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اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذارى موارد ذیل الذکر از طریق مزایده عمومى به افراد حقیقى و حقوقى اقدام نماید. 

تذکر 1: نوع شغل در غرفه آزاد به وسیله مزایده گران پیشنهاد مى گردد و متعاقب آن پس از بررسى و موافقت کمیسیون معامالت به متقاضى جهت 
عقد قرارداد اعالم خواهد شد.

تذکر 2: کلیه غرفه داران فعلى ایستگاه راه آهن اصفهان در صورت تسویه حساب کامل، مجاز به دریافت اسناد مزایده مى باشند.
تذکر 3: داشتن مجوز فعالیت از اتحادیه صنف در زمینه مرتبط با موضوع مزایده الزامى است.

1- مهلت و محل دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 96/06/01 با در دست داشتن معرفى نامه کتبى به نشانى: اصفهان- جاده 
شیراز- بعد از ترمینال صفه- ایستگاه راه آهن- امور قراردادها

2- مهلت و محل تحویل پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 13 بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 96/06/13 به نشانى: دبیرخانه امور ادارى 
3- زمان بازدید: از تاریخ 96/05/28 تا تاریخ 96/06/01 از ساعت 9 الى 11

4- زمان و محل تشکیل جلسه مزایده ها و قرائت پیشنهادها: ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 96/06/14 به نشانى: دفتر مدیریت
5- هزینه اسناد مزایده: مبلغ 300/000 ریال

HTTP://IETS.MPORG.IR 6- دریافت اسناد از طریق پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات  
7- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهى و کارشناس رسمى دادگسترى به عهده برندگان مزایده مى باشد.

آگهى مزایده عمومى شماره 43/96/1/م

اداره کل راه آهن اصفهان

نوبت اولنوبت اول

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)مدتمحل اجراموضوع مزایده
واگذارى محل جهت اجاره غرفه ها و 

رستوران و آشپزخانه
در سالن مسافرى 

1- ساندویچ سرد 2/640/000 ریال 2- گز و شیرینى 1/800/000 ریال12ماهاصفهان
 3- آزاد 1/020/000 ریال 4- آزاد 1/800/000 ریال 5- رستوران و آشپزخانه 23/100/000 ریال

وزارت راه و شهرسازى
شرکت راه آهن جمهورى اسالمى ایران(سهامى خاص)

اداره کل راه آهن اصفهان

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها
 و مؤسسات تجارى و صنعتى

آیا مى دانید براى این که بهتر دیده شوید باید ابتدا 
خدمات و تولیداتتان را به مردم معرفى کنید؟

درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى 
امکان بهتر دیده شدن براى شما.

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 

م الف: 74669
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 لیدرها لیدرها
دژآگه و کریمىدژآگه و کریمى
 در انتظار در انتظار
 قراردادهاى جدید قراردادهاى جدید
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صل بودن ها شدیم
ما نگران ا

حرکت به سمت کمدى، تکرار نیست 
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قصد کشتن 
برادرزنم را نداشتم

 «ZTE Blade Z Max» فبلت
معرفى شد
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رؤیا تیموریان در اعتراض به عملکرد حوزه هنرى مبنى بر تحریم فیلم 
«زادبوم»، از حضور در سینما آزادى براى نمایش فیلم«گذر موقت» به 

کارگردانى افشین هاشمى خوددارى کرد. 
فیلم «زادبوم» با بازى رؤیا تیموریان پس از هشت سال به تازگى روانه 
اکران شده است اما از ســوى حوزه هنرى که ابتدا به نوعى صاحب فیلم 
است، تحریم شده و تعداد زیادى از ســینماها را در تهران و شهرستان از 
دست داده است. تیموریان دراین ارتباط گفت: این فیلم هشت سال توقیف 
شده بود و االن هم در شرایطى اکران شده است که به نظر مى رسد بهتر 
است براى حفظ شأن و احترام گروه دوباره آن را توقیف کنند چون شرایط 
در سینما به گونه اى است که وضعیت فاجعه آن در حال تبدیل شدن به 
کمدى اســت؛ همانطور که چارلى چاپلین مى گوید، «عمق فاجعه است 

که کمدى را مى سازد».
این بازیگر که با چهار فیلم توقیفى، رکورددار است، افزود: عجیب است که 
یکسرى نیروى مستقل مى توانند در این سینما راجع به زحمت گروه هاى 
مختلف سینمایى تصمیم بگیرند و من پس از سال ها حضور در این عرصه 
االن نمى دانم مجوز ساخت یک اثر را چه کسى صادر مى کند و چطور تأیید 
مى شود! چون در مقطعى به پیشنهاد خود دوستان قرار بر این شد قبل از 
شروع به ساخت یک فیلم، مجوز ساخت گرفته شود؛ کارى که براى هر دو 
طرف زننده است، در نتیجه هیچ فیلم غیرمجازى ساخته نمى شود. این در 
حالى است که وقتى فیلمى تولید مى شود تازه به مرحله اکران آن مى رسیم 
که کار یا توقیف مى شود یا اکران مى شود ولى عده اى که از فیلم خوششان 
نمى آید به عده اى دیگر دســتور مى دهند تا آن را از پرده پایین بکشند و 

بخش عمده اى از این نیروها کسانى هستند که سالن سینما دارند.
رؤیا تیموریان گفت: به این ترتیب مى بینیم یک دیکتاتورى روى سینما 
چتر انداخته که هیچ ارتباطى هم با هنرمندان و مدیریت ســینما ندارد. 
متأســفانه در این ســال ها در بخش کیفیت و اکران فیلم ها چارچوب 
صحیحى براى چیزى وجود نداشته در حالى که بسیارى از جوانانى که در 
این سال ها با آنها کار کرده ام اگر چه شرایط مالى مساعدى نداشتند اما به 
دلیل داشتن دغدغه اجتماعى تالش خود را کرده اند و من هم با چنگ و 

دندان در این سینما فعالیت کرده ام.
او با اشــاره به اینکه عده اى فیلم هاى اجتماعى را با واژه هایى همچون 
ســیاه نمایى خطاب قرار مى دهند، اظهار داشــت: نمى دانم این کلمه از 
کجا آمده است چون آنچه مطرح و نقد مى شــود یک هشدار و نگرانى 
است. نباید همه چیز را پنهان کرد. وقتى با فیلم ها اینطور برخورد مى شود 
تهیه کنندگان دیگر جلو نمى آیند چون نگران این هستند که فیلم هایشان 
توقیف شود. این شرایط باعث  شده آنها فقط به دنبال تیم ها و موضوعاتى 
بروند تا فیلم هایى را بسازند که مردم با تماشاى آنها سرگرم شوند و این 
سقوطى است که سینماى ما دچار آن شــده و نمى دانم سرانجامش چه 

خواهد شد.
بازیگر فیلم هاى «شــیفتگى»، «خانه دختر» و «سنتورى» گفت: این 
تغییر در سطح سلیقه مردم در سینما و تلویزیون رخ داده و در تئاتر هم به 
اسم تئاتر مستقل در حال رخ دادن است؛ جایى که نوشته ها و بازى هاى 
ضعیفى را به دلیل ناآشنایى با اصول تئاتر شاهد هستیم و براى من سئوال 
است کى و چه کسانى قرار است باالخره دغدغه فرهنگ داشته باشند؟

او با بیان اینکه هیچگاه برنامه مدون و نهادینه شــده فرهنگى درستى 
وجود نداشته است، گفت:  یادم مى آید 20 سال قبل هم همین حرف ها را 
مى گفتم و مشخص است با این وضعیت قرار نیست اتفاقى بیافتد، پس 

فقط باید امیدوار باشیم که شرایط بدتر نشود.
این بازیگر با اشــاره به فیلم «زادبوم» اضافه کرد: با افتخار پشت فیلم 
«زادبوم» مى ایستم چون فیلمى شریف است که یگانگى، اتحاد، عشق و 
عالقه خانوادگى و وطن پرستى در آن موج مى زند. «زادبوم» فیلمى است 
که تاریخ انقضا ندارد و حرف آن دغدغه جهان است. جاى تعجب است 
حوزه هنرى که خود ابتدا از مشــارکت کنندگان براى تولید این فیلم بود 
بعدها سهم خود را واگذار کرد و معلوم نیست چطور اول آن را قبول داشته 

و حاال بد شده است؟!
تیموریان خطاب به مدیران حوزه هنرى بیان کرد: اگر ازخودگذشــتگى 
و تواضع دارید، «زادبوم» و دیگر فیلم هایى را که توقیف کرده اید پخش 
کنید، بعد از مردم نظرخواهى کنید و همه آن نظرات را منتشــر کنید. آن 

وقت هر چه آن آمار بگوید ما قبول خواهیم کرد.
او با اشاره به اینکه هیچگاه براى جایزه و مدیر بازى نکرده  است و دغدغه 
خود دانســته تا براى مردم کار کند، گفت: فیلم «زادبوم» در جشــنواره 
بین المللى فجر هشت سال قبل سه جایزه دریافت کرد که مهمترین آنها 
جایزه نگاه ملى بود اما همین فیلم توقیف شد و االن پس از هشت سال 
باالخره با سانسورهایى که در آن انجام شد به اکران رسید و از سوى حوزه 
هنرى تحریم شد. واقعاً چرا این اتفاق افتاده است؟ اى کاش مدیران حوزه 
هنرى جواب دهند که اشکال فیلم کجاســت؟ چرا از مردم نظرخواهى 
نمى کنید؟ چرا من باید براى یک فیلم (شــیفتگى) نامزد دریافت جایزه 
بهترین بازیگر شوم و بعد همان فیلم سال ها در توقیف بماند؟ پس انگیزه 
ما چه مى شود؟ آن هم شــخص من که 40 سال است تالش مى کنم با 
خواندن و اجراى تئاتر خود را در شــرایطى نگه دارم که آثارم روى مردم 

تأثیرگذار باشد.
رؤیا تیموریان با بیان اینکه نیروهاى مســتقلى که اینگونه تحریم ها را 
انجام مى دهند در حال کشــاندن سینما به مرز ســقوط هستند و باعث 
مى شوند نیروهاى بااستعدادى که با کیفیت کار مى کنند به سمت اقتصاد 
بروند، به انتخاب وزیران کابینه دوازدهم اشاره کرد و گفت: در تمام این 
سال ها در بخش فرهنگى برنامه هاى بسیار خوبى داشته ایم اما به دلیل 
تغییرات مداوم وزرا و معاونان و اتخاذ سیاست هاى لحظه اى بسیارى از 
آنها به سرانجامى نرســیده اند در حالى که بهتر است مدیران شایسته و 
الیق براى ادامه کار خود در دور دوم دولت آقــاى روحانى باقى بمانند. 
فعالیت مدیران همواره مقطعى بوده و هــر کس مى آید به دنبال اجراى 

برنامه هاى خود است.
او در پایان تأکید کرد: 40 ســال آزمون و خطا کردیم و هشــت ســال 
بخش هاى مختلف این سرزمین شرایطى را پشت سر گذاشت که احتیاج 
بود در چهار سال دولت یازدهم وضع به حالت عادى برگردد تا بشود چیزى 
را روى آن بنا کرد. حال که آن شرایط آماده شده خوب است برنامه هاى 
خوب با حضور افراد الیق ادامه یابد چرا که پس از 40 سال حاال دیگر  باید 

دنبال حاصل کار باشیم.

حمیدرضا آذرنگ، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درخصوص تجربه بازى در 
فیلم سینمایى «بیســت و یک روز بعد» گفت: وقتى من فیلمنامه را خواندم با 
وجود آنکه هیچ شخصیت تأثیرگذار به معناى تام حاضر در درام با سن و سالى 
که به من بخورد وجود نداشت، اصًال به ذهن من خطور نکرد که بگویم من جایم 
کجاست؟!  اتفاقاً گفتم که دوست دارم در این اتفاق خوب حضور داشته باشم و در 
کنار تمام نوجوانان و تیم حرفه اى پشت دوربین بازى کنم. اینها باعث دلگرمى 
بیشتر شد تا من در یک نقش کوتاه و به شدت متفاوت با گریمى جدید به عنوان 

مدیر یک کلوب بازى، ایفاى نقش کنم.
این بازیگر سینما و تئاتر ادامه داد: در مجموع شاید سه چهار روز 

و در یک منطقه به شــدت غریب در جنوب شهر در خدمت 
گروه بودم. اما به عقیده من ما آنقدر نگران اصل بودن ها 
شدیم، اینکه من اصل ماجرا باشم، من اصل اتفاق باشم، 
من اصل سکانس باشم و من اصل عبور باشم که یادمان 
رفته که ما قرار است تکمیل گر هم باشیم و یک اتفاق را 
به تکامل برسانیم. متأسفانه این کمتر در سینما هست 
که به تکمیل و تکامل هم فکر کردن اندیشه کنیم 
و من دوست داشتم فارغ از همه چیز در یک اتفاق 

خوب حاضر باشم.
وى درخصــوص نتیجه همکارى خــود در این 
فیلم گفت: همواره از روز نخســت امیدم این بود 
که اى کاش نتیجه حاصله از تالش گروه بعد از 
فیلمبردارى حداقل به 70 درصد از توفیق فیلمنامه 
برسد. چون فیلمنامه به شدت درخشان بود و من 
با خواندن فیلمنامه بى درنگ به این نتیجه رسیدم 

که در این پروژه همکارى داشته باشم.
آذرنــگ در ادامــه بیان داشــت: بــه عنوان 
کوچک ترین عضو این خانواده صمیمى سینما 
از همــه خانواده ها دعوت مى کنم به تماشــاى 
این فیلم بنشــینند. در روزگارى کــه فیلم هاى 

کودك و نوجوان به شدت مورد بى مهرى قرار گرفته 
مى شوند، تماشاى فیلم «بیســت و یک روز بعد» که یک 

سوژه درخشــان و یک دغدغه  اجتماعى بى نظیر در آن سیال 
است را با کودکان خود از دست ندهید.

وى خاطرنشــان کرد: من معتقدم کودکان امــروز ما درگیر 
بازى هاى دیجیتالى و فضاى مجازى شــدند و دنیاى واقعى 
را فراموش کرده اند. هیجانات و تجربیاتى که مختص دوران 
کودکى است و شخصیت بزرگى ما را از همان لحظه ها شکل 
مى دهند، اکنون در حال مخدوش شدن است. ما دیگر کمتر 
کتابخوانى داریم، کمتر قصه گویى مادرانه براى کودکانمان 
داریم. جاى آنها را موبایل، تبلت و بازى هاى بى رنگ و لعاب 
و غیر طبیعى گرفته اند، کودکان ما کمتر متریال هاى محیطى 
را تجربه مى کنند، اینها بحران هایى اســت که بعدها آشکار 

مى شود.
بازیگر فیلم «بیســت و یک روز بعد» در پایان گفت: به شدت 

معتقدم وظیفه ماست، منى که فرزند دارم باید دستش را بگیرم و 
به سالن سینما ببرم تا با این گونه فیلم ها آشنا شود. من خود هرگز 
«سازدهنى» امیر نادرى یا «هفت تیرهاى چوبى» شاپور قریب 
را از یاد نمى برم. چرا؟ چون دغدغه مند بود و براى کودك فیلمى 
ساخته شده بود که مى خواست همان تأثیرى را بگذارد که بحث 
آن را مى کنیم بنابراین امیدوارم این فیلم که قطعًا این تأثیر را 

روى کودکان خواهد داشت، مورد عنایت مخاطبان 
نیز قرار گیرد.

اکرم محمدى، بازیگر عرصه تلویزیون و ســینما 
گفت: مدت چهار ســال اســت که کارى انجام 
نداده ام و هم اکنون نیز مشغول کارى نیستم چرا 
که یکى از شــرایط من براى بازى این است که 
متن پیشنهادى کامل و انتهاى آن مشخص باشد.
وى ادامه داد: زمانى که صحبت از مشخص بودن 
فیلمنامه تــا انتهاى کار به میــان مى آید، به طور 
ناخودآگاه تعدادى از پیشنهادها کم مى شود چرا که 
وقتى فیلمنامه مشخص نباشد تا پایان به هر سمت 
و سویى ممکن اســت حرکت کند و این موضوع 
براى من خوشایند نیســت چون ترجیح مى دهم 
در کارى حضور پیدا کنم که از ابتدا مشخص باشد 

پایان آن، چه مى شود.
بازیگر سریال «پدرساالر» تصریح کرد: کم کارى 
و بیکارى براى تعداد معدودى از بازیگران وجود 
دارد در حالى که ســایر بازیگران مشغول کار 

هســتند و به طور دائم و به صــورت گروهى کار 
مى کنند.

وى در ادامه صحبت هاى خود اظهار داشت: یکى 
از مهمترین تفاوت هاى فعالیت در عرصه بازیگرى 
نسبت به ســالیان قبل این اســت که فعالیت ها 
به صورت گروهى شده و امیدوارم کارها براساس 
روابط گروهى به بازیگران اختصاص داده نشود 
چرا که اینگونــه تعریفى که از هنــر وجود دارد، 
تغییر مى کند و اتفاق هاى ناخوشــایندى را رقم 

مى زند.
بازیگر ســریال خاطره انگیز «خانه سبز» توضیح 
داد: به طور یقین وقتى یک بازیگر در مدت طوالنى 
مشغول به کار نباشــد، از نظر مالى دچار مشکل 
مى شــود و این اتفاق نه تنها براى بازیگران بلکه 
براى دیگر افراد هم وجود دارد. بســیارى از مردم 
تصور مى کنند که بازیگران اوضاع مالى بســیار 

خوبى دارند در حالى که اینگونه نیســت و 
چنین نگاه هایى از دور دســت نسبت به 

این عرصه صورت مى گیرد.
وى افــزود: اتفاقًا کســانى که این 
روزها کار مى کنند، افرادى  هســتند 
که اگر کار نکنند برایشــان مشکلى 
ایجاد نمى شود. بسیارى از هنرمندان 

پیشکسوت را مى بینم که شرایط بسیار 
بدى دارند و بــه دلیل اینکه با مشــکل 

روبه رو هســتند، گاهى مجبور مى شــوند 
نقش هایى را ایفــا کنند که در روزگار گذشــته 

هیچگاه حاضر به ایفاى آنها نبوده اند.
محمدى همچنین خاطرنشــان کــرد: امیدوارم 
نهادى مانند خانه ســینما به وضعیت هنرمندان 
به خصوص بازیگران پیشکســوت رسیدگى کند 
و حتى در زمینه تقســیم کارها نقش مؤثر داشته 

باشــد چرا که وقتى یک معضل اتفاق مى افتد، 
معضل هاى دیگرى هم پشت ســر آن به وجود 
مى آینــد و تمام ایــن مشــکالت، یک به یک 

گریبان گیر افراد درگیر مى شود.

امیر على دانایى، بازیگر در خصوص فعالیت هاى فعلى خود  گفت: 
پیشنهادات سینمایى و تلویزیونى متفاوتى داشته ام که در حال 

بررسى آنها هستم و هنوز قطعى نشده تا بتوانم درباره 
آن صحبت کنم.

وى تصریح کرد: دوســت دارم در فیلم هایى به 
ایفاى نقش بپــردازم که فیلمنامــه آنها قوى و 

خوب باشد.
وى در خصوص به تکرار افتادن آثار سینمایى 
و تلویزیونى نیز گفــت: از نظر من به کار بردن 
واژه تکرار درست نیســت، اما در حال حاضر 
سینما و تلویزیون به ســمت کمدى و طنز 
حرکت می کنند چرا که مخاطبین این گروه 

بیشتر هستند.
اولیــن تجربــه بازیگــرى دانایى در 
تلویزیون، بــازى در ســریال موفق

  «کاله پهلوى» بود.

«وال کیلمــر» در پروژه اى 
بین المللى جلــوى دوربین 
مى رود که بــا دیگر کارهاى 
وى یک تفــاوت مهــم دارد. 
کیلمر قراردادى امضا کــرده تا در فیلمى با 
عنوان «اولین تولد» که یک فیلم کمدى به 
کارگردانى على عطشــانى، کارگردان ایرانى 

است، بازى کند.
این پروژه متمرکز بر یک زوج تازه ازدواج کرده 
است که شــامل «بن» مردى که متولد ایران و 
بزرگ شده آمریکاست و همســر آمریکایى اش 

«کیت» مى شود.
 این زوج در کالیفرنیا زندگــى مى کنند و وقتى در 
انتظار تولد نخستین فرزندشان هستند، خانواده هر 
دو طرف باید کنار هم جمع شــوند اما نکته مهم این 
است که پدر بن به نام «حمید» یک سیاستمدار ایرانى 
ضدآمریکایى است در حالى که پدر کیت به نام «بایدن» 
که نقشــش را کیلمر بــازى مى کند، یک سیاســتمدار
 آمریکایى اســت که دیدگاه هاى خیلى تندى نسبت به 

ایران دارد.
«اولین تولد» از این نظر اهمیت پیدا مى کند که اولین فیلم 
بلندى است که با همکارى ایران و هالیوود ساخته مى شود 
و بازیگرانــى از آمریکا و خاورمیانــه در آن نقش آفرینى 

مى کنند.
کیلمر که بازیگر فیلم هایى چون «تاپ گان»، «بتمن براى 
همیشه»، «مخمصه» و دیگر فیلم هاى قابل توجه بوده، بعد 

از مدت ها برابر دوربین ظاهر مى شود.
عطشانى از فیلمســازان ایرانى اســت که فیلم هایى چون

«تلفن همراه رئیس جمهور»، «استخوان آرزو» (در ایران با 
نام «یادم تو رو فراموش»)، «پوست موز» و «آقاى الف» را 
در کارنامه دارد. فیلم «پاردایس» 2016 محصول مشترکى 

بین ایران و آلمان بود.
این فیلــم را «ال ایندیپندنت فیلم اند انترتینمنت» مســتقر 
در هالیوود مى ســازد. پوریا ناصربخت به عنوان جانشــین
تهیه کننده در  این پــروژه حضــور دارد و فیلمنامه این اثر 
توسط مهدى على میرزایى، سام خوزه و تارك زهدى نوشته 

شده است.
اســامى دیگر اعضاى گــروه بازیگرى بــه زودى اعالم و 
فیلمبردارى این فیلم آگوســت (شــهریور) در لس آنجلس 

شروع مى شود.
«یادم تــو رو فراموش» آخرین ســاخته على عطشــانى با 
Wishbon» در جشــنواره هاى جهانــى  نــام «
حضور یافت و در دهمین حضور بین المللى خود در یازدهمین 
جشــنواره بین المللى فیلمسازان مســتقل برلین، در مرحله 
پایانــى، کاندیداى دریافــت بهترین فیلمنامــه این رویداد 

هنرى شد.

حضور پژمان جمشیدى، حمید فرخ نژاد و سام درخشانى 
در فیلم سینمایى «من اینجا چى مى خوام» به کارگردانى 
مسعود اطیابى قطعى شده است که البته یک بازیگر زن 
نیز به این گروه اضافه مى شــود که هنوز نام این بازیگر 

قطعى نشده است.
«مــن اینجا چى مــى خــوام» یک نام موقت اســت 
که براى دریافت پروانه نمایش انتخاب شــده اســت

 و بــه زودى براى اســم قطعــى آن تصمیــم گرفته 
مى شود.

این فیلم سینمایى قرار است در برزیل فیلمبردارى شود 
و یک داستان کمدى-اجتماعى را به تصویر مى کشد. 
همچنین در کنار بازیگران ایران از هشت بازیگر برزیلى 
نیز استفاده مى شود. «من اینجا چى مى خوام» به زودى 

در برزیل جلوى دوربین مى رود.

چتر  دیکتاتورى بر سینماى ایران 
رؤیا ت
«زادب
کارگر
فیلم
اکران
است،
دست
ب شده
است
در سی
کمدى
که کم
این با
یکسر

مختلف
االنن
مى ش
شروع
طرف
حالى
که کا
نمنمى آ
بخش
رؤیا ت
چتر ان
متأسـ
صحی
این س
دلیل

نما، تئاتر و تلویزیون درخصوص تجربه بازى در 
ک روز بعد» گفت: وقتى من فیلمنامه را خواندم با 
یرگذار به معناى تام حاضر در درام با سن و سالى 
، اصًال به ذهن من خطور نکرد که بگویم من جایم 
ست دارم در این اتفاق خوب حضور داشته باشم و در 
ه اى پشت دوربین بازى کنم. اینها باعث دلگرمى 
کوتاه و به شدت متفاوت با گریمى جدید به عنوان 

نقش کنم.
روز ه داد: در مجموع شاید سه چهار

ریب در جنوب شهر در خدمت 
ما آنقدر نگران اصل بودن ها 
اشم، من اصلاتفاق باشم،
صل عبور باشم که یادمان 
ر همباشیم ویک اتفاق را
ن کمتر در سینما هست 
اندیشه کنیم کر کردن
مه چیز در یک اتفاق 

کارى خــود در این 
ســت امیدم این بود 
ز تالش گروه بعد از 
صد از توفیق فیلمنامه 
ت درخشان بود و من 
 به این نتیجه رسیدم 

شته باشم.
شــت: بــه عنوان

اده صمیمى سینما 
به تماشــاى ى کنم

رى کــه فیلم هاى 
د بى مهرى قرار گرفته 

ــت و یک روز بعد» که یک 
آن سیال غه  اجتماعى بىنظیر در

ت ندهید.
امــروز ما درگیر کودکان عتقدم
 مجازى شــدند و دنیاى واقعى 
ت و تجربیاتى که مختص دوران 
گى ما را از همان لحظه ها شکل 
دوش شدن است. ما دیگر کمتر 
گویى مادرانه براى کودکانمان 
لت و بازى هاى بى رنگ و لعاب 
ن ما کمتر متریال هاى محیطى 
ن هایى اســت که بعدها آشکار 

 روز بعد» در پایان گفت: به شدت 
ه فرزند دارم باید دستش را بگیرم و 

ونه فیلم ها آشنا شود. من خود هرگز 
هفت تیرهاى چوبى» شاپور قریب 
غدغه مند بود و براى کودك فیلمى 
ت همان تأثیرى را بگذارد که بحث 
رم این فیلم که قطعًا این تأثیر را

مورد عنایت مخاطبان

اکرم محمدى
گفت: مدت چ
نداده ام و هم ا
که یکى از شـ
متن پیشنهادى

وى ادامه داد:
ا فیلمنامه تــا
ناخودآگاه تعدا
وقتى فیلمنامه
و سویى ممکن
براى من خوش
در کارىحضو
پایان آن، چهم
بازیگر سریال
و بیکارى بر
دارد در حا

«وال کیلمــر
بین المللى جل
مى رود که بــ
تفــاو وى یک
قراردادى امضا کــرد کیلمر
عنوان «اولین تولد» که یک
کارگردانى على عطشــانى، ک

است، بازى کند.
این پروژه متمرکز بر یک زوج تا
است که شــامل «بن» مردى ک
بزرگ شده آمریکاست و همســر

«کیت» مى شود.
 این زوج در کالیفرنیا زندگــى مى
انتظار تولد نخستین فرزندشان هس
دو طرف باید کنار هم جمع شــوند ام
است که پدر بن به نام «حمید» یک س
ضدآمریکایى است در حالى که پدر کیت

که نقشــش را کیلمر بــازى مى کند، یک
 آمریکایى اســت که دیدگاه هاى خیلى

ایران دارد.
اهمیت پیدا مى کن ایننظر «اولین تولد» از
همکارىایران و هالیوود بلندى است که با
و بازیگرانــى از آمریکا و خاورمیانــه در

بازیگرى براساس روابط گروهى وجود دارد  ما نگران اصل بودن ها شدیم

بازیگر در خصوص فعالیت هاى فعلى خود  گفت: 
ایى و تلویزیونى متفاوتى داشته ام که در حال 

م و هنوز قطعى نشده تا بتوانم درباره 

دوســت دارم در فیلم هایى به 
دازم که فیلمنامــه آنها قوى و 

ه تکرار افتادن آثار سینمایى 
فــت: از نظر من به کار بردن 
 نیســت، اما در حال حاضر 
طنز  به ســمت کمدى و ن
که مخاطبین این گروه را

ه بازیگــرى دانایى در 
موفق ســریال ى در

د.

حرکت به سمت کمدى 
تکرار نیست 

پژمان جمشیدى، پژمان جمشیدى، 
حمید فرخ نژاد حمید فرخ نژاد 
و سام درخشانى و سام درخشانى 
در برزیل در برزیل 

دى 
وو
هالی

ى-
یران

وژه ا
ین پر

کارگردانى عطشانى در اول
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یکى از بهتریــن ورزش ها براى حفظ تناســب اندام، شــنا در 
استخر اســت. شــنا به طور طبیعى بدن شــما را مقاوم و قوى 
مى کنــد، در ضمن براى حفاظــت از مفاصل هم بســیار مفید

 است.
 ،(CDC) به گفتــه  مرکز کنتــرل و پیشــگیرى از بیمارى ها
ازآنجاکه هر نیم کیلو معادل 3500 کالرى است، شما باید بیش 
از 3500 کالرى بســوزانید تا تقریبًا نیم کیلو وزن کم کنید. اگر 
روزانه 500 کالرى از غذاى خود کم کنید، به کاهش وزن شــما 
کمک زیادى مى کند. ولى اگر همزمان ورزش هم بکنید، سرعت 
کاهش وزن شما بیشتر مى شود. CDC توصیه مى کند هر هفته 
حداقل دو ســاعت و نیم ورزش مالیم مثل شنا را در برنامه  خود 
قرار دهید. پس ازاینکه به وزن موردنظر خود رسیدید، شنا کردن 
به حفظ وزن شما کمک مى کند. CDC اعالم کرده است که 
یک انسان با وزن 70 کیلو، با یک ساعت شنا کردن حدود 510 
کالرى مى سوزاند. اگر رژیم غذایى خود را تغییر ندهید، براى نیم 
کیلو کاهش وزن باید هفت ساعت شنا کنید. اگر حدود 90 کیلو 
وزن داشته باشید، با یک ساعت شــنا 637 کالرى مى سوزانید 
درحالى که یک فرد با وزن 110 کیلو، با یک ســاعت شنا کردن 
763 کالرى از دست مى دهد. ازآنجاکه در شنا همه  عضالت بدن 
به کار گرفته مى شوند، مى توانید از شنا براى آب کردن چربى هاى 
بدنتان اســتفاده کنید. دانشــگاه یوتا اخیراً در تحقیقى شنا را با 
پیاده روى مقایســه کرده اســت. در این تحقیق نشان داده شده 
زنانى کــه چهار بار در هفتــه و هر بار 40 دقیقه شــنا مى کنند، 
تقریبًا مشــابه زنانى که همین میزان پیــاده روى مى کنند الغر

 مى شوند.

حرکات شنا
مدل هاى مختلف شــنا، انرژى هاى متفاوتى مى طلبند و همین 

باعث مى شــود زمانى که شما باید شــنا کنید تا الغر شوید هم 
متفاوت باشد. اگر مى خواهید بیشــترین میزان کالرى ممکن را 
بسوزانید، از شناى پروانه اى اســتفاده کنید. شناى پروانه اى به 
علت چرخش شدید بازوها، باعث مى شود یک فرد 70 کیلویى، 
در عرض 10 دقیقه 150 کالرى بسوزاند. بعد از شناى پروانه اى، 
شناى آزاد بهترین شنا براى کاهش وزن است و بیشترین کالرى 
را مى سوزاند. شــناى کرال پشت و کرال ســینه تکنیک هاى 
دیگر شــنا هســتند که تقریبًا کالــرى زیادى را مى ســوزانند. 
مهم این اســت که در یک سبک شنا حرفه اى شــوید. هرچه 
ماهرانه تر شنا کنید، کالرى بیشترى مى سوزانید و سریع تر الغر 

مى شوید.
بهتریــن روش براى الغر شــدن، این اســت کــه در فواصل 
مقطع شــنا کنید. ابتدا با تمام ســرعت و قدرت طول استخر را 
شــنا کنید. دور برگشــت ســرعت خود را آرام کنید و به راحتى 
برگردید. وقتى ســریع و باقدرت شــنا مى کنید، کالرى زیادى 
مى ســوزانید و متابولیســم بدنتان باال مى رود. به همین دلیل 
وقتى برمى گردید باوجوداینکه سرعتتان را کم کرده اید، بدنتان 
به ســوخت باالى انرژى ادامه مى دهد. اگــر کاله مخصوص 
شنا بر ســر بگذارید، مقاومت بدنتان در برابر آب کم مى شود و 
بنابراین مى توانید با سرعت بیشترى شنا کنید و کالرى بیشترى

 بسوزانید. 
براى ایجاد تنوع مى توانید گاهى دست و پاى خود را هر طور که 
دوست دارید در آب تکان بدهید. یا اینکه شناى خود را به آرامى 
شروع کنید و پیوسته شــدت حرکات خود را بیشــتر و سریع تر 
کنید، طورى که بتوانید به مدت نیم ســاعت بدون وقفه شــنا 
کنید. اگر به طور منظم و پیوسته شــنا کنید، خیلى زود به هدف 
خود که کاهش وزن است مى رسید و چربى هاى بدنتان هم آب 

مى شوند.

با شنا چربى ها را آب کنید

افزایش قدرت مغزى با گالبى 
در طب چینى گالبى جزو میوه هاى سرد طبقه بندى مى شود و تصور مى شود که 
گالبى براى درمان چرك ریه و دفع حرارت و مخاط اضافى و نرم شدن سینه 

مفید است.
گالبى براى مرطوب شدن ریه و گلو و بهبود خشکى عمومى در ناحیه سینه 

توصیه مى شود. همچنین از گالبى براى افراد دیابتى و کمک به رفع یبوست، 
التهاب و انسداد کیسه صفرا استفاده مى شود.ضمناً تصور مى شود که گالبى 

براى درمان جراحات پوستى نیز مفید است.
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نشان مى دهند که 
گالبى حاوى ماده 
معدنى کمیابى به 
نام برن است که 
احتماالً مى تواند به 
بهبود فعالیت هاى 
الکتریکى مغز کمک 
کند.

از آنجا که گالبى قند خون را به  تدریج افزایش مى دهد، از 
افت و خیزهاى شدید قند خون و در نتیجه احساس گرسنگى 
ناگهانى جلوگیرى مى کند. استفاده از مواد غذایى که نمایه 
گلیسمى پایینى دارند در رژیم هاى کاهش وزن بسیار مناسب 
است زیرا جلوگیرى از گرسنگى شدید و زودهنگام یکى از 
مشکالتى است که باید در رژیم هاى کاهش وزن بر آن غلبه 
کرد.
نمایه گلیسمى گالبى خام و تازه 36 است که یکى از 
پایین ترین نمایه هاى گلیسمى در بین میوه هاست.از طرفى، 
الیاف گیاهى موجود در گالبى نیز با پر نگه داشتن معده براى 
مدت طوالنى به جلوگیرى از پرخورى و احساس گرسنگى 
مکرر کمک مى کنند.
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گالبى داراى نمایه گلیسمى پایینى است و براى افراد 
دیابتى مفید است. گالبى باعث افزایش شدید سطح قند 
خون نمى شود و براى جذب آن ترشح مقدار کمى انسولین 
کافى است. از این رو مى توان گفت این میوه براى حفظ 
سطح قند خون در مبتالیان به دیابت وابسته و غیر وابسته 
به انسولین بسیار مفید است.

همانطور که اشاره شد کربوهیدرات موجود در گالبى به 
آهستگى آزاد مى شود و در نتیجه این میوه یک میان وعده 
ایده ال براى ورزشکاران و افرادى است که فعالیت هاى 
فیزیکى سنگین انجام مى دهند. الزم به ذکر است که 
مصرف گالبى 2 تا 4 ساعت قبل از شروع فعالیت و در 
زمان استراحت و بازتوانى بین تمرینات ورزشى بهترین 
اثربخشى را خواهد داشت.

گالبى حاوى مقادیر 
فراوانى فیبر محلول 
است که به تنظیم 
سطح کلسترول
 خون کمک

 مى کند. از این رو گالبى 
یک میان وعده مناسب 
براى افراد 
مبتال به کلسترول 
باالباالست.
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وارد شدن به فصل تابستان و گرما، معموًال با افزایش مصرف انواع 
خوراکى هاى سرد همراه است. یکى از این خوراکى ها، کیک بستنى 
است. کیک بستنى، از دو جزء که شامل کیک اسفنجى 

یا بیسکویت و بستنى باشد، تشکیل شده است. 
هر دو جزء از این دسر جذاب، هم داراى شیرینى و هم 
داراى چربى هستند. به همن دلیل هم مصرف حجم 
پایینى از کیک بستنى، کالرى تقریبًا زیادى به بدن 
مى رساند. از آنجایى که کالرى کیک بستنى باالست و 
مصرف یک برش از آن مى تواند به سرعت بر اشتهاى 
افراد تأثیر بگذارد، بنابراین دو توصیه در مورد مصرف 

آن براى افراد چاق یا الغر، وجود دارد:
توصیه اول، به افراد مبتال به اضافه وزن اســت. 
اصًال الزم نیســت که این افراد، میل خود را به 
خوردن این دسر، سرکوب کنند و نوعى 
ولع براى خودشان به وجود بیاورند. افراد 
مبتال به اضافه وزن باید در صورت تمایل 

به مصرف کیک بستنى، آن را حدود نیم ساعت پیش از صرف وعده 
اصلى غذایى خود مصرف کنند تا با تأثیرى که این دسر شیرین بر 
کاهش اشتها مى گذارد، میل به غذا خوردن شــان کمتر شود و در 

نهایت، پرخورى نکنند.
این در حالى است که به افراد الغر یا بچه هاى الغر و بدغذا توصیه 
مى شود که دسرهایى مانند کیک بستنى را حداقل 2 ساعت بعد از 
صرف وعده هاى اصلى غذایى بخورند تا اشتهاى آنها براى خوردن 
غذاى اصلى و دریافت کالرى مورد نیاز روزانه، سرکوب نشود. ضمن 
اینکه افراد الغر مى توانند کیک بســتنى را حدود 3 ساعت پیش از 
صرف وعده هاى اصلى غذایى هم به عنوان میان وعده مصرف کنند. 
نکته قابل توصیه دیگر درباره کیک بستنى این است که تا حد ممکن، 
حجم میوه ها در این دسر را باال ببرید و از افزودن شکر یا چربى اضافى 
به آن خــوددارى کنید. اگر مى خواهید از بیســکوئیت ها به عنوان 
پایه کیک کمک بگیرید، مى توانیــد کم کالرى ترین و پرفیبرترین 
بیســکوئیت ها مانند بیسکوئیت هاى ســبوس دار را براى این کار 

انتخاب کنید.

و ى

حرکات شنا
مدل هاى مختلف شــنا، انرژى هاى متفاوتى مى طل

وارد شدن به فصل تابستان و گرما، مع
خوراکى هاى سرد همراه است. یکى از
است. کیک بستنى، از دو ج
یا بیسکویت و بستنى باش
هر دو جزء از این دسر جذ
داراى چربى هستند. بهه
پایینى از کیک بستنى،
کمى رساند. از آنجایى که ک ک ا آ ا ا
مصرف یک برش از آنم
رررررررررررارد، بنابرای افراد تأثیر بگذ
آن براى افراد چاق یا الغ
توصیه اول، به افراد
اااااااصًال الزم نیســت
خوردن این

ولع براى خو
مبتال به اض

در تابستان کیک بستنى بخوریم؟
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آآنجا که گالبى ق قند خون را به  تدریج افزایشاز
دقند خون و در نتیجه احساافت وخیزهاى شدید
ى مى کند. استفاده از مواد غذناگههانى جلوگیرى
د در رژیم هاى کاهشوزنبگلیسمىى پایینى دارند

ى از گرسنگى شدید و زودهاستت زیرا جلوگیرى
 باید در رژیم هاى کاهش وزمشککالتىاست که

ىحاوى مقادیر گالبى
انى فیبر محلول فراوا
ستکه به تنظیم اس
سطح کلسترولس

 خون کمک
ا اینرو گالبى مى کند.  از
ن وعده مناسب یک میان

براى افراد 
تال به کلسترول مبت

باالباالست.
ون 

ل خ
رو
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ى و
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گ

خس خس 
سینه کودکان 
نشانه چیست؟

تخصص دکتر لیــدا عطارد،  فــوق 
آلرژى و ایمونولوژى درباره خس خس 
سینه در دوره شیرخوارگى گفت: شمار 
بسیارى از شیرخواران ما به خس خس 
سینه مبتال مى شوند و خانواده ها را این 
مســئله نگران مى کند که کودکشان 
مبتال به آســم یا بیمــارى هاى جدى 
دیگرى باشــد. وى با بیان اینکه علل 
خس خس ســینه در دوره شیرخوارگى 
بسیار متنوع اســت، افزود: شایع ترین 
آن عفونت هاى ویروســى اســت که 
در فصل ســرما شایع اســت. عالوه بر 
آن، موارد دیگرى هــم مى تواند ایجاد 
خس خس ســینه کند، از جمله وجود 
مشکالت فیزیولوژیکى دستگاه گوارش 
شیرخوارانى که مبتال به ریفالکس معده 
هستند و خس خس سینه در این گروه از 

شیرخواران، بسیار شایع است.
این فوق تخصص آلرژى و ایمونولوژى 
گفت: علت دیگر، ابتال به بیمارى هاى 
قلبى است به خصوص مواردى که خیلى 
شدید نیست و با مراجعه به پزشک براى 
یافتن علت خس خس سینه، تشخیص 

داده مى شود.
وى در خصوص تشــخیص آســم و

 آســیب هاى تنفســى در کودکان زیر 
یکســال بیان کرد: اینکه بتوانیم آسم 
یا آســیب هاى تنفســى در نوزادان و 
شیرخواران زیر یکســاله را به درستى 
تشخیص دهیم، تردید است مگر شواهد 

بسیار جدى و قوى در دست باشد.
عطارد در پایان اظهارداشــت: بنابراین 
خانواده ها بــا مراجعه به پزشکشــان 
مى تواننــد از علت خس خس ســینه 
فرزندشــان آگاه شــوند و براى درمان 

آن اقدام کنند.

روزى 
چند قاشق عسل 

بخوریم؟

سعیده ســیف هاشمى، عضو 
کمیته تخصصى صنایع غذایى انجمن مدیریت 

کیفیت ایران  با تأکید بر وجود مقادیر قابل توجهى از انواع قند ها 
در عسل اظهار داشت: این عصاره شیرین منبعى غنى از اقسام قند ها به ویژه گلوکز 

و ساکاروز است به گونه اى که 14 الى 18 درصد آن را آب، 2 درصد را سایر مواد و بین 75 الى 
86 درصد عسل را قند تشکیل مى دهد.

وى در خصوص مصرف عسل به ویژه در رژیم هاى الغرى و دیابتى بیان کرد: بسیارى از افراد فکر 
مى کنند مصرف زیاد عسل به علت داشتن قند طبیعى بالمانع است، در حالى که مقادیر خیلى کمى 
از این عصاره حاوى کالرى و انرژى خیلى زیادى است و به هیچ عنوان زیاده روى در مصرف آن 
براى دیابتى ها و افراد داراى رژیم هاى الغرى توصیه نمى شود، بنابراین بهترین روش مصرف در 

عموم افراد، استفاده روزانه یک تا دو قاشق مربا خورى از عسل است.
عضو کمیته تخصصى زنبور عسل ســازمان نظام دامپزشــکى در مورد یکى از اشتباهات رایج 
مصرف عسل گفت: متأسفانه برخى افراد عالقه زیادى به شیر عسل داغ، چاى عسل داغ و یا سرو 
نوشیدنى هاى داغ با عسل به ویژه در ساعات اولیه صبح دارند در حالى که این کار با گذر زمان به 

راحتى جانشان را نشانه مى گیرد.
وى یادآور شد: افرادى که به مصرف نوشیدنى هاى داغ با عسل عالقه دارند باید بدانند که نباید 
عسل را در نوشــیدنى هاى با حرارت بیش از 40 درجه سانتیگراد مخلوط کنند، زیرا دماى باالى 
عسل منجر به تولید و فعال شدن سمى موســوم به HMS مى شود که اثر فورى ندارد و به 
مرور زمان در کبد ته نشین شده و سالمتى فرد را باخطرى جدى مواجه مى کند که 

دماى شیر یا چاى یا هر نوشیدنى دیگرى که قرار است عسل به آن 
اضافه شود، باید نیمه گرم یا ولرم باشد و از این دما 

باالتر نباشد.
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مدیر روابط عمومى اداره کل ورزش و جوانان اردبیل از پافشارى مدیر 
کل این اداره براى ورود بانوان به ســالن هاى ورزشى حرف مى زند و 
مى گوید:در  جلساتى که داشتیم قرار شــد دویست سیصد خانم براى 
مسابقات انتخابى والیبال قهرمانى جهان به ســالن بیایند اما مدیرکل 
مخالفت کرد و گفت اگر قرار است کسى بیاید هفتصد هشتصد تماشاچى 
بانو به سالن بیایند و در سکوى غربى سالن حســین رضازاده بنشینند 
چراکه ورودى هاى سکوى آنها جداســت. حسنى ادامه داد:البته بانوان 
براى تماشاى تمرین هم مى آمدند. دو ماه پیش در رقابت هاى امیدهاى 
آسیا، بانوان براى تماشاى تمرین مشکلى نداشتند اما بعد براى بازى ها 
اجازه ورود ندادند. حتى بانوان پشت در سالن هم تجمع کردند اما جواب 
نداد. اما این بار با حمایت استاندار ورزش دوست این اتفاق افتاد و بانوان 

بدون هیچ مشکلى راهى سالن شدند.

على دایى در پاسخ به سئوالى درباره اظهارات میناوند علیه منصوریان و رحمتى گفت: 
«هر کسى مسئول اعمال و گفتار خودش است. من نمى توانم روى این مسئله نظرى 
بدهم اما عکس العمل هاى زشــتى که در فضاى مجازى به من نشان دادند، اصًال 
شایسته فرهنگ ما ایرانى ها نیست. در هیچ جاى دنیا چنین چیزى را نمى بینید. اگر 
آقاى میناوند نظر خودش را گفته و متأسفانه استقاللى ها توهین تلقى اش کرده اند، 
چه ربطى به خانواده و پسرش دارد؟ مهرداد نباید اینگونه صحبت مى کرد. گزارشگر 
اصرار مى کند که میناوند صحبتى بکند، چرا گردن مهرداد مى اندازید؟ من مطمئنم 
که او قصد توهین نداشته و تنها چون شوخ طبع است این حرف را زد. چرا گزارشگر 
این همه اصرار مى کند؟ اصًال کار درستى نبود و پاسخ استقاللى ها هم در فرهنگ 
ما مورد قبول نیست. اگر میناوند حرفى زده با خود او کار داشته باشید، به خانواده اش 

چه کار دارید؟»

زنان چگونه مسابقات زنان چگونه مسابقات 
والیبال را از نزدیک دیدند والیبال را از نزدیک دیدند 

تقصیرتقصیر
 گزارشگر بود!  گزارشگر بود! 

در حالى که همــه خبرگزارى ها از دعوت حاج صفى و شــجاعى به تیم 
ملى خبر مى دادند، این خبر چند ســاعت بعد توســط فدراسیون فوتبال 

تکذیب شد.
مسعود شجاعى، کاپیتان تیم ملى واحسان حاج صفى دوبازیکنى هستند 
که خبرمحرومیتشان ازبازى هاى تیم ملى طى دو هفته قبل حاشیه هایى 
زیادى را به وجود آورد.  آنها پــس ازاینکه در یونان و در لباس پانیونیوس 
مقابل تیمى از رژیم صهیونیستى قرار گرفته بودند توسط داورزنى، معاون 
وزیر ورزش، از حضوردر تیم ملى محروم اعالم شدند. البته محرومیت دو 
بازیکن عضو فدراسیون فوتبال توســط مقام دولتى دخالت آشکار دولت 
در وظایف فدراسیون فوتبال به حســاب مى آمد و همچنین محرومیت 
بازیکنان به دلیل مسائل سیاســى دلیل دیگرى بود براى فیفا که به این 

مسئله حساس شود. 
اگر محرومیت این بازیکنان از بازى هاى ملى تأیید مى شد به همین دو 
دلیل فدراسیون فوتبال از کلیه فعالیت هایش محروم بود بااین همه نامه 
پرسشگر فیفا از فدراسیون فوتبال ایران جوابى شفاف داشت و آن محروم 

نبودن شجاعى و حاجى صفى ازحضوردر تیم ملى است.  البته همان زمان 
هم مى شد حدس زد که نامه فدراســیون فوتبال لزومًا به  معنى حضور 

بازیکنان در اردوى تیم ملى نیست. 
روزهاى پایانى هفته گذشــته اما خبرگزارى ها با  اطالع از فهرستى که 
«کارلوس کى روش» به فدراسیون براى دریافت ویزاى کره جنوبى ارسال 
کرده خبر ازدعوت بازیکنان مذکوربه تیم ملى دادند. این یعنى سرمربى 

تیم ملى ایران آنها را در فهرست تیم ملى قرار داده و فدراسیون برایشان 
درخواست ویزاى کره جنوبى کرده است. 

انتشاراین اخبار اما با تکذیب دعوت بازیکنان به تیم ملى همراه 
شد. تکذیبى که شاید حاصل فشــارهاى مختلف به فدراسیون 

فوتبال باشد. 
بااین همه مى توان مطمئن بود که کى روش نام این دو بازیکن را 

در فهرست قرار داده است اما اینکه در نهایت چه اتفاقى مى افتد را 
باید در روز اعالم نام بازیکنان دید. شاید فشارها فدراسیون رامجبور 

به عکس العمل کند اما کى روش بعید است.

نصف جهان   اشک هاى مهاجم پرسپولیس در پایان بازى تیمش مقابل سیاه جامگان 
در رختکن جنجال برانگیز شده است. 

بنابراین گزارش، پس از تعویض على علیپور با «گادوین منشا» در دقیقه 65، هواداران 
پرسپولیس شروع به تشویق مهاجم نیجریه اى خود کردند. با توجه به اتفاقات اخیر و 
حاشیه هاى به وجود آمده مبنى بر اینکه بازیکنان پرسپولیس به منشا پاس نمى دهند، 
این تشــویق ها معنادار هم بود. پس از صحنه اى که طارمى مى توانست به هم تیمى 
نیجریه اى خود پاس بدهد و تصمیم گرفت خودش به توپ ضربه بزند، تشویق هاى 

هواداران بیشتر هم شد تا فشار روى طارمى بیشتر شود.
با این حال این پایان ماجرا نبود و زمانى که مهدى طارمى قصد رفتن به سمت رختکن را 
داشت، برخى هواداران به این بازیکن فحاشى کردند که تمام این اتفاقات باعث ناراحتى 

او و اشک ریختن مهاجم پرسپولیس در رختکن شد.
این اتفاق به ادعاى حسینى و ماهینى طبیعى نبوده و سر منشأ آن را مى شناسند. به گفته 
ماهینى لیدرها خط گرفته اند تا طارمى را تخریب کنند؛ مهاجمى که در هفته هاى گذشته 

چند بارى با بخش هایى از مدیریت باشگاه به مشکل خورده بود.
در همین باره خبرگزارى میزان نوشــت: صحبت از لیدرى است که از طرف یکى از 
مدیران باشگاه خط گرفته تا به مهدى طارمى در پرسپولیس فحاشى شود. براى پیدا 
کردن نام این مدیر هم گزینه هاى زیادى براى بازیکنان وجــود ندارد و تنها یکى از 
مدیران تأثیرگذار باشگاه اســت که در ماه هاى اخیر اختالفاتى با طارمى و مسلمان و 

بعضى دیگر از بازیکنان داشته است.

اصالً بیرانوند هم 30 گل بزند!
در همین حال مدافع تیم فوتبال پرسپولیس به فارس گفت: بیچاره مهدى طارمى در 

رختکن گریه مى کرد، دو لیدر خط مى گیرند و به بازیکنى که آقاى گل شده و بهترین 
مهره تیم است، فحاشى مى کنند.

حسین ماهینى در پایان دیدار مقابل ســیاه جامگان، گفت: به مهدى طارمى فحاشى 
مى شود و ما در زمین بازى مى کنیم و این مسئله را مى شنویم. کر و کور نیستیم که این 
مسئله را نشنویم. تیم جلو است و این درست نیست که چند لیدر هوادران را تحریک 
کنند که به مهدى طارمى بهترین گلزن ما فحش دهند. طارمى دو سال آقاى گل شده 
است مگر مى شود به او فحش دهند. همه از این موضوع ناراحت هستیم. هیچ تیمى 
نمى تواند جلوى ما را بگیــرد و فقط خودمان مى توانیم ایــن کار را بکنیم. وى افزود: 
نمى دانم مشکل چیست. مگر مى شود لیدر خط بدهد و به بازیکن خودمان که دو سال 

آقاى گل شده فحاشى کنند. 
ماهینى در مورد اینکه آیا این مســئله ربطى به منشــا دارد، تصریح کــرد: کارى به 
منشا نداریم. او بازیکن ماست. منشا خوب باشــد ما خوب هستیم. همه به هم کمک 
مى کنیم. ما حاضریم طارمى 20 گل، منشــا 20 گل و اصًال علیرضا بیرانوند 30 گل 
بزند. براى ما فرقى نمى کند. همه ما پشــت هم هســتیم. به یک نفر ما توهین شود 
انگار به همه ما توهین شــده است. تیم در صدر جدول اســت و باید جلوى عربستان 
هم بازى کنیم. اینکه چرا لیدرها هواداران را در شــرایطى که جلو هســتیم تحریک 
مى کنند را نمى دانــم. لیدرهایى که باعث گریه طارمى شــدند را پیــدا مى کنیم و 
اجازه نمى دهیم شــرایط اینطور باقى بماند. مطمئن باشــید این شــرایط را درست 

مى کنیم.

واکنش مدیر کانون هواداران پرسپولیس 
حواشى و اتفاقات دیدار پرسپولیس و سیاه جامگان و از جمله گفته هاى ماهینى، واکنش 

مدیر کانون هواداران باشگاه پرسپولیس را هم به دنبال داشت. 
عباس اســماعیل بیگى در واکنش به صحبت هاى حســین ماهینى مبنى بر اینکه 
لیدرها باعث شدند شعارهایى علیه طارمى سر داده شود، به تسنیم گفت: نمى دانم این 
صحبت هاى مطرح شده بر چه اساسى است. حسین ماهینى این را بداند که لیدرهاى 
پرسپولیس همگى یکپارچه به دنبال موفقیت تیم محبوبشان هستند و هیچ موقع به 

خودشان اجازه نمى دهند حواشى روى سکوها ایجاد شود.
وى در ادامه افزود: در دقیقه 65 بازى زمانى که هواداران پرسپولیس یکپارچه به تشویق 
منشا که در حال ورود به میدان بود پرداختند ما لیدرها در همان لحظه طارمى را با شعار 
«مهدى آقاى گل» تشویق کردیم و او به سمت سکوها دست تکان داد. با این اوصاف 

نمى دانم چطور ماهینى که در زمین بوده تشخیص داده لیدرها شیطنت کردند!
مدیر کانون هواداران باشگاه پرســپولیس خاطر نشان کرد: 

هر زمانى که هواداران پرسپولیس بدون دخالت لیدرها 
منشا را تشــویق کردند متعاقب آن ما طارمى 

را هم تشــویق کردیم تــا او دلخور 
نشــده و حاشــیه اى ایجاد 

نشود. نمى دانم ماهینى 
بــا انتقــاد از لیدرها 
چــه خواســته اى 
داشته اســت. شاید 
ماهینــى بــه ایــن 

طریــق مى خواهد از 
همشــهرى اش طارمى 

حمایت کند، اما او مطمئن باشد ما لیدرها و هواداران پرسپولیس به دنبال موفقیت این 
تیم هستیم و هیچ موقع اجازه نخواهیم داد روى سکوها چند دستگى ایجاد شود و شعارها 

باعث اختالف بین بازیکنان شود.

 این بار هم «هیس»؟!
طارمى انتقادات تند سکوها را پیش از این هم دیده بود و در دیدار با الریان که پنالتى از 
دست داده بود با عالمت «هیس» به اعتراض ها پاسخ گفت. اما آن زمان او تنها مهاجم 
تأثیرگذار قرمزها بود. در واقع حضور و تشویق منشا در دیدار با سیاه جامگان دلیل اصلى 
ناراحتى طارمى بوده که باعث شده حتى نتواند از آمدن اشک هایش در رختکن جلوگیرى 
کند. باید دید برانکو که با چالش هاى مختلفى در رختکن پرسپولیس روبه رو است چه 
رفتارى برابر این اتفاق خواهد داشت. پرسپولیس در آستانه یکى از مهمترین دیدارهاى 
فصل خود برابر االهلى عربستان قرار دارد و آرامش از همه چیز براى این تیم 

واجب تر است.

آتیال حجازى درخصوص پخش بازى جنجالى سایپا و استقالل در برنامه 90 مى گوید: من دوست ندارم در مورد اتفاقات سال هاى گذشته 
صحبت کنم. من در آن مسابقه فیکس بودم ولى صبح روز بازى مصدوم شدم و حتى به اســتادیوم هم نرفتم. اگر در زمین مسابقه بودم و 
همه اتفاقات را مى دیدم آن وقت شرایط فرق داشت ولى به هر حال آنهایى که مى خواستند در مورد آن اتفاقات صحبت کرده اند و من دیگر 
نمى خواهم حرف خاصى بزنم. وى ادامه مى دهد: دست پدرم از این دنیا کوتاه است و من هم دنبال حاشیه و جنجال نیستم. این مسائل مربوط 

به سال هاى گذشته مى شود و االن دیگر نمى توان چیزى را عوض کرد. بهتر است که من هم صحبت خاصى انجام ندهم.
حجازى در مورد شرایط آن روزهاى استقالل مى گوید: بعد از اینکه استقالل، نایب قهرمان آسیا شد ما ابومسلم را شکست دادیم و سپس مقابل 
سایپا قرار گرفتیم که 3 بر یک هم جلو بودیم ولى در عین ناباورى سه گل دریافت کردیم و در نهایت شکست خوردیم. آقاى حاجیلو هم بعد از 
بازى، شب با پدرم تماس گرفت و گفت که باشگاه اعالم کرده که او دیگر سرمربى استقالل نیست. در واقع آقاى حاجیلو خبر برکنارى پدرم 
را داد.  آتیال حجازى تأکید مى کند: این خبر براى پدر من جالب بود. او ناراحت شده بود ولى واکنش خاصى نشان نداد ولى برایش عجیب بود 
که بعد از نایب قهرمانى استقالل در آسیا و همچنین قهرمانى در لیگ برتر( یکسال قبل از آن) در نهایت باشگاه چنین تصمیمى گرفته بود. 
آن زمان یادم مى آید که خیلى ها مى گفتند نایب قهرمانى آسیا مقام بدى است ولى از آن زمان تا حاال استقالل حتى نتوانسته به جمع چهار 

تیم آسیا هم راه پیدا کند.
حجازى: حجازى: 

حاجیلو خبر برکنارى پدرم را دادحاجیلو خبر برکنارى پدرم را داد

میثم مجیدى، مدافع سابق استقالل و صبا،با قرارداد 
تازه اى به الشــمال قطر ملحق شــده است. این تیم 

حضور در رقابت هاى دسته اول این  کشــور 
لیگ دارد و امســال براى صعود  بــه 
ســتارگان این کشــور با 
رقباى خود رقابت مى کند.

  میثم پس از امضاى قرارداد 
با این تیم، مى گوید: «این باشگاه 

به مدیر برنامه هایم پیشنهاد داد و مذاکرات خوبى 
داشتیم. وقتى به توافق رسیدیم من هم به قطر آمدم 

تا قراردادم را با الشمال امضا کنم. این اتفاق افتاد و در فصل جدید کنار 
این تیم خواهم بود. خیلى خوشــحالم که توانستم این قرارداد را ببندم و 
حس خوبى نسبت به آن دارد چراکه مى خواهم تجربه جدیدى را به دست 
بیاورم.» مجیدى اضافه مى کند: «دوست داشتم در خارج از ایران بازى 
کنم. درست است الشــمال در لیگ دسته اول قطر حضور دارد ولى این 
شانس را خواهیم داشت که امسال بتوانیم به لیگ ستارگان برسیم. در 
این صورت براى من هم اتفاق خیلى خوبى مى افتد. به قطر آمده ام که 

پیشرفت کن و مطمئنم این اتفاق مى افتد.»
ولى انگیزه هاى مالى او چقدر بوده است؟ خودش در این باره توضیح 
مى دهد: «بیشتر از اینکه دنبال پول باشم دوست داشتم در خارج از 
ایران بازى کنم و تجربه جدیدى به دست بیاوریم. در قطر امکانات 
فوتبال بسیار خوب است و آنها براى جام جهانى سرمایه گذارى 
زیادى کرده اند. امیدوارم بتوانم از این فرصت اســتفاده کنم. 
هدف الشمال امسال رسیدن به لیگ ســتارگان قطر است و 
فکر مى کنم بتوانیم با تالش به این هدف برسیم.» مجیدى 

حرف هــاى خــود را اینطــور تمام مــى کند: 
«مى خواهم از همه باشگاه هایى که به من 
لطف داشتند و پیشنهاد دادند تشکر کنم 
ولى من هدفم بــازى در خارج از 

ایران بود.»

در حالى
ملىخبر
تکذیبش
مسعود ش
که خبرمح
زیادى را
مقابل تیم

وزیر ورزش
بازیکن عض
در وظایف
ب بازیکنان
مسئله حس
اگر محروم
دلیل فدراس
پرسشگر ف

 مدافع سابق استقالل و صبا،با قرارداد 
ملحق شــده است. اینتیم ــمالقطر

حضور ى دسته اول این  کشــور 
لیگل براى صعود  بــه 
ن کشــور با 
بت مى کند.

مضاى قرارداد 
 گوید: «این باشگاه 

 هایم پیشنهاد داد و مذاکرات خوبى
 به توافق رسیدیم من هم به قطر آمدم 

 الشمال امضا کنم. این اتفاق افتاد و در فصل جدید کنار 
م بود. خیلى خوشــحالم که توانستم این قرارداد را ببندم و 
بتبه آن دارد چراکه مىخواهم تجربهجدیدى را بهدست 
دى اضافه مى کند: «دوست داشتم در خارج از ایران بازى 
ست الشــمال در لیگ دسته اول قطر حضور دارد ولى این 
هیم داشت که امسال بتوانیم به لیگ ستارگان برسیم. در 
ى من هم اتفاق خیلى خوبى مى افتد. به قطر آمده ام که 

 مطمئنم این اتفاق مى افتد.»
ى مالى او چقدر بوده است؟ خودش در این باره توضیح 
خارج از شتر از اینکه دنبال پول باشم دوست داشتم در
م و تجربه جدیدى به دست بیاوریم. در قطر امکانات 
خوب است و آنها براى جام جهانى سرمایه گذارى 
د. امیدوارم بتوانم از این فرصت اســتفاده کنم. 
 امسال رسیدن به لیگ ســتارگان قطر است و 
بتوانیم با تالش به این هدف برسیم.» مجیدى 

ى خــود را اینطــور تمام مــى کند: 
هم از همه باشگاه هایى که به من
داشتند و پیشنهاد دادند تشکر کنم 
ولى من هدفم بــازى در خارج از 

ایران بود.»

باالخره به تیم ملى دعوت شدند یا نه ؟!

در هفته چهارم لیــگ برتر، تیم اکبــر میثاقیان بــاز هم مقابل 
پرسپولیس موفق عمل کرد.

تیم هاى اکبر میثاقیان معموًال گربه سیاه تیم هاى بزرگ هستند 
که گاهى اوقات در تقابل با تیم هاى آماده لیگ به راحتى تسلیم 
نمى شوند و چه بسا آنها را مغلوب مى کند. میثاقیان براى چندمین 
بار در سالیان اخیر ترمز تیم هایى را که در مسیر کسب نتایج خوب 
قرار داشتند، کشید و آنها را متوقف کرد. حاال میثاقیان یک بار دیگر 
موفق به متوقف کردن تیمى شد که بدون شک بهترین تیم چند 
سال اخیر لیگ برتر بوده و اولین تیمى بود که در لیگ هفدهم از 

پرسپولیس امتیاز گرفت. 
میثاقیان با پنج پیروزى مقابل پرسپولیس در رده موفق ترین مربیان 
لیگ برترى در تقابل این تیم اســت؛ قلعه نویى و جاللى با هفت 
برد باالتر از میثاقیان قرار دارند. به لحاظ آمارى بردهاى میثاقیان 
مقابل پرسپولیس کمتر از تعداد باخت هاى اوست و در شش بازى 

هم مغلوب این تیم شده اســت. اما نکته مهم اینکه میثاقیان این 
نتایج را با تیم هاى متوســط رو به ضعیف کسب کرده و هیچگاه 
تیم و بازیکنان بزرگى را در اختیار نداشته تا با آنها مقابل پرسپولیس 
صف آرایى کند. جاللى با تیم هایى چون تراکتورسازى، پاس، سایپا 
و فوالد خوزستان در مقابل پرسپولیس به برترى رسیده است و یا 
امیر قلعه نویى با تیم هایى مثل استقالل، تراکتورسازى و سپاهان 

توانسته پرسپولیس را مغلوب کند.
اکبر میثاقیان با هفت تیم از شــش اســتان مختلف (آذربایجان 
شرقى، خوزستان، خراسان رضوى، هرمزگان، تهران و مازندران) 
در برابر پرسپولیس حاضر شده که شــاخص ترین آنها ابومسلم 
بود. تیم هاى اکبــر میثاقیان به دلیل عدم برخــوردارى از منابع 
مالى و انسانى گسترده، همواره در معرض ســقوط قرار داشته و 
یا سقوط کرده اند. گفتنى است تمام تیم هایى که میثاقیان با آنها 
مقابل پرســپولیس بازى کرده، همگى به دسته پایین تر سقوط 

کردند. بدون شک این مربى
نمى توانــد گزینه هاى 
متعددى بــراى انتخاب 

بازیکنان یا تاکتیک تیمش 
داشته باشد. از این رو به دنبال ساده ترین 

و شاید تنها راه ممکن براى کسب حداقل 
امتیاز از بازى مقابــل تیم هاى 

بزرگ داشته باشد. بنابراین، 
شاید میثاقیان هم بازى با 
چنین سیســتمى را واقعًا 
دوست نداشــته باشد اما 
مربى همانطور که خودش بارها  گفته 

در چنین تیم هایى به دنبال راهى براى کسب 
حداقل امتیاز است.

داشت، برخى هواداران به این بازیکن فحاشى کردند که تمام این اتفاقات باعث ناراحتى 
او و اشک ریختن مهاجم پرسپولیسدر رختکن شد.

این اتفاق به ادعاى حسینى و ماهینى طبیعى نبوده و سر منشأ آن را مى شناسند. به گفته 
ماهینى لیدرها خط گرفته اند تا طارمى را تخریب کنند؛ مهاجمى که در هفته هاى گذشته 

چند بارى با بخش هایى از مدیریت باشگاه به مشکل خورده بود.
در همین باره خبرگزارى میزان نوشــت: صحبت از لیدرى است که از طرف یکى از 
مدیران باشگاه خط گرفته تا به مهدى طارمى در پرسپولیس فحاشى شود. براى پیدا 
کردن نام این مدیر هم گزینه هاى زیادى براى بازیکنان وجــود ندارد و تنها یکى از 
مدیران تأثیرگذار باشگاه اســت که در ماه هاى اخیر اختالفاتى با طارمى و مسلمان و 

بعضى دیگر از بازیکنان داشته است.

0اصالً بیرانوند هم 30 گل بزند!
در همین حال مدافع تیم فوتبال پرسپولیس به فارس گفت: بیچاره مهدى طارمى در 

آقاى گل شده فحاشى کنند. 
اینکه آیا این مســئله ربطى به منشــا دارد، تصریح کــرد: کارى به  ماهینىدر مورد
منشا نداریم. او بازیکن ماست. منشا خوب باشــد ما خوب هستیم. همه به هم کمک 
0 گل و اصًال علیرضا بیرانوند 30 گل  0 گل، منشــا 20 0مى کنیم. ما حاضریم طارمى 20
بزند. براى ما فرقى نمى کند. همه ما پشــت هم هســتیم. به یک نفر ما توهین شود 
انگار به همه ما توهین شــده است. تیم در صدر جدول اســت و باید جلوى عربستان 
هم بازى کنیم. اینکه چرا لیدرها هواداران را در شــرایطى که جلو هســتیم تحریک 
مى کنند را نمى دانــم. لیدرهایى که باعث گریه طارمى شــدند را پیــدا مى کنیم و 
اجازه نمى دهیم شــرایط اینطور باقى بماند. مطمئن باشــید این شــرایط را درست 

مى کنیم.

واکنش مدیر کانون هواداران پرسپولیس 
حواشى و اتفاقات دیدار پرسپولیس و سیاه جامگان و از جمله گفته هاى ماهینى، واکنش 

نمى دانم چطور ماهینى که در زمین بوده تشخیص داده لیدرها شیطنت کردند!
مدیر کانون هواداران باشگاه پرســپولیس خاطر نشان کرد: 

هر زمانى که هواداران پرسپولیس بدون دخالت لیدرها
منشا را تشــویق کردند متعاقب آن ما طارمى 

را هم تشــویق کردیم تــا او دلخور 
نشــده و حاشــیه اى ایجاد

نشود. نمى دانم ماهینى 
بــا انتقــاد از لیدرها 
چــه خواســته اى 
داشته اســت. شاید 
ماهینــى بــه ایــن 

طریــق مى خواهد از 
همشــهرى اش طارمى 

کند. باید دید برانکو که با چالش هاى مختلفى در رختکن پرسپولیس روبه رو است چه 
رفتارى برابر این اتفاق خواهد داشت. پرسپولیس در آستانه یکىاز مهمترین دیدارهاى 
فصل خود برابر االهلى عربستان قرار دارد و آرامش از همه چیز براى این تیم 

واجب تر است.

اشک ها و لیدرهااشک ها و لیدرها
سکوها مهدى طارمى را با چشم گریان بدرقه کردند سکوها مهدى طارمى را با چشم گریان بدرقه کردند 

مدیر کانون هواداران: لیدرها حاشیه درست نمى کنندمدیر کانون هواداران: لیدرها حاشیه درست نمى کنندماهینى: درست نیست لیدرها تماشاچیان را تحریک کنند  ماهینى: درست نیست لیدرها تماشاچیان را تحریک کنند  

میثم مجیدى:براى 
پیشرفتم به قطر رفتم

گربه سیاهى به نام میثاقیانگربه سیاهى به نام میثاقیان
سرمربى سیاه جامگان دوباره ترمز یک تیم بزرگ را کشید سرمربى سیاه جامگان دوباره ترمز یک تیم بزرگ را کشید 

این مربى
نه هاى 
نتخاب   

ک تیمش 
 رو به دنبال ساده ترین

کن براى کسب حداقل
بــل تیم هاى 

د. بنابراین، 
بازى با  م
 را واقعًا 
اشد اما 
مربىش بارها  گفته 

ى به دنبال راهى براى کسب 
.
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خیلى وقت بود که خبر رسیده بود عبدا... ویسى و سیروس 
پورموسوى دیگر با هم آن ارتباط دوستانه همیشگى را ندارند. 
این دو نفر در لیگ پانزدهم همکارى و دوستى خوبى با هم 
داشتند به صورتى که نمى شد آنها را لحظه اى از هم جدا کرد 
اما در پایان فصل همه چیز عوض شــد. وقتى ویسى فهمید 
مســئوالن گروه ملى عالقه اى به همکارى با او ندارند، به 
اصفهان رفت و با سپاهان قرارداد رسمى امضا کرد تا 
این شانس به پورموسوى برسد که نفر اول 

کادرفنى یک تیم لیگ برترى باشد.
وقتــى پورموســوى هدایت 
اســتقالل خوزســتان را 
پذیرفت، با حمایت قاطع 
ویســى مواجه شد. به 
صورتى که ویســى 
ظاهــراً در صحبتى 
که با پورموســوى 
داشت گفته بود به 
خاطر او هیچ کدام 
بازیکنــان  از 
ل  ســتقال ا
را  خوزســتان 
بــه اصفهــان 
 . د نمى بــر

پورموســوى هم روى حرف او حســاب باز کرده بود اما از این صحبت یک 
روز هم نگذشت که «موسى کولیبالى» راهى سپاهان شد. بعد از  آن هم خبر 
رسید ویسى به عنوان سرمربى سپاهان، به دنبال جذب محمد طیبى و حسن 
بیت سعید است که این بازیکنان به دالیلى ترجیح دادند در اهواز بمانند. به هر 
حال این کدورت ها از ابتداى فصل شانزدهم به وجود آمد و بعد از آن در نیم 

فصل و زمانى که جالل عبدى به سپاهان رفت، بیشتر هم شد.
 این مسئله ادامه داشت تا اینکه سیروس پورموسوى به فوالد خوزستان رفت. 
پورموسوى هم کار ویسى را انجام داد و بازیکنان شاخص استقالل خوزستان را 
با خود به فوالد برد. همین اتفاق باعث ناراحتى ویسى هم شد تا کار به مصاحبه 
بکشد. هم ویسى و هم پورموسوى یکى دو  بار به انتقاد از همدیگر پرداختند اما 
سعى کردند حرمت دوستى را هم نگه دارند و اجازه ندهند مسئله حاد شود. این 
روند ادامه داشت تا اینکه ویسى و پورموسوى در مراسم یادبود شهید محسن 
حججى همدیگر را دیدند. آنها قبل از اینکه به انتقاد از هم بپردازند، همدیگر را 

در آغوش کشیدند تا دلخورى هاى گذشته را به فراموشى بسپارند.
سیروس پورموسوى، سرمربى فوالد خوزستان در مورد اختالفاتى که بین او و 
ویسى به وجود آمده بود و البته رویارویى آنها در مراسم یادبود شهید حججى، 
مى گوید: «همه مربیان و پیشکسوتان خوزستانى در این مراسم حضور یافتند. 
چند روز قبل، بعد از کسب پیروزى مقابل سیاه جامگان، ویسى محبت کرد 
پیامک تبریکى برایم فرستاد و من هم متقابًال برایش آرزوى موفقیت کردم. 
امیدوارم استقالل خوزستان در لیگ هفدهم موفق باشد. ما در شروع، کارمان 
بسیار سخت بود و استقالل خوزستان هم مشکالت خودش را داشت به همین 
خاطر چند روزى کمتر فرصت ارتباط داشتن، پیدا کردیم. حضور در این مراسم 

باب خیرى شد تا مقابل در، با ویسى روبه رو شوم.»

 نکته جالب این است که پورموسوى منکر اختالف با ویسى نمى شود: «اگر 
بخواهم واقعیت را بگویم بله ما مدتى با هم اختالف داشتیم. سوءتفاهم هست. 
ویسى از من گله کرد و به او گفتم بیش از هرکسى با اخالق من آشناست چراکه 
سه سال در استقالل خوزستان کنارش بودم و زمانى که به اصفهان رفت به 
صورت تلفنى دایم ارتباط داشتیم. متأسفانه این وسط برخى دوستان شیطنت 
کردند که البته خود ما هم به دلیل نداشتن ارتباط مستقیم مقصر بودیم. این 
وسط برخى شیطنت ها انجام شد و بحث هایى را به وجود آوردند که حقیقت 
نداشت. از طرف خودم مى گویم که این بحث به هیچ وجه صحت نداشته. این 
اختالف از جذب پیمان شیرزادى آغاز شد. شیرزادى جزو لیست نفرات ما بود 
و همه دوستان این مسئله را مى دانستند چراکه من در این مورد با این دوستان 
مشورت کرده بودم. اینکه چرا وقتى شــیرزادى به فوالد آمد مقابل ما جبهه 
گرفته شد دیگر مهم نیست، از این به بعد باید مثل گذشته به دوستى مان ادامه 

دهیم تا این دوستى منجر به رشد فوتبال خوزستان شود.» 
اما برخالف ســرمربى فوالد، عبدا... ویسى، ســرمربى استقالل خوزستان 
عالقه اى ندارد بگوید اختالفى با پورموســوى داشت: « با پورموسوى قهر 
نیستیم، پورموسوى دستیار و کمک من در اســتقالل خوزستان بود و واقعًا 
انسان خوبى است. ما سال قبل از یکدیگر جدا شــدیم و اینطور نیست که 
با هم قهر کرده باشــیم. در این بین حرف هایى زده شد که به او گفتم دیگر 
باید مستقیم صحبت کنیم. پورموسوى را دوست دارم، هر دوى ما نماینده 
خوزستان هستیم و باید پشت یکدیگر باشیم. ما باید با هم صادق باشیم و اگر 
کسى مى خواهد اختالفى بیاندازد نباید اجازه دهیم این وسط موش بدواند. ما 
باید حرفى که داریم را به طور مستقیم بزنیم و اجازه ندهیم کسى حرف ببرد و 

یا اینکه حرف بیاورد.»

مـــوش دوانـــى!
در حاشیه قهر و آشتى عبدا... ویسى و سیروس پورموسوى

خیلى وقت بود که خبر رسیده بود عبدا... ویسى و سیروس 
پورموسوى دیگر با هم آن ارتباط دوستانه همیشگى را ندارند. 
ایندو نفر در لیگ پانزدهم همکارى و دوستى خوبى با هم
داشتند به صورتىکه نمى شد آنها را لحظه اى از همجدا کرد

اما در پایان فصل همه چیز عوض شــد. وقتى ویسى فهمید 
مســئوالن گروه ملى عالقه اى به همکارى با او ندارند، به 
اصفهان رفت و با سپاهان قرارداد رسمى امضا کرد تا 
این شانس به پورموسوى برسد که نفر اول 

کادرفنى یک تیم لیگ برترى باشد.
وقتــى پورموســوى هدایت 
اســتقالل خوزســتان را 
پذیرفت، با حمایت قاطع 
ویســى مواجه شد. به

صورتى که ویســى 
ظاهــراً در صحبتى 
که با پورموســوى 
داشت گفته بود به 
خاطر او هیچ کدام 
بازیکنــان  از 
ل  ســتقال ا

خوزس

پورموســ
روز هم نگ
رسید ویس
بیت سعید
حال اینک
فصل و زم
 این مسئله
پورموسوى
با خود به ف
بکشد. هم
سعى کردن
روند ادامه
حججى ه
در آغوش
سیروس پ
ویسى بهو
مى گوید:«
چند روز ق
پیامک تبر
امیدوارم اس

مـــ
در حاشیه

ن ر روع ر قب و م ی ر ن وز ل
کسى مى خواهد اختالفى بیاندازد نباید اجازه دهیم این وسط موش بدواند. ما 
باید حرفى که داریم را به طور مستقیم بزنیم و اجازه ندهیم کسى حرف ببرد و

یا اینکهحرفبیاورد.»

خت بود و استقالل خوزستان هم مشکالت خودش را داشت به همین
 کردیم. حضور در این مراسم

«

ل
را  ســتان 

رم و ی
بسیار سخ

نشست خبرى «برانکو ایوانکوویچ»، سرمربى تیم پرسپولیس پس از بازى این تیم، محل درگیرى لفظى این مربى و یکى از خبرنگاران بود.
داستان پیوستن آدام همتى به پرسپولیس به سبب معروف بودن پدربزرگ این بازیکن(سعید راد)، کمى فراتر از جذب یک بازیکن زیر 21 سال بود و حواشى 
این خرید همچنان هم ادامه دارد. پس از چند جمله کنایه دار گزارشگر بازى، این بار نوبت یک خبرنگار بود که درخصوص نوه سعید راد، بازیگر معروف سینما 
از برانکو سئوال کند. سرمربى کروات تیم پرسپولیس در پاسخ به این شیطنت گفت:«این سئوال به دلیل این نیست که پدر بزرگ او هنرپیشه  معروفى است؟ 
پدر و مادر این بازیکن ایرانى هستند اما چرا از احسان پورحسینى نمى پرسید؟ او هم یک نیمکت نشین بود. آدام مگر چه کرده و چه مشکلى دارد یا چه مشکلى 
ندارد؟ او هم حق دارد تا شــانس خود را امتحان کند و تالش کند. این سئوال بدجنسانه است، من که بچه نیستم. شــما جاى پسرم هستید و فکر مى کنید 

من احمقم.»
پس از این پاسخ، خبرنگار با کلمه ببخشید از برانکو معذرت خواهى کرد اما سرمربى تیم پرسپولیس گفت:« ببخشید ساده ترین جواب است. به جز آدام بازیکنان 
دیگرى هم روى نیمکت بودند. احسان پورحسینى روى نیمکت بود. چرا از او نپرسیدید؟ آیا آدام همتى را به عنوان بازیکن قبول دارید؟ بازى احسان پورحسینى 

را دیده اید؟ چرا از او سئوال نمى  کنید یا از "بشار رسن".»
برانکو در حالى این صحبت ها را بیان کرد که به شدت عصبانى بود.

   
باالنس هاى پشت سر هم و سریع «سرور جپاروف» و البته لذت خاصى که او از گل زده خودش برد خیلى ها را به واکنش و تعجب واداشت. مردى در 35 سالگى 
این همه آماده و آن همه شاد و پر انرژى؟ چطور ممکن است؟ پاسخ این پرسش را مى توانید در رختکن پیدا کنید، آنجا که جپاروف نه در فضاى مجازى که در 

کتاب غوطه ور است. در واقع جپاروف دنیاى دیگرى را تجربه مى کند، او آرام است و در حال مطالعه.
بازیکنان دیگر در آن دقایق که منتظر اتوبوس هستند یا لباس پوشیده اند و منتظر ورود به زمین چمن هستند تا خودشان را گرم کنند یا در اتوبوس و هواپیما و... 
همه در گوشى هاى موبایل سیر مى کنند اما جپاروف در حال مطالعه است. او جنس دیگرى دارد. در استقالل یک بازیکن دیگر هم بود که چنین فضایى داشت، 
«ساموئل» ملقب به الماس سیاه. او هم اهل کتاب بود و وقتى چنین نمى کرد در حال تمرکز بود. او موسیقى گوش مى کرد و قبل از بازى و گرم کردن خودش را 
به نزدیکى هاى چمن مى رساند و بازى را شبیه سازى مى کرد. اتمسفر ورزشگاه را ارزیابى مى کرد، زمین را نگاه کرده و تشویق هواداران را اندازه گیرى مى کرد. 

او حتى آبمیوه نمى خورد بلکه خود میوه را در ساکش حمل مى کرد و آن زمان که بازیکنان آبمیوه با قند مى خوردند او سیب مى خورد.
ساموئل هم نمونه کامل یک بازیکن حرفه اى بود و آرامش بى بدیلى داشت و اهل مطالعه بود. اکثر بازیکنان خارجى که به ایران مى آیند اینگونه نیستند، برخى 
بسیار حاشیه دارند، برخى بسیار بى ادبند اما جپاروف و ساموئل دنیاى دیگرى داشــتند و با وجود سن باال جزو بهترین هاى تیم خود بودند. زندگى سالم و البته 

کنترل شده را مى توانید در اینگونه بازیکنان ببینید. مى توانید تفاوت را در چنین بازیکنانى احساس کنید.

یک سئوال درباره نوه سعید راد!یک سئوال درباره نوه سعید راد! فوتبالیستى در دنیاى دیگرفوتبالیستى در دنیاى دیگر

خالد شفیعى، مدافع ایرانى اف.سى سئول کره جنوبى دوهفته 
پیش در یک بازى دوستانه براى تیمش گل زد. او بعد از رفتن 
به کره جنوبى مصدوم شد تا فرصت حضور در ترکیب ثابت 
را از دست بدهد هر چند که در حال حاضر شرایط خوبى دارد 
و امیدوار است که در ادامه بتواند براى تیمش به میدان برود. 
«ورزش سه» با شــفیعى در خصوص وضعیت خودش در 

فوتبال کره صحبت کرده است.
 مثل اینکه در یک بازى دوســتانه گل 

زدى؟
بله، بازى دوستانه با تیم دگو بود که یک گل زدم.
 مگر لیگ کره تعطیل است؟

بله، بازى هاى جام حذفى برگزار مى شــود و لیگ کره یک 
هفته تعطیل است. در این شرایط تیم ما یک بازى دوستانه 

با دگو انجام داد.
 لیگ کره 12 تیمى است ولى چرا تیم ها 
تا االن 26 بازى انجــام داده اند؟ مگر 

نباید با 22 بازى لیگ تمام شود؟
اینجا بعد از هفته بیســت ودوم، شــش تیم باالى جدول و 
همچنین شش تیم پایین جدول دوباره با هم بازى مى کنند تا 
تکلیف تیم قهرمان و تیم هاى سقوط کننده مشخص شود. 

اینجا با شرایط خاصى مسابقات انجام مى شود.
به نظر مى رسد تیمتان کار سختى براى 

قهرمانى در لیگ داشته باشد؟
ما در رده پنجم هســتیم و با تیم صدرنشین جدول 7 امتیاز 
فاصله داریم. تالش مى کنیم تا بتوانیــم به رده هاى باالتر 

صعود کنیم.
 چرا در ترکیب ثابــت خیلى کم بازى 

کردى؟
زمانى که به کره آمدم از لحاظ بدنى با دیگر بازیکنان کمى 

فاصله داشتم و به همین دلیل تمرینات 
ُپرفشارى انجام دادم. بعد از دو هفته بازى 
کردم که مصدوم شدم و این مصدومیت 
در زمان بــدى بود. با ایــن حال االن 
شرایط خوبى دارم و امیدوارم که بتوانم 

در ترکیب ثابت بازى کنم.
 فضاى رســانه هاى 
کره  در خصوص بازى 
ایران و کــره جنوبى 

چطور است؟
خب، ایــن بازى بــراى آنها اهمیت 
زیــادى دارد و کره شــدیداً تالش 
مى کند تــا ایــن بــازى را از ایران 
ببرد. آنها مى دانند که پیروز نشــدن 
در این مسابقه کارشــان را به شدت 
ســخت خواهد کــرد. با ایــن حال 
من امیــدوارم تیم ملى کشــورم در 
این بــازى برنــده از زمیــن بیرون 

بیاید.
خودت نتیجه را چطور 

پیش بینى مى کنى؟
فکر کنم ایــران یک بر صفــر کره را 

شکست دهد.
 در کــره مشــکل غذا 

ندارى؟
معموًال در خانه غذا مى خوریم و همسرم 

هم اینجاست. البته دلم براى اکثر غذاهاى 
ایرانى تنگ شده اســت خصوصًا کلم پلوى

 شیرازى!

 «کارلوس کى روش» پیش از ترك لیســبون 
پرتغال براى بازگشــت به تهران در گفتگویى با 
روزنامه پرتغالى «سول» شــرکت کرد. سرمربى 
پرتغالى تیم ملى ایران در این گفتگو، حرف هایى 
زده که شاید قبًال نشــنیده بودیم. از جمله اینکه 
او اعتراف کرده فوتبالیســت خوبى نبوده است! 

بخش هاى مهم حرف هاى او را بخوانید:
*بیش از هر چیــزى احترام برایم مهم اســت، 
احترام به زندگى ام، احترام به شخصیتم و احترام 
به کارى که مى کنم. بــه نظرم همه ما باید عزت 
نفس داشــته باشــیم و باید نگران این موضوع 

باشیم و بس.
*چند سال  از جام هاى جهانى جوانان در سال هاى 
1989 و 1991 – ســال هایى که کى روش تیم 
ملى فوتبال جوانان پرتغال را به قهرمانى جهان 
رســاند- مى گذرد؟ ما جام را با خود به شهر بِلم 
پرتغــال بردیم و رئیس فدراســیون پرتغال آن را 

تحویــل گرفــت و «واســکو 
دوگاما» (کاشــف پرتغالــى و اولین 

اروپایى که از طریق دریا به هند رسید) هم 
در راه هند بود. قرن ها پیش بود! امروز، ما نسلى از 

بازیکنان، مربیان، مدیران و به خصوص روزنامه نگارانى 
داریم که مى توانند ایــده  بدهند که کى روش چه کســى 

بوده است. وقتى در ســال 2008 هدایت تیم ملى پرتغال را 
بر عهده گرفتم، خیلى ها با خود فکر مى کردند که من دستیار 
«ســرالکس فرگوسن» هســتم و در واقع دســتیارى بیش

 نیستم.  
*دروازه بان خوبى نبودم. در واقع این پدربزرگم بود که اولین 
توپ را به من داد و من را با فوتبال آشنا کرد. او همیشه فوتبال 
بازى مى کرد. با این حال من مى خواســتم که در پست دفاع 
میانى بازى کنم. من فوتبالم را به عنوان مهاجم شروع کردم 
و کم کم یک پست یک پســت به عقب آمدم و در نهایت هم 

به نیمکت رسیدم!

بازیکن ایرانى باشگاه اف.سى سئول کره جنوبى

ایران با یک گل، کره را مى برد 
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 «کارلوس کى روش» پیش از ترك لیســبون 
پرتغال براى بازگشــت به تهران در گفتگویى با 
روزنامه پرتغالى «سول» شــرکت کرد. سرمربى 
پرتغالى تیم ملى ایران در این گفتگو، حرف هایى 
زده که شاید قبًال نشــنیده بودیم. از جمله اینکه 
اعتراف کرده فوتبالیســت خوبى نبوده است!  او

بخش هاى مهم حرف هاى او را بخوانید:
*بیش از هر چیــزى احترام برایم مهم اســت، 
احترام به زندگى ام، احترام به شخصیتم و احترام 
به کارى که مى کنم. بــه نظرم همه ما باید عزت 
نفس داشــته باشــیم و باید نگران این موضوع 

باشیم و بس.
*چند سال  از جام هاى جهانى جوانان در سال هاى 
– ســال هایى که کى روشتیم 1991 1989 و

ملى فوتبال جوانان پرتغال را به قهرمانى جهان 
رســاند- مى گذرد؟ ما جام را با خود به شهر بِلم

پرتغــال بردیم و رئیسفدراســیون پرتغال آن را 

تحویــل گرفــ
دوگاما» (کاشــ
اروپایى که از ط
ق در راه هند بود.
بازیکنان، مربیان
داریم که مى تو
بوده است. وقتى
بر عهده گرفتم،
«ســرالکس فر

 نیستم.  
*دروازه بان خو
توپ را به من داد
بازى مى کرد. با
میانى بازى کنم
و کم کم یک پس
به نیمکت رسید

رد 

بودم!
وبى ن

اعتراف کى روش: فوتبالیست خ

بودم!
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اعتراف کى روش: فوتبالیست خ

کنفدراســیون فوتبــال آســیا به 
فدراســیون ایران اعالم کرد محل 
برگزارى بازى پرسپولیس و االهلى 

تغییر کرده است.
بنابر اعالم کنفدراســیون فوتبال 
آســیا و با توجه به درخواســت 
فدراســیون فوتبال عمان دیدار 
رفــت پرســپولیس و االهلــى 
عربســتان از مرحله یک چهارم 
نهایى لیگ قهرمانان آســیا روز 
سه شنبه 31 مرداد، ساعت 20و 30 
دقیقه به وقت تهران در ورزشــگاه 
سلطان قابوس شهر مسقط برگزار 

مى شود. 
گفتنى است، پیش از این محل بازى 
این دو تیم، ورزشــگاه سیب اعالم 

شده بود.

محل برگزارى محل برگزارى 
بازى پرسپولیس بازى پرسپولیس 

تغییر کرد!تغییر کرد!

 تمرین مشترك لژیونرهاى بالتکلیف در برلین

دژآگه و کریمى در انتظار قراردادهاى جدید
 اشکان دژآگه و على کریمى دو ستاره 
تیم ملى ایران بعــد از اتفاقاتى که 
در ماه ها و هفته هاى اخیر رخ داد 
تا با فسخ قرارداد از ولفسبورگ و 
دیناموزاگرب جدا شوند در شرایطى 
که هنوز براى فصل جدید تکلیف 
شــان روشــن نیســت در روزهاى 

گذشته کنار هم در برلین به صورت 
اختصاصى به تمریــن پرداختند تا از 

آمادگى بدنى دور نشوند.
این دو بازیکن که جــزو امیدهاى اصلى 

کارلوس کى روش در جام جهانى 2018 
روسیه محسوب مى شوند در حالى 

کنار هم در برلین تمرین مى کنند که مدیربرنامه هاى آنها در 
حال آخرین رایزنى ها با باشگاه هاى خواهان عقد قرارداد با 
این دو بازیکن هستند. دژآگه هم از لیگ دسته اول انگلیس 
پیشنهاد دارد هم از یکى دو باشگاه اتریشى و سوئیسى ضمن 
اینکه در خصوص على کریمى هم روایت هاى زیادى به گوش 
مى رسد. پدیده دو فصل گذشته سپاهان این روزها به سختى 
مورد توجه کرانچار و اصفهانى ها قرار دارد 
اما با وجود مذاکرات و پیشنهادات ارائه 
شده او از پاســخ دادن به سپاهانى ها 
طفره رفته چون هدف نخست او ماندن 
در اروپاست از همین رو پیشنهاداتى که از 
یک تیم دسته اولى در اسپانیا و یک تیم دسته 
دومى آلمان در اختیار دارد را در دستور کار قرار داده 

و امیدوار 
است در 
هفتــه 
ى  ر جا

تکلیفــش 
روشن شود.
تکلیفــش 
روشنشود.
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چهل تکه

مرد بى خانمان پس از اقدام انسان  دوستانه دختر جوان اعتراف 
کرد قصد داشت در همان روز به زندگى اش پایان دهد.

مرد بى خانمانى در گوشــه خیابان توجه «کیسى فیسچر»، 
دختر اهل «کنتیکت» آمریکا را جلب کرد. کیسى به سمت این 
مرد رفت و شروع به حرف زدن با وى کرد. مرد براى  کیسى 
شــرح داد چگونه هر روز براى زنده ماندنش تالش مى کند. 
سپس کیسى براى این مرد یک نان و یک فنجان قهوه خرید 
و در حالى که قصد داشت از او خداحافظى کند، این مرد تکه 

کاغذى به او داد. 
کیسى با انتشــار تصاویر و همچنین شرح داستان در صفحه 
فیسبوك خود نوشت: «بسیارى از افراد بى خانمان به کمک 
مالى ما نیازى ندارند. گاهى آنها نیاز دارند تا دردهایشــان را با 

کسى در میان بگذارند.»

2 پاى بریده شده از کشاله ران که احتماًال متعلق به یک زن 
است، در داخل یک سطل زباله در یکى از خیایان هاى شهر 

رم توسط یک خانم ایتالیایى کشف شد. 
پزشکى قانونى و پلیس علمى در حال تحقیقات در خصوص 
این کشف وحشتناك هســتند. در فیلم هاى به دست آمده 
در مجاورت این سطل زباله ممکن است تصویر فردى که 
باقیمانده هاى جسد را در سطل مى اندازد دیده شود. پلیس 
همچنین سطل هاى دیگر در مجاورت آن را کنترل کرده اما 

هنوز چیز دیگرى کشف نشده است. تحقیقات ادامه دارند.
در ایتالیا پدیده اى موســوم به «زن کشــى» وجود دارد و 
بر اســاس آمار در هر دو روز یک زن در این کشــور به قتل 
مى رسد. اغلب موارد قتل زنان در محیط خانوادگى و به دست 

همسرانشان به وقوع مى پیوندد.

«درسا نامور» ،کودك مبتال به بیمارى گیوبالستوم مولتى فرم، 
یک ماه پیش با فیلمى که از او در فضاى مجازى منتشر شد معروف 

شد، فیلمى که در آن پرفسور سمیعى خطاب قرار گرفته بود.
این فیلم تا آلمان هم رسید و پروفسور مجید سمیعى جراح معروف 
ایرانى، بعد از مطالعه پرونده پزشکى درسا براى عمل این دختر 
9ســاله اعالم آمادگى کرد اما به خانــواده اش گفت: «تومور را 
مى شود عمل کرد اما متأسفانه بهبودى حاصل نمى شود و بعد از 

چندماه دوباره تومور رشد خواهد کرد.»
به گفته پدر درسا، پرفسور ســمیعى در آن تماس تلفنى با اعالم 
آمادگى براى انجام عمل جراحى تومور مغزى درســا گفته بود: 
«متأسفانه نتایج آزمایشــات پاتولوژى نشان مى دهد که تومور 
از نوع بسیار بدخیم است و بعد از جراحى به فاصله چندماه دوباره 

رشد خواهد کرد.»

مرگ درسا قبل از جراحى کشف 2 پا از سطل زباله دختر جوان ناجى مرد بى خانمان  030201

ظهر ســیزدهم دى ماه ســال 94 جــدال خانوادگى در 
ساختمانى در خیابان ولیعصر تهران باالتر از میدان منیریه 
به خون کشیده شد و پسر 26ســاله اى به نام «صابر» با 
ضربه چاقوى شوهر خواهرش به نام «احمد» جان سپرد. 
مأموران پلیس وقتى به ساختمان مورد نظر رسیدند با احمد 
روبه رو شدند که شوکه در گوشه اى از حیاط نشسته بود. 
این مرد گفت: «وقتى دعوا بین من و برادر زنم باال گرفت 
او به رویم چاقو کشید و من با کاردآشپزخانه ضربه اى به او 

زدم. اما فکر نمى کردم ضربه کارى بوده باشد.»
جنازه به پزشکى قانونى منتقل شــد و احمد به بازسازى 
صحنه جرم پرداخت.در حالى که پــدر و مادر صابر براى 
دامادشان حکم قصاص خواسته بودند احمد در شعبه چهارم 
دادگاه کیفرى یک استان تهران به ریاست قاضى اصغر 
عبداللهى و با حضور یک مستشار پاى میز محاکمه ایستاد.
وى گفت: «من سرایدار ساختمان بودم و 14 ماه بود که 
ازدواج کرده بودم. من و همســر و فرزند چند ماهه مان با 
هم در اتاقک ســرایدارى زندگى مى کردیم. مدتى قبل 
برادرزنم صابر هم در تهران در یک نانوایى مشــغول کار 
بود اما چون با صاحب کارش دعوا کرده بود اخراج شد و به 
شهرستان محل زندگى شان در همدان برگشت. من بارها 
او را نصیحت کرده بودم تا با همه دعوا نکند اما گوشــش 

بدهکار نبود.»

وى ادامه داد: «چند روز قبل از کشــته شدن صابر او به 
جشن عروسى در تهران دعوت شده بود. به همین خاطر 
به خانه ما آمد. فرزندم زودتر از موعد بــه دنیا آمده بود و 
نیاز به مراقبت هاى ویژه داشت. اما صابر به این موضوع 
بى توجه بود و در اتاق 10 مترى که همگى در آنجا زندگى 
مى کردیم به لباس هایش عطر مى زد. چندبار تذکر داده 
بودم افشــانه هاى عطر براى نوزاد خطرناك است اما بى 
اعتنا بود. تا اینکه آخرین بار سر همین موضوع با همسرم 
درگیر شدم و خانه را ترك کردم. وقتى برگشتم همسرم 
در خانه نبود. همسایه ها گفتند که او همراه فرزندم خانه 
را ترك کرده اســت.دقایقى نگذشته بود که یکباره صابر 
در خانه مان را زد و در حالى که عصبانى بود با کفش وارد 
اتاق شد. او با مشت و لگد به جانم افتاد و به علت اینکه با 
خواهرش دعوا کرده بودم مرا کتک زد. من حتى به او گفتم 
حاضرم از خواهرش جدا شوم اما به رویم چاقو کشید. چون 
مى دانستم او قبًال هم چند بار چاقو کشیده از ترسم کارد 
آشپزخانه را از روى سینک ظرفشویى برداشتم و ضربه اى 

به شکم او زدم.»
احمد افزود: «باورکنید من قصد کشتن برادرزنم را نداشتم. 
من فقط در دفاع از خودم ناچار شدم چاقو بردارم. وقتى از 
شکم صابر خون جارى شــد بالفاصله همسایه ها را خبر 
کردم و با اورژانس تماس گرفتم اما کار از کار گذشته بود.

همان موقع بود که گوشــى موبایــل برادرزنم زنگ زد. 
همسرم پشت خط بود. او در ترمینال منتظر برادرش بود 
تا با هم به همدان بروند که ماجرا را برایش توضیح دادم.»

وى درباره اختالف هاى قبلى با همســر و خانواده او نیز 
گفت: «همســرم قبل از ازدواج مســائل زیادى را از من 
پنهان کرده بود که بعد از ازدواج بــه آن پى بردم. مادر و 
خواهر همسرم هم زیاد در زندگى مان دخالت مى کردند و 
هر بار که با همسرم درگیر مى شدم آنها مرا تهدید به مرگ 

مى کردند.من واقعاً ازآنها مى ترسیدم.»
در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد شور شد و احمد را به 

قصاص محکوم کرد.

قصد کشتن برادرزنم را نداشتم

 وقتى از شکم صابر 
خون جارى شد بالفاصله 

همسایه ها را خبر کردم و با 
اورژانس تماس گرفتم اما کار از 

کار گذشته بود

سرپرســت دادســراى امــور جنایى تهــران جزئیات 
بازداشت پیرمرد 75 ســاله که سر فرزندخوانده و همسر 

فرزندخوانده اش را جدا کرده بود، تشریح کرد.
محمد شهریارى سرپرست دادسراى امور جنایى تهران 
درباره شناسایى هویت ســرهاى کشف شده در خیابان 
شیخ بهایى و بازداشت قاتل آنها اظهار داشت: سرانجام 
پس از اقدامات قضائى، پلیسى و فنى پیرمردى که دو نفر 
را به قتل رسانده و سرهاى آنها را در خیابان شیخ بهایى 

رها کرده بود شناسایى و بازداشت شد.
سرپرست دادسراى امور جنایى تهران ادامه داد: قاتل یک 
پیرمرد 75ساله است که چون صاحب پسر نمى شده پسر 
باجناقش را از کودکى نزد خود بزرگ کرده و در خانه خود 
نگه داشته بود همچنین فرزندخوانده وى ازدواج کرده و 

همسر او نیز در خانه پیرمرد ساکن شده بود.
وى افزود: قاتل در اظهارات اولیه مدعى شــده است که 
پس از مدتى با فرزندخوانده و همســر فرزندخوانده اش 
دچار اختالف شده و در نهایت تصمیم به قتل آنها گرفته 
است، این قاتل در خانه خود سه اسلحه شکارى نگهدارى 
مى کرده و زمانى که با فرزندخوانده و همسر فرزندخوانده 
در منزل تنها بوده است با شــلیک گلوله آنها را به قتل 

رسانده بود.
معاون دادستان تهران خاطرنشان کرد: قاتل پس از قتل 
مقتوالن با گلوله، با استفاده از اره برقى سرها، دست  و پاها 

و نیم تنه مقتوالن را جدا کرده و قطعات جداشده بدن آنها 
را در اقصى نقاط شهر تهران در سطل هاى زباله رها کرده 
بود. همچنین وى سرانجام سرها را در خیابان شیخ بهایى 

برده و در فضاى خاکى به آتش کشیده بود.
شهریارى تصریح کرد: هم اکنون تحقیقات بیشتر از قاتل 

این پرونده ادامه دارد.
ســاعت 8و20دقیقه صبح 11 مردادماه ســال جارى 
مأموران کالنترى 125 یوســف آباد خبر کشف دو سر 
بریده  شده در خیابان شــیخ بهایى را به بازپرس کشیک 

قتل پایتخت اعالم کردند.
دقایقى بعد از اعالم خبر، ســجاد منافــى آذر، بازپرس 
امور جنایى تهران به  همراه اکیپ تشــخیص آگاهى و 
کارشناسان پزشــکى قانونى در محل کشف این دو سر 

حاضر شده و مشغول تحقیقات درباره این پرونده شدند.

رئیس پلیس شهر نصر گزارشى از اقدام شوم 
با یک زن جوان توســط یک خواهر و برادر 

دریافت کرد.
اقدامــات پزشــکى روى ایــن زن صحت 
گفته هاى او را تأیید کــرد و تحقیقات براى 
دســتگیرى این خواهر و برادر که «هدى» 
و «هیثم» نام داشتند شــروع شد. تحقیقات 
پلیسى نشان داد که هیثم از خالفکاران سابقه 
دار است و به عنوان یک راننده کسب درآمد 

مى کند.
این زن جوان کــه قربانى نیت کثیف هدى و 
برادرش شده بود در اظهارات خود گفت: «روز 
حادثه من به همراه هدى به خانه آنها رفتیم، 
هدى دوســت من بود و به من گفته بود که 

کسى در خانه آنها نیست.»
این زن جوان در بخــش دیگر اظهارات خود 
گفت: «به محض وارد شدن به خانه و بستن 
در با یک مرد درشت هیکل مواجه شدیم اما 
هدى خیلى عادى رفتار کرد و از من خواست 
که خود را تسلیم نیت شــوم او کنم، در ابتدا 
متوجه نشــدم اما زمانى که آن مرد شیطان 
صفت به من حمله کرد و مــرا مورد ضرب و 
شــتم قرار داد فهمیدم هدى با او همدست

 است.»
مأموران پلیس راهى خانه این خواهر و برادر 
شدند و آنها را دســتگیر کردند اما آنها منکر 
همه چیز شدند، مأموران پلیس در بازرسى از 

گوشى هیثم به راز شوم او پى بردند.
تحقیقات نشــان داد در تمام مدتى که هیثم 
به این زن تجــاوز مى کرده اســت هدى از 
لحظات شــوم فیلم مى گرفته است. زمانى 
کــه این خواهــر و بــرادر شــیطان صفت 
در برابــر تصاویر ثبت شــده قــرار گرفتند 
بــه اقــدام کثیــف و شــوم خــود اعتراف 

کردند.
تحقیقــات در خصوص این خواهــر و برادر 
براى پى بردن به انگیزه و سالمت روان آنها 

ادامه دارد.

خواهر و برادر 
شیطان صفت

عروس و داماد تهرانى با اره برقى تکه تکه شدند 
فرمانده انتظامى شهرستان خاش از شناسایى و دستگیرى 
قاتل فــرارى پس از حــدود 11 مــاه در عملیات ضربتى 

کارآگاهان پلیس خبر داد.
سرهنگ احمد ثمره حســینى در تشریح جزئیات این خبر 
گفت: در پى اعالم مرکز فوریت هاى پلیســى 110 مبنى 
بر یک مورد ســرقت مســلحانه که منجر به قتل یکى از 
شهروندان در تاریخ 95/6/19 شد، شناسایى و دستگیرى 
قاتل به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهى 
این فرماندهى قرار گرفت. وى افــزود: کارآگاهان پس از 
بررسى صحنه جرم و انجام پایش هاى اطالعاتى، هویت 
قاتل را که پس از ارتکاب جرم فرارى شــده بود، شناسایى 

کردند و آن را تحت مراقبت قرار دادند.

این مقام انتظامى بیان داشت: مأموران با هماهنگى مقام 
قضائى در یک عملیات ضربتــى و غافلگیرانه متهم را در 
مخفیگاهش دســتگیر کردند و به فرار 11 ماهه وى پایان 

دادند. فرمانده انتظامى شهرستان خاش درپایان خاطر نشان 
کرد:متهم پس از تکمیل پرونده مقدماتى جهت سیر مراحل 

قانونى تحویل مقامات قضائى شد.

پایان فرار قاتل در خاش 

15 تیر 92 مردى 56 ساله با چهره اى رنگ پریده خود را به کالنترى 172 شهر رى رساند و از گم  شدن پسر سه سال ونیمه اش 
به نام «ابوالقاسم خیابانى فرد» خبر داد و گفت: «ساکن مشهد هستم و براى کارى با همسر و دو پسر کوچکم به تهران آمده ام. 
امروز براى زیارت به حرم شاه عبدالعظیم(ع) آمده بودیم. ابوالقاســم بلوز و شلوار سرهمى کرم پوشیده بود و زمانى که همراه 

مادرش بود، ناگهان گم شد.»
با اظهارات پدر، ردیابى پسربچه گمشده در دستور کار بازپرس شعبه 7 دادسراى شهررى قرار گرفت و دستور تحقیق دراین باره 
صادر شد. کارآگاهان ابتدا به بازبینى فیلم دوربین مداربسته محل گم شدن پسربچه پرداختند اما در این مرحله به بن بست خوردند  
چرا که تنها یک دوربین در آن محدوده بود و به دلیل چرخشى بودن آن کارآگاهان نتوانستند پسرك را شناسایى کنند. از زمان گم 
شدن ابوالقاسم و همزمان با تحقیقات پایگاه نهم پلیس آگاهى براى یافتن این کودك خردسال، تا ماه ها پدر و مادر او با انتشار 
تصاویر فرزندشان در روزنامه ها در انتظار خبرى از پسرشان هستند. مادر این کودك مى گوید: «پسرم االن حدود اً هشت سالش 

شده است. نمى دانم مدرسه مى رود یا نه اما آرزو دارم امسال خودم براى رفتن به مدرسه آماده اش کنم.»
براساس این گزارش، افرادى که از سرنوشت ابوالقاسم اطالعى دارند مى توانند با پلیس 110 تماس بگیرند.

پسر 3/5 ساله
 در حرم گم شد 

19 مرد افیونى که با اقدامــات خود براى مردم 
کاشــمر ایجاد مزاحمت مى کردند جمع آورى 

شدند.
رئیس پلیس کاشمر گفت: در پى گزارش اهالى 
مبنى بر ایجاد مزاحمت توســط افــراد معتاد و 
ولگرد براى زنان و مــردان جوان در پارك قائم 

کاشمر تحقیقات پلیسى آغاز شد.
ســرهنگ ابوالقاســم باقرى خاطرنشان کرد: 
پلیس در این عملیات ضربتى 19 معتاد متجاهر 
و خطرناك را دستگیر کرد و به مراکز ترك اعتیاد 

استان تحویل دادند.

پاییز سال 92 دختر 15ساله اى به نام «فرناز» 
همراه مادرش به پلیس آگاهى تهران رفت و از 
دو پسر شیطان صفت که وى را ربوده و آزار داده 
بودند شکایت کرد. دختر پریشان احوال گفت: 
«مى خواستم با تاکسى به خانه مادربزرگم بروم 
اما چون تاکســى در خیابان کم بود در اتوبان 
یاســینى، زیر پل خاقانى ســوار پراید سفیدى 
شدم که دو سرنشین داشــت. راننده اما پس از 
طى کردن مسیرى به بیراهه زد. وقتى اعتراض 
کردم راننده و سرنشین دیگر مرا با چاقو تهدید 
به مرگ کردند. آنها مرا به جاده قم بردند و بدون 
توجه به التماس هایم مــرا آزار دادند اما موقع 
پیاده شدن از ماشین توانستم پالك خودرو را به 

خاطر بسپارم.»
در حالى که پزشکى قانونى ادعاى دختر نوجوان 
را تأیید کرده بود پلیس به ردیابى پراید ســفید 
پرداخت و راننده آن به نام «پرویز» را دستگیر 
کرد. پسر جوان به ربودن و آزار فرناز با همدستى 
دوستش «کیوان» اعتراف کرد. تالش اما براى 

دســتگیرى کیوان نتیجه نداد و ردى از وى به 
دســت نیامد. به این ترتیب پرویز در شعبه 75 
دادگاه کیفرى ســابق اســتان تهران پاى میز 

محاکمه ایستاد و به اعدام محکوم شد. 
در حالى که حکم اعدام وى پاییز سال 95 اجرا 
شده بود و تالش پلیس همچنان براى به دست 
آوردن ردى از متهم فرارى ایــن پرونده ادامه 
داشــت پلیس دریافت کیوان به اتهام سرقت 
بازداشت شده اســت. وى به دادگاه منتقل شد 
اما خودش را بى گناه خوانــد و ادعا کرد هرگز 
دخترى را آزار نداده است. اما وقتى دختر نوجوان 
در مواجهه حضورى در پلیس آگاهى کیوان را از 
میان چهار متهم دیگر به عنوان سرنشین پراید 

سفید شناسایى کرد، وى لب به اعتراف گشود.
کیوان در شعبه پنجم دادگاه کیفرى یک استان 
تهران به ریاست قاضى بابایى و با حضور یک 
مستشار غیرعلنى و پشت درهاى بسته محاکمه 
شــد. قضات دادگاه در پایان جلسه حکم اعدام 

وى را صادر کردند.

متهم ردیف دوم پرونده تجاوز هم اعدام مى شود

مزاحمت 19 مرد 
افیونى براى 
زنان در کاشمر 

مأموران پلیس آبادان موفق به دســتگیرى 12 سارق 
حرفه اى با کشف 20 سرقت شدند. 

رئیس پلیس شهرستان آبادان دراین باره گفت: مأموران 
انتظامى شهرستان متشــکل از پلیس هاى تخصصى 
مواد مخدر پلیــس آگاهى وهمچنیــن پلیس امنیت و 
کالنترى هاى سطح شهرستان ضمن شناسایى چندتن 
از سارقان و فروشــندگان مواد مخدر و دارندگان سالح 
غیر مجاز پس ازهماهنگى با مقــام قضائى در چندین 
عملیات همزمان بــه مخفیگاه ســارقان ورود کرده و 
موفق به دستگیرى 12 سارق با کشف 20 سرقت شدند.
سرهنگ سید محسن تقى زاده،خاطرنشان کرد: مأموران 
دراین عملیات نیز موفق به دستگیرى دو توزیع کننده 
اصلى موادمخدر با سه کیلو انواع مخدر نیز گشتند در این 
عملیات همچنین چند سالح شکارى و جنگى غیرمجاز 

نیز کشف شد. 

پاتک پلیس آبادان به تبهکاران
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 RS700A-E9 و RS720A-E9 ایسوس سرورهاى
مبتنى بــر X86 را معرفى کــرد کــه از جدیدترین 
پردازنده هاى پلتفرم AMD® EPYC™ بهره مى برند 
که بــراى پردازش هاى بســیار ســنگین، داده هاى 
مترکز و شبیه ســازى بهینه شــده اند. این سرورها از 
مشــخصاتى مانند 32 هسته، 64 رشــته، 128 خط 
ارتباطى PCIe، 32 شکاف حافظه رم در قالب هشت 
 AMD EPYC کانال بهــره مى برند. پردازنده هــاى
حتى براى سخت ترین فعالیت هاى ســرور نیز آماده

 هستند.

پشــتیبانى کامــل از پردازنده هــاى 
AMD EPYC

ســرورهاى RS720A-E9 و RS700A-E9 بــر 
پایه پلتفــرم جدید AMD EPYC توســعه یافته اند تا 
عملکرد شگفت انگیز یک رایانه قدرتمند را به نمایش 
بگذارند. با قابلیت ارتقا تا 64 رشــته در یک ســوکت 
وحتى 128 رشته در هر نود (در قالب سرورهایى با ابعاد 
 (  RS700A-E9 و   1U/2U ، RS720A-E9

قــدرت بى نظیــرى را در یک فضاى کوچــک ارائه
 مى دهند. 

مقیاس پذیر براى ذخیره سازى و امکانات 
بیشتر 

 PCIe® 3,0 داراى هفــت شــکاف RS720A-E9

x16 با اندازه کامل و پهناى باند x8 مى باشــد. شش 

عدد از این شکاف ها مى توانند با هم همگام شوند تا سه 
شکاف با پهناى باند x16 را فراهم آورند. عالوه بر این 
RS720A-E9 با یک شــکاف low-profile در اندازه 

PCIe 3,0 x16  و با پهناى باند x16 و همچنین یک 

 x16 با پهناى باند OCP Mezzanine 2,0 شــکاف
براى کارت هاى شبکه OCP نیز همراه شده است.

ASUS ASMB9- مدیریت کامل سرور با 
ASUS Control Center و iKVM

با یک ASMB9-iKVM روى مادربورد، ســرورهاى 
RS720A-E9 و RS700A-E9 مى توانند به صورت 

 Intelligent Platform و از طریــق out-of-band

Management Interface (IPMI) کنترل شــوند. 

عالوه بر این، نرم افزار ASUS Control Center جدید 
مى تواند گزینه هاى مدیریت سرور را به صورت متمرکز 
ارائه دهد و همچنین با رابط کاربرى آسان از هزینه هاى 

سنگین مدیریت سرور بکاهد.

دهه هاســت که باهوش ترین گیمر هاى حرفه اى مغلوب ماشین هاى 
مجهز به هوش مصنوعى مى شــوند. اولین بار در دهه 1990 کامپیوتر 
Deep Blue شرکت IBM توانست یکى از َقَدرترین بازیکنان شطرنج 

آن زمان، Garry Kasparov را شکست دهد. اخیراً نیز Ke Jie که 
تا پیش از آن، حرفه اى ترین بازیکن بازى چینى قدیمى Go محسوب 

مى شد، مغلوب برنامه کامپیوترى گوگل شد.
حــاال کامپیوترهاى سوپرهوشــمند مجهز به هــوش مصنوعى وارد 
دنیاى ورزش شــده اند. هفته پیش، یک بــوت(Bot) هوش مصنوعى 
توسط شرکت OpenAI متعلق به «ایالن ماسک» توانست یکى از با 
اســتعدادترین بازیکنان بازى ویدئویى آنالین پیچیده و سرعتى به نام 

Dota 2 را شکست دهد.
شرکت OpenAI از این بوت در تورنومت سالیانه Dota 2 پرده بردارى 

کرد. معرفى این محصول یک حرکت استثنائى در دنیاى گیمینگ 
و همچنین هوش مصنوعى محسوب مى شود زیرا این بوت مى 
توانست با اتکا به فناورى هوش مصنوعى، نقاط ضعف حریف را 
تشخیص دهد و در جهت شکســت وى به کار گیرد که به نوبه 

خود منحصربه فرد است.
اما حقیقتى کمى ترسناك، پشت پرده این برد وجود دارد: این 
بوت تنها در دو هفته توانســت از یک بازیکن مبتدى به یک 
رقیب َقَدر جهانــى در این بازى تبدیل شــود و در طول این 
دو هفته، مشغول کســب تجربه، بازى با خود و جمع آورى 

اطالعات بود. 
ایالن ماسک، رئیس شــرکت بزرگ «تسال»، در توییتر از 
موفقیت این بوت اســتقبال کرد اما بازهم به نگرانى هایش 

در مورد قدرت فناورى هوش مصنوعى اشاره کرد:«هوش مصنوعى، 
خطرناك تر از کره شمالى است!»

ماسک ماه گذشــته مناظره اى در زمینه خطرات هوش مصنوعى آغاز 
کرد و طى آن اعالم کرد که «مارك زاکربرگ»، مدیر عامل و مؤسس 

فیس بوك، اطالعات کمى از میزان خطرات هوش مصنوعى دارد.

خیلى از وسایل مربوط به تقویت شنوایى افراد قدرت 
تفکیک کردن یک صداى مشــخص در یک محیط 
شلوغ را ندارند. اما محققان با استفاده از هوش مصنوعى 
و مدل ســازى نحوه کار مغز انســان و بهره گیرى از 
یادگیرى عمیق شبکه هاى عصبى، کامپیوترهاى بسیار 
کوچکى ساخته اند که مى تواند به محض شنیدن اصوات 
مختلف خودش را آموزش داده و یک صداى مشخص 

را از بین بقیه جدا کند.
وقتى از افرادى که از وسایل کمک کننده مدرن شنوایى 
اســتفاده مى کنند ســئوال مى کنید بالفاصله پاسخ 
مى دهند: «این فناورى یک معجزه اســت، ولى تنها 
یک نقطه ضعف دارد، مکان هاى شلوغ و پرازدحام.» 
در محیط هایى که از مملو از منابع صوتى مختلف است، 
حتى پیشرفته ترین وسایل تقویت شنوایى نیز به مشکل 

برمى خورند.
اما، تحقیق جدید دانشــگاه کلمبیا قصد دارد با تلفیق 
فناورى هــاى مرســوم و متداول تقویت شــنوایى با 
اســکن مغز و هوش مصنوعى این مشکل را یک  بار 
براى همیشــه برطرف کنند. این فناورى با اســتفاده 
از سنســورهاى خارجى که وظیفه آنهــا مانیتورینگ 
فعالیت مغز است مشخص مى کند که مخاطب کاربر 
چه کسى است. بعد از آن، منبع را ایزوله مى کند و ضمن 
فرونشاندن اصوات و نویزهاى پس زمینه، صداى فردى 

را که در حال صحبت است افزایش مى دهد.
اما، پردازش حجم بســیار انبوهــى از دیتاى صوتى 
و جداسازى دســتگاه مورد اســتفاده کاربر بر اساس 
فعالیت هاى مغز بار بسیار سنگینى را به سیستم تقویت 
شــنوایى تحمیل مى کند. انجام این فرآیند در زمان 
واقعى به توان محاســباتى زیادى نیاز دارد که باعث 
مى شود کاهش اندازه این وسیله امرى غیرممکن باشد. 
با این حال، پیشــرفت هاى علم مواد مى تواند منجر به 

ساخت کامپیوترهاى فوق العاده ریز شود.
این فناورى به نام رمزگشایى متمرکز بر شنوایى بر پایه 
مدل شبکه عصبى عمیق هوش مصنوعى کار مى کند. 
شــبکه هاى عصبى با تقلید از نحوه کار مغز انسان، در 
همان لحظه یاد مى گیرند و راه کارهاى خودشان را در 
مواجهه با مشکالت جدید ابداع مى کنند. کامپیوترهایى 
که براى تقویت شــنوایى به کار مى روند با استفاده از 
شبکه عصبى به خودشان آموزش مى دهند و با گذشت 
زمان، بهترین راه را براى تمیــز دادن یک صدا از بین 

اصوات محیط شلوغ و پر از همهمه پیدا مى کنند.
البته، ایــن فناورى هنوز در مراحل اولیه توســعه قرار 
دارد و اگــر همه چیز به خوبى پیش بــرود مى تواند به 
مرحله تجارى سازى برسد. محققان امیدوارند با انجام 
تحقیقات بیشــتر فناورى خود را بیش از پیش بهینه و 

کوچک کنند تا در هر وسیله اى جا بگیرد.

شرکت ZTE  از جمله کمپانى هاى چینى  تولید کننده 
اســمارتفون اســت که طى چند وقت اخیر با عرضه 
محصوالت تقریبًا مقرون به صرفه توانسته محبوبیت 
خود را در بین عالقه مندان به دنیاى موبایل افزایش 
دهد. در راســتاى ادامه این رونــد، ZTE به تازگى از 
جدیدترین فبلت خود رونمایى کرد که قیمتى مقرون 
به صرفه و کیفیتى مناسب را ارائه مى کند. این فبلت، 

ZTE Blade Z Max نام دارد.

ZTE Blade Z Max از بدنــه اى فلــزى 
تشکیل شده و پنل پشتى آن حالتى طرح دار دارد که 
برآمدگى هاى روى آن سبب مى شود گوشى به شکل 
بهترى در 

دست کاربر بنشیند. صفحه نمایش دستگاه 6 اینچى 
بوده و وضوح تصویر مناسب فول اچ دى یا 1920 در 
1080 پیکســل را ارائه مى کند. شرکت ZTE گوشى 
مذکور را به اســکنر انگشــت هم مجهز کرده و این 
اسکنر را در پنل پشتى دســتگاه و زیر لنز دوربین آن 

جاى داده است.
دوربین اصلــى فبلــت ZTE Blade Z Max از دو 
سنســور 16 و 2 مگاپیکسلى تشــکیل مى شود و از 
مشخصات جالب توجه دستگاه است. ظاهراً کارآیى 
سنسور دوم و 2 مگاپیکسلى مجموعه دوربین اصلى 
این فبلت مربــوط به ضبط تصاویر پرتره مى شــود. 
دوربین ســلفى این فبلت هــم از یک سنســور 8 

مگاپیکسلى تشکیل مى شود.
شرکت ZTE تراشه اســنپدراگون 435 کوالکام را در 
محصول نام برده شــده به کار برده است. رم دستگاه 
2 گیگابایتــى بوده و حافظه داخلــى آن ظرفیت 32 
گیگابایتى را ارائه مى کند. ضمنًا فبلت مذکور قابلیت 
پشتیبانى از حافظه جانبى را دارد و کاربران عالقه مند 
 (Micro SD) مى توانند با نصب رم مایکــرو اس دى
فضاى ذخیره ســازى اطالعات دســتگاه را افزایش 
دهند. اما یکى دیگر از ویژگى ها بســیار جالب فبلت 
زد تى اى بلید زد مکس مربوط به باترى آن مى شود! 
باترى این فبلت ظرفیت 4080 میلى آمپر ساعتى را 
ارائه مى کند که ظرفیت بسیار مطلوبى خواهد بود. 
ضمن اینکه باترى دستگاه از قابلیت شارژ سریع 

کوالکام (نسخه 2) هم بهره مى برد.
شرکت ZTE   سیســتم عامل اندروید 7,1,1 
نوقا را به صــورت پیش فرض بر روى فبلت 
زد تى اى بلید زد مکس نصب کرده اســت 
که این مســئله هم نقاط قوت محصول 
به شمار مى رود. عرضه این فبلت از روز 
بیست و هشتم ماه آگوست آغاز خواهد 
شد و قیمت دســتگاه فقط 129 دالر در 

نظر گرفته شده است! 

رامین مشکاه   
مدیریت تصمیم در کســب وکار بــه صراحت به دنبال 
مشــخص کردن و بهبود دادن تصمیمــات عملیاتى 
است و به منظور خودکارسازى آنها، در سطح وسیعى از 
فناورى هاى پیشرفته مدیریت تصمیم، مانند مدیریت 
قوانین تجارت، آنالیز و بهینه ســازى پیشرفته، استفاده 

شده است.
تمامى سیســتم هایى که شــرکت کنندگان فعالى در 
تصمیم سازى کسب وکار هستند، به چند درجه تقسیم 

مى شوند.
به واقع منطق موجود در سیستم هاى کسب وکار، سطح 
مشخصى از «هوشمندى» را ناشــى مى شود و سپس 
منطق تصمیم گیرى اســتفاده شده، توســط کاربران 
تقویت مى شــود - که به عملیات کسب وکار هوشمند 

منجر مى شود. 
بنابراین اگــر مى خواهیم کل عملیات کســب وکار را 
هوشمندتر کنیم، بایستى روى تصمیم سازى در سراسر 

سیستم و کاربرانشان تمرکز کنیم.
همان گونه که ما در طول سال ها به دنبال خودکار کردن 
عملیات کســب وکار بوده ایم، با منطق تصمیم گیرى 
غیرقابل مدیریت و برنامه ریزى نشده اى، آنها را تبدیل 
به سیســتم هاى تجارى کردیم و در عیــن حال مانع 

پیشرفت آنها شدیم. 
به عالوه، مورد بدتر این بود کــه تصمیمات به صورت 
رسمى درون سیستم مدل ســازى و پیاده سازى نشده 
بودند و بعضى تصمیم سازى هاى بحرانى اما عادى، به 

کاربران کسب وکار سپرده مى شدند. 
بنابراین تالش هــا براى خودکارســازى ناقص انجام

 مى شد و دو اتفاق رایج مى افتاد:
1- منطق تصمیم گیرى توســط اپراتورهاى ماهر در 

سیستم هاى تجارى در داخل ُکد گنجانده مى شد.
2- سیســتم هاى کســب وکار را به منظــور دریافت 
تصمیمات کسانى که مى توانستند این نوع از تصمیمات 

را اتخاذ کنند، متوقف مى  کردند.
در مورد اول، این سیستم ها نمى توانستند همانطور که 
شرایط کســب وکار تغییر مى کند به سرعت تغییر کنند 
و در مورد دوم، این سیســتم ها نمى توانستند به تنهایى 

اجرا شوند.
از این رو مهم است که با مدیریت تصمیم گیرى ضمنى 
مقابله کنیــم و تمامى تصمیمات ضمنــى در عملیات 

کسب وکار را استخراج، مدل سازى و تحلیل کنیم. 
هنگامى که تصمیم ها قابل مشاهده هستند، مى توانند 
بهبود یافته و خودکار شــوند؛ اما نباید فراموش کرد که 
تمامى تصمیم ها کاندیداى خودکار ســازى نیستند، اما 

همه آنها کاندیداى بهبود هستند. 

فرآیندهاى هوشــمند - سیســتم هاى 
تراکنشى

اکثر سیســتم هاى تجارى به ســمت خودکارســازى 
(اتوماتیک ســازى) فرآیندهاى تجارى پیش مى روند. 
منطق تصمیم گیرى براى اتخاذ یــک یا چند تصمیم 
اساسى عملیاتى بر طبق شرایطى مشخص الزم است 

نظیر اعتبارسنجى، محاسبات یا مسیریابى . 
در سیستم کســب وکار ســاده تر، منطق برنامه نویسى 
طورى نوشته شده بود که این تصمیم ها را خودکار کند 

و این براى مدتى مناسب بود. 
همانطور که مرزهاى خودکارســازى بزرگ و بزرگ تر 
شدند، منطق تصمیم در فرآیندهاى تجارى خودکار نیز 

به تدریج پیچیده تر شدند.
اکنون هر زمان که محیط کسب وکار تغییر مى کند، الزم 
است تا منطق تصمیم گیرى کسب وکار نیز تغییر کند و 
تالش براى تغییر سیســتم کسب وکار اغلب غیرعملى 

است.
مدیریت فرآیند کســب وکار، رویکردى است که اجازه 
مى دهد تا سطحى از شفافیت در سیستم هاى تراکنشى 

وارد شود. 
در واقع، هدف این اســت کــه اجازه دهــد، همانطور 
کــه محیــط کســب وکار تغییــر مى کنــد، تغییرات 
ســریعى بر روى فرآیندهاى خودکار شــده نیز اعمال 
شــود و ایــن امر بــا قــرار دادن «منطــق تصمیم» 
قابــل تنظیــم در پوســته فرآینــد خــودکار محقق

 مى شود. 
ایــن کار، موردى ماننــد چابکى را براى یــک فرآیند 
مشخص و در ســطحى جزئى منجر مى شــود، اما از 
آنجایــى که مــدل تصمیم گیرى ســطح بــاال براى 

گره زدن همــه تصمیم ها بــه یکدیگر وجــود ندارد، 
چابکى نمى تواند در شــرایط کســب وکار بزرگ دیده 

شود.
در حالت ایده آل، یک مدل تصمیم گیرى سلسله مراتبى 
باید به صورت موازى با تکنیک هاى مدل سازى معمول 

ساخته شده باشد. 
توجه داشته باشــید که تمامى تصمیم هاى تجارى که 
درون فرآیندها جاســازى شــده اند به صورت صریح 

استخراج شده و در مدل تصمیم گیرى قرار مى گیرند. 
در واقع، نه تنهــا این رویکرد یــک تمرکز دقیق روى 
تصمیم هــا را فعال مى کنــد، بلکه اجازه پیاده ســازى 
دســته اى از فناورى هاى خــاص را بــراى مدیریت 
تصمیم گیــرى کســب وکار و مدیریــت فرآیندهاى 

کسب وکار فراهم مى کند.

داشبوردهاى هوشــمند - سیستم هاى 
هوش تجارى

اطالعات هوشمند موجود در گزارشات و داشبوردهاى 
کســب وکار بــه عنــوان «سیســتم هاى پشــتیبان 

تصمیم گیرى» شناخته مى شوند. 
علت این موضوع در پشــتیبانى آنها از تصمیمات اتخاذ 
شده توسط کاربران کســب وکار است. نکته قابل توجه 
این است که طراحى و الزامات این سیستم ها به صورت 

صریح در نظر گرفته نمى شود. 
پیاده سازى در این سیســتم ها به شدت بر روى الزامات 
رابط هاى کاربرى تمرکز دارد و بــه همین دلیل روى 
مدل هاى تصمیمات فردى یا تصمیمات ضمنى یک تیم 

تمرکز انجام مى شود. 
جاى تعجب نیست که اکثر پروژه ها و تیم هاى نگهدارى 
به طور مداوم در حال تعقیب مجموعه بعدى از الزامات از 
مجموعه بعدى از کاربران در یک بازى بى پایان هستند.

داشــبورد و نمایش ظاهــرى عناصر کلیــدى براى 
تصمیم گیرى انسانى هستند و نیاز است پیاده سازى آنها 
بر اساس مدل هاى تصمیم گیرى باشند. اکثر تصمیمات 
تاکتیکى و عملیاتى مى توانند اســتاندارد شــوند و به 

تنظیمات فردى بستگى ندارند.
در واقع یکى از اهداف اصلى اکثر سازمان ها این است 
که بتوانند تصمیمات با ثبات و با معیار هاى استراتژیک 

بگیرند – این تصمیمات براى حکومت، مدیریت ریسک 
و رعایت مقررات صادر مى شوند.

مدل تصمیم گیرى صریح به همه کاربران کسب وکار و 
تیم هاى عملکرد اجازه مى دهد تا اساسى براى بحث و 
ساختن توافقنامه داشته باشند؛ این اساس بر چگونگى 
تصمیم سازى و اینکه چگونه همه سطوح تصمیم گیرى 
مى توانند به شاخص هاى کلیدى عملکرد و عملیات هاى 

تجارى گره بخورند داللت دارد.

پرتال هاى هوشمند - سیستم هاى تجربه 
کاربرى

پرتال ها (مانند سیستم هاى خویش سرویس) سیستم هاى 
گردش کســب وکار به حســاب مى آیند. آنها براى تعامل 
کاربران با سیستم ها و همچنین سایر کاربران در نظر گرفته 

شده اند. 
این امر بدین سبب است که اکثر سیستم ها براى «پردازش 
منقطع» راه اندازى شده اند که در آن سیستم ها در فرآیندهاى 
خودکار به سرعت تغییر مى کنند و سپس براى ورودى کاربر 

متوقف مى شوند که در اکثر اوقات یک تصمیم است.
توجه داشته باشید که نیاز است یک پرتال طورى طراحى شود 
که کاربران بتوانند بهترین تصمیم را بگیرند و از آن مهمتر این 
است که این تصمیم ها بهتر درك شــوند. در واقع بایستى 

سئواالت زیر مدنظر قرار داده شوند:
     -اهداف یک کاربر که تصمیم باید از آنها پشتیبانى کند، 

چه چیزهایى هستند؟
     -اطالعات موردنیاز چه هستند؟

     -تخصص یا بینش موردنیاز چیست؟
مدل تصمیم گیــرى کامــل، چگونگى خودکار شــدن 
تصمیم گیرى را در سیســتم هاى مربوط به تصمیم هاى 

موردنیاز کاربر نشان مى دهد.

تصمیم گیرى در اولویت اول
هوشــمندتر شــدن به عنوان یک ســازمان، یک نیاز 
حیاتى براى ســود رقابتى اســت. این «هوشمندى» 
در زندگى، در سیســتم ها، در فرآیندها، در داده ها و در 
فرهنگ ما وجود دارد،  که همه آنها تصمیمات و عملیات 
کسب وکار را پیش مى برد. بنابراین به منظور هوشمندتر 
شــدن، نیاز داریم که تصمیم گیــرى را در اولویت اول 

قرار دهیم.

سیستم هاى هوشمند مدیریت تصمیم گیرى

 سیســتم عامل هاى همــراه در دنیاى 
امروزى ما به  شــدت در معرض خطر 
حمــالت نرم افــزارى هســتند و این 
آسیب پذیرى به ویژه براى سیستم هاى 
عامل پرکاربــرد و همه گیر، بیشــتر و 

پررنگ تر مى شود.
در این میان سیستم عامل گوگل یعنى 
اندروید که طیف وسیعى از دیوایس ها 
را پشــتیبانى مى کند، به تازگى با یک 

بحران امنیتى جدید روبه رو شده است.
ماجرا از این  قرار است که به تازگى یک 
بدافزار جاسوسى بســیار خطرناك در 
این سیستم عامل کشف شده است که 
مى تواند به هکرها اجازه دســتیابى به 
اطالعات ارتباطى شــخصى صاحب 

دستگاه را بدهد.
به طورى که کارشناسان امنیتى اعالم 
کرده اند، این نرم افزار جاسوســى بسیار 
خطرناك مى تواند تعداد بســیار زیادى 
از نرم افزارهاى محبوب اندروید را تحت 
کنترل خود درآورده و اطالعات آنها را 

به صورت کامل شنود کند.
بر اساس اعالم رسمى شرکت گوگل، 

نرم افزارهاى زیر در لیســت اهداف و 
قربانیان این نرم افزار جاسوســى قرار 

دارند:
«جى میل، هنگ آوتز، لینکدین، کاکائو 
تاك، مسنجر، اســکایپ، اسنپ چت، 
اســتاك ایمیل، تلگرام، تریما، وایبر و 

واتس اپ.»
البته این نرم افزارها تنها مواردى نیستند 
که این نرم افزار جاسوســى به ســراغ 
آنها مى رود، بلکه ایــن بدافزار مى تواند 
مکالمات صاحب دستگاه را شنود کرده 
و حتى از نمایشــگر او اســکرین شات 

تهیه کند.
 Lipizzan این نرم افزار جاسوسى که
نام دارد، بســیار خطرناك اســت ولى 
گوگل اعالم کرده که تا به امروز توانسته 
است 14 میلیارد دستگاه اندرویدى را از 

گزند آن در امان نگاه دارد.
با وجود این ،  گوگل اعالم کرده اســت 
که دانلود نرم افزار از هر منبعى به غیراز 
پلى استور مى تواند خطر ابتال به چنین 
نرم افزارهاى جاسوســى خطرناکى را 

براى کاربر به همراه داشته باشد.

کشف بدافزار بسیار خطرناك
 در سیستم عامل اندروید

فناورى اى که مى تواند
 مشکل شنوایى را براى همیشه حل کند

RS720A-E9 نهایت کارایى با سرورهاى جدید
 و RS700A-E9 ایسوس

فبلت «ZTE Blade Z Max» معرفى شد

تشکیل شده و پنل پشتى آن حالتى طرح دار دارد که 
گوشى به شکل  برآمدگى هاى روى آن سبب مى شود
بهترى در 

2سنسور دوم و 2
این فبلت مربــ
دوربین ســلفى
مگاپیکسلى تش
Eشرکت ZTE تر

محصول نام برد
2 گیگابایتــى
گیگابایتى را ار
پشتیبانى از حاف

مى توانند با نصب
فضاى ذخیره س
دهند. اما یکى
زد تى اى بلید ز
باترى این فبل
ارائه مى کند
ضمن اینک
کوالکام (
شرکت
نوقا را
زد تى
که
به

بیس
شد
نظ

ا ا ا ا ا ن
هوش مصنوعى، گیمر حرفه اى را شکست داد

Bot) هوش مصنوعى 

ک» توانست یکى از با 
چیده و سرعتى به نام

ىىىىىارى Dota2 پرده برد

گگگگگینگ در دنیاى گیم
یرا این بوت مىى
ضعف حریف را
یرد که به نوبه

ود دارد: این 
ک یک تدى به
این طول در
 جمع آورى 

در توییتر از
رانى هایش
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منبع: میزان

منبع: قدس آنالین

منبع:تسنیم

منبع: ایرنا

منبع: مهر

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: جام جم آنالین

منبع: ایسنا

»، قهرمانى که روزگارى پرچم کشورمان را در رقابت هاى جهانى باال 
«محمد على فالحتى نژاد

برده بود، دنیاى وزنه بردارى و مربیگرى را رها کرده و در گوشه یکى از محله هاى تهران در 

یک مغازه فروش پالستیک و ظروف یکبار مصرف روزگار را مى گذراند. این قهرمان جهان که 

به دلیل نارسایى کلیه در بیمارستان امید تهران بسترى شده بود روز 23 مرداد سال جارى 

چشم از جهان فروبست.

بررسى 
وزراى پیشنهادى 
دولت دوازدهم در 
صحن علنى مجلس

 جلسه هفتگى شوراى شهر تهران

مرکز استان خراسان شمالى در شمال شرق ایران واقع شده است، تعداد بسیار زیادى روستا در دور و نزدیک بجنورد قرار 
دارد که اکثر روستاها داراى آب و هواى خشک است. با وارد شدن به روستاها تعداد بسیار کمى از دختران دیده مى شوند. 
بعضى از دختران همراه با پدر و یا مادرخود در چارچوب مغازه ها ایستاده اند و یا باهم سن و سال هاى خود بازى مى کنند.  

بیشتر دختران اینجا درس نخوانده اند، آنها یا زود ازدواج کرده اند ویا به زودى ازدواج خواهند کرد.براى آنها فرصت و امکانى 
براى سواد مدرسه اى داشتن وجود ندارد. مشکل اصلى آنها براى ترك تحصیل این است که سرویسى براى تردد وجود ندارد 

مى خواهد که خانواده ها از عهده آن بر نمى آیند.ومنتظر ایستادن براى ماشین در روستا براى آنها خارج از عرف است اما داشتن سرویس رفت و برگشت هم هزینه اى 

موزه مردم شناسى آستان قدس رضوى 

انعکاس زندگى 

بیستمین جشنواره تابستانى کیش

بحران کم آبى و 

ود امکانات زندگى 
حداقل نب

در خراسان شمالى




