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آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

امور پیمان هاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 

شرکت شــهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان در نظر دارد اجراى پروژه هاى زیر را به پیمانکاران واجد شرایط از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ســتاد) واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهادات قیمت مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه 

در سامانه تاریخ 1396/09/01 مى باشد. 
آخرین مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 1396/09/07

آخرین مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز شنبه تاریخ 1396/09/18 
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 8:30 روز یکشنبه تاریخ 1396/09/19

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس 
اصفهان خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان و تلفن 0311570 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 021-27313131 
دفتر ثبت نام در تهــران: 88969737 و 85193768- 021 و دفتر ثبت نام در اصفهــان: 03132645870-5

 (داخلى 3299) 
هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد. 

موضوع مناقصه: تهیه مصالح و اجراى حدود 9 کیلومتر شبکه گذارى فلزى و پلى اتیلن گاز و جابه جایى بستر آندى 
شهرك صنعتى صنایع غذایى خمینى شهر (شماره 200961281000016 در سامانه ستاد) 

مبلغ برآورد اولیه: 15/265/392/939 ریال و به صورت فهرست سفید (اعتبار طرح غیرعمرانى) 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 763/300/000 ریال 

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: حداقل رتبه 5 و به باال در رشته تأسیسات و تجهیزات 
مدت اجرا: 12 ماه 

موضوع مناقصه: تهیه مصالح و اجراى حدود 10 کیلومتر شبکه گذارى فلزى و پلى اتیلن گاز شهرك صنعتى اردستان 
فاز توسعه (شماره 200961281000015 در سامانه ستاد) 

مبلغ برآورد اولیه: 12/853/977/190 ریال و به صورت فهرست سفید (اعتبار طرح غیر عمرانى) 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 643/000/000 ریال 

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: حداقل رتبه 5 و به باال در رشته تأسیسات و تجهیزات 
مدت اجرا: 12 ماه 

موضوع مناقصه: محوطه سازى سایت کارگاهى اردستان و ناحیه صنعتى مهاباد و خروجى و ورودى و ترانشه هاى 
ناحیه صنعتى زواره (شماره 200961281000014 در سامانه ستاد) 

مبلغ برآورد اولیه 8/199/469/445 ریال و براساس فهارس بهاى سال 1396 سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار 
طرح عمرانى/ جارى) 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 410/000/000 ریال 
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: حداقل رتبه 5 و به باال در رشته راه و باند 

مدت اجرا: 8 ماه 

آگهى مزایده عمومى خودرو 1396/1نوبت اول
کمیته امــداد امــام خمینــى ( ره ) اســتان اصفهــان در نظــر دارد تعــداد 7 دســتگاه خودرو ســبک را به صــورت قابــل انتقال

 و7 دستگاه موتور سیکلت غیر قابل انتقال ( اوراقى ) به شرح ذیل از طریق مزایده عمومى به فروش برساند. 

کمیته امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان

غیر قابل انتقال(اوراقى)وسائط نقلیه قابل انتقال

موتور سیکلتپیکان سوارىپژو پارسنیسان وانت
5117

تاریخ بازدید و دریافت اسناد مزایده : از تاریخ  02/ 09/ 1396 لغایت  1396/09/12
زمان بازدید و دریافت اسناد مزایده : از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 9 صبح الى 14 (روزهاى پنج شنبه 9 الى 13 )

آدرس و تلفن محل بازدید ، دریافت و تحویل مدارك : اصفهان خیابان امام خمینى (ره) خیابان حکیم صفایى انبار کمیته امداد امام خمینى (ره) 
تلفن 031-33242028

توجه:
1- همراه داشتن کارت شناسایى ( فقط کارت ملى ) جهت بازدید از خودروها و تحویل مدارك مزایده جهت هر یک از مراجعین الزامى است.

2- تاریخ اعالم برندگان مزایده حداقل 3 روز پس از آخرین مهلت تحویل مدارك و پاکت هاى مزایده      مى باشد. 
3- متقاضیان مى بایست وجه شرکت در مزایده  وسیله نقلیه مورد تقاضا را به حساب 101341614000 به نام کمیته امداد امام خمینى (ره) اصفهان 

نزد بانک ملى شعبه فردوسى کد 3014 واریز نمایند.  
م الف:108564

آگهى مزایده«نوبت اول»
شهردارى خوانسار به استناد مجوز شماره 762 مورخ 96/08/21 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد خودروى مشروحه ذیل را 

به باالترین قیمت به فروش برساند:
یک دستگاه پژو 405 با کاربرى و پالك تاکسى شهرى مدل 1390 و بیمه تا تاریخ 97/03/29 فاقد خط داخل شهرى خوانسار با قیمت 

پایه 290/000/000 ریال.
1) متقاضیان مى توانند از روز شــنبه مورخ 96/08/27 لغایت پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/09/11 پیشنهاد خود را تحویل 

دبیرخانه محرمانه شهردارى نموده و رسید دریافت دارند.
2) زمان بازگشایى پیشنهادات رسیده رأس ساعت 9 صبح روز یک شنبه مورخ 96/09/12 مى باشد.

3) متقاضى مى بایست مبلغ 14/500/000 ریال را به عنوان ضمانت شرکت در مزایده براى دستگاه مذکور به حساب 0105922986005 
به حساب شهردارى واریز و فیش مربوطه را همراه با تقاضانامه در پاکت در بسته ارائه نمایند.

4) در صورت عدم انعقاد قرارداد و عدم واریز وجه توسط برنده مزایده تا مدت یک هفته از بازگشایى پاکت ها به حساب شهردارى، 
شهردارى سپرده نفر اول را ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین ترتیب با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد شد.

5) به پیشنهاداتى که مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6) کلیه هزینه نقل و انتقال به عهده برنده مزایده خواهد بود.

7) کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
8) متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات در ساعات ادارى به شهردارى و یا با شماره همراه 09131711448 تماس حاصل نمایند. 

شهردارى خوانسار
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وقوع زلزله اى مرگبار در کرمانشاه موجب آن شد که دست اندرکاران 
تولید فیلم «خالتور» بکوشــند بــه نوبه خود شــرایط کمک به 

زلزله زدگان را فراهم کنند.
عبدا... علیخانــى مدیرعامل پویافیلــم و از تهیه کنندگان 
«خالتور» با اشــاره به اینکه عواید فروش روز چهارشــنبه 

(امروز) این فیلم صرف کمک به زلزله زدگان خواهد 
شد، اظهار داشــت: تمامى عایدى فروش 

سراســرى «خالتور» در روز اول آذرماه 
صرف کمک به زلزله زدگان خواهد شد.
تهیه کننده «خالتور» ادامه داد: از آنجا 
که تمام فروش «خالتــور» در تهران 
و شهرســتان ها در روز چهارشــنبه 
مســتقیمًا صرف زلزله زدگان خواهد 

شــد از ســینماداران سراســر کشــور 
خواهشمندیم که همراهى کرده و در این 

باره به مخاطبان اطالع رسانى کنند.
علیخانى افــزود: مخاطبانى که عالقه مند 
تماشــاى یک فیلم ســرگرم کننده هستند 
مى توانند در روز چهارشنبه، هم «خالتور» را 

ببینند و هم با تماشــاى این فیلم به نوبه خود 
کمکى کنند به هموطنان زلزله زده کرمانشاه.

«خالتور» به کارگردانــى آرش معیریان تازه ترین 
محصول پویافیلم است و علیرغم آنکه در هفته اول 

اکران، سرگروه قدس را دراختیار نداشت و چندین روز 
از اکران دو هفته ابتدایى آن نیز مقارن شد با تعطیالت 
سینماها، اما تا اینجا توانسته بیشتر از یک و نیم میلیارد 

فروش داشته باشد. 
«خالتور» که داستان طنازانه رویارویى سه خواننده 
جوان با  یک مرد مرفه را روایت مى کند از حضور پوریا 
پورسرخ، سحر قریشى، مهران غفوریان، محمدرضا 
هدایتى، محمدرضا شــریفى نیا، على صادقى، مریم 
امیرجاللى، امیرحسین صدیق، مریم معصومى، اصغر 

سمسارزاده و رسول نجفیان سود مى برد.

پخش فصل دوم مجموعه تلویزیونى «لیسانسه ها» به کارگردانى 
«سروش صحت» در شبکه 3 سیما آغاز شد. همچنین فصل سوم 
این سریال با نام «فوق لیسانه ها» براى سال آینده تولید خواهد شد 

که در ادامه فصل یک و 2 است.
تصویربردارى فصل اول ســریال «لیسانسه ها» در 28 قسمت در 
لوکیشن هاى مختلفى در غرب و جنوب تهران انجام شد و فصل 
جدید از این سریال هم تا قسمت 60 ادامه دارد. سروش صحت در 
این مجموعه طنز و مفرح با زبان متفاوتى به نقد و بررسى معضالت 
اجتماعى به خصوص در احواالت جوانان پرداخته و قرار اســت در 
فصل دوم قصه نیز با محوریت شخصیت ها و اتفاقات اطراف زندگى 

آنها پیگیرى شود.
در خالصه سریال «لیسانســه ها» آمده حبیب وضع مالى مناسبى 
دارد ولى به علت ضعف در برقرارى روابط اجتماعى هنوز نتوانسته 

همسرى انتخاب کند.
 مســعود در آســتانه ازدواج اســت ولــى مشــکالت زیــادى 
او را از آغــاز زندگــى مشــترك دور مــى کنــد. مازیــار فرزند 
خانواده اى پر تنش و گرفتار است و فکر مهاجرت در سر دارد. حبیب 

و مازیار و مسعود سه رفیق لیسانسه هستند.
بازیگران سریال «لیسانســه ها» عبارتند از: امیرحسین رستمى، 
هوتن شکیبا، امیر کاظمى، متین ســتوده، رؤیا میرعلمى، کاظم 
سیاحى، ســیاوش چراغى پور، عزت ا... مهرآوران، افشین سنگ 
چاپ، تبسم هاشمى، مریم ســرمدى، پریســا مقتدى، فرخنده 
فرمانى زاده، فرید اخبارى، مهدى ربیعى، نیلوفر هوشمند و مرتضى 
على آبادى، هنرمند خردســال: عرفان برزین، با هنرمندى: بهنام 
تشکر، بیژن بنفشه خواه، مهران رجبى، نیلوفر شهیدى، آیدا نامجو 

و آتنه فقیه نصیرى.

ویشکا آسایش بازیگرسینما و تلویزیون، این روزها عالوه بر حضور در آثار سینمایى یک فعالیت جانبى دیگر هم دارد و در سازمان جهانى غذا 
مشغول فعالیت است.

او درباره سایر فعالیت هاى خود گفت: در روزهاى پایانى ضبط فیلم سینمایى «سال دوم دانشکده من» به کارگردانى رسول صدرعاملى هستم و 
بالفاصله بعد از آن نیز سر کار آقاى تبریزى خواهم رفت. امیدوارم که هر دو کار به موقع آماده شوند و بتوانند در جشنواره فیلم فجر حضور داشته 

باشند.
 آسایش در ادامه درباره حضور در صحنه تئاتر نیز اظهار داشت: اگر بازیگرى اجازه دهد قطعاً حضور خواهم داشت. من سال گذشته درگیر فیلم و 
اجراى تئاتر بودم و به خصوص تئاتر خیلى انرژى مى گیرد و نمى توانم در دو جا همزمان این انرژى را صرف کنم. بسیار دلم مى خواهد که در تئاتر 
حضور داشته باشم به خصوص اگر همایون غنى زاده که تاکنون دو کار با او به روى صحنه بردم بخواهد کارى انجام دهد حتماً حضور خواهم 

داشت. ولى اگر پیشنهاد دیگرى هم باشد که آن را دوست داشته باشم قطعاً مى پذیرم. بعد از همکارى با غنى زاده، انتخاب تئاتر براى من کار 
سختى است چرا که هیجان و بزرگى را وقتى در یک کار تجربه مى کنى سخت است که بخواهى در کارى کمتر از آن حضور داشته باشى.
بازیگر «دیوار به دیوار» درباره ساخت فصل دوم این سریال نیز عنوان کرد: این روزها همه سر کار هستند، ولى در تدارك آن هستیم که 
بتوانیم فصل دوم این سریال را تولید کنیم، چرا که عالوه بر اینکه همکارى با سامان مقدم لذت بخش است، «دیوار به دیوار» سریال 

خیلى خوبى بود و گروه خوبى دور هم جمع شده بودند و مخاطب هم خیلى خوب با آن ارتباط برقرار کرده بود.
این بازیگر با توجه به اینکه در عرصه مجسمه سازى نیز فعال است، درباره فعالیت هاى خود در این حوزه گفت: از نمایشگاه قبلى ام 

تاکنون فاصله زیادى افتاده است. به این دلیل که بعد از نمایشــگاه چند ماهى به لحاظ ایده تخلیه شده بودم و دیگر ایده اى 
نداشتم، به استراحت پرداختم، اما امروز ایده هاى بسیارى دارم که دلم مى خواهد آنها را اجرایى کنم، ولى هدفم این نیست که 
بالفاصله بعد از آن نمایشگاه، نمایشگاه دیگرى داشته باشم. در واقع دلم مى خواهد مجسمه هایم را با حرفه ام درگیر کنم و درکنار 

مجسمه، موسیقى، طراحى صحنه و... را نیز داشته باشم و کار جدیدى ارائه دهم. روى یکسرى از ایده ها مشغول فکر کردن 
هستم تا بتوانم آنها را اجرایى کنم. از میان این ایده ها تاکنون یکى را انتخاب کردم اما زحمت بسیارى دارد و نیازمند وقت آزاد است.
وى افزود: مجسمه سازى براى من بسیار جدى و مهم است و خیلى عاشقش هستم و به من آرامش مى دهد اما نمى خواهم 
نمایشگاه دوم صرفاً برگزارى نمایشگاه باشد، کانسپت نمایشــگاه برایم مهم است و آنچه دلم مى خواهد دوست دارم به ثمر 
برسد. آسایش درخصوص فعالیت خود در سازمان جهانى غذا نیز گفت: من خودم چون عاشق بچه ها هستم و خیلى دوستشان 
دارم، در این راه فعالیتم را آغاز کرده ام. آشنایى من با سازمان جهانى غذا به تازگى اتفاق افتاده است و تمام تالشم را مى کنم که 

برسانم. بسیار مهم است که این سازمان شناخته شود و هر کمک ناچیزى بتوانم پیام سازمان غذا را به همه 
بیاید. این خیلى مهم اســت که آدم ها بداننــد مى توانند با چه مبالغ مى تواند به کمک یک کودك 
من مهم است که بتوانم مردم را با سازمان جهانى غذا آشنا کنم تا اندکى تأثیرگذار باشند. براى 
بیشترى را جذب کند.این ســازمان بتواند کمک 
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فیلم کودکانــه «پینوکیو، عامو ســردار و ریســلى» به 
کارگردانى رضا صافى و تهیــه کنندگى ناصر عنصرى از 

امروزاول آذرماه اکران مى شود.
این فیلم همزمان با تهران  در سینماهاى شهرهاى مشهد، 
شیراز و اصفهان اکران مى شود. تبلیغات تلویزیونى نیز از 
امروز چهارشنبه پخش مى شود و تبلیغات محیطى نیز به 

زودى آغاز خواهد شد.
«پینوکیو، عاموسردار و ریسلى» جوایز بهترین فیلمنامه، 
بهترین فیلم و بهترین دســتاورد فنى و هنرى از بیست و 
نهمین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودك و نوجوان در 
سال 1394 و تندیس زرین بهترین فیلم بخش بین الملل 
و جایزه ویژه هیئت داوران از چهل و ششــمین جشنواره 

بین المللى فیلم رشد را به دست آورده است.
بازیگران فیلم عبارتند از حجت شــورکى، حسین قفلى، 
جوهر تنگستانى، على نیک فر، اصغر جوادى، احمد قربانى، 
علیرضا میرشــکارى، جعفر بهســتانى، جهانگیر اژدرى، 
عباس بارونى، مهدى جهانبخشــیان، وحیده حسینى و 

مهرنوش ذوالفقارى.

«پینوکیو» همراه «عامو سردار» و «ریسلى»!

«خالتور» امروز 
به نفع زلزله زدگان روى پرده مى رود 

هم کنند.
از تهیه کنندگان ى مدیرعامل پویافیلــم و
ره به اینکه عواید فروش روز چهارشــنبه

صرف کمک به زلزله زدگان خواهد 
ت: تمامى عایدى فروش 

تور» در روز اول آذرماه 
زله زدگان خواهد شد.
ور» ادامه داد: از آنجا
خالتــور» در تهران
 در روز چهارشــنبه
ف زلزلهزدگان خواهد

اران سراســر کشــور 
 همراهى کرده و در این

طالع رسانى کنند.
: مخاطبانى که عالقه مند 
یلمســرگرم کننده هستند 
چهارشنبه، هم «خالتور» را 

شــاى این فیلم به نوبه خود 
موطنان زلزله زده کرمانشاه.

ردانــى آرش معیریان تازه ترین 
م است و علیرغم آنکه در هفته اول 
دس را دراختیار نداشت و چندینروز

بتدایى آن نیز مقارن شد با تعطیالت 
جا توانسته بیشتر از یک و نیم میلیارد 

د. 
تان طنازانه رویارویى سه خواننده 
مرفه را روایت مى کند از حضور پوریا 
یشى، مهران غفوریان، محمدرضا 
ضا شــریفى نیا، على صادقى، مریم 
سین صدیق، مریم معصومى، اصغر 

ل نجفیان سود مى برد.

ق ى ز ب ى نجه ز نب یى م ر ز مر ی ینر ر رم
برسانم. بسیار مهم است که این سازبتوانم پیام سازمان غذا را به همه 

بیاید. این خیلى مهم اســت کهمى تواند بهکمک یک کودك
من مهم است که بتوانم مردماندکى تأثیرگذارباشند. براى
بیشترى را جذب کند.اینســازمان بتواند کمک 

فیلم کود
کارگردان
امروزاول
این فیلم
ا شیراز و
امروز چه
زودى آغ
«پینوکیو
بهترینف
نهمین ج
4سسال94
و و جایزه
بین المللى
بازیگران
جوهر تنگ
م علیرضا
عباس باا
مهرنوش

فصل دوم «لیسانسه ها» روى آنتن رفت

سرى جدید برنامه تلویزیونى «دورهمى»، به زودى براى حضور تماشاگران فراخوان مى دهد.
سرى جدید برنامه تلویزیونى «دورهمى» به کارگردانى مهران مدیرى، پس از سپرى کردن روزهاى پیش 
تولید، طراحى و اجراى دکور به زودى کار تصویربردارى را آغاز مى کند.  طبق آنچه در صفحه رسمى این 
برنامه در فضاى مجازى منتشر شده اســت، به زودى فراخوان حضور تماشاگران در برنامه «دورهمى» 

منتشر مى شود.
ســرى جدید برنامه تلویزیونى «دورهمى» به کارگردانى مهران مدیرى، با طراحى و ساختى متفاوت به 

روى آنتن شبکه نسیم مى رود.

«دورهمى» فراخوان مى دهد

«خالتور» امروز 
زلزلهزدگان روى پرده مى رود  نفع ه

ن روى
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قوز قرنیه یک بیمارى دو طرفه غیر التهابى است که به 
صورت اتساع و برجسته تر شدن قرنیه بروز مى کند. 

جواد هاشمیان، متخصص چشم  و فوق تخصص پیوند 
قرنیه و جراحى عیوب انکسارى گفت: قوز قرنیه با افزایش 
پیشرونده قوس قرنیه همراه با نازك شدن رأس قرنیه و 
ایجاد آستیگماتیسم نامنظم مشخص مى شود. وى افزود: 
در فرم پیشرفته آن یک برجستگى مخروطى شکل در 
سطح قرنیه ایجاد مى شــود و قوز قرنیه معموًال در دوره 
نوجوانى و جوانى از سن ده تا 20 سالگى ظاهر و تا دهه سوم 
و چهارم زندگى پیشرفت مى کند و پس از آن روند بیمارى 
یا متوقف مى شود و یا پیشرفت آن بسیار کند مى شود. وى 
ادامه داد: هم در خاورمیانه و هم در ایران بیمارى قوز قرنیه 
شایع است، این اتفاق مى تواند به دلیل شرایط آب و هوایى، 
حسایست هاى چشمى، سابقه حساسیت در خانواده مثل 
کهیر، آسم و حساسیت هاى بهاره چشم باشد که باعث 

تسهیل در روند بروز بیمارى مى شوند.
این متخصص چشم پزشکى اضافه کرد: مالش هاى 

طوالنى مدت چشم به صورت مکانیکى(مداوم) 
مى تواند باعث ایجاد قوز قرنیه شود.  هاشمیان 
اضافه کرد: این بیمارى از لحاظ بالینى مى تواند 
بدون عالمت و فقط با بروز نزدیک بینى خفیف، 

شروع و با پیشرفت بیمارى دچار آستیگماتیسم 
و کاهش دید شود، با عینک دید در مراحل ابتدایى 

اصالح مى شود اما براى تعیین اینکه بیمارى در مرحله 
پیشرفته است یا نه، نیاز به معاینات مداوم چشم است.

 

در طول ماه هاى سرد سال شــما براى مبارزه با 
بیمارى هاى ناشــى از آب و هواى ســرد، نیاز به 
تامین ویتامین هــا و مواد معدنــى اضافه دارید. 
این ویتامیــن هــا را از راه مکمل هــا مى توان 
به دســت آورد، امــا بــه جــاى روى آوردن به 
قــرص، بهتــر اســت از منابــع طبیعــى بهره

 بگیرید.
در اینجا فهرســتى از پنج نوع سبزیجات مناسب 

فصل سرد معرفى شده است:

■  کنگر فرنگى: این ســبزى منبع بســیار 
خوبى از فیبر و ویتامین C اســت که مى تواند به 
جریان صفرا و هضم ســریع تر غــذا کمک کند. 
برگ  هاى کنگر فرنگــى داراى اینولین و ماده اى 
تلخ بنام ســینارین بوده و حاوى پروتئین، آهن، 
 A، فســفر، پتاسیم، ســدیم، کلســیم، ویتامین
B2 ،B1 و B3 اســت. افرادى کــه قصد دارند 
وزن کم کننــد، مى توانند هــر روز کنگر فرنگى

 بخورند. 

 ،C کلم پیچ: سرشــار از بتاکاروتن، ویتامین  ■
ویتامین K و کلسیم است. این ویتامین ها و امالح 
معدنى در کنترل فرآیندهاى التهابى بدن و تقویت 
سیستم ایمنى نقش مؤثرى دارند و حتى با سرطان 
مبارزه مى کنند. همچنین این ســبزى،یک ماده 
غذایى ایده آل براى مقابله با یبوســت و سرشار 

از فیبر است. 

■  کلم: در انواع و اشکال مختلف وجود دارد مانند 
کلم قرمز، گل کلم، کلم بروکلD و ...

این سبزى حاوى ویتامین B، ویتامین C، کلسیم، 
منیزیم، فسفر، پروتئین و روى است و به عنوان یک 
ضد التهاب براى جلوگیــرى از تورم در بدن مؤثر 
است. همچنین براى درمان سردرد، زخم معده و 

بیمارى هاى پوستى کاربرد فراوان دارد.

■  منداب: یک ســبزى برگ ســبز از خانواده 
کلم بروکلى و گل کلم اســت و سرشار از ویتامین 
هاى A و C، ویتامین K، کلســیم و آهن است. 

عالوه بر این، منداب بــراى جلوگیرى از 
سرطان و دژنراسیون ماکوال بسیار 

مؤثر اســت. از آنجا که گیاه 
منداب داراى مقــدار کمى 

کالرى بــوده و نیز سرشــار از 
مواد مغذى اســت، گزینه خوبى 

بــراى کاهش وزن و افــزودن آن 
به برنامه ســالم غذایى محســوب

 مى  شود.

■  کدو تنبل: کدو تنبل منبع آنتى 
اکسیدان  هاســت و به خوبى از عهده  
تقویت سیستم ایمنى بدن بر مى  آید. 
بتاکاروتــن موجــود در آن در بدن به 
ویتامین A تبدیل مى  شــود. همانطور 

که مى  دانید این ویتامین براى ســالمت 
چشم  ها و رشد اســتخوان  ها الزم است. 
پتاســیم موجود در این کدو، خطر ابتال به 

فشار خون باال را نیز کاهش مى  دهد. 

دردى که در اثر فشار ایجاد مى شود، به تشخیص دقیق تر این مشکل در ناحیه آپاندیس کمک مى کند. این درد معموًال در 
زمان معاینه پزشک ایجاد مى شود، یعنى زمانى که پزشک روى قسمت راست تحتانى شکم فشار وارد مى کند بروز مى کند. 

این درد شدید و تیرکشنده است و شدت آن برحسب فشار وارد شده تغییر مى کند. 

«آپاندیســیت» نوعى بیمارى است که به دلیل مسدود و ملتهب و عفونى شــدن آپاندیس (زایده اى کوچک 
چسبیده به روده بزرگ) ایجاد مى شود.

در ادامه به هفت عالمت مهم این بیمارى اشاره مى کنیم.
آپاندیسیت مشکالتى در سطح عبور خون ایجاد مى کند و زمانى که فشار در این ناحیه افزایش مى یابد، یک 

واکنش التهابى بروز مى کند که به سالمتى آسیب مى زند.
با وجود اینکه هنوز کارایى آپاندیس مشخص نشده است، اما اگر این التهاب به موقع درمان نشود، ممکن است 
مرگبار باشد. بنابراین الزم است که عالئم این بیمارى شناخته شده باشد، چون باید به موقع تشخیص داده 

شده و مورد جراحى قرار بگیرد. در این مطلب به مهمترین عالئم این بیمارى اشاره مى کنیم.

بروز درد شدید در ناحیه شکم ، اولین نشانه از بروز آپاندیسیت است. این درد که به تدریج پیشرفت 
کرده و بیشتر مى شود، به دلیل التهاب و فشار وارده به آپاندیس ایجاد مى شود. در حالت کلى درد در 
قسمت پایین و راست شکم ایجاد مى شود و میزان شدت آن ساعت به ساعت متفاوت است. با این 
حال در اکثر موارد درد ممکن است بسیار نزدیک به ناف یا در قسمت پایین کمر نیز احساس شود. 

این عالمت رایج آپاندیسیت با سرفه یا تکان دادن پاها و شکم شدیدتر و وخیم تر مى شود.
باوجوداینکه برخى از بیماران مبتال به آپاندیسیت با مسئله 

دفع مشکل پیدا کرده و دچار یبوست مى شود عده اى دیگر نیز به 
اسهال مبتال مى شوند. این عالئم گوارشى که ممکن است در خصوص 
بیمارى هاى دیگر نیز بروز کند، نتیجه التهابى است که آپاندیس را درگیر

 مى کند. اسهال و یبوست در طول روز بیمار را آزار داده و در اغلب موارد به 
همراه گاز و التهاب بروز مى کنند.

 درد شکمى شدید

 برآمدگى شکم

 درد فشارى

 تب
 بى اشتهایى

 یبوست و اسهال

 حالت تهوع و استفراغ

بروز حالت تهوع و استفراغ ناگهانى نیز یکى دیگر از عالئم التهاب آپاندیس است. 
این عالئم که با احساس ضعف نیز همراه است، در بین بیمارانى که در مراحل 

پیشرفته بیمارى قرار دارند رایج تر است.

شمرگبار باشد. بنابراین الزم است که عالئم این بیمارى شناختهشده باشد، چون باید به موقع تشخیص داد
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ر مى شود، به دلیل التهاب و فشار وارده به آپاندیس ایجاد مى شود. در حالت کلى درد در
ن و راست شکم ایجاد مى شود و میزان شدت آن ساعت به ساعت متفاوت است. با این
 موارد درد ممکن است بسیار نزدیک به ناف یا در قسمت پایین کمر نیز احساس شود. 

 رایج آپاندیسیت با سرفه یا تکان دادن پاها و شکم شدیدتر و وخیم تر مى شود.

 برآمدگى شکم
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دید

 حالتت تهوع و استفراغ

ت.

غ ع
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این عالئم که با احساس ضعف نیز همراه است، در بین بیمارانى که در مراحل

پیشرفته بیمارى قرار دارند رایج تر است.
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برآمدگى شکم حس ورم دردناك و فشارى است که معموًال به دلیل 4
مشکالت گوارشى بروز مى کند. این مسئله باعث ورم شکم حتى در 

افرادى که شکمى تخت دارند، مى شود. برآمدگى شکم در موارد بروز 
آپاندیسیت شایع است، چون به دلیل واکنش التهابى بافت ها و تجمع 

گاز بروز مى کند. یه  بى اشتهایىشتب

بى ر و ب ر و ر ز ر ر بی ولروز ر یبو لو ه
 و التهاب بروز مى کنند.همراه گاز

بروز درد شد
کرده و بیشتر
قسمت پایین
حال در اکثر
این عالمت

 به آپاندیسیت با مسئله 
ت مى شود عده اى دیگر نیز به 

گوارشى که ممکن است در خصوص 
جه التهابى است که آپاندیس را درگیر

سهال و یبوست در طول روز بیمار را آزار داده و در اغلب موارد به  مى کند. ا

 اسهال

 درد شکمى شد

آپاندیسیت، اشتهاى خود را از دست خواهد داد. التهاب آپاندیس در عملکرد گوارشى اختالل ایجاد آپاندیسیت، اشتهاى خود را از دست خواهد داد. التهاب آپاندیس در عملکرد گوارشى اختالل ایجاد 
کرده و در اغلب موارد تولید هورمون گرسنگى را مختل مى سازد. در این صورت نیز فرد باید فوراً به پزشک کرده و در اغلب موارد تولید هورمون گرسنگى را مختل مى سازد. در این صورت نیز فرد باید فوراً به پزشک 
مراجعه کند، چون عدم تغذیه درست، بدن را در معرض برخى کمبودها قرار مى دهد که آسیب رسان هستند. مراجعه کند، چون عدم تغذیه درست، بدن را در معرض برخى کمبودها قرار مى دهد که آسیب رسان هستند. 
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77 درد

عالئم آپاندیسیت زمانى بروز مى کنند که رشد این بیمارى تا مرحله اى 66
مى رسد که مشابه عالئم عفونت هاى معده اى و روده اى مى شود. به 
همین دلیل نیز عالوه بر احساس درد، بیمار دچار تب، عرق سرد و لرز 

نیز مى شود. 

عالمت التهاب آپاندیسعالمت التهاب آپاندیس77

مطالعات نشــان مى  دهند که اعتیاد به مواد قندى ساده 
در مواردى مى  تواند عوارض بیشترى نسبت به اعتیاد به 
الکل و سیگار داشته باشد. در اینجا  شش عالمت فیزیکى 
که به شــما مى گوید در حال مصرف بیــش از حد قند 

هستید، معرفى شده است:

نیاز شدید به مصرف خوراکى هاى شیرین
مصرف بیش از حد قند، یک چرخــه معیوب و اعتیاد آور 
نسبت به مصرف آن را ایجاد مى کند. پس از خوردن یک 
ماده شیرین، مغز مواد شیمیایى طبیعى آزاد مى  کند که 
احســاس لذت را در بدن به وجود مى  آورد و بدن مقدار 
بیشــترى از آن را طلب مى  کند. به گفته پژوهشگران 
هنگام مصرف شــیرینى قسمتى از 
مغــز کــه فعال 
مى  شــود و 

طلب شیرینى مجدد مى  کند، همان قسمتى است که با 
مصرف مواد مخدر فعال مى  شود و مواد مخدر بیشترى 

طلب مى  کند.

احساس تنبلى در طول روز 
وقتى نوسانات قند خون زیاد شود، باعث احساس خستگى 
مى گردد، زیرا بدن نمى تواند به طور مناسب از قند خون 
(گلوکز) به عنوان ســوخت براى تولید انرژى اســتفاده 
کند. براى همین انرژى بدن کم مى شود و فرد احساس 

خستگى مى کند.

افزایش وزن
 قند اضافــى یعنــى کالــرى اضافى. مصــرف بیش 
از حد قند همچنیــن مقاومت در برابــر هورمون لپتین 
را موجب مى شــود. لپتین از ســلول هاى چربى ترشح 
مى شود. هر چقدر چربى بیشــترى در بدن موجود باشد، 
لپتین بیشترى ترشــح مى شــود. مقاومت در برابر این 
هورمون و جلوگیرى از ترشــح آن، باعــث زیاده روى 
در خوردن غذا مى شــود که در نهایت چاقــى را در پى

 دارد. 

کاهش سطح حافظه 
تحقیقات نشان داده است که ارتباطى میان ضعف حافظه، 

ناهنجارى هاى یادگیرى و افسردگى با مصرف بیش از 
حد قند وجود دارد. مصرف بیش از اندازه قندهاى اضافى، 
باعث کاهــش عامل نوروتروفیک در مغز مى شــود که 
در صورت کمبود این ماده، توانایــى مغز براى یادگیرى 

کاهش مى یابد. 

حفره هاى دندانى 
حفره هــاى دندان یکــى از نشــانه هاى نــه چندان 
آشــکار اعتیاد به شــیرینى اســت. وقتى باکترى هاى 
دهان کربوهیدرات ها را هضم مى کنند، اســیدى تولید 
مى کننــد که با بزاق دهــان ترکیب مى شــود تا ایجاد 
پالك کند. این پالك ها اگر از روى دندان پاك نشــوند 
روى آن تجمع کرده و شروع به ســاییدن میناى دندان 

مى کنند. 

مشکالت پوستى و آکنه 
مصرف بیــش از حد قند ممکن اســت نتایجش را روى 
پوســتتان آشــکار کند. تحقیقات متخصصان تغذیه و 
رژیم هاى غذایى نشــان داده بین برنامه غذایى سرشار 
از قند و شــدت گرفتن آکنه ارتباط وجــود دارد. افرادى 
که به شدت درگیر جوش و آکنه بودند، نسبت به کسانى 
که پوستشــان کمترین آکنه را داشت بیشتر قند مصرف 

مى کردند.

نشانه هایى که مى گوید بیش از حد، قند مصرف مى کنید

غذاهاى پر 
نمک مثل انواع فست فود ها، انواع 

کنسروها، چیپس، خیار شور، دوغ هاى آماده، انواع 
ترشى ها و گاهى حتى آبلیمو و سرکه هاى آماده براى افراد با 

فشار خون باال مضر هستند.
مطالعات محققان نشان مى دهد که قوطى هاى فلزى و پالستیکى کنسرو 

داراى ترکیبات شیمیایى هستند که باعث افزایش فشار خون مى شود.
این ترکیب مصنوعى کربنى،Bisphenol A  یا به طور خالصه BPA نام دارد که یک 

ماده جامد بى رنگ محلول در حالل هاى آلى است.
این ماده شیمیایى معموالً به عنوان پوشش داخلى قوطى هاى فلزى و پالستیکى 
کنسرو و قوطى نوشابه هاى گازدار استفاده مى شود.تحقیقات نشان مى دهد که 
این ترکیب باعث افزایش فشار خون و افزایش ضربان قلب مى شود. آزمایش 

ادرار داوطلبان این تحقیق نشان مى دهد که میزان BPA مشاهده شده در ادرار 
افرادى که خوراکى هاى کنسروى استفاده کرده اند، هزار درصد بیشتر از 

بیمارى قلبى دیگر افراد است. پزشکان به افرادى که سابقه 
دارند، توصیه مى کنند کــه از مصرف مواد 
غذایى نگهدارى شده در قوطى هاى فلزى 

و پالستیکى اجتناب کنند. 

بر این، منداب بــراى جلوگیرى از 
ن و دژنراسیون ماکوال بسیار

ســت. از آنجا که گیاه 
 داراى مقــدار کمى 

 بــوده و نیز سرشــار از 
غذى اســت، گزینه خوبى 
ى کاهش وزن و افــزودن آن
مه ســالم غذایى محســوب

ود.

کدو تنبل: کدو تنبل منبع آنتى 
ن  هاســت و به خوبى از عهده  
 سیستم ایمنى بدن بر مى  آید. 
در آن در بدن به موجــود وتــن

Aن A تبدیل مى  شــود. همانطور 
  دانید این ویتامین براى ســالمت 
ها و رشد اســتخوان  ها الزم است. 
یم موجود در این کدو، خطر ابتال به 

خون باال را نیز کاهش مى  دهد. 

عالکل و سیگار داشته باشد. در اینجا  ششعالمت فیزیکى 
بکه به شــما مى گوید در حال مصرف بیــش از حد قند 

هستید، معرفى شده است:

نیاز شدید به مصرف خوراکى هاى شیرین
مصرف بیش از حد قند، یک چرخــه معیوب و اعتیاد آور 
نسبت به مصرف آن را ایجاد مى کند. پس از خوردن یک 
ماده شیرین، مغز مواد شیمیایى طبیعى آزاد مى  کند که 
احســاس لذت را در بدن به وجود مى  آورد و بدن مقدار 
بیشــترى از آن را طلب مى  کند. به گفته پژوهشگران 
هنگام مصرف شــیرینى قسمتى از 
مغــز کــه فعال 
شــود و مى

بیمارى قلبىه 
د 
ى 

بررسى ها نشــان مى دهد ســریع غذا خوردن موجب افزایش وزن
 شود.

همچنین سریع غذا خوردن موجب افزایش سایز دور کمر مى شود 
و مى تواند خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى، دیابت و ســکته مغزى را 

تشدید کند. 

سریع غذا خوردن
 موجب افزایش وزن مى شود

استاد تمام دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى با اشاره به اینکه کمبود 
مصرف آب، نحوه رژیم غذایى، اســتفاده از پروتئین هاى حیوانى و استفاده 

زیاد از نمک از دالیل ایجاد سنگ کلیه است، گفت: مردان نسبت به زنان بیشتر 
دچار سنگ کلیه مى شوند.

فرزانه شــریفى اقدس ادامه داد: شایع ترین مشکل سیســتم ادرارى در منطقه 
سنگ هاى کلیه و حالب است. 

اقدس با اشاره به اینکه آمار کشورى در مورد مبتالیان سنگ کلیه نداریم، گفت: با 
این حال ازآنجایى که ایران روى منطقه کمربند سنگ قرار دارد، میزان افرادى 
که دچار این مشکل هستند، بســیار زیاد است. همچنین مردان بیشتر از زنان 
درگیر سنگ هاى کلیه مى شوند. رئیس نهمین کنگره سالیانه اندویورولوژى 
و الپاروسکوپى افزود: زنان به علت برخى از مسائل همچون تأثیر هورمون 
استروژن تا سن یائسگى کمتر نسبت به مردان دچار سنگ کلیه مى شوند، 
همچنین به طورکلى دهه هاى ابتال به سنگ کلیه دهه هاى 4، 5 و 6 زندگى 
است ولى این مسئله در سنین پایین تر نیز به وجود مى آید.اقدس تصریح کرد: 

بیشترین علت ایجاد سنگ کلیه کمبود مصرف آب، مصرف زیاد نمک، نوع 
رژیم غذایى و استفاده از پروتئین هاى حیوانى است. همچنین شغل افراد مى تواند در 

این زمینه تأثیرگذار باشد. وى بیان داشت: افرادى که در شغلشان تحرك فیزیکى زیاد 
دارند ولى آب کم براى نوشیدن استفاده مى کنند، به دلیل عدم جبران تعریق در معرض 

ابتال به سنگ کلیه هستند.

بعضى مشاغل سبب
 ابتال به سنگ کلیه 

مى شوند

که برخى از بیماران مبتالبباوجوداینک
ل پیدا کرده و دچار یبوستدفع مشکل
تال مى شوند. اینعالئم گواسهال مبت
اىدیگر نیز بروز کند، نتیجبیمارىها
ا لک ط ال

یبوست و ی

با اشاره به اینکه کمبود استاد تمام دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى
مصرف آب، نحوه رژیم غذایى، اســتفاده از پروتئین هاى حیوانى و استفاده 

زیاد از نمک از دالیل ایجاد سنگ کلیه است، گفت: مردان نسبت به زنان بیشتر 
دچار سنگ کلیه مى شوند.

هههههههطقه فرزانه شــریفى اقدس ادامه داد: شایع ترین مشکل سیســتم ادرارى در من
سنگ هاى کلیه و حالب است. 

اااااا باااا اقدس با اشاره به اینکه آمار کشورى در مورد مبتالیان سنگ کلیه نداریم، گفت:
این حال ازآنجایى که ایران روى منطقه کمربند سنگ قرار دارد، میزان افرادىى
که دچار این مشکل هستند، بســیار زیاد است. همچنین مردان بیشتر از زنان 
درگیر سنگ هاى کلیه مى شوند. رئیس نهمین کنگره سالیانه اندویورولوژى 
و الپاروسکوپى افزود: زنان به علت برخى از مسائل همچون تأثیر هورمون 
استروژن تا سن یائسگى کمتر نسبت به مردان دچار سنگ کلیه مى شوند، 
6 و 6 زندگى  5 ،5 4همچنین به طورکلى دهه هاى ابتال به سنگ کلیه دهه هاى 4
است ولى این مسئله در سنین پایین تر نیز به وجود مى آید.اقدس تصریح کرد: 

بیشترین علت ایجاد سنگ کلیه کمبود مصرف آب، مصرف زیاد نمک، نوع 
مى تواند در  رژیم غذایى و استفاده از پروتئین هاى حیوانى است. همچنین شغل افراد

این زمینه تأثیرگذار باشد. وى بیان داشت: افرادى که در شغلشان تحرك فیزیکى زیاد 
دارند ولى آب کم براى نوشیدن استفاده مى کنند، به دلیل عدم جبران تعریق در معرض 

ابتال به سنگ کلیه هستند.

 ابتال به سنگ کلیه 
مى شوند

گیاهانى که حتماً باید در هواى سرد مصرف کنید

عوامل مؤثر در ایجاد قوز قرنیه را بشناسید

فشار خون باال دارید
کنسرو نخورید



1212ورزشورزش 3092 سال چهاردهمچهارشنبه  1 آذر  ماه   1396

براى مراسم قرعه کشى جام جهانى 2018 روسیه، 
از سوى فیفا دو مجرى انتخاب شــده است. یکى 
«گرى لینه کر»، مهاجم پیشین تیم ملى انگلیس که 
این روزها مجریگرى مى کند و دیگرى هم «ماریا 
کوماندنایــا»، مجرى مطرح روســى که انتخابش 
جنجال  زیادى به پا کرده اســت. البته جنجالى که 

فقط مختص ایران است.
ماریا که پیش از این با انجام مصاحبه اى با ســردار 
آزمون در بین ایرانى ها مطرح شــده بود، این بار به 
یک دلیل جالب تبدیل به ســوژه اى براى کاربران 
شبکه هاى اجتماعى شده اســت. با توجه به اینکه 
چهار سال پیش و مراســم قرعه کشى جام جهانى 
2014 صدا و سیما به دلیل نوع پوشش «فرناندا لیما» 
مجرى مراسم، آن را سانسور کرد، این بار هواداران 
فوتبال در ایران نگران این هستند مبادا بازهم چنین 
اتفاقى  به دلیل پوشش ماریا تکرار شود. هر چند او 
در این خصوص ســکوت کرده و در گفتگویى که 
با خبرگزارى تسنیم داشــته فقط به صحبت درباره 
مراســم قرعه کشــى و انتخابش به عنوان مجرى 
پرداخت و نســبت به کامنت هاى ایرانى ها پاسخى 

نداده است.
با این حال این مجرى مطرح روســى حسابى روى 

کامنت هاى کاربران ایرانى حســاس شده است. او 
متوجه این مسئله شده که ایرانى ها از او درخواست 
دارند تا پوشــش خود را طورى انتخــاب کند که 
مراسم قرعه کشى براى ایرانى ها سانسور نشود و به 
همین دلیل براى او سئوال پیش آمده که چرا چنین 

مسئله اى مطرح شده است.

ماریا از طریق یکى از دوســتان ایرانى خود 
درباره این مســئله سئوال پرســیده و وقتى 
متوجه داستان شده این سئوال را مطرح کرده 
که اگر لباس و پوشــش مناسب ترى داشته 

باشد، پخش مراســم قرعه کشى در ایران 
به مشــکل نمى خورد؟ البته ماریا به این 
مسئله هم اشاره کرده که انتخاب لباس 

به عهده او نیســت و این مســئله جزو ضوابط 
فیفاســت. با این حال تالش مى کند که براى حل 
مشکل پخش در ایران شرایط را تغییر بدهد و لباس 

مناسب ترى در زمان مراسم قرعه کشى بپوشد.
این مجرى روســى بعد از شــلوغ شــدن صفحه 
اینستاگرامش توســط کاربران ایرانى قصد داشت 
کامنت هاى خود را ببنــدد  اما وقتى متوجه شــد 
ایرانى ها قصد بــدى از کامنت گذاشــتن براى او 
ندارند و دغدغه شان فقط پخش مراسم قرعه کشى 
است، در این خصوص تجدید نظر کرد. حاال ماریا 
کوماندنایا امیدوار است که مشکل پوشش او هم در 
مراسم قرعه کشى حل شود تا ایرانى ها دچار سانسور 
نشــوند. او قول داده در این خصوص تالش کند، 
اما باید دید فیفا با درخواســت او براى پوشش بهتر 

لباسش موافقت مى کند یا نه.

تیم پارس جنوبى در بازى با فوالد اولین شکست خود در لیگ برتر را تجربه 
کرد.

در پى این شکست حواشى زیادى به وجود آمد که مهدى تارتار را صبح دیروز 
به کمیته اخالق کشاند. البته تارتار برخالف اظهاراتش به تنهایى به کمیته 
اخالق رفت و هیچ بازیکنى را همراه خود نبرد. این مربى با هماهنگى که با 
باشگاه انجام داد تصمیم گرفت ابتدا به تنهایى راهى کمیته اخالق شود و در 

صورت لزوم بازیکنان در جلسات بعدى در کمیته اخالق حاضر شوند.
قرار بود مهدى تارتار بعد از حضور در کمیته اخالق به کمیته انضباطى برود 
تا از سیروس پورموسوى، سرمربى تیم فوالد شــکایت کند. گویا اظهارات 
پورموسوى بعد از بازى که مدعى شــده بود تارتار رفتارى گستاخانه داشته 
است باعث شد تا ســرمربى تیم پارس جنوبى از وى به دلیل بى احترامى و 

توهین شکایت کند.
سرمربى پارس جنوبى جم همچنین ادعا کرد یکى از نزدیکان سرمربى فوالد 
پیش از بازى با بازیکنانش تماس گرفتــه و گفته که در صورت بازى کردن 

مصدوم خواهند شد.

سید سیروس پورموسوى هم  پس از پایان بازى از دســت ندادن تارتار در 
ابتداى بازى با کادر فنى اش، به شــدت گله مند بــود و آن را یک حرکت 

ناشایست خواند اما کار در اینجا به پایان نرسید.
پورموســوى این ناراحتى را در تماس تلفنى با برنامه «شب هاى فوتبالى» 
شبکه ورزش تکرار کرد تا این صحبت ها باعث شــود سرمربى تیم پارس 
جنوبى جم آن را پاسخ بدهد. او مدعى شد یکى از نزدیکان سرمربى که پس از 
برد نیز همراه با پورموسوى به شادى مى پرداخته پیش از بازى با بازیکنانش 
تماس گرفته و گفته اســت که در صورت بازى کردن مصدوم خواهید شد. 
او گفت همــراه با بازیکنانش بــه کمیته اخالق خواهد رفــت تا موضوع را 

جوابى در کمیته اخالق بررسى کند  و پورموسوى خود را آماده هرگونه 
اخالق معرفى کرد و بــه او تأکید کرد تا در  کمیتــه 

حاضر شود.
بــه ابتداى البته مشــکل این دو سرمربى 
بر فصل و ماجــراى انتقال محمد  طیبــى 
مصاحبه مى گردد، جایى کــه تارتار پس  از 

پورموسوى، اعالم کرد که این سرمربى تجربه کافى براى سرمربى شدن در 
لیگ برتر را ندارد. باید منتظر ماند و دید این ماجرا به کجا کشیده خواهد شد و 
این دو سرمربى که تیم هایشان تا اینجاى کار موفق بوده اند چه صحبتى در 

این مورد در روزهاى آتى خواهند کرد.
بازیکنان تیم پارس جنوبى هم  ممنوع المصاحبه شــدند. در پى حواشــى 
بازى پارس جنوبــى و فوالد خوزســتان، بازیکنان پــارس جنوبى ممنوع 
المصاحبه شدند و تا بعد از بازى با پرسپولیس اجازه مصاحبه ندارند. باشگاه 
پارس جنوبى مدعى اســت؛ این اقدام را به منظور آرامــش تیم اتخاذ کرده

 است.
الزم به ذکر است که شــنیده شده سه شاگرد سابق ســیروس پورموسوى 
از ســوى افرادى قبل از بازى با فوالد تهدید شــدند. به گفته سرمربى تیم 
پارس جنوبى، به این سه بازیکن تذکر داده شده بود که در بازى با فوالد به 
میدان نروند چرا که اگر بازى کنند مصدوم خواهند شد. هر چند حضور این 
بازیکنان با مصدومیت آنها همراه نشد و تنها به شکست پارس جنوبى ختم

 شد.

حاشیه هاى اولین باخت صدرنشین لیگ برتر

شکایت و شکایت کشى! 

با تماس تلفنى رئیس فدراسیون فوتبال آقاى گل جهان قرار است دوباره به 
تیم ملى فوتسال برمى گردد.

مهدى تاج، رئیس فدراســیون فوتبال در پایان دیدار تیم هاى تأسیســات 
دریایى و گیتى پسند اصفهان در هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال، در تماس 
تلفنى با وحید شمسایى آقاى گل فوتسال جهان اعالم کرد این بازیکن براى 
حفظ عنوان آقاى گلى خود در جهان دوباره به تیم ملى دعوت مى شود و در 

دیدار هاى تدارکاتى بار دیگر پیراهن تیم ملى را بر تن خواهد کرد.
«فالکائو» اسطوره تیم فوتسال برزیل با حضور مجدد در تیم ملى کشورش 

در آستانه شکستن رکورد آقاى گلى جهان قرار دارد. 
فالکائو برزیلى با 388 گل زده و با اختالف چهار گل در تعقیب وحید شمسایى 

392 گله است.

آقاى گل جهان دوباره به 

تیم ملى فوتسال 
بر مى گردد

بازیکن تیــم فوتبال ســپاهان گفــت: در بــازى با 
تراکتورسازى خیلى بهتر از تراکتورســازى بودیم و از 

موقعیت هایمان بهتر استفاده کردیم.
رضا میرزایى در گفتگویى در مورد پیروزى ســپاهان 
بر تیم تبریزى اظهار داشــت: تراکتورسازى تیم خیلى 
خوبى اســت و در این دیــدار هم خیلى خــوب بازى 

کرد. 
وى ادامه داد: باالخره ما هم ســپاهان هســتیم و در 
این رقابت خیلى بهتر از تراکتورســازى بودیم. نسبت 
به بازى هاى قبلــى از موقعیت هایمان بهتر اســتفاده 
کردیــم و توانســتیم 3 امتیــاز بــازى را به دســت 

آوریم. 
میرزایى افزود: بسیار ناراحت شــدیم که هواداران در 
ورزشگاه نبودند و اگر این پیروزى پرگل را با آنها جشن 

مى گرفتیم خیلى بهتر بود. 
بازیکن تیم فوتبال سپاهان گفت: امیدواریم در بازى هاى بعدى نیز همین روند را ادامه دهیم 
و بتوانیم خودمان را به باالى جدول برســانیم. در بازى هاى قبلى نیز خوب بودیم ولى گل 

نمى زدیم. در این دیدار توپ هایمان وارد دروازه شد. 

میرزایى: این بار توپ هایمان گل شد

سیدجالل حســینى که به شــدت از مدیریت باشگاه 
ناراضى است در پایان بازى با پدیده صحبت هایى انجام 

داده که مى خوانید:
واقعًا نمى دانم چه بگویم. االن باید مدیرعامل باشد و 
پاسخ بدهد و من نمى دانم چه باید بگویم. بازیکن هم 
تحت فشار است. من نمى دانم بیرانوند مى خواهد سرباز 
شود یا نه ولى مدیرعامل باید او را صدا بزند و حرف بزند. 
رفتار بیرانوند اصًال خوب نبود ولى هواداران از اول بازى 
مدیرعامل را تشویق و بیرانوند را هو مى کنند و طبیعى 
است او هم نمى تواند خودش را کنترل کند هرچند که 

رفتارش درست نبوده است. 
ما اصًال چیزى به نام باشــگاه نداریم و کسى پاسخگو 
نیســت. بازیکنان با من صحبت مى کننــد ولى من 
حرف هایشان را به چه کسى منتقل کنم؟ هیئت مدیره 
مى نشیند و براى خودشان حرف مى زنند ولى ما در سخت ترین شرایط هستیم. مشکالت مالى 

مهم نیست ولى بازیکنان واقعاً مشکل دارند و کسى هم نیست که پاسخگو باشد.

  پرسپولیس صاحب ندارد!

گروسیان گلر بشو نیست!
یحیى گل محمدى، ســرمربى تراکتورسازى از 
همان هفته اول به فرزین گروســیان، دروازه بان 
جوان تیمش اعتماد کرد و بارها هم از او حمایت 
کرد تا دروازه بانى موفق از او بسازد اما اشتباهات 
گروســیان که مدام امتیازات را از تراکتورسازى 

مى گیرد همچنان ادامه دارد.
براى دروازه بانى که تجربه دروازه بانى در لیگ برتر 
را ندارد تبدیل شدن به یک دروازه بان مورد اعتماد 
از همان بازى اول دشوار است. گل محمدى اما نه 
تنها به گروسیان میدان داد بلکه او و حتى بازیکنان 
تراکتورسازى بعد از اشتباهات پرتعداد گروسیان 
هم از او حمایت کردنــد. رفتار گل محمدى براى 
اعتماد بــه نفس دادن به گروســیان کافى بوده. 
گروســیان این بار هم روى گل اول سپاهان که 
تأثیر زیادى در شکست 3 بر صفر تراکتورسازى 
مقابل این تیم داشت اشتباه بزرگى مرتکب شد. 
گروسیان حتى روى گل سوم هم واکنش خوبى 
نداشت اگرچه نمى شــود این گل را صرفًا به پاى 
اشتباه او گذاشت. شاید گل محمدى هم دیگر از 
دروازه بان جوانش ناامید شده که قصد دارد وحید 
شیخ ویسى، دروازه بان استقالل خوزستان را که 
عملکرد خوبى در دو سال گذشته داشته به عنوان 

سرباز به تبریز ببرد.
 

ماجراى پوشش ماریا
ماریا از طریق یکى از دوســتان ایرانىخود
ىقتى درباره این مســئله سئوال پرســیده و و
متوجه داستان شده این سئوال را مطرح کرده
که اگر لباس و پوشــش مناسب ترى داشته 

باشد، پخش مراســم قرعه کشى در ایران 
به مشــکل نمى خورد؟ البته ماریا به این 
مسئله هم اشاره کرده که انتخاب لباس 

به عهده او نیســت و این مســئله جزو ضوابط 
فیفاســت. با این حال تالش مى کند که براى حل 
مشکل پخش در ایران شرایط را تغییر بدهد و لباس 

مناسب ترى در زمان مراسم قرعه کشى بپوشد.
این مجرى روســى بعد از شــلوغ شــدن صفحه 
اینستاگرامش توســط کاربران ایرانى قصد داشت 
کامنت هاى خود را ببنــدد  اما وقتى متوجه شــد 
ایرانى ها قصد بــدى از کامنت گذاشــتن براى او 
ندارند و دغدغه شان فقط پخش مراسم قرعه کشى 
است، در این خصوص تجدید نظر کرد. حاال ماریا 
کوماندنایا امیدوار است که مشکل پوشش او هم در

مراسم قرعه کشىحل شود تا ایرانى ها دچار سانسور 
نشــوند. او قول داده در این خصوص تالش کند، 
اما باید دید فیفا با درخواســت او براى پوشش بهتر 

لباسش موافقت مى کند یا نه.

فتارى گستاخانه داشته 
ى به دلیل بى احترامى و 

نزدیکان سرمربى فوالد 
ه در صورت بازى کردن 

جوابى در کمیته اخالق بررسى کند  و پورموسوى خود را آماده هرگونه 
اخالق معرفى کرد و بــه او تأکید کرد تا در  کمیتــه 

حاضر شود.
بــه ابتداىالبته مشــکل این دو سرمربى 
بر فصل و ماجــراى انتقال محمد  طیبــى 
مصاحبه مى گردد، جایى کــه تارتار پس  از 

الزم به ذکر است که شــنید
از ســوى افرادى قبل از باز
پارس جنوبى، به این سه باز
میدان نروند چرا که اگر بازى
ه بازیکنان با مصدومیت آنها

 شد.

تماس تلفنى رئیس فدراسی با
تیم ملى فوتسال برمى گردد.

مهدى تاج، رئیس فدراســیون
دریایى و گیتى پسند اصفهاند
تلفنىبا وحید شمسایى آقاىگ
حفظ عنوان آقاى گلى خود در
دیدار هاى تدارکاتى بار دیگر پی
«فالکائو» اسطوره تیم فوتسال
آستانه شکستن رکورد آقاى در
8فالکائو برزیلى با 388 گل زده و

392 گله است.

آقاى

  ژنرال در شـمال 
سـبز شد!

نصف جهان  در هفته دوازدهم که سپاهان کمى از 
بحران فاصله گرفت، روزهاى تلخ ذوب آهن و ژنرال 
هم به پایان رسید. دقایق پایانى  پیام آور شادى براى 

سبزهاى اصفهانى بود.
تیم فوتبال ذوب آهن بعد از پنج هفته ناکامى با گل 
لحظات پایانى دانیال اسماعیلى فر 3 امتیاز شیرین 

از رشت به خانه برد.
ذوب آهن در ابتدا در این بازى توسط على حمام(67) 
به گل رسید اما میثم فردوسى با یک ضربه تماشایى 
بازى را به تساوى کشاند با این حال اصفهانى ها در 
دقیقه (2+90) بازى را به ســود خود تمام کردند تا 

بهت و حیرت بر چهره على نظرمحمدى بنشیند.
هرچند که نیمه اول دیدار ســپیدرود و ذوب آهن 
چنگى به دل نزد و توپ بیشــتر در میانه میدان در 
جریان بود اما در نیمه دوم شرایط بازى عوض شد 
و دو تیــم کیفیت خوبى را از خودشــان به نمایش 
گذاشــتند. ســپیدرود در غیاب دو بازیکن اصلى 
خودش در حالى میزبان ذوب آهن بود که شاگردان 
امیر قلعه نویى در این فصل برد خارج از خانه اى را 
تجربه نکرده بودند  و براى گرفتن 3 امتیاز از حریف 
خودشان راهى رشت شده بودند. در نیمه اول، بازى 
کیفیت الزم را نداشت و تماشــاگران شاهد بازى 
خوبى نبودند. اما تعویض هاى خوب امیر قلعه نویى 
در جریان نیمه دوم روند بازى را به سود ذوب آهن 
تغییر داد تا در نهایت دو گل از جانب بازیکنان دفاعى 

ذوب آهن حکم به برترى این تیم بدهد. باالخره بعد 
از پنج هفته ناکامى، پیروزى تیــم امیر قلعه نویى 
مقابل سپیدرود در شرایطى رخ داد که او همواره از 
سرزمین مادرى رشت خاطرات خوبى در ذهن دارد. 
قلعه نویى و ذوب آهن با این پیروزى تا رده ششم 
جدول باال آمدند تا با امیدوارى بیشترى به مسابقات 

لیگ ادامه بدهند.
تیم ذوب آهن اصفهان بعد از آنکه در هفته ششــم 
لیگ برتر مقابل اســتقالل صنعتى خوزستان برد 
پرگلى را با شش گل به دست آورد تا این  بازى هیچ 

پیروزى را جشن نگرفته بود.
شــاگردان امیر  قلعه نویى در پنج بازى قبلى خود 
چهار تســاوى و یک شکســت را متحمل شدند و 
در این شــرایط فشــار زیادى روى کادرفنى بود. 
انتقادهاى زیادى به عملکرد ذوب آهن و امیر قلعه 
نویى مى شد و همین موضوع سبب شد تا در بازى 
اخیر سپیدرود و ذوب آهن، قلعه نویى فشار زیادى 
را تحمل کند. او مدام بر ســر صحنه هاى مختلف 
مسابقه حرص و جوش مى خورد و کنار زمین آرام 

و قرار نداشت.
در نهایت  گل دقایق آخــر، ذوب آهن را به برترى 
رســاند تا بعد از چند هفته لبخنــد روى لبان امیر 
قلعه نویى بیاید و با امیدوارى بیشترى کارش را در 

مسابقات لیگ هفدهم ادامه دهد.
 ســرمربى ذوب آهن در پایان این بازى به حمایت 

از تیم شــهر مادرى اش پرداخت و گفت سپیدرود 
مظلوم ترین تیم ادوار تاریخ لیگ است.

امیرقلعه نویى در مورد ایــن دیدار گفت: من چون 
یک رگم رشتى است اولین خواهشم این است که 
به داد این سپیدرود برســند. واقعًا یکى از تیم هاى 
مظلوم ادوار لیگ همین ســپیدرود بــوده، آقایان 
نظرمحمدى، مؤمنى و الماسخاله با دست خالى این 
تیم را مى چرخانند؛ آن هم با حضور 25 هزارنفرى 

تماشاگران متعصبش.
او در رابطه با بازى هم  اظهار داشــت: درباره بازى 
باید بگویم که هم آنها مى توانستند برنده باشند و 
هم ما؛ تیم ما امسال فوتبال خوبى بازى کرد منتها 
اولین توپى که به ســمت دروازه ما آمد گل شد. در 
کل این بازى دو سه حسن داشــت باالخره بعد از 
چند هفته ناکامى توانســتیم بازى را ببریم، آن هم 
برد خارج از خانه بود و کســب 3 امتیــاز این دیدار 
که موجب شد به مســابقات لیگ برگردیم ولى باز 
هم مى گویم بازى خوبى بود و هم حریف فرصت 

پیروزى داشت و هم ما.
وى افــزود: البتــه ما بــازى را در دقایــق پایانى 
هجومى تر کردیم و توانســتیم در پایان بازى را با 
برد به پایان برســانیم که این جاى خوشحالى دارد 
اما باز تأکید مى کنم که مسئولین این استان فکرى 
به حال سپیدرود کنند تا این تیم با شرایطى خوب در 

مسابقات لیگ حضور داشته باشد.

ت گ ل نش اخ ل ا ا اش

ـمال 
د!

کم به برترى این تیم بدهد. باالخره بعد 
اکامى، پیروزى تیــم امیر قلعه نویى 
ود در شرایطى رخ داد که او همواره از 
رى رشت خاطرات خوبى در ذهن دارد. 
ذوب آهن با این پیروزى تا رده ششم 
دند تا با امیدوارى بیشترى به مسابقات 

هند.
ن اصفهان بعد از آنکه در هفته ششــم 
بل اســتقالل صنعتى خوزستان برد 
ش گل به دست آورد تا این  بازى هیچ 

شن نگرفته بود.
میر  قلعه نویى در پنج بازى قبلى خود 
ى و یک شکســت را متحمل شدند و 
یط فشــار زیادى روى کادرفنى بود. 
ادى به عملکرد ذوب آهن و امیر قلعه 
 و همین موضوع سبب شد تا در بازى 
د و ذوب آهن، قلعه نویى فشار زیادى 
. او مدام بر ســر صحنه هاى مختلف 
ص و جوش مى خورد و کنار زمین آرام 

.
ل دقایق آخــر، ذوب آهن را به برترى 
د از چند هفته لبخنــد روى لبان امیر 
ید و با امیدوارى بیشترى کارش را در 

گ هفدهم ادامه دهد.
وب آهن در پایان این بازى به حمایت 

از تیم شــهر مادرى اش پرداخت و گفت سپیدرود 
مظلوم ترین تیم ادوار تاریخ لیگ است.

امیرقلعه نویى در مورد ایــن دیدار گفت: من چون 
یک رگم رشتى است اولین خواهشم این است که 
به داد این سپیدرود برســند. واقعًا یکى از تیم هاى 
مظلوم ادوار لیگ همین ســپیدرود بــوده، آقایان 
نظرمحمدى، مؤمنى و الماسخاله با دست خالى این 
5تیم را مى چرخانند؛ آن هم با حضور 25 هزارنفرى 

تماشاگران متعصبش.
او در رابطه با بازى هم  اظهار داشــت: درباره بازى 
باید بگویم که هم آنها مى توانستند برنده باشند و 
هم ما؛ تیم ما امسال فوتبال خوبى بازى کرد منتها 
اولین توپى که به ســمت دروازه ما آمد گل شد. در 
کل این بازى دو سه حسن داشــت باالخره بعد از 
چند هفته ناکامى توانســتیم بازى را ببریم، آن هم 
3برد خارج از خانه بود و کســب 3 امتیــاز این دیدار 
که موجب شد به مســابقات لیگ برگردیم ولى باز 
هم مى گویم بازى خوبى بود و هم حریف فرصت 

پیروزى داشت و هم ما.
وى افــزود: البتــه ما بــازى را در دقایــق پایانى 
هجومى تر کردیم و توانســتیم در پایان بازى را با 
برد به پایان برســانیم که این جاى خوشحالى دارد 
اما باز تأکید مى کنم که مسئولین این استان فکرى 
به حال سپیدرود کنند تا این تیم با شرایطى خوب در 

مسابقات لیگ حضور داشته باشد.
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فوتسال، تبعیدگاه کفاشیان؟

نصف جهان ساســان انصارى  به روند ناکامى هاى خود و سپاهان پایان 
داد. با نمایش هایى زیبا  و بازى جسورانه ، با به ثمر رساندن دو گل تا بهانه 
خوبى براى تیتر این گزارش به ما بدهد؛«طلوع ساسانیان در سرزمین زرد!»

 سپاهان با یک نمایش خیره کننده و برتر مقابل تراکتورسازى به پیروزى 
پرگل و شیرینى رسید تا روزهاى بد این تیم به پایان برسد.

 در این دیدار تیم سپاهان در شروع نیمه اول و در دقیقه 4 توسط ساسان 
انصارى روى یــک حرکت انفرادى به گل رســید. در ادامه شــاگردان 
«زالتکوکرانچار» با توجه به پیش بودن از حریف که شــرایط خوبى را 
براى آنها رقــم زده بود با آرامش توپ را به گــردش در مى آوردند و چند 
موقعیت گلزنى دیگر هم ایجاد کردند. البته شــاگردان گل محمدى هم 
زهر دار نشان دادند و در چند ضدحمله که با پاس هاى عمقى همراه بود، 
مى توانستند به گل برسند که در نهایت حداقل در نیمه اول این اتفاق رخ 
نداد تا طالیى پوشان در روزى که هوادار نداشتند، اولین گل خود را در نیمه 
اول به ثمر برســانند. نیمه دوم هم تقریباً با همین شرایط بر وفق طالیى 
پوشان سپرى شد. شاگردان کرانچار در دقیقه 50 باز هم توسط ساسان 
انصارى به گل رسیدند تا آرامش آنها دو برابر شود و در ادامه باز هم شاهد 

پاس هاى کوتاه و پرتعداد آنها بودیم که در نهایت 
به یک پاس در عمق ختم مى شد و در یکى از 
همین موقعیت ها بود که مدافع تراکتورسازى 

مجبور به خطا روى ساسان انصارى و دریافت کارت 
قرمز شد و همینطور على کریمى با یک شوت از پشت 

تا روز محوطه جریمه موفق به ثبت گلى زیبا به نام خود شــد 
درخشانى براى سپاهانى ها رقم بخورد و بهترین پیروزى فصل آنها ثبت 

شود.
سپاهان با این پیروزى  از رتبه سیزدهم تا پله هشتم باال آمد و گسترش هم 
به دنبال برد برابر استقالل خوزستان از رتبه 14 در جدول لیگ تا پله دهم 
اوج گرفت. تراکتورسازى از رتبه نهم تا پله 13 پایین آمد تا یکى از بدترین 

موقعیت هاى خود را در هشت سال گذشته تجربه کرده باشد.
 اما یک نکته که بعد از این بازى در مورد آن زیــاد بحث و تبادل نظر در 
صفحات مجازى شد بحث هواداران این تیم بود. دیگر همه مى دانیم که 
هواداران سپاهان از اوایل دهه 80 به جاه طلب ترین هواداران فوتبال ایران 
بدل شده اند و همواره سپاهان را قهرمان مى خواهند  به جز عنوان قهرمانى 

حسابى اعصابشان خط خطى مى شود!
این تیم که در طول 15 سال اخیر به هر آنچه نرسیده بود یکجا رسید و با 
نسل رؤیایى بازیکنانش، جام هاى مختلفى را درو کرد، در فصل اخیر نیز 
مثل یکى دو فصل پس از قهرمانى با فرکى با مشکل نتیجه گیرى روبه 
رو شده بود. بسیارى بر این باور بودند که حضور هواداران این تیم و فشار و 
انتظارى که آنها از تیمشان دارند، مى تواند یکى از دالیل نبردن این تیم و از 
دست دادن موقعیت هاى گل باشد. با برد اخیر سپاهان مقابل تراکتورسازى 
که در ورزشگاه سوت و کور نقش جهان رقم خورد، این باور شکل گرفت 

که کم شدن فشار روانى از سوى سکوها مى تواند به این تیم کمک کند.
سپاهان در آرامش، خلق موقعیت مى کرد و با آرامش به میزان کافى گل زد 
تا شیرین ترین نتیجه این فصلش را در کنار پیروزى در دربى اصفهان رقم 
بزند.از روز گذشته در فضاى مجازى همه سپاهانى ها و اصفهانى ها این 
فرضیه را در این شهر مطرح مى کنند که گویا مشکل تیمشان هوادار بوده 

است که در نبود آنها اینگونه به برد دست یافتند.
از این موضوع که بگذریم، آنچه براى ســپاهان حائز اهمیت است این 
است که کادر فنى ســپاهان در دیدار برابر تراکتورسازى سرانجام پس از 
12 هفته به هدفى که داشت، رسید و حاال باید این روند را استمرار دهند. 
نمایشى که سپاهان برابر تراکتورســازى ارائه داد، همان چیزى بود که 

آن تالش مى کرد. هر چند ماه هــا کرانچار براى رســیدن به 
دیدارهاى قبلى نیز مدل ایــن نمایش در 

تقریبًا تکرار شد اما 
ختم به گل نمى 

شد!

بى  مر ســر
ت  ا و کــر

ســپاهان همواره 
بــه ارائه بــازى با 

کیفیت متعهــد بوده 
اســت و پس از دیدار 
برابر تراکتورســازى 

عنــوان کــرد کــه این 
ســطح کیفى باید در دیدارهاى 

آینده هم اســتمرار داشــته باشد و 
در این صــورت بــار دیگر ســپاهان به

 رتبه هاى باالیى جدول بازخواهد گشت.

طالیى پوشان در مجموع تحت هدایت کرانچار 
فوتبال خوبى ارائه مى دهند ولى مثل تا 

قبل از دیدار با تراکتورسازى تبریز 
در کسب نتیجه موفق نبودند، اما با 
کسب 3 امتیاز ارزشمند در دیدارى 
که نقش جهان خالى از تماشــاگر 

بود باعث شــد تا پنج پله صعود کنند 
و با قرار گرفتن در رتبه هشتم جدول رده 

بندى انگیزه زیادى براى دیدارهاى آتى 
داشته باشند.

برگردیم به بحث ساسان!
ساسان انصارى در دیدار 

برابر تراکتورسازى موفق به ثبت اولین دبل فصل و البته اولین گل هایش 
در لیگ هفدهم شد.

انصارى تا پایان هفته یازدهم لیگ برتر تنها یک بار موفق به گلزنى شده بود 
و در هفته دوازدهم موفق شد تعداد گل هاى خود را به عدد 3 برساند.انصارى 
که در هفته هاى اخیر به شدت براى گلزنى تحت فشار بود، در هفته دوازدهم 
تنها چند دقیقه براى گلزنى نیاز داشت و موفق شد روى یک حرکت انفرادى 

و نفوذ به محوطه جریمه گل اول خودش را ثبت کند.
مهاجم فصل گذشته فوالدخوزستان که فصل را با 16 گل خاتمه داد و یکى 
از رقیبان اصلى مهدى طارمى براى کســب 
عنوان آقاى گلى بــود، در نیمه دوم 
هم با پنالتــى اى که «مروان 
حســین» از حریــف 
گرفت گل دوم را 

به ثمر رســاند تــا کرانچار در پایــان بازى 
از گلزنى او ابراز خوشــحالى کنــد و بگوید که 
مهاجمش وظایف محوله را بــه خوبى اجرا کرده 
است. سرمربى کروات سپاهان همچنین اعالم کرد 
که انصارى و مــروان در صورت ادامه همین روند 
مى توانند زوجى خطرناك در هفته هاى آتى باشند.
بى شک هفته دوازهم  بهترین نمایش انصارى 
در ترکیب تیم ســپاهان بــود و ادامه این روند 
مى تواند سبب بازگشــت او به جمع مدعیان 

آقاى گلى شود.
به گزارش نصف جهان، حاال کرانچار و 
ســپاهان مى توانند پیام آور روزهاى 
بهترى براى تیم محبوب اصفهان 
و هوادارانشان باشند. زردها تا 
حدودى از منطقه قرمز فاصله 
گرفتند و اگر در هفته هاى 
آینده نیــز مانند هفته 
دوازدهم باشــند چه 
بسا در نیم فصل دوم 
این تیم را بتوانیم 
در جایگاهــى در
 خور شأن ببینیم.

طلوع ساسانیان در سرزمین زرد!
نصف جهان گزارش مختلف رسانه ها در مورد تحرکات 
تراکتورســازى براى نقل و انتقاالت زمســتانى نشان 
مى دهد که آنها درصدد یک حمله گسترده براى جذب 
بازیکنانى هستند که در آستانه خدمت سربازى قرار دارند.

شکست اخیر تیم فوتبال تراکتورسازى بار دیگر نشان داد 
این تیم براى حضور و قدرت نمایى در لیگ برتر نمى تواند 
به همه مهره هاى فعلى اکتفا کند.از مدتها قبل این مسئله 
که تراکتورسازى در نیم فصل دچار دگرگونى خواهد شد 
و بازیکن سرباز مدنظرش را نشان کرده است، روى میز 
قرار دارد. شاید شکســت هفته دوازدهم تراکتورسازى، 
گل هایى که این تیم دریافت کرد و گل هاى زیادى که 
این تیم نخورد، سبب شــود کادر فنى تبریزى ها براى 

تغییرات گسترده در نیم فصل دوم دست به کار شوند.
آنها که از مدت ها قبل بازیکنان مورد نظر خود را نشان 
کرده و حتى گفته مى شــود تماس هایى با آنها داشته 
اند، بیش از همه بر روى تیم سابق خود یعنى ذوب آهن 
حساب باز کرده اند و تالش خود را براى در اختیار گرفتن 
ســه مهره از این تیم به کار گرفته اند. شاید یحیى گل 
محمدى با پیگیرى این پروسه هم قصد دارد به احیاى 
تراکتورسازى کمک کند و هم به دنبال تسویه حساب با 

تیم سابق خود است.
ناگفته نماند که در ابتداى فصل جارى ســرمربى ذوب 
آهن یعنى امیر قلعه نویى که فصل پیش، روى نیمکت 
تراکتورسازى مى نشست، گفت که به هیچ وجه از تیم 
سابق خود بازیکن نخواهد گرفت تا از این حیث رویکرد 

دو مربى در قبال تیم سابق خود متفاوت باشد.
باید دید تراکتورســازى در نیم فصل شاهد چه تغییراتى 
خواهد بود و مناقشه تراکتورســازى با باشگاه هایى که 
بازیکنانشان مى توانند سرباز شوند به کجا خواهد کشید. 
به احتمال زیاد آنها در نیم فصل حمله خونبارى به ذوب 
آهن و ســایر تیم هایى که بازیکن در آســتانه خدمت 

سربازى دارند خواهند داشت.

نصف جهان  یک اشــتباه باور نکردنى باعث 
شد تا ســپاهان از وجود مدافع  قدرتمندش 
در آبادان محروم شود.سیاوش یزدانى مدافع 

تیم ســپاهان به دلیل اشتباه بچه گانه در 
دیدار برابر تراکتورسازى 

بازى هفته سیزدهم را 
از دست داد.

دوم کــه براى  یزدانى در اواسط نیمه 
مداوا بیرون از زمین حضور داشت، بدون اجازه از داور 
مسابقه وارد زمین شد و همین اشتباه کافى بود تا این 
بازیکن با دریافت کارت زرد دیدار هفته سیزدهم که 

در آبادان برگزار مى شود را از دست بدهد.
یزدانى در پایان بازى در مورد کارت زردى که دریافت 
کرد عنوان کرد: مصدوم شــدم و به بیرون از زمین 
رفتم. زمانى که ســر من پایین بود احســاس کردم 
کمک داور با دست به من اشــاره کرد که وارد زمین 
شوم وگرنه اولین سالى نیســت که بازى مى کنم و 
مى دانم که داور باید اجــازه ورودم را بدهد. اما وقتى 

تا وسط زمین وارد شدم لحظه اى احساس کردم 
داور به من نگفته بود که وارد شــوم و اشتباه

 کردم. 

 دروازه بان پیشین پرسپولیس معتقد است که علیرضا 
بیرانوند در صورت ترك این تیم، از فوتبال هم محو 

مى شود. 
بهروز ســلطانى در گفتگویى، درباره تساوى بدون 
گل پرسپولیس مقابل پدیده، اظهار داشت: مدافعان 
پرســپولیس خیلى خوب کار کردند، اما هافبک ها 
خیلى ضعیف بودند. مســلمان خیلــى از روزهاى 
اوجش دور اســت. هافبک ها اگر تقویت مى شدند، 
مى توانستیم گل بزنیم، اما فرصت ها را از دست دادیم. 
فکر مى کنم بازى خیلى خوبى نبود. پرســپولیس 
را یک تیم خســته دیدم. جاى خالى طارمى کامًال 
مشــخص اســت، او یک وزنه براى تیم به حساب 

مى آید.
دروازه بان پیشــین پرسپولیس با اشــاره به حرکت 
بیرانوند خطاب به هواداران پرسپولیس و «هیس» 
نشــان دادن  او به هواداران این تیم، خاطرنشــان 
کرد: نمى دانم ایــن جوان چرا به حاشــیه مى رود. 
آرزوى هر فوتبالیســتى اســت که در پرسپولیس، 
اســتقالل یا تیم ملى بازى کند. این آقا (بیرانوند) 
تیم ملى را هم از پرســپولیس دارد، امــا یک روز با 
هواداران به مشــکل مى خورد، یک روز با باشگاه. 
آقاى عزیز! کاَرت را بکن، چرا براى خودت حاشــیه 

درست مى کنى؟ تو مى خواهى 
بروى؟! کجا مى خواهى بهتر 
از پرسپولیس؟! آقاى بیرانوند! 
بروى، هم محبوبیت ات و هم 
تیم ملى را از دست مى دهى. 
البته کاش با همین ها تمام 
شود، بیرانوند از پرسپولیس 
برود، همین امســال محو 

مى شود.
وى ادامــه داد: بیرانونــد 

ه بازارگرمى مى کند. برانکو و  شگا با
هم نشــان داده که به این چیزها توجه نمى کنند. 
بیرانوند برود، دروازه بانان دیگر هستند که مى آیند 
و جایش را پــر مى کننــد. پرســپولیس مدافعان 
عالى هــم دارد. بیرانونــد برود، دیگــر خداحافظ! 
تمام مى شــود! نمى دانــم این کارهــا از کجا آب 

مى خورد.
سلطانى در پاسخ به این سئوال که آیا با وضعیت به 
وجود آمده، ماندن بیرانوند به صالح پرســپولیس و 
خودش است؟ گفت: بیرانوند یا هرکس دیگرى که 
برود، هیچ خللى در پرسپولیس ایجاد نمى شود و آب 

از آب تکان نمى خورد. 

با منع حضور کفاشیان در ریاســت فدراسیون فوتبال، 
سرپرستى او در کمیته فوتسال بیشتر شبیه تبعید شدن 

است.
به گزارش ایســنا، على کریمى مدتى اســت دست به 
افشاگرى علیه مدیران فدراسیون فوتبال زده و آن ها را 
دعوت به مناظره مى کند. او ابتدا با حضور در یک برنامه 
تلویزیونى صحبت هایى درباره فســاد در فوتبال مطرح 
کرد و بعد از واکنش فدراســیون فوتبال مبنى بر این که 
«این حرف هــا کمکى به فوتبال نمى کند»، دســت به 

افشاگرى هاى بیشترى در فضاى مجازى زد.
على کریمى در آخرین پست خود، با اشاره به پشت پرده 

عدم حضور على کفاشــیان در آخریــن دوره انتخابات 
فدراسیون فوتبال نوشته است:  «آقاى داورزنى! از شما 
خواهش مى کنم گزارشــى که هیئت نظــارت وزارت 
ورزش از فدراســیون تهیه کرده را هم شما و هم وزیر 
محترم ورزش که خوشــبختانه ایشان هم دنبال شفاف 
سازى در ورزش است، مطالعه کنید. این گزارش قبل از 
شما به دست معاون قبلى، دکتر سجادى رسیده و اتفاق 
خاصى نیافتاده است! فقط نتیجه گزارش این بود که آقاى 
کفاشیان، دیگر براى دور جدید کاندیدا نشود (اى کاش 
کفاشیان کاندیدا مى شد) تا درباره این گزارش صحبتى 
نشــود. در این گزارش ریز تمام قراردادهاى بسته شده 

توسط فدراسیون موجود است!»
کفاشیان بعد از کنار رفتن از ریاست فدراسیون فوتبال، به 
عنوان سرپرست کمیته فوتسال گمارده شده است و بیش 
از یکسال از سرپرســتى او مى گذرد. هر چند سرپرستى 
بیش از سه ماه در فدراســیون فوتبال، قانونى نیست اما 
ســئوال بزرگ ترى که در این میان به وجود مى آید این 
است که اگر تخلفات کفاشیان اثبات و از حضور در رأس 
فدراسیون فوتبال منع شــده چرا از او در سمت دیگرى 

استفاده شده است؟
چنانچــه تخلف او در فدراســیون فوتبال محرز شــده 
باشــد، حضورش در هر پستى همراه با شــائبه خواهد 

بود. بنابراین از منع ریاســت این مدیر در فدراســیون 
فوتبال و سرپرستى اش در کمیته فوتسال، مى توان این 
برداشت را کرد که فوتسال به عنوان تبعیدگاه کفاشیان 
در نظر گرفته شده است. کما اینکه خود او نیز در ابتداى 
حضورش در فوتسال، بارها عدم عالقه اش به ماندن را 
عنوان کرده و حاضر به دریافت حکم ریاســت نیز نشده

 است.
حاال حضور کفاشیان در فوتسال با انتقادات فراوان اهالى 
این رشــته نیز همراه شده است. فوتســالى ها معتقدند 
کفاشیان به اندازه کافى براى این رشته وقت نمى گذارد و 

اوضاع تیم ملى و باشگاه ها با پسرفت روبه رو شده است. 

به زودى  اتفاق مى افتد

  حمله خونبار
 به سربازهاى لیگ

سیاوش
  همین امسال از فوتبال محو مى شوى! هنگ کرد!

مطمئن باشــید اگر موهاى 
«وینفرد شفر» سیاه سیاه 
بود، بخاطــر مهاجمانش 

رنگى مى شــد که االن دقیقًا همین 
هســت! او علیرغم تأثیرات مثبتى کــه روى تیمش 
گذاشــته هنوز نتوانســته بزرگ ترین معضل آبى ها 
یعنى گل نزدن مهاجمان این تیم را حل کند. ســجاد 
شــهباززاده در 12 هفته گذشــته لیگ هنوز موفق به 
گلزنى نشــده. مهاجمى که در بازى دوســتانه تیمش 
در اردوى کیش، پنالتــى خراب کرد! البته 
وضعیت مهدى قائــدى، جابر 
انصــارى و علــى قربانى 
هم تعریفى نــدارد و با این 
وضعیــت، اگر حســن بیت 
ســعید هم دیروز به میدان مى رفت بعید بود بتواند 
کار خاصى براى تیمش بکند. بــا وضعیت مهاجمان 
استقالل، قطعا وینفرد شــفر براى نقل و انتقاالت نیم 
فصل لحظه شمارى مى کند تا هر چه زودتر مهاجم یا 
شاید هم مهاجمان مورد نظرش را جذب کند تا دیگر 

اینقدر از دست خط حمله تیمش حرص نخورد. 

مهاجمان
 روى اعصاب شفر

ن انصارى  به روند ناکامى هاى خود و سپاهان پایان 
یبا  و بازى جسورانه ، با به ثمر رساندن دو گل تا بهانه 
گزارش به ما بدهد؛«طلوع ساسانیان در سرزمین زرد!»
ش خیره کننده و برتر مقابل تراکتورسازى به پیروزى 

د تا روزهاى بد این تیم به پایان برسد.
4اهان در شروع نیمه اول و در دقیقه 4 توسط ساسان 
 حرکت انفرادى به گل رســید. در ادامه شــاگردان 
 توجه به پیش بودن از حریف که شــرایط خوبى را 
 بود با آرامشتوپرا به گــردش درمى آوردند وچند

ر هم ایجاد کردند. البته شــاگردان گل محمدى هم 
و در چند ضدحمله که با پاس هاى عمقى همراه بود، 
رسند که در نهایت حداقل در نیمه اول این اتفاق رخ

در نیمه   درروزى که هوادار نداشتند، اولین گل خود را
د. نیمه دوم هم تقریباً با همین شرایط بر وفق طالیى 
0شاگردان کرانچار در دقیقه50 باز هم توسط ساسان 
ند تا آرامش آنها دو برابر شود و در ادامه باز هم شاهد 

تعداد آنها بودیمکه در نهایت 
ق ختم مى شد و در یکى از 
تراکتورسازى د که مدافع

ساسان انصارى و دریافت کارت 
 على کریمى با یک شوت از پشت 

به نام خود شــد  تا روز قبه ثبت گلى زیبا
ثبت  هانى ها رقم بخورد و بهترینپیروزى فصل آنها

ى  از رتبه سیزدهم تا پله هشتم باال آمد و گسترش هم 
4قاللخوزستاناز رتبه 14 در جدول لیگ تا پلهدهم 
رتبه نهم تا پله13 پایین آمد تا یکى از بدترین 3سازى از

 در هشت سال گذشته تجربه کرده باشد.
 از این بازى در مورد آن زیــاد بحث و تبادل نظر در 
د بحث هواداران این تیم بود. دیگرهمه مى دانیم که 
0وایلدهه 80 به جاه طلب ترین هواداران فوتبال ایران

 سپاهان را قهرمان مى خواهند  به جز عنوان قهرمانى 
ط خطى مى شود!

15 سال اخیر به هر آنچه نرسیده بود یکجا رسید و با 
نیز در فصل اخیر نش، جام هاى مختلفىرا درو کرد،

س از قهرمانى با فرکى با مشکل نتیجه گیرى روبه 
بودند که حضور هواداران این تیم و فشار و بر این باور

مشان دارند، مى تواند یکى از دالیل نبردن این تیم و از 
هاى گل باشد. با برد اخیر سپاهان مقابل تراکتورسازى 
ت و کور نقش جهان رقم خورد، این باور شکل گرفت 

که کمشدنفشار روانىاز سوى سکوهامى تواند به اینتیمکمک کند.
سپاهان در آرامش، خلق موقعیت مى کرد و با آرامش به میزان کافى گل زد 
تا شیرین تریننتیجه این فصلش را در کنار پیروزى دردربى اصفهانرقم

بزند.از روز گذشته در فضاى مجازى همه سپاهانى ها و اصفهانى ها این 
فرضیه را در این شهر مطرح مى کنند که گویا مشکل تیمشان هوادار بوده 

است که در نبود آنها اینگونه به برد دست یافتند.
از این موضوع که بگذریم، آنچه براىســپاهان حائز اهمیت است این

است که کادر فنى ســپاهان در دیدار برابر تراکتورسازى سرانجام پس از 
12 هفته به هدفى که داشت، رسید و حاال باید این روند را استمرار دهند. 
نمایشى که سپاهانبرابر تراکتورســازىارائه داد، همانچیزى بود که 

براى رســیدن به  چندماه هــا کرانچار آن تالش مىکرد. هر
دیدارهاى قبلى نیز مدل ایــن نمایش در 

تقریبًا تکرار شد اما 
نمى  ختم به گل

شد!

بى  مر ســر
ت  ا و کــر

ســپاهان همواره 
بــه ارائه بــازى با

کیفیت متعهــد بوده 
اســت و پس از دیدار 
برابر تراکتورســازى 

عنــوان کــرد کــه این 
ســطح کیفى باید در دیدارهاى 

آینده هم اســتمرار داشــته باشد و 
در این صــورت بــار دیگر ســپاهان به

 رتبه هاى باالیى جدول بازخواهد گشت.

طالیى پوشان در مجموع تحت هدایت کرانچار
فوتبال خوبى ارائه مى دهند ولى مثل تا 

قبل از دیدار با تراکتورسازى تبریز
در کسب نتیجه موفق نبودند، اما با 
3کسب 3 امتیاز ارزشمند در دیدارى 
که نقش جهان خالى از تماشــاگر

بود باعث شــد تا پنج پله صعود کنند 
و با قرار گرفتن در رتبه هشتم جدول رده 

بندى انگیزه زیادى براى دیدارهاى آتى 
داشته باشند.

برگردیم به بحث ساسان!
ساسان انصارى در دیدار 

البته اولینگل هایش برابرتراکتورسازى موفق به ثبت اولین دبل فصل و
در لیگ هفدهم شد.

انصارىتا پایان هفته یازدهم لیگ برتر تنها یک بار موفق به گلزنىشده بود
3و در هفته دوازدهم موفق شد تعداد گل هاى خود را به عدد3 برساند.انصارى
که در هفته هاى اخیر به شدت براى گلزنى تحت فشار بود، در هفته دوازدهم
تنها چند دقیقه براى گلزنى نیاز داشت و موفق شد روى یک حرکتانفرادى

و نفوذ به محوطه جریمه گلاولخودش راثبت کند.
6مهاجم فصل گذشته فوالدخوزستان که فصل را با 16 گل خاتمه داد و یکى
از رقیبان اصلى مهدى طارمى براى کســب
عنوان آقاى گلى بــود، در نیمه دوم
هم با پنالتــى اى که «مروان
حســین» از حریــف
گرفت گل دوم را

به ثمر رســاند تــا کرانچار در پایــان بازى
از گلزنى او ابراز خوشــحالى کنــد و بگوید که
مهاجمش وظایف محوله را بــه خوبى اجرا کرده
است. سرمربى کروات سپاهان همچنین اعالم کرد
که انصارى و مــروان در صورت ادامه همین روند
مى توانند زوجى خطرناك در هفته هاى آتى باشند.
بى شک هفته دوازهم  بهترین نمایش انصارى
در ترکیب تیم ســپاهان بــود و ادامه این روند
مى تواند سبب بازگشــت او به جمع مدعیان

آقاى گلى شود.
به گزارش نصف جهان، حاال کرانچار و
ســپاهان مى توانند پیام آور روزهاى
بهترى براى تیم محبوب اصفهان
و هوادارانشان باشند. زردها تا
حدودى از منطقه قرمز فاصله
گرفتند و اگر در هفته هاى
آینده نیــز مانند هفته
دوازدهم باشــند چه
بسا در نیم فصل دوم
این تیم را بتوانیم
در جایگاهــى در
 خور شأن ببینیم.

 یک اشــتباه باور نکردنى باعث 
مدافع  قدرتمندش از وجود هان

حروم شود.سیاوش یزدانى مدافع 
ن به دلیل اشتباه بچه گانه در 

راکتورسازى 
سیزدهم را 

دوم کــه براى اسط نیمه 
ز زمین حضور داشت، بدون اجازه از داور 
زمین شد و همین اشتباه کافى بود تا این 
یافت کارت زرد دیدار هفته سیزدهم که 

زار مى شود را از دست بدهد.
ن بازى در موردکارت زردى که دریافت 
کرد: مصدوم شــدم و به بیرون از زمین 
که ســر من پایین بود احســاس کردم 
 دست به من اشــاره کرد که وارد زمین 
ولین سالى نیســت که بازى مى کنم و 
اور باید اجــازه ورودم را بدهد. اما وقتى 

وارد شدم لحظه اى احساس کردم ن
گفته بود که وارد شــوم و اشتباه

 کمکى به فوتبال نمى کند»، دســت به 
یشترى در فضاى مجازى زد.

به پشت پرده آخرین پست خود، با اشاره

کفاشیان، دیگر براى دور جدید کاندیدا نشود (اى کاش 
کفاشیان کاندیدا مى شد) تا درباره این گزارش صحبتى 
قراردادهاى بسته شده  نشــود. در این گزارش ریز تمام

است؟ استفادهشده
در فدراســ چنانچــه تخلف او
پستى باشــد، حضورش در هر

شسیاوش
هنگ کرد!

مطمئن با
«وینفر
بود، بخ

رنگىدقیقًا همین 
هســت! او علیرغم تأثیرات مثبتى
گذاشــته هنوز نتوانســته بزرگت
ر یعنى گل نزدن مهاجمان این تیم
2شــهباززاده در 12 هفته گذشــته

گلزنى نشــده. مهاجمى که در بازى
در اردوى کیش، پنالتــ
وضعیت مهد
انصــارى
هم تعریف
وضعیــت
ســعید هم دیروز به میدان مى
کار خاصى براى تیمش بکند. بــا
استقالل، قطعا وینفرد شــفر براى
فصل لحظه شمارى مى کند تا هر
شاید هم مهاجمان مورد نظرش ر
اینقدر از دست خط حمله تیمش

مهاجم
 روى اعص

مى کنى؟ تو مى خواهى 
؟! کجا مى خواهى بهتر 
پولیس؟! آقاى بیرانوند! 
 هممحبوبیت ات و هم 
ى را از دست مى دهى. 
با همین ها تمام  اش
یرانوند از پرسپولیس 
همینامســال محو 

د.
مــه داد: بیرانونــد 

ه رمى مى کند. برانکو و  شگا با
ــان داده که به این چیزها توجه نمى کنند. 
د برود، دروازه بانان دیگر هستند که مى آیند 
ش را پــر مى کننــد. پرســپولیسمدافعان

هــم دارد. بیرانونــد برود، دیگــر خداحافظ! 
ى شــود! نمى دانــم این کارهــا از کجا آب 

رد.
ىدر پاسخ به این سئوال که آیا با وضعیت به 
مده، ماندن بیرانوند به صالح پرســپولیس و 
شاست؟ گفت: بیرانوند یا هرکس دیگرى که 
هیچخللى در پرسپولیس ایجاد نمى شود و آب 

کان نمى خورد. 

حو مىشوى!
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برخورد شدید خودروى پراید با مینى بوس حامل مسافران 
در نیشابور حادثه اى ناگوار را رقم زد.

مدیر ســازمان حوادث و فوریت هاى پزشکى نیشابور با 
اعالم این خبر گفت: این حادثه حدود ساعت 7و50دقیقه 
صبح روز دوشنبه در کیلومتر 18 محور نیشابور به مشهد و 
در محدوده شهر خرو رخ داد که در پى واژگونى مینى بوس 

16 نفر مصدوم شدند.
دکتر شــوروزى افزود: عوامــل امدادى با دو دســتگاه

 آمبوالنــس اورژانــس 115، یک دســتگاه آمبوالنس 
هــالل احمــر و یــک دســتگاه اتوبــوس آمبوالنس 

به محــل اعزام شــده، یــک نفــر از مصدومیــن بعد 
از انجــام اقدامــات درمانــى مرخص شــد و 15 نفر 
مصــدوم بعــد از انجام اقدامــات درمانــى الزم تحت
 مراقبت به بیمارســتان هاى 22 بهمن و حکیم انتقال داده 

شده اند.
سرهنگ احســان بخش، جانشــین پلیس راه خراسان 
رضوى هم درباره ایــن حادثه گفت: ایــن حادثه بر اثر
 بى احتیاطــى راننده پرایــد و تغییر مســیر ناگهانى آن 
رخ داد که برخورد و واژگونى مینى بوس مســافربرى را به 

دنبال داشت.

فرمانده انتظامى ارومیه گفت: مردى در شهرك دانشگاه 
ارومیه، همسر خود را به قتل رساند.

سرهنگ حسین صمدپور اظهار داشت: روز دوشنبه مرد 
معتادى، همسر خود را با شلیک دو گلوله در منزلش به 
قتل رساند. وى افزود: حادثه تیراندازى در ارومیه بر اثر 
اختالف خانوادگــى روى داده و متهم که اعتیاد به مواد 
مخدر داشــته در حضور پدر همسرش، همسر 34 ساله 

خود را با شلیک دو  گلوله به قتل رساند.
سرهنگ صمدپور ادامه داد: ضارب از محل متوارى شده 

و تحت تعقیب است.

4 برادر هفت تیرکش که در مشهد دست به سرقت هاى مختلف مى زدند دســتگیر شدند.رئیس پلیس استان خراسان رضوى با اعالم 
این خبر گفت: چندى قبل مأموران پلیس مشهد در جریان ســرقت از انبارى یک خانه قرار گرفتند و در ادامه تیمى از مأموران کالنترى 
کاظم آباد براى تحقیقات ویژه وارد عمل شده و متوجه شدند که سه جوان با حضور در ساختمان اقدام به سرقت پنج دستگاه دریل شارژى، 
جعبه ابزار کامل، اره چکشى، یک دستگاه میخ کوب از انبار خانه کرده اند.سردار قادر کریمى افزود: مأموران با اقدامات فنى و اطالعاتى 
پى بردند که سه جوان 22، 27 و 30 ساله با هم برادر هستند که پس از هماهنگى با مقام قضائى در عملیاتى غافلگیرانه سه سارق جوان 
دستگیر شدند و در بازرسى از مخفیگاه آنها وسایل سرقتى، بى سیم دستى، گاز اشک آور، 24 گوشى سرقتى نیز به دست آمد. وى ادامه 
داد: سه متهم پس از دستگیرى ادعا کردند که برادر بزرگ ترشان سرکرده باند است که در ادامه مأموران با اقدامات پلیسى و مراقبت هاى 
نامحسوس موفق شدند برادر بزرگ این متهمان و یکى دیگر از همدستانشان که مردى 40 ساله است را دستگیر کنند.رئیس پلیس خراسان 
رضوى اظهار داشت: مأموران در بازرسى از مخفیگاه این دو متهم نیز دو اسلحه کلت کمرى کشف کردند و متهمان نیز به پنج زورگیرى 
مسلحانه در مشهد اعتراف کردند.بنا به این گزارش، تحقیقات از متهمان براى افشاى دیگر جرائم احتمالى این باند خانوادگى ادامه دارد. 

پسر کارتن خواب که تصمیم گرفته بود همراه یکى از دوستانش به زندگى  اش پایان دهد با تالش پزشکان 
از مرگ نجات یافت  اما دوستش به کام مرگ رفت.

روز شنبه 29مهرماه ســال جارى بود که دو دختر نوجوان با پرت کردن خود از روى پل چمران اصفهان 
اقدام به خودکشــى کردند. یکى از آنها به محض برخورد با زمین هوشــیارى خود را از دســت داد و به 
کماى عمیق رفت و در همان ساعات اولیه در بیمارســتان غرضى اصفهان به علت شدت ضربه وارده
 و عــدم هوشــیارى، جــان باخــت. دختــر دیگــر که بــا شکســتگى هاى متعــدد اســتخوانى

 روبه رو شده بود به بیمارستان امین منتقل شد و اکنون نســبت روزهاى نخست در وضعیت بهترى به 
سر مى برد.

 پس از گذشت یک ماه از این حادثه، این بار ساعت 9و24دقیقه صبح روز دوشنبه 29آبان ماه، مأموران 
کالنترى 105 سنایى تهران از کشــف پیکر نیمه جان دو پســر 23 ســاله حوالى یکى از خیابان هاى 
محدوده اســتحفاظى با خبر و راهى محل شــدند. مأموران پس از حضور در محل، پیکر نیمه جان دو 
پســر را به بیمارســتان منتقل کردند که لحظاتى بعد یکى از آنها در بیمارســتان به کام مرگ رفت اما 
دیگرى با تــالش پزشــکان از مرگ نجــات یافــت. در حالى کــه معاینــات اولیه نشــان مى داد 
پسر جوان بر اثر مسمومیت دارویى به کام مرگ رفته اســت مأموران در جیب وى دست نوشته اى پیدا 
کردند که نوشته شــده بود به علت مشکالت زندگى خسته شــده و به همین دلیل به زندگى اش پایان

 داده است.
پسرنجات یافته گفت: «من کارتن خواب هستم. یک ماه قبل با پسر فوت شده که خودش را "اسماعیل" 
معرفى مى کرد در خیابان دوست شدم. من هر روز او را مى دیدم و با هم بودیم تا اینکه امروز به من گفت از 
زندگى خسته شده و قصد دارد خودکشى کند. وقتى حرف هاى او را شنیدم تصمیم گرفتم با او خودکشى 

کنم. بنابراین هر دو با هم قرص خوردیم که ساعتى بعد بى هوش شدیم.»
همزمان بــا ادامــه تحقیقات درباره این حادثه جســد پســر فوت شــده بــراى شناســایى هویت 
و مشخص شدن علت اصلى مرگ به دستور بازپرس ویژه قتل دادسراى امور جنایى تهران به پزشکى 

قانونى منتقل شد. 

در یک ماهه سال جارى در اســتان همدان قاتالن دو برادر در 
شهرستان اسدآباد و قاتل مرد کارتن خواب در منطقه شیرسنگى 
دستگیر شدند. همچنین یک مرد جوان پس از دستگیرى به علت 
سرقت و ضرب و جرح، راز یک قتل که 15 سال سر به مهر مانده 
بود را فاش کرد. در آخرین روزهاى این ماه یعنى دوشنبه هفته 
جارى نیز پنجمین قاتل که 18 سال دارد در همدان دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهى استان همدان با اعالم خبر دستگیرى این 
قاتل جوان گفت: قاتل 18 ساله معروف به «مهدى میوه» توسط 

عوامل این نیرو دستگیر شد.
سرهنگ رضا زارعى اظهار داشت: دو جوان هفتم آبان امسال در 
نزدیک یک مجتمع تجارى مسکونى شهر همدان با هم درگیر 
مى شوند که این نزاع منجر به قتل یکى از آنها مى شود. وى بیان 
کرد: در جریان این درگیرى فیزیکى فردى معروف به «مهدى 
میوه» با استفاده از سالح ســرد یک جوان 18 ساله را به شدت 

مجروح مى کند.
رئیس پلیس آگاهى همدان اضافه کرد: فــرد مجروح به مرکز 
درمانى منتقل شد اما شدت جراحت و خونریزى منجر به مرگ 

وى در بیمارستان مى شود.
سرهنگ زارعى اظهار داشت: هر چند قاتل از صحنه جرم متوارى 

مى شود ولى با تالش پلیس این فرد شناسایى و دستگیر شد.
وى درباره علل و انگیزه وقــوع این قتل گفت: چندى پیش این 
دو جوان با هم درگیر شده و مقتول به همراه دوستانش اقدام به 

ضرب و جرح وى مى کنند.
این مقام انتظامى ادامه داد: پس از این درگیرى فیزیکى، قاتل 
مترصد فرصتى براى انتقام جویى بود که هفتم آبان سال جارى 

در جریان درگیرى با مقتول این پسر جوان را به قتل مى رساند.

قتل 2 برادر براى سرقت گردو
دادستان شهرستان اسدآباد همدان صبح روز دوشنبه 15 آبان از 

قتل دو برادر در این شهرستان خبرداد.
محمدجواد هاجرپور اظهار داشت: صبح امروز (15آبان) قتل دو 
برادر 30 و 33 ســاله در یک واحد گاودارى در روستاى هودروج 
اسدآباد گزارش شد. وى با اشاره به اینکه مقتوالن با ضربات چاقو 
و قمه به قتل رسیده بودند، افزود: در شب وقوع قتل، شخص سوم 
به همراه دو برادر در این مکان بوده که این فرد ادعا بر این داشت 
که شخصى به وسیله اسپرى او و دو برادر را بیهوش کرده و دست 
و پاى آنان را بسته است و صبح که به هوش آمده، با صحنه قتل 
این دو برادر مواجه شده است و عشایر به کمک وى آمده و قضیه 

را به نیروى انتظامى اطالع 
مى دهند. هاجرپــور افزود: 
بنا بر اظهارات مشــکوك 
این فرد و برخى شــبهات، 
وى بازداشت شد و به قتل 
دو برادر با تبانى شخص 

دیگرى اقرار کرد.
وى اظهــار داشــت: با 
پیگیرى هــاى انجــام 
شده آن شخص به نام 
«اصغر» نیز دســتگیر 
شد، که این فرد نیز به 
قتل دو برادر با تبانى 

فرد بازداشت شــده، اعتراف کرد. هاجرپور افزود: این دو نفر، 
انگیزه خود از قتل را سرقت یک نیسان گردو عنوان کردند،که به 
نظر انگیزه هاى دیگرى نیز در این امر دخیل بوده است و آنها با 

صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.

دستگیرى قاتل مرد کارتن خواب 
رئیس پلیس آگاهى همدان روز شنبه هفته جارى گفت: فردى که 
هفته گذشته در منطقه شیرسنگى همدان اقدام به قتل مرد کارتن 

خواب کرده بود، ظهر امروز(شنبه) دستگیر شد.
سرهنگ زارعى افزود: صبح 21 آبان ماه پس از تماس شهروندى 
با کالنترى 15 و گزارش مبنى بر وجود جســدى در میدان شیر 
سنگى، بررسى موضوع در دستور کار قرار گرفت.وى ادامه داد: 
پس از حضور مأموران در محــل، آنها متوجه گونى حاوى یک 

جسد شدند که متعلق به مردى 59 ساله بود.
رئیس پلیس آگاهى همدان اظهار داشــت: تیمى از کارآگاهان 
زبده پلیس آگاهى با حضور در محل جرم، موضوع را مورد بررسى 
قرار دادند. وى افزود: پس از یک هفته تالش شبانه روزى تیم 
ویژه پلیس آگاهى، مشخص شــد که این فرد کارتن خواب در 
مکان دیگرى به قتل رسیده و قاتل جسد را به منطقه شیرسنگى 

منتقل کرده است.
سرهنگ زارعى توضیح داد: چندى پیش مرد 32 ساله اى براى 
در امان ماندن مرد 59 ساله کارتن خواب از گزند سرما، وى را در 
پارکینگ خانه پناه مى دهد. این جوان در ادامه به علت سوء ظن 
به این مرد، با کوبیدن ضربات سنگ بر سر مقتول، او را به قتل 
مى رساند. وى گفت: پس از بررسى پرونده عوامل پلیس آگاهى 

در یک اقدام ضربتى قاتل را دســتگیر کرده و به علت وجود 
مدارك و مستندات دقیق، قاتل به عمل خود اعتراف کرد.

یک شنبه هفته گذشته این جســد داخل گونى در میدان شیر 
سنگى همدان کشف شد.

 کشف راز قتل پس از 15 سال
فردى که به اتهام سرقت دستگیر شده بود به قتل یک زن در رزن 
استان همدان اعتراف و راز این قتل را پس از 15 سال برمال کرد.
سرهنگ زارعى روز شــنبه هفته جارى با اعالم این خبر افزود: 
به دنبال اجراى طرح هاى پلیسى نیروهاى پلیس آگاهى موفق 
به شناسایى و دستگیرى یک سارق حرفه اى شدند و این سارق 
ســابقه دار براى تحقیقات در اختیار کارآگاهان قرار گرفت. وى 
گفت: در جریان بازجویى از این فرد، متهم پرده از یک قتل که 

حدود 15 سال پیش در رزن رخ داده بود، برداشت. 
سرهنگ زارعى افزود: متهم حدود 15 سال پیش براى سرقت 
وسایل منزل وارد یک واحد مســکونى مى شود، غافل از اینکه 
یکى از اعضاى خانواده در منزل حضور دارد. متهم پس از سرقت 
وسایل خانه، قصد گریز از محل جرم را داشت که به یکباره با زن 

خانواده مواجه مى شود. 
وى گفت: با توجه به اینکه مقتول چهره سارق را شناسایى کرده 
بود، وى براى اینکــه در دام پلیس گرفتار نشــود با وارد کردن 
ضرباتى سخت بر پیکر این زن، او را به قتل مى رساند. سرهنگ 
زارعى اظهار داشت: با دستگیرى این سارق سابقه دار، راز قتل زن 

ساکن شهرستان رزن برمال و پرونده این قتل نیز مختومه شد. 

زن آبادانى در اقدامى عجیب دست به خودسوزى مرگبار 
در خانه اش زد.

ساعت 20 پنج شنبه 25 آبان ماه امسال مأموران پلیس 
آبادان در جریان خودسوزى زن جوان در منطقه ذوالفقار 
148 قــرار گرفتند و تیمــى از مأمــوران کالنترى 18 

ذوالفقارى به محل حادثه اعزام شدند.
مأموران با حضور در محل پى بردند که زن جوان زمانى 
که همسرش در خانه حضور نداشته اقدام به آتش زدن 
خودش کرده که خیلى زود همسایه ها متوجه این ماجرا 
شده وپس از خاموش کردن آتش، وى را به بیمارستان 

شهید بهشتى منتقل کرده اند.
تیم پزشــکى پس از اقدامات ابتدایى با توجه به شدت 
سوختگى زن جوان را به بیمارســتان سوانح سوختگى 
طالقانى شهر اهواز منتقل کردند و تالش پزشکان براى 
نجات جان این زن ادامه داشــت که وى روز دوشنبه به 
علت شدت ســوختگى روى تخت بیمارســتان به کام 

مرگ فرو رفت.
بنا به این گزارش، تحقیقات پلیسى براى بررسى علت 

این اقدام مرگبار زن جوان ادامه دارد.

دستگیرى 5 قاتل طى یک ماه در همدان

«مهدى میوه» 18ساله هم 
به دام پلیس افتاد

پراید، مینى بوس را واژگون کرد 

همسرکشى در حضور پدرزن

پایان هفت تیرکشى هاى 4 برادر 

تکــرار تراژدى اصفهان در تهران

خود سوزى سوزناك زن خوزستانى 
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یک بازى رایانــه اى ایرانى با یک گیم پلى ســاده و در 
عین حال چالش برانگیز، توانســت در جشــنواره هاى 
متعدد داخلى و خارجى برنده عنوان هاى مختلفى شود 

و مخاطبان زیادى را به خود جلب کند.
بازى سازى محلى براى ارائه ایده هایى ناب و تکرارنشدنى 
اســت. جایى که بازى سازهاى هر کشــور مى توانند با 
بهره گیرى از هنر و فرهنگ کشــور خود آثارى خاص و 

متفاوت را خلق کنند. بازى «انگاره» که توسط مهدى 
بهرامى و با بهره گیرى از هنر و فرهنگ ایرانى-اسالمى 
ساخته و از یکم آبان منتشر شده و شالوده معماهاى آن را 

چالش هایى بر اساس هندسه شکل مى دهد.
در این بازى مراحل انگاره تنها کارى که باید انجام داد، 
رسم الگوریتم هاى خواسته شده است. البته جدا از گیم پلى 
که بازى ارائه داده، سایر بخش هاى آن یعنى گرافیک و 

موسیقى نیز باعث شده اند تا مخاطب لذت بیش ترى از 
این اثر ببرد. استفاده از نقوش اسلیمى و موسیقى سنتى 
در بازى باعث شــده تا ایرانى بودن بازى به چشم بیاید. 
موضوعى که قطعًا به شناخته تر شدن کشور ما در نگاه 
بازى بازهاى خارجى و همینطور آشنا شدن آن ها با هنر 
و فرهنگ ما کمک خواهد کرد. برخى رســانه ها از این 
بازى به عنوان سفیر فرهنگى صنعت بازى سازى ایران 
نام مى برند. این بازى پیش از انتشار عنوان بهترین بازى 
فرهنگى در ششمین جشنواره بازى هاى رایانه اى تهران، 
بهترین طراحى بازى در ششــمین جشنواره بازى هاى 
رایانه اى تهران، برنده مسابقات IGF سانفرانسیسکو، 
کاندیداى جشــنواره بین المللــىIndieCade  در 
لس آنجلس، خالقانه ترین بــازى TGC و کاندیداى 
Sense of Wonder Night توکیو  را به دســت 

آورده است.

موتوروال براى معرفى و عرضه لوازم جانبى منحصر به 
فرد مختص گوشى هاى هوشــمند سرى موتو زد خود، 

معروف است.
این لــوازم جانبى که بــه صورت اختصــارى موتو ماد 
«Moto Mods» نامیده مى شوند، دامنه کاربردهاى 

گوشى را افزایش مى دهند و طرفداران زیادى دارند.
Polaroid Insta-Share Printer هم یکى از 
همین ابزار جانبى است که اوایل سال جارى معرفى شد 
و حاال براى خرید در دسترس قرار گرفته است. این ماد 
به کاربر این امکان را مى دهد تا بعد از ثبت تصویر، آن را 
درروى کاغذ ZINK و در ابعاد 5 در 7/5 سانتیمتر چاپ 
کنند. خود موتو ماد نیز مجهز به یک شاتر است و مى تواند 

به صورت مستقیم دوربین را اجرا کند.
موتوروال، این ماد جدید را این گونــه معرفى مى کند:« 
گوشى موتو زد خود را به یک دوربین پوالروید فوق العاده 

تبدیل کنید. با این وسیله به راحتى مى توانید عکس هاى 
مورد عالقه روى گوشى خود را انتخاب کرده، فیلترهاى 

متنوع روى آن به کار برده و آنها را همانجا چاپ کنید.»
این وســیله مى تواند عکس هاى روى گوشى و ذخیره 
شده از روى برنامه هایى مانند اینستاگرام، گوگل فوتوز و 
فیسبوك را نیز چاپ کند. از آنجایى که این وسیله چندان 

کم حجم نیست، گوشى را کمى بزرگ جلوه داده و شاید 
براى حمل و نقل چندان راحــت به نظر نیاید. به عالوه، 
قیمت آن کمى گران است و در آمریکا با قیمت 199/99 
دالر به فروش مى رسد در حالى  که یک دوربین پوالروید 
معمولى مانند Polaroid OneStep 2 تنها 99 دالر 

قیمت دارد. 

امکان سنجى (فنى-اقتصادى) منظومه ماهواره هاى مخابراتى توسط گروهى 
از متخصصان کشور در حال بررسى است تا در زمینه راه اندازى 

منظومه ماهواره اى کشور اقداماتى انجام شود.
ایران پس از ســال 2009 به جمع پرتــاب کننده هاى 
ماهواره پیوســت و تا کنون با تــالش متخصصان 
داخلى به دســتاوردهاى خوبى نیــز در این حوزه 
دست یافته است. اخیرا ایجاد منظومه مخابراتى 
از ماهواره کوچک در مــدار 500 تا 700 کیلومتر 
و کارکــرد معــادل آن بــا ماهــواره اى که در

 مدار زمین آهنگ قرار مى گیرد به شدت مورد توجه قرار گرفته است. در چنین حالتى جاى 
گرفتن ماهواره ها در مــدار غیر زمین آهنگ فرصتى را فراهم مى کند تا از پتانســیل هاى 

کشورمان در این زمینه استفاده کنیم.
حوزه نفت و گاز در کشور یکى از استفاده کنندگان اصلى ماهواره هاى مخابراتى غیر زمین 

آهنگ است بنابراین این امکان سنجى با محوریت حل این نیاز مورد بررسى قرار گرفت.
ایران بیش از 80 درصد کل فناورى هاى منظومــه ماهواره اى در الیه 500 تا 700 کیلومتر 
را در دســت دارد. بنابراین،  این پروژه در چند فاز اجرایى مى شود و 60 تا 140 ماهواره در این 
منظومه قرار مى گیرد و نخستین ماهواره براى منظومه 70 ساختش به اتمام رسیده و در فاز 

اول وارد مدار مى شود.

رامین مشکاه

 طوفان اینترنت اشــیاء یا IoT در حال گســترش در 
 دنیاست و این فناورى باعث شده است که ما آنقدر فضاى 
زندگى  و کار «هوشمندى» داشته باشیم که قبًال حتى 
نمى توانســتیم به آن فکر هم کنیم. شاید دقت کردید 

که در دو طرف کلمه «هوشــمند» از نشانه گذارى 
استفاده کردیم که البته دلیل دارد.

دلیل استفاده از این نشانه براى کلمه هوشمند 
این اســت که این وسایل گاهى ممکن است 
که نه تنها باهوش نباشند بلکه بسیار کودن 
هم باشند. البته اشتباه برداشت نکنید، ما نیز 
یک مشت افراد معتاد به فناورى هستیم که 
اگه یه روز موبایلمان را در خانه جا بگذاریم 
آن روز را از دست رفته مى دانیم. ما عاشق 
چیزهایى هســتیم که بــه اینترنت وصل 

مى شــوند. از تلویزیون گرفته تا پلى استیشن 
و هرچیزى که زندگى را براى امروز ما آسان تر 

کرده است.
مشکل اینجاست که بعضى از این دستگاه ها، وسایل 
و چیزهاى دیگرى که به اینترنت متصل مى شوند به 

اندازه قفل چوبى درب خانه هــاى قدیمى هم امنیت 
ندارند. حتى وجود یکى از این دســتگاه هاى نا امن در 
خانه یا محل کار مى تواند باعث دسترســى هکرها به 
دیگر دستگاه ها نیز بشــود. اما خیلى نگران نباشید زیرا 
با رشــد اشــیاءى اینترنتى، ابزار مخصوصى نیز براى 
امن نگهداشتن آنها در شــبکه تولید مى شوند. در اینجا 
به نکاتى اشــاره مى کنیم که بتواند به شــما براى امن 

نگهداشتن شبکه محل زندگیتان کمک کند

اشیاى اینترنتى امن را بخرید
 Wi-Fi یکى از دالیلى که وســایلى که به شــبکه

خانه وصل مى شــوند امنیت بسیار 
پایینى دارند این است که امن نگهداشتن اینترنت اشیاء 
«هنوز» سود آور نشده است، البته هنوز اشیاى اینترنتى 
جدید باعث شــگفت زدگى ما مى شوند و شرکت هاى 
تولیدکننده این اشــیاء نیز از اشــتیاق ما سوءاستفاده 
مى کنند و کمترین سرمایه گذارى را برروى امنیت این 

دستگاه ها انجام مى دهند.

بیایید رو راست باشــیم، وقتى که یک وسیله جدید 
اینترنتــى را در تلویزیون یا یوتیــوب مى بینید با خود 
مى گویید که واوو... من در آینده زندگى مى کنم و هرگز 
نمى گویید که آیا این دستگاه جدید مى تواند نقاط ضعف 

Wi-Fi شبکه آنالین خانه من را پوشش دهد.
ضعف هاى امنیتى دستگاه هاى جدید بسیار زیاد هستند 
و یک جســتجوى اینترنتى همیشه مى تواند به شما در 

هنگام خرید کمک کند که دســتگاهى که براى شما 
مشکل ساز مى شود را خریدارى نکنید.

یک روتر امن داشته باشید
تا همین چند وقت پیش نرم افزارها  مى توانستند پیشنهاد 
خیلى خوبى براى امن نگهداشــتن کامپیوترها و دیگر 
وسایل اینترنتى باشــند، اما وقتى که شما دستگاه هاى 
زیاد و متفاوتى دارید که به اینترنت متصل مى شــوند، 
دیگر نرم افزارهــا انتخاب کاملى نخواهنــد بود. البته 
با وجود اینکه مــا همچنان بــه آنتى ویروس ها براى 
اسکن کردن دستگاه هاى خود نیاز داریم اما تعداد زیاد 
دســتگاه هاى اینترنتى، نیازمند متصل شدن به یک 
روتر امن به عنوان تنها مسیر ارتباطى آنها با اینترنت 
مى باشــند. بنابراین براى هر خانــه مدرنى که در آن 
وسایل به Wi-Fi وصل مى شوند امنیت آنالین بسیار 
حایز اهمیت است. این نوع خانه ها حداقل باید روترى 
داشته باشــند که قابلیت آپدیت اتوماتیک داشته باشد، 
زیرا اگر روتر به روز نباشــد مى تواند از تهدیداتى مانند 
Krack که اخیراً قفل هاى همــه  Wi-Fiها را در 
یک روز شکســت جلوگیرى کند. برخى از روترها که 
داراى قابلیت هاى ویژه امنیتى مى باشند مى توانند تمام 
موبایل ها، کامپیوترها، پلى استیشــن و دیگر اشیاءى 
اینترنتى که امروز و در آینده در منزل شــما هستند را 

محافظت کنند.
 Wi-Fi روترهاى امن با شناســایى وسایل متصل به
در شبکه خانه شــما، رفتار آنها را کنترل مى کنند و در 
صورتى که رفتارى را که نباید از خود نشان دهند را انجام 
دهند آنها را اسکن کرده و آن آلودگى را رفع مى کنند. این 
نوع دیوایس ها تمام کامپیوترها، لپ تاپ ها، موبایل ها، 
یخچال و تمام وسایلى که در منزل شما امکان اتصال به 

اینترنت را داشته باشند را امن نگه مى دارند. 

Wi-Fi 2 راه ساده براى امن نگهداشتن
یکــى 

تریــن نویــن  از 
 روش هاى درمانــى را در 

دنیاى امروزه مى توان رنگ 
درمانى دانست که بسیارى از افراد 

به کمک آن توانسته اند سالمت روحى و 
ذهنى خود را به دست آورند. یکى از بهترین

 راه هاى مشغول شدن بیشتر با رنگ ها استفاده از 
کتابچه هاى رنگ آمیزى است.

 Coloring Book 2017 Full Ad-Free عنــوان یک 
 Coloring کتابچه نقاشى پر امکانات و جذاب اســت که توسط

Games Free براى اندروید توســعه و در مارکت بزرگ گوگل پلى 

منتشر شده است. بدون هیچگونه محدودیت ســنى به صدها نقاشى و اثر 
هنرى مختلف دسترســى دارید و آنها را مطابق با سلیقه شــخصى خود را رنگ 

آمیزى کنیــد. همین رنگ آمیزى مداوم باعث مى شــود تا در مدتى بســیار کوتاه به 
آرامش ذهنى برســید و حجم عظیمى از اســترس هاى روزانه را از خود به دور کنید. پالت 

رنگ مورد عالقه خود را ایجاد کــرده تا براى رنگ آمیزى مجبور نباشــید که هر بار رنگ هاى 
گذشــته را پیدا و فراخوانى کنید. همه چیز به توانایى و خالقیت شــما در رنگ آمیزى بســتگى دارد 

و مى توانید آثار هنرى رنگ شــده را با دوســتان خود در شــبکه هاى اجتماعى و پیام رسان به اشتراك
 بگذارید.

کامپیوترهایى که به یک شبکه یکسان متصل شده باشند را مى توان از طریق یک قابلیت در ویندوز به نام 
homegroup به یکدیگر متصل کرد. این قابلیت به کامپیوترهــا اجازه مى دهد چاپگر و فایل هاى خود را 

باهم به اشتراك بگذارند.
اگر چه شــما از طریق امکانات Remote Desktop هم مى توانید از راه دور به کامپیوترهاى دیگر متصل 
شده و با آنها کار کنید، اما در این روش کاربر نمى تواند به فایل هاى کامپیوتر مقصد دسترسى داشته باشد. 
صاحبان مشــاغلى که قصد دارند به کارمندان خود این اجازه را بدهند تا به دیگر کامپیوترها متصل شده و 
به اسناد موجود در آنها دسترسى داشته باشند مى توانند با تنظیم گزینه homegroup ویندوز این امکان را 

براى آنها فراهم کنند.
براى این منظور:

1. به شبکه روتر خود متصل شوید. روى دکمه اســتارت ویندوز کلیک کرده و عبارت homegroup را در 
کادر جستجو تایپ کنید. بعد کلید اینتر را فشار دهید یا در نتایج جستجو HomeGroup را انتخاب کنید.

2. روى گزینه Create a Homegroup کلیک کنید. تمام گزینه هاى موجود در صفحه را انتخاب کنید و 
روى Next کلیک کنید.

3. کلمه عبور نمایش داده شده را یادداشت کنید. بعد روى دکمه Finish کلیک کنید تا تنظیمات الزم براى 
برقرارى ایستگاه کارى تکمیل شود.

4. گزینه Change Advanced Sharing Settings را انتخاب کنید. سپس براى مشاهده تمام گزینه هاى 
موجود براى تنظیمات روى Home or Work کلیک کنید.

5. روى Turn On Password Protected Sharing کلیک کنید تا از امکان اتصال کاربران غیرمجاز و 
 Save Changes دسترسى آنها به فایل ها و دستگاه هاى موجود در این کامپیوتر جلوگیرى شود. حاال روى

کلیک کنید.
6. در کامپیوتر دوم نیز طبق مراحل باال HomeGroup را باز کنید. روى گزینه Join Now کلیک کنید و 
تمام گزینه هاى موجود را انتخاب کنید. روى Next و بعد Finish کلیک کنید تا تنظیمات الزم براى برقرارى 

ایستگاه کارى تکمیل شود.
7. دستورالعمل شماره 5 را دنبال کنید تا با استفاده از کلمه عبور از امکان اتصال کاربران غیر مجاز و دسترسى 

آنها به فایل ها جلوگیرى شود.
 Homegroup کلیک کنید. در پنجره باز شده از گزینه هاى سمت چپ file explorer 8. روى دکمه استارت و
را انتخاب کنید. حاال از فهرست موجود کامپیوتر مورد نظر را انتخاب کنید و بعد نام کاربرى و کلمه عبور اتصال 

به آن را وارد کنید تا به محتواى به اشتراك گذاشته شده آن دسترسى پیدا کنید.

اپلیکیشن اپلیکیشن 
کتابچه کتابچه 
رنگ آمیزى رنگ آمیزى 
    20172017

چگونه با روتر بى سیم
 2 کامپیوتر را به یکدیگر متصل کنیم؟
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مراقب
 کلیک هایتان باشید!
تحقیقات نشان مى دهند شرکت هاى تجارى 
با تنها یــک کلیک مى تواننــد فعالیت هاى 

کاربران را در فضاى مجازى ردگیرى کنند.
شرکت هاى تجارى براى شناسایى مشتریان 
و کاربران اینترنت، بررسى عادات و سالیق 
آنها و در نهایت دسترســى مؤثر به داده هاى 
خصوصى آنهــا تنها به یکــى از الیک هاى 
آنها در شــبکه هاى اجتماعى مانند فیسبوك 

نیاز دارند.
به گفته این محققان تمامــى فعالیت هاى 
هر کاربــر در فضاى مجازى بــه طور دقیق 
ثبت و ضبط مى شود. این فعالیت ها عبارتند 
از آدرس تمامى وبســایت هاى مورد بازدید، 
تمامى خریدها، موســیقى هایى کــه به آنها 
گوش کرده اید، پیام هایى که ارسال نموده اید، 
مطالبى که در شــبکه هاى اجتماعى مطالعه 
کرده اید و صفحاتى که در شبکه هاى مذکور 

تعقیب نموده اید.
تاریخچــه فعالیت هاى دیجیتــال کاربران 
گنجینه اى براى شــرکت هاى تجارى است 
که آنها را قادر مى سازد نه تنها از اولویت ها و 
سالیق افراد مطلع شوند، بلکه جهان بینى و 
گرایش هاى سیاســى، اجتماعى و فرهنگى 
افراد را آشکار مى سازد. در نهایت از این طریق 
مى توان پى برد هر فرد دقیقا از چه ویژگى هاى 
شخصیتى، روانى، مذهبى و... برخوردار است.

پژوهش مذکور حاکى اســت شــرکت هاى 
تجــارى از ایــن اطالعات ارزشــمند براى 
ردگیرى آنى کاربــران و تأ ثیرگذارى بر رفتار 
کاربران اینترنت نهایت اســتفاده را به عمل 
مى آورند. آنها از ویژگى هاى روانشــناختى 
افراد براى اقناع آنان به منظور خرید یک کاال 
یا استفاده از خدمات خاصى بهره مى گیرند تا 
از این طریق درآمدهاى جدیدى کسب کنند.

اســتفاده از اینترنت براى ردگیرى کاربران 
پدیده تازه اى نیســت، اما شناسایى و تعقیب 
آنها بــر مبناى ویژگى هاى روانشــناختى و 
تالش براى شناسایى نیازها و اولویت هایشان 
به شــکلى عمیق و کاربردى روندى تازه در 

دنیاى امروز است.

تبدیل «موتو زد» 
به چاپگر!

موفقیت بازى ایرانى 
در بازارهاى
 بین المللى

راه اندازى منظومه ماهواره هاى مخابراتى ایران
امکان سنجى (فنى-اقتصادى
از متخصصان ک
منظومه ماه
ایران پس
ماهوا
داخ
دس
از
ک و
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منبع: ایسنا
منبع: مهر 

منبع: مهر

منبع: ایرنا 

منبع: ایرنا 

برداشت پنبه از اراضى شهرستان «خداآفرین»

 آذربایجان شرقى

ادامه رقابت هــاى لیگ برتر 
فوتبال بانوان در هفته پنجم 

حضور نیروهاى 
ارتش در شهر 
سر پل ذهاب 

همچنان 
ادامه دارد

تصویر، آماده سازى و پخت غذاى گرم توسط تعدادى از هموطنان اهوازى براى 
زلزله زدگان در روستاى «جابرى» دشت ذهاب شهرستان سرپل ذهاب را نشان 

مى دهد. بعد از زلزله شدید هفته پیش در چند شهرستان استان کرمانشاه انواع 
کمک هاى مردمى از تمام نقاط کشور به این مناطق روانه شده است.

در جستجوى 
باقیمانده زندگى از 
البه الى آوار زلزله 

اردوى آماده سازى تیم ملى دوچرخه سوارى BMX همزمان 
با مسابقات استانى BMX  در پیست دوچرخه سوارى بوستان 

والیت شیراز برگزار شد.

تجدید بیعت بسیجیان با 
آرمان هاى امام راحل (ره)

پیکر محمد پورستار، بازیگر سینما و تلویزیون 
با حضور اهالى سینما تشییع شد.




