
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

 تلخى هاى  تلخى هاى 44  !!

شمارش معکوس 
تا تعلیق فوتبال 

ایران
13

تلویزیون 
خانه من 
است

سامسونگ از 
جدیدترین گوشى 
تاشوى خود 
رونمایى کرد

رباز
یز دی

 کامب
ش»

ده با
«آما

رباز
یز دی

 کامب
ش»

ده با
«آما

10

10

 ازاز از 
ىىىى 
وددودودود 
رددرددردر

انواع فلفل دلمه اى وخواص درمانى آن

15

11

ججج

عع
11

12

فروش اقساطى ویژه 207 دستى
با پیش پرداخت 21/000/000 تومان و بازپرداخت 2 ساله
موعد تحویل

 30 روزه

فروش استثنایى رانا تنها با پیش پرداخت 
13/800/000 تومان و بازپرداخت 3 ساله

ظرفیت محدود 
موعد تحویل 20 روزه

آدرس: اصفهان- خیابان کاشانى شمالى- ضلع غربى- نمایندگى 2012 قنادیان
تلفن: 031-35012 

     telegram.me/irankhodroghanadian :لینک تلگرام



1010فرهنگفرهنگ 3004 سال چهاردهمیک شنبه  15مرداد  ماه   1396

دلگرمى مردم با 
حضور هنرمندان
 در تبلیغات ملى 

منوچهر هادى کارگردان سینما و تلویزیون این روزها مشغول آماده سازى 
فیلم سینمایى «آینه بغل» است. از این کارگردان سریال «عاشقانه» در شبکه 
نمایش خانگى پخش شد که با استقبال خوبى از سوى مخاطبان مواجه شد.

او درباره ساخت فصل دوم این ســریال بیان کرد: صاحبان «عاشقانه» دو 
مالک آن یعنى تهیه کنندگان کار هستند و من تنها در این سریال کارگردان 
بودم. درباره ساخت فصل دوم این سریال هیچ صحبتى تاکنون نشده است و 
الزامى هم ندارد که حتماً من کارگردان کار باشم. ممکن است در فصل دوم 

همه عوامل تغییر کنند.
هادى ادامه داد: من تا عید درگیر ساخت سریال «پاهاى بى قرار» هستم و 
بعدازآن نیز فیلم سینمایى جدیدم را در اردیبهشت ماه کلید مى زنم و زودتر 
از خردادماه سال آینده اگر بخواهند فصل دوم این سریال را تولید کنند، من 

نمى توانم کار کنم.
کارگردان سریال «خداحافظ بچه» درباره بازگشــت دوباره به تلویزیون 
و ساخت ســریال «پاهاى بى قرار» گفت: تلویزیون خانه من است و من 
دوست دارم براى مردم کار کنم. هر جا متن خوب و تهیه کننده خوب باشد 
و از من دعوت کنند مى پذیرم. چرا که من همیشه دنبال متن خوب و کار 

خوب هستم.
وى افزود: «پاهاى بى قرار» ســریالى اســت که به مدد فیلمنامه خوب و 
تهیه کنندگى خوب، قطعاً یکى از کارهاى پرمخاطب و خوب تلویزیون خواهد 
شد، درواقع ما با این سریال مخاطب میلیونى را با تلویزیون آشتى مى دهیم.

هادى درباره این سریال توضیح داد: «پاهاى بى قرار» ملودرامى خانوادگى 
است که داستان رویارویى دو خانواده را نشان مى دهد و قربانیانش فرزندان 
آن خانواده ها هستند. تا به امروز بازیگرانى چون مسعود رایگان، پانته آ بهرام، 
حمید گودرزى، مهرانه مهین ترابى، شاهرخ استخرى و لیندا کیانى انتخاب  

شده  اند و کار انتخاب بازیگران کماکان ادامه دارد.
کارگردان «کارگر ســاده نیازمندیم» با توجه به نزدیک شدن زمان اکران 
این فیلم، درباره میزان رضایت از فروش فیلمش اظهار داشت: تا جایى که 
با مخاطبان همراه شدم و فیلم را دیدند دوست داشتند، چراکه «کارگر ساده 
نیازمندیم»  فیلم شریف و خوبى بود که در جشنواره نسبت به آن اجحاف 
شد. البته که به این موضوع اشراف داریم که جشنواره همین است و چند نفر 
به یک فیلم رأى مثبت مى دهند و چند نفر هم رأى نمى دهند. ما قوانین را 

پذیرفته ایم، اما دوست داشتیم که فیلم در جشنواره بیش از این 
دیده شــود. پس ازآن هم فکر مى کردم که اکران در 

گروه هنر و تجربه را به ما بدهند اما خوشبختانه به 
ما سرگروهى اکران عمومى دادند و از این موضوع 
بسیار خوشحال هســتیم. به هرحال توان فیلم 
همین بود و قشر عظیمى هم بیننده این فیلم در 

شبکه نمایش خانگى خواهند شد.
هادى درباره آخرین ساخته خود و زمان اکرانش نیز 

گفت: «آینه بغل» این روزها در مرحله مونتاژ به سر 
مى برد و قرار است امیرعباس گالب خواننده تیتراژ آن 

باشد. من وظیفه کارگردانى کار را بر عهده داشتم و از زمان 
اکران آن اطالعى ندارم چرا که بستگى به نظر تهیه کننده 

کار دارد. طبیعتاً دوســت دارم کارم در جشنواره دیده شود، اما 
همانطور که گفتم تهیه کننــده تصمیم مى گیرد که 

این فیلم در جشنواره نمایش داده شود یا نه.
این کارگردان در خاتمه درباره حضور 

مجدد در شــبکه نمایش خانگى 
عنوان کــرد: باوجــود  اینکه 

براى ســریال «عاشقانه» با 
مشکالت بســیارى مواجه 
شــدیم اما کار سینماست 
و همیشــه با اذیت همراه 
بوده اســت، وقتى شما 
عاشق کارت باشى و آن 
را دوست داشته باشى از 
کار کردن در آن با تمام 
سختى هایش هم لذت 
مى برى. قطعــاً بار دیگر 
هم بــه شــبکه نمایش 

خانگى خواهم آمد و در این 
حوزه کار خواهم ساخت.

تلویزیون خانه من است

السا فیروز آذر، بازیگر سینما و تئاتر به زودى با فیلم سینمایى «ملى و راه هاى نرفته اش» به 
سینما مى آید.او درباره نقش خود در این فیلم سینمایى به کارگردانى تهمینه میالنى گفت: 
در «ملى و راه هاى نرفته اش» نقش زنى رادارم کــه تاکنون ایفاى آن را تجربه نکرده بودم. 
نقش زن شوهردارى را بازى مى کنم که دچار بحران و مشکالت بسیار است. پیش از مرحله 
فیلمبردارى تحقیقات بسیارى در این زمینه داشــتم و خصوصیات رفتارى افراد مختلف را 
موردنظر قراردادم. نقشى که بازى کردم دچار یک پارادوکس رفتارى است و نوع رفتارش نشان 

مى دهد که متعلق به چه قشرى است. تجربه خیلى خوبى بود و آن را دوست داشتم.
 وى در ادامه درباره ما به ازاى بیرونى این شخصیت نیز اظهار داشت: افرادى چون 
کاراکتر زن فیلم «ملى و راه هاى نرفته اش» در جامعه بسیار زیاد است. به شکل 
دانشگاهى وقتى نویســنده از واقعیت بهره مى گیرد و مى نویسد، قصه ملموس 
مى شــود. وقتى یک فیلمنامه نویس درباره موضوعات به جزئیات مى پردازد و 

کارش شاهکارى مى شود مثل «ابد و یک روز» که دیده مى شود، قطعًا از نزدیک 
این موضوعات را دیده و لمس کرده است، اما نویسنده اى که به سراغ این موضوعات 

نمى رود و صرفاً به قوه تخیل خودبسنده مى کند کارش کلیشه مى شود و جذابیتى هم به 
همراه ندارد. بازیگر هم اگر در بازى تحقیق نداشته باشد قطعاً بازى خوبى نمى تواند ایفا کند. ما 
بازیگران هم خیلى از جزئیات رفتارى را نمى دانیم و با تحقیق مى توانیم به آنها دست یابیم. من 
هم براى ایفاى این نقش از دوستانم کمک خواستم و با افراد واقعى که رفتارى مشابه داشتند 
صحبت و معاشرت کردم و این آشنایى ها بسیار الزم بود و براى تأثیرگذارى بیشتر به کمکم 
آمد. روزهایى از هفته مى رفتم به بازار و بدون اینکه کارى کنم، آدم ها را تماشا مى کردم و از 
رفتار آنها الگو برمى داشتم. درواقع در سطح شهر مى چرخیدم و اقشار مختلف را مدنظر قرار 
مى دادم. حتماً قصد دارم که با سایر کارگردان ها همکارى داشته باشم و هدفم این نبود که صرفًا 
با خانم میالنى کار کنم. ممکن است کمى از روى ترس هایم بوده باشد اما فیلمنامه خوبى 
هم در این مدت ارائه نشده است. پس از پایان تحصیالتم تصمیم گرفتم تغییر ایجاد کنم و 

تجربه گرا باشم و فضاهاى مختلف را تجربه کنم و راه دیگرى را امتحان کنم.
بازیگر «تقاطع» درباره تجربه کارگردانى و حضور در آثار ســایر کارگردانان بیان کرد: اگر 
کسى بخواهد کارگردان شود تئورى یک بخش است، ولى در بخش عملى و در رابطه با افراد 
انعطاف پذیر بودن و تجربه داشتن باعث مى شود در کار موفق باشى. معموًال بازیگرى براى 
تأمین انعطاف پذیرى خوب نیست و انعطاف پذیرى دقیقًا چیزى است که یک کارگردان 

به آن نیاز دارد. براى این منظور تجربه هاى مختلف دســتیارى و ایجاد ارتباط با افراد بسیار 
تأثیرگذار است. کارگردانى فقط دانستن یکسرى فرمول نیست بخش اعظم آن روان است و 
اینکه بتوانى با افراد مختلف ارتباط برقرار کنى و مدیریت داشته باشى؛ بنابراین ترجیح مى دهم 

فضاهاى مختلف را تجربه کنم و روابطم را با 
آدم ها گسترده تر کنم.

کارگردانى فقط دانستن یکسرى فرمول نیست   

بازگشت «اکبرمشهدى» به تلویزیون 
على مسعودى، بازیگر عرصه تلویزیون و سینما گفت: چند روزى است که از آغاز بازى ام در سریال «سفر در خانه» 

سپرى مى شود. فیلمنامه این مجموعه را هم خودم به رشته نگارش درآورده ام.
وى ادامه داد: در سریال «سفر در خانه» در کنار هنرمندانى مانند امیر نورى، على سلیمانى، حسن پور شیرازى، 
شــهرزاد کمال زاده با حضور نسرین مقانلو به 

ایفاى نقش مى پردازم.
مسعودى تصریح کرد: در «ســفردر خانه» 
نقش یک  جوان مشــهدى به نام «اکبر» را 
بازى مى کنم که به واســطه آشنایى با یک 
خانواده که حسن پورشــیرازى پدر آن است، 
به دختر خانواده عالقه مند مى شود و در ادامه 

اتفاق هاى دیگرى به وقوع مى پیوندد.
وى در ادامه صحبت هاى خود اظهار داشت: 
امیدوارم سریال «سفر در خانه» که قرار است 
از شبکه نســیم روى آنتن برود، با استقبال 
خوبى از ســوى مخاطبــان رو به رو شــود. 

تصویربردارى مجموعه تلویزیونى «آرماندو» نیز این روزها به پایان مى رسد.
گفتنى است این هنرمند همچنین به تازگى بازى در فیلم ســینمایى «ما خیلى باحالیم» به کارگردانى بهمن 
گودرزى و تهیه کنندگى رؤیا شریف را به پایان رسانده اســت. در این اثر سینمایى بازیگرانى همچون مهران 
غفوریان، نیوشا ضیغمى، مجید صالحى، خشایار راد، مهران رجبى و بهنوش بختیارى به ایفاى نقش پرداخته اند.

 «دورهمى» ملک مطلق مهران مدیرى است؟
طى شب هاى گذشته برنامه «دورهمى» با اجراى مهران مدیرى در حالى در شبکه نسیم به روى آنتن رفت 

که این برنامه میزبان دو بازیگر فیلم سینمایى «ساعت 5 عصر» به کارگردانى مهران مدیرى بود.
امیر جعفرى که این روزها عالوه بر «ساعت 5 عصر» فیلم سینمایى «اکسیدان» را نیز روى پرده دارد مهمان 

مدیرى در این برنامه شد.
نگین معتضدى دیگر بازیگر اولین سینمایى 
مدیرى بود که در «دورهمى» حاضر شد. او  
پیش از این نیز در سریال «ویالى من» که 
در شبکه نمایش خانگى توزیع شد با مدیرى 

همکارى داشت.
حضور پشت سر هم این دو بازیگراین سئوال 
را در ذهن به وجود مــى آورد که مگر برنامه 
«دورهمى» که از آنتن رســمى تلویزیون 
پخش مى شود ملک شــخصى کارگردانى 
اســت که به راحتى مى تواند بــراى تبلیغ 
فیلمش هم که شده پشت سر هم بازیگران 

فیلمش را به برنامه اى که در تلویزیون دارد، دعوت کند.
البته پاسخ این سئوال تا حدودى روشن است، وقتى تلویزیون آنتن خود را به یک شرکت تجارى مى فروشد، 
آن شرکت و مهران مدیرى هم با خیال راحت برنامه تلویزیونى را ملک مطلق خود تلقى مى کنند و بازیگران 

فیلم هایشان را پشت سر هم به برنامه دعوت مى کنند.

الله اسکندرى بازیگر سینما و تلویزیون درخصوص 
حضورش در عرصه تبلیغــات گفت: از آنجا که یکى 
از فعالیت هاى مورد عالقه من دکوراسیون و بحث 
چیدمان و محیط هاى داخلى است با اشتیاق به عرصه 
تبلیغات پاى نهادم. در ایــن زمینه براى من کیفیت 
و نوع محصول بسیار مهم اســت و به عنوان مثال 
هم اکنون تبلیغ محصولى را مى کنم که از مواد کامًال 
پلیمرى ساخته شده و براى ســاخت آن از درختان 
استفاده نمى شود. از نظر من در زمانه اى که وسعت 
جنگل ها هر روز کمتر مى شود اینکه بتوانیم وسایل 
خانه خود را بــدون بریدن درختان بســازیم اتفاق 

ویژه اى است.
وى دلیل فعالیت در عرصه دکوراســیون را اینگونه 
توصیف کرد: حضور مــن در عرصــه تبلیغات آن 
هم در زمینه مبلمان در ابتدا بــه عالقه خود من بر 
مى گردد و دوم از کیفیت محصولى که تبلیغ مى کنم 
نشــأت مى گیرد. وقتى که من مى بینم در محصول 
مورد نظر امکان بازیافت کامــل مبلمان وجود دارد 
و براى تولید هیچ درختى قطع نمى شــود با اشتیاق 
به تبلیغات در این موضوع مى پــردازم. من همواره 
در عرصه دکوراسیون داخلى فعال بوده ام و حاال که 
امکان تبلیغات به ما داده شده از آن استقبال مى کنم.

بازیگر سریال «خاك ســرخ» در راستاى حمایت از 
تولید ملى افزود: ما ســاکن کشورى در حال توسعه 
هستیم و بدون شک حمایت مردم از اجناس داخلى 
به توسعه سریع تر عرصه تولید کمک شایانى مى کند. 
با این حمایت کمک مى کنیم تا برند ایرانى به عنوان 
مثال برند چــرم در جاى جاى جهان معرفى شــود 
و مردم تنها بــه محصوالت خارجــى تکیه نکنند. 

حمایت مردم از تولید ملى اتفاقى یک طرفه نیست 
و در صورتى جامه عمل مى پوشــد که تولید کننده 
هم اجناس خود را در رقابت با محصول خارجى و با 

کیفیت تولید کند.
وى در همین راســتا ادامه داد: مــا در تولید فرش، 
صنایع دستى و برخى مواد خوراکى در جهان شناخته 
شــده ایم اما جا دارد تا در عرصه هــاى دیگر مانند 
طراحى داخلــى هم به جهان معرفى شــویم. یکى 
دیگر از دالیل حضور مــن در عرصه برندینگ هم 
مى توان کمک بــه معرفى و توســعه تولید داخلى 

دانست.
بازیگر ســریال «شیوع» با اشــاره به حضور مثبت 
هنرمندان در عرصه تبلیغات تأکید کرد: خوشبختانه 
دو سال گذشته شــاهد حضور هنرمندان در عرصه 
تبلیغات بوده ایم و همین عاملى شده برخى مردم به 
استفاده از اجناس داخلى و تولید ملى دلگرم شده و به 

تولید کننده داخلى اعتماد کنند.
اســکندرى با اشــاره به تأثیر حضــور هنرمندان 
در افزایش مصــرف تولیدات داخلى خاطرنشــان 
کرد: خوشبختانه در سالیان گذشــته تولید ملى در 
عرصه هاى مختلف رشــد قابل توجهى کرده است. 
مثًال ما در کودکــى تنها یک شــرکت تولید کننده 
بستنى داشتیم اما در حال حاضر برندهاى متفاوتى 
این محصول را بسیار متنوع تولید مى کنند. باید سعى 
کنیم اعتماد مردم را بــا تولید محصولى با کیفیت به 
اجناس داخلى باال ببریــم و درصورتى که کاالى با 
کیفیت تولید شود هنرمندان نیز مى توانند به صورت 
گسترده در اشاعه فرهنگ استفاده از تولیدات داخلى 

مؤ ثر باشند.

همسر رضا عبدى هنرمند پیشکسوت رادیو، درباره 
وضعیت جسمى این بازیگرتوضیح داد: او به دلیل 
اینکه حال عمومى اش خوب نبــود، به مدت یک 
هفته در بیمارستان بسترى بود و به تازگى در خانه 
اســتراحت مى کند. با وجود این، حال عمومى  اش 

خوب نیست.
او ادامــه داد: رضــا عبــدى آرزوهایــى بــراى 
برنامه  «جمعه ایرانــى» داشــت، از جمله اینکه 
به رادیو برگــردد. مــردم این برنامه را دوســت 
داشــتند. دعــا کنیــم شــاید روزى بــه رادیو

 برگردد.
عبدى پیش تر دربــاره  اینکه این روزها مشــغول 
چه کارى اســت؟  گفته بود: دیگر پیر شده ام و این 
روزها دوران ســالمندى را مى گذرانــم و در خانه

 هســتم. فعالیتى در رادیو ندارم اما با آقاى توکل- 
ســردبیر «جمعه ایرانى» - در برنامه «شاد شو» 
همکارى دارم، چون کسالت دارم تا آنجا که بتوانم با 

او همکارى مى کنم.
بازیگر شــخصیت به یادماندنى «آمیز عبدالطمع» 

در برنامه «جمعــه ایرانى» همچنیــن براى این 
برنامه ابراز دلتنگى کرده و گفتــه بود: مخاطبان، 
«جمعه ایرانى» را دوســت داشتند، چراکه سال ها 
از رادیو پخش مى شــد، شــاید در رادیو تغییراتى 
ایجاد کنند کــه این برنامه دوبــاره فعالیت خود را

 ادامه دهد.
این هنرمنــد پیشکســوت از جمله  اهالــى رادیو 
اســت که بیش از نیم قــرن ســابقه فعالیت در 
عرصه تئاتر، تلویزیون و رادیو را دارد. شــنوندگان 
رادیــو بــه ویــژه طرفــداران برنامــه «جمعه 
ایرانــى» صــداى او را در قالب کاراکتــر «آمیز 
عبدالطمع» ســابق در «صبح جمعه با شــما» و 
«عبــدل بیزینــس» در «جمعه ایرانــى» امروز

 مى شناسند.
عوامــل جمعــه ایرانى پیــش از ایــن در دوران 
فعالیتشــان در رادیــو ایــران، مســتندى درباره 
رضــا عبــدى تولیــد کردنــد. در این مســتند 
رضا عبــدى به عنــوان پــدر «جمعــه ایرانى» 

معرفى شد.

کارگردان « عاشقانه» :

«آماده باش» آخرین مراحل پیش تولید خودش را پشت 
سر مى گذارد. این مسابقه در یکى از جزایر جنوبى ایران 
فیلمبردارى شــده و اجراى آن را کامبیز دیرباز به عهده 

گرفته است.
مسابقه هیجان انگیز «آماده باش» در قالب 52 قسمت 
30 دقیقه اى روى آنتن شبکه امید خواهد رفت و طى آن 
شرکت کنندگان که از بین افراد 12 تا 18 سال انتخاب 
شده اند در دو تیم هشت نفره با یکدیگر مسابقه مى دهند. 
الزم به ذکر است که شرکت کنندگان این مسابقه طى 
یک ماه در رشته هاى مختلف ورزشى از جمله غواصى، 
راپل، صخره نوردى، دفاع شــخصى و اسکى روى آب، 
توســط افراد مجرب، آموزش مى بینند و ســپس وارد 

برنامه مى شوند.

«آماده باش»
 کامبیز دی رباز

حال 
« پدر جمعه ایرانى» 

خوب نیست  

ت داشتیم که فیلم در جشنواره بیش از این 
ن هم فکر مى کردم که اکران در
 به ما بدهند اما خوشبختانه به
عمومى دادند و از این موضوع 
ــتیم. به هرحال توان فیلم 
ظیمى هم بیننده این فیلم در 

ى خواهند شد.
ساخته خود و زمان اکرانش نیز 
نروزها در مرحله مونتاژ به سر

میرعباس گالب خواننده تیتراژ آن 
گردانى کار را بر عهده داشتم و از زمان 

دارم چرا که بستگى به نظر تهیه کننده 
ــت دارم کارم در جشنواره دیده شود، اما 

هیه کننــده تصمیم مى گیرد که 
 نمایش داده شود یا نه.
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لذت 
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مایش 

 در این 
خت.

 پیش از مرحله 
فراد مختلف را 
 رفتارش نشان 

شتم.
چون 
کل 
س 
د و 

یک 
ضوعات 

ى هم به 
واند ایفا کند. ما 
ست یابیم. من

 مشابه داشتند 
یشتر به کمکم 
ا مى کردم و از 
 را مدنظر قرار

ن نبود که صرفًا 
یلمنامه خوبى
ایجاد کنم و یر

اگر  بیان کرد:
ر رابطه با افراد 
زیگرى براى 
ک کارگردان 

فضاهاى مختلف را تجربه کنم و روابطم را با 
آدم ها گسترده تر کنم.

مؤ ثر باشند.و مردم تنها بــه محصوالت خارجــى تکیه نکنند. 

حال 
« پدر جمعه ایرانى» 

خوبنیست  

لگرمى مردم با 
ضور هنرمندان
ر تبلیغات ملى 
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گردو با افزایــش میزان باکترى هــاى پروبیوتیک روده و 
کاهش خطرات بیمارى هاى قلبــى و مغزى و همچنین 

سرطان، از سیستم گوارش محافظت مى کند.
یافته هاى به دســت آمــده از مطالعات حیوانى نشــان 
مى دهد رژیم غذایى سرشــار از گردو موجب تغییرشکل 
جامعه میکروب هاى روده شده و موجب افزایش قابل توجه

 باکترى هاى سودمند مى شود.
به گفته محققان، گردو همچون یک پروبیوتیک عمل کرده 
و به تغذیه و رشد باکترى هایى که دستگاه گوارش را سالم 

نگه مى دارند کمک مى کند.
محققان در این باره مى گویند: «سالمت روده ها با سالمت 
کل بدن مرتبط است. مطالعه ما نشــان مى دهد که گردو 

موجب تغییراتى در روده مى شود و همین مسئله مى تواند 
علت سایر فواید این خوراکى نظیر سالمت قلب و مغز باشد.»

مصرف گردو بــا فواید متعددى از جمله کاهش ریســک 
بیمارى قلبى و سرطان هم مرتبط است.به گفته محققان، 
احتماًال اجزاى بیواکتیو گردو از فاکتورهاى دخیل در ایجاد 

این فواید هستند.

فلفل دلمه اى در رنگ هــاى مختلفى در طبیعت یافت
 مى شود. تحقیقات نشان داده خواص فلفل دلمه اى هاى 

رنگى بیشتر از نوع سبز آن است.
فلفل دلمه اى، سبزى پرخاصیت و با ارزش غذایى باالیى 
است که سهم زیادى را در تأمین ویتامین هاى مورد نیاز 
بدن به ویژه تأمین ویتامین هاى A و C ایفا مى کند. این 
سبزى مفید و سودمند داراى کالرى بسیار پایینى بوده، 
خواص فلفل دلمه اى در درمان بیمارى ها شامل کمک 
به درمان سوء هاضمه و نفخ شکم، پیشگیرى از حوادث 
قلبى عروقى و سرطان، کمک به درمان واریس پا، آسم، 
کوفتگى، روماتیسم، ضعف و پیشگیرى از بیمارى حرکت 

(ماشین یا دریا زدگى) است.
به طور کلى بیشتر افراد با فلفل دلمه اى سبز آشنا بوده، 
اما جالب اســت بدانید پیگمان هاى ایجاد کننده رنگ 
قرمز، نارنجى و زرد، خواص بســیارى دارند به طورى 
که تحقیقات نشان داده، مقدار مواد مغذى در نوع قرمز 
رنگ به مراتب بیشتر از نوع سبز است. در ادامه این مطلب 
ویژگى هاى مشترك و فواید درمانى هر یک از انواع فلفل 

دلمه اى شیرین به طور خالصه گردآورى شده است.

گیاه شناسى فلفل دلمه اى
فلفل دلمه اى گیاهى یکســاله، داراى ساقه اى محکم 
و ایستاده است و ارقام گلخانه اى آن، داراى ارتفاعى تا 
1 متر است. این گیاه انشــعابات ساقه اى زیادى را تولید 
مى کند و هر کدام از آنها به یک غنچه گل ختم مى شود. 
برگ هاى این نوع فلفل اغلب کشــیده یا قلبى شکل با 
لبه صاف است و به وسیله دمبرگ بلندى به ساقه متصل

 مى شــود. میوه فلفل دلمه اى در رنــگ هاى متنوع و 
گوناگونى نظیر ســبز، زرد، قرمــز و نارنجى در طبیعت 

وجود دارد.
ویژگى هاى مشترك و ارزش غذایى انواع فلفل دلمه اى
انواع فلفــل دلمــه اى سرشــار از عناصــر غذایى و
 ویتامین هاى مورد نیاز بدن است. این نوع فلفل سرشار 
از ویتامین هاى A و C و منبع خوبى براى ویتامین B6یا 
پیروکسیدین است. همچنین حاوى مولیبدن، فیبر غذایى، 
فوالت، منگنز و پتاسیم بوده، انواع کارتنوئیدها به ویژه 
لیکوپن، فالونوئیدها و اسانس هاى معطر از دیگر مواد 

مؤثر و ترکیبات موجود در این سبزى است.

انواع فلفل دلمه اى بر اساس رنگ
همه انواع فلفل دلمــه اى داراى برخى خواص درمانى 
مشابه هستند، اما بسته به رنگ هریک تفاوت هایى نیز با 
یکدیگر داشته و در برخى ویژگى ها شاخص تر مى شوند. 

برخى از این خصوصیات عبارتند از:

فلفل دلمه اى قرمز (بیشــترین خاصیت
 آنتى اکسیدان)

این نــوع از فلفل حــاوى لیکوپن اســت کــه نوعى
 آنتى اکسیدان بسیار قوى بوده و از بروز انواع سرطان به 
ویژه سرطان پروستات و بیمارى هاى قلبى پیشگیرى 

مى کند.

فلفــل دلمــه اى زرد (سرشــار از انواع 
ویتامین ها)

این نوع از فلفل حاوى مقادیر زیــادى از ویتامین ها به 
ویژه ویتامین C، فوالت و ویتامین هاى گروه B است. به 
همین جهت از مهمترین خواص این نوع فلفل پیشگیرى 
از بیمارى هایى نظیر آرتریت و نقایص مادرزادى در جنین 

است. همچنین در سالمت پوست و مو تأثیر دارد.

فلفل دلمه اى سبز (سرشار از منیزیم)
این نوع از فلفل همانند سایر سبزیجاتى که به رنگ سبز 
هستند، به واسطه عناصر موجود در ساختمان کلروفیل، 
حاوى منیزیم فراوان اســت که یکى از عناصر مفید و 
مؤثر براى پیشگیرى از بیمارى هایى نظیر آلزایمر است. 
مصرف این نوع فلفل به تقویت حافظه، کاهش اضطراب 

و تقویت سیستم ایمنى بدن کمک مى کند.

فلفل دلمه اى نارنجى (سرشار از کارتنوئید)
این نوع فلفل حاوى کارتنوئید و بتاکاروتن است که پیش 
ساز ویتامین A بوده و براى سالمت چشم ها مفید است. 
خواص این نوع فلفل مشابه با برخى خواص هویج است، 
باعث تقویت فرآیند بینایى باالخص در نور کم مى شود. 
در حقیقت فلفل دلمه اى نارنجى را مى توان نوعى عینک 

آفتابى طبیعى براى چشم ها دانست.

نکاتى که در هنگام مصرف فلفل دلمه اى 
بایستى به آن توجه کرد

به طور کلى انواع فلفل دلمه اى از سبزیجاتى هستند که 
مقدار تجمع عناصر سمى در آن بسیار باالست، بنابراین 
توصیه مى شود از فلفل دلمه اى هایى استفاده کنید که 
به روش ارگانیک (بدون استفاده از کودهاى شیمیایى و 

سموم کشاورزى) کشت و تولید شده اند. 
جالب اســت بدانید فلفل دلمه اى هاى شیرین، تقریبًا 
فاقد ماده تند موجود در ســایر انواع فلفل موســوم به 
کاپسایسینوئیدها هستند و لذا اثرات درمانى آنها کمتر از 

انواع فلفل قرمز یا فلفل سبز است.

آناناس عالوه بر خوشمزگى، سرشار از مزایایى براى سالمت 
است. در ادامه این مطلب با ســه خواص مهم آناناس آشنا 
مى شوید که بدون تردید بعد از خواندن آنها این میوه  را به 

برنامه غذایى تان اضافه خواهید کرد:

  آناناس سرشار از ویتامین C است
یک فنجان آناناس، بیش از 100 درصد نیاز بدن به ویتامین 
C را تأمین مى کند و در حالى که مى دانید این ماده مغذى 

سیستم ایمنى بدن را حمایت مى کند اما 
کارآیى اش بیش از اینهاست. ویتامین 

C در رشــد و ترمیــم بافت 
سراسر بدن دخیل است. 
به عالوه ایــن ویتامین، 

مانند یک آنتى اکسیدان عمل
 مى کند و ســلول ها را از پیرى 

زودرس و بیمارى هایى نظیر سرطان 
و بیمارى هاى قلبى محافظت مى کند. 

این ویتامین همچنین مى تواند روى میان تنه شــما تأثیر 
داشته باشد.

تحقیقات نشان داده ورزشکارانى که به اندازه کافى ویتامین 
C دریافت نمى کنند، در طول تمرینات در مقایسه با دیگر 
ورزشــکاران 25 درصد کمتر کالرى مى سوزاندند. مقدار 

پایین ویتامین C در جریان خون، بــا چربى باالى بدن و 
افزایش سایز میان تنه در ارتباط است.

پوست سالم را حمایت مى کند
آناناس سرشار از منگنز است (تنها یک فنجان از آن، حاوى 
75 درصد از نیاز روزانه به منگنز اســت). این ماده معدنى 
در کنار ویتامین C، براى ســاخت کالژن مورد نیاز است. 

که از شل شدگى و چین یک جزء ســاختارى پوست 
و چروك 

پیشگیرى  پوست 
مى کند. منگنز همچنین به عنوان یک آنتى 

اکسیدان عمل مى کند که ســلول هاى پوست را در برابر 
اشــعه UV محافظت مى کند. به همین علت استفاده از 

آناناس مخصوصاً در تابستان بسیار مهم است.

به بهبود سالمت گوارش کمک مى کند
اگر تا بــه حال آنانــاس را در یک دســر ژالتینى امتحان 
کرده باشــید، مــى بینیــد که بــى فایده اســت و عمل 
نمى کنــد. دلیــل آن، وجود آنزیمــى در آنانــاس به نام 
بروملین اســت کــه ژالتیــن را به اســید آمینــه هاى

پایه اى تجزیه مى کند، بنابراین از جامد شدنش جلوگیرى 
مى کند. اگر در کنار یک وعده غذایى، آناناس میل کنید، این 
آنزیم به هضم بهتر آن کمکتان مى کند و نفخ و سوء هاضمه 
را کاهش مى دهد. فیبر خوراکى موجود در آناناس، همچنین 

به تثبیت نظم روده کمک مى کند و مانع یبوست مى شود.

راه هایى ســاده براى بیشتر خوردن 
آناناس

با اینکه آنانــاس تازه همانطور که هســت 
نیز خوشمزه اســت، اما مى توانید آن را در 
وعده هاى غذایى مختلفــى به کار ببرید. 
مى توانید آناناس را در اسموتى نیز به کار 
ببرید. همچنین از آناناس در کنار بستنى و 
یا در ساالد نیز استفاده مى شود. در بین غذاها 
بگردید تا مواردى را پیدا کنید کــه از نظر طعمى، مکمل 
آناناس هستند و خواهید دید مى توان این میوه خوشمزه را 

در ترکیبات بسیارى مورد استفاده قرار داد.

همه ما برخى از مواقع با خودمان حرف مى زنیم 
واین یک امر کامًال طبیعى است، اما اگر این کار 

مداوم و آزاردهنده باشد ذهن ما را آشفته مى کند.
دکترمجید ابهرى، آسیب شناس و متخصص علوم 
رفتارى در مورد عملکرد ذهن اظهار داشت: ذهن 
دائماً در  حال کارکردن و در هم تنیده شدن  است 
نمى دانید چطور باید افکارتــان را آرام وخاموش 
کنیددرواقع به یک معتاد ذهنى تبدیل شدید، به 
طورى که هیچوقت به خود استراحت نمى دهد و 

باعث مى شود دچار سرریز ذهنى شویم.
وى افزود: درواقع اختالف زیادى بین فکر کردن 
به هیچ چیز و فکر نکردن وجود دارد؛چراکه اولى 
نیازمندکوشش است و  دومى نیازى به تالش ندارد.

ذهنى که دائماً درحال فعالیت وجنب وجوش است 
نمى تواند استراحت کند. این جریان کم کم تبدیل 

به سیلى ویرانگر در مغز مى شود.
این آسیب شناس در رابطه با تشویش هاى ذهنى 
بیان داشــت: اختالل روانى به منزله ســدى در 
برابر این جریان قرار مى گیرد. جار وجنجال هاى 
ذهنتان به تدریج تحمل ناپذیر شده ومنجر به این 
رفتار مى شود  که باصداى بلندبیاندیشیدتا بتوانید به 
افکار مهمترتان توجه بیشترى کنید وآنها را از دیگر 
افکار تان جدا سازیدآشفتگى وبى نظمى ذهنى تان 
اغلب تأثیر خودرا درمحیط اطرافتان نشان مى دهد.

شخصى که داراى ذهنى شلوغ ودرهم وبرهم است 
اغلب میز کارِ خانه ودفترى بى نظم ونامرتب دارد. 

حال چه مى توان کرد؟ 
این آسیب شناس با اشــاره به روش هاى کنترل 
ذهن افزود: ســعى کنید هدایت ذهنى تان را به 
دست بگیرید و هر ساعت به یک موضوع معین 
فکر کنید حالتى از تمرکز ومراقبه را تمرین کنید.
موسیقى گوش کنید براى رسیدن یک استراحت 
فکرى فورى بهترین راه اســت. بــراى بعضى 
از افراد موســیقى بى کالم و بــراى برخى دیگر 
موسیقى باکالم مؤثرتر اســت و وقتى کامًال به 
آنچه گوش مى دهید تمرکز کنید ذهنتان در گیر 
صداها وکلمات شده وحس موسیقى شما را احاطه

 مى کند ودربر مى گیرد.
وى با اشــاره بــه تأثیــر فعالیت بدنــى اظهار 
داشــت:کارهایى انجام دهید کــه فعالیت بدنى 
زیادى الزم داشته باشد:تمرینات منظم ورزشى 
یکى از بهترین راه هاى تخلیه فشارهاى روحى 
وصداهاى درهم  و برهم درونى است؛ دویدن، شنا  
و دوچرخه سوارى را انتخاب کنید. در اینصورت 
خواهید دید که ذهنتان یــا تماماً درگیر ومتمرکز 
آن فعالیت مى شود یا کامًال به آرامش مى رسید؛ 

امتحان کنید ونتیجه اش را ببینید.
وى در پایان با اشــاره به مرتب بودن محیط کار 
و منزل عنوان کرد: تمام آشــفتگى ها وریخت و

پاش هاى محیط زندگیتان به این دلیل است که 
وقتى محل کارتان، میز و خانه تان را تمیز ومرتب 
مى کنید احســاس بهترى دارید ومــى توانید با 
آرامش وراحتى بیشــترى فکر کنید و استراحت 

ذهنى داشته باشید.

انواع فلفل دلمه اى 
وخواص درمانى آن

3 دلیل خوب براى خوردن آناناس

0ش از 100 درصد نیاز بدن به ویتامین 
در حالى که مىدانید این ماده مغذى

حمایت مى کند اما 
نهاست. ویتامین 

م بافت 
ت. 
ن، 

ن عمل
از پیرى   را

 نظیر سرطان 
محافظت مى کند. 

 مى تواند روى میان تنه شــما تأثیر 

Cدر کنار ویتامین C، براى ســاخت کالژن مورد نیاز است. 
که از شل شدگى وچینیک جزء ســاختارى پوست

و چروك 

پیشگیرى  پوست 
آنتى یک عنوان به همچنین منگنز کند. مى

ی مى کند. اگر در کنار
آنزیم به هضمبهترآ
را کاهش مى دهد. فی
ک به تثبیتنظمروده

راه ها
آناناس

با اینکه
نیز خ
وعد
مى
ببرید
س در یا

چرا پشــه ها برخى از ما را نیش مى زنند و برخى دیگر را نه؟ خالف باور عمومى پشه ها طعمه هاى 
انسانى خود را بر اســاس نوع پوســت انتخاب نمى کنند بلکه این طعمه ها بر اساس بوها انتخاب 

مى شوند.

بوها و گروه خونى
پشه ها یک سیستم بویایى توسعه یافته دارند که از طریق آن، بو را دریافت مى کنند. در میان بوهاى 
مورد عالقه این حشرات مى توان بوى عرق و دى اکسید کربن را برشمرد. پشه ها اسید الکتیک، اسید 
اوریک، آمونیاك و سایر موادى را که در عرق ترشح مى شوند، بو مى کشند و به آن عالقه مند هستند.

عالوه براین، بدن هاى گرم تر یا بدن هایى که از آنها بیشتر دى اکسید کربن خارج مى شود مستعد این 
هستند که مورد حمله پشه ها قرار بگیرند. به طور مثال آدم هاى چاق، زنان حامله در این دسته قرار

 مى گیرند. 
منشــأ برخى بوها ژنتیک اســت. بعضى بوها هم به دلیــل وجود برخى باکترى هــاى خاص در 
هر انســان وجود دارند. در این بیــن گروه هاى خونى هم نقــش دارند. افرادى کــه داراى گروه 
خونى O هســتند، دو برابر بیشــتر از افرادى کــه گروه خونــى A دارند، قربانى نیش پشــه ها 
مى شــوند. البته در ایــن بین 85 درصــد افراد، مــاده اى را از پوســت خود ترشــح مى کنند که 
نشــان دهنده گروه خونى آنهاســت اما بدن 15 درصــد افراد، ایــن ماده را ترشــح نمى کنند و 
اگــر ایــن افــراد به طور مثــال گــروه خونــى O هم داشــته باشــند کمتــر طعمه پشــه ها 

مى شوند.
از سوى دیگر بعضى پشه ها به رنگ هاى تیره کشش بیشترى دارند. پس بهتر است در زمان غروب 

آفتاب، لباس هاى رنگ روشن بپوشید تا از نیش پشه ها در امان بمانید.

چرا پشه ها بعضى ها را 
بیشتر نیش مى زنند؟

اگر با خودتان حرف 
مى زنید بخوانید

لبتان ترك مى خورد؟ 

ماده اى خطرناك در ماکارونى

متأســفانه این عارضه ها همه جا هستند: آب و هواى 
ســرد و بودن در معرض نور خورشید، هواى خشک، 
و وزش باد موجب خشــکى، ترك خوردگى، یا زخم 
شدن لب مى شود. همچنین، کم آبى بدن، آلرژى هاى 
بینى و تنفس با دهان هم در بروز این مشکل براى لب 
دخیل هستند. داروهاى خاصى مانند داروهاى آکنه 

هم مى توانند باعث ترك خوردگى لب هاشوند.
عالوه بر نوشیدن آب فراوان و اســتفاده از دستگاه 
مرطوب کننده براى مرطوب نگه داشتن هواى خانه، 
این اقدامات ساده مى تواند از خشکى و ترك خوردگى 

لب هاى تان پیشگیرى کند:

لب تان را زبان نزنید
یکى از بدترین کارهایى که مى توانید براى لب هاى 
ترك خورده تان انجام دهید، مدام زبان زدن آنهاست. 
وقتى بزاق دهان بخار مى شود، هر روغن طبیعى که 
روى لب هاى شماست را پاك مى کند. به جاى گزیدن 
یا زبــان زدن لب ها، با مرطــوب کننده هاى طبیعى 
ضدحساسیت مانند روغن بادام، روغن کاکائو و موم، 

رطوبت لب ها را حفظ کنید.
اگر مشکل شــما، تورم لب هاى تان است، مرهمى 
از ریشــه زردچوبه که یک ضدالتهاب طبیعى است 

درست کنید.

با روغن زیتون ماساژ دهید
2 یا ســه بار در روز لب هاى تان را با روغن زیتون که 
مرطوب کننده اى ضدالتهاب و حاوى آنتى اکسیدان 
اســت ماســاژ دهید تا تورمش فروکش کند و نرم و 
روان شود. لب هاى شما فوراً بهبود پیدا خواهد کرد، 
اما چند روزى طول مى کشد تا خودش شروع به التیام 

یافتن کند.

از یک تى بگ استفاده کنید
لب هاى ترك خورده و خشــک تان را بــا 30 ثانیه 
فشردن یک تى بگ خیس خورده که حاوى چاى سیاه 
است میان لب هاى تان، نرم و لطیف نگه دارید. پلى 
فنول هاى آنتى اکسیدان چاى، به ترمیم سلول هاى 
آسیب دیده پوســت کمک کرده و بازسازى سلولى 
را سریع تر مى کند. اگر الزم بود، این کار را 3 تا 5 بار 

درهفته انجام دهید.

پوست مرده را بسابید
رویه ســابى کردن، یک کار خوب بــراى لب هاى 
ترك خورده است. یک ترفند ساده: بعد از مسواك زدن 
دندان هاى تان، با مســواك زدن لب ها، ازشر پوست 
خشک و بدنماى لب هاى تان رها شوید. حاال ، فوراً با 
یک مرطوب کننده خوب، از لب هاى نرم و جدیدتان 

محافظت کنید.

در حال حاضر کودکان به راحتــى غذا نمى خورند، 
مادران در انتخاب نوع غذا و ترفندهاى غذا دادن به 

آنها تالش هاى بسیارى مى کنند.
 اما معموًال بد غذایى کودکان در بیشــتر خانواده ها 

مشاهده مى شود.
 بیشــتر غذاهایى که کودکان به آنهــا عالقه مند 
هستند یا مغذى نیســتند و یا اینکه خطر مشکالت 

بهداشتى دارند.
غذاى کودك تأثیــر زیادى بر روى رشــد ذهنى و 
جسمى آن دارد. به تازگى دانشــمندان توانسته اند 
پى ببرند که برخى از غذاهــا بر روى هورمون هایى 
از بدن کودك تأثیر دارند که آنهــا مى توانند نقش 

یادگیرى کودك را قوى تر بسازند.
بیشــتر کودکان از غذاهایى هماننــد ماکارونى و یا 
غذاهایى که شامل پنیر هســتند لذت مى برند و یا 
یکسرى فست فود هاى چرب با روغن هاى ترانس 

باال وجود دارند که مورد عالقه آنهاست.
در این نوع غذاهــا معموًال فتاالت بــه وفور یافت 
مى شــود. فتاالت مى تواند هورمون هاى مردانه را 

مختل کند.
این عنصر مى تواند نقص هایى در هورمون  پسران 
حتى نوزادان پسر ایجاد کند. در ضمن فتاالت براى 

زنان باردار نیز بسیار مضر است.

فتاالت و کودکان
پودر پنیر و همچنین مواد تشــکیل دهنده ماکارونى 

حاوى فتاالت بسیارى است.
طى تحقیقات و آزمایشات دانشمندان از هر 30 بسته 
پنیر 29 بســته حاوى فتاالت بوده اســت. که حتى 
میزان خیلى کمى از این عنصر نیز مى تواند تخریبات 

بسیارى را انجام دهد.
به این ترتیب بیشــتر پنیرهاى موجود در بازار براى 
مصرف کودکان نه تنها مفید نیســت بلکه مضرات 

جبران ناپذیرى نیز دارد.
حتى مى توان گفت که خرید پنیر یا ماکارونى هاى 
ارگانیک نیز به این مسئله کمکى نخواهد کرد. چراکه 

عنصر فتاالت در آنها نیز یافت شده است.
براى آنکه کودکانتان دچار مشکل پس از مصرف پنیر 
و ماکارونى نباشند هنگام خرید مواد غذایى برچسب 
روى آن را مطالعــه کنیــد، در صورتــى که عنصر 
فتاالت در آن وجود داشــت هرگــز آن را خریدارى 
نکنید.این ماده شــیمیایى در بسیارى از مواد غذایى 
وجود دارد و ســبب بــروز بیمارى هاى بســیارى 

مخصوصًا در کودکان پسر مى شود.

محافظت  از سیستم گوارش بدن با مصرف گردو  
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مهدى طارمى، آقاى گل دو فصل اخیر فوتبال ایران نه تنها در خواسته اش براى حضور 
در فوتبال اروپا در این فصل ناکام مانده است، که به دلیل از دست دادن روزهاى تمرینات 
آماده ســازى، از آمادگى الزم براى حضورى موفق در ترکیب اصلى پرســپولیس هم 
برخوردار نیست. پرسپولیس در دو بازى اولش در لیگ چهار گل زده اما هیچکدام از این 
گل ها سهم طارمى نبوده است. اما درباره طارمى این روزها حرف و حدیث  هاى عجیبى 
هم شنیده مى شود.ماجرا از مراسم انتخاب بهترین هاى فوتبال ایران شروع شد. جایى 
که محمد حسین میثاقى، مجرى برنامه درباره عینک طارمى شوخى کرد و همین مسئله 
باعث شد که خیلى ها فکر کنند چشم طارمى ضعیف است. خیلى ها پا را از این هم فراتر 
گذاشتند و گل نزدن هاى او را هم به همین مسئله نسبت دادند. اما طارمى که  در افتتاحیه 
مغازه یکى از دوستانش حاضر شد در این باره توضیح کوتاهى داد و گفت: به خدا مشکلى 

ندارم و این عینک هم طبى نیست و شیشه است. 

«گادوین منشــا» در تبریز اولین گلش را براى پرســپولیس زد و بعد از گل به سمت 
هواداران تیم تبریزى رفت تا شــادى اش را نشــان بدهد. این حرکت او باعث انتقاد 
شــدید تبریزى ها شــد. آنها مدعى بودند منشا قصد تحریک تماشــاگران تبریزى 
را داشــته امــا خود ایــن بازیکــن ادعا مى کنــد که ایــن فقط یک ســوء تفاهم 

بوده است.
منشا مى گوید: «من از گلى که براى پرسپولیس زدم خوشحال بودم. کًال از زدن گل 
خوشحال مى شــوم و این اتفاق عجیبى نیســت. با این حال تصورم این بود که آنها 
طرفدار پرسپولیس هستند و به همین علت ســمت آنها رفتم و قصدى بابت ناراحت 
کردن هواداران تراکتورسازى نداشتم. آنها بیشتر قرمز بودند و این باعث شد تا اشتباه 
کنم. این تنها یک اشتباه از ســمت من بود و فکر کردم چون قرمز هستند حامى ما 

هستند! 

از وقتى که مدیر حراســت وزارت ورزش بحث محروم کردن مســعود شــجاعى 
و احســان حاج صفى از حضــور در تیم ملى را مطــرح کرده این ســئوال به وجود 
آمده کــه فدراســیون فوتبــال چگونه مــى خواهد ایــن دو بازیکــن را محروم

کند؟ 
چرا که اگر خبر محرومیت این دو بازیکن به فیفا برســد احتمال واکنش فدراسیون 
جهانى بــه این اتفاق وجود خواهد داشــت. شــاید تنها راه محروم کــردن این دو 
بازیکن، این باشــد که کى روش براى مدتــى دو بازیکن ایرانــى پانیونیوس را به 
تیــم ملى دعوت نکنــد تا مســئله، کامًال فنــى جلوه کنــد اما آیا ســرمربى تیم

 ملى با اخــالق خاصــى کــه دارد، حاضــر مى شــود بــه همین راحتــى قید 
دو بازیکنش را بزند و اصًال باید دید که فدراســیون از کى روش چنین خواسته اى 

خواهد داشت یا نه.

  فکر کردم   فکر کردم   به خدا عینکم طبى نیست!  به خدا عینکم طبى نیست!
پرسپولیسى هستند!پرسپولیسى هستند! کى روش زیر بار مى رود؟کى روش زیر بار مى رود؟

گویــا در لحظاتــى از بــازى 
اســتقالل هوادارانى که در کنار محمد 
نوازى سرمربى امیدهاى استقالل بازى 
جمعه شــب این تیم  را مى دیدند به این 
پیشکســوت اعتراض هایى را رساندند 
که نوازى خطاب بــه آنها گفت: چرا این 
حرف ها را به من مى زنید؟ به بازیکنى که 
سه میلیارد تومان مى گیرد اعتراض کنید.

آنطــور کــه فــارس نوشــته گویــا 
اعتراض هایى نســبت به حضــور وریا 
غفورى در زمین وجود داشــته اســت. 
بازیکنى که از آمادگى فاصله بسیار زیادى 

دارد.

مرادمند: گل هایم به سپاهان اتفاقى نبود

شایعه 
باورنکردنى 

فاصله با ذوب آهن مدنظر!
مدافع تیم فوتبال پدیده خراسان گفت: با شایستگى 
تمام توانســتیم چهار گل به ســپاهان بزنیم و این 

نتیجه اصًال اتفاقى نبود. 
محمد حسین مرادمند در گفتگویى در مورد پیروزى 
4 بر صفر پدیده مقابل سپاهان اظهار داشت: پیش 
از بازى هم گفته بودم که شــرایط تیمى مان خیلى 
خوب اســت و دنبال این هســتیم که یک نتیجه
 خوب مقابل سپاهان کسب کنیم و خوشبختانه این 

اتفاق رخ داد.
وى با بیان اینکه شکســت دادن ســپاهان با چهار 
گل اصًال اتفاقى نبود، خاطرنشــان کــرد: ما تیم 
خیلى خوبى داریم و هفته به هفته هم بهتر خواهیم 
شــد. زدن چهار گل به سپاهان کار ســاده اى نبود 
و با شایســتگى تمام این برد را به دســت آوردیم. 

در مشــهد انتظار از تیم ما زیاد است و اگر مشکل 
خاصى پیــش نیاید فصــل خیلى خوبــى را رقم 

خواهیم زد.
مدافع پدیده راجع به گلزنــى و عملکرد خوبش در 
این بازى نیز، تصریح کرد: خدا را شکر مى کنم که 
عملکردم خوب بوده اســت، اما همانطور که قبًال 
گفته بودم بعد از زدن گل خوشحالى نکردم، چون 
من از 12 سالگى در سپاهان بودم و فوتبالم در 
این تیم رشــد کرد. خیلى خوشحالم که نقش 
کوچکى در برد تیمم داشــتم و ان شاءا... این 

روند همچنان ادامه داشته باشد.
مرادمند در رابطه با رد پیشنهادات تیم هاى 
مطرح لیگ برتــرى و ادامه حضورش در 

پدیده نیز اضافه کرد: چند تیم از جمله 

ســپاهان خواهان من بودند، اما بخاطر رضا 
مهاجرى و مردم خوب مشــهد که همیشه به 
من لطف داشــته اند در پدیده مانــدم. امیدوارم 
بتوانم در ادامه حضورم در این تیم افتخار پوشیدن 
پیراهن تیم ملى را پیــدا کنم، چراکه این آرزوى هر 

فوتبالیستى است.

اســتقالل نتوانســته در دو هفته اى که از آغاز 
رقابت هاى لیگ هفدهم مى گــذرد نتایج مد 
نظر هوادارانش را بدست آورد. هرچند بر اساس 
دو هفته نمى شــود عملکرد کادرفنى یک تیم 
را ارزیابى کرد و منصوریان هم نشــان داده که 
تیم هاى تحت هدایتش از هفته چهارم یا پنجم 
شروع به نتیجه گرفتن مى کنند اما دو برد اخیر 
پرســپولیس و برد احتمالى این تیم مقابل نفت 
تهران در هفته ســوم لیگ برتر باعث شده تا 
برخى از اعضاى هیئت مدیــره و به خصوص 
رئیس هیئت مدیره باشگاه استقالل از این نتایج 

به شدت نگران و ناراضى باشند.
در همین راســتا شــنیده ها حاکى از آن است 
که محمد حســین قریب، رئیس هیئت مدیره 
باشگاه استقالل که رابطه چندان خوبى هم با 
علیرضا منصوریان ندارد قصد دارد در صورتى 
که اســتقالل در هفته ســوم لیگ برتر مقابل 
تراکتورسازى نخســتین برد خود در این فصل 
را بدست نیاورد، تغییر سرمربى تیم را در دستور 

کار خود قرار دهد.
نکته جالب اینکه شنیده مى شود رئیس هیئت 
مدیره باشــگاه اســتقالل رابطه چندان خوبى 

با برخى از اعضاى هیئــت مدیره و مدیرعامل 
باشــگاه اســتقالل ندارد و به همین دلیل در 
دو جلســه اى که هیئت مدیره جدید باشــگاه 
تشکیل داده که جلسه اخیر آن ساعت 19 روز 
چهارشنبه گذشته بوده شــرکت نکرده است. 
هرچند که قریب به برخــى از اعضاى هیئت 
مدیره دلیل این دوجلسه غیبت را مشغله کارى 
عنوان کرده است. با این شــرایط باید دید که 
نتیجه این اختالفات چه خواهد شد و آیا بازى 
بــا تراکتورســازى آخرین دیدارى اســت که 

منصوریان روى نیمکت آبى پوشان مى نشیند.

ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن گفت: با وجود برترى 
پرگل مقابل گســترش فوالد هنوز با تیــم مدنظر من 

فاصله داریم.
امیر قلعه نویى پس از دیدار تیمش با گسترش فوالد تبریز 
در هفته دوم لیگ برتر که با پیروزى 3 بر صفر ذوب آهن 
همراه شد، اظهار داشت: درست است که بازى را با نتیجه 
خوبى بردیم امــا هنوز با ذوب آهــِن مدنظر من فاصله

 داریم.
 قلعه نویى در پاســخ به اینکه آیا قصدى براى به خدمت 
گرفتن بهنام برزاى دارد یا خیــر گفت: در ابتداى فصل 
علیه من تبلیغات منفى شــد، در حالى که در لیســت 
من نه بازیکنى از اســتقالل بــود و نــه بازیکنى از 
تراکتورســازى. ذوب آهن یک جاى خالى براى یک 
مهاجم دارد که با آمدن مهاجم برزیلى پازل ما تکمیل 

مى شود.
ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن در مورد اینکه تیمش 
چه زمانى ذوب آهن واقعى مى شود بیان داشت: هنوز زود 
است. باید صبر کنیم تا مصدومان تیم و مهاجم خارجى 
برسند تا هماهنگى الزم را پیدا کنیم ولى عیار ذوب آهن 
در هفته ششم یا هفتم مشــخص مى شود. پنج بازیکن 
کلیدى ما مصدوم هســتند که امیدوارم با تالش کادر 

پزشکى زودتر به جمع ما اضافه شوند.
وى در مورد اعتراض هاى خود بــه داورى اضافه کرد: 

تصمیمات داور روى نتیجه بازى تأثیرى نداشــت و این 
اعتراض ها هم مزه بازى اســت. فکر مى کنم کارت زرد 
اول شریفات درست نبود ولى براى گروه داورى آرزوى 

موفقیت مى کنم.
قلعه نویى در پاسخ به اینکه آیا با بازیکنانى که کارت زرد و 
قرمز مى گیرند برخوردى دارد گفت: باشگاه یک برخورد 
و من هم یک برخورد با بازیکنى که کارت غیرفنى بگیرد 
دارم. ذوب آهن به عنوان تیم اخالق انتخاب شده است 
و براى من قابل قبول نیســت که بازیکنان کارت هاى 

غیرفنى بگیرند.
ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن در مورد درخواست خود 
براى بازى در ورزشــگاه نقش جهان و مبلغ باالى اجاره 
این ورزشــگاه افزود: من از اســتاندار و سایر مسئوالن 
استان و شــرکت فوالدمباکه خواســتم در این زمینه با 
هم تعامل کنند و منظور من هم مســائل مالى بود. فکر 
مى کنم کیفیت بازى ذوب آهــن در زمین نقش جهان 
30 تا 40 درصد بیشتر مى شــود در حالى که عمر چمن 
ورزشگاه فوالدشــهر تمام شده اســت. البته از کسانى 
که براى نگهــدارى چمن فوالدشــهر تالش مى کنند 
تشــکر مى کنم ولى در فصل پاییز کیفیت چمن پایین 
مى آید. با شــناختى که از مدیرعامل ورزش دوســت 
کارخانه فوالدمبارکــه دارم، فکر مى کنم این موضوع با 

تعامل حل مى شود.         

درست است که سپاهانى ها 7بار در مسابقات فوتبال 
لیگ برتر چهار گل دریافت کرده اند اما باخت 4بر صفر 
بدترین باخت در 17 سال حضور سپاهان در لیگ برتر 

بوده است.
ســپاهان هفت بار چهار گل خورده و شش بار هم با 
اختالف ســه گل بازنده شده اســت اما این شکست، 

سنگین ترین باخت تاریخ فوتبال سپاهان بوده است .
*سپاهان 3 -ابومسلم 4( لیگ اول حرفه اى) :

اولین بازى با دریافت 4 گل.
*سپاهان صفر- استقالل 3 (لیگ اول حرفه اى):

 اولین باخت با اختالف 3 گل.
*سپاهان 3 -پاس تهران4(لیگ سوم حرفه اى):

دومین بازى با دریافت 4 گل.  
*سپاهان یک -سایپا 4(لیگ چهارم حرفه اى):

دومین باخت با اختالف 3 گل وسومین بازى با دریافت 
4 گل.  

*سپاهان 4 -پاس 4(لیگ پنجم حرفه اى):
چهارمین  بازى با دریافت 4 گل.

*سپاهان 2 -سایپا 4(لیگ ششم حرفه اى):
پنجمین بازى با دریافت 4 گل.

*سپاهان 2 -پیکان 4(لیگ هشتم حرفه اى):
ششمین بازى با دریافت 4 گل

*سپاهان 3 -استقالل 4(لیگ دهم حرفه اى ): 
هفتمین بازى با دریافت 4 گل

*ســپاهان صفر-مس کرمان 3 (لیگ یازدهم 
حرفه اى):

سومین باخت با اختالف 3 گل.
*سپاهان یک- تراکتورسازى 4(لیگ دوازدهم 

حرفه اى ):
هشــتمین بازى با دریافت 4 گل  وچهارمین باخت با 

اختالف 3 گل.
*سپاهان صفر-نفت تهران 3 (لیگ چهاردهم 

حرفه اى):
پنجمین باخت با اختالف 3 گل.

*ســپاهان صفر- اســتقالل 3 ( لیگ پانزدهم 
حرفه اى):

باخت  ششم با اختالف 3 گل
*سپاهان صفر-ماشین ســازى 3(لیگ شانزدهم 

حرفه اى):
باخت هفتم  با اختالف 3 گل.

*ســپاهان صفر- پدیده 4 
(لیگ هفدهم حرفه اى): 

باخت اول با اختالف 4 گل! ونهمین بازى 
با دریافت 4 گل

 تلخى هاى 4!

طــور کــه فــارس نوشــته گویــا 
عتراض هایى نســبت به حضــور وریا 
غفورى در زمین وجود داشــته اســت. 
بازیکنى که از آمادگى فاصله بسیار زیادى 

دارد.
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قىنبود
ر از تیم ما زیاد است و اگر مشکل 
یاید فصــل خیلى خوبــى را رقم 

به گلزنــى و عملکرد خوبش در  اجع
ه که تصریح کرد: خدا را شکر مى کنم ،
وببوده اســت، اما همانطور که قبًال
عد از زدن گل خوشحالى نکردم، چون 
 سالگى در سپاهان بودم و فوتبالم در
رشــد کرد. خیلى خوشحالم که نقش
ننناین ى در برد تیمم داشــتم و ان شاءا... 

مچنان ادامه داشته باشد.
ند در رابطه با رد پیشنهادات تیم هاى 
ح لیگ برتــرى و ادامه حضورش در 

ده نیز اضافه کرد: چند تیم از جمله

ســپاهان خواهان من بودند، اما بخاطر رضا
مهاجرى و مردم خوب مشــهد که همیشه به 
من لطف داشــته اند در پدیده مانــدم. امیدوارم 
بتوانم در ادامه حضورم در این تیم افتخار پوشیدن 
پیراهن تیم ملى را پیــدا کنم، چراکه این آرزوى هر 

فوتبالیستى است.

4ى4(لیگ دوازدهم 

ل  وچهارمین باخت با

3 (لیگ چهاردهم  ان

 گل.
لیگ پانزدهم  3ــتقالل 3 (

3 گل
3ن ســازى3(لیگ شانزدهم 

3ف3 گل.
4- پدیده 4

فه اى): 
ونهمین بازى  4 گل!

آنط
اعت
غ

  به 3 میلیاردى 
اعتراض کنید!
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از خصلت هاى اصلى دو مدافع مرکزى اســتقالل خوزســتان فیزیک مناســب آنها براى 
جنگ هاى هوایى بود. هــم کولیبالى آمادگى بدنى فوق العاده اى بــراى نبردهاى روى هوا 
داشــت و هم عالیى براى پریدن و زدن ضربات اول آماده بود. با وجود این، منصوریان باز 
هم تاکتیک اصلى تیمش را ارســال از کناره ها قرار داده بود و ترجیح داد به جاى استفاده از 
جپاروف و شجاعیان براى پاس هاى عمقى از آنها در چپ و راست زمین استفاده کند. اتفاقى 
که با همکارى وریا غفورى و میالد زکى پور به ســانترهاى پرتعداد آبى ها منتهى شــد که 
البته ثمره اى براى آبى ها نداشت. غالب ســانترها با ضربه اول کولیبالى از باکس اهوازى ها 
دور شــدند و معدود دفعاتى هم که مهاجمان تهرانى موفق بودند ضربات با دقت کافى زده 
نمى شــد. کولیبالى و عالیى تا دقیقه 90 وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دادند و البته 
منصوریان هم اصرار به تکرار روال آغاز بازى تا انتهاى دیدار داشــت. اتفاقى که ســودى 
هم براى اســتقالل به همراه نیاورد و برنده دیــدار، کولیبالى و دوســتان بودند؛ نه قربانى

 و رفقا. 

در شبى که ســپاهان ناباورانه چهار گل از میزبانش خورد ذوب آهن با سه گل میهمانش را به 
خانه بدرقه کرد.

دومین شــب از رقابت هاى هفته دوم لیگ برتر به شــگفت آورترین شکل ممکن شروع شد. 
سپاهان در مشــهد چهار گل از پدیده خورد تا این نگرانى را براى هواداران اصفهانى به وجود 
آورد که تلخ کامى هاى طالیى پوشان در دو فصل اخیر ممکن است امسال نیز ادامه داشته باشد.
هرچه جمعه شب براى ســپاهان تلخ بود براى همشهرى این تیم با خوشــى به پایان رسید. 
ذوب آهن در اولین بازى خانگى فصل با ســه گل گســترش فوالد را در ورزشگاه فوالدشهر 
شکست داد تا شروعى خوب در آغاز لیگ هفدهم داشته باشد. یکى دیگر از نتایج عجیب  این 
هفته در جم رقم خورد جایى که تیم تازه وارد پارس جنوبى با طوفانى که در یک سوم ابتدایى 
مسابقه به راه انداخت پیکان را هم به لیســت قربانیان خود اضافه کرد. همزمان با این بازى 
تیم هاى همنام استقالل تهران و خوزســتان در ورزشگاه آزادى به تســاوى بدون گل برابر 

یکدیگر رضایت دادند. 

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن گفت: هدفى که همه بازیکنان به آن فکر مى کنند قهرمانى است و براى 
رسیدن به این هدف چیزى کم نداریم و جنسمان هم کامًال جور است.

 وحید محمدزاده پس از پیروزى پرگل تیمش برابر گسترش فوالد درباره این دیدار اظهار کرد: بازى 
خوبى بود و مزد زحماتمان را گرفتیم. در این هفته مصمم بودیم که امتیاز این بازى خانگى را بگیریم 
که خدا را شکر این اتفاق افتاد. وى ادامه داد: ذوب آهن تیم خوبى است و ساختار خوبى دارد. البته این 
برد چیزى از ارزش هاى تیم گسترش فوالد کم نمى کند. ما امسال اهداف بزرگى داریم، هدفى که 
همه بازیکنان به آن فکر مى کنند قهرمانى است و براى رسیدن به این هدف هم چیزى کم نداریم و 
جنسمان هم کامًال جور است. مدافع ذوب آهن درباره کیفیت بازى ربیع عطایا افزود: ربیع واقعاً بازیکن 
فوق العاده اى است و از زمانى که امیر خان آمده با در نظر گرفتن نکات فنى براى او، بازیکن بهترى 
هم شده است.محمدزاده درباره گلى که به ثمر رساند گفت: خیلى از این موضوع خوشحالم و خدا 
را شکر که توانستم سهم کوچکى در برد تیم مان داشــته باشم. البته در ذوب آهن فرقى ندارد کدام 

بازیکن گل مى زند. 

کولیبالى؛ کولیبالى؛ 
مانع بزرگ آبى هامانع بزرگ آبى ها

نتایج متضادنتایج متضاد
 اصفهانـــــــــى ها  اصفهانـــــــــى ها 

 هدف بزرگ ذوب آهن هدف بزرگ ذوب آهن
 قهرمانى است قهرمانى است

اصطالح جدید   
یکــى از ایراداتى که به علیرضــا منصوریان 
گرفته مى شود عالقه او به استفاده از کلمات و 
اصطالحات انگلیسى در مصاحبه  هایش است 
که گاهى ســوژه هاى خوبى براى رسانه ها و 
منتقدانش جور مى کنــد. آخرین مورد از این 
دســت در مصاحبه منصوریان در نشســت 
خبرى بعد از بازى با استقالل خوزستان بود. 
منصوریان در اواخر نشســت دربــاره اینکه 
تیمش نتایج خوبى نگرفته گفت: «ما دوست 
نداریم کــه تیمى بیایــد و در جــدول به ما  
"استپ" بدهد! لیگ براى ما تازه شروع شده

 است.» 
احتمــاالً منظور منصوریان  این بــود که او و 
تیمش دوســت ندارند تیم دیگــرى آنها را 
در رســیدن به باالى جدول متوقف کند. یا 
چیزى شــبیه این. به هر حال اگر منصوریان 
راحت تــر و بى آالیش تــر حــرف بزند، هم 
منظور خــودش را بهتــر مى رســاند و هم 
ســوژه هاى کمتــرى به دســت منتقدانش 

مى دهد.

رجب زاده:
 قلعه نویى از 
دریبل خوشش 
مى آید 

دیدارى که همه چیز داشت

لیگ برتر ایران برخالف فصل گذشــته با حضور سه  برزیل و هلند ایران گل کاشتند
مربى کروات خبر از رقابت شــدیدى بیــن آنها مى داد 
که البته تا پایــان هفته دوم اتفاقى متفــاوت رخ داده

 است.
شکســت  کرانچار و بوناچیچ در ســپاهان و گسترش 
فوالد بــا توجه بــه نتایج هفته نخســت لیــگ برتر 
منجــر بــه قعرنشــینى آنهــا در لیــگ برتر شــده 

است.
کرانچار با ســپاهان از دو بــازى یک امتیاز کســب 
کرده و گســترش فوالد هم هــر دو دیــدار را با نتایج 
سنگینى واگذار کرده تا بدون امتیاز در قعر جدول جاى

 بگیرد.

عملکرد این دو سرمربى کروات لیگ برتر از میان سه 
ســرمربى خارجى، با کارى که برانکو در پرســپولیس 
انجام داده به طــور کلى متفاوت اســت. برانکو که با 
پرســپولیس روزهاى خوشى را پشت ســر مى گذارد با 
دو پیروزى از دو دیدار گذشــته خود 6 امتیازى است و 
پشت سر پارس جنوبى در رتبه دوم لیگ برتر قرار گرفته

 است.
بدین ترتیب موج بازگشت مربیان کروات به لیگ برتر 
در پایان هفته دوم نتیجه خاصى براى دیگر هموطنان 
برانکو ایوانکوویچ در پى نداشــته اســت و البته هنوز 
مى توان به سپاهان زالتکو کرانچار با امیدوارى بیشترى 

نگاه کرد. 

در پیــروزى ذوب آهــن مقابــل گســترش فوالد، 
مهدى رجــب زاده نقش مهمى داشــت. این بازیکن 
باتجربه در دقیقه 50 مســابقه وارد زمین شــد؛ یک 
پاس گل به وحید محمــدزاده داد و یک گل زیبا نیز از 

فاصله اى دور به ثمر رساند. 
رجــب زاده کــه مســن تریــن بازیکن لیــگ برتر 
هفدهم نیز محســوب مى شــود، درباره کار کردن با 
امیر قلعه نویــى افزود:  او در تیم هایــى بوده که همه 
توقع داشــتند تیــم در باالى جــدول باشــد و فکر

 مى کنم با هدایت قلعه نویى مى توانیم در رده هاى باال 
باشیم.

وى با اشــاره به عملکرد ربیــع عطایا عنــوان کرد: 
ربیــع بازیکن خــالق و دریبل زن اســت او بازیکنى 
اســت که مى تواند از بازیکن رد شــود و حتى نتایج 
بازى را عــوض کند. خب به هر صــورت هر بازیکنى 
ممکن اســت در مقطعى در شــرایطى نتواند توانایى 
خــود را بــه نمایــش بگــذارد و اعتمــاد بــه

 نفــس نداشــته باشــدو در یــک مقطع دیگــر با 

یــک مربــى دیگــر توانایــى هــاى خــود را بروز 
دهد.

رجــب زاده اضافه کرد: بــه نظر من ایــن موضوع بر
مى گردد به اعتقاد و اعتمــاد مربى که به یک بازیکن 
داشــته باشــد. امیر قلعه نویى از بازیکنانى که دریبل 
مى زنند و خالق هستند خوشش مى آید چون خودش 
هم هافبک بوده و از ربیع اســتفاده مى کند. حاال هم 
ربیع اعتماد به نفسى را که قبًال نداشته به دست آورده 

است.

نصف جهان  دیــدار برزیل و هلند باشــگاهى ایران را 
مى تــوان بــه نوعــى زیباترین بــازى هفتــه دوم 
رقابت هاى لیگ برتر دانســت.  دوئــل نارنجى ها و 
زردهاى ایران را مى توان  به عنــوان بازى برتر هفته 

انتخاب کرد.
چیزى که در جریان بازى سایپا و صنعت نفت آبادان رقم 
خورد، دقیقًا همان اتفاقى بود کــه خیلى از هواداران را 

عاشق این رشته  ورزشى کرده است.
این دیــدار همه چیــز داشــت؛ از حــرکات تکنیکى 
بازیکنى نظیر کرار، ســزار و شــیمبا در تیــم برزیلى 
فوتبال ایران گرفته تا حــرکات ویرانگر مهدى ترابى و 
على قلى زاده از ســمت چپ و راست هجومى نارنجى 

پوشان.
از گلى که با حرکت تکنیکــى و ترکیبى مهدى ترابى و 
على قلى زاده براى تیم دایى به دســت آمد تا گلى که 
لوســیانو پریرا از فاصله اى دور راهى دروازه محمدرضا 
اخبارى کرد تا یکــى از زیباترین گل هاى هفته و حتى 

فصل به ثمر برسد.
هوادارانى که براى دیدن این بازى به ورزشــگاه آمده 
بودند، زیاد براى دیدن گل انتظار نکشیدند؛ چرا که حامد 
شیرى موفق شد در دقیقه 19 گل برترى تیم دایى را به 
ثمر برســاند. البته تیم دایى روى دو موقعیت خطرناك 
مى توانست گل اول بازى را دریافت کند ولى تیزهوشى 
محمد عباس زاده و اشــتباه مدافع صنعت نفت آبادان 
باعث شد تا سایپا زودتر از میهمان خود به گل برسد. گل 
دوم بازى در دقیقه 30 توسط مدافع صنعت نفت و با یک 
ضربه زیباى برگشتى به ثمر رسید ولى تنها 9 دقیقه بعد 
وینگرهاى هجومى سایپا با همکارى مثال زدنى و حمله 
به عمق تیم حریف موفق شــدند تیمشان را با پیروزى 

راهى رختکن کنند.
نیمه دوم که شروع شد سایپایى ها مسلط بر بازى شدند 
ولى شیمبا براى سومین بار کنار جاسم کرار ایستاد؛ دو بار 
قبلى خودش ضربات را زده بود و توپ با فاصله از باالى 
دروازه اخبارى بدون اینکه خطر خاصى ایجاد کند، راهى 
اوت شده بود. برخالف تصور حاضرین در ورزشگاه که 
فکر مى کردند این بار هافبک عراقــى تیم کمالوند به 

توپ ضربه مى زند، باز هم شیمبا ضربه را نواخت و این 
بار توپ با شــتاب و دقتى مثالزدنى وارد دروازه اخبارى 

شد و کار به تساوى کشیده شد.
مانند تمام دیدارهاى تراژیکى کــه در خاطر مى مانند، 
مثل اینکه این مسابقه فوتبال هم باید با اتفاقى ویژه تمام 
مى شد؛ آخرین ثانیه هاى بازى بود که ارسال بازیکنان 
سایپا و ضربه سر مهاجم این تیم به دیرك دروازه برخورد 
کرد تا محمد سلیمانى که دقایقى پیش توسط على دایى 
به زمین فرستاده شده بود، یک شــب به یادماندنى را 

تجربه کند و به ساده ترین شکل ممکن 3 امتیاز را براى 
تیمش به ارمغان بیاورد؛ سلیمانى ضربه  برگشتى دیرك 
دروازه را در شرایطى که ساالرى، گلر صنعت نفت روى 

زمین افتاده بود، با یک بغل پا به تور چسباند.
سوت پایان بازى که زده شد، سایپایى ها خوشحال بودند 
و آبادانى ها مغموم.  500 هوادار آبادانى که براى تماشاى 
بازى به ورزشــگاه آمده بودند با ناراحتى برگشتند ولى 
رکن اصلى فوتبال زیبا در ورزشــگاهى بودند که کمتر 

چهره هوادار به خود مى بیند.

  نصف جهــان نگرانى هایى در مورد دخالــت مراجع غیرفوتبالى 
درباره حضور حاج صفى و مسعود شجاعى با پیراهن تیم یونانى در 
مقابل مکابى نماینده رژیم صهیونیستى و احتمال تعلیق فدراسیون 
فوتبال به وجود آمده است. اگر این دو بازیکن به دلیل بازى مقابل 
تیمى از رژیم صهیونیستى از سوى نهادهاى غیرفوتبالى در ایران 
محروم شوند، فیفا قطعًا واکنش نشان خواهد داد و احتمال تعلیق 
فدراســیون فوتبال ایران و به خطر افتادن حضــور ایران در جام 
جهانى هم وجود خواهد داشــت. پس بهتر است در این موضوع 

عجوالنه رفتار نشود و همه جوانب کار بررسى شود.
حضور مسعود شجاعى و احسان حاج صفى، بازیکنان ملى پوش 
ایرانى باشگاه پانیونیوس یونان در مقدماتى لیگ اروپا مقابل تیم 
مکابى اسرائیل واکنش هاى گسترده اى در داخل و خارج ایران به 

همراه داشته است.
این دو بازیکن که در بازى رفت، تیمشــان را در سفر به اسرائیل 
همراهى نکردند، در بازى برگشت و در حالى که مچبندهایى به 
شکل پرچم ایران به دست داشتند، مقابل حریف به زمین رفتند، 
آن هم در حالى که پیش از این بازى باشگاه یونانى در بیانیه اى از 
آنها خواسته بود تا با احترام به قراردادشان باشگاه را یارى دهند و از 

سوى پانیونیوس مجبور به بازى شدند.
باشگاه یونانى در تل آویو و در غیاب بازیکنان ایرانى یک بر صفر 
شکست خورد و در بازى برگشت هم به رغم نمایش قابل قبول 
حاج صفى و شجاعى با گل به خودى، «پاناگیوتیس کوربوس»، 

مدافع این تیم شکست خورد.
به دنبال حضور این دو بازیکن در این دیدار، فدراسیون فوتبال ایران 
ضمن محکوم کردن بازى با انتشار بیانیه اى با گفتن این که این دو 
نفر «على رغم فشارهاى سنگین وارده از سوى باشگاه یونانى، در 
دیدار رفت در فلسیطن اشغالى حاضر نشده و این مهم را با پذیرش 
جریمه هاى مالى رعایت کردند»، تصمیم در مورد آنها را به «پس 

از گفتگوى رو در رو با این دو بازیکن و لحاظ کردن نظرات قبلى 
فدراسیون به نامبردگان» موکول کرد.

وزارت ورزش نیز با انتشــار بیانیه اى مبارزه با رژیم صهیونیستى 
را یکى از ارکان سیاست جمهورى اســالمى ایران اعالم کرد و 
نوشت: «وزارت ورزش پس از دریافت اطالعات و گزارش هاى 
الزم از فدراسیون فوتبال و سایر منابع در چارچوب اصول و مبانى 
سیاست خارجى نظام و حفظ منافع ملى تصیمات مقتضى را اتخاذ 

خواهد کرد.»
در میان رسانه هاى ایرانى در حالى که خبرگزارى تسنیم با اشاره به 
«ملى پوش ایرانى در حلقه پانیونیوسى ها» از «اشک هاى شجاعى 
پس از حذف پانیونیوس» نوشت، میزان، خبرگزارى قوه قضائیه 
با اشاره به سابقه حاضر نشدن ورزشکاران ایرانى مقابل حریفان 

صهیونیستى، پرسید: «مدال المپیک مهمتر است یا لیگ اروپا؟»
خبرگزارى میزان، اقدام شجاعى و حاج صفى را به طعنه «شاهکار» 

نامید.
این خبرگزارى همچنین به نقل از مدیر حراســت وزارت ورزش 
نوشت: «به احتمال بسیار زیاد شجاعى و حاج صفى از بازى هاى 
آینده تیم ملى محروم شوند ولى باید منتظر نظر نهایى مسئوالن 

باشیم.»
از سوى دیگر توییتر رســمى وزارت خارجه رژیم اشغالگر قدس 
به زبان فارسى هم از اقدام بازیکنان ایرانى تقدیر کرد که این کار 

باعث شد احسان و مسعود بیش از پیش تحت فشار قرار بگیرند.
ورزشــکاران ایرانى قبل از انقالب اســالمى بــا حریفان رژیم 
صهیونیستى مسابقه مى دادند، اما پس از مصاف بیژن سیف خانى با 
یک حریف صهیونیستى در مسابقات کشتى فرنگى جهانى 1983 
در شوروى سابق، مســئوالن ایرانى مانع از حضور ورزشکاران 

ایرانى مقابل حریفان صهیونیستى شده اند.
ورزشکاران ایرانى به طور رسمى نمى توانند از حضور مقابل حریفان 

رژیم صهیونیستى طفره بروند و معموًال یا سعى مى کنند در جدول 
طورى عمل کنند که در دورهاى باالتر به حریفان صهیونیستى 

نخورند، یا به بهانه مصدومیت از مسابقه کنار مى  روند.
یک کارشناس ورزشى به تابناك گفته اســت:  «اگر شجاعى و 
حاج صفى بازى نمى کردند احتمال داشت اخراج یا محروم شوند. 
االن هم بازیکنانى که مسابقه نمى دهند مصدومیت جور مى کنند، 
مثًال همین هفته پیش در مسابقه المپیک ناشنوایان در ترکیه دختر 
کاراته کاى ایرانى براى اینکه با حریف صهیونیستى روبه رو نشود، 

دور قبل از قصد به حریف ایتالیایى باخت.»
یک نگرانى ورزشــکاران ایرانــى در هر تورنمنــت جهانى این 
است که مبادا مجبور به مســابقه با حریفان صهیونیستى شوند 
و عدم رویارویى آنها مى تواند باعث محرومیتشــان از ســوى 

فدراسیون هاى جهانى شود.
 اما در شرایطى که به نظر مى رسید مسعود شجاعى و احسان حاج 
صفى با بازى کردن جلوى مکابى اولین فوتبالیست هاى ایرانى 
بوده اند که با حریفى از رژیم اشغالگر قدس رقابت کرده اند اما قبل 
از دو بازیکن ایرانى پانیونیــوس، یک ملى پوش دیگر هم جلوى 
تیمى از رژیم اشــغالگر قدس بازى کرده است. آنطور که یکى از 
روزنامه ها نوشته، مهرداد میناوند اولین بازیکنى بود که در تاریخ 
26 نوامبر سال 2000 (6 آذرماه 79) همراه با تیم اشتروم گراتس 
اتریش مقابل آپوئل نماینده رژیم صهیونیســتى در پلى آف لیگ 
قهرمانان اروپا صف آرایى کرد. دیدارى که با برترى 3 بر صفر تیم 
اتریشى همراه بود و اتفاقًا میناوند هم یک کارت زرد در دقیقه 60 
آن دیدار دریافت کرد. پس از آن بحث ســفر میناوند به فلسطین 
اشــغالى براى انجام بازى برگشت مطرح شــد که مدافع ایرانى 
اشتروم گراتس در گفتگویى اعالم کرد که نمى تواند به دلیل قوانین 
جمهورى اسالمى ایران، به این کشور سفر کند. پس از آن دیدار 
میناوند هیچ مشکلى پیدا نکرد و پنج هفته بعد هم براى تیم ملى 

ایران بازى کرد. آن خبر را همه فراموش کرده بودند 
. دلیل این قضیه احتماًال این است که شبکه هاى 
اجتماعى به اندازه امروز گسترده نبودند و فدراسیون 
و مطبوعات هم این موضوع را پوشش ندادند. پس 
بهتر است از بازى کردن حاج صفى و شجاعى به 
عنوان رخدادى بى سابقه یاد نشود و بدانیم که این  

کار توسط مهرداد میناوند هم تکرار شده 
بود بى آنکه کوچــک ترین تاوانى 

متوجه او باشد.
بیانیــه هاى شــتاب زده 

برخــى نهادهایى که 
کاســه داغ تــر از 
آش شــده انــد و 
حمالت بى امان 
هــاى  رســانه 
اصولگــرا بــه دو 

جوان شایســته فوتبال ایــران قطعًا
 نمى تواند مشــکلى را حل کند. بهتر 
است  سخنان این بازیکن شنیده شود 
و در نهایت تصمیمى گرفته شود که  
فوتبال ایــران را با خطــرى مواجه 
نکند. فراموش نکنیم که احســان 
و مســعود ســال ها براى فوتبال 
ملى و باشــگاهى ایــران زحمت 
کشیده اند و محرومیتشان به علت 
این مشکل، بدترین پاسخ ممکن 
به سال ها تالش و زحمت آنها 

براى اعتالى نام ایران است. 

برانکو پرچمدار کروات هاى لیگ برتر 

ازى کرد. آن خبر را همه فراموش کرده بودند 
 این قضیه احتماًال این است که شبکه هاى 
ى به اندازه امروز گسترده نبودند و فدراسیون 
عات هم این موضوع را پوشش ندادند. پس 
ست از بازى کردن حاج صفى و شجاعى به 
 رخدادى بى سابقه یاد نشود و بدانیم که این  

سط مهرداد میناوند هم تکرار شده 
 آنکه کوچــک ترین تاوانى 

او باشد.
ه هاى شــتاب زده 

ى نهادهایى که 
ه داغ تــر از 
ــده انــد و 
ت بى امان 
هــاى  نه 
ــرا بــه دو 

شایســته فوتبال ایــران قطعًا
واند مشــکلى را حل کند. بهتر 
سخنان این بازیکن شنیده شود 
هایت تصمیمى گرفته شود که  
 ایــران را با خطــرى مواجه 
فراموش نکنیم که احســان 
ـعود ســال ها براى فوتبال 
باشــگاهى ایــران زحمت 
 اند و محرومیتشان به علت 
شکل، بدترین پاسخ ممکن 
ل ها تالش و زحمت آنها 

عتالى نام ایران است. 

بیانیه هایى علیه حاج صفى و شجاعى 

شمارش معکوس تا تعلیق فوتبال ایران؟!
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چهل تکه

کاربران شــبکه هاى اجتماعى ویدئویى منتشر کرده اند که 
گویاى برخورد زننده یک پزشــک ســعودى در بیمارستان 
«شروره» این کشــور با «عبد الرحمن صالح»، فعال طرفدار 
هادى رئیس جمهور فرارى یمن، اســت. این ویدئو نشــان 
مى دهد صالح در حالى که دســتانش خون آلود است، پس از 
مورد ضرب و شتم قرار گرفتن توسط پزشک بیمارستان، فریاد 
مى زند و درخواست مى کند که او را از این بیمارستان نجات 
دهند. برخى منابع اشاره مى کنند که عبد الرحمن صالح به علت 
شکستگى هاى متعدد زمینگیر شده و به دلیل اهمال پزشکى، 

دچار مشکالت استخوانى شده است.
گفته مى شــود که پزشــکان تنها هر چهار یا پنج ســاعت 

مسکن هایى به او تزریق مى کنند.

«ویلیام هندریکسون»، مرد 25 ســاله اهل فلوریداى آمریکا 
که دو فرزند هشت ماهه و دو ساله اش، را در اتاق خوابشان در 
گرمایى شدید رها کرده بود اکنون با اتهام آدم کشى روبه رو است. 
کودك هشت ماهه این مرد على رغم تالش پلیس و پزشکان 
براى نجاتش، جان خود را از دست داد. فرزند دیگر این مرد که 
یک دختر دو ساله است به دلیل کم آبى شدید بدن در بیمارستان 
بسترى شده است. بررسى ها نشــان مى دهد که دماى هوا در 
اتاق خواب این دو کودك، حدود 43 درجه سانتیگراد بوده است. 
این درحالى است که همسر این مرد چندى پیش به دلیل سرقت 
یک دستگاه Xbox از منزل مادر شوهرش بازداشت شده بود. 
مادر 24 ساله این دو کودك هم اکنون بدون قرار وثیقه در زندان 

پینالس کانتى در فلوریدا به سر مى برد.

مشترى ناراضى که به دلیل خراب شــدن موهایش هر روز به 
طرز عجیبى از یک آرایشگر انتقام مى گرفت سرانجام توسط 

پلیس بازداشت شد. 
وى در حالى که با موتور از جلوى این آرایشگاه رد مى شد یک 
پالســتیک پر از زباله را به شیشــه این مغازه مى کوبید. گفته 
مى شود این مرد که اهل شهر « دژوئو» استان شاندونگ چین 

است این کار را به صورت مرتب و روزانه انجام مى داد.
آرایشگر بیچاره که از دســت این مرد و زباله هاى وى خسته 
شده بود سرانجام از پلیس خواست تا به این موضوع رسیدگى 
کند. پلیس با بررسى دوربین مدار بسته، این مشترى ناراضى را 
دستگیر کرد. این مرد که به مدت 9 روز در بازداشت به سر مى برد 

اکنون به جریمه نقدى 500 یوآنى محکوم شده است. 

برخورد زننده پزشک عربستانى با 
یک بیمار

مرگ کودك 8 ماهه 
در گرماى 43 درجه 

انتقام عجیب مشترى ناراضى از 
آرایشگر  030201

ظهر سى ام اردیبهشت 95 یک مرد 60 ساله با کالنترى 
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ساله اش به نام «پروین» خبر داد. پلیس وقتى به خانه 
ویالیى در ســعادت آباد رفت در پاگرد با جنازه کبود زن 

سالخورده روبه رو شد. 
برادر وى به نام «فریبرز»که هراسان بود گفت: «بعد از 
فوت پدر و مادرم من در طبقه دوم خانه موروثى و خواهرم 
در طبقه اول زندگى مى کردیم. دیشب حالم خوب نبود. 
به همین خاطر به بیمارستان رفتم و ساعت 2 نیمه شب 
به خانه برگشــتم. همان موقع خواهرم از صداى بسته 
شــدن در پارکینگ از خواب بیدار شده بود به پاگرد آمد 
و شروع به داد و فریاد کرد. او مى گفت باعث شده ام از 
خواب بیدار شود. سعى کردم به او بفهمانم که بیمارستان 
بوده ام اما خواهرم عصبانى بود. او با سنگى که در دست 
داشت به سمت من حمله کرد. پروین با سنگ به دستم 
کوبید که موجب شکستن انگشتانم شد. من هم او را با 
مشت و لگد کتک زدم. سر خواهرم با میله هاى راه پله 
برخورد کرد و روى زمین افتاد.من همان موقع به خانه ام 
رفتم اما ظهر وقتى قصد داشتم براى خرید از خانه بیرون 
بروم در راه پله ها با جنازه او روبه رو شــدم.» به دنبال 

اظهارات این مرد وى بازداشت شد.
خواهر کوچک فریبرز از او شکایت کرد و گفت او از مدتها 

قبل بخاطر ارث و میراث با خواهرش اختالف داشته و به 
همین خاطر هم او را کشته است.

در حالى که پزشکى قانونى علت مرگ را ضربه مغزى 
اعالم کرده بود برادر دیگر فریبرز از شکایت صرف نظر 
و اعالم گذشت کرد.ولى خواهر کوچک وى براى فریبرز 
قصاص خواست. به این ترتیب این مرد در شعبه چهارم 
دادگاه کیفرى یک اســتان تهران پــاى میز محاکمه 

ایستاد.
در جلسه رســیدگى به این پرونده که به ریاست قاضى 
اصغرعبداللهى و با حضور یک مستشار تشکیل شد خواهر 
قربانى در جایگاه ویژه ایســتاد و گفت: «برادرم با نقشه 
قبلى و براى ارث و میراث خواهرم را کشــت.به همین 
دلیل حاضرم تفاضل دیه را بپردازم تا فریبرز اعدام شود.»

سپس متهم در جایگاه ویژه ایستاد و در حالى که اشک 
مى ریخت به تشریح جزئیات ماجرا پرداخت. وى گفت: 
«خواهرم زن بدخلقى بود.او هیچ وقت ازدواج نکرد و با 
پدر و مادرمان زندگى مى کرد. او بارها در زمان حیات پدر 
و مادرمان با آنها درگیر شده و آنها را کتک زده بود.حتى 
یکبار مادرمان را از روى ویلچر به زمیــن انداخته بود.
پروین بعد از فوت پدر و مادرمــان در خانه آنها زندگى 
مى کرد. خواهرم با رفتارهایش موجب شده بود همسرم 
از من جدا شود. همســر و فرزند معلولم هم در خانه اى 

دیگر زندگى مى کردند و من به تنهایى در طبقه دوم خانه 
موروثى ساکن بودم. حتى خواهرم قبًال یکبار بر سر مزار 
پدر و مادرمان با من درگیر شده و دستم را شکسته بود که 
از او شکایت کردم اما به پیشنهاد قاضى رسیدگى کننده 

به پرونده اعالم گذشت کردم.»
وى ادامه داد: «آن شب هم وقتى از بیمارستان به خانه 
برگشتم خواهرم بى دلیل شروع به داد و فریاد کرد. من 
واقعًا قصد کشتن او را نداشتم. ضربه اى که با سنگ به 
انگشتانم زد و موجب شکستن انگشــتانم شد موجب 
شد کنترل اعصابم را از دســت بدهم و او را کتک بزنم. 
باور کنید برخورد ســر او با میله هاى نرده موجب مرگ 
او شد. من از شــدت عصبانیت او را رها کردم ولى ظهر 
روز بعد وقتى ســراغش رفتم که جان سپرده بود.» در 
این بین خواهر متهم برخاســت و گفت: «برادرم دروغ 
مى گوید. خواهرم نســبت به تفکیک ملک پدرى مان 
اقدام کرده و درخواست داده بود تا سهمش را از فریبرز 
جدا کند و به خانه دیگرى برود. فریبرز به همین خاطر 
خواهرم را کشــت. او قبًال هم بارها خواهرم را تهدید به 

مرگ کرده بود.»
در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد شور شد و با توجه 
به مدرك هاى موجود در پرونــده فریبرز را به قصاص 

محکوم کرد.

قتل در راه پله خانه ویالیى 
حکم اعدام برادر خواهر کش صادر شد

روز جمعه گذشــته خبر تصادف مرگبار یک خودرو با یک 
موتورسیکلت روبه روى ورزشگاه شیرودى به پلیس اعالم 
شد که به سرعت مأموران انتظامى کالنترى 107 فلسطین 

به محل حادثه اعزام شدند.
تحقیقات اولیه مأموران حاکى از آن بود که یک دســتگاه 
موتورســیکلت با دو سرنشــین با یک خودروى سوارى 
تصادف کرده که بر اثر این حادثه راکب موتورسیکلت بر اثر 
شدت جراحات جان باخته و دیگر سرنشین موتورسیکلت 
نیز متوارى شده اســت همچنین مأموران در بررسى لوازم 
همراه متوفى با مقدارى لوازم مســروقه مانند تلفن  همراه 

و ... مواجه شدند.
با اعالم مراتب این اتفاق به بازپــرس امور جنایى تهران، 
دستور تحقیق از راننده خودروى سوارى صادر شد که وى در 
اظهاراتش مدعى شد قصد داشته خواهرش را به بیمارستان 

برساند و بر اثر عجله این تصادف به وقوع پیوسته است.
در حالى که تحقیقات درباره این پرونده ادامه داشت مشخص 
شد که دقایقى قبل از این حادثه، متوفى یک تلفن  همراه را در 
حوالى میدان هفت تیر از پسر جوانى سرقت و زورگیرى کرده 
است، پسر جوانى که سرقت از وى صورت گرفته بود با حضور 
در کالنترى، تلفن  همراه مسروقه کشف شده از سارقان را 
شناسایى کرد. سرانجام جسد متوفى با دستور بازپرس براى 
انجام آزمایشات الزم به پزشکى قانونى منتقل شد و بازپرس 
امور جنایى تهران دســتور داد تا دوربین هاى محل حادثه 

بازبینى شود و پلیس راهنمایى و رانندگى نظر کارشناسى 
خود درباره مقصر حادثه را اعالم کند.

واکنش پلیس به خبر تصادف پسر زورگیر با 
زانتیا

یک منبع آگاه در مرکز اطالع رســانى پلیس درباره کشته 
شدن یک فرد زورگیر توسط یک خودرو زانتیا گفت: «دو 
فرد زورگیر که از شــخصى در خیابان طالقانى زورگیرى 
کرده بودند در حال دور شدن از محل با یک خودروى زانتیا 

تصادف مى کنند.»
یک منبع آگاه در مرکز اطالع رسانى پلیس درباره عکس 
زورگیرى که توسط یک خودروى زانتیا زیر گرفته شده و در 
فضاى مجازى منتشر مى شود گفت: «این حادثه در تاریخ 8 

مردادماه در خیابان طالقانى اتفاق افتاده است.»
او ادامه داد: «دو فرد زورگیر که از شخصى در خیابان طالقانى 
زورگیرى کرده بودند در حال دور شدن از محل بودند که با 
یک خودروى زانتیا تصادف مى کنند و یکى از آنها در این 
حادثه فوت مى کند. در بررسى هایى که بعد از حادثه انجام 
شده مشخص مى شود این افراد زورگیر بودند از همین رو فرد 

دوم نیز بازداشت و تحویل مراجع قضائى مى شود.»
این منبع آگاه گفت: «این تصادف کامًال عادى بوده و آنطور 
که در فضاى مجازى مطرح مى شود و راننده خودروى زانتیا 

به عمد با این زورگیر برخورد نکرده است.»

جان باختن زورگیر جوان هنگام فرار 

«احمد» 47ساله در سال 90 همسرش به نام «مهتاب» را 
نیمه شب خفه کرد وچند ضربه چاقو به او زد. این مرد که 
جنایت خانوادگى را مقابل چشمان دختر و پسر نوجوانش 
رقم زده بود با جلب رضایــت اولیاى دم از قصاص رهایى 
یافت و یازدهم تیرماه ســال 94جنایت فجیع دیگرى را 
رقم زد. احمد این بار مقابل چشمان دخترش «مریم» پسر 

14ساله اش به نام «میثم» را کشت.
وقتى فریادهاى گوشخراش دختر جوان در آپارتمانشان در 
خیابان مرتضوى تهران پیچید همسایه ها هراسان به راه 
پله ها ریختند و با مریم روبه رو شدند که فریاد مى کشید 
و کمک مى خواست. دختر جوان مى گفت پدرش مقابل 
چشمان او برادرش را خفه و چنگال را به گلوى او فرو کرده 
است. دقایقى از شنیده شدن فریادهاى گوشخراش مریم 
نگذشته بود که پلیس به محل جنایت رفت و با پیکر خونین 

میثم روبه رو شد. 
جنازه در حالى به پزشکى قانونى منتقل شد که احمد به قتل 
اعتراف کرد ولى حرفى درباره انگیزه جنایت نزد و این مرد  
در شعبه دهم دادگاه کیفرى یک استان تهران به ریاست 
قاضى محمد باقر قربان زاده و با حضور یک مستشار پاى 
میز محاکمه ایســتاد. در ابتداى این جلسه دختر جوان 
که حاال دانشجوى رشته حقوق است روبه روى قضات 
ایستاد و گفت: «زمانى که مادرم کشته شد 16سال داشتم. 
پدر و مادرم با هم اختالف داشتند. نیمه شب بود که من 

و برادرم از سر و صدا بیدار شدیم و پدرمان را دیدیم که با 
چاقو باالى سر مادرمان ایستاده بود. مادرمان دیگر نفس 

نمى کشید.»
این دختر که اشــک مى ریخت گفت: «پدرم از کمر درد 
رنج مى برد و به همین خاطر مدتى بود که تریاك و شیشه 
مصرف مى کرد. خانواده پدرى ام با من و برادرم صحبت 
کردند و گفتند پدرمان تحت تأثیــر مصرف مواد مخدر 
دست به این قتل زده است. به همین خاطر من و برادرم 
اعالم گذشت کردیم. در مدت چهار سالى که پدرمان در 

زندان بود ما در خانه مادربزرگمان زندگى مى کردیم. اما 
در این مدت برادرم به علت کشته شدن مادرمان و صحنه 
وحشتناك قتل به بیمارى اعصاب و روان مبتال شده بود و 

تحت درمان قرار داشت.»
وى در تشریح ماجراى کشته شدن برادرش گفت: «پدرم 
به تازگى از زندان آزاد شده و ما به خانه مان برگشته بودیم. 
آن شب پدر و برادرم با هم بیرون ر فتند و آخر شب به خانه 
برگشتند. من خواب بودم که نیمه شب از سر و صدا بیدار 
شدم و پدرم را دیدم که باالى ســر برادرم ایستاده بود و 

گلوى او را فشــار مى داد. من وحشت زده بودم که دیدم 
پدرم چنگالى را به گلوى برادرم فرو کرد. فریاد کشیدم و از 
همسایه ها کمک خواستم. آنها مقابل در خانه مان آمدند 
اما هیچ کدام جرأت نداشت به پدرم نزدیک شوند. خودم با 

اورژانس و پلیس تماس گرفتم.»
این دختر گفت: «مى دانم طبــق قانون نمى توانم براى 
پدرم درخواست قصاص داشته باشم.اما دیه مى خواهم. 
من از پدرم وحشت دارم و حتى نمى خواهم پدرم بداند که 

کجا زندگى مى کنم.»
سپس متهم روبه روى قضات ایستاد و گفت: «من همسرم 
را به دلیل مسائل ناموسى کشتم و رضایت اولیاى دم را 
هم جلب کردم اما باور کنید نمى دانم چرا دست به قتل 

پسرم زدم.»
وى که به شدت اشک مى ریخت گفت: «روزها که سر 
کار مى رفتم دختر و پسرم را به خانه مادرم مى بردم. مادرم 
پیر و ناتوان بود وروى ویلچر مى نشست.اما من بارها دیده 
بودم پسرم مادر پیرم را اذیت مى کند. میثم عصاى مادرم 
را بر مى داشت و به سر و صورت مادر پیرم مى زد. گمان 
مى کردم میثم مى خواهد با این کار مرا آزار دهد. من حتى 
بعضى شب ها فکر مى کردم پسرم مى خواهد مرا بکشد. 
باور کنید تحت تأثیر مصرف شیشه دست به قتل پسرم 
زدم و حاال هم دفاعى ندارم.» در پایان این جلسه هیئت 

قضائى وارد شور شد تا رأى صادر کند.

پدرم چنگالى را به گلوى برادرم فرو کرد

مرد جوان که همسرش را به علت توهین به پدر 
چوپانش کشته بود پاى میز محاکمه ایستاد. در 
جلسه رســیدگى به این پرونده که در شعبه دوم 
دادگاه کیفرى یک استان تهران به ریاست قاضى 
محســن زالى بوئینى و با حضور یک مستشار 
تشکیل شد، نماینده دادســتان کیفرخواست را 
خواند. وى گفت: «"على" 35ساله متهم است در 
پاییز سال 93 همسر 28ساله اش به نام "سارا" را 
در خانه شان در دماوند کشته و اکنون با توجه به 
شرایط پرونده رئیس قوه قضائیه از طرف فرزند 

خردسال قربانى براى وى دیه خواسته است.»
سپس پدر و مادر قربانى در جایگاه ویژه ایستادند 
و در حالى که اشک مى ریختند گفتند: «حاضریم 
تفاضل دیه و سهم نوه خردسالمان را بپردازیم تا 

على قصاص شود.»
سپس متهم در جایگاه ویژه ایستاد و در تشریح 
جزئیات ماجرا گفت: «در یــک ریختگرى کار 
مى کردم و از صبح زود تا شب سر کوره شیرآالت 
بودم. شــب ها خســته به خانه برمى گشتم و 
مى خواستم زود بخوابم اما باجناقم هفته اى چند 
بار براى شب نشینى به خانه ام مى آمد و قلیان 
مى کشید. چندبار به باجناقم گفته بودم عصرها 
به خانه مان بیاید چون نمى توانم تا دیروقت بیدار 
بمانم اما قبول نمى کــرد. آخرین بار وقتى به او 
تذکر دادم ناراحت شــد و خانه مان را ترك کرد. 
همسرم سارا هم از این ماجرا ناراحت شده بود و 

مرا مقصر مى دانست.» 
وى ادامه داد: «باجناقم میهمانى گرفته بود اما ما 
را دعوت نکرده بود و همسرم به همین دلیل مدام 
از من گالیه مى کرد. من به همســرم گفتم اگر 
مى خواهد با موتور او را به خانه خواهرش مى برم 
اما چون باجناقم مرا دعوت نکرده حاضر نیستم 
در میهمانى شرکت کنم. آنجا بود که سارا شروع 
به داد و فریاد کرد. او به من ناســزا گفت. ســارا 
مى گفت چون پدرم چوپان بوده من الیق زندگى 

با او نیستم. او به پدرم توهین کرد.»
این متهم ادامه داد: «پدرم عشایر است و زندگى 
شــرافتمندانه اى دارد. به همین دلیل از شنیدن 
حرف هاى همسرم عصبانى شــدم و گلویش 
را فشــار دادم. من به حیاط خانه رفتم اما وقتى 
برگشتم متوجه شدم همسرم نفس نمى کشد.

ترسیده بودم براى همین، دست و پاى جنازه را 
بستم و آن را درون گونى گذاشتم. من جنازه را با 
موتورم به یک مزرعه ذرت در حاشیه دماوند بردم 
و آنجا رها کردم. اما باور کنید من قصد کشــتن 
همسرم را نداشتم و در یک لحظه کنترل اعصابم 

را از دست داده بودم.»

قصد کشتن همسرم را 
نداشتم   

 باند سارقان حرفه اى مغازه با 35 مورد سرقت در مالرد 
فروپاشید.

 رئیس پلیس شهرستان مالرد دراین خصوص بیان کرد: 
مأموران پلیس آگاهى هنگام گشتزنى در مالرد به شخصى 
که مشــغول انتقال و بار زدن ضبط و باند از مغازه اى بود 

مشکوك شدند و او را به کالنترى منتقل کردند. 
ســرهنگ برزو همتــى اظهــار داشــت د: متهم در 
بازجویى هاى پلیس به همدســتى با سه شخص دیگر 
در این رابطه اعتراف کرده و مخفیگاه همدستانش را به 

پلیس اعالم کرد.
وى خاطرنشان کرد: مأموران پلیس آگاهى در عملیاتى 
ویژه موفق به دستگیرى هر سه نفر در مخفیگاهشان در 
مالرد شدند و در بازرســى از محل مقدار 35 مورد اموال 
سرقتى نیز کشــف شــد و متهمان به کالنترى منتقل

 شدند.
ســرهنگ همتى در ادامه اذعان کــرد: متهمان پس از 
تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونى به مرجع قضائى 

معرفى شدند.

درگیرى بر سر ســکه هاى عتیقه واهى در قم منجر 
به وقوع قتل شد.

درگیرى میان ســه نفر در یکى از خانه هاى خیابان 
زنگارکى قم بر ســر ســکه هاى عتیقه اى که وجود 

نداشت، موجب قتل خریدار شد.
در این درگیرى که در ســاعت 11 شب 8 مرداد ماه 
جهت خرید سکه هاى قدیمى در خانه فردى که قصد 

فروش سکه ها را داشــت، رخ داد؛ خریدار به ضرب 
گلوله کلت کمرى کشته شد و دو نفر دیگر در کمتر 
از چند ساعت توســط ضابطان دادگسترى دستگیر

 شدند. 
بازســازى صحنه قتل با حضور بازپرس دادسراى 
قم صورت گرفت تا زوایاى دیگر این قتل مشخص

 شود.

دزد مرموز، دوستانش را در مالرد لو داد

شلیک مرگبار در قم 
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یک شــرکت کــره اى سامســونگ به صورت رســمى 
از جدیدترین گوشــى تاشــوى خود با کــد اختصاصى

 SM-G9298 رونمایى کرد. این گوشــى هوشمند 
ضمن تجهیز به تراشــه اســنپدراگون 820 کوالکام و رم 
4 گیگابایتــى، از وجــود دو صفحه نمایــش 4,2 اینچى 

بهره مى برد.
گوشى تاشو و جدید سامى از بستر سخت افزارى قدرتمندى 
بهره مى برد و تراشــه اســنپدراگون 820 کوالکام و رمى

 4 گیگابایتى در قلب آن به کارگرفته شده اند. یکى از نکات 
جالب مرتبط با این اسمارتفون مربوط به بهره مندى از آن 

دو نمایشگر مى شود.
سامسونگ، هم بخش داخلى و هم بخش بیرونى تاشونده 

دســتگاه را به نمایشــگرى 4,2 اینچى و نوع سوپر آمولد 
(Super AMOLED) با وضوح تصویر فول اچ دى 
(1920 در 1080 پیکســل) مجهز کرده اســت. بنابراین 
شما حتى بدون نیاز به باز کردن گوشى و با لمس نمایشگر 
بیرونى آن قادر به ارتباط برقرار کردن با دستگاه خواهید بود. 
پس هیچ لزومى ندارد که حتماً از دکمه هاى فیزیکى گوشى 

استفاده کنید.
 حافظه داخلى گوشى SM-G9298 سامسونگ 64 
گیگابایتى اســت که البته 51,7 گیگابایتى از این ظرفیت 
توسط کاربر قابل اســتفاده خواهد بود. دســتگاه از شیار 
سیمکارت هیبریدى بهره مى برد. این مسئله بدان معناست 
که گوشى از قابلیت اتصال همزمان دو سیمکارت یا اتصال 

 (Micro SD) یک سیمکارت در کنار رم مایکرو اس دى
پشــتیبانى مى کند. دوربین اصلى گوشــى مذکور هم از 
سنسورى 12 مگاپیکسلى تشکیل شده که قابلیت ضبط 
ویدئوهاى  4K را ارائه مى کند. ضمناً سامســونگ براى 
دوربین اصلى گوشــى یک چراغ فلش LED را هم در 

نظر گرفته است.
دوربین سلفى گوشــى تاشو و جدید سامســونگ هم از 
یک سنسور 5 مگاپیکســلى تشکیل مى شود. سامسونگ 
حتى این اســمارتفون را به اســکنر انگشــت هم مجهز 
کرده که این اســکنر در پنل پشتى دســتگاه و درست در 
زیر لنز دوربین اصلى آن واقع شــده اســت. ضمناً گوشى
 SM-G9298 مثل گلکســى اس 8 سامســونگ از 

سنسور ضربان قلب هم بهره مى برد و صفحه نمایش آن هم 
 Always on» از قابلیت «نمایشگر همیشه روشن» یا

Display» پشتیبانى مى کند.
 LTE این گوشــى جالب قابلیــت پشــتیبانى از اتصال 
4G را هــم دارد و باتــرى آن ظرفیــت 2300 میلى آمپر 
ســاعتى را به همراه خواهد داشــت. جالب است بدانید که 
گوشــى مذکور از قابلیت شــارژ بیســیم هم پشــتیبانى 
خواهد کرد. ابعــاد کلى بدنه این گوشــى 15,9 در 62,9 در 
130,2 میلیمتــر بــوده و وزن آن 235 گرم اســت. ضمن 
اینکه بدنه دســتگاه از آلیاژ آلومینیوم تشــکیل مى شــود.

 متأ سفانه در حال حاضر مشخص نشده که قیمت این گوشى 
چقدر است و آیا در بازارهاى جهانى هم عرضه مى شود یا خیر.

«ریچارد یو»، مدیر گروه تجارى مصرف کنندگان شرکت 
هوآوى در مصاحبــه اى با «بلومبــرگ تکنولوژى» ، 
اشاره هاى مختصرى به گوشى بعدى این شرکت کرد.

 یو گفــت: «ما محصول بســیار قدرتمندتــرى تولید 
خواهیم کرد که حتــى از آیفون آینده هم قوى تر اســت.
  Mate 10، باتــرى بــا دوام تــرى دارد و به صفحــه نمایش

 full-screen مجهز است. سرعت شــارژ باال، قابلیت هاى حرفه اى تر 
عکاسى و بسیارى از قابلیت هاى دیگر، محصول آینده ما را رقیب اپل خواهد 
 bezel احتماًال صفحه نمایش بدون full-screen کرد.»منظور یو از قابلیت
یا حاشیه است که در ســال جارى محبوبیت زیادى پیدا کرده است. بخش 

عکسبردارى نیز از قابلیت هایى است که شرکت هوآوى با همکارى با شرکت 
Leica و ارائه سیســتم دو لنزه-dual Lens  در چند سال اخیر به روى آن 

تمرکز زیادى اعمال داشته است.
به عالوه پیش بینى مى شود این گوشى، اولین دستگاهى باشد که به چیپست 
جدید Kirin 970 مجهز باشد. Kirin 970، چیپستى که توسط خود شرکت 
هوآوى تولید مى شود، پلت فرمى اســت که هم از نسل هاى قبلى خود پر 
سرعت تر است و هم از فناورى هوش مصنوعى پشتیبانى مى کند که البته در 

مصاحبه یو اشاره اى به آن نشد.
فعالً خبرى مربوط به تاریخ معرفى یا قیمت هوآوى Mate 10   منتشر نشده 

است اما این احتمال مى رود که تا قبل از پایان سال 2017 عرضه شود.

فیزیکدانان کالج سیتى در نیویورك با همکارى 
پویان قائمــى، دانش آموخته دانشــگاه صنعتى 
شــریف، ویژگى جدیدى از الکترون را کنکاش 

کردند.
در حالى که ویژگى هاى بار الکترون تا حد زیادى 
در فناورى هاى روز مانند فرستنده ها و ممورى ها 
کاربرد دارند، جنبه جدیدى از این ذره زیراتمى تا 

به حال بررسى نشده بود.
این ویژگــى، پتانســیل تحقق ســاخت گروه 
جدیدى از فناورى ها موسوم به «ولى ترونیک» 
(valleytronics) خواهــد داشــت کــه 
شــبیه ابزارهاى الکترونیکى و اســپینترونیکى 

خواهد بود.
این مشــخصه جدیــد الکترون، ناشــى از این 
واقعیت اســت کــه الکترون ها در یــک بلور 
موقعیت هاى مختلفى اشــغال مى کنند که این

 موقعیــت هــا از لحــاظ مکانیــک کوانتومى 
منحصربه فرد هستند.

فیزیکدانان کالج سیتى در نیوریورك به رهبرى 
«وینود منون» نشــان داده اند چگونه مى توان 
ویژگى «دره» (valley) را با استفاده از نور و با 
قرار دادن نیمه رساناهاى دوبعدى در یک ساختار 
شکارکننده نور موسوم به «میکروکاواك»  تغییر 
داد. این عمل موجب ظهور شبه ذرات نیمى نور 
نیمى ماده شد که مشخصه منحصربه فرد ویژگى 

«دره» را دارند.
محققان سپس این شبه ذرات را با استفاده از لیزر 
و از لحاظ نورى کنترل کردند تا به الکترون هایى 
دسترســى پیدا کنند که «دره» خاصى را اشغال 

مى کنند.
جزئیــات ایــن دســتاورد علمــى در مجلــه
 Nature Photonics  منتشــر شــد و 
گامى مهم به ســوى تحقق ســاخت ابزارهاى 
ولى ترونیــک  جهت ایجاد گیت هــاى منطقى 

خواهد بود. 

شــرکت ســونى با همکارى آژانــس فضایى 
ژاپن(JAXA) دوربین جدیــدى بر روى ماژول 
آزمایشگاهى ژاپن(KIBO) در ایستگاه فضایى 

بین المللى نصب کرده است.
این تنها دوربینى اســت که خارج از ایســتگاه 
نصب شده و از زمین و از راه دور کنترل مى شود 
و داده هاى تصویــرى را به مرکز کنترل مخابره 

مى کند.
«توشــینامى ایکدا»، یکى از مهندســان ارشد 
آژانس فضایى ژاپن و مسئول این پروژه، گفت: 
مأموریت این دوربین که α7S II نام دارد، ضبط 
تصاویــر واضح از زمیــن از ایســتگاه فضایى 

بین المللى است.
وى ادامه داد: با شــکار کردن تصاویر استثنایى 
از فضا از مــواردى ماننــد بالیــاى عظیم بر 
روى کره خاکــى، مى توان جنبه هایــى از این 
حوادث مانند میزان آســیب و گســتره تأثیر آن 
را در اختیار داشت و چنین مشاهداتى را معموًال 
نمى توان بر روى زمین در اختیار داشت. یکى از

مأموریت هاى این دوربین مشاهده تغییر رنگ 
دریاها با اســتفاده از گرفتــن تصاویرى از یک 
آتشفشان زیرآبى یا مشــاهده حرکت یخ قطبى 

خواهد بود.
 با شناسایى این تغییرات بر روى زمین، مى توان 
درکى کامل از مباحث محیطى جهانى داشت و 
تیم تحقیقاتى مدعى است مخابره تصاویرى از 
فضا که روى زمین قابل مشاهده نیستند، منجر 
به افزایش عالقه نهادهاى مختلف به توســعه 

فضا خواهد شد.
این دوربیــن در طول اقامت در ایســتگاه، هم 
قــادر به گرفتــن عکــس و هم فیلم اســت و 
دانشــمندان مدعى هســت ند با اســتفاده از آن

قادر به کنــکاش تغییرات محیطــى از طریق 
گرفتن تصاویر پیوســته از یــک مکان خاص 

خواهند بود.
ایســتگاه فضایــى بین المللى هــر 90 دقیقه 
یک بــار حول زمیــن مى چرخــد و محققان با 
اســتفاده از سیســتم هاى تصویربردارى قبلى، 
قادر به گرفتن تصاویر واضح در شــب نبودند. 
با این  حال ژاپنى ها بــر این باورند دوربین جدید 
قادر به گرفتن تصاویر و  فیلمبردارى حتى در نور 

بسیار کم شب است.

فیســبوك بــه تازگــى مســنجر پلتفــرم 
2,1 را بــا قابلیت هــاى جدیــد راه انــدازى 
کــرد و بــه توســعه دهندگان و برندهــا، این 
قابلیت را داد تا مشتریان بالقوه خود را به دست 

آورند.
مشتریان بالقوه اى که در حوزه مسنجر پلتفرم 
2,1 فعالیت مى کنند، پــردازش زبان طبیعى، 
پرداخت هاى SDK و بتاى جهانى هســتند و 
این موضوع، امکان اداره روبات هاى خودکار و 
افراد زیر 70 میلیون کســب وکار در فیسبوك را 

آسان تر مى کند.
پردازش زبان طبیعى (NLP) توســط ویت. آى 
ارائه خواهد شد. شرکت ویت.آى در سال 2015 
در اختیار فیســبوك قرار گرفت و در همان آغاز 
کار، NLP را در اختیار توسعه دهندگان قرار داد،

 امــا در نســخه 2,1 بــه صــورت یــک 
قابلیــت داخلــى اضافــه شــد تا اســتفاده
از عبارات رایج نظیر تاریــخ و زمان، موقعیت، 
مقدار پول، شــماره تلفن و ایمیل را تشخیص

 دهد.
وقتى یکى از این چند ویژگى 
پیام هــا شناســایى 
مى شــود، روبــات 
مى تواند یک پاســخ 
اتوماتیک را منتقل کند.

NLP درونــى، اخیراً به 

منظور ارائه قابلیت هاى 
NLP به پاســخ خودکار 

معرفى شد و برندها را قادر 
ساخت که تجربه هاى خود 

را در مسنجر پیاده کنند.

 محققان چینى با کمک ابَررایانه بزرگ ترین 
جهــان مجــازى را شــبیه ســازى کردند.

این شــبیه ســازى 60 دقیقه طول کشــید. 
ابررایانــه مذکور داراى 10 میلیون ســى پى 

یو است.
 گروهــى از دانشــمندان چینــى بــا کمک 
ســریع ترین ابر رایانه دنیا بزرگ ترین جهان 
مجازى را ایجاد کردند و آن را «تمرین اولیه» 
ماشــین Sunway TaihuLight نامگذارى 

کردند.
 این ابررایانه با اســتفاده از ده میلیون هسته 

CPU این شبیه سازى را انجام داده است.

به هرحال این ماشــین خلق و گسترش اولیه 
جهان در میلیون ها ســال قبل را شبیه سازى 
کرد. جهان مجازى ساخته شده پنج برابر شبیه 
سازى محققان دانشگاه زوریخ است که در ماه 

ژوئن رونمایى شد.
شبیه سازى جهان به ســتاره شناسان کمک 
مى کند در مناطق مختلف فضا جستجوهایى 

انجام دهند.
نســل آتى ابررایانه ها ده برابر قدرتمندتر از 
Sunway TaihuLight خواهنــد بود که در 

2019 میالدى آماده مى شوند.

سامسونگ از جدیدترین گوشى تاشوى خود رونمایى کرد

آیا Mate 10 از آیفون 8 قوى تر خواهد بود؟

کنکاش ویژگى جدید 
الکترون

 با همکارى محقق ایرانى

تصویربردارى از فضا 
4K با دوربین

 فیسبوك، پردازش
 زبان طبیعى را به 
مسنجر منتقل مى کند

چین، بزرگ ترین 
جهان مجازى را 
شبیه سازى  کرد

اکثر غول هاي فناوري، د ر حال سرمایه گذاري عظیم در 
زمینه اپلیکیشن ها و تحقیقات هســتند و این کارها را به 

امید پیشرفت و ربودن گوي سبقت از رقبا انجام می دهند.
امروزه موضوعاتی چون تعامالت کامپیوتري (دستیارهاي 
هوشمند و چت بات هاي شــخصی)، بینایی کامپیوتري 
و مسیریابی خودکار، از جمله مســائلی هستند که ذهن 
شرکت هاي بزرگ فعال در زمینه فناوري را به خود مشغول 
کرده است. البته به لطف دسترســی به پیشرفت هایی در 
زمینه سخت افزار و تکنیک هاي یادگیري ماشینی، امکان 
گسترش زمینه هاي مذکور بیش از پیش فراهم شده است.

پیشــرفت هاي صورت گرفته در زمینه هوش مصنوعی، 
مسائلی را که قبًال تصور می شد امکان حل شدن آنها وجود 
ندارد را حل کرد و باعث شد که بسیاري از مشکالت موجود 
در زندگی بشر آسان شود. با توجه به رشد چشمگیري که 
در میزان پیشــرفت و همچنین محبوبیت فناوري هوش 

مصنوعی صورت گرفته اســت، اخیراً نســل جدیدي از 
چت بات ها، بازار را متحول کرده است. 

اکنون با کمک چت بات ها می توان به دنیایی رســید که 
بسیاري از تعامالت آنالین ما روي یک وبسایت یا در یک 
اپلیکیشن صورت نمی گیرد. براي اینکه این امید و آرزو به 
واقعیت تبدیل شود، به ترکیبی از رابط هاي کاربري بهتر، 
گوشی هاي هوشمند و تکنیک هاي یادگیري ماشینی نیاز 
است. شاید بتوان گفت یکی از محرك هاي اصلی این موج 
از اپلیکیشــن هاي هوش مصنوعی، فناوري «یادگیري 
عمیق» باشــد.  پدیده «یادگیري عمیــق»، حوزه اي از 
یادگیري ماشینی است که علیرغم اینکه حدود 50 سال 
از عمر آن می گذرد، ولی اخیراً زمینه هایی از قبیل بینایی 
کامپیوتر و پردازش زبان طبیعی را متحول کرده و موجب 

بروز تغییرات عظیمی در این مباحث شده است.
به نظر کارشناسان، با وجود اینکه یادگیري عمیق، عملکرد 

و کارآیی خارق العاده اي دارد، با این حال، این عملکرد براي 
حل تمامی چالش هایی که در پیش روي چت بات ها قرار 

دارد، کافی نیست. 
در حقیقت نکته اصلی اینجاست که اگر یک موتور گفتگوي 
مدرن بخواهد از سطح پاسخگویی به سئواالت آسان باالتر 
برود، باید برجسته ترین تکنیک هاي حاصل از یادگیري 
عمیق را با آمار، زبان شناسی و دیگر ساز و کارهاي یادگیري 
ماشینی و نیز سایر تکنیک هاي داراي ساختار کالسیک 

ترکیب کند.

وبیت زیادىپی

 که

ا

رابطه چت بات ها و یادگیري عمیق

البراتــوار «کاسپرســکى» اعالم کرد، 
آنتى ویروســى رایگان را براى استفاده 
کاربران در سراســر جهان عرضه کرده 

است.
کاسپرســکى این اقدام خود را هدیه اى 
براى کاربران دانســته تا از آلوده شدن 
سیستم هاى کامپیوترى به ویروس هاى 

مخرب جلوگیرى کند.
به گفته این شــرکت، آنتــى ویروس 
کاسپرسکى رایگان براى 18 ماه قابلیت 
اســتفاده دارد.این شرکت روسى اعالم 
کرده است بسیارى از کاربران اینترنت 
حتى دوهــزار روبل بــراى خرید آنتى 
ویروس امن ندارند، به همین دلیل مجبور 
به استفاده از سیستم هاى آنتى ویروس 
هاى قدیمــى و تقلبى مى شــوند، حتى 
گاهى از آنتى ویروس ویندوز اســتفاده 
مى کنند، به همین دلیل ما به طور رایگان 
سیستم آنتى ویروس شرکت خود را در 
اختیار آنها قرار مى دهیم تا به گسترش 
پایگاه هاى داده ها و سیســتم آموزشى 

کمک کنیم.
به گفته کاسپرســکى توزیــع رایگان 
این آنتى ویروس به صــورت تدریجى 
در ماه ژوئیــه، براى کاربــران آمریکا، 

کانادا و بســیارى از 
منطقه  کشــورهاى 
آسیا و اقیانوس آرام 
از جمله قزاقســتان 
فعال مى شود و تاپایان 
ســال همه کشــورها 
امکان دسترسى به آن 

را دارند.

آنتى ویروس
 کامالً رایگان عرضه شد

وقتى

ا
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در کنار گسترش فناورى واقعیت مجازى، به تدریج دامنه 
توجه و به کارگیرى «واقعیت افزوده» نیز بیشتر شده و 
شرکت هاى صاحب نام دنیاى فناورى اطالعات، با طرح 
ایده هاى جدید، محصوالت نوینى را عرضه مى کنند تا 

به جرگه رقیبان اصلى در این حوزه بپردازند.
به نظر مى رسد که شرکت مایکروســافت قصد دارد تا 
به غولى تمام عیار در زمینه واقعیت افزوده بدل شود و 
به همین منظور، اخیراً اخبارى در رسانه ها منتشر شده 
مبنى بر اینکه این شــرکت در حــال طراحى و اجراى 
برنامه هاى مخصوص خود به منظــور راه اندازى خط 
تولید تراشه هاى ویژه اى  است که براى فناورى واقعیت 

افزوده، مناسب باشند.

از دید کارشناسان، تولید تراشــه مزبور، امتیازى بزرگ 
براى مایکروسافت و جهشى قابل توجه در این عرصه 

محسوب مى شود. 
کمپانى هاى فعال در زمینه فناورى بسیار مشتاق هستند 
تا فناورى هــوش مصنوعى را به تلفن هــاى همراه و 
نیز عینک هــاى واقعیت افزوده بیافزاینــد. با این  حال 
یک چالش اصلى بر ســر راه آنها قــرار دارد و آن هم، 
مدیریت حجم بســیار زیادى از داده  در شبکه است که 
استفاده از هوش مصنوعى را بدون ُکند کردن دستگاه 

و یا مصرف بیش ازحد آن براى کاربران مهیا مى سازد.
وجود این مشکل، تاکنون یک مانع در مسیر پیشرفت 
این فنــاورى محســوب مى شــده  و البتــه راه حل 

مایکروسافت، بسیار راهگشا  خواهد بود.
کمپانى مایکروســافت در این زمینه موفق به طراحى 
چیــپ ویژه اى بــراى عینک هــاى واقعیــت افزوده 
HoloLens خود شده اســت. مزیت این پردازنده این 
اســت که قادر خواهد بود تمامى دیده ها و شنیده هاى 
کاربر را در همان دســتگاه مورد بررسى قرار دهد و در 
نتیجه، دیگر زمانى براى ارســال دیتا به سرویس هاى 

ابرى تلف نخواهد شد.
مطابق جزئیات منتشره، این پردازنده جدید ،که به تازگى 
طى مراســمى در «هونولولو» رونمایى شــده است، 
همچنان در حال  توسعه اســت و ضمنًا به نسخه جدید 

HoloLens افزوده خواهد شد.

شروین طلوعى- مدیر تصفیه شرکت منحله در حال تصفیه طلوع درخشان آزادیان 
(سهامى خاص)

آگهى دعوت از بستانکاران
شرکت منحله در حال تصفیه طلوع درخشان آزادیان سهامى خاص به شماره ثبت 56149 و شناسه ملى 14005828576 
پیرو آگهى منتشره انحالل در روزنامه رســمى شــماره 21073 مورخ 96/04/26 در اجراى ماده 225 قانون تجارت 
بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقى و یا حقوقى که ادعا و یا طلبى از شرکت فوق دارند دعوت مى شود با در دست داشتن 
مدارك مربوطه حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ درج اولین آگهى به آدرس محل تصفیه این شرکت واقع در اصفهان- 
شهر اصفهان- مهرآباد- خیابان مهرآباد- کوچه شهید ســعید وطن پور (فرزاد)- پالك 10- طبقه همکف و کدپستى 

8158919513 مراجعه نمایند. بدیهى است پس از انقضا مدت مذکور هیچ گونه ادعایى پذیرفته نخواهد شد.

تالش مایکروسافت براى ساخت تراشه هاى واقعیت افزوده
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ینات آجرى در ایران است با حدود 800 سال قدمت، به شماره 919 
پل تاریخى آق قال که تنها پل داراى تزئ

 به گفته کارشناسان تنها پل شاخص و تاریخى در شمال کشور 
 ملى به ثبت تاریخى رسیده و

در فهرست آثار

است. پس از سیل سال  1390 در آق قال و کشف یک دهنه چشمه جدید در ضلع جنوبى، پل آق قال وارد 

ها براى احیا و مرمت آن آغاز شد. در سال 1392 کاوش هاى باستان شناسى 
مرحله جدیدى شد و اما و اگر

رمت و احیاى این اثر تاریخى 
ى بسیارى براى آغاز عملیات م

ى پل به پایان رسید و توافق ها
در ضلع جنوب

روژه مرمت، به احداث دیوار حفاظتى موقت براى چشمه پنجم 
انجام شد اما این توافق ها روى کاغذ ماند و پ

ین ماه امسال بخشى از دیوار 
.تنها یکسال از احداث دیوار حفاظتى گذشته بود که 20 فرورد

پل خالصه شد

ب رسیدن به این اثر تاریخى شد.
حفاظتى موقت فروریخت و همین ریزش باعث آسی

خشکسالى مستمر 
سال هاى گذشته تا 

به امروز باعث تشدید 
بیکارى و بضاعت اندك 
در امرار معاش روزانه 

در زندگى روستایى 
شهرستان بجنورد شده، 

روستاهاى خالى از سکنه، 
نبود آب شرب کافى و کم 
آبى و خشکسالى مزارع و 
باغات منطقه، محرومیت را 

دوچندان کرده است. 

بازى هاى 
بومى محلى 

اسب در 
کردستان

تهران این روزها با گرماى 
طاقت فرسا مواجه است. 
باالترین دمایى که امسال 
تهران تاکنون تجربه کرده 
41 درجه سانتیگراد است. 

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان

آگهى تجدید مزایده عمومى
 واگذارى امور درمان سرپایى درمانگاه بیمارستان حضرت محمد رسول ا... (ص) مبارکه به 

صورت اجاره بهاى ماهیانه
متقاضیان شــرکت در مزایده مى توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر به سایت دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شــماره تلفن

م الف: 70164 37924005-031 تماس حال فرمایند.

هیئت مدیره شرکت تعاونى مسکن بسیجیان سپاه اصفهان

آگهى مندرج در روزنامه نصف جهان مورخ 96/05/14 مربوط به شرکت تعاونى مسکن 
بسیجیان سپاه اصفهان به شرح زیر اصالح مى گردد. 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونى مسکن بسیجیان سپاه اصفهان
تاریخ انتشار: 96/5/15

جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
نوبت اول شرکت تعاونى مسکن بسیجیان 
سپاه اصفهان رأس ساعت 6 بعدازظهر روز 
پنج شنبه مورخ 96/06/09 در محل اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى واقع در سى و سه 
پل، جنب هتل پل تشکیل مى گردد لذا از کلیه 
اعضاء دعوت مى گردد با در دســت داشتن 
کارت و یا دفترچه عضویت رأس ســاعت 
مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و 

یا وکیل/ نماینده خود را کتباً معرفى نمایید.
ضمنًا به اطالع مى رساند که به موجب ماده 
19 آئین نامه نحوه تشــکیل مجامع عمومى 
تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر 3 رأى و هر 

شخص غیرعضو تنها یک رأى خواهد بود و 
اعضاى متقاضى اعطاى نمایندگى مى بایست 
به همــراه نماینده خود حداکثــر تا تاریخ 
96/06/05 در محل خ شیخ بهایى- نرسیده 
به بیمارستان مهرگان- بن بست ذوالفقار- 
پالك 8 حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید 

وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه: 

- گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان 
- ارائه گزارش مالى توسط حسابدار یا مدیر 

مالى
- طرح و تصویب صورت هاى مالى سال هاى 
91-92-93-94 و 95 و نحوه تقسیم سود 

ویژه و میزان پرداخت پاداش به اعضاء هیئت 
مدیره و بازرســان و کارکنان و بودجه سال 

جارى شرکت
- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و ســرمایه 

شرکت تعاونى
- انتخاب اعضاء اصلــى و على البدل هیئت 

مدیره و بازرس/ بازرسان
داوطلبــان تصــدى ســمت هاى هیئت 
مدیره و بازرســى بــه موجب مــاده (2) 
دســتورالعمل موظفنــد حداکثر ظرف 
یک هفته از انتشــار آگهــى دعوت فرم 
داوطلبى را تکمیــل و تحویل دفتر تعاونى 

نمایند.




