اکسیدانى موجود در 

انگور مى توان به ویتامین C اشاره کرد.
براى مثال 240 گرم انگور حــاوى 16 میلى گرم 
ویتامین C مى باشــد و از آنجایى که بدن کودکان 
روزانه به 15 تا 45 میلى گــرم ویتامین C نیاز دارد، 
بنابراین انگور مى تواند به عنوان یکى از منابع خوب 

براى تأمین این ویتامین براى بدن کودکان باشد.
انگور بهبود دهنده سیستم قلبى عروقى در کودکان 
است. بر اساس تحقیقات انجام شده مشخص شد که 
مصرف منظم انگور در رژیم غذایى کودکان مى تواند 
تا حدى باعث باالرفتن هموگلوبین و ســلول هاى 

قرمز خون شود.
البته این در صورتى اســت که کودك از یک رژیم 
غذایى متنوع و مناســب نیز پیروى کند. عالوه بر 
این در انگور مقادیر باالیى از عنصر پتاســیم وجود 
دارد به طورى که حدود یک خوشــه کوچک انگور 
مى تواند حدود 288 میلى گرم از این عنصر را براى 

بدن کودك تأمین کند.
عنصر پتاسیم در تنظیم ضربان قلب و بهبود سیستم 

هضم و جذب بدن نقش قابل مالحظه اى دارد.
انگور کمک کننــده به هضم آســان در کودکان 
مى باشد. انگور رسیده با تنظیم میزان اسیدیته معده 

در کودکان باعث هضم بهتر مى شود.

مالحظات مهم در مورد مصرف انگور در 
کودکان

والدین باید توجه کننــد، با وجود اینکــه انگور از 
جمله میوه هاى خوب براى کودکان مى باشــد، اما 

مالحظاتى نیز در مورد مصرف این میوه باید مورد 
توجه قرار گیرد که از آن جمله مى توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
1- انگور باید حتمًا بعد از یکسالگى به کودك داده 
شود، چون که قبل از این سن امکان آلرژى زا بودن 

آن وجود دارد.
2- در مورد کودکان زیر دو سال، باید والدین مطمئن 
باشــند که عمل جویدن در کودك بــه طور کامل 
تکامل یافته است و امکان اینکه کودك حبه هاى 
انگور را به دلیل ناتوانى در جویدن ببلعد وجود ندارد.

در ضمن بهتر است در کودکان کوچک تر حبه هاى 
انگور دانه دانه به کودك داده شود تا از بلعیدن جمعى 
حبه هاى انگور توسط کودك و امکان بروز خفگى 

و گیر کردن حبه ها در حلق کودك جلوگیرى شود.
3- رسیده بودن انگور براى مصرف کودکان بسیار 
مهم مى باشد، چون که مصرف انواع نارس و ترش 
مى توانند باعث مسمومیت یا دل درد شوند. بنابراین 
بهترین انتخاب براى کودکان، انگورهاى شیرین و 

رسیده مى باشد.
4- از آنجایى که ممکن است بر روى انگور باقیمانده 
سموم شیمیایى وجود داشته باشد و این سموم باعث 
مسمومیت در کودك شوند، بنابراین انگور مصرفى 
براى کودك باید به خوبى توســط والدین شسته و 

ضدعفونى شوند.
5- با وجود اینکه بســیارى از کــودکان مى توانند 
انگور را بدون بروز هیچگونه عارضه اى اســتفاده 
نمایند امــا در بعضى کودکان که سیســتم ایمنى 
ضعیفــى دارند، ممکن اســت مصــرف برخى از 
گونه هاى انگور آلرژى زا باشــند و عوارضى مانند 
دل درد و یــا قرمــزى خفیــف پوســتى را ایجاد 

کند.
6- بهتر است انگورهایى که در یخچال نگهدارى 
مى شــوند، مدت کوتاهــى بیرون یخچــال قرار 
گیرند تا درجه حــرارت آنها به درجه حرارت محیط 
نزدیک شــود و ســپس توســط کودکان استفاده 

شوند.

نعمت ا... مســعودى، متخصص طب سنتى گفت: 
هرچه غــذا تازه تــر و خوش طعم تر باشــد بهتر و

 ســریع تر جذب بدن مى شــود و اعضــاى بدن 
مى توانند از این ماده خوراکى استفاده بیشترى کنند. 
وى افــزود: اما اگــر غذا مانــده، بدطعــم و بدبو 
باشــد هضم دیرتر اتفاق مى افتــد و اعضاى بدن 
را خســته تر مى کنــد. همانطــور که وقتــى وارد 
فضاى خوشــبویى مى شــویم بدن لذت مى برد، 
خــوردن غذاهــاى خوش طعم نیــز اعضاى بدن 
را فرحنــاك مى کنــد و قــدرت آنهــا را افزون تر

 مى کند. 
مســعودى گفت: هر عضوى قوه هاضمه، جاذبه، 
ماســکه (نگهدارنده) و قوه دافعه دارد، همه اعضا 
این قوا را دارند و اگر مشکلى از باب طعم و مزه غذا 
وجود داشته باشد قواى بدن ضعیف خواهد شد. به 
همین دلیل توصیه مى شــود در طبخ غــذا از انواع 
ادویه همچون زردچوبه، دارچین، هل و گل ســرخ 
که باعث خوش طعمى و خوش عطرى غذا مى شود 

استفاده شود.
این متخصص طب سنتى اضافه کرد: طعم غذا باید 
معتدل باشد، افرادى که در غذاى خود بیش از حد از 
فلفل یا نمک استفاده مى کنند قوا را ضعیف مى کند 
اینکه در بعضى از مناطق جهان همچون هند در طبخ 
غذا از فلفل زیاد استفاده مى شود ایرادى ندارد زیرا 
این نوع غذا متناسب با آب و هواى آن کشور است 
یعنى هندى ها به دلیل گرمــاى بیش از اندازه باید 
غذاهاى تند مصرف کنند تا از ضعیف شدن گوارش 

جلوگیرى کنند. 
وى ادامه داد: توصیه نمى شــود که غذا بسیار کم 
نمک باشــد زیرا نمک طعم دهنده غذاســت و به 
هضم و جذب غذا کمک مى کند. همچنین مصرف 
غذاهاى مانده باعث مى شــود کــه ویتامین هاى 
ماده غذایى به بدن نرســد به همیــن دلیل باید به 
انــدازه هر وعــده، غذا طبــخ شــود و از مصرف 
غذاهــاى چنــد روز و یک هفتــه مانــده پرهیز 

شود.

اهمیت مصرف انگور براى کودکاناهمیت مصرف انگور براى کودکان

ضعف اعضاى بدن با غذاهاى بدبو ضعف اعضاى بدن با غذاهاى بدبو 

در شیر کمتر 

 نشده و این 
المت و رشد 
ک میزان ابتال 

 تواند باعث 
 هایى مانند 
ن ها، ریزش 
ین مطلب با 

الت غذایى 
ف مى توان 
ع پنیر، گروه 
مل انواع زیر 

ک است یکى 

ن دسته قرار 

باشد طبع آن گرم تر مى شود. برخى از مهمترین خواص  تر
پنیر و فواید مصرف آن شامل موارد زیر  است:

انواع پنیر، سرشار از پروتئین و کلسیم است و مقادیر زیادى 
هم فسفر دارد. همچنین حاوى بسیارى از مواد موجود در 
گوشت است. بنابر این غذایى بسیار مقوى و مغذى براى 
همه گروه هاى سنى به ویژه کودکان و نوجوانان در حال 

رشد و زنانباردار محسوب مى شود.
از خواص پنیر افزایش حفظ و سالمت دندان هاست. پنیر 
به دلیل میزان باالى کلســیم موجود در آن براى سالمت 

دندان ها مفید اســت. همچنیــن داراى خاصیت ضد 
میکروبى در حفره دهــان بوده و مانع از 
اســیدى شــده بزاقدهان و در نتیجه 

تشدید پوســیدگى دندان ها 
مىشود.

مصــرف پنیــر جایگزین 
مناسبى  بســیار 

مواد مغذى موجود در شیر و پنیر از جمله کلسیم و منیزیم 
2خطر مبتال شــدن به بیمــارى دیابت نــوع 2 را کاهش

 مى دهند.
پنیر داراى چربى طبیعى اســت و لذا کمک به 

کاهش وزن و تناســب انــدام از 
خواص پنیر و فوایــد مصرف آن 

است.

مضرات پنیر 
پپپنیرحــاوى نوعى ماده به 
تیرامین  نــام 
است 

زیاده روى در مصرف پنیر براى مبتالیان به ورم کبد و کیسه 
صفرا توصیه نمى شود.

توصیه مى شود از پنیر تازه به دلیل احتمال ابتال به بیمارى 
تب مالت خوددارى شود.

ست. جالب است 
موترش با مو، به 

مى بخشد.
کاهش درجه 

طبیعت 
بت
ى
ى

بى
کاهش

کاهش بروز 
 شود. 

زدایــى دارد و 
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هوشــنگ حریرچیان هنرمند طنزپرداز مطرح اصفهانى 
در چهارمین گفتگوى  اختصاصى خود با نصف جهان در 
مورد شهرآورد اصفهان برایمان صحبت کرد.  این گفتگو 

را از دست ندهید.
استاد! در جریان شهرآورد اصفهان 
هستید؟ سپاهان و ذوب آهن پنج شنبه 

به مصاف هم مى روند.
خب به سالمتى! دو تیم اصفهانى و شهرآورد و ان شاءا... 
هم که هواداران اصفهانى از این دیدار اســتقبال خوبى 
به عمل بیاورند و بازى خوبــى از آب در بیاید. به نظر من 
بهترین و دوست داشــتنى ترین دیدار لیگ همین دربى 

اصفهان است. چون دو طرف ماجرا اصفهانى هستند.
بازى در ورزشگاه فوالدشهر برگزار 
مى شود. استاد به ورزشگاه مى روید؟

من خیلى دوست دارم ولى ســن ما و بیمارى کمتر اجازه 
مى دهد که بتوانم در ورزشگاه حضور داشته باشم ولى اگر 
شرایط مهیا باشد چرا که نه. خیلى دوست دارم که در کنار 

هواداران سپاهان و ذوب آهن حضور داشته باشم.
شما که سپاهانى هســتید و دوست 
دارید ســپاهان برنده  شود. درست 

است؟
بله دیگر. ما از قدیم طرفدار سپاهان بودیم و البته  بعد از 
سپاهان هم ذوب آهن را دوست دارم. همیشه دوست دارم 
این دو تیم از خجالت تیم هاى دیگر بــه ویژه تیم هاى 

تهرانى در بیایند و پرچم اصفهان همیشه باال باشد.
استاد! پارسال مى گفتید که مى خواهید 
در ترکیب ســپاهان به میدان بروید! 
چى شد ماجرا؟! ما هر چه بازى هاى 
سپاهان را دیدیم که خبرى از شما نبود!

بله.حق با شماست! قرار بود سال گذشــته در شهرآورد 
اصفهان با پیراهن ســپاهان بازى کنم که شرایط مهیا 
نشد. هم ذوب آهنى ها حسابى ترسیده بودند که با بازى 
من کارشان سخت مى شود و هم اینکه فدراسیون قوانین  
سختى گذاشــت که مانع بازى کردن من مى شد. به هر 
حال من آماده بودم و شاید مصلحت نبود که بازى کنم. 
ضمن اینکه پارسال محرم نویدکیا هم خداحافظى کرد و 
شاید همه فکر مى کردند من مى خواهم جاى او را پر کنم. 
واقعاً حیف شد که محرم خداحافظى کرد. زوج من و محرم

طوفان به پا کند! مــى توانســت  
امسال چطور؟ 

قصد ندارید که در شهرآورد اصفهان 
به میدان بروید؟

امسال آقاى  زالتکو کرانچار خیلى از من درخواست کرد 
که در ترکیب سپاهان به میدان بروم. به خصوص اینکه 
سپاهان امسال با مشکل هافبک بازیساز مواجه بود و من 
 ITC خیلى مى توانستم کمک کنم منتها باز هم با مشکل

مواجه شدم!
اســتاد! ITC که متعلق به بازیکنان 

خارجى است! شما که ایرانى هستید!
بله. ولى فدراسیون به جنبه هاى بین المللى من نگاه کرد 
و اعتقاد داشت که من هم نیاز به ITC دارم  و این مشکل 
را بهانه کردنــد که من نتوانم بازى کنم. از فدراســیونى 
که آقاى تاج رئیس آن هستند و اصفهانى هستند انتظار
 مى رفت که مشــکل مرا حل کنند. به ویژه اینکه در این 

شرایط سپاهان به من نیاز دارد!
اگر در شهرآورد بازى مى کردید کار 

ذوب آهن خیلى سخت مى شد!
شــک نکنید که اگر در میــدان بودم کابــوس امیرخان

 مى شدم. به هر حال امیر قلعه نویى پر افتخارترین مربى 
لیگ برتر است و دوست ندارد تیمش به این راحتى ها ببازد 
و حضور من کار را برایش ســخت مى کــرد. االن خیال 
امیرخان راحت باشــد که غایب بزرگ شهرآورد اصفهان 

هستم!
اســتاد! پیش بینى تــان از نتیجه 

شهرآورد چیست؟
خیلى سخت است. سپاهان در سه هفته گذشته خوب نتیجه 
نگرفته و حتماً برد مى خواهد و ذوب آهن هم شرایط خوبى 
دارد. دو تیم مربیان بزرگى دارند و هوادارانى متعصب. واقعًا 

پیش بینى خیلى خیلى سخت است.
خواهرزاده شما مسعود تابش یکى از 
پیشکسوتان سپاهان و معاون فعلى 
این باشگاه است. وقتى که سپاهان 
نتیجه نمــى گیرد او را بازخواســت 

نمى کنید؟
نه. مسعود وقتى سپاهان مى بازد خیلى طرف ما نمى آید 
چون مى داند که ما عصبانى هســتیم(مى خندد) مسعود 
واقعاً یکى از افتخارات خانواده ماست که هم در تحصیل و 
هم در ورزش توانست یکى از بزرگان اصفهان و سپاهان 
شود. شما شک نکنید اگر مسعود به تهران رفته بود بیشتر 
از او گفته و شنیده مى شــد ولى بخاطر عشق به سپاهان 
ماند و در مسئولیت هاى مختلف به تیم محبوب شهرش 

خدمت کرد.
حاال منهاى شهرآورد اصفهان پیش 
بینى تان از لیگ امسال چیست و فکر 
مى کنید که چه تیمــى در این دوره از 

رقابت ها قهرمان شود؟
پرسپولیس مربى خوبى دارد و حسابى هم آنطور که دوستان 
مى گفتند هزینه کرده و بازیکنان خوبى را هم به خدمت 
گرفته است. همین که آنها توانستند مهدى طارمى را حفظ 
کنند کار بزرگى کردند ضمن اینکه چند ستاره دیگر را هم 
به خدمت گرفتند. استقالل هم چندین بازیکن شاخص را 
به خدمت گرفته است. سپاهان و ذوب آهن نسبت به دو تیم 
تهرانى نتوانستند در فصل نقل و انتقاالت بازیکنان شاخص 
جذب کنند ولى خب به تشخیص مربى هایشان آنها هم 
بازیکنان تأثیرگذارى را جذب کردند. به نظر من وضعیت 
ســپاهان به هیچ وجه به این گونه نمى ماند و سپاهان با 
کرانچار به باالهاى جدول خواهد رفت. فقط باید به آنها 
فرصت داد. ذوب آهن هم با امیر قلعه نویى امسال بیش از 
هر زمانى مدعى قهرمانى خواهد بود و اگر تا هفته پایانى 
این تیم خوب و با شخصیت را در کورس مدعیان قهرمانى 
دیدید اصًال تعجب نکنید. ذوب آهن همیشه یک باشگاه 
قدرتمند بود و حاال با امیر قلعه نویى هم قدرتمند شده است. 
من امیدوارم قهرمانى و نایب قهرمانى متعلق به تیم هاى 

شهرم باشد هر چند که کار خیلى امسال سخت است.
ممنون استاد! صحبت هاى پایانى تان 
در مورد شهرآورد اصفهان و هر موضوع 
دیگرى که مایلید در مورد آن صحبت 

کنید را مى شنویم.
ممنون از شــما  و همکارانتان که همیشــه به فکر بنده 
هستید. امیدوارم شهرآورد اصفهان دیدارى جذاب باشد و 
هواداران اصفهانى هم استقبال خوبى از این دیدار به عمل 
بیاورند. بازیکنان جوانمردانه بازى کنند و در کنار بسیارى 
از عناوینى که متعلق به اصفهان است بدانند که اصفهان 
پایتخت جوانمردى و پهلوانى است و این رفتار را در  بازى 
خود به نمایش بگذارند. یادمان نرود که اصفهان قشنگمان 
در خیلى از زمینه ها پیشگام و پیشتاز است و دو تیم سپاهان 
و ذوب آهن هم مثل گذشــته باید کارى کنند که فوتبال 
اصفهان بر بام ایران بایستد و اصفهانى ها همچون قبل 
شادمان و مسرور از قهرمانى هاى تیم شان باشد. امیدوارم 
آخر فصل دو تیم محبوب شهرمان با موفقیت و کسب جام 
این فصل را به پایان برســانند. چون ما اصفهانیم و حاال 

حاالها قهرمان.

به ابهام درباره برادرشپاسخ فغانى 

اتفاقات دیدار سپاهان برابر پارس جنوبى جم در 
چارچوب هفته سوم رقابت هاى لیگ هفدهم 
باعث شد تا آنها رکوردى جالب توجه را از خود 

به جا بگذارند.
مصدومیت گلرهاى اول و دوم سپاهان سبب 
شــده بود تا کرانچار از ســنگربان سوم خود 
یعنى مهــدى صدقیانى در چارچــوب دروازه 
طالیى پوشان استفاده کند؛ اخراج این بازیکن 
در دقیقه 80 سبب شد تا کرانچار مجبور شود از 
گلر چهارم خود یعنى على کى خسروى استفاده 
کند که در پایان بازى اعالم کرد تنها 15 میلیون 
با باشگاه سپاهان قرارداد دارد و جالب اینکه این 
دروازه بان جوان در بدو ورود به زمین باید براى 
مهار ضربه پنالتى درون دروازه قرار مى گرفت 
و موفق به مهار ضربه هم شــد تا شبى رؤیایى 

برایش رقم بخورد.
مورد جالب دیگر رونمایــى از کاپیتان چهارم 
سپاهان در این بازى هیجان انگیز بود. طالیى 
پوشان در ابتدا با کاپیتانى حسین پاپى بازى را 
آغاز کردند؛ پس از تعویض شدن این بازیکن، 

رســول نویدکیا بازوبنــد را بر بازو بســت اما 
مصدومیت نویدکیا و خروج اجبارى این بازیکن 
از زمین مسابقه، باعث شد تا فرصت کاپیتانى به 
جالل على محمدى برســد، که البته کاپیتانى 
این بازیکن هم زیاد طول نکشــید و کرانچار 
تصمیم گرفت با توجه بــه ده نفره بودن تیم، 
از یک مدافع اســتفاده کند و على محمدى را 

تعویض کرد.
جالب اینکه پــس از خروج علــى محمدى، 
بازیکنى بازوبند را بر بازو بست که در این فصل 
به سپاهان ملحق شــده اما سابقه  حضور چند 

ساله در باشگاه را دارد.
 حســن جعفرى، مدافع راست طالیى پوشان 
بازیکنى بود که در این بازى فرصت کاپیتانى 
به دست آورد تا سپاهان در یکى از دیدارهاى 
حساس لیگ هفدهم و به دلیل اتفاقات عجیبى 
که در بــازى رخ داد، از گلر چهــارم و کاپیتان 
چهارم خود رونمایى کرده باشد؛ اتفاقى که بعید 
به نظر مى رســد بار دیگر در یکى از مسابقات 

لیگ شاهد آن باشیم.

در حالى که بعد از جدایى سروش رفیعى از پرسپولیس، به نظر 
مى رسید که پیراهن شــماره 7  به محسن مسلمان برسد اما 
هافبک طراح قرمزها که در مقطعى عالقه زیادى به پوشیدن 
این پیراهن داشت و البته به هدفش نرسید، ترجیح داد با همان 
پیراهن شماره 77 بازى کند تا شــماره 7 بدون صاحب بماند 
اما حاال که بشار رسن به پرســپولیس آمده از مسئوالن این 
باشگاه تقاضاى پیراهن شماره 7 را کرده که اگر این اتفاق رخ 
دهد، رسن تبدیل به اولین بازیکن خارجى باشگاه پرسپولیس 
خواهد شد که صاحب این پیراهن خاص مى شود( اتفاقى که 
نهایتًا رخ نداد و پیراهن شماره 5 به رسن رسید). همه پیراهن 
شــماره 7  را متعلق به على پروین مى دانند اما بعد از اسطوره 
قرمزها، بازیکنان زیاد دیگــرى هم بوده اند که این پیراهن را 
به تن کرده اند. از حمید اســتیلى و حامد کاویانپور گرفته که 
عملکرد خوبى با پیراهن شــماره 7 داشــتند تا بازیکنانى که 

نتوانستند وارثان خوبى براى این پیراهن باشند.

معروف ترین آنها محمد پروین پســر على پروین بود که در 
بهمن ماه 84 در بازى مقابل قندى یزد براى اولین بار با شماره 
7 به میدان آمد محمد پروین در همان فصل از پرسپولیس جدا 
شد، اما در فصل 88 دوباره به پرسپولیس بازگشت و پیراهن 
شماره  7 را مجدداً بر تن کرد. او با شماره 7 خیلى کم بازى کرد 
و در فصل بعد از آن نیز به علــت مصدومیت تمام بازى هاى 

فصل را از دست داد.
 دیگر بازیکن عجیبى که پیراهن شــماره 7 پرســپولیس را 
پوشیده حمیدرضا على عسگر اســت که این پیراهن برایش 
آمد نداشت. این ادعاى خود على عســگر در مصاحبه اش با 
سایت اوج نیوز در سال 92 است. على عسگر در آن مصاحبه 
گفته:«فکر مى کنم شــماره 7 براى من شانس نمى آورد و از 
آنجایى که این شماره یکى از شــماره هاى تاریخى و بزرگ 
باشگاه پرسپولیس است بهتر اســت در ویترین باشگاه باقى 
بماند. هر چند نظر نهایى درباره اینکه چه کسى این شماره را 

برتن کند بر عهده باشگاه است اما قصد من این است که همان 
شماره 26 قبلى ام را برتن کنم.» میثم سلیمانى هم دیگر 

بازیکنى بوده که صاحب پیراهن شماره 7 پرسپولیس 
شده اســت. البته ماجراى او با ســایر بازیکنانى 

که این پیراهن را بر تــن کردند متفاوت بوده. 
خبرآنالین درباره این ماجرا نوشــته: «میثم 
ســلیمانى بازیکن مصدوم پرســپولیس در 
فصل 86 که به دلیــل مصدومیت هیچگاه 
به طور رسمى براى پرسپولیس بازى نکرد، 
با انتخاب شــماره 7 جنجال تازه اى را ایجاد 

کرد. سلیمانى دلیل انتخاب را دوست داشتن 
شــماره 17 عنوان کرده بود اما چون این شماره 

در اختیار آشــوبى بود به سراغ شــماره 7 رفته بود! 
البته میثم سلیمانى علیرغم کسب اجازه از على پروین، 

هیچگاه براى پرسپولیس به میدان نرفت.» 

علیرضا فغانى داور بین المللى کشــورمان مجبور 
شد درباره یک ابهام توضیح دهد. اینکه چرا هنوز 
برادرش بعد از قضاوت در نروژ به ایران برنگشته 
است. فغانى به تسنیم گفته: برخى افراد مواردى 
مطرح کرده بودند مبنى بر اینکه چون فدراسیون 
فوتبال براى صدور ویــزاى برادرم و خانم داورى 
که براى قضاوت در مسابقاتى در کشور نروژ اعزام 
شــده بودند، اقدام کرده، این دو باید در زمان 
مقرر به ایران باز مى گشتند.این مسائل در 
حالى مطرح شده که فدراسیون فوتبال 
هزینه بلیت ســفر برادرم و آن خانم 
داور را تقبل نکرد و آنها مجبور شدند 
با هزینه شخصى به نروژ بروند.» از 
نظر فغانى هیچ جاى نگرانى درباره 
بــرادرش وجــود ندارد:«برادرم 
براى انجام کارى شــخصى از 
نروژ به سوئد سفر کرده است و 
تا پایان مدت زمان روادیدش 
در این کشور مى ماند و پس 
از آن بــه ایران بــاز خواهد

گشت.»  

پس از ماجراهایى که بعد از بازى پرســپولیس و 
تراکتورسازى در رختکن تیم تبریزى رخ داد، بنگر 
از این تیم کنار گذاشته شد. امیر قلعه نویى ابتدا او 
را در اختیار باشــگاه قرار داد و به دلیل جو بدى که 
علیه بنگر در تبریز وجود داشت، چند روز بعد رسمًا 
از این تیم جدا شد. بنگر تا همین چند هفته پیش 
هم علیه قلعه نویى مصاحبه مى کرد اما محرومیت 
تراکتورســازى از نقل و انتقاالت و کمبود بازیکن 
باعث شــد تا بنگر تمایل خود را براى بازگشت به 
تبریز و کمک به تراکتورســازى اعالم کند. این 
اتفاق نیافتاد و یحیى گل محمــدى حتى با وجود 
مصدومیت هادى محمدى تمایلى به جذب بنگر 
از خود نشان نداد. سرانجام بنگر تصمیم گرفت به 
نفت بپیوندد و حاال او قرار است اواخر هفته به تبریز 
برگردد و این بار مقابل تیم تراکتورسازى بازى کند.
بنگر بــه دلیل همیــن اتفاقــات، محبوبیتى در 
تبریز نــدارد و حتى اعالم خبر بخشــش طلبش 
از تراکتورسازى هم باعث نشــد تا نظر هواداران 
تراکتورسازى نســبت به او عوض شود. او فردا در 
همین فضا باید مقابل تراکتورسازى و هوادارانش 
قرار بگیرد و احتماًال اســتقبال چندان جالبى از او 
نخواهد شد. او در  ورزشــگاه یادگار امام(ره) شب 
سختى خواهد داشت. هم باید براى موفقیت تیمش 
بجنگد و هم باید با جو منفى اســتادیوم و احتماًال 
شعارهایى که علیه او سر داده خواهد شد کنار بیاید.

بازگشت بنگر
 به تبریز 

رکورد عجیب سپاهان برابر پارس جنوبى جم 
از کاپیتانى جعفرى تا رونمایى از گلر چهارم؛

حضور من در دربى 
کابوس امیرخان 

مى شد!

ى خخسخ رربرادرشااپا ااباره در ااهام ههب ا علیرضا فغانى داور بین المههبه
شد درباره یک ابهام توض
برادرش بعد از قضاوت د
است. فغانى به تسنیم گف
مطرح کرده بودند مبنى
فوتبال براى صدور ویــز
که براى قضاوت در مسابق
شــده بودند، اقدام کر
مقرر به ایران باز
حالىمطرح ش
هزینه بلیتس
داور را تقبل
با هزینه شخ
فغانى نظر

بــرادرش
براى انج
نروژ به
تا پایان
در این
از آن
گشت

«گادوین منشا» بعد از تذکرات کمیته اخالق اعالم 
کرده که مدل موهایش را عوض نمى کند.

به گزارش خبرآنالین، این روزها گادوین منشا به 
یکى از بازیکنان پر حاشــیه فوتبال و پرسپولیس 
تبدیل شده اســت. بعد از صحبت ها مبنى بر پاس 
ندادن بازیکنان هم تیمى به او که بیشتر شبیه یک 
شــایعه بود، حاال موضوع پرونده منشــا در کمیته 
اخالق به میان آمده است. ماجرا از این قرار بوده که 
مسئوالن این کمیته به مهاجم پرسپولیس دستور 
تغییر در مدل موهایش را داده اند، اما منشا به گوش 
مسئوالن پرسپولیس رسانده که دین و مذهب او با 
ایرانى ها متفاوت است و نمى تواند تغییرى در سبک 

زندگى اش ایجاد کند.

مهاجم پرسپولیس 
تغییرى در ظاهرش 

ایجاد نمى کند!

پرویز مظلومى، ســرمربى ســابق اســتقالل در 
مصاحبه اى درباره اتفاقات بیــن مهرداد میناوند و 
استقاللى ها اعالم کرده میناوند جوانى کرده و باید 
از اســتقاللى ها عذرخواهى کند. البته در درستى 
اصل حرف مظلومى شکى نیست و قطعاً اگر میناوند 
به اشتباهش پى مى برد و عذرخواهى مى کرد کار 
به شکایت استقاللى ها نمى کشــید. اما بد نیست 
اتفاقى را که بین على ضیــا و پرویز مظلومى افتاد 
را به پیشکسوت استقالل یادآورى کنیم و موضع 
دوگانه او نسبت به این دو اتفاق را به یادش بیاوریم. 
قطعًا على ضیاء 32 ساله جوان تر از مهرداد میناوند 

است و اگر قرار به توجیه زشتى حرکت این دو نفر 
باشد، باید گفت ضیاء جوانى کرده بود نه میناوندى 
که 41 ساله است و پیشکسوت پرسپولیس محسوب 
مى شود. اما مظلومى بعد از انتشار فیلم توهین ضیاء 
به خودش هرگز حرف از جوانى این مجرى نزد و 
در اولین واکنش اعالم کرد که قطعًا از او شکایت 
خواهد کرد و البته وساطت خیلى از بزرگان فوتبال را 
نپذیرفته بود. شاید اگر وساطت افرادى مثل حبیب 
کاشانى نبود، مشخص نبود ضیاء با چه حکمى روبه 
رو مى شد و چه بسا مدتى از حضور در تلویزیون هم 

محروم مى شد. 

ضیاء جوانى نکرده بود؟

وارثان 
پیراهن 
سلطان

الهه مهرى  دهنوى

هوشنگ حریرچیان  در گفتگوى فوتبالى با نصف جهان:

علیرضا منصوریان روى سکوها محبوبیت زیادى دارد. بعید است کمتر کسى بر صحت جمله ابتدایى این خبر شک 
داشته باشد اما انگار عملکرد استقالل در دو بازى ابتدایى فصل باعث شده که درصدى از محبوبیت سرمربى آبى ها کم 
شود. بعد از بازى با استقالل خوزستان بود که شعارهایى به صورت پراکنده علیه علیمنصور داده شد و حاال خبرآنالین 
نوشته که لیدرها به منصوریان گفته اند اگر او جلوى تراکتورسازى هم نتیجه نمى گرفت، سکوهاى بیشترى علیه او 
شعار مى دادند. موضوعى که منصوریان را نگران بازى هاى بعدى تیمش کرده است و او حاال به دلیل شعار نشنیدن 

هم که شده باید تیمش را براى برد به میدان بفرستد.

نگرانى جدید منصوریان

کند! مــى توانســت   طوفان به پا
امسال چطور؟ 

از او گفته و شنیده مى شــد ولى بخاط
ماند و در مسئولیت هاى مختلف به تی

علیرضا منصوریان روى سکوها محبوبیت
استقالل در دو داشته باشد اما انگار عملکرد
شود. بعد از بازى با استقالل خوزستان بود ک
نوشته که لیدرها به منصوریان گفته اند اگر
شعار مى دادند. موضوعى که منصوریان را
هم که شده باید تیمش را براى برد به میدان
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رویارویــى تیم هاى اصفهانى در قالب شــهرآورد 
نصف جهان و مصاف نمایندگان آســیایى فوتبال 
ایران به یاد فینال جام حذفى فصل پیش، مهمترین 
دیدارهاى چهارمین هفته از لیگ برتر به حســاب 

مى آیند.
هفته چهارم لیگ برتر اولین هفته از لیگ هفدهم 
اســت که برگزارى آن بیــش از دو روز بــه درازا 
مى انجامد. ســه هفته آغازین مسابقات همگى در 
دو روز پایانى هفته برگزار شد. این قاعده البته درباره 
هفته چهارم هم با یک اســتثنا مصداق دارد به این 
معنى که تنها یک مســابقه ا مشب و سایر دیدارها 

طبق روال قبل، آخر هفته برگزار خواهند شد.
ایــن تک بــازى دیــدار تیم هاى پرســپولیس و 
سیاه جامگان در ورزشگاه آزادى است که به دلیل 
مشغولیت آسیایى قرمزهاى پایتخت کمى زودتر 
برگزار مى شــود. مدافع عنوان قهرمانى لیگ برتر 
باید هفته آینده مصادف با پیگیرى پنجمین هفته 
از این رقابت ها به عنوان تنها بازمانده فوتبال ایران 
در لیگ قهرمانان سال 2017 از مرحله یک چهارم 
نهایى این مســابقات به مصاف االهلى عربستان 

برود.
مهمترین بازى هفته چهارم اما پنج شــنبه شب در 
ورزشگاه فوالدشــهر برگزار خواهد شد جایى که 
ذوب آهن در قالب شــهرآورد نصف جهان پذیراى 
سپاهان خواهد بود. تیم هاى اصفهانى در حالى در 
چهارمین هفته از لیگ برتر به هم مى رسند که شروع 
متفاوتى در لیگ هفدهم داشته اند به این ترتیب که 
با سپرى شدن سه هفته از مسابقات، سپاهان هنوز 
در حسرت کسب اولین پیروزى است اما ذوب آهن 
با یک برد قاطع خانگى و دو تساوى بیرون از خانه 

فصل را به نسبت خوب آغاز کرده است.
از دیگر دیدارهاى مهم این هفته مى توان به بازى 
تراکتورســازى و نفت تهران در ورزشــگاه یادگار 
امام(ره) تبریز اشاره کرد. این دیدار از آن جهت ویژه 
است که یادآور دیدار پایانى جام حذفى فصل پیش 
به حســاب مى آید. به عبارت دیگر، دو تیم از چهار 
نماینده احتمالى ایران در لیگ قهرمانان آســیا به 
فاصله سه ماه پس از رویارویى با یکدیگر در فینال 
جام حذفى از هفته چهارم لیگ برتر به مصاف هم 

مى روند. 

حضور پرشــور و کم نظیر بانوان در رقابت هاى 
والیبال آســیا در اردبیل به تیتر یک رسانه هاى 
ورزشى و غیرورزشى روزهاى اخیر ایران تبدیل 
شده اســت. انگیزه و شــور کم نظیر حضور در 
سالن هاى ورزشى نشان از خواسته هاى جدى 
زنان دارد و البته نشان دهنده میل قلبى و ذهنى 
همه افراد جامعه به حضور در ورزشگاه هاست. 
عکســى که ســایت طرفدارى منتشر کرده 
اشاره اى ضمنى به امنیت قابل توجه مسابقات 
والیبال اخیــر دارد و این که حضور زنان نه تنها 
مشکل ساز نشده؛ که آرامش و شور و هیجانى 
متفاوت را به رقابت ها بخشیده است. تعدادى 

از زنان حاضر در ســالن با دست نوشته اى که 
روى آن عبارت « آمدیم؛ چیزى نشد. بگذارید  
به ورزشگاه هم برویم.» خواسته اصلى شان را 
بیان کردند و پیشاپیش این اطمینان را داده اند که 
حضورشان از لحاظ امنیتى یا روانى و فرهنگى 
مشکل ساز نخواهد بود. البته که سایه سنگین 
این بهانه ها همچنان روى ماجراى ورود زنان 
به ورزشگاه وجود دارد و نمى شود گفت به این 
عکس توجه ویژه اى خواهد شد. اما همین حضور 
پرشــور و امن روزهاى اخیر نشان مى دهد که 
شبه نگرانى ها در رابطه با حضور زنان چیزى جز 

بهانه هاى واهى نیست و قطعاً قابل حل است. 

محمود کریمى مهاجم ریزنقش و فانتزى تیم ســپاهان در سال 
1387 در اثر برخورد توپ به چشم چپش، دچار آسیب دیدگى شد و 
علیرغم اینکه بعد از چند ماه به میادین بازگشت، تصمیم گرفت در 
31 سالگى به فوتبالش خاتمه دهد و با دنیاى توپ گرد خداحافظى 
کند. قاسم حدادى فر هافبک خوش اخالق ذوب آهن هم در این 
روزها با چنین معضلى روبه رو شده؛ این بازیکن پس از اینکه اکثر 
زمان هاى فصل گذشته به دلیل مصدومیت رباط صلیبى از دست 
داد، در اولین دیدار لیگ هفدهم باز هم با آســیب دیدگى از ناحیه 
رباط صلیبى روبه رو شد تا بین 6 تا 8 ماه زمان براى بازگشت نیاز 
داشته باشد. محمود کریمى مربى سپاهان در گفتگویى در مورد 

حدادى فر و آخرین شرایط سپاهان صحبت کرده است.
شرایطى که قاسم حدادى فر در حال 

حاضر با آن مواجه شده را تجربه 
کرده اید؛ در ایــن مورد صحبت 

مى کنید؟
قاســم یک حالتى مثل محرم در تیم ســپاهان را 
دارد. از لحاظ شخصیتى و فنى مثل محرم است 

ق و واقعــًا حیف شــد که این  تفا ا
برایش رخ داد. بدشانسى 
قاســم این است که 
این اتفاق زمانى افتاد، 

که تردیدهایــى در مورد 
ز ادامه  فوتبال او وجــود دارد.  این هم  ا

بدشانسى است؛ این مصدومیت در بدترین زمان ممکن 
براى قاسم رخ داد و شاید اگر جوان تر بود خیلى راحت تر 

مى شد با این موضوع کنار آمد.
 شــما بعد از مصدومیت از فوتبال 

خداحافظى کردید.
مصدومیت من طورى شده بود که فوتبال بازى کردن 
براى من خطرناك بود. بحث من با قاســم متفاوت بود 
و ضربه به سر و چشــمم برخورد کرده بود، در حالى که 
مصدومیت قاسم از ناحیه پاست. واقعًا سخت است که به 
علت مصدومیت از فوتبال خداحافظى کنید؛ یک زمانى آدم 
به پایان دوران فوتبال خود مى رسد و گاهى هم مجبور به 

خداحافظى مى شوى.
 اگــر جاى حــدادى فــر بودید، چه 

تصمیمى مى گرفتید؟
من اگر جاى قاسم بودم دیگر ادامه نمى دادم. آن زمانى که 

از فوتبال خداحافظى کردم، درست است که ناراحت بودم ولى چون 
آن زمان هم در اوج فوتبال بازى مــى کردم، یک توفیق اجبارى 
برایم شد. اکثر فوتبالیست ها هم دوست دارند، با ذهنیت خوب از 
فوتبال خداحافظى کنند و من هم از تصمیمى که گرفتم خوشحالم.
 شرایط رسول نویدکیا بعد از برخورد توپ به 

سرش چطور است؟
رسول هنوز شرایط بازى کردن ندارد؛ باید مقدارى استراحت کند 

تا شرایطش به ثبات برسد.
 

  ایمنا| بخش اعظمى از افتخارات باشــگاه 
سپاهان در طول بیش از 60 سال از حیاتش به زمانى 
باز مى گردد که فوالدشهر میزبان بازى هاى خانگى 
این تیم بود و خاطرات شیرینى براى طالیى پوشان 
اصفهان رقم خورد که هیچگاه از یاد هواداران این 

تیم نمى رود.

1) سپاهان یک- اوراوا ردز یک/ فینال آسیا 
در ورزشگاه فوالدشهر

در فصل 2007 سپاهان با ترکیبى از بازیکنان مستعد 
و باتجربه به مربیگرى لوکا بوناچیچ یکى از بهترین 
تیم هاى تاریخ لیگ برتر را در اختیار داشــت، آنها 
که دومین فصل میزبانى در فوالدشــهر را تجربه 
مى کردند با غلبه بر کاوازاکــى و الوحده امارات در 
مراحل حذفى به فینال آسیا رسیدند تا فوالدشهر به 
عنوان تنها ورزشگاه ایرانى براى اولین و آخرین بار 

بلیت فینال آسیا را بر خود ببینید.

2) سپاهان 2 - پیکان یک/ قهرمانى پس 
از 7 فصل

7 فصل پــس از اولین قهرمانى ســپاهان در لیگ 
برتر، سپاهان کهکشانى قلعه نویى در اولین فصل 
حضور این مربى در بازى هفتــه ماقبل پایانى برابر 
پیکان پیروز شد و قهرمانى خود را مسجل کرد. در 
آن بازى ابتدا ســپاهان با گل ابراهیم توره در دقیقه 
3 پیش افتاد اما علیرضا عباسفرد در دقیقه 30 کار را 
به تساوى کشاند، سپاهان که براى مسجل کردن 
قهرمانى خود حتمًا پیروزى مى خواست با گل دقیقه 
85 ابراهیم توره پیروز شد تا ورزشگاه فوالدشهر با 
هواداران طالیى پیش جشــن غیر رسمى قهرمانى 

را برپا کند.

3) سپاهان صفر - پرسپولیس صفر/ دفاع 
از عنوان قهرمانى برابر چشمان رقیب

مسجل کردن قهرمانى آن هم در بازى برابر رقیب 
سنتى یکى از اتفاقات ویژه فوتبال به شمار مى رود 
که ســپاهانى ها در بازى هفته ماقبــل پایانى برابر 
پرســپولیس آن را انجام دادند، براى سپاهان یک 
تساوى برابر پرسپولیس براى مسجل شدن قهرمانى 
کافى بود و آنها موفق شدند با تساوى بدون گل براى 
دومین سال پیاپى قهرمان لیگ برتر شوند، سپاهاِن 
آن ســال که امیر قلعه نویى هدایتــش را بر عهده 

داشت اولین تیم تاریخ لیگ برتر بود که توانست از 
قهرمانى اش دفاع کند.

4) سپاهان صفر  - مس سرچشمه صفر/ 
هتریک قهرمانى! 

براى اولین و البته آخرین بار در تاریخ فوتبال ایران 
یک تیم باشــگاهى مى رفت تا ســومین قهرمانى 
متوالى خود را جشــن بگیرد، همین موضوع کافى 
بود تا هواداران سپاهان ساعت ها پیش از آغاز بازى 
ورزشگاه فوالدشهر را پر کنند، سپاهان براى تحقق 
این امر از تیم از پیش ســقوط کرده مس سرچشمه 
تنها یک تساوى آن هم در خانه مى خواست که این 
اتفاق هم رخ داد تا ســپاهان بــا مربیگرى زالتکو 
کرانچار براى ســومین فصل متوالى قهرمان لیگ 
برتر شــود. این قهرمانى یا به قول خود سپاهانى ها 
«هتریک قهرمانى» شاید یکى از سه اتفاق بزرگ 

تاریخ سپاهان باشد.

5) سپاهان 2 - اســتقالل صفر/ جشن 
طالیى در سوپرجام آسیایى

در انتهاى فصلى که سپاهان قهرمان لیگ شده بود 
و اســتقالل جام حذفى را برده بود دو تیم در مرحله 
یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه 
فوالدشــهر رو در روى هم قرار گرفتند. برنده این 
مرحله از لیگ قهرمانان آســیا در آن ســال ها فقط 
با یک بازى مشخص مى شد و ســپاهان آماده آن 
سال موفق شــد با گل هاى برونو ســزار و محسن 

بنگر استقالل را در فوالدشــهر شکست دهد تا در 
دیدارى که از سوى رسانه هاى ایرانى از آن به عنوان 
سوپرجام یاد مى شــد پیروز شود. استقبال هواداران 
ســپاهان از آن بازى به قدرى بود که خیابان هاى 
شهر فوالدشهر از ســاعت ها قبل از بازى قفل شده 
بود و ســپاهانى ها خیلى زود ورزشگاه فوالدشهر را 

پر کردند.

6) ذوب آهن صفر - سپاهان 4/ بهترین 
برد دربى اصفهان

بهترین پیروزى ســپاهان در دربى هاى اصفهان به 
لیگ دوازدهم باز مى گردد جایى که آنها ذوب آهن 
بحران زده آن روزها را در خانه خودش با چهار گل 
شکســت دادند، در کرى خوانى میــان طرفداران 
دو تیم اصفهانى قطعــًا این برد جایــگاه ویژه اى 

دارد!

7) سپاهان 2 - سایپا صفر/ رؤیایى ترین 
قهرمانى طالیى ها

آخرین جشن قهرمانى ســپاهان به همین بازى باز 
مى گردد، در هفته پایانى لیگ چهاردهم سپاهان که 
تا هفته قبلش در رتبه سوم بود براى قهرمانى نیاز به 
تساوى تراکتورسازى و نفت تهران، تیم هاى اول و 
دوم جدول در بازى همزمان داشت، آن بازى به طور 
عجیبى با تساوى 3 بر 3 تمام شد تا سپاهانى که 2 بر 
صفر سایپا را برده بود به طور کامًال معجزه آسا براى 

پنجمین بار قهرمان لیگ برتر شود.

اسماعیلى یکى در میان تمریناتش را شروع کرده 
است و احتماًال به بازى با پدیده مى رسد. بازگشت 
فرشید اسماعیلى حل معادله استفاده از یک پلى 
میکر را از میان چهار گزینه نامدار سخت خواهد 

کرد. 
با بازگشــت فرشید اســماعیلى به تمرینات، کار 
منصوریان بســیار سخت مى شــود. او در پست 
اســماعیلى این بازیکنان را دارد: سرور جپاروف، 
جابر انصارى، مجتبــى جبارى و البته فرشــید 

اسماعیلى.
در واقع این نقطــه یکى از شــلوغ ترین نقاطى 
است که اســتقالل در آن بازیکن دارد و هر کدام 
از بازیکنان هم در نوع خود غیر قابل کنار گذاشتن 
هستند. از مجتبى جبارى به شــرط آمادگى که 
بگذریم چون نیازى به معرفــى و توضیح ندارد، 
مى رسیم به جابر انصارى که یکى از تک ضرب 

زن ترین بازیکنان پلى میکر در لیگ برتر است.
در کنار او جپاروف را نمى توان ندید آن هم در این 
روزهاى آماده و البته کیست که توان بازى سازى 

فرشید اسماعیلى را انکار کند؟
در واقع کار منصوریان از اینجا به بعد ســخت تر 
از قبل مى شــود به ویژه در این پســت که چهار 
بازیکن خوب استقالل در اختیار دارد و احتماًال تنها 

مى تواند از یکى از آنها استفاده کند. 

4مدعى 
براى یک پست

آمدیم؛ چیزى نشد!

سالم برشهرآورد 
اصفهان

  بازگشت سپاهان به فوالدشهر پرخاطره  

پیام صادقیان بازیکن جدید سپیدرود مى گوید که 
چند هفته قبل یک پیشنهاد جدى از کره جنوبى را 

رد کرده است.
صادقیان در این مورد که بحث حضورش در فوتبال 
شرق آسیا هم شنیده مى شد تأکید کرد:« من وقتى 
على کریمى ســرمربى نفت تهران شد به این تیم 
آمدم و چند روزى از حضورم در نفت تهران سپرى 
شد که با پیشنهاد رسمى از لیگ کره جنوبى مواجه 
شدم. این پیشنهاد حتى به دستم رسید ولى در نهایت 
آن را رد کردم چون مى خواستم با نفت تهران ادامه 

بدهم که در نهایت اتفاق دیگرى رخ داد.»
صادقیــان در مــورد اینکــه برخــى معتقدند او 
مى توانســت در بهترین تیم هاى ایران بازى کند 
مى گوید:«من در خیلى از مواقع در انتخاب تیم ها 
رفاقت را در نظر گرفتم. به عنوان مثال در یک برهه 
زمانى از تراکتورسازى و سپاهان پیشنهاد داشتم اما 
بخاطر على دایى راهى صبا شدم یا بخاطر رسول 
خطیبى ماشین سازى را انتخاب کردم. به هرحال 
هر فوتبالیستى اخالق خاص خودش را دارد اما من 

در خیلى از موارد رفاقت ها را در نظر گرفتم.»
صادقیان درباره عملکردش در دوســه ســال اخیر 
مــى گوید:«مــن در ماشــین ســازى عملکــرد 
خوبى داشتم. قبًال هم گفتم مشکل من این بود که 
بازى هایم به چشــم نمى آمد. به طور نمونه در یک 
بازى مقابل ســایپا دو پاس گل دادم و یک گل زدم 
که اگر این اتفاق در پرســپولیس رخ مى داد بازتاب 
وحشتناکى داشت. دراین سال ها در تیم هایى بودم که 
بازى هایشان پخش مستقیم نمى شد و این به ضررم 

تمام شد.»

صادقیان: پخش 
مستقیم نبود 

به چشم نیامدم! 

آغاز هفته چهارم لیگ برتر فوتبال از امشب

برنامه کامل دیدارهاى هفته چهارم 
 چهارشنبه 25 مرداد 96

پرسپولیس تهران - سیاه جامگان مشهد، ورزشگاه آزادى، ساعت 
20 و 45 دقیقه.

 پنج شنبه، 26 مرداد 96
تراکتورسازى تبریز - نفت تهران، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز، 

ساعت: 19 و 45 دقیقه.
ذوب آهن اصفهان - سپاهان اصفهان، ورزشگاه فوالدشهر، ساعت: 

20 و 15 دقیقه.
پارس جنوبى جم - صنعت نفت آبادان، ورزشگاه تختى جم، ساعت: 

20 و 45 دقیقه.
سایپا تهران - استقالل تهران، ورزشگاه شهید دستگردى، ساعت: 

20 و 45 دقیقه.
 جمعه، 27 مرداد 96

فوالد خوزستان - گسترش فوالد تبریز، ورزشگاه غدیر، ساعت: 
20 و 30 دقیقه.

پدیده مشهد - استقالل خوزستان، ورزشگاه ثامن، ساعت: 20 و 
30 دقیقه.

سپیدرود رشت - پیکان تهران، ورزشگاه عضدى، ساعت: 21.

و ى چ مچپش چ پ
دماه به میادین بازگشت، تصمیمگرفت در 
خاتمه دهد و با دنیاى توپ گرد خداحافظى
این افبک خوش اخالق ذوب آهن هم در
رو شده؛ اینبازیکن پس از اینکه اکثر روبه
دست ه به دلیل مصدومیت رباط صلیبى از
باز هم با آســیب دیدگى از ناحیه  هفدهم

8 تا 8 ماه زمان براى بازگشت نیاز  6د تا بین6
ریمى مربى سپاهان در گفتگویى در مورد

یط سپاهان صحبت کرده است.
حال  که قاسم حدادى فر در

ن مواجه شده را تجربه 
ایــن مورد صحبت  در

لمحرم در تیم ســپاهان را 
ى و فنى مثل محرم است 

این  ق ه تفا ا
ى

ورد
ز  دارد.  این هم ا

صدومیت در بدترین زمان ممکن 
د اگر جوان تر بود خیلى راحت تر 

آمد. نار
د از مصدومیت از فوتبال 

ى کردید.
بود که فوتبال بازى کردن  شده
بحث من با قاســم متفاوت بود 
برخورد کرده بود، در حالى که  مم
یه پاست. واقعًا سخت است که به 
لخداحافظى کنید؛ یک زمانى آدم 
خود مى رسد و گاهى هم مجبور به 

ى حــدادى فــر بودید، چه 
ى گرفتید؟

 دیگر ادامه نمى دادم. آن زمانى که 
دم،درست است که ناراحت بودمولىچون
بالبازى مــى کردم، یک توفیق اجبارى

ست ها هم دوست دارند، با ذهنیت خوب از 
 و من هم از تصمیمى که گرفتم خوشحالم.
سول نویدکیا بعد از برخورد توپ به

است؟ طور
ىکردن ندارد؛ باید مقدارى استراحت کند

سد.

محمودکریمى: 

 در اوج 
خداحافظى کردم

 ملى پوش ایرانى تیم آلکمار با برجاى گذاشــتن 
رکورد خوبى در بازى برابــر آیندهوون به عنوان 
بهترین پاســور در منطقه یک سوم دفاعى زمین 
حریف انتخاب شــد. علیرضا جهانبخش در بازى 
هفتــه اول فصــل 2018 - 2017 اردویژه برابر 
تیم مدعى پى اس وى آیندهوون که شــنبه شب 
گذشته در ورزشــگاه معروف فیلیپس برگزار شد 
35 پاس را به منطقه ســوم دفاعــى تیم حریف 
ارسال کرد. هیچ بازیکنى در دیدارهاى هفته اول 

اردویژه نتوانســت این رکورد قابل توجه را عملى 
کند. شلر فلورانس (اســپارتا روتردام)، الکساندر 
بوتنر (ویتســه)، اســتیوور بورگیس (فاینورد) و 
یونس امین (آژاکس آمســتردام) با ارسال 32 و 
31 پاس به منطقه یک سوم دفاعى حریفان پس 
از علیرضا جهانبخش در رده هاى دوم و سوم قرار 
گرفتند. تیم آلکمار در بازى خارج از خانه هفته اول 
اردویژه با حضور 90 دقیقه اى علیرضا جهانبخش 

برابر آیندهوون شکست 3 بر 2 را پذیرا شده بود.

 بهترین پاسور هفته اول هلند
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چهل تکه

مرد جوانى که با خودروى شخصى خود اقدام به توزیع دسرهاى 
غیر بهداشتى در مشهد مى کرد دستگیر شد.

رئیس پلیــس آگاهى خراســان رضوى دراین مــورد گفت: 
کارآگاهان پلیــس آگاهى این فرد را که بســته هاى دســر 
غذایى غیر بهداشتى و بدون شــماره پروانه بهره بردارى را در

 فروشگاه هاى مشهد توزیع مى کرد دستگیر کردند.
ســرهنگ حمید رزمخواه افزود: متهم در اعترافات اولیه خود 
عنوان داشته دسرهاى غیربهداشتى را از فردى، به نام «حسام» 
در تهران تحویل گرفته است. وى با اشاره به اینکه ارزش ریالى 
دسرهاى کشف شــده تاکنون یک میلیارد ریال برآورد شده 
است،گفت: کارآگاهان پلیس آگاهى خراسان رضوى با نیابت 
قضائى، به تهران اعزام شدند تا دیگر متهم پرونده را نیز دستگیر 

کنند. تحقیقات در این باره ادامه دارد.

سارق مسلح فروشــگاهى در کالیفرنیا پس از 9 ماه فرار با 
استفاده از نتایج آزمایش DNA فضوالتش در توالت محل 

جرم شناسایى و دستگیر شد.
«دیوید جانسون» 42 ساله که از متهمان سابقه دار است 
روز سرقت به یکى از سرویس هاى بهداشتى فروشگاهى 
رفته بود و به دلیل عجله اش، آنجا را نشسته بود. با توجه به 
اینکه این سارق در زمان حادثه ماسک به صورت داشت، 
پلیس با بررسى دوربین هاى مداربسته به سرویس بهداشتى 
رفت و از فضوالت سارق نمونه بردارى کرد. سرانجام نتیجه 
این نمونه بردارى هویت سارق را فاش کرد و پلیس پس از 9 

ماه جستجو، او را در مخفیگاهش به دام انداخت. 
این متهم بــا قرار وثیقه 70 هزار دالرى در زندان به ســر 

مى برد.

 جسد مومیایى شده اى در پرو توسط باستان شناسان کشف شده که 
ظاهراً مربوط به موجودات فرازمینى است.

اخیراً بدن یک مومیایى در پرو کشف شده که با آناتومى بدن انسان 
عادى بسیار متفاوت است. کانال تلویزیونى «آنالین پرو» نیز برنامه 
مســتندى از این موضوع تهیه کرده است. در این برنامه موجودى 
نشان داده مى شود که بدنش با پودر سفید مومیایى شده است. تعداد 
اندکى از محققان معتقدند این مومیایى مربوط به یک انســان با 

جهش DNA است. 
چندى پیش نیز اسکلت جمجمه یک پسر 18 ماهه در قبرى نزدیک 
روستاى یاکووکنوو واقع در بخش شرقى شبه جزیره کریمه کشف 
شد که شباهت چندانى با جمجمه آدمیزاد نداشت و به نظر دانشمندان 
بنیاد باستان شناسى این جمجمه به علت ساختار عجیبى که داشت، 

به  احتمال قریب به یقین متعلق به موجودات فرا زمینى بود.

راز جسد مومیایى یک انسان فرازمینى ردیابى دزد از آثار توالتتوزیع دسرهاى مسموم تهران در مشهد  030201

اوایل بهار سال 94 با سرقت مسلحانه یک خودروى 
پراید و قتل راننده آن با شلیک گلوله، پرونده اى در 
دادســراى عمومى و انقالب گرگان تشکیل شد. 
مأموران در بررسى هاى خود متوجه شدند مقتول 
«عابد» نام داشــته و با خودروى خود مسافرکشى 

مى کرده است.
کارآگاهان جنایى پلیس آگاهى استان گلستان به 
بررسى مناطق منتهى به محل سرقت پرداختند تا 
اینکه متوجه شدند شــرکتى در آن حوالى مجهز 
به دوربین مداربسته اســت و با هماهنگى قضائى 
به بازبینى دوربین مداربســته آنجــا پرداختند که 
مشخص شد یک مرد سالح به دست، فرد زخمى را 
از خودرو بیرون آورده و کنار جاده رها کرده است و 
دو فرد دیگر که سوار موتورسیکلتى بودند، اطراف 
خودرو پرسه زده  و سپس خودرو را سرقت کرده اند.
در ادامه تحقیقات مشــخص شــد با این سالح 
چند فقره ســرقت و قتل هاى دیگر در محله هاى 
مختلف شهرستان هاى گرگان، کردکوى، على آباد، 
گنبدکاووس، خان ببین و دلند رخ داده است. یکى 
از سارقان که از مجرمان سابقه دار بود، شناسایى و 
دستگیر شد. بررسى ها نشــان داد، این فرد از سال 
1378 تاکنون همراه فرزندانش و فردى دیگر اقدام 
به سرقت هاى مسلحانه مى کرده است که در یک 
عملیات ضربتى سه متهم دیگر هم دستگیر شدند و 
در اختیار پلیس آگاهى قرار گرفتند. اعضاى این باند 
در بازجویى ها به 13 فقره قتل با انگیزه سرقت در 

سطح استان گلستان اعتراف کردند.
یکى از متهمان به نام «حســین» که 11 فقره از 
قتل ها را انجام داده اســت، در بازجویى ها گفت: 
«ســال 1378 در اولین جنایت با یکى از دوستانم 

براى تسویه حســاب مردى بى گناه را اشــتباهى 
کشــتیم. بعد از این ماجرا ســرقت ها و قتل هایم 
را آغاز کردم. مــن تعدادى از ســرقت هایم را به 
کمک دوســتم "حســین" و تعدادى را به کمک 
دیگــر اعضــاى بانــد انجــام دادم. در جریان 
سرقت هایمان که مربوط به ســال هاى 78 تا 87 
بود، این افراد را کشــتم و خودرو، موتورسیکلت، 
گوشــى و اموال دیگرشــان را دزدیــدم. وقتى 
سالح در دستم بود، قدرتم بیشــتر مى شد و فقط 
مى خواســتم قدرتم را به دیگران نشــان دهم. به 
هیچکس رحم نمى کردم و از کشتن افراد پشیمان 

نمى شدم.»
با توجه به حساســیت ایــن پرونــده، به صورت 
فوق العاده به آن رسیدگى شــد و پرونده با صدور 
کیفرخواست به دادگاه کیفرى استان گلستان ارسال 
شد. قضات دادگاه پس از بررسى پرونده، اقدامات 
مجرمان را از مصادیق محاربه تشــخیص دادند و 
پرونده را براى رسیدگى به اتهام محاربه به دادگاه 

انقاب ارسال کردند.
قاضى دادگاه انقالب نیز پس از بررســى پرونده 
اعالم کرد با توجه به قتل هاى ارتکابى از ســوى 
متهمان، باید پرونــده در دادگاه کیفرى اســتان 
رسیدگى شــود. با توجه به اختالف دادگاه کیفرى 
و انقالب در رســیدگى، پرونده به دیــوان عالى 
کشور ارسال شــد تا صالحیت رسیدگى به پرونده 

را مشخص کند.
قضات دیوان عالى کشور هم اعمال ارتکابى متهمان 
را از مصادیق محاربه تشــخیص دادند و پرونده را به 
دادگاه انقالب گرگان ارسال کردند. قرار است به زودى 

متهمان پاى میز محاکمه قرار بگیرند. 

اوایل بهمن سال گذشته مردى با پلیس کرج تماس گرفت 
و از کشف جســد مردى معتاد در مزرعه کلم در نزدیکى 

کارخانه موزاییک سازى حوالى آق تپه مهرشهر خبر داد.
مأموران همراه ابراهیم مرادى،کشــیک قتل دادسراى 
جنایى کرج در محل حاضر شدند. آنها مشاهده کردند مرد 
جوان با ضربه هاى مرگبار چاقو از پاى درآمده و ساعاتى از 
مرگ وى مى گذرد. با هماهنگى قضائى جسد او به پزشکى 

قانونى منتقل شد.
همزمان با تشکیل پرونده قضائى در شعبه 22 دادسراى 
جنایى کرج و دستور بازپرس پرونده تحقیقات پلیس جنایى 
استان البرز براى رازگشایى از این جنایت آغاز شد. مأموران 
در تحقیقات اولیه از کارکنان کارخانه متوجه شدند افراد 
معتاد اطراف کارخانه پرسه مى زنند و مدام در مزرعه کلم 

در رفت و آمد هستند.
مأموران در این مرحله مزرعه را زیر نظر گرفتند تا اینکه 
متوجه دو مرد معتاد شــدند که در حال نزدیک شدن به 
مزرعه هستند. مأموران به تحقیق از این  دو نفر پرداختند 

که معلوم شــد، آنها مقتول را مى شناسند و او را روزى که 
قتل رخ داده است، در حال مشاجره با مردى معتاد به نام 
«یعقوب» دیده اند. با کشف این سرنخ احتمال قتل از سوى 

یعقوب مطرح شد.
مأموران همچنین در جستجوهایشــان در اطراف مزرعه 
کلم، دندان مصنوعى پیدا کردند و احتمال دادند متعلق به 

عامل جنایت باشد.
تیم جنایى زمانى که براى یافتن صاحــب این دندان از 
معتادانى که در محل جنایت پرسه مى زدند، تحقیق کردند، 
دریافتند دندان مصنوعى متعلق به یعقوب اســت. همین 
سرنخ کافى بود تا مأموران اطمینان یابند او در این جنایت 

نقش داشته است.
در ادامه تحقیقات، مأموران نشــانى خانه او را در یکى از 
محله هاى کرج یافتند اما زمانى که براى بازداشــت او در 
آنجا حاضر شدند، معلوم شد یعقوب از خانه فرار کرده است 

و خانواده اش نیز از او خبرى ندارند.
جســتجوهاى پلیس جنایى براى یافتــن متهم به قتل 

فرارى ادامه داشت تا اینکه ردپاى او چند روز پیش در شهر 
بندرعباس به دست آمد.

مأموران با هماهنگى قضائى به بندر عباس اعزام شدند و 
با دستگیرى متهم، به فرار او پایان دادند.

عامل جنایت براى ادامه تحقیقات بــه اداره قتل پلیس 
آگاهى استان البرز منتقل شد و در تحقیقات اولیه هر گونه 
جنایتى را انکار کرد اما زمانى کــه در مواجهه حضورى 
با شــاهدانى که او را روز جنایت دیده بودند، قرار گرفت 

سکوت خود را شکست و به قتل مرد معتاد اعتراف کرد.
متهم به قتل به افسر تحقیق گفت: «من و مقتول هر دو 
معتاد و کارتن خواب بودیم. او مدتى پیش براى تهیه مواد 
40 هزار تومان از من پول گرفت و حاضر نبود بدهى اش 
را بپردازد. همین باعث بروز درگیرى و دعوا میان ما شد. 
چند بار درگیرى ما با میانجى گرى دوستانم پایان یافت تا 
اینکه روز جنایت او را که براى مصرف موادمخدر به مزرعه 

کلم رفته بود، دیدم.»
وى افزود: «با دیدن وى در مزرعه بــا هم دعوا کردیم. 
از او خواستم بدهى 40 هزار تومانى اش را پس بدهد که 
حاضر به این کار نشد. دعوایمان شد. او با برداشتن قطعه 
سنگى ضربه اى به ســرم زد که زخمى شدم. به سختى 
از دست وى رها شــدم. همان موقع با چاقویى که همراه 
داشتم ضربه هایى به او زدم. در جریان این درگیرى دندان 
مصنوعى ام روى زمین افتاد و گم شــد. من هم از ترس 

فرار کردم.»
متهم به قتل ادامه داد: «شب وقتى که براى یافتن دندان 
مصنوعى دوباره به حوالى مزرعه بازگشتم، از طریق چند 
مرد کارتن خواب شنیدم مردى در آنجا زخمى و فوت شده 
است. با شنیدن مشخصات مقتول متوجه شدم او همان 
مرد بدهکار است. ساعاتى اطراف را جستجو کردم و زمانى 
که دندان مصنوعى ام را پیدا نکردم، از ترس لو رفتن ماجرا، 
محل را ترك کردم. مدتى در خیابان هاى شــهر پرســه 
زدم. بعد هم بــه بندرعباس رفتم کــه در آنجا پلیس مرا 

بازداشت کرد.»
متهم به قتل با صدور قرار قانونى از سوى بازپرس شعبه 22 

دادسراى جنایى کرج روانه زندان شد. 

دندان مصنوعى  قاتل 
در مزرعه کلم 

من و مقتول هر دو معتاد و 
کارتن خواب بودیم. او مدتى پیش 

براى تهیه مواد 40 هزار تومان از من 
پول گرفت و حاضر نبود بدهى اش را 
بپردازد. همین باعث بروز درگیرى و 

دعوا میان ما شد. 

29 بهمن 83، مردى جــوان دریک درگیرى 
مورد اصابت چاقو قرار گرفت و پس از انتقال به 
بیمارستان جان باخت. یکى از شاهدان ماجرا به 
مأموران گفت: «در میدان شهدا ایستاده بودم 
که متوجه درگیرى مقابل باشــگاه بدنسازى 
شدم. دو نفر از اهالى محل با هم دست به یقه 
شده بودند و یکى از آنها به نام "حمید"، با چاقو 

دو ضربه به مقتول زد.»
حمید به محلى ناشــناس متوارى شــده بود 
تا اینکه او پس از 13 ســال، از مخفیگاهش 
بیرون آمد و با مراجعــه به اولیاى دم، رضایت 
آنها را جلب کرد. وى ســپس خود را تحویل 
پلیس داد و درباره ماجرا گفت: «چند روز قبل 
از حادثه، در حــال رانندگى بودم که مقتول از 
ســمت مخالف آمد و جلوى من پیچید. پیاده 
شــدیم و با هم درگیرى لفظى پیدا کردیم اما 
اتفاق خاصى نیافتاد و اهالى جدایمان کردند. 
چند روز بعد، یکى از دوستانم گفت مقتول را 
مى شناســد و مى تواند آشتى مان بدهد. براى 
همین کار، جلوى باشــگاه رفتیم اما ناگهان 
مقتول با عصبانیت بیــرون آمد و پس از خرد 
کردن شیشه هاى باشگاه، با قمه حمله کرد. 
دوستم یک چاقو به من داد و گفت باید حقت را 
بگیرى. با آن دو ضربه به مقتول زدم و متوارى 

شدم.»
متهم افزود: « 13 سال پس از حادثه، با کمک 
خانواده ام، فروش کلیه ام و اموال موفق شدیم 
300 میلیون تومان درخواســتى اولیاى دم را 

تهیه کنیم .»
با ثبت این اظهارات، متهم از قصاص نجات 
یافــت و پرونده اش براى رســیدگى از جنبه 
عمومى جرم در اختیار شــعبه یازدهم دادگاه 

کیفرى استان تهران قرار گرفت.

کلیه ام را فروختم تا 
دیه پرداخت کنم 

اعدام عامالن 
قتل هاى سریالى در گلستان  

«به دلیل900 هزارتومان پول با زن آشنا جرو بحث کردم اما ناخواسته تبدیل به قاتل 
شدم و بسیار پشیمانم.» این گفته هاى تازه دامادى است که به جرم قتل دستگیر شده 

است.
ماجراى این جنایت به 23اسفند پارسال برمى گردد. آن روز جسد زن جوانى در حاشیه 
بزرگراه باکرى پیدا شــد که با  20 ضربه چاقو از پا در آمده بود. درحالى که تحقیقات 
براى شناسایى هویت قربانى و دستگیرى عامل جنایت شروع شده بود خانواده اى با 
مراجعه به پلیس خبر از ناپدید شدن دخترشــان دادند که مشخصات وى با جسد زن 

جوان مطابقت داشت.
با شناسایى هویت مقتول، مأموران با بررسى مکالمات تلفنى وى موفق به شناسایى 
مردى جوان شــدند که آخرین بار با قربانى تماس گرفته بود. این مرد دستگیر شد و 
به قتل زن جوان اقرار کرد. وى گفت: «با مقتول مدتى قبل آشنا شدم. او با همسرش 
اختالفات شدیدى داشت و به دنبال رمالى مى گشت تا با ِورد و جادو، طلسم زندگى اش 
را بشکند و مشکالتش را حل کند. من هم چون یک رمال حرفه اى مى شناختم از این 
زن پول گرفتم تا وى را پیش او ببرم. اما رمالى که مى شناختم سرش خیلى شلوغ بود و 
زن جوان تصور مى کرد او را سرکار گذاشته ام. بر سر این موضوع با هم درگیر شدیم و 

در یک لحظه عصبانیت دست به جنایت زدم.»
این متهم پس از اعتراف، صحنه جنایت را بازسازى کرد و براى آخرین دفاع به دادسراى 
جنایى تهران منتقل شد. وى وقتى پیش روى قاضى محسن مدیرروستا قرار گرفت، 
 چنین گفت: «من 20ضربه نزده ام و تا جایى که یاد دارم فقط چهار پنج ضربه به او زدم. 
از طرفى من از مقتول 900هزارتومان پول گرفته بودم و مى خواستم به زودى رمال را به 

وى معرفى کنم. روز حادثه با او قرار گذاشتم و چون مى خواستم تریاك  خرد کنم چاقو 
با خود برداشتم اما با زن جوان درگیر شدم. او پولش را مى خواست و از طرفى مرا تهدید 
کرد و گفت همه  چیز را به همسرم مى گوید و آبرویم را مى برد، این را که شنیدم ترسیدم 
و عصبى شدم. چرا که دو ماه بیشتر از ازدواجم نمى گذشت و مى ترسیدم زندگى ام به هم 
بخورد. همین شد که با چاقو ضرباتى به وى زدم و ناخواسته قاتل شدم. پس از جنایت 

هم کیف و گوشى موبایلش را برداشتم و داخل سطل زباله انداختم.»
متهم پس از پایان جلسه با قرار قانونى روانه زندان شد و این در حالى است که خانواده 

مقتول درخواست قصاص متهم را کرده اند.
در ساعت 22 و 30 دقیقه  دوشنبه شب گذشته در پى اعالم 
مرکز پلیس 110 مبنى بر تیراندازى و قتل دو نفر در شهرك 
سینا، اول سه راه انزاب؛ بالفاصله به جهت اهمیت موضوع؛ 
مسئوالن ارشــد انتظامى اســتان اردبیل و رئیس پلیس 
آگاهى به همراه اکیپ هاى تخصصى و عملیاتى شــامل 
متخصصان تشخیص هویت، کارآگاهان بررسى صحنه 
جرم و... در محل اعالمى حضور یافتند و به بررسى جوانب 

مختلف حادثه پرداختند. 
در بررســى هاى اولیه مشاهده شــد یک خودروى پراید 
ســفیدرنگ در محل متوقف شــده و دو نفر به نام هاى 
«حامد» متولد 1372 و «احمــد» متولد 1369 که هر دو 
برادر بوده و داراى شــغل نقره فروشى واقع در مرکز شهر 

هستند در محل به قتل رسیده اند. 

سریعاً با دستور فرماندهى انتظامى استان، کلیه یگان هاى 
پلیس به حالت آماده باش درآمدند و طرح کنترل استانى 
در خصوص بررسى افراد و خودروهاى مشکوك با تصور 
احتمال ســرقت نقره و طالجات با توجه به شغل و حرفه 

مقتوالن به مرحله اجرا در آمد. 
با ورود دادستانى، پزشــکى قانونى و سایر مبادى زیربط، 
اجســاد جهت معاینات بیشتر به پزشــکى قانونى انتقال 
یافت  و خودروى پراید به پلیس آگاهى هدایت شد و مغازه 
مقتوالن مورد نظر با دستور مقام قضائى و بررسى در مراحل 
بعدى توسط پلیس اطالعات و امنیت عمومى پلمب شد. 

طبق نظریه اولیه احتمال اینکه مقتوالن با سالح ساچمه اى 
به قتل رسیده باشند متصور است و با نظریه پزشکى قانونى 

اعالم خواهد شد. 

 رگبار مرگ به 2 برادر نقره فروش در اردبیل 

تازه داماد قاتل در مقابل قاضى:

ناخواسته قاتل شدم 
یک قاچاقچــى زن در زنجان که 3 کیلو 
تریاك در کمر خود جاســاز کرده بود، 

دستگیر شد.
وى که 3 کیلو تریاك را به طور ماهرانه اى 
به وسیله یک شال دور کمر خود جاسازى 
کرده بود توسط پلیس زنجان دستگیر 

شد.

3 کیلو تریاك
 در شال دور کمر زن  
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 صنعت تولید تراشه هاى حافظه رونق روزافزونى دارد و شرکت 
سامســونگ در این عرصه، از پیشــقراوالن اصلى محســوب

 مى شود.
در همین راســتا به تازگى شرکت سامســونگ توانسته است 
نخستین تراشه هاى حافظه یک ترابایتى نوع V- NAND را تولید 

کرده و جزئیات برنامه عرضه رسمى آنها را به بازار اعالم کند.
همچنین گفته شده که این تراشه در ســال 2018 میالدى به 
بازار و جهت مصرف کاربران عرضه خواهد شــد و به دنبال آن 
نیز حافظــه دو ترابایتى V- NAND و در نهایت نیز پشــته 16 
ترابایتى حافظه هاى V- NAND تولید و به بازار عرضه خواهند

 شد.
سامســونگ در برنامه هــاى خــود اعــالم کرده اســت که 
قصد دارد تا نســل بعــدى حافظه هاى 16 ترابایتــى SSD را 
نیز به بــازار عرضه کنــد و بدین ترتیب این شــرکت مى تواند 
امیدوار باشــد که بخــش بزرگى از بــازار را در اختیار داشــته 

باشد.
شایان  ذکر است که تخمین انجام شده درباره حافظه هاى یاد شده 
مزبور بدین ترتیب است که این حافظه ها ابعاد 30/5 در 110 در 

4/38میلی مترى خواهند داشت.

 کمپانى Edelkroe به تازگى دوربین مجهز سیســتم کنترل حرکات جدیدى 
را با نام SurfaceOne معرفى کرده که قادر است تصاویر حرکات اجسام را با 
اســتفاده از لیزر فوق العاده دقیق خود ثبت کند. شرکت «ادلکرون» این سیستم را 

هوشمندترین سیستم کنترل حرکت ساخته شده در دنیا مى داند.
سرفیس وان قادر اســت به دستگاه مجهز به سیســتم عامل اندروید یا آى او اس 
متصل شود که از طریق آن مى توان ســرعت، زاویه چرخش، شیوه ثبت حرکات 
و حتى زمان را اندازه گیرى کند. این شــرکت همچنین درحال طراحى اپلیکیشن 

نسخه اپل واچ است.
وزن این دستگاه 2/07 کیلوگرم است و شــرکت ادعا مى کند ظرفیت باترى این 
دستگاه براى 48 ســاعت کار بدون وقفه مناسب اســت. باترى به کاررفته در این 
دستگاه یک باترى 1800 میلى آمپرى استاندارد مدل LP-E6 شرکت کانن است. 
عالقه مندان براى خرید این دستگاه بى نظیر مى توانند به وبسایت شرکت مراجعه 

کنند. قیمت این دستگاه 690 دالر اعالم شده و به سراسر دنیا هم ارسال مى شود.

Monument Valley 2  نســخه دوم از بازى فوق 
العاده زیبا، محبوب و خارق العاده پازلى از استودیوى 
بازى سازى London studio Ustwo براى اندروید 
اســت. در این بازى به طور کلــى از معمارى هاى 
غیرممکن و حســاب نشده اســتفاده شده است و 
 Ida وظیفه شما هدایت یک شــاهزاده خانم با نام
مى باشــد که با ایده هاى جالب خود مى بایســتى 
شــاهزاده را از بناهاى تاریخى و راه هاى پر از رمز 
و راز و مخفى بگذرانید و هــر مرحله را یکى پس از 
دیگرى پشت سر بگذارید! خطاى دید شگفت انگیز 
در بازى تعبیه شده است که شما را خیلى با مشکل 
روبه رو خواهد کرد و براى پیش بردن مراحل بازى 
بســیار به چالش کشیده خواهید شــد؛ هم اکنون 
Monument Valley 2 شــباهت هــاى فراوانى 
به نســخه ابتدایى خــود دارد و اساســًا یک بازى 
پازلى است اما این بار، شــما دیگر کنترل تنها یک 
کاراکتر را برعهده ندارید و باید مادر و فرزندى را در 
مجموعه اى از مناظر جغرافیایى هدایت کنید! اگر از 
عالقه مندان Monument Valley  هستید نسخه 

دومش را به هیچ وجه از دست ندهید. 

یک شرکت تجارى، ژاکتى با قابلیت ذخیره سازى انرژى خورشیدى تولید کرده که بعد 
از غروب آفتاب تا 12 ساعت روشن مى ماند و اطراف خود را روشن مى کند. 

شــرکت Vollebak نام این ژاکت را Solar Charged گذاشته و مى گوید با 
استفاده از این لباس دیگر نباید نگران گم کردن مسیر یا زمین خوردن در تاریکى بود، 

زیرا با استفاده از آن محیط اطراف هر فرد در حد قابل قبولى روشن مى شود.
براى شارژ کردن این ژاکت تنها کافى است آن را در طول روز به تن کنید و در محیط 
آزاد و زیر نور خورشید حرکت کنید. با چند ساعت حرکت در زیر نور خورشید، این ژاکت 

انرژى الزم براى تولید نور سبز رنگ از خود را به مدت 12 ساعت به دست مى آورد.
اگر ژاکت یاد شده در کل روز در داخل کمد باقى بماند، براى روشن کردن آن تنها کافى 
است چند لحظه اى نور فالش گوشى بر روى این لباس تابانده شود. شارژ ژاکت مذکور 

با استفاده از نور چراغ خودرو یا المپ هاى استاندارد 60 وات هم ممکن است.
نور این ژاکت در طول روز قابل مشاهده نیست و  مزاحمتى براى چشم ایجاد نمى کند. 

قیمت این محصول 350 دالر اعالم شده است.

یکى از مهمترین مسائلى که به میزان بسیارى در دستگاه 
هاى هوشــمند به آن پرداخته مى شــود بحث حریم 
خصوصى و امنیت اطالعات موجود است! بدون استثناء 
تمامى کاربران دیوایس هاى اندرویدى عالوه بر حضور 
در شبکه هاى اجتماعى، اطالعات و فایل هایى خاص 
را در گالرى خود ذخیره کرده اند؛ که اگر این اطالعات به 
دست کسى برسد باعث خسارت هاى جبران ناپذیرى 

در زندگى فردى مى شود.
Hide App,Private Dating,Safe-  

 Chat-PrivacyHider Premium Unlocked
عنوان برنامــه اى حرفــه اى براى مخفى ســازى 
اپلیکیشــن هاى اندرویدى و همچنیــن فایل هاى 
موجود در دیوایس مى باشــد که توســط شــرکت 
 TRIGTECH (AppLock,Hide apps,Parallel
accounts) در گوگل پلى منتشر شده است. به کمک 
این نرم افزار خواهید توانست بدون هیچگونه پیچیدگى 
خاصى برنامه هاى مورد نظر خــود را پنهان کرده و از 
دسترس عموم دور کنید. یکى از پر طرفدارترین امکانات 
موجود در این ابزار امنیتى نشان ندادن برنامه مخفى شده 
در لیست اپلیکیشن هاى اخیر است؛ به گونه اى که حتى 
در صورت استفاده از برنامه قفل شده هیچگونه ردپایى 
از آن به جا نمانده است و کسى نمى تواند به استفاده از 
آن شک کند. جدا از مخفى کردن برنامه ها این اپ بى 
نظیر قادر خواهد بود تا انواع فایل هاى موجود در گالرى 

را مخفى و ردپاهاى شما را در مرورگرتان حذف کند .

زمانى اســتفاده از هندزفرى هاى بلوتوث براى کاربران 
بسیار جالب بود اما فناورى پیشرفت کرده و شاید دیگر 
دوران استفاده از بلوتوث هندزفرى به سر آمده باشد! تصور 
کنید که بتوانید با قرار دادن انگشت خود بر روى گوش 
مکالمات تلفنى خود را انجام دهید و به نوعى نوك انگشت 
خود را به خروجى اسپیکر گوشى تبدیل کنید! اگرچه این 
ایده بسیار عجیب به نظر مى رســد اما انگشتر هوشمند 
ORII دستیابى به آن را عمًال و با کیفیت بسیار عالى 

مقدور ساخته است.
با استفاده از انگشتر هوشــمند ORII مى توانید فقط 
با قرار دادن انگشــت خود بر روى گوش به تماس هاى 
دریافتى خود پاسخ دهید یا حتى با قرار دادن انگشت بر 
 (Siri) روى گوشى خود و ارتباط برقرار کردن با سیرى
یا گوگل اسیستنت (Google Assistant) از آنها 
بخواهید تا یک تماس را با مخاطب خاص مورد نظرتان 
برقرار کنند. بنابراین انگشتر هوشمند ORII با سیرى و 

گوگل اسیستنت سازگارى دارد.
انگشتر هوشمند ORII از میکروفن دوبل اختصاصى 
بهره مى برد که به فنــاورى نویزگیر اختصاصى مجهز 
است. بدین ترتیب صداى شما دریافت و از طریق بلوتوث 
به گوشى منتقل مى شــود. اما صداى مخاطبى که با او 
در حال صحبت هســتید چگونه به گوش شما مى رسد! 
ارتباط مابین گوشى و انگشتر هوشمند ORII به صورت 
بلوتوث برقرار مى شود، بنابراین انتقال صداى مخاطب به 
انگشتر مثل روشى است که پیش از این در هندزفرى هاى 
بلوتوث شاهد آن بودیم. اما براى انتقال صدا از انگشت به 
گوشى کاربر از فناورى انتقال استخوانى استفاده مى شود! 
یعنى صداى مخاطب مستقیماً از انگشتر به انگشت کاربر 
منتقل خواهد شد و از نوك انگشت او به گوش وى منتقل 

مى شود.
کیفیت این صداى دریافتى به قدرى باالست که شما 
به راحتى در هر محیط شلوغى قادر به صحبت کردن 
با مخاطبین مورد نظرتان خواهید بود. این انگشــتر 
هوشمند از یک اپلیکیشن اختصاصى هم بهره مى برد 

که امکان انجام تنظیمات خاصى را ارائه کرده است. براى 
مثال شما مى توانید دریافت نوتیفیکیشن را براى کاربران 
خاص مورد نظرتان امکانپذیر کنید. همچنین این انگشتر 
به یک چراغ LED مجهز است که رنگ آن مى تواند 

نوع نوتیفیکیشن دریافتى را مشخص کند.
انگشــتر هوشــمند ORII از آلومینیوم آنودایز شده 

تشکیل مى شود و در چهار رنگ مختلف روانه بازار 
شده است که شامل رنگ هاى نقره اى، خاکسترى، 
مشــکى و قرمز روشــن مى شــود. این انگشتر به 

یک باترى 50 میلــى آمپرى هم مجهز اســت که با 
یک بار شــارژ از برقرارى یک تماس تلفنى یک ساعته 
پشتیبانى مى کند. یک داك اختصاصى هم براى شارژ 
بیسیم این انگشتر عرضه شــده که مى تواند تا پنج بار 
انگشــت را شــارژ کند. از این داك مى توان به عنوان 
جعبه حمل و نقل انگشتر هوشمند ORII هم استفاده

 کرد.
انگشتر هوشمند ORII از استاندارد ضد آب IP67 هم 
بهره مى برد و به موجــب آن مى تواند تا مدت زمان 30 
دقیقه در عمق یک مترى آب دوام داشته باشد. با این حال 
توصیه نمى شود که این انگشت را در آب غوطه ور کنید، 
چرا که گجت بیشتر براى مقاومت در برابر پاشیده شدن 
آب و تماس سطحى با آن طراحى شده است. قیمت این 
انگشتر برابر با 159 دالر بوده و قرار است عرضه آن در 

 فوریه سال 2018 آغاز شود.

با انگشتر هوشمند ORII آشنا شوید
ORII

مى شود.
کیفیت این صداى دریافتى به قدرى باالست که شما 
به راحتى در هر محیط شلوغى قادر به صحبت کردن 
با مخاطبین مورد نظرتان خواهید بود. این انگشــتر 
هوشمند از یک اپلیکیشن اختصاصى هم بهره مى برد 

که امکان انجام تنظیمات خاصى را ارائه کرده است. براى 
مثال شما مى توانید دریافت نوتیفیکیشن را براى کاربران 
خاص مورد نظرتان امکانپذیر کنید. همچنین این انگشتر 
یک چراغ LED مجهز است که رنگآن مى تواند  Dبه

نوع نوتیفیکیشن دریافتى را مشخص کند.
Iانگشــتر هوشــمند ORII از آلومینیوم آنودایز شده 

تشکیل مى شود و در چهار رنگ مختلف روانه بازار 
شده است که شامل رنگ هاى نقره اى، خاکسترى، 
قرمز روشــنمى شــود. این انگشتر به  مشــکى و

یک باترى 50 میلــى آمپرى هم مجهز اســت که با 
یک بار شــارژ از برقرارى یک تماس تلفنى یک ساعته 
پشتیبانىمى کند. یک داك اختصاصى هم براى شارژ
بیسیم این انگشتر عرضه شــده که مى تواند تا پنج بار

انگشــت را شــارژ کند. از این داك مى توان به عنوان 
حمل و نقل انگشتر هوشمند ORII هم استفاده Iجعبه

 کرد.
مممم همهمممم IP67 7 از استاندارد ضد آب ORII انگشتر هوشمندI
0بهره مى برد و به موجــب آن مى تواند تا مدت زمان 330

دقیقه در عمق یک مترى آب دوام داشته باشد. با این حال 
توصیه نمى شود که این انگشت را در آب غوطه ور کنید، 
چرا که گجت بیشتر براى مقاومت در برابر پاشیده شدن 
آب و تماس سطحى با آن طراحى شده است. قیمت این 
9انگشتر برابر با 159 دالر بوده و قرار است عرضه آن در 

8فوریه سال 2018 آغاز شود.

Iشتر هوشمند ORIIآشنا شوید

با قابلیت
 In-Band Ringtone 

آشنا شوید

آیفون SE جدید
 در اوایل سال 2018

 معرفى مى شود

عرضه حافظه V- NAND یک ترابایتى توسط سامسونگ

سیستم کنترل حرکات فوق پیشرفته سرفیس وان

ژاکتى براى مکان هاى تاریک

بازى پازل خارق العاده 
«دره یادبود 2» اندروید

اپلیکیشن مخفى سازى 
فایل و برنامه اندروید

ظاهراً گوگل قصد دارد که در اندروید O قابلیتى تحت عنوان In-Band Ringtone را ارائه کند که به 
موجب آن همگام سازى خودکارى مابین رینگتون گوشى و سایر گجت هاى پوشیدنى در تعامل با آن صورت 
مى پذیرد. اگر از یک ساعت هوشمند یا دستبند هوشمند در کنار گوشى اندرویدى خود استفاده کنید، مى دانید 
که هیچ همگام سازى مابین رینگتون گوشى و گجت پوشیدنى شما وجود ندارد! براى مثال اگر تماسى دریافت 
کنید، رینگتون گوشى شما به صدا در مى آید اما این رینگتون در گجت پوشیدنى پخش نمى شود و عموماً یک 

صداى بیپ بیپ از آن ساطع مى شود.
 In-Band Ringtone این مشکل را از بین ببرد و قابلیتى تحت عنوان O حال گوگل قصد دارد در اندروید
را ارائه کند. به موجب این قابلیت همان رینگتونى که در گوشى اندرویدى به صدا در مى آید، دقیقًا در گجت 
پوشــیدنى کاربر هم به صدا در خواهد آمد و به این ترتیب همگام سازى جالبى بین رینگتون گوشى و گجت 

پوشیدنى ایجاد مى شود.
جالب است بدانید که این قابلیت سال هاست از ســوى اپل در سیستم عامل iOS ارائه شده است و کاربران 
دستگاه هاى اندرویدى از سال 2009 تاکنون درخواست هاى زیادى را مبنى بر ارائه این ویژگى در سیستم عمل 
اندروید ارائه کرده اند. خوشبختانه به نظر مى رســد که گوگل بعد از گذشت تقریبًا هشت سال تصمیم گرفته 

که قابلیت مذکور را با عنوان In-Band Ringtone به نسخه جدید سیستم عامل اندروید اضافه کند.
از دیگر ویژگى هاى جالبى که قرار است به اندروید O اضافه شــود و به گجت هاى پوشیدنى در تعامل با آن 
ارتباط دارد، قابلیت نمایش مستقیم درصد شارژ باترى گجت ها بر روى گوشى مى شود. براى مثال تصور کنید 
که ساعت هوشمندى دارید و آن را با گوشى اندرویدى خود Pair کرده اید. تاکنون این امکان فراهم نمى شد 
تا از طریق خود اندروید، درصد شارژ باقیمانده ساعت هوشــمند را مشاهده کنید اما ظاهراً در اندروید O این 

ویژگى هم ارائه مى شود.
بنابراین به صورت کلى به نظر مى رسد که گوگل در تالش است تا در اندروید O تجربه بهترى را در راستاى  

تعامل این سیستم عامل با گجت هاى پوشیدنى برقرار سازد.

آیفــون SE مــاه مــارس ســال 2016 معرفــى و عرضه شــد. با توجــه به جمــع و جور بــودن این 
گوشــى و قیمت نســبتًا مناســبش، اســتقبال بســیار خوبــى از آن توســط کاربــران به عمــل آمد. 
ایــن اســتقبال باعث شــده تا اپــل تصمیــم بــه تولید نســخه جدیــدى از ایــن گوشــى محبوب

 بگیرد.
بر اســاس آخرین شــایعات اپل از آیفــون SE  جدید در ســه ماهــه اول ســال 2018 رونمایى خواهد 
کرد. ایــن یعنى نســخه جدید آیفون SE دو ســال پس از نســخه اولیه این گوشــى معرفــى و عرضه

 خواهد شد.
بر اساس آخرین شایعات مشخصات آیفون SE جدید به صورت زیر خواهد بود:

صفحه نمایش 4,2 اینچ، پردازنده اپل A10، حافظه داخلى 32 / 128 گیگابایت، سیســتم عامل آى او اس 
11 و باترى 1700 میلى آمپرى.

یکــى از ایراداتــى کــه بــه صفحــه نمایــش آیفــون SE وارد اســت صفحــه نمایــش کوچک 
آن اســت. بــا توجــه بــه رویــه حــذف حاشــیه هاى صفحــه نمایــش در گوشــى هاى مختلف، 
انتظــار مى رفــت تــا اپــل از صفحــه نمایــش 4,5 اینچــى در ایفــون SE جدیــد اســتفاده 
کند. البته این  مشخصات شایعاتى هستند که ممکن است با نزدیک شدن به زمان معرفى این گوشى 

تغییر کنند.
بر اساس آخرین خبرها آیفون SE جدید در هند تولید خواهد شد. باید منتظر ماند و دید کاربران 
تا چه اندازه از آیفون SE جدید استقبال خواهند کرد. قطعاً قیمت این گوشى در استقبال 

کاربران از آن تأثیر زیادى خواهد داشت.
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 منبع: آنا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان 

منبع: جام جم آنالین

منبع: مهر

منبع: ایسنا

منبع: تسنیم

منبع: قدس آنالین

منبع: ایرنا

صنعت سنگ ایران متأسفانه على رغم تالش هاى انجام شده توسط بخش خصوصى 

و دولتى، همچنان به صورت ناشناخته باقى مانده است. روند افزایشى تولید سنگ 

خام طى سال هاى گذشته موجب شده که ایران دومین کشور تولید کننده دنیا پس از 

ایتالیا باشد، اما به دالیل گوناگون جایگاه مناسبى در بازار جهان ندارد.

چهاردهمین دوره 
مسابقات قهرمانى 

گلف بانوان کشور در 
زمین گلف 

مجموعه ورزشى 
انقالب برگزارشد.

سراب نیلوفر در کرمانشاه و در روستاى کوچکى به 
همین نام است. این دریاچه در گذشته نه چندان 

دور مملو از گل هاى نیلوفر آبى بوده است که 
متأسفانه به دلیل خشکسالى هاى چند سال اخیر و 

خشکى سراب از بین رفته اند. 

سال 1354 خورشیدى در فهرست آثار تاریخى و ملى به ثبت رسید.ساخت قلعه را در دوران ساسانیان و مقارن با حمله عرب  ها به ایران دانسته  اند. این قلعه تاریخى به دلیل ویژگى هاى استرات ژیکى و رزمى در قلعه رودخان متعلق به دوره سلجوقیان که بر فراز ارتفاعات جنگلى شهرستان فومن در روستاى رودخان ساخته شده و برخى از کارشناسان، 

بیست و نهمین نشست
نمایى از منظومه شمسى  هیئت نمایندگان اتاق تهران

در حومه روستاى ده نمک - گرمسار

برداشت خرما از 
نخلستان هاى استان بوشهر

مع نطنز مجموعه اى 
مسجد جا

از چند بناى مذهبى شهر نطنز 

در استان اصفهان است که همه 

نها در زمان اولجایتو خدابنده 
آ

و پسرش ابوسعید بهادرخان 

ساخته شده اند. ساختمان ها 

مربوط به زمان هاى مختلف 

هستند ولى فاصله زمانى ساخت 

آنها به یکدیگر اندك است. این 

مجموعه شامل مسجد جامع 

و یک خانقاه و مقبره شیخ 

عبدالصمد و یک مناره 37 مترى 
است.


