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 اپلیکیشن ایرانى مدیریت ساختمان

  مرگ تلخ   
  کودك 2 ساله رشتى
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آگهى مناقصه عمومى
 شماره مجوز (3322، 1396)

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهانروابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان

نوبت اول

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

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

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

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

تماس حاصل فرمایند. 

شرکت گاز استان اصفهان

آگهى تجدید مناقصه عمومى یک مرحله اى 
خرید اکسیژن مایع مرکز آموزشى درمانى الزهرا (س)

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان 

متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به 
آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 37924005- 031 تماس حاصل فرمایند. 

م الف: 97484

آگهى مزایده (مرحله اول)

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

نوبت دوم

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. 
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

آگهى مزایده نوبت اول

دهیارى کلهرود در نظر دارد نسبت به فروش یک مجموعه ادارى- تجارى و خدماتى خود مطابق لیست زیر از طریق مزایده 
اقدام نماید.

متقاضیان شرکت در مزایده جهت بازدید از این مجموعه و دریافت اسناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى به دهیارى کلهرود- 
شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در روستاى کلهرود و یا با شماره تلفن 09139618913 تماس حاصل نموده و پیشنهادات 

خود را تا پایان وقت ادارى مورخ 96/08/03 به دهیارى کلهرود تحویل نمایند.
الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. 

* طبقه اول به مساحت 305 مترمربع شامل:
1. سوئیت گردشگرى (1) به مساحت 118 مترمربع
2. سوئیت گردشگرى (2) به مساحت 60 مترمربع
3. سوئیت گردشگرى (3) به مساحت 54 مترمربع

4. مشاعات (تراس، فضاهاى تقسیم، انبار و راه پله) به مساحت 73 مترمربع و پیشرفت فیزیکى در حد سفت کارى و نازك 
کارى بدون درب هاى چوبى و شیشه ى  پنجره ها و بدون کف فرش.

با پایه قیمت کارشناسى:
1. واحد ادارى با قیمت پایه 10/000/000 ریال

2. واحد خدماتى با قیمت پایه 10/000/000 ریال
3. واحد تجارى با قیمت پایه 11/000/000 ریال
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جواد رضویان که آخرین حضورش در مجموعه هاى 
تلویزیونى به ســریال «همســایه ها» مهران 
غفوریان باز مى گــردد، مى گوید با 
اینکه خود را همیشــه فرزند 
تلویزیون مى دانــد اما به 
دلیل کم لطفى هایى که در 
این مدت در حق او شده، 
فعًال قصــد کارکردن در 

صداوسیما را ندارد.
ایــن بازیگــر فیلم ها و 
ســریال هاى طنز، درباره 
فعالیت هــاى بازیگرى 
اخیر خــود گفت: فعًال که 
با تلویزیون کار نمى کنم، 
اما فعالیتم را در ســینما 
ادامه مى دهم و به تازگى 
فیلم ســینمایى را با آقاى 
معیریان تمام کردم. فعًال 
تر جیح مى دهم فعالیتى 
در تلویزیون نداشته باشم.

این بازیگر دربــاره دلیل 
تصمیم خــود براى حضور 
نیافتــن در ســریال هاى 
تلویزیونى مى گوید: هر چند 
که خودم را تا ابد و همیشــه 
فرزند تلویزیون مــى دانم. به 
این علت با تلویزیون همکارى 
نمى کنم که دیگر بیشــتر از این 
به من کم لطفى نشود. چند وقتى 
بود که خیلى زیاد به من کم لطفى 
شد. تأکید مى کنم خیلى زیاد؛ خیلى 
چیزهــا را دیدم ولى دم نــزدم. ولى 
واقعًا دیگر تحمل نداشــتم. همیشه 
عاشــق تلویزیون بودم و هستم و دلم 
مى خواهد آنجــا کار کنــم، اما دیگر 
تحمل نداشــتم. خیلى با خودم کلنجار 
رفتم تا بگویم با تلویزیون کار نکنم. تازه 
باز هم تأکید کردم فعًال کار نمى کنم و

 نمى گویم هیچ وقت.
رضویان در پایان تأکید مى کند: قطعاً اگر 
باز هم شرایطى فراهم شود که بتوانم از 
طریق تلویزیون خدمت مردم را بکنم این 
کار را مى کنم. ولى فعًال ترجیح مى دهم 
به واسطه کم لطفى ها و یک بام و چند 
هوایى که در تلویزیون حاکم شده، با این 

رسانه کار نکنم. 

در حالى که به دلیل تعداد زیاد فیلم هاى در صف اکران، 
احتمال نمایــش فیلم «آینه بغل» با انتقاد ســازندگان 
برخى فیلم ها مواجه شده است، منصور سهراب پور تهیه 
کننده این فیلم در پاسخ به این انتقادها اعالم کرد که از 
ماه ها پیش برنامه ریزى هایى در مورد زمان اکران این 
فیلم سینمایى انجام شــده بود تا با نمایش این فیلم در 
پاییز امسال، رونق ســینماى ایران در این فصل حفظ 
شود. او همچنین عقیده دارد شخصى این هجمه ها را علیه 
«آینه بغل» به راه انداخته که خود نتوانسته وظایفش را 
به عنوان تهیه کننده براى یک فیلم سینمایى به درستى 

انجام دهد.
پس از هشدار رئیس کانون پخش کنندگان، در مورد نبود 
فیلم هاى پرفروش در پاییز امسال، برخى از کارشناسان 
سینما، از «لونه زنبور» و «آینه بغل» به عنوان فیلم هایى 
یاد کردند که مى توانند با اکران در پاییز امســال، کمک 

بسزایى به گیشه ســینماى ایران کنند. سهراب پور در 
رابطه با اکران «آینه بغل» مى گوید: در ابتدا تصمیم به 
اکران فیلم در نوروز داشتیم اما با توجه به حال بد اکران در 
پاییز و پیشنهادهایى که به ما ارائه شد، از اکران در نوروز 
صرف نظر کردیم و اکران را به آذر ماه موکول کردیم تا 
توانسته باشیم به سهم خود براى این فصل سینما اتفاق 

خوبى را رقم بزنیم.
تهیه کننده «من ســالوادور نیستم» همچنین بیان کرد: 
به شخصه چرخه ســینما را فقط مختص بخش تولید 
نمى دانم و معتقدم سینمادار هم از این صنعت جدا نیست 

و باید به منافعى برسد.
سهراب پور در ادامه به انتقادها اخیر در مورد اکران «آینه 
بغل» این گونه پاســخ مى دهد: هجمه هاى وارد شده به 
اکران فیلم «آینه بغــل» را درك نمى کنم اما مى دانم 
بخشى از آن به مشــکالت تولید فیلم برخى از دوستان 

بر مى گردد که مى خواهند با هجمه بــه آثار دیگر، بى 
کیفیت بودن فیلمشان را بپوشــانند، من مى گویم اگر 
توانایى آن را دارد که در این مســیر فعالیت کند افکار و 
انرژى خود را براى تولیــد فیلمى باکیفیت بگذارد تا بعداً 

دچار مشکل نشود.
تهیه کننده «ناردون» همچنین کنایه هایى هم به تهیه 
کننده «قاتل اهلــى»، مى زند و مى گویــد: البته روى 
سخنم به ســمت افراد با دغدغه اکران و داراى اثرى با 
کیفیت نیست بلکه منظورم کسى است که قدم اول در 
اعتراض به اکران «آینه بغل» برداشت، فیلم این دوست، 
از کارگردانى بسیار ارزشمندى برخوردار بوده اما خودش 
به عنوان تهیه کننده، با توجه به اینکه چارچوب و  وظایفش 
را نمى داند و نتوانسته آنطور که باید مسئولیتش را انجام 
دهد، کارى کرده تا اشکاالت اثرش را با هجمه به دیگر 

آثار جبران کند.

بازیگران جدیدى از جمله مهرانه مهین ترابى به تازگى 
جلوى دوربین سریال «آنام» رفتند.

سریال «آنام» به کارگردانى جواد افشار و تهیه کنندگى 
اسماعیل عفیفه تولید شبکه 3 سیماست که تصویربردارى 
آن به ستارخان رسیده است و گروه سریال در لوکیشنى 
در منزل یکى از شخصیت هاى داستان با نام «تیمور» 
مشغول به کار هستند. به تازگى نیز بازى مهرانه مهین 
ترابى، مجید واشقانى و کاظم بلوچى در این سریال آغاز 
شده است و این بازیگران جلوى دوربین رفته اند. تدوین 
و صداگذارى این ســریال به صــورت همزمان پیش

 مى رود و کار براى پخش در فصل پاییز امسال از شبکه 
3 آماده مى شود.

بازیگران این سریال شامل گلچهره سجادیه، سیروس 
گرجســتانى، علیرضا شجاع نورى، شــبنم قلى خانى، 
امیررضا دالورى، فریبا متخصص، ســیامک صفرى و 

الله مرزبان  هستند.

انتقاد آشپز معروف از شیوه اجراى برنامه هاى مختلف آشپزى در تلویزیون

برنامه آشپزى، خانه خاله نیست!

شــاید در تلویزیون وقتى نام غذا به میان بیاید اولین نامى که به یاد آوریم 
سامان گلریز باشــد. آشپزى که از حدود 20 ســال پیش در تلویزیون 
آموزش آشپزى مى دهد و  طى این سال ها ذره اى از شوق و هیجانش 
نسبت به مسئله غذا و آشپزى کم نشده است. وى به جز تدریس 
در دانشگاه هاى داخل کشور، سابقه تدریس آشپزى ایرانى 
در دانشــگاه اسالم شناســى و تاریخ زوریخ را هم دارد و 
مطالعات زیادى در طب آشــپزى ایرانى دارد و آن را 

اختراع ایرانیان مى داند. 
برنامه هاى آشــپزى در چند 
سال اخیر با اقبال زیادى از 
سوى مخاطبان مواجه 
شده اســت. به نظر 
شما سایه سنگین 
تبلیغات محتواى 
این برنامه ها 
تهدید  را 
نمى کند؟

متأســفانه برنامه 

سازان در برنامه هاى آشپزى اول از همه به سراغ تبلیغات رفتند و در کنارش 
آشپزى هم مى کنند.طرح  این برنامه را براى اولین بار من نوشتم. ولى مضمون 
و مفهومى که روى آنتن اجرا شد درست و آن چیزى که ما تعریف کردیم نیست. 
قرار نبود تبلیغات اینچنینى در آنجا داشته باشد. تبلیغات قرار بود به یک شکل 
ظریف، منطقى و زیبا در کنار برنامه قرار گیرد. البته تبلیغ در یک برنامه آشپزى 
یا تلویزیونى اصالً  کار غلطى نیست. قطعاً زمانى عمر یک برنامه باقى مى ماند 
که بتواند هزینه هاى خود را دربیاورد. من در برنامه هاى خود از ابتدا  تبلیغات را 
وارد نکردم. بلکه کم کم با توجه به اینکه مخاطبین ارتباط خوبى با برنامه برقرار 
کرده بودند شرکت هاى زیادى براى معرفى محصوالتشان در برنامه ابراز تمایل 
کردند. البته قبل از هرکدام از این معرفى ها، مطالعات زیادى انجام مى شد و تا 
از کیفیت محصول اطمینان حاصل نمى شد آن را در برنامه معرفى نمى کردیم. 
مثًال اگر چند کارخانه رب سازى درخواست تبلیغ در برنامه ما را مطرح مى کردند 
ابتدا رب هاى آنهــا را آزمایش مى کردیم و بهتریــن رب را هرچند که از نظر 

اقتصادى سود کمترى نصیب برنامه مى کرد، در برنامه معرفى مى کردیم.
مرز بین تبلیغات  و جنبه آموزشــى در برنامه هاى 

تلویزیونى کجاست؟
براى پاسخ به این سئوال برایتان یک مثال مى زنم. یک محصول تولید داخلى 
از آلومینیوم درست شده بود. براى طبیعت مضر نبود و هیچگونه مواد شیمیایى 
در آن به کار نرفته بود. ما در آن برنامــه تنها کارى که کردیم همین موضوع 
محیط زیســتى را عنوان کردیم. ما مى توانســتیم براى تبلیغ این محصول 
مثًال جایزه طرح کنیم. اما این نوع تبلیغ وســط برنامه آشپزى جذاب نیست. 
مى توانیم به جاى آن بگوییم که مثًال وقتى با این ماهى تابه آشپزى مى کنیم 
ســبزیجات 5درصد بیشــتر ویتامین هاى خود را حفظ مى کنند. در برنامه 
آشــپزى مى توان اینگونه تبلیغ کرد که آن هم باید با دانش و مدرك باشد. 
نمى توان در یک برنامه آشــپزى و در شــبکه ملى به مــردم بگویى از این 
قابلمه ســه تا بخر ولى چهار تا ببر! در برنامه مسابقه آشپزى نیز مى توان 
از محصوالت آن برند، طورى که نام آن مشــخص باشــد استفاده

 کرد.
برخى از برنامه ها شیوه پخت غذاهایى را 
در دستور کار دارد که در وضعیت کنونى، 

افراد بســیارى از جامعه قدرت دسترسى راحت و 
آسان به این گونه غذاها را ندارند. آیا این نکته مورد 

توجه تهیه کنندگان و برنامه سازان قرار دارد؟
طبعاً زمانى که درباره تهیه یک غذا برنامه اى مى سازیم و یا صحبت مى کنیم 
باید به فکر کسى که مثًال در سیستان و بلوچستان یا نقطه محروم دیگرى از 
کشور  است و مخاطب و بیینده احتمالى این برنامه است، باشیم. چگونه این افراد 
توانایى دسترسى به مواد غذایى و تهیه غذاى مورد نظر را دارند؟ برنامه آشپزى، 
خانه خاله نیست. همه جاى ایران این برنامه را مى بینند. ما باید حواسمان را 
نسبت به این مسئله جمع کنیم.  اما ممکن است این محصول یک دسر تولید 
داخل که پنج هزار نفر در کارخانه اش مشغول به کار هستند باشد. وقتى مى بینیم 
که فروشش در سیستان و بلوچستان بیشتر از تهران است مى توانیم در برنامه از 
آن براى پخت غذاهاى مختلف استفاده کنیم. اما زمانى هم هست که مثًال با 
آواکادوو آشپزى مى کنیم که در بازار تجریش 18 هزار تومان است. این آشپزى 

معنى ندارد.
یکى از اثرات برنامه هاى آشپزى، ذائقه سازى براى 
مخاطبان اســت. در برنامه هاى آشپزى چقدر این 

ذائقه سازى براى غذاهاى مقوى وجود دارد؟
متأســفانه خیلى این موضوع را در برنامه هاى آشپزى نمى بینم. مطالعه بین 
المللى و به روز بــودن و تحقیقات علمى در زمینه مــواد غذایى و دانش روز 
و اینکه کارشــناس برنامه با کانال هاى بهداشــت جهانى در ارتباط باشد را 
نمى بینم. من مدت هاســت در برنامه خود حتى  از حفاظت از منابع دریایى 
و بهره بــردارى بیش از حد بشــر از منابع طبیعى صحبــت مى کنم یا حتى 
اولین کســى بودم که در برنامه آشــپزى ام از تفکیک زباله صحبت کردم. 
چرا که معتقدم باید در برنامه هایمان آمــوزش دهیم چگونه از منابع طبیعى 
اســتفاده کنیم و  جلوى ریخته شــدن فاضــالب را در رودخانه ها بگیریم. 
این نباشــد که تنها براى نام خلیج فارس دلســوزى کنیم بلکــه باید براى 
وجودش هم دلسوزى کنیم. باید از محیط زیســتش با جلوگیرى از ریختن 
فاضالب و زباله در آن صیانت کنیم و مناطق حفاظت شــده را گســترش

 دهیم. 

تهیه کننده «آینه بغل»: 

با حمله به ما مى خواهند اشکاالت فیلم خودشان را بپوشانند

مهرانه مهین ترابى جلوى دوربین «آنام» رفت جواد رضویان:
 به دلیل کم لطفى ها 

فعالً با تلویزیون 
کار نمى کنم

جواد رضویان که آخرین حضورش در مجموعه هاى
تلویزیونى به ســریال«همســایه ها» مهران
غفوریان باز مى گــردد، مى گوید با
اینکه خود را همیشــه فرزند
تلویزیون مى دانــد اما به
دلیل کملطفى هایى که در
این مدت در حق او شده،
فعًال قصــد کارکردن در

صداوسیما را ندارد.
ایــن بازیگــر فیلم ها و
ســریال هاى طنز، درباره
فعالیت هــاى بازیگرى
اخیر خــود گفت: فعًال که
با تلویزیون کار نمى کنم،
اما فعالیتم را در ســینما
ادامه مى دهم و به تازگى
فیلم ســینمایى را با آقاى
معیریان تمام کردم. فعًال
تر جیح مى دهم فعالیتى
در تلویزیون نداشته باشم.
این بازیگر دربــاره دلیل
تصمیمخــود براى حضور
نیافتــن در ســریال هاى
تلویزیونى مى گوید: هر چند
که خودم را تا ابد و همیشــه
فرزند تلویزیون مــى دانم. به
این علت با تلویزیون همکارى
این نمى کنم که دیگر بیشــتر از
لطفى نشود. چند وقتى به من کم
بود که خیلى زیاد به من کم لطفى
شد. تأکید مى کنم خیلى زیاد؛ خیلى
چیزهــا را دیدم ولى دم نــزدم. ولى
واقعًا دیگر تحمل نداشــتم. همیشه
عاشــق تلویزیون بودم و هستم و دلم
مى خواهد آنجــا کار کنــم، اما دیگر
تحمل نداشــتم. خیلى با خودم کلنجار
رفتم تا بگویم با تلویزیون کار نکنم. تازه
هم تأکید کردم فعًال کار نمى کنم و باز

 نمى گویمهیچوقت.
رضویان در پایان تأکید مى کند: قطعاً اگر
باز هم شرایطى فراهم شود که بتوانم از
طریق تلویزیون خدمت مردم را بکنم این
کار را مى کنم. ولى فعًال ترجیح مىدهم
به واسطه کم لطفى ها و یک بام و چند
این هوایىکه در تلویزیون حاکمشده، با

رسانه کار نکنم. 

برنامه آشپزى، خا
جواد رضویان:

 به دلیل کم لطفى ها
فعالً با تلویزیون 

م

کار نمى کنم
على نصیریان درخصوص حضــور دوباره خود در 
جشنواره فیلم فجر گفت: امسال در فیلم «حکایت 
دریا» به کارگردانى بهمــن فرمان آرا حضور دارم و 
تا آنجا که مى دانم این فیلم به جشــنواره فیلم فجر 

امسال خواهد رسید.
وى درباره حضور خود در فیلم «حکایت دریا» افزود: 
البته بازى من در «حکایت دریا» بازى بسیار کوتاهى 
و در حد یک ســکانس اســت. این فیلم را به دلیل 
احترام فراوانى که براى بهمن فرمان آرا قائل هستم 
پذیرفتم و چــون آن را ندیــده ام در مورد کیفیتش 

نمى توانم نظر درستى بدهم.
بازیگر نقش «بزرگ آقا» درباره ایفاى نقش در فیلم 
«امپراتور جهنم» تصریح کرد: من این فیلم را نیز به 
صورت کامل ندیده ام اما بازى در این اثر بسیار دشوار 
بود. شــرایط جوى برف و باران کار ما را براى تولید 

این فیلم بسیار سخت کرده بود.
وى درباره اهمیت ســیمرغ بلورین جشنواره فیلم 
فجر تأکید کرد: من به عنــوان یک بازیگر بهترین 
عمل خود را انجام مى دهــم و واقعیت امر به هیچ 
وجه به جایزه و سیمرغ جشــنواره فکر نمى کنم و 

برایم مهم نیست.
بازیگر نقش «بزرگ آقا» درباره انتقادات فراوانى که 
به فصل دوم «شهرزاد» وارد شده خاطرنشان کرد: 
من تمام قسمت هاى فصل دوم را دیده ام. باالخره 
دوســتان تالش کرده اند و اثر ســاخته شده است. 
دیگر ترجیح مى دهم در مورد ســریال «شهرزاد»  

هیچ حرفى نزنم.

نصیریان: 
ترجیح مى دهم

 درباره «شهرزاد» 
دیگر حرف نزنم

وربین «آنام» رفت
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اگر آلرژى فصلى داشته باشید مى دانید که 
چقدر زجرآور است. عطسه، ســرفه، خارش چشم ها، گرفتگى 

بینى و دردهاى سینوسى؛ همه اینها عالئمى هستند که مى توانند غیرقابل 
تحمل هم بشوند. احتماًال داروهاى زیادى را امتحان کرده اید تا از شدت عالئمتان 

بکاهید، اما شاید هم از مصرف دارو خسته شده باشید. شواهدى وجود دارد که نشان مى دهد 
با راه حل هاى کامًال طبیعى هم مى توانید عالئم آلرژى فصلى تان را تخفیف بدهید. داروهاى 
تجویزى و غیر تجویزى زیادى براى مبارزه با عالئم شــبه ســرماخوردگى تب یونجه، رینیت 
آلرژیک یا آلرژى فصلى ساخته شده است. اما برخى از این داروها، عوارضى دارند. اگر عملکرد 
آنتى هیستامین را بدانیدt مى توانید بفهمید آنتى هیستامین هاى طبیعى چگونه مى توانند در 

فصل آلرژى به شما کمک کنند.بسیارى از داروهاى آلرژى به عنوان آنتى هیستامین 
عمل مى کنند اما غذاها و عصاره هاى گیاهى نیز هستند که تأثیراتى مشابه بر 

تولید هیستامین مى گذارند.

دوران باردارى یکى از دوران هاى زندگى افراد است؛ این 
دوره شرایط خاص خود را دارد و افراد باید از همه لحاظ 
مراقبت هاى الزم را انجام دهند زیرا هرگونه کار اشتباه 

باعث صدمه دیدن جنین مى شود.
 باردارى دوره بسیار حساسى است که طى آن مادران باید 
از همه لحاظ مراقب سالمتى خود باشند و توجه مادر به 
اصول بهداشتى و تغذیه اى، سالمت خود و جنین را البته 
با صرف نظر از مســائل ژنتیکى، تا حد زیادى تضمین 

مى کند.
مریم یاورى، متخصص طب سنتى و عضو هیئت علمى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفتگویى در باره درباره 

در دوران باردارى از باید ها و نبایدهاى تغذیه 
کــه نگاه طب ســنتى انجام  داده 

خوانید:مشــروح آن را در ادامه مى 
توصیه هــاى عمومى 

دوران باردارى کدامند؟
توصیه هایى که براى ســبک زندگى ارائه مى شود، 

تحت عنوان شش اصل اساســى براى حفظ تندرستى 
از آن یاد مى شــود و البته براى همه افراد اهمیت دارد 
اما در دوران باردارى باید مــورد توجه ویژه قرار بگیرند. 
اولین مورد آن خوردن غذاست؛ درباره آداب غذاخوردن 
یک مادر باردار اگر بخواهیم به طور خالصه اشاره کنیم، 
اهمیت دارد خانم باردار در هر وعــده غذایى، غذاهاى 
حجیم به مقدار زیاد مصرف نکنــد و از پرخورى در این 
دوران پرهیــز کند. خانم باردار چند نوع غــذا را نباید به 
صورت همزمان مصرف کنــد، غذاهاى خام را همراه با 
غذاهاى پخته استفاده نکند. گرسنگى طوالنى در دوران 

باردارى را هم توصیه نمى کنیم چون مضر است.

یک خانم باردار چه مــواد غذایى را باید 
اســتفاده و از خوردن چه غذاهایى باید امتناع 

کند؟
خوراکى هاى مناسب این دوران، خوراکى هاى سبک 
هســتند که هضم ســریع دارند مثل آش هاى ساده، 
شورباهایى که با زیره تهیه مى شود، گوشت بره و گوشت 
لطیف پرندگان که مورد توصیه است. خوراکى هاى میان 
وعده مى تواند سیب، به، گالبى، انار و بادام باشد، از این 
خوراکى ها در کتاب هاى طب سنتى به عنوان «حافظان 
جنین» یاد مى شود چرا که مصرف آنها باعث مى شود 
احتمال بــاردارى موفق را باالتر ببریــم. در این دوران 
مادران باردار مجاز نیســتند هر نوع خوراکى را استفاده 
کنند چون مصرف برخى از آنها احتمال سقط جنین را باال 
مى برد. بعضى از خوراکى ها مثل زرشک  درجنین ایجاد 

یص  مى کنند؛ افرادى که خطر نقا
سقط جنین دارند 
باید زعفران 

و 

روغن 
کنجــد 

را به صورت 
محدود مصرف کنند 

و از غذاهایى که رنگ هاى 
خوراکى دارند استفاده نکنند

طب سنتى خوردن غذاهاى تند یا تلخ را 
براى مادران باردار مناســب نمى داند، علت 

چیست؟
مصرف غذاهاى تند و تلخ شــانس بــاردارى موفق را 
کاهش مى دهد. برخى گــروه هاى  دیگر از غذاها مثل 
دارچین، آلوئه ورا، کرفس، گل گاوزبان، رزمارى و پونه 

هم احتمال سقط جنین را افزایش مى دهند.

تندى صرفاً در طعم غذا نیســت بلکه در 
بوهاى تند مثل عطرها و ادکلن ها هم است، آیا 
آنها هم همین تأثیرها را بــراى مادران باردار 

دارند؟
بله، استعمال عطرهاى تند بر اساس دیدگاه طب سنتى 

در دوران باردارى ممنوع است و توصیه نمى شود.

مادران بــاردار چه نوشــیدنى هایى را 
نمى توانند مصرف کنند؟

مصرف زیاد چاى، چاى پر رنگ و قهوه در دوران باردارى 
توصیه نمى شود.

غذاهاى تند و تلخ 
شانس باردارى موفق را کاهش مى دهد

مى دانید که  اگر آلرژى فصلىداشته باشید
چقدر زجرآور است. عطسه، ســرفه، خارش چشم ها، گرفتگى 

بینى و دردهاى سینوسى؛ همه اینها عالئمى هستند که مى توانند غیرقابل 
تحمل هم بشوند. احتماًال داروهاى زیادى را امتحان کرده اید تا از شدت عالئمتان 

شواهدى وجوددارد که نشان مىدهد  بکاهید، اما شایدهم از مصرف داروخسته شده باشید.
با راه حل هاى کامًال طبیعى هم مى توانید عالئم آلرژى فصلى تان را تخفیف بدهید. داروهاى 
تجویزى و غیر تجویزى زیادى براى مبارزه با عالئم شــبه ســرماخوردگى تب یونجه، رینیت 
آلرژیک یا آلرژى فصلى ساخته شده است. اما برخى از این داروها، عوارضى دارند. اگر عملکرد 
آنتى هیستامین را بدانیدt مى توانید بفهمید آنتى هیستامین هاى طبیعى چگونه مى توانند در

فصل آلرژى به شما کمک کنند.بسیارى از داروهاى آلرژى به عنوان آنتى هیستامین 
عمل مى کنند اما غذاها و عصاره هاى گیاهى نیز هستند که تأثیراتى مشابه بر 

تولید هیستامین مى گذارند.

C ویتامین 
ویتامین C، آنتى هیستامینى طبیعى است که به 

راحتى مى توانید پیدایش کنید. ویتامین C در بسیارى 
از میوه ها و سبزى ها به وفور وجود دارد و مکمل آن هم 

موجود است. ویتامین C به دلیل اینکه هیچ عوارضى ندارد 
و غیر سمى اســت، درمان بى خطرى براى آبریزى بینى و سایر 

عالئم ناخوشایند آلرژى فصلى محسوب مى شود.

 
گزنه

گزنه گیاهى معروف 
در طــب ســنتى اســت که 
آنتى هیســتامینى طبیعى نیز 

مى تواند باشد.

 

برومالئین
برومالئین ترکیبى است که معموًال 
در آناناس وجود دارد اما شما مى توانید 
فرم مکمل آن را هم مصرف کنید. 
گفته مى شود برومالئین در درمان 
بیمارى هاى تنفسى و التهاب هاى 

ناشى از آلرژى مؤثر است.

 کوئرستین
کوئرستین، آنتى اکسیدانى است که در پیاز، سیب و سایر میوه ها 

وجود دارد. مطالعــات گوناگونى، تأثیرات آنتى هیســتامین 
کوئرســتین را ثابت کرده اند. یک پژوهش نشــان داد 

کوئرستین حتى مى تواند با کاهش واکنش التهابى در 
راه هاى هوایى، عوارض جانبى آلرژى بر سیستم 

تنفسى را کاهش بدهد.

4  آنتى هیستامین طبیعى

بــا اینکه ســرما فاکتــور مســتقیم بروز 
ســرماخوردگى نیست، اما شــما را مستعد 
بیمارى مى کند. عواملى مانند خســتگى، 
اضطراب و اســترس روحــى، آلرژى هاى 
بینى و گلو نیز از مواردى هستند که به بروز 

سرماخوردگى کمک مى کنند.
معموًال درمان کامل ســرماخوردگى حدود 
پنج روز طول مى کشد اما اگر رژیم غذایى و 
روش زندگیمان را تغییر دهیم مى توانیم سیر 
بهبود این بیمارى ویروسى را سریع تر کنیم:

به اندازه کافى بخوابید
 وقتى مى خوابید و یا اســتراحت مى کنید، 
در واقع به بدنتان اجــازه مى دهید که همه 
انرژى خود را براى مبارزه با سرماخوردگى 
بکار گیرد. خوابیدن و استراحت کردن باعث 
مى شود عملکرد سیســتم ایمنى بدن شما 
افزایش یابــد و همه توانایى خــود را براى 

مبارزه با ویروس ســرما خوردگى استفاده 
کند. بنابراین حداقل هشت ساعت در شب 
بخوابید و عالوه بر آن در طول روز هم حتمًا 

چند خواب کوتاه داشته باشید.

قهوه ننوشید 
مصــرف نوشــیدنى هایى مثــل قهوه و 
چاى ســیاه غلیظ خــوددارى کنیــد. زیرا 
این نوشــیدنى ها بــه جاى آنکــه به بدن 
شما آبرســانى کنند، آب بدن شــما را کم 
مى کننــد. در عوض نوشــیدن آب زیاد به 
بدن شــما کمک مى کند که سموم و مواد 
زائد را ســریع تر دفع کند و باعث مى شود 
که خون و سلول هاى شــما به خوبى کار

 کنند.

سوپ مرغ بخورید
 این نوع ســوپ حــاوى ماده اى بــه نام 

سیستئین است که مى  تواند به بهبود مخاط 
و گرفتگى گلو کمک کند. همچنین خوردن 

آن مى  تواند از التهاب ریه  ها بکاهد.

ماست را فراموش نکنید
 ماســت و همچنیــن دیگر مــواد لبنى، 
سرشــار از روى، هســتند که بــه بهبود 
عملکــرد سیســتم دفاعى بــدن کمک

 مى  کنند.
مرکبات و توت هــا را به رژیم 

غذایى بیافزایید
 ایــن را بدانید کــه ویتامیــن C، جلوى 
سرماخوردگى را نمى  گیرد، اما خوردن میوه 
 هایى که سرشار از این ویتامین هستند، به 
شما کمک مى کند تا هر چه سریع تر بهبود 
یابید. همچنین این دست از میوه  ها اندکى 
خاصیت ضد حساسیت دارند که به کاهش 

ناراحتى  هاى تنفسى نیز کمک مى  کنند.

از ادویه  جات بهره ببرید 
 سیر، زردچوبه، فلفل تند و سایر ادویه  جات 
طعم دهنده مى  توانند منجر به باز شــدن 

مجراهاى تنفسى و سینوسى شوند.
 

گوشت قرمز و غذاهاى دریایى 
مصرف کنید 

این دســته از موادغذایى را به دلیل میزان 
پروتئین موجود در آنهــا انتخاب کنید و به 

خاطر داشته باشید که آنها منابع 
غنى روى هستند.

راه هایى براى درمان سریع سرماخوردگى
خاط
ردن

بنى، 
هبود 
مک

ژیم

لوى
 میوه 
د، به

هبود 
دکى
هش

د.

از ادویه  جات بهره ببرید 
 سیر، زردچوبه، فلفل تند و سایر ادویه  جات 
طعم دهنده مى  توانند منجر به باز شــدن 

مجراهاى تنفسى و سینوسى شوند.

گوشت قرمزو غذاهاى دریایى 
مصرف کنید 

این دســته از موادغذایى را به دلیل میزان 
آنهــا انتخاب کنید و به  پروتئین موجود در

خاطر داشته باشید که آنها منابع 
غنى روى هستند.

سرماخوردگى

آب داغ، کمى عسل و چندقطره لیمو، مى تواند معجزه 
کند. حتمًا شــما هم این ادعا را شــنیده اید. ایرانیان، 
هندى ها و چینى هاى باســتان، معتقدند که نوشیدن 
آب گرم، به ویژه اگر با لیموى تازه و عسل ترکیب شده 

باشد، به  بدن شما فواید بسیارى مى رساند.
شاید شما هم با اســتفاده از یافته هاى آنها، بتوانید از 
بیمارى هاى شایع این فصل مصون بمانید. پس بهتر 

است این مطلب را با دقتى بیش از همیشه بخوانید.

از ادویه  جات بهره ببرید 
افزایش وزن یکى از مشکالت شایع در پاییز و زمستان 
است. شــمایى که به بهانه خنک شدن هوا و وزیدن 
باد یا به دلیل زود تاریک شــدن هوا، از ورزش کردن 
پرهیز مى کنید، احتماال تا شــروع فروردین ماه، چند 
کیلویى وزن اضافه مى کنید؛ اما اگر به توصیه محققان 
عمل کنید و صبح تان را با آب گرم و لیمو شروع کنید، 
بدن تان براى ســوزاندن انرژى بیشــتر در طول روز 

آماده مى شود.

سینوزیت نمى گیرید
نوشــیدن آب گرم، یکى از راه هــاى خانگى درمان 
ســینوزیت و از بین بــردن عفونت هاى تنفســى 
است. نوشیدن آب گرم به شــما براى تخلیه مخاط 
بینى کمک مى کنــد و نمى گذارد که ســینوزیت و 
سرماخوردگى، روزهاى سختى را براى تان به ارمغان 

بیاورد.

دندان هاى تان نمى پوسد
خوردن آب گرم و ســرد در فاصلــه اى کوتاه براى 
دندان ها مضر استt اما به گفته محققان، با نوشیدن 
آب گرم مى توانید مینــاى دندان تان را تقویت کنید. 
ازنظر محققان، نوشــیدن آب گرم، عمر دندان هاى 

ترمیم شده را هم بیشتر مى کند.

غذاى تان بهتر هضم مى شود
براى جلوگیرى از ســوءهاضمه، یبوســت و دیگر 
مشکالت گوارشى، سراغ آب گرم بروید. آب گرم روده 
را تحریک مى کند و دستگاه گوارش شما را به تحرك 
بیشتر وامى دارد. البته اگر روده هاى تان پرکار شده اند 
یا دچار اسهال شــده اید، نباید ســراغ این نوشیدنى

 بروید.

سموم بدن تان دفع مى شود 
یکى از راه هاى بیرون رفتن ســموم از بدن، تعریق 
اســت و اگر به طور منظم، ترکیب آب گرم و لیمو را 
بنوشید، بدن تان آسان تر این سموم را از پوست شما 

بیرون مى فرستد.

درد نمى کشید 
آب گرم، یک مسکن طبیعى است. وقتى یک لیوان 
آب گرم مى نوشید، جریان خون در بافت هاى بدن تان 
افزایش پیدا مى کند، عضالت تان آرام مى شوند و کمتر 

احساس درد مى کنید. 

هر ساعتى که از آغاز فصل پاییز مى گذرد، رفته رفته 
ذرات معلق در هوا بیشتر و بیشتر مى شوند

آذر وفــادار، متخصص تغذیــه در ارتبــاط با کمتر 
آسیب دیدن بدن در برابر آلودگى هوا گفت: مصرف 
سبزیجات پهن برگ و میوه هاى حاوى ویتامین C را 
فراموش نکنید، نوشیدن شیر سبب پاك شدن سیستم 

گوارش بدن شده و به دلیل باال رفتن میزان کلسیم 
سیستم ایمنى نیز تقویت مى شــود، انواع خشکبار و 
فرآورده هاى دریایى نیز به دلیل اینکه حاوى مقادیر 
باالى ویتامین E و فســفر هستند، سبب ایمن شدن 
بدن شما در برابر برخى بیمارى هاى ناشى از آلودگى 

هوا خواهند شد. 

متخصصان معتقدند ترکیب EGCG موجود در چاى 
سبز مى تواند به پیشگیرى از بیمارى آلزایمر کمک 
کند. هرچند نتایج مطالعات متعــدد تاکنون حاکى 
از ارتباط چاى ســبز با کاهش خطر ابتال به آلزایمر 
بوده، اما مکانیزم نهفته در ایــن ارتباط پیش از این 

نامشخص بوده است. 
آلزایمر بیمارى پیشرونده عصبى است که با کاهش 

قدرت حافظه و تفکر و بروز مشکالت رفتارى شناخته 
مى شود. علت دقیق بیمارى آلزایمر مشخص نیست 
اما کارشناسان معتقدند بتا آمیلوئیدها نقش کلیدى در 
این زمینه بازى مى کنند. این پروتئین ها به یکدیگر 
مى چسبند و پالك هایى را شــکل مى دهند که این 
پالك ها ارتبــاط بین ســلول هاى عصبى را مختل 

مى کنند. 

چرا باید روزتان را با آب گرم شروع کنید؟

تغذیه در هواى آلوده

چاى سبز از آلزایمر جلوگیرى مى کند

افرادى که دیابــت دارند باید بیــش ازدیگران مراقب 
سالمتى و خوراك خود باشند افراد دیابتى ضمن اینکه 
باید از خوردن زیاد میوه هاى شــرین خوددارى کنند، 
نمى توانند به طور مطلق مصــرف این میوه ها را حذف 
کنند. از همین رو بهتر اســت از میوه هایى مثل سیب، 

خیار، انگور قرمز استفاده کنند.
بیماران دیابتى باید غذاهاى اصلــى و میان وعده ها را 
در ساعات معینى مصرف کنند و تعداد و میزان مصرفى 
غذایى خود را زیر نظر پزشــک افزایش دهند. همچنین 
افراد  دیابتى باید ازمواد خوراکى که داراى مواد نگهدارنده 

است خوددارى کنند.
همچنین میوه هاى فصل و میــوه هاى که داراى رنگ 
غلیظى هستند براى پیشــگرى و براى بیماران دیابتى 
مفید است به طور مثال انگور قرمز و یا انار قرمز بهتر از 

سفید رنگ آن است .
افرادى که دیابت دارند نباید از میــل کردن میوه هاى 
شیرین پرهیز کنند چرا که بدن آنان نیز به این مواد غذایى 
احتیاج دارد وآنان نیز بایددر رژیم غذایى خو د باید روزى 

سه تا پنج بار میوه مصرف کنند.

دیابتى ها مصرف 
میوه هاى شیرین را  

حذف نکنند
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نصف جهان  سپاهان به شدت در چند پست نیاز به تقویت 
دارد. دست بســته آنها در فصل نقل و انتقاالت و اینکه 
بازیکنان برجسته ایرانى آزاد و آماده قرارداد نیستند آنها 
را وسوسه کرده تا نیم نگاهى به لیست خروجى دیگر تیم 
ها در نقل و انتقاالت زمستانى بیاندازد، نگاهى که بیشتر 
متوجه استقالل است. به هر حال آبى هاى تهران در این 
فصل، بازیکن شاخص کم ندارند و خروجى هاى آنها که 
با دیدگاه هاى «وینفرد شفر» همخوانى ندارند هم مى 

توانند بازیکنان باکیفیتى باشند.
نگاهى بیاندازیم به  بازیکنانى که احتماًال مورد  خواست 
سرمربى آلمانى استقالل نیســت و آنهایى که ممکن 
است در رادار باشگاه ســپاهان براى جذب قرار بگیرند. 
در روزهاى اخیر رسانه ها در این مورد گمانه زنى هاى 
مختلفى داشته اند.شفر در حالى کار خود را با استقالل 
شروع کرد که انتظار مى رفت بتواند در همین فرصت 
اندك تغییرى هــر چند کوچــک در روند 
بازى آبى پوشــان ایجاد کند اما این تیم 
در نخستین تجربه شــفر در ورزشگاه 
آزادى برابر فوالد به تساوى بدون گل 
رسید و بدتر از نتیجه اینکه نتوانست 
نمایش قابل قبولى داشته باشد. 
بازى ســرد و کسل کننده 
استقالل در ورزشگاه آزادى 
و روند برخــى از بازیکنان 
این تیم که از ابتداى فصل 
نتوانســته اند انتظــارات را 
برآورده کنند شفر را در همین 
روزهاى آغازین به این نتیجه 
رســانده که در  اولین فرصت 
دست به خانه تکانى بزند. خانه 
تکانى که مى تواند تغییرات 
گســترده اى را در تیــم 
اســتقالل به همراه 

داشته باشد.

بى تردید هستند بازیکنانى که به آنها فرصت کافى هم 
داده شده اما نتوانســتند انتظارات را با پیراهن استقالل 
برآورده کنند. بازیکنانى کــه در دوران حضور علیرضا 
منصوریان هم کمتر از حد انتظار ظاهر شــدند و افت 
کیفى آنها در نهایت به افت کیفى تیمى منجر شــد تا 
آبى هاى پایتخت یکى از ضعیف ترین مقاطع تاریخى 
خود را تجربه کنند. راهکار شفر باتجربه، خانه تکانى در 
استقالل است. آن هم خانه تکانى در اولین فرصت در 
نیم فصل و با باالترین کیفیت. در همین راستا مى توان 
گفت کم نیستند آبى پوشانى که نامشان در دفترچه شفر 
یادداشت شده و کاندیداى نزدیک شدن به در خروجى 

باشگاه هستند.
مجتبى جبارى را شــاید بتوان اولین جدا شده استقالل 
دانســت. هافبک با تجربه اى که نظــرات متفاوتى در 
خصوص بازگشتش به استقالل وجود داشت و حضور 
او در این تیــم موافقان و مخالفانى داشــت. جبارى به 
همراه رحمتى نفراتى بودند که در آخرین روزهاى حضور 
منصوریان در استقالل توسط هیئت مدیره از حضور در 
تمرین منع شدند. دورى جبارى از تمرین تاکنون ادامه 
دارد. شواهد نشــان مى دهد که رغبتى براى بازگشت 
جبارى به جمع آبى پوشان نیست و مى توان این بازیکن 
قدیمى فوتبال کشــور را اولین آبى پوشى دانست که از 
این تیم جدا مى شود. با توجه به حضور ناموفق قبلى این 
بازیکن در جمع زردهاى اصفهان، این بازیکن به هیچ 

وجه مدنظر سپاهان نیست.
یعقوب کریمى از بازیکنانى بود که تمدید قراردادش با آبى 
پوشان در ابتداى این فصل پاشنه آشیل نقل و انتقاالتى 
این باشگاه محســوب شــد. در فضایى که هواداران 
اســتقالل بابت نقل و انتقاالت این باشگاه سرمست 
بودند، تمدید قرارداد با این بازیکن مورد انتقاد قرار گرفت. 
کریمى در فصل گذشته هم در حد انتظار ظاهر نشد و 
در این فصل  نتوانسته شــرایط ایده آلى را تجربه کند. 
کریمى مى تواند یکى از نزدیک ترین بازیکنان به درب 
خروجى استقالل در نیم فصل دوم باشد. او خیلى مدنظر 

سپاهانى ها نیست و با توجه به افت یکى دو فصل اخیر، 
عالقه اى براى بازگشت او به اصفهان وجود ندارد.

حسن بیت سعید یکى از بهترین بازیکنان دو سه فصل 
اخیر در لیگ برتر بود و در ابتداى این فصل با پیشنهادات 
فراوانى روبه رو بود، سرانجام اســتقالل را براى ادامه 
فوتبالش برگزید و یکى از اولین نفراتى بود که با این تیم 
به توافق رسید و از اولین خریدهاى این فصل استقالل 
محسوب مى شود. بیت سعید در اکثر بازى هاى این فصل 
آبى پوشان حضور داشته اما نه تنها در زدن گل و ارسال 
پاس گل توفیقى نداشته، حتى عملکرد او هم آنطور که 
باید و شاید قابل دفاع نبوده است. سپاهان فصل گذشته 
هم به دنبال او بود که در نهایت انتقال بیت ســعید به 

اصفهان میسر نشد. او یکى از بازیکنانى است که سپاهان 
بدش نمى آید در ازاى معاوضه با یکى از بازیکنانش او را 

به اردوگاه زرد بیاورد.
سجاد شهباززاده هم که با سر و صداى استقالل و مبلغ 
قابل توجهى به جمع آبى پوشان بازگشت تا امید اول خط 
حمله اســتقالل در این فصل باشد، در پایان هفته نهم 
هنوز انتظارات را برآورد نکرده است. البته شهباززاده چند 
بازى تیمش را به دلیل آسیب دیدگى از دست داد. اما او در 
بازى هایى هم که حضور داشت در گلزنى و پاس گل بى 
اثر بوده. شهباززاده فرصت چندانى ندارد تا اعتماد شفر را 
به دست آورد. با توجه به اینکه مهاجمان فعلى سپاهان 
دستکم کیفیتى بهتر از ســجاد را دارند نمى توان براى 

حضور او در اصفهان شانسى قائل شد.
«لئونــاردو پادوانى» هم از 

مدافعین آبى هاســت 
که حتى اگر از ســن و 
سال تقریبًا باالى او هم 
بگذریم، عملکردش فارغ 
از سن و ســال در این 

چندان  فصل 

قابل توجه نبوده. قطعًا شفر مثل «کارلوس کى روش» 
از این پس از روزبه چشمى در قلب خط دفاعى تیمش 
استفاده مى کند تا با زوج چشمى - حسینى فاکتور سن 
را در خط دفاعى تیمش کاسته و بر فاکتور سرعت در آن 
بیافزاید و به این ترتیب ضریب آســیب پذیرى ساختار 

دفاعى تیمش را پایین بیاورد.
از آنجایى که اســتقالل در این پست «عظیم گوگ» 
جوان را هــم دارد و در صورت نیاز فرشــید باقرى هم 
توانایى حضــور در این پســت را دارد و از همه مهمتر 
اینکه براى نیم فصل دوم پژمان منتظرى هم به شرایط 
بازى باز مى گردد، پادوانى را مى تــوان گزینه اى براى 

با جدایى از جمع آبى پوشان در این تیم دانست. 
توجه به اینکه لیســت خارجى هاى سپاهان 
پر اســت و خارج کردن یکى از آنها تبعات و
 هزینه هاى متعددى دارد سپاهانى ها خیلى 

به فکر بازگرداندن پادوانى نیستند.
 «سرور جپاروف» از دیگر بازیکنانى است 

که ســپاهانى ها امیدوارند شفر 

در راستاى 
جوانگرایى خیلى 
بــه او بــازى ندهد تا 
شرایط خروجش از استقالل مهیا شود 
و دوباره به سپاهان بیاید. هر چند نوشتیم 
که لیست خارجى هاى سپاهان پر است و 
خروج یکى از خارجى ها براى سپاهان 
هزینه بر است، اما کیفیت هاى جپاروف 
آنقدر باالست و آنقدر سپاهانى ها در 
نیم فصل گذشته از او  خاطرات خوب 
دارند که حاضرند «رافائل» را از 
لیست خارج کنند و بازیکن سابق 
سال فوتبال آسیا را دوباره به 

جمع خود باز گردانند.

 ســایت «اســپورت 24» یونان گزارشــى را درباره 
کریم انصــارى فرد، مهاجــم ایرانــى المپیاکوس 
نوشت و او را بازیکنى ســریع و فرصت طلب عنوان 

کرد. 
این سایت یونانى ابتدا به سختى هاى کریم در دوران 
«بســنیک هاسى»، ســرمربى ســابق المپیاکوس 
پرداخت که جایى در ترکیب تیم نداشــت ولى زمان 
محــدودى که به زمین بــازى مى آمد بســیار مفید 

بود.
این سایت یونانى آمار این فصل کریم در سوپر لیگ 
یونان را منتشر کرد و نوشــت: انصارى فرد در سوپر 

لیگ یونان شــش بار فرصت بازى پیــدا کرد و در 
مجموع 198 دقیقه بازى کرد که در این مدت موفق 

شد سه گل به ثمر برساند و یک پاس گل بدهد. 
آمار گلزنى او 50 درصد یعنى هر دو بازى یک گل به 
رثمر رسانده است و از این حیث که مدتى کمى در این 
شــش بار فرصت بازى پیدا کرده و نهایت استفاده را 
کرده است، نشــان مى دهد که بسیار سریع و فرصت 

طلب بوده است.
البته انصارى فرد با توجه بــه اینکه 198 دقیقه بازى 
کرده است هر 66 دقیقه یک گل براى تیمش به ثمر 

رسانده است و از این بابت نیز آمار خوبى دارد.

تیم ذوب آهن بر اســاس ادعاى کارشناسان در هفته 
هاى گذشــته لیگ برتر از داورى ضربه زیادى خورده 
است. در برنامه 90 نیز مشــخص شد دو اشتباه داورى 
در دیــدار ذوب آهن – پدیده، این بازى را به مســاوى 

کشانده است.
این در حالى است که امیر قلعه نویى، سرمربى ذوب آهن 
در نشســت خبرى بعد از دیــدار با پدیده نســبت به 
تصمیمات داورى اعتراض داشت و این چندمین بارى 
بود که در طول فصل نســبت به این مســائل واکنش 

نشان مى داد.
احسان بعیدى،  مدیر رسانه اى ذوب آهن در این خصوص 
اظهار داشــت: در دیدار هفته نهم یک پنالتى اشتباه به 

سود پدیده گرفته شــد که مى توانست موجب شکست 
تیم ما شود. ضمن اینکه اوت اعالم شده روى گل اول 
پدیده باید به سود ما اعالم مى شد که به حریف داده شد. 

خوشبختانه در برنامه 90 این موضوع تأیید شد.
وى در ادامه گفت: تاکنــون 9 هفته از لیگ برتر و یک 
دیدار جام حذفى گذشته است و در این ده بازى حداقل 
در پنج دیدار، اشتباه فاحش داورى در نتیجه رقابت هاى 
ما تأثیرگذار بوده است. در بازى با فجرسپاسى در جام 
حذفى، در دیدار با پیکان،  نفت آبادان، پدیده و ســایپا 
هم داورى در نتیجه بــازى تأثیرگذار بود که این موارد 
در برنامه 90 تمامًا به اثبات رسید و اگر این تصمیمات 

اشتباه نبود جایگاه ما در جدول تفاوت زیادى داشت.

انصارى فرد، سریع و فرصت طلب ناراحتى ذوب آهن از اشتباهات پرتعداد داورى

هادى ساعى، در رابطه با اینکه تصمیم گرفته است در انتخابات فدراسیون تکواندو ثبت نام نکند، گفت: 
همانطور که قبًال گفته بودم من به دنبال گرفتن پست وجایگاه نیستم. در طول این سال ها به اندازه کافى 
پست و جایگاه داشــته ام و به لطف خدا در تکواندو هم هادى ساعى جایگاه مشخصى دارد. افرادى که 
تا به این لحظه در انتخابات ثبت نام کردند قطعًا افرادى هستند که توانایى کمک کردن به تکواندوى 

ایران را در شرایط فعلى دارند.
دارنده سه مدال المپیک در ادامه صحبت هایش خاطرنشان کرد: یکى از دالیلى که در انتخابات ریاست 
فدراسیون تکواندو ثبت نام نکردم این بود که خواستم به همه آقایان ثابت کنم که اگر در طول این مدت 
از عملکرد ضعیف مدیریت فدراســیون تکواندو انتقاد کردم به دنبال پست نبوده و نیستم. من همیشه 
روى حرف هایم بوده و هســتم و حاال هم با ثبت نام نکردن در انتخابات ثابت کردم که من دلم براى 
تکواندو و جوانان مى سوزد که از عملکرد ضعیف مدیریت تکواندو انتقاد کردم.  همه خانواده تکواندو که 
این روزها در مورد تکواندو انتقاد دارند، به این دلیل است که دلشان براى این رشته مى سوزد. همه افراد 
ثبت نام کننده در انتخابات مورد تأیید من هســتند به غیر از پوالدگر که تکواندو را به این روز انداخته

 است.
ساعى در مورد ثبت نام خود در انتخابات کمیســیون ورزشکاران کمیته ملى المپیک، گفت: به هر حال 
چندین سال است که در کمیسیون ورزشکاران تالش مى کنیم و بنده در این دوره ثبت نام کردم. خدا را 
شکر کمیسیون ورزشکاران جایگاه خود را در کمیته ملى المپیک پیدا کرده است. انتخابات برگزار خواهد 
شد و کسانى که رأى مى آورند در این کمیسیون حضور خواهند داشت. شش نفر از ورزشگاران به مجمع 
کمیته ملى المپیک راه خواهند یافت و امیدوارم هر کدام از قهرمانان ما انتخاب شدند بتوانند براى ورزش 

ایران فایده داشته باشند.

سپاهان به دنبال مغضوبین شفر!

نصف جهــان  شاید دیر یا زود دوباره شاهد این باشیم که ویسى بار سفر را 
ببندد و استقالل خوزستان را ترك کند. او این روزها از مشکالتى مى گوید 

که او را به ستوه آورده است.
استقالل خوزستان با هدایت ویسى با نتایج ضعیف در جایگاه پانزدهم قرار 
دارد، جایگاهى که در شأن قهرمان اســبق فوتبال ایران نیست.استقالل 
خوزستان  در سال 92 موفق شد با رأى کمیته انضباطى براى تیم تبریزى، 
به لیگ سیزدهم صعود کند. مسئوالن این تیم اهوازى پس از صعود، عبدا... 
ویسى را به عنوان سرمربى خود انتخاب کردند و ویسى، هدف فصل اول 

حضور در استقالل خوزستان را بقا دانست.
خریدهایى چون ایمان مبعلى، عادل کاله کج، میالد مى داوودى، سهراب 
بختیارى زاده، حسین کعبى و... براى رسیدن به چنین هدفى بود که البته در 

پایان راه و با اندکى خوش شانسى به دست آمد.
در فصل دوم حضور این تیم در لیگ برتر اما ویســى تمام این بازیکنان 
باتجربه را دیپورت کرد و بازیکنان عموماً غیربومى را به تیمش آورد که در 

نهایت با حضور در پلى آف و شکست مس کرمان در لیگ ماندند.
در لیگ پانزدهم اما ورق برگشــت، حضور پرتعداد بازیکنان فوالدنوین 
قهرمان لیگ یک(عاشورى، بیت سعید، زبیدى، جانفزا و کعبى) و خریدهاى 
جوان و نه چندان مطرح نظیر پیمان شــیرزادى و دانیال ماهینى در کنار 
تجربه بازیکنانى چون موسى کولیبالى، محمد طیبى، ِدخسوس، نصارى، 

میثم دورقى و هادى خنیفر باعث شد تا این تیم به قهرمانى برسد.
هنوز ده روز از قهرمانى این تیم نگذشــته بود که ویســى وضعیت مالى 
ضعیف براى لیگ شــانزدهم و حضور در لیگ قهرمانان آســیا را پیش 
بینى کرد و بار سفر بست تا پورموسوى ســرمربى این تیم شود. اما آنقدر 
وضعیت مالى این تیم بد بود که پول هتل هاى این تیم را مربى، سرپرست 
و یا حتى بازیکن شــاغل در لیگ قطر مى داد. با وجود این، این تیم نتایج 
خوبى گرفت و توانست سربلند از مسابقات بیرون بیاید. ابتداى فصل سید 
سیروس پورموسوى که از نامهربانى ها به شدت گالیه داشت، قصد رفتن 
کرد و اعالم کرد اگر وضعیت مالى درست نشــود، در این تیم نمى ماند و 

همینگونه هم شد.
پورموســوى به فوالد رفت تا در نهایت ویسى که از سپاهان کنار گذاشته 

شده بود، به اهواز بازگردد.
رفتن 20 بازیکن این تیم عموماً به دلیل پرداخت نشدن معوقات باعث شد 
تا شاکله اصلى این تیم دچار دگرگونى بشود، او کولیبالى، دورقى و نصارى 
را به تیمش بازگرداند و سعى کرد با خریدهاى موفق بتواند موفقیت هاى 
قبلى را تکرار کند؛ اما تا کنون اینگونه نشده است. شکست 6بر صفر برابر 
ذوب آهن و اتفاقات نه چندان حســاس در رختکن باعث شــد تا به طرز 

عجیبى دو بازیکن این تیم کنار گذاشته شوند و مشکالت بیش از پیش شود.
استقالل خوزستان حال با 7 امتیاز در جایگاه پانزدهم قرار دارد و براى رهایى 

از این وضعیت باید بتواند در بازى هاى آینده نتایج خوبى بگیرد.
 ویسى، سرمربى استقالل خوزستان این روزها حسابى از نبود ساختار و تیم 
قوى در این باشــگاه گالیه مى کند و مى گوید که از برخى شرایط به ستوه 
آمده است، با این حال، ویسى اشاره اى به این نکته نکرده که سه سال پیش 
وقتى همین استقالل خوزســتان را تحویل گرفت، خبرى از وجود یک تیم 
قوى در این باشــگاه نبود و با همت وى و تالش شاگردان او و در سایه کار 
گروهى بود که از یک استقالل خوزستان متوسط، قهرمان لیگ کشور ساخته 
شد و با طراحى و ابتکار او بود که بازیکنان این تیم شخصیت پیدا کردند. اگر 
ویسى در آن زمان از مجموعه اى که اکثر نفراتش «لیگ یکى» بودند تیمى 
را ساخت که عنوان قهرمانى لیگ برتر را تصاحب کرد، چرا امروز در موقعیتى 
تقریباً مشابه از انجام کارى از همان قبیل باز مى ماند؟ عالوه بر اینکه ترکیب 
امسال آبى هاى خوزستان از ترکیبشان در لیگ پانزدهم قوى تر و کارآزموده تر 
است و بازى کردن امثال شیخ ویســى، دورقى، ریکانى، نصارى، دغاغله، 
کرمالچعب، عقیل کعبى و البته موســى کولیبالى که از بازیکنان محبوب 
ویسى است، در ترکیب فعلى آبى هاى خوزستان سند صحت این مدعاست. 
حال آنکه او در لیگ پانزدهم بسیار کم  نام و نشان تر از امروز کار مى کرد و با 
طراحى فنى او و حرکت تدوین شده تیم بود که آبى هاى خوزستان یکى از 
شگفتى هاى بزرگ تاریخ لیگ برتر ایران را رقم زدند و در شرایطى قهرمان 

شدند که هیچکس امیدى به قهرمانى آنها نداشت.
 ویسى در این حد فاصل به ســپاهان رفت اما آنجا هم تا پایان فصل دوام 
نیاورد و در هفته بیست و چهارم از لیگ شانزدهم صحنه را به سود «زالتکو 
کرانچار» خالى کرد. ویسى پیش تر در پیکان نیز روزهاى سخت و نزدیک 
به ســقوط را تجربه کرده بود و حتى در فصل اول حضورش در اســتقالل 
خوزســتان نیز فقط زندگى در اواخر جدول و پس زدن کابوس ســقوط را 
حس کرده بود. او به هر دلیل در فصل دوم حضورش در استقالل خوزستان 
موفق بود اما به نظر مى رســد در همان تاریخ و زمان و در چارچوب همان 
رویداد متوقف مانده است و میل حرکت به سمت جلو و تازه تر شدن را ندارد. 
به هم ریختن ترکیب تیم پردوام ســپاهان تا حد 80 درصد اشتباه بزرگى 
از جانب وى بود که بالیاى آن ابتدا بر ســر خود او نازل شــد و بازگشت به 
استقالل خوزستان تدبیرى اشتباه تر، زیرا همگى با در ذهن داشتن واقعه دو 
فصل پیش فقط از او تکرار قهرمانى را مى خواهند و این امر در حال حاضر  
نزدیک به غیرممکن است و در صورت تکرار و استمرار این روند ویسى در 
همین تیم نیز ماندگارى چندانى نخواهد داشت و باید براى کوچ بعدى اش 

آماده شود.

ویسى 
هادى ساعى با اشاره به در بن بست!

عدم ثبت نامش در 
انتخابات فدراسیون تکواندو:

همه را تأیید 
مى کنم

 غیر از پوالدگر

نصف جهان  سپاهانبه شدت در چند پست نیاز به تقویت
دارد. دست بســته آنها در فصل نقل و انتقاالت و اینکه 
بازیکنان برجسته ایرانى آزاد و آماده قرارداد نیستند آنها 
را وسوسه کردهتا نیم نگاهى به لیست خروجى دیگرتیم

ها در نقل و انتقاالت زمستانى بیاندازد، نگاهى که بیشتر 
متوجه استقالل است. به هر حال آبى هاى تهران در این 
فصل، بازیکن شاخص کم ندارند و خروجى هاى آنها که 
با دیدگاه هاى «وینفرد شفر» همخوانى ندارند هم مى

توانند بازیکنان باکیفیتى باشند.
نگاهى بیاندازیم به  بازیکنانى که احتماًال مورد  خواست 
سرمربى آلمانى استقالل نیســت و آنهایى که ممکن 
است در رادار باشگاه ســپاهان براى جذب قرار بگیرند. 
در روزهاى اخیر رسانه ها در این مورد گمانه زنى هاى 
مختلفى داشته اند.شفر در حالى کار خود را با استقالل 
شروع کرد که انتظار مىرفتبتواند در همین فرصت

اندك تغییرى هــر چند کوچــک در روند 
بازى آبى پوشــان ایجاد کند اما این تیم 
در نخستین تجربه شــفر در ورزشگاه 
آزادى برابر فوالد به تساوىبدون گل

رسید و بدتر از نتیجه اینکه نتوانست 
نمایش قابل قبولى داشته باشد. 
و کسل کننده  بازى ســرد
استقالل در ورزشگاه آزادى 
و روند برخــى از بازیکنان 
این تیم که از ابتداى فصل 
نتوانســته اند انتظــارات را

برآورده کنند شفر را در همین 
روزهاى آغازین به این نتیجه 
رســانده که در اولین فرصت

دست به خانه تکانى بزند. خانه 
تتکتکتکانى که مى تواند تغییرات 
گگگگگگگگسگگسگگگسگسگســترده اى را در تیــم 
اســتقالل به همراه

داشته باشد.

بى تردید هستند بازیکنانىکه به آنها فرصتکافى هم
داده شده اما نتوانســتند انتظارات را با پیراهن استقالل 
برآورده کنند. بازیکنانى کــه در دوران حضور علیرضا 
افت  حد انتظار ظاهر شــدند و کمتر از منصوریان هم
کیفى آنها در نهایت به افت کیفى تیمى منجر شــد تا 
آبى هاى پایتخت یکى از ضعیف ترین مقاطع تاریخى 
خود را تجربه کنند. راهکار شفر باتجربه، خانه تکانى در 
خانه تکانى در اولینفرصت در استقالل است. آن هم
نیم فصل و با باالترین کیفیت. در همین راستا مى توان

گفت کم نیستند آبى پوشانى که نامشان در دفترچه شفر 
یادداشت شده و کاندیداى نزدیک شدن به در خروجى 

باشگاه هستند.
مجتبى جبارى را شــاید بتوان اولین جدا شده استقالل 
دانســت. هافبک با تجربه اى که نظــرات متفاوتى در 
داشت و حضور خصوص بازگشتش به استقالل وجود

او در این تیــم موافقان و مخالفانى داشــت. جبارى به 
همراه رحمتى نفراتى بودند که در آخرین روزهاى حضور 
منصوریان در استقالل توسط هیئت مدیره از حضور در 
تمرین منع شدند. دورىجبارى از تمرین تاکنون ادامه 
دارد. شواهد نشــان مى دهد که رغبتى براى بازگشت 
جبارى به جمع آبى پوشان نیست و مى توان این بازیکن 
قدیمىفوتبال کشــور را اولین آبى پوشىدانست که از

این تیم جدا مى شود. با توجه به حضور ناموفق قبلى این 
بازیکن در جمع زردهاى اصفهان، این بازیکن به هیچ 

وجه مدنظر سپاهان نیست.
یعقوبکریمى از بازیکنانى بود که تمدید قراردادش با آبى

پوشان در ابتداى این فصل پاشنه آشیل نقل و انتقاالتى 
این باشگاه محســوب شــد. در فضایى که هواداران 
انتقاالت این باشگاه سرمست  بابت نقل و اســتقالل
بودند، تمدید قرارداد با این بازیکن مورد انتقاد قرار گرفت. 
کریمى در فصل گذشته هم در حد انتظار ظاهر نشد و 
در این فصل  نتوانسته شــرایط ایده آلى را تجربه کند. 
کریمى مىتواند یکى از نزدیک ترینبازیکنان به درب

خروجى استقالل در نیم فصل دوم باشد. او خیلى مدنظر 

با توجهبه افت یکى دو فصل اخیر، سپاهانى ها نیست و
عالقه اى براى بازگشت او به اصفهان وجود ندارد.

حسن بیت سعید یکى از بهترین بازیکنان دو سه فصل 
ابتداى این فصل با پیشنهادات  اخیر در لیگ برتر بود و در
فراوانى روبه رو بود، سرانجام اســتقالل را براى ادامه 
فوتبالش برگزید و یکى از اولین نفراتى بود که با این تیم 
به توافق رسید و از اولین خریدهاى این فصل استقالل 
محسوب مى شود. بیت سعید در اکثر بازىهاى اینفصل

آبى پوشان حضور داشته اما نه تنها در زدن گل و ارسال 
پاسگل توفیقى نداشته، حتى عملکرد او هم آنطور که 
باید و شاید قابل دفاع نبوده است. سپاهان فصل گذشته 
هم به دنبال او بود که در نهایت انتقال بیت ســعید به 

اصفهانمیسر نشد. او یکى ازبازیکنانى است که سپاهان
بدش نمى آید در ازاى معاوضه با یکى از بازیکنانش او را 

به اردوگاه زرد بیاورد.
سجاد شهباززاده هم که با سر و صداى استقالل و مبلغ

قابل توجهى به جمع آبى پوشان بازگشت تا امید اول خط 
حمله اســتقالل در این فصل باشد، در پایان هفته نهم 
هنوز انتظارات را برآورد نکرده است. البته شهباززاده چند 
بازى تیمشرا به دلیل آسیب دیدگى از دست داد. اما او در

بازى هایى هم که حضور داشت در گلزنى و پاس گل بى 
اثر بوده. شهباززاده فرصت چندانى ندارد تا اعتماد شفر را 
به دست آورد. با توجه به اینکه مهاجمان فعلى سپاهان 
دستکم کیفیتى بهتر از ســجاد را دارند نمى توان براى 

حضور او در اصفهان شانسى قائل شد.
«لئونــاردو پادوانى» هم از 

مدافعین آبى هاســت 
که حتى اگر از ســن و 
سال تقریبًا باالى او هم 
بگذریم، عملکردش فارغ
این از سن و ســال در

چندان  فصل 

مثل«کارلوسکى روش» قابل توجه نبوده. قطعًا شفر
از این پس از روزبه چشمى در قلب خط دفاعى تیمش 
استفاده مى کند تا با زوج چشمى - حسینى فاکتور سن 
را در خط دفاعى تیمش کاسته و بر فاکتور سرعت در آن 
بیافزاید و به این ترتیب ضریب آســیب پذیرى ساختار 

دفاعى تیمش را پایین بیاورد.
از آنجایى که اســتقالل در این پست «عظیم گوگ» 
و در صورت نیاز فرشــید باقرى هم جوان را هــم دارد

از همه مهمتر  توانایى حضــور در این پســت را دارد و
اینکه براى نیم فصل دوم پژمان منتظرى هم به شرایط 
بازى باز مى گردد، پادوانى را مى تــوان گزینه اى براى 

آبىپوشان در این تیم دانست.  جمع باجدایى از
توجه به اینکه لیســت خارجى هاى سپاهان 
پر اســت و خارج کردن یکى از آنها تبعات و
 هزینه هاىمتعددى داردسپاهانىها خیلى

به فکر بازگرداندن پادوانى نیستند.
 «سرور جپاروف» از دیگر بازیکنانى است 

که ســپاهانى ها امیدوارند شفر

در راستاى 
جوانگرایى خیلى

بــه او بــازى ندهد تا 
شرایط خروجش از استقالل مهیا شود 
و دوباره به سپاهان بیاید. هر چند نوشتیم 
که لیست خارجىهاى سپاهان پر است و

خروج یکى از خارجى ها براى سپاهان 
هزینه بر است، اما کیفیت هاى جپاروف 
آنقدر سپاهانى ها در باالست و آنقدر

نیم فصل گذشته از او  خاطرات خوب 
دارند که حاضرند «رافائل» را از 
لیست خارج کنند و بازیکن سابق 
سال فوتبال آسیا را دوباره به 

جمع خود باز گردانند.

سپاهان به دنبال مغضوبین شفر!
گزارش نصف جهان از تالش زردها براى خریدهاى جدید

ویسى 
در بن بست!
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ســعید آذرى، مدیرعامل ذوب آهــن در این خصوص 
که چندى قبل گالیه هایى بابت ســرباز شدن احتمالى 
برخى از بازیکنانش داشت و اینکه ممکن است عده اى 
زیر پاى آنها بنشینند تا بازیکنان در آستانه سربازى خود 
را ســرباز کنند، تصریح کرد: بحث من کالن تر از این 
صحبت هاســت. من مى گویم اگر قرار است تصمیمى 
درباره بازیکنان ســرباز گرفته شــود نباید تصمیمات 
رنگى باشد. نباید اینطور مطرح شود که مجوز استفاده از 
بازیکنان پایه که به سرباز شدن نزدیک هستند، فقط براى 
دو باشگاه خاص باشد. البته ما این شایعات را شنیده ایم 
و اصًال نمى دانیم چنین مباحثى به صورت رسمى مطرح 
شده اســت یا نه که اگر راست باشد ظلم على السویه به 

سایر باشگاه هاست به خصوص باشگاه هایى مثل فوالد، 
سپاهان، ذوب آهن و پیکان که بازیکن ساز هستند.

آذرى در بخش دیگرى از سخنانش گفت: بدهى سازمان 
لیگ به باشــگاه ها واقعاً معضل است. همین االن شما 
به ســازمان لیگ مراجعه کنید مى گویند مثًال باشگاه 
ذوب آهن 160 میلیون تومان به این ســازمان بدهکار 
است اما از آن طرف ســازمان لیگ هنوز پول تبلیغات 
محیطى فصل گذشته را نداده است. من پیشنهادم این 
است که از این 35 میلیارد تومان پاس نشده بین باشگاه ها 
تقسیم بندى شود و به حساب باشگاه ها خوابانده شود تا 
به محض پاس شدن این پول خیلى از معضالت مالى 

باشگاه ها حل شود.

آخرین رده بندى تیم هاى ملى فوتبال دنیا توسط فیفا اعالم 
شد و بدین ترتیب تیم ملى به رتبه سى و چهارم تیم  رنکینگ 
رسید. جایگاهى که به نسبت رده بندى ماه قبل با سقوط 
9 پله اى را نشان مى دهد اما با وجود این، ملى پوشان ایران 

کماکان عنوان بهترین تیم آسیا را در اختیار دارند.
جدیدترین رده بندى تیم هاى ملى حاضر در فوتبال دنیا 
اعالم شد و جالب اینکه شش تیم اول این جدول بدون هیچ 
تغییرى در رتبه هاى ماه پیش خود قرار دارند. تیم هاى ملى 
فوتبال آلمان، برزیل، پرتغال، آرژانتین، بلژیک، لهستان، 
فرانسه، اسپانیا، شیلى و پرو تیم هاى اول تا دهم رده بندى 

فیفا را تشکیل مى دهند.
تیم ملى ایــران نیز در ایــن رده بندى توانســت به رده

 سى و چهارم دنیا دســت پیدا کند و مانند ماه هاى اخیر 
کماکان بهترین تیم آسیایى لقب گرفت. بعد از تیم ملى 
ایران تیم هاى ملى اســترالیا، ژاپن، چیــن، کره جنوبى، 
عربستان، امارات و ازبکستان دیگر تیم هاى ملى آسیایى 
در آخرین رده بندى فیفا محسوب مى شوند. با این تفاسیر 
ایران در آخرین رنکینگى که براى فیفا در راه ســیدبندى 
قرعه کشى جام جهانى از اهمیت برخوردار است به جایگاه 
مناسبى براى رسیدن به سید3 دست یافت تا حضورش در 
این سید قطعى به نظر برسد چون حداقل هشت تیم حاضر 
در روسیه 2018 رتبه اى پایین تر از ایران دارند و تیم اول 
آسیا قطعًا در قرعه کشى جام جهانى که آذرماه در مسکو 
برگزار مى شود در سید 3 جام جهانى حضور خواهد داشت.

ظلم على السویه به باشگاه ها ایران در سید 3 جام جهانى

بهاره حیاتى

همه مى دانند که مدیر عامل باشگاه سپاهان در طول سال هاى اخیر 
با نظر مستقیم مدیرعامل کارخانه فوالد مبارکه منصوب مى شود. 
این درست که طبق چارت و سلسله مراتب این انتخاب باید توسط 
هیئت مدیره  باشگاه صورت پذیرد اما در سال هاى گذشته اینگونه 
بوده که مدیرعامل کارخانه خطاب به هیئت مدیره سپاهان مى گفته 

که جلسه بگذارید و فالن فرد را انتخاب کنید!
بهرام سبحانى، مدیرعامل فعلى کارخانه فوالد مبارکه که یکى از 
مردان قابل اتکاى دولت در حوزه صنعت بوده در  ورزش خیلى نشان 
داده که به ثبات اعتقاد ندارد. او در بدو حضور در شرکت فوالد مبارکه 
در حالى که دو ماه بیشتر از مدیریت محمد ترابیان بر باشگاه سپاهان 
نمى گذشت او را عزل و مهرزاد خلیلیان را جایگزین وى کرد. عمر 
مدیریت خلیلیان بر باشگاه ســپاهان کمتر از یکسال و نیم بود و با 
توجه به اختالفات پیش آمده بین او و مدیر کارخانه، خلیلیان به طور 

ضربتى برکنار شد.
گویا در آخرین جلسه مابین سبحانى و خلیلیان بر سر بودجه تخصیص 
یافته به سپاهان اختالف نظر پیدا شــده و همچنین در موضوعى 
دیگر در جلسه، ســبحانى از خلیلیان انتقاد کرده که وى از سپاهان 
براى طرح و بزرگ کردن خود در رسانه ها و افکار عمومى استفاده 
مى کند و یادش رفته اگر کمک هاى آنان نبود، هیچ دستاوردى از 
جمله قهرمانى  فصل چهاردهم به دست نمى آمد.( این سخنان را 
مهرزاد خلیلیان در محافل مختلف بر زبان آورده است) این بحث ها و 
پاسخ هاى تند خلیلیان در جلسه کافى بود تا طومار وى در هم پیچیده 
شود و به صورت ضربتى  اخراج شود.  ساعاتى بعد  بهرام سبحانى 
با اصغر باقریان، معاون وقت اقتصادى باشگاه سپاهان و مدیرعامل 
اسبق باشگاه فوالد خوزستان جلسه اى مى گذارد و به او مأموریت 
مى دهد که خود را براى مدیریت باشگاه آماده کند. فرداى آن روز 
هیئت مدیره باشگاه، خواسته مدیرعامل کارخانه را اجابت مى کندو 

باقریان به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه سپاهان معرفى مى شود.
ســپاهان در عصر باقریان یکى از رخوت انگیزترین دوران خود را 
گذراند تا تنها پس از چند ماه، بهرام سبحانى از انتخاب خود که به 
پیشنهاد حسین کفعمى(نایب رئیس وقت هیئت مدیره سپاهان) 

انجام شده بود پشیمان شود.

 انحالل بسیارى از تیم هاى ورزشى باشگاه و توقف بسیارى از فعالیت 
هاى ورزشى و اجتماعى سپاهان که هیچکدام از آنها مورد اعتقاد 
باقریان نبود باعث شد تا همه از عملکرد او انتقاد کنند. یکى از بدترین 
نتایج تیم فوتبال بزرگساالن سپاهان در دوران وى رقم خورد و او با 
سه تغییر در کادر فنى سپاهان(فرکى، استیماچ، زاغى نژاد) دوران 
سیاهى را براى ســپاهان رقم زد و در فصل بعد نیز یکى از مسببان 

اصلى حضور باند ویسى در سپاهان بود.
سبحانى در ادامه عزم خود را براى تغییرات جدید در سپاهان جزم 
کرد، در ابتدا بنا به راهنمایى مشاوران خود اول باقریان را از هیئت 
مدیره باشــگاه کنار گذاشــت و فرد دیگرى را  جایگزین او کرد تا 
مدیرعامل بى اختیارتر از همیشه شود و بدون حق رأى در جلسات 
هیئت مدیره شرکت کند. این شرایط تحقیر کننده براى خیلى ها 
کافى بود که از سمت خود اســتعفا کنند، ولى ظاهراً باقریان از آن 
دسته افرادى بود که براى داشتن پست و عنوان حاضر هستند خود 
را با بسیارى از شرایط وفق دهند و با وجود بسیارى از اقداماتى که 
باعث تحقیر و پایین آمدن شــأن او مى شد حاضر بود همچنان در 

پست مدیرعاملى بماند.
چند ماه از آن رخداد گذشت و باالخره موعد تغییر کامل مدیرعامل بى 
اختیار سپاهان فرا رسید. تحلیل هاى موجود در کارخانه فوالد مبارکه 
به این جمع بندى رسیده بود که بهتر است فردى که سکاندار هدایت 
سپاهان مى شود از شرکت فوالد مبارکه و از پرسنل این کارخانه باشد. 
این تحلیل عملیاتى شد و محسن طاهرى که از  کارکنان شرکت 
فوالد مبارکه و از قهرمانان هندبال ایران بود به این عنوان دســت 
یافت. هیئت مدیره با برگزارى جلسه اى با اصغر باقریان خداحافظى 

کرد و طاهرى به عنوان مدیرعامل جدید زردها منصوب شد.
 حاال بیش از یکسال  از مدیریت طاهرى مى گذرد. وى با اینکه تجربه 
مدیریتى کالن را در کارنامه خود نداشت سعى کرد که باشگاه را تا 
حدى به دوران طالیى خود به سردمدارى محمدرضا ساکت بازگرداند 
و در برخى ابعاد موفق به این کار شد. وى سپاهان را که مى رفت به 
باشگاهى تک تیمى تبدیل شــود را تکانى داد و مجدداً بسیارى از 
تیم هاى منحل شده این باشگاه را احیا کرد. در فوتبال بزرگساالن هم 
به محض یک فرصت مناسب، عبدا...ویسى را که  مربى کوچکى براى 
سپاهان مى دانست از این تیم اخراج کرد و کرانچار را به عنوان گزینه 

خوشنام و محبوب هواداران دوباره به اردوگاه زرد آورد.

 وى البته هنوز کار داردکه  بتواند به عنوان یک مدیرعامل ششدانگ 
از عهده اداره باشگاه بزرگى مانند سپاهان بر بیاید ولى با توجه به همه 
مشکالتى که فراروى خود داشته مى توان به او نمره اى تقریباً قابل 
قبول را براى یکسال اخیر داد و اگر دل از سرمربیگرى هندبال بکند، 
قطعاً مى تواند با تمرکز ذهنى باال، در عنوان مدیرعاملى بهتر از اینها 

هم عمل کند.
حاال در این روزها و با توجه به اینکه وزیر جدید صنعت هم انتخاب 
شده و چند هفته اى است که کار خود را آغاز کرده است، شایعاتى 
مبنى بر تغییرات در رأس کارخانه فوالد مبارکه به گوش مى رسد، 
شایعاتى که در ادامه، تغییرات در باشگاه ســپاهان را هم به دنبال 

خواهد داشت.
امیر مسعود هراتیان، رئیس فعلى هیئت فوتبال استان اصفهان با 
سابقه مدیریت شرکت فوالد هرمزگان و از دست اندرکاران و اعضاى 
ارشد حزب اعتدال و توسعه( نزدیک ترین تشکیالت سیاسى به رئیس 
جمهور) که با دفتر رئیس قوه مجریه نیز رابطه مطلوبى دارد این روزها 
به عنوان یکى از گزینه هاى اصلى ریاســت کارخانه فوالد مبارکه 

اصفهان مطرح شده است.
هر چند ظاهراً دولت در حوزه صنعت از عملکرد سبحانى رضایت دارد 
ولى در روزهاى اخیر شایعه حضور هراتیان در شرکت فوالد مبارکه 

شدت گرفته است.
اگر این حضور در قطب صنعتى ایران قطعى شود، به نظرتان گزینه 
هراتیان براى باشگاه سپاهان چه کســى خواهد بود؟ پاسخ به این 
سئوال خیلى سخت نیســت!على اکبر ابرقویى نژاد، رئیس سابق 
هیئت فوتبال اســتان اصفهان از اعضاى حزب اعتدال و توسعه و 
نزدیک ترین یار ورزشى هراتیان است که به این منظور مدنظر قرار 
دارد و پس از ماه هایى که خیلى از او خبرى نیست، شاید با بازگشت 

به سپاهان سکوتش را بشکند.
باید منتظر ماند و دید که آیا دیدگاه ها و تغییرات مدنظر حزب اعتدال 
و توســعه مى تواند در شــرکت فوالد مبارکه و باشگاه سپاهان به 
سرانجام برسد و یا اینکه سبحانى در کارخانه و طاهرى هم در باشگاه 
به حیات خود ادامه خواهند داد. منتها امیدواریم سبحانى در صورت 
بقاى بیش از قبل به ثبات در باشگاه اعتقاد داشته باشد و اجازه دهد 
عمر مدیریت مدیرعامل ســپاهان حداقل از یکسال و نیم افزایش 

یابد!

گزارش نصف جهان از احتمال 2 انتخاب

گزینه حزب اعتدال و توسعه براى سپاهان

با گذشــت 9 هفته از لیگ برتر، هنوز دستمزد داوران براى 
قضاوت در لیگ برتر فوتبال پرداخت نشده است. 

  با وجود اینکه 9 هفته از لیگ برتر گذشــته است، داوران و 
کمک داوران، دستمزد قضاوت هاى خود را دریافت نکرده اند. 
همچنین داورانى که در لیگ دسته اول و دوم کار قضاوت را 
برعهده داشته اند، پولى نگرفته اند و حتى از سال گذشته نیز 
مطالباتى دارند. از طرفى، دستمزد داوران در سال هاى اخیر 
افزایشى نداشته و آخرین افزایش مربوط به دوران ریاست 
مهدى تاج، رئیس پیشین کمیته داوران و فعلى فدراسیون 

فوتبال بود.میزان پرداخت پولى که به داوران و کمک داوران 
براى قضاوت داده مى شــود، در نوع خود جالب است. داور 
وســط براى هر قضاوت در لیگ برتر باید مبلغ 650 هزار 
تومان بگیرد که با احتساب مالیات رقم پرداختى به 585 هزار 
تومان مى رسد. اگر فرض کنیم داورى 30 هفته قضاوت کند 
که چنین چیزى امکان ندارد، در نهایت سالى 17 میلیون و 
550 هزار تومان خواهد گرفت. این در حالى است که دستمزد 
هر کمک داور براى قضاوت 450 هزار تومان و با احتساب 

مالیات 405 هزار تومان خالص خواهد بود.

وضعیت دپارتمــان داورى هم پس از کنار رفتن حســن 
کامرانى فر نامشخص اســت. هر چند برخى از کارشناسان 
داورى اعتقاد دارند بهتر است تنها کمیته داوران باشد، چرا 
که در ســال  هاى اخیر افراد زیادى در کمیتــه و دپارتمان 
داورى به اختــالف خوردنــد. خبرهایى هم رســیده که 
یکى از داوران باتجربه قدیمى که ناظر داورى مســابقات 
فوتبال بوده، قرار اســت به عنوان دبیــر دپارتمان داورى 
منصوب شــود که هنوز به طور رســمى ایــن خبر تأیید 

نشده است.

پرداختى به داوران پس از 9 هفته؛ صفر ریال
وقتى پول براى همه هست جز داوران منصور ابراهیم زاده 

گزینه دستیارى 
کرانچار

نصف جهان  منصور ابراهیم زاده یکى از گزینه هاى مدنظر مدیران 
باشگاه سپاهان براى حضور در کادر فنى زردها و دستیارى «زالتکو 

کرانچار» است.
 به گزارش نصف جهان،پس از نتایج ضعیف سپاهان تا هفته هشتم 
و قبل از پیروزى بر سیاه جامگان یکى از انتقادات غالب هواداران 
از این تیم این بود که تیمشــان کادر فنــى قدرتمندى ندارد و  
نیمکت این تیم  بسیار خالى 
اســت. هــواداران 
ســپاهان اعتقــاد 
دارند کــه محمود 
کریمى با وجود اینکه 
بازیکن بزرگى است ولى

 نمى تواند به عنوان دستیار 
اول در حال حاضر تأثیرگذارى 
الزم را داشــته باشــد و ســپاهان به 
یک مربى ایرانى دیگــر در کادر فنى خود نیازى مبرم 

دارد.
  همانطــور کــه در روزهاى گذشــته نیز نوشــتیم 
مدیرعامل ســپاهان  چند نشســت را با کرانچار براى 
تقویت کادر فنى برگزار کرده اســت و البتــه کرانچار تا 
آنجــا کــه توانســته در برابر ایــن خواســته مقاومت 
کرده اســت. در نهایت کرانچار در مقابل اصرار طاهرى 
مدیرعامل سپاهان گفته که اجازه دهید یک مربى خارجى 
از کرواسى را به  کادر فنى اضافه کنیم. مدیرعامل سپاهان 
هر چند به کرانچار گفته که در این بــاره اختیار تام دارد اما 
از طرفى هم دوســت دارد تا یک گزینه ایرانى به کادرفنى 
اضافه شود و مهمترین فرد مد نظر او و هیئت مدیره باشگاه 
منصور ابراهیم زاده است که در ســال هاى اخیر به عنوان 
ســرمربى فعالیت کــرده و آخرین فعالیت دســتیارى اش 
در حوزه باشــگاهى در همین باشگاه ســپاهان بوده است. 
باید دید در نهایت ماجــراى تقویت کادر فنى در ســپاهان 
به کجا مى انجامــد و آیا دیدگاه کرانچــار در این باره عملى 
مى شود یا اینکه گزینه نام آشــناى ایرانى به سپاهان اضافه 

مى شود.

گزینه دستیارى 
کرانچار

کرانچار» است.
 به گزارش نصف جهان،پس از نتایج ضعیف
و قبل از پیروزى بر سیاه جامگان یکى از انت
فنـ از این تیم این بود که تیمشــان کادر
نیمکت

ک
بازی
ت  نمى
اول در حا
الزم را داشــته
یک مربى ایرانى دیگــر در کادر

دارد.
  همانطــور کــه در روزهاى گذ
مدیرعامل ســپاهان  چند نشســ

تقویت کادر فنى برگزار کرده اســت
آنجــا کــه توانســته در برابر ایــ
کرده اســت. در نهایت کرانچار در
مدیرعامل سپاهان گفته که اجازه ده
از کرواسى را به  کادر فنى اضافه کنی
هر چند به کرانچار گفته که در این بـ
از طرفى هم دوســت دارد تا یک گز
و مهمترین فرد مد نظر او اضافه شود
منصور ابراهیم زاده است که در ســا
ســرمربى فعالیت کــرده و آخرین فع
باشــگاهى در همین باشگاه در حوزه
باید دید در نهایت ماجــراى تقویت ک
به کجا مى انجامــد و آیا دیدگاه کرانچ
مى شود یا اینکه گزینه نام آشــناى ایر

مى شود.

ذوب آهن به
 «نقش جهان» رسید

دیدار ذوب آهن و پارس جنوبى با وساطت استاندار 
اصفهان در ورزشــگاه نقش جهان برگزار مى شود. 
دو باشگاه ذوب آهن و سپاهان بر سر اجاره ورزشگاه 
نقش جهان به مشکل خورده بودند، ذوبى ها براى 
برگزارى بازى هایشان در این ورزشگاه باید به باشگاه 
ســپاهان اجاره بدهند اما ظاهراً مبلغ درخواســتى 
سپاهانى ها خیلى زیاد بود و به همین دلیل چالشى 
میان این دو باشگاه همشهرى به وجود آمد تا جایى 
که ذوبى ها اعالم کردند از این به بعد مسابقاتشان را 

در ورزشگاه یادگار امام(ره) قم برگزار خواهند کرد.
به هر حال این چالش با وساطت استاندار اصفهان 
خاتمه یافت و قرار اســت دیدار بعدى سبزپوشان 

اصفهانى در نقش جهان برگزار شود.
تیم هاى ذوب آهن و پارس جنوبى از ســاعت 18 
روز جمعه در چارچوب هفته دهم رقابت هاى لیگ 
برتر فوتبال باشــگاه هاى کشور به مصاف یکدیگر 

خواهند رفت.

وساطت استاندار جواب داد

اصفهان، میزبان جام جهانى فوتسال مى شود؟
ایران براى اولین بار خواهان برگزارى جام جهانى فوتسال 
شده و درخواســت میزبانى از این مســابقات بعد از جمع 

آورى مدارك و امضاى مســئوالن دولتى پاى 
مجوزها، به فیفا ارسال شد و اکنون مسئوالن 

فدراســیون فوتبال منتظر اعالم نتیجه 
نهایى هستند. به جز ایران، کشورهاى  

ژاپن، امارات، کرواسى،  قزاقستان، 
لیتوانى، نیوزلند و کاستاریکا به 

دنبال میزبانى از جام جهانى 
فوتســال در سال 2020 

هستند و در این میان 
ژاپــن، امارات 
کرواســى  و 
یــن  مهمتر

محســوب ایــران  رقبــاى 
 مى شوند.

گفته مى شــود سیاســت فیفــا در اعطاى 
میزبانى، برگزارى مســابقات به صورت 

چرخشى در قاره هاى مختلف است اما 
در دوره هاى اخیر، این مسابقات بین 
کشورهایى از آسیا و آمریکاى جنوبى 

چرخیده است. فدراسیون فوتبال ایران نیز بعد از بررسى 
جمله ورزشگاه، فرودگاه و هتل امکاناتــى از 
مختلف، شش استان تهران، اســتان هاى 

آذربایجــان شــرقى، 

اصفهان، اردبیل، یزد و آذربایجان غربى را به فیفا معرفى 
کرده است اما جدى ترین مانع براى دادن میزبانى به ایران، 

کــه مســئله حضور بانوان در ورزشگاه هاست  ا چر
یکى از فاکتورهاى فیفا 

بــراى برگزارى 
مســابقات، عدم ممنوعیت 

حضور بانوان است.
با این حال تمام مراحلى که باید از 
سوى ایران براى گرفتن میزبانى 
انجام مى شــد، به سرانجام 
رســیده و قــدرت البیگرى 
مسئوالن فدراسیون فوتبال 
در مهلت باقیمانده، شــانس 
ایران را در این رقابت جهانى باال 
خواهد برد. میزبان جام جهانى 
قرار اســت 
آذر 1396 
در ابوظبى 
ت  ا ر مــا ا

معرفى شود.

 اولینبارخواهان برگزارى جام جهانى فوتسال
واســت میزبانى از این مســابقات بعد از جمع

ك و امضاى مســئوالن دولتىپاى
ه فیفا ارسال شد و اکنون مسئوالن

فوتبال منتظر اعالم نتیجه  ن
ایران، کشورهاى   تند. به جز

ت، کرواسى،  قزاقستان، 
وزلند و کاستاریکا به
ىىىىىانى نى از جام جه

0 درسال 2020
ر این میان 

ارات 
ــى
یــن

محســوب ایــران 

ــود سیاســت فیفــا در اعطاى 
رگزارى مســابقات به صورت 

ر قاره هاى مختلف است اما 
این مسابقات بین ى اخیر،
ىاز آسیاو آمریکاى جنوبى

است. فدراسیون فوتبال ایران نیز بعد از بررسى چرخیده
جمله ورزشگاه، فرودگاه وهتل امکاناتــى از 
مختلف، شش استان تهران، اســتان هاى 

شــرقى، آذربایجــان

آذربایجان غربى را به فیفا معرف اصفهان، اردبیل، یزد و
کرده است اما جدى ترین مانع براى دادن میزبانى به ایران

کــمســئله حضور بانوان در ورزشگاه هاست  ا چر
یکى از فاکتورهاى فیفا 

برگزارى بــراى
مســابقات، عدم ممنوعیت

حضور بانوان است.
با این حال تمام مراحلى که باید
سوى ایران براى گرفتن میزبان
سرانجا انجام مى شــد، به

و قــدرت البیگرى ررررررســیده
ممسئوالن فدراسیون فوتبا

در مهلت باقیمانده، شــانس
ایران را در اینرقابت جهانىبا
خواهد برد. میزبان جام جهان

قرار اســت
396 آذر
در ابوظب

ت ا ر مــا ا
معرفى شود
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سرپرست دادسراى عمومى و انقالب شهرستان منوجان 
کرمان  گفت: اختالف سه برادر بر سر یک حلقه چاه آب با 
فوت برادر کوچک تر پایان یافت. قاتل فرارى در کمتر از 
9ساعت در محل مخفیگاهش در یکى از شهرستان هاى 

جنوبى استان دستگیر شد.
امید رضایى از برادرکشى بر سر حلقه چاه خبرداد و افزود: 
قاتل فرارى در مخفیگاهش دســتگیر شــد و تحقیقات 
تکمیلى در این رابطه در شعبه بازپرسى دادسراى عمومى 

و انقالب شهرستان منوجان ادامه دارد.
وى در ادامــه اظهــار داشــت: پــس از اعــالم مرکز 
فوریت هاى پلیس 110 مبنى بریــک مورد ایراد ضرب 

وجرح عمــدى، بالفاصلــه بازپرس پرونــده به همراه 
کارآگاهان پلیــس آگاهى درمحل وقــوع حادثه حاضر 

مى شوند.
رضایى افزود: پس از تحقیقات اولیه میدانى مشخص شد، 
سه برادر به دلیل اختالف برسریک حلقه چاه آب با یکدیگر 
درگیر مى شوند که متأسفانه در این نزاع برادر بزرگ تر با 
وارد کردن ضربات متعدد چاقو دو برادر دیگر را به شدت 

مضروب مى کند.
این مقام انتظامــى ادامه داد: بالفاصلــه مجروحان به 
بیمارستان انتقال داده مى شوند که به دلیل وخامت شرایط 

جسمانى یک نفر فوت مى کند.

2 مرد شیطان صفت که پس از سوار کردن دختر جوان 
در نقش مسافربرنما سناریوى شومى را رقم زده بودند 

به 15 سال زندان محکوم شدند.
به گزارش ایران،27 مرداد سال 94 دختر 25 ساله اى 
به نام «نسرین» به اداره پلیس آگاهى رفت و با تسلیم 
شــکایتى گفت: «عصر دیروز براى بازگشت به خانه 
سوار یک خودرو مسافربر شدم در حالى که مرد دیگرى 
هم کنار راننده نشسته بود. با گذشت چند دقیقه در راه 
متوجه شدم راننده مسیر دیگرى مى رود. بعد هم راننده 
و همدستش با زور و تهدید و بدون توجه به التماس هایم 
مرا به قرچک بردند و پس از توقف در یک محل خلوت، 
مرا کتک زدند و مورد آزار قرار دادند. آنها ســپس مرا 
سوار ماشین کردند و راه افتادند تا اینکه راننده، بین راه 
براى خرید مقابل یک مغازه کنار جاده ایستاد و من هم 
بالفاصله پیاده شدم و از چند مرد که آنجا حضور داشتند 
تقاضاى کمک کردم. آنها هم راننده و همدســتش را 
دســتگیر کردند و با پلیس تماس گرفتند که با کمک 

مأموران به شهر رسیدم.»
با طرح این شکایت راننده و دوستش تحت  بازجویى 
قرار گرفتند و سپس با دستور قضائى روانه زندان شدند. 
سرانجام دادگاه کیفرى یک استان تهران به ریاست 
قاضى شــقاقى و با حضور قاضى رســتمى، مستشار 

دادگاه محاکمه این دو زندانى را آغاز کرد.
در ابتداى جلســه، وکیل مدافع دختر جــوان با طرح 
شکایت از دو متهم از دادرســان دادگاه خواستار اشد 
مجازات براى آنها شد. سپس راننده 42 ساله در حالى 
که براى جنایت ســیاهش هیچ پاســخى نداشت در 
برابر قضات ایستاد و ابراز پشیمانى کرد. همدست 37 
ســاله اش نیز با پذیرفتن اتهامش ابراز پشیمانى کرد. 
محاکمه این دو متهم به صورت غیرعلنى برگزار شد و 
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و هر یک از دو 
متهم را به 15 سال حبس به دلیل آدم ربایى و تعرض به 
دختر جوان محکوم کردند. این حکم صبح روز دوشنبه 

توسط قضات دیوانعالى کشور تأیید شد.

زن جوان که با همدستى پسر عموى شــوهرش دست به قتل مادربزرگ و شوهرش 
قضات دادگاه کیفرى یک زده بود صبح دیروز براى صــدور حکم پیش روى 

استان تهران قرار گرفت.سوم آبان سال گذشته، زن جوان با کمک مردى آشنا، شوهر خود 
و مادربزرگ 70 ســاله او را در خانه شان واقع درشــمال تهران با چاقو به قتل رساندند. پس 
ازکشف اجساد و به دستور بازپرس محسن مدیرروستا، تحقیقات پلیســى در این باره آغاز 
شــد و عروس جوان که با پسرعموى شــوهرش از محل جنایت گریخته بودند، چند هفته 
بعد بازداشت شــدند. عامالن قتل ها پس ازاعتراف به جنایت و بازسازى 
صحنه روانه زندان شــدند.مرد جوان در آخرین دفــاع به بازپرس گفت: 
«روز حادثه پسرعمویم با همسرش درگیر شــده بود که مى خواستم میانجیگرى 
کنم اما نشد. من فقط یک ضربه به پسرعمویم زدم و همسرش او را کشت. 
حتى زن جوان، مادربزرگ شوهرش را هم به قتل رساند.»اما در ادامه تحقیق، 
عروس جوان مدعى شد فقط پیرزن را کشته ولى شــوهر خود را نکشته است. بر 
اساس کیفرخواست صادره، عروس جوان و همدســتش متهم به مشارکت در 
قتل زن سالخورده هستند. ضمن اینکه مرد جوان نیز به تنهایى 
متهم به مباشرت در قتل پسرعمویش است. دو متهم صبح دیروز 
در شعبه چهام دادگاه کیفرى اســتان تهران به ریاست قاضى 
عبداللهى و با حضورقاضى واعظى، مستشــار دادگاه محاکمه

 شدند. 

قاتل ستایش 
فردا اعدام مى شود؟ 

مرگ تلخ کودك 2 ساله رشتى
روز شنبه 22 مهرماه سال جارى سناریوى هولناك 
یک کودك آزارى دیگر این بار در رشت رقم خورد 
و بار دیگر نه تنها رشت بلکه کل کشور را در حیرت 
و ناراحتى فرو برد و جامعه در غم یک کودك دیگر 

به سوگ نشست.
دراین جنایت هولناك پســربچه دو ساله اى به 
نام «اهورا» توســط ناپدرى اش در الکان رشت 
پس از تجاوز وحشیانه با کوبیدن سرش به دیوار 

به قتل رسید. 
این حادثــه تلخ درحالى لو رفت که همســایه ها 
صداى فریاد و جیغ کودك معصوم را شنیده و به 
خانه کودك مراجعه کردند و حتى سعى کردند تا 
در خانه را باز کنند که موفق به این کار نشدند. در 
ادامه با پلیس 110 تماس گرفتند و پس از رسیدن 
پلیس و شکســتن در با اهوراى دو ساله که روى 
زمین افتاده و ناپدرى شــیطان صفت روى مبل 
نشسته بود، مواجه شدند. مردم بالفاصله اهوراى 

آزار دیده را به بیمارستان منتقل کردند.
مردى کــه درخانه بود ابتدا گفت کــه من پدر او 
هســتم و اهورا در حمام افتاده است و من شوکه 

شده ام.
بنابه این گزارش، قاتل اهورا عصر 23 مهر سال 
جارى در اداره آگاهى رشت به آزار و اذیت و قتل 
اهورا اعتراف کرد و افزود: «زمانى که اهورا را مورد 
آزار قرار دادم گریه کرد و مدام  فریاد مى زد و من 
هرچه تالش کردم او را ساکت کنم نتوانستم، که 
در آخر سر کودك دو ســاله را چند مرتبه به دیوار 

کوبیدم.»
پزشکان بیمارستان پس از بررسى و معاینه کودك 
اعالم کردند که درصد هوشیارى اهورا به 3 رسیده 
است و ســرانجام این کودك بى گناه صبح روز 

دوشنبه بر اثر شدت جراحات وارده جان سپرد.
بررسى هاى پزشــکى قانونى آزار جنسى را تأیید 
کرده و همچنین به علــت آزار و اذیت هایى که 
از ســوى ناپدرى روى بدن کودك ایجاد شــده، 
صورت کودك کبود و دنده هاى این پســر بچه 
شکسته شده است. طبق آخرین خبرهاى رسیده 
پیکر کودك دو ساله رشــتى دیروز ظهر به خاك 

سپرده شد.

قاتل کثیف باید قصاص شود
مادر اهورا  به شــرح این جنایت هولناك پرداخت 
وگفــت: «مــن در زندگــى گذشــته ام بخاطر 
مشکالتى که داشتم مجبور به جدایى شدم و پس 

از مدتى "مجتبى" وارد زندگى من شد.»
وى ادامه داد: «روز حادثه که در بیمارستان پرسنل، 
موضوع تجاوز و قتل را در میان گذاشــتند گفتم 
امکان ندارد زیرا رفتار او با بچه ام واقعًا خوب بود. 
هر وقت که از در خانه خارج مى شــد اهورا گریه 

مى کرد و مى گفت بابا مجتبى دارى مى روى؟»
مادر اهورا در شــرح روز حادثه بیان کرد: «صبح 
روز حادثه، ساعت 9و30دقیقه از خانه خارج شدم 
و به محل کارم رفتم، آن روز حوالى ظهر به خانه 
آمدم، اهورا خواب بود، بیدار شد، خواستم به او غذا 

بدهم اما نخورد، به مجتبى گفتم غذا را داغ کن و 
هر وقت اهورا بیدار شد به او نیز غذا بده، سپس از 

خانه خارج شدم و به محل کارم رفتم.»
مادر کــودك دوســاله اظهــار داشــت: «من 
ســاعت 14و10دقیقه به مغازه رفتم و از ساعت 
14و14دقیقــه تا 14و24دقیقــه از مجتبى براى 
من پیام ارســال مى شد، ســاعت 14و48دقیقه 
تماس گرفت و گفت حال اهورا بد شــده و غش 
کرده است، مى گفت همســایه ها را صدا کرده و 
اهورا را به بیمارســتان رازى برده اند. آن روز هم 
که به کالنترى رفتم و موضوع تجاوز را گفتند، از 
من خواست علیه پزشک اعاده حیثیت کنم و گفت 
موضوع تجاوز اصًال صحت ندارد. همان روز من از 
خود مجتبى سئوال کردم که در مرگ اهورا نقشى 
دارد یا نه و خواســتم تا اگر چیزى هست بگوید، 
او شــروع به گریه و زارى کرد و قســم خورد که 

اینگونه نیست.»
وى خاطرنشان کرد: «مجتبى تا لحظه آخر طبیعى 
برخورد مى کرد تا اینکه در کالنترى به او دستبند 
زدند و به آگاهى منتقل شد، پیش خودم مى گفتم 
اگر کارى کرده باشد مى توانســت فرار کند، دو 
روز پیــش از حادثه اهورا را بــرد بیرون و برایش 
ساندویچ خرید سپس به محل کار من آمد و با هم 
غذا خوردیم، هرکس دیگــرى این رفتارها را مى 
دید تصور نمى کرد این کار، کار او باشد، همیشه 
مى گفت من عاشــق اهورا هســتم، زمانى که 
خودش اعتراف کرد، در آگاهى به او گفتم چرا این 

کار را با بچه من کردى سرش را پایین انداخت و 
فقط گریه کرد.»

مــادر اهــورا در مورد گفتــه هــاى مجتبى در 
روز حادثــه نیز گفــت: «در روز حادثــه توجیه 
مى کرد که همسایه بخاطر ماساژ قلبى و تنفس 
مصنوعى باعث شدند که اســتخوان هاى جناح 
بچه بشــکند، مجتبى به من مى گفت اهورا رفت 
سمت دستشــویى که ناگهان بوى سوختن غذا 
آمده و او مجبور شده به ســمت آشپزخانه برود، 
ناگهان صداى افتادن چیزى روى کاشى آمده و 
دیده اهورا روى زمین افتاده و در حال گریه است 
و او را بغل کرده و روى مبل نشانده و به او آب داده 
است که ناگهان از حال رفته، در ادامه نیز مدعى 
شد که همسایه ها را خبر کرده که بچه اش دارد 

مى میرد.»
مادر اهورا ادامه داد: «من مدتى با این آقا زندگى 
مى کردم و به او اعتماد داشتم تصمیم دارم شکایت 
را دنبال کنــم و فقط قصاص مــى خواهم، تنها 
آرزویم این بود که اهورا حالش خوب شــود، بچه 
من به کسى کار نداشــت و طى این یکسال که 
جدا شدم او را از خود جدا نکردم، به علت مشکل 
مالى مجبور شدم سر کار بروم، قصد داشتم در روز 
حادثه اهورا را در مهد کودك ثبت نام کنم اما چون 
دیر از خواب بلند شدم نتوانستم او را ثبت نام کنم 
و این کار را به فردایش محول کردم. من به عنوان 
مادر اهورا مى خواهم این موضوع رسانه اى شود 

تا قاتل هر چه سریع تر به اشد مجازات برسد.»

اعتراف 3 دزد به سرقت 800 خودرو

دادســتان عمومى و انقالب ورامین مى گوید مالك 
قانون 18 سال قمرى است و قاتل «ستایش قریشى» 

نیز 18 سال قمرى دارد.
ابوالقاســم مرادطلب در پاســخ به اینکه وکیل قاتل 
ستایش گفته موکلش هنوز به 18 سال نرسیده است 
و 26 آذر، 18 سالش مى شود اظهار داشت: این مطلب 
درست نیست. قاتل ستایش با احتساب قمرى به 18 
سال رسیده اســت. وى افزود: در قانون نیز 18 سال 

قمرى مالك قرار گرفته است.
23 فروردین        سال گذشته بود که گزارشى مبنى بر وقوع 
قتل یک دختربچه شش ساله افغانستانى در روستاى 

خیرآباد ورامین تحویل مراجع قضائى شــد. گزارش 
حاکى از آن بود که ســتایش به گفته پــدر او روز قبل 
براى خرید بستنى از منزل خارج شده و دیگر به خانه 
بازنگشته است. در تحقیقات اولیه مشخص شد که پسر 
17 ساله همسایه که دچار وسوسه شیطانى شده بود، او 

را ربوده و پس از تجاوز به قتل رسانده است.
با اعالم این گزارش، از نخســتین لحظات وقوع این 
جنایت، با تأکید دادســتانى ورامین 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 میت به دیه محکوم کرد و این 
حکم در شــعبه 32 دیوان عالى کشــور 

تأیید شد.
10 بهمن سال 95، حکم قاتل ستایش 

براى اجرا به واحد اجراى احکام دادسراى ورامین ارجاع 
شــد اما فعًال منتظر تعیین تکلیف دادگاه در خصوص 

ارش البکاره و مهرالمثل است.
دادســتان ورامین قبًال درباره آخرین وضعیت اجراى 
حکم گفته بود: آنطــور که خانواده مقتــول گفته اند، 
براى اینکه مجبور نشــوند تفاضل دیه ناشى از اجراى 
قصاص را بپردازند، یحتمــل قصاص را معلق و بحث 

اعدام را پیش بکشــند. البته در حال حاضر نمى توان 
نظر قطعى داد زیرا آدمیزاد اســت و امکان دارد تا روز 
اجراى حکم، تصمیم شان تغییر کند و قصاص را اجرا 

کنند. 
پیش تر مراد طلب گفته بود که حکم قاتل ستایش که 
مراحل استیذانش هم انجام شده است، 27 مهر(فردا) 

اجرا مى شود.

«محسن  ملکه» دست به چاقو شد
پسر جوانى که فقط دو روز از آزادى اش از زندان مى گذشت در حالى به یکى از پارك هاى 

سطح شهر رفت که دقایقى بعد، پس از کشتن جوانى 20ساله از محل گریخت.
عصر شنبه، «محسن پوراکبرى»، معروف به «محسن ملکه»، در حالى که تنها دو روز 
از آزادى اش مى گذشت، به بوستان رجا واقع در شهرك شهید باهنر مشهد مى رود. این 
فرد، پس از حضور در این بوستان، یکى از دوســتانش را مى بیند و با همدیگر خوش و 

بش مى کنند.
دقایقى بعد، ناگهان شــهروندان متوجه نزاع میان این دو نفر مى شوند به نحوى که، 
چند ثانیه بعد، برق چاقو زیر نور خورشید مى درخشد و یکى از این دو جوان روى زمین 
مى افتد و در خون خود دســت و پا مى زند و فرد ضارب، با دیدن این صحنه، بالفاصله 

متوارى مى شود.
شــهروندان بالفاصله موضوع را به اورژانس اطالع مى دهند. با رسیدن تکنسین هاى 
اورژانس در محل و معاینات اولیه، مرگ این جوان اعالم مى شود. همزمان، مأموران 

انتظامى در جریان موضوع قرار مى گیرند.
مأموران کالنترى باهنر، با حضور در محل و کشــف این جسد، موضوع را به بازپرس 
جنایى دادسراى عمومى و انقالب مشهد اعالم مى کنند که قاضى میرزایى خود را به 

این بوستان مى رساند.
تحقیقات قاضى میرزایى نشان مى دهد مقتول جوانى 20ساله و تبعه خارجى است و طبق 
اظهارات شاهدان، فرد ضارب محسن پوراکبرى معروف به محسن ملکه بوده است که 

یکى از اراذل و اوباش بنام در منطقه است.

بررسى هاى بعدى مشخص کرد این فرد تازه از زندان آزاد شده است و به گفته شاهدان، 
آن روز، پس از حضور در این بوســتان، با مقتول که از قبل همدیگر را مى شــناخته اند 
ابتدا خوش و بش کرده اند و بعد متهم از مقتول ســراغ چاقویى را مى گیرد که قبًال به 
او سپرده که با انکار متوفى مواجه مى شود و همین موضوع دستاویزى براى درگیرى 
مى شــود و دقایقى بعد، متهم با چاقویى که به همراه داشــته ضربه اى به قلب مقتول 
مى زند که همین موجب کشته شــدن این فرد مى شــود. با هماهنگى مقام قضائى، 
تصویر متهم  به  قتل بدون پوشش منتشر مى شود و افرادى که نام برده را مى شناسند و 
اطالعاتى دراین باره دارند مى توانند، در تماس با پلیس یا مراجعه به  بازپرسى شعبه 211 
دادسراى عمومى و انقالب مشهد و پلیس آگاهى، پلیس را در دستگیرى این فرد یارى

 کنند.

عروس جوان
داماد و مادربزرگش را کشت!

30 سال زندان، مجازات 2 جوان شیطان صفت

جوجه شرورى که 2 روز پس از آزادى از زندان آدم کشت
رئیــس کالنترى 131 شــهررى از کشــف ســرقت 
800 خــودرو در تهــران با دســتگیرى ســه دزد خبر

 داد.
سرهنگ محمد کالوسى اظهار داشــت: در پى اطالع از 
انجام سرقت هاى مکرر به صورت باندى توسط تعدادى 
از ســارقان، تیمى از مأموران تخصصى کالنترى 131 
شــهررى اقدامات خود را در خصوص شناسایى سارقان 
و مخفیگاه آنــان آغاز کردند. وى افــزود: با پایش هاى 
صورت گرفته و اطالعات به دست آمده سارقان شناسایى 
و مشخص شــد که متهمان در ســه نقطه شهر داراى 
مخفیگاه بوده و اموال مسروقه را در نقاط مختلف پنهان 

مى کنند.
این مقام انتظامى با اشاره به هماهنگى با مقام قضائى و 
تحت پوشــش قرار دادن مخفیگاه متهمان، گفت: یکى 
از ســارقان در نزدیکى مخفیگاهش هنگام تردد با یک 
دستگاه موتورسیکلت مشاهده شــد که بعد از تعقیب و 
گریزى کوتاه، مأموران موفق به توقف موتورســیکلت و 
دستگیرى سارق شدند که در بررسى انجام شده، مشخص 

شد موتورسیکلت مسروقه بوده و در کالنترى 126 داراى 
سابقه ثبت سرقت است. وى افزود: با اعتراف متهم، دو 
سارق دیگر از این باند دستگیر و در بازرسى از مخفیگاه 

آنان مقدار زیادى اموال مسروقه کشف شد.

ســرهنگ کالوســى خاطر نشــان کرد: متهمــان در 
بازجویى هاى انجام شده به سرقت روزانه دو سه دستگاه 
خودروى ســوارى و جمعًا به 800 فقره سرقت اعتراف 

کردند. 

ززن جوان که با همدستى پسر عموى شــوهرش دست به قتل مادربزرگ و شوهرش 
ىىروى قضات دادگاه کیفرى یک ززده بود صبح دیروز براى صــدور حکم پیش 

استان تهران قرار گرفت.
0و مادربزرگ 70 ســاله او
ازکشف اجساد و به دستور
شــشــــششـششــشــشــشــشــششــشــشــشــشــششـشــشــدددددددد وعروس جوان کهب
بعدباز
صحنه
«روز حادثه پسر
مممممممم اما نش کککنم
حتىزن ج
عروعروعروعرعروروعروعروعروعرعرعرعروعروعرعروعروعروعروعروس جوان مد
اساس کیفرخ

برادر کشى بخاطر یک حلقه چاه
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آى او اس 11 اینک بر روى 47 درصد گوشى ها و تبلت هاى شرکت اپل نصب شده است. 
این سیستم عامل بزرگ ترین آپدیت آى او اس لقب گرفته است.

کمتر از سه هفته پیش بود که اپل آى او اس 11 را عرضه کرد و حاال خبر مى رسد که این 
نسخه از سیستم عامل موبایلى اپل موفق شده نسخه پیشین خود را از پیش روى بردارد. 
آى او اس 11 اینک موفق شــده بر روى 47 درصد تمامى دستگاه هاى سازگار در سراسر 
جهان نصب شود. این آمار بسیار شگفت انگیز است، خصوصاً وقتى شما این نکته را نیز در 
نظر مى گیرید که آپدیت جدید سیستم عامل آى او اس تنها بر روى دیوایس هایى با قابلیت 

پشتیبانى از اپلیکیشن هاى 64 بیتى نصب مى شود.
آى او اس 10 نیز در حال حاضر بر روى 46 درصد دیوایس هاى آى او اسى در سراسر جهان 
نصب است، اما این رقم نیز به مرور زمان کاهش پیدا خواهد کرد. اما 7 درصد باقیمانده چه 
مى شود؟ این میزان از محصوالت همگى اجرا کننده آى او اس 9 و یا پایین تر هستند. با این 

حال اگر از ما مى پرسید، باید بگوییم که چنین وضعیتى 
بد نیست. براى دسترسى به شاهکار جدید اپل این 

سرعت انتقال در مقایسه با چیزى که در پلتفرم 
اندروید مى بینیم بسیار شگفت انگیز است، اما 

همچنان سرعت آن از آى او اس ده سال 
گذشته کمتر است.

با این حال نصب آى او اس 11 موفق 
شده نسخه 9 این سیستم عامل را در دو 

هفته جاى بگذارد، چرا که در مدت زمان مشابه 
آن سیستم عامل موفق شــده بود بر روى 38/5 

درصد کل دیوایس هاى آى او اسى سازگار نصب شود.

 WiFi Overview 360 Pro نسخه حرفه اى و خریدارى شده اپلیکیشنى 

قوى در زمینه دسترســى به اتصال هاى واى فاى اطــراف براى اندروید 
است که توسط آن مى توانید تمامى شــبکه هاى واى فاى اطراف خود 
را به راحتى مشــاهده کنید و اطالعاتى دقیق از هر شبکه به دست آورید 
 KAIBITS Software, برنامه ذکر شــده که توســط .
Andreas Kraemer براى دیوایس هایى با سیستم 
عامل اندروید منتشر شده اســت قادر است که هر گونه 
اطالعاتى را در مورد هر نوع شبکه واى فاى نظیر نام آنها، 
قدرت سیگنال، شماره کانال و... در اختیار کاربران خود قرار 
دهد! اگر توجه کرده باشید با گذشــت زمان به شبکه هاى 
واى فاى اطراف ما اضافه مى شود و این شبکه هاى خانگى و 
یا شرکتى روز به روز بیشتر و بیشتر مى شوند، در این بین یکى از 
مشکالتى که براى ما به وجود مى آید قطع و وصل شدن سیگنال 
متصل شده به آن و یا کم شــدن برد واى فاى به دلیل تداخل 
کانال ها و فرکانس هاست، براى برطرف سازى این مشکل تنها 
کافى است این اپلیکیشن بى نظیر را بر روى اسمارتفون خود نصب 
کرده و با ورود به بخش CH check و Ch. Radar یک کانال 
و فرکانس وسیع پیدا کنید و تنظیمات روتر خود را بر روى آن قرار دهید! 
بهتر است از سیستم هوشمند WiFi Detector غافل نشوید و دیوایس 
خود را به ابزارى قدرتمند براى اتصال به شبکه هاى واى فاى مجهز سازید!

در اطراف بیمارســتان هــا مى توان دســتگاه هاى 
ضدعفونى کننده دست زیادى را مشــاهده کرد اما 
متأسفانه تمام افراد از آن اســتفاده نکرده و به همین 
دلیل میکروب ها مى توانند به ســرعت در ســطوح 
لمس شده مانند دســتگیره هاى درب گسترش یابند 
به همین دلیل محققان دست به ساخت این پدهاى 

آنتى باکتریال زدند.
این پدها که Surfaceskins نام دارند، پارچه هاى 

ارزان قیمتى هســتند که صفحه آلومینیومى موجود 
بر روى درب را پوشش مى دهند. هنگامى که کسى 
براى ورود درب را فشار مى دهد، فشار وارد شده سبب 
مى شــود تا ژل الکلى از یک مخزن در داخل پد و از 

سوراخ هاى کوچک بر روى سطح آن بیرون بزند.
این عمل سطح پد را در عرض چند ثانیه ضد عفونى 
کرده و آن را براى کاربر بعــدى تمیز مى کند. طبق 
 Nonwovens Innovation اعالم کمپانى

که این پد را توســعه داده اند، Surfaceskins در 
مقایسه با سایر صفحات معمولى ضد عفونى کننده، 
مى تواند تــا 90 درصد ســطوح باکترى ها را کاهش

 دهد.
هر کدام از این پدها تا هفــت روز یا هزار مرتبه قابل 
استفاده هستند و براى تعویض آنها کافى است تا این 
پدها را از محفظه پالســتیکى آن که بر روى در قرار 

گرفته جدا کنید. 

مدیریت ساختمان هاى مسکونى کار ساده اى نیست و معموًال همان ابتدا یک نفر از ساکنان ساختمان به عنوان مدیر انتخاب 
مى شود تا مسئولیت برنامه هاى مختلف را بر عهده بگیرد. مدیر ساختمان وظایف متفاوتى دارد اما مدیریت شارژ و هزینه هاى 
ساختمان اولین چیزى است که به ذهن هر کسى مى رسد. «شارژمان» یک اپلیکیشن ایرانى است که با امکانات ویژه   خود، مدیریت 

ساختمان را بهبود مى بخشد و محاسبه  و پرداخت شارژ را براى ساکنان آسان تر مى کند.
همان ابتدا با نصب شارژمان یک کد اختصاصى براى ساختمان خود دریافت مى کنید تا اطالعات بر روى سرورها ذخیره شوند. بعد از آن نوبت به 
وارد کردن اطالعات ساختمان مانند متراژ، تعداد واحدها، ساکنان و پارکینگ مى رسد تا نرم افزار بتواند به صورت خودکار هزینه   شارژ را محاسبه کند. 
حاال هر کدام از اهالى ساختمان مى توانند با عضو شدن در شارژمان و وارد شدن به ساختمان خود، از هزینه ها اطالع پیدا کنند و با کمک تابلوى اعالنات با 
مدیر ساختمان در ارتباط باشند. مدیر ساختمان نیز در هر لحظه مى تواند از ریز هزینه ها آگاه باشد و با تعیین مهلت پرداخت ها، از امکان جریمه  دیرکرد که توسط 
نرم افزار فراهم شده است استفاده کند. به این ترتیب همواره مى توانید اعتبار صندوق ساختمان را مدیریت کنید و هزینه هاى تعمیرات یا دیگر هزینه هاى پیش بینى  

نشده را در نظر بگیرید.
اما ویژگى اصلى شارژمان پرداخت آنالین شــارژ و هزینه ها توسط ساکنان است که با کمک خود نرم افزار انجام مى شــود. ناگفته نماند که بعد از پرداخت، رسید آن نیز به ایمیل 
پرداخت کننده ارسال مى شود تا دیگر نیازى به رسید کاغذى نباشد. البته امکان تسویه  دستى نیز همچنان وجود دارد و الزم نیست تمام اعضاى ساختمان از امکانات آنالین شارژمان 

استفاده کنند. در به روزرسانى تازه  نرم افزار، ویژگى اطالع رسانى از طریق پیامک نیز به آن اضافه شده است تا بیش از پیش با ساکنان خود در ارتباط باشید.
شارژمان یک اپلیکیشن رایگان ایرانى است که تنها 500 تومان را به عنوان کارمزِد پرداخت هاى آنالین دریافت مى کند و مبلغ شارژ را به صورت مستقیم به حسابى که توسط مدیر 
ساختمان مشخص شده است واریز مى کند. این موضوع را هم در نظر بگیرید که این کارمزد در صورت دریافت دستى هزینه ها محاسبه نمى شود و تمام امکانات شارژمان همچنان 

رایگان و در دسترس خواهند بود.

آلترابوك هاى ســرى Zenbook ایسوس همواره محصوالتى شــیک و لوکس با 
کارایى بــاال و امکانات متعدد بوده انــد. یکى از جدیدترین این ســرى محصوالت

 Zenbook 3 Deluxe UX490UA  نام دارد که در آن از نسل هفتم پردازنده هاى مرکزى 
اینتل با نام تجارى Kaby Lake  استفاده شــده است. البته اولین چیزى که در این 
آلترابوك جلب توجه مى کند ظاهر جذاب و خیره کننده آن است که از تمامى ذنبوك هاى 

قبلى لوکس تر و زیباتر است.
 بدنه فلزى این محصول در سه رنگ خاکسترى ذغالى، رزگلد و آبى سلطنتى طراحى 
شــده و لوگوى ایســوس روى آن و دور تا دور لبه ها طالیى رنگ هستند که ترکیب 
بى نظیرى را به وجود آورده اند. این آلترابوك 11,9 میلیمتر ضخامت و 1000 گرم وزن 
دارد و مى توان لقب ســبک ترین آلترابوك 14 اینچى دنیا را به آن داد. صفحه نمایش 
UX490UA پنل IPS با کیفیت Full HD و روکش بــراق دارد و کیفیت خوبى را ارائه 
مى دهــد. از امکانات این محصول مى توان به بلندگوهاى ســاخت شــرکت معتبر 
Harman/Kardon، کیبورد جزیره اى نرم مجهز به نور پس زمینه و تاچ پد یک تکه با 

حساسیت باال اشاره کرد. 
این آلترابوك از نظر پورت هــاى ورودى و خروجى مانند مک بــوك پرو اپل طراحى 
شده و روى لبه هاى آن تنها شاهد  پورت Thunderbolt 3 و یک جک 3,5 میلیمترى 
اتصال هدفون هســتیم و حتماً در کنار آن به چند تبدیل و هــاب مختلف نیاز دارید. 
از نظر ســخت افزارى UX490UA یکى از قوى ترین کانفیگ هــا را در بین تمامى 
آلترابوك هاى تولید شده تا کنون دارد. پردازنده مرکزى Core i7 7500U اینتل از نسل

 Kaby Lake، پردازشگر گرافیکى آنبرد HD Graphics 620 اینتل، 16 گیگابایت 
رم و 512 گیگابایت حافظه SSD از نوع PCIe 3.0، مشــخصات فنى این کانفیگ را 
تشکیل مى دهند. یک باترى 4 ســلولى لیتیوم پلیمرى با ظرفیت 46 وات ساعت هم 
وظیفه توان رسانى به سخت افزارها و صفحه نمایش را به عهده دارد. درمجموع اگر 
 Zenbook 3 Deluxe UX490UA ،محدودیت پورت ها براى شما آزاردهنده نباشــد
ایسوس را مى توان یکى از خاص ترین، جذاب ترین و قوى ترین آلترابوك ها دانست.

 Zenbook 3 Deluxe UX490UA هم اکنون
را مى توانید با قیمتى در حدود شش میلیون 

تومان از بازار داخلى خریدارى کنید .

 اپلیکیشن ایرانى
مدیریت ساختمان

«پول شویى» فرآیندى اســت که طى آن افراد 
متخلف با اســتفاده از امکانات مؤسسات مالى 
و بانک ها درآمد نامشــروع خود را تطهیر کرده 
و آن را قانونى جلوه مى دهنــد. دولت ها نیز به 
منظور شناسایى این فرآیند، همواره گزارش هاى 
متعــددى را از بانک هاى خــود طلب مى کنند 
و بانک ها موظف هســتند موارد مشــکوك به 
پول شویى را در قالب چارچوب مورد درخواست 

بانک مرکزى تهیه و به طور مستمر ارائه کنند.
از سوى دیگر، شناســایى روش ها و رفتارهاى 
افراد پول شــوى با توجه به پیشرفت بانکدارى 
الکترونیکى به تدریج پیچیده تر شــده است و 
بــا توجه بــه حجم انبــوه اطالعــات در یک 
بانک، شناســایى این رفتارها بدون استفاده از 
سیستم هاى ضدپول شویى، چندان سهل نیست.

اینتل به تازگى یک راهنماى ضدپول شویى به 
نام saffron راه اندازى کرده است و بنابر ادعاى 
خود اینتل، این راهنما، جزو برنامه هاى پیشگام 

در این زمینه به حساب مى آید.
در این راهنما، از هوش مصنوعى حافظه انجمنى 
براى بخش خدمات مالى اســتفاده مى شــود. 
saffron اینتل از روش یادگیرى مغز انســان 
پیروى مى کند، ارتباطات جدیدى ایجاد مى کند 

و اطالعات مرتبط را به یاد مى آورد.
این راهنما مى تواند ارتباط بین اطالعات مرتبط 
از فروشــگاه هاى مختلف داده، شــباهت ها و 

تفاوت هاى سطحى آنها را مشخص کند.
این راهنما با بهره گیرى از حافظه انجمنى، جرائم 
مالى را بــا یکى کردن داده هاى ســاختارمند و 
غیرساختارمند سیستم هاى سازمانى، ایمیل، وب 
و دیگر منابع داده کشف مى کند. مقدار اطالعاتى 
که توسط بانک ها و شرکت هاى بیمه جمع آورى 
مى شود، در حال افزایش است، به گونه اى که این 

اطالعات هر دو سال، دو برابر مى شود.

راه اندازى راهنماى 
ضدپول شویى اینتل 

ماه گذشــته خبرى 
منتشر شد که طبق آن 

سامسونگ اولین موجود 
پردازنده هاى اسنپدراگون 845 

شرکت کوالکام را براى استفاده از 
آنها در پرچمداران ســال 2018 خود 

یعنى گلکسى اس 9 و گلکسى اس 9 پالس 
خریدارى کرده اســت. در هفته جارى گزارشى 

منتشر شد که در آن عنوان شده گلکسى اس 9 و اس 9 پالس نخستین 
گوشى هاى هوشمند جهان با پردازنده اسنپدراگون 845 خواهند 

بود.
احتماًال همانند ســال گذشــته، پرچمداران سال 

2018 سامســونگ نیز تنها بــراى عرضه در 
کشور آمریکا و چین به چیپست اسنپدراگون 
مجهز خواهند بود و در ســایر نقاط جهان از 
چیپست اگزینوس در این دو گوشى استفاده 
خواهد شد. سال گذشــته گلکسى اس 8 و 

اس 8 پالس در دو نســخه بــا پردازنده  هاى 
اسنپدراگون 835 و اگزینوس 8895 عرضه شدند 

که نسخه اگزینوســى براى عرضه در کشورهایى به 
غیر از آمریکا و چین بود.

سال گذشته نیز سامسونگ با خرید تمام موجودى چیپست اسنپدراگون 
835 در اوایل سال 2017، ال جى را مجبور کرد تا از چیپست سال گذشته 
کوالکام یعنى اسنپدراگون 821 در اولین پرچمدار خود در سال 2017 یعنى 

جى 6 استفاده نماید.
حال باید منتظر ماند و دید پرچمداران امسال سامسونگ در چه تاریخى 
و با چه قیمتى عرضه خواهند شد. از طرفى باید دید در نسخه اینترنشنال 
گلکسى اس 9 و اس 9 پالس از چه چیپست اگزینوسى استفاده مى شود. 
براى پیگیرى جدیدترین خبرها در رابطه با محصوالت جدید سامسونگ 

با دیجى رو همراه باشید. 

گلکسى اس 9، نخستین گوشى مجهز 
به پردازنده اسنپدراگون 845

لپ تاپ 14 اینچى ایسوس
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ایسوس را مى توان یکى از خاص ترین، جذاب ترین و قوى ترین آلترابوك ها دانست.
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را مى توانید با قیمتى در حدود شش میلیون 

تومان از بازار داخلى خریدارى کنید .

پدهایى به شکل 
صفحه لمسى براى
 از بین بردن 
بـــاکترى ها  مجموعه ابزار جهانى

 واى فاى اندروید !

نصب آى او اس 11 بر روى 47 درصد گوشى ها و تبلت هاى اپل 

با«شارژمان» آشنا شوید
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منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

ف» در روستاى خوانشرف در 5 کیلومترى شمال شرقى شهر نهبندان 
آسبادها یا آسیاب هاى بادى «خوانشر

ر مى روند که در یک ردیف 
ارند و آثار دوره قاجاریه به شما

در استان خراسان جنوبى ایران  قرار د

د که از آنها به منظور آسیاب 
واقع گردیده و اخیرًا مرمت شده اند.آسبادهاى خوانشرف، سازه هایى هستن

ست. آسبادها معموًال در کنار هم و متصل به یکدیگر 
کردن گندم استفاده مى شده ا

ساخته مى شوند تا در برابر بادهاى 120 روزه مقاوم بمانند.

 تجمع طالب 
حوزه علمیه قم 
در اعتراض به 
سخنان ترامپ

معدن فیروزه نیشابور 
در 53 کیلومترى شمال 
غربى نیشابور و از جمله 
معادن عمومى این شهر 

است. میزان ذخیره 
فیروزه این معدن حدود 

8 هزار ُتن است و 
ساالنه 40 تن 

مجوز استخراج دارد

حمید بقایى، معاون 
اجرایى دولت دهم 

صبح سه شنبه به منظور 
دفاع از خود در برابر 

اتهامات وارده در دادگاه 
کیفرى2 شعبه 1057 
استان تهران حاضر شد

همایش زعیم ذوفنون و آیین رونمایى از اثر فاخر «منظومه فکرى حضرت 
آیت  ا...العظمى خامنه اى(مدظله)» در کتابخانه مرکزى دانشگاه آزاد اسالمى  

واحد علوم و تحقیقات برگزار شد.

محمدجواد ظریف 
در انتظار دیدار با سفراى 
فنالند، سریالنکا و فیلیپین

طرح برخورد با 
سارقان و مجرمان 
پایتخت (رعد 3)

فصل صید میگو 
در هرمزگان




