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کى روش از رئیس فدراسیون کى روش از رئیس فدراسیون 
نمى ترسدنمى ترسد

 از عابدزاده بترسد؟ از عابدزاده بترسد؟

دارچین، سالمتى شما را 
تضمین مى کند 

11

10

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

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

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

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

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

اردشیر عسگرى سوادجانى شهردار ناییناردشیر عسگرى سوادجانى شهردار نایین

نوبت 
دوم

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

آیا مى دانید براى اینکه 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. 
ما  در لحظه   با شماییم

@nesfejahannewspaper

دخترم خواستدخترم خواست

م بـازى کنم
 در این فیل

م بـازى کنم
 در این فیل

دارچین، سالمتى شما راا
تضمین مى کند د 

11 14راز قتل شاهد سرقت هنوز فاش نشده است

از خرید 15
آیفون ایکس 

صرف نظر کنید!

خریریدد اززخ خاز خرید 155
ایکآیفون ایکس سونناآ سیفو یکسآیف
ر کصرف نظر کنی ظرصرف نظص نیف نص کنیف
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مشکالت دیـــوانه ام مشکالت دیـــوانه ام 

کرده استکرده است
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پاسخ به کنایه هاى عجیب نیما نکیساپاسخ به کنایه هاى عجیب نیما نکیسا
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فیلمبردارى فیلم سینمایى «لس آنجلس– 
تهران» به کارگردانى تینا پاکروان، در 

لس آنجلس به روزهاى پایانى خود 
نزدیک مى شود. از عوامل پشت 

صحنه این فیلم ســینمایى، 
فرشــاد محمدى با گروه 
همراه است و بقیه عوامل 
آمریکایى و ایرانیان مقیم 

آمریکا هستند.
پرویز پرستویى، مهناز افشار، 

ماهایا پطروسیان، ژوبین رهبر، 
شیرین یزدان بخش، زهیر یارى، بانى 

 پال شومون، على جناب و گوهر خیراندیش 
بازیگران این فیلم ســینمایى هستند. تینا 
پاکروان، تهیه کنندگــى «لس آنجلس- 
تهران» را با مشارکت على حسینى برعهده 

دارد.
این فیلــم ســینمایى در ژانر کمدى- 
فانتزى ســاخته مى شــود. فیلمنامه 

«لس آنجلس- تهران» به صورت 
مشترك توسط آنالى اکبرى و تینا 

پاکروان به نگارش در آمده است. 

انتشار نخستین تصاویر از گریم پژمان بازغى در 
قسمت دوم فیلم کودك «آهوى پیشونى سفید» 
با انتقاداتى پیرامون شباهت فراوان این گریم با 
گریم هاى «جانى دپ» در فیلم هاى «چارلى و 
کارخانه شکالت سازى» و «آلیس در سرزمین 

عجایب» مواجه شد.

حاال پژمان بازغى در نخســتین گفتگویى که 
پیرامون «آهوى پیشونى سفید2» داشته بدون 
اینکه به این شباهت اشــاره کند از درخواست 
دخترش براى حضور در این فیلم سخن گفت. 
پژمان بازغى به ایسنا گفت: سیدجواد هاشمى 
به عنوان فردى که سال ها عمر خود را با کودکان 

سپرى کرده توانسته در این اثر همچون «آهوى 
پیشونى سفید» ارتباط خوبى با آنها برقرار کند. 
شاهد این ُمدعا اظهارات دخترم است چراکه پس 
از تماشاى «آهوى پیشونى سفید» از من خواست 
اگر پیشنهاد بازى در فصل هاى بعدى را داشتم 

حتماً بپذیریم.
بازغى اضافه کرد: حتى بازیگرانى همچون اکبر 
عبدى، رضا رویگرى، آتیال پســیانى، محمود 
جعفرى و حسین محب اهرى نیز بازیگرى را با 

کار کودك آغاز کرده اند.
او با انتقاد از مهجوریت ساخت فیلم براى کودکان 

و نوجوانان، بر نیاز مبرم جامعه به این 
دســت از آثار تأکید کرد و 

گفت: خط کشى در 
سینما معنا ندارد 

و بازیگــران 
باید هر نوع 
و  ســبک 
جنس بازى 
تجربــه  را 
کننــد. جواد 
هاشــمى به 
واسطه حضور 
در  دائمــى 

صحنه، شناخت و تسلط بسیار 
خوبى در فیلمســازى دارد و از آنجا که 

خودش خالق کاراکترهاى این کار بوده، به خوبى 
مى تواند آنها را براى بازیگران تعریف کند، ضمن 
آنکه این پروژه براى من بسیار جدى است و با 
جدیت نقش خاص و متفاوت «بل بله» را بازى 
مى کنم. وى از بى توجهى مسئوالن و منتقدان 
و حتى مخاطبان به آثار کودك در جشنواره اى 

همچون فستیوال فیلم فجر انتقاد کرد و افزود: 
این بى توجهى در حالى صــورت مى گیرد که 
راضى کردن مخاطب کودك و ســاخت فیلم 
براى آنها به فضاسازى، گریم، طراحى صحنه و 
لباس متفاوت نیاز دارد و تولید آن به مراتب از کار 
بزرگسال سخت تر بوده و زحمات بیشترى نیز 
براى گروه تولید به همراه دارد. پرمخاطب ترین 
فیلم هاى جهان انیمشین هایى در ژانر کودك 
هستند اما در ایران نه تنها آثارى به طور منسجم 
براى کودکان ســاخته نمى شــود بلکه سالن 
ســینمایى مختص به کودکان نیز وجود ندارد 
اما امیدوارم کانون پرورش فکرى 
و  کــودك 
ن  ا جــو نو

چنیــن 
سینماهایى 
را بــه زودى 

راه بیاندازد.
بازغــى بــا 
اشــاره بــه 
اینکه دولت ها 
باید براى ارائه 
فرهنگى  خوراك 
به نسلى که قرار است 
ســکان جامعه را در آینده در 
دست بگیرد هزینه کنند، این کار را وظیفه 

آنها دانست و گفت: مبناى نوشتارى 
فیلم «آهوى پیشــونى سفید2» بر 
اساس خیر و شر اســت که مى تواند 
کودك و نوجــوان را متأثر کرده و بر 
آنها تأثیر  گذارد و معتقدم بچه ها با آن 

ارتباط بر قرار خواهند کرد.

توضیحات پژمان بازغى درباره ایفاى کاراکتر
 مشابه کاراکترهاى معروف «جانى دپ»

دخترم خواست
 در این فیلم بـازى کنم

سیدجواد هاشمى
 به عنوان فردى که سال ها 
عمر خود را با کودکان سپرى
 کرده توانسته در این اثر 

همچون «آهوى پیشونى سفید» 
ارتباط خوبى با آنها 

برقرار کند

یى «لس آنجلس–
پاکروان، در  ینا

 پایانى خود 
لپشت 

مایى، 
گروه 
مل
قیم

فشار، 
بین رهبر، 

هیر یارى، بانى 
بو گوهر خیراندیش 

ــینمایى هستند. تینا 
ــى «لس آنجلس- 
على حسینى برعهده 

----دى- ى در ژانر کم
ههههامه ن ل ف د فانتزى ســاخته مى شش

«لس آنجلس- تهران
مشترك توسط آنالى اک
پاکروان به نگارش در آم

هههههامه شــود. فیلمن
تتتورت ن» به ص
اااینا کبرى و ت

مده است. 

پرویز پرستویى
 به هالیوود رفت

تهیه کننده «دستپخت»:

غذاهاى گران را آموزش نمى دهیم

کارگردان و تهیه کننده برنامه «دستپخت» درباره طبخ 
غذاها در این برنامه عنوان کرد که قرار نیســت سراغ 

غذاهاى گران بروند.
سیدوحید حسینى درباره این مسابقه که از شبکه یک 
سیما روى آنتن مى رود، گفت: این سرى از مسابقات 
«دستپخت» تا نوروز ادامه دارد و مخاطبان تا آن زمان با 

یکدیگر به رقابت مى پردازند.
وى با اشــاره به ویژگى هاى این برنامه توضیح داد: ما 
در این برنامه به مخاطب احترام مى گذاریم و ســعى 
مى کنیم شــأن آنها را رعایت کنیم به طور مثال 
من روزانه 500 دقیقــه تصویربردارى مى کنم 
و فقــط 40 دقیقه براى مخاطــب نمایش داده 
مى شود چون معتقدم مخاطب بهترین تصویر را 

باید داشته باشد.
حسینى اضافه کرد: این برنامه را بیشتر زنان مى بینند 
اما فقط یک برنامه آشپزى ساده نیست بلکه به مخاطب 
به صورت علمى مواردى را آموزش مى دهد. ما در این 
برنامه یاد مى دهیم که مردم اینقدر غذاهاى 
تکرارى نخورند و یا با گوشــت چرخ کرده 
فقط ماکارونى نپزند بلکه غذاهاى ارزان را 
آموزش مى دهیم و شما نمى بینید که ما در 

این برنامه استیک درست کنیم.

مجرى و کارگــردان برنامه «دســتپخت» در بخش 
دیگرى از سخنانش درباره داوران این برنامه که گاهى 
برخورد نامناســبى با شــرکت کننده ها داشتند، بیان 
کرد: آن برخوردها تلطیف شــده است و اکنون چنین 

اتفاقاتى رخ نمى دهد. در برنامه هاى دیگر شــوخى 
و خنده زیاد وجود دارد و به راحتى به یک شــرکت 

کننده امتیاز مى دهند و ارفــاق مى کنند اما ما 
معتقدیم که کســى به این ترتیب آشپزى یاد 

نمى گیرد.
وى اضافه کــرد: مــا در برنامه اتاق 

فکــر داریــم و از داوران حرفه 
اى و بیــن المللــى کمــک
 مــى گیریــم تــا بتوانیم

 آموزش هــاى خوبى 
براى مخاطبانمان 
باشــیم.  داشــته 
حســی نى در پایان 

گفت: برنامه تا هفته 
گذشته روى آنتن رفت، 

پخش دو هفته متوقف مى شود و 
بعد از آن دوباره از اول آذر ماه بعد از 
اربعین روى آنتن شبکه یک مى رود.

در روزهاى گذشته یکى از بازیگران قسمت دوم «گشت 
ارشاد» از ساخت قسمت سوم آن خبر داد. این خبررسانى 
موجب شد بسیارى گمان کنند «گشت3» همان «ژن 
خوك» است که سعید سهیلى پیشــتر از تولید آن خبر 

داده بود.
با این حــال احمد کاورى کارگردانى که بناســت «ژن 
خوك» را به تهیه کنندگى سهیلى بسازد این گمانه زنى را 
رد کرده و به آنا گفت: برخالف ادعاى برخى که مى گویند 
«گشت3» شــاید همان «ژن خوك» باشد، باید بگویم 
که این مسئله صحت ندارد چون این فیلم داستان مجزا 

و بازیگران دیگرى خواهد داشت.
وى با اشاره به ارتباط «ژن خوك» با جریانات اخیر جامعه 
و ماجراى آقازادگى افزود: داستان فیلمنامه «ژن خوك» 
که کار نگارش آن تقریبًا تمام اســت، شــخصیت هاى 

متفاوتــى دارد. گرچه به هرحال قصــه اش اجتماعى و 
کمدى-فانتزى خواهد بود که بــه دور از جریانات اخیر 
جامعه هم نیســت. احتماًال خودم کارگردان این پروژه 

باشم و سعید سهیلى نیز تهیه کننده آن خواهد بود.
کارگردان فیلم «نفوذى» درباره اینکه چه زمانى پروژه 
جدید خود را کلید خواهد زد، توضیح داد: براى ساختش 
همه چیز به شــرایط تولید و ترکیــب بازیگران مدنظر 
بســتگى دارد. شرایط مســاعد باشــد خیلى زود آن را 
خواهم ساخت. فکر مى کنم امسال «ژن خوك» را کلید 
بزنیم. بحث جشنواره نیست چون «ژن خوك» مناسب 
اکران اســت و حتى فروش خوبى هم مى تواند داشته 

باشد.

سپهر قریشى، برادر ســحر قریشى 
بازیگر سینما با انتشــار تصاویرى از خودش در سوریه، 

به جمــع مدافعان حرم پیوســت. به گــزارش جام جــم آنالین، 
برادر ســحر قریشى یعنى ســپهر چند روز قبل با انتشــار پستى از دمشق 

نوشت: 
«به سر هر مژه اى یک قمه برداشته ایم سنگ تکفیر به آئینه  مذهب؟ هیهات! ذوالفقار 

دســت خولى طرف معجر زینب؟ هیهات! علــى و رحم به مرحــب؟ هیهات! 
زینب سوگند پاسبانان دمشقیم...ما نمک خورده عشقیم... به 

نایب الزیاره دوستان و عزیزان به زینب سوگند. دعاگو و 
شــهداى مدافع حــرم نذر هســتم با یاد و خاطره 

فرهنگى.»

دســت خولى طرف معجر زینب؟ هیهات! علــى و رحم به مرحــب؟ هیهات! 
زینب سوگند پاسبانان دمشقیم...ما نمک خورده عشقیم... به 

نایب الزیاره دوستان و عزیزان به زینب سوگند. دعاگو و 
و خاطره یاد نذرهســتم با مدافع حــرم شــهداى

فرهنگى.»

شد 
حرم 

شد برادر سحر قریشى مدافع 
حرم 

برادر سحر قریشى مدافع 

«ژن خوك»  ربطى به «گشت
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 در میــان ادویه هــا، دارچیــن بیشــترین مقدار 
آنتى اکسیدان را دارد حتى بیشــتر از سیر، آویشن 
و رزمارى.خــواص درمانــى دارچیــن به خاطر 
آنتى اکسیدان هایى است که با نام هاى پلى فنول، 

فنولیک اسید و فالونیدها شناخته مى شوند.

محافظت از قلب  
یکى دیگر از فواید اثبات شــده  دارچین، تأثیر آن 
در کاهش ابتال به عوامل بیمارى هاى قلبى مانند 
فشارخون، کلســترول و ترى گلیسرید است.مواد 
ویژه  موجود در دارچین مى توانند کلسترول بدخون 
(LDL) را کاهش دهند و کلسترول خوب خون 

(HDL) را ثابت نگه دارند.

مقابله با دیابت
جالب اســت بدانید کــه دارچیــن به عنوان یک 
ماده  غذایى ضددیابت شــناخته شده است، زیرا از 
طرفى قند خون را کاهش مى دهد و از طرف دیگر، 
میزان حساسیت هورمون انسولین (تنظیم کننده  

قندخون) را افزایش مى دهد.

مراقبت از فعالیت هاى مغزى
پژوهشــگران اثبــات کرده انــد کــه خــواص 

آنتى اکســیدانى دارچین مى توانــد از مغز در برابر 
بیمارى هاى مرتبط بــا آن مانند پارکینســون و 
آلزایمر محافظت کند.دارچین باعث فعال شــدن 

پروتئین هایى مى شود که از ذهن در برابر عوامل 
مخرب محافظت مى کند. 

کاهش احتمال ابتال به سرطان  
دارچین به دلیل دارا بودن خواص آنتى اکسیدانى، 

از تخریبDNA، جهش سلولى و رشد تومورهاى 
سرطانى جلوگیرى مى کند. تحقیقات نشان داده 
است که خواص دارویى ذکرشــده،  به علت وجود 
ماده اى به نام «سینامالدهید» است. همچنین این 
خاصیت باعث مى شود سلول هاى مستعد ابتال به 
سرطان، خودبه خود تخریب شوند.دارچین به طور 
ویژه در ســالمت روده  بزرگ نقش مهمى دارد و 

از ابتال به سرطان روده بزرگ جلوگیرى مى کند.

جلوگیرى از عفونت
دارچیــن یــک آنتى بیوتیــک، آنتى میکــروب، 
آنتى ویروس و ضدقارچ طبیعى براى بدن اســت 
و به همیــن دلیل، در برابر بســیارى از بیمارى ها 
از بــدن محافظت مى کند. همــه  این خاصیت ها 
به خاطر روغن مخصوصى اســت که در دارچین 

وجود دارد. این روغن از بــروز اثرات نامطلوب در 
سیستم گوارش، پوست و همچنین ابتال 

به ســرماخوردگى و آنفلوآنزا 

جلوگیرى مى کند.

حفظ سالمت دندان ها
یافته هاى اخیر نشان داده اند که دارچین در مبارزه با 
باکترى هایى که در میکروفلوراى دهان وجود دارند 
و باعث پوسیدگى و ایجاد حفره در دندان، عفونت 
زبان و بوى بد دهان مى شــوند، نقش مهمى ایفا 

مى کند.
 روغــن دارچین در مقایســه با ســایر گیاه هاى 
تست شده، بیشــترین توانایى را در حفظ سالمت 

دهان و دنــدان دارد و مانند یک 
دهانشویه  طبیعى عمل مى کند.

دارچین نیز مانند نعناع دهان را خوشبو 
مى کند و به عنوان طعم دهنده  طبیعى، در تهیه  

آدامس  استفاده مى شود. 

جلوگیرى و درمان قارچ
مطالعات نشان داده است که خواص بسیار 
پرقــدرت دارچین در مقابله بــا قارچ ها، در 
درمان یا پیشگیرى از رشد قارچ در دستگاه 
گوارش بسیار مفید است. دارچین در کاهش 
مقدار قارچ آلبیکانس که نوعى مخمر است 
و باعــث بروز قــارچ در سیســتم گوارش 

مى شود، بسیار مفید است. 

اگر خون به درستى در رگ ها جریان نداشته 
باشد، مشــکالتى مانند پاهاى متورم، ورم 
قوزك پا، گرفتگى عضالت در شب، بى طاقتى 
و غیره در فرد دیده مى شــود، اما مى توان با 
رعایت نکات تغذیــه اى جریان خون را بهتر 

کرد و از این قبیل مشکالت خالص شد.

ماهى آزاد
ماهى آزاد حاوى میزان قابل توجهى 
اسیدهاى چرب امگا3 است که براى 
سالمت قلب مفید است و باعث 
بهبود گردش خــون در رگ ها 

مى شود.

لیموترش
لیموترش قاتل بیش از20 نوع 
میکروب و عفونت است و با 
سرماخوردگى، آنفلوآنزا، تب 
و غیره مقابله کــرده و باعث 
افزایش جریان خون مى شود. 
بــه عقیــده متخصصــان، 
ســیترات ســدیم و سیترات 
پتاسیم موجود در لیموترش، 
تصفیه کننده هاى قوى خون 
هســتند. این ترکیبات حالت 
چسبناکى رگ هاى خونى را 

کاهش مى دهد.

آووکادو
آووکادو چــرب و پرکالــرى 
اســت اما درعین حال سرشار 
از ویتامین E اســت که جزء 
محافظ هاى رگ هاى خونى 

است. 

فلفل 
فلفل به صــورت تازه و یا 
ادویه خشــک وجود 
دارد که باعث افزایش 

متابولیســم یا همان سوخت وســاز بدن شــده و 
شــریان ها و رگ هاى خونــى را تقویت مى کند. 
توصیه مى کنیم که فلفل را به صورت خام در ساالد 

استفاده شود.

پرتقال
 C پرتقال و مرکبات دیگر، سرشاراز ویتامین 
بوده و جریان طبیعى خون را بهبود مى دهند. 
این میوه ها باعث تقویت جداره هاى رگ هاى 
خونى شده و از تشــکیل پالك هاى خونى 

ناشى از جریان بد خون پیشگیرى مى کنند.

شکالت سیاه
کاکائو حاوى فالوونوئیدهایى است که به طورطبیعى 
در گیاهان و میوه ها وجود دارند و به بهبود گردش 
خون کمک مى کنند. نتایج پژوهشــى نشان داد 
شکالت سیاه که سرشار از فالوونوئیدهاست، بهتر 
از شکالت ســفید که فاقد این ترکیبات هستند به 

گردش خون کمک مى کنند.

تخمه آفتابگردان
تخمه آفتابگردان سرشار از ویتامین E است که از 
تشکیل لخته هاى خونى پیشگیرى مى کند. مصرف 
این تخمه هــاى پرخاصیت، یکــى از روش هاى 
مناسب براى بهبود جریان خون است. توجه داشته 
باشید که موادغذایى سرشــار از ویتامین E مانند 
زیتون، میوه هاى صدفــى و تخمه کدو نیز همین 

خاصیت را دارند.

ریشه زنجبیل
زنجبیل شــهرت زیادى در تسکین و بهبود حالت 
تهوع و مشکالت گوارشى داشته و به گردش بهتر 

خون کمک مى کند. 

سیر
ســیر حاوى خواص فوق العاده اى است که براى 
تصفیه خون مفید بوده و از تشکیل پالك هاى خونى 

پیشگیرى مى کند. 

هندوانه
هندوانه سرشار از لیکوپن است و این آنتى اکسیدان 
طبیعى باعث بهبود جریان خون مى شود. لیکوپن 
یک رنگدانه طبیعى است که در موادغذایى قرمز 
رنگ مانند گوجه فرنگــى، گریپ فروت صورتى و 

زردآلو وجود دارد. 

تخم مرغ هاى ارگانیک
تخم مرغ ارزش غذایى باالیى دارد. سرشاراز ویتامین 
E و اسیدهاى چرب امگا 3 است که به حفظ غشاى 
سلولى کمک کرده و جداره هاى رگ ها را تقویت 

مى کند. 

آب کلم: کلم نه تنها یک سبزي بسیار خوشمزه 
و همه کاره است، بلکه سرشــار از ویتامین هاي 
متعدد، مواد معدنی، آنتی اکسیدان ها و ... محسوب 
می شود. کلم منبع بزرگ ویتامین A، C، منیزیم، 
ویتامیــن B6، مس و آهن اســت. مصرف کلم 
همراه با چغندر که منبع خوبی از فوالت و ویتامین 

هاست، ضروري به نظر می رسد.

آب گوجه فرنگی: منبع بسیار خوبی از ویتامین 
C و ویتامین A اســت که هر دو براي سالمت 

سیستم ایمنی بدن مفیدند.

ترکیب آب توت فرنگی و کیوي: سرشار از 
ویتامین C است و به همراه نعناع که منبع خوبی 
از فوالت، ویتامین A، منیزیم و روي محســوب 
می شــود، براي تقویت سیستم ایمنی بدن نقش 
مهمی دارد. گفتنی است منیزیم ناکافی منجر به 
تضعیف سیستم ایمنی بدن و قرار گیري در معرض 

عفونت می شود.

 ،A آب کدو تنبل: منبــع خوبــی از ویتامین
ویتامین B6 و ویتامین E به همراه روي اســت. 
روي در تولید سلول هاي سفید خون و آنتی بادي 

به منظور مبارزه با عفونت مفید است.

آب هویج: هویــج منبع بزرگ از بتــا کاروتن 
و ویتامین A اســت. ویتامین A نقش اساسی 
در تنظیم سیســتم ایمنی بدن ایفا می کند و به 
بدن براي مبارزه کمک می کند. این سلول ها به 
گروهی از گلبول  هاي سفید خونی که به عنوان 
لنفوسیت  ها شناخته می  شوند متعلق است و نقش 
اصلی و مرکزي را در ایمنی سلولی ایفا می  کند. 
ویتامین A به افزایش فعالیت سلول هاي سفید 

خون براي دفاع بدن کمک می کند.

آب پرتقال و گریپ فــروت: در کل آب 
مرکبات مانند پرتقــال، گریپ فروت و لیمو منبع 

بسیار خوبی از ویتامین C است. 
ویتامین C یک آنتی اکسیدان است و به مبارزه با 
رادیکال هــاي آزاد مــی رود. ویتامیــن C به 
تولید گلبــول هاي ســفید خون و آنتــی بادي
 و در نهایــت مقابله با مهاجمــان خارجی کمک 

می کند. 
کمبود ویتامین C می تواند منجــر به تاخیر در 
بهبود زخم، ناتوانی در مبارزه با عفونت و اختالل 

در پاسخ ایمنی شود.

4 محصول  که بهتر است با پوست بخورید
تقریباً همه شنیده ایم که اگر 
بسیارى از میوه ها را با پوست 
بخوریم فواید بیشترى براى 
بدن دارد؛ چراکه بخش زیادى از 
ویتامین ها و مواد مغذى آنها در 
پوست شان نهفته است و پوست 
کندن آنها این مواد مغذى را هدر 
مى دهد. موز، کیوى، مرکبات و... 
از آن جمله هستند.

موز تازه، حاوى 
ت خورد. پوست 

 موز را با پوس
مى توان

ن ممکن است 
 اگرچه مزه آ

مقدار زیادى فیبر است و

ر برســد اما 
 اندکى متفاوت به نظ

رخــى افراد،
براى ب

ى دیگر را به 
ى مــواد مغذ

ر، مقدار زیاد
عالوه بر فیب

 به مزاجتان 
ى سفتى پوست موز

ساند. اگر کم
بدن مى ر

ن ساقه آن، 
س از جداکرد

د، مى توانید پ
خوش نمى آی

لوط کنید و 
ن ظرفى مخ

ى موز را درو
پوست و محتوا

زید. این کار 
رخ کنید یا بپ

به مدت حداقل 10 دقیقه س

و نرمتر و پوست 
وز رسیده تر 

ود که خود م
باعث مى ش

ر خورده شود.
 تر شود و راحت ت

ك تر و شیرین
آن نیز ناز

پوست کرکدار این میوه نیز خوردنى 
اســت اما براى خوردن آن، ابتدا باید 
این میوه را بخوبى بشویید. مزایاى 
خوردن کیوى با پوست آن است که 
الیه بیرونى یا همان پوســت کیوى 
شــامل هر دو نوع فیبر حل شدنى و 
حل نشدنى است و همچنین حاوى 
فولیک اسید، ویتامینE و ترکیبات 
فنولیک است. گذشته از آن، کیوى 
ویتامین C باالیــى دارد که بخش 
اعظم این ویتامین، در پوستش نهفته 

است.
پیاز پوســت بســیار نازکى دارد، اما این 
پوست به ظاهر دور ریختى -خصوصاً اگر 
پیاز قرمز باشد، سرشار از فلوونوئید و آنتى 
اکسیدان است و خاصیت ضد التهابى و 

ضد عفونى کنندگى فراوان دارد. 

 هــر نوع و با 
ن با خیال راحت پوســت مرکبات را از

مى توا

ـار از مواد مغذى و
ى خورد. پوســت مرکبات سرشـ

هر اسم

ه خوردن پوست 
 ویتامین هاى ضرورى براى بدن است. البت

ت، چون کمى 
ان راحتى نیس

رتقال کار چند
رکباتى چون پ

م

ود میوه، خوردنش 
ک آن همراه با خ

تلخ است اما قطعات کوچ

ى توانید کنار 
گر با چنین کارى هــم نم

ت تر مى کند. ا
را راح

 یا اینکه همه 
ت مربا کنید و

قال را با پوســ
، مى توانید پرت

آیید

ل به مارماالدى خوش عطر و 
 همراه با پوستش تبدی

میوه را
طعم کنید. 

پیاز
موز

مرکبات

کیوى

تغذیه اى براى جریان خون

ر تهیه  

سیار
 در 
گاه 
ش 
ت 
ش

اگاگاگاگاگاگاگاگاگر خون به درستى در رگ ها جریان نداشته 
بباابباباببباباشد، مشــکالتى مانند پاهاى متورم، ورم 
قوزك پا، گرفتگى عضالت در شب، بى طاقتى 
و غیره در فرد دیده مى شــود، اما مى توان با 
رعایت نکات تغذیــه اى جریان خون را بهتر 

ررررکرد و از این قبیل مشکالت خالص شد.

ماهى آزاد
ماهى آزاد حاوى میزان قابل توجهى

اساسیدهاى چرب امگا3 استکه براى 
سالمت قلب مفید است و باعث 
بهبهبهبهبهبهبهبهبود گردش خــون در رگ ها 

مى شود.

لیموترش
لیموترش قاتل بیش از20 نوع 
میکروب و عفونت است و با 
سرماخوردگى، آنفلوآنزا، تب 
و غیره مقابله کــرده و باعث 
افزایش جریانخونمى شود.

بــه عقیــده متخصصــان، 
ســیترات ســدیم و سیترات 
پتاسیم موجود در لیموترش، 
تصفیه کننده هاى قوى خون 
هســتند. این ترکیبات حالت 
خونى را چسبناکى رگ هاى

کاهش مى دهد.

آووکادو
آووکادو چــرب و پرکالــرى 
اســت اما درعین حال سرشار 
Eاز ویتامین E اســت که جزء 
محافظ هاى رگ هاى خونى 

است. 

فلفل
فلفلبه صــورت تازه و یا

ااااااددویه خشــک وجود 
دددددارد که باعث افزایش 

متابولیس
شــریان
توصیه م
استفادهش

پر
پپرپرپپرپرپر
ببببببببوو
ای
خو
ناشى

ش
کاکائو حا
در گیاها
خون کم
شکالت

از شکالت
گردش خ

تخ
تخمه آفت
تشکیلل
این تخم
مناسبب
باشید که
زیتون، م
خاصیت

ری
زنجبیل
تهوعو م
خون کم

س
ســیر ح
تصفیه خ
پیشگیرى

هن
هندوانه
طبیعى ب
یک رنگ
رنگ مانن
زردآلو وج

تخ
تخم مرغ
E واسید
سلولى ک
مى کند. 

شعطر و 

تغذیه اى براى ج

آبمیوه هاي ساده براي تقویت سیستم ایمنی بدن در پاییز!

براي بهبود کلی وضعیت سالمت و تقویت سیستم 
ایمنی بدن، شما نیاز به انتخاب رژیم غذایی سالم و 

تغییرات مؤثر در شیوه زندگی دارید.
با این حال دستورهاي ساده، سریع و خوشمزه اي 

براي نحوه مصرف آب انواع میوه ها و سبزیجات 
براي تقویت سیستم ایمنی بدن وجود دارد:

دارچین، سالمتى شما را تضمین مى کند 
از مغز در برابر نــد

د پارکینســون و 
ث فعال شــدن 

برابر عوامل ر

ان
سیدانى،

مورهاى 
ن داده 
 وجود 
این ن

ال به 
ور
 و

وجود دارد. این روغن از بــروز اثرات نامطلوب در 
سیستم گوارش، پوست و همچنین ابتال 

به ســرماخوردگى و آنفلوآنزا 

جلوگیرى مى کند.

حفظ سالمتدندا
افت

دهان و دنــدان دارد و م
دهانشویه  طبیعى عمل مى کند
دارچین نیز مانند نعناع دهان را خ
مى کند و به عنوان طعم دهنده  طبیعى، در

آدامس  استفاده مى شود.

شود.

کککککک یک مانند
د.

خوشبو 
ر تهیه

ىکند 
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 ذوب آهن باالخره آسیایى مى شود یا نه؟

رشید  دروازه بان چندم است؟

 مسئوالن گسترش فوالد که پس از حضور فیروز کریمى به دنبال جذب بازیکنان مدنظر این سرمربى رفته اند همچنان در پى جذب مجتبى جبارى 
هستند.

اصلى ترین تغییراتى که در نیم فصل متوجه گسترش فوالد خواهد بود، مربوط به خطوط میانى و حمله این تیم است. آنها قصد 
دارند خط حمله خود را تقویت کنند و در این راســتا، قطعًا یک مهاجم نوك در نیم فصل جذب 

خواهند کرد.
عالوه بر مهاجم، آنها یک بازیساز هم مى خواهند و به همین دلیل فیروز کریمى حساب 
زیاد قراردادش را با ویژه اى روى مجتبى جبارى باز کرده است. جبارى با استقالل قرارداد دارد، اما به احتمال 

این تیم فسخ خواهد کرد. در صورتى که این بازیکن قراردادش را با استقالل فسخ کند، گسترش فوالد به سراغش خواهد رفت.

ویژه ترین سورپرایز «کارلوس کى روش» در اعالم لیست 
بازیکنان تیم ملى، قرار گرفتن نام امیــر عابدزاده در میان 
دروازه بان ها بود؛ دروازه بان 24 ساله تیم ماریتیمو پرتغال 
که به تنهایى تالش کرده تا جایگاهش در فوتبال اروپا را با 

زحمات خودش به دست آورد. 
نیما نکیسا در مصاحبه اى که انجام داده، جدا از اینکه مدعى 
شده دروازه بان نفت تهران عملکردش بهتر از امیر عابدزاده 
است، دعوت از بچه عقاب را به دلیل تأثیرگذارى احمدرضا 
عابدزاده دانسته است. «من معتقدم قطعًا هم در تیم امید و 
هم در تیم بزرگســاالن عابدزاده به دلیل نام پدرش دعوت 
شده است.» این عین جمله اى است که نیما نکیسا به کار 

برده.
اما اولین ســئوالى که هر شــخصى مى توانــد از خودش 
بپرســد این اســت که در حال حاضر احمدرضــا عابدزاده 
کجاى فوتبال ایران اســت و چه قدرتى دارد که شخصى 

مثل کارلوس کى روش باید از او بترســد و فرزندش را به 
تیم ملى دعــوت کند؟ کــى روش که همه مــى دانند از 
هیچکســى در فوتبــال و ورزش ایران نمى ترســد و هر 
کارى که صالح بداند را انجام مى دهــد، از چه چیزى باید 
بترســد که برخالف میلش امیــر عابدزاده را بــه تیم ملى 

دعوت کند؟
حتى اگــر کــى روش هم ســرمربى تیــم ملــى نبود و 
به عنــوان مثال یک ایرانــى هدایت تیم ملــى را برعهده 
داشــت، احمدرضا عابدزاده چه قدرت اجرایى داشــت که 
بتوانــد نام پســرش را در لیســت تیــم ملى قــرار دهد؟ 
اینکه امیــر عابدزاده بــه فوتبال پرتغال رفتــه و با تحمل

ســختى ها توانســته خودش را به تیــم ماریتیمو در لیگ 
دسته اول پرتغال برســاند هم به علت تأثیرگذارى پدرش

 بوده؟
احتماًال مى توان انتقادات تند نکیســا از امیــر عابدزاده را 

به همزمان بودن دوران اوج نکیســا با دوران درخشــش 
عابدزاده ارتباط داد. نکیســا در زمان خــودش دروازه بان 
شاخص و خوبى بود اما به دلیل وجود دروازه بانى استثنایى 
به نام احمدرضا عابدزاده، همیشه نفر دوم بود و در تیم ملى 
کمتر بازى به او مى رسید. او در همان دوران و حتى همین 
حاال ناراحت این بود که چرا همــدوره احمدرضا عابدزاده 
شده است؛ درســت مثل مهاجمانى که هم  دوره على دایى 
بودند و به دلیل درخشش دایى در خط حمله تیم ملى، کمتر 

فرصت حضور در ترکیب تیم ملى را داشتند.
احمدرضا عابدزاده همیشه از نیما نکیســا بهتر بود و حتى 
همین حاال هم اگــر از هواداران تیم ملى فوتبال بپرســى 
که چرا ایران در جام جهانى 98 به یوگسالوى باخت، اکثراً 
جوابشان این است که چون در آن مسابقه عابدزاده دروازه 
بان ایران نبود و به جاى او نکیسا داخل ترکیب حضور داشت. 
البتــه نکیســا که همیشــه خــودش را رقیــب عابدزاده 

مى دانســت، تصورش بر این بــود مى توانــد از عابدزاده 
هم بهتر باشــد اما هیچگاه مربیان تیم ملى به این نتیجه 
نرسیدند که نکیسا فیکس باشــد و عابدزاده نیمکت نشین. 
حاال هم این موضوع که پســر احمدرضا عابــدزاده به تیم 
ملى دعوت شــده، شــاید ارتباط به همان رقابت نکیسا و 
احمدرضا عابدزاده داشته باشد. چراکه امیر عابدزاده خودش 
از ســن کم تمرین کرده و توانســته یکى از معدود دروازه 

بان هاى لژیونر فوتبال ایران باشــد. 
اگرنه، پدر او که نه پستى در فوتبال 
ایران دارد نــه قدرتى که بخواهد 
نام امیر را وارد لیست تیم ملى کند.

شــاید بهتر باشد نکیســا به این 
موضوع هم فکر کند که با گفتن 
این حــرف هــا، محبوبیتش باال

 نمى رود.

پس از پیروزى نفت تهران برابر تراکتورســازى در دیدار پایانى دوره 
پیش جام حذفى، جایگاه چهارمى ذوب آهن در لیگ شانزدهم اعتبار 

آسیایى خود را از دست داد. 
با وجود نقش بر آب شدن رؤیاهاى آسیایى سبزپوشان اصفهانى، به 
فاصله کوتاهى پس از قهرمانى نفت در جام حذفى گمانه زنى  درباره 
احتمال جایگزینى ذوب آهن به جاى این تیم در لیگ قهرمانان شروع 
شد زیرا شــواهد و قرائن حاکى از آن بود که باشگاه تهرانى شانسى 

براى دریافت مجوز حرفه اى ندارد.

این احتمال هفته پیش و با نزدیک شــدن به پایان مهلت مقرر براى 
تکمیل مدارك قــوت گرفت تا اینکه این فرصت هشــت  روز دیگر 
تمدید شــد. از این فرصت کذایى اکنون یک روز باقى مانده اســت 
اما هنوز معلوم نیســت که ذوب آهن باالخره نماینده ایران در لیگ

 قهرمانان خواهد بود یا خیر. به این سئوال به زودى یک پاسخ نهایى 
و قطعى داده خواهد شــد زیرا باشــگاه ها فقط تا هفتــه دیگر دیگر

 فرصت دارند تا براى شــرکت در لیگ قهرمانان سال 2018 ثبت نام 
نمایند.

رقباى مصدوم و تازه وارد رشــید مظاهرى کار ارزیایى جایگاه سنگربان 
ذوب آهن در تیم ملى را سخت کرده است.

به گزارش ایمنا، رشید مظاهرى در رقابت با محمدرضا اخبارى و سیدحسین 
حسینى برنده شد تا به همراه علیرضا بیرانوند مجوز ادامه حضور در اردوى 
تیم ملى را دریافت کند. دروازه بان ذوب آهن که در حال حاضر تک نماینده 
این تیم اصفهانى در تیم ملى به حساب مى آید در روزى که با اعالم لیست 
نهایى متوجه شــد اجازه دارد تیم ملى را در دو دیدار دوســتانه پیش رو 
همراهى کند در کنار سایر ملى پوشــان به بدنسازى در مرکز ملى فوتبال 

پرداخت.
ماندگارى مظاهرى در جمع شــاگردان «کارلوس کى روش» البته با یک 
ابهام مواجه است و آن اینکه اگر حامد لک مصدوم نبود باز هم دروازه بان 
ذوب آهن در اردوى اروپایى تیم ملى حضور داشــت؟ بــا توجه به آنکه 
کى روش در دیدار دوستانه با توگو حراست از دروازه تیم ملى را به سنگربان 
فوالد سپرد و این دروازه بان 26 ساله طى روزهاى اخیر مراحل درمانى خود 
را زیر نظر پزشکان تیم ملى طى مى کرد نمى توان تصور کرد که او ظرف این 

مدت کوتاه از اولویت هاى کى روش خارج شده باشد.
البته مظاهرى یک رقیب تازه وارد را هم پیش روى خود مى بیند اما بعید است 
که امیر عابدزاده که اتفاقاً دعوتش به تیم ملى انتقادهایى را به دنبال داشته 

است از جایگاه محکم ترى نسبت به سنگربان ذوب آهن برخوردار باشد.

گسترش به دنبال کاپیتان استقــــالل

کى روش از رئیس فدراسیون نمى ترسد
 از عابدزاده بترسد؟ از عابدزاده بترسد؟

پاسخ به کنایه هاى عجیب نیما نکیساپاسخ به کنایه هاى عجیب نیما نکیسا

پیشکسوت فوتبال کشورمان با انتقاد از رفتارهاى ســرمربى تیم ملى گفت که او فراتر از حوزه 
اختیاراتش عمل کرده و هر کارى دلش بخواهد، انجام مى دهد.

امیر حاج رضایــى درباره انتقادهاى اخیر «کارلــوس کى روش» از وضعیت 
امکانات فوتبال ایران اظهار داشــت: به رفتارهاى ایشان عادت 

کرده ایم. اینکه کى روش براى فوتبال ایران افتخار آفریده 
جاى خود دارد، اما گفتارش توهین آمیز است. او هر 

کارى دلش خواســته، انجام داده و آدم هایى که 
دوست ندارد، تعویض مى کند. دوست ندارم 

افتخارات او آلوده این مسائل شود. چطور 
فردى در رأس تیم ملى فراتر از اختیاراش 
کار مى کند؟ سال هاســت با کى روش 
مماشات شده و چون مى دانم دلیل این 
رفتارش چیست، پیگیر صحبت هایش 

نیستم. او دنبال بهانه گیرى است.

وى افزود: اینکه افتخارات تیم ملــى فردى بوده یا از طریق ارتباطاتــش بازى هاى تدارکاتى 
فراهم کرده، منت بزرگ براى ما محســوب مى شــود. آقاى کى روش عزیز! شــما از جیب و 
کیسه تهى مردم ایران میلیاردها تومان دســتمزد گرفتى، چرا منت مى گذارى؟

 ما شــما را به ایران آورده ایم که براى مســیر پیشــرفت فوتبالمان 
تالش کنید، اصًال شــما را آوردیم که به جام جهانى برویم، به 
مســیرى که پیش از این نرفته بودیم! متأسفم که ایشان 
هر کارى دلش بخواهد، انجــام مى دهد. پس از بازى 
با ازبکستان، در حالى که مردم از پیروزى شادمان 
بودند، او گفت دو نفر از برد تیم ملى خوشــحال 
نیســتند. بعدهــا آن دو نفر در فدراســیون 
فوتبال عوض شــدند. االن هــم باید افراد 
حاضر در ایفمارك و کمیته انضباطى عوض 
شــوند. اینها فراتر از حوزه شغلى کى روش 

است.

انتقادهاى تند و تیز حاج رضایى از سرم ربى تیم ملى:

از جیب همین مردم میلیاردها تومان گرفته اى

 رحمتى شماره 1 است 
و من شماره 22!

دروازه بان تیم فوتبال اســتقالل گفت:زمانى که متوجه شدم در جام 
حذفى بازى نمى کنم خیلى ناراحت شدم و حتى قصد داشتم از استقالل 

بروم اما خدا را شکر که جواب صبرم را گرفتم.
سیدحسین حسینى در خصوص اینکه این روزها شرایطش در استقالل 
به عنوان گلر اصلى خوب شده و حتى به تیم ملى هم دعوت شده است 
اظهار داشــت: نه شــماره یک که مهدى رحمتى است و من همان 

شماره 22 هستم.
وى در خصوص دعوتش به تیم ملى گفت: در اردویى که دعوت شدم 
از کى روش تشکر مى کنم که بازى هاى من را دیدند. سه روز در اردو 
بودیم و تمرینات خوبى را پشت ســر گذاشتم.اگر در تمرینات بیشتر 
باشیم مسائل بیشترى یاد مى گیریم و امیدوارم که دوباره دعوت شوم.
وى درخصوص اینکه قصد جدایى از استقالل را داشت گفت: راستش 
را بخواهید مى خواستم جدا شوم. وقتى متوجه شدم در جام حذفى بازى 
نمى کنم ناراحت شدم و تصمیم گرفتم جدا شوم و حتى مى خواستم با 
یک تیم در نیم فصل به توافق برسم اما خدا را شکر که جواب صبرم را 
گرفتم.وقتى هواداران فهمیدند من بازى نمى کنم اعتراض کردند که 
چرا به من بازى نمى رسد. من 25 سالم است و خدا را شکر مى کنم که 

توانستم جایم را در تیم پیدا کنم.
گلر اســتقالل با تأکید بر اینکه پنج ماه اســت ازدواج کرده اســت 
گفت:دوست دارم در وهله اول به تیم ملى راه پیدا کنم و در تیم ملى به 

عنوان دروازه بان شماره یک حضور داشته باشم.

 

حسینى:

ى توانــد از عابدزاده 
یم ملى به این نتیجه 
بدزاده نیمکت نشین. 
ضا عابــدزاده به تیم 

و ر ر روز ی نر ى زى ب م ى ر ىروش ز
گذاشتم.اگر در تمرینات بیشتر بودیم و تمرینات خوبىرا پشت ســر
باشیممسائل بیشترى یاد مى گیریم و امیدوارم که دوباره دعوت شوم.

وى درخصوص اینکه قصد جدایى از استقالل را داشت گفت: راستش 
را بخواهید مى خواستم جدا شوم. وقتى متوجه شدم در جام حذفى بازى 
نمى کنم ناراحت شدم و تصمیم گرفتم جدا شوم و حتى مى خواستم با 
یک تیمدر نیم فصل به توافق برسم اما خدا را شکر که جواب صبرم را 
گرفتم.وقتى هوادارانفهمیدند من بازى نمى کنماعتراض کردند که 
5چرا به من بازى نمى رسد. من 25 سالم است و خدا را شکر مى کنم که 

توانستم جایم را در تیم پیدا کنم.
گلر اســتقالل با تأکید بر اینکه پنج ماه اســت ازدواج کرده اســت 
گفت:دوست دارم در وهله اول به تیم ملى راه پیدا کنم و در تیم ملى به 

عنوان دروازه بان شماره یک حضور داشته باشم.

رشید  دروازه بان

ن دوران و حتى همین 
ره احمدرضا عابدزاده 
که هم  دوره على دایى 
ط حمله تیم ملى، کمتر 

اشتند.
حتى یســا بهتر بود و

 ملى فوتبال بپرســى 
گسالوى باخت، اکثراً 
عابدزاده دروازه سابقه

ل ترکیب حضور داشت. 
ش را رقیــب عابدزاده 

ملىدعوت شــده، شــاید ارتباط به ه
ا احمدرضا عابدزاده داشته باشد. چراکه
ی از ســن کم تمرین کرده و توانســته
بان هاى لژیونر فوتبال ایران باشــد.

اگرنه، پدر او که نه پستى در فوتبال 
ایران دارد نــه قدرتى که بخواهد 
د.کند. نام امیر را وارد لیست تیم ملى 
شــاید بهتر باشد نکیســا به این
موضوع هم فکر کند که با گفتن
این حــرف هــا، محبوبیتش باال

 نمى رود.

رقباى مصدوم و تازه وارد رشــید مظاهرى
ذوب آهن در تیم ملى را سخت کرده است.
به گزارشایمنا، رشیدمظاهرى در رقابتبا
حسینى برنده شد تا به همراه علیرضا بیران
تیم ملى را دریافت کند. دروازه بان ذوب آه
این تیم اصفهانى در تیم ملى به حساب مى
نهایى متوجه شــد اجازه دارد تیم ملى را
کنار سایر ملى پوشــان به همراهى کند در

پرداخت.
ماندگارى مظاهرى در جمع شــاگردان«
ابهام مواجه است و آن اینکه اگر حامد لک
ذوب آهن در اردوى اروپایى تیم ملى حض
کى روش در دیدار دوستانه با توگو حراست
6فوالد سپرد و این دروازه بان 26 ساله طىر
را زیر نظر پزشکان تیم ملى طى مى کرد نمى
مدت کوتاه از اولویت هاى کى روش خارج

البته مظاهرى یک رقیب تازه وارد را هم پیش
که امیر عابدزاده که اتفاقاً دعوتش به تیمم
است از جایگاه محکم ترى نسبت به سنگر

یق ارتباطاتــش بازى هاى تدارکاتى 
قاىکى روش عزیز! شــما از جیب و 
ــتمزد گرفتى، چرا منت مى گذارى؟

ه براى مســیر پیشــرفت فوتبالمان 
را آوردیم که به جام جهانى برویم، به 
متأسفم که ایشان ز این نرفته بودیم!

خواهد، انجــام مى دهد. پس از بازى 
 در حالى که مردم از پیروزى شادمان 
از برد تیم ملى خوشــحال نفر فت دو

بعدهــا آن دو نفر در فدراســیون  د.
عوض شــدند. االنهــم باید افراد 
 در ایفمارك و کمیته انضباطى عوض 
اینها فراتر از حوزه شغلى کى روش  ند.

ى

همان رقابت نکیسا و 
 امیر عابدزاده خودش 
یکى از معدود دروازه 

است.
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قلیان، ملى پوش گیتى پسند را محروم کرد 

شوك در رشت

کعبى نیم فصل مى رود

باور اینکه محمد دادکان به پرســپولیس بیاید شاید مثل اینکه مثًال 
مســى به یکى از تیم هاى لیگ ایران بپیوندد، دور از ذهن اســت. 
محمد دادکان که بعد از دوره حضورش در فدراسیون فوتبال به دلیل 

برهه زمانى خاص بعد از دولت اصالحــات و اتفاقاتى که رخ داد، به 
یک قهرمان تبدیل شــد و حرف هایش در برنامه 90 آن سال ها در 
ستایش از رئیس دولت اصالحات در این محبوبیت، نقشى انکار ناپذیر 
داشت، بعد از ریاست در فوتبال دیگر هیچگاه نتوانسته در مسئولیت 
عالى ورزشــى باشــد. نه در دولت احمدى نژاد و نه در دولت هاى

روحانى.  
هر بار نامش از وزارت ورزش تا ورزش شهردارى و فدراسیون فوتبال 
و باشگاه پرسپولیس مطرح شده است اما هیچگاه این اتفاق نمى افتد. 

دادکان که خودش مدام مى گوید نمــى آید یا مى گوید باید این 
فوتبال تعطیل شــود و یا اینکه مى گوید براى آمدن شرط هاى 

زیادى دارد، خیلى خوب مى داند که کمتر وزیرى حاضر به کار 
کردن با چنین مدیرى مى شود. مدیرى که خود را قطب ورزش 
مى داند و تن به هیچ تعاملى نمى دهد. این شــیوه که او دارد، 
اجازه کار را برایش ایجاد نمى کند و عمًال این آورده شــدن 

نامش تنها بازى با نام او است که یکسرى انگار از انجامش 
لذت مى برند.

بازیکنــى که تــا مرز فــروش در تابســتان 
پیش رفت و هفتــه ها سکونشــین بود حاال 
یکــى از مدعیان آقــاى گلى در ســوپرلیگ 
یونــان بــا پیراهــن المپیاکــوس قلمــداد 

مى شود.
کریم انصارى فرد روزهــاى متفاوتى را 
در دوران فوتبال حرفه اى خود در یونان 

تجربه مى کند، روزهایى که 
با اتفاقات ابتداى 

فصل کمتر 
کسى 

پیــش بینى آن را مــى کرد، چــون همه چیز 
حکایت از جدایــى تلخ این 
بازیکــن از قهرمان 
یونــان 
داشت.

ســتاره ایرانى 
توســط  کــه 
سرمربى آلبانیایى 
ســابق المپیاکوس 
در فهرســت مــازاد 
قرار گرفته بــود تا قبل 
از بسته شــدن پنجره 
نقــل و انتقــاالت 

تابســتانى فاصلــه چندانــى بــا فــروش و 
بازگشت به تیم سابق نداشــت اما ترجیح داد
 بماند و سکونشــین شــود بلکه فرصتى براى 
عرض اندام بیابد. تصمیمى که درســت از آب 
درآمد چون با اخراج مربى آلبانیایى و بازگشت 
«تاکیس لمونیــس» دوباره خوشــبختى به 
مهاجــم ایرانى چشــمک زد و باعث شــد تا 
این بازیکــن در کمتر از چهار هفتــه از گزینه 
چهارم خط حمله المپیاکــوس به انتخاب اول 
در سوپرلیگ تبدیل شــده و با به ثمررساندن 
چهار گل در یک قدمى آقــاى گلى یونان قرار

 بگیرد.
کریم که یک شنبه شب در برد 5 بر یک تیمش 

در رقابت هاى ســوپرلیگ گلزنــى کرد بعد از 
این اتفاق در زمین چمن ســجده شــکر به جا 
آورد تا نــه تنها تصاویر این حرکــت او بازتاب 
گســترده اى در رســانه هاى یونانى داشــته 
باشــد، بلکــه لمونیــس ســرمربى المپیــا 
شــادمان از درخشــش ادامــه دار مهاجــم

 ایرانــى اش او را در آغــوش کشــیده 
و تشــکر کنــد. بــا وجــود اینکــه شــادى

 گل انصــارى فــرد بســیار مــورد توجــه 
یونانــى هــا قــرار گرفتــه، خــودش دلیل 
توضیــح اینطــور  را  شــکرش  ســجده 

 مى دهد: «این شادى گل دلیل خاصى ندارد. 
تاابد شــادى بعد از گل من تشکر از  خداست و 

هیچ موقع هم این شادى گل تغییرنمى کند.»
روزنامــه SportDay آتــن بــا انتشــار 
تصویــرى از شــادى مهاجــم ایرانــى در 
کنار هم تیمــى هایش بعد از برد یک شــنبه 
شــب نوشــت:«کریم را بایــد بازیکنــى 
متفاوت دانســت چون هر کســى جاى او بود 
در تابســتان نمى ماند و به یکــى از تیم هاى 
خواهانش مى رفت؛ اما او بــه حدى اعتماد به 
نفس داشت که مى دانســت در المپیاکوس 
به جایگاه واقعى اش خواهد رســید و حاال 
این صبــورى باعث شــده تــا او مدعى 
آقــاى گلــى و بهتریــن گلــزن تیمش

 باشد.»

کمیته اخالق، ملى پوش فوتســال را بــه دلیل مصرف 
دخانیات از حضور در میادین ورزشى محروم کرد.

افشــین کاظمى ملى پوش تیم فوتســال گیتى پســند 
اصفهان به دلیل استعمال قلیان از سوى کمیته اخالق 
به دو ماه محرومیت محکوم شد. این بازیکن که از آذر 
1395 به دلیل مثبت شدن دوپینگش، به مدت یکسال 
محروم شده بود، در دفاع از خود گفته  بود، ماده ممنوعه 
از طریق مصرف قلیان وارد خونش شده است. کاظمى 
به همیــن دلیل به کمیتــه اخالق احضار شــد و حکم 

محرومیت دو ماهه  در پرونده اش قرار گرفته است.

افشــین کاظمى در گفتگو با ایسنا، ضمن تأیید این خبر 
توضیــح داد: غیرعمدى بودن دوپینگ من اثبات شــد 
و محرومیتم از چهار به یکســال کاهش پیدا کرد. اما با 
وجود اثبات بى گناهى، مرا دوبــاره محروم کرده اند. در 
کمیته اخالق از من ســئوال شــد که ماده ممنوعه چرا 
وارد بدن تو شــده اســت. من نیز عین حقیقت را گفتم 
اما فکر نمى کــردم براى گفتن حقیقــت هم محرومم 

کنند.
او افزود: زمانى که دوپینگم مثبــت درآمد، محرومیتى 
بابت مصرف قلیان در کار نبود. اما چند روز پیش شنیدم 

روى پرونده ام برگه اى از سوى کمیته اخالق گذاشته اند 
مبنى براینکــه نمى توانم تــا دو ماه دیگــر هم بازى

 کنم. محرومیت دوپینــگ، آذر به پایان مى رســد اما 
اگر کمیتــه اخالق هم بخواهد محرومــم کند، لیگ را 
از دست مى دهم و زندگى ورزشــى ام به خطر مى افتد. 
ضمن اینکه اجازه دفــاع به من داده نشــده و حکم را 
روى پرونده ام گذاشــته اند. در حالى که مــن به اندازه

 کافى ضــرر کرده ام. باشــگاه گیتى پســند 50 درصد 
 NADO از قــراردادم را نداد و جریمه ســنگینى هم به

پرداخت کردم.

سپیدرود رشت در نیم فصل یکى از بهترین بازیکنانش را از دست خواهد داد. کاپیتان 
حسین کعبى به دالیلى که بیشتر شخصى است نمى  تواند تا پایان فصل در رشت 
بماند و به همین دلیل تصمیم گرفته در نیم فصل این تیم و شهر رشت را ترك کند. 

گزیده صحبت هاى کعبى را بخوانید:
■  تصمیم گرفتم به دلیل مشکالت شخصى از سپیدرود جدا شوم. شرایط خیلى 
سختى دارم و دورى از خانواده ام برایم دشوار است. واقعاً نمى توانم اینگونه ادامه 
بدهم. شرایط تیم و مشکالت شخصى ام این را به من منتقل مى کرد که در پایان فصل 
به این تصمیم برسم اما بعد از بازى با ذوب آهن یا بعد از بازى با پرسپولیس این کار را 
انجام مى دهم. یکسال و سه ماه مى شود که در شهر رشت حضور دارم و این تنها به 

دلیل مردمان خوب این شهر بوده که همیشه به من لطف داشتند.
■  به علت مسائل شخصى و مالکى و موضوعى در این شهر نماندم و دورى  از فرزندم 
برایم سخت است. بهترین خاطره هاى زندگى ام در شهر رشت است. خداحافظى 
من فقط با مردم رشت است، فعالً به دنبال بازى کردن هستم واگر روزى از سپیدرود 

جدا شوم سریعاً به تیمى نمى روم. از طرفى حاال حاالها به فکر خداحافظى نیستم.
■  از لحاظ مالى هم وضعیت پیچیده اى داریم و بازیکنان به من که کاپیتان هستم 
مراجعه مى کنند اما خسته شدم از اینکه  دیگر حنایم رنگى ندارد! از هر مسئولى و 
هر کسى که شما فکر کنید درخواست کردم که براى کمک به تیم اقدام کنند اما این 
اتفاق نیافتاد. من براى جوانان و پیرمردهایى که به ورزشگاه مى آیند این تالش ها را 
انجام دادم. چون از مسئولین جواب نگرفتم، اسمى از آنها مطرح نمى کنم. نمى دانم 

دیگر باید چه کارى انجام مى دادم. 

چرا با نام محمد دادکان بازى مى شود؟

درخشش کریم، یونانى ها را به وجدآورد
یکى آن باال انصارى فرد را دوست داردیکى آن باال انصارى فرد را دوست دارد

ســرمربى تیم فوتبال استقالل 
خوزستان با اشــاره به مشکالت 
بســیار ایــن تیــم و اینکــه گویا 
سپردن مالکیت باشگاه به عبدالرضا 
موسوى منتفى شــده است، گفت: دیگر 
دیوانه شــده ام. چرا کســى پاســخگوى ما

 نیست؟
عبــدا... ویســى در پاســخ به این ســئوال کــه گویا 
ســپردن مالکیت باشــگاه بــه عبدالرضا موســوى 
منتفى شده اســت و باز هم باشــگاه در بالتکلیفى 
به ســر مى برد، اظهارداشــت: مــن نمى دانم چه 
اتفاقى افتاده اســت. دیگــر دیوانه شــده ام. چرا 
کسى نمى خواهد پاســخگوى ما باشد؟ درست 
اســت که تکلیف کارخانه گروه ملى مشخص 

نشده اســت ولى حداقل تکلیف باشــگاه را مشخص
 کنند.

وى که از مسائل پیش آمده به شدت ناراحت و عصبانى 
بود، گفت: گرفتار شده ایم. من وضعیت باشگاه و تیم را 
به همه مســئوالن استان گفته ام و کســى نیست که از 
این مسائل خبر نداشته باشــد ولى متأسفانه هیچ کارى 

نمى کنند.
 ســرمربى تیم فوتبال استقالل خوزســتان با بیان این 
که هنــوز ریالى دریافت نکرده اســت، افــزود: ابتداى 
فصل، اسپانســر تیم، مبلغــى را به حســابم براى تیم

 واریز کــرد که آن را بیــن بازیکنان تقســیم کردیم و 
خودم تاکنــون ریالــى دریافت نکــرده ام. وضعیت به
 صورتى است که باشــگاه هنوز پول چمدان و همچنین 
لباس هایى که براى تیم تهیه کرده و مربوط به دو سال 

پیش است، پرداخته نکرده است. آن مغازه دار چه گناهى 
کرده است؟

ویسى گفت: اســتقالل خوزســتان بى صاحب است و 
واقعــا از این شــرایط دیوانه شــده ام. تیــم وضعیت 
افتضاحى دارد؛ یعنى کســى در این اســتان نیست که 
به فریاد ما برســد و مگر اســتقالل خوزســتان متعلق 
به این اســتان نیســت کــه کســى بــه آن اهمیت

 نمى دهد؟ 
سرمربى تیم فوتبال استقالل خوزســتان با بیان اینکه 
توانایى بازیکنانش بیش از این است و باید حمایت شوند، 
گفت: انگار نمى خواهند تیم جان بگیرد. ما تا چه زمانى 
باید شاهد این مشکالت باشیم و چرا تیمى که مى تواند 
هواداران بســیارى را به ورزشــگاه بکشــاند، رها شده 

است؟

ویسى: مشکالت دیوانه ام کرده است

لژیونرهاى متضاد!
لژیونرهاى ایرانى که در تیم هاى مختلف اروپایى توپ مى زنند، این هفته 
کارنامه متفاوتى را نسبت به هم بر جاى گذاشتند. بى گمان در این هفته، 
انصارى فرد که در پیروزى پر گل تیمش سهم داشت در صدر لژیونرهاى 

موفق قرار مى گیرد. بعد از او هم کاوه رضایى قرار دارد.   

پاس گل کاوه 
شارلوا مقابل آنتورپن به پیروزى رسید. کاوه رضایى که در ابتداى فصل از 
استقالل به شارلوا رفته بود این روزها روى نوار موفقیت قرار دارد و این بار با 
یک پاس 3 امتیازى یک پیروزى خارج از خانه براى تیم بلژیکى به ارمغان 

آورده است. کاوه رضایى ماه گذشته بهترین بازیکن شارلوا شد.

قدوس به لیگ اروپا نرسید
هفته سى ام لیگ سوئد براى تیم هاى بازیکنان ایرانى خوش یمن نبود. در 
چارچوب هفته سى ام و پایانى لیگ سوئد اوسترشوندس که سامان قدوس 
را در اختیار دارد به مصاف یونکوپینگس رفت و به تساوى بدون گل رسید 

تا با 50 امتیاز در نهایت پنجم شود و از کسب سهمیه لیگ اروپا باز بماند. 

حقیقى سقوط کرد
در دیگر دیدار این هفته اسکیلستونا که علیرضا حقیقى را درون دروازه خود 
دارد، با نتیجه 3 بر یک مغلوب شد و در قعر جدول قرار گرفت و به دسته 
پایین تر سقوط کرد. حقیقى بعد از سپرى کردن مصدومیت ابتداى فصل در 
17 هفته پایانى لیگ آلسونسکان به طور کامل براى اسکیلستونا به میدان 

رفت و دو کلین شیت داشت.
او در دقیقه 55 این بازى هم  موفق شد با شیرجه زمینى به سمت چپ دروازه 

ضربه پنالتى «آرویدسون» را مهار کند.

آید یا مى گوید باید این
براى آمدن شرط هاى 

 وزیرى حاضر به کار 
ه خود را قطب ورزش 
ن شــیوه که او دارد، 
ًال این آورده شــدن 

انگار از انجامش 

سرمربى تیم نفت تهران شایعه استعفایش را رد کرد.
 بعد از اینکه اداره کل ورزش و جوانان اســتان تهــران در نامه اى 
مالکیت باشگاه نفت تهران را از حمیدرضا جهانیان سلب کرد، این تیم 
وضعیت نامشخصى دارد. در این باره برخى رسانه ها از استعفاى حمید 

درخشان خبر دادند؛ اما سرمربى نفت این موضوع را تکذیب کرد.
درخشان در این باره گفت: بحث استعفاى من داستان هاى دروغى 
است که برخى از خودشان مطرح مى کنند. هیچ استعفایى ندادم و 

منتظر هستیم تا تکلیف باشگاه روشن شود.
وى افزود: هنوز چیزى مشخص نیست. منتظریم تا وضعیت باشگاه 
روشن شود. تمرین تیم چند روز است که تعطیل شده و باید دید در 

روزهاى آینده چه اتفاقاتى رخ مى دهد.

درخشان: استعفایم دروغ است!

ى کرد بعد از 
ــکر به جا 
ت او بازتاب 
ى داشــته 
بى المپیــا 
ر مهاجــم

 کشــیده 
ـه شــادى

رد توجــه 
ودش دلیل 
توضیــح  
صى ندارد.

خداست و 

هیچ موقع هم این شادى گل تغییرنمى کند.»
yروزنامــه SportDay آتــن بــا انتشــار 

ایرانــى در  تصویــرى از شــادى مهاجــم
کنار هم تیمــى هایش بعد از برد یک شــنبه 
شــب نوشــت:«کریم را بایــد بازیکنــى 
بود متفاوتدانســت چونهر کســى جاى او

در تابســتان نمى ماند و به یکــى از تیم هاى 
خواهانش مى رفت؛ اما او بــه حدى اعتماد به 
نفسداشت که مى دانســت در المپیاکوس
به جایگاه واقعى اش خواهد رســید و حاال 
صبــورى باعث شــده تــا او مدعى  این
تیمش بهتریــن گلــزن گلــى و آقــاى

 باشد.»

بازیکنــى که تــا مرز فــروش در تابســتان 
پیش رفت و هفتــه ها سکونشــین بود حاال 
یکــى از مدعیان آقــاى گلى در ســوپرلیگ 
یونــان بــا پیراهــن المپیاکــوس قلمــداد 

مى شود.
کریم انصارى فرد روزهــاى متفاوتى را 
در دوران فوتبال حرفه اى خود در یونان 

تجربه مى کند، روزهایى که 
با اتفاقات ابتداى 

فصل کمتر 
کسى 

پیــش بینى آن را مــى کرد، چــون همه چیز 
حکایت از جدایــى تلخ این 
بازیکــن از قهرمان 
یونــان 
داشت.

ســتاره ایرانى 
توســط  کــه 
سرمربى آلبانیایى 
ســابق المپیاکوس 
در فهرســت مــازاد 
قرار گرفته بــود تا قبل 
از بسته شــدن پنجره 
نقــل و انتقــاالت 

تابســ
بازگش
 بماند
عرض
درآمد

«تاکیس
مهاجـ
این باز
چهارم
در سو
گ چهار
 بگیرد
کریمک

ســرمربى تیم
خوزستان با اشــ
بســیار ایــن تیــ
سپردن مالکیت باش
ا موسوى منتفى شــده
دیوانه شــده ام. چرا کســى

 نیست؟
عبــدا... ویســى در پاســخ به این سـ
ســپردن مالکیت باشــگاه بــه عبد
منتفى شده اســت و باز هم باشــگ
به ســر مى برد، اظهارداشــت: مـ
اتفاقى افتاده اســت. دیگــر دیو
کسى نمى خواهد پاســخگوى
اســت که تکلیف کارخانه گر

ویس
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فرمانده انتظامى اهواز از شناســایى و دســتگیرى دو 
همدســت درگیرى مســلحانه منجر به قتل در هنگام 

خروج از مرز ایران و ترکیه خبر داد.
سرهنگ صفرى گفت: در پى وقوع یک فقره تیراندازى 
در سوم آبان که منجر به قتل دو نفر و زخمى شدن چهار 
نفر و دستگیرى قاتل شــده بود، براى دستگیرى سایر 
همدســتان قاتل موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
پلیس قرار گرفت. وى افزود: مأمــوران پلیس با انجام 
اقدامات تخصصى و اطالعاتى و همکارى ســربازان 
گمنام امام زمان (عج) دو همدســت قاتل را شناسایى 
کردنــد و دریک عملیات منســجم هنــگام خروج از 
کشور توسط ســربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر

 شدند. 

سرپرست مرکز اورژانس هفتکل گفت: در حادثه انفجار 
یک مخزن جوشکارى یک شهروند هفتکلى جان باخت.

غالمعلى شــهریارى افزود: در این حادثه که ســاعت 
18 روز یک شــنبه رخ داد یک شــهروند در حال آماده 
سازى وســایل موکب این شهرســتان براى انتقال به 
مرز شلمچه بود که با انفجار مخزن جوشکارى کاربیت 
دچار حادثه شــد. وى افزود: این فرد که از ناحیه سر و 
قفسه ســینه دچار مصدومیت شدید شــده بود ابتدا به 
مرکز درمان بستر هفتکل منتقل و سپس به بیمارستان 
گلستان اهواز اعزام شد اما به دلیل شدت جراحت وارده 

جان باخت. 
گفته مــى شــود گاز ذخیره شــده در مخــزن 200 
لیتــرى جوشــکارى کاربیــت علــت ایــن انفجار

 بوده است.

راز قتل شاهد سرقت هنوز فاش نشده است
متهم دستگیر شده همه چیز را انکار کرد

یک شنبه شب بر اثر پخت و پز والدین یکى از 
کودکان بسترى در بخش اونکولوژى(سرطانى) 
بیمارســتان کودکان بندرعباس، در آشپزخانه 
و بى احتیاطــى وى، غذا ســوخته و دود غلیظ 
ایجاد مى شود و طبقه ســوم بیمارستان دچار 

دودگرفتگى مى شود.
رئیــس بیمارســتان کــودکان بندرعباس با 
بیان اینکــه  آتش ســوزى در کار نبوده و فقط 
دودگرفتگى ایجاد شــده بود، افزود: یک شنبه 
شب بر اثر بى احتیاطى و سوختن غذا که توسط 
یکى از همراهان بیمار در آشپزخانه طبقه سوم 
صورت گرفت، دود نســبتًا غلیظــى در همان 
طبقه ایجاد شــد که بالفاصله براى پیشگیرى 
از ایجاد مشــکل براى بیماران بسترى، اقدام 
به تخلیه بیماران شد و به ساختمان شماره یک 

منتقل شدند.
دکتر ناظمى خاطرنشــان کرد: هیچ آسیبى به 
بیماران وارد نشــده و روند درمانى بیماران در 
حال انجام اســت و مراقبت ها بــدون کمى و 
کاســتى صورت مى گیرد. وى افزود: بالفاصله 

بیماران بســترى در طبقه سوم شامل 11 بیمار 
اونکولوژى و 27 نوزاد از طبقه سوم خارج  شده و 
با فراخواندن آتش نشانى دود گرفتگى برطرف 

شد.
در همیــن رابطه، معــاون عملیات ســازمان 
آتش نشانى و خدمات ایمنى بندرعباس نیز گفت: 
اتصالى هود در بیمارستان کودکان با حضور به 

 موقع و سرعت عمل آتش نشانان اطفا شد.
حســن امینى زاده با اشــاره به اینکه حریق به 
دلیل اتصالى از هود آشــپزخانه بوده و عملیات 
اطفا انجام شده و آتش نشــانان مشغول تخلیه 
دود هستند، خاطرنشان کرد: پس از اعالم خبر 
آتش سوزى به ستاد 125، نیروهاى عملیاتى از  
ایستگاه شماره 3،  خودشــان را سریعًا به محل 
حریق رســاندند. وى با بیان اینکــه نیروهاى 
عملیاتى به محض رسیدن به محل اعالم کردند 
حریق تحت کنترل است و به سرعت اطفا شد، 
افزود: این آتش سوزى که به دلیل اتصالى از هود 
آشپزخانه اتفاق افتاده بود، سریعًا خاموش شد و 

به هیچ بیمارى آسیب وارد نشده است. 

دودگرفتگى در بیمارستان کودکان

بازپرس شعبه 2 دادسراى انقالب مرند گفت: دختر حدوداً 16 ساله مرندى به طرز 
فجیعى توسط چند جوان به قتل رسید.

عبدا... پاشاپور با اشاره به اینکه دختر حدوداً 16 ساله مرندى به طرز فجیعى توسط 
چند جوان به قتل رسید اظهار داشت: قتل دختر جوان در شهر مرند به دلیل اطالع 
وى از یک فقره سرقت نافرجام بوده و قاتل براى اینکه راز سرقت نافرجام برمال 
نشود دست به قتل زده است. وى افزود: هرگونه شــایعاتى مبنى بر مثله کردن 
مقتوله و تجاوز به عنف، منتفى است و مقتوله بر اثر ضربات متوالى سنگ، ضربه 

مغزى شده و به قتل رسیده است.
بازپرس شعبه 2 دادسراى انقالب مرند گفت: در این ارتباط سه نفر دستگیر شدند  

و در بازداشت به سر مى برند که این پرونده مراحل قانونى خود را طى مى کند.
به گزارش تسنیم، پیکر بى جان این دختر نوجوان در بیابان اطراف سد کالنترى 

مرند توسط اهالى روستاى محبوب آباد کشف و به پلیس اطالع داده شده است.

رئیس کالنترى 205 صحن مطهر مرقد  امام خمینى(ره) از دستگیرى سارقى خبر داد 
که با خوراندن نوشیدنى مسموم توانسته بود از مالباخته 300 هزار تومان سرقت کرده 
بود.سرهنگ کیانوش نظرى گفت: در پى اعالم درگیرى بین دو نفر در سطح حوزه، 
تیمى از عوامل کالنترى براى بررسى موضوع و جلوگیرى از وقوع هر نوع آسیبى 
اعزام شدند که با حضور مأموران کالنترى یکى از شهروندان به گشت پلیس، مراجعه 
کرد و بیان داشت: «شب گذشته سه نفر به من مراجعه و با طرح دوستى نوشیدنى به 
من تعارف کردند که بعد از خوردن نوشیدنى، متوجه اطراف نشدم، وقتى به هوش 
آمدم فهمیدم آن سه نفر ناشناس، مبلغ 300 هزار تومان از جیبم به سرقت برده اند.» 
سرهنگ نظرى افزود: مأموران کالنترى به سرعت متهم را دستگیر و براى تحقیقات 
وى را به کالنترى منتقل مى کنند که با قبول بزه انتسابى، پرونده وارد مرحله بعدى 
شد. وى با توصیه به هوشیارى هرچه بیشتر شهروندان و عدم قبول هر نوع نوشیدنى 
از افراد ناشناس، اظهار داشت: تحقیقات در خصوص دستگیرى دیگر همدستان 

متهم ادامه دارد.

قتل فجیع دختر جوان با ضربات سنگ

دزدى با تعارف نوشیدنى مسموم

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى مازندران گفت: بانوى 25 ساله مصدوم حادثه سقوط اتوبوس 
در سوادکوه، صبح دیروز در بیمارستان امام خمینى(ره) سارى جان باخت. 

روحانى زاده با اشاره به اینکه با مرگ این مصدوم شمار جانباختگان سقوط اتوبوس در منطقه دوگل 
سوادکوه به 15 تن رسید، افزود: حال پنج مصدوم دیگر این حادثه وخیم است.

 پیگیرى قضائى حادثه سقوط اتوبوس 
دادستان عمومى و انقالب شهرستان سوادکوه از پیگیرى قضائى حادثه سقوط اتوبوس در محور 

سوادکوه استان مازندران خبر داد.
رســول محمدى گفت: راننده این اتوبوس زنده 
است و دستور قضائى صادر شده و تحقیقات براى 
مشخص شدن علت دقیق حادثه ادامه دارد. وى 
افزود: اتوبوس مورد نظرقدیمى بوده و در نزدیکى 
تونل ورسک، خودرو کنترل خود را از دست داده 

است.

 بریدن ترمز، علت واژگونى اتوبوس 
 رئیــس پلیــس راه فرماندهى انتظامى اســتان 
مازندران در خصوص حادثه واژگونى اتوبوس در 
محور سوادکوه گفت: در این حادثه راننده اتوبوس 
کنترلش را از دســت داده و حدود یک کیلومتر 
را بدون ترمز طى کــرد و در نهایت با برخورد به 

پهلوى جاده واژگون شد. 
سرهنگ قدمى اظهار داشت: این اتوبوس با 37 
مسافر از تهران به ســمت گنبد کاووس حرکت 
کرده بــود. وى افزود: در حوالى ســاعت 19، به 
دالیلى کنتــرل اتوبوس از دســت راننده خارج 
مى شود و حدود یک کیلومتر مسیر را بدون ترمز 

طى مى کند.
ســرهنگ قدمى ادامه داد: در نهایت اتوبوس با 
برخورد با دیواره پهلوى راســت جاده واژگون و 

متوقف مى شود.

اظهارات مصدومان حادثه واژگونى 
اتوبوس 

مصدومان حادثــه واژگونى اتوبــوس در محور 
ســوادکوه به نحوه واژگونى این اتوبوس در این 

محور اشاره کردند.
یکى از مصدومــان این حادثه پــس از انتقال به 
بیمارستان شــهید بهشــتى بابل اظهار داشت: 
«ساعت 6 عصر بود که در حالت خواب و بیدارى 
صداى جیغ و فریاد مسافران را شنیدم و از خواب 
بیدار شدم.» وى افزود: «پس از هوشیارى کامل 
متوجه برخورد ماشــین ها با یکدیگر شدم و پس 
از آنکه اتوبوس واژگون شــد دیگر چیزى متوجه 

نشدم.»
یکى دیگر از مصدومان این حادثه نیز گفت: «در 
زمان رخ دادن این حادثه بیدار بودم که متوجه شدم ترمز ماشین کار نمى کند و تالش هاى راننده 

نیز بى نتیجه بود و نتوانست اتوبوس را نگه  دارد و در نهایت این سانحه به وجود آمد.»
اتوبوس تعاونى هفت، عصر روز یک شنبه در مسیر تهران به گنبد در منطقه دوگل سوادکوه به پهلو 

واژگون شد. در این حادثه 15نفر جان خود را از دست دادند و 23 نفر مجروح شدند.

تلفات واژگونى اتوبوس به 15 نفر رسید

رسیدگى به پرونده «بنیتا» در دیوان عالى کشور

دستگیرى 2 فرارى 
در مرز ترکیه

جان باختن یک جوان 
هنگام  آماده سازى موکب

وکیل مدافع اولیاى دم «بنیتا» با اشــاره به ارسال 
پرونده به دیوان عالى کشــور گفت که منتظر رأى 

دیوان عالى کشور هستیم.
جعفر کوشا اظهار داشت: پس از صدور حکم در این 
پرونده، ما بــه رأى دادگاه بدوى اعتراض کردیم و 
اکنون پرونده به دیوان عالى ارســال شــده است. 
وى افزود: در حال حاضــر منتظر رأى دیوان عالى 

کشور هستیم.
کوشا خاطرنشان کرد: این پرونده دو متهم داشت 
که براى اولى حکم اعدام و براى متهم ردیف دوم 
حکم حبس صادر شده بود و ما نسبت به حکم صادره 
براى متهم ردیف دوم اعتراض داشتیم که در حال 
حاضر پرونده به دیوان براى اعالم نظر نهایى ارسال 

شده است.
بر اســاس این گزارش، وکیل مدافع اولیاى دم بنیتا 
12 مهر ماه به ایســنا گفته بود کــه امروز الیحه 
اعتراضى مان را نسبت به حکم صادره براى متهم 

ردیف دوم پرونده به دادگاه ارائــه کردیم و پرونده 
باید براى بررسى به دیوان عالى کشور ارسال شود.

بنیتا،  دختر هشــت ماهه ایرانى بود کــه در صبح 
پنج شنبه 29 تیر 1396، در حالى که درون خودروى 
پراید پدرش بود، ربوده شــد و پس از شش روز، در 

بامداد 4 مرداد، جسد او پیدا شد. کودکى که شش روز 
داخل خودروى به سرقت رفته پدرش با شیشه هاى 
بســته و درهایى که قفل نبودند در کنار خیابانى از 
گرسنگى و تشنگى جان داد. او به دلیل باقى ماندن 

در خودرو و شدت گرما جان داده بود.

مردى که متهم به قتل پیرمرد حین سرقت دستگاه سنگ 
فرز است مدعى شد به دلیل تشابه ظاهرى با قاتل اصلى 

بازداشت شده است.
ساعت 16 یکم اسفند ماه 94، وقوع یک فقره سرقت منجر 
به جنایت در خیابان ابوذر، 12 مترى جنوبى، شهید شهسوار 

حقیقى به کالنترى 161 ابوذردر تهران اعالم شد.
با حضور مأموران کالنترى در محــل و انجام تحقیقات 
اولیه مشخص شد که پیرمردى 76 ساله به نام «حبیب ا...» 
حین درگیرى با سرنشین یک دستگاه خودروى پراید که 
اقدام به سرقت از یک ساختمان نیمه ساز کرده بود، به قتل 

رسیده است.
با اعالم مراتب به بازپرس کشیک قتل پایتخت تحقیقات 
درباره این پرونده آغاز شد، با شناسایى تعدادى از شاهدان 
که صحنه فرار ســارق از محل ســرقت را دیــده بودند 
تحقیقات از این افراد در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

شاهدان در اظهاراتى مشابه گفتند که مقتول پس از اطالع 
از سرقت یک دستگاه فرزسنگ توسط فردى ناشناس از 
داخل یک ساختمان نیمه ساز، اقدام به تعقیب سارق کرده و 
سارق پس از ارتکاب سرقت و خروج از ساختمان، سوار یک 
دستگاه خودروى پراید سوارى شده و اقدام به فرار کرده 
است که در این زمان مقتول از پنجره سمت شاگرد راننده 

به خودروى پراید آویزان شده بود.
بنابر اظهارات شــاهدان صحنه جنایت، ســارق با انجام 
حرکات مارپیچ و ایجــاد تصادف عمدى بــا تعدادى از 
خودروهاى پارك شده در محل، باعث ایراد صدمات شدید 
و نهایتًا رها شدن مقتول از خودرو و برخورد شدید وى از 
ناحیه سر با زمین و مرگ وى شده و بالفاصله پس از این 

اقدام از محل فرار کرده بود.
همزمان با شناسایى خودروى پراید، کارآگاهان به محل 

سکونت صاحب خودرو در منطقه خانى آباد مراجعه کردند و 
مطلع شدند که خودروى پراید دو روز قبل از وقوع جنایت ، 
از مقابل منزل صاحب خودرو سرقت شده است. در ادامه 
رسیدگى به پرونده و با بررسى دقیق دوربین هاى مداربسته 
به دســت آمده از محل وقوع ســرقت خودرو همچنین 
بهره گیرى از اطالعات به دست آمده از شاهدان صحنه 
جنایت، کارآگاهان موفق به شناسایى تصویر فردى حدوداً 
40 ساله با شلوار جین آبى و لباس مشکى شدند که پس از 

سرقت پراید اقدام به سرقت منجر به جنایت از ساختمان 
نیمه ساز کرده است.

با توجه به ادامه رسیدگى به پرونده و به منظور شناسایى و 
دستگیرى متهم پرونده، دستور انتشار بدون پوشش تصویر 
به دست آمده از این شخص توسط مقام قضائى صادر شد. 
تحقیقات درباره این پرونده و بازداشت متهم فرارى ادامه 
داشت تا اینکه چند روز قبل یک متهم درباره این پرونده 
بازداشــت و پیش از ظهر روز یک شنبه به دادسراى امور 

جنایى تهران منتقل شد. متهم بازداشت شده در اظهاراتش 
به بازپرس امور جنایى تهران مدعى شد که قتل پیرمرد 
کار او نیســت و وى در زمان وقوع قتــل در کمپ ترك 
اعتیاد بوده و صرفًا به دلیل تشابه با چهره قاتل بازداشت 

شده است.
سرانجام متهم بازداشت شــده با دستور قاضى ایلخانى؛ 
بازپرس ویژه قتل پایتخت در اختیار مأموران اداره آگاهى 

قرار گرفت و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.
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محققان موفق به توسعه یک فناورى مبتنى بر هوش 
مصنوعى شــدند که مى تواند احساسات واقعى ما را 

بدون توجه به گفته هایمان آنالیز کند.
یک اســتارتاپ مبتنــى بر هوش مصنوعــى به نام 
SilverLogic Labs یک فناورى تشــخیص 
احساس را ایجاد کرده است که احساسات انسانى را 
تجزیه و تحلیل کرده و مى تواند واکنش و رفتار افراد 

را نیز پیش بینى کند.
این شــرکت ادعا مى کند که این فنــاورى مى تواند 
احساســات و انگیزه هاى انســانى را دقیق تر از هر 

فناورى دیگرى کــه در حال حاضر موجود اســت، 
پیش بینى کند.

الگوریتم این سیستم حرکات کوچک و تقریباً غیرقابل 
تشخیص انسان را بررسى مى کند و احساس شخص 

را درمى یابد.
این فناورى با تجزیه و تحلیل حرکات صورت مرتبط 
با طیف وسیعى از احساسات انســانى که در جاهاى 
مختلفى ماننــد مصاحبه ها، گروه هــاى مختلف و 
مکان هاى عمومى مانند کنفرانس هاى مطبوعاتى 

بروز داده مى شود، کار مى کند.

توســعه دهندگان این فناورى بر این باورند که این 
سیستم، بُعد دیگرى از امنیت را به محیط هاى امنیتى 

و دفاعى اضافه مى کند.
این فناورى که مبتنى بر هوش مصنوعى است، لحظه 
به لحظه بر رفتار انسان ها نظارت کرده و هر بخش از 
احساسات را براى تعیین اینکه به عنوان مثال فرد در 
زمان تماشاى تلویزیون چه احساسى دارد، با یکدیگر 

مقایسه مى کند.
این تکنولوژى تشــخیص عاطفه بــر ویژگى هاى 
رفتارى ظریف مرتبط با شادى، اعتماد، ترس، تعجب، 

غم، انزجار، خشم و انحرافات انسانى متمرکز است.
همچنیــن مى توانــد تحلیل کنــد که آیــا فرد به 
بیمارى هایى مانند فشــار خون باال مبتــال بوده، یا 

دارویى مصرف کرده است.
این فناورى همچنین مى تواند به آموزش و پرورش 
کمک کند چرا که قادر است واکنش هاى دانش آموزان 
را نسبت به آموزه هاى معلمان آنالیز کند تا مشخص 
شــود که آنها درس را یاد گرفته اند یا خیر. همچنین 
مى تواند کل زمان یادگیرى را کاهــش داده و بهره 

ورى را در کالس درس افزایش دهد.

آنالیز احساسات واقعى انسان ها
 توسط هوش مصنوعى!

به شبکه هاى کپسولى سالم کنید

اپلیکیشن دوربین نوکیا قرار اســت در آینده اى نزدیک به روزرسانى شده 
و برخى قابلیت ها و امکانات نرم افزارى جدید به گوشى هاى نوکیا افزوده 

شود.
مدیر اجرایى کمپانى اچ  ام  دى گلوبال با تأیید خبر آپدیت اپلیکیشن دوربین 
نوکیا در چند روز آینده، از برخى ویژگى هاى جدید آن نیز پرده برداشــت. 
او با اعالم این خبر اعالم کرد که با آپدیت جدید اپلیکیشن دوربین نوکیا، 
رابط کاربرى آن شــباهت زیادى به اپلیکیشن دوربین سرى لومیا، خواهد 
داشت؛ رابط کاربرى که یکى از بهترین ها در دنیاى گوشى هاى هوشمند

 است.
البته این رابط کاربرى مدرن، در زمان تصاحب نوکیا توسط مایکروسافت 
و براى گوشــى هــاى قدیمى این شــرکت طراحى شــده بــود. اما با 
خرید برند نوکیا توســط شــرکت فنالنــدى HMD Global، حال حق 
توســعه و نشــر این طراحى زیبا، در اختیار کمپانى جدیــد فنالندى قرار 

گرفته است.
هنوز جزئیاتى از زمان انتشــار آپدیت اپلیکیشن دوربین نوکیا اعالم نشده 
است. با این حال، با توجه به اعالم رسمى کمپانى، به نظر نمى رسد چندان 

به طول بیانجامد.

یکى از متداول ترین راه هاى یادگیرى قرآن که در بســیارى از شهرها نیز 
رایگان است شــرکت در کالس هاى تجوید مى باشد که کاربران به دلیل 
مشــغله هاى کارى نمى توانند در طول روز به این کالس هاى آموزشى 
بروند و مشکالتشان را برطرف کنند؛ اما یک تیم توسعه دهنده قدرتمند این 
 Learn Quran Full Unlocked .مشکل را برطرف کرده اســت
عنوان یک نرم افزار فوق العاده صحیح خوانى قرآن کریم مى باشد که توسط 
www.learn-quran.co براى اندروید توسعه و منتشر شده است. 
این اپلیکیشن جامع از 22 موضوع آموزش تشکیل شده که سعى بر آن شده 
است تمامى مباحث را در بر گیرد. با مراجعه به هر موضوع و اتمام یادگیرى 
مى توانید به تمرین تکالیف ذکر شــده بپردازید و در پایــان هر چیزى به 
تست ها پاسخ دهید تا ســطح یادگیرى ها را اندازه گیرى نمایید. سیستم 
صوتى گنجانده شده در این اَپ اندرویدى باعث مى شود تا به سادگى هر چه 
تمام تر تلفظ ها را درك کرده و در مدت زمان کوتاه ترى به نتیجه اى مطلوب 

برسید.

اینستاگرام دو ویژگى مهم را به پلتفرم خود افزود که کاربران مى توانند با 
دریافت ورژن 20 اپلیکیشن موبایل این شبکه اجتماعى از آنها استفاده کنند. 
مهمترین قابلیت جدید اینستاگرام سوپرزوم (Superzoom) است که 
مى تواند بعد از فعال شدن، به صورت خودکار یک ویدئوى از نماى نزدیک 
(کلوز آپ) مهیج ایجاد کند. با پخش یک صداى خاص بیش از پیش به 

هیجان این ویدئو در اینستاگرام افزوده خواهد شد.
گزینه سوپرزوم در اینســتاگرام را بعد از دریافت به روزرسانى جدید این 
اپلیکیشن، در کنار گزینه بومرنگ مشــاهده خواهید کرد. مى توان از هر 
چیزى اعم از انسان، حیوان و یا اشیاء یک ســوپرزوم درست کرد. بعد از 
ایجاد ویدئو مى توان آن را در استورى بارگذارى و یا براى سایر دوستان از 

طریق دایرکت ارسال کرد.
از آنجایى که چند روز بیشتر تا هالووین باقى نمانده است، دومین قابلیت 
جدید اینستاگرام افزوده شدن تعدادى فیس فیلتر جدید و مربوط به این 
جشن است. با توجه به این جشن، تمامى فیس فیلترهاى جدید ترسناك 
هستند! مى توانید با استفاده از آنها خود را تبدیل به یک شبح، یک زامبى و یا 
دیگر موجودات وحشتناك کنید. جدیدترین نسخه اندروید این اپلیکیشن 
را از Google Play Store و جدیدتریــن نســخه آى او اس آن را از

 App Store دریافت کنید.

وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: در حال ساخت 
دیتاسنترهایى در عمق 200 متر زیر زمین در نقاط مختلف 
کشور هســتیم که حتى در مقابل حمالت موشکى نیز 

مقاوم هستند.
محمد جواد آذرى جهرمى در همایش نکوداشت هفته 
پدافند غیر عامل در وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات 
به ارایه گزارشى از اقدامات انجام شــده توسط وزارت 
ارتباطات و فناورى اطالعات در حوزه پدافند غیرعامل 
پرداخت و گفت: شبکه سیگنال رســانى صدا و سیما با 
پوشش 90 درصدى در کل کشــور آماده بهره بردارى 
شده است که با همکارى صدا و سیما و به عهده گرفتن 
مسئولیت پشتیبانى و نگهدارى این شبکه، امکان بهره 

بردارى از این شبکه به وجود مى آید.
آذرى جهرمى با اشــاره به اینکه تعدادى از سازمان ها 

اطالعات حیاتى و پایه مردم را در اختیار دارند، تاکید کرد: 
اطالعات این سازمان ها در دیتاســنترهایى نگهدارى 
مى شــود که مقــاوم نیســتند و بــه همیــن منظور 
وزارت ارتباطــات در حــال ســاخت دیتاســنترهایى 
در عمق 200 متر زیــر زمین در نقاط مختلف کشــور 
اســت که حتى در مقابل حمالت موشــکى نیز مقاوم 

هستند.
وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات به الزامات شبکه ملى 
اطالعات اشــاره کرد و افزود : بر اساس الزامات شبکه 
  IP ملى اطالعات، شبکه اى در الیه دوم خارج از شبکه
کشور با همکارى شرکت مخابرات و زیرساخت طراحى 
و راه اندازى شده اســت که تاکنون 67 دستگاه به این 
زیرساخت دسترسى دارند و از این طریق خدمات ارتباطى 

خود را دریافت مى کنند.

اپلیکیشن دوربین نوکیا
از خرید آیفون ایکس  آپدیت مى شود

صرف نظر کنید!
2 قابلیت جدید اینستاگرام 

معرفى شد

ساخت دیتاسنترهایى
 به عمق 200 متر زیر خاك ایران

 شــرکت HMD Global، ارزان قیمت ترین 
نسخه گوشــى نوکیا را معرفى کرده است که 
نوکیا 2 نام دارد. این گوشــى که مدت ها بود 
شــایعات زیادى پیرامونش شــنیده مى شد، 
اخیرا طى مراسمى در کشور هند معرفى شد. 
نوکیا 2 مجهز به سیســتم عامل نوگت 7,1 
است و شــرکت HMD قول داده که هر ماه 
براى این گوشــى به روزرسانى هاى امنیتى و 
همچنین نسخه اندروید 8,0 اوریو را نیز عرضه 

کند. این گوشــى از جنس آلومینیوم است و 
قاب پشــتى آن از جنس پلى کربنات خواهد 
بود. طبق ادعاى شرکت ســازنده، مشخصه 
بارز این گوشــى عمر باالى باترى دســتگاه 
اســت که تا دو روز دوام مى آورد. این گوشى 
همچنین بــا درجه مقاومتــى IP52 عرضه 
مى شود که شامل مقاومت در برابر قطرات آب 

خواهد بود.
نوکیا 2 با قیمــت 99 یــورو (115 دالر)، در 

ســه مدل با ترکیب رنگى متفــاوت عرضه 
 Pewter/Black، Pewter/White -مى شود
و Copper/Black  و از اواســط مــاه نوامبر 
امسال به بازار وارد خواهد شد. شرکت سازنده 
فعال اطالعاتى راجع به کشــورهایى عرضه 
کننده گوشى نوکیا 2 منتشــر نکرده اما ادعا 
کرده اســت که این گوشــى هم به وصورت 
تک سیم کارته و هم دو ســیم کارته عرضه 

خواهد شد.

معرفى نوکیا 2
HMD Global توسط 

برسید.

شبکه هاى عمیق عصبى سنتى را فراموش کنید، اکنون 
زمان سالم گفتن به شبکه هاى کپسولى فرا رسیده است.

هــوش مصنوعى در چند ســال گذشــته پیشــرفت 
چشمگیرى داشــته است. بســیارى از این موفقیت ها 
مدیون شبکه هاى عمیق عصبى بوده است که از طریق 
به کارگیرى راهکارهاى مختلف موفق شده اند در بسیارى 
از امور به انســان ها کمک فراوانى کنــد. مکانیزم هاى 
تشخیص چهره از جمله این موارد هستند. اما دانشمندان 
معتقد هستند یکســرى اصول به کار گرفته شده در این 
سامانه ها در عمل قادر نیستند بر مشکالت عمده غلبه 
کنند. چالش یادگیرى از طریق تحلیل حجم بسیار زیادى 
از داده ها به منظور ارائه یک پیشــنهاد دقیق و درست از 

جمله این موارد است.
«گوئف هنیتون» پژوهشــگر کهنه کار گوگل در حوزه 

هوش مصنوعــى در این ارتباط گفته اســت: «ما 
موفق شدیم گونه جدیدى از شبکه هاى عمیق 
را به وجود آوریم. شبکه اى که آن را شبکه هاى 
کپســوله نامگذارى کرده ایم. در این رویکرد 
ما گروهى از ســلول هاى عصبى کوچک را 
مورد اســتفاده قرار مى دهیم. این ســلول ها 

در قالب الیه هاى گروه بندى شــده به منظور 
شناسایى اشیایى که در ویدیوها یا تصاویر وجود 

دارند به کار گرفته مى شوند. زمانى که 
چند کپســول در یک الیه 

موفق مى شوند جسمى 
را شناسایى کنند، 

آن ها کسپولى که در ســطح باالترى قرار دارد را فعال 
کرده و اینکار ادامه پیدا مى کند تا زمانى که شبکه بتواند 
درباره آنچه مشاهده کرده است قضاوت کند. هر کدام از 
این کپسول ها به منظور شناسایى یک ویژگى منحصر به 
فرد در یک تصویر طراحى شده اند. به گونه اى که بتوانند 
در ســناریوهاى مختلفى همچون تشخیص اجسام در 
زاویاى مختلف مورد اســتفاده قرار گیرند. در حالى که 
یک شبکه عصبى مرســوم به حجم بســیار باالیى از 
داده ها براى شناسایى اجسام نیاز دارد، در مقابل شبکه 
عصبى ما با کمترین داده مورد نیاز قادر است همان کار 

را انجام دهد.»
آقاى هنیتون در دو مقاله اى که در همین ارتباط منتشر 
کرده آورده است: «شبکه هاى کپسولى نشان دادند در 
شناسایى دست خط ها و اجســام از زاوایاى مختلف در 
مقایسه با همتایان ســنتى خود اشتباهات 
کمتــرى دارند، امــا هنوز در مقایســه 
بــا شــبکه هاى مرســوم کندتر عمل 
مى کنند.» در هر صورت پژوهشگران 
امیدوار هستند این شــبکه ها بتوانند 
محدودیت هاى هــوش مصنوعى که 
دانشــمندان نگران آن هستند را برطرف 

کنند.

و ن
«گوئفهنیتون» پژوهشــگر کهنه کار گوگلدر حوزه 

هوش مصنوعــى در این ارتباط گفته اســت: «ما 
موفق شدیم گونه جدیدى از شبکه هاى عمیق 
ورا به وجود آوریم. شبکه اى که آنرا شبکه هاى  ب ر
در این رویکرد ای د رک کپســوله نامگذارىکرده ایم. در اینروی
ما گروهى از ســلول هاى عصبى کوچک را

مورد اســتفاده قرار مى دهیم. این ســلول ها 
در قالب الیه هاى گروهبندى شــده به منظور

شناسایى اشیایى که در ویدیوها یا تصاویر وجود
دارند به کار گرفته مى شوند. زمانى که 

یالیهالیه چند کپســول در یک
موفق مى شوند جسمى 

را شناسایى کنند، 

ن ى و پ و ر
از زاوایاى مختلف اجســام شناسایىدست خط ها و

مقایسه با همتایان ســنتى خود اشتباهات
کمتــرى دارند، امــا هنوز در مقایســ
بــا شــبکه هاى مرســوم کندتر عم
مىکنند.» در هر صورت پژوهشگرا
وامیدوار هستند این شــبکه ها بتوان ی
ک نوع هــوش مصنوعى کش محدودیت هاى
نگران آن هستند را برطرف دانشــمندان

ککنند.
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تشییع پیکر شهید تازه تفحص شده نیروى انتظامى  
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طبیعت منطقه 
حفاظت شده 
«آینالو» در 
شهرستان 

«خداآفرین» از 
شهرهاى استان 
آذربایجان شرقى 

صف کامیون هاى 
حمل چغندر در شیروان 

به دلیل تأخیر در 
تحویل گیرى کارخانه قند 

 پشت صحنه فیلم «آهوى پیشونى سفید2»

ساحل بندر عباس  شاهد هزاران عروس دریایى تلف شده بود 

بازدید رئیس اورژانس کشور و 
معاون درمان وزیر بهداشت از 

مصدومان تصادف اتوبوس زائران اربعین 

حرم امام حسین (ع) 
در آستانه اربعین 

کشاورزى در 

مزرعه هاى جنوب تهران 


