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99 عالمتى عالمتى
 که نشان مى دهد  که نشان مى دهد 
تغذیه سالمى داریدتغذیه سالمى دارید

مزایده عمومىمزایده عمومى

روابط عمومى سازمان همیارى شهردارى هاى استان اصفهان

سازمان همیارى شهردارى هاى استان اصفهان در نظر دارد یک واحد سوله واقع در شهرك آزمایش- خ 
رازى- آخر خیابان دست راست را با قیمت پایه کارشناسى از طریق مزایده عمومى به صورت اجاره و در 

اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.

متقاضیان جهت کسب آگاهى بیشتر، دریافت و تکمیل اسناد مزایده و ارائه آنها مى توانند از روز شنبه 
مورخ 96/7/29 لغایت روز شنبه مورخ 96/8/13 به نشانى: اصفهان- خیابان 22 بهمن- مجموعه ادارى 

امیرکبیر، معاونت بازرگانى مراجعه نمایند.
آدرس (محل سوله): شهرك آزمایش- خ رازى- آخر خیابان دست راست سوله شماره 3.

اجاره ماهیانهقرض الحسنهتعدادابعاد تقریبىموضوعردیف

اجاره سوله شماره 3 واقع در 1
شهرك آزما یش خیابان رازى

23/95 * 27/60
1400/000/00085/000/000 با کاربرى انبار

آگهى دعوت نوبت اول و دومآگهى دعوت نوبت اول و دوم

هئیت مدیره انجمن صنفى کارکنان داروخانه  هاى استان اصفهان

مجمع عمومى انجمن صنفى کارکنان داروخانه هاى استان اصفهان انتخاب هیئت مدیره 
و بازرس. 

زمان: 96/09/09 روز پنج شنبه از ساعت 9 الى 11/30 صبح. 
مکان: خیابان دانشگاه خانه کارگر. 

آگهى مزایده نوبت اولآگهى مزایده نوبت اول

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان

چاپ اولچاپ اول

شهردارى سده لنجان به استناد مصوبه شماره 54/ش/96 مورخ 96/07/03 شوراى محترم 
اسالمى شهر در نظر دارد یک پالك از اراضى کارگاهى به شماره A 47 به متراژ 837/30 را 
با قیمت پایه کارشناسى هر مترمربع 1/000/000 ریال از طریق مزایده عمومى به متقاضیان 

واجد شرایط به فروش برساند:
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 96/08/21 مهلت دارند 
جهت اخذ مشخصات پروژه و اسناد مزایده به ســاختمان شهردارى و نیز  جهت کسب 
اطالعات بیشتر به سایت شهردارى به نشانى www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه 

نمایند. 

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. 

14 جوان جوان 1919ساله ساله 
قربانىقربانى

 نقشه شـوم  نقشه شـوم 
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آیا خود را آیا خود را 
براى آینده  براى آینده  
تکنولوژى تکنولوژى 
اینترنت اینترنت 
آماده کرده  اید؟آماده کرده  اید؟

«دیرین دیرین» 
استانى هم آمد

«دیرین دیری«دیرین دیری
آ آاستانى هم استانى هم 10
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سینماى ما مثل مجالتمان زرد شده!

سینماى ما مثل مجالتمان زرد شده!
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تهیه کننــده «دیرین دیرین» 
گفت: وقتى آیتم هاى 
«دیرین دیرین»  در 
فضاى مجازى روزانه 
میلیون  هفت  تا 
دارد  بازدیــد 
یعنــى 80 درصد 
ضریب نفوذ جامعه 

در دست ماست.
بوالحسنى  ا محمد 
درباره آثار جدید خود 
گفت: تا امروز هزار و500 
قسمت از «دیرین دیرین» 
تولید شده و در حال حاضر تولید 
200 قســمت را با رویکرد محیط زیست در 

برنامه داریم.

 وى در این باره به بیــان خاطره اى پرداخت و 
اظهار داشت: ماه گذشته با خانواده به شهرکرد 
رفته بودیم، در یکــى از تفریحات در کوهرنگ 
به چادر عشــایر برخوردیم و در کنارشــان به 
هم کالمــى و پذیرایى مهمان شــدیم. از من 
درباره شــغلم پرســیدند که من گفتم کارتون 
مى ســازم. از اســم کارتون پرس و جو کردند 
و در جــواب پاســخ دادم «دیریــن دیرین» .
 واکنش آنها متحیرم کرد چرا که فرد ســئوال 
کننده گفت «از اول همیــن را بگو. این برنامه 
بســیار خوب اســت». جالــب اینکــه درباره 
آیتم ها گفتگو و آنها را نقد مى کرد. وى افزود: در 
سرى جدید «دیرین دیرین»  کاراکترها بیشتر 
و گسترده تر شده است به همین دلیل در حال 
طراحى فضاهاى جدید و گسترده هستیم. این 
برنامــه را در فصل هاى مختلف دســته بندى 

کرده ایم که از آن جمله محیط زیســت، کتاب 
و کتابخوانى و ســرمایه و سرمایه گذارى است 

تا آگاهى مردم را با این انیمیشن ها باال ببریم.
ابوالحسنى همچنین از ساخت«دیرین دیرین» هاى 
اســتانى خبــر داد و در این بــاره اظهار داشــت: 
از ســال گذشــته نزدیک به 20 اســتان ســفر 
کردم، بــا انیمیشــن ســازان و مســئوالن این 
مناطق صحبت کــردم و تیم هایى را شناســایى 
کردم که مى توانند انیمیشــن بســازند و با کمک 
آنهــا و با موضوعات اســتان مورد نظــر «دیرین 
دیرین»  به گویش و لهجه خود اســتان منتشــر

 مى شود.
وى ادامه داد: تا امروز یکســرى از صداها مثل 
ترکى، کردى، گیلکى، دزفولى، بوشــهرى و 
شیرازى را به مرحله نهایى رسانده ایم و براى 

استان هاى دیگر هم در حال تولید هستیم.

همزمــان با اولین ســالگرد پخش «چشــم شــب 
روشــن» هنگامه قاضیانــى، بازیگر ســینما مهمان 
این برنامه شــد و تا توانســت به انتقاد از ســینماى 
این روزها پرداخــت و حتى تا جایــى پیش رفت که 
ســینماى این ســال ها را زرد قلمداد کرد! قاضیانى 
مدام به گالیه از ســینماى همین ســال ها پرداخت 
اما اکبر نبوى، مخاطــب او در این برنامه که در همین 
ســال ها عضو شــوراهاى مختلف همان سینمایى 
بوده کــه قاضیانــى آن را «زرد» مى خواندکمترین 
موضع گیــرى دربرابر حــرف هاى او از خود نشــان 

نداد!
قاضیانى در ابتــدا در مورد رشــته هاى تحصیلى اش 
(کارشناسى جغرافیاى انسانى اقتصادى و ارشد فلسفه) 
و ارتباط آن با بازیگرى بحث را آغاز و عنوان کرد: همه 

اینها باهم ارتباط دارند.
وى در رابطه بــا ورودش به دنیــاى بازیگرى گفت:
 سال ها قبل در تئاتر مدرســه فعال بودم و آمفى تئاتر 
آنجا را مى چرخانــدم. در آن زمان به من پیشــنهاد 
بازیگرى شــد که خانواده بــه من گفتنــد باید ادامه 
تحصیل دهم بعد وارد بازیگرى شــوم. من گفتم دیر 
مى شود، چون در آن زمان من 24 سال داشتم. در ادامه 
پدرم با بیان جمله اى از حســین قوامى روح آمرزیده 
عنوان کردند: هنرمند 99 خصلت انســانى و یک هنر 

دارد، برو بیاموز بعد وارد بازیگرى شو.
این بازیگر افزود: پس از اتمام درسم به خانواده اعالم 
کردم که مى خواهم بازیگرى را شــروع کنم و به بیان 
کودکانه اى به پدرم گفتم من نتوانستم 99 خصلت 
بیاموزم که ایشان گفتند سه تا هم باشد کفایت 
مى کند. رشته هاى تحصیلى من کمک  
زیادى در زمینــه بازیگرى به من 

کرد.
وى در پاســخ بــه این 
سئوال که وضعیت 
بازیگرى را در 
ى  سینما

ایران چطور مى بینید، بیان کــرد: از نظر من دهه 
70 دوران طالیى ســینمایى ایران اســت که من را 

عاشــق ســینما کرد. من تأســف 
مى خــورم کــه چــه اتفاقــى براى 

فیلمنامه هــاى دهــه 70 و بازیگران قدر 
دهه 70 که تقریبــًا تا 80 ادامه داشــت افتاد و 

یکدفعه تعاریف دیگرى به ســینماى ایــران اضافه 
شد.

وى در تکمیــل حرف هایش گفت: مــردم را در این 
امر مقصــر نمى دانم و ایــن اتفاقى زیــر بنایى و از 
بزرگان ماســت، به طور مثال مى توان به جشــنواره 
فیلم فجر ســال گذشــته اشــاره کرد کــه نتیجه 
آن فیلم هایى اســت کــه در حال حاضــر روى پرده

 هستند.
بازیگر فیلم «برادرم خسرو» ابراز کرد: فیلم سینمایى 
«یک قنارى یک کالغ» را اصغر عبداللهى مى نویسد 
و مدتى کنــار مى گــذارد و هیچکس ایــن فیلم را 
نمى ســازد. چرا کســى جرأت ســاختن این را ندارد 
درصورتى که زمانى، فیلم «پرده آخــر» واروژ کریم 
مســیحى، «مســافران» بهرام بیضایى و «باشــو 
غریبه اى کوچک» ساخته شــده اســت، درنتیجه به 
این مى رســیم که خردمند و آگاه، شــجاع مى شود 
و انســان شــجاع، آگاه و خردمند. تهیه کنندگان ما 
جرأتشــان را براى ســاخت چنین فیلم هایى ازدست

 داده اند.
نویسنده کتاب «ســرزمین مرد سرخپوست» اظهار 
داشــت: ما زمانى مى گفتیم مجله هایمان زرد شــده 
ولى در حال حاضر ســینمایمان هم زرد شده است و 
این شجاعت من شاید باعث شــود که برخى بشنوند 
و از فــردا فیلمنامه هایشــان را نفرســتند و بگویند 

کار نکن.
وى تکمیل کرد: با درس دادنم مى توانم به شیدایى و 
مسائلى که مى خواهم برســم. من از سال 79 تاکنون 
که وارد دنیاى بازیگرى شــدم، هیچکس نمى تواند 
بگوید هنگامه قاضیانى دنبال کار بود. افرادى هستند 
مى گویند فیلم هایى که فکر مى طلبد نســازید و فقط 
مردم را سرگرم کنید؛ یاد «کارناوال پینوکیو» مى افتم 
که سوارش کردند و گفتند به ما خوش مى گذرد. در 
زمینه ســینما کارهاى خوب نیز انجام مى شود 
ولى دهه 70 چیز دیگرى بود، به طور مثال 
فیلم «گرگ هاى گرســنه» با بازى 
محمد صالح عال که من با پسر 
چهار ســاله ام به ســینما 
رفتم، ایشــان در آن 
زمــان بــازى 
ند  د مى کر
ن  چو

سینما 
آن زمان 
درست بود.

ر بازیگــر فیلم «من  د مــا
سئوال که اگر هســتم» در پاسخ به این 

کــه اکنون در در دهه 70 تمام این امکاناتى 
وجود زمینه تأمین نیازهاى بصرى سینما  هست، 

داشت بازهم با همان شور و اشتیاق به سینما مى رفت، 
گفت: بله. چراکه ما پا به پــاى افرادى مانند بیضایى و 
واروژ کریم مسیحى در آن زمان، سینما را پر مى کردیم.  
ما دچار بیمارى بزرگى شده ایم، هر چیزى قبل از اینکه 
استقرار پیدا کند، کنار گذاشته مى شود و خطرناك ترین 

مسئله این است که به ساده ترین چیزها راضى شویم.
وى تکمیل کرد: در دهه 70 درســت بعد از انقالب و 
جنگ، اگر فیلمى براى گیشه ســاخته مى شد به تو 

اهانت نمى کرد و آن فیلم در راستاى همه عالیق 
تهیه مى شد.

وى اظهار داشت: هفته پیش سر فیلم سینمایى 
«اردك لى» به کارگردانى بهروز غریب پور، 
احساس کردم بازیگر نیستم، فیلمنامه این 
فیلم بعد از 25 سال در حال ساخت است که 
من توانستم دو سکانس در نقش نامادرى 

بازى کنم.
قاضیانى تکمیــل کرد: پس از 34 ســاعت 

بیــدارى و برداشــت هاى مکــرر باالخــره 
ایــن ســکانس-پالن بــا موفقیت تمام شــد 
و مــن خوشــحالم کــه در کنــار 200 بازیگر 
بچــه و بــزرگ بهزیســتى بــه ایفــاى نقش

 پرداختم.

شگفتانه هاى هنگامه قاضیانى
 در یک برنامه تلویزیونى

سینماى ما سینماى ما 
مثل مجالتمان مثل مجالتمان 
زرد شده!

ى پرداخت و 
ه به شهرکرد 
 در کوهرنگ

نارشــان به 
ــدیم. از من 
گفتم کارتون

س و جو کردند 
ن» ند

کرده ایم که از آن جمله محیط
و کتابخوانى و ســرمایه و سرم
تا آگاهىمردم را با این انیمیشن
ابوالحسنى همچنین از ساخت«دی

اســتانى خبــر داد و در این بــاره اظهار داشــت:
20 اســتان ســفر از ســال گذشــته نزدیک به
کردم، بــا انیمیشــن ســازان و مســئوالن این
ا شناس ا ها ت دم تک ح ناطق ضضریب نفوذ جامعه 

درر دست ماست.
بوالحسنى  محمحمد ا
درباره آثار جدید خود 
گففت: تا امروز هزار و500

قسقسمت از «دیرین دیرین» 
تولید شده و در حال حاضر تولید 
رویکرد محیطزیست در  200 قســمت را با

برنامه داریم.

جــواب پاســخ دادم «دیریــ و در
 واکنش آنها متحیرم کرد چرا که ف
کننده گفت «از اول همیــن را بگو
بســیار خوب اســت». جالــب این
و آیتم ها گفتگو و آنها را نقد مى کرد.
سرى جدید «دیرین دیرین»  کاراک
د شده است به همین و گسترده تر
و گسترده طراحى فضاهاى جدید

برنامــه را در فصل هاى مختلف دس

تتتتتتتتتتتتهیهیه کننــده «دیرین دیرین» 
گفگفت: وقتى آیتم هاى 
«د«دیرین دیرین» در 
فففففففضضاى مجازى روزانه 
میلیون  هفت  تاتا 
دارد  باززدیــد 
عنیعنــى80 درصد 
ه جا ذ نف ضض

 وى در این باره به بیــان خاطره اى
اظهار داشت: ماه گذشته با خانواده
رفته بودیم، در یکــى از تفریحاتد
به چادر عشــایر برخوردیم و در کن
هم کالمــى و پذیرایى مهمان شـ
پرســیدند که منگ درباره شــغلم
مى ســازم. از اســم کارتون پرس

«د دادم خ اس اب ج د

تهیه کننده کارتون پرمخاطب خبر دادتهیه کننده کارتون پرمخاطب خبر داد

«دیرین دیرین» استانى هم آمد«دیرین دیرین» استانى هم آمد

هفته پیش دو باره شایعه درگذشت ناصر ملک مطیعى بازیگر 
قدیمى سینما منتشر و بعد تکذیب شد. این اتفاق که به شکل 
مداوم درباره پیشکسوتان هنر تکرار مى شود، با انتقاد پسر 
ناصر ملک مطیعى مواجه شده و او با اعالم اینکه پدرش سالم 

است، پخش چنین شایعاتى را غیر انسانى توصیف مى کند.
امیرعلى ملک مطیعى درباره شایعاتى که این روزها در فضاى 
مجازى درباره درگذشت ناصر ملک مطیعى منتشر شده به 
مهر گفته است: خوشبختانه پدر نه در بیمارستان بسترى 
است و نه مشکلى دارد بلکه در خانه است و به لحاظ جسمى 
هم در سالمت به سر مى برد ولى نمى دانم چرا این چند وقت 
مدام شایعاتى منتشر مى شود. گویا عده اى از خبر مرگ یک 

هنرمند که شاید عده اى طرفدارش باشند 
و عده اى هم نه، چیزى عایدشان مى شود یا شاید برایشان 
جنبه تفریحى دارد ولى به نظر من این حرکت بسیار ناشایست 
اســت. خود این افراد اگر در محل کارشان به سر ببرند و به 
ناگاه به آنها بگویند که پدر یا یکى از عزیزانشان فوت کرده 

چه حالى خواهند داشت؟
ملک مطیعى با انتقاد از کسانى که چنین شایعاتى را پخش 
مى کنند، مى گوید: نمى دانم چــرا عالقه عده اى به مرگ 
زیاد است. بهتر بود به جاى اینکه خبر مرگ یک هنرمند با 
این سرعت منتشر شود، این اتفاق براى سالروز تولد هنرمند 
رخ مى داد. آیا اینکه مدام خبرى کذب منتشــر شــود که 
هنرمندى در فالن بیمارستان بسترى است و یا به فالن دلیل 

درگذشت، اقدامى انسانى یا شرافتمندانه است؟
او با اشــاره به پیگیرى صدا و سیما درباره شایعه درگذشت 
ناصر ملک مطیعى از این سازمان انتقاد کرده است: دوستان 
لطف دارند و این موضوع را پیگیــرى مى کنند ولى جاى 
ســئوال دارد که وقتى پدرم زنده است تصویر و مصاحبه او 
پخش نمى شــود ولى اگر فوت کند صدا و سیما خبرش را 

منتشر مى کند؟
ناصر ملک مطیعى که متولد 1309 است، پیش از انقالب از 
سرشناس ترین ستاره هاى سینماى ایران بود. او سال ها اجازه 
فعالیت نداشت تا اینکه چهار سال پیش بعد از حدود سه دهه 
در فیلم «نقش نگار» نقش کوتاهى بازى کرد. این فیلم سال 

گذشته اکران شد.

بنا بر ادعاى یک پخش کننده ترکیه اى، فیلم و سریال هاى 
تلویزیونى ترکیه در بیش از 120 کشور در آفریقاى جنوبى، 
خاورمیانه، بالــکان، اروپاى مرکزى، آســیاى مرکزى و 

آمریکاى التین پخش مى شود.
«جان اوکان»، رئیس و بنیانگذار 

شرکت فیلم و سریال سازى 
  «ITV Inter Medya»
با اعــالم اینکــه فیلم 

ایــن  ســریال هاى  و 
کشــور پخش جهانى گسترده اى 

دارد، گفت: تعداد کشــورهایى که فیلم هایمان را به آنها 
مى فروشیم به بیش از 120 کشور رسیده است و فیلم هاى 
ما از ژاپن تا فرانسه، در جغرافیاى گسترده اى فروش دارد. 

ســریال هاى ما در آفریقاى جنوبــى، خاورمیانه، 
کشــورهاى بالکان، اروپاى مرکزى، آسیاى 

مرکزى و شــرقى به فروش مى رســد. او 
افزود: در ســال هاى اخیر در کشورهاى 
آمریکاى التین و کشورهاى اسپانیولى 
زبان نیز درخشش بزرگى داشتیم. ترکیه 
کشورى است که داستان هاى زیبایى دارد 
و موردپســند بینندگانى از نقاط مختلف 

جهان قرار مى گیرد.
این فیلمســاز تأکیــد کرد: یــک زمان 
سریال هاى آمریکاى التین و برزیل در ترکیه 

زیاد تماشا مى شد اما اکنون سریال هاى ترکیه 
در تمام کشورهاى آمریکاى التین و اسپانیایى 
زبان پخش مى شــود و مورد استقبال گسترده 

بینندگان این کشورهاى قرار گرفته است. او در 
پایان گفت: در اکثر کشورهاى جهان فیلم هاى 

ترکیه بینندگان زیادى دارد. سال گذشته فیلم «کوه-2» 
در بسیارى از کشورها از جمله ژاپن، ایاالت متحده آمریکا، 
انگلستان، ایرلند و چین اکران شد. آمریکا و انگلستان نیز از 
ما فیلم خریدند. همچنین در بازار فیلم و سریال کره شمالى 

و  کره جنوبى نیز از جایگاه خوبى برخورداریم.

منتشر کنندگان 
شایعه مرگ هنرمندان 
چه سودى مى برند؟

اعتراض پسر ناصر ملک مطیعى

ر  د مــا
سئوال که اگر 

کــه اکنون درى 
وجود  سینما  هست، 

شتیاق به سینما مى رفت، 
ى افرادى مانند بیضایى و 
ن، سینما را پر مى کردیم.  
م، هر چیزى قبل از اینکه 
 مى شود و خطرناك ترین 

رین چیزها راضى شویم.
انقالب و   درســت بعد از
ه ســاخته مى شد به تو 

 راستاى همه عالیق 

سر فیلمسینمایى
هروز غریب پور، 
، فیلمنامه این 
اخت است که 
قش نامادرى 

4 از 34 ســاعت 
 مکــرر باالخــره

 موفقیت تمام شــد 
ر کنــار 200 بازیگر 
ى بــه ایفــاى نقش

! دشدش !هز شدددشدهز هدد شده!زرزردد شده!زر شدهز

افرادى افرادى 
هستند مى گویند 

فیلم هایى که فکر مى طلبد فیلم هایى که فکر مى طلبد 
نسازید نسازید و فقط مردم را سرگرم و فقط مردم را سرگرم 
کنید؛ یاد «کارناوال پینوکیو» کنید؛ یاد «کارناوال پینوکیو» 
مى مى افتم که سوارش کردند و افتم که سوارش کردند و 

گفتند به ما خوش
 مى  مى گذردگذرد

گگ

سریال هاى ترکیه اى 
در بیش از 120 کشور 

پخش مى شوند

بازیگر ســریال«دنیاى شــیرین» گفت: 
متأسفانه این روز ها سینماى ایران به شکل 
ســنگینى دچار روابط، دوستى ها و بازیگر 
سرمایه گذاران شده است. ما به طور واضح 
مى بینیم که سینما در دست عده اى خاص 
است و تنها بازیگران معدودى در آن فعالیت 

مى کنند.
رضا فیاضى در خصوص فعالیت هاى خود 
طى سال هاى جارى در عرصه هنر گفت: 
ماه هاســت براى زندگى به جزیره کیش 
آمده  و از فضاى تهران و بازیگرى به کلى 
دور شده ام. گاهى پیشنهاداتى براى بازى 
در تئاتر به من مى شود، اما به علت تمرینات 
مداوم و لــزوم حضورم در تهــران قادر به 

همکارى با آنها نیستم.
وى در همین راســتا افزود:  بعد  از حضورم 
در جزیره کیش کتابفروشــى دایر کردم و 
به عرضه محصوالت فرهنگى مشــغول 
شــده ام در کنار آن آموزشــگاه بازیگرى 
دارم و در آن به حدود 130 هنرجو تدریس 

بازیگرى مى کنم.
بازیگر سریال «قصه هاى تا به تا» با گالیه 
از وضعیت بازیگرى در سینماى ایران اضافه 
کرد: یکى از دالیل خــروج من از تهران و 
حضور در شهر کیش عالوه بر ترافیک و دود 
زیاد شهر، کم کارى و پیشنهادات بسیار کم 
بود. سینماى امروز متأسفانه به دست برخى 
اسپانسر بازیگر افتاده و هرکس پول داشته 

باشد مى تواند به راحتى بازیگر شود.
وى در همین راســتا تأکید کرد: برخى از 
کارگردانان و فیلمسازان که از قضا ما آنها 
را استاد هم مى نامیم به جاى پول دادن به 
امثال رضا فیاضى و سایر بازیگران باتجربه 
و پیشکســوت ترجیح مى دهند بازیگرى 
را انتخاب کنند که بــراى آنها و پروژه پول 
بیاورد و مى گویند که چه کارى است که به 

امثال من دستمزد بدهند.
بازیگــر فیلم «نرگس مســت» بــا ابراز 
ناراحتى از برخى اتفاقات در سینما ادامه داد: 
پیشنهادات بسیار کمرنگ و ناراحت کننده 
شده است براى شــخص من اتفاق افتاده 
که حتى بــراى عدم تحمــل بى احترامى 
و برخورد هاى بد قرارداد خــود را نیز پاره 
کرده ام، زیرا من نمى توانم خیلى از اتفاقات 
مرسوم در ســینماى امروز را تحمل کنم 
پس ترجیح میدهم از سینما فاصله گرفته 
و در شــهر کیش به کتابفروشى و تدریس 

مشغول باشم.
فیاضى با تأکید بر وجود رابطه در سینماى 
ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه این روز ها 
ســینماى ایران به شکل ســنگینى دچار 
روابط، دوســتى ها و بازیگر سرمایه گذاران 
شده اســت. ما به طور واضح مى بینیم که 
سینما در دست عده اى خاص است و تنها 
بازیگران معدودى در آن فعالیت مى کنند. 
باز هم با این وجود شــرایط من بد نیست 
و گه گاه پیشــنهاداتى به من مى شود، اما 
بسیارى از دوستان و هم نسالن من به طور 
کامل از بازیگــرى دور مانده انــد و بیکار 

شده اند.

رضا فیاضى: 

 در کیش کتاب 
مى فروشم تا از 
سینما دورباشم

 زیســت، کتاب 
مایه گذارى است 

ن ها باال ببریم.
یرین دیرین» هاى
ره اظهار داشــت:

مانده انــد و بیکار کامل از بازیگــرىدور
شدده اند.
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رفتار موها همیشه به یکســان نیســت و  وضعیت ظاهرى و سالمت 
موها مى تواند در موقعیت ها و دوره هاى مختلف تغییر کند. در دوره ها و 
فصل هایى موهاى شما نرم و درخشان است اما گاهى هم به شدت خشک 

و آسیب دیده به نظر مى رسد. 
در فصل هاى ســرد وضعیت  موها بــا زمانى که هوا گرم اســت فرق

 مى کند. در فصل پاییز احتمال ریزش مو بیشــتر اســت واساسًا سرما 
باعث مى شود رشد موها نیز کمتر شــود. احتمال خشکى بیشتر موها و 
آسیب دیدگى  هم به  علت سرما و آلودگى هوا بسیار بیشتر است. بنابراین 
مراقبت ازمو در فصل سرد و خشــک متفاوت از آن چیزى است که در 

تابستان انجام مى دهید. 
اگر دوست دارید موهاى نرم و درخشانى داشته  باشید از این راهکارهاى 
ساده و کم خرج استفاده کنید و وضعیت ظاهرى و سالمت موها را بهبود

 بدهید.

ماست براى موهایى نرم تر
اگر براى از بین بردن خشکى موهاى تان به فکر خرید یک محصول 

درمانى گران قیمت افتاده اید، دســت نگه 
دارید. شما آنچه براى نرم شدن موهایتان 

نیاز دارید را در آشپزخانه پیدا مى کنید. 
به جاى هزینه کردن براى خرید 

یک محصول درمانى، ما به 
شما پیشنهاد مى دهیم 
از ماست استفاده کنید. 
بعــد از یک یــا دو بار 

اســتفاده از ماست، شما 
به راحتى تغییر را احساس مى کنید. 

ماست بهترین محصول براى نرم شدن 
موهاست و موها را درخشان مى کند. 

اگر استفاده از ماســت به شکل روزانه 
براى تان دشوار است، مى توانید فقط هفته اى 

یک بار از این روش استفاده کنید. 
شستشوى مو با شیر سرد

هفته اى یک بار موهاى تان را با شیر نجوشیده 
سرد بشــویید. بعد از مدت کوتاهى متوجه 

مى شوید چقدر موها محکم تر و بهتر 
شــده اند و ریزش مو، خشــکى، 

شــکنندگى و جالى از دست 
رفته مو به طــور کامل درمان 
شده است. به مرور زمان همه 
آنچه از دست رفته را دوباره 

به دست مى آورید.

از شامپوى بچه استفاده کنید
گاهــى الزم اســت شــامپویى را کــه به طــور مســتمر اســتفاده 
مى کنیــد کنــار بگذاریــد و شــامپویى مصــرف کنید کــه کمتر 
مــواد شــیمیایى دارد. هفتــه اى یــک بــار بــراى شستشــوى مو 
از شــامپوى بچــه اســتفاده کنیــد. خیلــى زود متوجه تفــاوت آن
 مى شوید. براى اینکه مطمئن شوید نرمى موها از دست نرفته است، از 

نرم کننده استفاده کنید.

از روغن نارگیل بیشتر استفاده کنید
این پیشنهاد به ویژه براى کسانى که اهل استفاده از روغن ها براى پوست 
و مو هستند، بسیار مفید است. اکنون فصل استفاده از روغن نارگیل است. 
روغن نارگیل نه تنهــا موها را نرم مى کند، بلکه باعث رطوبت رســانى 
کافى به پوســت نیز مى شــود و جلوى خشک شــدن و آسیب دیدگى 
موها را مى گیرد. شــما مى توانید چند قطره روغن کرچک نیز به روغن 
نارگیل اضافه کنید تا مطمئن شــوید حجم موهایتان در سرما از دست

 نمى رود. 

برخی از افراد براي شــفاف کردن پوست یا رفع 
خشکی و ضایعات پوســتی یا حتی پایین جلوه 
دادن سن و سال خود، اقدام به الیه برداري پوست 
صورت می کنند. الیه برداري شاید به خودي خود 
این افراد را دچار مشــکل خاصی نکند اما اشکال 
وقتی بروز می کند که مراقبت هاي بعدي را انجام 
نمی دهند و  آن جاست که الیه برداري براي شان 

مسئله ساز می شود. 
از این رو، توجه به چند نکته مهم از بروز آسیب هاي 
احتمالی بعد از الیه برداري جلوگیري می کند. به 
گفته سوزان سروري، مشاور پوست، مو و زیبایی، 
الیه برداري سبب می شــود که سطح پوست تان 
نازك شود، طبعاً بعد از این کار استفاده از کرم و مواد 
آرایشی و عطر می تواند خطرساز باشد زیرا این مواد 
به راحتی داخل پوست نفوذ می کنند، پس تا چند 
روز باید از این مواد دوري کنید. به دلیل حســاس 
و نازك شدن پوست بعد از هر بار استفاده از مواد 
شوینده، با آب فراوان همه مواد را از روي پوست 
پاك کنید زیرا باقی ماندن مواد شوینده روي پوست 

سبب خشک شدن سریع سطح صورت می شود. 
این مشاور پوست، مو و زیبایی در ادامه افزود: براي 
شست و شــوي صورت بهتر است از شوینده هاي 
گیاهی استفاده کنید، به خاطر داشته باشید بعد از 
شست و شو، حوله یا دســتمال کاغذي را محکم 
روي پوســت نکشید و ســعی کنید با گذاشتن و 
برداشتن مکرر، سطح صورت را خشک کنید. وي 
توصیه کرد: همیشه قبل از بیرون رفتن از خانه، با 
کرم ضدآفتاب صورت خود را بپوشانید و با استفاده 
از کاله لبه دار، جلوي تابش اشعه خورشید را بگیرید 

تا به پوست صورت آسیبی نرسد. 

9 عالمت که نشان مى دهد تغذیه سالمى دارید

چرا باید در فصل پاییز 
پیاده روى کرد؟

در فصل پاییز یکى از ورزش هاى مناسب براى افزایش سالمتى و 
سوزاندن کالرى پیاده روى است.

پیاده روى در فصل پاییز فوایدى دارد که عبارتند از:
1. کالرى سوزى بیشتر با خنک شدن هوا:

در فصل ســرد ورزش هوازى باعث کالرى سوزى بیشتر مى شود. 
هواى خنک پاییز باعث مى شــود که پیاده روى مؤثرتر واقع شود. 
تحقیقات مختلف نشان داده اســت که پیاده روى براى کم کردن 

چربى هاى بدن از دویدن هم مؤثرتر است.
2. کمتر شدن احتمال آسیب دیدگى :

پیاده روى شدت بســیار باالیى ندارد. در فصل ســرما که احتمال 
آسیب دیدگى  بیشتر مى شود،مى توان ورزش هایى را انتخاب کرد که 

زیاد خطر آسیب دیدگى  ایجاد نمى کنند.
3. بهتر شدن روحیه:

با تغییرات آب و هوایى احتمال دارد که افراد دچار افسردگى فصلى 
شوند. پیاده روى و فعالیت در فضاى باز مى تواند احتمال افسردگى و 

ناراحتى هاى عصبى را کاهش دهد.
4. آسان بودن پیاده روى:

با تغییرات آب و هوایى ممکن است که افراد حوصله کمترى براى 
ورزش کردن یا رفتن به باشگاه داشته باشند. پیاده روى، ساده ترین 
و کم هزینه ترین ورزش است و مى توان آن را در پارك هاى اطراف 

محل زندگى به مدت نیم ساعت در طول روز انجام داد. 

سطح چربى خون سالم

سیستم ایمنى قوى 

استخوان هاى سالم 

سطوح انرژى ثابت

سالمت پوست حرکات منظم رودهفشار خون سالم 

قند خون 
در محدوده طبیعى 

کلســترول و ترى گلیســیرید، چربى هاى اصلى در 
خون شما هستند و آنچه مى خورید، ورزش و ژنتیک 
مى تواند روى آنها تأثیر بگذارد. ترى گلیســیرید باال 
و کســترول LDL هر دو مى تواننــد خطر ابتال به 
بیمارى هاى قلبى عروقــى را افزایش دهند و منجر 
به کاهش کلسترول خوب خون شــوند. این در حالى 
است که مصرف اســیدهاى چرب امگا 3 صرف نظر 
از دریافت بیــش از حد کالرى، مى تواند کلســترول 
و ترى گلیســیرید را در محدوده ســالم نگــه دارد. 
مصرف فیبر نیز در پایین نگه داشــتن LDL موثر

 است.

حفظ وزن در محدوده ســالم، انتخــاب یک رژیم 
غذایى متعــادل و ورزش در کاهش قند خون موثر 
اســت. محدود کردن غذاهاى با قند باال و کم فیبر 
یکى از راه هــاى موثر کنترل قند خون به شــمار
و پرفیبــر  غذاهــاى  مصــرف  رود.  مــى   

 چربى هاى ســالم مى تواند به نوسانات قند خون 
کمک کند.

داشتن فشار خون باال به معناى افزایش خطر ابتال به 
بیمارى هاى قلبى عروقى و سکته مغزى است. خبر 
خوب این است که شما مجبور نیستید براى کاهش 
فشــار خون، رژیم غذایى پیچیده اى را دنبال کنید. 
پیروى از یک رژیم غذایى به نام «دش»، به شما در 
کنترل فشار خون باال کمک مى کند. این رژیم غذایى 
سرشار از میوه ها، سبزیجات، غالت کامل، پروتئین 
و لبنیات کم چربى است. غذاهاى شیرین، چرب و 
گوشت قرمز در این رژیم محدود است. رژیم غذایى 
دش، پرپتاسیم و کم سدیم است و مى تواند در کاهش 

فشار خون مؤثر باشد.

دریافت مــواد مغذى کافى مانند کلســیم، منیزیم، 
پتاسیم، ویتامین D و ویتامین K در تقویت سالمت 
استخوان ها مهم اســت. متخصصان تغذیه توصیه 
مى کنند که براى جلوگیرى از پوکى استخوان بعد از 
سنین میانسالى و یائسگى، یک رژیم غذایى سرشار از 
میوه ها، سبزیجات و حبوبات را انتخاب کنید و مصرف 
ویتامین D را به همراه غذاهاى سرشــار از کلســیم 

فراموش نکنید.

حتى اگر یک رژیم غذایى سالم داشته باشید، هنوز هم 
مى توانید بیمار شوید. با این حال، تقویت سیستم ایمنى 
بدن شما را قادر به مبارزه مؤثرتر با بیمارى ها مى کند. 
سوء تغذیه و استرس شما را در معرض ابتال به انواع 
عفونت ها، ناشى از ضعف سیســتم ایمنى بدن قرار 
مى دهد. دنبال کردن یک رژیم غذایى سرشــار از 
آنتى اکسیدان ها، پروبیوتیک ها، روى و سلنیوم براى 

تقویت سیستم ایمنى بدن ضرورى است.

آنچــه مــى خوریــد، به طــور مســتقیم بــر روى 
پوســت شــما تأثیر مى گذارد. پوســت بــه دریافت

 آنتى اکســیدان هایى از جمله ویتامین هــاى C، E و 
A براى کاهش آسیب به سلول ها ناشى از اشعه ماوراء 
بنفش خورشــید، آلودگى، افزایش ســن و ... نیاز دارد. 
رژیم غذایى سرشــار از میوه ها و ســبزیجات، آجیل، 
دانه ها و حبوبات طیف وســیعى از آنتى اکسیدان ها را 
به بدن مى رســاند. مصرف 

آب کافــى نیز بر روى 
شــما پوســت 

تأثیر گذار است. 

یکى از مشخصه هاى اصلى ســالمت بدن، حرکات 
منظم روده است. مصرف کافى فیبر و مایعات دو عامل 
اصلى تنظیم حرکات روده هستند. مصرف غذاهاى کم 
فیبر خطر ابتال به یبوســت را در شما تقویت مى کند. 
داشتن یک رژیم متعادل حاوى محصوالت پروبیوتیک 
نیز به تنظیم دســتگاه گوارش و حرکات روده کمک 
مى کند. ماست، برخى از انواع پنیر، محصوالت تخمیر 
شده و... از محصوالت پروبیوتیک هستند. اگر به یبوست 
مزمن مبتال هستید، با پزشکتان در تماس باشید چون 
یبوســت مزمن خطر ابتال به هموروئید و اختالالت 

مى دهد.اورولــوژى را افزایش 

 سطح انرژى شما مى تواند وابسته به تغذیه شما 
باشد. دریافت مواد مغذى براى تأمین انرژى به 
ویژه آهن را نادیده نگیرید. به یاد داشته باشید که 
نگه داشتن سطح قند خون در محدوده سالم آنهم 
با مصرف فیبر و چربى هاى سالم، سطح انرژى را 

باال نگه مى دارد.

اصول مراقبت از مو در فصل سرد

کره اى که روى نــان مى مالید، وقت شــیرینى 
درســت کردن ســراغش مى روید یــا اینکه به 
برنج تان اضافه مى کنید را بــدون عذاب وجدان 

قورت دهید.
محققــان این روزهــا، نتایج جالبــى را در مورد 
فوایــد ایــن مــاده غذایى پرحاشــیه کشــف

 کرده انــد. گرچــه درســال هاى قبــل، تصور 
مى شــد که مصرف کره، زمینه را براى انســداد 
عروق خونــى فراهــم آورده و باعــث ابتال به 
بیمارى هــاى قلبــى مى شــود، امــا محققان 

به تازگى از فواید مصرف کره براى بدن ســخن 
گفته اند.

باتوجه به بررســى هاى انجام شــده، محققان 
دریافتند که کره هیچ تاثیر منفى بر سالمت قلب 

نمى گذارد. 
باوجود همه فوایدى که براى کره حیوانى کشف 
شده است، محققان تاکید مى کنند که باید به اندازه 
و گاه به گاه سراغش بروید و به خاطر فایده هایش، 
مدام این خوراکى چاق کننده و چرب را به بدنتان 

وارد نکنید.

بدون عذاب وجدان کره محلى بخورید

1

2
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بعد از الیه برداري 
پوست چه باید کرد؟

پیروىاز یک رژیم غذایى به نام«دش»، به شما در
کنترل فشار خون باال کمک مى کند. این رژیم غذایى 
سرشار از میوه ها، سبزیجات، غالت کامل، پروتئین 
و لبنیات کم چربى است. غذاهاى شیرین، چرب و 
گوشت قرمز در این رژیم محدوداست. رژیم غذایى 
دش، پرپتاسیم و کمسدیم است و مى تواند در کاهش

فشار خون مؤثر باشد.

بنفش خورشــید، آلودگى، افزایش ســن و ... نیاز د
رژیم غذایى سرشــار از میوه ها و ســبزیجات، آجی
وبوبات طیف وســیعى از آنتى اکسیدان ه دانه ها و ح
به بدن مى رســاند. مصر
آب کافــى نیز بر روى 

شــما پوســت 
تأثیر گذار است.

داشتن یک رژیم متعادل حاوى محصوالت پروبیوتیک
نیز به تنظیم دســتگاه گوارش و حرکات روده کمک 
مى کند. ماست، برخى از انواع پنیر، محصوالت تخمیر 
شده و... از محصوالت پروبیوتیک هستند. اگر به یبوست 
مزمن مبتال هستید، با پزشکتان در تماس باشید چون 
یبوســت مزمن خطر ابتال به هموروئید و اختالالت 

مىدهد.اورولــوژى را افزایش 

تغذیه خوب به معنــاى انتخاب رژیــم غذایى متعادل 
و اجتنــاب از غذاهــاى مضــر اســت. تغذیــه خوب 
یعنــى محــدود کــردن دریافــت کالــرى از طریق 
شیرینى ها، غذاهاى فورى و ... و انتخاب میزان کافى از

 میوه ها و ســبزیجات، پروتئین ها، دانــه هاى کامل، 
حبوبات، آجیل و چربى هاى سالم.

پیــروى از یــک دســتور غذایى ســالم، همــراه با 
9 عالمــت مشــخص در بــدن اســت کــه در ادامه 

مى خوانید.

عملکرد ذهنى مؤثر9
 اینکــه چطــور رژیــم غذایــى روى عملکــرد روانــى تأثیــر مــى گــذارد، هنــوز درك نشــده اســت. بــا ایــن حــال ایــن نکتــه ثابــت شــده 
که تغذیــه ضعیف و بدون چربــى هاى ضرورى یا ســایر ویتامین ها مــى تواند منجر به افت عملکرد ذهنى و حتى افســردگى شــود. جالب اســت بدانید کــه عدم تعادل 

باکترى هاى مفید روده نیز بر عملکرد ذهنى تأثیر مى گذارد. در عوض افزایش سطح پروبیوتیک ها با افزایش خلق و خوى و کاهش استرس همراه است.

راى موهایى نرم تر
ردن خشکى موهاى تان به فکر خرید یک محصول 

مت افتاده اید، دســت نگه 
نتان  براى نرم شدن موهای

پزخانه پیدا مى کنیید.
ددرید ردن براى خ

مانى، ما به
مهیم ى د
.ید. ه کن
بار ا دو

ست، شما 
 را احساس مى کنید. 
حصول براى نرم شدن
ا را درخشان مى کند. 

ســت به شکل روزانه 
ست، مى توانید فقط هفته اى 

ش استفاده کنید. 
وى مو با شیر سرد

 موهاى تان را با شیر نجوشیده 
بعد از مدت کوتاهى متوجه 

رهتر موها محکم تر و ب
ىى،کى، ش مو، خشــ
تتتدستتتتت جالى از 
ر کامل درماننن
ور زمان همه 
فته را دوباره 

د.

کافى به پوســت نیز مى شــود و جلوى خشک شــدن و آسیب دیدگى
به روغن مى گیرد. شــما مى توانید چند قطره روغن کرچکنیز موها را
نارگیل اضافه کنید تا مطمئن شــوید حجم موهایتان در سرما از دست

 نمى رود.

کره اى
درســت
برنج تان
قورت د
محققــ
فوایــد
 کرده انـ
مى شــ
خ عروق
بیمارى



1212ورزش 3073 سال چهاردهمیک شنبه  7 آبان  ماه   1396

شایعات براى نیمکت زرد دوباره قوت گرفت 

علیرضا بیرانوند نمایشى کامل را در دربى 85 از خود نشان 
داد و بار دیگر ثابت کرد که یک دروازه بان خوب مى تواند 
ضامن پیروزى در مسابقه اى به این اهمیت باشد. شاید 
جالب باشد اگر بدانیم بزرگ ترین نگرانى پرسپولیسى ها 
تا قبل از شروع دربى دروازه بان این تیم بود. دروازه بانى 
که شــماره یک تیم ملى را فعًال به تــن دارد، آنقدر در 
هفته هاى اخیر تحت فشار رسانه اى و فنى قرار گرفت 
که عمًال کسى توانایى هاى او را به یاد نمى آورد. همه جا 
صحبت از اشتباهات بیرانوند بود و گیف ها و ترول هاى 
مختلف گل هاى خورده او در فضاى مجازى دســت به 

دست مى شد.
 بگذارید با یک سئوال اساسى شروع کنیم؟ چرا کى روش 

و برانکو براى یکى از مهمترین پست هاى تیم ملى 
ایران و پرســپولیس علیرضا بیرانونــد را انتخاب 
کرده اند؟ پاسخ این ســئوال مى تواند بسیارى از 
انتقادها نســبت به بیرانوند و عالمت  سئوال هاى 
مربوط به این بازیکن را پاســخ دهد. در حالى که 
فوتبال ایران این روزها دروازه بان همسطح و آماده 
کم ندارد؛ اما کى روش بعد از مدت ها تغییر و تحولى 
که درون دروازه ایجاد کرد، عاقبت لباس شــماره 

یک را به تــن بیرانوند پوشــاند. او همچنین دروازه بان 
اول پرســپولیس در دو فصل اخیر بوده است. او با این 
تیم قهرمان لیگ برتر و سوپرجام ایران شده و به نیمه 
نهایى لیگ قهرمانان نیز رسیده است. اما واقعًا با وجود 
انتقادات فراوانى که از بیرانوند به علت دریافت گل هاى 
زیاد در بازى هاى اخیر مى شــود و با وجود انتقاداتى که 
به ســبک بازى او وجود دارد، چرا او هنــوز دروازه بان 

است. براى اول ایران و پرســپولیس 
میان انتخاب یــک دروازه بان  از 
از دروازه بان هــاى آماده  یکى 

یکى اصول اولیه استیل و شرایط  فیز
ینکــه دروازه بان اســت و آنچه مشخص است  ا

بیرانوند از این نظر بهترین دروازه بان ایران اســت. 
قد او 196 سانتیمتر اســت و دست هاى بلندش او 
را از این منظر بهترین دروازه بان ایران کرده است. 
هیچکدام از رقباى حال حاضر بیرانوند در این زمینه 
نمى توانند با او رقابت کنند. در واقع بیرانوند از نظر 
شرایط فیزیکى و استیل نزدیک ترین نمونه ایرانى 

به استاندارد جهانى است.
آنچه از بیرانوند به عنوان دروازه بان اول فوتبال ایران 
انتظار مى رفت در دربى 85 
از سوى او به نمایش در 
آمد. او دروازه بانى با قد و 
دست هاى بلند است و این به 
معناى این است که او باید 
مالک مطلق شش قدم 
و 18 قدم روى ارســال ها 
باشــد. او در بازى روز پنج 
شنبه روى اکثر ارسال ها و خروج هایش 
مطمئن ظاهر شد و عملکرد خوبى داشت. او 
به خوبى توپ هاى ارسالى بازیکنان استقاللى 
را جمع کرد. نکته قابل بحث دیگر درباره بیرانوند 
اینکه او برخالف بازى هــاى اخیرش پخته و با فکر 

عمل کرد و اسیر حواشى و جو بازى نشد.
 نگاهى به تاریخچه دربى حکایت از موضوع جالبى دارد 
و آن اینکه هرگاه تیمى دروازه بان خوبى داشته معموًال 
توانســته نتایج خوبى هم بگیرد. بهترین نمونه اش 
احمدرضا عابدزاده است که در دو تیم استقالل 
و پرســپولیس تا به حال در دربى ها نباخته 
اســت. بیرانوند در بازى روز پنج شنبه 
البته انگیزه خیلى باالیى داشت تا در 
میدانى که بینندگانى به وسعت کل 
ایران داشت نشان دهد که کماکان 
بهتریــن دروازه بان فوتبــال ایران

 است. 

  روز خوب بیرانوند

هفته نخســت لیگ برتر هندبال بانوان با شکست 
نمایندگان اصفهان به پایان رسید.

فصل جدید لیگ برتر هندبال بانوان در حالى با ســه 
دیدار آغاز شد که ســپاهان و ذوب آهن پس از چندین 
فصل تیمدارى در لیگ برتر هندبال بانوان مدتى پیش 
اعالم انحالل کردند و تیم اصفهان با نام هیئت هندبال 
اصفهان در این رقابت ها حضور دارد. این تیم که   میزبان 
تأسیسات دریایى تهران بود تن به شکست 29 بر 14 داد.

تیم هیئت هندبال شاهین شــهر هم که با موفقیت در 
لیگ دســته یک، جواز حضور در لیگ برتر را کســب 
کرد،  در نخستین تجربه لیگ برترى خود با نتیجه 23 

بر 19 مغلوب نفت و گاز گچساران شد تا لیگ برتر براى 
نمایندگان اصفهان با تلخى آغاز شود.

در دیگر دیدار این هفته نیز تیم مدعى شــهید چمران 
الرستان مقابل هیئت هندبال کردستان به برترى قاطع 

42 بر 15 رسید.
نتایج هفته نخســت لیگ برتر هندبــال بانوان به این 

شرح است:
نفت و گاز گچساران 23 - شاهین شهر اصفهان 19

هیئت هندبال کردستان 15 - شهید چمران الرستان 42
هیئت هندبال اصفهان 14 - تأسیسات دریایى تهران 29

(تیم بهمن بهبهان این هفته استراحت داشت)

کام اصفهانى ها  تلخ شد

یک روز تا پایان مهلت ارسال مدارك باشگاه ها به 
کنفدراسیون فوتبال آسیا باقى است و هنوز مشخص 
نیســت آیا نفت مى تواند در رقابت هاى فصل بعد 

لیگ قهرمانان حضور داشته باشد یا نه.
باشــگاه نفت یکى از نماینده هاى ایران در لیگ 
قهرمانان فصل آینده اســت؛ اما حضــور این تیم 
منوط به کســب مجوز حرفه اى کنفدراســیون 
فوتبال آسیاست؛ اتفاقى که تا این لحظه رخ نداده 
است. ســهیل مهدى، رئیس کمیته صدور مجوز 
حرفه اى سازمان لیگ در این رابطه گفت:  8 آبان 
( فردا) آخرین فرصت ارسال مدارك باشگاه هاست 

و سامانه بعد از این تاریخ بسته خواهد شد. 
باشــگاه هاى ما باید مدارکشــان را تا این تاریخ 

آپلود کنند. 

او افزود:باشــگاه نفت هم باید مدارکش را کامل 
کند که البته این اتفاق هنوز رخ نداده و باید منتظر 
بمانیم و ببینیم در دو روز آینده آیا این اتفاق خواهد 

افتاد یا نه؟ 
ســهیل مهدى همچنیــن درباره مســئله
 بدهى هاى باشگاه نفت گفت: بدهى هاى 
این باشــگاه نیز جزو همین ماجراست و 
باید اظهارنامه بدهى هاى باشگاه و نحوه 
تسویه حساب آنها نیز به AFC ارسال شود. 

رئیس کمیته صدور مجوز حرفه اى سازمان لیگ 
درباره اینکه اگر نفت نتواند شــرایط حرفه اى را از
AFC احــراز کند چه وضعیتى پیــش خواهد آمد 
گفت:« طبق آییــن نامه لیگ قهرمانان آســیا تا 
نیمه جدول (لیگ ایران 16 تیمى است)  و در واقع 

هشــت تیم اول جدول رده بندى 
این شانس را دارند که 

جایگزین نفت 
شوند. 

او در این بــاره که کدام 
باشگاه بیشترین شــانس را دارد، 

گفت:  تا االن شــانس اول بعد از نفت، 
باشگاه ذوب آهن اســت و به ترتیب دیگر 

تیم هایى که تا رده هشــتم قرار گرفتند 
نیــز شــانس هــاى بعدى 

هستند.

 ذوب آهن، شانس اول جانشینى نفت  

شــارلوا، پدیده این فصــل ژوپیترلیگ 
بلژیــک در حالى موفق شــده در جمع 
باالنشینان جدول قرار بگیرد که خرید 
جدیدشان از ایران نقش مهمى در این 
موفقیت داشته است. شارلوا در حالى با 
بضاعت مالى پایین تر از دیگر باالنشینان 
توانســته ایــن فصــل از رقابت هاى 
ژوپیترلیگ را با نتایجى فوق العاده شروع 
کند که با گذشــت بیش از 11 هفته از 
بازى ها موفق شــده است رده دوم خود 
در جدول این رقابت ها را حفظ و با انگیزه 

باال چشم به ادامه شگفتى باشد.
ســایت Sprza در گزارشى تحلیلى 

به بررســى دالیل موفقیت شــارلوا در 
این فصل پرداخت که در بخشى از این 
گزارش عملکــرد کاوه رضایى مهاجم 
ملى پوش ایرانى به عنوان یکى از دالیل 
اصلى مورد توجه قرار گرفت. جایى که 
ستاره ایرانى با پیراهن شماره 9 با ثبت 
چهار گل و سه پاس گل نمره باالیى را 

به دست آورده است.
نکته جالــب اینکه ســایت بلژیکى در 
گفتگویى با «فلیس ماتزو»، ســرمربى 
شارلوا از قول این مربى نوشت:  «کاوه 
رضایى در اولین تجربه حضور در فوتبال 

اروپا همه طرفدارانش را شگفت 

زده کرد چون کمتر کســى تصور مى 
کرد این مهاجم 25 ساله با این سرعت 
بتواند خــودش را با فوتبــال متفاوت 

اروپا و بلژیک وفق بدهــد اما کاوه 
توانایى هایى دارد که شک ندارم با 

برطرف کردن برخى از ضعف ها 
مى تواند او را ستاره ایران در 

جام جهانى روسیه 2018 
کند.»

 

  کاوه شگفت زده مان کرده!

ورزشورزش

شایعات براى نیمکت زرد

هر چند هفته گذشته برخى روزنامه ها و سایت هاى ورزشى از تمایل 
ســپاهانى ها به خرید «برانکو ایوانکوویچ» خبــر دادند، اما برخى 
گزارش ها و شــنیده هــاى نصف جهــان حاکى از آن اســت که 
ســپاهانى ها در صورت پایان همــکارى با «زالتکــو کرانچار» 
مى خواهند باب همکارى با  مربیان  تقریباً نامدار اروپاى غربى را آغاز 

و از مربیان کروات و سایر مردان بلوك شرق عبور کند.
  نصف جهان سال گذشته به بهانه سخنان «کارلوس کى روش» در 
مورد اینکه برانکو به دنبال کسب جایگاه او در تیم ملى فوتبال است به 
طور اختصاصى دست به یک افشاگرى زده  و خبر از جلسه محرمانه 

سپاهانى ها با ایوانکوویچ داده بود.
 آن روزها برانکو  چندین بار ضمن تکذیب ادعاى کى روش، خود را 
نسبت به جایگاه سرمربى تیم ملى بى تفاوت نشان داد و اعالم کرد که 

قبًال در این جایگاه بوده وفقط به پرسپولیس فکر مى کند.
 آن ایام نوشتیم که شاید دوستان  بسیار نزدیک به برانکو اگر جرأت 
گفتن حقایق را داشته باشند که بعید است این جسارت  و شجاعت در 
نزد آنها باشــد، مى توانند تصدیق کنند که میل و اشتیاق فراوانى در 
وجود سرمربى پرسپولیس براى کسب پست سرمربیگرى تیم ملى 
وجود دارد و در برخى جلسات خصوصى این میل شدید را از خود بروز 

داده  است.
قطعاً جلساتى که برانکو از عزم خود براى بازگشت دوباره به تیم ملى 
سخن گفته  کم نبوده است، اما  آن روز، روزنامه نصف جهان دست 
به یک افشاگرى زد،  انتشار گزارشى از نشست یکسال و اندى پیش 
اصغر باقریان، مدیرعامل سابق سپاهان با برانکو  که اتفاقًا از سال ها 
قبل هم دوســتى دیرینه اى بین آنها جارى بوده است( این نشست 

قبل از مدتى قبل از توافق سپاهان با عبدا... ویسى برگزار شده بود).
در این نشســت صحبت هاى زیادى رد و بدل مى شود. گپ هاى 
دوســتانه، صحبت در مورد مباحث مختلفى فوتبالى و بازار خاطره 
گویى هم البته حسابى داغ است. پس از همه گپ و خنده ها بحث تا 
حدودى جدى تر مى شود.  باقریان  از برانکو در مورد حضور آینده اش 
در سپاهان و فوتبال اصفهان  سئوال مى کند. به ویژه اینکه چند سال 
قبل نیز سپاهان مشترى برانکو بود اما باشگاه در نهایت خیلى جدى 
و مشتاقانه پیگیر پیشنهادش نشد... اما این بار بحث جدى تر مطرح 
مى شود. مدیرعامل ســابق مى خواهد که ایوانکوویچ در این مورد 
دیدگاه مثبتى داشته باشد تا بتوانند در مورد جزئیات با یکدیگر صحبت 
کنند. پاسخ برانکو در آن جلســه جالب توجه است: «در حال حاضر 

شرایط به گونه اى نیست که من از پرســپولیس جدا شوم.  شرایط 
حضورم در پرسپولیس به سمت و سویى رفته است که باید همچنان در 
این باشگاه بمانم و حضورم در یک باشگاه دیگر االن به صالح نیست. 
به ویژه اینکه بعد از پرسپولیس هم  برنامه و هدفم حضور در تیم ملى 
فوتبال ایران است  تا اینکه  به حضور در یک باشگاه دیگر فکر کنم!»

صحبت برانکو کامًال براى مدیرعامل سابق سپاهان قانع کننده است 
که دیگر بحث خیلى مفصل ادامه پیدا نکند و در این زمینه اصرارى 
پیش نیاید، اما از او مى خواهد که در صورت حضور در تیم ملى بیش از 
پیش عملکرد بازیکنان فوتبال اصفهان را براى دعوت به تیم ملى زیر 
ذره بین داشته باشد و برانکو هم تصدیق مى کند که قطعًا بازیکنان 

بیشترى از این شهر الیق حضور در تیم ملى هستند.
 گزارش افشاگرانه آن روز، هم تأییدى بود بر صحبت هاى کى روش 
و هم تأییدى بر عالقه سپاهانى ها به آوردن برانکو به اصفهان، عالقه 
و اشتیاقى که چندین بار توســط پر افتخارترین تیم لیگ برتر بروز 
داده شده است.برگردیم به شایعات این روزهاى برخى روزنامه ها و 
رسانه ها که اینگونه القا مى کند که ســپاهان این روزها هم دوباره 

مشترى برانکو شده:
...پرسپولیس تهران دو فصلى مى شود با هدایت برانکو ایوانکوویچ 
توانسته موفق ظاهر شود و پس از 9 سال به عنوان قهرمانى لیگ برتر 
برسد. مرد کروات با برنامه ریزى، تاکتیک و آرامش خود، سرخپوشان 
تهرانى را به اوج رسانده اســت در حالى که خبر جدایى اش مى تواند 
شوکى براى هواداران محسوب شود. اتفاقى که دور از ذهن نیست. 
بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت تابستانى پرسپولیس آن هم قبل از 
لیگ هجدهم، به اتمام رسیدن قرار داد هفت بازیکن اصلى و کارساز، 
نامشخص بودن وضعیت مدیریتى و از همه مهمتر پیشنهاداتى که از 

خارج و داخل مى رسد و برانکو را براى رفتن وسوسه مى کند.»
باشگاه پرسپولیس هم پس از پرونده شکایت «مانوئل ژوزه» انواع و 
اقسام مشکالت را تجربه کرد. از محرومیت مهدى طارمى بگیرید تا 
درگیرى گاه و بى گاه با سرمربى پرتغالى بر سر برنامه ریزى مسابقات 
و اردو هاى تیم ملى همه و همه طاقت مرد کروات را طاق و تحملش 
را تمام کرده است که عطاى کار در پرسپولیس را به لقایش ببخشد. 
قرارداد برانکو در پایان لیگ هفدهم به اتمام مى رســد و بالطبع این 
مربى حرفه اى مى  تواند آزادانه به هر باشگاهى که دلش خواست کوچ 
کند. او اخیراً هم در مصاحبه خود رسماً اعالم کرد چیزى معلوم نیست!

یکى از این تیم هاى باشــگاهى خواهان برانکو، سپاهان است. تیم 
اصفهانى چند سالى است نزول کرده و دیگر نمى تواند در ایران و آسیا 

آقایى کند. شعار «ما سپاهانیم و حاالحاالها قهرمانیم!» مدت هاست 
از روى سکوهاى ورزشگاه نقش جهان شنیده نمى شود و نارضایتى 
هواداران در نصف جهان موج مى زند. مسئوالن تیم اصفهانى گرچه 
زالتکو کرانچار را به همین منظور استخدام کردند که دوباره سپاهان 
را به اوج برگرداند اما این اتفاق تا حاال نیافتاد. زردپوشان کماکان در 
بحران به ســر مى برند و وضعیت روحى، روانى بازیکنان هم چندان 

مناسب نیست.
گرچه زمزمه هایى مبنى  بر حضور احتمالى محرم نویدکیا به گوش 
رسید اما هدف اصلى مسئوالن ســپاهان، برانکو ایوانکوویچ است. 
مردى که سپاهانى ها معتقدند قادر است معمار این تیم لقب بگیرد. 
البته بحث هایى هم مطرح شــده که محرم نویدکیا شاگرد قدیمى 
برانکو و اســطوره فوتبال اصفهان هم در کنار پروفسور مشغول به 

کار شود.
آنچه برانکو را وسوسه مى کند که از پرسپولیس جدا و راهى اصفهان 
شود شرایط مناسب سپاهانى هاست. باشگاه سپاهان از لحاظ مالى 
مشکلى نداشته و مى تواند خواسته هاى برانکو را برآورده کند. باتوجه 
به این پتانسیل، مرد کروات مى تواند خرید هاى خوب و مناسبى هم 
داشته باشــد و به قول معروف تیمى براى قهرمانى ببندد. دوستان 
نزدیک برانکو هم در سپاهان فعالیت دارند و اخبار خوبى از وضعیت 
مالى و امکانات تیم اصفهانى به او ارائه داده و مرد کروات را مشتاق به 
کوچ به دیار نصف جهان کرده  اند.  به هر حال به قول برانکو: هر مربى 
یا فوتبالیستى مى تواند در سال آخر قراردادش پیشنهادات رسیده را 

بررسى کند و جواب مثبت بدهد.
شــنیده هاى نصف جهان از باشگاه ســپاهان بیانگر این است که 
مدیرعامل و هیئت مدیره باشگاه هر چند نیم نگاهى به برانکو دارند، 
اما در صورت پایان همکارى با زالتکو کرانچار بدشــان نمى آید  از 
مربیان کروات و اروپاى شــرقى عبور کنند و به ســراغ گزینه هاى 
نامدار در اروپاى غربى بروند. در روزهاى آینده در مورد نام این مربیان 
گزارشى را منتشر خواهیم کرد. این را هم اضافه کنیم که هیئت مدیره 
و مدیرعامل فعلى زردها تمایلى به همــکارى با گزینه هاى داخلى 
ندارند و در صورت بن بست براى  عقد قرارداد با یک مربى نامدار بین 

المللى، شاید با کلى ارفاق و تخفیف به امیر قلعه نویى رضایت دهند!
همه این گمانه ها در صورتى مى تواند از واقعیت دور شود که کرانچار 
در دیدارهاى آینده جبران مافات کند و با قرار گرفتن بر روى نوار برد، 
اجازه نزدیکى هیچ نام و گزینه اى به نیمکت ســپاهان را ندهد. باید 

منتظر روزهاى آینده بمانیم.

بهاره حیاتى

پس از تالش شبانه روزى باشگاه استقالل در جهت جلوگیرى از 
حضور نام هاى بزرگ مثل فرهاد مجیدى نام محمد تقوى به عنوان 

دستیار ایرانى به باشگاه معرفى شده بود. پیشنهادى که به راحتى وتو 
شد. چون آسان ترین شیوه براى اطرافیان افتخارى تخریب افراد است 

و روى پیشانى تقوى هم نوشته بود بى بى سى فارسى! این شیطنت ها بدون 
استعالم از نهادهاى مربوط در باشگاه استقالل انجام شده و این در حالى است که 

تقوى عضو تلویزیون بى بى سى فارســى نبود و فقط به عنوان کارشناس فوتبالى در این شبکه به عنوان مهمان 
فعالیت داشت و هرگز نظرى بر خالف قوانین این مملکت عنوان نکرد. اخیراً براى چندمین بار شنیدیم که دلیل 
دعوت نشدن تقوى موضوعى عنوان شده که اگر مشکلى وجود داشت در همان فرودگاه  یا صدور کارت سازمان 

لیگ براى تقوى در تیم پدیده خودش را نشان مى داد! 

علت حذف تقوى  

زده کرد چون کمتر کســى تصور مى 
5کرد این مهاجم 25 ساله با این سرعت 
بتواند خــودش را با فوتبــال متفاوت

اروپا و بلژیک وفق بدهــد اما کاوه
توانایى هایى دارد که شک ندارم با 

برطرف کردن برخى از ضعف ها 
مى تواند او را ستاره ایران در 
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کند.»

ه!

هفته هاى اخیر تحت فشار رسانه اى و فنى قرار گرفت 
که عمًال کسى توانایى هاى او را به یاد نمى آورد. همه جا 
صحبت از اشتباهات بیرانوند بود و گیف ها و ترول هاى 
مختلف گل هاى خورده او در فضاى مجازى دســت به 

دست مى شد.
 بگذارید با یک سئوال اساسى شروع کنیم؟ چرا کى روش 

و برانکو براى یکى از مهمترین پست هاى تیم ملى 
ایران و پرســپولیسعلیرضا بیرانونــد را انتخاب 
کرده اند؟ پاسخ این ســئوال مى تواند بسیارى از 
انتقادها نســبت به بیرانوند و عالمت  سئوال هاى 
حالى که  مربوطبه این بازیکن را پاســخدهد. در
فوتبال ایران این روزها دروازه بان همسطحو آماده 
کم ندارد؛ اما کى روش بعد از مدت ها تغییر و تحولى 
که درون دروازه ایجاد کرد، عاقبت لباس شــماره 

به ســبک بازى او وجود دارد، چرا او هنــوز دروازه بان 
سسسسسسسسسسسسسسلیس ااست. براى اول ایران و پرســپو
میان انتخاب یــک دروازه بان از 
از دروازه بان هــاى آماده یکى 

یکى اصول اولیه استیل و شرایط  فیز
ینکــه دروازه بان اســت و آنچه مشخص است ا

بیرانوند از این نظر بهترین دروازه بان ایران اســت. 
196 سانتیمتر اســت و دست هاى بلندش او 6قد او

را از این منظر بهترین دروازه بان ایران کرده است. 
هیچکدام از رقباى حال حاضر بیرانوند در این زمینه 
نظر بیرانوند از رقابت کنند. در واقع نمى توانند با او

شرایط فیزیکىو استیل نزدیک ترین نمونه ایرانى 
بهاستاندارد جهانى است.

آنچه از بیرانوند به عنوان دروازه بان اول فوتبال ایران 
5انتظار مى رفت در دربى 85

از سوى او به نمایش در 
آمد. او دروازه بانى با قد و 
دست هاى بلند است و این به 
معناى این است که او باید 
مالک مطلق شش قدم 
8و 18 قدم روى ارســال ها 
باشــد. او در بازى روز پنج 
شنبه روى اکثر ارسال ها و خروج هایش 
مطمئن ظاهر شد و عملکرد خوبى داشت. او 
به خوبى توپ هاى ارسالى بازیکنان استقاللى 
را جمع کرد. نکته قابل بحث دیگر درباره بیرانوند 
اینکه او برخالف بازى هــاى اخیرش پخته و با فکر 

عمل کرد و اسیر حواشى و جو بازى نشد.
 نگاهى به تاریخچه دربى حکایت از موضوع جالبى دارد 
و آن اینکه هرگاه تیمى دروازه بان خوبى داشته معموًال 
توانســته نتایج خوبى هم بگیرد. بهترین نمونه اش 
احمدرضا عابدزاده است که در دو تیم استقالل 
و پرســپولیس تا به حال در دربى ها نباخته 
اســت. بیرانوند در بازى روز پنج شنبه 
البته انگیزه خیلى باالیى داشت تا در 
میدانى که بینندگانى به وسعت کل 
ایرانداشت نشان دهد که کماکان
بهتریــن دروازه بان فوتبــال ایران

است. 

 برتر هندبال بانوان با شکست
 پایان رسید.

هندبال بانوان در حالى با ســه
هان و ذوب آهن پس از چندین
برتر هندبال بانوان مدتى پیش
م اصفهان با نام هیئت هندبال
 حضور دارد. این تیم که   میزبان
4 بر 14 داد. 9 بود تن به شکست 29
ن شــهر هم که با موفقیت در
 حضور در لیگ برتر را کســب
3ه لیگ برترى خود با نتیجه 23

9بر 19 مغلوب نفت و گاز گچساران شد تا لیگ برتر براى 
نمایندگان اصفهان با تلخى آغاز شود.

در دیگر دیدار این هفته نیز تیم مدعى شــهید چمران 
الرستان مقابل هیئت هندبال کردستان به برترى قاطع 

5 بر15 رسید. 42
نتایج هفته نخســت لیگ برتر هندبــال بانوان به این 

شرح است:
9 - شاهین شهر اصفهان 19 3نفت و گاز گچساران23

2 - شهید چمران الرستان 42 5هیئت هندبال کردستان 15
9 - تأسیسات دریایى تهران 29 4هیئت هندبال اصفهان 14

(تیم بهمن بهبهان این هفته استراحت داشت)

کام اصفهانى ها  تلخ شد

ـگاه نفت هم باید مدارکش را کامل 
ین اتفاق هنوز رخ نداده و باید منتظر

مدر دو روز آینده آیا ایناتفاق خواهد 

ى همچنیــن درباره مســئله
شگاه نفت گفت: بدهى هاى 
 نیز جزو همین ماجراست و 
ه بدهى هاى باشگاه و نحوه 
Cب آنها نیز به AFC ارسال شود.

 صدور مجوز حرفه اى سازمان لیگ 
گر نفت نتواند شــرایط حرفه اى را از
ز کند چه وضعیتى پیــش خواهد آمد 
نامه لیگ قهرمانان آســیا تا   آییــن
6یگ ایران 16 تیمى است)  و در واقع 

هشــت تیم اول جدول رده بندى 
این شانسرا دارند که 

نفت  جایگزین
شوند. 

او در این بــاره که کدام 
شــانس را دارد، باشگاه بیشترین

گفت:  تا االن شــانس اول بعد از نفت، 
باشگاه ذوب آهن اســت و به ترتیب دیگر 

تیم هایى که تا رده هشــتم قرار گرفتند 
نیــز شــانس هــاى بعدى

هستند.

س اول جانشینى نفت 

سپاهان از اروپاى شرقى عبور مى کند
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 سعید نظرى

 همه چیز از ماجراى چاقو کشى لیدرهاى تیم فوتبال خونه 
به خونه در تمرینات این تیم آغاز شد. جواد نکونام در آستانه 
دیدار تیمش با سیاه جامگان در رقابت هاى جام حذفى با 
این چالش بزرگ مواجه مى شود و از حضور در تمرینات 

قهر مى کند.
قاسم حسن زاده، مالک باشگاه خونه به خونه در گفتگویى 
مدعى مى شــود که مرزبان(سرمربى ســابق خونه به 
خونه و فعلى سیاه جامگان) به لیدرها پول داده بود تا این 
هیاهوها را در تیم ایجاد کنند. وى البته فرداى آن مصاحبه، 
سخنانش را تعدیل کرد و گفت که مرزبان سال گذشته به 
لیدرهاى خونه به خونه پول داده است و به دلیل همان پول 

ها خواسته هاى جدیدش را با آنها در میان گذاشته است.
وى همچنین اظهار داشــته:  100درصد اتفاقاتى که در 
تمرین افتاده،  کار علیرضا مرزبان و دوســتان او در بابل 
است. ما از قبل خبر داشتیم که آنها به تعدادى از لیدرها پول 
داده اند، تا تیم را تشویق نکنند! ما مى دانستیم مى خواهند 
براى تیم ما حاشیه درســت کنند! مرزبان مجبور است 
این کارها را بکند، چون اگر مقابل ما هم نتیجه نگیرد از 

سیاه جامگان هم اخراج خواهد شد...  
 مرزبــان به این ســخنان واکنش نشــان مــى دهد و
 مى گوید: من این سئوال را از شما مى پرسم که وقتى این 
صحبت ها را شــنیدید، درباره آن چه فکرى کردید؟! در 
همین حد بگویم که من و شخصیت کارى ام در فوتبال 
ایران شناخته شده است و همه مرا مى شناسند. شخصیت 
من شناخته شده و همه مى دانند کار شرافتمندانه چقدر 

برایم مهم است. لزومى نمى بینم پاسخ کسى را بدهم!...
 به گزارش نصف جهان، حاال که سرمربى سیاه جامگان 
بر روى کارشرافتمندانه خیلى پافشــارى دارد، بگذارید 
بگوییم که حرف هاى مالک خونه به خونه پر بیراه نیست و 
حداقل از علیرضا مرزبان به سبب  حدود یکسال حضور در 
اصفهان به عنوان دستیار «زالتکو کرانچار» این موضوع 
را مى دانیم که وى رابطه خوبى با ارتباطات پولى با برخى 

هواداران براى تشویق شدن و یا رفتن به جایى دارد.
مرزبان در زمان حضور در ســپاهان با پول دادن به یکى 
از دست اندرکاران ســابق تأثیرگذار تشکیالت هوادارى 

این باشــگاه( توجه کنید یک نفر و نه همه لیدرها)، از او 
مى خواســت که در هر مسابقه تشــویق شود و سکوها 
هواى او را داشــته باشــند. آن فرد تأثیرگذار هم در این 
زمینه بیشــترین تالش خود را انجام مى داد تا مرزبان 
توسط سکوها تشویق شود. البته بیشتر پول هاى اهدایى 
از طرف مرزبان در جیب او مى رفت و مبلغى بسیار جزئى 

هم به تعداد معدودى از هواداران داده مى شد تا پروژه 
تشویق به خوبى انجام شود.

پس از اخراج مرزبان از سپاهان به دلیل همه 
حواشى و مشــکالتى که او به وجود آورنده 
آنها بود، آقاى تأثیرگذار هــم تا مدتى قدرت 
و محوریت قبل را از دست داد اما پس از مدتى 

با تغییر مدیریت  کالن باشــگاه(رفتن علیرضا 
رحیمى و حضور مهرزاد خلیلیان) توانست دوباره به 

جایگاه قبل بازگردد. مرزبان حاال دیگر در سپاهان نبود 
اما با تداوم روند کارت به کارت کردن از دوست تأثیرگذار 
خود مى خواست که وقتى ســپاهان با مربى مدنظر به 
بن بســت مى خورد نام او  بر روى سکوها تشویق شود 
تا وى به همراه «توماس هســلر»، دستیار وقت آلمانى 
اش به اصفهان بیاینــد و هدایت ســپاهان را بر عهده 

گیرند.
خوش خدمتى هاى مرزبان به آقاى تأثیرگذار  البته فقط در 
حد کارت به کارت نبود. وى در زمان سرمربیگرى پدیده 
مشهد پذیرفت تا پسر آقاى تأثیرگذار که یک فوتبالیست 
بسیار معمولى در اصفهان بود را با یک قرارداد قابل توجه 
به خدمت بگیرد. هر چند فرصــت بازى به دلیل کیفیت 
هاى بسیار پایین به پسر آقاى تأثیرگذار  نرسید، ولى مهم 
قرارداد مالى خوبى بود که منعقد مى شــد و دیگر چیزها 

خیلى مهم نبود.
پس از اســتعفاى فرکى از هدایت ســپاهان، مرزبان از 
آقاى تأثیرگذار مى خواهد هر طور شــده شرایط حضور 
او در اصفهــان را فراهم کند، آقاى تأثیرگذار دســت به 
کار مى شود و از  اصغر باقریان، مدیرعامل وقت باشگاه 
مى خواهد که در گزینه هاى خود براى ســرمربیگرى 
سپاهان به گزینه ترکیبى مرزبان-هسلر هم  حسابى فکر 
کند. در عین حال وى از هــواداران هم مى خواهد که بر 

روى سکوها مرزبان را تشویق کنند. خواسته اى که مدام 
با بى محلى هواداران مواجه مى شود و هواداران مرزبان را 
گزینه اى در حد سرمربیگرى سپاهان نمى دانند. روزها 
مى گذرد و در نهایت تالش هاى باند مرزبان بى نتیجه 

مى ماند. «ایگور استیماچ» به سپاهان مى آید و تمام..
آقاى تأثیرگذار خیلى عادت نداشــت پول هاى اهدایى 
از ســوى مرزبان را به دیگر دوســتان خود بدهد تا آنها 
هم براى تشــویق  او وسوســه شــوند. او دوســت 
داشــت که همه پول ها را در جیب خــود بگذارد و 
دیگران به طور مرامى براى بازگشــت 
مرزبان به اصفهــان او را یــارى کنند.
 البته در ایــن راه مجبور مى شــد برخى 
تــراول هــاى 50 هــزار تومانــى را در 
این راه خــرج کند کــه این تــراول ها در 
مقابل ارقــام دریافتى از مرزبان و ســایر 
پشتیبانى هایى که از ناحیه این سرمربى 
اتفاق مى افتاد، رقم قابل توجهى نبود.

 دقایقى به بابل برویم 
 همه حواشى ایجاد شــده براى تیم خونه به خونه 

توسط باند مرزبان  پاسخ الزم را نمى گیرد و تیم او با جام 
حذفى وداع مى کند.

 خبرهاى از دیدار سخت و نفسگیر سیاه جامگان و خونه به 
خونه با این لید مخابره شد: «تیم سیاه جامگان با سرمربى 
جدیدش  نتوانست در رقابت هاى جام حذفى به موفقیت 
برسد و با شکســت برابر خونه به خونه بابل از دور این 

رقابت ها کنار رفت.»
علیرضا مرزبان چند روز قبل جانشین اکبرمیثاقیان در 
تیم سیاه جامگان مشهد شد؛ اما او در اولین بازى که با 

تیمش در جام حذفى انجام داد موفقیتى کسب نکرد و این 
تیم از دور رقابت هاى جام حذفى کنار رفت.

مرزبان با ســیاه جامگان  در بابل به مصاف تیم خونه به 
خونه رفت که هدایت آن بر عهده جواد نکونام اســت. 
این بازى در پایان 120 دقیقه بــازى بدون گل به پایان 
رسید و در نهایت شاگردان نکونام در ضربات پنالتى سیاه 
جامگان را از پیش رو برداشــتند و به مرحله بعدى جام 

حذفى صعود کردند.
مرزبان در حالى  برابر خونه به خونه قرار گرفت که فصل 
گذشته هدایت این تیم شهر بابل را بر عهده داشت؛ اما با 

وجود نمایش خوبى که همراه این تیم داشت، نتوانست به 
لیگ برتر صعود کند. با این حال او   با خاطره اى تلخ بابل 
را به سمت مشــهد ترك کرد و مى توان گفت بازگشت 
او به بابل برخالف روزهــاى پرهیجانش در فصل قبل 

بازگشتى تلخ بود.

 برگردیم به اصفهان!
 چیزهایى که از ســرمربى فعلى ســیاه جامگان 
نوشتیم گوشه اى از حواشى بود که وى همیشه 
به تولید آنها عالقه ویژه اى دارد. وقتى که صحبت 

هاى مالک خونــه به خونه 
را خواندیم  به یــک باره یاد 
کارهاى مشابه  علیرضا مرزبان 
در اصفهان افتادیم و احساس 
کردیم که ادعاى حسن زاده 
خیلى نمى تواند از واقعیت دور 

باشد.
در روزهــاى حضــور 

مرزبــان در اصفهــان، 
بســیارى اذعان داشتند که 
او از نظر فنى فوق العاده است 
و اگر دست از حاشیه هاى خود بر 
مى داشت مى توانست به یک مربى 
نامدار در فوتبال ایران تبدیل شود. 
کارى که تا حاال انجام نداده و همیشه 
چشم به جایگاه یک سرمربى دارد که 
با انواع و اقســام حربه ها بتواند به یک 
نیمکت راه پیدا کند. شــاید اکبر میثاقیان 
که سه بار قربانى او شده بتواند در این باره 

توضیحات افشاگرانه بهترى داشته باشد.
راســتى یک نکته اى را فرامــوش نکنیم. 
آن آقاى تأثیرگذار توســط  محسن طاهرى، 
مدیرعامل فعلى باشــگاه کنار  گذاشته شده و 
دیگر هیچ قدرتى ندارد ولى همیشه  امثال این 
آدم ها در کنار همه باشگاه ها در کمین هستند 
تا به نان و نوایى برســند. باید خیلى مراقب آنها

 بود!

مرور پرونده آقاى تأثیرگذار در اصفهان

نصف جهان   مهاجم تراکتورسازى در بازى گذشته 
تیمش چهار گل به ثمر رســاند و آمادگى اش را 
نشان داد، موضوعى که براى هواداران سپاهان 
خوشایند اســت که در نیم فصل قرار است یک 

مهاجم آماده را تحویل بگیرند.
مهــدى شــریفى، مهاجم ســرباز 
تراکتورسازى از ابتداى فصل جارى 
فشارهاى زیادى را تحمل کرده 
است. شریفى که در بازى هاى 
گذشته موقعیت هاى زیادى را از 
دست داده بود، مورد انتقاد بسیارى از 
هواداران و اهالى فوتبال قرار گرفت 
و این اعتراض ها حاشیه هایى را نیز 

براى او ایجاد کرد.
شــریفى اما  در بازى حذفى با فجرسپاسى با به 
ثمر رساندن چهار گل از پنج گل تراکتورسازى 
عالوه بر بردن تیمش بــه مرحله بعدى جام، 
آمادگى اش را نشــان داد و پاســخ خوبى به 
منتقدان از ســبک بازى و فرصت طلبى خود 
داد. شــریفى حاال با روحیه بهترى کارش را 
ادامه خواهد داد تا در بازى هاى آینده نیز بتواند 
براى تراکتورسازى مفید باشــد. وى با این 
گلها توانست خودش را 5 گله کرده و در صدر 

جدول گلزنان جام حذفى قرار بگیرد.
شریفى تا این لحظه بیشترین گل زده را در این 
رقابت ها دارد و شانس اول آقاى گلى محسوب 
مى شود ولى با یک واقعیت بزرگ مواجه است 

که مانع از رقابت او در این مورد مى شود.
این بازیکن به دلیل قرارداد با سپاهان باید نیم 
فصل دوم تراکتورســازى را ترك کرده و به 
ســپاهان برود و با توجه به حذف سپاهان 
از جام حذفى در مرحله یک شانزدهم، این 
تیم دیگر در ایــن رقابت ها حضور ندارد و 
شریفى هم نمى تواند بعد از نقل و انتقاالت 
زمستانى دیگر در جام حذفى به میدان برود 
و همین موضوع شانس او را براى آقاى 
گلى در این رقابت ها کاهش خواهد داد. 
سپاهانى ها در روزهاى اخیر در فضاى 
مجازى متن هاى زیــادى را در تمجید 
از مهاجم سرباز تیمشــان منتشر و ابراز 
خوشــحالى کرده اند که مهدى با یک 
آمادگى مضاعف در نیم فصل به تیمشان 

باز مى گردد.

 آتشبار شریفى و  
در هر دو دربى گذشته، بازنده ها تشویق شده اند. پرسپولیس خوشحالى سپاهانى ها 

در دربى فصل گذشته 3 بر 2 شکست خورد اما بازیکنان این 
تیم در کنار هوادارانشان جشن گرفتند و استقالل  حتى بعد 
از شکست یک بر صفر تشویق شد. تشــویق هایى که نه 
نشان از شادى بلکه نشان رضایت هواداران از تیم هایشان 
بود. آنها دیدند که بازیکنانشان همه تالش خود را کرده اند، 
دیدند که از جان مایه گذاشته بودند. حداقلى بودن شکست ها 
هم در تشویق هواداران بى تأثیر نبود و البته شرایط خاصى که 
پرسپولیس و استقالل هنگام شکست داشتند. پرسپولیس 
حتى با شکست، مدعى اول قهرمانى بود و استقالل کم کم 
خود را از بحران این فصل خارج مى کنــد و هوادارنش به 

هفته هاى آینده این تیم امیدوارند.
آیا  این تشــویق ها نشــان دهنده آغاز فرهنگ جدیدى در 
هوادارى دو تیم است؟ مى تواند باشد. اگر استقالل در بازى 
اخیر 4 بر صفر مى باخت یا پرسپولیس در دربى پیش از آن در 
نیمه دوم هم دو گل دیگر مى خورد و شکست سنگین ترى 

تجربه مى کرد، باز هم تماشــاگران تیم هایشان را تشویق 
مى کردند؟ احتمال خیلى خیلى زیاد نه.

 اســتقالل  دربى را باخته و هنوز زندگى در جریان اســت، 
نه کسى اخراج شــده، نه نرده ها و صندلى ها شکسته اند و 
نه سرمربى و بازیکنان کاســه وکوزه ها را سر روزبه چشمى 
شکسته اند که خودشان هزینه کمترى بدهند. براى درك 
تفاوت ها، نگاه کردن به همین چند سال قبل کافى است؛ 
همان زمانى که دایى، شــیث رضایى را اخــراج کرد و او را 
مسبب شکست تیمش در دربى دانست. اگر قرار است هر سال 
دربى هاى زیباترى ببینیم و تنش و هیجان بازى  نه چندان 
زیباى دیروز در همه دربى ها وجود داشته باشد، تماشاگران 
حتى بعد از باخت هاى سنگین هم نباید همه چیز را به هم 
بریزند. شکست هاى سنگین ناراحت کننده تراند اما همیشه 
براى یک تیم نیستند و نوبت دیگران هم فرا مى رسد. 6 و 
4 و هر عدد دیگرى یا هر عبارت دیگرى مثل بى حماسه ها 
و بى افتخارها که بیشتر از هواداران، کاسبان هوادارى سعى 

مى کنند به آنها دامن بزنند بخشى از همان فرهنگى است که 
بازى هاى زیبا را از پرگل مى گیرد. اگر «برانکو ایوانکوویچ» 
بعد از پیش افتادن در بازى اخیر، مثل بازى فصل گذشته باز 
هم در بازى شکســت مى خورد چه وضعیتى را باید تحمل 
مى کرد؟ این همان دلیل عقب نشستن تیم او در بازى نیست؟

تشویق هاى دو بازى گذشته نشــان دهنده فرهنگ جدید 
هوادارى نیســتند اما مى توانند نقطه آغاز خوبى باشند. به 
ویژه آنکه استقالل هم مانند پرسپولیس بعد از دربى جواب 
همراهى هواداران را به خوبى بدهــد و طرفدارانش تفاوت 

آرامش و فشار را در تیم ببینند. 

  آغاز تغییر در یک رفتار 

عملکرد بســیار ضعیف اســتقالل در لیگ هفدهم 
باعث شــده اســت تا آمــار ناامیدکننده ســپاهان 
در قیــاس بــا حالت عــادى کمــى بهتر بــه نظر

 برسد.
مشکل اصلى سپاهان در فصل جارى ضعف در گلزنى 
است و ســرمربى تیم هم به دفعات بر این موضوع 
تأکید کرده است. طالیى پوشان اصفهانى در ده هفته 
سپرى شــده از لیگ هفدهم تنها هشت گل به ثمر 
رسانده اند تا پس از استقالل تهران، گسترش فوالد 
تبریز و استقالل خوزستان مشــترکًا با نفت تهران و 
سیاه جامگان مشهد چهارمین خط حمله ضعیف لیگ 

برتر را داشته باشند.
جالب آنکه با وجود این آمار ناامیدکننده طالیى پوشان 
اصفهانى ظرف این مدت دو برابر آبى هاى پایتخت 
گل زده اند. اســتقالل در شــهرآورد هــم موفق به 
گلزنى نشــد تا تعــداد گل هاى این تیــم روى عدد 

باورنکردنــى 4 باقى بماند. تیم تهرانــى با باخت به 
پرسپولیس یک رده پایین تر از سپاهان در رده سیزدهم 
جدول باقى ماند تا با گذشت یک سوم از لیگ هفدهم 
دو تیم مدعى و بــزرگ فوتبال ایــران همچنان در 

رده هاى پایینى باشند.
اینکه استقالل در لیگ هفدهم تنها نصف سپاهان گل 
زده و در جدول رده بندى هم یک پله پایین تر از رقیب 
اصفهانى است باعث مى شــود تا طالیى پوشان در 
فصل ناامیدکننده اى که پشت سر مى گذارند دستکم 

یک همدرد داشته باشند.

هفته دوم لیگ برتر فوتبال بانوان با برترى هر دو 
تیم اصفهانى همراه شد.

هفته دوم لیگ برتر فوتبال بانوان برگزار شــد و 
هر دو نماینده اصفهان موفق به شکســت حریفان 
خود شــدند تا 6 امتیاز کامل به جیب فوتبال بانوان 

اصفهان واریز شود.
در اصفهــان و در زمین چمن اســتاد بهرام عاطف 
مجموعــه شــفق، ذوب آهــن میزبــان همیارى 
آذربایجــان غربى بود که موفق شــد بــا گل هاى 
صفــورا جعفــرى (2گل) و زهرا پورحیــدر حریف 
خود را با نتیجه 3 بر 2 شکســت دهد و نخســتین 
برد خود در لیــگ برتر امســال را جشــن بگیرد.

  ســمیه علیــزاده و فائــزه اصفهانــى هــم دو 
گل همیــارى را در ایــن مســابقه بــه ثمــر 

رساندند.

اما ســپاهان که میهمان پارس جنوبى بوشهر بود با 
نتیجه 3 بر صفر از سد این تیم گذشت. دو گل از سه 
گل سپاهان در این مســابقه را الهام فرهمند به ثمر 

رساند و فروغ مورى هم یک گل براى سپاهان زد.
در سایر مسابقات هفته دوم لیگ برتر فوتبال بانوان، 
تیم هاى شهردارى سیرجان، شهردارى بم، راه یاب 
ملل ســنندج و نماینده فارس برابر حریفان خود به 

پیروزى رسیدند.

تمرینات تیــم فوتبــال فــوالد مبارکه ســپاهان تا 
فردا(دوشنبه) پشت درهاى بسته برگزار خواهد شد.

 بنا بــه صالحدید کادر فنــى و با توجه به حساســیت 
دیدارهاى پیش رو، تمرینات تیم فوتبال سپاهان از دیروز 

تا فردا( دوشنبه) پشت درهاى بسته برگزار مى شود.

طالیى پوشــان در دو دیدار آینده باید به مصاف پیکان 
و تراکتورســازى بروند. این تیم در پایــان هفته دهم 
تنها 11 امتیاز کســب کرده که باعث شــده شاگردان 
کرانچــار در رتبــه دوازدهم جــدول رده بنــدى قرار 

بگیرند.

غیبت مهاجم تراکتورسازى مقابل ذوب آهن سپاهان پنهان شد!

استقالل
 مایه امیدوارى سپاهان

هم سپاهان برد
هم ذوب آهن

مهاجم تیم تراکتورسازى نمى تواند تیمش را در دیدار مقابل 
ذوب آهن همراهى کند. 

محمدرضا آزادى که از سوى فرهاد پورغالمى به اردوى تیم 
جوانان دعوت شده است، در دیدار تراکتورسازى- ذوب آهن 
غایب خواهد بود. مهاجم تیم تراکتورسازى روز شنبه راهى 

عمان شد تا به اردوى تیم جوانان اضافه شود.
تراکتورســازى سه شــنبه هفته جارى در چارچوب هفته 
یازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه هاى کشور میزبان 
ذوب آهن اســت.تیم جوانان براى حضــور در رقابت هاى 

مقدماتى قهرمانى آسیا در اردن به سر مى برد.

نصف جهان  مهاجم ترا
تیمش چهار گل به ثمر
نشان داد، موضوعى ک
خخخخخخخخوخوخخوخوخوخوشایند اســت که د
ممهاجم آماده را ت
مهــدى ش
تراکتورس
فشاره
است
گذشت
دستداده
هواداران و
این اعتر و
براى او ایجا
شــریفى اما  در بازى
ثمر رساندن چهار گل
عالوه بر بردن تیمش
آمادگى اش را نشــ
منتقدان از ســبک
داد. شــریفى حاال
ادامه خواهد داد تا در
براى تراکتورسازى
گلها توانست خودش
جدول گلزنان جامح
شریفى تا این لحظه
رقابت ها دارد و شانس
مى شود ولى با یکو
که مانع از رقابت او د
این بازیکن به دلیل
فصل دوم تراکتورس
سســپاهان برود و
از جام حذفى در
تیم دیگر در ایــ
شریفى هم نمى
زمستانى دیگرد
و همین موضو
گلى در این رقا
سپاهانى ها د
مجازى متن ه
از مهاجم سربا
خوشــحالى ک
آمادگى مضاعف

باز مى گردد.

 آتشبار شر
خوشحالى سپ

 توجه کنید یک نفر و نه همه لیدرها)، از او 
که در هر مسابقه تشــویق شود و سکوها 
ــته باشــند. آن فرد تأثیرگذار هم در این 
ین تالش خود را انجام مى داد تا مرزبان 
تشویق شود. البته بیشتر پول هاى اهدایى 
ندر جیب او مى رفت و مبلغى بسیار جزئى 

دودى از هواداران داده مى شد تا پروژه
ى انجامشود.

همههمه به دلیل رزبان از سپاهان
ـکالتى که او به وجود آورنده

تأثیرگذار هــم تا مدتى قدرت 
ل را از دست داد اما پس از مدتى 

ت  کالن باشــگاه(رفتن علیرضا 
ر مهرزاد خلیلیان) توانست دوباره به 

گردد. مرزبان حاال دیگر در سپاهان نبود 
رذارذارر  کارت به کارت کردن از دوست تأثیرگ
ردنظر به بهه ت که وقتى ســپاهان با مربى م
ودوودودودودشودودشودشودشودشودشود  خورد نام او  بر روى سکوها تشویق 
 «توماس هســلر»، دستیار وقت آلمانىى

ن بیاینــد و هدایت ســپاهان را بر عهده 

هاى مرزبان به آقاى تأثیرگذار  البته فقط در 
رت نبود. وى در زمان سرمربیگرى پدیده 
 تا پسر آقاى تأثیرگذار که یک فوتبالیست 
در اصفهان بود را با یک قرارداد قابل توجه 
د. هر چند فرصــت بازى به دلیل کیفیت 
ن به پسر آقاى تأثیرگذار  نرسید، ولى مهم 
وبى بود که منعقد مى شــد و دیگر چیزها 

.
اى فرکى از هدایت ســپاهان، مرزبان از 
 مى خواهد هر طور شــده شرایط حضور 
ن را فراهم کند، آقاى تأثیرگذار دســت به 
ز  اصغر باقریان، مدیرعامل وقت باشگاه 
 در گزینه هاى خود براى ســرمربیگرى 
نه ترکیبى مرزبان-هسلر هم  حسابى فکر 
ل وى از هــواداران هم مى خواهد که بر 

روى سکوها مرزبان را تشویق کنند. خواسته اى که مدام 
با بى محلى هواداران مواجه مى شود و هواداران مرزبان را 
گزینه اى در حد سرمربیگرى سپاهان نمى دانند. روزها 
مى گذرد و در نهایت تالش هاى باند مرزبان بى نتیجه 

مى ماند. «ایگور استیماچ» به سپاهان مى آید و تمام..
آقاى تأثیرگذار خیلى عادت نداشــت پول هاى اهدایى 
از ســوى مرزبان را به دیگر دوســتان خود بدهد تا آنها 
هم براى تشــویق  او وسوســه شــوند. او دوســت 
ـتشــت که همه پولها را در جیب خــود بگذارد و دا

دیگران به طور مرامى براى بازگشــت 
مرزبان به اصفهــان او را یــارى کنند.
 البته در ایــن راه مجبور مى شــد برخى 
تــراول هــاى 50 هــزار تومانــى را در 
این راه خــرج کند کــه این تــراول ها در 
مقابل ارقــام دریافتى از مرزبان و ســایر 
پشتیبانىهایى که از ناحیه این سرمربى 
اتفاق مى افتاد، رقم قابل توجهى نبود.

 دقایقى به بابل برویم 
همه حواشى ایجاد شــده براى تیم خونه به خونه 

توسط باند مرزبان  پاسخالزمرا نمى گیردو تیم او باجام
حذفىوداع مى کند.

 خبرهاى از دیدار سخت و نفسگیر سیاه جامگان و خونه به 
خونه با این لید مخابره شد: «تیم سیاه جامگان با سرمربى
جدیدش  نتوانست در رقابت هاى جام حذفى به موفقیت 
برسد و با شکســت برابر خونه به خونه بابل از دور این 

رقابت ها کنار رفت.»
علیرضا مرزبان چند روز قبل جانشیناکبرمیثاقیان درر
تیم سیاه جامگان مشهد شد؛ اما او در اولین بازى که با

تیمش در جام حذفى انجام داد موفقیتى کسب نکرد و این 
تیم از دور رقابت هاى جام حذفى کنار رفت.

مرزبان با ســیاه جامگان  در بابل به مصاف تیم خونه به 
خونه رفت که هدایت آن بر عهده جواد نکونام اســت. 
0این بازى در پایان 120 دقیقه بــازى بدون گل به پایان 
رسید و در نهایتشاگرداننکونام در ضرباتپنالتى سیاه

جامگان را از پیش رو برداشــتند و به مرحله بعدى جام 
حذفى صعود کردند.

گرفت که فصل برابر خونه به خونه قرار مرزبان در حالى
گذشته هدایت این تیم شهر بابل را بر عهده داشت؛ اما با 

وجود نمایش خوبى که همراه این تیم داشت، نتوانست به 
لیگ برتر صعود کند. با این حال او   با خاطره اى تلخ بابل 
را به سمت مشــهد ترك کرد و مى توان گفت بازگشت 
او به بابل برخالف روزهــاى پرهیجانش در فصل قبل 

بازگشتى تلخ بود.

 برگردیم به اصفهان!
ســرمربى فعلى ســیاه جامگان  چیزهایى که از
که وى همیشه  بود اى از حواشى نوشتیم گوشه
به تولید آنها عالقه ویژه اى دارد. وقتى که صحبت 

هاى مالک خونــه به خونه 
را خواندیم  به یــک باره یاد 
کارهاى مشابه  علیرضا مرزبان 
در اصفهان افتادیم و احساس 
کردیم که ادعاى حسن زاده 
خیلىنمى تواند از واقعیت دور

باشد.
رـور روزهــاى حضـ دددردر

مرزبــان در اصفهــان،
بســیارىاذعان داشتند که 
او از نظر فنى فوق العاده است 
و اگر دست از حاشیه هاى خود بر 
مى داشت مى توانست به یک مربى 
نامدار در فوتبال ایران تبدیل شود. 
کارى که تا حاال انجام نداده و همیشه 
چشم به جایگاه یک سرمربى دارد که 
انواع و اقســام حربه ها بتواند به یک با

نیمکت راه پیدا کند. شــاید اکبر میثاقیان 
که سه بار قربانى او شده بتواند در این باره

توضیحات افشاگرانه بهترى داشته باشد.
راســتى یک نکته اى را فرامــوش نکنیم. 
آن آقاى تأثیرگذار توســط  محسن طاهرى، 
مدیرعامل فعلى باشــگاه کنار  گذاشته شده و 
دیگر هیچ قدرتى ندارد ولى همیشه  امثال این 
آدم ها در کنار همه باشگاه ها در کمین هستند 
تا به نان و نوایى برســند. باید خیلى مراقب آنها

 بود!
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کارگران پاالیشگاه تهران در میان آتش

کشف سررسید شیشه اى! 

خرما با هسته تریاك!

غروب روز جمعه بخشى از پاالیشگاه تهران در شهر رى در منطقه باقرشهر دچار آتش 
سوزى شد که شش کشته و تعدادى مجروح در پى داشت.

طبق اخبار رســیده، علت این حادثه نَشــت در واحد «آیزوماکس» بوده است، واحد 
آیزوماکس توسط پیمانکار در مرحله اورحال بوده است.

هدایت ا... جمالى پور، فرماندار ویژه شهر رى و علیرضا صادق آبادى، معاون وزیر نفت 
براى ارزیابى وضعیت حادثه و تشکیل کمیته بررسى در پاالیشگاه حاضر شدند.

یکى از شاهدان عینى که از نزدیک در محل حادثه حضور داشته است، اظهار داشت: 
«متأسفانه تعداد زیادى از مجروحان و کشته شدگان در زمان حادثه باالى برج (برج 
تقطیر) بوده اند و متأسفانه حادثه به قدرى سریع رخ داد که اجازه عکس العمل به موقع 

را از بسیارى از افراد گرفت و باعث سوختگى کامل آنها شد.»
یکى از مجروحان هم براى نجات از سوختگى خود را به پایین برج پرت کرد که حال 

بسیار وخیمى دارد.
فرماندار شهررى درمورد آمار دقیق کشته و مجروح شدگان این حادثه گفت: «تعداد 
شش نفر در این حادثه کشته شــده و دو نفر هم زخمى شــدند.» جمالى پور افزود: 
«خوشبختانه این حادثه به پاالیشگاه آسیب خاصى نرساند و خیلى زود نیز آتش سوزى 

مهار شد.»
جواد نوروزى و على نظر جلیلیان دو نفرى هستند که با درصد سوختگى باال در بیمارستان 
بسترى هســتند و به گفته یکى از همکاران آنها، از حال مساعد و مناسبى برخوردار 
نیستند. اسامى کشته شدگان این حادثه؛ سجاد دارابى، پوریا دارابى، محسن دارابى، 

افشار میرزایى،کاظم امیرى و نعمت کوخایى است.

مأموران گمرك در جدیدترین عملیات مبارزه با مواد مخدر براى دومین بار طى هفته هاى اخیر 
موفق شدند تریاك جاسازى شده در داخل خرما را کشف کنند.

قاچاقچیان قصد داشتند به شیوه ماهرانه اى 770 گرم تریاك را که به جاي هسته داخل خرما 
جاسازي کرده بودند به صورت بسته هاى پســتی جا به جا کنند. مأموران گمرك امام خمینی 
(ره) با هوشیاري به این ترفند قاچاقچیان پی برده و توانستند مواد جاسازي شده را کشف کنند.  

الزم به یادآوري است که مأموران حوزه 3 گمرك امانات فرودگاه امام خمینی(ره) در ماه گذشته 
نیز 655 گرم تریاك جاسازي شده داخل بسته هاي خرما را کشف و ضبط کردند. 

گفتنی است، گمرك ایران رتبه نخست جهانى در مبارزه با مواد مخدر را کسب کرده و مأموران 
گمرك در سال جارى میالدى براساس ارزیابى سازمان جهانى گمرك بیشترین تعداد کشف 

قاچاق مواد مخدر را داشته اند.

بازپرس شعبه ویژه جرائم فرودگاه بین المللى شهید هاشمى نژاد مشهد 
مقدس از کشف مقادیر قابل توجهى شیشه از مسافر مشهد- کیش خبر 

داد.
قاضى اصولى صفار، روز جمعه پنجم آبان ماه در جریان بازید هاى مستمر از 
فرودگاه مشهد، از کشف مقادیر قابل توجهى شیشه از مسافر مشهد- کیش 
خبر داد. وى تصریح کرد: مأموران پلیس از این فرد 115 گرم شیشه که به 
طرز ماهرانه اى در یک سررسید (تقویم) جاسازى شده بود، کشف کردند. 
بازپرس شعبه ویژه جرائم فرودگاه بین المللى شهید هاشمى نژاد مشهد 
مقدس با بیان اینکه متهم فردى 50 ساله و داراى سوابق کیفرى است، 

خاطرنشان کرد: این فرد با دستور قضائى و با قرار قانونى روانه زندان شد.

مرگ راننده هنگام فرار از دست پلیس 
مرکز اطالع رســانى پلیس اعالم کرد: 
یک دستگاه خودروى تیبا پس از برخورد 
با ســراتو یگان امداد پلیس تهران بزرگ 
و فــرار از محل بــه داخل یــک مغازه

 رفت.
حوالــى ســاعت 11و30دقیقهجمعــه 
عوامل گشــت یگان امداد تهران بزرگ 
با خودروى ســراتو در خیابان بخارایى در 
حال بررســى خودروى مشکوکى بودند 
که ناگهان راننده یک دستگاه خودروى 
تیبا با رســیدن به گشت پلیس سراسیمه 
مســیر خود را تغییر داد و پس از برخورد 
با جلوى خودروى پلیس از محل متوارى 

شد.
خودروى مذکور در مسیر فرار پس از طى 

100 متر با یک تاکسى تصادف کرد و از 
آنجا که نتوانست خودرویش را کنترل کند 
خودرو منحرف شــد و با ستون و کرکره 
مغازه بسته باطرى سازى در آن محدوده 

برخورد کرد.
بر اســاس این گــزارش در ایــن حادثه 
راننده 30 ســاله در محل فــوت کرد و 
سرنشین مجروح و به مرکز درمانى اعزام 

شد.
در بازرســى از خودروى تیبا یک دستگاه 
چراغ گردان بدون مجوز، پایپ و مقدارى 
مواد مخدر توسط مأموران پلیس کشف 
و ضبط شــد و پرونده مذکــور براى طى 
مراحل قانونى به مرجع قضائى فرستاده 

شد.

پسر جوان که براى انتقام گیرى از دوستش 
وى را به بیابان هاى ورامین کشانده و آزار 
داده بود با حکم قضائى به شالق و دوسال 

تبعید محکوم شد.
رســیدگى به این پرونده از اوایل تابستان 
امســال بــه دنبــال شــکایت پســر 19

 ســاله اى به نام «احســان» در دستور کار 
پلیس قرارگرفت. پســر جــوان گفت: «دو 
نفر از دوســتانم به بهانه تفریح مرا ســوار 
ماشــین کردند و به بیابان هــاى ورامین 
بردند. یکى از آنها به نام «امیر» گفت چون 
پشت ســر او حرف زده ام قصد ادب کردنم 
را دارد. امیر مرا آزار داد وگفت نباید در این 

باره به کســى حرفى بزنم و گر نه ماجرا را 
به بچه هــاى محل مى گویــد و آبرویم را

 مى برد.»
به دنبال شکایت پسر جوان وى به پزشکى 
قانونى معرفى شــد. وقتى پزشکى قانونى 
آزار احســان را تأیید کرد امیر و دوســتش 
«کیــوان» بازداشــت شــدند. امیــر در

بازجویى ها منکر آزار احسان شد. 
وى گفــت: «مدتى قبل پولى به احســان 
قرض دادم. قرار بود یک ماهه پولم را پس 
بدهد اما نداد. چند بار با او تماس گرفتم اما 
جواب تلفن هایم را هــم نداد. من از طریق 
یکى از دوستانم براى احسان پیغام فرستادم 

که اگر پولم را ندهد از او شکایت مى کنم. او 
هم حاال ماجراى دروغین آزار را مطرح کرده 
تا دیگر حرفى از پولــى که به او قرض داده 
بودم نزنم.» کیوان نیز ادعا کرد از ماجرا ى 

آزار بى خبر است.
متهمان در شعبه پنجم دادگاه کیفرى یک 
اســتان تهران به ریاســت قاضى بابایى و 
با حضور یک مستشــار پــاى میز محاکمه 
ایســتادند. در جلسه دادگاه شــاکى گفت: 
«ســر خیابان بودم کــه امیر و کیــوان را 
ســوار یک وانت دیدم. امیر از من خواست
 تا ســوار وانت شــوم و همراه آنهــا بروم. 
من هم قبول کردم. اما کیوان که راننده بود 

تغییر مسیر داد و به ســمت حاشیه ورامین 
رفت. در محلى خلوت کیوان از وانت پیاده 
شد و امیر داخل خودرو مرا آزار داد. او گفت 
پشت ســر او حرف زده ام و به همین خاطر 
باید ادب شوم. آنها مرا در حاشیه ورامین رها 

کردند و رفتند.»
دومتهم اما جرمشــان را گردن نگرفتند و 

گفتند بى گناه هستند.
در پایان جلسه هیئت قضائى وارد شور شد و 
امیر را به صد ضربه شالق و دو سال تبعید به 
منطقه اى بد آب و هوا محکوم کرد. کیوان 
نیز به دلیــل معاونت در ایــن ماجرا به 74 

ضربه شالق محکوم شد.

جوان 19ساله قربانى
 نقشه شـوم دوستـانش شد

شاکى  در دادگاه :امیر گفت مى خواهد مرا ادب کند!

 رئیس کالنترى 101 تجریش از دستگیرى اعضاى یک باند سرقت و کش 
رو زنى فامیلى، خبر داد.

ســرهنگ علیرضا ناصرى نــژاد از دســتگیرى اعضاى یک باند ســرقت 
و کش رو زنــى فامیلى در محــدوده بــازار تجریش خبــر داد و گفت: این 
ســارقان در بازجویى هــاى انجام شــده بــه 200 فقره ســرقت اعتراف 

کردند.
 وى افزود: با شکایت کسبه محدوده بازارچه تجریش در خصوص سرقت هاى 
کش روزنى طى روزهاى گذشته تیمى از مأموران تجسس این کالنترى براى 

بررسى موضوع وارد عمل شدند.
رئیس کالنترى 101 تجریش ابراز داشــت: پس از بررسى هاى تخصصى و 
فنى و انجام تحقیقات شــبانه روزى چهره و مشخصات ظاهرى دو متهم که 
از اعضاى این باند ســرقت بودند شناسایى شــد و تحت تعقیب شبانه روزى 

قرار گرفتند.
ســرهنگ ناصــرى نــژاد ادامــه داد: در بررســى هــاى تکمیلــى از 
ســوابق متهمان مشــخص شــد کــه ایــن ســارقان دو زن میانســال 
هســتند که بــا همدســتى هــم و سوءاســتفاده از ازدحام مشــتریان در 
مغازه ها و فروشــگاه هاى ایــن بازارچه اقــدام به ســرقت و کش روزنى 

مى کنند. 
وى افزود: پــس از چند شــبانه روز تحقیقــات میدانى و فنــى در نهایت، 
هفته گذشــته این خاله و دخترخواهر ســارق در محدوده پاســاژ قائم(عج) 
شناسایى و در حال ســرقت از یک فروشگاه دســتگیر و به کالنترى منتقل

 شدند.
ســرهنگ ناصرى نژاد با بیان اینکه متهمان که «ر» و «ز» نام داشــتند در 
بازجویى هاى اولیه منکر اتهامات شدند، گفت: زمانى که با ادله محکم پلیس 
روبه رو شدند به ناچار لب به اعتراف گشوده و صراحتًا به 200 فقره سرقت و 
کش رو زنى در محدوده بازار تجریش، بازارچه، پاساژهاى(قائم، ارگ، تندیس 

و...) اعتراف کردند.
رئیس کالنترى 101تجریــش تصریح کرد: این متهمــان ابتدا محل هاى 
سرقت را تعیین کرده و پس از چند مرحله رفت و آمد و خریدهاى جزئى اقدام 

به سرقت مى کردند.
الزم به ذکر است؛ در بازرسى از وســایل همراه متهمان چند دستگاه گوشى 
تلفن همراه، کیف هاى دستى، اشیاى قیمتى و وجه نقد مسروقه کشف و ضبط 
شد و متهمان براى تحقیقات بیشتر به دادسراى ناحیه یک تهران (شمیران) 

منتقل شدند.

دستگیرى خاله و خواهرزاده سارق 

شلیک 7 گلوله به سمت همکالسى
فرمانــدار نیکشــهر در جنوب سیســتان و 
بلوچستان گفت: دانش آموز دوره دوم متوسطه 
این شهرستان صبح شــنبه در مسیر مدرسه 

هدف تیراندازى همکالسى خود قرار گرفت.
صاحب گل صالحى اظهار داشت: این دانش 
آموز که از ناحیه دســت و پا مورد اصابت پنج 
گلوله قــرار گرفته هم اینک در بیمارســتان 
بســترى اســت. وى افزود: ظاهراً بین این 
دانش آموز با یک دانــش آموز دیگر اختالف 

و درگیرى قبلى رخ داده که منجر به بروز این 
حادثه شده است.

مدیر روابط عمومى اداره کل آموزش و پرورش 
سیســتان و بلوچســتان نیز در این خصوص 
گفت: دو فرد ناشناس ســاعت 6 و 30 دقیقه 
بامداد روز شــنبه در مسیر اســپکه - الشار 
نیکشهر متین درزاده دانش آموز پایه یازدهم 
دبیرستان شهید بهشتى این شهرستان را مورد 

اصابت گلوله قرار دادند.

وى ادامه داد: این دانش آموز که حال عمومى 
وى به علت اصابت هفت گلوله به بدنش وخیم 
گزارش شــده بالفاصله به بیمارستان ایران 

ایرانشهر منتقل شد.
مدیــر روابــط عمومــى اداره کل آموزش و 
پرورش سیســتان و بلوچستان اظهار داشت: 
مأموران پلیس بالفاصله در محل حاضر شدند 
و اقدامات تخصصى را بــراى یافتن ضاربان 

آغاز کردند.

4 کشته و 5 مصدوم بر اثر انفجار کپسول گاز  مرد جوان با زن و بچه اش 
دزدى مى کرد

آمار نهایى تلفات و آســیب دیدگان حادثــه انفجار گاز 
جمعه شــب در کوى رمضان اهواز، چهار کشته و پنج 

مصدوم اعالم شد.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشــکى 
استان خوزســتان گفت: مأموران اورژانس به محض 
ورود به صحنه جسد دو نفر را از زیر آوار بیرون کشیدند. 
شهیار میرخشتى در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: پیش از 
ورود مأموران امداد، جسد 2 نفر دیگر نیز توسط اهالى 
محل از زیر آوار خارج و به بیمارســتان منتقل شده بود. 

وى افزود: در این حادثه پنج نفر نیز مصدوم شدند که دو 
نفر آنها از زیر آوار بیرون کشــیده شده بودند؛ همچنین 
یکى از مأموران آتش نشان به دلیل استنشاق گاز دچار 
مصدومیت شد، یک مأمور شرکت گاز از ناحیه پا و یکى 
از ساکنان محل به دلیل مشــاهده صحنه حادثه، دچار 

مشکل قلبى شد. 
انفجار گاز در ساعت 21 و10 دقیقه جمعه شب در منطقه 
کوى رمضان، منبع آب اهواز ســبب تخریب یک واحد 
مسکونى دو طبقه تا 99 درصد و تخریب قسمتى از یک 

منزل مسکونى ویالیى شــد. دلیل وقوع این حادثه در 
دست بررسى است.

کــوى منبــع آب اهــواز از نخســتین هســته هاى 
حاشیه نشینى این شــهر در حوزه استحفاظى منطقه 7 

شهردارى است و در شرق اهواز واقع شده است. 
دوشنبه هفته گذشته نیز بر اثر سقوط یک تخته سنگ 
در این منطقه دو واحد مســکونى تخریب شــد که در 
اثر آن دو کودك جان خود را از دســت دادند و پنج نفر 

مصدوم شدند. 

مرد جوانى که با همدستى همسر و فرزند خردسالش در محدوده خیابان دانشگاه 
مشهد مرتکب سرقت مى شد دستگیر و به مراجع قضائى معرفى شد.

رئیس پلیس مشهد با اعالم این خبر گفت: در پى گزارش سرقت هاى سریالى 
وسایل داخل خودرو در محدوده خیابان دانشــگاه و اطراف برج آلتون مشهد 

تحقیقات پلیسى آغاز شد. 
سرهنگ محمد بوستانى، خاطرنشان کرد: تیم هاى گشت نامحسوس دایره 
تجسس کالنترى سناباد مشــهد در این عملیات ضربتى به حرکات و رفتار 
سرنشینان یک خودرو که اعضاى خانواده اى بودند مشکوك شدند. وى افزود: 
پلیس این افراد را زیر نظر گرفت و با کنترل هاى پوششــى مشخص شد مرد 
جوان و همسر و فرزند خردسالش از عامالن سرقت وسایل داخل خودروهاى 
سوارى هستند. سرهنگ بوستانى بیان کرد: پلیس در اقدامى ضربتى اعضاى این 
خانواده را هنگامى که قصد سرقت داشتند دستگیر کرد.  رئیس پلیس مشهد در 
ادامه اذعان کرد: مرد 30ساله در اعترافات اولیه خود مدعى شده است که چون 
مى خواست کســى به آنها شــک نکند به صورت خانوادگى مرتکب سرقت

 مى شده اند. سرهنگ بوستانى تصریح کرد: تحقیقات از متهمان با دستور مراجع 
قضائى براى کشف سرقت هاى آنها انجام مى شود.  وى از مالکان وسایل نقلیه 
خواست ضمن خوددارى از جاگذاشتن کیف دستى و دیگر وسایل داخل خودرو، 
وسیله نقلیه را در پارکینگ هاى مجاز پارك کنند چراکه اعضاى این باند اعتراف 

کرده اند از خودروهاى پارك شده در کوچه و معابر تاریک سرقت مى کرده اند.

مردى که در برابر چشــمان زن دومش، زن اولش را به باد 
کتک گرفته و باعث مرگش شده است به زودى به اتهام قتل 

عمد در دادگاه کیفرى محاکمه مى شود.
این درگیرى مرگبار عصر روز چهارم شهریور  ماه سال 93 
در منطقه کهریزك اتفاق افتاد. زمانى که مأموران به محل 
حادثه رفتند درگیرى پایان یافته و زن جوان به بیمارستان 
منتقل شده بود. آثار متعدد ضرب و جرح بر بدن این زن دیده 
مى شد و  على رغم تالش پزشکان ساعتى بعد جان باخت. 
یکى از اقوام متوفى به مأموران گفت: «او پنج ســال قبل 
ازدواج کرد اما شوهرش مدتى بعد با زن دیگرى نیز ازدواج 
کرد و دو زن داشت.  روز حادثه هووى او تماس گرفت و گفت 
که حالش بد شده است. من هم خودم را به خانه اش رساندم 

و فهمیدم شوهرش او و هوویش را کتک زده است.»
هووى متوفى نیز گفت: «روز حادثه شوهرم از من خواست 
به خانه اى که در آنجا با هوویم زندگى مى کند بروم. هوویم 
آن روز در خانه نبود اما به طور ســرزده به خانه برگشــت. 
شوهرم که از دیدن او عصبانى شده بود وى را مورد ضرب 
و شتم قرار داد. مى خواســتم مانع شوهرم شوم اما او من را 

هم کتک زد.» 
مرد خشــن که بعد از درگیــرى با همســرانش به مکان 
نامعلومى گریخته بود پس از چند دستگیر شد و در جریان 
بازجویى ها اعتراف کرد که هر دو همسرش را مورد ضرب و 
شتم قرار داده است اما قتل عمد را انکار کرد. با این حال نتایج 
یافته هاى پزشکى قانونى درخصوص علت فوت زن جوان 
نشان مى داد او بر اثر خونریزى مغزى و فشار بر عناصر حیاتى 
گردن جان خود را از دست داده است. به این ترتیب متهم 
صحنه جنایت را بازسازى کرد و در ادامه پرونده به دادگاه 
فرستاده شد. قرار اســت این مرد به زودى در شعبه چهارم 

دادگاه کیفرى یک استان تهران محاکمه شود.

قتل زن اول 
مقابل چشمان زن دوم!
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به نوعــى مى توان گفــت که بیــش از نیمى از مقاطع درســى را 
رشــته هاى مهندســى تشــکیل داده اند که مادر تمامى آنها علم 
مکانیک و بقیه رشــته ها زیر مجموعه این رشته سخت مهندسى 
هستند. هر کسى براى رسیدن به درجه مهندسى و کسب مدرکش 
باید بتواند دروس مختلف و متنوعى را یاد بگیرد و آنها را پشــت سر 
بگذارد که هر کدام از این دروس داراى انواع معادالت و اصطالحات 
خاص مى باشــند؛ اگر چــه که این رشــته ها با یکدیگــر مرتبط 
هســتند اما هــر کــدام داراى عناوین خــاص خود مى باشــند 
که همیــن گســترگى نیــز باعث مى شــود تــا به مــرور زمان 
معــادالت را فرامــوش کــرده و نتوانیم بــه ســئواالت دیگران 
 Basic Engineering SMART Guide Premium .پاسخ دهیم
عنوان یک دیکشنرى کامل و بى نقص مهندسى 
مخصوص دســتگاه هاى هوشــمند اندروید 
 Edutainment مى باشــد که توســط گروه
 Ventures- Making Games People

Play توســعه داده شــده اســت! تنهــا کافى 

اســت که این اپلیکیشــن را نصب کنید تا بدون 
هیچگونه محدودیتى به بیش از 11 هزار اصطالح 
و فرمول مختلف مهندسى دسترسى داشته باشید. 
تمامى گزینه هاى ذکر شــده در دســته بندى هاى 
خاصى قرار دارند که دسترســى به آنها را آســان تر 
کرده و مى توانید با انتخاب دســته مرتبط با رشته خود 
به آســانى هر آن چیزى کــه مورد نیازتان اســت را پیدا

 کنید. 

Gods of Rome بازى محبوب، پرطرفدار و ســرگرم کننده در 
سبک اکشن و مبارزه اى از استودیوى پرآوازه Gameloft براى 
دســتگاه هاى اندروید اســت که به صورت رایــگان در گوگل پلى 
 Gods of Rome عرضه شده اســت. با نصب بازى خارق العاده
برروى تبلت و یا گوشى اندرویدى خود مى توانید یک نبرد حماسى 
در عصر اسطوره و افســانه ها را آغاز نمایید! بازى همانند دو عنوان 
مشــهور MARVEL Contest of Champions و 
Injustice: Gods Among Us ســاخته شــده است و در 

آن شــما در نقش انواع شــخصیت هاى قدرتمند در محیط هاى 
مختلف به نبرد و مبارزه با شــخصیت هاى مختلف مى پردازید!
 گرافیــک خیره کننــده بازى هاى گیمالفت از چشــم کســى 
پوشیده نیســت و گرافیک بازى Gods of Rome نیز واقعًا 
خارق العاده اســت به گونه که گرافیک بــاال، صداگذارى مهیج، 
شــخصیت هاى روم باســتان و... همگى دســت به دست هم 
داده اند تــا بهترین بازى اکشــن و مبارزه اى اندرویــد را تجربه

 کنید. 

جیمیل اخیراً نصب افزونه هاى تولیدى شرکت هاى دیگر 
را در محیط این برنامه پست الکترونیک ممکن کرده است.
با اعمــال ایــن تغییرات مهــم کاربــران مــى توانند

 Asana، افزونه هاى خدمــات و برنامه هایــى همچون 
DocuSign، Trello، Wrike و غیره را به محیط جیمیل 

بیا فزایند و از امکانات آنها در آن استفاده کنند.
گوگل در ماه مارس گذشته و در جریان برگزارى کنفرانس 
توسعه دهندگان خود از ارائه این خدمات در آینده نزدیک 

افراد به صورت محدود خبر داده بــود و به برخى 
اجازه داده بود تا قابلیت 

یادشده را فعال کنند. گوگل همچنین با چند شرکت فناورى 
و نرم افزارى همکارى مى کند تا بتواند دامنه ارائه خدمات 

یادشده را توسعه دهد.
از جمله افزونه هــاى قابل اســتفاده در جیمیــل که در 
 Dialpad، آینده نزدیک فعال خواهند شــد، مى تــوان به
 Hire، Intuit QuickBooks، ProsperWorks،
RingCentral، Smartsheet، Streak، Trello  و  

Wrike اشاره کرد. کاربران براى مشاهده این خدمات باید 

بر روى گزینه اضافه شده در سمت راست و باالى جیمیل 
کلیک کنند.

شرکت موتوروال که هم اکنون زیرمجموعه اى 
از برند لنوو اســت، به صورت رسمى از پرچمدار 
سال 2018 خود با نام اختصاصى موتو زد 2018 
رونمایى کرد. این گوشى در کشور چین رونمایى 
شده و ظاهراً نســخه اختصاصى همان گوشى 
موتو زد 2 فورس این شرکت محسوب مى شود. 

اگرچه موتوروال رســمًا توســط شــرکت لنوو 
خریــدارى شــده، اما لنــوو اجــازه مى دهد تا 
محصوالت موتوروال با نــام اختصاصى برندش 
خود تولید و روانه بازار شوند. این استراتژى منجر 
مى شــود تا لنوو بتواند از محبوبیت نام موتوروال 
براى افزایش سود و درآمد خود استفاده کند. در 
همین راســتا موتوروال از گوشى پرچمدار جدید 
خود با نام موتو زد 2018 رونمایى کرده است. این 
گوشى ظاهراً نســخه اختصاصى همان گوشى 

موتو زد 2 فورس خواهد بود.
موتــور زد 2018 از نمایشــگرى 5,5 اینچى و 
نوع آمولد (AMOLED) بهره مى برد که شیشه 
آن از نوع شترشــیلد (ShatterSheild) اســت 
و مقاومت باالیى در برابر ضربه و خراشــیدگى 
دارد. وضوح تصویــر صفحه نمایش گوشــى  
2Kدر نظر گرفته شــده و تراشــه اسنپدراگون 
835 کوالکام در قلب آن ایفــاى نقش مى کند. 
موتــور زد 2018 برخالف موتــو زد 2 فورس از 
رم 6 گیگابایتى و حافظه داخلى 128 گیگابایتى

 بهره مى برد.
خوشبختانه گوشــى موتور زد 2018 از اتصال 
حافظه جانبى هم پشــتیبانى مى کند، بنابراین 
کاربران عالقمند در صــورت تمایل مى توانند 
با اســتفاده از حافظه SD فضاى ذخیره ســازى 
اطالعات گوشى را تا ســقف 2 ترابایت افزایش 
دهند. شــرکت موتوروال بدنه گوشى موتور زد 
2018 را از آلومینیوم ســرى 7000 ســاخته و 
براى دوربین اصلى و ســلفى آن بــه ترتیب از 
سنسورهایى 12 و 5 مگاپیکسلى استفاده مى کند.

گوشــى هوشــمند موتور زد 2018 از باترى با 
ظرفیــت 2730 میلــى آمپر ســاعت بهره مند 
اســت اما یک موتو ماد اختصاصى هم به همراه 
دستگاه عرضه مى شود که ظرفیت 3490 میلى 
آمپر ساعتى را براى باترى دســتگاه به ارمغان 
مى آورد. باترى گوشــى مذکور از قابلیت شارژ 
سریع توربو پاور هم پشتیبانى به عمل مى آورد و 
شارژر اختصاصى آن در جعبه گوشى قرار خواهد 
داشت. ضمنًا سیســتم عامل اندروید 7,1,1 نوقا 
هم به طور پیش فرض بر روى گوشــى مذکور 

نصب است.
اما شرکت موتوروال بک نســخه ویژه از گوشى 
موتور زد 2018 را هم معرفى کرده که به همراه 
یک کیف بسیار شــیک، چندین قاب، موتوماد 
باترى توربو پاور، موتو ماد شــارژ بیسیم، آداپتور 
ســوکت 3,5 میلیمترى هندزفــرى، هندزفرى 
اختصاصى Hi-Fi و کارت VIP و گارانتى عرضه 
مى شــود. قیمت نسخه ویژه گوشــى موتور زد 
2018 کــه Kingsman VIP Edition نام دارد 
در حــدود 1500 دالر در نظر گرفته شــده، اما 
اطالعاتــى در مورد قیمت نســخه معمولى آن 

منتشر نشده است. 

BadRabbit ویروسى است که براى رهایى از آن و دریافت 
فایل هاى ربوده شده باید مبلغى را پرداخت کنید!

ویروس رایانه اى جدید با نام «BadRabbit» (خرگوش بد) 
در روسیه شناسایى شد.

آزمایشگاه کاسپرســکى اعالم کرده که این ویروس رمزگزارى 
شده تاکنون 200 حمله ســایبرى را در سراسر جهان انجام داده 

است.
این شرکت خاطرنشان کرده اســت اکثر قربانیان ویروس جدید 
در روسیه هســتند و گزارش هایى در اوکراین، ترکیه و آلمان نیز 

ثبت شده است.
ویروس خرگوش بد اخیراً  سیســتم هاى رایانــه اى مترو کییف و 
فرودگاه اودســا را مختل کرد. همچنین این ویــروس رایانه اى تا 
کنون 20 بانک روسیه را مورد حمله سایبرى قرار داده اما نتوانسته 

به سرورهاى آن نفوذ کند.
ویروس خرگوش بد با آلوده کردن سیســتم هاى رایانه پس زمینه 
رمزگزارى شده اى را نشان مى دهد که براى رهایى از آن و دریافت 
فایل نجات، مبلغ درخواستى را باید با پول الکترونیکى بیت کوین 

پرداخت کنید.

رامین مشکاه 

در اوایل ماه اکتبــر، فیلــم Blade Runner 2049 با 
تحسین گسترده اى از منتقدان منتشــر شد. این فیلم 
دنباله اى بر فیلم «بلید رانر» (1982) به شــمار مى رود 
و «هریسون فورد» یک بار دیگر به ایفاى نقش «ریک 
دکارد» مى پردازد. این فیلم دیدگاه متفاوت و متمایزى 
از آینده را بــه ما ارائه مى دهد که ایــن موضوع یکى از 
تکنیک هایى است که ســازندگان آن تصور مى کردند 
مى تواند مفید باشــد و دیدگاه افراد را نســبت به آینده 

تغییر دهد.
خوشــبختانه آینده اى که در Blade Runner نمایان 
شده است از واقعیت کمى دور است و  اتفاقات درون آن 
تمام و کمال درست نیستند. پس در نظر داشته باشید که 
Blade Runner 2049  یک فیلم تخیلى است. اما هدف 

سازندگان این فیلم روشن سازى آینده و باالبردن توقع 
افراد نسبت به فناورى است.

از دید ما همه  افراد و کاربران وب، بایستى اطالعاتى کافى 
در مورد پیشــرفت هاى اینترنت و البته خطرات مربوط 
به آنها داشــته باشند. تنها با آگاهى اســت که کاربران 
مى توانند آماده  هر گونه تغییرى باشند و خود را با شرایط 

مختلف سازگار سازند.
پیشرفت هاى مختلف در زمینه  سایبرى طى چند سال 
گذشته رشد چشمگیرى داشته اســت و این جهش به 

گونه اى بوده است که کاربران آنها را لمس کرده اند 
و با آنها خو گرفته اند. ما در این نوشتار قصد 
داریم شــما را با چند نمونــه از موفق ترین 
فناورى هاى روز دنیا که در حال حاضر قابل 

استفاده هستند، آشنا سازیم.

یادگیرى ماشین
یکى از تکنیک هاى بى نظیر در فنــاورى هاى امروز، 

ماشین یادگیرى است. در هســته  اصلى آن، یادگیرى 
ماشــین محصولى از فناورى هوش مصنوعى اســت 
که کامپیوترها را قادر مى ســازد تا بر اســاس داده ها و 

بازخورد ها یاد بگیرند و سازگار شوند.
یادگیرى ماشین یکى از عناصر اساسى تشخیص در آنتى 
ویروس هاى البراتوار کسپرسکى است. ما این رویکرد 
را HuMachine نامیده ایم: با ترکیب داده هاى بزرگ، 
یادگیرى ماشین و تخصص تحلیلگران تحقیقاتى ما، در 
البراتوار کسپرسکى پروتکل هاى تشخیص تهدیدات و 
سیستم هاى نظارتى را براى عملکرد بهتر آنتى ویروس و 

محصوالت امنیتى ایجاد کرده اند.
یادگیرى ماشین فناورى خاصى است زیرا 

کامپیوترها را قادر مى ســازد براى 
مشکالت آینده برنامه ریزى 

کند و با ارائه  راه حل هاى 
جامع و دقیــق براى 

بهبود آن ها تالش 
کند. حمله  بزرگ 

DDoS ســال گذشــته را در نظر بگیرید که طى چند 

ســاعت تمام دســتگاه هاى متصل به اینترنت را دچار 
اختالل کرد و آن ها را از کار انداخت. ماشــین یادگیرى 
در  Dyn توانست به خوبى شدت حمله را کاهش دهد، به 
دلیل اینکه الگوریتم هاى Dyn بهبود یافته بودند، حمله  

Mirai نتوانست ادامه پیدا کند و متوقف شد.
طبق یافته ها، بیشتر دستگاه هاى اینترنت اشیاء هستند 
که مورد حمله قرار مى گیرند و راه حل براى محافظت 
در برابر این حمالت، تنها حفاظت از شبکه و باال بردن 
قدرت تشخیص و شناسایى آن است. HuMachine و 
ابزار تشخیص در البراتوار کسپرسکى مشابه همین کار 

را انجام میدهد.
این فنــاورى با اســکن فایل ها، 

هــاى  ر ا فز م ا نر

مخرب، بدافزارهــا، ویروس ها و ســایر تهدیدات را با 
یکدیگر مقایسه و بدین ترتیب بخش هایى که از کدهاى 
مخرب استفاده مى کنند را شناســایى و آنها را مسدود 

مى سازد.

اینترنت اشیاء
اینترنت اشــیاء یا همــان (IoT) یکــى از موفق ترین 
فناورى هاى عصر حاضر اســت. هرچند کــه IoT تا به 
حال نتوانسته بین تمام کاربران مورد استفاده قرار بگیرد 
اما این فناورى به زودى نقش کلیدى در زندگى کاربران 
پیدا مى کند و کاربران را به خود وابسته مى کند. در حال 
حاضر بسیار از دســتگاه هایى که روزانه از آنها استفاده 
مى کنیم به اینترنت متصل هســتند و این دستگاه ها 
زندگى شخصى ما را تحت تأثیر 

خود قرار داده اند.

اگر بخواهیم IoT را ساده تر توصیف کنیم اینگونه آن را 
بیان مى کنیم: وسیله اى است که به ما کمک مى کند 

تا بتوانیم کارآمدتر، ایمن تر و مطمئن تر زندگى کنیم.
شــایان ذکر اســت که با توجه به کارآمد بــودن این
 دســتگاه ها، آنها قدرت کمترى دارند و این نقص آنها 
محسوب مى شود. اینترنت اشیاء به کرات با مسائل مربوط 
به حریم شخصى همراه اســت و هکرها این موضوع را 
نادیده نمى گیرند و اغلب از آن براى اهداف خبیثانه  خود 
استفاده مى کنند. (همانند حمله Dyn که شاید شناخته 
شده ترین حمله مربوطه باشد اما مســلم است که تنها 
نمونه نبوده و نخواهد بود) تحقیقات اخیر نشان مى دهد 
که حمالت DDoS بیشــترین تأثیر را بر روى کسب و 

کارها دارند.
تأمین امنیت، نگهدارى و بهبود عملکرد اینترنت اشیاء 
یک چالش بسیار بزرگ اســت که تنها زمان آن را حل 

خواهد کرد.

اتومبیل هاى بدون راننده
ماشــین هاى بدون راننده در رابطه با فناورى اینترنت 
اشیاء، پیشرفتى چشمگیر و قابل تحسین داشته اند که در 
آن گسترش اینترنت و مورد استفاده قرار گرفتن ماشین 
یادگیرى به چشــم مى خورد. تکامل ماشین هاى بدون 
راننده یکى از چالش برانگیزترین فناورى هاست که با 
راه حلى جدید و کارآمد توانســته است در وقت و هزینه  
انسان ها صرفه جویى کند و آنها را به فناورى فوق العاده 

اى مجهز نماید.
ماشین هاى بدون راننده، فناورى مربوط به آینده نیستند و 
هم اکنون نیز وجود دارند. ماشین بدون راننده یا اصطالحًا 
یک ماشین  self-driving این گونه تعریف مى شود: هر 
اتومبیلى که داراى قدرت کنترل سرعت، ترمز گیرى و 
هدایت خود بدون تعامل راننده و یا با تعامل راننده باشد را 

خودروى self-driving مى گویند.
اما این فناورى چگونه مى تواند امنیت داشته باشد و بتوان 
به آن اعتماد کرد؟ امنیت در این فنــاورى حرف اول را 
مى زند زیرا که در این ماشین ها دیگر صحبت از امنیت 
داده مطرح نیست و ماشین است که در اولویت است و 

موضوع کمى متفاوت است.
چطور مى توان احتمال تصادف را با این فناورى به 
حداقل رساند؟ آیا سرنشینان داخل این ماشین ها 
مى توانند امنیت داشته باشــند؟ شاید با گذشت 

زمان امنیت این ماشین ها نیز ثابت شوند.

آیا خود را براى آینده  تکنولوژى اینترنت آماده کرده  اید؟

Blade نمایان  Runner که در r

اتفاقات درون آن  ى دور است و
تند. پس در نظر داشته باشید که 
  یک فیلم تخیلى است. اما هدف 
شن سازى آینده و باالبردن توقع

ست.
رانوب، بایستى اطالعاتى کافى 
ىاینترنت و البته خطرات مربوط 
نها با آگاهى اســت که کاربران 
 تغییرى باشند و خود را با شرایط 

ر زمینه  سایبرى طى چند سال 
ى داشته اســت و این جهش به 

ربران آنها را لمس کرده اند 
ا در این نوشتار قصد 
ونــه از موفق ترین 
 در حال حاضر قابل 

زیم.

ن
نظیر در فنــاورى هاى امروز، 

ر یج ى ی و
یادگیرى ماشین فناورى خاصى است زیرا

قادر مىســازد براى کامپیوترها را
مشکالت آینده برنامه ریزى

کند و با ارائه  راه حل هاى 
جامع و دقیــق براى 

بهبود آن ها تالش 
کند. حمله بزرگ 

ر ین ب ى پر ر و بر ر یص ر بز
انجام میدهد. را

یاینفنــاورى با اســکن فایل ها، 
هــاى  ر ا فز م ا نر

ل ر ى ب و و ب نر ربر و ى پی
استفاده  دســتگاه هایى که روزانه از آنها حاضر بسیار از
هســتند و این دستگاه ها  به اینترنت متصل مى کنیم
ما را تحت تأثیر زندگى شخصى

خود قرار داده اند.
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اتو
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موتو زد 2018 
رسماً معرفى شد
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اســت
هیچگو
و فرمول
تمامى گزی
قرار خاصى
کرده و مى تو
به آســانى هر

 کنید. 

اطالعاتــى در مورد قیمت نســخه معمولى آن 
منتشر نشده است. 

شرکت «لینکدین» به تازگى اعالم کرده است که براى 
آموزش مبانى هوش مصنوعى به مهندســان خود و باال 
بردن ســطح کیفیت شــرکت، برنامه ریزى جدیدى در 

دست اجرا دارد.
«دیپاك آگاروال»، مدیر بخش هوش مصنوعى لینکدین 
گفت: «نیاز شرکت لینکدین به فناورى هوش مصنوعى 
هر روز بیشتر شــده و تمامى افراد در پى آن هستند که از 
هوش مصنوعى به عنوان یکى از اجزاى اصلى محصول 

خود استفاده کنند.»
شرکت لینکدین براى پیگیرى این راهبرد، یک آکادمى 
مخصوص هوش مصنوعى راه انــدازى نموده که هدف 
از طراحى آن، آموزش مبانى پیاده سازى هوش مصنوعى 

به افراد است. افرادى که در این آکادمى آموزش مى بینند 
مى توانند مدل هاى هوشمند را در محصوالت این شرکت 

مستقر کنند.
از آنجا که کسب وکار لینکدین، تا حدود زیادى بر اساس 
توصیه  و پیشنهاد ســاخته شده، این شــرکت به شدت 
نیازمند هوش مصنوعى است. براى مثال، شبکه اجتماعى 
حرفه اى لینکدین، اتصاالت، مشاغل، محتوا، فرصت هاى 
بازاریابى و طیف وسیعى از تعامالت دیگر را توصیه مى کند.
به طور خالصه مى توان گفت که فناورى هوش مصنوعى، 
براى لینکدین، نقش اکسیژن را دارد و تمام اعضاى این 
شرکت باید با این فناورى نوین آشنایى داشته باشند. هدف 
از طراحى این آکادمى براى آموزش مهندسان، صرفاً ارائه 

زمینه هاى آکادمیک و تئــورى در زمینه 
یادگیرى ماشینى نبوده است. این آکادمى 
در پى آن است که مهندسان را براى استفاده 

عملى از هوش مصنوعى آموزش دهد.
از سوى دیگر، به هیچ وجه نیازى نیست که 
کاربران بدانند که مبناى کار این سیستم ها 
به چه صورت اســت، آنها اساساً باید نحوه 
صحیح پیاده سازى آن را یاد بگیرند تا بتوانند 

به نحو احسن از آن استفاده کنند .
گفتنى است تاکنون شــش مهندس وارد آکادمى هوش 
مصنوعى شده  و با دانشــى که کسب کرده اند، مدل هاى 

یادگیرى ماشینى را در سازمان مستقر کرده اند.

برنامه هاى آموزشــى آکادمى مورد بحث کامًال منطبق 
بر نیازهاى لینکدین تهیه شده است. ایجاد یک سیستم 
یادگیرى ماشینى نیازمند چند متخصص توانمند است که 
بتوانند پارامترهاى الزم براى بهینه سازى سیستم را رعایت 

کرده و به راحتى داده ها را تجزیه و تحلیل کنند.

لینکدین، مبانى استفاده از هوش مصنوعى را 
آموزش مى دهد

اپلیکیشن دیکشنرى
 مهندسى اندروید

بازى مبارزه اى «نبرد خدایان روم» 

ویروسى جدید براى رایانه ها!

پشتیبانى از افزونه هاى ثالث در جیمیل

به برخى بــود و
کلیک کنند.اجازه داده بود تا قابلیت 

طبق یافته ها، بیشتر دستگاه هاى 
اینترنت اشیاء هستند که مورد حمله قرار

 مى گیرند و راه حل براى محافظت در برابر این 
حمالت، تنها حفاظت از شبکه و باال بردن قدرت 

تشخیص و شناسایى آن است
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مایشگاه مطبوعات در تهران
آغاز ن

مسابقات کشورى دوچرخه ســوارى کوهستان در دو 
رشته دانهیل و کراس کانترى به مناسبت هفته تربیت 

بدنى در البرز برگزار شد.

مسابقات قهرمانى 
آفرود مازندران

اولین رستوران 

وباتیک کشور در 
ر

تهران 

راه اندازى شده است، 

در این رستوران 

انتخاب غذا به صورت 

ًال دیجیتالى انجام 
کام

مى شود و سپس توسط 

ه روباتیک که در 
شبک

توران قرار دارد 
رس

براى مشترى 
آورده مى شود.

رزمایش شهید حججى در خراسان جنوبى

این خلیج تا ابد فارس

دربى تهران را این بار
 پرسپولیس با برد استقالل 

پشت سر گذاشت.

این روزهاى 
مرز شلمچه




