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بردن و سوختن و ساختن...!

پرتقال بخورید تا پرتقال بخورید تا 
چاق نشوید وچاق نشوید و
 سرما نخورید سرما نخورید

1511 15511 تبلیغات موبایل در اینستاگرام و تلگرام راراممرام
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بهنوش بختیارى

 ممنوع الفعالیت شد؟

این بود جواب این بود جواب 
خویشتندارى ما؟!خویشتندارى ما؟!

والدین جوان مهابادى یک ماه 
پس از قتل فرزندشان 
نامه سرگشاده نوشتند

14

اداره کل زندان هاى استان اصفهان

اردشیر عسگرى سوادجانى شهردار نایین

     آگهى مناقصه عمومى

تجدید آگهى مزایده
 اماکن شهردارى

م الف: 100701

اداره کل زندان هاى استان اصفهاندستگاه مناقصه گزار
نشانى:  اصفهان، ابتداى اتوبان ذوب آهن

موضوع مناقصه

تهیه اقالم مواد غذایى به شرح زیر: 
برنج معمولى 805/000 کیلوگرم- ماکارونى 700 گرمى با قطر یک دوم میلى متر 145/000 ك- روغن مایع معمولى 70/000 ك- روغن سرخ کردنى 130/000ك- 
عدس درشت 38/000 ك- نخود 36/000 ك- لپه 30/000 ك- لوبیا چیتى 38/000 ك- قند 201/000 ك- چاى ایرانى 500 گرمى 21/000 ك- لوبیا چشم بلبلى 

30/000 ك- لوبیا سفید 18/000 ك- آبلیمو 800 گالن 10 کیلویى- رب گوجه فرنگى 140/000 ك- خرما خشت 65/000 ك- سویا 20/000 ك- عدس ریز 20/000 ك 
 پنیر حلب 95/000 کیلوگرم- کره 15 گرمى 2/600/000 قالب- مربا 25 گرمى 2/600/000 عدد- حلوا شکرى 50 گرمى 900/000 عدد 

کلیه اقالم مواد غذایى مى بایست از نوع درجه یک و با کیفیت مطلوب باشد

تضمین شرکت در 
مناقصه

ضمانت نامه بانکى در وجه اداره کل زندان هاى استان اصفهان
به مبلغ 3/850/000/000 ریال

دریافت اسناد
دبیرخانه اداره کل زندان هاى استان اصفهان و پایگاه ملى مناقصات

از تاریخ 1396/08/09 لغایت 1396/08/15

تحویل اسناد
دبیرخانه اداره کل زندان هاى استان اصفهان

تا پایان وقت ادارى 1396/08/27

گشایش پیشنهادها
اداره کل زندان هاى استان اصفهان
مورخ 1396/08/29 ساعت 10 صبح

نوبت دومنوبت دوم

نوبت اولنوبت اول

شهردارى نایین براساس ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى ها و مصوبه هشتم شماره 78/4/205 
مورخ 96/5/16 شوراى محترم اسالمى شهر نایین در نظر دارد نسبت به واگذارى حق بهره بردارى 
اماکن شهردارى به شرح جدول زیر از طریق مزایده عمومى به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. 

شرایط مزایده: 
1- مدت بهره بردارى: 12 ماه شمسى

2- تاریخ دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 96/08/09 لغایت 96/08/17 
3- تاریخ تحول پاکات: تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/08/27

4- تاریخ بازگشایى پاکات: ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 96/08/29 
■ سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده درج گردیده است. 

■ هزینه درج آگهى در روزنامه بر عهده برنده مزایده مى باشد. 
■ شهردارى در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار مى باشد. 

شریفى کابوس  شریفى کابوس  
امیرخان!امیرخان!

13بوى انتقــــام مى آید!بوى انتقــــام مى آید!
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«حکایت دریا» بهانه اى براى بازگشت «بزرگ آقا» به سینما

        بهمن فرمان آرا         بهمن فرمان آرا 
                      سیمــرغسیمــرغ را به را به
              على نصیریان               على نصیریان 
                  مى بخشد؟                  مى بخشد؟

فرزنــد ملکــه رنجبــر گفــت: مــادرم بــه دلیــل 
ســن بــاال و ضعــف جســمانى ناشــى از عمــل 
ســنگین، قادر بــه راه رفتن نیســت و بــا کمک راه 

مى رود.
فریبرز ایروانى فرزند ملکه رنجبر درباره آخرین وضعیت 
جســمانى این هنرمند پیشکســوت گفت: مــادرم روز 
پنج شــنبه از بیمارستان مرخص شــد و در حال حاضر 
در خانه بســترى اســت در این میان دکتر براى معاینه 
و کمــک به احیــاى راه رفتن مــادر در منــزل حضور 

مى یابد.
وى افزود: مادرم به علت ســن باال و ضعف جســمانى 
ناشــى از عمل ســنگین، قادر به راه رفتن نیســت و با 
کمــک راه مى رود. ایــن هنرمند تحــت مراقبت ویژه 
اســت و پرســتار شــبانه روز در کنار مادر حضور دارد 
چون دوره حســاس و مهمى را پشت ســر مى گذارد و 

همچنان نمى تواند کســى را مالقات کنــد تا ویروس 
ســرماخوردگى و عفونت هــاى دیگر در بــدن او نفوذ

نکند.
ایروانى درباره روند درمانى ملکه رنجبر اظهار داشــت: 
درحــال حاضر مادرم قــدم هاى کوچکى بــر مى دارد 
که خدا بخواهد به تدریج بیشــتر مى شــود و امیدواریم 
در یک پروســه ســه ماهه به شــرایط متعادل و خوبى 

برسد.
وى درباره تشــخیص پزشــکان نیز توضیــح داد: در

 زمان هاى مختلف باید حال مادرم مورد بررسى پزشکان 
قرار گیرد تا روند بهبودش طى شــود ولى تا این مرحله 
پزشکان از جراحى، برگشت از بیهوشى و هوشیارى وى 
رضایت داشته اند و در حال حاضر فقط باید توان جسمى 

این هنرمند افزایش پیدا کند.
فرزند ملکه رنجبر  بــه هنرمندان و مســئوالنى که تا 

امروز به مالقــات این هنرمند 
پیشکسوت آمده اشــاره کرد 
و بیــان داشــت: بســیارى از 

دوســتان اصرار به مالقات مادر 
داشــتند از جمله مهران مدیرى و 

حمیــد لوالیى، اما به دلیــل ممنوعیت 
مالقات از آنها خواستیم که خود را به زحمت

 نیاندازند.
وى ادامه داد: مهران غفوریان نیز محبت زیادى به مادرم 
دارد و همچنان نیز جویاى حال مادر است، مسئوالن صدا 
و سیما، مسئول محترم سازمان بازنشستگان شهردارى 
تهران، محمدعلى نجفى شــهردار تهران از کســانى 
بودند که براى مالقات مادرم حضور پیدا کردند و ســایر 
دوســتان هم با تماس تلفنى جویاى حــال این هنرمند 

بودند.

آخرین وضعیت بازیگر مجموعه «زیر آسمان شهر»

ملکه رنجبر قادر به راه رفتن نیست
همالقــات این هنرمند 
ت آمده اشــاره کرد

داشــت: بســیارى از 
اصرار به مالقات مادر ان

 از جمله مهران مدیرى و 
والیى، اما به دلیــل ممنوعیت 

آنها خواستیم که خود را به زحمت ز

 داد: مهران غفوریان نیز محبت زیادى به مادرم 
چنان نیز جویاى حال مادر است، مسئوالن صدا 
محترم سازمان بازنشستگانشهردارى سئول

شحمدعلى نجفى شــهردار تهران از کســانى 
پیدا کردند و ســایر پراى مالقات مادرم حضور

نهم با تماس تلفنى جویاى حــال این هنرمند 

گر مجموعه «زیر آسمان شهر»

ر به راه رفتن نیست

باال بودن آمار دنبال کننــدگان صفحه اجتماعى 
بهنوش بختیارى یک پتانسیل تبلیغى خوب براى 
آثارى را فراهم مى کند کــه از حضور این بازیگر 
استفاده مى کنند و همین است که موجب مى شود 

این بازیگر در این سال ها هیچگاه کم کار نباشد.
 بختیارى البته که سعى کرده این گستردگى دامنه 
پیشنهادات را زمینه اى کند تا از نقش هاى تیپیکال 
طنز فاصله بگیرد. حضور در آثارى مانند «من» و 
«ماجان» که اولى اقبالى نسبى را در اکران پارسال 
تجربه کرد و دومى جزو شکست خوردگان اکران 

امسال بود در همین مسیر تعریف مى شود.
بهنوش بختیــارى اخیراً درگیــر ایفاى نقش در 
یک کلیپ تبلیغاتى شــد. حضور او در این کلیپ 
که مرتبط با یک برند عطر بود و شــایعات مرتبط 
با دســتمزد هنگفت او براى ایــن حضور، هم در 
میان مخاطبان و هم در میان برخى همکارانش 

حاشیه ساز شد.
دامنه حواشى به جایى رسید که اخیراً پرسشى طرح 
شده درباره ممنوع الفعالیت شدن بهنوش بختیارى 
در ســینما و تلویزیون! هنوز نه مدیران سیما و نه 
مدیران ســینما درباره این پرســش توضیحاتى 

ارائه نکرده اند.
ماجرا چیســت؟ آیــا بهنوش بختیــارى ممنوع 
الفعالیت شده؟ آیا این مســئله به دلیل تبلیغ یک 

برند عطر است؟
باید منتظر ماند و دید تهیــه کنندگانى که قصد 
همکارى با این بازیگر را دارند با چه پاســخى از 
سوى مدیران سینما و تلویزیون روبه رو مى شوند.

بهنوش بختیارى 
ممنوع الفعالیت شد؟

با این بازیگر را دارند با چه پاســخى از همکارى
سوىمدیران سینما و تلویزیونروبه رومى شوند.

هدیه تهرانى براى حضور در فیلم «واســطه» به 
توافق رسید و به زودى مقابل دوربین آرش الهوتى 
کارگردان این فیلم خواهد رفت. تاکنون تنها حضور 
هدیه تهرانى در اولین ساخته سینمایى آرش الهوتى 
قطعى شده است. آخرین بازى هدیه تهرانى در یک 
فیلم سینمایى به «بدون تاریخ، بدون امضا» وحید 

جلیلوند باز مى گردد.
آرش الهوتى که به عنوان مستندســاز بــا آثارش در 
جشــنواره هاى معتبر جهانى از جمله جشــنواره هات 
داکس، مونترال و کراکو حضور داشته و جوایز مختلفى 
را کســب کرده، پس از دریافت مجــوز کارگردانى از 
ســوى وزارت ارشــاد قصــد دارد در روزهــاى آینده 
اولین فیلم بلند ســینمایى خــود را مقابل دوربین 
ببرد. او ســاخت مســتندهاى «آبى کمرنگ» 
ننــده و روبــاه» را در کارنامــه  و «را

دارد.
در حال حاضــر پیش تولیــد این فیلم 
آغــاز شــده و گــروه تولیــد ظرف 
چنــد روز آینــده بــراى انتخــاب 
برخى از لوکیشــن ها راهى شــهر 
ســارى خواهند شــد. طبق برنامه 
ریــزى هــاى انجــام گرفتــه، 
فیلمبــردارى ایــن فیلــم بــا 
انتخــاب کامــل بازیگــران و 
عوامــل پشــت دوربیــن اواخر 
آ بان ماه در شــمال کشــور آغاز 

مى شود.
تاکنون حضور هدیــه تهرانى در 
فیلم قطعى شده و با هادى حجازى 
فر نیــز توافقاتى صــورت گرفته 
اما هنوز حضــور بازیگر «ماجراى 
نیمروز» در این فیلم قطعى نشــده 

است.
«واسطه» مضمونى اجتماعى دارد و 
به مشکالت زنان در جامعه مى پردازد.

هدیه تهرانى، بازیگر 
اولین فیلم سینمایى 
مستندساز موفق

در حالى که فروش اولین فیلم سینمایى مهران مدیرى 
با وجود تبلیغات بســیار در سطح شهر و فضاى مجازى 
به ده میلیارد تومان نرسید و نتوانست آنطور که مدیرى 
مى خواست رکوردشــکنى کند، شرکت «اول مارکت» 
براى ساخت دومین فیلم سینمایى مهران مدیرى با این 
کارگردان و بازیگر به توافق رسیده تا مانند «ساعت 5 

عصر» اسپانسر باشد.
پس از پایان اکران فیلم «ســاعت 5 عصــر» و برنامه 
«دورهمى» گمانــه زنى هایى در مــورد فعالیت هاى 
آینده مهــران مدیرى مطرح شــد. در ابتــدا در برخى 
رسانه ها عنوان شــد که مهران مدیرى به زودى فیلم 
ســینمایى جدیدش را با فیلمنامــه اى از امیر مهدى 
ژوله جلــوى دوربین خواهــد برد و پــس از آن برخى 
مدیران تلویزیون اعالم کردند کــه مدیرى به زودى 
ســاخت فصل جدید برنامه «دورهمى» را آغاز خواهد 

کرد.
اما مهران مدیرى به تازگى بــا مدیران «اول مارکت» 
به توافق رسیده تا اسپانسرى دومین فیلم سینمایى اش 
را هم بــر عهده بگیرند. «ســاعت 5 عصــر» با وجود 
تبلیغات فراوان و حضور پررنگ مدیرى براى تشــویق 
تماشــاگران حدود 9 میلیــارد و 200 میلیــون تومان 
فروخت و تــا به حــال پنجمین فیلم پرفروش ســال

 است.
«اول مارکت» که حامى مالى و تبلیغاتى این فیلم بود، 
قرار است سرمایه الزم براى تولید فیلم بعدى مدیرى 
را هم در اختیار او قرار دهــد. به این ترتیب به نظر 
مى رسد که هرچند «ساعت 5 عصر» طبق انتظار 
سازندگانش فروش نکرد، اما سرمایه گذاران به 

همکارى با مدیرى ادامه مى دهند.
البته هنوز مشخص نیســت که او ابتدا ادامه 
«دورهمى» را مى سازد یا ساخت دومین فیلم 
سینمایى خود را آغاز مى کند. هرچند که گزینه 

اول محتمل تر است.

مهران 
مدیرى با 
اسپانسر 

فیلم دومش 
به توافق 

رسید

على نصیریان بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون امسال با فیلم «حکایت دریا» به کارگردانى بهمن فرمان آرا بار 
دیگر در جشنواره فیلم فجر حاضر خواهد شد.

این فیلم سال گذشته تولید شد اما به جشنواره سى و پنجم نرسید. سال گذشته نصیریان فیلم دیگرى با نام «امپراتور جهنم» را 
در راه جشنواره داشت اما با توجه به اینکه این فیلم در بخش چشم انداز قرار گرفت عوامل تصمیم گرفتند اثر را از جشنواره 

خارج کنند تا نصیریان در جشنواره سال گذشته غایب باشد.
وى بعد از بازى در فیلم «شکارچى شنبه» به کارگردانى پرویز شیخ طادى در سال 1388 کمى از جهان سینما فاصله 

گرفت و از همان سال بازى در سریال «شهرزاد» را تجربه کرد.
حضور او در سریال «شهرزاد» و نقش «بزرگ آقا» اتفاقى بزرگ در کارنامه هنرى این بازیگر با سابقه محسوب 
مى شود. وى در این سریال توانست توانایى هاى خود در دوران پختگى را به خوبى به نمایش گذاشته و بازى 

متفاوتى ارائه دهد.
این حضور موفقیت آمیــز براى نصیریان در فصل اول «شــهرزاد» تا جایى پیش رفــت که پس از مرگ 
شخصیت «بزرگ آقا» و غیبتش در فصل دوم موج انتقادات نسبت به این سریال باال گرفت و همه دلیل افت 

«شهرزاد2» را نبود «بزرگ آقا» مى دانستند.
پس از خروج از گروه «شهرزاد»، نصیریان در دو فیلم به ایفاى نقش پرداخت. همکارى مجدد وى با پرویز 
شیخ طادى در فیلمى با همان سبک و سیاق «شکارچى شنبه» نتوانست توجه چندانى را به خود جلب کند 

و همین عاملى بود تا بازى او در فیلم «امپراتور جهنم» دیده نشود.
وى در این میان در نمایشى با نام «اعتراف» به کارگردانى شهاب حسینى نیز بازى کرد تا ثابت کند در 
عرصه صحنه هم قدرت فراوانى را در چنته دارد. نصیریان بعد از «امپراتور جهنم» به پروژه بهمن فرمان 

آرا پیوست تا امسال را با شانس کسب سیمرغ به پایان برساند.
بازیگر سریال «میوه ممنوعه» پیش از این درباره اهمیت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر گفت: «من 
به عنوان یک بازیگر بهترین عمل خود را انجام مى دهم و واقعیت امر به هیچ وجه به جایزه و سیمرغ 

جشنواره فکر نمى کنم و برایم مهم نیست.»
گفتنى است نصیریان دوره اى را در تئاتر جامعه «باربد»، زیر نظر استادانى مانند رفیع حالتى و اسماعیل 
مهرتاش گذراند. همچنین به مدت یکسال کارآموز این گروه تئاترى شد. دو سال بعد نیز دوره یکساله 

دیگرى را در کالس هاى تئاتر «سعدى» به مدیریت حسین خیرخواه گذراند. 
وى در این دوران تئاترهاى فراوانى مانند «امیر ارســالن»، «بنگاه تئاترال»، «بازرس»، «آگهى 
ازدواج»، «پهلــوان کچل»،  «طلســم حریر»، «مــرد ماهیگیر»، «مردى که مــرده بود و خود 
نمى دانست»، «عروسى باقرخان»، «بازى سیاه»، «آى بى کاله، آى باکاله»، «بهترین باباى دنیا»، 

«بیگانه اى در خانه» و «آنتیگون» را یا به اجرا رساند و یا در آنها به ایفاى نقش پرداخت.
«هزاردستان» و تئاترهاى تلویزیونى مانند «سوزن بانان» از جمله کارهاى به یاد ماندنى او است. او 
در سال 1335 جایزه نخستین مسابقه نمایشنامه نویسى را براى نمایش «بلبل سرگشته» دریافت 
کرد. فیلم «گاو» نخستین فعالیت سینمایى او بوده است. نصیریان در سال 1380 به عنوان یکى 
از چهره هاى ماندگار ایرانى در رشــته بازیگرى تئاتر و سینما شناخته شد. «پستچى سه بار در 
نمى زند»، «کمیته مجازات»، «برج مینو»، «بوى پیراهن یوسف»، «ناخداخورشید»، «جاده هاى 
سرد»، «کفش هاى میرزانوروز»، «سربداران»، «کمال الملک» و «دایره مینا» از جمله آثارى 

است که نصیریان در آنها به ایفاى نقش پرداخته است.
حال باید دید حضور دوباره نصیریان در سینما با فیلم «حکایت دریا» ساخته فرمان آرا آیا 
سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر را براى این بازیگر پیشکسوت به همراه خواهد آورد یا 

نه. نصیریان در این فیلم با بهمن فرمان آرا، لیال حاتمى، على مصفا، رؤیا نونهالى، صابر ابر، مریم 
بوبانى و پانته آ پناهى ها همبازى شده است.
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دیابت یکى از مهلک ترین و خطرناك ترین بیمارى هاى شایع قرن حاضر است. 
بیمارى خاموش و البته پیش رونده اى که با عوارض مختلف خود، زندگى انسان 

را تحت تأثیر قرار مى دهد.
تبعاتى چون نابینایى، پاى دیابتى، تخریب عروق و سکته هاى قلبى و مغزى و... 
همگى عارضه هایى هستند که همواره مبتالیان به دیابت را تهدید مى کنند. اما 
این بیمارى زمانى دردناك تر و خطرناك تر مى شود و زنگ ها را با صداى بیشترى 
به صدا درمى آورد که انسان ها از دوران کودکى به آن گرفتار شوند و متأسفانه این 

روزها شاهد شیوع گسترده و بیش از پیش دیابت کودکان هستیم.
دکتر فاطمه سیارى فرد، در توضیح دیابت کودکانمى گوید: در سال هاى اخیر با 
توجه به افزایش وزن کودکان و شیوع چاقى در میان آنها با پدیده اى به نام دیابت 
دوگانه مواجه شده ایم؛ متأســفانه در این نوع بیمارى عالوه بر اینکه باعالئم 
دیابت نوع یک مواجه هستیم، مشــاهده مى کنیم که بیمار به دلیل چاقى به 

درجاتى از دیابت نوع 2 نیزگرفتار شده است.
به گفته این فوق تخصص غدد و متابولیســم کودکان، با تغییر سبک زندگى 
و تحرك مى توان مانع بروز دیابت نوع 2 شــد، اما دیابت نوع یک که پدیده اى 
خودایمنى است و 10درصد انواع دیابت را تشکیل مى دهد، راهى قطعى براى 

پیشگیرى ندارد.
وى با تأکید برکاهش سن ابتال به دیابت کودکان در سال هاى اخیر گفت: برخى 
گمان مى کنند کودك هرچه بیشتر بخورد سالم تر است، این تصور باید اصالح 
شود؛ پرخورى و بى تحرکى زمینه چاقى و ابتال به دیابت کودکان را فراهم مى کند. 
وى ادامه داد: توجه به این نکته ضرورى است که این بیمارى از شش ماهگى 
کودکان را تهدید مى کند و در دو زمان، مدرسه و سن بلوغ به اوج خود مى رسد. 

وى خاطرنشان کرد: اغماى دیابتى یکى از مهمترین و خطرناك ترین عوارض 
دیابت کودکان است و اگر بیمارى کودك در زمان مناسب تشخیص داده نشود، 

خون او اسیدى مى شود و بیمار به کما مى رود.
وى افزود:در چنین شرایطى بیمار نیاز به مراقبت هاى ویژه خواهد داشت و خطر 

مرگ او را تهدید خواهد کرد.
وى در ادامه به عالئم بیمارى اشاره کرد و اظهارداشت: یکى از نشانه هاى ابتال 
به دیابت، عطش و نوشیدن زیاد آب و به دنبال آن نیاز به دفع ادرار است؛در واقع 
کلیه ها مجبورند گلوکز یا قندى را که در بدن جذب نمى شود، از طریق ادرار دفع 
کنند. بنابراین شکایت مدام فرزندتان از تشــنگى یا نیاز به استفاده از سرویس 
بهداشتى باید شما را کمى هوشیار کند. البته این مورد به تنهایى به معناى ابتال به 
دیابت نیست. گاهى کودکان پس از جنب و جوش و شیطنت زیاد تشنه مى شوند 

و نسبت به کودکان دیگر بیشتر آب مى نوشند.
وى افزود:کاهش وزن نشانه دیگرى از ابتال به دیابت است و اگر مشاهده کردید 
کودکتان بى دلیل الغر مى شود و روند کاهش وزن وى ادامه دارد، باید به پزشک 

متخصص مراجعه کنید و آزمایش هاى الزمه را انجام دهید. 
وى بیان داشــت:تغییر در خلق و خو، بداخالقى، خستگى و بى حوصله بودن و 
ضعف و بى حالى نیز از دیگر نشانه هایى اســت که والدین با مشاهده آنها باید 

هوشیارانه رفتار کنند.
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7 نشانه  کمبود 
ویتامین را بشناسید

 سالمت سلول هاى عصبى و مغزى ضرورى است.
کمبود ویتامین B1 در عملکرد این سلول ها اختالل ایجاد مى کند 

و در نتیجه  ممکن است به مشکالت روانى مثل افسردگى دچار 
شوید. کمبود این ویتامین به ندرت اتفاق مى افتد، اما در مبتالیان 

به بیمارى کرون (نوعى بیمارى التهابى روده) یا بى اشتهایى 
(آنوِرکسیا) ممکن است بروز کند.

منابع غذایى حاوى این ویتامین عبارتند از: گوشت قرمز و سفید، 
گوشت احشا مثل کبد، نخود، لوبیا و عدس. 

7. بوى بد دهان
بوى بد دهان ممکن است از کمبود ویتامین B3 ناشى شود، به 
ویژه اگر خوب مسواك مى زنید و نخ دندان استفاده مى کنید و به 
طور کلى در رعایت بهداشت دهان و دندان کوشا هستید. کمبود 

ویتامین B3 به ضعیف شدن عملکرد کبد مى انجامد.
کبد روى عملکرد صحیح معده و روده ها تأثیر مى گذارد و به همین 
دلیل اختالل در عملکرد آن به مشکالت گوارشى و در نهایت بوى 

بد دهان منجر خواهد شد. 
براى جلوگیرى از ابتال به کمبود ویتامین B3، مصرف احشاء 
خوراکى، ماهى هاى چرب، دانه  آفتابگردان و سبزیجاتى مثل 

چغندر توصیه شده است.
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پرتقال سرشار از فیبر است که مى تواند سطح قند خون را در افراد 
مبتال به بیمارى دیابت نوع یک کاهش بدهد و باعث ارتقاى 
سطح قند خون، چربى ها و انســولین در افراد مبتال به بیمارى 
دیابت نوع 2 شود. در ادامه با تأثیرات مثبت دیگر مصرف پرتقال 

آشنا مى شویم.
*پوست

از مزیت هاى ویتامین Cپرتقال، نقش مؤثر و مثبت آن در حفظ 
زیبایى پوست و همچنین کمک به مقابله با آسیب هاى پوستى 
خاصى است که به علت تماس با نور خورشید و آالینده ها ایجاد 
مى شــود. وجود ویتامین C براى تولید کالژن حیاتى است و 
عالوه بر کاهش دادن چین وچروك هاى پوستى، مى تواند بافت 

کلى پوست را تقویت کند.

*کلسترول
فیبر سرشارى که در پرتقال وجود دارد، مى تواند به پایین آوردن 
سطح کلسترول خون کمک کند، چون ترکیبات کلسترولى مازاد 
را به روده مى فرستد و آنها را دفع مى کند. نوشیدن آب پرتقال 
طبیعى به مدت 60 روز متوالى، سطح کلسترول LDL را در 

افراد مبتال به کلسترول خون باال کاهش مى دهد.

*قلب
پرتقال حاوى ویتامین C، فیبر، پتاســیم و کولین اســت 
که همگى فواید زیادى بــراى قلب دارند. بنابراین مصرف 
پرتقال مى تواند ســالمت قلبى-عروقى شما را ارتقا بدهد. 

خوشبختانه، پتاســیم موجود در پرتقال هم به کاهش فشار 
خون کمک مى کند و هم خطر بروز ســکته مغزى را کاهش 
مى دهد. عالوه بر همه اینها، پرتقال سرشار از فوالت است که 

سطح هموسیســتئین را به عنوان یکى از عوامل خطر ابتال به 
بیمارى هاى قلبى-عروقى پایین مى آورد.

*هضم و کاهش وزن
پرتقال مقدار زیادى فیبر غذایى وارد بدن مى کند که اجابت مزاج 
را تنظیم مى سازد و درنتیجه کمک مؤثرى هم به هضم مى کند. 
این ویژگى ها باعث مى شوند که این میوه براى کاهش وزن نیز 
مناسب باشد. پرتقال در گروه مواد غذایى کم چربى و کامًال مغذى 
قرار دارد و وضعیتش از نظر شاخص گالیسمیک هم فوق العاده 
مثبت است. بنابراین، پرتقال را باید یکى از بهترین مواد غذایى 

براى جلوگیرى از ابتال به چاقى در نظر گرفت.

*بینایى
پرتقال حــاوى مقدار زیــادى ویتامین 

A اســت. این ماده مغذى، ترکیبات 
کاروتنوئیدى 

مهمــى 
ماننــد 

لوتئین، بتاکاروتن و زیگزانتین را وارد بدن مى کند که همگى 
مى توانند در روند پیشگیرى از مبتال شدن دژنراسیون ماکوالى 

ناشى از افزایش سن مؤثر باشند.

* جلوگیرى از ابتال  به سرطان
محققان مى گویند که ویتامین C موجود در پرتقال با کاهش 
خطر ابتال به ســرطان کولون مؤثر است، چون از جهش هاى 
DNA جلوگیرى مى کند. مطالعات نشان داده  مصرف پرتقال، 
آب پرتقال طبیعى و موز در دو سال ابتدایى زندگى هر انسان، 

خطر ابتال به سرطان خون را 
پایین مى آورد.

 

پرتقال بخورید تا چاق نشوید و سرما نخورید

اگر در فصل هاى تابســتان و پاییز گرفتــار ریزش مو 
مى شوید، شما تقصیرى ندارید؛ مشکل در خود فصل ها 

نهفته است. 
محققان به این نتیجه رسیدند که هنگام گرماى تابستان 
و همچنین روزهایى که برگ هاى درختان شــروع به 
ریزش مى کنند، موهاى افراد هم دچار ریزش مى شوند.

این نظریه از ســال ها پیــش وقتى بیشــتر مردم در 
تابســتان ها و یا نزدیک روزهاى پاییز از شدت گرفتن 
ریزش موهایشان گله داشتند، مطرح شده بود و سرانجام 

به اثبات رسید.
بنا بر گفته محققان، در طول تابستان و هنگام اوج گرما، 
پوست سر تا جایى که مى تواند موها را حفظ مى کند تا 
جلوى آفتاب سوختگى سر را بگیرد، اما به محض اینکه 
از شدت گرما اندکى کاسته مى شود، فولیکول ها دیگر 

وظیفه سپر دفاعى ندارند و مو شروع به ریزش مى کند.
به اعتقاد محققان، اینکه ما هم مانند حیواناتى که پوست 
اندازى مى کنند، زمانى براى ریزش مو داریم، بســیار 
جالب اســت. همچنین آنها مى گویند مردم کشورهاى 
مختلف جهان بنا به زمان تغییر فصــل در آن مناطق، 

زمان ریزش موى متفاوتى دارند.
البته ریزش مو زمانى نگران کننده مى شود که فرد، هر 

روز چیزى بیش از 100 تار مو از دست بدهد. 

یکى از راه هاى پیشگیرى از ابتال به انواع بیمارى هاى 
عفونى و ویروسى داشتن یک سیستم ایمنى قوى است.

پیام فرهبخــش، متخصص تغذیه گفت: یک دســتور 
غذایى مناسب مى تواند ســد محکمى در برابر عوامل 

بیمارى زا باشد.
وى گفت: منابع آنتى اکســیدانى: مانند ویتامین C که 
نقش برجسته اى در بدن دارد که مى تواند به مرکبات و 

محصوالتى مثل فلفل و گوجه فرنگى اشاره کرد.
وى ادامه داد: ویتامین A که هویج پیشــتاز این ویتامین 

است و شلغم که در جایگاه دوم قرار دارد.
فرهبخش گفت: روى و سلنیوم که شامل مواد پروتئینى 
است و عمده کارشان به دام انداختن رادیکال هاى آزاد 

است که باعث ایجاد سرطان در بدن هستند.
وى ادامه داد: اسیدهاى چرب امگا 3 که بهترین منبع آن 
ماهى هاى چرب مانند قزل آال، ماهى سالموند و ماهى 

آزاد است.
فرهبخش خاطر نشان کرد: قارچ که سرشار از ویتامین 

گروه B است و در تقویت ایمنى بدن نقش بسزایى دارد. 

ریزش مو در تابستان
 و پاییز شدت
 مى گیرد

55 دستور دستور
 براى تقویت  براى تقویت 

ایمنىایمنى

دیابت از نوع کودکانه را 
جدى بگیرید

نیز دچار شوید.
سبزیجات داراى برگ سبز مثل اسفناج و کلم  برگ، سبزیجات داراى 
رنگدانه هاى نارنجى مثل هویج، سیب زمینى ، فلفل دلمه اى نارنجى، 

طالبى و تخم مرغ از جمله منابع ویتامین A هستند.
4. عکس العمل هاى ُکند

آیا در گرفتن توپ ُکند هستید؟ آیا حین رانندگى وقتى کسى ناگهان 
جلوى ماشین تان سبز مى شود، نمى توانید سریع ترمز بگیرید؟ شاید 

این تأخیرها ناشى از کمبود ویتامینE باشد و نه بى دست وپا بودن شما. 
ویتامین E براى سالمت دستگاه عصبى مفید است و مثل ویتامین 
B12 به برقرارى ارتباط بین مغز و اعصاب کنترل کننده  عضالت و 

عکس العمل ها کمک مى کند. کمبود ویتامین E موجب دشوارتر شدن 
برقرارى این ارتباط مى شود.

جوانه  گندم غنى ترین منبع تأمین کننده  ویتامین E خوانده شده است، 
پس این ماده  مغذى را به رژیم غذایى خود اضافه کنید. تخم مرغ، مایونز، 

مغزها، دانه ها و آووکادو نیز از جمله سایر منابع ویتامین E به شمار 
مى روند.

5. دیر التیام یافتن زخم ها
آیا وقتى دست تان را مى بُرید یا جراحت دیگرى براى تان پیش مى آید، 

زخم هاى تان دیر التیام مى یابند؟ شاید بخشى از این مشکل ناشى از 
کمبود ویتامینC باشد. سلول هاى پوستى و سایر سلول هایى که پس 
از ایجاد جراحت باید خودشان را به منظور شروع فرآیند التیام بازسازى 
کنند، به ویتامین C و همچنین ویتامین A و زینک (روى) نیاز دارند. 

التیام زخم ها بدون میزان کافى از این مواد مغذى دشوارتر 
خواهد شد و به همین دلیل احتمال عفونى شدن زخم ها 

افزایش مى یابد.
براى اینکه به کمبود ویتامین C مبتال نشوید، مصرف 

روزانه  مرکبات مثل گریپ فروت و انواع لیموها و نیز 
سبزیجات داراى برگ سبز مثل اسفناج و کلم برگ را در 

رژیم غذایى خود بگنجانید.
6. احساس افسردگى

عالئم کمبود ویتامین همیشه در جسم ظاهر نمى شوند. همه  
ما ممکن است گاهى وقت ها دل مان بگیرد، اما چنانچه متوجه 

شدید که این مشکل در حال وخیم تر شدن است، طورى که افسردگى 
گرفته اید یا بیشتر روزها غمگین هستید، شک کنید که شاید به کمبود 

ویتامین B1 مبتال شده اید. این ویتامین مثل ویتامین B12 براى

3براى جلوگیرى از ابتال به کمبودویتامینB33، مصرف احشاء 
خوراکى، ماهى هاى چرب، دانه  آفتابگردانن و سبزیجاتى مثل

چغندر توصیه شده است.

ر ب ین بعوی

گرىى براى تان پیش مى آید، 
شىاز این مشکل ناشى از 

 و سسایر سلول هایى که پس 
شروعع فرآیند التیامبازسازى 
A و ززینک (روى) نیاز دارند. 

 مغذذى دشوارتر 
 شدنن زخم ها 

ید، مصرف
نیز  موهاا و

کلم ببرگ را در 

هر نممى شوند. همه  
د، اماما چنانچه متوجه 

 استت، طورى که افسردگى 
ک کنید که شاید به کمبودود

ىبراى  B12 2ل وویتامین

خستگى یکى از شایع ترین نشانه هاى ابتال به کمبود ویتامین است، 
اما کمبود ویتامین همیشه به شکل خستگى ظاهر نمى شود. گاهى 

ممکن است مشکالتى در بدن مان ایجاد شوند که خیلى از ما 
نمى دانیم از کمبود ویتامین ناشى شده اند.

در ادامه در مورد هفت نشانه   کمبود ویتامین و منابع غذایى 
تأمین کننده  ویتامین هاى ضرورى بدن بیشتر بیان مى کنیم.

1. دردهاى عضالنى
چنانچه به صورت مداوم و بدون هیچ دلیل مشخصى، مثال بدون 

اینکه تمرینات ورزشى سنگین انجام داده باشید، دردهاى عضالنى 
دارید، شاید به کمبود ویتامین D مبتال هستید. به رغم شیوع باالى 
کمبود ویتامین D، چون نشانه هاى کمبود این ویتامین خیلى واضح 
نیستند، تشخیص آن مى تواند دشوار باشد. با توجه به اینکه ویتامین 

D در سالمت استخوان ها، دندان ها و عضالت نقش دارد، اگر به 
همراه دردهاى عضالنى، دندان ها و استخوان هاى تان هم مشکل 

دارد، الزم است سطح این ویتامین در بدن تان اندازه گیرى شود.
براى اینکه به کمبود ویتامین D دچار نشوید، روزانه در معرض نور 
آفتاب قرار بگیرید و در رژیم غذایى خود از شیر یا سایر فرآورده هاى 

لبنِى غنى شده با ویتامین D مثل ماست و پنیر استفاده کنید. 
ماهى هاى چرب مثل سالمون یا ماهى  ُتن نیز از جمله منابع ویتامین 
D به شمار مى روند که به دلیل خطر رسوب جیوه در بدن بهتر است 

بیشتر از دو بار در هفته مصرف نشوند.
2. ِکِرختى پاها

چنانچه در ناحیه پاها احساس کرختى یا بى حسى مى کنید و در 
راه رفتن تان هم مشکل ایجاد شده است، شاید به کمبود ویتامین  

B12 مبتال هستید. حتماً مى پرسید چرا؟ چون ویتامین B12 براى 
سالمت و عملکرد مغز و دستگاه عصبى ضرورى است. اگر سطح 

این ویتامین کم شود، مغز به دشوارى مى تواند با اعصاب بدن ارتباط 
برقرار کند و به همین دلیل به بى حسى و مشکالت تعادل دچار 

خواهید شد.
براى افزایش سطح ویتامین B12، مصرف مواد غذایى حیوانى 

مثل ماهى، مرغ و فرآورده هاى لبنى و نیز مواد غذایى گیاهى مثل 
جایگزین هاى شیر یا گوشت و غالت که با ویتامین B12 غنى شده 

باشند، توصیه شده است.
3. مشکل دید در شب

گاهى مشکل دید در شب به کمبود ویتامین A مربوط مى شود. 
ویتامین A در ساختن رنگدانه هاى سلول هاى گیرنده  نورى در 
 A چشم ها و کمک به دید در نور کم مؤثر است. کمبود ویتامین

موجب مى شود شب ها نتوانید دید واضحى داشته باشید و شاید حتى 
به سایر اختالالت بینایى مثل ِدِژنِراسیون ماکوال (تخریب لکه   زرد) 
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کاپیــــــــــــتـان هاى محروم و مصدوم

نصف جهــان  جــدال هفته یازدهم براى ســرمربى 
کروات سپاهانى ها به سمت و ســویى رفته  که این 
دیدار را حسابى براى او حساس نموده است. پیکان در 
هفته هاى اخیر نتایج خوبى کسب کرده و تداوم این 
نتیجه گیرى به معناى وخیم تر شــدن شرایط براى 

زالتکو است.
ســپاهان در حالى به مصاف پیکان مــى رود که به 
نظر مى رســد کاســه صبر هواداران این تیم لبریز 
شده و در صورت عدم نتیجه گیرى باید شاهد ایجاد 

ناآرامى هایى براى نیمکت این تیم باشیم.    
ســپاهان که در هفته دهم مقابل گســترش فوالد 
نتیجه اى بهتر از تساوى بدون گل کسب نکرد، مورد 
هجمه هواداران معترض خود قرار گرفت و حاال مى 
خواهد با کســب ســه امتیاز بازى خانگى به شرایط 
خود در جدول سر و ســامان بدهد. زالتکو کرانچار 
هنوز نتوانســته توقع فوتبال دوستان نصف جهان را 
برآورده کند. شــاید تنها نقطه روشن طالیى پوشان 
برد شهرآورد اصفهان در هفته چهارم بود و پس از آن 
هیچگاه از طوفان زرد خبرى نبود و حتى نسیمى هم 

به سمت زاینده رود نوزید.
سپاهانى ها در 5 بازى که میزبان بوده اند یک بار برنده 
و 4 بار با نتیجه مساوى از زمین خارج شده و هنوز به 
عنوان میزبان طعم باخت را نچشیده اند. اما آنها از 5 

بازى که مهمان بوده اند، یک برد، یک تســاوى و 3 
باخت را تجربه کرده اند. جالب است بدانید شاگردان 
کرانچار تنها تیمى هستند که در 10 هفته گذشته هنوز 
موفق به گلزنى در نیمه اول نشده اند. سپاهان در 10 
بازى خود همیشه در 30 دقیقه هاى پایانى آسیب پذیر 
بوده و از 11 گل خورده خود، 7 گل را در این بازه زمانى 
دریافت کرده است. آنها 4 بار موفق به ثبت کلین شده 
و جالل الدین علیمحمدى را بــا 4 گل زده به عنوان 

بهترین گلزن در ترکیب خود مى بینند.
در مقابل مجید جاللــى و شــاگردانش در 6 بازى 
اخیر بى نظیــر بوده اند و با کســب 18 امتیاز جهش 
فوق العاده اى در جدول داشــته اند و حــاال در رده 
دوم ایســتاده اند. مرتضى آقاخان بــا 4 گل بهترین 
گلزن پیکانى ها بوده که از این تعداد  2 گل را از روى 
نقطه پنالتى به ثمر رســانده است. جالب است بدانید 
پیکانى ها 12 گل زده در کارنامه خود دارند که به جز 
4 گل آقاخان، 8 نفر دیگر در این تیم موفق به گلزنى
شده اند که نشان مى دهد میل به گلزنى در تیم جاللى 

یک اپیدمى فراگیر است.
شاگردان جاللى تا کنون، در 15 دقیقه هاى ابتدایى 
بازى ها آســیب پذیر نشــان داده اند و در 10 بازى 
اخیر خود 5 گل در این بــازه زمانى دریافت کرده اند.

 پیکانى ها تاکنون 6 بار میزبان بوده اند و با 4 برد و 2 

مساوى هنوز در خانه طعم شکست را نچشیده اند. این 
در حالى است که تیم مجید جاللى در 5 بازى موفق 

به کلین شیت شده که از این حیث رکورددار است.
دو تیم تاکنون در لیگ برتر 24 بار به مصاف یکدیگر 

رفته اند که حاصل آن 15 برد براى سپاهان و 
5 برد براى پیکان بــوده و 4 دیدار نیز به 

تساوى انجامیده است.
    این دیدار 3 چهــره ویژه دارد، رحمان 
احمدى، امیرحســین کریمــى و على 
حمودى چهره هــاى ویژه ایــن دیدار 

هســتند بازیکنانى که در 2 سال اخیر از 
سپاهان جدا شــده و پیکان 

پیوسته اند، رحمان 
یکى  احمدى 

از بازیکنانى 

است که با ســپاهان به تیم ملى رســید و افتخارات 
زیادى نیز  با سپاهان کسب کرد.

امیرحسین کریمى بازیکن جوان و آینده دار فوتبال 
کشورمان نیز از محصوالت آکادمى سپاهان بود که 
این تیم به این بازیکن را به راحتى از دست داد و پس 
از گذراندن فصلى ناموفق در گسترش فوالد به جمع 
شاگردان جاللى پیوست و به ترکیب ثابت این 

تیم نیز رسیده است.
ســپاهان براى فاصله گرفتــن دوباره از 
قعرنشینان و نزدیک شــدن به میانه هاى 

جدول چاره اى ندارد تا هر سه 
امتیاز دیدار خانگى با پیکان 
را به حساب خود واریز نماید. 
این مهم با توجه به آنچه گفته 
شد مســتلزم قیچى 

کردن نوار بردهاى 
پیاپــى حریف 

بردن و سوختن و ساختن...!

از محسنى اژه اى، سخنگوى قوه قضاییه در نشست خبرى اخیرش درباره شرایط مهدى طارمى و باشگاه 
پرسپولیس هم پرسیده شد که پاسخ جالبى را از طرف معاون قضائیه به دنبال داشت. 

یکى از خبرنگاران درباره قرارداد جعلى پرســپولیس به عنوان یک باشگاه دولتى و طارمى از محسنى 
اژه اى پرسید که سخنگوى قوه قضائیه در این باره گفت: اگر چنین قرارداد صورى در یک سازمان دولتى 
بسته شده باشد جنبه اختالس پیدا مى کند. هم بازرسى کل کشور و هم دادستان به عنوان مدعى العموم 

مى توانند ورود کنند.
طارمى مدتى اســت به دلیل شکایت ریزه اســپور ترکیه محروم اســت اما پرونده او در دادگاه 

بین المللى ورزش در جریان است و خبرهایى درباره افزایش محرومیت او به دلیل قرارداد 
جعلى با پرسپولیس هم شنیده شده بود.

ذوب آهن صبح دیروز راهى تبریز شد تا آماده برگزارى دیدار هفته یازدهم و مصاف با 
تیم تراکتورسازى شود.

سبزپوشان اصفهانى که رجب زاده را براى بازى هفته یازدهم خود برابر تراکتورسازى 
به همراه ندارند در شرایطى برابر این تیم تبریزى به میدان مى روند که به نظر مى رسد 
اصلى ترین مشکلى که براى این بازى وجود دارد باد شدیدى است که در شهر تبریز 
مى وزد، هواى نیمه ابرى و ابرى تبریز طى چند روز اخیر شرایط آب و هوایى تبریز را 
تغییر داده است و به نظر مى رسد با توجه به شرایط جغرافیایى ورزشگاه یادگار امام(ره) 
که در کنار کوهپایه قرار دارد این بادها در آن ورزشــگاه و در روز مســابقه به صورت 
شدیدترى خواهد وزید.به همین دلیل مصاف جالب مربیان سابق دو تیم که مى تواند 
یکى از زیباترین بازى هاى هفته یازدهم را رقم بزند ممکن اســت تحت تأثیر همین 

موضوع وزش باد و تغییرات آب و هوایى قرار بگیرد.

فدراســیون فوتبال ایران براى برگزارى یک مســابقه دوســتانه بین تیم هاى ایران و الجزایر با فدراسیون این کشور 
مکاتبه کرد کــه الجزایرى ها با درخواســت ایــران به صورت رســمى مخالفت کردند. در درخواســت فدراســیون

 فوتبال ایران قید شــده بود این مســابقه در ماه نوامبر برگزار شــود اما فدراســیون فوتبال الجزایر با این درخواســت 
مخالفت کرد.

فدراسیون فوتبال ایران حتى حاضر شد هزینه هاى سفر الجزایرى ها به کشور اتریش را پرداخت کند تا تیم ملى الجزایر در 
اتریش به مصاف ایران برود اما فدراسیون فوتبال الجزایر با این درخواست مخالفت کرد و قرار است تیم ملى فوتبال این 

کشور به جاى برگزارى بازى با ایران در دیدارى دوستانه به مصاف آفریقاى جنوبى برود.
تیم ملــى فوتبال کشــورمان روز 18 آبــان مــاه در اتریــش در دیدارى دوســتانه به مصــاف پانامــا خواهد رفت 
و قرار است بعد از رایزنى هاى صورت گرفته و در صورت نهایى شدن موضوع شاگردان کى روش در دیدارى دوستانه به 

مصاف ونزوئال بروند. 
 

مهلت باشــگاه ها بــراى دریافت مجــوز حرفــه اى ســازى 8 روز تمدید
 شد.

مهلت باشــگاه هاى ایرانــى براى ارائه مــدارك لیگ بــراى دریافت مجوز 
حرفه اى سازى 8 روز تمدید شد.

به این ترتیب باشــگاه هاى لیگ برترى براى تکمیل مــدارك خود تا تاریخ 
16 آبان مهلت دارند و همچنان مى توانند مدارك مورد نیاز فدراسیون فوتبال 

را تحویل دهند.
این تمدید مهلت در حالى انجام گرفته که پیش از این چند اولتیماتوم از سوى 
فدراسیون به باشگاه ها داده شده بود و حاال باز هم شاهد فرصت جدیدى براى 

باشگاه ها هستیم. 

پاسخ منفى الجزایر   باد شدید مانع زیبایى بازى؟تمدید مهلت 8 روزه براى آسیایى ها 

علیرضا منصوریان با 320 هزار دالر یعنى بیش از یک میلیارد و 200 میلیون تومان «میک درموت» را به استقالل آورد. 
گران ترین دستیار تاریخ باشگاه استقالل اما حاال باب میل شفر براى همکارى نیست.  

قرار بود که میک درموت از دو روز گذشته در تمرین استقالل حاضر نشود اما باشگاه از شفر خواسته که تا بازى با نفت 
تهران به همکارى  با درموت ادامه بدهد.

نکته مهم،روش جدایى درموت از باشگاه استقالل خواهد بود.آیا راهى وجود دارد که استقالل این مبلغ سنگین را کمتر 
پرداخت کند؟

و البته یک سئوال: آیا با همان روش بدنسازى فصل قبل، استقالل نمى توانست این 320 هزار دالر را هزینه قرارداد کاوه 
رضایى و «رابینسون جانواریو »کند؟

خداحافظى با دستیار گران

ورود دادستانى به پرونده طارمى؟

سپاهان- پیکان در هفته یازدهم رقابت هاى لیگ برتر

نصف جهان یکى از دردسرهاى امروز امیر قلعه نویى مهار کردن مهاجم اصفهانى تراکتورى هاست.
مهدى شریفى در نیم فصل رقابت هاى لیگ برتر فصل جارى به دلیل پایان خدمت سربازى و طبق قرارداد گذشته خود باید به تیم سپاهان 
اصفهان باز گردد. خدمت سربازى مهدى شریفى در نیم فصل رقابت هاى لیگ برتر به پایان مى رسد و به همین دلیل مسئولین باشگاه 

تراکتور سازى تالش هاى زیادى براى صدور رضایت نامه توسط باشگاه سپاهان انجام داده اند تا حضور این بازیکن در تراکتورسازى 
ادامه داشته باشد ولى این مذاکرات بى نتیجه بوده است. شریفى در حال حاضر یکى از بهترین و موثرترین بازیکنان تراکتورسازى 

است و در بازى اخیر این تیم مقابل فجر سپاسى در جام حذفى به تنهایى 4 گل زده بود. سرپرست تیم تراکتور سازى تبریز خبر جدایى 
شریفى را تایید و اعالم کرده که بازیکن دیگرى از این تیم تبریزى در نیم فصل رقابت هاى لیگ برتر جدا نخواهد شد.

با توجه به این اتفاقات مهاجم تیم تراکتورسازى انگیزه زیادى براى دیدار با ذوب آهن اصفهان دارد.
مهدى شریفى مهاجم تراکتورسازان در مسابقه قبلى مقابل فجرسپاسى عملکرد فوق العاده خوبى داشت و توانست چهار گل وارد 

دروازه حریف کند. او با روحیه خوب امیدوار است در مصاف با ذوب آهن نیز بتواند روند خود را ادامه دهد.
شــریفى که در دوران حضور در ســپاهان چندین بار دربــى اصفهان با ذوب آهــن را تجربه کــرده، امروز با 
پیراهن تراکتورســازى مقابل این تیم قرار مــى گیرد. او که با نظــر امیر قلعه نویى به عنوان ســرباز به 
تراکتورســازى رفت، حاال مقابل تیم تحت امر این مربى به میدان مى رود و امیدوار است روز خوبى 

را تجربه کند.
با توجه به اینکه شریفى  نیم فصل به واسطه قراردادى که با سپاهان دارد، به این تیم مى رود 
و به همین دلیل در بازى امروزمى تواند براى آخرین بار با پیراهن تراکتورسازى مقابل 
ذوب آهن خودش را نشان دهد و به نوعى آماده بازى دوباره در دربى اصفهان شود.
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مساوى هنوز در خانه طعم شکست را نچشیده اند. این 
5 بازى موفق 5در حالىاست که تیم مجید جاللى در

به کلین شیت شده که از این حیث رکورددار است.
4دو تیم تاکنون در لیگ برتر 24 بار به مصاف یکدیگر 

5رفته اند که حاصل آن 15 برد براى سپاهان و 
4 برد براى پیکان بــوده و 4 دیدار نیز به  5

تساوى انجامیده است.
3    این دیدار 3 چهــره ویژه دارد، رحمان 
على احمدى، امیرحســین کریمــى و

حمودى چهره هــاى ویژه ایــن دیدار 
2هســتند بازیکنانى که در 2 سال اخیر از 

سپاهان جدا شــده و پیکان
ننمان پیوسته اند، رح

یکى  احمدى 
از بازیکنانى 

است که با ســپاهان به تیم ملى رســید و افتخارات
زیادى نیز  با سپاهان کسب کرد.

امیرحسین کریمى بازیکن جوان و آینده دار فوتبال 
کشورمان نیز از محصوالت آکادمى سپاهان بود که 
این تیم به این بازیکن را به راحتى از دست داد و پس 
از گذراندن فصلىناموفق در گسترش فوالد به جمع 
شاگردان جاللى پیوست و به ترکیب ثابت این 

تیم نیز رسیده است.
ســپاهان براى فاصله گرفتــن دوباره از 
قعرنشینان و نزدیک شــدن به میانه هاى 

جدول چاره اى ندارد تا هر سه 
امتیاز دیدار خانگى با پیکان 
را به حساب خود واریز نماید. 
این مهم با توجه به آنچه گفته 
شد مســتلزم قیچى 

کردن نوار بردهاى 
پیاپــى حریف

پیش روست. اگر شاگردان زالتکو کرانچار از پس این 
مأموریت دشوار برنیایند و ورزشگاه نقش جهان را با 
دستان کامًال ُپر ترك نکنند حضورشان در رتبه هاى 

پایینى جدول ادامه  پیدا خواهد کرد.
دیدار دو تیــم ســاعت 16:45 امروز با 
قضاوت رضا عادل در ورزشــگاه نقش 

جهان برگزار خواهد شد. 

  ســعید آذرى، مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن، از امیر 
قلعه نویى و دیگــر مربیان تیم فوتبال این باشــگاه، به 

مناسبت روز جهانى مربى تجلیل کرد.
در این مراسم که با حضور معاونین و مدیران باشگاه ذوب آهن 

برگزار شد، سعید آذرى مربیان را در نقش معلمان برشمرد و گفت: 
مربیان ورزشــى نقش انکار ناپذیرى در تربیت و انسان سازى جامعه 

ورزشى کشور داشته و دارند.
امیر قلعه نویى نیز در سخنانى کوتاه از باشگاه ذوب آهن به عنوان باشگاهى فرهنگى یاد کرد و گفت که با وجود این 

مجموعه قوى؛ احساس آرامش مى کند.
در این نشست صمیمانه یاد و خاطره مربیان و پیشکسوتان ورزش ذوب آهن نیز گرامى داشته شد.

میر 
، به 

ب آهن 
مرد و گفت: 

سان سازى جامعه 

تقدیر از قلعه نویى

شریفى کابوس امیرخان!

 و مصدوم

مان «میک درموت» را به استقالل آورد. 
ست.  

شگاه از شفر خواسته که تا بازى با نفت 

د که استقالل این مبلغ سنگین را کمتر 

ن 320 هزار دالر را هزینه قرارداد کاوه 

 گران

د باید به تیم سپاهان 
یل مسئولین باشگاه 

 در تراکتورسازى 
ان تراکتورسازى 

زىتبریز خبر جدایى
 شد.

ده خوبى داشت و توانست چهار گل وارد 
د روند خود را ادامه دهد.

ذوب آهــن را تجربه کــرده، امروز با 
ــر امیر قلعه نویى به عنوان ســرباز به 
است روز خوبى  امیدوار میدان مى رود و

ى که با سپاهاندارد، به این تیم مىرود
خرین بار با پیراهن تراکتورسازى مقابل 
اده بازى دوباره در دربى اصفهان شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــتـان ــــــــــــــــــــــــ کاپیـ

مهدى طارمى و باشگاه 
شت. 

تى و طارمى از محسنى 
ى در یک سازمان دولتى 
 به عنوان مدعى العموم 

 و در دادگاه 
رارداد 

نصف جهانیکى از دردسرهاى امروز امیر قلعه نویى مهار کردن مهاجم اصفهانى تراکتورى هاست.
مهدى شریفى در نیم فصل رقابت هاى لیگ برتر فصل جارى به دلیل پایان خدمت سربازى و ط
اصفهان باز گردد. خدمت سربازى مهدى شریفىدر نیم فصل رقابت هاى لیگ برتر به پایان
تراکتور سازى تالش هاى زیادى براى صدور رضایت نامه توسط باشگاه سپاهان انجام داده ان
ادامه داشته باشد ولى این مذاکرات بى نتیجه بوده است. شریفى در حال حاضر یکى از بهتر
4است و در بازى اخیر این تیم مقابل فجر سپاسى در جام حذفى به تنهایى 4 گل زده بود. سر
شریفى را تایید و اعالم کرده که بازیکن دیگرى از این تیم تبریزى در نیم فصل رقابت هاى
با توجه به این اتفاقات مهاجم تیم تراکتورسازى انگیزه زیادى براى دیدار با ذوب آهن اصف
مهدى شریفى مهاجم تراکتورسازان در مسابقه قبلى مقابل فجرسپ
دروازه حریف کند. او با روحیه خوب امیدوار است در مصاف
ســپاهان چندین شــریفىکه در دورانحضور در
پیراهن تراکتورســازى مقابل این تیم قرار م
ت تراکتورســازى رفت، حاال مقابلتیم

را تجربه کند.
با توجه به اینکه شریفى  نیم ف
و به همین دلیل در بازى

ذوب آهن خودش را نش

تراکتورسازى و ذوب آهن هنگام تقابل 
با یکدیگر به 2 دلیل متفاوت کاپیتان هاى 

خود را در اختیار ندارند.
تیم هاى تراکتورسازى و ذوب آهن در حالى  

امروز از هفته یازدهم لیگ برتر در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز 
به مصاف هم مى روند که هیچ یک کاپیتان هاى اول خود را در اختیار 
ندارند.مهدى کیانى طبق حکم کمیته اخالق فدراسیون فوتبال تا 

دو ماه اجازه همراهى تراکتورسازى در دیدارهاى رسمى را ندارد. از 
این محرومیت دوماهه اکنون کمى بیش از ده روز سپرى شده است.
مهدى رجب زاده نیز که مدتى است با مصدومیت زانو دست و پنجه 
نرم مى کند همراه با کاروان ذوب آهن به تبریز نرفته است و قطعًا 
در دیدار با تراکتورسازى حضور نخواهد داشت.قاسم حدادى فر که 
کاپیتان دوم ذوب آهن به حساب مى آید هم به دلیل پارگى رباط 

صلیبى نامش از لیست تیم خارج شده است. 
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بوى انتقام مى آید!

نصف جهان گلرى که مســبب اصلى حذف سپاهان از رسیدن به 
مرحله نیمه نهایى لیگ قهرمانان آسیا بود، امروز رو درروى 

زردها قرار مى گیرد.
رحمان احمدى که نامش یادآور بازى غیر قانونى 
در مقابل السد و در نهایت حذف از آسیایت به 
همراه پیکانى ها به اصفهان آماده اما،دروازه 
بــان باتجربه تیم پیکان احتمــاال مقابل تیم 

سابقش نیز نیمکت نشین خواهد بود.
رحمان احمدى در ابتداى لیگ برتر شانزدهم وقتى 
با مســئوالن ســپاهان براى ادامه همکارى به توافق 
نرسید، با نظر مجید جاللى راهى پیکان شد و حاال دومین 
سال حضورش در ترکیب این تیم را سپرى مى کند. احمدى 
به واسطه تجربه باالیى که دارد بازوبند کاپیتانى پیکان را نیز بر 

دست مى بندد.
او چند هفته قبل به دلیل مصدومیت جــاى خود را به پیام نیازمند 
دروازه بان جوان پیکان داد؛ اما عملکرد این دروازه بان سبب شد تا 
دیگر احمدى با وجود بهبودى به ترکیب اصلى نرسد. نیازمند در 6 
مسابقه اخیر که براى پیکان به میدان رفته، 4 بار دروازه اش را بسته 

نگه داشته و نقش زیادى در 6 پیروزى متوالى تیمش داشته است.
حاال پیکان امروز در چارچوب رقابت هاى هفته یازدهم لیگ برتر 
با سپاهان روبه رو مى شــود؛ تیمى که رحمان احمدى به واسطه
 سال ها حضور در آن و اینکه در نهایت در لیست خروج قرار گرفت، 
انگیزه زیادى براى بازى کردن مقابلــش دارد. با این حال به نظر 
مى رسد با توجه به عملکرد خوب نیازمند در مسابقات گذشته، مجید 
جاللى باز هم به این دروازه بان جوان اعتماد کند و احمدى از روى 

نیمکت نظاره گر عملکرد شاگردانش باشد.

پانیونیوس در حضور دو ملى پوش ایرانى خود یک بر صفر برابر آ. اِك. آتن نتیجه 
را واگذار کرد.

در ادامه مسابقات هفته نهم سوپر لیگ یونان تیم پانیونیوس که احسان حاج صفى 
و مسعود شجاعى را در ترکیب اولیه داشت،   در اســتادیوم نئا اسمیرنى میزبان آ. 

اِك. آتن بود.
پانیونیوس که با بازى شجاعى و حاج صفى در دو مسابقه گذشته به پیروزى رسیده 
بود، امشب با نتیجه یک بر صفر برابر آ. اِك. آتن شکست خورد تا 14 امتیازى و در 

رده ششم جدول سوپر لیگ یونان قرار بگیرد.
هر دو بازیکن ایرانى پانیونیوس در این مسابقه به طور کامل در زمین حضور داشتند 

که احسان حاج صفى در دقیقه 57 با کارت زرد جریمه شد.

سازمان لیگ، حق بهره بردارى از تصاویر ضبط شده بازى هاى لیگ برتر را واگذار کرده و از این به بعد هیچ رسانه اى بدون 
توافق با شرکت طرف قرارداد سازمان لیگ نمى تواند از این تصاویر استفاده کند.

براساس نامه اى که شرکت امین سیما کیش خطاب به شبکه هاى تلویزیونى و اینترنتى، رسانه ها و کانال هاى شبکه هاى 
اجتماعى نوشته این شرکت سازمان لیگ حق انحصارى بهره بردارى تصویرى از بازى هاى را واگذار کرده و این شرکت 
مجوز استفاده از تصاویر به صورت ضبط شده را به متقاضیان بدهد. این شــرکت از همه رسانه ها تاکید کرده استفاده از 
ویدئوهاى بازى هاى لیگ به هر صورتى غیرقانونى است و آن هایى که مى خواهند از این ویدئو ها استفاده کند باید با این 

شرکت به توافق برسند.
باید دید رسانه ها و به خصوص صداوسیما که برنامه هاى متنوعى مانند 90 یا شب هاى فوتبالى یا حتى خبرهاى ورزشى 
را با استفاده از تصاویر ضبط شده بازى هاى لیگ پخش مى کند حاضر به مذاکره و پرداختن حق استفاده از تصاویر هستند 

یا این که به روال عادى خود ادامه مى دهند و وارد مجادله حقوقى با آن ها خواهند شد.

باشگاه وردربرمن آلمان به طور رسمى خبر اخراج الکساندر نورى، سرمربى ایرانى- 
آلمانى خود را از سمت سرمربیگرى این تیم اعالم کرد. سران باشگاه وردربرمن به 
طور موقت هدایت وردربرمن را به فلوریان کوهفلت، سرمربى تیم دوم وردربرمن 
سپردند. تیم تحت هدایت الکساندر نورى برخالف فصل گذشته، شروع خوبى در 
فصل جارى بوندس لیگا نداشته  و  شکست خانگى 3 بر صفر  این تیم مقابل آگزبورگ 
در هفته دهم بوندس لیگاى آلمان، صبر سران این باشگاه آلمانى را به سر رساند و در 

نهایت تصمیم به قطع همکارى با نورى گرفتند.
وردربرمن در فصل جارى بوندس لیگا 5 تســاوى و 5 شکســت کسب کرده و در 
حسرت کسب پیروزى بوده اســت. آنها در حال حاضر با 5 امتیاز در مکان هفدهم 

جدول 18 تیمى این رقابت هاست.

پخش فوتبال ضبط شده غیرقانونى است نورى از وردربرمن 
اخراج شد

پانیونیوس 
شکست خورد 

 امیر قلعه نویى سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در نشست 
خبرى پیش از این دیدار این تیم با تراکتورســازى تبریز درباره 
احتمال حضور ذوب آهن در آســیا گفت: ما دعا مى کنیم مشکل 
تمام تیم هاى آسیایى برطرف شود. در این رابطه مى توانم بگویم 
شایعاتى درست کرده اند که قلعه نویى از تراکتورسازى شکایت 
کرده ولى من شکایت نکرده ام. زحماتى این جا کشیده ایم و حق 
و حقوقى داریم. در دو سال و نیم حضورم در تراکتورسازى از این 

تیم طلبکارم. من به احترام مردم شــکایتى از این تیم نکردم 
چرا که مردم تبریز را دوســت دارم ولى این که حق من را 
نادیده بگیرند، بى انصافى اســت. من مبلغ قابل توجهى 
از تراکتورســازى طلب دارم. مى دانم بــه آجرلو در این 

مدت فشار آمده است. مى خواستم به مردم 
بگویم که شایعات را باور نکنند. 

من خاطرات خوبى با 
مردم آذربایجان 

دارم ولــى ما 
هــم حــق و 
حقوقى داریم. 

وقتى شــکایت 
نکردیــم یعنى به 

ایــن باشــگاه احترام 
گذاشتیم و انتظار احترام 

متقابل داریم.

قلعه نویى: براى رفتن به آسیا 
از تراکتور شکایت نکردم  

ذوب آهن- تراکتورسازى در هفته یازدهم 
رقابت هاى لیگ برتر

مقصر حذف از آسیا در اصفهان

نام پارس جنوبى آنقدر در فضاى جامعه ایران پیچیده 
که ستاره بزرگ سینماى ایران، شهاب حسینى نیز در 

ویدئویى اعالم کرد که طرفدار و هوادار این تیم است.
داســتان پارس جنوبى جم مثل فیلم هاى بالیوودى 
است. داستان برآورده شــدن رویاهاى بزرگ و حتى 
غیرقابل دسترس. داستان تیمى که از لیگ یک آمد 
و با مربى جوان و بازیکنان کم نام و نشانش تا این 
لحظه در صدر فوتبال ایران قرار دارد. امید سینک 
وینگر سرعتى و تکنیکى پارس جنوبى یکى از همین 
بازیکنان کم نام و نشان بود که در ده هفته تبدیل 

به یکى از معروفترین بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران 
شده اســت. او در کنار دیگر بازیکنان تازه متولد شده 
پارس جنوبى  توانسته نمایشــى فراتر از حد انتظارات 
داشته است. امید سینک، نام خانوادگى عجیبش- براى 
ما ایرانى ها- را از پدر هندى اش گرفته اســت. او زاده 
بهبهان اســت و مثل فیلم هاى هندى از سخت ترین 
شرایط آغاز کرده و حاال تبدیل به یکى از خوب هاى لیگ 
برتر شده است. او مثل قهرمان هاى فیلم هاى بالیوودى 
از دل فقر بیرون آمده و درست مثل همان فیلم ها توانسته 

با سرعتى خیره کننده همه چیز را تغییر دهد.
امید سینک  با اشاره به اهداف و آرزوهاى فوتبالى اش 
گفت:« انشــاهللا اول تیم ما –پارس جنوبى- امســال 
قهرمان بشود. درست است که نباید توقعات را از تیم 
باال ببریم، اما تیم ما شخصیت پیدا کرده و مى تواند به 
این مهم برسد. آرزوى بعدى ام مثل تمام بازیکنان دیگر 
این است که بتوانم به تیم ملى برسم. در واقع هدف از 
تمام این موفقیت ها رسیدن به پیراهن تیم ملى است. 
زندگى امید سینک مثل فیلم هاى هندى است. او از زندگى 
فقیرانه اى به سطح اول فوتبال ایران رسیده و آرام آرام 
مى تواند با ادامه روند درخششى که در پیش گرفته مثل 
بسیارى دیگر از بازیکنان مطرح فوتبال به مال و ثروتى 
بیشتر هم برسد. خودش درباره زندگى اش گفت:« من 
پدرم هندى است و در بهبهان به دنیا آمده ام. دو برادر و 
یک خواهر دارم. در خوزستان خانواده هایى بودند که مثل 

ما رگ هندى داشته باشند و با آنها رفت و 
آمد داشتیم. 

او اضافه کرد: ما یک خانواده از لحاظ 
مالى ضعیف بودیم و تا همین چند وقت 

پیش اجاره نشین بودیم. 
امید که امروز یکى از بازیکنان شناخته 

شــده در فوتبال ایران به حســاب مى 
آید اضافه کرد: خداراشــکر توانستم دو 

خانه یکى براى خانــواده ام و یکى هم براى 
خودم بخرم.  میلیونر زاغه نشین فوتبال ایران 

درباره آرزوهاى مالى اش گفت:  دوست دارم یک 
فروشگاه زنجیره اى بزرگ داشته باشم. 

او همچنین در رابطه با حرف هاى شــهاب حسینى که 
در پشت صحنه سریال شهرزاد اعالم کرد که طرفدار 
تیم پارس جنوبى اســت گفت:« واقعا تعجب کردم. 
کسى نیست که شــهاب حســینى را دوست نداشته 
باشد. واقعا تعجب کردم هنرمند مطرحى مثل ایشان از 
استقالل و پرسپولیس حرف نزد و گفت طرفدار پارس 
جنوبى هســتم. ما و همه هواداران پارس جنوبى واقعا 
از این اظهار نظر خوشحال شــدیم و انرژى گرفتیم.
 وقتى یک تیم شخصیت مى گیرد بزرگان ایران راجع 
به آن صحبت مى کنند و امیدوارم مــا هم بتوانیم در 
گام هاى بعدى موفقیت هاى بیشــترى به دســت

 بیاوریم.

داستان بازیکنى که در پارس جنوبى به ثروت و شهرت رسید

نصف جهان گلرى میلیونر زاغه نشین 
ن مرحله نیمه
زردها

س
رحما
با مســئ
نرسید، با نظ
سال حضورش
به واسطه تجربه

دستمى بندد.
او چند هفته قبل به
دروازه بان جوان پی
دیگر احمدى با وج
مسابقه اخیر که برا
نگه داشته و نقشز
د حاال پیکان امروز
با سپاهان روبه رو
آ  سال ها حضور در
انگیزه زیادى براى
مى رسد با توجه بهع
جاللىبازهم به این
نیمکت نظاره گر ع

پانیونیوست
شکست خ

مقصر حذف

ىداشته باشند و با آنها رفت و 

ظظظحاظ د: ما یک خانواده از ل
بودیم و تا همین چند وقت

شین بودیم.
ز یکى از بازیکنان شناخته 

وتبال ایران به حســاب مى 
رد: خداراشــکر توانستم دو 

اى خانــواده ام و یکى هم براى 
. میلیونر زاغه نشین فوتبال ایران 

هاى مالى اش گفت:  دوست دارم یک 
جیره اى بزرگ داشته باشم. 

در رابطه با حرف هاى شــهاب حسینى که 
حنهسریال شهرزاد اعالم کرد که طرفدار 
جنوبى اســت گفت:« واقعا تعجب کردم. 
ت که شــهاب حســینى را دوست نداشته 
تعجب کردم هنرمند مطرحى مثل ایشان از 
رسپولیس حرف نزد و گفت طرفدار پارس 
ــتم. ما و همه هواداران پارس جنوبى واقعا 
ر نظر خوشحال شــدیم و انرژى گرفتیم.
یمشخصیت مى گیرد بزرگان ایران راجع 
ت مى کنند و امیدوارم مــا هم بتوانیم در 
دىموفقیت هاى بیشــترى به دســت

وت و شهرت رسید

نشین 

ق مو ن ى م ر ن ى و ر
این نیمحضورم در تراکتورسازى از در دو سال و و حقوقى داریم.

من به احترام مردم شــکایتىاز این تیم نکردم تیم طلبکارم.
چرا که مردم تبریز را دوســت دارم ولى این که حق من را 
نادیده بگیرند، بى انصافى اســت. من مبلغ قابل توجهى 
از تراکتورســازى طلب دارم. مى دانم بــه آجرلو در این 

مدت فشار آمده است. مى خواستم به مردم
باور نکنند.  بگویم که شایعات را

خوبى با  من خاطرات
نننننجان مردم آذربای
اااا مااا دارم ولــى

هــم حــق و 
حقوقى داریم. 

وقتى شــکایت 
نکردیــم یعنى به 

ایــن باشــگاه احترام 
گذاشتیم و انتظار احترام 

متقابل داریم.

فضاى جامعه ایران پیچ نامپارس جنوبى آنقدر در
که ستاره بزرگسینماى ایران، شهاب حسینى نیز
ویدئویى اعالم کرد که طرفدار و هوادار این تیم است
داســتانپارس جنوبى جم مثل فیلم هاى بالیوو
است. داستان برآورده شــدن رویاهاى بزرگ و ح
غیرقابل دسترس. داستان تیمى که از لیگ یک
و با مربى جوان و بازیکنان کم نام و نشانش تا
دارد. امید سی لحظه در صدر فوتبال ایران قرار
وینگر سرعتى و تکنیکى پارس جنوبى یکى از هم
بازیکنان کم نام و نشانبودکه در ده هفته تبد

نصف جهان در دیــدار امروز ذوب آهن- تراکتورســازى 
مربیان دو طرف انگیزه هاى متعددى براى انتقام و قدرت 

نمایى خود دارند.
 قطعا همانگونه که  بازتاب ها و توجه هاى سایر رسانه ها 
نیز مشخث مى کند،بدون شک یکى از حساس ترین بازى 
هاى هفته یازدهم رویارویى تراکتورسازى با ذوب آهن در 

ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز خواهد بود.
به قدرى اتفاقات پیرامون ســه ضلع مثلث  تراکتورسازى 
– ذوب آهن در ماه هاى گذشته زیاد بود که مصاف این دو 
تیم در هفته یازدهم مى تواند کامل کننده این اتفاقات باشد؛ 
جایى که سعید آذرى ، یحیى گل محمدى( البته با دستیارش 
مجتبى حسینى) و امیر قلعه نویى مى توانند به عنوان مثلث  از 
این رویارویى نهایت بهره را براى اثبات موارد بسیارى ببرند.

سعید آذرى و یحیى گل محمدى بعد از سال ها همکارى در 
باشگاه ذوب آهن و رسیدن به عناوین مختلف و حضور در 
آسیا فصل گذشته در حالى با هم اختالف نظر پیدا کردند که 
پیرو این قطع همکارى گفتمان چندان دوستانه اى میان آنها 
رقم نخورد تا جایى که هم آذرى هم گل محمدى سر بزنگاه 
حسابى از خجالت هم در آمدند تا رویارویى آنها در مصاف  

امروز اولین ضلع از مثلث عشقى تبریز باشد.
بازگشت امیر قلعه نویى به تبریز آن هم بعد از دو فصل پرفراز 
و نشیب که براى دومین مقطع رخ مى داد 
هم دیگر سوژه جالب این مثلث خواهد 
بود. جایى که پرافتخارترین مربى 
تاریخ لیگ برتر که در رساندن 
تراکتور بــه اهدافش به 

خــورد مشکل 
اتفاقات  تا 

عجیب و غریبى 
را در کارنامــه دوران 

مرییگرى خود به ثبت برســاند، یک 
بار دیگر مقابل طرفداران تبریزى و شاگردان سابقش 

قرار بگیرد. هوادارانى که چند بار هم از خجالت او در آمدند 
علیه ژنرال شعار دادند از همه اینها مهم تر رویارویى امیر با 
کادر مدیریت فعلى باشگاه تراکتورسازى هم مى تواند جالب 
توجه باشد؛ به خصوص بعد از اختالفات فاحشى که رقم 

خورد؛ اما چندان مورد کنکاش قرار نگرفت.
تقابل قلعه نویى و گل محمدى هم دیگر اتفاق جالب 

از این مثلث خواهد بود؛ به خصوص که هر دو طرف 
وارث همدیگر در تیم هاى روبرو نیز لقب گرفته 

اند؛ با این تفاوت که یحیى گل محمدى در 
بدو ورود به تبریز با انتقاد از برنامه هاى 

قلعه نویى در ســال هاى حضور در 
تراکتورسازى مدعى شد توجه 

چندانى بــه جوانگرایى و 
اعتماد بــه جوانان در 

تبریز دیده نمى شود؛ درست برخالف امیر که در بازگشت به 
نصف جهان تصمیم گرفت با کمترین تغییرات همان تیمى 
که یحیى پایه اش را ریخته بود را روانه میدان کند و فعال با 

آن نتیجه بگیرد.
با تمام این تفاسیر مى توان با صراحت گفت که رویارویى 
تراکتورسازى و ذوب آهن با کادر مدیریتى و فنى که در اختیار 
دارند، مى تواند همه نگاه ها را معطوف به تبریز و ورزشگاه 
یادگار امام(ره) کند، چون هر نتیجه اى که از این جدال بیرون 
بیاید تبعات و حاشیه هاى فراوانى در دل خود جاى خواهد داد 

که براى مدت ها سوژه رسانه ها و اهالى فوتبال خواهد بود.
امیر قلعه نوعى بعد از باخت 3 بر صفر مقابل پارس جنوبى 
جم در اصفهان حاال به دنبال اعاده حیثیت است و مى خواهد 
از ایستگاه تبریز و برترى مقابل تراکتورسازى به لیگ برتر 

برگردد.
 تراکتورى ها که در هفته دهــم در لحظات پایانى مغلوب 
پیکان شــدند، حاال برد 5 بر دو مقابل فجرسپاسى شیراز 
در جام حذفى با روحیه اى مضاعف قدم به میدان مسابقه 
مى گذراند. آنهــا باید به مصاف تیمى برونــد که هنوز در 

و ژنــرال و لیگ هفدهم توقعات را برآورده نکرده 
خواهند شاگردانش با سه امتیاز این دیدار مى 
بازگشت دوباره اى به لیگ داشته 

باشند.
جالــب  نکتــه 

توجــه در مورد 
تراکتــورى ها 
اینکــه آنها 12 

گل خورده در کارنامه ى خود دارند که از این تعداد، 7 گل را 
در 15 دقیقه هاى پایانى دریافت نموده اند. این تیم در فاصله 
ى زمانى بین دقایق 75 تا 90 متزلزل نشان داده و موفق به 
حفظ نتیجه نشده است. موضوع مهمى که گل محمدى و 
شاگردانش باید تمرکز بیشترى نسبت به آن داشته باشند. 
ایران پوریان مدافع تراکتورى ها با 4 گل بهترین گلزن این 
تیم است و شاگردان گل محمدى تاکنون 2 بار موفق به ثبت 
کلین شیت شده اند. تراکتورى ها که در 5 بازى میزبان بوده 

اند، یک برد، 2 تساوى و 2 باخت کسب کرده اند.
ذوب آهنى ها در هفته دهم و در اصفهان مقابل تیم شگفتى 
ساز پارس جنوبى جم غافلگیر شــده و باخت تحقیرآمیز 3 
بر صفر را متحمل شــدند. امیر قلعه نوعى که همواره تیم 
هاى تحت هدایتش از آمار گلزنى خوبى برخوردارند، در 10 
هفته اى که از لیگ هفدهم پشــت ســر گذاشــته شده، 
شــاگردانش در ذوب آهن 17 بار موفق به گلزنى شده اند 
که هفت گل آن در نیمه ى اول و 10 گل دیگر در نیمه ى 
دوم بوده است. آمار نشان مى داد که ذوبى ها در نیمه ى دوم 
خطرناك تر هستند و به خصوص در بازه ى زمانى دقیقه ى 
60 تا 75 که تاکنون 4 بار موفق به گلزنى در آن شده اند. آنها 
در 15 دقیقه هاى آخر بازى نیز هفت گل دریافت کرده اند و 

براى دقایق پایانى بازى آسیب پذیر نشان مى دهند.
برد 6 بر صفر مقابل اســتقالل خوزســتان و باخت 3 بر 
صفر برابر پارس جنوبى جم بهترین و بدترین نتایج 

ذوبى ها در لیگ هفدهم بوده است. آنها 3 بار موفق به ثبت 
کلین شیت شده اند و مرتضى تبریزى با 5 گل و حسینى با 3 
گل به عنوان بهترین گلزنان ذوب آهن محسوب مى شوند. 
نکته جالب توجه اینکه رشــید مظاهرى، حمید بوحمدان 
و مرتضى حســینى 3 مرد ثابت قلعه نوعى در 10 هفته ى 

گذشته بوده اند.
دو تیم تاکنون 16 بار در لیگ برتر به مصاف هم رفته اند که 
7 برد سهم تراکتور بوده و 3 برد هم سهم ذوب آهن و 6 دیدار 

نیز به تساوى انجامیده است.
 یک نکته جالب توجه دیگر در مورد مردان فنى نمایندگان 
اصفهان و تبریز اینست که مربیان دو تیم امیر قلعه نویى و 
یحیى گل محمدى در دربى 76 روى نیمکت اســتقالل و 
پرسپولیس بودند. این دو مربى بخش مهمى از هویت خود را 

در این دو باشگاه کسب کرده اند.
اما رسانه ها در مورد  چهره ویژه این دیدار نیز گزارش هایى 

را منتشــر نموده اند. به عقیده برخى 
از آنان بى تردید چهــره ویژه دیدار 
تراکتورسازى و ذوب آهن هافبک 
ریز نقش کنونى 

سبزپوشان اصفهانى است.
احسان پهلوان در سال هاى گذشته یکى از بهترین بازیکنان 
جوان فوتبال ایران بوده که توانسته توانایى هایش را نشان 
دهد و خودش را به سطح ایده آلى برساند. پهلوان با وجود 
اینکه به اردوى تیم ملى نیز دعوت شده؛ اما به عقیده امیر 
قلعه نویى امسال براى ذوب آهن خوب کار نکرده و نتوانسته 
درخشش قبل را داشته باشد. در این شرایط شایعه سرباز شدن 
او در نیم فصل و حضور در تراکتورسازى نیز به وجود آمده 
و خیلى ها عقیده دارند پهلوان به همین خاطر انگیزه الزم 

براى بازى در ترکیب ذوب آهن را ندارد.
پهلوان حاال امروز بــا پیراهــن ذوب آهن مقابل 
تراکتورسازى قرار خواهد گرفت. او قطعا براى  
این بازى با تراکتورســازى انگیزه زیادى 
دارد. پهلوان براى اینکه نشان دهد دور 
شدنش از دوران اوج ربطى به ماجراى 
پیشنهاد ســربازى تراکتورسازى 
ندارد، امروز قصد دارد بهترین بازى 
اش را انجام دهــد. البته این به 
شرطى است که امیر قلعه نویى 
این بازیکــن جوان 
را بــه زمین 
و  بفرستد 
بخواهد از 
او بــازى 

بگیرد.

در صورت به میدان رفتن پهلوان، بــدون تردید چهره 
ویژه بازى تراکتورسازى و ذوب آهن او خواهد بود و همه 

نگاه ها به سوى این بازیکن جلب مى شود.
 اما یک حاشیه عجیب از دیروز و در آستانه این دیدار شکل 
گرفت و باعث شد تا هواداران تبریزى اتهامات نامربوطى 
را متوجه ســرمربى ذوب آهن نمایند. هواداران باشگاه 
تراکتورســازى بعد از محرومیت دو ماهه مهدى کیانى 
با ایجاد کمپینى بزرگ از او حمایت کردند. آنها معتقدند 
این محرومیت ناعادالنه است و اصال بین کیانى و آقاسى 
درگیرى رخ نداده و فقط یک اتفاق باعث زخمى شدن 

آقاسى شده است.
حاال با گذاشت چند روز از این اتفاقات، به نظر مى رسد 
ماجــراى محرومیت کیانى مقصر جدیــدى پیدا کرده 
است. دیروز در کانال هاى هوادارى تراکتورسازى، امیر 
قلعه نویى به عنوان عامل اصلى محروم شــدن مهدى 
کیانى معرفى شده اســت! اتهام زنندگان مدعى اند تیم 
رسانه اى نزدیک به قلعه نویى و خبرنگاران نزدیک به او، 
با انتشار خبر درگیرى کیانى و آقاسى و البته بزرگنمایى 
آن باعث محروم شدن کاپیتان محبوب تراکتورسازى 
شده اند. این در حالى است که قلعه نویى بعد از جدایى از 
تراکتورسازى بارها از این باشگاه حمایت کرده است. بعد 
از محرومیت تراکتورسازى از جذب بازیکن، قلعه نویى 
و مدیران ذوب آهن از مذاکــره با بازیکنان جدایى طلب 
تراکتور خوددارى کردند تا این تیم بیش از این آســیب 
نبیند. قلعه نویى حتى مدعى بود که کیانى قصد پیوستن 
به ذوب آهن را داشــت اما با صحبت هاى او در تراکتور 

ماندنى شد.
البته این همه ماجرا نیســت. تبریزى ها اتهام دیگرى 
هم به قلعه نویى وارد کرده اند. آنهــا مدعى اند ژنرال، از 
قصِد احســان پهلوان براى سرباز شــدن و پیوستن به 
تراکتورسازى مطلع شده و او را تهدید کرده که به فجر 
سپاسى خواهد فرستاد و این در حالى است که درزمان 
حضور قلعه نویى در تراکتورســازى، هادى محمدى از 
ذوب آهن براى گذراندن خدمت سربازى خود به تبریز 
رفت.  به گزارش نصف جهان همه چیز دست به دست 
هم داده تا دیدار امروز بدجــورى بوى انتقام دهد.

تماشاى این دیدار را از دست ندهید.
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در اثر برخورد شش دستگاه خودروى سوارى به همراه 
یک دستگاه کامیون کمپرسى در بزرگراه آزادگان تهران 

یک خانم و آقاى جوان دچار مصدومیت شدند.
در ایــن حادثه که ســاعت 4و24دقیقه بامــداد دیروز 
به ســامانه 125 اعالم شد آتش نشــانان دو ایستگاه 
آتش نشانى در محل حادثه حضور یافته و رانندگان پرشیا 
و ســمند را که داخل اتاقک ویران شده خودروهایشان 
محبوس و به شــدت دچار مصدومیت شــده بودند، از 
داخل اتاقک خودرو رها کرده و آنها را به عوامل اورژانس 

تحویل دادند.
بنابر اعــالم پایگاه خبرى 125؛ در این مســیر ســه 
دســتگاه خودرو ســوارى دیگر (یک دســتگاه سمند 
و دو دســتگاه پژو پارس) نیز در ترافیــک اولیه حادثه 
سرعت خود را کاهش داده بودند که با یکدیگر برخورد

 کردند.

فرمانده انتظامى تربت حیدریه اســتان خراسان رضوى 
گفت: در پى تماس با مرکز فوریت هاى پلیســى 110 و 
گزارش مرگ مشکوك سرنشینان یک دستگاه سوارى 
پژو پارس در کیلومتر 7 محور تربت حیدریه به زاوه (کنار 
پمپ بنزین) بالفاصله تیمــى از مأموران کالنترى 12 

براى بررسى موضوع وارد عمل شدند.
با حضور عوامل انتظامى و امدادى در محل و تحقیقات به 
عمل آمده مشخص شد زوجى جوان به نام هاى «محمد» 
و «اعظم» که از شهرستان کاشمر به مقصد شهرستان 
زاوه براى جمع آورى گل زعفران در تردد بودند در بین 
راه به علت خستگى در حوالى پمپ بنزین توقف و با توجه 
به برودت هوا از پیک نیک براى گرمایش استفاده کرده 
اند و در پى انتشار گاز منو اکسید کربن داخل خودرو دچار 

مسمویت و در نهایت گاز گرفتگى شدند.
با تأیید مرگ سرنشــینان خودرو (28 و 31 ساله) توسط 
تیم پزشکى؛ اجساد با هماهنگى مقام قضائى به پزشک 

قانونى تربت حیدریه منتقل شدند.

این بود جواب خویشتندارى ما؟!
والدین جوان مهابادى یک ماه پس از قتل فرزندشان نامه سرگشاده نوشتند

دانشجوى رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتى بر اثر ســقوط از یکى از ساختمان هاى این دانشگاه به 
کام مرگ فرورفت.

ساعت 17و20دقیقه روز یک شنبه مأموران کالنترى 163 ولنجک در تماس با بازپرس کشیک قتل 
پایتخت خبر سقوط مرگبار یک دانشجو را اعالم کردند. بنابر اظهارات مأموران، متوفى دانشجوى ترم 
چهارم رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتى بود و 19 سال سن داشت، وى بر اثر سقوط از طبقه چهارم 
یکى از ساختمان هاى دانشگاه شهید بهشتى دچار جراحات شدید شده و پس از انتقال به بیمارستان 

جان خودش را از دست داده بود.
سرانجام با دستور محسن مدیر روستا، بازپرس ویژه قتل پایتخت جسد متوفى به پزشکى قانونى منتقل 

شد و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.
دانشگاه شهید بهشتى با صدور اطالعیه اى به خودکشى این دانشجو واکنش نشان داد.

در اطالعیه روابط عمومى دانشگاه شهید بهشتى آمده است: «با کمال تأسف، یکى از دانشجویان مقطع 
کارشناسى دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى بعد از ظهر روز یک شنبه 7 آبان 1396 کمى پس 
از ساعت 14:00 خود را از یکى از ساختمان  هاى دانشگاه فرو انداخت. بالفاصله پس از وقوع حادثه، 
پزشک حاضر در درمانگاه دانشــگاه به همراه آمبوالنس و پرستار در صحنه حاضر شدند و چون هنوز 
مصدوم داراى عالئم حیاتى بود سریعًا با آمبوالنس به بیمارستان آیت ا...  طالقانى انتقال یافت. تالش 
پزشکان آن بیمارستان براى احیا نتیجه نداد و در نهایت، مصدوم در بیمارستان آیت ا... طالقانى فوت 
کرد. دانشگاه شهید بهشتى از این حادثه دلخراش اظهار تأسف و تألم نموده و به خانواده این دانشجو و 

جامعه دانشگاهیان شهید بهشتى، صمیمانه تسلیت مى گوید.»

سقوط مرگبار
 دانشجوى دانشگاه شهید بهشتى

سخنگوى سازمان آتش نشانى تهران از محبوس شدن یک کارگر 25 ساله زیر 
آوار ساختمانى در خیابان شهید نامجو خبرداد.

سید جالل ملکى گفت: ساعت 12 و 10 دقیقه روز یک شنبه، حادثه آوار در خیابان 
شهید نامجو، خیابان سلمان فارسى به نیرو هاى سازمان آتش نشانى اطالع داده 
شد. وى افزود: بالفاصله نیرو هاى سه ایســتگاه سازمان در محل حادثه حضور 

پیدا کردند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى با اشاره به وضعیت محل حادثه اظهار داشت: حادثه 
در خانه قدیمى دو طبقه که در حال تخریب براى ساخت یک ساختمان جدید بود 
رخ داده و یک کارگر زیر آوار ساختمان گرفتار شده بود. ملکى خاطرنشان کرد: 
کارگر 25 ساله اهل کشور افغانستان پس از ریزش آوار ساختمان از قسمت پا تا 
کمر زیر ستون و نخاله هاى حاصل از تخریب ساختمان محبوس شده بود که با 

کمک نیرو هاى اورژانس، از زیر آوار خارج شد.

راننده اتوبوس هنگام رانندگى در خیابان قریب تهران پشت فرمان خودرو دچار 
تشنج شــد و یک عابر با ورود به داخل اتوبوس، هدایت فرمان خودرو را برعهده 

گرفت و جان مسافران را نجات داد.
ظهر روز یک شنبه یک دستگاه اتوبوس مســیر پایانه آزادىـ  میدان هفتم تیر 
حین حرکت در خیابان قریب دچار حادثه شد. در این حادثه راننده اتوبوس پشت 
فرمان خودرو دچار تشــنج شــد و یک عابر با دیدن این صحنه به سرعت وارد 
اتوبوس شد و هدایت خودرو را برعهده گرفت. این عابر زمانى که وارد اتوبوس 
شد، توانســت فرمان خودرو و پدال ترمز را در اختیار خود گرفته و از تصادف با 
دانش آموزانى که در حال عبور از خیابان بودند و ورود اتوبوس به مغازه ها جلوگیرى

 کند.
در نهایت بر اثر این حادثه، اتوبوس با سه خودرو (یک وانت و دو پراید) برخورد کرده 
و پس از ورود به پیاده رو و شکستن درخت متوقف شد. در این حادثه راننده اتوبوس 

و یک خانم دچار مصدومیت شدند.

کارگر25 ساله زیر آوار  محبوس شد

تشنج راننده اتوبوس هنگام رانندگى

اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان با گذشت یک ماه از وقوع یک مورد کتک کارى در یکى از 
مدرسه هاى ناحیه یک بندرعباس، پس از رسانه اى شدن خبر مربوط به این ماجرا، سرانجام این 

مورد را تأیید کرده است.
به گزارش تسنیم، پیرو انتشار خبرى با موضوع تنبیه بدنى دانش آموز پایه هفتم دبیرستان روستاى 
سرسماد شمیل آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس، در یکى از کانال هاى اطالع رسانى استانى 
و پس از دستور مستقیم استاندار هرمزگان براى بررسى صحت و سقم این خبر، آموزش و پرورش 

هرمزگان به این موضوع واکنش نشان داده است.
آموزش و پرورش هرمزگان با انتشار مطلبى گفته است: آموزش و پرورش هرمزگان با توجه به 
اهمیت امر، حساســیت 
افکار عمومى و دستور 
محتــرم  اســتاندار 
هرمــزگان نســبت به 
بررســى همــه جانبه 
موضــوع، بــه محض 
مراجعــه شــاکى در 
تاریخ ششــم آبان ماه 
سال جارى به حراست 
ناحیــه یــک و ارجاع 
پرونده به اداره حراست 
اداره کل، بــا دقت نظر 
و بررسى دقیق میدانى 
و جمع آورى اطالعات 
الزم کــه در گفتگویى 
فراگیر با دانش آموزان، 
معلمان، اهالى روستا و سایر منابع حاصل شــد، در جمع بندى نهایى تحقیقات، با وجود نداشتن 
سوءنیت، قصور و تخلف مدیر آموزشگاه به دلیل تخطى از قوانین و مقررات ممنوعیت اکید تنبیه 
بدنى با هر توجیهى، احراز شد و به دستور مدیر کل آموزش و پرورش استان ابالغ نامبرده لغو و 

پرونده وى براى رسیدگى به هیئت تخلفات ادارى ارسال شد.»
در ادامه این مطلب آمده اســت: «بدیهى اســت آموزش و پرورش هرمزگان با التزام عملى به 
قانون و رعایت مصالح و منافع جامعه هدف خود، بدون کمترین اغماضى، با هر نوع تخلف در هر 
رده اى برخورد قانونى را دارد و با هیچ توجیهى درصدد کتمان حقیقت و چشم پوشى از عدالت، 

برنخواهد آمد.»
در خبر منتشره مذکور آمده بود: «طى روزهاى اخیر در دبستان سرسماد روستاى شمیل، بین دو 
دانش آموز دعوا و مشاجره اى رخ مى دهد و در همین حین مدیر دبستان وارد دعوا شده و با زدن 
لگد به صورت یکى از دو دانش آموز، او را نقش زمین کرده و باعث "افتادن سه دندان و لق شدن 
دو دندان" دیگرش مى شــود، پس از آن مدیر بى توجه به اتفاِق رخ داده، دانش آموز مصدوم را با 
همان وضعیت راهى کالس کرده و تا پایان ساعت مدرسه او را نگه مى دارد. با مراجعه دانش آموز 
مصدوم به خانه؛ خانواده اش با مراجعه به شوراى روستا، حراست آموزش  و  پرورش و ارگان هاى 
مربوط خواستار پیگیرى موضوع مى شوند، براى بررسى موضوع نماینده اى از حراست آموزش 
و پرورش ناحیه یک بندرعباس به این دبستان اعزام شده اما هیچکدام از دانش آموزان حاضر به 
گفتن حقیقت موضوع نمى شوند، تنها یک دانش آموز داوطلب مى شود که واقعیت را بگوید که 

مجدداً با برخورد مدیر مدرسه روبه رو مى شود.»
این روایتى بود که در روز یک شنبه توســط یکى از کانال هاى خبرى که گفته شده بود توسط 
مخاطبى از روســتاى مذکور ارسال شده، توجه مســئوالن رده باالى ارشد اســتان را به این 
موضوع جلب کرد تا اینکه فریدون همتى استاندار هرمزگان خواهان پیگیرى ویژه این موضوع 

شد. 

آموزش و پرورش
 کتک کارى مدیر مدرسه را تأیید کرد

مرد50ساله همسرانش را به آتش کشید

متالشى شدن 
پرشیا و سمند 

در برخورد با کامیون 

مرگ خاموش زوج جوان 
در ماشین 

یک مرد بنابى پس از سوزاندن همسرانش، خودسوزى 
کرد.

مسئول آتش نشانى و خدمات ایمنى شهرستان بناب 
استان آذربایجان شرقى گفت: عصر روز یک شنبه یک 
مرد 50 ساله در این شهرستان اقدام به 
خودسوزى و همچنین آتش زدن دو 

همسر خود کرد.
 امیر پور عبدالکریم با بیان 

اینکه این اتفاق در طبقه زیر زمیــن خانه این مرد رخ 
داده است، اظهار داشت: در این حادثه دو نفر با جراحات 
و ســوختگى هاى عمیق به بیمارستان منتقل شدند. 
وى با تشــریح علت و روند بروز حادثه، تصریح کرد: 
علت حادثه مسائل خانوادگى و شخصى بوده که مرد 
خانواده با ریختن بنزین روى خود و دو همسرش، اقدام 

خود و همسرانش در خانه کرده بود.به سوزاندن 
پورعبدالکریم افــزود: یکى از  

همسران و خود شخص که سوخته بودند به بیمارستان 
منتقل شدند و همســر دیگر فرار کرده  است.  مسئول 

آتش نشانى و خدمات ایمنى بناب 
خاطرنشان کرد: روند جلوگیرى 

از گسترش آتش و نجات سوخته ها 
با حضور به موقع نیروهاى امدادى آتش 
نشانى و با همکارى اورژانس و پلیس به 

سرعت انجام شد.

یک ماه از قتل ناباورانه و دهشتناك «صادق برمکى»، 
جوان خوش ســیماى مهابادى به دســت دوســتان 
صمیمى اش مى گــذرد و حاال پدر و مــادر وى در یک 
نامه سرگشاده ضمن تشــکر از همدردى مردم ایران، از 
مسئوالن به ویژه دســتگاه قضائى شهرستان مهاباد به 
علت عدم رســیدگى فورى به پرونــده قتل صادق گله 
کرده اند و خواســتار دفاع و پیگیرى حقوق فرزندشان 

شده اند. 
در این سناریوى هولناك چند جوان دوست 19 ساله خود 
را به بیابان هاى اطراف یکى از روستاهاى مهاباد بردند 
و پس از زدن چند ضربه ســاطور در حالى که از او فیلم 
مى گرفتند او را نیمه جان رها کــرده و رفتند. صبح روز 
بعد بار دیگر آنها به سرکردگى فردى به نام «دانیال» به 
محل جنایت بازگشتند و صادق را در حالى که هنوز زنده 
بود به آتش کشیدند و از لحظه به لحظه جان دادن او فیلم 
گرفتند.پس از این جنایت هولناك دانیال و همدستانش 
گرفتار قانون شدند و از جنایت هولناك خود پرده بردارى 
کردند. چند روز بعد از آن گمانــه زنى ها در مورد انگیزه 
اصلى عامالن این جنایت آغاز شد. مهمترین فرضیه ها 
دراین خصوص شامل دو دسته بود، یکى مسائل ناموسى 

و دیگرى انگیزه هاى شیطان پرستانه.
حاال پس از گذشت یک ماه از این حادثه هولناك، پدر و 
مادر صادق طى نامه اى خطاب به مردم ایران، به اطالع 
رسانى در خصوص بسیارى از ناگفته ها و حواشى پرونده 

پرداختند. در ادامه بخش هایى از این نامه را مى خوانید.
■ طوالنى شدن روند تحقیقات مقدماتى پرونده موجب 
شد تا عده اى سودجو مرتبط با خانواده قاتالن سوءاستفاده 
کنند و از آن جمله ادعاى اخذ پول توسط اینجانبان براى 
اعالم رضایت در پرونده بود کــه در همینجا یک بار و 

براى همیشه اعالم مى کنیم تمامى این ادعاها کذب و 
بى اســاس بوده و پول که سهل است اگر رگ گردنمان 
برود به هیچ عنوان به قاتالن صادق رحم نخواهیم کرد.

■ متأسفانه علیرغم سعه صدر خانواده و نزدیکان صادق 
و اعتماد به دستگاه قضائى تاکنون هنوز پرونده در مرحله 
دادسرا باقى مانده و جالب اینکه به وکیل اولیاى دم اجازه 

مطالعه و دسترسى به پرونده را نداده اند. 
■ بازپرس پرونده هیچ تفاوتى بیــن خانواده قاتالن و 

خانواده مظلوم صادق قائل نشــده و همه را بایک چوب 
رانده است و معلوم نیست کى اجازه دفاع از خون صادق 

مظلوم به خانواده و وکیل ایشان داده مى شود. 
■ بازپرس محترم گله مند است که چرا عموى مقتول 
به همراه وکیل جهت پیگیرى و تسریع در رسیدگى به 

مقامات استانى مراجعه کرده اند؟!
■ علیرغم حساســیت پرونده که به جــرأت مى توان 
گفت در نوع خود بــى نظیر و فجیع تریــن قتل ایران 

اســت، مقامات اســتانى کوچــک تریــن اطالعى از 
محتویات پرونده ندارند به نحوى که در مراجعات اخیر 
تازه یادشان افتاده گزارشــى از محتویات پرونده تهیه

 کنند.
■ این بود جواب سعه صدر و خویشتندارى ما؟! آیا درست 
این بود که مثــل پرونده هاى خبرســاز دیگر از طریق 
هیاهو و جنجال پیگیر حقوق خود باشیم؟! این شما و این 

وجدانتان.کاله خودتان را قاضى کنید.

ک مرد بنابى پس از سوزاندن همسرانش، خودسوزى 
کرد.

مسئول آتش نشانى و خدمات ایمنى شهرستان بناب 
ستان آذربایجان شرقىگفت: عصر روز یک شنبه یک 
0مرد50 ساله در این شهرستان اقدام به 
خودسوزى و همچنین آتش زدن دو 

همسر خود کرد.
با بیان  امیر پور عبدالکریم

اینکه این اتفاق در طبقه زیر زمیــن خانه این مرد رخ 
داده است، اظهار داشت: در این حادثه دو نفر با جراحات 
و ســوختگى هاى عمیق به بیمارستان منتقل شدند. 
بروز حادثه، تصریح کرد: بوى با تشــریح علت و روند

علت حادثه مسائل خانوادگى و شخصى بوده که مرد 
خانواده با ریختن بنزین روى خود و دو همسرش، اقدام 

خود و همسرانش در خانه کرده بود.به سوزاندن
پورعبدالکریم افــزود: یکى از 

همسران و خود شخص که سوخته بودند به بیمارستان 
منتقل شدند و همســر دیگر فرار کرده  است.  مسئول 

آتش نشانى و خدمات ایمنى بناب 
خاطرنشان کرد: روند جلوگیرى 

از گسترش آتش و نجات سوخته ها 
با حضور به موقع نیروهاى امدادى آتش 
نشانى و با همکارى اورژانس و پلیس به 

سرعت انجام شد.
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 یکى از کارشناســان امنیتى هشدار داد مجرمان ســایبرى مى توانند با اســتفاده از اپلیکیشن هاى آیفون 
دوربین هاى جلو و عقب موبایل کاربر را در هر زمانى روشن کنند.

«فلیکس کراوس» یکى از مهندسان گوگل توانسته اپلیکیشنى بسازد که به طور نامحسوس از کاربر موبایل 
عکس بگیرد و آن را در اینترنت آپلود کند!

به گفته این کارشــناس هنگامى که اپلیکیشن باز شــود، در هر زمان از کاربر عکسبردارى و فیلمبردارى
مى کند. از سوى دیگر آیفون هیچ نشانه اى از باز بودن دوربین یا آپلود تصاویر روى اینترنت را آشکار نمى کند.
این اپلیکیشن ها مانند برنامه پیام رسان یا هرگونه اپلیکیشن خبرى مى توانند بدون رضایت کاربر به راحتى 

صورت او را ردیابى و عکاسى کنند یا با کمک دوربین پشتى دستگاه تصویربردارى انجام دهد.
وى معتقد است این یک حفره امنیتى است که باید رفع شود. به عقیده او تنها راه ممکن براى حفاظت خود در 

برابر چنین هکى، استفاده از پوشش هاى دوربین است که به طور آنالین نیز فروخته مى شوند.
همچنین کاربر مى تواند دسترسى اپلیکیشن هاى مختلف به دوربین را مسدود کند و همیشه از اپلیکیشن 

دوربین موبایل استفاده کند.
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آمار شــگفت انگیز اســتفاده کاربــران از اینترنت و
شبکه هاى اجتماعى، باعث شده تا هر کسب و کارى 
به دنبال تبلیغات با هزینه مناســب و اثربخشى باال در 
فضاى مجازى باشد. کاربران از هر چهار دقیقه گذران 
وقت در اینترنت، یک دقیقه را در شبکه هاى اجتماعى 
مى گذرانند! در این مطلب قصد داریم روش هاى دیده 
شدن در دو بستر اصلى براى تبلیغات موبایل را به شما 

ارائه دهیم.

تبلیغات موبایل
همانطور کــه مى دانیــد در حــال حاضــر تلگرام 
پرمخاطب ترین و محبوب ترین شــبکه اجتماعى در 
ایران اســت و طبق آمار بیش از 45 میلیون ایرانى در 
این پیام رسان عضو هستند. پس بهتر است با دو مدل 
از پربازده ترین روش ها براى تبلیغات در کانال تلگرام 

آشنا شوید.
اگر به دنبال نمایــش تبلیغ به تعداد زیــادى از افراد 
هستید این روش را به شما توصیه مى کنیم. همانطور 
که مى دانید آمار تعداد کاربرانى که پیام ها را در تلگرام 
مشاهده مى کنند در قسمت پایین هر پیام قابل مشاهده 
اســت. معیار روش تبلیغات بازدیدى، تعداد view یا 
همان بازدیدهایى است که توسط خود تلگرام در پایین 

پست تبلیغاتى شما نمایش داده مى شود.

تبلیغات کلیکى
معیار این روش، تعداد کلیک هایى اســت که بر روى 
لینک تبلیغاتى شما صورت مى گیرد. پس اگر مدیریت 
بودجه تبلیغاتى برایتان خیلى اهمیت دارد این روش را 
به شما توصیه مى کنیم. زیرا این روش تبلیغات موبایل 
شما را قادر مى سازد تا عالوه بر کنترل دقیق نسبت به 

بازخورد تبلیغ، بابت هزینه صرف شده نرخ مشخصى از 
بازدید کننده را در اختیار داشته باشید.

چرا تبلیغ در اینستاگرام؟
اگر شــما قصد تبلیغات در اینســتاگرام را دارید باید 
بگوییم راه درستى را انتخاب کردید چرا که طبق آمار 
بیش از 15 میلیون ایرانى در این برنامه حساب کاربرى 
دارند و طبق پژوهشى از سوى شرکت تحقیقات بازار 
فارستر، اینستاگرام در مقایسه با فیسبوك یا توییتر، از 
ســطوح فوق العاده باالترى (400 درصد) در تعامالت

 کاربر-برند برخوردار است. در ادامه دو روش از بهترین 
روش هاى تبلیغ در اینستاگرام را معرفى مى کنیم.

تبلیغات ساعتى
معیار این روش، مدت زمانى است که پست تبلیغاتى 
شــما (عکس یا کلیپ) در صفحه اینستاگرام منتشر 

مى شود.

تبلیغات بازدیدى
در روش تبلیغات بازدیدى اینستاگرام همانند تبلیغات 
بازدیدى در تلگرام، معیار تعداد بازدیدهایى هست که 
در زیر کلیپ شــما نمایش داده مى شود. همانطور که 
مى دانید تعــداد بازدید یا view در اینســتاگرام تنها 
براى کلیپ ها نشان داده مى شود. پس اگر این روش را 
انتخاب مى کنید حتمًا در نظر داشته باشید که محتواى 
تبلیغى شــما باید کلیپ (نهایتًا یک دقیقه اى) باشد. 
تفاوت تبلیغ بازدیدى در اینســتاگرام با تلگرام در این 
است که در اینستاگرام زمانى یک بازدید لحاظ مى شود 
که یک کاربر محتواى کلیپ شــما را به صورت کامل 
مشاهده کرده باشد. پس اگر یک کاربر نیمى از کلیپ 

را مشــاهده کند یک بازدید حساب 
نمى شود.

نکات مهم
نکته اى که باید به آن توجه کنید این است که 
متأسفانه بسیارى از افراد سودجو با استفاده 
از نرم افزارها و سایر روش هاى غیر واقعى، 

تعداد بازدیدها و کلیک هاى پســت تبلیغاتى شــما را 
افزایش مى دهند و بــا پذیرفتن تبلیغــات و دریافت 
هزینه هاى گزاف و یا حتى کمتر از عرف بازار، مردم را 
فریب مى دهند. لذا به شما پیشنهاد مى کنیم تا از یکى 
از حرفه اى ترین مجریان تبلیغات موبایل استفاده کنید. 
موبودید سرویسى است که مى تواند در این حوزه شما 

را یارى کند.
ســامانه موبودید در تبلیغات کلیکــى تلگرام، زمانى 
هزینه تبلیغات را از شما کســر مى کند که یک کاربر 
واقعى و غیر تکرارى بر روى لینک شــما کلیک کند. 
همینطور با ارائــه پنل کاربرى رایــگان، این امکان 
را در اختیار شــما قرار مى دهد کــه وضعیت آمارى 
تبلیغات خودتان را پیوســته مشاهده و مدیریت کنید. 
در تبلیغــات بازدیــدى، پســت تبلیغاتــى شــما را 
در بهترین کانال هــاى تلگــرام در معرض نمایش
میلیون ها کاربر قرار مى دهد و برند شــما را محبوب 

مى سازد.
همینطور بــا ارزیابى کیفیت پیج هــاى پرمخاطب و 
محبوب در اینستاگرام، هر دو روش تبلیغات بازدیدى 
و ساعتى را با باالترین سطح بازدهى و هدفمندى، با 
هدف دیده شدن کسب و کار شــما در جامعه هدف و 
جذب فالوورهاى هدف انجام مى دهد و بدین منظور 

پیکج هاى متفاوتى در نظر گرفته اند.

از مشــاوره تبلیغاتــى 
رایگان موبودید بهره ببرید و 

کسب درآمد کنید
در صورتــى کــه مى خواهید در 
موبودید تبلیغ کنید و نگران کارآمد 
نبودن تبلیغ خود هستید، مى توانید 
از کارشناسان آن کمک بگیرید. 
کارشناسان موبودید آماده اند تا در 
زمینه طراحى تبلیغ، تنظیمات مربوط به هدفمندى و 
موارد دیگر به شــما کمک کنند. کافى است تماس 
بگیرید تا از مشــاوره تبلیغاتى رایگان بهرمند شوید. 
همچنین اگر یک کانال تلگرام یا پیج اینستاگرامى 
پربازدید دارید یا اگر توســعه دهنده اپلیکیشن هاى 
موبایل هســتید، مى توانید با همکارى موبودید و از 
راه تبلیغات موبایل کسب درآمد کنید. کافى است تا 
در سایت موبودید عضو شوید و تبلیغ هاى متناسب 
با موضوع فعالیت خــود را بــه کاربرانتان نمایش 
دهید و هزینه دریافت کنیــد. با این همکارى دیگر 
نگرانى هایى همچون یافتن تبلیغ و چانه زدن ســر 
قیمت را نخواهید داشــت و مى توانید به طور منظم 
اقدام به نمایش روزانه تبلیغات کرده و درآمد کسب 

کنید.
جهت دریافت اطالعات بیشــتر و مشاوره در حوزه 
کسب درآمد و یا تبلیغات موبایل مى توانید از طریق 
شــماره تماس 02126291632 با پشــتیبانى این 

سامانه در ارتباط باشــید. موبودید داراى نماد اعتماد 
الکترونیک از مرکز توســعه تجارت الکترونیک است 
و صحت فعالیت این سامانه به تأیید رسمى این نهاد 

رسیده است.

 تبلیغات موبایل در 
اینستاگرام 

و تلگرام

دوربین آیفون؛ ابزار هکرها!

UNITEK Y-1092 یک دستگاه کاربردى با قابلیت انجام چند عملکرد به صورت همزمان 

اســت. همچنین، مى توانید هر نوع کارت حافظه SD و حافظه فلش را به این دســتگاه 
همه کاره متصل و از اطالعات آن ها نیز استفاده کنید.

UNITEK یکى از شــرکت هاى تولیدکننده لوازم جانبى USB نظیر شــارژر، هاب، 
آداپتور تبدیل، کابل شارژ و کارت هاى PCI-E ارائه کننده پورت هاى USB3.0 است که 

محصوالت متنوع و باکیفیتى را عرضه کرده است.
Y-1092 یونیتک یک دســتگاه کاربردى با قابلیت انجام چند عملکرد به صورت هم زمان 

است. این محصول این امکان را به شما مى دهد که هارددیسک یا SSD اینترنال خود را 
به مبدل ساتاى داخلى آن متصل و به صورت یک هارددیسک اکسترنال از اطالعات روى 

آنها نسخه پشتیبان تهیه کنید. 
براى این  کار کافى است تا هارددیسک یا درایو حالت جامد خود را از قسمت کانکتورهاى 
آن وارد محفظه مخصوص کنید، پس از چند ثانیه هارددیسک شما به عنوان یک دیسک 

مجزا توسط کامپیوتر شناسایى مى شود و اطالعات آن قابل استفاده است. 
همچنیــن، مى توانیــد هــر نــوع کارت حافظــه SD و حافظــه فلــش را بــه 
ایــن دســتگاه همــه کاره متصــل و از اطالعــات آنهــا نیــز اســتفاده کنیــد. این 
محصــول بــا تمــام هارددیســک هاى 2,5 و 3,5 اینچــى در ظرفیت هــاى 
مختلــف ســازگار اســت و از رابط ســاتا 3 بــراى نقــل  و  انتقــال داده ها اســتفاده

 مى کند. 
 SCSI با سرعت انتقال داده تا 5 گیگابیت  بر  ثانیه و سازگار با پروتکل USB3.0 دو درگاه
و قابلیت ورود به حالت استندباى پس از 30 دقیقه عدم فعالیت، دیگر ویژگى هاى ایستگاه 

چندمنظوره Y-1092 یونیتک را تشکیل مى دهند.

SCSI گیگابیت  بر  ثانیه و سازگار با پروتکل I 5 با سرعت انتقال داده تا 5 USB3.0 0دو درگاه

30 دقیقه عدم فعالیت، دیگر ویژگى هاى ایستگاه  و قابلیت ورود به حالت استندباى پس از
2چندمنظوره Y-1092 یونیتک را تشکیل مى دهند.

UNITEK Y-1092
 یک ایستگاه چندمنظوره است

نرم افزارى
 براى گرفتن 

سلفى هاى بهتر
محققان نرم افزار موبایلــى ارائه کرده اند که به 

کاربران کمک مى کند تا گرفتن ســلفى هاى عالى 
را بیاموزند. الگوریتم به کار رفته در ایــن نرم افزار کاربر را 

راهنمایى مى کند که چطور دوربین را بگیرد تا بهترین قاب ممکن 
را ثبت کند. «دان وگل»، استاد علوم کامپیوتر دانشگاه واترلو مى گوید: 

«سلفى به یکى از روش هاى معمول اشتراك گذارى حس و حال و تجربیات 
تبدیل شده است.» این نرم افزار برخالف نرم افزارهاى فعلى که عکس ها را بعد 

از ثبت بهبود مى دهند، در حین گرفتن عکس کاربر را کمک مى کند تا بهترین عکس را 
بگیرد. در مسیر توسعه این الگوریتم، گروه از اسکن هاى سه بعدى دیجیتال گرفته شده از افراد مختلف 
استفاده کردند. آنها با در اختیار داشتن این اسکن هاى سه بعدى و با دوربین مجازى و نورپردازى کامپیوترى، با کمک 
نرم افزارى که نوشتند سلفى هاى مجازى مختلفى در حاالت مختلف گرفتند و این امکانات به آنها اجازه داد، وضعیت هاى 
مختلف نظیر نوع نورپردازى، موقعیت چهره و ابعاد چهره را مورد آزمایش قرار دهند. سپس این سلفى هاى مجازى را با 
دیگران به اشتراك گذاشتند و هزاران نفر در انتخاب بهترین سلفى سهیم شدند و نظر خود را بیان کردند. محققان از 

این آراء براى توسعه الگوریتم مورد نظر خود کمک گرفتند. این محققان تصاویر گرفته شده به این روش را با 
تصاویر گرفته شده با نرم افزارهاى معمول عکاسى مقایسه کردند که نرم افزار آن ها برترى 26 درصدى در 

گرفتن بهترین سلفى ها را نشان مى داد. به عقیده وگل این تنها آغازى است بر آنچه 
مى توان در این حوزه انجام داد، به طورى که مى توان پارامترهاى دیگرى 

نظیر آرایش مو، نوع لبخند و حتى نوع پوشش را نیز به آن اضافه کرد.

نرم افزارى
 براى گرفتن 

رسلفى هاى بهتر
را
«سلف
تبدیل
م از ثبت بهبود
بگیرد. در مسیر توسعه اینال
استفاده کردند. آنها با در اختیار داشتن این
نرم افزارى که نوشتند سلفى هاى مجازى مخ
مختلف نظیر نوع نورپردازى، موقعیت چهر
دیگران به اشتراكگذاشتند و هزاران نفر
این آراء براى توسعه الگوریتم مورد نظ
تصاویرگرفته شده با نرم افزارهاى م
گرفتن بهترین سلف
مى توان در این حو
نظیر آرایش مو، نوع

تجهیزات خانه هوشمند مثًال چراغ هایى که از طریق تلفن همراه کنترل مى شوند، این روزها محبوبیت 
بسیارى در بین مردم یافته اند. حاال اگر این تجهیزات توسط مهاجمان مورد حمله قرار گیرند، به سادگى 

آسایش ما به خطر مى افتد.
 GE در تحقیقى دریافته اند که چراغ هاى هوشــمند تولید شــده توسط شرکت هاى FAU محققان 
IKEA،، فیلیپس و Osram مشکالت امنیتى دارند. این گروه موفق شدند چراغ هاى هوشمند را با یک 
فرمان رادیویى که از مسافتى بیش از  100 متر ارسال مى شد کنترل کنند. عالوه بر این، آنها موفق شدند 
کارى کنند تا کاربر قادر به کنترل چراغ ها نباشد و حتى شدت نور و رنگ چراغ ها را به دلخواه تغییر دهند.

این محققان ضعف هاى امنیتى قابل توجهى را در ZigBee، یکى از مهم ترین استانداردهاى بى سیم 
مورد استفاده در خانه هاى هوشمند یافتند. پیش بینى مى شود که بیش از صد میلیون محصول خانه هوشمند 
در سرتاسر دنیا از این استاندارد استفاده مى کنند. جدیدترین نسخه این استاندارد، ZigBee 3.0 که در سال 
2016 عرضه شده است، ویژگى راه اندازى لمسى را ارائه مى کند که توسط آن مى توان ابزارهاى جدید را 
به شبکه فعلى خانه هوشمند افزود یا شبکه جدیدى را پیکربندى کرد. این گروه از محققان نشان دادند 
که این ویژگى ZigBee ضعف هاى امنیتى مهمى دارد، به طورى که مهاجمان مى توانند با استفاده از 

آن به خانه هوشمند نفوذ کنند.
 این محققان احتمال مى دهند که سایر قابلیت هاى خانه هوشمند که بر اساس این استاندارد عمل مى کنند 
و امنیت خانه هوشمند را تحت تأثیر قرار مى دهند نظیر سامانه هاى گرمایش خانه، قفل در ها و سامانه هاى 
هشــداردهنده نیز راه را براى مهاجمان باز گذارند. این کارشناسان توصیه مى کنند که ویژگى راه اندازى 
لمسى محصوالت مبتنى بر ZigBee 3.0 غیرفعال شود. برخى از تولیدکنندگان تجهیزات خانه هوشمند 

بعد از انتشار این نتایج اقدام به  به روزرسانى محصوالت خود کرده اند.

محصوالت خانه هوشمند در معرض آسیب قرار دارند
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روستاى کوهستانى «گلین»، در فاصله 50 کیلومترى جنوب غربى شهر سنندج در استان 

ى آن بیشتر به کشاورزى و 
تا بافت پله کانى دارد و اهال

کردستان واقع شده است. این روس

تند و از این طریق امرار معاش مى کنند.
باغدارى مشغول هس

در  حاشیه 
یکصد و بیستمین 

نشست خبرى 
سخنگوى 
قوه قضائیه

به مدت 6سال است که با نزدیک شدن ایام اربعین 
حسینى، اهالى منطقه «عین دو» اهواز طى یک 

حرکت خود جوش مردمى مسیر چندکیلومترى را با 
پاى پیاده از اهواز به سمت مرز چذابه مى روند.

پاکسازى 
خیابان هاى تهران از 
معتادان متجاهر و 

خرده فروشان مواد 
مخدر

صور غالمى، وزیر جدید علوم، 
من

تحقیقات و فناورى که روز 

یک شنبه توانست از مجلس 

شوراى اسالمى رأى اعتماد 

بگیرد صبح دیروز در این 

وزارتخانه حضور یافت و مورد 

استقبال معاونین و کارمندان
 خود قرار گرفت.

م کویرى است واقع در بخش کویرات یکى از بخش هاى تابعه شهرستان 
«سیازگه» نا

 غربى و مجاورت مرنجاب 
هان. این بیابان در نواحى

ن و بیدگل در استان اصف
آرا

ه و در نواحى مرکزى خاك هاى قلیایى با پوشش 
پوشیده از تپه هاى ماسه اى تثبیت شد

شترسوارى نیز برگزار مى شود.  
اهى اندك دارد. در کویر سیازگه مسابقات 

گی

تحصیل کودکان افغان 
در قم و قزوین

بدون شرح

وان رشت در میان 
منطقه سرا

جنگل هاى انبوه سال هاست 

دفع غیر اصولى آن 
از زباله و 

رنج مى برد. شیرابه هاى ناشى 

از این زباله ها به رودخانه 

هرود و در ادامه به 
سیا

دریاى خزر سرازیر مى شود.


