
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

به این شیوه ناعادالنه
 پایان دهید

12

آگهى مزایده

محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوقمحمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوق

نوبت اول

شهردارى خورزوق به استناد مصوبه شماره دویست و شصت شوراى اسالمى شهر در نظر 
دارد یک قطعه زمین واقع در شهر خورزوق خیابان شهید پارسى (حمام قدیمى) را با قیمت 
پایه کارشناسى از طریق مزایده عمومى به فروش برساند، اشخاصى که تمایل به شرکت 
در این مزایده دارند مى توانند با دریافت مدارك از واحد مالى شهردارى نسبت به تحویل 

پیشنهادات خود اقدام نمایند.
آخرین مهلت دریافت مدارك از واحد مالى شهردارى تا پایان وقت ادارى 96/08/04

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات به شهردارى تا پایان وقت ادارى 96/08/06
تاریخ بازگشایى پاکات روز یکشنبه 96/08/07

آگهى مزایده

همراه گورکانى- سرپرست شهردارى زرین شهرهمراه گورکانى- سرپرست شهردارى زرین شهر

نوبت اول

شهردارى زرین شهر به اســتناد موافقت نامه شــماره 183 مورخ 
1396/05/29 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى سوله 
و محوطه مرکز معاینه فنى خودروهاى سبک واقع در بلوار جانبازان 
زرین شهر به صورت اجاره براى مدت یک سال از طریق مزایده عمومى 
اقدام نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل مى آید جهت 
دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان 

وقت ادارى 96/08/03 به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند. 

چرى نمایندگى 
خودرو قاسمى مدیران   و 

کد:403

TIGGO7
مراسم بازدید از محصوالت و تست درایو

جمعه 96/07/21 
از ساعت 9:30 تا 13:30 

کارت هدیه ویژه" جهت مشت ریانى که 
در تاریخ 96/7/21 تا 96/08/09 

اقدام به خرید نمایند

آدرس:آدرس:
21_42235020  و 33247764 جاده اصفهان نجف  آباد، گلدشت، نبش بلوار ابوذر
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قاتل «ستایش» تا چند روز دیگر اعدام مى شود
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محمدرضا  گلزار ســاخت برنامه 
براى شبکه نســیم را تکذیب کرد. 
به گزارش ســینمادیلى، او گفت: آن 
برنامه هیچ وقت جدى نشد و در حد 
گپ و گفت بود. به دنبال ساخت یک 
گات تلنت (مســابقه استعدادیابى) 

براى شبکه نمایش خانگى هستیم.
پیش از این گفته شــده بود شبکه 
نســیم در حال تولید تاك شویى با 

حضور محمد رضا گلزار است.

با توجه به ثبت قرارداد اکران دو هفته اى فیلم 
کودك «قهرمانان کوچک» که روى پرده 
اســت «قاتل اهلى» که قرارداد اکرانش 
براى بعد از «قهرمانان کوچک» اســت از 

26مهرماه روى پرده خواهد رفت.
در آســتانه اکران، گروه تولیــد «قاتل اهلى» 
فراخوانى را راه اندازى کرده اند و از عالقه مندان 
به طراحى المان هاى تبلیغى خواسته اند ایده هاى 

خود را با دست اندرکاران در میان بگذارند.
منصور لشــکرى قوچانــى، تهیه 
کننــده «قاتــل اهلــى» بــا 

اشــاره به این فراخوان نوشــت: «قاتل اهلى کیست؟ 
به زودى فیلم ســینمایى "قاتل اهلى" اکران می شــود 
و گــروه تبلیغــات فیلــم، منتظــر عالقه منــدان و 
نقطه نظــرات آنها براى یــارى به تیم اطالع رســانى 
اســت. قصه فیلم در مورد پولشویى، فســاد اقتصادى،

عشــق بین جوانان، تعطیلى کنســرت هــا و عوامل 
پشــت پرده و اثرات رفاقــت در نزاع هــاى اقتصادى 

است.» 
عالقه مندان به حضور در فراخوان تبلیغاتى «قاتل اهلى» 
مى توانند از طریق صفحه اجتماعــى تهیه کننده فیلم، 

ایده هاى خود را ارسال کنند. 

ســخنگوى شــوراى صنفى نمایش، از اکران سه فیلم 
ســینمایى شــامل «خانه دختر، «حقه بــاز ُدم دراز» و 

«خفه گى» از این هفته خبر داد.
غالمرضا فرجى درباره آخرین مصوبات جلسه روز دوشنبه 
شوراى صنفى نمایش افزود: فیلم سینمایى «حقه باز دم 
دراز» به کارگردانى علیرضا محمودزاده به جاى «تابستان 
داغ» به کارگردانى ابراهیم ایرج زاد از چهارشنبه این هفته 

19 مهر ماه در گروه سینمایى ماندانا اکران مى شود. 
«حقه باز دم دراز» فیلمى موزیکال اســت که داســتانش 
قصه اى درباره عروســک هاى «عمو پیرداد» است که از 

خانه مى گریزند و مشکالتى را به وجود مى آورند و سحر 
ولدبیگى، احمدرضا اســعدى و مریم شاه ولى در آن بازى 

مى کنند.
وى افزود: فیلم «خفه گى» به کارگردانى فریدون جیرانى 
نیز از هفته جارى به جاى فیلم «نگار» به کارگردانى رامبد 

جوان در گروه زندگى اکران مى شود.
«خفه گى» مضمونى اجتماعى دارد و الناز شاکردوســت 
و نویدمحمــدزاده، پوالد کیمیایى، ماهایا پطروســیان و 

پردیس احمدیه در این فیلم ایفاى نقش مى کنند. 
سخنگوى شوراى صنفى نمایش ادامه داد: فیلم سینمایى 

«خانه دختر» به کارگردانى شــهرام شاه حسینى سومین 
فیلم اکران این هفته اســت که در گروه آزاد نمایش خود 

را آغاز خواهد کرد.
فیلم «خانه دختر» در سى و چهامین جشنواره فیلم فجر به 
نمایش درآمده و تا کنون موفق به دریافت مجوز نمایش 

نشده بود. 
حامد بهداد، باران کوثرى، پگاه آهنگرانى، رعنا آزادى ور، 
بابک کریمى، بهناز جعفرى، امیرعلى نبویان، نسیم ادبى، 
پردیس احمدیه، نادر فالح و رؤ یا تیموریان بازیگران این 

فیلم هستند.

ملکه رنجبر به دلیل عارضه قلبى در سى سى یو بسترى شد.
فریبرز ایروانى، فرزند این بازیگر پیشکسوت درباره وضعیت ملکه رنجبر توضیح داد: ایشان 
چند روزى از درد در ناحیه قفسه سینه رنج مى بردند که با تشخیص پزشکان آنژیو انجام شد 

اما متأسفانه نتایجى که انتظار داشتیم شکل نگرفت و وضعیت ایشان نگران کننده است.
وى گفت: در حال حاضر بهترین راهى که پزشکان تشخیص داده اند عمل قلب باز است اما 

به دلیل کهولت سن این عمل امکانپذیر نیست و نگرانى هاى خودش را دارد.
فرزند ملکه رنجبر در عین حال اظهار داشــت: ایشــان در حال حاضر در سى سى یو تحت 
مراقبت هاى ویژه و در وضعیت هوشیار هستند اما شــرایط مساعدى براى گفتگو کردن 

ندارند.
ایروانى با ابراز ناراحتى از وضعیت بیمارى مادرش یادآور شد: تنها دغدغه ایشان مردم است 
که به آنها خدمت کند. از مردم عزیز مى خواهم براى سالمتى اش دعا کنند تا بهبودى حاصل 

شود. ملکه رنجبر مدت هاست است از بیمارى پارکینسون هم رنج مى برد.
به گزارش ایسنا، ملکه رنجبر - هنرمند پیشکسوت - متولد سال 1317 در رشت است. او 
از سن شش سالگى فعالیت هنرى خود را شروع کرد. این بازیگر پیشکسوت مدتى است در 
بستر بیمارى به سر مى برد. «زیر آسمان شهر»، «آشپزباشى»، «سایه روشن» و ... از جمله 

مجموعه هاى تلویزیونى است که ملکه رنجبر در آنها به ایفاى نقش پرداخته است.

فرهاد اصالنى به فیلم سینمایى «جن زیبا» به کارگردانى بایرام فضلى پیوست.
فیلمبردارى فیلم سینمایى «جن زیبا» به کارگردانى بایرام فضلى و تهیه کنندگى مهرداد فرید، هفته آینده در اصفهان آغاز مى شود. قرار 
است فرهاد اصالنى و یک بازیگر ترك از کشور ترکیه نقش هاى اصلى این فیلم را بازى کنند. این فیلم آمیخته اى از تعلیق و طنز است که 

با هم حس  عجایب پردازى، ایجاد مى کند.
این اثر اسفندماه سال 95 پروانه ساخت گرفت.

محمدرضا شریفى نیا در «چهل چمحمدرضا شریفى نیا در «چهل چراغ»:

برنامه تلویزیونى «چهل چراغ» در ادامه گفتگو با
 چهره هاى شــاخص فرهنگى و هنرى که راهى 
و نگاهى به ضیافت عاشــورا دارند، دوشــنبه شب 

میهمانى شناخته شده براى اهالى سینما داشت.
محمدرضا شریفى نیا، بازیگر مطرح آثار سینمایى و 
تلویزیونى در گفتگو با محمدرضا شهیدى فرد درباره 
جایگاه بازى در نقش هاى منفى گفت: من همیشه 
گفته ام کســانى که نقش منفى بازى مى کنند 
نســبت به افرادى که نقش مثبت 
بازى مــى کننــد، دو اجر

 مى گیرند. چون بازى 

در نقش شخصیت هاى مثبت به دلیل اینکه بازیگر 
عالقه مند به ائمــه(ع) و شــخصیت هاى مثبت 
تاریخى مى باشــد، راحت اســت. اما بازیگر نقش 
منفى با وجود عالقه به شخصیت هاى دینى، باید در 
بازى اش آن عالقه را بکشد و خودش را تبدیل به 

دشمن کند و این براى بازیگر بسیار سخت است.
بازیگــر ســریال «مختارنامــه» بــا اشــاره به 
خاطره اى در سریال ماندگار «امام على(ع)»، گفت: 
در سریال «امام على(ع)» خیلى از بازیگران دوست 
نداشتند در نقش هاى منفى بازى کنند و مى گفتند 
نمى خواهیم از طرف مردم لعنت بشــویم!خیلى ها 
دوســت دارند نقش مثبت را بازى کنند اما بازى در 
نقش هاى منفى همیشــه ذهنیت هاى بدى ایجاد 
مى کند. یک بخش دیگر ماجرا این اســت که در 
جشنواره ها معموًال داوران به جاى کیفیت بازى ها 
به نقش هاى مثبت جایزه مى دهند! در صورتى که 

منتقد و داور نباید اینگونه نگاه کند.
محمدرضا شریفى نیا با تمایزبخشى میان بازیگران 
نقش هاى منفى و بازیگران نقش هاى منفورشده 
نزد مردم، گفت: یک عکسى از شهید حججى چاپ 
شد که پشت سرش فردى قرار دارد که قاتل او است. 
کسى که قرار است شخصیت شهید حججى را بازى 
کند، به احتمال خیلى زیاد در هر جشنواره اى شرکت 
کند، جایزه مى گیرد اما آن کسى که نقش فرد قاتل را 
بازى کند، نقش حساسى دارد چرا که با بازى خوبش 
در نقش منفى مى تواند به مظلومیت طرف مقابل 
کمک کند. اگر داوران به بازى خوب چنین بازیگرى 

جایزه بدهند خیلى جسارت مى طلبد. 

شناخته شــده ترین بازیگر نقش هاى منفى سینما 
و تلویزیون ایــران، در برنامه «چهل چراغ» عنوان 
کرد: همیشــه بازیگران نقش هاى منفى، مظلوم 
هســتند. در عین اینکه بازى در نقش هاى منفى 
به لحاظ بازیگرى خیلى جذاب است و فراز و فرود 

نقش آفرینى زیاد است و خیلى خوب درمى آید.
محمدرضا شریفى نیا در پاسخ به پرسش محمدرضا 
شهیدى فرد درباره چرایى و چگونگى نقش آفرینى 
در نقش هاى منفى به ذکر مثالى پرداخت و گفت: 
اولین کارم بازى در فیلم «روز واقعه» بود که تجلیل 
از مقام امام حسین(ع) است. شما در هر کجاى این 
فیلم قرار بگیرید، به یک اندازه سهم مى برید و من 
هر چقدر بتوانم در مظلومیت امام حسین(ع) کمک 
کنم، این کار را مى کنم و وسط مى آیم و حتى نقش 

منفى را بازى مى کنم.
شــریفى نیا در ادامه خاطره بــازى اش در برنامه 
«چهل چراغ» که براى نخســتین بار رســانه اى 
مى شــد، از مواجهه اش با حسین صبحدل، مؤذن 
نامى و مدیر برنامه هاى مذهبــى رادیو در دهه 60 
گفت: روزى یک آقایى به نــام صبحدل آمد و من 
را به حسینیه ارشــاد دعوت کرد. مشورتى با آقاى 
مهدوى کنى کردم و ایشــان پنجــاه پنجاه براى 
رفتن من بودند. خالصه یواشکى به حسینیه ارشاد 
رفتم و در آنجا آقاى شــریعتى را دیــدم و یکى از 
برنامه هایم دکلمه شعرى بود براى حضرت على(ع) 
به نام «جاودانه مــرد» که ســال 1350 اولین بار 

در آنجا اجرا کردم. آقاى شــریعتى بعد از اجرا روى 
صحنه آمدند و من را بغل کردند و درباره ام صحبت 
کردند و این مسئله در اول کتاب «تفسیر سوره روم» 

آمده است.
بازیگر آثــار ســینمایى و تلویزیونــى از طراحى 
کتاب ها و تنظیم ســخنرانى هاى دکتر شــریعتى 
توســط خود گفت و در ادامه برنامه «چهل چراغ» 
عنوان داشت: اوایل انقالب نوارى از من بیرون آمد 
که مقام معظم رهبرى در آن زمان ترجمه هاى قرآنى 
را بدون هیچ چشمداشتى براى من تصحیح کردند 
و کمک کردند. چون ایشان طبع شعر خیلى خوبى 
دارند دلم مى خواست جمالت قرآنى به شکل زیبا 
و سلیس ترجمه شود که انجام شد و دو شماره اش 
بیرون آمد. من شــرایط خوبى در آن دوران داشتم. 
مثًال شهید رجایى در آن زمان معلم هندسه من بود 
و آقاى موسوى گرمارودى معلم انشاى ما بود. آقاى 
جالل الدین فارسى معلم تعلیمات اجتماعى و تاریخ 
بودند و آدم هاى مختلف به من کمک کردند و من 
بعداً معلم شدم که تعلیمات تئاترى را کار مى کردیم 
و همان ها تبدیل به تئاتر و ســینما و تلویزیون شد. 
مســیر ُپرمخاطره و جذابى برایم بود و باعث شد تا 

اندوخته هایم را بعداً به کار بگیرم.

هند

در جشنواره ها به نقش منفى                                                                                                           جایزه نمى د

آ

«قاتل اهـــلى» 
فراخوان داد

محمدرضا  گلزار ســ
براى شبکه نســیم را ت
به گزارش ســینمادیلى،
برنامه هیچ وقت جدى نش
گپو گفت بود. به دنبال
گات تلنت (مســابقه اس
براى شبکه نمایش خانگى
پیش از این گفته شــده
نســیم در حال تولید تاك
حضور محمد رضا گلزار است

با توجه به ثبت قرا
کودك«قهرما
اســت «قاتل
براى بعد از «قهر
26مهرماه روى پرده
در آســتانه اکران، گر
فراخوانى را راه اندازى
به طراحى المان هاى تب
را با دست اندرکا خود
منصور لشـ
کننــده

شاه حسینى سومین م
گروه آزاد نمایشخود

فیلم فجر به  جشنواره
ریافت مجوز نمایش 

رانى، رعنا آزادى ور،
 نبویان، نسیم ادبى،
ریان بازیگران این

در اصفهان آغاز مى شود. قرار
خته اى از تعلیق و طنز است که 

گلـــزار
 تکذیب 
کرد

ملکه رنجبر در بیمارستان بسترى شد

فرهاد اصالنى 
بازیگر«جن زیبا» 
شــد

«خانه دختر» پس از 3 سال اکران مى شود

ســروش جمشــیدى، بازیگر مجموعه تلویزیونى 
«دورهمى» به جمع بازیگران سریال «شب عید» 

اضافه شد.
تصویربردارى این ســریال به کارگردانى ســعید 
آقاخانى و تهیه کنندگى ســید کمال طباطبایى در 

مشهد ادامه دارد.
ساختار این سریال اپیزودیک است و در هر قسمت 
تعدادى بازیگران شناخته شده حضور دارند. حمید 
لوالیى، مرجانه گلچین، حسین محب اهرى، نصرا... 
رادش، افسانه ناصرى، على هدایتى و... از بازیگرانى 
هستند که در یکى از اپیزودهاى «شب عید» حضور 

دارند.
این سریال 15 قسمتى که طنزى اجتماعى است، 

توسط امیر وفایى نوشته مى شود.
لوکیشن اصلى این سریال در هتلى واقع در مشهد 
است و قصه هاى مجزایى دارد که همگى در نقطه اى 
به هم وصل مى شوند.  «شب عید» براى گروه فیلم و 

سریال شبکه یک سیما در حال تولید است.

بازیگر «دورهمى» 
به «شب عید» پیوست
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بیمه پاییزى دستگاه ایمنى بدن

مصرف زیاد غذاهاى چرب و باال بودن کلسترول بدن، یکى از دالیل 
اصلى کند شدن عملکرد سیســتم دفاعى بدن است. کلسترول باال 
نه تنها بر اثر پرخورى، بلکه بر اثر داشــتن رژیم غذایى نامناسب نیز 
ایجاد مى شود. چاقى هاى شکمى یا موضعى احتمال ابتال به بسیارى 
از بیمارى هــا را افزایش مى دهد. مصرف دخانیــات، هم براى افراد 
سیگارى و هم اطرافیان آنها، باعث تضعیف سیستم ایمنى بدن مى شود. 
یکى از موارد عجیب ورود فلزات سنگین به بدن که سیستم ایمنى را 
تهدید مى کنند، مصرف غذاهاى دریایى آلوده است. آبزیان با اینکه از 
جمله منابع ارزشمند غذایى هستند، ممکن است داراى جیوه، سرب یا 
آرسنیک باشند. اگر این مواد وارد بدن شوند، به راحتى روى سیستم 
دفاعى بدن تأثیر مى گذارند و عالوه بر بیمارى هایى که مستقیم ایجاد 
مى کنند، مقاومت بدن را نسبت به میکروب ها کم مى کنند. به همین 
دلیل در مواردى که اطمینان از ســالمت ماهى هاى گرفته شده از 
آب هاى آزاد وجود ندارد، مصرف ماهى هاى پرورشى توصیه مى شود؛ 
چرا که این آلودگى ها معموًال از طریق دریاها، رودخانه ها و کانال هاى 

آب طبیعى وارد بدن آبزیان مى شود.

یکى از راه هاى انتخــاب خوراکى هاى 
مناســب، انتخــاب براســاس رنگ 
آنهاســت. شــاید در نــگاه اول، این 
نحوه انتخاب ســطحى به نظر برسد، 
اما واقعیت این اســت رنگ هایى مثل 
ســبز و قرمز در میوه ها و ســبزیجات 
نشــان از میزان مــواد و ترکیبات آنها

دارد.
سبزیجات قرمز رنگ مانند فلفل دلمه اى، 
تربچه، کاهو با برگ قرمز، ریواس و گوجه 
فرنگى بیشترین تأثیر را روى سیستم 
ایمنى بدن مى گذارنــد. رنگ هاى تیره 
مثل قرمز در سبزیجات نشان از وجود 
مواد مغذى گیاهى مثل آنتى اکسیدان ها 
و مواد معدنى دارد. ایــن مواد مقاومت 
بدن را نسبت به ویروس ها و میکروب ها 
افزایش مى دهد و در نهایت به تقویت 

سیستم ایمنى بدن مى انجامد.
یکى دیگــر از ســبزیجات قرمزرنگ 
مفید بــراى بدن کلم قرمز اســت که 
در خانواده کلــم داراى قدرتمندترین 
آنتى اکسیدان هاســت. مصــرف این 
ســبزیجات به صورت خام یا بخارپز، 
نوید سیســتم دفاعى بســیار قوى را 

مى دهد.

مصرف لبنیات در رژیم غذایى همیشه اهمیت زیادى براى حفظ سالمت بدن دارد. در این میان 
مصرف ماست براى تقویت سیســتم ایمنى بدن به دلیل وجود باکترى هاى مفید در ماست، 
تأثیرگذار است. همچنین بهتر است در وعده هاى غذایى از ماست کم چرب و پروبیوتیک که 

خواص بیشترى روى سالمت دارند، استفاده شود.

سبزیجات قرمز رنگ
 مصرف کنید

لبنیات
 باکترى هاى مفید را جایگزین مى کند

میوه هاى پاییزى دوستدار سیستم ایمنى

2

33

1

4
عالوه بر سبزیجات قرمز رنگ، میوه ها و سبزى هاى سبز رنگ 
نیز خواص بى شمارى براى حفظ سیستم دفاعى بدن دارند. کلم 
بروکلى یکى از سبزیجات غنى از آنتى اکسیدان و ویتامین است. 
این نوع کلم سرشار از پتاسیم، کلسیم و فیبر است و عالوه بر 
تقویت سیستم ایمنى بدن، احتمال ابتال به بیمارى هاى قلبى و 

دیابت را نیز کاهش مى دهد.
اسفناج از دیگر مواد غذایى مختص فصل سرد است که نقش 
رساندن ویتامین C مورد نیاز به بدن را دارد. اسفناج با داشتن 
حجم زیادى آنتى اکسیدان به تنهایى مى تواند سیستم ایمنى 
بدن را تقویت کند و از انتقــال بیمارى ها از فردى به فرد دیگر 
جلوگیرى کند. میوه هاى ســبزرنگ مثل کیوى نیز با داشــتن 
پتاسیم، ویتامین C و ویتامین K، به تنظیم آنزیم هاى گوارشى 

کمک مى کند.

مرکبات نیز به عنوان میوه هاى مختص پاییز و زمستان سرشار 
از ویتامین C هستند و وجود آنها در رژیم غذایى فصل پاییز بسیار 
مهم اســت. پرتقال، نارنگى، نارنج و به خصوص لیمو ترش و 

لیموشیرین بهترین میوه ها براى تقویت سیستم ایمنى بدن در 
فصل پاییز است. در کنار مصرف این میوه ها، نوشیدن آب طبیعى 

میوه ها نیز تأثیرى دوچندان روى بدن دارد. 

55
6

ست
 پو

قب
مرا

ین 
هتر

ز، ب
مو

ت 
وس

پ
ست

موز در سراســر دنیا به دلیل فواید متعددى که دارد، میوه اى پرطرفدار 
است، زیرا منبع غنى از انرژى است.

متخصصان عنوان مى کنند پوســت این میوه هم داراى فواید متعددى 
براى سالمت است که در ادامه به برخى از آنها اشاره مى شود.

سفید کننده دندان ها
پوست موز را براى مدتى بر دندان هایتان بمالید و خیلى زود شاهد نتیجه 

آن خواهید بود.

از بین بردن زگیل هاى پوستى
اگر داراى زگیل بر روى پوست تان هستید، این مشکل به آسانى از طریق 
پوست موز قابل حل است. فقط کافى است پوست موز را بر محل زگیل 

بمالید. این کار از ظهور مجدد زگیل در آینده هم پیشگیرى مى کند.

آکنه و چین و چروك
موز بسیار براى مراقبت از پوست پرفایده است. فقط کافى است پوست 
موز را بر روى صورت تان، به خصوص قسمت هاى مشکل دار  بمالید. 

این کار را هر روز انجام دهید تا نتیجه آن را ببنید.

درمان بیمارى پوستى پسوریازیس
پوست موز را بر روى قسمت درگیر به پســوریازیس بمالید. پوست موز 
داراى خواص مرطوب کننده بوده و از میزان خارش مى کاهد و به سرعت 

موجب بهبود پسوریازیس مى شود.

UV حفاظت در مقابل اشعه
پوست موز از چشم ها در مقابل اشعه هاى مضر UV محافظت مى کند. 
همچنین اثبات شده است که ریسک آب مروارید را نیز کاهش مى دهد.

±  برخى نکات مهم
√   از پوست موز تازه استفاده کنید تا بهترین نتیجه حاصل شود.

√   هیچوقت موز بدون پوست را براى مدت طوالنى نگه ندارید و 
بالفاصله بعد از پوست کندن مصرف کنید. همچنین پوست 

موز هم باید فوراً استفاده شود.
√   موز را در محلى خشــک و خنک نگهــدارى کنید و 

همیشه از گرما و نورآفتاب دور نگه دارید.
√   هرگز پوســت موز را در یخچال براى چند روز نگه 

ندارید.

قســمت اعظم وزن بدن را آب تشکیل داده 
اســت. هنگام تولد 75 درصد، از یکســالگى 
تــا بلــوغ 65 درصــد و در ســنین باالتــر 
به دلیل افزایــش بافت چربــى درحدود 50 
درصد وزن بدن را آب تشــکیل داده اســت. 
در این مطلب بــا دکتر معصومــه همت یار، 
کــودکان،  بیمارى هــاى  متخصــص 
دربــاره میزان نیــاز کودکان بــه آب گفتگو 

شده است.
 اصلى ترین ســئوال را ابتدا 
مطرح مى کنــم. کودکان به 
چه میــزان آب در طول روز 

نیاز دارند؟
میزان نیــاز بدن به آب برحســب شــرایط 
آب و هوایــى و میزان فعالیــت و نوع غذاى 
مصرفى تغییر مى کند. نوزادان تازه متولدشده 
تا شــش ماهگى به دلیل تغذیه با شــیر مادر 
نیازى بــه آب ندارند چــون 80 درصد حجم 

شیر را آب تشــکیل داده است. بعد از این سن 
و با شــروع غذاى کمکى بایــد دادن آب را 
هم شروع کرد. البته اگر شــیرخوارى با شیر 
خشــک تغذیه مى شــود براى رفع تشنگى و 
دفع امالح حتى زیر شــش ماهگى به آب نیاز 

دارد.
کودکان هرچه بیشتر رشــد مى کنند به دلیل 
تحرك بیشــتر و بازى، نیاز به آب بیشــترى 
دارند. این میــزان حدود پنج تا شــش لیوان 
در روز یا 1/5 لیتر آب است. بین سنین پنج تا 
هشت سالگى معموًال نوشیدن پنج لیوان آب 

در روز کفایت مى کند. 
 و اگر به اندازه آب ننوشند چه 

اتفاقى مى افتد؟
وجود آب بــراى حفظ عملکرد ســلول هاى 
بدن و دفع مواد زاید ضرورى اســت. از سوى 
دیگر، نوشــیدن آب راهى بــراى جبران آبى 
اســت که از طریــق ادرار، مدفــوع، تعریق 

و تنفس از دســت مــى رود. آب تنظیم کننده 
درجه حرارت بدن اســت و از بروز یبوســت 
و مشــکالت ادرارى و حتــى مشــکالت 
دهان و دندان پیشــگیرى مى کند و بهترین 
مایــع بــراى کنتــرل درســت وزن گیرى

 است.
 آیــا مى تــوان آبمیوه ها را 

جایگزین آب خالص کرد؟
نه، زیــرا آبمیوه شــیرین اســت و نمى تواند 
تشــنگى را رفــع کنــد. از ســوى دیگــر 
مى توانــد منجر بــه افزایــش وزن کودك

شود.
 برخى کــودکان مرتب آب 
مى خورنــد. ایــن موضوع 
نشــانه بیمــارى خاصــى

 است؟
زیاد آب خــوردن در کودکان ممکن اســت 
عادتى باشــد اما کودك باید از نظر دیابت و 

قندخون بى مزه هم بررسى شود.
این موضوع درســت 
است که آب خنک به کبد 

آسیب مى رساند؟
نوشــیدن آب یــخ به طــور کل توصیه 

نمى شــود. هر ماده اى کــه وارد بدن 
مى شود باید به دماى محیط رسیده 
باشد. نوشیدن آب خیلى یخ مى تواند 
باعث انقباض عروق معده و جامد 

شــدن چربى ها و بروز اختالل 
در هضم غذا شود. به دنبال 

نوشیدن آب یخ احتمال 
درد معــده و بــروز 
حالت تهوع افزایش 

مى یابد.
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نوشــیدن آب یــخ به طــور کل توصیه 

نمى شــود. هر ماده اى کــه وارد بدن
مىشود باید به دماى محیط رسیده 
باشد. نوشیدن آب خیلى یخ مى تواند
معده و جامد  باعث انقباض عروق

شــدن چربى ها و بروز اختالل 
در هضم غذا شود. به دنبال

نوشیدن آب یخ احتمال
معــده و بــروز  درد
حالت تهوع افزایش 

مى یابد.

رد؟
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ب ب
ر آ
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زى 
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استاد چشــم پزشــکی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: 
90 درصد موارد انحرافات چشــمی 
مادرزادي با یک تا سه بار جراحی درمان 
می شــود اما بهترین زمان درمــان، تا دو 

سالگی است.
ژاله رجوي با بیان اینکه انحرافات چشــمی، مادرزادي یا اکتسابی 
هستند، توضیح داد: در 70 تا 80 درصد موارد، این انحرافات با استفاده 

از عینک برطرف می شود و در سایر موارد نیاز به جراحی دارد. 
وي با عنوان اینکه ضربه به سر و صورت می تواند منجر به انحرافات 
چشمی شــود، ادامه داد: اگر فرد به علت ضربه دچار فلج عضالت 
چشمی شود، شش ماه تا یکسال صبر می کنیم تا عارضه کم کم 

اصالح شود و اگر نشد، جراحی انجام می شود.
رجوي تأکید کرد: بزرگساالن براي حصول بهترین نتیجه درمانی 
بهتر است تا یکسال بعد از بروز انحرافات چشمی براي درمان اقدام 

کنند.

 درمان انحراف چشم؛
 زمان طالیی براي

 تا 2 سالگی

 محققان با بررسى افراد سالمى که به منظور کاهش وزن، صبحانه نمى خوردند، به 
این نتیجه رسیدند که حذف این وعده غذایى باعث نازك و یا سفت شدن رگ هاى 

قلبى شان مى شود.
اما تحقیقات اخیر نشان داده است که این روش با افزایش بسیار زیاد گلوکز در 
بدن، باعث سفت شدن رگ هاى خونى مى شود. در واقع حذف صبحانه، بدن را در 
حالت واکنش اضطرارى ناشى از گرسنگى قرار مى دهد.محققان معتقدند نخوردن 
صبحانه نه تنها نمى تواند دور کمر فرد را کوچک کند، بلکه با سرعت بیشترى او را 

به سمت چاقى و همچنین بیمارى هاى قلبى سوق مى دهد. این مسئله در افرادى که صبحانه کم کالرى مصرف مى کنند، نیز صدق 
مى کند. احتمال ابتال به بیمارى هاى قلبى نیز در این افراد بیش از کسانى است که صبحانه کامل مصرف مى کنند.مصرف صبحانه 

کامل و سالم، نه تنها وزن بدن و چربى خون را کنترل مى کند، بلکه باعث سالمت بیشتر قلب مى شود.

حذف صبحانه، دل نازکتان مى کند

بر اســاس نتایج تحقیقات جدید چاى ســیاه خواص 
متعددى دارد که از جملــه آنها مى توان به کاهش وزن 

اشاره کرد.
دانشمندان در مطالعات مشاهده کردند چاى سیاه با تغییر 
در متابولیت هاى روده موجب تغییر متابولیســم انرژى 
در کبد مى شود. این مطالعه نشان داد، هم چاى سیاه و 
هم چاى سبز موجب تغییر در نسبت باکترى هاى روده 
مى شــوند؛ درصد باکترى هاى مرتبط با چاقى کاهش 
یافته در حالى که باکترى هاى مرتبط با الغرى افزایش 
مى یابند. مطالعات قبلى همچنین نشان داده بودند مواد 
شیمیایى موجود در چاى ســبز موسوم به پلى فنول ها، 
جذب شده و در متابولیسم انرژى کبد تغییر ایجاد مى کنند.

 یافته هاى جدید نشــان مى دهد پلى فنول هاى چاى 
سیاه که براى جذب در روده کوچک بیش از اندازه بزرگ 
هستند، موجب تحریک رشد باکترى هاى روده و تشکیل 
اسیدهاى چرب با زنجیره کوتاه مى شوند.دانشمندان مى 
گویند پلى فنول هاى چاى سبز مؤثرتر هستند و در مقایسه 
با پلى فنول هاى چاى سیاه، فواید بیشترى براى سالمت 
دارند چراکه مواد شیمیایى چاى سبز در خون و بافت بدن 

جذب مى شوند.

با مصرف این نوشیدنى  
با اینکه ژنتیک نقشى اساسى دارد اما برنامه غذایى، آب و الغر شوید

هوا، جمعیت و رویکرد کلى خودتان براى داشتن موهایى 
ســالم تر همه براى تثبیت زیبایى و سالمت موها اهمیت 
دارند. در ادامه این نوشتار به شما مى گوییم برنامه غذایى 
مناسب و مراقبت درست از موها چگونه روى بهبود سالمت 

آنها تأثیر مى گذارد.

پروتئین دریافت کنید
یک برنامه غذایى مناســب از فاکتورهاى متناسب براى 
داشتن موها و پوسِت کِف سرى سالم اســت. مو اساسًا از 
پروتئین ساخته مى شود. بنابراین مطمئن شوید که روزانه 45 
گرم پروتئین مصرف مى کنید. منابع خوب پروتئین عبارتند 
از:گوشت کم چرب، گوشت مرغ، ماهى، لوبیا، محصوالت 

لبنى کم چرب و تخم مرغ.
برنامه هاى غذایى که پروتئین کمى دارند مى توانند باعث 
ضعیف شدن و شکنندگى موها و همچنین از دست رفتن 

رنگ و ریزش خود موها شوند.

زینک دریافت کنید
کمبود زینک مى تواند باعث ریزش موها شود. استفاده از 
آجیل هایى نظیر گردو و بادام در برنامه غذایى براى مقابله با 

ریزش مو توصیه مى شود.

مقدار زیادى از این موارد بخورید و بنوشید
سبزیجات، میوه ها، ســاالد گیاهانى که برگ سبز دارند 

ومقدار زیادى آب.

ترفندهایى براى داشتن موهایى سالم و پرپشت

خوراکى هاى محبوب پاییزى

شلغم و چغندر قرمز از دیگر خوراکى هاى فصل پاییز هستند که به خصوص اگر در خانه تهیه شوند، خواص 
درمانى و پیشگیرى بسیارى براى سیستم ایمنى بدن دارند. چغندر قرمز یکى از خوراکى هایى است که به دلیل 
وجود ترکیبى از آهن، فیبر، قند و سایر مواد مغذى فواید زیادى دارد. عالوه بر میوه چغندر، برگ، ساقه و ریشه 
آن نیز براى پیشگیرى از بیمارى هاى واگیر مناسب است اما باید توجه داشت قند ریشه چغندر براى کسانى 

که دیابت دارند، مضر است.
شلغم نیز از نظر داشتن ویتامین و امالحى مثل کلسیم و منیزیم ازسبزیجات مناسب فصل سرماست. همچنین 
شلغم یکى از تصفیه کننده هاى طبیعى جریان خون شناخته مى شود که مى تواند از ابتال به برخى بیمارى هاى 
خطرناك مثل انواعى از ســرطان ها جلوگیرى کند. امالح موجود در شلغم در تجزیه چربى هاى بدن و ازدیاد 
هموگلوبین خون نقش مؤثرى دارند و به این ترتیب گزینه مناســبى براى دفاع از بدن در برابر بیمارى هاى 

ویروسى و عفونى به شمار مى رود.
گرچه مصرف شلغم براى پیشگیرى از بیمارى هاى ویروسى توصیه مى شود اما هنگام سرماخوردگى و ابتال به 
بیمارى هاى ویروسى فصلى نیز شلغم مى تواند نقش تسکین دهنده داشته باشد. شلغم پخته شده مى تواند 

سینه را نرم و به کاهش سرفه کمک  کند.

مصرف میوه ها و
 سبزیجات سبز در فصل زرد

بسیارى از افراد با شروع فصل پاییز، دچار آلرژى ها و 
بیمارى هاى ویروسى پى درپى مى شوند. سیستم ایمنى 

بدن، در طول حیات انسان وظیفه خطیر مقابله در برابر انواع 
ویروس ها، عفونت ها و میکروب ها را دارد اما الزم است ما 

نیز با رساندن مواد غذایى مناسب به بدن، به فعالیت دستگاه 
ایمنى براى مقابله با بیمارى ها کمک کنیم. تغذیه سالم، یکى 

از مهمترین راه هاى کمک به سیستم ایمنى بدن و حفظ 
سالمت است.

حفظ سبک زندگى سالم
 با تغذیه سالم
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طعنه دوباره به افشارزاده 
مدیرعامل استقالل در جلســه رونمایى از اسپانســر هم ترجیح داد به بهرام افشارزاده، مدیرعامل 
ســابق باشــگاه طعنه بزند. این روزها بحث قرارداد «هرائــر مگویان» به دردســرى بزرگ براى 
استقالل تبدیل شــده اســت و این بازیکن با وجود خروج از لیســت آبى ها هزینه هاى زیادى را 
روى دســت باشــگاه قرار داده اســت. ســیدرضا افتخارى در مورد آخرین وضعیــت مگویان و

 قرارداد با ایــن بازیکن به خبرنگاران گفــت:  مبلغ طلب مگویان دو میلیارد نیســت. مثل مگویان 
چند نفــر دیگر داریم که قرارداد ســه 
ساله بســته اند.  اینها کسانى هستند 
که در واقع قراردادشــان به ما به ارث 
رســیده و باید تعیین تکلیــف کنیم. 
من با بازیکنــان جوان قــرارداد دراز 
مدت بســتم اما با بازیکنانى که ســن 
شــان زیاد اســت بلند مدت نبستم. 
مربوط به گذشــته اســت؛ ولــى باید 
راهکارى پیــدا کنیم تا مشــکل حل 
شــود.افتخارى در ایــن بخــش از

صحبت هایش بهرام افشارزاده را مخاطب 
قرار مى دهد، مدیرى که در زمان او قراردادهاى بازیکنان پا به سن گذشته مثل رحمتى، خسرو حیدرى و 

مگویان طوالنى مدت تمدید شد و باشگاه را با دردسرى بزرگ روبه رو کرد.
 البته نباید فراموش کرد که بازیکنانى مثل مجتبى جبارى، پژمان منتظرى و «سرور جپاروف» هم در 

زمان مدیریت افتخارى با استقالل قراردادهاى بلند مدت امضا کردند.

تیترى که باید به بازیکنان پرسپولیس بر بخورد!

 «رئــال مادرید منتظــر الهالل»  تیترى اســت 
که روزنامه عربســتانى بعد از قرعه کشــى جام 
باشگاه هاى جهان انتخاب کرد.  مراسم قرعه کشى 
جام باشگاه هاى جهان برگزار شد. این مسابقات 15 
تا 25 آذرماه به میزبانى امارات برگزار خواهد شد. بر 
این اساس، برنده جدال قهرمان آسیا و برنده بازى 
آکلندسیتى - الجزیره با رئال مادرید پیکار خواهد 
داشت. الهالل عربستان که در بازى رفت مرحله 

نیمه نهایى چهار گل به پرســپولیس زد، امیدوار 
است با صعود به فینال و قهرمانى در آسیا، خودش 
را در قامت حریف رئال مادرید معرفى کند. روزنامه 
«الریاضیه» عربســتان  در خبرى ضمن بازتاب 
قرعه کشــى جام باشــگاه هاى جهان، با عنوان 
«رئال مادرید منتظر الهالل» به نتیجه بازى رفت با 
پرسپولیس اشاره کرد و از شانس باال براى صعود به 

بازى نهایى و قهرمانى در آسیا نوشت.

قربانیان تشخیص هاى نادرست!
پس از ســنگربان جوان ســپاهان، مصدومیت کاپیتان باتجربه ذوب آهن هم به دلیل غیردقیق یا 

نادرست بودن تشخیص اولیه، بیش از حد معمول به درازا خواهد کشید.
در اظهارات مهدى رجب زاده پس از مشخص شدن میزان مصدومیتش یک نکته مهم و تأمل برانگیز 
وجود دارد و آن اینکهMRI  اولى که در اصفهان از زانوى او گرفته شــده زیاد دقیق نبوده و شــدت 
مصدومیت او را به خوبى نشان نداده اســت. از این رو، کاپیتان ذوب آهن زودتر از موعد به تمرینات 

بازگشت و حتى دقایقى در یک دیدار 
از لیگ برتر بــازى کرد و همین عامل 
خود باعث تشــدید مصدومیتش شد. 
به عبارت دیگر، تشخیص اولیه که در 
اصفهان صورت گرفته درست نبوده و 
تازه پس از حضور رجب زاده در تهران 
ابعاد دقیق مصدومیت مشخص شده 

است.
ماجراى کاپیتان ذوب آهن تا حدودى 
یادآور داســتان یکى دیگر از بازیکنان 

شاغل در فوتبال اصفهان است. مهدى امینى اواخر فصل پیش با مصدومیتى از ناحیه مچ دست مواجه 
شد اما تشخیص نادرست پزشکان باعث شد تا زمان بهبودى این دروازه بان جوان بیش از حد معمول 
طول بکشد و در نتیجه او در مقطع ابتدایى لیگ جدید و درست زمانى که سپاهان به دلیل مصدومیت 

لى اولیویرا بیش از گذشته به وجودش نیاز داشت دور از دسترس طالیى پوشان باشد.

کاوه رضایى، ستاره شارلوا، در گفتگو با روزنامه پرتیراژ 
«لوسوار» از نمایش هاى خوب اخیرش و رؤیایش براى 
بازى در بهترین باشگاه هاى اروپا گفت. سایت روزنامه 
پرتیراژ لوسوار چاپ بروکسل مصاحبه اى با کاوه رضایى 
منتشرکرده با عنوان «من در شرایط سختى رسیدم».  
کاوه رضایى بهترین گلزن اسپورتینگ با چهار گل یکى 
از زیباترین شگفتى ها را در ابتداى فصل گورخرها رقم 

زده است.
شما شش بازى فیکس بودید، چهار 
گل زدید و شارلروا االن دوم است. 

تصور چنین شروعى را مى کردید؟ 
از شما چه پنهان، از وضعیت خودم خیلى خوشحالم. از 
همان ابتدا دوست داشتم پیشرفت کنم تا آورده ام براى 
این تیم حداکثرى باشــد. با این حال کمى ناراحت هم 
هستم از اینکه در بازى هاى گذشته، گل هاى من براى 

تیم، پیروزى به ارمغان نیاورد.
ولى هنوز جلوتر از اهدافى که ترسیم 

کرده بودید هستید. 
نه. من هنوز در ابتداى کارم و آدم بسیار جاه طلبى هستم. 
این را هم مى دانم که براى باال بردن سطح بازى ام باید 
بیشــتر از این تالش کنم. خصوصًا اینکه تیم هم خیلى 

جاه طلب است.
چطور خودتان را با لیگ بلژیک تطبیق 

دادید؟
قبل از هرچیز باید بگویم که سطح لیگ شما خیلى خوب 
است. از لحاظ تکنیکى قوى اســت. ولى بزرگ ترین 
تفاوتش با لیگ ایران در بخش فیزیکى است. روى این 
بخش اینجا خیلى بیشتر از ایران کار مى کنیم و اساسًا 

روى این مسئله باید بیشتر خودم را تطبیق مى دادم. 
با سیســتم «فلیســه ماتــزو» هم 

همینطور؟
در هر صورت من عاشــق چالش هستم و اینجا آمده ام 
که در خدمت مربى ام باشــم. چه از من بخواهد در جلو 
تنها باشــم، چه بخواهد در کنار یک مهاجم دیگر بازى 
کنم، خودم را همیشه با خواسته هایش تطبیق مى دهم.
از نظر ارتباطــات، اوضاعتان چطور 
است؟ شما فرانسه حرف نمى زنید و 

به انگلیسى هم اشراف کامل ندارید.
اوایل پیچیده بود. دو هفته اول خیلى ســخت گذشت؛ 

ولى بعد از یک ماه بهتر شد و االن دیگر حس مى کنم 
جزو خانواده ام. ارتباطم با همه خیلى خوب است و بدون 
هیچ نگرانى مى توانم حرف خودم را به بقیه بفهمانم. در 
ضمن کالس هاى فرانسه را هم شروع کردم و امیدوارم 
که تا شــش یا هفت ماه دیگر فهم بیشترى از فرانسه 

داشته باشم.
و تطبیق با محیط بلژیک چطور؟ آن 
هم همانطور پیش رفــت که انتظار 

داشتید؟ 
من در یکى از بزرگ ترین ابَر شهرهاى دنیا یعنى تهران 
زندگى کرده ام که 14 میلیون جمعیت دارد با ترافیکى 
جنون آور! از ایــن لحاظ اینجا راحت تــرم. من عادت 
نداشتم که رفت و آمدم به این سادگى باشد. خیلى لذت 

بخش است.   
و راحــت تــر از قبل چــون دیگر 

همسرتان هم به شما پیوسته؟ 
همینطور است. آمدن همســرم به بلژیک خیلى چیزها 
را عوض کرد. هرچند یکى از دوســتان کودکى ام که 
ممنونش هم هســتم مرا از اول همراهــى کرد. ولى با 

رسیدن همسرم، زندگى من تغییر مهمى خواهد کرد.
با اینکه در ایران یک ستاره هستید، 
اما شما را در بلژیک نمى شناسند. با 

این تفاوت چطور مى سازید؟
آنجا من یک وضعیت استثنایى داشتم که هم امتیاز است 
و هم دردسرهاى خودش را دارد. ولى اینجا زندگى آرام 
ترى دارم. هر چند در آنجا هم اذیت نمى شدم وقتى مردم 
درخیابان به من اظهار عالقه مى کردند. هنوز در بلژیک 
کار دارم تا عابرین جلوى مرا براى ابراز محبت بگیرند.     
قبل از اینکه با اسپورتینگ امضا کنید 

چه چیزى از شارلروا مى دانستید؟
من از طریق ایرانى هایى که درگذشته به اینجا آمدند با 
این باشگاه آشنا شدم. در ایران معموًال سعى مى کنیم در 
جریان موفقیت هاى لژیونرها قرار بگیریم. دوست داریم 

درخشش آنها را دنبال کنیم.
اتفاقاً آخرین ایرانى هایى که اینجا 
بازى کردند براى هواداران، خاطره 
خوبى ازخود باقى نگذاشــتند. شما 
از این زاویه فشارى روى خود حس 

نکردید؟

من مى دانســتم که وارد یک فضاى سختى مى شوم؛ 
ولى همانطور که قبًال گفتم من اهل چالش هستم. در 
هر صورت همیشه وقتى باشگاه عوض مى کنید، سخت 
است؛ اما این بار عالوه بر آن باید کشور، فرهنگ و زبان 
را هم عوض مى کردم ولى من خودم را براى سخت تر 

از اینها آماده کرده بودم. 
شــما تا کنون کم باشــگاه 

عوض نکرده اید. آیا قصد 
دارید با شــارلوا ادامه 

دهید؟   
من همیشــه آرزوهــاى بزرگى 
داشته ام و براى همین از کشورم 
خارج شــدم ولى از این به بعد 
مى خواهم در باشــگاهى که 
هســتم بزرگ شــوم، بدون 
آنکه به فکر آینده ام باشــم. 

واقعاً این سئوال را امروز از خودم 
نمى پرسم. 

رؤیاى کدام باشگاه هاى 
اروپا را در سر دارید؟  

آرسنال و رئال مادرید.
شــما فقط دو گل با 

لیگ  گلزن  بهترین 
فاصلــه داریــد. 

امکان دارد این 
هم جزو اهداف 

شما باشد؟
مشغولیت ذهنى اصلى 
من این است که تیم 
بــه خوب بــازى کند و 
ولى براى اهدافمان برســیم. 
بایــد گل زد بردن یــک بازى 
ســعى خودم را و مــن حداکثر 
این تالش به من مى کنم و اگر 

نس  دریافت یک نشــان شــا
هم بدهــد، آن را یک فــردى را 

تلقى خواهم کرد.پاداش 

از ذوب آهـن تا آرسنـال!

با توجه به آمــار ضعیف گلزنى ســپاهان در مقطع 
آغازین لیــگ هفدهم پایــان قریب الوقوع خدمت 
سربازى مهدى شــریفى خبر خوبى براى «زالتکو 

کرانچار» است.
سپاهان در هشــت هفته ابتدایى لیگ هفدهم تنها 
شش مرتبه موفق به گشــودن دروازه حریفان شده 
اســت. هرچند آمار ضعیف گلزنى ســپاهان ناشى 
از ضعف بازیســازى در این تیم هم هســت و نباید 

جمان بــه تنهایــى آن را به پاى  مها
د نوشــت امــا تردیدى  جو و

ندارد که بازیکنان خط حمله انتظــارات را برآورده 
نکرده اند.

در این شرایط بدیهى به نظر مى رسد که از بازگشت 
مهدى شریفى به سپاهان اســتقبال شود حتى اگر 
این مهاجم 25 ساله در این فاصله از دوران اوجش 
کمى فاصله گرفته باشد. البته تقریباً همزمان با اتمام 
خدمت سربازى شــریفى در تراکتورسازى، دوران 
نقاهت مسعود حســن زاده هم به پایان مى رسد اما 
نمى توان انتظار داشــت که او در بازگشــت همان 

مهاجم آماده قبل از مصدومیت باشد.
با این اوصاف، احتماًال تالش تراکتورســازان براى 
حفظ شریفى به واسطه مخالفت سپاهان به شکست 
منجر خواهد شــد هرچند که ناکامى در نگه داشتن 
این مهاجم اصفهانى آنقدرها براى قرمزهاى تبریزى 
گران تمام نمى شود زیرا به محض گشایش 
پنجره نقل و انتقاالت زمســتانى 
دســت آنها به عنــوان تنها 
باشــگاه نظامى لیگ 
برتر بــراى جذب 
سربازان بازتر از 

بود.همیشه خواهد 

من مى دانســتم که وارد یک فضاى سختى مى شوم؛ 
ولى همانطور که قبًال گفتم من اهل چالش هستم. در 
هرصورت همیشه وقتى باشگاه عوض مى کنید، سخت 
است؛ اما این بار عالوه بر آن باید کشور، فرهنگ و زبان 
را هم عوض مى کردم ولى من خودم را براى سخت تر 

از اینها آماده کرده بودم.
شــما تا کنون کم باشــگاه 

عوض نکرده اید. آیا قصد 
دارید با شــارلوا ادامه 

دهید؟   
همیشــه آرزوهــاى بزرگى  من
داشته ام و براى همین از کشورم 
شــدم ولى از این به بعد  خارج
مى خواهم در باشــگاهى که 
هســتم بزرگ شــوم، بدون 
آنکه به فکر آینده ام باشــم. 

واقعاً این سئوال را امروز از خودم 
نمى پرسم. 

رؤیاى کدام باشگاه هاى 
اروپا را در سر دارید؟  

آرسنال و رئال مادرید.
شــما فقط دو گل با 

لیگ  گلزن  بهترین 
فاصلــه داریــد. 

امکان دارد این 
هم جزو اهداف 

شما باشد؟
مشغولیت ذهنى اصلى 
من این است که تیم 
بــه خوب بــازى کند و 

ولى براىاهدافمان برســیم.
بایــد گل زدبردن یــک بازى 
مــن حداکثر  ســعى خودم راو
این تالش به منمى کنم و اگر
نس  دریافت یک نشــانشــا

هم بدهــد، آن را یکفــردى را 
تلقى خواهم کرد.پاداش 

با توجه به آمــار
آغازین لیــگ هف
سربازى مهدى ش

کرانچار» است.
سپاهان در هشــ
شش مرتبه موفق
اســت. هرچند آم
ا ا ف ض ا

دست باشگاه االتحاد عربستان براى AFC رو شد  

زنگ خطر براى ایران

نصف جهان  گــزارش اخیر نصف جهان در افشــاى هوایى کردن باشــگاه 
تراکتورسازى در هوایى کردن بازیکنان دانشجوى ذوب آهن که تا نیم فصل 
خود را مشمول خدمت ســربازى کنند در ادامه بازتاب هاى دیگرى داشت و 
سایر رسانه ها نیز به این ســاز و کار تاختند.گرفتن بازیکن سرباز حق قانونى 
تراکتورسازى است اما قانون همیشه عادالنه نیست. تراکتورسازى در لیگ برتر 
با 15 تیم دیگر رقابت مى کند که همه آنها حق ندارند از بازیکنان سرباز استفاده 
کنند. بازیکن-سرباز طرحى است که براى بازیکنان و تیم هاى نظامى مزایایى 
دارد. بازیکنان مى توانند با استفاده از این طرح دوره سربازى شان را بدون دور 
شدن از فوتبال بگذرانند. بازگشت بازیکن جوانى که دو سال دور از فوتبال در 
پادگان باشد دشوار است و این طرح کمک مى کند بازیکنان جوان باکیفیت حفظ 
شوند. اما اگر باشگاه هاى لیگ برتر در نظر گرفته شوند این طرح کامًال ناعادالنه 
است. اینکه تعدادى انگشت شمار از باشگاه هاى ســطح اول بتوانند از چنین 
امکانى استفاده کنند و باشگاه هاى دیگر نمى توانند در واقع امتیاز قائل شدن 
براى آن باشگاه هاست. به خصوص آنکه اغلب بازیکنان لیگ به هر حال باید 
دوره سربازى را بگذرانند. همه اینها موضوع جدیدى نیست و مدت هاست که 

هر بار درباره بازیکنان سرباز صحبتى مى شود این بحث ها هم مطرح مى شود.
اما آسیب جدید این طرح را مى شود در صحبت هاى اخیریحیى  گل محمدى، 

ســرمربى تراکتورســازى دید. او حق دارد و قانون حق گرفتن سرباز را براى 
تراکتورسازى قائل شده اســت. اما او حرف هاى دیگرى هم جدیداً زده است:  
«بسیارى از بازیکنان پیغام هایى براى من ارســال کرده اند و براى حضور در 
تراکتورســازى در نیم فصل ابراز تمایل کردند. حتى بعضــى از بازیکنان به 
دلیل موانع قانونى در نیم فصل دوم نمى توانند براى تیمشان به میدان بروند و 
قطعاً باید سرباز شوند. طبیعى است که چنین بازیکنى دوست دارد پیراهن تیم 

مطرح و محبوبى مثل تراکتورسازى را بپوشــد و حتى شانس حضور در لیگ 
قهرمانان آسیا را پیدا کند. از سوى دیگر طبیعى است که ما هم نمى توانیم همه 
این درخواست ها را قبول کنیم اما با دقت شرایط گزینه ها را مورد بررسى قرار 
مى دهیم و در نهایت با توجه به نیاز تیم براى تقویت در نیم فصل بازیکنان مورد 

نظر را جذب مى کنیم.»
صحبت هاى گل محمدى نشان مى دهد که بازیکنانى که با باشگاه هاى دیگر 
قرارداد دارند به یک باشگاه دیگر پیغام فرستاده اند که در آن بازى کنند. مسلّم 
است که برخى از این بازیکنان احتماًال نمى توانند سربازى را به تأخیر بیاندازند و 
مجبورند دیر یا زود به تیمى نظامى بروند. اما مذاکره یک باشگاه با یک بازیکن 
تحت قرارداد هیچ کجاى دنیا پذیرفتنى نیســت. اگر پیش تر از هوایى کردن 
بازیکنان براى سرباز شــدن و رفتن به تیم هاى نظامى صحبت مى شد حاال 
خود بازیکنان هســتند که براى گذراندن یک سربازى بهتر مذاکره مى کنند. 
مذاکره اى که به معنى چشم بستن بر قراردادى است که با باشگاهى دیگر دارند. 
شاید چیزى شبیه به کارى که مهدى طارمى کرد و جریمه شد. اینجا اما بدون 
جریمه و محرومیت و به بهانه سربازى. مسلم هم هست که باشگاه قبلى روى 
قراردادش با بازیکنان حساب کرده و انتظار یک باره سرباز شدن یا سرباز کردن 

بازیکنانش را ندارد.

به این شیوه ناعادالنه پایان دهید
جمان بــه تنهایــى آن را به پاى  مها

د نوشــت امــا تردیدى  جو و
نمى توان انتظار داشــت که او در بازگشــت همان

مهاجم آماده قبل از مصدومیت باشد.
با این اوصاف، احتماًال تالش تراکتورســازان براى
حفظ شریفى به واسطه مخالفت سپاهان به شکست
منجر خواهد شــد هرچند که ناکامى در نگه داشتن
این مهاجم اصفهانى آنقدرها براى قرمزهاى تبریزى
گران تمام نمى شود زیرا به محض گشایش
پنجره نقل و انتقاالت زمســتانى
دســت آنها به عنــوان تنها
باشــگاه نظامى لیگ
برتر بــراى جذب
سربازان بازتر از

بود.همیشه خواهد 

کاوه رضایى تخته گاز تا تحقق آرزوها

کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرده است تخلفاتى 
در مدارك باشــگاه االتحاد عربستان براى دریافت 

مجوز حرفه اى مشاهده کرده است. 
خبر  روزنامه «الریاضیه» عربستان تکان دهنده است. 
بر اساس این خبر، کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه 
نگارى با کمیته صدور مجوز حرفه اى باشگاه هاى 
عربستانى اعالم کرده تخلفاتى در مدارك باشگاه 

االتحاد عربستان مشاهده شده است.
این خبر از آن جهت اهمیت دارد که باشگاه هاى 
ایرانى هم در گیر و دار ارســال مدارك مورد 
نیاز به کنفدراسیون فوتبال آسیا و تسویه 
حساب بدهى هاى سابق خود هستند و 
هر آن امکان دارد ایــن اتفاق هم براى 

باشگاه هاى ایرانى رخ بدهد.
در ادامه گزارش روزنامــه الریاضیه به نقل 
از «محمد الســلیم»، رئیس کمیته مجوز حرفه 
اى لیگ عربستان آمده است:  کنفدراسیون فوتبال 
آســیا تخلفاتى را در پرونده اعطاى مجوز به باشگاه 
االتحاد، مشاهده کرد. AFC ما را در جریان این امر 
قرار داد و ما هم فورى به فدراسیون فوتبال عربستان 

ابالغ کردیم. 
محمد الســلیم، مجازات و تنبیه براى فدراســیون 

فوتبال عربستان و باشــگاه االتحاد را به این خاطر 
رد کرد و گفت: تا االن و تا زمانى که صحت مدارك 
براى AFC قطعى نشود، مجازاتى در کار نخواهد بود. 
وى همچنین زمان اعالم نهایى راى AFC را اعالم 
کرد:  تا پایان هفته جارى یا حداکثر تا اواسط هفته بعد 
گزارشى منتشر مى شود که نشان مى دهد باشگاه بر 
اساس معیارهاى کنفدراســیون فوتبال آسیا مجوز 

حرفه اى مى گیرد یا خیر. 
این مقام مسئول در فوتبال عربستان یادآور شده است 
که سهمیه عربستان در لیگ قهرمانان آسیا در صورت 
قطعى شدن صعود الهالل به فینال لیگ قهرمانان 

آسیا سه و نیم سهمیه باقى مى ماند.
در پایان گزارش روزنامه الریاضیه آمده است: کمیته 
انضباطى کنفدارســیون فوتبال آسیا در سال 2016 
فدراسیون فوتبال عربستان را به دلیل صدور مجوز 
غیرقانونى بــراى تیم هاى االهلــى و النصر جهت 
مشارکت در لیگ قهرمانان آسیا در سال 2015، 150 
هزار دالر جریمه کرد. پس از برداشته شدن گام هاى 
اصالحى از سوى فدراسیون فوتبال عربستان از سال 
2015، کنفدارسیون فوتبال آســیا صد هزار دالر از 
جریمه درنظر گرفته شده را به مدت دو سال به حالت 

تعلیق درآورد.

  شمارش معکوس براى بازگشت به خانه
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تخشا: شاید به ذوب آهن برویم 
بازیکن تیم فوتبال بانوان آینده سازان در خصوص منحل شدن این تیم صحبت کرد.

شیدا تخشا، بازیکن تیم فوتبال بانوان آینده سازان میهن نجف آباد، در خصوص منحل شدن این تیم 
گفت: تمرینات تیم ما دیر آغاز شد، متأســفانه اسپانسر و حامى مالى نداشتیم. خیلى از مسئوالن قول 
دادند که شرایط بهتر مى شود، ولى بازیکنان تیم به این وعده ها دلخوش نبودند. پارسال هم با چنگ و 
دندان قهرمان لیگ برتر فوتبال بانوان شدیم. وى ادامه داد: آن  از سپاهان که سهمیه لیگ برتر فوتسال 
بانوان را کسب کرد، ولى هیچ مسئولى 
حمایت نکرد، این هــم از تیم فوتبال 

بانوان آینده سازان که منحل شد.
شیدا تخشا در خصوص اینکه با وجود 
انحالل تیم فوتبال بانوان آینده سازان، 
بازیکنان این تیم تمایلى براى پیوستن 
به دیگر تیم شهر اصفهان، (ذوب آهن) 
دارند یا خیــر، اینگونه پاســخ داد: بله
 بچه ها تمایل دارند در فصل جدید لیگ 
برتر فوتبال بانــوان، در تیم ذوب آهن 

توپ بزنند و به زودى تماس ها با بازیکنان آغاز خواهد شد.
 بازیکن تیم فوتبال بانوان آینده سازان، در پایان در خصوص مبالغى که از آینده سازان طلب دارند، اظهار 
داشت: یک  تعهدى بین مدیرعامل تیم و بازیکنان بوده است و آقاى موحدى خوشبختانه به  تعهدات 
خود پایبند بوده است؛ ایشــان واقعًا یکه و تنها تیم را اداره کرد، ولى  ما منتظر دریافت مطالباتمان از 

ایشان و باشگاه هستیم.

جام حذفى فعالً بدون دربى

تیم هاى استقالل و پرسپولیس در مرحله یک هشتم 
نهایى جام حذفى مقابل هم قرار نمى گیرند.

قرعه کشى مرحله یک هشــتم نهایى جام حذفى 
در برنامه 90 با حضور احمدرضا عابدزاده برگزار شد 
که تیم هاى حاضر در این مسابقات حریفان خود را 
شناختند. با وجود اینکه خیلى از اهالى فوتبال مثل 
همیشه منتظر تقابل استقالل تهران و پرسپولیس 
در جام حذفى بودند اما این اتفاق رخ نداد. استقالل 

در روز بیست و هشتم یا بیســت و نهم مهرماه در 
ورزشــگاه آزادى از نســاجى مازندران لیگ یکى 
میزبانى مى کند و پرسپولیس هم که روز بیست و نهم 
مهرماه دیدار معوقه مرحله یک شانزدهم را برابر نفت 
تهران انجام مى دهد، در مرحله یک هشتم به مصاف 
بادران تهران خواهد رفت. نکته قابل توجه دیگر در 
مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى این است که 

تیم هاى لیگ برترى مقابل هم قرار نمى گیرند.

برادر کاپیتان سپاهان، نیم فصل در تراکتورسازى 
بازیکن سرباز تیم فجرسپاسى نیم فصل به تراکتورسازى برمى گردد.

با نزدیک شدن به نیم فصل رقابت هاى لیگ برتر، تراکتورسازى که از جذب بازیکن در دو پنجره 
نقل و انتقاالتى محروم شــده بیشــترین تغییرات را خواهد داشــت. با توجه به کمبود بازیکن در 
تراکتورسازى پیش بینى مى شود هشت یا 9 بازیکن جدید به جمع نفرات یحیى گل محمدى اضافه 

شوند.
یکــى از بازیکنانى کــه حضورش در 
نیم فصل قطعى اســت، محمد پاپى 
خواهد بود. بازیکــن اصفهانى که نیم 
فصل سال گذشــته با تراکتورسازى 
قرارداد بست اما به واسطه محرومیت 
فیفا نتوانســت به میدان بــرود و به 
طور قرضى راهى فجرسپاســى شــد 
تا ســربازى اش را بگذراند. پاپى که 
برادر کوچک تر حســین پاپى کاپیتان 
باتجربه سپاهان اســت، نیم فصل با 

باز شدن پنجره نقل و انتقاالت تراکتور، به این تیم برمى گردد و شاگرد یحیى گل محمدى خواهد
 شد.

عالوه بر این شــایعاتى درباره حضور چند بازیکن دیگر فجرسپاسى در تراکتورسازى به عنوان یار 
سرباز وجود دارد.

رقابت هاى فوتبال لیگ برتر ایران در هفدهمین فصل خود، 
به پانصدمین هفته خود رسید و بعضى از رکوردهایى که تا 
این هفته به ثبت رسید، شاید تا بیش از یک دهه دیگر هم 
دست نیافتنى باشند. هفته هشتم رقابت هاى لیگ برتر 
فوتبال ایران، در مجموع پانصدمین هفته تاریخ این رقابت 
ها بود؛ رقابت هایى که فراز و نشیب هاى زیادى داشت و 
اتفاقات تلخ و شیرینى را رقم زد. طى 500 هفته برگزارى 
این رقابت ها، تیم ها، بازیکنان و رویدادهایى وجود داشتند 
که باالترین یا ضعیف ترین رکورد و حدنصاب را به ثبت 
رساندند تا نام آنها در تاریخ نه چندان طوالنى این رقابت ها 
ماندگار شود. در ادامه نگاهى کوتاه به برخى از رکوردهاى 
به ثبت رسیده طى 500 هفته برگزارى رقابت هاى لیگ 
برتر خواهیم داشت. اما پیش از بررسى رکوردهاى تاریخ 
لیگ برتر، نگاهى به پراکندگى تیم هــاى حاضر در این 

رقابت ها داریم.

استان هاى لیگ برترى
آذربایجان شرقى، اصفهان، البرز، بوشهر، تهران، خراسان 
رضوى، خوزستان، فارس، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، 
گیالن، لرستان، مازندران، هرمزگان، همدان و یزد استان 
هایى هستند که حداقل براى یک دوره نماینده اى در لیگ 

برتر داشته اند.

در حسرت لیگ برتر
آذربایجان غربى، اردبیل، ایالم، چهار محال و بختیارى، 
خراسان جنوبى، خراسان شمالى، زنجان، سمنان، سیستان 
و بلوچستان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و 
مرکزى استان هایى هستند که همچنان در حسرت حضور 
در لیگ برتر به سر مى برند و تا به حال نتوانسته اند نماینده 

اى را در این رقابت ها داشته باشند.

تیم هاى همیشه حاضر
هان اســتقالل، پرســپولیس، سایپا،  ســپا

تیمى و ذوب آهــن اصفهان پنج 
لیگ هستند که در تمامى ادوار 

برتر حضور داشته اند؛ از بین این پنج تیم، تنها ذوب آهن 
اصفهان تاکنون نتوانسته قهرمان لیگ برتر شود.

قهرمانان لیگ برتر
جام قهرمانى لیگ برتر فقط بین ســه استان خوزستان، 
تهران و اصفهان در گردش بوده؛ استقالل خوزستان، فوالد 
خوزستان، پاس تهران، استقالل، پرسپولیس، سپاهان و 
سایپا تیم هایى هستند که تا این دوره توانسته اند قهرمانى 

در لیگ برتر را تجربه کنند.

رکوردهاى تیمى
پرافتخارترین تیم

پرافتخارترین تیم لیگ برتر ایران، سپاهان اصفهان است؛ 
زردپوشان که تنها تیم حاضر در این رقابت ها با سه قهرمانى 
متوالى هستند، پنج قهرمانى در ادوار مختلف کسب کرده 
و اولین تیم شهرستانى در تاریخ رقابت هاى باشگاهى در 

ایران هستند که عنوان قهرمانى را از آن خود کردند.

جدول کلى لیگ برتر
جدول کلــى رقابت هاى لیگ برتر نام اســتقالل تهران 
را به عنوان صدرنشــین لیگ در پایان 500 هفته نشان 
مى دهد؛ استقالل با کســب 884 امتیاز (با احتساب کسر 
یک امتیاز) با فاصله زیادى در صدر این جدول قرار گرفته 
و بعید است طى سه چهار فصل آینده تیم دیگرى بتواند 
صدر جدول را از آبى پوشــان بگیرد. زردپوشان اصفهانى 
با 50 امتیاز (با احتساب کسر 3 امتیاز) اختالف در رده دوم 
جاى دارد و پرسپولیس هم با 830 امتیاز (با احتساب کسر 7 
امتیاز) در تعقیب سپاهان است. ذوب آهن و فوالد خوزستان 
به ترتیب با 761 و 694 امتیاز در رده هاى بعدى قرار دارند.

بهترین خط حمله
هم آبى پوشان تیم برتر در ایــن بخــش باز 

هســتند؛ استقالل تاریخ لیگ برتر 
باالتر از با زدن 734 گل 

سپاهان با 716 و پرسپولیس با 706 گل زده قرار دارد. دیگر 
تیم اصفهانى یعنى ذوب آهن 623 بار موفق به گلزنى شده 
و بعد از این تیم، فوالد خوزستان و سایپا به طور مشترك با 

558 گل زده در رده پنجم قرار مى گیرند.

بدترین خط دفاع
نارنجى پوشان ســایپا با دریافت 576 گل، بدترین خط 
دفاعى لیگ برتر را با فاصله زیادى نســبت به تیم دوم در 
اختیار دارند. بعد از سایپا هم سرخپوشان تهرانى قرار دارند 

که 66 گل کمتر از سایپا دریافت کرده اند.
 

رکوردهاى بازیکنان
پرافتخارترین بازیکن

محرم نویدکیا و سیدجالل حسینى دو بازیکن پرافتخار لیگ 
برتر به حساب مى آیند که پنج بار جام قهرمانى را باالى سر 
برده اند. محرم تمام عناوین خود را با سپاهان تجربه کرد، 
اما جالل حسینى در سه تیم سایپا، سپاهان و پرسپولیس به 
عنوان قهرمانى دست یافته و با توجه به اینکه همچنان در 
میادین حضور دارد، مى تواند با کسب یک قهرمانى دیگر 

به تنهایى این عنوان را در اختیار بگیرد.

بیشترین بازى
ابراهیم صادقى، کاپیتان باسابقه سایپا که در پایان لیگ 
شانزدهم از دنیاى بازى خداحافظى کرد، 436 بار با پیراهن 
ســایپا به میدان رفت؛ نارنجى وفادار تنها بازیکن (به جز 
دروازه بان) لیگ برتر اســت که باالى 400 بازى در این 
رقابت ها دارد. البته سیدمهدى رحمتى دروازه بان استقالل 
هم 414 بار در ترکیب تیمش قرار گرفته است. به جز این 
دو نفر، هیچ بازیکن دیگرى نتوانسته به مرز 400 بازى در 

لیگ برتر برسد.

بیشترین کلین شیت
ســیدمهدى رحمتى در 165 بازى توانسته دروازه خود را 
بسته نگه دارد. همچنین رحمتى با 21 کلین شیت در رقابت 
هاى لیگ دوازدهم به رکورد بیشترین کلین شیت در یک 

فصل دست یافت. پس از وى، رحمان احمدى با 285 بازى 
در لیگ برتر و ثبت 98 کلین شیت قرار دارد.

بهترین گلزنان
گرچه به دلیل نبود بانک جامع اطالعاتى، برخى بازیکنان 
ادعاهاى متفاوتى براى آمار گلزنى یا تعداد بازى هاى خود 
داشته اند، اما با اطمینان مى توان گفت که غالمرضا عنایتى 
برترین گلزن تاریخ لیگ برتر است و بعید به نظر مى رسد 
که در این چند ســال، بازیکن دیگرى بتواند به حدنصاب 

او برسد.
 

رکوردهاى مربیان
پرافتخارترین

امیر قلعه نویى با فاصله زیــادى از رقبایش پرافتخارترین 
مربى لیگ برتر است؛ کسب پنج قهرمانى با دو تیم استقالل 
و سپاهان او را در صدر جدول این رقابت ها قرار داده؛ البته 
قلعه نویى در چندین دوره هم با استقالل و تراکتورسازى 
نایب قهرمان لیگ برتر شده است. همچنین قلعه نویى اولین 
و تنها مربى لیگ برتر است که در سه فصل متوالى موفق 
به فتح این رقابت ها شــده و در ادوار هشتم (با استقالل)، 
نهم و دهم (با ســپاهان) به مقام قهرمانى دســت یافت. 
البته رکوردهاى امیر قلعه نویى به همین موارد ختم نمى 
شود؛ وى در حالى با 756 امتیاز در صدر رده بندى مربیان 
به لحاظ کســب امتیاز قرار دارد که نفر دوم این رده بندى 
مجید جاللى 473 امتیاز به دست آورده است. 411 بازى 
رکورد حضور قلعه نویى در رقابت هاى لیگ برتر است که 
در این بازى ها 207 برد به نام خود ثبت کرده است. با وجود 
چنین آمارى، قلعه نویى پرافتخارترین مربى تاریخ لیگ برتر 
بوده و به نظر مى رسد حداقل تا هفت هشت سال آینده این 

عنوان را یدك بکشد.

بیشترین تیم
محمود یاورى و فیــروز کریمى به لحــاظ مربیگرى در 
تیم هاى مختلف، رکوردداران لیگ برتر هســتند. یاورى 
که چند ســالى اســت مربیگرى را کنار گذاشته، و فیروز 
کریمى که در این چند ساله فقط به عنوان ناجى تیم هاى 
در حال ســقوط به لیگ برتر رفت و آمد دارد، هر دو در 11 
تیم مختلف مربیگرى کرده انــد و از این حیث رکورددار

 هستند.

میانگین امتیاز
محاسبه میانگین بخش هاى مختلف آمارى، معیار قابل 
قبولى براى سنجش عملکرد به حساب مى آید. نتایج فوق 
العاده درخشان «برانکو ایوانکوویچ» در دو سه فصل اخیر 
همراه با سرخپوشــان، این مربى را در صدر این رده بندى 
قرار مى دهد. برانکو در لیگ برتر ایران با میانگین امتیازى 
9/1 باالتر از هموطن خود «مالدن فرانچیچ» با 8/1 امتیاز 
در هر بازى، قرار دارد. در رده سوم این رده بندى هم امیر 
قلعه نویى با اختالفى بســیار اندك نســبت به فرانچیچ

 قرار دارد.

درخشش اصفهانى ها در 500 هفته لیگ برتر
همیشه حاضر، همیشه پر افتخار

اسکندر کوتى را یادتان هست؟ بازى هاى مقدماتى 
جام جهانى 98 و بازى ایران و عربستان در تهران. او 
سر پنالتى فریاد ا... اکبرسر داد. آن پنالتى و آن ا... اکبر 
گفتن هایش به یــادگار ماندند و آن پنالتى البته گل 
نشد! سال ها بعد و در روزهایى که او فقط در رادیو و 
تلویزیون کرج فعالیت مى کند، خبرآنالین به بهانه 
گزارش هیجانى صعود مصر به جام جهانى دقایقى با 
او همکالم شده که بخش هایى از اظهارات او درباره 

گزارشگرى را مى خوانید:
در آزادى یک باره پنالتى شــد 120هزار نفر با یک 
فریاد از هیجان بلند شــدند، اینجور مواقع آدم اسیر 
جو مى شود و غیرارادى امکان دارد خیلى کارها بکند 
پناه بردن به خدا یکى از بهترین چیزهاســت. آدم از 

آن حالت و حسى که بهش دست مى دهد مى ماند.
آنطور گزارش ها را فقط آنها یا در آمریکاى جنوبى 
دارند. آن هیجان را ما آنقدر نداریم. ایرانى ها مبادى 
آداب هســتند خیلى آنکادر و شسته و رفته گزارش

 مى کنند ولى آنها خودشان را رها مى کنند. هرچى به 
ذهنشان مى آید مى گویند. یک بار من یک گزارش 
عربى گوش مى دادم بازیکن را قسم مى داد که پاس 
بدهد، االن وقت پاس دادن است. یا قسم مى داد که 

سمت راســتت بازیکن خالى است پاس بده. ما فکر 
کنم خجالت بکشــیم این حس را از خودمان نشان 
بدهیم یا این حاالت را داشته باشــیم. به مخاطب 
بســتگى دارد. آنها اینطور مى پســندند و  اینطور 

دوست دارند.
ما خودمان را رهــا نمى کنیم و مــدام مى خواهیم 
آن چیزى که نیســتیم را ارائه بدهیــم و بگوییم ما 
خیلى خوبیم یا ما خیلى اطالعــات داریم و فوتبال 
را مى شناســیم. به در و دیــوار مى زنیــم و یک 
کارهایى مى کنیــم و چیزهایى مى گوییم که اصًال 
ضرورت ندارد ولى آن گزارشــگر خودش را رها مى 
کند چون عشق فوتبال اســت و هر چه به ذهنش

 مى آید مى گویــد. ما مدام مــى گردیم اطالعات 
جدید و جالــب بیاوریم؛ آن اطالعــات را یک بچه 
هم مى تواند از اینترنــت دربیاورد. طورى رفتار مى 
کنیم که بگوییم ما خیلى مــى دانیم. یعنى به جاى 
اینکه گزارش بدهیم یک ویترین درست مى کنیم 
و خودمان را در آن مــى گذاریم که بگوییم ما خیلى 
خوب هســتیم و خیلى اطالعات داریــم و... اصل 
قضیه فراموشمان مى شــود و نمى توانیم گزارش

 بدهیم.

امیر حاج رضایى:

 85 پرونده 
باز ایران 
در فیفا 
یعنى 
فاجعه

پیشکسوت فوتبال کشورمان در خصوص محرومیت مهدى طارمى و جریمه 
سنگین باشگاه پرســپولیس به دلیل قرارداد این بازیکن با ریزه اسپور ترکیه  
گفت: پرسپولیس با این اتفاقات شرایط خوبى ندارد. یک تیم با درایت مربى اش 
خوب پیش مى رفت و همان مدیریتى که در موردش صحبت کردم باعث خلع 

ا سالح این تیم شد. اینکه برانکو نمى خواهد قراردادش  ر
تمدید کند، یک هشدار اســت. او مى داند پولى در 
باشگاه نیست، محرومیت ها وجود دارد و هرج و 
مرج به وجود آمده اســت. چرا باید یک میلیارد 
و 250 میلیــون یورو از جیب مــردم براى طلب 
«ژوزه» بدهیــم؟ دیدم یک آقایى در باشــگاه 

پرسپولیس عنوان کرد که جریمه اش را مى دهیم. 
شما خطا کردى، مردم پولش را بدهند؟

امیر حاج رضایى خاطرنشــان کرد: مطلبى در صفحه 
تلفن همراهم خواندم مبنى بر اینکــه پس از برترى 
پرسپولیس برابر االهلى عربســتان، به هر بازیکنى 
25 میلیون تومان پاداش داده و به سه نفر از عوامل 

تیم هم 85 میلیون پرداخت شده است. آن وقت 
با گدایى ملى از مردم خواستند به باشگاه کمک 

کنند. توقــع دارید با این شــرایط چه چیزى 
بگویم؟ بخشى از رسانه ها قهرمانان پوشالى 

را روى بورس مى برند که عادى هم شده 
است.

حاج رضایى در پایان گفت: ما به الهالل 
عربستان نباختیم، در تهران نتیجه را 
واگذار کردیم. وقتــى که میزبانى را از 
دست دادیم و پس از آن فضاحتى که 
باشگاه پرسپولیس و بازیکن تیمش به 

بار آوردند. بیچاره برانکو که خلع سالح 
شد. بزرگ ترین جمله را برانکو گفت که بعد این 

اتفاقات گفت «چه بگویم».

کوتى: گزارشگر در ایران
خودش را به در و دیوار مى زند

پرو
باز ایران
در فیفا 
یعنى 
فاجعه

مان مدیریتى که در موردش صحبت کردم باعث خلع 
اه برانکو نمى خواهد قراردادش  رررر

 اســت. او مى داند پولى در 
یت ها وجود دارد و هرج و
ـت. چرا باید یک میلیارد 
 جیب مــردم براى طلب 
در باشــگاه  م یک آقایى

که جریمه اش را مى دهیم. 
ولش را بدهند؟

نشــان کرد: مطلبى در صفحه 
مبنى بر اینکــه پس از برترى 
ى عربســتان، به هر بازیکنى 
ش داده و به سه نفر از عوامل 

اخت شده است. آن وقت 
واستند به باشگاه کمک
ىیزى ن شــرایط چه چ
ىىالى ها قهرمانان پوش
شده  که عادى هم

ت: ما به الهالل 
هران نتیجه را 
که میزبانى را از 
ن فضاحتى که 
زیکن تیمش به 

کو که خلع سالح 
 برانکو گفت که بعد این

م».

اى را در این رقابت ها داشته باشند.

تیم هاى همیشه حاضر
هان اســتقالل، پرســپولیس، سایپا، ســپا

تیمى و ذوب آهــن اصفهان پنج 
لیگهستند که در تمامى ادوار 

4 و694 امتیاز در رده هاى بعدى قرار دارند. 1به ترتیب با 761

بهترین خط حمله
زباز ایــن بخــش هم آبى پوشان تیم برتردر

هســتند؛ استقالل تاریخ لیگ برتر 
زدن 734 گل  باالتر از 4با

لیگ برتر برسد.

بیشترین کلین شیت
165 بازى توانسته دروازه خود را 5ســیدمهدى رحمتى در

1بسته نگه دارد. همچنین رحمتى با 21 کلین شیت در رقابت 
هاى لیگ دوازدهم به رکورد بیشترین کلین شیت در یک 

عنوان را یدك بکشد.

بیشترینتیم
محمود یاورى و فیــروز کریمى به لحــاظ مربیگرى د
تیم هاى مختلف، رکوردداران لیگ برتر هســتند. یاورى
که چند ســالى اســت مربیگرىرا کنارگذاشته، و فیرو
کریمى که در این چند ساله فقط به عنوان ناجى تیم هاى
1در حال ســقوط به لیگ برتر رفت و آمد دارد، هر دو در 1
تیم مختلف مربیگرى کرده انــد و از این حیث رکورددا

 هستند.

میانگین امتیاز
محاسبه میانگین بخش هاى مختلف آمارى، معیار قابل
قبولى براى سنجش عملکرد به حساب مى آید. نتایج فوق
العاده درخشان «برانکو ایوانکوویچ» در دوسه فصل اخیر
همراه با سرخپوشــان، این مربى را در صدر این رده بندى
قرارمى دهد. برانکو در لیگ برتر ایران با میانگینامتیازى
8/88 امتیا 1 باالتر از هموطن خود «مالدن فرانچیچ» با 1 9/1
در هر بازى، قرار دارد. در رده سوم این رده بندى هم امی
قلعه نویى با اختالفى بســیار اندك نســبت به فرانچیچ

 قرار دارد.
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مدیر پرستارى مرکز آموزشــى-درمانى شهید 
رجایى قزوین از درمان کودك 13 ساله اى خبر داد 
که در روستایى در اطراف قزوین، هنگام بازى مورد 

حمله سگ واقع  شده بود.
حسنعلى فرزامى درباره این مصدوم گفت: کودك 
13 ساله اى توسط ســگ از ناحیه ران پا به شدت 
آســیب دیده بود که به محض پذیرش در مرکز، 
توسط پزشــک طب اورژانس و پرستاران تحت 
درمان قرار گرفت و سپس شستشوى 30 دقیقه اى 
بر روى عضوهاى آسیب دیده انجام شد. همچنین 
با هماهنگى با مرکــز بهداشــت قزوین، براى 

مصدوم، واکسن هارى تزریق شد.
مدیر مرکز آموزشى- درمانى شهید رجایى قزوین 
نیز  در این رابطه اظهار داشت: 38 فرد گزیده شده 
توسط حیوان، از اول فروردین تا شانزدهم مهر ماه 

سال جارى به این مرکز مراجعه داشته اند.
محسن ادهمى یادآور شد: تعداد 32 مورد، گزش 
توسط سگ و بقیه موارد توســط پلنگ، خرس 
و مار، دچار گزش شــده بودند کــه در این مرکز 

درمان شدند.

 دادســتان عمومى و انقالب شهرســتان ورامین از اجراى 
حکم اعدام قاتل «ستایش» قریشى دختربچه هفت ساله 

افغانستانى در تاریخ 27 مهر ماه سال جارى خبر داد.
ابوالقاســم مرادطلب با اعالم این خبر گفت که تنفیذ حکم 
اعدام قاتل ستایش واصل شــده و اگر مشکلى نباشد، 27 
مهر ماه سال جارى حکم اعدام اجرا مى شود. وى در پاسخ 
به این سئوال که حکم قصاص اجرا مى شود یا اعدام، افزود: 
اولیاى دم ستایش درخواست اجراى حکم اعدام را کرده اند. 
مرادطلب گفت که سن قاتل ستایش به 18 سال رسیده است.

*ادعاى جدید قاتل، تأثیرى در مجازات ندارد
عسگرقاســمى اقباش، وکیل خانواده ستایش قریشى هم 
در خصوص ادعاى جدید قاتل ســتایش مبنى بر اینکه در 
ارتکاب جرم همدست داشته است، گفت: ادعاى وى تأثیرى 
در مجازاتش نــدارد. وى افزود: بر فرض هــم که این ادعا 
صحت داشته باشد، همدســت وى دستگیر شده و جداگانه 

محاکمه مى شود.
به گزارش مهر ، 23 فروردین  سال گذشته بود که گزارشى 
مبنى بر وقوع قتل یک دختربچه شش ساله افغانستانى در 
روستاى خیرآباد ورامین تحویل مراجع قضائى شد. گزارش 
حاکى از آن بود که ستایش قریشــى که به گفته پدر او 22 
فروردین براى خرید بستنى از منزل خارج شده، دیگر به خانه 

بازنگشته است.
در تحقیقات اولیه مشخص شد که پسر 17ساله همسایه که 
دچار وسوسه شیطانى شده بود، او را ربوده و پس از تجاوز به 

قتل رسانده بود.
با اعالم این گزارش، دادســتانى ورامین بر رسیدگى ویژه و 
خارج از نوبت پرونده تأکید کرد و  رسیدگى به این پرونده به 
طور ویژه و خارج از نوبت در دستور کار دستگاه قضائى قرار 
گرفت تا اینکه پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، 
شعبه هفتم دادگاه کیفرى یک استان تهران، قاتل ستایش را 

بابت ارتکاب قتل به قصاص، تجاوز به عنف به اعدام و بابت 
جنایت بر مّیت به دیه محکوم کرد و این حکم در شعبه 32 

دیوان عالى کشور تأیید شد.
قاتل ســتایش هم اکنون در کانون اصالح و تربیت استان 
تهران به سر مى برد و چندى پیش نیز وکیل وى از بسترى 
شدن موکلش در بیمارستان اعصاب و روان خبر داد. پزشکى 
قانونى پیش تر سالمت روان قاتل ستایش را تأیید کرده بود.

10 بهمن سال 95، حکم قاتل ســتایش براى اجرا به واحد 
اجراى احکام دادسراى ورامین ارجاع شد اما فعًال منتظر تعیین 

تکلیف دادگاه در خصوص ارش البکاره و مهرالمثل است.
دادستان ورامین پیش تر درباره این پرونده گفته بود: آنطور که 
خانواده مقتول گفته اند، براى اینکه مجبور نشوند تفاضل دیه 
ناشى از اجراى قصاص را بپردازند، یحتمل قصاص را معلق و 
بحث اعدام را پیش بکشند. البته در حال حاضر نمى توان نظر 

قطعى داد زیرا امکان دارد تا روز اجراى حکم، تصمیم شان 
تغییر کند و قصاص را اجرا کنند. 

مرادطلب تأکید کرده براى اینکه سوءتفاهمى پیش نیاید، 
دستگاه قضائى هیچ ورودى به موضوع اخذ گذشت نداشته 
است و فقط آنچه را حکم صادر شده و تصمیم اولیاى  دم است 

اجرا مى کند.
اولیاى دم ســتایش از دادگاه تقاضاى تعیین ارش البکاره و 

مهرالمثل کرده بودند که دادگاه موضوع را به کارشــناس 
ارجاع داد. کارشــناس اولیه این پرونده، 40 میلیون تومان 
به عنوان ارش البکاره و 40 میلیون تومان هم به عنوان مهر 

المثل تعیین کرد.
با اعتراض اولیاى دم ستایش به کارشناسى اولیه، موضوع به 
هیئت سه نفره کارشناسى ارجاع شد و نهایتًا این هیئت، 60 
میلیون تومان به عنوان ارش البکاره و 60 میلیون تومان نیز 

به عنوان مهرالمثل تعیین کرد.

رئیس پلیس فتــا هرمزگان گفت: کالهبردار 15 ســاله پس 
از خالى کردن حســاب مشترى یک فروشــگاه، شناسایى و 

دستگیر شد.

ســرهنگ على اصغر افتخارى با اشــاره به اینکــه با اطالع 
رســانى هایى که صورت گرفته ولى باز شاهد این هستیم که 
شهروندان کارت بانکى خود را در اختیار دیگران قرار مى هند، 
گفت: درپى مراجعه یکى از شــهروندان بندرعباس مبنى بر 
برداشت غیرمجاز از حساب، پیگیرى موضوع به صورت ویژه در 

دستور کارآگاهان این پلیس قرار گرفت. 

وى تصریح کرد: شــاکى این گونه اظهار داشت که به یکى از 
فروشگاه هاى سطح شهر مراجعه کرده  ولى در هنگام برگشت 
کارت بانکى خود را فراموش مى کند که پس از گذشت مدتى 
با ارســال پیامک از بانک، متوجه مى شود که طى چند 
مرحله از حســاب وى مبلغ 11 میلیون ریال برداشــت 

شده است. 
ســرهنگ افتخارى افزود: در بررســى اولیه مشخص 
شــد پول در قالب انتقال وجه و خرید شــارژ در فضاى 
مجازى برداشت شده که در ادامه با انجام اقدامات فنى 
و تخصصى متهم شناسایى و با هماهنگى مقام قضائى 

دستگیر شد. 
این مسئول انتظامى اظهار داشت: در تحقیقات مشخص 
شد عامل برداشت ها پسر 15 ساله اى است که شاگرد 
فروشگاه بوده و با سوء استفاده از حساب شاکى مبلغ 11 

میلیون ریال انتقال داده است. 
وى ادامه داد: در بازجویى متهم ضمن اعتراف به بزه انتسابى 
اظهار داشــت کارت شــاکى را به ســرقت برده و با توجه به 
اینکه رمز کارت بانکــى را در اختیار وى قــرار داده بود، پس 
از فعال ســازى رمز دوم آن کارت شــارژ خریــدارى کرده و 
همچنیــن مبلغ ده  میلیون ریال را از حســاب شــاکى انتقال

 داده است. 

دختر 12ســاله که براى شستشــوى پرده در داخل 
حمام از وایتکس استفاده کرده بود دچار مسمومیت 
شدید شــد و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را 

از دست داد.
سرهنگ سید محمدباقرى، رئیس پلیس شهرستان 
فیــروزه خراســان رضــوى در ایــن بــاره گفت: 
اقدام هاى درمانى براى این دختر 12ساله که «زهرا» 
نام داشت پس از انتقال به مرکز درمانى مؤثر نبود و 
جان خود را از دست داد. با دستور مقام قضائ ى اقدامات 
قانونى الزم براى تحویل جســد به خانواده اش به 

عمل آمد.

مدیر اسنپ در پى پرونده تعرض یکى از رانندگان این شرکت 
به یکى از مسافران به دادسراى جنایى تهران احضار مى شود.

جعفرى دولت آبادى، دادستان تهران گفت: موضوع این پرونده 
شکایت زنى از یک راننده اسنپ دائر بر تعرض جنسى است. در 

این پرونده خانمى 31 ساله که به تازگى عمل جراحى کرده و 
دوره نقاهت را مى گذرانده، به دادسراى جنایى اعالم مى کند که 
از طریق نرم افزار اسنپ درخواست خودرو کرده بود تا وى را از 
شرق تهران به فرودگاه برساند و شرکت اسنپ مردى 30 ساله را 
به عنوان راننده معرفى کرده بود که متأسفانه راننده، شاکیه را به 
تپه هاى یکى از مناطق تهران برده و به وى تعرض کرده است.

دادستان تهران در خصوص اقدامات دادستانى در رسیدگى به 

این پرونده اظهار داشت: مقرر شد سرپرست دادسراى جنایى، 
مدیر اسنپ را احضار کند چراکه آژانس ها مجوز دارند و تحت 
نظارت اتحادیه مربوطه هســتند، اما در خصوص اسنپ چنین 

نظارتى وجود ندارد. 
جعفرى دولت آبادى با اشاره به یک نمونه آگهى تبلیغاتى 
که در صفحه 15 روزنامه شــرق در تاریخ چهارشــنبه 
دوازدهم مهر ماه ســال جارى چاپ شده و در مصاحبه 
با فردى به عنوان مدیر ارشــد بازاریابى اسنپ، مطالب 
غیرواقعى ادعا شــده است، اظهار داشــت: نامبرده در 
مطلبى تحت عنوان «ناکجا میرى»، اظهار داشته است: 
«اسنپ رانندگان را غافلگیر نمى کند هلیکوپترى که فرد 
را به دل طبیعت مى بــرد، او را به یک وعده غذاى گرم 
میهمان مى کند و با اجراى زنده موسیقى از سوى یک 
گروه معروف داخلى خود رو، تنها اتفاقاتى نیستند که در 
کمپین "ناکجا میرى" رقم خورده اســت و برنامه هاى 
غافلگیر کننده این کمپین در آینده رو به فزونى خواهد 
بود و مخاطبان اسنپ هیجان بیشترى را تجربه خواهند کرد...»

دادستان تهران از دستگاه هاى ذیربط خواست مجوز مربوط به 
فعالیت اســنپ در حوزه حمل و نقل را بررسى کنند و در مورد 
مستندات و مدارك فعالیت آن توضیح دهند. وى افزود: اسنپ 
مى تواند یک ابتکار در دنیاى حمل و نقل باشد و حسب اعالم 
مدیر اسنپ، این تشــکیالت داراى 150 هزار راننده صرفًا در 

بخش حمل و نقل شهرى است. 

مدیرکل فرودگاه هاى اســتان خوزســتان جزئیات 
برخورد یک دســتگاه خودروى حمــل بیمار با یک 
فروند هواپیما در دوشنبه شــب در فرودگاه اهواز را 

تشریح کرد.
محمدرضا رضایى با اشــاره به حادثــه برخورد یک 

دستگاه خودروى حمل بیمار با هواپیماى مسافربرى 
در فرودگاه اهواز اظهار داشــت: این خودروى حمل 
بیمار با دماغــه هواپیما برخورد کــرده و باعث بروز 

خسارت هایى به هواپیما شده است.
وى در تشریح این حادثه گفت: این هواپیما به علت 
نقص فنى در فرودگاه متوقف شــده بود و خودروى 
حمل بیمار با آن برخورد کرد. بعد این برخورد، هواپیما 
به خودروى سوخت رسان که در حال سوخت رسانى 
در منطقه عقب این هواپیما بود، برخورد کرده و باعث 

بروز خسارت در قسمت بال آن نیز شد.
مدیرکل فرودگاه هاى استان خوزستان توضیح داد: 
هواپیما در هنگام حادثه خالى از مسافر بود و آسیبى 
به کسى وارد نشــد ولى اکنون زمین گیر شده و تا رفع 
نقــص هــاى ایجــاد شــده در آن، امــکان پرواز

 ندارد.

قاتل «ستایش» تا چند روز دیگر اعدام مى شود

احضار مدیر اسنپ
 به دلیل اقدام شیطانى راننده این آژانس

جزئیات برخورد خودرو با هواپیما

کالهبردار 15ساله حساب مشترى ها را خالى مى کرد

سگ
 کودك قزوینى را درید!

قاتل ستایش 
هم اکنون در کانون 

اصالح و تربیت استان 
تهران به سر مى برد و 
چندى پیش نیز وکیل 
وى از بسترى شدن 
موکلش در بیمارستان
 اعصاب و روان خبر 
داد. پزشکى قانونى 

پیش تر سالمت روان 
قاتل ستایش را تأیید 

کرده بود

فردى که با در دست داشتن قمه و ایجاد رعب و وحشت 
در خیابان ولیعصر(عج) بیرجند دست به سرقت مى زد در 

عملیات ضربتى پلیس دستگیر شد.
فرمانده انتظامى بیرجند گفت: روز دوشنبه در پى اعالم 
مرکز 110 مبنى بر شرارت و ایجاد رعب و وحشت توسط 
فردى براى شــهروندان و وقوع چند  سرقت در خیابان 
ولیعصر (عج) بیرجند اکیپ گشــت این یگان به محل 

اعزام شد.
سرهنگ امیرآبادى زاده اظهار داشت: با توجه به موقعیت 
محل جرم مأموران در بررسى هاى خود در خیابان مجاور 

به فردى مشکوك شدند و او را تحت نظر قرار دادند که فرد 
تحت تعقیب در خیابان ولیعصر (عج) قصد ورود به یک 
آرایشگاه زنانه داشت که با توقف یک دستگاه پراید مقابل 
آرایشــگاه، وى از هدف خود منصرف شد و سپس براى 
ســرقت از داخل یک خودرو پراید پارك شده در حاشیه 

خیابان اقدام کرد.
وى افزود: مأموران مستقر در محل به فرد تحت تعقیب 
دستور ایســت دادند که وى با قمه ابتدا با پلیس درگیر و 
سپس از محل متوارى شد که در ابتداى بلوار اصلى خیابان 

ولیعصر (عج) دستگیر و به کالنترى داللت داده شد.

دستگیرى دزد قمه به دست در خیابان ها

مسمومیت با وایتکس در حمام

مرد کالهبردارى که با پوشــیدن لباس اورژانس از افراد جویاى کار کالهبردارى مى کرد، 
شناسایى و دستگیر شد.

روز 18 مرداد ماه امســال نماینده حقوقى مرکز فوریت هاى پزشکى با مراجعه به دادسراى 
ناحیه5 تهران و طرح شکایتى عنوان داشت که شــخصى اقدام به جعل عنوان این مرکز و 

معرفى خود به عنوان پزشک اورژانس کرده است.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «جعل عنوان و کالهبردارى» و به دستور بازپرس شعبه 
هفتم دادسراى ناحیه 7 تهران ، پرونده در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار 

گرفت.
با ارجاع پرونده به پایگاه دوم پلیس آگاهى، تعدادى از زنان و مردان جوان با مراجعه به پایگاه دوم 
پلیس آگاهى اعالم داشتند که توسط شخصى که خودش را به نام دکتر «روزبه . ك» معرفى 
کرده مورد کالهبردارى قرار گرفتند. مالباختگان در اظهارات خود عنوان داشتند که این شخص  
به آنها عنوان داشته که قادر به استخدامشان در مرکز فوریت هاى پزشکى 115 است و به این 

بهانه، به عنوان هزینه هاى استخدامى مبالغ چند میلیون تومانى از آنها دریافت کرده است.
یکى از مالباختگان (خانمى جوان حدوداً 25 ساله) در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «چندى 
پیش در پارك دانشجو نمایشگاهى فرهنگى تشکیل شد که من نیز مدیر یکى از این غرفه ها 
بودم. یک روز داخل غرفه نشسته بودم که آقایى با لباس فرم اورژانس به غرفه من مراجعه کرد. 
این شخص ابتدا به عنوان بازدید کننده، سئواالتى را در خصوص محصوالت غرفه از من پرسید 
و در ادامه خودش را به عنوان پزشک اورژانس معرفى کرد. زمانى که این شخص عالقه مرا به 
مأموریت هاى مرکز اورژانس مشاهده کرد، مدعى شد که داراى سمت مدیریتى در این مرکز 
بوده و قادر است تا مرا در اورژانس مشغول به کار کند. به این بهانه، ارتباط من با این شخص 
به نام دکتر روزبه آغاز شد. طى مدت آشنایى مان ، روزبه جداى بحث پیگیرى استخدام من در 
اورژانس، یک روز عنوان داشت که به من عالقه مند شده و قصد ازدواج با مرا دارد. این موضوع 
ادامه داشت تا اینکه یک روز روزبه طى تماس تلفنى مدعى شد که تمامى مراحل استخدامى 
مرا انجام داده و براى انجام آخرین مرحله استخدامى نیاز به پرداخت مبلغ دو میلیون و 500 هزار 
تومان  پول است. به این بهانه در آخرین مالقاتمان این پول را از من گرفت و پس از آن، دیگر 
تماس هاى ما قطع شد تا اینکه پس از مراجعه به دفتر مرکزى اورژانس به من اعالم شد که 

اصوًال چنین شخصى در این مرکز مشغول به کار نیست.»
با توجه به شیوه و شگرد متهم، کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهى اقدام به شناسایى محل 
سکونت پدر روزبه در غرب تهران کرده، در ادامه اطالع پیدا کردند که پدر و مادر روزبه چند سال 
است که از یکدیگر جدا شده اند و به همین علت روزبه نزد هیچکدام از آنها اقامت دائم نداشته 

و به صورت دوره اى با آنها زندگى مى کند.
در ادامه رسیدگى به پرونده، سرانجام محل سکونت روزبه در منطقه جنت آباد شناسایى، وى 

دستگیر و به پایگاه دوم پلیس آگاهى تهران بزرگ منتقل شد.
روزبه که داراى تحصیالت در مقطع دیپلم است، در اعترافاتش در خصوص علت معرفى خود به 
عنوان پزشک اورژانس عنوان داشت:  «به دلیل عالقه شدید به لباس اورژانس نسبت به تهیه 
لباس از سطح شهر اقدام کردم. در زمان اجراى طرح هاى امدادى از سوى تیم هاى اورژانس، 
با لباس فرم در این طرح ها حاضر مى شدم ؛ در آن شرایط اقدام به تهیه عکس از خودم کرده و 
پس از آن زمانى که افراد به من مراجعه مى کردند ، با نشان دادن این تصاویر خودم را به عنوان 

پزشک اورژانس معرفى مى کردم.»

کالهبردارى 
به بهانه استخدام در اورژانس 115
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ـــــــــــــــهوش مصنوعى
ــــــبر عواطف انسان اثر مى گذارد ـ 

وقتى صحبت از عواطف در هوش مصنوعى 
به میان مى آیــد، ذهن ما به چنــد چیز مختلف 
معطوف مى شــود که از جمله آنها مى توان به حوزه 

توانایى ماشــین ها 
براى شناخت حاالت 
احساسى و عمل بر طبق 

آن شناخت اشاره کرد.
هوش مصنوعى، در حال گسترش است و از 
آن براى تبلیغات هدفمند در رسانه هاى اجتماعى، 
غربالگرى متقاضیان موقعیت هاى شــغلى، تعیین 
قیمت بلیت هواپیما، کنترل حرارت از طریق تشخیص 
صدا، ســاخت محصوالت فرهنگى یا تنظیم جریان 

ترافیک استفاده مى  شود.
«ایالن ماســک» با اطمینان پیش بینى کرده که تا 
پایان ســال 2017، یک خودروى بدون سرنشــین 
«تســال» قادر خواهد بود که با ایمنى کامل و بدون 

دخالت عامل انســانى در خیابان هاى ایاالت متحده 
حرکت کند.

همچنین روبات هاى اجتماعى که ماشین هاى مبتنى 
بر هوش مصنوعى هســتند و با ما زندگى مى کنند، 
ممکن است بسیارى از کارهاى خانگى یا مراقبتى را 

طى چند سال آینده انجام دهند.
ایالن ماســک در ادامه صحبت هاى خود همچنین 
گفت: «برآوردهاى انجام شده حاکى از آن است که تا 
سال 2050، ما برنامه هاى ویژه خود را توسعه خواهیم 
داد و به هوش عمومى مصنوعى(اِى.جى.آى) دست 

خواهیم یافت.»
سطح هوشــى «هوش عمومى مصنوعى» در سطح 
انسان است. ساخت این نوع هوش مصنوعى، کارى 

دشوار است و دانشــمندان هم اکنون در این مرحله 
هســتند. این نوع هوش مصنوعى باید توانایى دلیل  
آوردن ، حل مشــکل، توانایى فکر کردن به صورت 
مطلــق، درك ایده هاى پیچیده، فراگیرى ســریع و 

درس آموزى از تجارب را داشته باشد.
یکى از ســناریوهاى خــوب بــراى موقعیت هوش 
مصنوعى، قطعات کامپیوترى است که در بدن افراد 
قرار دارد و به پــردازش ســریع داده کمک مى کند. 
شبکه هاى عصبى که در بعضى از آنها هوش مصنوعى 
در نظر گرفته شده است، مانند نوعى قشر اضافى روى 
بخش خارجى مغز عمل مى کنند و ما را با دستگاه هاى 

الکترونیکى سریع و پربازده پیوند مى زنند.
 باید توجه داشــت وقتى صحبت از عواطف در هوش 

مصنوعى به میان مى آید، ذهن ما به چند چیز مختلف 
معطوف مى شــود که از جمله آنها مى توان به حوزه 
توانایى ماشین ها براى شــناخت حاالت احساسى و 
عمل بر طبق آن شــناخت اشــاره کرد. این زمینه از 
رایانش مؤ ثر از طریق حسگرهاى بیومتریک پیچیده 
که توانایى ســنجش پاســخ پوســت، امواج مغزى، 
عالمت هاى چهره و سایر منابع داده هاى احساسى را 

دارد، در حال توسعه است.
هر چه پیشرفت فناورى بیشــتر مى شود، وابستگى و 
نسبت ما با هوش مصنوعى نیز بیشتر مى شود و این 
سیستم مى تواند بر احساســات ما نیز اثرگذار باشد و 
حتى بخش هاى دیگرى از حیات انسان را هم تحت 

تأثیر خودش قرار دهد.

طبق اعالم شرکت مایکروسافت، قرار است طى هفته 
آینده پشتیبانى این شرکت از آفیس 2007 قطع شود و  
بدون پشتیبانى مایکروسافت از آفیس 2007، کاربران، 
دیگر پشتیبانى فنى، به روزرســانى براى دریافت رفع 
نقص ها و رفع مشــکالت امنیتى را دریافت نخواهند

 کرد.
عالوه بر این، از تاریخ 9 آبان، Outlook 2007 دیگر 
امکان وصل شدن به صندوق پستى Office 365 را 
نخواهد داشت و ارسال و دریافت ایمیل ها از این طریق 

امکانپذیر نخواهد بود.
شرکت مایکروســافت در این رابطه گفته است: آفیس 
2007، ماننــد دیگر محصوالت مایکروســافت داراى 
چرخه  پشتیبانى مشخصى اســت که طى آن امکانات 

جدیدى ارائه مى شــود، مشــکالت فنى برطرف و به 
مشکالت امنیتى رسیدگى مى شود. این مدت پشتیبانى 
از زمان انتشار این بســته  نرم افزارى ده سال بوده است 
که با پایان عمر این محصول، به پایان زمان پشتیبانى 

از آن مى رسیم.
غول نرم افزارى مى گوید، مشتریانى که هنوز این نسخه 
از آفیس را استفاده مى کنند به فکر ارتقا به آفیس 2016 
یا هر نســخه از این مجموعه که به روزرسانى دریافت 
مى کند، باشــند. به عنوان مثال آفیس 2013، هنوز به 
روزرســانى دریافت مى کند اما پیشنهاد مایکروسافت، 
به روزرسانى به نسخه 2016 این مجموعه نرم افزارى 
است  چرا که این نســخه، طوالنى ترین زمان دریافت 

پشتیبانى را دارد.

به نظر مى رسد که موفقیت مدل U11 شرکت HTC موجب شده است تا این شرکت به دنبال عرضه سریع نسل 
بعدى این محصول باشد و قرار است تا در سه ماهه چهارم سال جارى میالدى شاهد عرضه U11 پالس باشیم.

شرکت HTC شرایط چندان خوبى را سپرى نمى کند و هر روز شایعات جدیدى درباره فروش این شرکت به سایر 
غول هاى جهان به گوش مى رسد.

با وجود این ، این شــرکت برنامه هاى خود بــراى عرضه پرچمدار بعدى خــود را به تأخیر 
نخواهد انداخت و تصمیم دارد تا در سه ماهه سوم سال 

جارى میالدى یعنى سه ماهه اى که در آن قرار داریم، 
نســخه اى جدید از محصول محبوب خود یعنى مدل 

U11 را به کاربران عرضه کند.

این محصول جدید که HTC U11 پالس نام دارد، به 
یک نمایشگر 5,99 اینچى با کیفیت Quad اچ دى 
مجهز است و از نظر سخت افزارى نیز در میان یکى از 

برترین محصوالت موجود در بازار قرار دارد.
 پردازنده گوشى هوشمند موردنظر، یک تراشه از نوع 
اسنپ دراگون 835 شرکت کوالکام است. این محصول 

همچنین به حافظه داخلى در دو مدل 64 و 128 گیگابایتى 
مجهز است.

از دیگر مشخصات فنى و سخت افزارى این محصول مى توان به دوربین اصلى 12 مگاپیکسلى و دوربین سلفى 8 
مگاپیکسلى موجود بر روى آن اشاره کرد که به نظر مى رسد بتواند کاربران را جذب کند.

 HTC پالس قابلیت هاى ویژه اى براى ارتباط با سیستم واقعیت مجازى مشهور HTC U11 همچنین قرار است تا
فراهم کند و در حقیقت امکانات ویژه اى، صرفاً مختص این گوشى براى کاربران مهیا شود.

البته هنوز هیچ خبرى درباره قیمت  گذارى و شرایط عرضه این محصول مشخص نیست. حتى تاریخ رسمى عرضه 
آن نیز مشخص نشده و تنها از سه ماهه پایانى سال 2017 به عنوان محدوده زمانى عرضه این مدل یادشده است.

گلکسى نوت 9 مجهز به یک حسگر اثرانگشت زیر 
نمایشــگر اســت که کاربران مى توانند با قراردادن 
انگشت خود روى صفحه نمایش، قفل آن را باز کنند.

یک شرکت فناورى قصد دارد در پرچمدار آتى خود از 
حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر استفاده کند. اپل قصد 
داشت در آیفون «ایکس» از این فناورى استفاده کند.
گلکسى نوت آتى سامسونگ مجهز به فناورى خواهد 
شد که اپل به دلیل مشکالت تولیدى، در آیفون X از 

آن استفاده نکرد.
 گلکســى نوت 9 احتمــاًال مجهز به یک حســگر 
اثرانگشــت  زیر نمایشــگر باشــد. به گفته «مینگ 
 KGI چى کــو» یکــى از تحلیلگــران مؤسســه
Securities  ایــن موبایل در نیمــه دوم 2018 

رونمایى خواهد شد.
 به هرحال وجود حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر بدان 
معناســت که کاربران نوت 9 مى توانند با قراردادن 
انگشت خود روى صفحه نمایش، قفل آن را باز کنند.

اپل قصد داشــت از این فناورى در آیفون X استفاده 
کند اما به دلیل نزدیک شــدن موعد رونمایى از آن 

صرف نظر کرد.

گوگل قصد دارد پروژه اینترنت بالنى خود را 
براى پورتوریکو اجرا کند.

کمیته مخابرات فــدرال FCC آمریکا به 
گوگل اجازه داد تا پروژه بالن هاى اینترنتى

Loon  را برفراز پورتوریکو اجرا کند.
 این بالن هاى هلیومى پس از سیلى عظیم در 
پرو توانستند پوشش اینترنتLTE  را بر فراز 

این کشور فراهم کنند.
اکنون گوگل قصد دارد با همین شیوه اینترنت 
را براى جزیره بحران زده پورتوریکو پس از 
تندباد «ماریا»  فراهم کند. اما این بار گوگل 
با یک اپراتــور موبایل در زمیــن همکارى
مى کند تا اینترنت را براى منطقه زلزله زده 

فراهم کند.

البته هنوز مشــخص نیســت شرکت هاى 
مخابراتى بحران زده پورتوریکو حتى منابع 
همکارى با گوگل را در اختیار داشته باشند. 
به دلیــل تندبــاد ماریا زیربنــاى مخابرات 
پورتوریکو ویران شده و تاکنون کمتر از 25 
درصد دکل هاى مخابراتــى موبایل دوباره 

عملیاتى شده اند.

Taxi Simulator 2018 یــک بازى جالب و جدید 

در سبک بازى هاى شبیه ساز تاکسى از استودیوى 
بازیســازى Zuuks Games بــراى تبلت ها و 
گوشــى ها اندروید اســت که به صورت رایگان در 
گوگل پلى عرضه شــده و تا به امروز صدها هزار بار 
توســط کاربران اندرویدى سراســر جهان دریافت 
شده و از محبوب ترین ها به شــما مى رود. در بازى 
Taxi Simulator 2018 شــما باید نهایت تالشتان 

را به کار بگیریــد تا بتوانید به ســلطان جاده تبدیل 
شوید! براى کسب درآمد مســافران را جابه جا بکنید 
و با دریافت پول تاکســى تان را ارتقــا دهید و براى 
ساعت ها ســرگرم شوید! هشت ماشــین مختلف در 
Taxi Simulator 2018 انتظار شــما را مى کشــند، 

شــما مى توانید با جمع آورى پول آنها را یکى پس 
از دیگرى بخرید و رانندگى و مسافرکشــى با آنها را 
تجربه کنید! بــازى Taxi Simulator 2018 بیش 
از 250 سطح مختلف و متنوع را شامل مى شود و در 
آن کنترل تاکســى با روش هاى مختلف شتابسنج، 
دکمه و... صورت مى پذیرد کــه قادرید از تنظیمات 
یکى را به دلخواه برگزینیــد! اگر به دنبال یک بازى 
شبیه ساز تاکسى جالب براى تجربه اید، به هیچ وجه

 Taxi Simulator 2018 را از دست ندهید. 
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وقتى صحبت از عواطف در هوش مصنوعى 
به میانمى آیــد، ذهن ما به چنــد چیز مختلف 
معطوف مى شــود که از جمله آنها مى توان به حوزه 

توانایى ماشــین ها 
براى شناخت حاالت 
احساسى و عمل بر طبق 

آن شناخت اشاره کرد.
هوش مصنوعى، در حال گسترش است و از 
آن براى تبلیغات هدفمند در رسانه هاى اجتماعى، 
غربالگرى متقاضیان موقعیت هاى شــغلى، تعیین 
قیمتبلیت هواپیما، کنترل حرارت از طریق تشخیص 
صدا، ســاخت محصوالت فرهنگى یا تنظیم جریان 

ترافیک استفاده مى شود.
«ایالن ماســک» با اطمینان پیش بینى کرده که تا 
7پایان ســال 2017، یک خودروى بدون سرنشــین

«تســال» قادر خواهد بود که با ایمنى کامل و بدون 

دخالت
حرکت
همچ
بر هو
ممکن
طىچ
ایالن
گفت
سال
داد و
خواه
سطح
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آفیس 2007 
بازنشسته مى شود

2007
ضه پرچمدار بعدى خــود را به تأخیر 

ى

اینترنت بالنى گوگل در «پورتوریکو»

ویژگى منحصر به فرد
 گلکسى نوت 9

بازى شبیه سازى رانندگى 
تاکسى 2018 اندروید 

آگهى مزایده (مرحله اول)آگهى مزایده (مرحله اول)

فهیمه فرزانگان- سرپرست شهردارى آران و بیدگل فهیمه فرزانگان- سرپرست شهردارى آران و بیدگل 

نوبت اول

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1498 مورخ 96/07/15 شوراى اسالمى 
شهر آران و بیدگل نسبت به واگذارى شش دانگ قطعه زمین پالك ثبتى 238 فرعى از 2638 اصلى به 
مساحت 315/50 م.م با کاربرى مسکونى واقع در خیابان امام رضا (ع) طبق کارشناسى جمعًا به مبلغ 
851/850/000 ریال به صورت نقدى اقدام نماید. شایان ذکر است ملک مذکور داراى پروانه ساختمانى به 
شماره 5969 مورخ 1394/12/26 به نام آقاى مهدى شیداییان آرانى و اعیانى مى باشد که برنده مزایده 
مى بایست نسبت به خرید اعیانى آن نیز اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید 
جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت 

دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمنًا هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار 

مى باشد)

”آگهى دعوت سهامداران شرکت”آگهى دعوت سهامداران شرکت
 ساخت آزمون نقش جهان جهت تشکیل جلسه  ساخت آزمون نقش جهان جهت تشکیل جلسه 

هیئت مدیره“ و ”مجمع عمومى عادى“هیئت مدیره“ و ”مجمع عمومى عادى“

هیئت مدیره شرکت ساخت آزمون نقش جهانهیئت مدیره شرکت ساخت آزمون نقش جهان

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت ساخت آزمون نقش جهان سهامى خاص به شماره ثبت 39370 
و شناسه ملى 10260570251 دعوت به عمل مى آید تا در جلسه هیئت مدیره شرکت که در ساعت 8 
مورخ 96/07/29 در محل اصفهان خیابان مصلى بعد از دارالشفاء ام البنین به کدپستى 8198679636 و 
تلفن 34472074 تشکیل مى گردد و جلسه مجمع عمومى عادى که در ساعت 10 صبح مورخ 96/07/30 
در محل خیابان مصلى بعد از دارالشفاء ام البنین به کدپستى 8198679636 و تلفن 34472074 نیز 

تشکیل مى گردد حضور به همراه رسانند.
دستور جلسه هیئت مدیره: 

1- انتقال سهام برخى سهامداران
دستور جلسه مجمع: 

انتخاب اعضاى هیئت مدیره- انتخاب بازرس- تصویب تراز مالى 95

به

د ف
نندگ

عرضه HTC مدل U11 پالس
 در سال جارى میالدى
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برنامه هاى روز  ششم هفته نیروى انتظامى در اصفهان
■  برگزاري گرد همایی و نشست با مدیران موسسات حفاظتی 

و مراقبتی و نگهبانان محله
■ برگزاري و پذیرایی  شوراي پزشکی  

■ توزیع لوح فشرده ،برشور  هشدارهاي انتظامی  در مراکز 
آموزشی،عمومی،فرهنگی و ادارات 

■ ارائه آموزش هاي همگانی پلیس  در مراکز و مساجد 
■ بازدیــد از نمایشــگاه پلیــس مبــارزه بــا موادمخدر

 استان  اصفهان 
■ حضور فرماندهان در برنامه هاي رادیویی و تلویزیونی 

■ نصب بنر آموزشى با موضوع بهداشــت روانى، وسالمت 
اخالقى جامعه در ورودى پاسگاه ها و کالنترى ها 

■ برنامه  مالقات مردمی مسئوالن انتظامی استان در سامانه 
 197

■ اهداء خون کارکنان 
■ همایش مدیران دفاتر پلیس+10

■ دیدار مسئوالن انتظامی استان با خانواده شهداي ناجا 
■ نمایش انیمیش هاى پلیس فتا با موضوع پیشگیرى از جرائم 

و آسیب هاى فضاى مجازى در رسانه ملى
■ پخش هشدارهاى پلیس فتا در خصوص جرایم سایبرى در 

شبکه هاى رادیویى
■ افتتاح طرح هاى مهندسى و عمرانى در یگان هاى انتظامى

افتتاح مساجد و  نمازخانه در یگان هاى انتظامى

سردار "مهدي معصوم بیگی" ، در همایش پلیس، امنیت و اصناف گفت: 
اصناف و کسبه بازار مردمی ترین قشر جامعه و نزدیک ترین نهاد به مردم 
هستند که از قبل از انقالب همکاري خوبی را با انقالبیون و رهبران و مبارزان 
انقالب داشتند و درزمان پیروزي انقالب و دوران دفاع مقدس نقش موثري 

را ایفا کردند.
این مقام مســئول با بیان اینکه رزمندگان اســالم هرگــز حمایت ها و 
پشتیبانی هاي نقدي و غیر نقدي بازاریان مومن و انقالبی را در جنگ هشت 
ساله  فراموش نمی کنند تصریح کرد: بعد از جنگ این قشر در زمان تحریم 
هم  با تعامل و همکاري که با دولت داشتند و زحمات فراوان ، نگذاشتند به 
لحاظ اقتصادي کشور دچار مشکل شود و امروز هم که بحث اقتصاد مقاومتی 

از سوي مقام معظم رهبري مطرح شده اصناف بازار نقش بی بدیلی دارند.
وي با مروري بر عملکرد اصناف در قبل و بعد از انقالب، دوران دفاع مقدس و 
دوران تحریم گفت: این عملکرد برگ زرین و مدال افتخاري بر سینه بازاریان 
عزیز است و هیچ دوره اي را سراغ نداریم که این قشر لحظه اي از انقالب جدا 
شده باشد و همیشه همراه و همدل و تکیه گاه و نقطه امید براي نظام بوده و 

همیشه ویژگی مردمی بودن و خدمتگزار بودن خود را حفظ کردند.
سردار معصوم بیگی، امنیت در محیط بازار را بسیار مهم و حیاتی دانست و 
اظهار داشت: اگر جامعه اي امنیت الزم را نداشته باشد بی تردید امکان تالش 
و فعالیت موثر و مفید براي آحاد مردم آن جامعه فراهم نمی شود و در حقیقت 
باید گفت که مهمترین سرمایه و باالترین ثروت هر جامعه اي امنیت آن 

است و در لواي این امنیت است که رونق اقتصادي می تواند شکل بگیرد.
وي با تشبیه امنیت به هوا گفت: همانطور که انسان براي زندگی به اکسیژن 
نیاز دارد براي ادامه فعالیت خود نیز به امنیت نیازمند اســت و براي این که 
جریان حرکت و تالش قطع نشــود می بایســت تامین نظم و امنیت هم 
بالانقطاع و مستمر شکل بگیرد و چشمان بیدار و جان برکفانی باشند تاحتی 

براي دقیقه اي خأل امنیتی به وجود نیاید.
رئیس پلیس استان با بیان اینکه امروز به حمدا... هیچ دغدغه اي بابت 

خأل امنیت در جامعه وجود ندارد گفت: نیروي انتظامی به عنوان خدمتگزار 
مردم و مسئول حفظ امنیت تالش هاي مجاهدانه اي را انجام داده و کارکنان 

این نیرو به طور شبانه روزي درخدمت مردم بزرگوار هستند.
وي در ادامه نیــروي انتظامی را پیشــگام در مشــارکت دادن مردم در 
مأموریت هاي خود عنوان کرد و اظهار داشت: براي همین منظور تلفن 110 
را براي دسترسی سریع و آسان مردم و همچنین تلفن 197 براي شنیدن 
انتقادات، پیشنهادات و نظرات سازنده مردم راه اندازي شد چرا که نیروي 
انتظامی خریدار دیدگاه ها و نظرات مردم است و اعتقاد دارد که امنیت پایدار 

تنها با مشارکت مردم تامین می شود.
سردار معصوم بیگی با بیان اینکه رویکرد پلیس اصفهان، تامین امنیت جامعه 

با مشارکت مردم است، گفت: طبیعی است که در حوزه اصناف به طور ویژه به 
این موضوع نگاه می کنیم و براي آن برنامه خاصی داریم.

فرمانده انتظامی اســتان از اجراي طرح ویژه اي براي تامین امنیت بازار با 
مشارکت اتحادیه هاي اصناف استان خبر داد و گفت: با تعامل و همکاري 
بیش از گذشته خود می توانیم در این زمینه الگویی را از اصفهان به کشور 
ارائه و به دیگر استان ها منتقل کنیم و مطمئن هستم که چنین ظرفیتی در 
استان بزرگ و تاثیرگذار اصفهان وجود دارد و امنیت بازار این استان می تواند 

در کل کشور نمونه باشد.
ســردار معصوم بیگــی خاطر نشــان کرد: مــدل هایی از همــکاري و

 روش هــاي جدیدي براي ارتقــاي امنیت بازار تعریف شــده که به اجرا 

گذاشــته خواهــد شــد و معتقد هســتیم که 
اولین بهره بــردار این طــرح ابتدا خــود اصناف 

و ســپس مردم اســتان و در آینده نیز با پیشــنهادي 
که بــه ناجــا خواهد شــد کل کشــور مــی تواننــد از این 

مدل ها و روش ها استفاده کنند.

اصناف اصفهان نیروي انتظامی را از بدنه خود می دانند 
"رســول جهانگیري" نیز در این همایش گفت: امنیت یکی از بزرگترین 
نعمت هایی است که خداوند آن را به مردم هدیه کرده و نیروهاي انتظامی 
که مسئولیت نظم و امنیت جامعه را برعهده دارد در حقیقت واسطه بین خدا 

براي اعطاي این نعمت به مردم هستند.
وي امنیت را براي بشر بسیار مهم و حیاتی عنوان کرد و اظهار داشت: اگر 
امنیت از بشر گرفته شود هیچ کاري از او بر نمی آید و عمًال در جامعه بی اثر 
خواهد بود و از همین رو است که همه باید قدر این امنیتی که امروز در جاي 
جاي میهن اسالمی ما فراهم شده را  بدانیم و از تامین کنندگان آن تشکر 
و قدردانی کنیم.این مقام مسئول با بیان اینکه اصناف استان اصفهان قدر 
امنیت را می دانند و نیروي انتظامی را از بدنه خودشان قلمداد می کنند گفت: 
به نمایندگی از تمام روساي اتحادیه هاي اصناف استان از مجموعه جان 

برکفان پلیس استان تشکر کرده و زحمات آن را ارج می نهم.
جهانگیري خاطر نشان کرد: مجموعه اصناف استان براي انجام خدمت 
رسانی بهتر به مردم آماده اجراي دستورات نیروي انتظامی است و معتقدیم 
که تعامل و ارتباط ما با نیروي انتظامی باعث رونق هرچه بهتر کسب و کار و 

توسعه چرخ اقتصاد استان خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف استان گفت: تعامل اتاق اصناف با نیروي انتظامی استان 
باعث شده که امور جاري مردم نیزسریع تر و بدون هیچ گونه مشکلی انجام 
شود که از این بابت از مسئوالن پلیس امنیت عمومی و اداره اماکن استان 

تقدیر می کنیم.
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4  طرح وی ژه امنیت بازار اصفهان

 با مشارکت پلیس و اتحادیه هاي اصناف استان
در جلســات اندیشــه ورزي قرارگاه عملیاتی 
اقدام و عمل پلیــس اصفهان طرحی با عنوان 
طرح ذوالفقاریک طراحی و به اجرا گذاشــته 
شــد، در این طرح که 12 روز کار اطالعاتی و 
علمی ویژه در آن صورت گرفت طی چهار روز 
کار عملیاتی در سطح استان به مرحله اجرا در 
آمد که توفیقات بســیار بزرگ و بی سابقه اي 
در زمینه دســتگیري مجرمان و تبهکاران و 
کشفیات مواد مخدر و کاالي قاچاق به دست 

آمد که نتایج این طرح به شرح ذیل است:   
کشفیات مواد : 1500 کیلوگرم       

کشف 485 کیلوگرم هروئین که ارزشی برابر با 
5 تن تریاك را دارد.           

■ انهدام باند مواد مخدر :3
■ دستگیري قاچاقچی مواد : 16 نفر

کشف12 کانتینر حامل کاالي خارجی قاچاق 
به ارزش  35 میلیارد تومان 
■ دستگیري سارق :71 نفر
■ دستگیري قاتل : 3 نفر 

■ کشفیات خودرو سرقتی : 60دستگاه
■کشفیات موتورسیکلت سرقتی 24دستگاه

■توقیف وسایل نقلیه : 200 دستگاه
■کشفیات سالح : 17 قبضه سالح جنگى و 32 

قبضه سالح شکارى 

 نتیجه اقدامات 
طرح 4 روزه ذوالفقار یک

راه هاي ارتباطی مردم  با پلیس اصفهان 
همشــهریان گرامی شــماره فوریتی 110 به منظور تسهیل 

خدمات به شما شهروندان گرامی می باشد.
همه باید بدانیم این شماره ویژه تماس هاي فوریتی می باشد

تماس فوریتی : زمانی که جرمی درحال وقوع باشد و پلیس الزم است کمتر از 15 دقیقه 
خود را در صحنه حاضر نمایدو تاخیر در حضور خسران جانى ، مالى یا اجتماعى  به همراه 

دارد 
ماموریت هاى غیرفوریتى 110 : 

این ماموریت ها بــه 2 بخش : حضور با زمان متناســب و بررســى هــاى عملیاتى 
تقســیم بندى مى گردند که نیاز به حضور فورى پلیس نداشته و یا ماموریت در بدو امر 

بصورت نامحسوس و با اقدامات و بررسى هاى اطالعاتى صورت پذیرد.

(الف) حضور با زمان متناسب
این تماس ها بــا توجه به ماهیت و زمان وقــوع جرم فوریت نداشــته و نیاز به حضور 
فورى پلیس در صحنه نمى باشــد ماننــد تصادفات  خسارتی-ســرقت هایى که در 
روزهاى گذشته اتفاق افتاده ، ســرقت منزل ، و ....  که حضور گشت تا 30دقیقه مجاز 

می باشد
(ب) بررسى هاى اطالعاتى (همکارى اطالعاتى مردمى)

به تماس هاى عملیاتى اتالق مى گــردد که قبل از حضور مامــور در صحنه نیازمند 
بررســى هاى اولیه اطالعاتى مى باشــد مانند تماس هاى مرتبط با النه هاى فساد، 
مکان هاى فروش و توزیع مواد مخدر، خبرهاى احتمال وقوع ســرقت در ساعات  و یا 

روزهاى خاص و .... که پلیس تا 10 روز براي اقدام فرصت دارد.

دفتر نظارت همگانى (197 ) بازرســى نیــروى انتظامى به 
منظور جلب مشــارکت هاى مردمى با برقــرارى و عمق 
بخشیدن ارتباط با بخشهاى مختلف جامعه و رابطه پلیس با مردم و افزایش ظرفیت هاى 
اعتماد ساز به  پشتوانه اصل هشتم قانون اساسى که نظارت بر دستگاههاى حکومتى را 

حق مردم دانسته از سال 1379 تاسیس  و راه اندازى گردیده است .
این دفتر با جذب افکار عمومى و دریافت پیشنهاد ، انتقاد ، شکایت و تقدیر مردم از عملکرد 
پلیس توانسته زمینه مناسبى را در جهت تصمیم سازى فرماندهان و مدیران ناجا فراهم 

آورده و ضمن اســتقبال از پیشنهاد هاى ســازنده مردم ، زمینه هاى بهبود روابط میان 
شهروندان و پلیس را بر اساس اصل «« پلیس پاسخگو »» ایجاد نماید و با بکارگیرى 
حداکثرى نیروها و امکانات پاسخگوى نیازهاى امنیتى وانتظامى جامعه بوده و موجبات 

رضایتمندى شهروندان از تماس با سامانه 197 را حاصل نماید.
دفتر نظارت همگانى با شماره تماس197 در کلیه ساعات شبانه روز و ایام تعطیل آماده 
دریافت اخبار و گزارشــات مردمى در قالب: انتقاد ، پیشــنهاد ، شکایت و تقدیر مردم از 

عملکرد پلیس مى باشد.

با عنایت بــه اینکه یکى از 
موثرترین و موفــق ترین 
فعالیت هاى انجام شده در 
سطح ناجا در جهت افزایش اعتماد  ، جلب مشارکت و رضایتمندى شهروندان برگزارى 
جلسات ارتباط مستقیم مردم با مسئوالن ناجا مى باشد و هیئت رئیسه ناجا نیز پیوسته 
بر این امر تاکید و اهتمام دارند ؛  لذا در جهت تسهیل در ارتباط مردم با مسئولین ناجا و 
انسجام پاسخگویى و نیز رسیدگى هر چه بهتر و سریع تر به درخواست هاى شهروندان 

، هر 15 روز یکبار و در روزهاى دوشنبه از ساعت 0830 لغایت 1100  ، با حضور فرمانده 
انتظامى استان و معاونین انتظامى ایشان نسبت به برگزارى جلسه مالقات مردمى اقدام 
مى گردد . شهروندان محترم مى توانند جهت حضور در جلسه با شماره  تلفن 197  از روز 

قبل  تماس حاصل نمایند . 
آدرس :  

اصفهان – خیابان بزرگمهر– جنــب کالنترى 14 –  دفتر نظارت همگانى بازرســى 
فرماندهى انتظامى استان اصفهان –  تلفن :  197 

110

197

مالقات هاى حضورى
 با هیئت رئیسه ف.ا.ا.اصفهان

معاونت اجتماعى نیروى انتظامى استان اصفهان اداره آموزش همگانى

فرمانده انتظامی استان از اجراي طرح کاشف 3 توسط ماموران پلیس آگاهی 
اصفهان و کشف 45 میلیارد ریال خودروي سرقتی و اموال مسروقه داخل 

خودرو خبر داد. 
سردار  ”مهدي معصوم بیگی“ گفت : کارآگاهان پلیس آگاهی اصفهان در 
راستاي افزایش اقدامات مبارزه اي با سارقان ،طرح کاشف 3 را پس از انجام 

10 روز کار تخصصی و بررسی میدانی به مدت سه روز اجرا کردند.
وي با اشــاره به اینکه این طرح توســط 43 تیم عملیاتــی و کارآگاهان 
متخصص پلیس آگاهی انجام شد ادامه داد: در نتیجه اجراي طرح تعداد 900 

عدد اموال مسروقه خودرو و 20 خودروي سرقتی کشف شد.
ســردار معصوم بیگی بیان داشــت : اموال مسروقه کشــف شده توسط 

کارشناسان مربوطه 45 میلیارد ریال ارزش گذاري شده است .
این مقام انتظامی از دســتگیري 19 ســارق اموال خــودرو در این طرح 
خبــر داد و گفت : همچنیــن اعضــاي دو باند حرفــه اي که اقــدام به 
ســند نمره کــردن خودروها مــی کردنــد نیز شناســایی و دســتگیر

 شدند.
معصوم بیگی تصریح کرد: اعضاي این باندها با سند نمره کردن خودروهاي 

ســرقتی اصالت آنها را تغییر و قصد داشــتند آنها را به صــورت قانونی به 
فروش برســانند که توســط کارآگاهان پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر

 شدند.
وي با اشاره به دستگیري چهار نفر از ســرکرده هاي این دو باند حرفه اي 
افزود: تاکنون 20 خودروي ســرقتی از این دو باند کشف شده و ابعاد دیگر 

پرونده در حال بررسی است .
ســردار مهدي معصوم بیگی از ادامه اجراي طرح هاي علمی و تخصصی 
پلیس با مجرمان و ســارقان خبرداد و افزود: افرادي که خریدارانواع لوازم 
دست دوم خودرو می باشند از خرید اموال بی اصالت و مشکوك خودداري و 

درزمره مجرمان قرار نگیرند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان در پایان با اشاره به تشکیل پرونده و تحویل 
متهمان دستگیر شده در طرح کاشف 3 به مراجع قضائی خاطر نشان کرد: 
به کلیه اصناف اعالم شده از خرید اموالی که اصالت و مالک آنها مشخص 
نیست و مشکوك به ســرقتی بودن هســتند خودداري کنند و در صورت 
خرید اینگونه اموال مجرم محســوب می شــوند و با آنان برخورد قانونی 

می شود.

 کشف 45 میلیارد ریال اموال مسروقه 
در عملیات پلیس آگاهی اصفهان


