
 7 گل خاطره انگیز در سال 97

از تیام و سیدجالل تا جام جهانی!

به آینده نیسان Z و GT-R امیدوار باشید!
نسل فعلی نیسان GT-R و Z کامال قدیمی شده اند و ژاپنی ها هم به 
خوبی از این موضوع آگاه هستند. مدیر برنامه ریزی نیسان تأیید کرده 
این شرکت آینده ای برای دو خودروی اسپورت خود متصور است. 
البته به نظر نمی رسد جانشین این دو خودرو در آینده ای نزدیک 

پدیدار شوند.
او گفته است: »ما Z و GT-R را داریم که طرفداران زیادی دارند و ما 
هم این خودروها را دوست داریم. من نمی توانم وارد جزئیات بشوم اما دوست 
دارم بگویم که آینده ای برای این دو خودرو متصور هستیم«. مدیران نیسان 
از گفت وگو درباره  GT-R بیشتر استقبال کرده اند. این خودروساز عالقه ای 
ندارد که ما خودروی تولید محدود GT-R50 را به عنوان پیش نمایش 
نسل جدید گودزیال قلمداد کنیم. این کانسپت در نهایت می تواند شمه ای 
از آنچه که انتظارش می کشیم را نمایان کند. شایعاتی منتشر شده اند که 
بر پایه  آن نسل جدید GT-R از تکنولوژی الکتریکی هم استفاده خواهد 
کرد و به نظر می رسد مدیر نیسان هم در همین جهت سخن گفته است. 
او به تاپ گیر گفته است: »به همین دلیل است که ما با e-Power به 
سمت الکتریکی سازی حرکت می کنیم. در نهایت باید با قوانین کنار بیاییم ولی 
خودرویی هیجان انگیز داشته باشیم. این کار همیشه آسان نیست اما جهِت ما 
همین است. ولی ما هنوز هم به دنبال آینده  خودروهای اسپورت و هیجان انگیز 
برای راننده هستیم«. اگرچه نیسان تأیید کرده نسل جدید Z تولید خواهد شد 
اما این برند هنوز هم اشاره ای به جزئیات نکرده است. گفته شده برای اولین بار 

در این خودروی اسپورت از پیشرانه 4 سیلندر توربو استفاده خواهد شد.

 ژاپنی ها در اندیشه سفر به ماه

7 گل مهمی که در سال 97 برای تیم های ایرانی زده شد را مرور می کنیم.
به گزارش وبسایت نود، سال 97 پر بود از گل هایی که سرنوشت بازی، جام و حتی 
سال را عوض کرد. مانند گل کریم انصاری فرد از روی نقطه پنالتی به پرتغال یا گل 
به خودی بازیکن مراکش که منجر به داغ تر شدن جام جهانی برای ایرانی ها شد. یا 
گل هایی که جالل حسینی، علی علیپور و گادوین منشا در مقاطع مختلف لیگ 
قهرمانان آسیا به ثمر رساندند تا شاگردان برانکو حضور در فینال این تورنمنت را تجربه 
کنند. همچنین گل مامه تیام به خونه به خونه که باعث شد استقالل هم در امسال را 
بدون جام تمام نکند. و همچنین گل هایی که نساجی و نفت مسجدسلیمان را در هفته 

آخر به لیگ برتر رساند.
آخرین گل ایران در جام جهانی را کریم انصاری فرد از روی نقطه پنالتی به پرتغال 
زد. گلی که امیدهای صعود را برای دقایقی به اردوی تیم ملی برگرداند؛ البته تا آن 

بغِل پای طارمی!
سه بازی و 15 دقیقه تا پایان لیگ زمان بازی باقی مانده بود که گل وحید امیری به 

پدیده، قهرمانی تیم برانکو در لیگ هفدهم را قطعی کرد.

مامه تیام در نیم فصل حضور در استقالل هم گل زیاد زد و هم گِل سرنوشت ساز. 
مهم ترین گل اش هم در فینال جام حذفی مقابل خونه به خونه به ثمر رسید که منجر 

به این شد استقالل در سال 97 یک جام باالی سر ببرد.
در سال 97 شیرین ترین اتفاق برای مازندرانی ها هم رقم خورد. نساجی با برد 6 گله 
مقابل راه آهن بعد از 24 سال به سطح اول فوتبال برگشت. گل ششم نساجی را رحمان 
جعفری به ثمر رساند که خیال قائمشهری ها را از بابت صعود کرد. دیگر تیم صعود 

کننده به لیگ برتر نفت مسجدسلیمان بود که با تساوی هفته آخر، لیگ برتری شد.
پرسپولیس برای رسیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا، چند گل  سرنوشت ساز به 
ثمر رساند، ولی گل سیدجالل از این جهت متمایز بود که در دقیقه 90 راه فینالیست 
شدن را استارت زد. پرسپولیس که همان ابتدای راهِ حذفی با تساوی مقابل الجزیره 
از جام کنار می رفت، با گِل لحظه آخری جالل حسینی راهی مرحله یک چهارم شد.

دقیقه 90، اولین بازی جام جهانی، گل به خودی بازیکن مراکش، جونم ایران!
منشا برای رساندن پرسپولیس به جمع چهار تیم برتر آسیا، شبیِه شخصیت های 
کارتون فوتبالیستها، یکی یکی بازیکنان حریف را نقش بر زمین می کرد تا دروازه خالی 

حریف را باز کند. گِل سوم پرسپولیس به الدحیل، شاهکارِ این بازیکن بود. البته در 
نیمه نهایی، علی علیپور هم یک گل سرنوشت ساز زد.

آژانس فضایی ژاپن این روزها درگیر برنامه جدیدی برای 
پرتاب کاوشگری به سوی ماه است؛ پروژه ای که بخشی 
برای فرستادن فضانورد  برنامه جاه طلبانه و بزرگتری  از 
به ماه شمرده می شود، در عین حال موفقیت این برنامه 

بلندپروازانه اما و اگرهای زیادی دارد.
به گزارش شامگاه یکشنبه خبرنگار علمی ایرنا، چند روز پیش 
آژانس هوافضای ژاپن با همکاری شرکت تویوتا از طرح مفهومی 

خودروی ماه نورد بزرگی پرده برداشت که امید دارد روزی آن را به 
سوی ماه پرتاب کند. خودروی شش چرخی بزرگتر از یک مینی بوس 
با کابین تحت فشار و هدایت خودکار که از باتری های خورشیدی برای 
رسیدن به ماه خواهد کرد. خودرویی که اگر همه چیز به خوبی پیش 
برود قرار است تا پیش از سال 2029 ساخته شده و تا پیش از رسیدن 

نخستین فضانوردان ژاپنی به سوی ماه پرتاب شود.
در اندیشه کشف ماه

آژانس هوافضای ژاپن این روزها درگیر برنامه جاه طلبانه ای برای 
سفر به ماه است. پروژه ای که با نام »برنامه اکتشافی ماه« خوانده 
 SELENE می شود و اولین فاز آن در سال 2007 با پرتاب ماهواره
)یا آنطور که معمول تر است کاگویا( شروع شد. هرچند که پیشتر 
نیز ژاپنی ها در سال 2003 کاوشگر Hiten را به سوی ماه فرستاده 
بودند. در قدم بعدی هدف آژانس فضایی ژاپن فرستادن کاوشگری به 
سطح ماه بود. با این حال مراحل بعدی برنامه با تاخیر فراوان مواجه 
شد و با وجود انتشار طرح های متعدد، بودجه و اراده کافی برای پرتاب 

هیچکدام از این کاوشگرها وجود نداشت و در نتیجه هیچیک به جایی 
نرسید. تازه ترین طرح این آژانس فضایی برای پرتاب کاوشگری به ماه 
طرح SLIM یا ماه نشین هوشمند برای تحقیق در مورد ماه است. 
کاوشگری که توسط صنایع سنگین میتسوبیشی ساخته شده و قرار 
است تا سوار بر یک موشک H-IIA تا سال 2021 از مرکز فضایی 

تانیگاشیما به سوی ماه پرتاب شود.
 سفر سرنشین دار

به این ترتیب در گام بعدی ژاپنی ها به فرستادن نخستین فضانوردان 
خود به ماه می اندیشند. دست کم این چیزی بود که سال پیش پس از 
مشخص شدن اولین جزئیات برنامه جدید ناسا برای بازگشت به ماه و 
همچنین ساخت ایستگاه فضایی جدیدی در مدار آن اعالم شد. بر این 
اساس ایده آژانس هوافضای ژاپن این است که ابتدا در برنامه فضایی 
ناسا برای بازگشت به ماه همکاری کند و اگر همه چیز به خوبی پیش 
برود تا سال 2030 بتواند اولین فضانوردان خود را به ایستگاه فضایی 
به مقصد کره ماه، روانه کند. طرح مفهومی شرکت تویوتا هم درصورت 

ساخت، قرار است پیش از انجام این سفر روانه ماه شود و منتظر بماند 
تا اولین فضانوردان ژاپنی به ماه برسند.

وضعیت کنونی
 )JAXA( /»آژانس کاوش های هوافضای ژاپن« یا اختصارا »ژاکسا«
در سال 2003 با ادغام سازمان های فضایی این کشور تاسیس شد و 
امروزه مسئول تحقیق، توسعه فناوری و پرتاب ماهواره به مدار زمین 
است. ژاپن در دهه هفتاد میالدی به چهارمین کشوری بدل شد که 
توانایی پرتاب ماهواره به فضا را دارد و امروزه برای پرتاب های فضایی 
خود به پرتاب گرهای خانواده H-II متکی است. این کشور اکنون 
یکی از فعال ترین شرکای بسیاری از برنامه های فضایی، از پرتاب 
کاوشگرهای بین سیاره ای گرفته تا تحقیقات فضایی در ایستگاه فضایی 
بین المللی شمرده می شود. حتی »کیبو« بزرگترین ماژول ایستگاه 
فضایی بین المللی نیز ساخت ژاپن است. آژانس هوافضای ژاپن این 
روزها جدا از تمرکز روی پروژه های مشترک به رساندن خود به ماه 

و مریخ فکر می کند. 

 رکوردی دیگر برای استقالل

پیروز مقابل همه
نساجی مازندران چهلمین تیمی شد که استقاللی ها در 

لیگ برتر آن ها را شکست می دهند.
به گزارش وبسایت نود، شاگردان وینفرد شفر آلمانی در تیم 
استقالل که نتایج قابل قبولی در نیم فصل دوم در لیگ برتر 
کسب کرده اند، شب گذشته در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم 
تازه لیگ برتری شده ی نساجی مازندران رفتند. استقاللی ها در 
حالی میزبان نساجی بودند که این تیم اولین فصل حضورش 
در لیگ برتر را تجربه می کند و در بازی رفت مقابل استقالل 
به تساوی بدون گل رسیده بود. آبی های پایتخت در بازی شب 
روی  از  اول  نیمه  در  تبریزی که  مرتضی  با تک گل  گذشته 
نقطه ی پنالتی به ثمر رسید، موفق شدند با یک گل میهمان تازه 
لیگ برتری شده ی خود را شکست دهند. برد دیشب استقالل، 
چهلمین برد این باشگاه مقابل یک تیم در تاریخ لیگ برتر بود. 
آبی های پایتخت پیش از این موفق شده بودند در لیگ برتر 39 
تیم مختلف را شکست دهند. از نظر آمار پیروزی برابر بیشترین 
آبی های  تهران رکورددار است.  استقالل  برتر،  لیگ  تیم ها در 
تهرانی تاکنون موفق به پیروزی برابر هر 40 تیمی که در لیگ 

برتر مقابل آن ها به میدان رفته اند، شده اند. 
از نظر برد مقابل تیم های مختلف در لیگ برتر بعد از استقالل 
تهران، پرافتخارترین تیم تاریخ لیگ برتر سپاهان اصفهان قرار 
دارد. زرد پوشان اصفهانی مقابل 39 تیم مختلف در تاریخ لیگ 
برتر به پیروزی رسیده اند. تنها تیمی که سپاهان نتوانسته آن را 
در لیگ برتر شکست دهد، آلومینیم هرمزگان است. سپاهانی ها 
در تنها فصلی که آلومینیم هرمزگان در لیگ برتر حضور داشت، 

در هر دو بازی رفت و برگشت مقابل این تیم متوقف شدند.
بعد از سپاهان هم 3 تیم پرسپولیس، سایپا و فوالد خوزستان  
قرار دارند که هر کدام 38 تیم را در لیگ برتر برده اند. قرمزپوشان 
پایتخت در تقابل با 40 تیمی که در ادوار مختلف لیگ حضور 
داشته اند مقابل 37 تیم به پیروزی رسیده  بودند که این فصل و 
در بازی رفت در ورزشگاه آزادی موفق شدند نساجی مازندران 
را شکست دهند تا قرمزپوشان مازندرانی بردهای پرسپولیس 

مقابل تیم های مختلف را به عدد 38 برسانند. 
شهرداری تبریز و نفت مسجد سلیمان تنها تیم هایی هستند 
که پرسپولیس بردی برابر آنها نداشته است. پرسپولیس در دو 

نفت  مقابل  برد  فرصت  لیگ هجدهم  در  برگشت  رفت  بازی 
مسجد سلیمان را از دست داد. شاگردان برانکو ایوانکوویچ در 
هر دو بازی رفت و برگشت مقابل این تیم به تساوی رسیدند. 
سرخپوشان پایتخت برای تقابل با شهرداری تبریز باید منتظر 
صعود این تیم لیگ یکی به لیگ برتر باشند. شهرداری تبریز 
در 2 فصلی که در لیگ برتر حضور داشت، 4 بار با پرسپولیس 
روبه رو شد که حاصل آن یک شکست برای پرسپولیس و 3 

تساوی بود.
و یکی  است  مقابل سایپا هم بی شکست  تبریز  شهرداری 
از 2 تیمی که نارنجی پوشان در طول تاریخ موفق به غلبه بر 
آن نشده اند، است. دیگر تیمی که سایپا برابر آن بردی نداشته، 
نساجی مازندران است. سایپایی ها در بازی رفت این فصل مقابل 
نساجی به تساوی یک بر یک رسیدند و این شانس را دارند که 
در بازی برگشت مقابل این تیم تازه لیگ برتری شده، تعداد 

بردهای خود مقابل تیم های مختلف در لیگ برتر را به عدد 
39 برسانند.

فوالد دیگر تیمی که به طور مشترک در رده سوم قرار دارد، در 
لیگ هفتم حاضر نبود وهمین امر باعث شد با شیرین فرازی که 
تنها در این دوره حاضر بود روبه رو نشود و فرصت پیروزی مقابل 
این تیم را نداشته باشد. به جز این، فوالد برابر ماشین سازی تبریز 

هم تاکنون بردی نداشته است.

پند روز
هدیه روز پدر

پیشنهاد هایی برای خوشحال کردن پدران تان

پدر هرکس از دید او بهترین پدر دنیاست. به همین دلیل خیلی ها دوست 
دارند نه تنها برای هدیه روز پدر بلکه به مناسبت های مختلف بهترین کادو 
را به پدر یا پدربزرگ خود بدهند. حاال که چند روزی بیشتر تا روز پدر 
نمانده بر آن شدیم تا در این مطلب چند پیشنهاد برای هدیه روز پدر به 
شما بدهیم. ار آنجایی که آخر سال است و احتماال درگیر کار و خرید و 
نظافت هستید و وقت کافی برای خرید رفتن ندارید. پیشنهاد می کنیم از 
خرید اینترنتی استفاده کنید تا هم در وقت صرفه جویی کرده باشید و هم 

انواع و اقسام مدل ها را یک جا ببینید و راحت تر انتخاب کنید.
ساعت مچی مردانه

ساعت مچی یکی از اکسسوری هایی است که تقریبا همه آقایان از آن استفاده 
می کنند. ساعت مچی انواع مختلفی دارد از اسپورت تا رسمی و کالسیک، کرنومتر دار 
و با بند های چرم یا ساده. اگر نمی دانید که ساعت بند چرمی را انتخاب کنید یا بند 
فلزی، بهتر است به تیپ و استایل و سلیقه پدرتان توجه کنید و تصمیم درست را 

بگیرید.
کتانی ورزشی

اکثر پدر ها عاشق پیاده روی هستند. مخصوصا پدر های سن باالتر و بازنشسته که 
برای گذراندن اوقات فراغت شان با رفقا به پارک می روند، حتما به یک جفت کتانی 
راحت و سبک نیاز دارند. پس می توانید با خرید کتانی ورزشی و مناسب آن ها را 

خوشحال کنید.
ست کیف و کمربند و جاسوئیچی چرم

ست چرم یکی از گزینه های مناسب برای هدیه به پدران در هر سنی است. کیف 
پول و کمربند را همه نیاز دارند و با هدیه گرفتن آن خیلی خوشحال خواهند شد.

لوازم شخصی برای پدر های باسلیقه
ماشین ریش تراش و کرم بعد از اصالح و یا یک ست کامل اصالح از جمله لوازمی 
است که همه آقایان نیاز دارند. حاال اگر پدرتان به اصالح صورت خود خیلی اهمیت 
می دهد و سالمت و زیبایی پوستش از دغدغه های همیشگی اش هست چه بهتر 
که با هدیه دادن ست اصالح او را غافلگیر کنید. اگر پدر سختگیری دارید هم به 

برند ماشین ریش تراش دقت کنید و هم به تعداد کارهایی که می تواند انجام بدهد.
عطر و ادوکلن

بخشی از خوش پوشی آقایان به بوی ادوکلن شان برمی گردد. اگر پدرتان یک عطر 
خاصی را استفاده می کند همان عطر را تهیه کنید، ولی اگر پدری تنوع طلب دارید 
عطری جدید را برایش انتخاب کنید. بیشتر آقایان عطر های تلخ یا گس خنک را 

ترجیح می دهند.
هدیه ای برای پدر های عشق ماشین!

نگران نباشید! نمی خواهیم خرید ماشین را به شما پیشنهاد دهیم. البته اگر پول 
خرید ماشین را دارید که حرفی نیست. ولی اگر پول تان به ماشین نمی رسد، لوازم 
جانبی آن را امتحان کنید، لوازمی مثل صندلی های جمع وجور سفری، جای سی دی 

موسیقی و ...
جعبه ابزار برای پدر های فنی

در این که پدر ها عاشق تعمیر وسایل خانه هستند هیچ شکی نیست. اما اگر ابزار 
تعمیرات آن ها قدیمی و فرسوده شده، می توانید جعبه ابزاری پر از ابزار و وسایل 
ضروری برایشان تهیه کنید تا با شوق و ذوق بیشتری به تعمیر وسایل خانه بپردازند. 

قطعا مادرتان هم کلی دعایتان می کند!
کتاب و فیلم برای پدر های فرهنگی

اگر پدرتان اهل مطالعه است و کتابخانه ای پر از کتاب های مختلف در خانه 
از فرزندانش هدیه  اگر چندین کتاب جدید هم  دارد. حتما خوشحال می شود 
بگیرد. کتاب های داستانی یا کتاب های تاریخی از موضوعاتی است که پدر ها از 
آن ها استقبال می کنند. پس با توجه به سلیقه پدرتان بهترین کتاب ها را برایش 
انتخاب کنید. عالوه بر کتاب می توانید فیلم و یا آلبوم موسیقی های قدیمی و سنتی 

خاطره انگیز را هم برایش در نطر بگیرید.
لوازم ورزشی برای پدران ورزشکار

خرید وسیله ورزشی مثل تردمیل از آن هدیه های عمر است. نه فقط به خاطر 
قیمتش که بیشتر به دلیل کارآیی که دارد. پدر ها کمتر فرصت ورزش دارند و از 
آن مهم تر کمتر عالقه دارند که به باشگاه بروند. هوای بیرون هم که نیمی از سال 
کثیف است. چه بهتر که در خانه برای سالمت شان وسیله ورزش مهیا کنیم. تردمیل، 

دوچرخه ثابت و میله بارفیکس گزینه های خوبی هستند.
این کاال ها تنها پیشنهاد هایی بود برای اینکه بتوانید راحت تر و سریع تر هدیه روز 
پدر را انتخاب کنید. البته آن چیزی که هدیه را ویژه می کند عشق و محبتی است 

که موقع انتخاب هدیه و تقدیم کردن آن نثار پدران تان می کنید.

ویژگی »دنبال کردن« گفت وگو های توئیتر در مرحله  
ارزیابی است

توئیتر در حال بررسی اضافه کردن دکمه ای جدید به شبکه  اجتماعی خود است 
که با فشردن آن می توان بدون الیک کردن یا درج نظر، گفت وگو ها را دنبال کرد 
و از آن ها باخبر شد. یکی از کاربران توئیتر که از مهندسان نرم افزار معروف به 
شمار می رود یعنی »جین مانچون وونگ« )که در زمینه  یافتن ویژگی های جدید 

در اپلیکیشن ها معروف است( به این موضوع پی برده است.
این کاربر پس از یافتن کد های مربوط به ویژگی یادشده آن را با کاربران در میان 
گذاشت که حساب کاربری رسمی توئیتر اعالم کرد که قطعه کد های پیداشده توسط او 

مربوط به ارزیابی ویژگی جدید در این شبکه  اجتماعی است.
این ویژگی باعث می شود تا یک دکمه  جدید به گوشه   Thread ها یا گفت وگوها در 
توئیتر اضافه شود. با کلیک کردن روی آن از اضافه شدن هر توئیت جدید به گفت وگوی 
یادشده باخبر خواهید شد. با اضافه شدن این قابلیت می توانید بدون آن که کسی متوجه 
شود برخی از گفت وگوها را دنبال کنید چرا که دیگر نیازی نیست توئیت را الیک کرده 

یا زیر آن نظر خود را ثبت کنید.
پیش از این توئیتر با عرضه  نسخه  بتای پلتفرم خود تحت عنوان Twttr این امکان را 
به کاربرانش می داد که از ویژگی های جدید توئیتر زودتر از دیگران باخبر شوند و یکی 
دیگر از ویژگی های اضافه شده امکان پنهان کردن پاسخ  به برخی توئیت های کاربران را به 

ارمغان می آورد )موضوعی که باز هم توسط وونگ کشف شده بود(.
به طورکلی به نظر می رسد که توئیتر قصد دارد تغییرات زیادی را در پلتفرم خود 
ایجاد کند. از طرفی اخیرا یکی از مدیران ارشد این شبکه  اجتماعی یعنی »سارا هایدر« 
اعالم کرده بود که توئیتر قصد دارد تغییرات عمده ای را در توئیتر ایجاد کند که بیشتر 
تمرکز آن در بخش گفت وگو هاست؛ البته این تغییرات به تدریج در توئیتر ایجاد خواهند 
شد تا کاربران با حجم زیادی از تغییرات رو به رو نشوند. به همین دلیل، به نظر می رسد 

پیش بینی اعمال تغییرات بیشتر در این شبکه  اجتماعی کار دشواری نباشد.
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شرکت پیشگامان کشاورزی و صنعت کوثر دنا در نظر دارد تعداد حدود 45000 قطعه مرغ پیر تخمگذار تجارتی با سن 
87 هفتگی و میانگین وزن 1/5 کیلو گرم را از طریق مزایده به فروش برساند لذا متقتاضیان می توانند ضمن بازدید از محل 
مرغداری به آدرس یاسوج روستای گنجه ای بزرگ مراجعه و جهت دریافت اسناد و مدارک مربوطه به آدرس دفتر شرکت 
واقع در یاسوج روبه روی اداره غله جنب کارخانه قند – کارخانجات آرد و نشاسته و گلوکز دنا واحد امور مالی مراجعه و 
حداکثر تا پایان وقت اداری 98/1/8 نسبت به تکمیل اسناد مزایده و تحویل آن اقدام نمایند. ضمنا تاریخ بازگشایی پاکتها راس 

ساعت 16 عصر همان روز خواهد بود.
تلفن های تماس جهت هماهنگی:

07433322381 تلفن ثابت 
09173413648 ) آقای بیگدلی مدیر مالی (

09177417335 ) آقای آریانفر سرپرست بازرگانی (
09177435433 ) آقای پازیر سرپرست مرغداری (

آگهی مزایده شرکت پیشگامان کشاورزی و صنعت کوثر دنا


