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1- خدمات کنتورخوانى و توزیع صورتحساب مشترکین، اشتراك پذیرى، حســابدارى فروش، تنظیفات و نصب، تعویض، جمع آورى کنتور  و 
رکوالتور و... در سطح شهرستان خمینى شهر و توابع

2- میزان تضمین شرکت در مناقصه: 1/100/000/000 ریال (یک میلیارد و صد میلیون ریال) 
3- کد فراخوان: 1503624

4- نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان
5- مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 96/08/06

مناقصه گران مى توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به پایگاه اطالع رســانى الکترونیکى شــرکت گاز اســتان اصفهــان به آدرس
 www.nigc-isfahan.ir ، www.iets.mporg.ir یا با شماره تلفن هاى 5- 36271031- 031 امور قراردادهاى شرکت گاز استان اصفهان 

تماس حاصل فرمایند. 

آگهى مناقصه عمومى
 شماره مجوز (3322، 1396)
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نوبت دوم
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  از «قاتل اهلى»   حذف مى شود؟

پوالد کیمیایى  از «قاتل اهلى»   حذف مى شود؟

                                                                                                                                      صداى  پوالد کیمیایى

                                                                                                                                      صداى

انقالب بعدى صنعت شبکه و ارتباطات در راه است انقالب بعدى صنعت شبکه و ارتباطات در راه است 
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پدر اهورا: 
همسرم شریک 

جرم مرگ 
فرزندم است

ورزش از مهمترین ارکان تأمین شــادابی و سالمتی جســم و روح و یکى از 
شاخص هاى اصلی در زندگی امروز اســت وجامعه ورزشى این سرزمین با 
افتخار آفرینى در عرصه رقابت هاى اســتانى، ملى و بین المللى، همواره 
به وجود آورنده روحیه شــور و نشاط در جامعه هســتند. بى شک تقدیر از 
نقش این عزیزان نمى تواند فقط محصور در واژه ها باشــد اما روز تربیت 
بدنى و ورزش بهترین زمان براى ارج نهادن به تالش فراموش ناشدنى همه 
ورزشکارانى است که در سالمت جامعه کوشیده و افتخاراتشان، ره توشه 

اعتالى هر چه بیشتر این جامعه است.
فرا رسیدن  هفته تربیت بدنى و ورزش  و جوانان را به عموم عزیزان ورزشکار 

تبریک و تهنیت عرض مى نماییم.
روابط عمومى اداره کل ورزش و جوانان 
استان اصفهان
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جدیدترین اخبار را با نصف جهان 

دنبال کنید

 قلعه نویى با من تماس گرفت !
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همانطور که پیــش بینى مى شــد مخالفت دفتر 
موسیقى ارشــاد با آوازخوانى پوالد کیمیایى باعث 
تغییر صداى تیزرهاى «قاتل اهلى» مسعود کیمیایى 

شد.
«قاتل اهلى» بناســت از ســوم آبان ماه اکران شود و 
نخســتین تیزر فیلم درحالى منتشر شــده که به جاى 
صداى پوالد، این صــداى امیرعبــاس گالب خواننده 
جوان است که جایگزین شده. امیرعباس گالب از جمله 
شاگردان محمد نورى است که پیش از این بخاطر اجراى 
قطعاتى براى ســریال «ســتایش» در کانــون توجه قرار

 گرفت.
پوالد کیمیایى خودش پیش از این دربــاره این ماجرا گفته 
بود: آن چیزى که من راجــع به آهنگ هــا و خوانندگى در 
فیلم «قاتل اهلى» شــنیده ام این اســت که ایراداتى براى 
آهنگ هــاى کلیپ تبلیغاتى این فیلم وارد شــده اســت که 
به نظرم بى مورد اســت، چرا کــه این آهنگ ها بخشــى از 
فیلمى اســت کــه پیــش از این پروانــه نمایــش دریافت 
کرده اســت و به نظرم نباید نیازى به دریافــت مجوز براى 
آهنگ ها داشــته باشــد. البته فکر نمى کنم مشکلى در این 
باره داشــته باشــیم، چرا که پیش از فیلم هــاى بوده اند که 
چنین ماجرایى برایشــان پیــش آمده و بــه راحتى اکران

 شده اند.

آنچه این بازیگر درباره روال پیشین 
آوازخوانى بازیگران در فیلم هــا گفته کامًال 

درســت اســت؛ یعنى پیش تر پروانه نمایش ارشاد 
تأییدى بود بر آوازخوانى بازیگران اما گویا در روال 
جدید هر نوع خوانندگى در آثار سینمایى و نمایشى 
باید به تأیید دفتر موسیقى ارشــاد برسد و از قرائن 
پیداست دفتر موسیقى ارشــاد به آوازخوانى پوالد 
کیمیایى مجوز نداده اســت و همین باعث شده که 
تیزرهاى «قاتل اهلى» با مشکل پخش مواجه شوند.

پــوالد کیمیایى در فیلــم پدر، نقش یــک خواننده 
را ایفا کــرده ولــى صــداى نامتناســبش یکى از 

پاشنه آشــیل هاى نســخه جشــنواره «قاتل اهلى» 
بود و به نظر مى رســد بــا تغییر صدا در نســخه اکران، 

با اثر شســته رفته تــرى روبه رو باشــیم؛ البتــه اگر صداى 
پوالد در نســخه نهایى هــم ماننــد تیزر جایگزین شــده

 باشد.
«قاتل اهلى» بــه تهیه کنندگى منصور لشــکرى قوچانى و 
بازى پرویز پرســتویى، امیر جدیدى، پرویز پورحسینى، پگاه 
آهنگرانى و پوالد کیمیایى روایتى دارد از پشت پرده فسادهاى 
اقتصادى کالنى که در ســال هاى اخیر مدام درباره شــان

 شنیده ایم.

ن، 
صداى 
شــده

چانى و 
، پگاه 
دهاى 
شــان

فرهنگفرهنگ 3065

سر 
ى پ
صدا

ون 
 بد
لم،
 فی
یزر
    ت

   

ایى 
کیمی

والد 
 پ

ایى
کیمی

والد 
داى پ

         ص

ـى» 
ل اهل

ـاتـ
 از «ق

شـود؟
ــ مـى 

شد  حذف
هد 
خوا

ش 
 پخ
رح
 مط
دان
رگر
کا

انتشــار تصویر قلیان کشــیدن وریا غفورى مدافع 
اســتقالل و تیم ملــى در شــبکه هاى اجتماعى 

جنجال ساز شده است.
به گزارش افکارنیوز، پــس از آنکه در روزهاى اخیر 
قلیان کشیدن چند بازیکن پرســپولیس در اردوى 
امارات حســابى بحث برانگیز شــده بود، انتشــار 
عکســى از قلیان کشــیدن وریا غفورى مدافع تیم 
ملى و استقالل کنار على کاظمى و حسین سلیمانى 
هنرپیشگان تلویزیون جنجالى شده و در شبکه هاى 

اجتماعى دست به دست مى شود.
على کاظمى در چندین مجموعه تلویزیونى از جمله  
در«شب هاى برره» با نقش «بگور» تجربه همکارى 
با مهران مدیرى را داشته است و حسین سلیمانى با 
بازى در فیلم ســینمایى «مهر مادرى» وارد عرصه 
ســینما شــد و در مجموعه عاى تلویزیونى چون 
«سرزمین مادرى» و «پژمان» هنرنمایى کرده است.
گفتنى است؛ این عکس در فضاى مجازى در حال 

دست به دست شدن است.

کارگردان فیلم 1359 گفت: بازیگــران امروز بر 
اســاس تعداد فالوور، مهمانى هاى شبانه، روابط 
غیراخالقى، پــول، پارتى، میزان ســرمایه اى که 
بازیگر به کار تزریق مى کند، نســبت خانوادگى با 

تهیه کننده و رفیق بازى انتخاب مى شوند.
ســامان ســالور، نویســنده و کارگردان سینما و 
تلویزیون در گفتگو با میزان، درخصوص انتخاب 
برخى بازیگران بر اســاس فعالیت آنها در فضاى 
مجازى گفت: از زمانى که فضاى مجازى بسط و 
گسترش پیدا کرد بحث و صحبت هایى زیادى در 
مورد موفقیت بازیگران براســاس فعالیت مجازى 
آنها به میان آمده و من هم به شــخصه با این نوع 

انتخابات روبه رو شده ام.
وى دلیل اصلى تأثیر فضــاى مجازى در انتخاب 
بازیگران را اینگونه توصیف کرد: متأسفانه بازیگرى 
در سینماى ایران دست یک عده خاص افتاده و ما 
به شــدت با کمبود بازیگر مواجه هستیم. این عده 
محدود بازیگر تمام سینما را در دست گرفته و جایى 
براى حضور بازیگران جوان نمى دهند. ما اگر آمار 
بگیریم بازیگران مرد سینماى ایران به بیش از ده 

بازیگر فعال نمى رسد.
کارگردان فیلم« 1359» مشکل اصلى بازیگرى 
در سینما را مشــکل «بازیگر ســاالرى» اعالم 
کرد و افزود: متأســفانه ســینماى ایران به شکل 
مصیبت بارى تحت تســلط بازیگر ساالرى است. 
بازیگر ســاالرى آفت این روزهاى سینماى ایران 
است. آفتى که تیشه به ریشه سینما زده و همه چیز 

را رو به نابودى کشانده است.
وى در همین راســتا ادامه داد: بــا نگاهى اجمالى 
مى بینیم که ایــن روزها با بازیگر ســرمایه گذار 
وارد کار مى شود. بازیگران امروز براى فیلم تعیین 
تکلیف مى کنند و نحوه شــکل گیرى اثر را تحت 
الشــعاع قرار مى دهند و در درجــه اى نامید کننده 
بازیگر به این قدرت رســیده که کارگردان و تهیه 

کننده را هم عوض کند.
کارگردان فیلم «چنــد کیلو خرما براى مراســم 
تدفین» با نقد ســینماى امروز ایران اذعان کرد: 
متأســفانه طى ســال هاى اخیر فضایى بسیار 
مسموم سینماى ایران را در بر گرفته است. 
بى نظمــى، بى معرفتى و عدم تعهد به 
قرارداد از جمله مشکالت عمده اى 
هســتند که بازیگــران محدود 
ســینما با قدرتى که در دست 

دارند ایجاد کرده اند.
وى در همیــن راســتا تأکید 
کرد: این روزها متأسفانه همه 
یا سوداى فیلمساز شدن 
دارند و یا مى خواهند 
بازیگــر شــوند. 
هم  عــده  یک 
هنــد  ا مى خو
در ســینما بــه 
هر نحــوى به 
سود و سرمایه 
برسند. متأسفانه 
بازیگران امروزه 
بــراى حــرف و 
حرفه خود ارزشى 

قائل نیستند.

منوچهر هادى به عنوان پرکارترین فیلمساز فعلى سینما و تلویزیون در دو سال 
گذشته سه فیلم «من ســالوادور نیستم»، «کارگر ســاده نیازمندیم» و 
«آیینه بغل» را جلوى دوربین برده اســت. او همچنین ســال پیش 
سریال «عاشقانه» را براى شبکه نمایش خانگى ساخت و حاال در 
حال کارگردانى مجموعه «پاهاى بى قرار» است. او در صفحه 
اینستاگرام خود از ساخت سریال جدید با نام «دل» خبر داد که 
پس از پایان تصویربردارى «پاهاى بى قرار» قصد دارد آن را 

جلوى دوربین ببرد.
منوچهر هادى در صفحه شــخصى  اینســتاگرام از ساخت 
ســریال با عوامل «عاشــقانه» خبر داده است. هادى با 
اعالم این خبر نوشــته: «به زودى اخبار جدید از 
سریال نمایش خانگى با عنوان "دل" از طریق 
تهیه کننده  محترم پروژه، آقاى ایرج محمدى 
که هم اکنون سریال تلویزیونى "پاهاى بى 
قرار" همکارى با ایشان را تجربه مى کند، به 

دستتان خواهد رسید.»
او همچنین در ادامه مطرح کرده اســت: 
«"دل" عاشقانه اى دیگر با عوامل خوب 
"عاشــقانه" خواهد بود.» به این ترتیب 
قرار نیست فصل دوم سریال «عاشقانه» 
ساخته شود که از ابتدا تا پایان توزیع با مشکل 

سانسور مواجه بود.
پس از پایان مجموعه «عاشقانه»،  مهناز افشار بازیگر 
نقش «گیســو» به انتقاد از پایان بندى این سریال 
پرداخت. او همچنین کنایه هایى هم به نحوه پوشش 
و سانســور حجاب بازیگران ایــن فیلم در صفحه 
توییتر خود زد و با این اوصــاف باید دید که آیا این 
بازیگر مجدداً حاضر به نقش آفرینى در سریال جدید 

منوچهر هادى خواهد شد یا خیر.

جنجال 
قلیان کشیدن 2 بازیگر 

درکنار یک بازیکن

کارگردان مشهور سینما مطرح کرد 

مهمانى هاى شبانه 
و پارتى بازى

مالك انتخاب بازیگر

«عاشقانه 2» در کار نخواهد بود

«قاتل 
اهلى» بناست از سوم آبان 

ماه اکران شود و نخستین تیزر 
فیلم درحالى منتشر شده که به جاى 
صداى پوالد، این صداى امیرعباس 

گالب خواننده جوان است که 
جایگزین شده

بازیگر معروف سینما با قراردادى سنگین اجراى یک مسابقه مد و پوشاك را به عهده 
گرفت.

شنیده ها حاکى است سرمایه گذار یک ســریال که چندى پیش در شبکه نمایش 
خانگى توزیع شد،براى عرضه مسابقه اى با موضوع مد و پوشاك، یک سایت «وى.

او.دى»راه اندازى کرده است. اجراى این مسابقه به عهده یکى از بازیگران معروف 
سینماست.دستمزد توافق شده با این بازیگر 40 میلیون تومان براى هر اجراست! 

حق پرداخت اجراى این مجرى از اسپانسرها نیز جدا محاسبه مى شود. قرارداد این 
بازیگر بسته و تا کنون چند قسمت از این مسابقه ضبط شده است. پیش از این 

در خبرها آمده بود،این مسابقه براى پخش از یکى از شبکه هاى تلویزیون 
این مسابقه تولید مى شود اما گویا به توافق نرسیده یا به دلیل دیگرى، 

براى عرضه از شبکه خانگى و از طریق «وى.او.دى» 
تولید مى شود.
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بازیگــر نقــش «برفــا» در فیلم 
«ایتالیاایتالیا» گفت: همواره ســعى 
کــرده ام نقش هــاى متفاوتى بازى 
کنم. بــراى بازى در نقــش برفا در 
«ایتالیاایتالیــا» کاوه صبــاغ زاده را 

خیلى اذیت کردم.
سارا بهرامى پیش از آنکه در ساخته 
کاوه صبــاغ زاده نقش آفرینى کند، 
ســابقه بازى در تئاتــر، تلویزیون و 
ســینما را داشــت. او با ایفاى نقش 
برفا، حضورى متفاوت را در ســینما 

تجربه کــرد، هرچنــد در این فیلم 
ســینمایى براى چندمین بار با حامد 
کمیلى همبازى شد. او در مورد این 
همبازى شــدن و ویژگى هاى فیلم 
«ایتالیاایتالیــا» و کارهاى تازه اش 

سخن گفت.
بازیگر فیلم «ایتالیا ایتالیا» که پیش 
از این فیلم نیز با حامد کمیلى سابقه 
همکارى داشته است، درباره همبازى 
شدن با این بازیگر در فیلم صباغ زاده 
گفت: اینکــه مى گویند بازى من در 

نقش خاصى شــبیه به نقش دیگر 
اســت چون با بازیگرى که پیش از 
این کار کرده بــودم دوباره همبازى 
شده ام، استداللى کامًال غیرحرفه اى 
است، زیرا تمام نقش ها و قصه هایى 
که ما بــا آن مواجه مى شــوم با هم 

متفاوت هستند.
او ادامه داد: بایــد بگویم تا االن چند 
فیلمنامه مشــترك به ما پیشــنهاد 
شده اســت. اما به همین دلیل که از 
تکرار جلوگیــرى کنیم هیچگاه آنها 

را نپذیرفته ایم. البتــه این نپذیرفتن 
فقط به دلیل حضور آقــاى کمیلى
 نیســت. بلکه بســیارى از نقش ها 
را دوســت نداشــتم. مى توانــم به 
جــرأت بگویــم تعــداد کارهایى 
کــه انجــام نــداده ام بیــش از 
کارهایى اســت کــه تا بــه امروز

 پذیرفته ام.
او ادامــه داد: در ســال 96 دو نقش 
به من پیشــنهاد شــد کــه آنها را 
نپذیرفتم. پس ایــن موضوع ربطى 

به بازیگــر روبــه رو نــدارد. همه 
تالشم این است که بیشترین کار را 
براى بازى در نقشم انجام دهم. جالب 
اســت که تمام تالش من در پیش 
تولید فیلم اتفاق مى افتــد. معتقدم 
باید به عنــوان بازیگر در پیش تولید 
حضور داشته باشم و همانجا تکلیف 
نقشم را روشن کنم. براى من فرقى 
ندارد با چه کسى کار مى کنم چون 
بسیار نسبت به بازى و نقشم حساس 

هستم.

چرا سارا بهرامى 

با حامد کمیلى 

همبازى مى شود؟ 

منوچهر هادى به عنوان پرکارترینف
گذشته سه فیلم «من ســالوا
«آیینه بغل» را جلوى دور
سریال «عاشقانه» را بر
حال کارگردانى مجم
اینستاگرام خود از س
پس از پایان تصوی
جلوى دوربین ببرد
منوچهر هادى در
ســریال با عو
اعالم ای
سریا
ته
ک
قر

سا
سانسور م
پس از پایان
نقش «گی
پرداخت.
و سانسـ
توییتر خ
بازیگر مج
منوچهر ه

«عاشقانه 2» در کار نخوا
ســینما را داشــت. او با ایفاى نقش
ســینما برفا، حضورى متفاوت را در

نقد ســینماى امروز ایرا تدفین» با
متأســفانه طى ســال هاى اخیر
ن را در
معرفتى
له مشک
ه بازیگ
ا قدرتى
اد کرده
میــن
 روزها
سوداى
و دارند
بازی

یک
مى
در
ه
س
بر
باز
بــ
حرف
قائل

پیش 
ال در 
صفحه 
اد که 
 آن را 

اخت 
دى با 
ید از
طریق

مدى 
ى بى 
ند، به 

ــت: 
خوب 
رتیب 
قانه» 
شکل 

زیگر 
ریال 
شش 
صفحه 
یا این 
جدید 

خانگى توزیع شد،براى عرضه مسابقه اى با موضوع مد و پوشاك، یک سایت «وى.
ااو.دى»راه اندازى کرده است. اجراى این مسابقه به عهده یکى از بازیگران معروف 
ب میلیون تومانبراى هراجراست!  0سینماست.دستمزدتوافق شده با این بازیگر 40 وف

عر
م

 تو
ون

مسموم سینماى ایران
بى م بىنظمــى،
قرارداد از جمل
هســتند که
ســینما با
دارند ایجا
در هم وى
کرد: این
یا س

جر ر ى نبر و یون بی ر زی ینب ب ق و ز ی
نحق پرداخت اجراى این مجرى از اسپانسرها نیز جدا محاسبه مى شود. قرارداد این 

پتا کنون چند قسمت از این مسابقه ضبط شده است. پیش از این تبازیگر بسته و 
پدر خبرها آمده بود،این مسابقه براى پخشاز یکى از شبکه هاى تلویزیون 

این مسابقه اتولید مى شود ما گویا به توافق نرسیده یا به دلیل دیگرى، 
براى عرضه از شبکه خانگى و از طریق «وى.او.دى» 

تولید مى شود.
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حتى اگر قرار باشد از با کیفیت ترین محصوالت پوستى براى 
از بین بردن خشکى پوســت استفاده کنید، تغییرات فصلى 

براى برخى، با این عارضه همراه است.
این حال اجتناب از خشکى پوست ناشــى از تغییر فصل با 
مصرف برخى مواد غذایى که منجر به هیدراته نگه داشتن 
بدن مى شوند، امکان پذیر است ضمن این که مصرف این 
گونه غذاها منجر به پدیدار شدن ســلول  هاى تازه شده و 

بافت پوست یکدست خواهد شد:

آجیل
سرشار از ویتامینEبه عنوان آنتى اکسیدانى است که ناجى 
محصوالت مراقبت از پوست محسوب مى شود. ویتامین
Eمحافظ پوســت در برابر آسیب هاى ناشــى از استرس 
اکسیداتیو اســت و مانند اســیدهاى چرب امگا3 منجر به 
محافظت از پوست در برابر آسیب هاى اشعهUVخورشید 

نیز مى شود.

آووکادو
 آووکادو هم مانند آجیل، مقادیر باالیى ویتامینEو سایر آنتى 
اکسیدان ها را دارد. این میوه از چربى هاى اشباع نشده غنى 
اســت و مصرف آن منجر به حفظ رطوبت پوست مى شود 
ضمن این که پیرى زودرس پوست را به تاخیر مى اندازد و 

فرایند التهاب را در بدن کاهش مى دهد.

سیب زمینى
به همراه سایر محصوالت غذایى که حاوى ریشه هستند، 
غنى از بتاکاروتن و ویتامین A است؛ یکى از مغذى ترین 
مواد براى پیشگیرى از خشک شدن پوست. ویتامین A به 
تعمیر آسیب ها در سطح بافت و جلوگیرى از پیرى زودرس 

پوست کمک مى کند.

میگو
یکى از غذاهاى داراى باالترین سطح روى است و منجر به 
تعمیر پوست با تولید کالژن مى شود. دیگر غذاهاى غنى از 

روى عبارتند از :گوشت گاو، لوبیا و جوانه گندم.

روغن زیتون 
حاوى ویتامینEو چربى هاى اشــباع نشــده به عالوه 

اسیدهاى چرب امگا 3 است و یک نیروگاه تغذیه اى 
براى حفظ سالمت پوست محسوب مى شود. مصرف 
روغن زیتون پوســت را در برابر اگزما و اشعه ماوراء 

بنفش خورشید نیز محافظت مى کند.

خیار
سیلیس، در ســبزیجات غنى از آب 

مانند خیار منجر بــه افزایش رطوبت 
و قابلیت ارتجاعى پوســت مى شــود. خیار 

همچنین سرشار از ویتامین هاى A و C براى تسکین 
پوست و مبارزه با آسیب هاى پوستى است.

ماهى 
ماهى هاى چرب مانند ماهى آزاد، قزل آال و ساردین حاوى 
مقادیر باالى اسیدهاى چرب امگا3 هستند و مصرف آنها 
منجر به حفظ رطوبت و تقویت پوست مى شود. کمبود امگا3 
در مقابل خشکى پوست را به همراه دارد. اگر مصرف ماهى 
برایتان امکان پذیر نیست، از دانه هاى بذر کتان و یا گردو 

براى رساندن امگا 3 به بدن مى توانید بهره بگیرید. 

یک متخصص طــب ایرانى گفت: لقمه هاى 
کوچک و نان نرم تازه یکى از عواملى اســت 
که تمایل کودکان را به سمت صبحانه تقویت 

مى کند.
ارمغان ســادات کیهان مهر دربــاره اهمیت 
خوردن صبحانه در ایام مدرسه اظهار داشت: 
خوردن صبحانه با تنظیم قند خون نقش بسیار 
مهمى در سطح هوشیارى، تمرکز و یادگیرى 

دروس دارد.
وى افــزود: والدین، کــودکان و نوجوانان را 
زودتر بیــدار کنند تا فرصتى حاصل شــود تا 
اشتهاى آنها انگیخته شــود و صبحانه میل 
کنند و مصرف نان و کــره و مربا، نان و کره و 
عسل، نان و پنیر و گردو و نان و تخم مرغ ... 
مى توانند پیشنهادهاى مناسبى براى صبحانه 

کودکان باشند. 

محققان عنوان مى کنند مصرف مغزیجاتى 
نظیر گــردو، بادام، فنــدق و بــادام زمینى 
مى توانند در کاهش وزن و همچنین کاهش 

احتمال چاقى مؤثر باشند.
یافته ها نشان مى دهد افرادى که مغزیجات 
آجیلى مى خورند نه تنها اضافه وزن کمترى 
دارند، بلکــه از شــانس 5 درصدى کاهش 

ریسک چاقى و اضافه وزن هم برخوردارند.
در گذشــته ایــن تصــور وجــود داشــت 
کــه مغزیجــات آجیلــى یــک مــاده 
غذایــى پرچــرب با کالــرى باال هســتند 
و گزینــه مناســبى بــراى افــرادى کــه 

مى خواهند کاهش وزن داشته باشند نیست.
اما حال محققان دریافتــه اند که مغزیجات 
آجیلى منبــع غنى انــرژى، چربــى هاى 
خوب، پروتئین، ویتامین هــا، مواد معدنى و 

فیتوشیمیایى ها هستند.
مغزیجات آجیلى با انواع فواید ســالمت، از 
جمله پیرى سالم و عملکرد حافظه، مخصوصًا 

در افراد مسن مرتبط است. 

آنچه در انتخاب رژیم کمک فراوانى مى کند این است که بدانیم نیاز روزانه بدن ما به عناصر مختلف به چه میزان بوده و هر یک در چه مواد غذایى وجود دارند

5 منبع غذایى مهم براى گیاهخواران

گیاه خــواران باید به منظور فراهم شــدن 
نیازهاى روزانه بدنشــان به کلســیم، منابع 
غذایى حاوى کلسیم متنوعى را در رژیم خود 
بگنجانند. محصوالت لبنــى منبعى غنى از 
کلسیم هستند، در صورتى که رژیمتان شامل 
محصوالت لبنى نباشد، کلسیم مى تواند از 
سایرغذاهاى گیاهى گرفته شود، اما میزان 
کلسیمى که بدن مى تواند از غذاهاى مختلف 
جذب کند، متفاوت خواهد بود. برخى از مواد 

حاوى کلسیم عبارتند از:
شیر، ماست وپنیر کم چرب یا بدون چربى، 
شیرهاى گیاهى غنى شده مانند شیر سویا یا 
شیر بادام، غالت آماده صبحانه که غنى شده 
با انواع مواد معدنى مورد نیاز بدن هســتند، 
آب میوه هاى غنى شده با کلسیم،تعدادى از 
سبزیجات سبز رنگ برگدار مانند کلم برگ و 
بروکلى و ترب سبز،انواع نخود، لوبیا، باقال و 

همچنین دانه سویا و لوبیاى سیاه.

کلسیم

آهن
پروتئین

ویتامین
D 

گیاه خــواران باید بــراى تأمین آهن 
روزانه مورد نیاز بدنشان منابع متنوعى 
از آهن را مصــرف کنند. مصرف یک 
منبع خوب ویتامین c(میوه هایى مانند 
پرتقال، لیموشــیرین و نارنگى، آب 
پرتقال و یا گوجــه فرنگى) قبل از هر 
غذا جذب آهن بدن را افزایش مى دهد.
منابع غذایى داراى آهــن عبارتند از: 
غالت حجیــم غنى شــده صبحانه،
دانــه هــاى سویا،ســبزیجات بــا 
برگ هاى ســبز تیره مانند اســفناج 
و بــرگ چغندر،انواع نخــود و لوبیا،

تخم مرغ.

پروتئین در بیشتر غذاهاى گیاهى به همان اندازه اى که در غذاهاى گوشتى وجود دارد، یافت مى شود ووقتى پروتئین کافى به بدنتان مى رسد 
که در طول روزغذاهاى متنوع بخورید و کالرى کافى به بدنتان برسد.

منابع گیاهى پروتیین عبارتند از: لوبیا، نخود، عدس و لپه، تمامى غالت، سویا و محصوالت آن، آجیل ها،محصوالت لبنى، تخم مرغ.

ویتامین 
B12

این ویتامیــن در همــه غذاهاى با 
منشأحیوانى مانند تخم مرغ و لبنیات 
 B12 یافت مى شود.خوردن ویتامین
به انــدازه کافى بــراى گیاهخواران 
معموًال جاى نگرانى نــدارد، چرا که 
محصوالت لبنى و تخم مــرغ را به 

میزان الزم مصرف مى کنند.
گیاهخــواران، بــه هر حــال، باید 
رژیمشان را با انتخاب غذاهاى غنى 
شده با ویتامین ب12 یا قرص هاى 

مکمل آن (کوباالمین) تکمیل کنند.
منابع غذایى B12 براى گیاهخواران 

عبارت است از:
غذاهاى غنى شده با ویتامین B12 از 
جمله مخمرهاى مغذى، شــیر سویا، 
جایگزین هاى گوشت قرمز و غالت 
فرآورى شــده، محصــوالت لبنى، 

تخم مرغ.

غذاهاى کمى هستند که به طور طبیعى 
خودشان درصد باالیى ویتامین D دارند، 
اما محصوالت لبنى زیــادى وجود دارد 
که بــا ویتامین D غنى مى شــوند. این 
ویتامین همچنین به مقــدار زیاد در نور 
خورشــید وجود دارد که هر فــرد با قرار 
گرفتن متوسط روزى نیم ساعت در آفتاب 

مى تواند آن را به دست آورد. 
منابع ویتامیــن D براى گیــاه خواران
تخم مرغ، آب پرتقال، شــیر گاو و شــیر 
سویاى غنى شده با ویتامین D و غالت 

صبحانه داراى این ویتامین هستند.
 

آنن

مغزیجات آجیلى بخورید 
تا الغر بمانید

صبحانه اى که اشتهاى 
کودکان را باز مى کند

 استئوآرتریت یا آرتروز یکى از بیمارى هاى شایع 
استخوان و مفصل به شــمار مى رود این در حالى 
است که یکى از شایع ترین شکایات مبتالیان به 

آرتروز افزایش درد در سرما و رطوبت است.
یک متخصص طب فیزیکى در مورد رابطه سرما 
با درد مفاصل گفت: به طور طبیعى هیچ فردى با 
ســرما نباید دچار ایجاد درد و مشکل در مفاصل 
شود، زیرا سرما تنها تشدید کننده این ناراحتى ها 
است و نباید آن را عاملى در بروز دردهاى مفصلى و 

بیمارى هاى وابسته به آن محسوب کرد.
علیرضا مقتدرى افزود: سرما به طور غیر مستقیم 
مى تواند در شناسایى برخى از مشکالت مفصلى 
مؤثر باشد. در فصول ســرد به علت انقباض و 
انبســاط ناگهانى عضــالت ومفاصل افرادى 
که دچار مشکالت مفاصل نظیر آرترو، گرفتگى 
مفصل و یا کوتاهى مادر زادیى تاندون هســتند، 
ناراحتى شان تشدید شده و مشخص مى شود که 

وى دچار یکى از این درگیرى هاست.
این متخصص طب فیزیکى بیان داشــت: گاهى 
اوقات جا به جاشدن از محیط گرم به محیط سرد 
سبب مى شود تا سرما روى مفاصل و عضالت اثر 
گذاشــته، تولید درد کند و در واقع عضالت دچار 

تحریک عصبى مى شوند.
وى تأکید کرد: مهمترین علــت درد مفاصل در 
فصول سرد سال، سرمازدگى و گرفتگى عضالت 

است. در واقع سرماى شــدید باعث مى شود بدن 
فرد از خود انقباض نشــان دهد که منجر به بروز 
دردهایى همچون کمردرد، زانودرد و ... شود. وى افزود: 
همچنین سرما منجر به درد در سطوح مفصلى مى شود، 
به طورى که مى توان گفــت بدن نیز در برابر این 

موضوع عکس العمل نشان مى دهد.
مقتدرى در ادامه تصریح کرد: علت دیگر مى تواند 
این باشد که کاهش فشار هوا اجازه مى دهد تا مایع 
به بافت هاى بدن وارد، به فضاى اطراف مفاصل 

گسترش یافته و باعث افزایش درد شود.
این متخصــص طب فیزیکى خاطرنشــان کرد: 
ازجمله دالیل دیگر جهــت افزایش درد مفاصل 
در سرما مى توان به افت آستانه درد در آب و هواى 
سرد اشــاره کرد، زیرا معموًال هنگام شدت هواى 
ســرد کمتر احتمال دارد فرد به خارج از خانه رفته 
و ورزش کنــد و این عامل بــر روى خلق و خوى 
بیمار تأثیر گذاشته و به تشــدید در آرتروز کمک 

مى کند.
وى تصریح کرد: گرما و ســرما هرکدام مى توانند 
درکاهش درد مفاصل نقش مؤثرى را بازى کنند. 
گرماى موضعى به شل کردن ماهیچه ها کمک 
مى کند، ســرد کردن براى کاهش تــورم و درد 
مفصلى مؤثر است و جابه جایى بین درمان گرم و 
سرد مى تواند براى مدیریت درد آرتریت مزایاى 

عالى را ارائه دهد.

بهترین مواد غذایى براى جلوگیرى از خشکى پوست

ى هاى اشــباع نشــده به عالوه
یک نیروگاه تغذیه اى  ت و
حسوب مى شود. مصرف 
اگزما و اشعه ماوراء رابر

ىکند.

ب
ت

د. خیار 

ر ردوی
بگیرید.  ید بهره و

سرما 
دردمفاصل
را تشدید مى کند 
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 آذرى 2 سال دیگر ابقا شد مصاف سپاهان- گچساران در لیگ برتر هندبال
 در هفته پنجم لیگ برتر هندبال دو تیم نفت و گاز گچساران و فوالد مبارکه سپاهان به مصاف هم خواهند رفت. 

  دور رفت سى امین دوره لیگ برتر هندبال به ایستگاه پنجم خود رسید. در این هفته چهار دیدار در شهرهاى گچساران، ماهشهر، اراك و 
کرمان پیگیرى مى شود. در اولین دیدار، هپکو اراك به مصاف نیروى زمینى ارتش مى رود. در دیگر رقابت، سنگ آهن بافق که در رده دوم 
جدول لیگ برتر قرار دارد در  ماهشهر به مصاف تیم پتروشیمى این شهر مى رود و براى حفظ جایگاه خود نیاز به این برد خارج از خانه دارد.
کبیر موتور کازرون تیم رده سومى لیگ برتر هم مهمان مس کرمان اســت و هپکو اراك و نیروى زمینى ارتش هم در اراك به مصاف 

یکدیگر خواهند رفت.

سعید آذرى به مدت 2 سال دیگر به عنوان عضو هیات مدیره باشگاه ذوب آهن باقى ماند.
  جلسه هیات مدیره باشگاه فرهنگى ورزشى ذوب آهن اصفهان  در محل ستاد باشگاه تشــکیل شد و در این جلسه سعید آذرى با راى 

اکثریت اعضا به مدت دوسال دیگر در سمت مدیرعامل باشگاه فرهنگى ورزشى ذوب آهن ابقا گردید.
در این جلسه همچنین دو عضو جدید هیات مدیره این باشگاه معرفى شدند.

بر این اساس،هیات مدیره ذوب آهن ضمن تشکر از همکارى آقایان مهندس ناصر و مهندس طیب نیا، آقایان احمد جمشیدى و اصغر 
بَرشان را به عنوان اعضاى جایگزین معرفى کرد.

 

کى روش امروز نه فقط نام سرمربى تیم ملى که نام مهاجم تیم ذوب آهن هم هست. مهاجم برزیلى به نام استنلى 
کى روش که حضورش در تیم اصفهانى از همان ابتدا با حرف و حدیث همراه بود.

مسئله عدم حضور این بازیکن در لیگ هاى رده AوB و حتى مسائلى چون تخلف در ارائه مدارك نادرست 
خبرهایى بود که حول محور حضور این بازیکن در فوتبال ایران وجود داشت. البته او از سوى سازمان لیگ با 
مجوز موقت اجازه همراهى تیمش را گرفت و در دو بازى اخیر ذوب آهن به میدان رفت. او در هر دو بازى نمایش 
خوبى داشت و بعد از بازى خوب برابر سایپا این بار برابر پدیده اولین گلش را با لباس ذوب آهن به ثمر رساند. 

گفتگو با این بازیکن را از دست ندهید:

اولین سئوالى که درباره شما به ذهن مى رسد اســمتان است. کى روش؟ آیا 
مى دانید کى روش مهمترین فرد فوتبال ایران به حساب مى آید؟

نه واقعاً نمى دانستم کى روش دیگرى هم در فوتبال ایران هست چرا که برزیلى هستم و کارلوس کى روش 
پرتغالى است.

مشکالتى در ابتداى فصل براى عقد قرارداد با ذوب آهن داشتید. این مشکل حل 
شد یا در چه مرحله اى است؟

این مشکالت را  باشگاه و مدیر عامل باشگاه با تالش زیادى که انجام دادند حل کردند و من هم دارم براى 
ذوب آهن بازى مى کنم.

از رزومه تان بگویید و این که فوتبال را از کجا آغاز کردید و در چه تیم ها و لیگ 
هایى بازى کردید؟

در تیم هاى زیادى بازى کرده ام. ســانتاکروز، ردبول برزیل، براگانتیون، رمو، کیتوسانگا (لیگ دو 
ژاپن) رزنده (سرى Dبرزیل) و... .

قبل از اینکه به ذوب آهن بیایید از فوتبال ایران شناخت داشتید؟
بله مى شناختم. چند تا از دوستانم به ایران آمده بودند مثل تادئو روگرینو (مهاجم برزیلى پرسپولیس سال 94) که 

در ایران بازى کرده و  خیلى از فوتبال ایران تعریف مى کرد. از طریق این ها از فوتبال ایران شناخت پیدا کردم.

فوتبال ایران را چگونه ارزیابى مى کنى و کدام بازیکنان و تیم ها از نظرت عملکرد 
و توانایى بیشترى دارند؟

من هنوز زیاد تیم هاى ایران را خوب نمى شناسم که بگویم  کدام تیم یا بازیکن خوب است اما  به زودى جواب 
این سوالتان را مى دهم. اما آنچه تا امروز دیده ام این که فوتبال ایران سطح  خیلى خوبى دارد و  دینامیک است و 

بازیکنان سرعتى دارد و از نظر فیزیکى و هوش قوى هستند.

است؟ چه چیزهایى از زندگى در اصفهان چگونه 
توجهــت را جلب زمان حضورت در ایران 

باعــث تعجبت کرده و چه چیزهایى 
شده است؟

مهربان دارد. همه جا اصفهان زیبا و قشنگ است و مردمى 
کمى اســت که در با آدم خوب برخورد مى شود. البته مدت 

به همین دلیل خیلى اصفهان هستم و هنوز چیز زیادى ندیدم 
با برزیل فرق دارد من متعجب نشدم. مى دانم  آداب و رسوم اینجا 
اســالمى داشــتم اماآشنایى  کمى با فضاى زندگى در کشور 

تفاوت هایى دارد... . خب مى دانســتم زندگى در ایران 

 قلعه نویى با من تماس گرفت !
استاندار اصفهان گفت: هماهنگى هاى الزم براى برگزارى دیدارهاى 
خانگى ذوب آهن در ورزشگاه نقش جهان صورت گرفته و به مدیران 2 
باشگاه نیز  اعالم شد که اگر مشکلى در هزینه ها باشد حاضر به مشارکت 

هستیم. 
رســول زرگرپور در گفتگویى دربــاره انتقال دیدارهــاى تیم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان به ورزشــگاه نقش جهان اصفهان، اظهار داشــت: 
ورزشگاه نقش جهان متعلق به کل استان اصفهان است البته در این راه 

فوالد مبارکه با ایثارگرى خود منابع کافى را براى تکمیل این ورزشگاه 
تأمین کرد.

وى تصریح کرد: طى صحبت با مدیر عامل فوالد مبارکه بر این موضوع 
تأکید شد که امکان برگزارى دیدارهاى بقیه تیم هاى اصفهان نیز در این 

ورزشگاه فراهم شود.
اســتاندار اصفهان ادامــه داد: امیــر قلعه نویى، ســرمربى ذوب آهن 
در تماس با بنده دغدغــه خود را براى برگــزارى دیدارهاى ذوب آهن 

در داخل شــهر اصفهان مطرح کرد و اعالم کرد برگــزارى دیدارهاى 
ذوب آهن در شهر قم مناسب نیست.

وى گفــت: هماهنگى هــاى الزم نیــز در این زمینه صــورت گرفته
 و دیدارهــاى مــد نظــر ذوب آهــن در ورزشــگاه نقش جهــان
 صــورت مى گیــرد و بــه مدیــران 2 باشــگاه نیــز اعــالم شــد
 کــه اگــر مشــکلى در هزینه هــا باشــد حاضــر بــه مشــارکت

 هستیم.

نصف جهــان   حاال نوجوانان فوتبالیســت ایران 
بعد از صعود به جمع هشت تیم نهایى جام جهانى  
بیش از هر زمانى مورد تمجید مردم و رسانه ها قرار 

گرفته اند.
برد در رقابت هاى جهانى همــواره آرزوى فوتبال 
دوســتان ایرانى بوده؛ ولى از پانزدهم مهرماه که 
شاگردان عباس چمنیان بعد از آماده سازى منظم 
پا به مهم ترین تورنمت پیش روى خود گذاشتند، 
نه تنها توانســتند خالق پیروزى شــوند، بلکه تا 
حاال دست از یکه تازى بر نداشتند و با فراموشى 
پیروزى هاى پُر گل و دیدارهاى قبل، بازى به بازى 

پیش مى روند تا به یادماندنى تر شوند.
ملى پوشان فوتبال نوجوان ایران در عین ناباورى 
مرحله گروهى را با 9 امتیاز و 10 گل زده پشت سر 

گذاشــتند که با این عملکرد به نظر نمى رسید در 
مرحله یک هشتم نهایى جام جهانى،  ز کار چندان 
دشوارى برابر مکزیک داشته باشند؛ اما این تیم که 
33 روز قبل قهرمان کونکاکاف شده بود نشان داد 

حریف قدرتمندترى براى ایران است.
اما با این حال، نوجوانان ایرانى که کاپیتان خود را 
نیز به دلیل محرومیت در زمین نداشتند و خستگى 
دیدارهاى ســنگین گروهى در ســاق هایشان 
احساس مى شــد قبل از 15 دقیقه ابتدایى کار را 
تمام کردند و توانستند با زدن دو گل با آرامش خاطر 

بیشترى به کارشان ادامه دهند.
با اینکه ایران یک گل از مکزیــک دریافت کرد و 
در نیمه دوم زیر فشــار حمالت این تیم بود؛ اما 
نوجوانان فوتبال کشورمان با غیرت مثال زدنى تا 

لحظه آخر دست از تالش خود بر نداشتند و اگر هم 
خوش شانس بودند مى توانستند مثل گینه، آلمان و 
کاستاریکا گل هاى بیشترى بزنند؛ ولى با این وجود 
به هدف اصلى که پیروزى بود دســت یافتند و به 

مرحله یک چهارم جام جهانى صعود کردند.
نوجوانان افتخارآفرین فوتبــال ایران بعد از خلق 
چهارمین شگفتى در رقابت هاى جهانى و برد نفس 
گیر برابر مکزیک، در ورزشگاه جواهر لعل نهرو حلقه 
شادى زدند و با باال بردن دست گره کرده خود فریاد 
شادى در گوآ سر دادند تا همه هواداران فوتبال ایران 
با امید بیشترى به آنها نگاه و امید داشته باشند و از 
این افتخارآفرینى احساس غرور کنند. پسران  با 
غیرت ایران، شما این روزها نماد غرور وطن تان 

هستید.

 نماد غرور این روزهاى ایران  

 فردا در اصفهان
ذذوب آهن- پارس جنوبى

نوبى فردا در اص
ذوب آهن- پارس ج

نوبى فردا در اص
ذوب آهن- پارس ج

ریبانه در نقش جهان
میزبانى غ

ریبانه در نقش جهان
میزبانى غ

است. البته نباید فراموش کرد که شاگردان 
مهدى تارتار از نزدیک ترین تعقیب کننده شــان 

یعنى پرسپولیس یک بازى بیشتر انجام داده اند.
میزبانى از حریفى که برخالف انتظار طى هفته هاى اخیر جایگاه خود 
را در صدر جدول حفظ کرده است به خودى به خود تقابل با آن را ویژه 
مى کند اما آنچه بیش از رویارویى با صدرنشین غیرمنتظره لیگ در 

آستانه این دیدار آن را خاص نمود محل نامعلوم برگزارى اش بود.
پس از آغاز عملیات جایگزینى چمن ورزشگاه فوالدشهر ذوب آهن 
باید 2 تا 3 دیدار خانگى اش در لیگ برتر را جایى به غیر از استادیوم 
اختصاصى خود برگزار نماید. هزینه باالى اجاره ورزشگاه نقش جهان 
مدیران باشگاه ذوب آهن را به صرافت برگزارى دیدارهاى خانگى 
این تیم در ورزشــگاه یادگار امام (ره) قم انداخته بود. با وســاطت 
اســتاندار اصفهان و همکارى مدیرعامل کارخانــه فوالد مبارکه و 
باشگاه سپاهان اما این اتفاق نامتعارف نیفتاد تا ذوب آهن براى اولین 
بار در دیدار با پارس جنوبى از هفته دهم لیگ برتر در ورزشگاه نقش 

جهان میزبان شود.
با اینکه ذوب آهن در این مسابقه میزبان است اما این دیدار سومین 
بازى هر 2 تیم میزبان و میهمان در ورزشــگاه نقش جهان پس از 
بازگشایى مجدد آن محسوب مى شــود. جالب آنکه اگر قرار باشد 
تنها دیدارهاى رسمى مالك محاسبه قرار گیرد پارس جنوبى حتى 

نسبت به ذوب آهن تجربه بیشــترى براى بازى در نقش جهان دارد 
زیرا برخالف میزبان که یکى از دفعات حضورش در این استادیوم به 
شهرآورد دوستانه پیش از شروع فصل مربوط مى شود هر 2 مسابقه 
پارس جنوبى در نقش جهان رســمى بوده که اولى در چارچوب جام 
حذفى فصل پیش و دومى در قالب لیگ برتر امســال برابر سپاهان 

برگزار شده است.

  پــس از ســالها میزبانــى در فوالدشــهر، ایــن بــار 
ذوب آهنى ها در نقش جهان پذیراى رقیــب خود خواهند بود.یک 

میزبانى احتماال غریبانه..
  ذوب آهن از ساعت 16 و 50 دقیقه فردا( جمعه) در ورزشگاه نقش 
جهان میزبان پارس جنوبى است. این مســابقه تنها دیدار از هفته 
دهم لیگ برتر است که در آخرین روز از هفته جارى برگزار مى شود.

سبزپوشان اصفهانى هفته گذشته بازى 2 بر صفر برده را با تساوى 
برابر پدیده عوض کردند تا با قناعت به تک امتیاز آن بازى بیرون از 
خانه از ورود به دایره مدعیان بازبمانند و همچنان در میانه هاى جدول 

جاى خوش کنند.
میهمان ذوب آهــن اما اکنــون در همان جایگاهى قــرار دارد که 
تالش هاى تیم اصفهانى و البته بسیارى دیگر از تیم هاى مدعى براى 
رسیدن و حتى نزدیک شدن به آن تا این لحظه به شکست منجر شده 
است. از 9 هفته سپرى شده از لیگ هفدهم پارس جنوبى در 6 هفته 
صدرنشین بوده است. به عبارت دیگر، این تیم تازه وارد به لیگ برتر 
در دو، سوم از زمان مسابقات باالترین رتبه جدول را در اختیار داشته 

است؟ چه چیزهایى اززندگى در اصفهان چگونه 
جلبزمان حضورت در ایران توجهــت را
باعــث تعجبتکرده و چه چیزهایى 

شده است؟
مهربان دارد. همه جااصفهان زیبا و قشنگ است و مردمى 
کمى اســت که دربا آدم خوب برخورد مى شود. البته مدت 
به همین دلیل خیلىاصفهانهستم و هنوز چیز زیادى ندیدم

با برزیل فرق دارد منمتعجب نشدم. مى دانم  آداب و رسوم اینجا 
اســالمى داشــتم اماآشنایى  کمى با فضاى زندگىدر کشور

تفاوت هایى دارد... . خب مى دانســتم زندگى در ایران 

یدارهاى 

ت گرفته
 جهــان
شــد الم
شــارکت

براى موفقیت ذوب آهن 
حسابى مى جنگم

کى روش:
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گفتگو با ملى پوش والیبال  نشسته اصفهان

 راه اندازى تیم والیبال
 با عمه!

به  بهانــه  روز پارالمپیک ایمنا به ســراغ زینب ملکى 
ملى پوش والیبال  نشســته اصفهان و باشگاه سپاهان 
رفته اســت. ملکى در کارنامه ورزشــى خود حضور در 
تورنمنت هاى مختلفى از جمله مسابقات قهرمانى کشور، 
لیگ برتر، مسابقات آســیایى، بین قاره اى و پارالمپیک 
2016 ریو را به ثبت رسانده است. بخشى از گفتگوى با 

ملکى را در ادامه مى خوانید:
در مــورد معلولیتــت توضیــح 

مى دهى؟
از بدو تولد هر 2 پایم از زیر زانو معلول بود و تا ســن 7 
سالگى قادر به راه رفتن نبودم. با عمل هاى جراحى که 
انجام دادم توانســتم راه بروم اما معلولیتم به طور کامل 

برطرف نشده است.
در خانواده ات فرد دیگرى مشکل 

معلولیت دارد؟
برادر کوچک ترم هم از ناحیه هر 2 پا معلول است و براى 
راه رفتن از پروتز اســتفاده مى کند. پدر و مادرم ازدواج 
فامیلى داشــتند. آزمایش ژنتیک هم که رفتیم گفتند 
بخشــى از این معلولیت مربوط به تأثیرات بمب هاى 
شیمیایى است که پدرم در زمان حضور در جبهه تحت 

تأثیر آنها قرار گرفته است.
چه شــد که والیبال نشســته را 

انتخاب کردى؟
به رشته والیبال عالقه زیادى داشتم با توجه به معلولیتم 

ل  لیبــا ا و
را  نشســته 

انتخاب کردم. عمه  من مربى ورزش اســت و با کمک 
او تیم والیبال نشسته شهرســتان مبارکه را راه اندازى 
کردیــم و از همین جا هــم تمریناتم کم کم بیشــتر 

شد.
تمرین با این شــرایط جسمانى 
برایت محدودیتى ایجاد نمى کند؟

چون از بدو تولد با این معلولیت به دنیا آمدم راحت تر با این 
مسئله کنار مى آیم و به همین دلیل به چشم خودم سختى 
به نظر نمى آید و تمریناتم را راحت تر انجام مى دهم. شاید 
در برخى مواقع محدودیت حرکتى داشــته باشم اما از 

اعضاى سالم بدنم استفاده مى کنم.
بــراى چــه مســابقاتى آماده 

مى شوى؟
مردادماه ســال آینده باید در مســابقات جهانى هلند 
شــرکت کنیم که اولین حضور ما در مسابقات جهانى 
والیبال نشسته محســوب مى شــود. براى حضور در 
رقابت هاى لیگ برتر نیز تمرینات بدنسازى و توپى را 
انفرادى انجام مى دهم تا تمرینات تیم سپاهان شروع

 شود.
آرزوى ورزشى ات چیست؟
بتوانم مدال طالى پارالمپیک را به دست آورم. 

نصف جهان این بهترین فرصت براى کرانچار است که 
به شکلى خوب و با کسب دومین پیروزى متوالى تا حدود 

زیادى تیمش را از بحران خارج کند.
 سپاهان از ساعت 15  امروز( پنج شــنبه) در ورزشگاه 
بنیان دیزل تبریز میهمان گسترش فوالد است.  یاران 
زالتکو کرانچار هفته گذشته با برترى برابر سیاه جامگان 
ســرانجام اولین برد خانگى فصل را جشــن گرفتند. با 
پیروزى برابر میهمان مشهدى نه فقط طلسم نبردن این 
فصل سپاهان در ورزشگاه نقش جهان شکسته شد که 
تیم اصفهانى چهار پله در جدول صعود کرد. اگرچه حتى 
پس از واریز ســه امتیاز آن دیدار خانگى طالیى پوشان 
همچنــان در نیمه پایینى جدول جــاى دارند و جایگاه 
فعلى شان به هیچ وجه درخور آنها به عنوان ُپرافتخارترین 
تیم لیگ برتر نیســت اما پیروزى در آن مسابقه به این 
دلیل اهمیت ویژه اى داشــت که به منزله پایان موقتى 
بحران در تیم اصفهانى بود. براى آنکه حضور شاگردان 
زالتکو کرانچار در ساحل آرامش بیشتر از یک هفته دوام 
داشته باشد آنها محکوم به آن هستند تا از آوردگاه تبریز 

با امتیاز به اصفهان بازگردند.
با اتکا به برد هفته گذشــته، سپاهان دست کم تا اطالع 
ثانوى دیگر یک تیم بحران زده محســوب نمى شــود 
اما اوضاع در اردوگاه رقیب همچنان آشــفته است. از 
9 هفته سپرى شــده از لیگ هفدهم گسترش فوالد 6 
هفته قعرنشین لیگ بوده اســت. به عبارت دیگر، تیم 
تبریزى دو، ســوم از فصل جدید را در پایین ترین نقطه 

جدول گذرانده است.
نتایج ضعیف گسترش فوالد در شــروع لیگ مدیران 

باشگاه تبریزى را مجاب کرد تا پس از 
باخت در شهرآورد تبریز در هفته هشتم لیگ 

برتر دســت به تغییرات کادر فنى بزنند و فیروز 
کریمــى را جایگزین لوکا بوناچیــچ نمایند. در واقع، 

ســپاهان اگر 2 هفته زودتر به گسترش فوالد مى رسید 
یک داربى دیگر بین مربیان کروات فوتبال ایران شکل 
مى گرفت اما با برکنارى بوناچیچ توفیق دست وپنجه نرم 

کردن با دومین مربى هموطن به کرانچار دست نداد.
  گسترش فوالد در حالى پا به این دیدار مى گذارد که پس 
از تعطیالت چندروزه لیگ برتر، در دیدار گذشــته خود 
مقابل پیکان تهران قرار گرفت و با یک گل از این تیم 
شکست خورد. آبى هاى تبریز در 5 دیدار اخیر خود، یک 

برد، یک تساوى و 3 شکست تجربه کرده اند.
تیم میزبان در حال حاضر با کسب 7 امتیاز از 27 امتیاز 
ممکن در 9 بازى گذشته، در قعر جدول رده بندى قرار 
گرفته و  مى خواهد با کسب 3 امتیاز این دیدار خانگى، 
خود را در بهترین حالت به رده دوازدهم جدول برساند. 
شکست در این دیدار برابر است با تداوم حضور گسترش 
فوالد در قعر جدول 16 تیمى لیگ هفدهم.شــاگردان 
کرانچار نیــز از 9 بازى قبلى 10 امتیاز کســب کرده و 
در رده دهم جدول قرار گرفته اند. ســپاهان در صورت 
کسب 3 امتیاز دیدار با گسترش فوالد مى تواند به صعود 
4 پله اى امیدوار باشد اما شکست در این دیدار، مى تواند 

سپاهان را به رده چهاردهم جدول برساند.
 گسترش فوالد و سپاهان تاکنون 8 بار در لیگ برتر به 
مصاف هم رفته اند که سهم گسترش فوالد 2 برد و سهم 
سپاهان 4 برد بوده و 2 دیدار نیز با نتیجه تساوى به پایان 

ه  سید ر
است.

فوالد  گسترش 
در 4 دیدارى که میزبان 
سپاهان بوده 2 بار این تیم را شکست داده و یک بار نیز 
از سپاهان شکست خورده است. 2 تیم در یک دیدار نیز 

به نتیجه تساوى رضایت داده اند.  
سپاهان در 8 بازى گذشته 11 بار دروازه آبى هاى تبریز 
را باز کرده و 6 گل نیز از این تیم دریافت کرده اســت. 
میانگین گل براى هر یک از بازى هاى گسترش فوالد 

و سپاهان حدود 2 گل است.
2 تیم گسترش فوالد و سپاهان در حالى به مصاف هم 
مى روند که از ابتداى لیگ هفدهم تاکنون موفق نشده اند 
به نیمه نخست جدول برسند. سپاهان در هفته اول لیگ 
برتر در رده هشــتم جدول قرار گرفت و پس از آن بین 

رده هاى دهم و چهاردهم حضور داشته است.
گســترش فوالد نیز از همان هفته اول قعرنشین لیگ 
هفدهم بوده و تنها در هفته هاى ســوم، چهارم و هفتم 
به ترتیب در رده هاى دوازدهم، پانزدهم و سیزدهم قرار 

گرفته است.
 در تیم گسترش فوالد، رضا خالقى فر با به ثمر رساندن 
3 گل بهترین گلزن آبى هاى تبریز محسوب مى شود، 
جالل الدین على محمدى نیز بــا 4 گل، بهترین گلزن 

سپاهان است.
  اما دیروز سرمربیان دو تیم در نشست خبرى قبل از این 

بازى 
ضــر  حا

و  شــدند 
دیــدگاه هاى خود 

را بیان کردند.  
در  کرانچــار  زالتکــو 

کنفرانــس خبــرى راجع بــه این 
دیــدار اظهــار کــرد: مقابــل تیمى به 

میدان مى رویم که با توجه بــه بازیکنانى که 
دارد، قرار گرفتن در قعر جدول، ســزاوارش نیست 

و گسترشــى ها مســتحق حضور در رده هــاى باالتر 
هســتند. وى افزود: با توجه به بردى که هفته گذشته 
مقابل سیاه جامگان کســب کردیم و با توجه به بازى  
باکیفیتى که مقابل پرسپولیس داشــتیم، توانستیم به 
شرایطى برسیم که براى پیروزى در هر بازى جاه طلب

 باشیم.
وى در خصوص غایبان تیمش بــراى بازى امروز بیان 
کرد: خوشبختانه محرومى براى این بازى نداریم و فقط 
عزت اهللا پورقاز را به علت مصدومیت در اختیار نخواهیم 
داشــت. در ابتداى فصل، انتخاب بازیکنــان ما کامًال 
درست بود اما متاســفانه در اردوهاى پیش فصل یا در 

خالل رقابت هاى فصل دچار مصدومیت شدند .

نصف جهان این بهترین فرصت براى کرانچار است که 
به شکلى خوب و با کسب دومین پیروزى متوالى تا حدود 

زیادى تیمش را از بحران خارج کند.
5 سپاهان از ساعت 15  امروز( پنج شــنبه) در ورزشگاه 
بنیان دیزل تبریز میهمان گسترش فوالد است.  یاران 
زالتکو کرانچار هفته گذشته با برترى برابر سیاه جامگان 
ســرانجام اولین برد خانگى فصل را جشــن گرفتند. با 
پیروزى برابر میهمان مشهدى نه فقط طلسم نبردن این 
فصل سپاهان در ورزشگاه نقش جهان شکسته شد که 
تیم اصفهانى چهار پله در جدول صعود کرد. اگرچه حتى 
پس از واریز ســه امتیاز آن دیدار خانگى طالیى پوشان 
همچنــان در نیمه پایینى جدول جــاى دارند و جایگاه 
فعلى شان به هیچ وجه درخور آنها به عنوان ُپرافتخارترین 
تیم لیگ برتر نیســت اما پیروزى در آن مسابقه به این 
دلیل اهمیت ویژه اى داشــت که به منزله پایان موقتى 
بحران در تیم اصفهانى بود. براى آنکه حضور شاگردان 
زالتکو کرانچار در ساحل آرامش بیشتر از یک هفته دوام 
داشته باشد آنها محکوم به آن هستند تا از آوردگاه تبریز 

با امتیاز به اصفهان بازگردند.
با اتکا به برد هفته گذشــته، سپاهان دست کم تا اطالع 
ثانوى دیگر یک تیم بحران زده محســوب نمى شــود 
اما اوضاع در اردوگاه رقیب همچنان آشــفته است. از 
6 هفته سپرى شــده از لیگ هفدهم گسترش فوالد 6 9

هفته قعرنشین لیگ بوده اســت. به عبارت دیگر، تیم 
نقطه پایینترین در را فصلجدید از ســوم تبریزىدو،

باشگاه تبریزى را مجاب کرد تا پس از 
باخت در شهرآورد تبریز در هفته هشتم لیگ 

برتر دســت به تغییرات کادر فنى بزنند و فیروز 
کریمــى را جایگزین لوکا بوناچیــچ نمایند. در واقع، 

2ســپاهان اگر 2 هفته زودتر به گسترش فوالد مى رسید 
یک داربى دیگر بین مربیان کروات فوتبال ایران شکل 
مى گرفت اما با برکنارى بوناچیچ توفیق دست وپنجه نرم 

کردن با دومین مربى هموطن به کرانچار دست نداد.
  گسترش فوالد در حالى پا به این دیدار مى گذارد که پس 
از تعطیالت چندروزه لیگ برتر، در دیدار گذشــته خود 
مقابل پیکان تهران قرار گرفت و با یک گل از این تیم 
5شکست خورد. آبى هاى تبریز در 5 دیدار اخیر خود، یک 

3برد، یک تساوى و 3 شکست تجربه کرده اند.
7 امتیاز از 27 امتیاز  7تیم میزبان در حال حاضر با کسب 7
9ممکن در 9 بازى گذشته، در قعر جدول رده بندى قرار 
3گرفته و  مى خواهد با کسب 3 امتیاز این دیدار خانگى، 
خود را در بهترین حالت به رده دوازدهم جدول برساند. 
شکست در این دیدار برابر است با تداوم حضور گسترش 
6فوالد در قعر جدول 16 تیمى لیگ هفدهم.شــاگردان 
9کرانچار نیــز از 9 بازى قبلى 10 امتیاز کســب کرده و 
در رده دهم جدول قرار گرفته اند. ســپاهان در صورت 
3کسب 3 امتیاز دیدار با گسترش فوالد مى تواند به صعود 
4 پله اى امیدوار باشد اما شکست در این دیدار، مى تواند 

سپاهان را به رده چهاردهم جدول برساند.
به لیگبرتر در بار تاکنون8 سپاهان و 8گسترشفوالد

ه  سید ر
است.

فوالد  گسترش 
4 دیدارى که میزبان  4در
2سپاهان بوده 2 بار این تیم را شکست داده و یک بار نیز 
2از سپاهان شکست خورده است. 2 تیم در یک دیدار نیز 

به نتیجه تساوى رضایت داده اند.  
8سپاهان در 8 بازى گذشته 11 بار دروازه آبى هاى تبریز 
6را باز کرده و 6 گل نیز از این تیم دریافت کرده اســت. 
میانگین گل براى هر یک از بازى هاى گسترش فوالد 

2و سپاهان حدود 2 گل است.
2 تیم گسترش فوالد و سپاهان در حالى به مصاف هم 
مى روند که از ابتداى لیگ هفدهم تاکنون موفق نشده اند 
به نیمه نخست جدول برسند. سپاهان در هفته اول لیگ 
برتر در رده هشــتم جدول قرار گرفت و پس از آن بین 

رده هاى دهم و چهاردهم حضور داشته است.
گســترش فوالد نیز از همان هفته اول قعرنشین لیگ 
هفدهم بوده و تنها در هفته هاى ســوم، چهارم و هفتم 
به ترتیب در رده هاى دوازدهم، پانزدهم و سیزدهم قرار 

گرفته است.
 در تیم گسترش فوالد، رضا خالقى فر با به ثمر رساندن 
3 گل بهترین گلزن آبى هاى تبریز محسوب مى شود، 
بهترینگلزن 4گل، بــا نیز 4جاللالدینعلىمحمدى

بازى 
ضــر  حا

و  شــدند 
دیــدگاه هاى خود

را بیان کردند.  
در  کرانچــار  زالتکــو 

کنفرانــس خبــرى راجع بــه این 
مقابــلتیمى به  دیــدار اظهــار کــرد:

میدان مى رویم که با توجه بــه بازیکنانى که 
دارد، قرار گرفتن در قعر جدول، ســزاوارش نیست 

و گسترشــى ها مســتحق حضور در رده هــاى باالتر
هســتند. وى افزود: با توجه به بردى که هفته گذشته
مقابل سیاه جامگان کســب کردیم و با توجه به بازى 
باکیفیتى که مقابل پرسپولیس داشــتیم، توانستیم به
بازى جاه طلب شرایطى برسیم که براى پیروزى در هر

 باشیم.
وى در خصوص غایبان تیمش بــراى بازى امروز بیان
کرد: خوشبختانه محرومى براى این بازى نداریم و فقط
عزت اهللا پورقاز را به علت مصدومیت در اختیار نخواهیم
کامًال ما بازیکنــان انتخاب ابتداىفصل، در داشــت.

از چندى قبل شایعاتى شنیده مى شــود در مورد اینکه پخش مســتقیم هاى تلویزیون به خاطر و با 
هماهنگى یکى از سایت هاى اینترنتى با مشکل و شــائبه مواجه شده است . به طور  مثال براى بازى 
نوجوانان تبلیغ نمى شود و بازى پرسپولیس 20 دقیقه با تاخیر روى آنتن مى رود و در همین فاصله سایت 

هاى پخش مستقیم فرصت دارند که بینندگان را بربایند. 
در حالى که از ساعت 19:30 بازى پرسپولیس - الهالل در مرحله نیمه نهایى لیگ قهرمانان آسیا آغاز 
شده بود مسووالن صداوسیما با عدم پخش این مســابقه برخالف روى اعصاب بینندگان تلویزیونى 

رفتند. 
در حالى که از چند روز قبل قول پخش این مسابقه از شبکه سوم داده شده بود و مردم پاى گیرنده ها 
نشسته بودند اما به بهانه تصاویر نادرست و خراب تا ساعت 19:50 دقیقه پیمان یوسفى و على انصاریان 

و فرشاد پیوس با هم صحبت مى کردند و در همین دقایق پرسپولیس گل برترى را به ثمر رساند. 
این اتفاق در شرایطى رخ مى دهد که شبکه بین اسپورت صاحب اصلى تصاویر به راحتى این بازى را 

پخش مى کرد و مشکلى نداشت. 
از چندى قبل شایعاتى شنیده مى شــود در مورد اینکه پخش مســتقیم هاى تلویزیون به خاطر و با 
هماهنگى یکى از سایت هاى اینترنتى با مشکل و شــائبه مواجه شده است . به طور  مثال براى بازى 
نوجوانان تبلیغ نمى شود و بازى پرسپولیس 20 دقیقه با تاخیر روى آنتن مى رود و در همین فاصله سایت 

هاى پخش مستقیم فرصت دارند که بینندگان را بربایند.  
باید دید توضیح مســووالن صدا وسیما در مورد این اشــکاالت عجیب و غریب در پخش تلویزیونى 

چیست و این شایعات و شائبات چقدر صحت دارد؟

گرچه پرســپولیس پیش از آغاز دیدار برگشت برابر الهالل نیز 
شانس صعودش به فینال بســیار کم بود، اما شروع رویایى تیم 
برانکو همه را به آنچه چند ماه قبل در دیدار بارسا برابر پارى سن 
ژرمن دیده بودند امیدوار کرد. اما نباید فراموش کرد که براى رقم 
خوردن معجزه، عالوه بر احساسات فرازمینى به ابزارى نیز احتیاج 

است که پرسپولیس امسال از آن بى بهره بود.
■  شــخصیت بازى هاى بزرگ: ســالها غیبت در سطح اول 
فوتبال آسیا باعث شده بود تا به نوعى این تیم شخصیت حضور 
در بازى هاى بزرگ را از دســت داده و براى بازگشت به جمع 
مدعیان کمبودهاى فراوانى داشته باشد. فراموش نکنیم حریف 
پرسپولیس سالهاى سال اســت در باالترین سطح آسیا حضور 

داشته و معموال پاى ثابت مراحل نهایى لیگ قهرمانان است.
 اما در آن سو پرسپولیس بعد از نسل طالیى دهه 70 خود تیمى 

بى آزار در آسیا بود .
■  تماشــاگران: در خاطرمان اســت که در معجزه نوکمپ، 
تماشاگران نقش مهمى را ایفا کردند و همان هایى که در دقیقه 
87 و پیش از آن ســه گل تاریخى به قول فردوسى پور آن قدر 
حوصله داشتند که هنوز با تشویق ایسلندى به بلوگرانا روحیه مى 

دادند، در نهایت نقش مهمى در صعود تیم انریکه ایفا کردند.
 اما به هر دلیلى، پرسپولیس در فصل جارى از نعمت تماشاگر بى 
بهره بود و فقط در 2 بازى مرحله گروهى توانست از امتیاز ویژه 
خود نسبت به اعراب در فوتبال آسیا بهره ببرد. تصور اینکه بعد از 
گل دقایق ابتدایى منشا آزادى تبدیل به چه جهنمى براى الهالل 

مى شد خیلى هم دشوار نیست.
■  ستارگان بزرگ: در معجزه بارســا، نقش ستارگان بیش از 
هر چیز دیگرى روى نمایش بلوگرانا تاثیر داشــته و آنها بودند 
که توانستند بارسا را راهى مرحله بعد کنند.بسیارى از گل هاى 
نماینده اســپانیا در آن دیدار روى خالقیت فردى و درخشش 
ستارگان بارسا به ثمر رسید ، نبود ســتاره اى مانند طارمى که 
با سهل انگارى پرسپولیس را در چنین مرحله اى تنها گذاشت 
و غیبت 3 عنصر مهم خط دفاعى مانند انصارى، ســیدجالل و 
کامیابى نیا در بازى رفت باعث شد تا الهالل با دستاوردى بزرگ 

راهى مسقط شود.
رفتار حرفه اى: مرور چهره مصمم نیمــار در دقیقه 88 بازى با 
پى اس جى  که منتج به گل چهارم بلوگرانا شــد شاید یکى از 
پنهان ترین وجوه بازگشت تاریخى بلوگرانا باشد اما شاید چنین 

روحیه اى در پرسپولیس دیده نشد.  

رژه 20 دقیقه اى صدا و سیما
 روى اعصاب مردم

پرسپولیس، زور معجزه را هم نداشت

مظاهرى: به کمتر از قهرمانى فکر نمى کنیم 
دروازه بــان گچســارانى تیــم ذوب آهــن مــى گوید که 
بــراى شــادى هــواداران و کارکنــان ذوب آهــن تالش 

مى کنند
 رشید مظاهرى درباره وضعیت تیمشــان در این روزها گفت: 
تیم ما تاکنــون بازیهاى خوبى انجام داده اما نتوانســته نتایج 
درخشــانى بگیرد، همه بازیکنان و کادرفنى همدل شده ایم 
تا از ایــن بازى بــراى قهرمانى بجنگیم، پــارس جنوبى تیم 

بسیار خوبى اســت و با تمام احترامى که براى این تیم قائلم، 
ما تنها به ســه امتیاز فکر مى کنیم و مــى خواهیم به پیروزى 

برسیم.
دروازه بان تیم ذوب آهن همچنین افــزود: تفکر ما با حضور 
آقاى قلعه نویــى و مدیریت آقاى آذرى تنهــا و تنها قهرمانى 
اســت، به چیزى کم تــر از آن راضــى نمى شــویم و حتى 
فکر نمــى کنیم، من واقعا پتانســیل قهرمانــى را در تیممان 

مى بینم و تمام تالشــم را براى رســیدن به این هدف انجام
 مى دهم.

مظاهــرى همچنیــن گفــت: امیــدوارم بــه خواســته 
خــود برســیم تــا کارگــران زحمتکــش ذوب آهــن را 
شــاد کنیم، آنهــا بدانند همــه ما قــدر زحماتشــان را مى 
دانیــم و همــه بــراى موفقیــت نــام ذوب آهــن تالش

 مى کنیم. 

وقتى از فرهاد مجیدى به عنوان یکى از کاندیداهاى دستیارى وینفرد شفر 
نام برده شد، تعدادى از پیشکسوتان این تیم که اکثرا عضو کمیته فنى هم 
بودند جوانى مجیدى را بهانه کردند و مدعى شدند براى او زود است که به 
عنوان مربى به استقالل بیاید و ممکن است خیلى زود «حیا کن رها کن» 
بشنود و بسوزد! این مخالفت ها سرانجام کار خود را کرد و   به طور رسمى 

بیژن طاهرى 56 ساله به عنوان دستیار شفر معرفى شد.
از همان ابتدا هم مشــخص بود که مخالفت با مجیدى توسط کمیته فنى، 
دالیلى غیر فنى دارد. اتفاقا جوانى یکى از فاکتورهاى مثبت مجیدى و دیگر 
کاندیداهاى هم سن و سال او بود و اگر قرار بود مجیدى مربیگرى را شروع 
کند همین حاال وقتش بود. توجیه ترس از سوختن مجیدى و شنیدن 
«حیا کن رها کن» هم خنده دارتر از بهانه جوانى بود. فرهاد قرار 
بود دستیار شفر شود و مسلما اگر قرار بود کسى این شعارها را 

بشنود آن شخص، وینفر شفر بود نه دستیارانش!
حاال اما یک مربى 56 ساله که از قضا عضو همین کمیته فنى بوده با رزومه اى 
نه چندان قابل اعتنا به عنوان دستیار شــفر انتخاب و معرفى شده است. 
انتخابى عجیب که مى تواند سواالتى را در اذهان هواداران استقالل ایجاد 
کند. مثال اینکه چرا یک مربى 56 ساله باید دستیار شفر شود؟ آیا قرار است 
او چیزى از این مربى آلمانى یاد بگیرد و در سال هاى آینده مثال بعد از 60 
سالگى، در اولین تجربه سرمربیگرى، روى نیمکت استقالل بنشیند؟  بهتر 

نبود این فرصت در اختیار یک مربى جوان تر و باانگیزه تر قرار بگیرد؟
قبال بارها درباره ماجراى کمیته فنى و انتخاب شفر و انتخاب دستیارانش 
صحبت شده است و معرفى رسمى  طاهرى نشان داد که همه گمانه زنى ها 
درست بوده و مدیران و مسئوالن باشــگاه همه چیز را موبه مو و به دقت 

برنامه ریزى کرده بودند.   

فرصتى که از دست رفت

د، امروز در تبریز
سپاهان- گسترش فوال

یزیز

در تبریز، زهرت را بریز!در تبریز، زهرت را بریز!

 به جایى رسیده بودم که حتى در خانه و در کنار خانواده نمى توانستم فوتبال 
نگاه کنم.  این یکى از تلخ ترین و تاثیرگذارترین جمالت امیرمحمد مظلوم 
در مصاحبه با عادل فردوسى پور در برنامه  اخیر 90 بود. مظلوم  مهمان برنامه 
90 بود و قرار بود از آنچه باعث شده او از سطح پدیده فوتبال نوجوانان آسیا 
به تنفر از تماشاى فوتبال برسد حرف بزند. منتظر بودیم تا او با یک افشاگرى 
تکان دهنده فوتبال ایران را به هم بریزد و باعث شود تا مدیران و مسئوالن 
فوتبال ما به خودشان بیایند و کمى احساس مســئولیت کنند. اما در پایان 
مصاحبه هیچ اثرى از حس دلســوزى اول مصاحبه براى این بازیکن باقى 

نمانده بود.
مظلوم در تمام طول مصاحبه همه ارکان و عوامل فوتبال ایران را در ناکامى 

خود مقصر دانست. او امکانات فوتبال ایران، دالل ها، بى اعتنایى مربیان تیم 
ملى و مدیران فدراسیون، ماجراى خدمت سربازى و ... را عامل افت وحشتناك 
فوتبال خود معرفى کرد اما هرگز از نقش خودش در این اتفاق حرفى نزد و 
تنها چند بار آن هم از سر بى میلى به گفتن کلمه «اشتباه» اکتفا کرد! به نظر 
مى رسید اتفاقات بد زندگى و اشتباهات او بســیار بزرگ تر از چیزى بود که 
روى آنتن زنده صدا و سیما قابل گفتن باشد و طبیعى بود که مظلوم از بیان آن 
طفره برود اما او حتى درباره تمرین نکردنش بعد از اولین بازى براى سایپا هم 
هیچ دلیل قانع کننده اى نیاورد تا نقش بزرگ خودش در ناکامى اش پنهان 
بماند. در پایان مصاحبه، دیگر کمتر کسى با او همذات پندارى مى کرد و بیشتر 
مخاطبان نقش خود امیرمحمد را در قربانى شــدنش بیشتر از دیگر عوامل 

مى دانستند. البته قرار نیست نقش کمبودها و نقایص سیستم مدیریتى فوتبال 
را در محو شدن استعدادها نادیده بگیریم اما نباید خودمان را هم پشت این 
کمبودها پنهان کنیم. «مظلوم نمایى» و ایفاى نقش یک قربانى و البته نادیده 
گرفتن اشتباهات خودمان، تنها راه را براى تکرار این اشتباهات باز مى کند. 
مظلوم و امثال او تا وقتى اشتباهات خود را نپذیرند و از قبول آنها طفره بروند 
در مسیر درست قرار نخواهند گرفت. مظلوم قول داد که دوباره به سطح اول 
فوتبال ایران برگردد اما او باید این را بداند که این اتفاق فقط وقتى مى افتد که 
از گذشته خود عبرت بگیرد، در غیر این صورت، همه چیز براى او تکرار خواهد 
شد و او چند سال بعد، حتى به عنوان یک درس عبرت هم مهمان برنامه 90 

نخواهد شد چه برسد به عنوان یک ستاره بین المللى! 

«مظلوم»  نمایى!
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وکیل قاتل «بنیتا» از طــرف موکلش به حکم قصاص 
قضات دادگاه کیفرى استان تهران اعتراض کرد تا پرونده 

در دیوان عالى کشور بررسى شود.
«محمد» 27 ساله 29 تیر امسال، بنیتا را همراه خودروى 
پدرش در مشیریه تهران دزدید و ســاعتى بعد آن را در 
مامازند پاکدشت رها کرد. شش روز بعد، خودرو از سوى 
پلیس پیدا شــد، اما بنیتا بر اثر گرمازدگى جان خود را از 
دست داده بود. جلسه دادگاه، اواخر شهریور در دو نوبت 
در شعبه نهم دادگاه کیفرى استان تهران برگزار و حکم 

قصاص، چهار روز بعد از پایان دادگاه صادر شد.
اســماعیل ســلیمانى، وکیل متهم از اعتراض به حکم 
موکلش خبر داد و گفت: «قضات دادگاه با استناد به بند 
(پ) ماده 290 قانون مجازات اســالمى، حکم قصاص 
صادر کرده اند، درحالى که موکلم نه قصد قتل داشــته و 
نه اقدامش کشنده بوده اســت. بنابراین از نظر من و به 
استناد بند (الف) ماده 291، عمل ارتکابى از سوى متهم 
قتل شبه عمد اســت و نباید حکم قصاص صادر مى شد. 
همچنین اگر یک درصد هم به این نتیجه برسیم، عمل 

متهم شبه عمد بوده، نباید قصاص در نظر گرفته شود.»
وى درباره دالیل اثبات شبه عمد بودن قتل گفت: «متهم 
پراید را به قصد سرقت با خود برد اما وقتى با بنیتا مواجه 
شد، خودرو را در یکى از خیابان هاى پرتردد مامازند، زیر 
سایه درخت، با کولر روشن و به شکل مورب، جلوى یک 
مجموعه آپارتمانى بزرگ، میدان تره بار و استخر رها کرد. 
ضمن اینکه روز رها کردن خودرو، مصادف با پنج شنبه 

بازار و شلوغى منطقه بود.»
ســلیمانى افزود: «همین که متهم فن خودرو را روشن 
کرده نشان مى دهد رفتارش در راستاى حفظ و نگهدارى 
از کودك بوده اســت. او در دادگاه گفت نمى دانست اگر 
ماشــین را خاموش کند، کولر نمى تواند باد ســرد بزند. 
همچنین متهم ماشین را زیر یک پل یا خارج از شهر رها 
نکرد و تصور مى کرد به دلیل تحت تعقیب بودن از سوى 
پلیس، در صورت پارك کردن خودرو در یک منطقه شلوغ، 
حتمًا پیدا مى شود.» وى جو رسانه اى ایجاد شده در زمان 
حادثه و رسیدگى سریع به پرونده را در صدور حکم قصاص 
مؤثر دانست و تصریح کرد: «در الیحه اعتراضى از قضات 
دیوان عالى کشور خواستیم این موضوع را در نظر بگیرند. 
ضمن اینکه انتقادهایى نسبت به عملکرد پلیس در کشف 

خودرو داشتیم که به آن نیز اشاره شده است.»
سلیمانى  گفت: «به نظر من با توجه به واقعیات پرونده باید 
اتهام موکل شبه عمد شــود. ما در مورد حبس و مجازات 
تکمیلى ولو اینکه 50 سال هم باشد، حرفى نداریم چون 
عمل زشت بود و جامعه جریحه دار شد، اما قصاص نفس 

متفاوت است.»

پدر اهورا: همسرم شریک جرم 
مرگ فرزندم است

هنوزمدت زیادى از ماجراى قتل هولناك چند کودك 
به نام هاى «بنیتا»،«آتنا»، «ابوالفضل» و «ملیکا» 
نگذشته که این بار شهر رشت، طى چند روز گذشته 
عزادار پسر بچه اى اســت که قربانى خشم یک مرد 

متجاوز شده است.
دراین واقعه هولناك که در یکى ازمحله هاى این شهر 
رخ داد کودکى به نام «اهورا» پس ازشــکنجه هاى 
وحشــیانه، تجاوز و ضرب و شتم شــدید، سرانجام 
با وجود تالش هاى تیم درمانى، در آغوش مرگ آرام 
گرفت. روز شــنبه 22مهر صداى فریاد هاى نحیف 
کودك معصوم از خانه اى دریکى ازمحله هاى رشت به 
گوش همسایه ها رسید. آنها که به شدت نگران شده 
بودند شتابان خود را مقابل خانه مورد نظررساندند، اما 
تالش براى بازکردن در خانه بى فایده ماند. به همین 
خاطر با پلیس 110 تماس گرفته و کمک خواستند. 
مأموران پس از رســیدن به خانه مورد نظر، وقتى با 
دربسته روبه روشدند، ازطریق حیاط وارد خانه شده و 
به محض ورود به داخل ساختمان با پیکر خون آلود و 
اهورا کوچولو روى زمین روبه روشدند.این درحالى بود 

که قاتل بى تفاوت روى مبل نشسته بود.
بالفاصله هماهنگى الزم براى انتقال کودك معصوم 
به بیمارستان پورسیناى رشت صورت گرفت و تالش 
تیم درمانى براى نجات پسرکوچولو آغازشد. ازطرف 
دیگربا اعالم موضوع به بازپرس کشــیک دادسرا، 
متهم پرونده کودك آزارى دستگیر و راهى کالنترى 
شد، اما صبح دوشنبه 24 مهر، از بیمارستان خبر رسید 
پسرکوچولو بر اثر شــدت جراحت هاى وارده جان 

باخته است.
عصریک شــنبه 23 مهر متهم بازداشــت شــد و 
درحضورکارآگاهان پلیس شــهر رشت اعتراف کرد 
که پســرخوانده اش را مورد آزار و اذیــت قرار داده و 
زمانى که کودك از درد گریه مى کرده چند بار سر او را 

به دیوار کوبیده و...

پیکر کودك جانباخته نیز براى بررســى بیشــتر به 
پزشکى قانونى انتقال یافت تا علت اصلى مرگ روشن 
شود. بررسى هاى مقدماتى پزشکى قانونى هم نشان 
داد پسرکوچولو به شدت مورد تجاوز قرارگرفته است. 

 تجاوز جنسى تأیید نشد!
دادستان رشت در خبرى اعالم کرد: پزشکى قانونى 
تجاوز به اهورا دو ساله را توسط ناپدرى اش تأیید نکرد 

و علت مرگ را ضربه مغزى اعالم کرد.
حجت االسالم والمســلمین على مصطفوى نیا در 
این خصوص اظهار داشت: چند روز پیش گزارشى را 
دریافت کردیم مبنى بر قتل کودك دو سال و هشت 
ماهه اى در بیمارستان، ماجرا از این قرار بود که ناپدرى 
این کودك سر اهورا را چند بار به دیوار کوبیده و بعد این 
کار به داخل کوچه رفته و از مردم کمک خواسته است. 
بعد از انتقال کودك توسط همسایگان به بیمارستان، 
متأسفانه تالش پزشکان به سرانجام نرسید و اهورا 
فوت کرد. وى افزود: مأموران بعد از بررســى ها به 
ناپدرى این کودك مظنون شــده و وى را دستگیر 
کردند. این مرد جوان که در مقابل شــواهد مقاومت 
مى کرد در آخر مدعى شد که شیطان به جلدم آمد و 
یک لحظه از خود بى خود شــدم و من اصًال مشکل 
روحى و روانى ندارم اما نمى دانم چرا یک لحظه به 

ذهنم این فکر رسید که باید اهورا را به قتل برسانم.
دادستان رشت گفت: خبرهایى مبنى بر تجاوز ناپدرى 
منتشر شــده است که پزشــکى قانونى این را تأیید 
نمى کند و علت اصلى مرگ را خونریزى مغزى اعالم 
کرده است. متاسفانه پزشکى قانونى آثار سوختگى 
تازه روى انگشتان دست و پاى این کودك دوساله را 
گزارش کرده است. متهم تفهیم اتهام شده و حال در 

بازداشت موقت به سر مى برد.
وى افزود: در تحقیقات نخست مشخص شده است 
که قاتل مشکل روحى نداشته و در زمان ارتکاب قتل 

مواد مخدر مصرف نکرده است.
به گزارش رکنا، این در حالى است که کادر پزشکى 
بیمارستان پورسینا، بهزیســتى شهرستان رشت و 
پدر اهورا تجاوز به این کودك را تأیید کرده اند و قاتل 

کودك دو ساله به تجاوز اعتراف کرده بود.
 رضــا جعفرى، معــاون امور اجتماعى بهزیســتى 
اســتان گیالن نیز در خبرى اعالم کرد: طى معاینه 

کارشناسان وقوع کودك آزارى جنسى تأیید شد.

 از خون جگرگوشه ام نمى گذرم
پدرپســرکوچولو درباره این جنایت هولناك گفت: 
«وقتى این خبــر را به من دادنــد در گیالن نبودم. 
ساعت پنج و نیم به بیمارستان رسیدم که متوجه شدم 
خیلى از کارکنان بیمارستان ناراحت هستند. وقتى با 
پزشــک متخصص صحبت کردم گفتند که بچه از 
لحاظ ریوى نابود شده و ضربه مغزى شده و ضریب 
هوشى اش هم 6 درصد است. دکترهاى بیمارستان 
همانجا تشخیص دادند که پســرم مورد آزار جنسى 
قرارگرفته است.ولى همسرسابقم همه چیز را انکار 
مى کرد. قبل از تماس بیمارستان، مدیرساختمانى که 
همسرسابقم و شوهرش درآنجا زندگى مى کردند به 
من زنگ زد. من خیلى نمى خواهم مسائل را باز کنم. 
ولى کارهایى در آن ســاختمان کردند که در  شأن و 
شخصیت ساکنان مجتمع نبود. اهالى آنجا با من در 
ارتباط هستند و حاضرند شهادت دهند که چه اتفاقاتى 
افتاده است. مدیرمجتمع یک هفته قبل به محل کارم 
آمد و گفت که صداى ناله هاى اهورا را مى شنوند. این 
مسائل قبًال اتفاق افتاده است و قابل توجیه نیست. 
همسرسابقم دو ماه بچه را به من نشان نمى داد فقط 
به این بهانه که من نفقه نمى دادم. مدیر ساختمان یک 
هفته قبل ازکشته شدن پسرم به من گفت آدم هاى 
زیادى به مجتمع مى آیند و بوى مواد مخدر و تریاك و 
شیشه در ساختمان مى پیچد. من این مسائل را به پدر و 

مادرهمسرسابقم 
چنین  کــه  گفتم 

اتفاقى مى افتد و جلوى این 
کار را بگیرید. ولى آنها مى گفتند:"به 

ما مربوط نیست و ما نمى توانیم جلوى آنها را بگیریم." 
با این حال شکایتنامه خودم را درباره عدم صالحیت 
مادرفرزندم در اختیار قاضى قرار داده بودم. چون طبق 
قانون بچه تا هفت سالگى باید در کنار مادرش باشد و 

سیر ادارى این شکایت هم در حال انجام بود.»
پدر اهــورا در ادامه گفت: «وقتى همســایه ها وارد 
اتاق شــدند دیده بودند که پسرم روى زمین افتاده و 
خونریزى شدید دارد. یکى از همسایه ها که اطالعات 
پزشکى داشــت دیده که بچه نفس نمى کشد. آنها 
بچه را به بیمارستان رازى رساندند. ولى بیمارستان 
رازى قبول نکرد و به بیمارستان پورسینا فرستادند. 
جالب است قاتل پسرم در بیمارستان خودش را جاى 
من جازده و گفته پدر بچه است. آنطورهم که شنیدم 
گفته بچه داخل دستشــویى یا حمام افتاده است.» 
پدر اهورا در ادامه با مقصر دانســتن همسرسابقش 
درمرگ فرزندشــان گفت: «من این موضوع را به 
زودى اعالم مى کنم که چرا این خانم پاى خودش را 
از این ماجرا کنار کشیده چون خودش را نمى خواهد 
به عنوان شــریک جرم معرفى کند. من از ایشــان 
شکایت کردم چون خودش مقصر است که این اتفاق 
افتاده است. قاتل فرزندم گفته که خودش دختر دو 
ساله دارد و هرگز چنین کارى نمى کند. جالب است که 
پزشکى قانونى اصرار بر آزار جنسى داشت ولى همسر 
سابقم اصرار مى کرد که شوهرش این کارها را نکرده 
است. اما تمام حقایق روشن شده و بقیه ماجراها هم 
مشخص خواهد شد. ضمن اینکه من به هیچ عنوان 

از خون جگرگوشه ام نمى گذرم.» 

زن 147 کیلویى آمریکایى که قصد تنبیه برادر 
زاده اش را داشت ناخواسته به اقدامى مرگبار 
دست زد، او وزن ســنگین خود را روى بدن 

برادرزاده انداخت و خفه اش کرد.
متهم «ورونیکا پوزى» 64 ساله به جرم قتل 
برادر زاده 9 ساله خود «دریکا» در خانه اى در 

فلوریدا دستگیر شده است.

بنابر گزارش هــاى پلیس قتــل در مقابل 
چشــمان اعضاى خانواده دختر که به عنوان 
دو متهم دیگر پرونده شناخته شده اند صورت 

گرفته است.
 قاتل پس از دســتگیرى اعتــراف کرده که 
براى تنبیه و به خواست اعضاى خانواده دختر 
روى وى نشســته و در همان زمان قربانى 

بیان کرده که دیگر نمى تواند نفس بکشد و 
صدایش قطع شده و با وجودى اینکه آنها با 
اورژانس تماس گرفته اند نتوانسته اند کودك 

را نجات دهند.
هر ســه متهم پرونده به ترتیب با قرار وثیقه 
125 هــزار دالر، 75 هــزار دالر و 50 هزار 

دالرى راهى زندان شدند. 

  زن سنگین وزن
 با نشستن روى برادرزاده اش 
او را کشت

یک مــادر آمریکایى بخاطر گذاشــتن دو 
فرزند خردســالش در داخل فر روشــن و 
فرســتادن تصویر ویدئویى این اقدام براى 

همسرش متهم به قتل شد.
به گزارش ایسنا، بنابر اعالم پلیس آتالنتا 
در ایالت جورجیا این مادر دو پســر دو ساله 

و یکســاله خود را داخل فر گذاشته و آن را 
روشن کرده و سپس تصاویر این اقدام خود 

را براى همسرش فرستاده است.
پلیس آتالنتا اعالم کرد: شــواهد حاکى از 
آن اســت که این زن 24 ساله دو فرزندش 
را کشــته و اکنون به دو فقــره قتل متهم 

شده است.
دوستان و اعضاى خانواده این زن به پلیس 
گفته اند که او به بیمارى روانى مبتال بوده 

است.
هنوز علت دقیق مرگ این دو کودك به طور 
رسمى تأیید نشده و پلیس در انتظار نتایج 

کالبدشکافى است. 

مادرى 2 فرزندش را زنده پخت! 

اعتراض دقیقه نودى
قاتل بنیتا به حکم قصاص

رئیس پلیس دشتستان استان بوشهر از دستگیرى سارق کیف قاپ با ده فقره سرقت در 
این شهرستان خبر داد. 

سرهنگ سید جواد رضوى در تشــریح خبر گفت: در راســتاى مبارزه و برخورد قاطع 
با ســرقت و در پى وقوع چند فقره کیف قاپى در سطح شــهر برازجان تالش وسیع و 
گسترده اى جهت شناسایى و دستگیرى سارق یا سارقان وکشف سرقت هاى احتمالى 
آغاز شد. وى افزود: با تحقیقات میدانى انجام شــده و تجزیه و تحلیل اخبار و اطالعات 
واصله توسط مأموران پلیس آگاهى، سارق شناسایى و پس از هماهنگى با مقام قضائى 
دستگیر و براى انجام تحقیقات به پلیس آگاهى منتقل شد. این مقام انتظامى اظهار داشت: 
متهم در تحقیقات و بررسى هاى به عمل آمده و در مواجهه با شواهد و قرائن ارائه شده از 
سوى مأموران به ارتکاب ده فقره کیف قاپى از بانوان در شهر برازجان اعتراف کرد و پس 
از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات جهت سیر مراحل قانونى تحویل مراجع قضائى شد. 

مرد صاحبخانه با گذشت 
دو ماه از مرگ دختر مستأجر به عنوان 

تنها مظنون پرونده بازداشت شد.
اوایل مرداد امســال خانواده اى با حضور در اداره پلیس آگاهى تهران اعالم 

کردند دختر 36 ساله خانواده ناپدید شده است. شاکى به افسر تحقیق گفت: «دخترم ساکن تهران 
است و در شرکتى کار مى کند. قرار بود تا دو هفته دیگر براى زندگى به آلمان برود که ناپدید شد. تلفن همراهش خاموش است 

و همخانه اش نیز از او خبرى ندارد.» 
با دستور بازپرس سجاد منافى آذر، رئیس شعبه سوم دادســراى جنایى تهران تحقیقات پلیسى ادامه یافت تا اینکه جسد دختر 
گمشده چند روز بعد در مسیل آب محله خواجه عبدا... تهران کشف شد. این درحالى بود که پزشکى قانونى احتمال قتل دختر 
جوان را مطرح کرد. با گذشت دو ماه مأموران به سرنخ هایى دست یافتند که نشان مى داد، او با مرد صاحبخانه اش تلفنى در ارتباط 

بوده و آخرین بار هم با او دیده شده است.
شامگاه دوشنبه مرد صاحبخانه به عنوان تنها مظنون در مرگ او بازداشت شد. متهم به افسر تحقیق گفت: «کارمند یک شرکت 
مخابراتى هستم. خانه اى داشتم که یکسال و نیم پیش دختر فوت شــده همراه دخترى آن را اجاره کردند. پس از مدتى به هم 
عالقه مند شدیم و ارتباط دوستانه ما شکل گرفت. قرار بود او به آلمان سفر کند، اما دو هفته قبل از سفرش ناپدید شد. بعد از ده روز 
در تماس تلفنى با خانواده اش متوجه شدم او تصادف کرده است. زمانى که بازداشت شدم متوجه شدم مرگ او مشکوك است.»

تحقیقات پلیسى از تنها مظنون پرونده براى رازگشایى از مرگ دختر جوان ادامه دارد. 

سد دختر جوان
صاحبخانه دستگیر شدراز کشف ج

دستگیرى عامل 10 کیف قاپى در دشتستان

قاتل جوانى که قرار بود در شــهرکرد به دار مجازات آویخته شــود، با 
بخشش خانواده مقتول در پاى چوبه دار به شرط حفظ چند جزء از قرآن 

کریم از مرگ نجات یافت.
عضو شوراى اسالمى شهرکرد گفت: دو ســال قبل در یک نزاع دسته 
جمعى «محمدرضا صالحیان» قاتل 27 ساله، «اسدا... شفیعى» 54 ساله 

را به قتل رساند.
فرهاد رئیسى دهکردى افزود: پس از مدتى حکم اعدام قاتل صادر و قرار 
شد اعدام شــود. وى تصریح کرد: به همین منظور معتمدان و دو تن از 
اعضاى شوراى اسالمى شهرکرد در محل زندان حضور یافتند و با اولیاى 
دم شــامل برادر و مادر مقتول که خانواده اى متدین و ارزشى هستند، 
مذاکره کردند و در نهایت، خانواده شــفیعى قبول کردند در صورتى که 

قاتل بتواند طى سه ماه چند جزء از قرآن کریم را حفظ کند و در رفتارهاى 
خود تغییر اجتماعى ایجاد کند، بخشیده خواهد شد.

قرآن،  نجاتبخش فرد اعدامى از چوبه دار شد

ابعاد جدید پرونده قتل وحشیانه پسربچه 2/5  ساله
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«میهال کاسینسکى»، استاد دانشگاه استنفورد اذعان 
داشته که مى توان به کمک هوش مصنوعى، جنسیت 

افراد را از طریق چهره خوانى پیش بینى کرد.
هوش مصنوعى همچنین با استفاده از تصاویر مى تواند 
جهت گیرى هاى سیاســى افراد، داشــتن IQ باال، 
داشتن رفتار مجرمانه، ویژگى هاى شخصیتى خاص و 
بسیارى از جزئیات و مشخصات فردى و شخصى فرد 

را تشخیص دهد.
به همین طریق این طرح مى تواند به لحاظ اجتماعى، 
فوق العاده کارآمد باشد و به روند پیشگیرى از جرائم 

کمک شایانى نماید.
کاسینســکى در یک مصاحبــه جامع، 

برنامه هــاى فوق العــاده و گاها 
ناســازگار فناورى تشخیص 

چهره را مطرح کــرد. وى 
انتظار دارد که این برنامه ها، 
در آینده اى نزدیک ارائه 

گردد.
کاسینســکى سئواالت 
اخالقــى پیچیــده اى 
در مورد از بیــن رفتن 

تدریجى حریم خصوصى 
و سوءاســتفاده احتمالى از 

هوش مصنوعــى در مورد 
اشخاص آســیب پذیر  مطرح 

کرد.
وى اذعان داشــت: «چهره، 

نمایانگر طریف وسیعى از عوامل مانند سابقه زندگى، 
عوامل رشد و سالمتى انسان است. چهره ها، اطالعات 
زیادى در مورد افراد مى دهد و برنامه هاى کامپیوترى 
پیچیده با استفاده از مجموعه داده هاى وسیع مى توانند 
از تمایالت و گرایش افراد پرده بردارد و ویژگى کلیدى 

افراد را با دقت باال تشخیص دهند.»
وى در ادامــه صحبت هــاى خود افــزود: «هوش 
مصنوعى گیدر کاسینســکى، الگوریتمى است که از 
تصاویر دوســت یابى آنالین براى ایجاد یک برنامه 
استفاده مى کند و مى تواند با بررسى تعدادى عکس، 
جنســیت و تمایالت افراد را با درصد باالیى تخمین 

بزند.»
اما هوش مصنوعــى چهره خوانى جدید، 
مى تواند با بررســى تصاویــر افراد، 
تمایالت سیاسى آنها را تشخیص 
دهد. بــر اســاس پژوهش هاى 
صورت گرفته، تمایالت سیاسى 
مى تواند با ژنتیک یا عوامل رشد 
مرتبط باشد و به تمایزهاى قابل 

توجه در چهره ها منجر شود.
کاسینســکى اشــاره کرد که در 
پژوهش هاى خود دریافته اســت 
کــه «محافظــه کاران از لیبرال ها 
جذاب ترند.» شاید به این خاطر باشد 
که افراد خوش چهره، مزایاى بیشترى 

دارند و زندگى را بهتر مى گذرانند .

شرکت وان پالس تولیدکننده انواع گوشى هاى هوشمند 
مى گوید برنامه هاى خود بــراى جمع آورى اطالعات 
کاربران را تغییر داده تا حریم شخصى و امنیت آنها بهتر 

حفظ شود.
این شرکت گوشــى ســاز چینى در هفته هاى اخیر با 
حمالت و اعتراضات شــدید کاربران ورسانه ها مواجه 
بــوده، زیرا انبوهــى از اطالعات خصوصــى کاربران 
گوشــى هاى تولیدى خود را جمع آورى و براى مقاصد 

تبلیغاتى و بازاریابى مورد استفاده قرار مى دهد.
در گوشــى هاى وان پالس از سیستم عامل خاصى به 
نام اکسیژن استفاده مى شود که نسخه اى تغییر یافته از 
سیستم عامل اندروید است و از قابلیت هاى خاصى براى 
جمع آورى اطالعات کاربران به طور خودکار برخوردار 

است. یکى از گوشى هاى وان پالس که به طور گسترده 
بدین منظور به کار گرفته شده وان پالس 5 است.

از جمله اطالعات شخصى جمع آورى شده بدین شیوه 
که باعث اعتراض شــدید کاربران شــده مى توان به
 شماره هاى همراه افراد، اطالعات شبکه هاى واى  فاى 

مورد استفاده  ودیگر اطالعات حساس اشاره کرد.
وان پالس مــى گوید از نگرانى ها و حساســیت هاى 
کاربران برخوردار اســت و به آنها تضمیــن مى دهد 
که اطالعــات خصوصى و داده هایشــان را ایمن نگه 
مى دارد و هدف از این کار تنها بهبود خدمات ارائه شده 
بوده اســت. این شــرکت قبال هم تصریح کرده بود با 
مراجعه به بخش تنطیمات مى توان قابلیت ارسال این 

اطالعات را متوقف کرد. 

جراحان براى انجام برخى اعمال جراحى نیاز به اجراى 
دقیق برخى فرآیندها دارند و استفاده از روبات ها مى تواند 

به آنها در این زمینه کمک کند.
 Senhance نام یک دستیار روباتیک است که مى تواند 

به جراحان براى دسترســى به برخى نقاط دشوار بدن 
کمک کند و دقت جراحى را بیش از گذشته افزایش دهد.

روبات یادشده که تأییدیه هاى الزم را هم دریافت کرده، 
مى تواند با دقتى در حد چند میلیمتر به انجام برخى اعمال 
جراحى در بدن انســان کمک کند و استفاده آزمایشى 
از آن در 150 عمل جراحى نتایجى درخشان به همراه 

آورده است. دقت این روبات معادل دقت روبات داوینچى 
توصیف شده که براى انجام برخى اعمال جراحى مربوط 

به زنان مورد استفاده بوده است.
این روبات از قابلیت ردگیرى آنى چشم جراح براى کمک 
به او و همینطور ارسال آنى بازخورد فعالیت هاى انجام 
شده در حین جراحى برخوردار است و مشاهده نماى سه 
بعدى محیط جراحى را با استفاده از دوربین خود ممکن 
مى کند. انتظار مى رود در آینده نزدیک استفاده از این 
نوع روبات ها به طور چشــمگیرى در اتاق هاى عمل 

متداول گردد.

نام«بیبــى  بــه  اســتارتاپ  یــک  تازگــى  بــه 
گلیمپس»( BABYGlimpse) راه اندازى شــده که 
از DNAبراى پیش بینى ویژگى هایى که یک کودك به 

ارث مى برد استفاده مى کند.
ما داراى دو نسخه از هر ژن هستیم، زیرا  از هر یک از والدین 
خود یک نسخه را به ارث مى بریم و این دو ژن براى تشکیل 

ما با یکدیگر ادغام مى شوند.
اما حتى صفات ظاهرى ســاده نیز بر اساس DNA قابل 
تشخیص نیستند زیرا به عنوان مثال تغییرات ژنتیکى که 
سالیان قبل رخ داده اســت علت اصلى رنگ آبى در چشم 

انسان است.
محققان این شرکت ادعا مى کنند که از یادگیرى ماشینى و 
شبکه هاى عصبى براى ایجاد دقیق ترین نمرات خطر پلى 

ژنیک(چند ژنى) استفاده کرده اند.

به عبارت دیگر، آنها از الگوریتم هاى فانتزى براى پیش بینى 
اینکه چگونه تمام ژن هاى مختلف شــما ممکن است با 
ژن هاى شریک زندگى شــما ارتباط برقرار کنند، استفاده 

کرده اند.
این شرکت مى گوید که در این روش جدید ویژگى هایى از 
قبیل ظاهر فیزیکى و اجدادى و همچنین چیزهایى مانند 
آلرژى و شخصیت مورد بررسى قرار مى گیرد و به جاى اینکه 
بگویند که شما و همســرتان قطعا یک بچه با چشم هاى 
آبى خواهید داشت، مى گویند که به احتمال 50درصد آنها 
داراى چشم هاى آبى خواهند بود و نسبت به چه چیزهایى 

حساسیت خواهد داشت.
با این حال، این شرکت پیش از این اعالم کرده که فناورى 
جدید آنها نباید چیزى فراتر از یک سرگرمى براى والدین 

باشد.

Prison Run and Gun  بازى جدید، جالب و ســرگرم 

کننده با طراحى و ساخت فوق العاده در سبک بازیهاى 
اکشن از Quantized Bit براى اندروید است که با قیمت 
2,99 دالر در گوگل پلى عرضه شده و تا به امروز بیش 
از 10 هزار بار توســط کاربران اندرویدى سراسر جهان 
دریافت شــده و از محبوب ترین ها به شــمار مى رود . 
 Prison Run همانطور که از لوگو و اسکرین شات بازى
and Gun مشخص است با یک بازى پیکسلى و پلتفرمر 

مواجهید که در آن شما در نقش یک زندانى باید تالش 
بکنید تا بتوانید از این مکان ناخوشایند به بیرون فرار کنید! 

در صفحه دو بعدى، کنترل زندانى در دستان شماست به 
طورى که با دکمه هاى لمسى سمت چپ صفحه نمایش 
مى توانید به دو طرف حرکت کنید و با سه دکمه موجود 
در سمت راست بپرید، شلیک کنید و سالح ها را بردارید و 
یا بیندازید! در مسیر فرار شما از زندان با طیف گسترده اى 
از موانع روبرو میشوید که میخواهند شما را از فرار باز نگه 
دارند اما شما با قدرت روى خواسته تان ایستاده اید و قصد 
فرار دارید! اگر از عالقه مندان به بازیهاى پیکسلى، جالب 
و خوش ساخت با گیم پلى اعتیادآ ور هستید به هیچ وجه 

Prison Run and Gun را از دست ندهید!

  BlackBerry Camera عنــوان برنامه اى فوق العاده 
براى ثبت عکس و ضبط فیلم با کیفیت باال مى باشد که 
توسط شرکت معتبر BlackBerry Limited توسعه و در 
مارکت بزرگ گوگل پلى منتشــر شده است. تنظیمات 
حرفه اى موجود در ایــن دوربین کاربــران را قادر مى 
سازد تا از نهایت خالقیت خود در عکاسى استفاده کرده 
و تصاویرى منحصر به فرد را به ثبت برسانند. فوکوس 
به صورت کامال خودکار تنظیم شــده و مى توانید انواع 

فیلتر هاى زنده را بر روى تصاویر خود اعمال کنید. بهتر 
است به راحتى از کنار تصاویر ســلفى پاناروما نگذرید و 
با اســتفاده از این قابلیت منحصر به فرد دوستان خود را 
شگفت زده کنید. بهتر است بدانید که امکان ضبط فیلم با 
کیفیت  4k موجود است و تمامى فیلم ها با  fps  60ذخیره 
مى شوند! اگر به دنبال یک اپلیکیشــن جالب دوربین 
هستید به هیچ وجه BlackBerry Camera را از دست 

ندهید!

رامین مشکاه

 شبکه نوظهور ِمش با مزیت هاى فراوانى که به همراه دارد 
مى تواند انقالب بزرگى در نحوه ارتباطات و استفاده از اینترنت 

ایجاد کند. 

تعریف شبکه مش
در یک شبکه معمولى وایرلس، روتر وایرلس به مودم وصل 
مى شود و شروع به انتشار سیگنال براى دستگاه هاى دیگر 
مى کند. اگر سیگنال ضعیف باشــد، از یک ریپیتر استفاده 
مى شود تا طیف پوشش دهى سیگنال هاى روتر را افزایش 

دهد. در یک شبکه، تنها روتر است که دیتا توزیع مى کند.
اما، شبکه مش کامال متفاوت است. این شبکه داراى چندین 
نود نسبتا کوچک است. در این شبکه، هر کدام از نودها به نوبه 
خود دیتا را تقویت کرده و در توزیع و انتشار این دیتا در سطح 
شبکه مشارکت مى کنند. شبکه مش در هر دو شبکه باسیم 
و وایرلس قابل استفاده اســت، اما معموال براى ارتباطات 
وایرلس به کار مى رود. این نودها نه تنها در توزیع دیتا مشارکت 
دارند، بلکه با یکدیگر هم در ارتباط هستند. صدها نود متصل 
روى شبکه مى توانند اتصال شــبکه را به اشتراك بگذارند. 
یعنى، فضایى که این نوع شــبکه پوشــش مى دهد خیلى 
بزرگ تر از فضایى است که شبکه هاى معمولى و سنتى با 

تکیه بر روترهاى وایرلس پوشش مى دهند.
نودهاى مش در حقیقت توزیع کننده هاى کوچک رادیویى 
هستند که مشــابه روترهاى وایرلس عمل مى کنند. این 
 ab 802.11نودها از استانداردهاى معمول واى فاى مانند

استفاده مى کنند.

دو نوع شبکه مش وجود 
دارد: آن هــا مى توانند بــا یکى از 

روش هاى روتینگ یا فالدینگ پیام ها را تقویت و ارســال 
کنند. در روش فالدینگ یا سیل آسا سیگنال به همه نودها 
ارسال مى شود. اما در روتینگ، پیام ها در طول یک مسیر و 
با پرش از یک نود به نود دیگر ارســال مى شوند تا سرانجام 
به مقصد موردنظر برسند. نودها به گونه اى برنامه ریرى شده اند 
که نرم افزار به آن ها مى گوید که چگونه در یک شبکه بزرگ تر 
با یکدیگر در تعامل باشند. روش روتینگ دینامیک به نودها 
کمک مى کند تا خودشان به صورت خودکار سریع ترین و 
امن ترین مسیر را براى عبور دیتا انتخاب کنند. هر نود حاوى 
یک نرم افزار خود-ترمیم است. در شبکه هاى بزرگ معموال 
بیشتر از یک مسیر در دسترس اســت. این ترکیب باعث 

مى شود تا روش روتینگ نسبتا اطمینان پذیر باشد.

مزیت ها
بزرگ ترین مزیت شــبکه مش کوچک بودن نودهاست و 
این که مى توانند واقعا وایرلس باشــند. در این شبکه، فقط 
یک نود به مودم وصل مى شود و سیگنال اینترنت را توزیع 
مى کند. سایر نودها تنها به یک منبع تغذیه نیاز دارند. خانه ها و 
شرکت هاى کوچک مى توانند نودها را در جاهایى که سیگنال 
اینترنت ضعیف است اســتفاده کنند، اما حتما باید نزدیک 
به پریز برق باشند. براى کاربردهاى بزرگ تر مى توان از باترى 
و پنل هاى خورشیدى استفاده کرد.اگر قرار است نودها در 

فضاى بیرونى قرار گیرند 
باید از شیلدهاى مقاوم در برابر شرایط 
سخت آب وهوایى اســتفاده کرد. اندازه کوچک این نودها 

باعث مى شود تا بتوان از آن ها در هر جایى استفاده کرد.
یکى دیگر از مزیت هاى شــبکه مش سیگنال هاى قوى 
است. هر چه فاصله بین دستگاه و نزدیک ترین نود وایرلس 
کم شود، قدرت سیگنال بیشــتر مى شود. از جمله نام هاى 
معروفى که در حال حاضر شــبکه هاى مش خانگى تولید 
مى کنند مى توان از لینک ســیس Velop، نت گیر اوربى، 

گوگل واى فاى و ایرو نام برد.

مصارف خانگى
محبوبیت شــبکه هاى مش بــراى مصــارف خانگى و 
کســب وکارها روزبه روز در حال افزایش است. خانه هاى 
بزرگى که تا پیش از این پوشــش دهى اینترنت در آن ها با 
استفاده از شبکه هاى قدیمى و مرسوم دشوار بود به کمک 
شبکه هاى مش از پوشش مناسب و قدرت کافى برخوردار 
خواهند بود. هم چنیــن، خانه هایى که داراى چندین طبقه 
هستند یا به دلیل استفاده از مواد فلزى یا بتنى به عنوان یک 
مانع در برابر ســیگنال اینترنت عمل مى کنند با استفاده از 
شبکه مش به راحتى از سرویس اینترنت بهره مند مى شوند. 
سازندگان محصوالت شبکه در حال تولید نودهایى هستند 
که هم از نظر شکل ظاهرى زیبا هستند و هم این که با محیط 

داخلى خانه سازگارى دارند.

نصب، راه اندازى و استفاده از شبکه هاى مش فوق العاده 
ساده اســت. براى راه اندازى آن، حتى به کامپیوتر هم نیاز 
ندارید. تنها کافى اســت اسمارت فون داشــته باشید. این 
شبکه ها معموال با یک اپ رایگان همراه هستند که شما را 
در مراحل نصب راهنمایى مى کنند. یکى از نکات جالب این 
اپ، توانایى آن در تعیین محل قرارگیرى هر نود به منظور 
حداکثر پوشش اســت. خیلى از آن ها به طور خودکار کانال 
واى فاى و باند رادیو را براى بهترین حالت اســتفاده فراهم 
مى کنند. مدیریت این شبکه ها با اســتفاده از اسمارت فون 
خیلى ساده اســت. به کمک اپ تمام دستگاه هاى شبکه 
را مشــاهده مى کنید و هیچ فرآیند پیچیده و سختى وجود 
ندارد. در برخــى از موارد مى توانید با تکان دادن دســت یا 
فشردن یک دکمه به دستگاه هاى موجود در شبکه اولویت

 بدهید.

سایر کاربردها
کاربردهاى شــبکه هاى مش نامحدود اســت. شهرها و 
شهردارى ها با استفاده از این شــبکه قادر به پوشش تمام 
نقاط شهر هســتند. مکان هاى دورافتاده، دور از دسترس 
و کشورهاى در حال توســعه از جمله جاهایى هستند که 
شبکه مش در آن ها کاربرد فراوانى دارد. این شبکه ها قادر 
به مدیریت حجم عظیمى از دیتا هستند. در نتیجه، دانشگاه ها، 
بیمارستان ها و هتل ها بیشترین منفعت را از راه اندازى این 
شبکه مى برند. از آن جایى که، نصب و راه اندازى آن ها ساده 
است براى رویدادهاى موقت مانند همایش ها، کنسرت ها 
و مسابقات ورزشــى کاربرد زیادى دارند. مطمئنا در آینده 
نزدیک شاهد استفاده بیشتر از شبکه هاى مش در بخش هاى 

مختلف خواهیم بود.

رامین مشکاه

 شبکه نوظهور ِمش با مزیت هاى فراوانى که به همراه دارد 
مى تواند انقالب بزرگى در نحوه ارتباطات و استفاده از اینترنت 

دو نوع شبکه مش وجود ایجاد کند. 
دارد: آن هــا مى توانند بــا یکى از 

فضاى بیرونى قرار گیرند 
باید از شیلدهاى مقاوم در برابر شرایط 

نصب، راه اندازى و استفاده از شبکه هاى مش فوق العاده 
ساده اســت. براى راه اندازى آن، حتى به کامپیوتر هم نیاز 
ندارید. تنها کافى اســت اسمارت فون داشــته باشید. این 
شبکه ها معموال با یک اپ رایگان همراه هستند که شما را 
در مراحل نصب راهنمایى مى کنند. یکى از نکات جالب این 
اپ، توانایى آن در تعیین محل قرارگیرى هر نود به منظور 
حداکثر پوشش اســت. خیلى از آن ها به طور خودکار کانال 

انقالب بعدى صنعت شبکه و ارتباطات در راه استانقالب بعدى صنعت شبکه و ارتباطات در راه است

هوش مصنوعى
 سیاست ها و IQ را تشخیص مى دهد

چهره کودکتان را پیش از به دنیا آمدن ببینید!

هاى عصبى براى ایجاد دقیق ترین نمرات خطر پلى 
(چند ژنى) استفاده کرده اند.

جدید آنها نباید چیزى فراتر از یک سرگرمى براى والدین
باشد.

بازى اکشن «فرار از زندان» اندروید !

اپلیکیشن دوربین بلک برى اندروید

کاسینســکى در یک مصاحبــه جامع، 
برنامه هــاى فوق العــاده و گاها 

صخیص ناســازگار فناورى تش
ىىىىىىىى وىى چهره را مطرح کــرد.
انتظار دارد که این برنامه ها، 
در آینده اى نزدیک ارائه 

گردد.
کاسینســکى سئواالت 
اخالقــى پیچیــده اى 
در مورد از بیــن رفتن

تدریجى حریم خصوصى 
و سوءاســتفاده احتمالى از 

هوش مصنوعــى در مورد 
اشخاص آســیب پذیر  مطرح 

کرد.
وى اذعان داشــت: «چهره،

بزبزند.»
اما هوش مصنوعــى چهره خوانى جدید، 
ممى تواند با بررســى تصاویــر افراد، 
تتمایالت سیاسى آنها را تشخیص 
دهد. بــر اســاس پژوهش هاى 
صورت گرفته، تمایالت سیاسى 
مىتواند با ژنتیک یا عواملرشد 
مرتبط باشد و به تمایزهاى قابل 

توجه در چهره ها منجر شود.
ککاسینســکى اشــاره کرد که در

پپژوهش هاى خود دریافته اســت 
ککــه «محافظــه کاران از لیبرال ها 
جذاب ترند.» شاید به این خاطر باشد 
که افراد خوش چهره، مزایاى بیشترى 

دارند و زندگى را بهتر مى گذرانند .

سازنده موبایل چینىتغییر روش  سازنده موبایل چینىتغییر روش 
 براى حفظ حریم شخصى کاربران

افزایش دقت جراحى هاى پزشکى با یک روبات
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منبع: ایسنا

منبع: تسنیم 

منبع: خبرگزارى صدا و سیما 

منبع: خبرگزارى جمهورى اسالمى 

منبع: مهر 

منبع: میزان 

منبع: تسنیم

منبع:  ایرنا 

«قورى گل» (تاالب خشک) در 30 کیلومترى جنوب شرق تبریز و در 15 کیلومترى غرب شهر بستان آباد قرار 

جارى ناشى از برف و باران و چشمه هاى زیرزمینى 
ن کننده آب این تاالب از آب هاى 

گرفته است. منابع تأمی

فصلى، داراى اهمیت ملى و 
ن تاالب به دلیل پذیرا بودن شمارى از پرندگان حمایت شده مهاجر 

است. ای

بین المللى است.  

گشایش 
نمایشگاه مشترك 
آثار باستانى ایران 

و ارمنستان 
در تهران

«سوسن رشیدى» دختر 
کوچ نشین از ایل «زوله» عشایر 
کرمانشاه، 11  دوره قهرمان کیک 
بوکسینگ زنان کشور است و در 

حال حاضر براى مسابقات برون مرزى 
تمرینات فشرده اى را انجام

 مى دهد. با وجود سختى هاى زندگى 
کوچ نشینى و رفت و آمد فصلى در 

بین استان هاى کرمانشاه و خوزستان 
و از طرف دیگر مخالفت هاى خانواده، 
سوسن همواره با عشق و عالقه به 

ورزش خود ادامه داده است.

نمایشگاه تلکام 
2017 در تهران

روستاى «شاه شهیدان» در 60 کیلومترى شهرستان رودبار واقع شده است. این روستا 
از غرب به صخره بلند و زیباى «اسپهبدان» و کوه «درفک خورگام» ختم مى شود. صخره 

اسپهبدان با چشم انداز زیبا و منحصر به فرد در ضلع غربى روستا قرار دارد و با صعود به 
باالى آن تمام مناطق جلگه اى گیالن مشاهده مى شود.

آبگرفتگى معابر قائمشهر

رقابت بسکتبال 
تیم هاى دانشگاه 

آزاد و پدافند رعد 
خوزستان

بدون شرح




