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تریــن  شــاخص   *
برنامه ها: «شــب شیشــه اى»، «عبور 
شیشه اى»، «مثلث شیشه اى»، «صفر صفر» و 

«حاال خورشید»
* ویژگى هاى اجرا: عالقه مندى زیادى به هاردتاك 
دارد. در سرى برنامه هاى شیشه اى اش پاى خیلى ها را 
به تلویزیون باز و با آنها دوئل کرد. در دوران ممنوع کارى، 
«دید در شــب» را براى پخش از اینترنت ساخت و نوعى 
دیگر از هاردتاك را تجربه کرد. رضا رشیدپور با برنامه هاى 
صبحگاهى استارت زد اما خیلى زود از سایه مجرى دوم بیرون 
آمد و اعتماد مدیران براى برنامه هاى چالشى را به دست آورد. 

او بر فنون اجرا تسلط دارد و حتى اگر گاهى در گفتگوهاى داغ 
کم آورده، اجازه نداده یک چهره 100درصد شکست خورده 

لقب بگیرد.
* االن چه مــى کند: رشــیدپور حاال با کلــى تجربه، 
برنامه صبحگاهى شبکه 3 را اجرا مى کند و عالوه بر 
گفتگوهاى سبک، سراغ مصاحبه هاى داغ هم مى 
رود منتها این بار لحن او آرام است و با زبان 
نرم و لطیف مســئوالن را به چالش مى 

کشد.

تتریــن 
یشــه اى»، «عبور 
 اى»، «صفر صفر» و

دتاكى زیادى به هاردتاك  ها ادىبه
ى اش پاى خیلى ها را 
ر دورانممنوع کارى،

ترنت ساخت و نوعى 
شیدپور با برنامه هاى 
سایه مجرى دوم بیرون 
چالشى را به دست آورد. 
 گاهىدر گفتگوهاىداغ

1درصد شکست خورده 

ور حاال با کلــى تجربه، 
 اجرا مى کند و عالوه بر 
مصاحبه هاى داغ هم مى 
ن او آرام است و با زبان 
ــئوالن را به چالش مى 

* شاخص ترین برنامه ها: 90 و 2014.
* ویژگى هاى اجرا: نکته مهم این است که عادل 

فردوســى پور که به رغم ضعف ها، همچنان در اوج 
است و نشاط از اجرایش گرفته نشده. حاال 90 بدون او غیر 

قابل تصور است و به عبارتى حیات برنامه جذاب 90 به مجرى 
آن است. فردوسى پور در ســال هاى ابتدایى خیلى جلوى دوربین 

راحت نبود. به مرور اما جاى خود را باز کرد و با بزرگ شــدن استودیوى 
90 و برداشتن گوشى (ابزار مهم مجریان براى ارتباط با اتاق فرمان)، 

اعتماد به نفسش را به رخ کشید.
فردوسى پور با دوربین راحت است و با مخاطبش صادق. از تپق و اتفاق 

هاى غیرمترقبه نمى ترسد و با شوخى و خنده، اتفاقات را مدیریت مى 
کند. ضعف اصلى او در گفتگوهاست؛ در مصاف با سوژه، منسجم عمل 

مى کند اما گویى حواسش جاى دیگر است. بدتر اینکه اگر حریف قدر 
باشد، عادل شکست مى خورد.

* االن چه مى کند: در کنار اجــراى 90، تهیه کنندگى 
فوتبال 120 را بر عهده دارد که برنامه اى 

موفق است.

* شاخص ترین برنامه ها: «مردم ایران سالم»، «پارك ملت»، «هزارداستان» و« چهل چراغ».
* ویژگى هاى اجرا: از معدود مجریان با دانش است؛ او براى اثبات خود به لفاظى صرف رو نمى آورد و از داشته هایش براى 
قوام یک موضوع استفاده مى کند. جمع این دو  ویژگى به همراه اشراف به قواعد اجرا از محمدرضا شهیدى فرد یک مجرى تراز 

اول ساخته است. 
* االن چه مى کند: شهیدى فرد تابستان 90 «پارك ملت» را روى آنتن شبکه یک داشت اما برنامه به یکباره متوقف شد. 

او پس از شش سال دورى بار دیگر روى صندلى اجرا نشسته و حاال پخته تر از قبل به مصاف مهمان هایش مى رود. 
شهیدى فرد در شبکه نسیم گاهى «هزارداستان» را اجرا مى کند و در شبکه 3 «چهل چراغ» را.

* شاخص ترین برنامه: «طعم آفتاب».
* ویژگى هاى اجرا: یحیوى در دوره اى خودش را اثبات کرد که مدل گفتگوهاى داغ در تلویزیون مرسوم 
نبود. اگر خاطرتان باشد برنامه «طعم آفتاب» در سال 77، سبک تازه اى از تاك شو را در تلویزیون 
بنا نهاد که بعداً مجریان دیگر از آن الگو گرفتند. گفتگوهاى صریح یحیوى با على الریجانى 
رئیس وقت صدا و سیما، عطاءا... مهاجرانى وزیر وقت فرهنگ و ارشاد و حجت االسالم 
قرائتى از مصاحبه هاى ماندگار تلویزیون هستند. با این حال از ظرفیت یحیوى به خوبى 

استفاده نشد. او جلوى دوربین راحت بود، بازى نمى کرد و صریح حرفش را مى زد.
* االن چه مى کند: جواد یحیوى از «طعم آفتاب» دچار مشکل شد و بعد از آن هیچ 
برنامه جدى به او نرسید تا اینکه در نهایت سال 87 ممنوع کار شد. او سال ها از اجرا دور 
بود و با برنامه اینترنتى «آرت تاکس» به این حوزه بازگشت اما موفق عمل نکرد. تمرکز 

یحیوى بر بازى در فیلم و تئاتر است.

8 مجرى شاخص تلویزیون در سال هایى که آنتن در اختیارشان بوده است
 چه کرده اند؟ براى این منظور از مهمترین برنامه هاى آنها نام برده ایم و گفته ایم 

بارزترین ویژگى هاى شان در اجرا چیست. به این جمع مى شد مرتضى حیدرى، على 
درستکار، سیاوش صفاریان پور، منصور ضابطیان و ژیال صادقى را هم

 اضافه کرد. 

نقاط ضعف و قوت مجریان شاخص را بشناسید

8 سلطان اجرا 
در تلویزیون

محمدرضا شهیدى فرد

محمد صالح عال

 جواد یحیوى

فرزاد حسنى

* شاخص ترین برنامه ها: «نقد خنده»، «دو قدم مانده به صبح» و «چشم 
شب روشن».

* ویژگــى هــاى اجــرا: ویژگــى منحصر بــه فرد صالــح عــال، نزاکت 
و ادب او اســت. نزاکــت و ادبــى کــه تــوى ذوق نمــى زنــد. ایــن ادب و 

دســت به ســینه بودن را صالح عال همیشــه داشــته و هرگز پایى روى پا نمى اندازد، 
دســت هایش را طورى روى هم قــرار مى دهد که مفهــوم ادبى که در کالمــش نثار مخاطب 

مى کند، در فیزیکش هم دیده شــود. صالح عال شــاعر، ترانه ســرا و نویســنده اســت. زیاد کتاب 
مى خواند و فیلم مى بیند و به موقع از اندوخته هایش در اجرا بهره مــى گیرد. او در اجراهاى رادیویى 
موفق تر عمل کرده، چه موقعى که یک گوینده صرف است و از هر درى سخن مى گوید و چه زمانى که 

در مقام مصاحبه گر قرار دارد. خوب سوژه را مى پروراند و با کالم خود، شاعرانه سوال هاى متفاوتى 
مى پرسد.

* االن چه مى کند: اجراى برنامه «چشم شب روشــن» را بر عهده دارد اما با مهمان ها وارد گفتگو 
نمى شود.

* شاخص ترین برنامه ها: «نیم رخ»، «کوله پشتى»، «جزر و مد»، «تحویل 
بهار»، «نو در دو» و «اکسیر».

* ویژگى هاى اجرا: تسلط کامل بر واژه ها؛ کمتر کسى را سراغ داریم که مثل فرزاد 
حسنى، کلمات در اختیارش باشد و بداند کى و کجا آنها را به کار ببرد. این 

ویژگى، نفوذ کالم حسنى را باعث شــده که وقتى با مطایبه در آمیخته 
مى شــود، مجرى را بیش از پیش صاحب قدرت مى کند. اجراى حسنى 

بیش از دیگران واکنش برانگیز بوده؛ چه بسا دلیل اصلى آن صراحت لهجه و
 جواب هاى فورى او در مصاف با مهمان ها باشد که از سوى بعضى تعبیر 

به عدم مراعات ادب مى شود. 
* االن چه مى کند: مدتى اســت برنامــه اى در تلویزیون اجرا 

نکرده. فعًال تمرکز فرزاد حسنى بر اجراى رادیویى است.
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اعتماد به نفسش را به رخ کشید.
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باشد، عادل شکست مى خورد.
تهیه کنندگى  * االن چه مى کند: در کنار اجــراى 90،

فوتبال 120 را بر عهده دارد که برنامه اى 
موفق است.

احسان علیخانى
* شــاخص ترین برنامه ها: برنامه «ماه عسل»، «سه 

ستاره» و «ویژه برنامه هاى سال تحویل».
* ویژگى هاى اجرا: علیخانى مختصات یک مجرى موفق را دارد؛ 
ظاهرش خوب اســت و خوب بلد اســت حرف بزند. برگ برنده دیگر 
علیخانى تسلط بر حوزه اجراست؛ مى داند چطور ســوژه را به سرمنزل 
برساند. اهمیت کار او وقتى بیشتر به چشم مى آید که بدانیم با آدم هایى در 
«ماه عسل» طرف است که عمدتًا براى نخستین بار روبه روى یک مجرى 
مى نشینند. علیخانى هرچه خوب، زمینه را فراهم مى کند عیب هایى هم دارد، 

مثل صحبت زیاد و دیر وارد شدن به بحث اصلى. 
* االن چه مى کند: برنامه اى ندارد. نوروز تهیه کنندگى و اجراى «سه ستاره» 
را بر عهده داشــت و بعد از آن تا اول ماه رمضان و اجراى «ماه عســل» هیچ

 برنامه اى نداشت.

رضا رشیدپور

* شــاخص تریــن برنامه ها: 
«ویتامین 3»، «ویژه برنامه تحویل سال 
نو»، «نبش جنت آباد»، «بعضى ها امشب»، 
«اینجا آینده»، «هزار و یک شب»، «یک یک»، 

«خوشا شیراز» و «فرمول یک».
* ویژگى هاى اجرا: با «ویتامین 3» خودى نشان داد و 
سعى کرد کلیشه هاى اجراى صبحگاهى را بشکند. على 
ضیاء در رســیدن به این هدف موفق بود و بیننده ها متوجه 

توانایى اش شــدند. ضعف هایى هم داشــت که مى توان ذیل 
خوبى هاى او نادیده اش گرفت. جلوى مهمان کم نمى آورد اما یک 

عیب بزرگ او را رها نمى کند: «افتــادن در دام لوس بودن». ضیاء 
خیلى وقت ها دوز شوخى را باال مى برد، خودش مى خندد و توقع دارد 

دیگران هم بخندند!
* االن چه مى کند: على ضیاء ایــن روزها برنامه «فرمول 

یک» را روى آنتن دارد کــه پیش تر صبح ها پخش 
مى شد.

على ضیاء

بازیگر «آژانس شیشــه اى» درباره فعالیت هاى خود 
در مقام کارگردانى توضیح داد: فیلم ســینمایى «آدم 
فروش» و تله فیلم «گدرینگ» را براى دریافت پروانه 
ساخت آماده کرده ام، هزینه هاى تولید این آثار تأمین 
شده است و در صورت صدور مجوز براى هر کدام از 

این آثار تولید آنها را شروع مى کنم.
مهرداد فالحتگر  درباره موضــوع این آثار نیز 
اظهار کرد: «آدم فروش» نوشــته على توحید 
پرســت در ژانرى کمدى اســت که بــه دلیل

 بى پروایى کمدى آن پیــش بینى مى کنیم که با 
اصالحیه رو به رو شود و مجبور به بازنویسى و تغییر 

آن شویم. براى نقش اصلى این فیلم با رضا عطاران 
صحبت کــردم و او فیلمنامه را خوانده اســت اما 

هنوز در این بــاره تصمیمى نگرفته
 است. بازیگران دیگر این فیلم 

باید براساس بازیگر 
نقــش اصلــى 

انتخاب شوند 
یــن  ا بر بنا
محض  بــه 
فقــت  ا مو

سایر  عطاران 
بازیگران انتخاب 

مى شوند.

ى و ىر ر ر ى رز ز ر رر

 شیشــه اى» درباره فعالیت هاى خود 
انى توضیح داد: فیلم ســینمایى «آدم 
یلم «گدرینگ» را براى دریافت پروانه 
ده ام، هزینه هاى تولید این آثار تأمین
صورت صدور مجوز براى هر کدام از 

ها را شروع مى کنم.
گر  درباره موضــوع این آثار نیز 
م فروش» نوشــته على توحید 
رى کمدى اســت که بــه دلیل

دى آن پیــش بینى مى کنیم که با
 رو شود و مجبور به بازنویسى و تغییر 

ى نقش اصلى این فیلم با رضا عطاران 
م و او فیلمنامه را خوانده اســت اما

ـاره تصمیمى نگرفته
ن دیگر این فیلم 

ازیگر 
ى 

 
ب 

مدیر شبکه نسیم اعالم کرد که بنا 
به درخواست تیم «خندوانه» این 
برنامه نوروز 97 روى آنتن مى رود.
محمد احسانى درباره زمان پخش 
برنامه «خندوانه» گفت: ما تصمیم 

گرفتیم فاصله زمانى را که تیم به آن 
نیاز داشت به آنها بدهیم چون اواخر 
فصل چهارم فشار زیادى روى تیم 

برنامه بود و در هفته پنج شب برنامه 
داشتیم.

وى ادامه داد: تولید چنین 
برنامه هایى سخت است و تیم به 
تدریج دچار فرسایش خواهد شد. 
ترجیح این بود که تیم برنامه چند 
ماهى استراحت داشته باشد تا با 

ایده ها و طرح هاى جدیدى، فصل 
بعدى را آغاز کند.

مدیر شبکه نسیم عنوان کرد: 
 بنابراین ما زمان الزم را به آنها 
مى دهیم تا از نوروز 97 برنامه 

روى آنتن برود. اکنون هم در حال 
مذاکره با «جناب خان» هستند و در 
برنامه «خندوانه» از این شخصیت 

بهره بردارى خواهد شد. 
وى در پایان گفت: اتفاقات جدیدى 

در برنامه رخ مى دهد و فراخوانى 
هم براى «خنداننده شو» ارائه 

شده است.
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پخ رضا عطاران
  «آدم فروش» مى شود

پیش تولیــد فصل ســوم برنامــه تلویزیونى 
«دورهمى» با اجــراى مهــران مدیرى آغاز 
شــد. در حال حاضر دکورهاى جدیــد برنامه 
در محــل جدیدى مراحل ســاخت را ســپرى 
مى کنند و بناســت فاز تولید برنامه به سرعت آغاز 
شــود.  همچنین در سرى جدید تماشــاگران و مهران 
مدیرى به روال سابق حضور دارند؛ اما هنوز مشخص نیست 
گروه بازیگران ســرى قبل در این ســرى هم حضور داشته باشند

 یا خیر.
برنامه «دورهمى» با اجراى مهران مدیرى تا به حال در دو سرى از شبکه نسیم پخش 
شده و مخاطبان بسیارى دارد. از نکات قابل توجه در برنامه هاى قبلى تغییر و جابه جایى 

بازیگران بود که با حواشى همراه شد.

پیش تولید 
«دورهمى» آغاز شد

فیلمبــردارى جدی دتریــن فیلم بلند ســینمایى کمــال تبریزى در ســکوت خبــرى آغاز 
شد.

«خودسر» جدیدترین اثر بلند سینمایى کمال تبریزى است که جواد نوروزبیگى تهیه کنندگى 
آن را برعهده دارد. این اثر با بازى محســن تنابنده و ویشکا آسایش به عنوان بازیگران اصلى 

کلید خورد.
«خودســر»، قصــه زندگــى مــردى بــه نــام «بهمــن» را روایــت مى کنــد کــه 
ناخواســته درگیــر مشــکالتى مى شــود. او بــه تنهایــى توان حــل این مشــکالت را 

ندارد.
گفتنى است؛ آخرین فیلم سینمایى که کمال تبریزى پیش از این کارگردانى کرده بود، «امکان 
مینا» با بازى میالد کى مرام و مینا ساداتى بود که در سى و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر 

حضور داشت.
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ینکه  ا
ف  مصــر
میوه ها و سبزیجات 
منجر به جلوگیرى از خطر 
ابتال به بیمارى هاى قلبى، سکته 
مغزى، برخى سرطان ها و حفظ وزن 
در محدوده سالم مى شود، ثابت شده است. 
ولى چنین ادعایى هنوز در مورد مکمل هاى 
غذایى یا همان مولتى ویتامین ها ثابت نشــده 

است.
محققان و متخصصان تغذیه بر این نکته توافق دارند 
کــه 

ید  شــا
ویتامین ها در برخــى موارد مصــرف مولتــى 

ضرورى باشد، اما راه دســتیابى به مواد مغذى، از طریق 
مصرف مداوم آنها نیست و بهتر است سفره غذایى خود را با 

انواع میوه و سبزیجات رنگارنگ کنید.
* سیب: سیب ها سرشار از مواد معدنى، ویتامین ها و آنتى 
اکسیدان ها هستند و این طور ثابت شده که مصرف روزانه 

سیب، نیاز شما به داروهاى تجویزى را کاهش مى دهد. 
سیب همچنین منبع خوبى از پتاسیم است که براى کاهش 
فشار خون تاثیر زیادى دارد. مواد مغذى موجود در انواع سیب 
شما را در برابر ابتال به بیمارى هاى قلبى عروقى مصون 
مى کند، ضمن این که خطر ابتال به برخى ســرطان ها از 

جمله سرطان ریه را کاهش مى دهد. 
*آجیل: انواع آجیل منبع چربى هاى سالم، پروتئین، 
فیبر و آنتى اکســیدان ها هستند. بر 
اســاس مطالعات، برخى از 
انواع آجیــل، حتى از 
غذاهاى گیاهى، 
آنتى اکسیدان 
بیشــترى 
نــد.  ر ا د
ف  مصر
منظــم 

آجیــل با 
هــش  کا
خطــر 

بتال  ا
بیمارى  به 

هــاى قلبــى 
-عروقى ارتباط مســتقیم 

دارد، ضمــن این کــه منجر به 
کاهش مرگ و میر در زنان بعد از سنین 

یائسگى مى شود.
*سبزیجات کریســتالى: مصرف این 

ســبزیجات از قبیل کلم بروکلــى، تربچه و... با 
کاهش خطر ابتال به برخى سرطان ها ارتباط دارد. 

مصرف این ســبزیجات منجر به غیر فعال کردن و 
مرگ سلول هاى سرطانزا شده و از آسیب هاى اولیه به 

DNAجلوگیرى مى کند. عالوه بر کاهش خطر ابتال 
به سرطان، این سبزیجات منابع غنى از فیبر، مواد معدنى 
و ویتامین ها از جمله ویتامین هاى K، B، C، E، پتاسیم، 

و سلنیوم هستند.
*تخم مرغ: به دلیل داشــتن کلسترول باال، همچنان 
ترس از مصرف زیاد آن وجود دارد ولى در سال هاى اخیر 
ثابت شده که تخم مرغ یک منبع غذایى بسیار سالم است. 
مطالعات نشان داده که مصرف بیش از یک عدد تخم 

مرغ در روز، نه تنها خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى یا 
سکته را افزایش نمى دهد، بلکه منجر به افزایش 

سطح کلسترول خوب مى شود. 

اغلب تصور مى شــود که آرتریت فقط التهاب 
مفاصل است، در حالى که این عارضه مى تواند 
سایر بافت ها و اعضاى بدن مانند چشم ها را نیز 

درگیر کند.
به گفته کارشناسان، آرتریت روماتوئید به طور 
خاص بر چشــم ها تأثیر مى گــذارد همچنین 
معموًال این عارضه، هر دو چشم را درگیر مى کند. 
آمار نشــان مى دهد که اکثریت افراد مبتال به 
مشکالت چشمى ناشى از آرتریت، زنان هستند 
و این مشــکالت چشمى با پیشــرفت آرتریت 

تشدید مى شود.
به گفته پزشکان، چندین عارضه چشمى وجود 
دارد که با انواع مختلف آرتریت  مرتبط هستند. 
برخى از این مشکالت چشمى مرتبط با آرتریت 

عبارتند از:
■  سندروم خشکى چشــم: این بیمارى زمانى 
به وجود مى آید که چشــم ها اشک کافى براى 

مرطوب نگه داشتن خود تولید نمى کنند. 
آرتریت روماتوئید و ســندرم شــوگرن ثانویه 
از جمله عوامل بروز ســندرم خشــکى چشم 
هستند. خشکى، احساس وجود شىء خارجى در 
چشم و تارى دید، عالئم این بیمارى به حساب 
مى آیند. پزشــکان براى درمان ایــن بیمارى 
مصرف داروهاى کاهنده التهاب، اســتفاده از 
اشــک مصنوعى و مرطوب نگهداشتن فضاى 

اتاق هنگام خواب را توصیه مى کنند.
■  اسکلریت: اســکلریت التهاب بخش سفید 
رنگ چشم اســت. بر اثر این عارضه، صلبیه یا 
قرنیه بسیار نازك شده و مى تواند موجب تخریب 

بافت چشم شود.
التهاب آرتریــت روماتوئید و دیگر بیمارى هاى 
خود ایمنى و عفونــت، از جملــه عوامل بروز 

اسکلریت هستند. 
■  یوئیت: یوئیت التهاب الیه عروقى چشــم 
است که بین صلبیه و شبکیه قرار دارد. آرتریت 
جوانان، اسپوندیلیت آنکیلوزان (بیمارى مفصلى 
پیشرونده) و آرتریت پسوریاتیک از جمله عوامل 
بروز این بیمارى هســتند. درد، قرمزى چشم، 
تارى دید و حساسیت به نور از جمله عالئم آن 

محسوب مى شوند.
■  آب مروارید: آب مروارید زمانى رخ مى دهد 
که التهاب چشــم ها موجب تار شــدن عدسى 

مى شود.
آرتریت روماتوئید، اســپوندیلیت آنکلیوزان و 
آرتریت پسوریاتیک از عوامل مؤثر در بروز این 
بیمارى هستند. تار شدن دید و ضعیف شدن دید 
در شب، از عالئم شایع این بیمارى هستند. براى 
درمان این مشکل عمل جراحى انجام مى شود.

رئیس 
اداره نظارت بر مواد غذایى و آشــامیدنى با 
منشأ گیاهى ســازمان غذا و دارو گفت: 
رشد 100 گرم از میکروب کلستریدیم 
یولتولیــوم در مواد غذایى کم اســید 
کنسرو ها، مى تواند منجر 

بــه مــرگ 

بسیارى از مردم شود.
نســترن محمدى گفت: همــواره تأمین 
و نگهــدارى غــذا یکــى از مهم ترین 
دغدغه هــاى مردم بــوده اســت. نیاز 
دسترسى به غذاى ســالم انسان را بر آن 
داشته است که زمانى را به بررسى درباره 
چگونگى حفظ مواد غذایى اختصاص 

دهد.
از  یکــى  افــزود:  وى 
روش هــاى نگهدارى 
مواد غذایــى براى 
طوالنى،  مــدت 
کردن  کنســور 
آن ها بــا بهره 
گیرى از حرارت 
اســت ایــن 
روش، اقــدام 
در  موثــرى 
جهت نابودى 
عواملى  کلیه 
است که ممکن 
اســت در حین 
نگهدارى و حمل 
و نقل، به طریقى مواد 
غذایى را فاسد کند. در واقع 
کنسرو کردن مواد غذایى از جمله 
روش هاى خوب نگهدارى مواد غذایى است که در صورت 
رعایت اصول تهیه، ماندگارى خوبى براى بسیارى از اقالم 

غذایى ایجاد مى کند.
رئیس اداره نظارت بر مواد غذایى و آشــامیدنى با منشــأ 
گیاهى ســازمان غذا و دارو خاطر نشان کرد: به 
طور کلى کنســرو کردن مواد غذایى به منظور 
ایجاد شرایطى است که محصول کنسرو شده 

را بتــوان براى 
یک مدت طوالنى 

نگهدارى کرد بنابراین باید 

همه شرایط و نگهدارى مواد غذایى که شامل استفاده از 
حرارت، سرد کردن، خشک کردن، اشعه دادن، استفاده از 

مواد نگهدارنده و... را نیز در نظر گرفت.
وى عنوان کرد: براساس کنسرواسیون، فساد میکروبى، 
فساد شیمیایى، فساد بیولوژیک از جمله عوامل تغییرات در 
مواد غذایى محسوب مى شوند. این در حالى است که میکرو 
ارگانیسم با فساد میکروبى، اکســیژن هوا منجر به فساد 

شیمیایى و آنزیم ها که باعث فساد بیوشیمیایى مى شود.
محمدى اذعان داشت: غیر فعال شدن آنزیم ها و متصاعد 
شدن اکسیژن (ام. او)، در نهایت منجر به فساد مواد غذایى 
مى شود که در این صورت با ایجاد گرما محلول نیز از سطح 

قوطى خارج مى شود.
وى یادآور شد: در صورت ماده در ظرف غیرقابل ترکیب 
با ماده غذایى مقاوم در برابر عوامل خارجى بســته بندى 
مى شــود و حرارت کافى مى بیند دیگر دلیلى براى تغییر 
فساد نخواد ماند. تنها ممکن اســت در مدت طوالتى در 
اثر واکنش هاى شیمیایى جزئى که نیازى به آنزیم ندارد 

تغییر حالت دهند.
رئیس اداره نظارت بر مواد غذایى و آشــامیدنى با منشــأ 
گیاهى سازمان غذا و دارو گفت: براى از بین بردن آنزیم ها 
در کنسرواسیون از حرارت استفاده مى شود. در این روش 
به منظور حفظ سالمت مواد غذایى، هوا را از داخل قوطى 
خارج کرده و از بسته بندى غیرقابل نفوذ براى ممانعت از 

نفوذ هوا و جلوگیرى از آلودگى استفاده مى شود.
وى افزود: کلستریدیم یولتولیوم، خطرناك ترین میکروب 
در غذا هاى کم اسید است که با فعالیت خود مى تواند نسبت 
به حرارت از خود مقاومت نشان دهد. این باکترى، اسپورزا و 
بیمارى زا بوده و به صورت بى هوازى در داخل کنسرو رشد 
مى کند. این فرآیند منجر به رشد سم آنس روتوکسیمى 
مى شود که حدود 100 گرم آن کافى است تا کل مردم روى 

زمین را از بین ببرد. 
محمدى خاطرنشان کرد: در کنسرو کردن مواد غذایى باید  
اصول الزم رعایت شود تا کمتر دچار مشکل و مسمومیت 
هاى ناشى از آن شد. بنابراین کنسرو خودسرانه مواد 

غذایى مى تواند خطرساز شود.

در کنسرو کردن موادغذایى
خودسرانه عمل نکنید

ىکــه ش ر نری ر ج
ا*آجیل: انواع آجیل منبعچربى هاى سالم، پروتئین،

فیبر و آنتى اکســیدان ها هستند. بر 
اســاس مطالعات، برخى از
انواع آجیــل، حتى از

غذاهاى گیاهى، 
اکسیدان آنتى
بیشــترى

نــد.  ر ا د
ف  مصر
منظــم

آجیــل با 
هــش  کا
خطــر 

مرگ سلول
DNAج
به سرطان
و ویتامین
و سلنیوم ه
*تخم مر
ترس از مص
ثابت شدهک
مطالعات ن
مرغ در روز
سکته را افز
سطحکلس

خورید!
مولتى ویتامین ن

خارش یکى از شایع ترین بیمارى هاى پوستى است که البته باید مورد 
توجه قرار گیرد، چراکه مى تواند نشانه اى از بیمارى هاى درونى مثل 

سرطان یا مشکالت کبدى و کلیوى باشد.
هوشنگ احســانى، متخصص پوســت و مو با بیان اینکه 

خارش پوست مى تواند علل ســطحى یا درونى 
داشته باشــد، افزود: خارش پوســت مى تواند 
مربوط به بیمارى هاى پوستى و یا بیمارى هاى 
بیرونى باشد و شایع ترین بیمارى هایى که باعث 
خارش پوست مى شوند شــامل کهیر، اگزما، 
حساسیت هاى پوستى، واکنش هاى دارویى، 
گزش انواع حشــرات و بیمارى هاى التهابى 

پوست است.
وى ادامــه داد: در کنار خارش، فــرد داراى 
عالئمى  اســت که مى تواند ما را به ســمت 
تشــخیص بیمارى هایى کــه گفته شــد یا 

بیمارى هاى لیکن پالست، صدف و عفونت هاى 
قارچى سوق دهد.

احســانى با بیان اینکه خارش در افراد مسن به دلیل 
خشکى پوست است، افزود: گاهى خارش عالمت خاصى 

ندارد و بیمار از داشتن خارش گله مى کند که مى تواند مربوط 
به خشکى پوست به ویژه در افراد باالى 60سال 

باشد.
این متخصص پوســت و مو تصریح 
کرد: برخى از مســائل داخلى بدن 
مثل بیمارى هاى کبــدى، کلیوى، 

قلبى و برخى از ســرطان ها مى توانند 
باعث خارش شوند و گاهى نخستین عالمت برخى بیمارى ها نیز 
همین خارش است، یعنى فرد هیچ عالمت دیگرى ندارد و فقط به 
دلیل مشکل خارش به پزشک مراجعه مى کند و بعد از آزمایش، 

فرد متوجه سرطان ریه یا خون مى شود.
وى با بیان اینکه خارشــى که فرد را از کار و زندگى 

بیاندازد باید مراجعه به پزشــک داشته باشد، 
اظهارداشــت: در زمان معاینه ضمن تعیین 
علت خارش، اگر خارش در فرد مسن همراه با 

عالئم نباشد، نمونه بردارى و آزمایش هاى 
مختلف را انجام مى دهیم. 

خارش پوست خارش پوست 
مى تواند نشــانه مى تواند نشــانه 

بیمارى هاى جدى باشد

ىوی

د 
 

دد

صابون مناسب بشویند.آرایش خود را با پاك کننده آرایش تمیز کنند و پس از آن، با شامپو یا است که افراد و به خصوص زنانى که از مواد آرایشى استفاده مى کنند، ابتدا چرب حداقل شبى یکبار باید توسط شوینده مناسب شسته شوند، گفت: توصیه ما این شود و مشکالت جدى براى فرد داشته باشد. نیک بخت با اشاره به اینکه پوست هاى مى کنند، در صورتى که این کار سبب شده تا اگر دست آلوده باشد، عفونت در پوست ایجاد خود را که به علت چربى به وجود آمده اند، به امید بهبودى آن فشار داده، تخلیه و دست کارى خصوص رعایت نکردن بهداشت فردى باشد. وى افزود: گاهى افراد دانه هاى سرسفید یا سرسیاه از پوست چرب، مى تواند نشانه اى از بیمارى هاى عفونى، زمینه ارثى، هورمون هاى باال در زنان و به صورت بیشتر در سن بلوغ بروز مى کند، اما گاهى در سن باال نیز مشاهده مى شود که علت آن به غیر زهره نیک بخت با بیان این که آکنه به علت پوست چرب و ژنتیک به وجود مى آید، عنوان کرد: جوش دهنده یک بیمارى عفونى است.مى شود، گفت: علت به وجود آمدن آکنه در نواحى مختلف پوست افراد و به خصوص صورت، نشان یک متخصص پوست و مو با اشاره به اینکه دستکارى جوش هاى صورت، سبب ورود عفونت در پوست 

سبب عفونت پوستى مى شوددستکارى جوش صورت 

اکثر روغن هــاى ضرورى به عنــوان درمانگر 
خانگى مورد استفاده قرار مى گیرند. برخى از این 
روغن هاى ضرورى، یک درمانگر موثر براى از 
بین بردن سر درد ها به شمار مى روند، حال سوال 
این است که کدام یک از روغن ها بهتر هستند؟

در ادامــه بــه پنج روغــن ضــرورى که در 
درمان ســر درد مؤثر هســتند، اشــاره

 مى شود.

■  روغن اسطوخودوس
روغــن اســطوخودوس اغلب به 
کاهــش اســترس، اضطراب، 
افسردگى و راحت خوابیدن کمک 

بسیارى مى کند.
بسیارى معتقدند که این روغن 
در درمان سر درد هاى شدید و 
میگرن ها مى تواند بسیار مؤثر 

عمل کند.
اســطوخودوس در درمــان و 
کنتــرل ســردرد هاى میگرنى 
بســیار مؤثر اســت، بــه ویژه 
هنگامــى که استنشــاق 

مى شود.

■  روغن رزمارى
روغن رزمــارى به 
طور سنتى براى درمان 
ســر درد و بهبود گردش 
خون مورد اســتفاده قرار 

مى گیرد.
غن  و رزمارى داراى خواص ضد ر

بــى  لتها و تســکین دهنده درد ا
مى باشد.

همچنین روغن رزمارى به کاهــش درد و بى 
خوابى در افراد ى که در ترك اعتیاد هســتند، 

کمک بسیارى مى کند.

■  روغن نعناع
سال هاى بســیارى اســت که از روغن نعناع، 
جایگزین داروهاى دیگر استفاده مى کنند. این 
روغن یکى از بهتریــن روغن هاى ضرورى در 

درمان سر درد به شمار مى رود.
روغن نعناع اثرات شگفت انگیزى در درمان سر 
درد هایى که در پیشانى سر اتفاق مى افتند، دارد.
یکى ازمواد تشــکیل دهنــده ى روغن نعناع، 
منتول ها هســتند. تحقیقات نشان داده اند که 

منتول ها در درمان میگرن ها مؤثر هستند.

■  روغن بابونه
مردم به طور ســنتى در هنگام استراحت و 

یا تفریح، چــاى بابونه مى نوشــند. بنابراین 
مى توان گفت: روغن بابونه هم از آن 

مزایا مستثنى نیست.
همچنین روغــن بابونه 

برخى عالئم اضطراب 
و افسردگى را بهبود 

مى بخشد.

اغلب 
سر درد ها 

به دلیل استرس و 
اضطراب ایجاد مى شوند، 

اما با اســتفاده از روغن بابونه 
مى توانند درمان شــوند.روغن بابونه 

داراى خواص ضد التهابى اســت که مى تواند 
سر درد را کاهش بدهد.

■  روغن اکالیپتوس
اکالیپتوس معمــوالً براى کاهــش التهاب و 
مشکالت تنفســى کاربرد هاى فراوانى دارد. 
افرادى که دچار ســر درد هاى ناشى از مسدود 
بودن سینوس ها هستند، با استنشاق اکالیپتوس 

مى توانند عالئم آن  را کاهش دهند.
مطالعه  دیگرى نشــان مى دهد که استنشاق 
اکالیپتوس در از بین درد و کاهش فشــار خون 

مؤثر است. 

ســتقیم
 کــه منجر به 

 در زنان بعد از سنین 

محسوب مى شوند.
آب مروارید: آب مروارید زمانى رخ مى دهد آ■
که التهاب چشــم ها موجب تار شــدن عدسى

مى شود.
و آرتریت روماتوئید، اســپوندیلیت آنکلیوزان
آرتریت پسوریاتیک از عوامل مؤثر در بروز این
بیمارى هستند. تار شدن دید و ضعیف شدندید
در شب، از عالئم شایع این بیمارى هستند. براى
درماناینمشکل عمل جراحى انجام مى شود.

ایجاد شرایطى است که محصول کنسرو شده 
را بتــوان براى 
یک مدت طوالنى 

نگهگهدارى کرد بنابراین باید 

اصول الزم رعایت شود تا کمتر دچار مشکل و مسمومیت 
هاى ناشى از آن شد. بنابراین کنسرو خودسرانه مواد 

غذایى مى تواند خطرساز شود.

راکثررروغن هــاى ضرورى به عنــوان درمانگر !
مخانگگى مورد استفاده قرار مى گیرند. برخى از این 
مروغغن هاى ضرورى، یک درمانگر موثر براى از 
مبینن بردن سر درد ها به شمارمى روند، حال سوال 
راینین است که کدام یک از روغن ها بهتر هستند؟
ادامــه بــه پنج روغــنضــرورىکه در کددر
درمان ســر درد مؤثر هســتند، اشــاره

د ش

ر■ روغن رزمارى
روغن رزمــارى به 
طور سنتى براى درمان 
ســر درد و بهبود گردش 
خون مورد اســتفاده قرار 

مى گیرد.
غن  و رزمارى داراى خواص ضد ر

بــى لتها و تســکین دهنده دردا
مى باشد.

همچنین روغن رزمارى به کاهــش درد و بى 
خوابى در افراد ى که در ترك اعتیاد هســتند، 

کمک بسیارى مى کند.

اغلب 
دسر درد ها 

ابه دلیل استرس و  ل
باضطراب ایجاد مى شوند، 

روغن بابونه  ساما با اســتفاده از
نندمى توانند درمان شــوند.روغن بابونه 

خوداراى خواص ضد التهابى اســت که مى تواند 
درسر درد را کاهش بدهد.

نروغن اکالیپتوس ر■ 
وساکالیپتوس معمــوالً براى کاهــش التهاب و 
تمشکالت تنفســى کاربرد هاى فراوانى دارد. 
ىکافرادى که دچار ســر درد هاى ناشى از مسدود 
سیبودن سینوس ها هستند، با استنشاق اکالیپتوس 

مى توانند عالئم آن  را کاهش دهند.
ا ا ک ا گ طال

ارند؟
ثیر د

رد  تأ
سر د

سکین 
ا در ت

روغن ه
کدام 

ارند؟
ثیر د

رد  تأ
سر د

سکین 
ا در ت

روغن ه
کدام 

ى شود.
مجات کریســتالى: مصرفاین

ات از قبیل کلم بروکلــى، تربچه و... با
طر ابتال به برخى سرطان ها ارتباط دارد. 

ن ســبزیجات منجر به غیر فعال کردن و 
از آسیب هاى اولیه به  هاى سرطانزا شده و

رى مى کند. عالوه بر کاهش خطر ابتال 
 سبزیجات منابع غنى از فیبر، مواد معدنى 
Eجمله ویتامین هاىK، B، C، E، پتاسیم، 

د.
ببه دلیل داشــتن کلسترول باال، همچنان 
 زیاد آن وجود دارد ولى در سال هاى اخیر 
خم مرغ یک منبع غذایى بسیار سالم است. 
 داده که مصرف بیش از یک عدد تخم 

نها خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى یا 
ش نمى دهد، بلکه منجر بهافزایش

ل خوب مى شود. 

ل هاى
جلوگیر
ن، این
از ج  ها
هستند
برغ:
صرف
 که تخ
نشان
ز، نه تن
زایش
سترول

ر■ روغن اسطوخودوس
روغــن اســطوخودوس اغلب به 
کاهــش اســترس، اضطراب، 
افسردگى و راحت خوابیدن کمک 

بسیارى مى کند.
بسیارى معتقدند که این روغن 
در درمان سر درد هاى شدید و 
میگرن ها مى تواند بسیار مؤثر 

عمل کند.
اســطوخودوس در درمــان و 
کنتــرل ســردرد هاى میگرنى 
بســیار مؤثر اســت، بــه ویژه 
هنگامــى که استنشــاق 

مى شود.

سال هاى بســیارى اســت که از روغن نعناع، 
جایگزین داروهاى دیگر استفاده مى کنند. این 
روغن یکى از بهتریــن روغن هاى ضرورى در 

درمان سر درد به شمار مى رود.
روغن نعناع اثرات شگفت انگیزىدر درمان سر
درد هایى که در پیشانى سر اتفاق مى افتند، دارد.

یکى ازمواد تشــکیل دهنــده ى روغن نعناع، 
منتول ها هســتند. تحقیقات نشان داده اند که 

منتول ها در درمان میگرن ها مؤثر هستند.

ر■ روغن بابونه
هنگام استراحت و مردم به طور ســنتى در

یا تفریح، چــاى بابونه مى نوشــند. بنابراین 
مى توان گفت: روغن بابونه هم از آن 

مزایا مستثنى نیست.
همچنین روغــن بابونه 

برخى عالئم اضطراب 
و افسردگى را بهبود 

مى بخشد.

اکالیپتوس در از بین درد و کاهش فشــار خون 
مؤثر است. 

مطالعه  دیگرى نشــان مى دهد که استنشاق ر■ روغن نعناع مىشود.
خ ا ف کا ا اکال

ر به افزایش

چشم  هم دچار 
آرتریت مى شود 
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نصف جهان  هر چند به عقیده ما «زالتکو کرانچار» همه 
تالش خود براى موفقیت سپاهان را انجام داده و مهاجمان 
گل نزن در درجه اول بالى جان او  در سپاهان شده اند، اما 

او هم باید برخى از اشتباهات خود در بستن تیم 
امسال سپاهان را بپذیرد. برخى از مشکالت 
و رویدادهاى این روزهاى سپاهان که البته 
در مورد بعضى از آنها قبًال هم اشــاراتى 
داشته ایم  در این گزارش مورد بررسى قرار 

گرفته است.

گل بزنید لعنتى ها!
  کرانچار هفته گذشــته به صراحت 

اعالم کرد که از عملکرد تمام بازیکنانش 
ناراحت اســت و آنها باید در چهار دیدار 

باقیمانده پتانســیل خود را نشان دهند و 
گرنه باید به ســوى درهاى خروجى باشگاه 

راهنمایى شوند.
طالیى پوشــان تا پایان هفتــه یازدهم لیگ 

برتر 11 امتیاز کسب کرده که این تیم را در رتبه 
سیزدهم جدول رده بندى قرار داده است.

مهمترین مشکلى که ســرمربى کروات تیم در 
هفته هاى اخیر به آن اشــاره کــرده، عدم تمرکز 
بازیکنان تیم و به خصوص مهاجمانش در استفاده 

از موقعیت هاى گلزنى اســت کــه نصیب آنها مى 
شــود. موضوعى که در نمایش هــاى این تیم هم 
به وضوح مشــخص اســت. در واقع تیم کرانچار به 
خوبــى تــوپ را در زمین به گــردش در مــى آورد؛ 
ولى زمانــى که آنها بــه یک ســوم دفاعى حریف 

مى رسند و با دفاع چند الیه حریف مواجه مى شوند، 
نمى توانند با پاس هــاى اثربخش و 

ضربات مناســب به گل برسند و 
یا اینکه ضربات آخر را بى دقت روانه 

دروازه مى کنند. شاید باید به عضو ارشد هیئت مدیره باشگاه 
حق داد که وقتى در دیدار با پیکان موقعیت هاى مسلم زردها 

از دست مى رود فریاد بزند «گل بزنید لعنتى ها!»

درهاى خروجى پیش روى شما! 
  پــس از باخــت هفته گذشــته برابــر پیکان 
عصبانیت مربى کروات ســپاهان بیشــتر شد و 
برخالف مرتبــه هاى قبلى کــه در کنفرانس 
خبرى عــدم گلزنــى را موضوعى 
قلمداد مــى کرد کــه باید با 
دقت و هوشمندى بیشتر 
مهاجمانش حل شود و 

آنها را به تالش بیشتر ترغیب مى کرد، گزینه دیگرى را براى 
حل این معضل مطرح کرد که خداحافظى با بازیکنانى بود 
که نمى توانند به وظایفى که برعهده آنها گذاشته شده است، 
عمل کنند.مهدى شریفى، مهاجم فعلى تراکتورسازى یکى 
از بازیکنانى است که در نیم فصل به تیم ملحق مى شود و 
از بهمن ماه نیز مسعود حســن زاده مى تواند با پشت سر 
گذاشــتن مصدومیت طوالنى مدت به میادین بازگردد. 
البته قطعًا این نفرات تنها تغییرات سپاهان نسبت به نیم 
فصل اول نخواهند بود و در صورتــى که بازیکنان فعلى 
تیم نتوانند در چهار دیدار سخت باقیمانده عملکرد خوبى 
داشته باشند، از تیم کنار مى روند و چه بسا کرانچار از همین 
حاال جستجوهاى خود را براى پر کردن جاى 
آنها از میان بازیکنان داخلى و خارجى آغاز 

کرده باشد.

یک خروجى قطعى
 اما یک نکته در مورد بازگشــت احتمالى حســن زاده و 
بازگشت قطعى شریفى،مسعود حســن زاده بعد از بهبود 
مصدومیتش و مهدى شریفى بعد از اتمام دوره سربازى اش 
نیم فصل به سپاهان باز مى گردند و آنها را باید تا حدودى 
از همین حاال در لیســت بزرگســاالن تصور کنیم. نکته 
اینجاســت که در حال حاضر لیست بزرگساالن سپاهان 
شامل 17 بازیکن است و فقط یک جاى خالى در آن دیده 
مى شود، به همین دلیل در نیم فصل قطعاً یک بازیکن که 
به احتمال زیاد هم مهاجم خواهد بود از لیست سپاهان کنار 

گذاشته خواهد شد. 
در لیست بزرگساالن سپاهان مهرداد محمدى، ساسان 
انصارى و مروان حسین ســه مهاجم این تیم هستند که 
این روزها هم انتقادات زیادى نسبت به گل نزدن هایشان 
مطرح مى شود ضمن اینکه امین جهان عالیان و حسین 
فاضلى دیگر بازیکنانى هستند که کرانچار با بازى ندادن به 
آنها نشان داده اعتقادى به آنها ندارد. عالوه بر این پنج 
بازیکن، «ژایرو رودریگوئز» و «رافائل کریوالرو»، دو 
برزیلى جدید سپاهان نیز کیفیت زیادى از خود نمایش 
نداده اند و این دو را هم مى توان جزو گزینه هاى خروج از 

لیست به حساب آورد.

اشتباهاتت را اصالح کن
بازگشــت کرانچار  به اصفهان امیدوار کننده شروع شد؛ 
تیمى که دو فصل را در شرایط نامناسبى پشت سر گذاشته 
بود و هواداران با کرانچارى که از شش دیدار انتهایى لیگ 
شانزدهم 13 امتیاز کسب کرده بود، منتظر تجربه روزهاى 

خوش گذشته بودند.
  بازیکنان ســپاهان پس از پایان دیدار توسط سرمربى و 
هیئت مدیره تیم مؤاخذه شــدند و چهار دیدار باقیمانده از 
فصل به آنها فرصت داده شد تا توانایى ها و پتانسیل خود 
را نشان دهند، وگرنه از تیم کنار 
گذاشته خواهند شد، اما چه 
کســى
 

مى تواند تضمین بدهد که در صورت نتیجه نگرفتن مناسب 
تیم در چهار دیدار باقیمانده کرانچار همچنان در تیم باقى 
مى ماند! بازیکنان و فرصت سوزى آنها مهمترین عامل 
باخت در مقابل پیکان قلمداد شد، اما اگر منطقى به داستان 
نگاه کنیم، ابعاد دیگرى هم مى تواند به ماجرا اضافه شود.

سرمربى در یک تیم فوتبال به عنوان رهبر تیم شناخته مى 
شود و او اســت که مى تواند دلیل وجود استرس یا تزریق 
آرامش به تیم باشد. پس نمى توان تنها بازیکنان و سهل 
انگارى آنها را دلیل نتایج نامطلوب طالیى پوشان دانست و 
کرانچار هم باید بپذیرد که برخى اشتباهات او در این نتیجه 

گیرى ها بى تأثیر نبوده اند.
 مهمترین اشــتباه کرانچار را مى توان اشتباه در انتخاب 
بازیکنان خارجى دانست؛ موضوعى که بیشتر رسانه ها با 
وجود حمایت از کرانچار به آن اذعان دارند. بازیکنانى که 
با امیدوارى زیادى جذب شدند ولى نمایش آنها همانطور 
که از ابتدا هم نگرانــى هایى در مورد آنها وجود داشــت 
دور از انتظار بوده اســت. ژایرو رودریگوئز، مدافع برزیلى 
سپاهانى ها اگرچه از ابتدا در ترکیب طالیى پوشان راهى 
میدان شد، اما رفته رفته کرانچار فهمید که او بازیکن مناسبى 
براى خط دفاعى تیمش نیســت. در خط هافبک رافائل 
کریوالرو آمد تا جایگزین «ســرور جپاروف» شود، اما از 
بازى هاى خوب او در پرتغال تنها خاطره اى در ذهن این 
بازیکن باقى مانده است و به هیچ وجه از لحاظ بدنى شرایط 
مناســبى براى حضور در لیگ برتر ندارد. مروان حسین 
دیگر بازیکن خارجى بود که براى ترمیم خط حمله به تیم 
اضافه شد، اما به ثمر رساندن یک گل در مقابل پرسپولیس 
نمى تواند کارنامه مناسبى براى بازیکنى باشد که با خیال 

زنده کردن یاد «عماد رضا» به اصفهان آمده است.

دیدارهایى حیاتى
چهار دیدار باقیمانده سپاهان به ترتیب برابر تراکتورسازى 
(نقش جهان)، صنعت نفت آبادان (تختى آبادان)، استقالل 
خوزستان (نقش جهان) و استقالل تهران (ورزشگاه آزادى) 
خواهد بود؛ چهار دیدارى که شاید تنها دیدار برابر استقالل 
خوزستان روى کاغذ ساده باشد که آن هم به دلیل بازگشت 

عبدا... ویسى به نقش جهان شــرایط احساسى و خاص 
خودش را پیدا خواهد کرد و قطعاً کرانچار روزهاى سختى را 
پیش رو دارد؛ روزهایى که مى تواند تعیین کننده ادامه حضور 

او در ایران باشد.

سر و کله هواداران افراطى پیدا مى شود
کرانچار قبــل از این، امتحانــش را در فوتبال ایران پس 
داده و هیچکــس نمى داند چرا حــاال در چنین وضعیت 
ناامیدکننده اى قرار گرفته اســت. درســت همانطور که 
هیچکس انتظار نداشت «فرانک دي بوئر» خیلی زود از 
کریستال پاالس اخراج شود، درست همانطور که کسی 
فکر نمی کرد «رونالد کومن» با یک اورتون پرســتاره به 
بن بست برسد.  اگر مهربانی آنها با رقبا چند هفته دیگر ادامه 
داشته باشد، دوران مهربانی هوادارها با کرانچار خیلی زود 

به پایان خواهد رسید.
 در دیدار با پیکان آنها در حالى ورزشــگاه نقش جهان را 
دست خالى ترك کردند که تا واپسین دقایق بازى براى 
کسب حداکثر امتیازات مسابقه تالش کردند. از دست رفتن 
موقعیت هاى ُپرشمار گلزنى باعث شد تا سپاهان علیرغم 
ارائه بازى برتر بازنده زمین لقب بگیرد و کرانچار را با این 
سئوال بى جواب مواجه کند که چرا تیمش با وجود ارائه بازى 
خوب تا این اندازه در گلزنى ناتوان است.چه بالیى بر سر 
ساسان انصارى و مروان حسین که پیش تر گلزنان قهارى 

بودند آمده است؟
به گزارش نصف جهان، اگر ســپاهان دیدار با پیکان را با 
پیروزى پشت سر گذاشته بود در تعطیالت لیگ تا هفته 
دوازدهم مى توانست با آرامش بیشترى کار را دنبال کند و 
آماده مصاف با تراکتور سازى شود. حاال به محض شروع 
دوباره تمرینات، قطعاً تا چند روز جو تمرینات طالیى پوشان 
متشنج خواهد بود و هواداران افراطى، اقدامات تشنج زاى 
خود را آغاز مى کنند. برخى از آنها که از قبل رابطه خوبى 
با کرانچار نداشتند دوست دارند از این روزهاى تلخ استفاده 
کنند و زهر خود را بــه او بریزند.باید منتظــر آغاز دوباره 
تمرینات زردها در باغ فردوس اصفهان و اتفاقات احتمالى 

باشیم.

نگاه نصف جهان به مشکالت این روزهاى سپاهان

گل نزن ها، اشتباهات کرانچار و هواداران افراطى

پرویز مظلومى ســرمربى اسبق اســتقالل همچنان از 
چهره هاى مورد توجه رسانه هاست. خبرنگاران بعد از هر 
اتفاقى که در استقالل مى افتد سراغ او مى روند و نظرش 

را مى پرسند.
 مظلومــى 
نمایشــگاه  در 
مطبوعــات حرف هــاى 
جالبى درباره اســتقالل، پرســپولیس و 

لیگ زده است:
■ به نظر من استقالل تیم خوبى است و نفرات خوبى 
دارد اما من فکر مى کنم هر چه شناخت «وینفرد شفر» 
نسبت به بازیکنان بیشــتر شــود و از مهره هایش به 
شــکل مطلوب ترى اســتفاده کند، این تیم مى تواند 
در لیگ مدعى باشــد. به جرأت مى گویم اســتقالل 

لیاقت قــرار گرفتن در بین ســه تیم بــاالى جدول را 
دارد.

■ من در لیگ امســال به جز پرســپولیس تیم مدعى 
دیگرى ندیدم و باقى تیم ها شرایط معمولى دارند و مثل 
گذشته قدرتمند نیستند. فکر مى کنم این تعطیالت 20 
روزه مى تواند به شفر کمک کند تا تیمش را بهتربشناسد.

■ من دوســت ندارم محرومیت استقالل از جانب من 
باشد. از سال 89 طلب دارم و براى پرداخت آن همیشه 
به ما قول هایى داده اند. در هر صورت من دنبال شکایت 

و شکایت بازى نیستم.
■ اســتقالل در پایان فصل در رده هاى باالیى جدول 
قرار مى گیرد چرا که تیم هــاى بزرگى مثل ذوب آهن، 
سپاهان و تراکتورسازى مثل گذشــته پرقدرت ظاهر 

نشده اند.

ساسان انصارى که فصل گذشته مدعى آقاى گلى لیگ به همراه 
مهدى طارمى بود، در لیگ هفدهم تا حاال خرید ناموفقى براى 

طالیى پوشان بوده است.
ویسى در سپاهان فصل گذشته را با 

«پدرو هنریکه» در خط آتش آغاز کرد؛ ولى 
نمایش هاى ضعیف ایــن مهاجم برزیلى باعث 

جدایى او در پنجره نیم فصل شد. مسعود حسن زاده 
مهاجم سابق ذوب آهن جایگزین او شد و نمایش 
هاى خوبى تا پیش از مصدومیــت ارائه داد. با 
مصدومیت حسن زاده، کرانچار چند مهاجم را 

مدنظر داشت و در نهایت ساسان انصارى به 
عنوان گزینه اى مناسب از فوالدخوزستان 

راهى اصفهان شد.
انصارى در دو دیدار ابتدایى فصل غایب 
بود؛ اما در ادامه  اگرچه همواره یکى از 
بازیکنان مورد عالقــه کرانچار بوده، 
هنوز نتوانســته وظایفى که از یک 
مهاجم هدف انتظــار مى رود را در 

زمین اجرا کند.
دیدارهایى که وارد البته ساســان انصارى در تمام 
تیمش تالش مى کند؛ زمین شــده، با تمام وجود براى 
روى تمام بازیکنان تیم اما اســترس و فشار باالیى که 
باعث شــده تا تالش هاى وجود دارد و گاهى بدشانسى، 
یازدهم تقریباً بى ثمر باشد.انصارى حداقل تا پایان هفته 

دروازه بان ذوب آهن مى گویــد هربار که به اردو دعوت 
مى شوم از مربیان تیم ملى چیزهاى با ارزشى یاد مى گیرم 
و خوشــحالم «کارلوس کى روش» و کادرفنى تیم ملى 

بازهم به من اعتماد کردند و از او تشکر مى کنم.
 رشید مظاهرى در گفتگویى، درباره بازى تیمشان برابر 
تراکتورسازى و کلین شیت خود گفت: تیم ما در این بازى 
خوب بود و منسجم ظاهر شدیم اما در نهایت به تساوى 
رسیدیم، فکر مى کنم یک امتیاز در خانه تراکتورسازى 
نتیجه بدى محســوب نمى شــود و از این نظر راضى 

هستیم.
دروازه بان ذوب آهن همچنین گفت: فرزین گروسیان، 
گلر تیم حریف در این بازى خیلى خوب بود و من فکر مى 

کنم او آینده خوبى داشته باشد. همه گلرها روز خوب و بد 
دارند و این بازى براى گروسیان خوب بود، من تجربه اى 
مثل او را داشته ام و مطمئن باشید اگر به وى اعتماد به 

نفس بدهند، روز به روز بهتر خواهد شد.
گلر اهل گچساران درباره حضورش در لیست تیم ملى 
افزود: هربار که به اردو دعوت مى شــوم از مربیان تیم 
ملى چیزهاى با ارزشــى یاد مى گیرم و خوشحالم آقاى 
کى روش و کادرفنى تیم ملى بازهم به من اعتماد کردند، 
تمام تالشم را انجام مى دهم تا در جام جهانى روسیه نیز 
حضور داشته باشم و مطمئن باشید یکدلى اعضاى تیم 
ملى، مسئوالن و هواداران یک نتیجه عالى در جام جهانى 

رقم مى زند.

 
 

سپاهان مقابل پیکان در آستانه کسب یک تساوى 
دیگر قرار داشت که اشتباه بچه گانه سعید آقایى 
فرصت یک ارسال مناسب را به امیرحسین کریمى 
داد و فراز امامعلى هم به خوبــى از این موقعیت 
استفاده کرد و باالتر از شاهین ثاقبى که با بازى در 
پست دفاع راست غریبه بود، گل پیروزى پیکان را 
به ثمر رساند تا کرانچار در این مسابقه از بازیکنى 
ضربه بخورد که خودش براى اولین بار در تیمش 

به او میدان داده و کشف کرده بود.

پیروزى دقیقــه نــودى و غافلگیرکننده پیکان 
مقابل سپاهان در بازى هفته گذشته باعث شد تا 
شاگردان مجید جاللى در آستانه یک رکوردشکنى 
تاریخى قرار بگیرند. برد  برابر سپاهان، هفتمین 
پیروزى پیاپى بازیکنان آقامعلــم بود و حاال آنها 
براى شکســت رکورد تاریخى ســپاهان یعنى 
گذشتن از هشت پیروزى متوالى، نیاز به برد در دو 
مسابقه بعدى خود دارند. این دو مسابقه در برابر 
دو تیم جنوبى برگزار خواهد شد. پیکان در هفته 
دوازدهم میزبان صنعت نفــت آبادان خواهد بود 
و در هفته ســیزدهم در اهواز به مصاف استقالل 
خوزســتان خواهد رفت. پیــروزى در این بازى، 
رکورد بى نظیر 9 برد متوالــى را براى پیکان رقم 
خواهد زد البته اگر تمام حواس شاگردان جاللى 
روى این رکوردشــکنى متمرکز شود، همه چیز 
به خطر خواهد افتاد و در واقع اولین گام بازیکنان 
پیکان براى شکستن این رکورد، فکر نکردن به 

آن خواهد بود. 

ضربه کشف به کاشف!

آقا معلم در آستانه 
پر تالش رکورد بزرگ

و بى فایده!
مرسى کى روش!

از مساوى خسته نشدید؟سپاهان و ذوب آهن امسال پر قدرت نیستند
ذوب آهن در همه شــش دیدارى که به عنوان مهمان به 
میدان رفته نتیجه اى بهتر از تساوى مقابل حریفانش کسب 
نکرده است. دیدار سرد و بى روح تراکتورسازى و ذوب آهن 
در حالى با تســاوى بدون گل به پایان رسید که خبرى از 
طراوت همیشگى شاگردان قلعه نویى نبود. ذوبى ها پیش 
تر در اصفهان با نتیجه شوك آور 3 بر صفر مغلوب پارس 
جنوبى جم شدند تا انتقادات از این تیم بیش از پیش شود. 
ذوب آهن که بعد از برد 6 بر صفر مقابل استقالل خوزستان 
هنوز رنگ برد را ندیده، سومین تساوى متوالى خود را مقابل 

پدیده تجربه کرد.

 نکته جالب توجه اینکه ذوب آهن در هر شش دیدارى که 
به عنوان مهمان به میدان رفته بدون کسب برد یا متحمل 
شدن باخت، با نتیجه تساوى از زمین خارج شده است. گویا 
آنها به تساوى در خانه حریفان عادت کرده اند و به کسب 
یک امتیاز خارج از خانه دلخوش هستند! این در حالى است 
که شاگردان قلعه نویى با به ثمر رساندن 17 گل عملکرد 
بدى در خط حمله نداشته اند.ذوب آهن در هفته دوازدهم 
در رشت مهمان سپیدرود خواهد بود. حاال باید منتظر ماند و 
دید عادت ژنرال در تساوى هاى خارج از خانه ادامه خواهد 

داشت یا نه؟

وزارت ورزش و جوانان با حل مشــکالت ســه باشگاه 
پرسپولیس، اســتقالل و تراکتورسازى تبریز ادعا کرده 
که این سه تیم مشکلى براى حضور در لیگ قهرمانان 

آسیاى فصل آینده نخواهند داشت.
 این اتفاق در جلســه با مدیران این سه باشگاه افتاده و 
جالب اینکه هیچ خبرى از مدیر و مالک باشگاه چهارم 

یعنى نفت در این جلسه نبوده و به نظر مى رسد مسئوالن 
وزارت ورزش هم تمایلى به حضور ایــن تیم در لیگ 
قهرمانان آسیا ندارند. با این حساب، از حاال باید ذوب آهن 
اصفهان را چهارمین نماینده ایران در فصل پیش روى 

لیگ قهرمانان آسیا بدانیم. 
هرچند مســئوالن این باشــگاه از این موضوع اظهار 

بى اطالعى کرده اند اما با توجه به بى توجهى مسئوالن 
وزارت ورزش و دولت به مشکالت باشگاه نفت، حذف 
این تیم از آسیا قطعى است و حتى حک شدن شعار نفت 
طالئیه آسیائیه روى پیراهن بازیکنان نفت هم کمکى 
به این موضوع نخواهد کرد و ذوب آهن چهارمین نماینده 

ایران در آسیا خواهد بود.   

ذوب آسیایى شد؟  

متیم او هم باید برخى از اشتباهات خود در بستن 
امسال سپاهان را بپذیرد. برخى از مشکالت 
و رویدادهاى این روزهاى سپاهان که البته 
در مورد بعضى از آنها قبًال هم اشــاراتى 
داشته ایم  در این گزارش مورد بررسى قرار 

گرفته است.

گل بزنید لعنتى ها!
  کرانچار هفته گذشــته به صراحت 

اعالم کرد که از عملکرد تمام بازیکنانش 
ناراحت اســت و آنها باید در چهار دیدار 

باقیمانده پتانســیل خود را نشان دهند و 
گرنه باید به ســوى درهاى خروجى باشگاه 

راهنمایى شوند.
طالیى پوشــان تا پایان هفتــه یازدهم لیگ 

1برتر 11 امتیاز کسب کرده که این تیم را در رتبه 
سیزدهم جدول رده بندى قرار داده است.

مهمترین مشکلى که ســرمربى کروات تیم در
هفته هاى اخیر به آن اشــاره کــرده، عدم تمرکز
هههادههه بازیکنان تیم و به خصوص مهاجمانش در استف
از موقعیت هاى گلزنىاســت کــه نصیبآنها مى
موضوعى که در نمایش هــاى این تیم هم شــود.

به وضوح مشــخص اســت. در واقع تیم کرانچار به 
خوبــى تــوپ را در زمین به گــردش در مــى آورد؛ 
ولى زمانــى که آنها بــه یک ســوم دفاعى حریف

مى رسند و با دفاع چند الیه حریف مواجه مى شوند، 
نمى توانند با پاس هــاى اثربخششوشوشوش و

ضربات مناســب به گل برسند و 
یا اینکه ضربات آخر را بى دقت روانه 

درهاى خروجى پیش روى شما! 
  پــس از باخــت هفته گذشــته برابــر پیکان 
عصبانیت مربى کروات ســپاهان بیشــتر شد و 
برخالف مرتبــه هاى قبلى کــه در کنفرانس 
خبرى عــدم گلزنــى را موضوعى 
قلمداد مــى کرد کــه باید با 
دقت و هوشمندى بیشتر 
مهاجمانش حل شود و 

عمل کنند.مهدى شریفى، مهاجم فعلى تراکتورسازى یکى 
از بازیکنانى است که در نیم فصل به تیم ملحق مى شود و 
از بهمن ماه نیز مسعود حســن زاده مى تواند با پشت سر 
گذاشــتن مصدومیت طوالنى مدت به میادین بازگردد. 
البته قطعًا این نفرات تنها تغییرات سپاهان نسبت به نیم 
فصل اول نخواهند بود و در صورتــى که بازیکنان فعلى 
تیم نتوانند در چهار دیدار سخت باقیمانده عملکرد خوبى 
داشته باشند، از تیم کنار مى روند و چه بسا کرانچار از همین 
حاال جستجوهاى خود را براى پر کردن جاى 
آنها از میان بازیکنان داخلى و خارجى آغاز 

کرده باشد.

مصدومیتش و مهدى شریفىبعد از اتمام دوره سربازى اش
نیم فصل به سپاهان باز مى گردند و آنها را باید تا حدودى

از همین حاال در لیســت بزرگســاالن تصور کنیم. نکته 
اینجاســت که در حال حاضر لیست بزرگساالن سپاهان 
آن دیده  7شامل17 بازیکن است و فقط یک جاى خالى در
مى شود، به همین دلیل در نیم فصل قطعاً یک بازیکن که 
به احتمال زیاد هم مهاجم خواهد بود از لیست سپاهان کنار 

گذاشته خواهد شد. 
در لیست بزرگساالن سپاهان مهرداد محمدى، ساسان 
انصارى و مروان حسین ســه مهاجم این تیم هستند که 
این روزها هم انتقادات زیادى نسبت به گل نزدن هایشان 
مطرح مى شود ضمن اینکه امین جهان عالیان و حسین 
فافاضضفاضلى دیگر بازیکنانى هستند که کرانچار با بازى ندادن به 
آآآنها نشان داده اعتقادى به آنها ندارد. عالوه بر این پنج 
بازیکن، «ژایرو رودریگوئز» و «رافائل کریوالرو»، دو 
برزیلى جدید سپاهان نیز کیفیت زیادى از خود نمایش 
نداده اند و این دو را هم مى توان جزو گزینه هاى خروج از 

لیست به حساب آورد.

اشتباهاتت را اصالح کن
بازگشــت کرانچار  به اصفهان امیدوار کننده شروع شد؛ 
تیمى که دو فصل را در شرایط نامناسبى پشت سر گذاشته 
بود و هواداران با کرانچارى که از شش دیدار انتهایى لیگ 
3شانزدهم 13 امتیاز کسب کرده بود، منتظر تجربه روزهاى 

خوش گذشته بودند.
  بازیکنان ســپاهانپس از پایاندیدار توسط سرمربى و

تیممؤاخذه شــدند وچهار دیدار باقیمانده از  هیئت مدیره
فصل به آنها فرصت داده شد تا توانایى ها و پتانسیل خود 
را نشان دهند، وگرنه از تیم کنار 
گذاشته خواهند شد، اما چه
کســى

باخت در مقابل پیکان قلمداد شد، اما اگر منطقى به داستان 
نگاه کنیم، ابعاد دیگرى هم مى تواند به ماجرا اضافه شود.

سرمربى در یک تیم فوتبال به عنوان رهبر تیم شناخته مى 
شود و او اســت که مى تواند دلیل وجود استرس یا تزریق 
آرامش به تیم باشد. پس نمى توان تنها بازیکنان و سهل 
انگارى آنها را دلیل نتایج نامطلوب طالیى پوشان دانست و 
کرانچار هم باید بپذیرد که برخى اشتباهات او در این نتیجه 

گیرى ها بى تأثیر نبوده اند.
 مهمترین اشــتباه کرانچار را مى توان اشتباه در انتخاب 
بازیکنان خارجى دانست؛ موضوعى که بیشتر رسانه ها با 
وجود حمایت از کرانچار به آن اذعان دارند. بازیکنانى که 
با امیدوارى زیادى جذب شدند ولى نمایش آنها همانطور 
که از ابتدا هم نگرانــى هایى در مورد آنها وجود داشــت 
دور از انتظار بوده اســت. ژایرو رودریگوئز، مدافع برزیلى 
سپاهانى ها اگرچه از ابتدا در ترکیب طالیى پوشان راهى 
میدان شد، اما رفته رفته کرانچار فهمید که او بازیکن مناسبى 
براى خط دفاعى تیمش نیســت. در خط هافبک رافائل 
کریوالرو آمد تا جایگزین «ســرور جپاروف» شود، اما از 
بازى هاى خوب او در پرتغال تنها خاطره اى در ذهن این 
بازیکن باقى مانده است و به هیچ وجه از لحاظ بدنى شرایط 
مناســبىبراى حضور در لیگ برتر ندارد. مروان حسین
دیگر بازیکن خارجى بود که براى ترمیم خط حمله به تیم

اضافه شد، اما به ثمر رساندن یک گل در مقابل پرسپولیس 
نمى تواند کارنامه مناسبى براىبازیکنىباشد که با خیال

زنده کردن یاد «عماد رضا» به اصفهان آمده است.

دیدارهایى حیاتى
تراکتورسازى باقیمانده سپاهان به ترتیب برابر چهار دیدار

(نقش جهان)، صنعت نفت آبادان (تختى آبادان)، استقالل 
خوزستان (نقش جهان) و استقالل تهران (ورزشگاه آزادى) 
خواهد بود؛ چهار دیدارى که شاید تنها دیدار برابر استقالل 
خوزستان روى کاغذ ساده باشد که آن هم به دلیل بازگشت 

او در ایران باشد.

سر و کله هواداران افراطى پیدا مى شود
کرانچار قبــل از این، امتحانــش را در فوتبال ایران پس 
داده و هیچکــس نمى داند چرا حــاال در چنین وضعیت 
ناامیدکننده اى قرار گرفته اســت. درســت همانطور که 
هیچکس انتظار نداشت «فرانک دي بوئر» خیلی زود از 
کریستال پاالس اخراج شود، درست همانطور که کسی 
فکرنمی کرد «رونالد کومن» با یک اورتون پرســتاره به 
بن بست برسد.  اگر مهربانی آنها با رقبا چند هفته دیگر ادامه 
داشته باشد، دوران مهربانی هوادارها با کرانچار خیلی زود 

به پایان خواهد رسید.
 در دیدار با پیکان آنها در حالى ورزشــگاه نقش جهان را 
دستخالى ترك کردند که تا واپسین دقایق بازى براى 
کسب حداکثر امتیازات مسابقه تالش کردند. از دست رفتن 
موقعیت هاى ُپرشمار گلزنى باعث شد تا سپاهان علیرغم 
ارائه بازى برتر بازنده زمین لقب بگیرد و کرانچار را با این 
سئوال بى جواب مواجه کند که چرا تیمش با وجود ارائه بازى 
خوبتا این اندازه در گلزنى ناتوان است.چه بالیى بر سر 
ساسان انصارى و مروان حسین که پیش تر گلزنان قهارى 

بودند آمده است؟
به گزارش نصف جهان، اگر ســپاهان دیدار با پیکان را با 
پیروزى پشت سر گذاشته بود در تعطیالت لیگ تا هفته 
دنبال کند و آرامش بیشترى کار را دوازدهم مى توانست با
حاال به محض شروع آماده مصاف با تراکتور سازى شود.

دوباره تمرینات، قطعاً تا چند روز جو تمرینات طالیى پوشان 
متشنج خواهد بود و هواداران افراطى، اقدامات تشنج زاى 
آغاز مىکنند. برخى از آنها که از قبل رابطه خوبى خود را

با کرانچار نداشتند دوست دارند از این روزهاى تلخ استفاده 
کنند و زهر خود را بــه او بریزند.باید منتظــر آغاز دوباره 
تمرینات زردها در باغ فردوس اصفهان و اتفاقات احتمالى 

باشیم.

پرویز مظلومى ســرمربى اسبق اســتقالل همچنان از 
چهره هاى مورد توجه رسانه هاست. خبرنگاران بعد از هر 
اتفاقى که در استقالل مى افتد سراغ او مى روند و نظرش 

را مى پرسند.
 مظلومــى 
نمایشــگاه  در 
مطبوعــات حرف هــاى 
جالبى درباره اســتقالل، پرســپولیس و 

لیگ زده است:
به نظر من استقالل تیم خوبى است و نفرات خوبى  ب■
دارد اما من فکر مى کنم هر چه شناخت «وینفرد شفر» 
نسبت به بازیکنان بیشــتر شــود و از مهره هایش به 
شــکل مطلوب ترى اســتفاده کند، این تیم مى تواند 
در لیگ مدعى باشــد. به جرأت مى گویم اســتقالل 

سپاهان و ذوب آهن امس

ساسان انصارى که فصل گذشته مدعى آقاى گلى لیگ به همراه 
مهدى طارمى بود، در لیگ هفدهم تا حاال خرید ناموفقى براى 

طالیى پوشان بوده است.
ویسى در سپاهان فصل گذشته را با 

«پدرو هنریکه» در خط آتش آغاز کرد؛ ولى 
نمایش هاى ضعیف ایــن مهاجم برزیلى باعث
جدایى او در پنجره نیم فصل شد. مسعود حسن زاده
مهاجم سابق ذوب آهن جایگزین او شد و نمایش
هاى خوبى تا پیش از مصدومیــت ارائه داد. با 
مصدومیت حسن زاده، کرانچار چند مهاجم را 

مدنظر داشت و در نهایت ساسان انصارى به 
عنوان گزینه اى مناسب از فوالدخوزستان

راهى اصفهان شد.
انصارى در دو دیدار ابتدایى فصل غایب 
بود؛ اما در ادامه  اگرچه همواره یکى از 
بازیکنان مورد عالقــه کرانچار بوده، 
هنوز نتوانســته وظایفى که از یک 
مهاجم هدف انتظــار مى رود را در 

زمین اجرا کند.
دیدارهایى که وارد البته ساســان انصارى در تمام
تیمشتالش مى کند؛ زمین شــده، با تمام وجود براى 
اســترسو فشار باالیى که  تیماما روى تمام بازیکنان
باعث شــده تا تالش هاى وجود دارد و گاهى بدشانسى، 
یازدهم تقریباً بى ثمر باشد.انصارى حداقل تا پایان هفته 

پر تالش 
و بى فایده!
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  سعید عزت اللهى، ملى پوش ایرانى تیم فوتبال آمکار 
روسیه مصاحبه اى با ســایت رسمى این باشگاه انجام 
داد و در آن پاســخگوى ســئواالتى در مورد خودش، 
تیم هاى سابقش و تیم ملى ایران بود. بخش هایى از 

این مصاحبه مفصل را مى خوانید:
شرایط شما در تیم آمکار چه تغییرى 
کرده و اساساً چه چیزى باعث انتقال 

شما به باشگاه ما شد؟
بازى کردن براى من بســیار مهم است، زیرا تیم ملى 
فوتبال کشــورم تابســتان آینده در رقابت هاى بسیار 
بزرگى حضور خواهد یافت. در روستوف فرصت کافى 
براى بازى نداشــتم. مدام به من قول بازى کردن در 
ترکیب ثابت را دادند اما این گونه نبود. مى دانستم که 
آمکار تیم خوبى است و سازماندهى و کادر فنى خوبى 
دارد. به اینجا (آمکار) آمدم تا چیز جدیدى یاد بگیرم و 

در واقع فوتبال بازى کنم.
آیا شناختى از ســرمربى تیم آمکار 

داشتید؟
بله، مى دانســتم که «گادژیف» از ســالیان طوالنى 
در روســیه مربیگرى مى کند. براى مثــال در آنژى 
با بازیکنان بــزرگ و معروفى هماننــد اتوئو و روبرتو 

کارلوس کار کرده است.
 چگونه به فوتبال روسیه آمدید؟

زمانى که در اتلتیکو مادرید بودم واقعًا مى خواستم در 
تیم ملى بازى کنم، بنابراین باید در لیگ هاى بزرگى 
بازى مى کردم. تیمــى که در آن بــازى مى کردم به 
لیگ دسته  سوم اسپانیا ســقوط کرد و باید باشگاهم را 
تغییر مى دادم. حتى پیش از عزیمت به اسپانیا «قربان 
بردیف»،ســرمربى روبین کازان درباره این تیم با من 
صحبت کرد اما من پس از آن اتلتیکو را انتخاب کردم. 
پس از یکسال  و نیم تیم روستوف را انتخاب کردم، زیرا 
مى دانستم که در لیگ بزرگى بازى مى کنند. خیلى ها از 
من پرسیدند که چرا به آنجا رفتم، زیرا در انتهاى جدول 
رده بندى قرار داشت. پس از آمدنم شرایط تیم روستوف 
مرحله به مرحله بهتر شــد. در اروپا بازى کردیم و این 

اتفاق براى من و پیشرفتم بسیار خوب بود.
شــما بردیف را مى شــناختید و به 

اتلتیکو مادرید رفتید؟
بله، یکدیگر را مى شــناختیم. او مى خواست که مرا در 
تیم روبین کازان ببیند اما در آن زمان اتلتیکو مادرید را 
انتخاب کردم. در فصل دوم حضورم در اسپانیا تصمیم 

گرفتم تا پیش او (بردیف) در تیم روستوف بروم.
 آیا این درســت اســت که در 16 
ســالگى اولین بازى ات در سطح 

بزرگساالن را انجام دادى؟
بله، درست اســت. االن جوان تر از بازیکنان متوسط 

تیم هستم، زیرا از 16 سالگى در تیم ملى بازى کردم.
عکس العمل هاى اجتماعى به این 
اتفاق چگونه بود و آیا این یک اتفاق 

همیشگى در ایران است؟
نه، به هر حال اتفاق غیر معمولى اســت. وقتى که به 
زمین رفتم همه متعجب بودند که یک بازیکن 16 ساله 
با بازیکنان بزرگسال بازى مى کند. براى من این اتفاق 
آسان نبود اما در آن زمان سرمربى تیم کمک کرد. در 
ترکیب تیمى به من اعتماد کرد و من براى او کار کردم. 
به طور کلى آماده ســازى بازیکنان 

جوان در ایران چگونه است؟
زمانى که جوان تر بودم و شروع به بازى کردم شرایط 
به طور کلى براى بازیکنــان جوان خوب نبود. در حال 
حاضر شــرایط بســیار بهترى وجود دارد. االن شما 
مى توانید ببینید که تیم فوتبال نوجوانان ایران، آلمان 
و مکزیک را شکست مى دهد و یکى از هشت تیم برتر 
جهان است. شرایط کلى بهتر شده، زیرا توجه بیشترى 

به آنها صورت مى گیرد. بازیکنان فرصت رشد کردن 
را دارند و به آنها اعتماد مى شود. ما استعدادهاى جوان 
بسیارى داریم.پیش از این شرایط به گونه دیگرى بود.

 یک بازیکن جوان وقتى در سن 18 
سالگى از کشورش به دنیاى دیگرى 

مى رود، چه احساسى دارد؟
البته بــراى من یک چالــش بود. پیــش از آن هرگز 
بدون خانواده  یا دوستانم از کشــور خارج نشده بودم. 
به طور کامل وقتى به اسپانیا رفتم، غمگین بودم. زبان 
اسپانیایى را نمى دانستم و شناختى از مردم این کشور 
نداشتم. ســه چهار ماه اول بسیار سخت بود اما پس از 
آن مرحله به مرحله همه چیز بهتر شد. فوتبال اروپا در 
سطح بسیار باالیى قرار دارد و شما را مجبور مى کنند 
چیزهاى زیادى را یاد بگیرید که فقط شــامل فوتبال 
نیســت. بنابراین، این چالــش را بایــد بپذیرید و اگر 

مى خواهید فوتبالیست خوبى شوید باید مهیا باشید.
چگونه یک نوجوان 18 ساله ایرانى 
در سیستم اتلتیکو مادرید ظاهر شد؟

آنها بسیارى از بازى هاى مرا در جام جهانى همراه تیم 
فوتبال زیر 17 ساله هاى ایران تماشا کردند. وقتى که 
به آنجا رفتم بسیارى از مسائل مرتبط با فوتبال را که در 
کشورم وجود نداشت، مشاهده کردم. آنها با بازیکنان 
از هشت نه ســالگى کار مى کردند. اطالعات من در 
حوزه هاى تاکتیکى و فهم فوتبال خیلى تغییر کرد. این 

چالش به دوره فوتبالم کمک بسیارى کرد.
آیا این واقعیت براى بازیکنان تیم 
ســوم اتلتیکو مادرید وجود داشت 
که زمانى مى تواننــد به تیم اول راه 

پیدا کنند؟
این کار آســانى نبود، زیرا اتلتیکو باشگاه بسیار بزرگى 
اســت. گاهى اوقات با تیم اصلــى تمرین مى کردیم. 
اگر آنجا سه یا چهار سال مى ماندم شاید نیاز بود سه یا 
چهار سال دیگر هم مى ماندم تا این اتفاق رخ دهد به 
همین دلیل روسیه را انتخاب کردم. مى دانستم که از 
همان آغاز مى توانم در لیگ هاى بزرگى بازى کنم. این 
مسئله بسیار مهمى بود، زیرا مى خواستم براى تیم ملى 

ایران بازى کنم.
آیا کسى از هم تیمى هایت در اتلتیکو 

االن در سطح اول بازى مى کند؟
بله، دو نفر هســتند. «لوکاس هرناندس» که پرورش 
یافته اتلتیکو اســت و همچنین «تئو هرناندس» که 

برادرش است و در رئال مادرید بازى مى کند.
آیا زبان روســى را یاد مى گیرى یا 
به اندازه کافى اطالعات اساســى 

فوتبالى دارید؟
این کافى نیست اما دانش فوتبالى در زمین به من کمک 
مى کند. روسیه براى لژیونرهایى که در این کشور بازى 
مى کنند بسیار مهم اســت اما زبان روسیه در نوشتن 
بسیار سخت است. االن ســعى مى کنم هر چه بیشتر 

لغات جدیدى را یاد بگیرم.
بنابراین در تمرینــات تحت نظر 

گادژیف به مترجم نیاز دارید؟
بله، البته.

چگونه با ســایر اعضاى تیم آمکار 
ارتباط برقرار مى کنید؟

االن بسیارى از بازیکنان مرتبط با فوتبال اروپا هستند 
و انگلیسى را مى دانند. در زمین بسیار از لغات فوتبالى 
را مى دانم و آنها را درك مى کنم. مى توانم با آنها درباره 
تاکتیک و فوتبال حرف بزنم، البته خارج از زمین فوتبال 

گاهى مشکالتى دارم.
چه مشکالتى؟

براى مثال به بانکى یا جایى که مى روم مشــکالتى 
وجود دارد. دوستى دارم که روســى مى داند و به من 

کمک مى کند. «فیلیپ آلــف»، مترجم تیم آمکار هم 
که به من آموزش مى دهد نیز کمک مى کند.

چه چیزهایى در روســیه براى شما 
بیشتر خوشــایند و چه چیزهایى 

ناخوشایند هستند؟
فکر مى کنم که روسیه هنوز شباهت هایى به کشورم 
دارد. مردم روســیه فوتبال را دوســت دارنــد. این را 
دوســت دارم، زیرا فوتبال نمى تواند بدون هودارانش 
زنده بماند. زمانــى که حمایت هاى آنهــا را در زمین 
مى بینم، دوســت دارم. این مسئله مهمى براى کشور 
اســت، زیرا روســیه میزبانى جام جهانى 2018 را بر 
عهده دارد و توریست هاى زیادى از این کشور دیدن 
خواهند کرد. شاید هواى روسیه را دوست نداشته باشم. 
بعضى اوقات بســیار عجیب است که ســه چهار ماه 
سرماى روسیه طول مى کشد. این اتفاق خیلى خوبى 
براى بازیکنان و تیم ها نیست، زیرا باید دو بار در طول 
ســال مهیاى بازى ها و متحمل هزینه هایى شوند. در 
کشورهاى دیگر به گونه دیگرى است اما اینجا سه ماه 

بین نیم فصل 
بــه علت 

سرماى هوا فاصله است.
از یک طرف شــما در روســتوف 
بازى کردید و در لیگ اروپا گل هم 
زدید از طرف دیگــر وضعیت کادر 
فنى، شــرایط مالى و آینده باشگاه 
نامشــخص بود. چه ارزیابى از این 

دوران فوتبالتان دارید؟
من ارزیابى خوبى دارم، زیرا بازى کــردم و گل زدم. 
ســخت کار کردم و ارتباط خوبى با هواداران داشــتم 
اما فوتبال همین اســت. یک مربى عاشق شماست و 
دیگرى شما را دوســت ندارد. به هر حال باید به کار 
سخت تان باید ادامه دهید. باید به آینده مان فکر کنیم.

آیا مى توانید تعــدادى از راز هاى 
تاکتیکى قربان بردیف که باعث شد 
در اروپا سروصدایى به راه بیاندازید 

را فاش کنید؟
نمى توانــم بگویم، زیرا آنها رازهایى خاص هســتند. 
هر بازى تاکتیک خودش را داشــت و از همین منظر 
بردیف انتخاب هاى متعددى براى اســتراتژى هاى 

بازى داشت. باید به این مسئله زرادخانه تیمى 
روستوف و میل پیروزى تیمى را هم اضافه 

کنید.

آیا بردیف و گادژیف توجه بیشترى 
به تاکتیک ها نســبت به سایرین 

دارند؟
صادقانه بگویم نمى خواهم درباره دیگر مربیان صحبت 
کنم. بردیف و گادژیف مربیان فوق العاده اى هســتند. 
فوتبال و تاکتیک ها را به خوبى مى شناسند. زمانى که با 

آنها کار مى کنید باید چیزهایى را یاد بگیرید.
در بحث تاکتیکى فوق العاده هستند 

اما از لحاظ روانشناسى چطور؟
بله در این بخش نیز بســیار خوب هستند. 

ســعى مى کنند تا نقش پــدر را براى 
بازیکنان داشته باشند. این مسئله 

بســیار مهمى براى تیم است که 
ســرمربى یک فوتبالیست پدر 

باشد. بازیکنان آن را احساس 
مى کنند و بــراى مربى در 

زمین مى کوشند.

چــه چیــزى دربــاره «کارلوس 
کى روش»، سرمربى تیم ملى فوتبال 

ایران مى گویید؟
نمى توانم هیچ چیزى بگویم. او مربى بزرگى اســت. 
در هر شــرایطى از کى روش چیزهاى یاد گرفتم. به 
عنوان یک مربى مى توانید نتایج او را با تیم ملى ایران 

در دومین صعود متوالى به جام جهانى قضاوت کنید.
آیا او درباره گذشــته خود،کار در 
منچســتر یونایتد، رئال مادرید و 
«کریســتیانو رونالدو» براى شما 

حرف زده است؟
بله، اغلب صحبت کرده اســت. مثال هاى از 
منچســتر یونایتد با بازیکنان بزرگش از 
جمله رونالدو آورده اســت. به من درباره 
زمانى که رونالدو جوان بــود و او را به 
منچستر یونایتد آورد حرف هایى زد. او 
گفت که رونالدو بســیار مستعد و بسیار 
جوان بود. سپس خیلى سخت کار کرد و 

االن بهترین بازیکن جهان است
عکس العمــل رســانه ها و 
هــوداران در ایــران 
ملى  تیم  به  نسبت 
ن  شــا ر کشو
چگونه است؟

ارتباط خوبى با هواداران داریم. بسیارى 
از آنها عاشق کى روش و بازیکنان هستند. 

روزنامه نگاران هم همینطور هستند اما گاهى 
اوقات ســعى در ورود به جایــى مى کنند 
که نباید، بنابراین مربیــان آنها را متوقف 
مى کنند. این مسئله هم  مهم است، زیرا 
مى تواند به یکپارچگى تیم خدشــه وارد 
کند. سال پیش رو براى تیم ملى بسیار 
مهم است و مهیاى جام جهانى 2018 

روسیه مى شویم.
آیا بازیکنانى از که اروپا به تیم ملى 
ایران مى روند در میــان هواداران 

احساس ستاره ها را دارند؟
نه، نه. در تیم ملى همه برابر و همانند برادر هســتیم. 
هرگز این گونه نیست که کســى احساس کند ستاره 

است.
آیــا محبوبیت لژیونرها بیشــتر از 
بازیکنانى است که در داخل ایران 

بازى مى کنند؟
نمى توانید بگویید که این مسئله 100 درصد است اما 
چنین چیزى هم وجود دارد. تیم هایى همانند زنیت سن 
پترزبورگ و اسپارتاك مسکو طرفداران زیادى دارند و 
در ایران نیز این گونه است. اتفاقى که در دیگر تیم هاى 
اروپایى نیز وجــود دارد. بازیکنانى کــه در اروپا بازى 
مى کنند شــاید تا اندازه اى محبوب تر باشند اما خیلى 

زیاد و همیشگى نیست. 
شــما نیم  میلیــون دنبال کننده در 
شبکه هاى اجتماعى دارید و سردار 
آزمون در حدود دو میلیون نفر. زمانى 
که به تیم آمکار پیوستید ایرانى هاى 
زیادى به شــبکه اجتماعى باشگاه 
مراجعه کردند. رمز این محبوبیت 

چیست؟
در کشــورم فوتبال را خیلى دوســت دارند و بسیارى 
از بازى ها را از جمله مســابقات لژیونرهاى ایرانى را 
تماشــا مى کنند. زمانى که به آمکار آمدم هیچکسى 
در ایران اطالعى درباره این تیم نداشــت و االن آن را 
مى شناســند. درباره اینکه چه تیمى هستیم و در لیگ 
برتر روســیه بازى مى کنیم. در حال حاضر نتایج تیم 
آمکار را دنبال مى کننــد و اطالعات کافى دارند. حتى 
به من مى نویسند که آمکار االن شــرایط خوبى دارد 
و چند بازى را برده اســت. بازى به بازى را دنبال 
مى کند و درباره تیم سردار آزمون هم همینگونه

 است.
لژیونرها چه اندیشه اى درباره 
لیگ برتر روســیه نسبت به 
ســایر لیگ هاى اروپایى 

دارند؟
صادقانه بگویم کــه پیش از 
این اغلب تصور مى شــد که 
لیگ برتر روســیه در سطح 
پایین ترى از سایر لیگ هاى 
اروپایى است. پس از رویارویى 
تیم روستوف با تیم هاى بایرن 
مونیخ، اتلتیکو مادرید و آژاکس 

هــا  تغییر یافــت. در حــال حاضر فکر نظر
مى کنند که لیگ روسیه بسیار باکیفیت است. این اواخر 
هم اسپارتاك مسکو تیم سویل اسپانیا را شکست داد 

و زنیت سن پترزبورگ از سد رئال سوسیداد گذشت.
در لیگ برتر روســیه ســه لژیونر 
ایرانى دیگر (ســردار آزمون، رضا 
شکارى و میالد محمدى)  هم حضور 

دارند. با آنها ارتباطى دارید؟
یکدیگر را مى شناسیم، زیرا در تیم ملى بازى مى کنیم. 
با آزمون در روســتوف همبازى بودم و پیش از آن 
در تیم زیر 17 ســال ایران کنار هم قرار داشتیم. 
زمانى که به کمــک هم نیاز داریــم ارتباط 
مى گیریم اما در زمین مسابقه دیگر برادر 

نیستیم.

سعید عزت اللهى در گفتگو با سایت روسى: 

مردم ایران عاشق کى روش هستند  

شــور خارج نشده بودم. 
رفتم، غمگین بودم. زبان
اختى از مردم این کشور

سیار سخت بود اما پس از 
 بهتر شد. فوتبال اروپا در 
 و شما را مجبور مى کنند 
 که فقط شــامل فوتبال 
ش را بایــد بپذیرید و اگر 

شوید باید مهیا باشید.
8وان 18 ساله ایرانى 
کو مادرید ظاهر شد؟

در جام جهانى همراه تیم 
ن تماشا کردند. وقتى که 
 مرتبط با فوتبال را که در

ده کردم. آنها با بازیکنان 
کردند. اطالعات من در 
بال خیلى تغییر کرد. این 

بسیارى کرد.
 براى بازیکنان تیم 
 مادرید وجود داشت 
ننــد به تیم اول راه 

یکو باشگاه بسیار بزرگى 
صلــى تمرین مى کردیم. 
شاید نیاز بود سه یا  ماندم
اتفاق رخ دهد به  م تا این
 کردم. مى دانستم که از 
ى بزرگى بازى کنم. این 
مى خواستم براى تیم ملى 

یمى هایت در اتلتیکو 
ل بازى مى کند؟

س هرناندس» که پرورش 
ین «تئو هرناندس» که 

د بازى مى کند.
ى را یاد مى گیرى یا 
طالعات اساســى 

الى در زمین به من کمک 
یى که در این کشور بازى 
ما زبان روسیه در نوشتن

هر چه بیشتر  عى مى کنم

رینــات تحت نظر
جم نیاز دارید؟

یر اعضاى تیم آمکار 
ى کنید؟

بط با فوتبال اروپا هستن
ن بسیار از لغات فوتبال
نم. مى توانم با آنها دربا
زمین فوتبا لبتهخارج از

 که مى روم مشــکالت
وســى مى داند و به م

دوســت دارم، زیرا فوتبال نمى تواند بدون هودارانش 
در زمین زنده بماند. زمانــى که حمایت هاى آنهــا را
مى بینم، دوســت دارم. این مسئله مهمى براى کشور

8اســت، زیرا روســیه میزبانى جام جهانى 2018 را بر 
عهده دارد و توریست هاى زیادى از این کشور دیدن 
خواهند کرد. شاید هواى روسیه را دوست نداشته باشم. 
بعضى اوقات بســیار عجیب است که ســه چهار ماه 
سرماى روسیه طول مى کشد. این اتفاق خیلى خوبى 
براى بازیکنان و تیم ها نیست، زیرا باید دو بار در طول 
ســال مهیاى بازى ها و متحمل هزینه هایى شوند. در 
کشورهاى دیگر به گونه دیگرى است اما اینجا سه ماه 

لفصل بین نیم 
بــه علت 

سرماى هوا فاصله است.
از یک طرف شــما در روســتوف 
اروپا گل هم  بازى کردید و در لیگ
زدید از طرف دیگــر وضعیت کادر 
فنى، شــرایط مالى و آینده باشگاه 
نامشــخص بود. چه ارزیابى از این 

دورانفوتبالتان دارید؟
من ارزیابى خوبى دارم، زیرا بازى کــردم و گل زدم. 
ســخت کار کردم و ارتباط خوبى با هواداران داشــتم 
اما فوتبال همین اســت. یک مربى عاشق شماست و 
دیگرى شما را دوســت ندارد. به هر حال باید به کار 
باید ادامه دهید. باید به آینده مان فکر کنیم. سخت تان

آیا مى توانید تعــدادى از راز هاى 
تاکتیکى قربان بردیف که باعث شد 
اروپا سروصدایى به راه بیاندازید در

را فاش کنید؟
نمى توانــم بگویم، زیرا آنها رازهایى خاص هســتند. 
هر بازى تاکتیک خودش را داشــت و از همین منظر 
ىهاى بردیف انتخاب هاى متعددى براى اســتراتژى 

در بحث تاکتیکى فوق العاده هستند 
اما از لحاظ روانشناسى چطور؟

بله در این بخش نیز بســیار خوب هستند. 
ســعى مى کنند تا نقش پــدر را براى 

بازیکنان داشته باشند. این مسئله 
بســیار مهمى براى تیم است که 
ســرمربى یک فوتبالیست پدر 

باشد. بازیکنان آن را احساس 
مى کنند و بــراى مربى در 

زمین مى کوشند.

آیا او درباره گذشــته خود،کار در 
منچســتر یونایتد، رئال مادرید و 
شما  «کریســتیانو رونالدو» براى

حرف زده است؟
بله، اغلب صحبتکرده اســت. مثال هاى از
منچســتر یونایتد با بازیکنان بزرگش از

جمله رونالدو آورده اســت. به من درباره 
زمانى که رونالدو جوان بــود و او را به 
منچستر یونایتد آورد حرف هایى زد. او 
گفت که رونالدو بســیار مستعد و بسیار 
بود. سپس خیلى سخت کار کرد و جوان

االن بهترین بازیکن جهان است
عکس العمــل رســانه ها و 
هــوداران در ایــران 
ملى  تیم  به  نسبت 
ن  شــا ر کشو
چگونه است؟

ارتباط خوبى با هواداران داریم. بسیارى 
از آنها عاشق کى روش و بازیکنان هستند. 

روزنامه نگاران هم همینطور هستند اما گاهى 
اوقات ســعى در ورود به جایــى مى کنند 
که نباید، بنابراین مربیــان آنها را متوقف 
مى کنند. این مسئله هم  مهم است، زیرا 
مى تواند به یکپارچگى تیم خدشــه وارد 
کند. سال پیش رو براى تیم ملى بسیار 
8مهم است و مهیاى جام جهانى2018

آیــا محبوبیت لژیونرها بیشــتر از
بازیکنانى است که در داخل ایران

بازى مى کنند؟
نمى توانید بگویید که این مسئله 100 درصد است اما
چنین چیزى هم وجود دارد. تیم هایى همانند زنیت سن
پترزبورگ و اسپارتاك مسکو طرفداران زیادى دارند و
در ایران نیز این گونه است. اتفاقى که در دیگر تیم هاى
اروپایى نیز وجــود دارد. بازیکنانى کــه در اروپا بازى
مى کنند شــاید تا اندازه اى محبوب تر باشند اما خیلى

زیاد و همیشگى نیست. 
شــما نیم  میلیــون دنبال کننده در
شبکه هاى اجتماعى دارید و سردار
آزمون در حدود دو میلیون نفر. زمانى
به تیم آمکار پیوستید ایرانى هاى که
زیادى به شــبکه اجتماعى باشگاه
محبوبیت این مراجعه کردند. رمز

چیست؟
در کشــورم فوتبال را خیلى دوســت دارند و بسیارى
از بازى ها را از جمله مســابقات لژیونرهاى ایرانى را
تماشــا مى کنند. زمانى که به آمکار آمدم هیچکسى
در ایران اطالعى درباره این تیم نداشــت و االن آن را
مى شناســند. درباره اینکه چه تیمى هستیم و در لیگ
برتر روســیه بازى مى کنیم. در حال حاضر نتایج تیم
آمکار را دنبال مى کننــد و اطالعات کافى دارند. حتى
به من مى نویسند که آمکار االن شــرایط خوبى دارد
و چند بازى را برده اســت. بازى به بازى را دنبال
مى کند و درباره تیم سردار آزمون هم همینگونه

 است.
لژیونرها چه اندیشه اى درباره
لیگ برتر روســیه نسبت به
ســایر لیگ هاى اروپایى

دارند؟
صادقانه بگویم کــه پیش از
این اغلب تصور مى شــد که
لیگ برتر روســیه در سطح
لیگ هاى از سایر پایینترى
اروپایى است. پس از رویارویى
تیم روستوف با تیم هاى بایرن
مونیخ، اتلتیکو مادرید و آژاکس

هــا  تغییر یافــت. در حــال حاضر فکرنظر
مى کنند که لیگ روسیه بسیار باکیفیت است. این اواخر
را شکست داد اسپانیا هم اسپارتاك مسکو تیم سویل

و زنیت سن پترزبورگ از سد رئال سوسیداد گذشت.
روســیه ســه لژیونر در لیگ برتر
ایرانى دیگر (ســردار آزمون، رضا
شکارى و میالد محمدى)  هم حضور

دارند. با آنها ارتباطى دارید؟
یکدیگر را مى شناسیم، زیرا در تیم ملى بازى مى کنیم.
با آزمون در روســتوف همبازى بودم و پیش از آن
7در تیم زیر 17 ســال ایران کنار هم قرار داشتیم.
زمانى که به کمــک هم نیاز داریــم ارتباط
مىگیریم اما در زمین مسابقه دیگر برادر

نیستیم.

تند 
لى 
ره 
ال 

تى 
من

ىىىىىىىیمىى بازى داشت. باید به این مسئله زرادخانه ت
روستوف و میل پیروزى تیمى را هم اضافه 

کنید.

پسامحرم!
بحرانى شدن دوباره اوضاع سپاهان همزمان با سالگرد تولد ستاره بازنشسته این تیم داغ دل هواداران را تازه 
کرد.پس از شکست برابر پیکان که به مثابه چهارمین باخت فصل سپاهان و اولین شکست لیگ برترى این 
تیم در ورزشگاه نقش جهان بود حتى آن دسته از 
هواداران خوشبین تر سپاهان هم کم کم به این باور 
رسیدند که بحران تیم محبوبشان به سال سوم 
کشیده است و امسال هم نباید از طالیى پوشان 
توقع قهرمانى داشته باشند. شاید تنها روزنه امید 
هواداران این است که سپاهان با اتکاى به نمایش 
خوبش هر چند هفته یک بار (!) بازى هایش را ببرد 

و الاقل در ادامه به کاندیداى سقوط بدل نشود.
رو به وخامت گذاشــتن دوباره اوضاع سپاهان 
مصادف شد با سالگرد تولد کاپیتان اســطوره اى این تیم که یکســال و اندى پیش بازنشستگى خود را 
اعالم کرد.محرم در روزهایى که از فوتبال فاصله گرفته اســت به بهانه ســالروز تولدش مورد توجه قرار 
گرفت تا مصادف با ایام تلخ ســپاهان درد نبودنش براى هواداران بیشتر به چشــم آید.سئوالى که شاید 
این روزها ذهن خیلى ها را به خود مشــغول کرده باشد این است که آیا ســپاهان در عصر پَسامحرم نیز 
مى تواند به دوران طالیى بازگردد یا براى چشیدن طعم شیرین قهرمانى هاى پیاپى باید سال ها به انتظار

 بنشیند.

به خداحافظى فکر نمى کنم
به نظر مى رسد مجتبى جبارى در حال حاضر در قطر 
به سر مى برد. هافبک کنار گذاشته شده استقالل 
در بدو ورودش به قطر با روزنامه «الرایه» مصاحبه 
کوتاهى انجام داده و مدعى شده هنوز بازیکن باشگاه 
استقالل است. بخش هاى مهم حرف هاى جبارى 

را بخوانید:
■ چند دلیل براى سفرم به قطر وجود دارد که یکى 
از آنها تمدید اقامتم است. من عاشق دوحه هستم 
و مى خواهم این راه ارتباطــى را حفظ کنم. ارتباط 
قدرتمندى با بســیارى از مردم در اینجا داشتم و به 
همین  دلیل این اطمینان را پیدا کــردم که هر بار 
سفرى به قطر داشته باشم. ضمناً من بازى کردن را 
متوقف نکرده ام. همچنان بازیکن استقالل تهران 
هســتم و در چهار بازى آخر تیم مشارکت داشتم. 
ســطح فنى قدیمى خود را با تیمم حفظ کردم و به 

پایان دوران فوتبالم در فصل جارى فکر نمى کنم.
■به خواست خودم لیگ ستارگان را ترك نکردم. 

قراردادم با باشگاه االهلى پایان یافته بود و تصمیمى 
براى تمدید آن به دلیل مصدومیتم نداشتند. دلیل آنها 
را درك کردم و پیشنهادى هم از سایر تیم هاى قطرى 
پس از پایان قراردادم با االهلى نداشــتم، بنابراین 
ترجیح دادم براى پایان درمان مصدومیتم به ایران 
بازگردم. االن هم بازیکن استقالل تهران هستم و 
در بازى هاى اول غایب بودم اما در چهار بازى آخر 

پس از پایان دوره مصدومیتم به میدان رفتم.
■ من ارتباط بســیار خوبى با باشــگاه االهلى و 
هوادارانش داشــتم. طرفدار این تیم هستم و آرزو 
مى کنم هر چه زودتر بازگشــت پرقدرتى داشــته
 باشــد. مى دانســتم که دیر یا زود تیم االهلى را با 
خاطرات زیبا در لیگ ســتارگان ترك مى کنم. این 
خاطرات هم به سختى فراموش مى شوند. در حقیقت 
من احساس عصبانیت نداشتم. من یک فوتبالیست 
حرفه اى هســتم و ایــن تصمیم را با تمــام قلبم 

پذیرفتم.

سروش در لیست فروش الخور
در پى نتایج ضعیف در این فصل از رقابت هاى لیگ ستارگان قطر و قعرنشینى در جدول رده بندى، 
سران باشگاه الخور بعد از نشست اضطرارى که برگزار کردند حکم به برکنارى «لئونید بانید»، سرمربى 
فرانســوى و مشــهور خود دادند.  رسانه هاى 
قطرى با تأیید این خبر مدعى شــدند باشگاه 
تا زمان انتخاب سرمربى جدید، دستیار قطرى 
مربى فرانسوى را به عنوان مربى موقت روى 
نیمکت استفاده خواهد کرد. روزنامه «الرایه» 
همچنین در گزارشى پیرامون تصمیمات جدید 
در باشگاه الخور مدعى شــد آژیر قرمز براى 

ستاره ایرانى این تیم به صدا در آمده است. 
این روزنامه نوشت: «باشگاه الخور بعد از اخراج 
سرمربى فرانسوى حاال قصد دارد خانه تکانى گســترده اى در فهرست بازیکنان خارجى خود داشته 
باشد. از همین رو ســروش رفیعى از ایران و مانیکا مهاجم کامرونى الخور در آستانه فسخ قرارداد و 
کنار گذاشته شدن از فهرســت هســتند چون انتظارات را برآورده نکرده اند.» شرایط براى سروش 
رفیعى در الخور، آنچنانکه انتظارش را مى کشــید ســپرى نمى شــود. او در این تیم قطرى به یک 
نیمکت نشین تبدیل شــده و مشخص نیست با حضور ســرمربى جدید چه سرنوشتى در انتظارش

 خواهد بود.
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زن جوان که مهمان همسایه قدیمى شان شده بود، پس از 
سرقت صد میلیون تومان، از خانه میزبان فرار کرد.

هفته گذشــته مرد جوانى به اداره پلیس رفت و از سه مرد 
و یک زن به اتهام ســرقت لوازم خانه شان و ضرب و جرح 

شکایت کرد. 
شاکى در توضیح ماجرا گفت: «من همراه مادر سالخورده ام 
زندگى مى کنم. خانه ما در یکى از محله هاى شمالى تهران 
اســت. حدود یک ماه قبل مادرم را بــراى معاینه به مطب 
پزشکى بردم. هنگام برگشت به خانه یکى از همسایه هاى 
قدیمى مان را که زن جوانى به نام «ماهرخ» بود، در خیابان 
دیدیم. مادرم از من خواست او را سوار خودرویم کنم و من هم 
او را سوار کردم تا به مقصدش برسانم. ماهرخ داخل خودرو 
از گرفتارى هایش با مادرم حرف زد و گفت که پس از اینکه 

ما از محله آنها تغییر مکان دادیم، زندگى او با مشــکالتى 
روبه رو شد و از خانواده اش طرد شد، به طورى که االن جایى 
براى زندگى ندارد. ماهرخ از مادرم خواست چند روزى به او 
پناه بدهد تا جایى را براى زندگــى اش پیدا کند و مادرم هم 
قبول کرد. او شش شبانه روز خانه ما زندگى کرد تا اینکه روز 
ششم، صبح مادرم براى خرید به بازار مى رود و ساعتى بعد 
وقتى به خانه بر مى گردد، متوجه مى شود خبرى از ماهرخ 
نیست و تمام وســایل گرانقیمت زندگى مان سرقت شده 
است. من در محل کارم بودم که مادرم موضوع را به من خبر 
داد و من خیلى زود خودم را به خانه مان رســاندم و فهمیدم 
ماهرخ در نبود مادرم وســایل با ارزش خانه مان را که حدود 
صد میلیون تومان ارزش داشت، ســرقت کرده و گریخته 

است.»

وى ادامه داد: «پس از این حادثه، ما از ماهرخ شکایت کردیم 
تا اینکه حدود سه هفته بعد از سرقت، داخل خیابان ماهرخ را 
دیدم که سوار خودروى پژویى بود و عالوه بر او سه مرد جوان 
هم داخل خودرو بودند. پژو را تعقیب کردم تا مخفیگاه ماهرخ 
را پیدا کنم و به پلیس اطالع بدهم، اما غافل از این بودم که 
سه مرد داخل خودرو همدست ها و دوستان ماهرخ هستند و 
متوجه شده اند من در تعقیبشان هستم. در حالى که در تعقیب 
خودرو بودم، راننده در خیابان خلوتى راه مرا سد کرد. سه مرد 
جوان از خودرو پیاده شدند و به شدت مرا کتک زدند. هر چقدر 
به آنها گفتم که ماهرخ همه زندگى ما را سرقت کرده است، به 
همین دلیل من در تعقیب او بودم، فایده اى نداشت. آنها گفتند 
اگر بعد از این مزاحم ماهرخ شوم مرا دوباره کتک مى زنند. 
پس از این، من دوباره از ماهرخ و سه مرد ناشناس شکایت 

کردم تا اینکه چند روز قبل یکى از آنها با من تماس گرفت 
و گفت چنانچه رضایت بدهم، اموالم را به من برمى گردانند. 
ما با هم در یکى از خیابان هاى شرقى تهران قرار گذاشتیم 
تا درباره گرفتن اموالم با آنها حرف بزنم. وقتى سر قرار رفتم، 
سه مرد جوان مقابل چشمان ماهرخ دوباره مرا به شدت کتک 
زدند. یکى از آنها این بار با چاقو ضربه اى به ســرم زد که از 
هوش رفتم و ساعتى بعد در بیمارستان به هوش آمدم. آنها 
به قصد کشتن مرا زدند، اما من زنده ماندم و االن از ماهرخ و 

همدستانش شکایت دارم.» 
با طرح این شکایت پرونده به دستور قاضى دادسراى ویژه 
سرقت براى رسیدگى و شناسایى متهمان در اختیار تیمى از 
کارآگاهان پلیس آگاهى قرار گرفت. تحقیقات درباره این 

حادثه ادامه دارد.

رئیس کالنترى 152 خانى آباد، از دســتگیرى دو سارق 
شلوارهاى لى و کتان در هفته گذشته خبر داد.

ســرهنگ اکبر مرادى گفت:  هنگام گشــتزنى  گشت 
کالنترى درمحلــه خانى آباد، فردى بــه پلیس مراجعه 
کرد و بیان داشت که تعداد 300 شلوار لى و کتان وى، از 
خودرویش به سرقت رفته و اکنون سارقان در حال فروش 

شلوارهاى مسروقه هستند.
این مقام مسئول، بیان داشت: بررسى موضوع و صحت 
خبر، در دستور کار مأموران قرار گرفت و تیمى از عوامل 
کالنترى به محل فروش اموال مسروقه اعزام و  متهمان 

در حال فروش شلوار کتان و جین شناسایى شدند. 
سرهنگ مرادى، با بیان دستگیرى متهمان در یک عملیات 
ضربتى، تصریح کرد: در بازرسى صورت گرفته تعداد 112  
شلوار از دو متهم کشف و متهمان به همراه اموال مکشوفه 
به کالنترى منتقل شدند.رئیس کالنترى ادامه داد: سارقان 
در بازجویى انجام شده، بزه انتسابى را قبول کردند و براى 

سیر مراحل قانونى تحویل مرجع قضائى شدند.

ســاعت23و10دقیقه سه شــنبه حادثه سقوط 
خودروى ســوارى در بزرگراه شهید همت، تقاطع 
اشرفى اصفهانى به ســامانه 125 اعالم شد که 
نیروهاى آتش نشــانى بى درنگ بــه محل حادثه 

اعزام شدند.
امیرعباس عادل، فرمانده آتش نشــانان اعزامى 
درباره جزئیــات این حادثه اظهار داشــت: یک 

دستگاه خودروى ســوارى پژو 206 حامل چهار 
نفرسرنشین مرد حدوداً 20 ساله حین حرکت در 
بزرگراه به علت نامعلومى از مسیر اصلى خارج شده 
و پس از برخورد شــدید با گاردریل حاشیه مسیر 
و شکستن نرده هاى گاردریل، از ارتفاع 15 مترى 
کنار بزرگراه ســقوط کرده و بر روى سطح خیابان 
مجاور قــرار گرفته بود. وى افــزود: هر چهار نفر 

سرنشین خودروى سوارى که دچار آسیب دیدگى 
شده بودند با کمک رانندگان خودروهاى عبورى از 
اتاقک این وسیله نقلیه خارج شده بودند که نیروهاى 
آتش نشانى به محض رســیدن به محل حادثه، 
جریان برق خودروى سوارى را قطع کردند و پس 
از ایمن سازى، مصدومان را براى انتقال به مراکز 

درمانى تحویل امدادگران اورژانس دادند.

مرکز اطالع رسانى پلیس آگاهى تهران از دستگیرى 
ســرهنگ قالبى که از خانــم هاى جــوان اخاذى 

مى کرد، خبر داد.
مرکــز اطالع رســانى پلیس آگاهى تهــران بزرگ 
اعالم کرد: جناب سرهنگ قالبى که با جعل عناوین 
مختلف دولتى، نظامى و انتظامى و با طعمه گذارى دو 
خانم جوان، اقدام به اخــاذى و زورگیرى از رانندگان 
مسافرکش و کسبه شــهر تهران کرده بود، با تالش 
کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهــى تهران بزرگ 

دستگیر شد .
در بررسى اولیه مشخص شــد که این متهم به این 
شیوه و ترفند، بیش از 400 میلیون تومان اخاذى کرده 
و ده ها مالباخته او و همدســتانش را مورد شناسایى 

قرار دادند.
از کلیه شــکات و مالباختگانى که موفق به شناسایى 
تصویر این شــخص شدند دعوت مى شــود تا براى 
پیگیرى شکایات خود به نشــانى اداره پنجم پلیس 
آگاهى تهران بزرگ در خیابان وحدت اسالمى مراجعه 

کنند.

رئیس پلیــس آگاهى اســتان مازنــدران  از 
شناسایى و دســتگیرى اعضاى باند سارقان 
شــیک پوش که به عنوان خّیر از افراد مسن 
طــال و جواهرات ســرقت مى کردنــد، خبر 

داد.
ســرهنگ ذبیــح ا... پهلوانــى در تشــریح 
جزئیات این خبر گفت: در پــى وقوع چندین 
فقره سرقت از افراد مســن و پیرزن و سرقت 
جواهرات و طالجات از سوى افرادى ناشناس 
با خودروهاى گرانقیمــت و چهره اى موجه، 
موضوع به طور ویژه در دستور کار کارآگاهان 
و کارشناســان پلیس آگاهى قرار گرفت. وى 
افزود: با انجام تحقیقات از مالباختگان و بررسى 
صحنه هاى سرقت مشخص شد، اعضاى باند 
ســارقان حرفه اى با اســتفاده از خودروهاى 
گرانقیمت و چهره اى موجه در پوشــش افراد 
خیّر به بهانــه کمک به مســتمندان با جلب 
اعتماد و سوء اســتفاده از غفلت مالباختگان، 
اقدام به ســرقت جواهــرات و طالجات آنان 

مى کنند.
رئیس پلیس آگاهى مازندران، اظهار داشــت: 
مأموران با انجام اقدامات اطالعاتى و تحقیقات 
پلیسى موفق شــدند، پنج متهم به سرقت و 

مالخر از اعضاى باند سارقان را شناسایى و با 
هماهنگى قضائى در عملیاتى ضربتى این افراد 

را دستگیر کنند.
پهلوانى از توقیف چهار خودرو سوارى سوناتا و 
پژو پارس در عملیات پلیسى خبر داد و افزود: 
در بازرســى از خودروى متهمان بیش از 500 
گرم انواع طــال و جواهر به همراه اســناد و 
مدارك هویتى و اســکناس هاى 100 هزار 
ریالى و چک پول هاى 500 هزار ریالى کشف 
شد. وى با اشاره به اعتراف سارقان از کشف 15 
فقره سرقت تاکنون خبر داد و افزود: تحقیقات 
بیشــتر پلیس در این خصوص همچنان ادامه 

دارد.
پهلوانى از اهالــى که احتماًال از ســوى این 
افراد مورد دســتبرد قرار گرفته اند، خواست: 
براى شناســایى متهمان و اموال مسروقه و 
طرح شکایت به پلیس آگاهى استان مراجعه 

کنند.
رئیس پلیس آگاهى استان مازندران با هشدار 
به مردم به ویژه افراد پیر و مسن از آنان خواست 
به افراد غریبه اعتماد نکنند و از به همراه داشتن 
جواهرات گرانقیمت و در معرض دید قرار دادن 

آن در سطح شهر جداً خوددارى کنند.

دزدى 100میلیونى دختر فرارى دزدان شیک پوش 
دستگیر شدند

 درگیرى در مدرسه اى در اللى به قتل یک دانش آموز منجر شد.
صبــح روز چهارشــنبه در درگیرى بیــن دو دانش آمــوز در زنــگ تفریح در شهرســتان اللى 
اســتان خوزســتان، دانش آموز اول دبیرســتان با مشــت به گردن دانش آموز دوم دبیرســتان
 مى زنــد و ایــن دانش آمــوز  بى حــال و بــه بیمارســتان امیــد شهرســتان اللــى منتقل
 مى شــود که متأســفانه تالش هــاى کادر پزشــکى نتیجــه نــداده و این دانش آمــوز فوت

 مى کند.
مصطفى فاریابى، مدیر آموزش و پرورش اللى در این باره اظهار داشت: متأسفانه با توجه به اخبار 
واصله در دبیرستان حضرت رسول اکرم (ص) روستاى «دره برى» شهرستان اللى به دلیل مشاجره 
دو نفر از دانش آمــوزان، یکى از آنها به نام «میالد ســلیمانى» بر اثر جراحت وارد شــده و به رغم 

تالش هاى تیم درمانى در بیمارستان فوت شد.

قتل دانش آموز دوم دبیرستانى
  توسط دانش آموز اول دبیرستانى

کالهبردارى سرهنگ قالبى از زنان جوان 

سقوط آزاد 
پژو 206 

دستگیرى شلوار دزدهاى تهران
رئیس کالنترى 160 خزانه صبح روز چهارشنبه با اشاره به دستگیرى 
یک سارق در محدوده خزانه گفت: این سارق در بازجویى هاى انجام 
شــده به 37 فقره سرقت زاپاس و رینگ و الســتیک اعتراف کرده

 است.
سرهنگ چنگیز ایدون اظهار داشت: با شکایت تنى چند از شهروندان 
محدوده خزانه در خصوص ســرقت زاپاس و رینگ و الستیک هاى 
خودروهایشان، پرونده اى در این خصوص در کالنترى تشکیل شد 
و تیمى از مأموران براى دستگیرى سارق یا سارقان وارد عمل شدند. 
وى افزود: طى بررســى هاى انجام شده مشــخص شد که تمامى

سرقت ها از سوى یک سارق با خودروى وانت خود صورت مى گیرد و 
این متهم شبانه در محله هاى خلوت پرسه زده و زاپاس خودروهایى 

را که تجهیزات ایمنى مناسبى ندارد به سرقت مى برد.
ســرهنگ ایدون گفت: در نهایت پس از چند شــبانه روز تحقیقات 
و انجام امور اطالعاتى خودروى متهم در محدوده بزرگراه شــهید 
تندگویان شناسایى شــد و تحت تعقیب قرار گرفت و وى در نهایت 

دستگیر و به همراه اموال مسروقه به کالنترى منتقل شد.

زاپاس دزد به دام افتاد

مدیرعامل سازمان آتش نشانى گرگان گفت: در پى حریق گسترده در کارخانه 
نساجى بهشهر مازندران، نیرو هاى آتش نشانى گرگان به صورت کمکى براى 

مهار حریق عازم محل حادثه شدند.
مهدى قره قاشى گفت: ســاعت 4 و 45 دقیقه روز پنج شنبه آتش سوزى در 
کارخانه نساجى «اکریلتاب» بهشهر مازندران رخ داده و به دلیل گستردگى 
حریق به ســرعت نیرو هاى امدادى در محل حادثه حاضر شدند. وى افزود: 

نیرو هاى آتش نشان بهشهر در پى شدت حریق اعالم درخواست کمک کرده 
و پس از آن، آتش نشان هاى گرگان نیز در محل حادثه حضور پیدا کردند.

قره قاشى در رابطه با خسارت هاى شــدید وارد شده در پى این آتش سوزى 
اظهار داشت: در این حادثه یک نفر مصدوم شد که از سوى عوامل اورژانس 

به بیمارستان منتقل و خسارت شدید مالى نیز به کارخانه وارد شده است.
سید خالق سجادى، فرماندار شهرستان بهشهر نیز در رابطه با علت این حادثه 

گفت: دلیل این آتش ســوزى در بررســى اولیه احتمال اتصال کابل برق و 
سرایت جرقه به مواد اولیه اعالم شده است. 

گفتنى است، کارخانه اکریلتاب تولیدکننده تریکو و نخ کامواست و روزانه 21 
ُتن در این واحد صنعتى نخ و ســایر لوازم ریسندگى تولید مى شود. این واحد 
صنعتى در سال 86 پس از حدود 34 سال کار مجدداً بازسازى و نوسازى و به 

مدار تولید برگشت.

کارخانه نساجى بهشهر در آتش سوخت



فناورى 15153078 سال چهاردهمشنبه  13 آبان ماه   1396

دومین نسخه بتاى Visual Studio 2017 نسخه 
IDE 15.5 مایکروســافت که این هفته منتشر شد 

توانایى هاى C++ و دیباگ کردن را افزایش داده و 
از فریم ورك جاوا اسکریپت Angular 2 پشتیبانى 

مى کند.
کامپایلــر بتــاى Visual Studio 2017 15.5 و 
کتابخانه استاندارد آن پشتیبانى از این قابلیت هاى 

جدید را به C++ 17 اضافه کرده است:
 C++  این کامپایلر در حدود 75 درصد از قابلیت هاى
17 را پشتیبانى مى کند که شامل پیوند ساختار یافته، 

متغیرهاى خطى و عبارات شناور مى شود.

تولید کدهاى C++ بهبود پیدا کرده است.
قابلیت جدید  C++ Core Guidelines کیفیت 

کدهاى C++ را تضمین مى کند.
پشتیبانى از Google Test Framework در 
 ++Google Test C کنار واحدهاى آزمایشى

فراهم شده است.
بــار کارى Linux C++ از میکروکنترلرهــاى 

ARM در پلتفرم هاى مختلف پشتیبانى مى کند.
همچنین در Visual Studio 15.5 Preview 2 این 

تغییرات رخ داده است:
 پلتفــرم Angular 2 از فایل هــاى الگوى برخط و  
 Angular 2 language service از طریق ngml.
 TypeScript پشتیبانى مى کند. این قابلیت به کمک

و جاوا اسکریپت خواهد آمد.
JavaScript lan- مشکل مصرف زیاد حافظه در

guage service و TypeScript برطرف شــده 

اســت. براى بهبود عملکرد و قابلیت اطمینان در 
 Only Analyze Projects پروژه هاى بزرگ گزینه
 Which Contain Files Opened in the Editor

 JavaScript/TypeScript Text Editor در صفحه
Project Option اضافه شده است.

امکانات دیباگ کردن IntelliTrace پشــتیبانى از 
اپلیکیشن هاى ASP.Net را به مجموعه خود اضافه 

کرده است.
قابلیــت اســتفاده از ابزارهاى راه دور به توســعه 
دهندگان اجــازه مى دهــد یک فرمــان را روى 
یــک سیســتم راه دور تعریــف شــده توســط 
Visual Studio Connection Manager اجرا 

کنند. توسعه دهندگان همچنین مى توانند فایل هاى 
خود را روى سیستم راه دور کپى کنند.

در    F# Language Support گزینــه 
 F# Desktop به Net desktop development.

Support تغییر نام پیدا کرده است که نشان دهنده 

این است که تنها الگوهاى F# و .Net در آن وجود 
دارد.
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گوشــى آیفون ایکس اپل چند روزى اســت به دست مشتریان 
رسیده است. کاربران بعد از مدت   ها انتظار قادر به استفاده از آیفون 10 شدند. اما آیا 

این گوشى هزار دالرى ارزش خرید دارد؟
با وجود قابلیت هاى فراوان گوشى آیفون ایکس، تنها چیزى که در آن بیش از همه جلب 
توجه مى کند قیمت هزار دالرى محصول اســت. با یک برآورد ساده مى توان انتظار 
داشت این محصول بعد از ورود به بازار ایران، در بهترین حالت بین چهار الى پنج 
میلیون تومان قیمت خواهد داشــت. البته در حال حاضر نیز این محصول در 
بازار کشورمان به قیمتى نجومى به فروش مى رسد، قیمتى که باور کردن 

آن کمى مشکل است!
آیفون ایکس به تازگى به دست کاربران رسیده و تا انتشار بررسى هاى 
تخصصى باید مدت زمان بیشترى را منتظر بمانیم. مطمئنًا استفاده 
از دســتگاه در خانه و یا محل کار، خیلى راحت تر از زمانى است که 
انبوهى از کارمندان اپل به شما خیره شده اند، پس مى توان از یک 
روز کامل تجربه کار کردن با گوشــى آیفــون 10 نتایج جالبى به 

دست آورد.
تقریبًا طى سه سال گذشته هیچ تغییرى در سبک طراحى آیفون ها 
رخ نداده بود، اما اپل با معرفى آیفون 10 به یک باره تغییرى اساسى 
در سبک طراحى گوشى آى او اسى خود اعمال کرد. بهترین بخش 
این طراحى نمایشگر 5,8 اینچى دستگاه است. طراحى بدون حاشیه 
سبب شده با وجود بزرگ تر بودن نمایشگر آیفون 10 از آیفون 8 پالس به 
میزان 0,3 اینچ، ابعاد کلى بدنه آن تنها کمى از آیفون 8 داراى صفحه نمایش 

4,7 اینچ بزرگ تر باشد.
کاربرانى که دوست دارند از یک گوشى آى او اسى داراى نمایشگر بزرگ استفاده کنند، 
باید تاب تحمل ابعاد بزرگ مدل هاى پالس که نمایشگر همه آنها 5,5 اینچى است را داشته 
باشند. اما با خرید گوشى آیفون ایکس اپل نه تنها صفحه نمایشى بزرگ تر دریافت خواهید کرد، 

بلکه دیگر نیازى به حمل یک گوشى بزرگ و سنگین همچون آیفون 8 پالس 202 گرمى وجود ندارد!
پنل این نمایشــگر براى اولین مرتبه در تاریخ آیفون از نوع OLED است؛ این پنل مصرف انرژى 
کمترى داشته و رنگ ها را به مراتب بهتر و طبیعى تر نشان مى دهد. رزولوشن 1125 در 2436 پیکسل 
نمایشــگر آیفون ایکس نیز از تمامى آیفون هایى که تا امروز دیده ایم بیشــتر است. سامسونگ 
سال هاست که از نمایشگرهاى OLED در محصوالت خود استفاده مى کند و همین موضوع 
همواره یکى از اصلى ترین دالیل برترین گوشــى هاى موبایل آن در مقایســه با آیفون ها 

بوده است.
جنس پنل پشتى این گوشى همانند آیفون 8 و 8 پالس شیشه است. در اطراف لبه ها 
نیز به جاى آلومینیوم (همانند آیفون هاى پیشین) از استیل مقاوم استفاده شده 

است. این فریم فلزى جذابیت خاصى دارد.

طراحى بدون حاشیه به معنى اجبار به حذف 
دکمه فیزیکى هوم است. در نبود این دکمه، براى بازگشت به 

صفحه هوم باید انگشتتان را از پایین صفحه به باال بکشید. همیشه نوارى در پایین 
صفحه نمایش وجود دارد تا کاربر بداند انگشت خود را باید از کدام قسمت به باال بکشد. 

براى کاربرانى که سال هاست از آیفون اســتفاده مى کنند، عادت به نبود این دکمه حیاتى 
ممکن است چند روزى زمان ببرد. در دفترچه راهنماى درون جعبه گوشى آیفون ایکس اپل به 

طور کامل تکنیک هاى کار با رابط کاربرى ذکر شده است.
استفاده از نمایشگرى بزرگ تر با رزولوشنى باالتر در گوشى آیفون ایکس اپل مشکالت خود را نیز 

تاکنون داشته است. البته رفع این مشکالت بسیار ساده بوده و تنها به زمان نیاز دارد. حین کار کردن 
با بیشتر نرم افزارها، به دلیل عدم بهینه سازى آنها براى صفحه نمایش آیفون 10، نوارى سیاه رنگ در 

باالترین و پایین ترین قسمت نشان داده مى شود تا بلکه نســبت ابعاد تصویر آیفون هاى پیشین تداعى 
شود.

این ظاهر به هیچ عنوان قابل قبول نیست. متأسفانه این مشکل حتى در برخى از اپلیکیشن هاى پیش فرض 
نصب شده بر روى گوشــى نیز دیده مى شــود. امیدواریم اپل هر چه زودتر حداقل تمامى اپلیکیشن هاى 
پیش فرض سیستم عامل آى او اس را بهینه ســازى کند، چرا که عادت کردن توسعه دهندگان به نمایشگر 

خاص آیفون 10 و همچنین بهینه سازى نرم افزارهاى پیشین مطمئنًا چند ماهى زمان خواهد برد.
انتظار مى رفت همانند تمامى دستگاه هاى داراى طراحى بدون حاشــیه، بعد از حذف دکمه فیزیکى هوم، 
حسگر اثر انگشت به پنل پشتى منتقل شــود. اما اپل در آیفون 10 به طور کامل قید تاچ آیدى را زد و یک 
سیستم تشخیص چهره سه بعدى بسیار پیشرفته را در آن به کار برد. این سیستم فیس آیدى نام داشته و به 
کمک دوربین TrueDepth و چند سنسور دیگر، با خطاى یک در یک میلیون (به ادعاى اپل) چهره 

کاربر را تشخیص مى دهد و قفل گوشى را باز مى کند.
یکى دیگر از نگرانى هاى کاربران درباره گوشى آیفون ایکس اپل امکان تکیه به این سد امنیتى است؛ 

آیا فیس آیدى در تاریکى کار مى کند؟ آیا امنیت آن تضمین شده است؟ آیا شخص دیگرى مى تواند 
به جاى ما با چهره خود قفل گوشى را باز کند؟ آیا ممکن است فیس آیدى چهره ما را تشخیص نداده 

و دستگاه غیر قابل استفاده بشود؟
اپل بعد از ادعاى درصد خطاى یک در یک میلیون فیس آیدى اعالم کرد این سیستم امنیتى 

قادر به تشخیص شبیه ترین دوقلوها است و امکان گول زدن آن وجود ندارد. یکى از نکات 
جالب فیس آیدى، انطباق پذیرى آن است. حین استفاده از سیستمى همچون اسکنر عنبیه 

چشم سامسونگ، از کاربر خواسته مى شود عینک خود را بردارد، در حالى که فیس آیدى 
در صورت داشتن کاله و عینک و یا حتى روییدن ریش بر روى صورت کاربر قادر به 

تشخیص صحیح است.
هنوز سئ وال هاى زیادى درباره این آیفون افســانه اى بدون جواب باقى مانده 

اســت. دلیل نیاز به تحقیق زیاد پیش از خرید آیفون 10 در مقایسه با سایر 
محصوالت، قیمت نجومى آن است. این اولین مرتبه اى است که یک 

گوشــى هوشــمند (عادى و نه لوکس) به قیمت هزار دالر فروخته 
مى شود.

آیفون افسانــه اى 
در یک نگاه

آیا گوشى ایکس اپل راضى کننده است؟
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نسخه بتاى 15,5 
ویژوال استودیــو 

منتشر شد

همانطور که از اســم این بازى مشــخص اســت، 
«الرا کرافت گو» یک بازى در ســبک دویدن است. 
این بازى فانتزى مبتنى بر مجموعه ماجراجویى هایى 
است که در یک جهان محرمانه اتفاق مى افتد. شما 
به عنوان «الرا» به خرابه هایى از جنس تمدن کهن 
رفته و رویارویى با چالش هاى مرگبارى را در جهت 
جستجوى حقیقت پشت قضیه افسانه «ملکه زهر» 

پشت سر مى گذارید.
در الرا کرافت گو بیش از 75 پــازل به صورت پنج 
فصل مختلف تقســیم شده اســت عالوه بر آن در
 Lara Croft Go شــما مى بایســت تمامى آثار 
باستانى را جمع آورى کرده و از طریق آن ها تجهیزات 
جدید و لباس هاى قفل شــده شخصیت اصلى این 

بازى را آزاد کنید.
 

«الرا کرافت» را 
در بین خرابه هاى 
تمدن باستان هدایت کنید

«جاناتان راتبرگ»، کارآفرین و مخترع صاحبنام آمریکایى با معرفى اولین گجت هوشمند اولتراسوند قابل اتصال به تلفن همراه 
هوشمند دوباره شگفتى آفرید.

گجت سونوگرافى جدید با قیمت ارزان و دقت باال، بهترین ابزار کاربردى براى تصویربردارى از بدن بدون نیاز به تجهیزات سنگین 
رایج در بیمارستان است.

این گجت نوین پزشکى با نام تجارى Butterfly iQ در اداره ثبت اختراع و مالیکت معنوى ایاالت متحده ثبت شده و به گفته 
وى هدف از ساخت آن هرچه ساده تر کردن تجهیزات بیمارستانى و دسترسى آسان براى مردم است.

جاناتان راتبرگ موفق به دریافت 13 مجوز براى کاربردهاى متنوع این دستگاه از ســازمان غذا و داروى آمریکا شده است. این 
مجوزها ضمانت الزم براى بى خطر بودن دستگاه براى اسکن مستقیم قلب، جنین و بررسى فرآیند زایمان را تأیید مى کنند.

مهمترین تمایز گجت اولتراســوند با نمونه هاى گرانقیمت بیمارســتانى در فناورى الزم براى تبدیل جریان الکتریکى به امواج 
اولتراسوند است.

قیمت گجت اولتراسوند با کیت اتصال به تلفن  همراه هوشمند دوهزار دالر اعالم شده اما مخترع آن اعالم کرد که قیمت این دستگاه 
پس از فروش اولیه پایین خواهد آمد و صرفاً جنبه پزشکى پیدا خواهد کرد.

به گفته مخترع این دستگاه، فناورى تصویرسازى اولتراسوند این دستگاه بر خالف نمونه هاى گرانقیمت بیمارستانى با قیمت چند 
ده هزار دالرى به کارگیرى از فناورى اولتراسوند بر روى تراشه است.

فناورى اولتراسوند بر روى تراشه به بیان ساده یعنى جاى  دادن تمام عناصر الزم براى تصویرسازى بر روى تراشه اى نیمه رسانا ست.

معرفى گجت سونوگرافى براى تلفن همراه

تاریخ رونمایى از پلى استیشن5 به یکى از داغ ترین 
بحث هاى روز تبدیل شده که البته سونى هنوز برنامه 

دقیقى براى آن اعالم نکرده است.
ســال 2017 شــاهد رونمایى از بزرگ ترین رقیب 
کنســول پلى استیشــن، یعنى «ایکس باکس وان 
ایکس» بودیم البته نباید کنسول «نینتندو سوییچ» 
را هم نادیده گرفت. حال این دو کنسول باید مستقیمًا 
با پلى استیشن4 و پلى استیشن 4 پرو رقابت کنند تا 
بتوانند بخشى از بازار کنســول هاى بازى را به خود 

اختصاص دهند.
البتــه نینتنــدو عملکرد خوبــى داشــته و پس از 
معرفى کنســول جدید خود تا کنون توانســته پنج 
میلیون دستگاه را به فروش برســاند. از طرف دیگر 
ایکس باکس وان ایکس هم که قرار اســت نوامبر 
امســال عرضه شود، توانســته رکورد پیش فروش 

کنسول در شرکت مایکروسافت را جابه جا کند.
حال به نظر مى رســد بــه زودى تاریــخ رونمایى از 
کنسول پلى استیشــن 5 هم اعالم شود. اگر سونى 
بخواهد در معرفى و عرضه کنسول جدید خود موفق 

باشد، احتماال باید از همان ویژگى که مایکروسافت 
در کنســول جدید خود اســتفاده کرده، در کنسول 

پلى استیشن5 استفاده کند.
طبق گزارش هاى اخیر، مایکروســافت موفق شده 
ویژگى جدیدى براى مقابله با تقلب در بازى هایش 
را معرفى کند. این ویژگى که TruePlay نام دارد، 
براى مقابله با تقلب هایى که بازى هاى کامپیوترى 
همواره با آن مواجه هســتند طراحى شده است. از 
جمله این تقلب ها مى توان بــه   Wallhack  و 
Aimbot اشاره کرد که بسیارى از هکرها از آنها 

استفاده مى کنند.
حال برنامه TruePlay در طــول بازى همواره 
دیتا را بــراى یافتن کدهاى غیرمعمــول (کدهاى 
تقلب) بررسى مى کند. یکى از مقامات مایکروسافت 
در اینبــاره مى گویــد: «بازى  هایى کــه همراه با 
TruePlay اجــرا مى شــوند، در اصل به صورت 
کامًال محافظت شده اجرا مى شوند که در آن امکان 
حمله به کدهاى منبع بازى وجود نخواهد داشت. در 
صورت یافتن هرگونه دستکارى و یا اجراى کد تقلب، 

سیستم شروع به هشدار دادن خواهد کرد.»
حــال از آنجایى که تقلب در بین کاربران کنســول 
پلى استیشــن4 خیلى معمول نیســت و تا به امروز 
شرکت سونى را خیلى به دردســر نیا نداخته، به نظر 
مى رسد به کارگیرى چنین سیســتمى در کنسول 
جدید این شرکت کار مشــکلى نخواهد بود و از این 
طریق ســونى مى تواند با خطرات احتمالى گسترده 

در آینده مقابله کند.

 سونى هم از TruePlay استفاده مى کند؟ 

سیستم شروع به هشدار دادن خواهد کرد.»
حــالاز آنجایى که تقلب در بینکاربرانک
پلى استیشــن4 خیلى معمول نیســت و تا
شرکت سونى را خیلى به دردســر نیا نداخته
مى رسد به کارگیرى چنین سیســتمى در
جدید این شرکت کار مشــکلى نخواهد بود
طریق ســونى مى تواند با خطرات احتمالى

در آینده مقابله کند.
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استاندار محترم اصفهان
با کمال مسرت  انتصاب شایسته  حضرتعالى را که بحق از سرمایه هاى ارزشمند ایران اسالمى 
مى باشید، تبریک عرض نموده، اطمینان داریم که این انتخاب بجاى هیئت محترم دولت 
سرآغاز راهى پر امید به سمت دستیابى به قله هاى رفیع توسعه استان اصفهان بوده و نوید 
بخش نشاط و تحرك مردم والیتمدار و شهیدپرور آن خواهد بود.  موفقیت و سربلندى شما 
و کلیه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران را از درگاه حضرت احدیت 

مسئلت مى نماییم.

برادر ارجمند جناب آقاى دکتر محسن مهرعلیزاده

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر بهارستان

استاندار ارجمند اصفهان
اعتماد هیئت محترم وزیران به جنابعالى و انتخاب شایسته شما به عنوان استاندار استان مهم و پهناور 
اصفهان حکایت از سوابق ارزشمند و مشى ماندگارتان در طول سال هاى متمادى خدمت دارد. امروز 
که عرصه خدمت رسانى را در کنار مردمانى والیى و سخت کوش انتخاب کرده اید، تردید نداریم که 
با درایت و تدبیر جنابعالى و در سایه توانمندى و تجربه مدیریتى که همیشه از شما شاهد بوده ایم، گام 

هاى مؤثرى در ارتقاى کمى و کیفى استان اصفهان برداشته خواهد شد. 
ضمن  عرض تبریک و آرزوى توفیق براى آن مقام محترم، از خداوند متعال رشد و بالندگى روز افزون 

 براى همه کارگزاران نظام اسالمى مسئلت مى نماییم.

برادر عزیز جناب آقاى دکتر محسن مهرعلیزاده

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر میمه

بانک ملى ایران در نظر دارد، قسمتى از امالك تخلیه شده و متصرف دار و حق و کسب 
و پیشه و تجارت و سرقفلى محل هاى اســتیجارى  مازاد خود را از طریق مزایده کتبى بر مبناى 
قیمت پایه مزایده،در وضعیت موجود و به صوررت نقدى، نقد و اقساط(اجاره به شرط تملیک) به 
فروش برساند.متقاضیان مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالك، دریافت اسناد 
مزایده ( برگه هاى شرایط در مزایده) و تسلیم پیشنهادات خود تا ساعت 12 روز  سه شنبه  مورخ   
96/08/23    به محل این اداره امور واقع در اصفهان-میدان امام حسین (ع) –ابتداى چهارباغ 

پائین طبقه سوم دایره ساختمان مراجعه نمایند.
توضیحات : 

1- بانک ملى ایران در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 2-پیشنهادات فاقد سپرده 
یا داراى سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است. 3- رعایت کلیه موارد 

مندرج در برگه هاى مزایده الزامى است. 4- سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5٪ قیمت 
پایه مزایده است که متقاضیان باید طى یک فقره چک تضمینى بانک ملى ایران در وجه اداره امور 
شعب بانک ملى استان اصفهان به همراه پاکت حاوى برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.

5- کلیه پاکات حاوى پیشنهادات متقاضیان خرید امالك در ساعت 8صبح روز چهارشنبه مورخ                 
96/08/24 در محل اداره امور شعب بانک ملى ایران استان اصفهان واقع در میدان امام حسین 
(ع) ابتداى چهارباغ پائین بازگشایى خواهد شد. لذا متقاضیان مى توانند در موعد یاد شده با ارائه 
کارت شناسایى در جلسه مذکور شرکت نمایند. 6- امالك داراى متصرف بصورت وکالت بالعزل 
و تقبل کلیه هزینه هاى مربوط به اخذ اســتعالمات ماخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و سایر موارد 
بر عهده خریدار واگذار مى گردد.( هزینه تنظیم وکالت نامه بالمناصفه خواهد بود.) 7-براى کلیه 
امالك ، بازدید الزامى است و در وضعیت موجود واگذار مى گردد و براى امالك متصرف دار تخلیه 

ملک بر عهده خریدار است. 8-هزینه جلب رضایت مالک جهت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر 
کاربرى راجع امالك ســرقفلى دار یا داراى حق کسب و پیشه بر عهده خریدار است. 9-امالکى 
که بصورت نقد و اقساط واگذار مى شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک مى باشد. 
10-هزینه آگهى و کارشناسى بر عهده برنده مزایده است و مشارالیه مى بایست این هزینه را بر 
اساس اعالم نظر بانک قبل از انقعاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز نماید. 11- متقاضیان خرید 
میبایست مبلغ دویست هزار ریال بصورت نقدى در هنگام خرید اسناد مزایده پرداخت نمایند و 
رسید آنرا به همراه پاکت حاوى برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند. 12- در صورتى که 
مبالغ پیشنهادى خریداران به یک میزان باشد اولویت فروش با شرایط نقدى است. 13- نحوه 
فروش امالك مازاد بانک بشرح ذیل اعالم مى گردد و خریدار مى بایستى ردیف مربوط به نحوه 

خرید ملک را صراحتاً به صورت مکتوب در برگه شرایط شرکت در مزایده اعالم نماید.

مساحت کاربرىنوع ملکآدرس ردیف
عرصه

مساحت 
مبلغ پایه مزایدهتوضیحاتوضعیت کنونىپالك ثبتىاعیانى 

شهرضا بلوار آیت اهللا مطهرى کوچه مسجد امام حسین 1
( 38) کوچه شهید بهرامى بن بست قائم پالك 61

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه 2692122/4164مسکونىخانه

2,197,440,000فروش با وضع موجود

بهارستان خیابان ولیعصر(عج) جنوبى خ زمزم 2
کوى زمزم 6 پالك 303

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه270177/72187/5797مسکونىخانه

4,312,000,000فروش با وضع موجود

3
داران روستاى نهر خلج روبروى

 پایگاه بسیج کوچه حجت اله صادقى 
داران روستاى نهر خلج روبروى 
پایگاه بسیج کوچه حجت اله صادقى

یک باب 
خانه

یک باب 
خانه

مسکونى
زراعى

283
510

196
-

14/142
14/176

متصرف دار
متصرف دار

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است
فروش با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است
فروش با وضع موجود

224,000,000
504,000,000

مبارکه نکوآباد کوچه شهید حبیب اله کریمیان 4
پالك 20

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استمتصرف دار463195387/814مسکونىخانه

871,920,000فروش با وضع موجود

دفترچه شرکت 2000645صنعتىکارخانهنطنز شهرك صنعتى شجاع آباد خیابان گلها 5
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیهشهرکها 42

3,850,560,000فروش با وضع موجود

یک باب بادرود خیابان امام نبش خیابان کشاورز 6
خانه

مسکونى
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه106/3545159/7214و تجارى

1,108,800,000فروش با وضع موجود

بادرود خیابان امام خیابان کشاورز انتهاى 7
بن بست دوم 

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه267/5223159/4277مسکونىخانه

1,444,800,000فروش با وضع موجود

خیابان امام خمینى (ره) خیابان درخشان روبروى  8
دبستان درخشان مجتمع صدف A طبقه سوم واحد 14

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه141/1518/6602--مسکونىآپارتمان

2,609,600,000فروش با وضع موجود

یک باب سمیرم خیابان قدس کوچه مفتح 9
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است متصرف دار3202171/2994مسکونىخانه

1,038,240,000فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر سپید10
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/35صنعتى سوله

2,196,741,680فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 11
گلدیس

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/29صنعتىسوله

2,265,285,680فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر زمرد12
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/32صنعتىسوله

2,231,013,680فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر نسترن13
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/36صنعتىسوله

2,188,360,272فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر محال14
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/37صنعتىسوله

2,133,769,568فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر کوثر15
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/33صنعتىسوله

2,168,041,568فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر شکوفه16
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/31صنعتىسوله

2,168,041,568فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر خرداد17
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/30صنعتىسوله

2,189,032,272فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر الله18
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/38صنعتىسوله

2,122,769,568فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر شقایق19
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه1874/17612144/28صنعتىسوله

2,216,022,368فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر بنفشه20
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه1874/17612144/34صنعتىسوله

2,133,769,568فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر صباح21
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه1874/17612144/68صنعتىسوله

2,133,769,568فروش با وضع موجود

کاشان خیابان شهید بهشتى -خیابان ایمان شرقى  22
حد فاصل خیابان شهید بهشتى و شهید مفتح

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استمتصرف دار161/61962/3634--مسکونىآپارتمان

5,584,320,000فروش با وضع موجود

 آگهى مزایده امالك مازاد بانک ملى ایران  استان اصفهان

شرایط اقساطمدتکاربرىردیف

50٪ نقد+50٪ اقساط ماهیانه بدون سوددو ساله ( 24 ماهه)تجارى،مسکونى،ادارى1
30٪ نقد +70٪ اقساط ماهیانه با سود ٪20

30٪ نقد + 70٪ اقساط ماهیانه بدون سوددوساله(24 ماهه)صنعتى، کشاورزى، دامدارى و خدماتى2

اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان

شرح شرایطردیف
در صورت خرید نقدى 10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد ( براى کلیه کاربرى ها به استثناء موارد ذکر شده در توضیحات).1
امالك متصرف دار فقط به صورت نقدى و با ارائه وکالت نامه بالعزل به فروش مى رسد.2

نحوه فروش 
با شرایط نقد

نحوه فروش 
با شرایط نقد 
و اقساط

کاشان خیابان شهید بهشتى -خیابان ایمان شرقى  23
حد فاصل خیابان شهید بهشتى و شهید مفتح

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استمتصرف دار143/851962/3635--مسکونىآپارتمان

5,107,200,000فروش با وضع موجود

کاشان خیابان شهید بهشتى -خیابان ایمان شرقى  24
حد فاصل خیابان شهید بهشتى و شهید مفتح

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استمتصرف دار93/051962/3636--مسکونىآپارتمان

3,880,800,000فروش با وضع موجود

زواره خیابان امام ( ره ) ضلع غربى شهردارى و 25
بخشدارى پالك 20

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه943130349مسکونىخانه

1,192,867,200فروش با وضع موجود

خیابان کاوه میدان 25 آبان کوچه امید  نبش 26
کوچه محمد 

یک باب 
خانه

مسکونى
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه206/5527813390و تجارى

8,848,000,000فروش با وضع موجود

7,808,633,280مشاع سه دانگ فروش با وضع موجودمتصرف دار44092023/235/1161مسکونىیک باب خانهکاشان نبش خیابان نواب صفوى 27

کاشان خیابان شاهد چهار راه شاهد نبش 28
کوچه شهید سید مهدى جان نثار

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه12/9 و 26948912/10مسکونىخانه

8,265,600,000فروش با وضع موجود

کاشان نبش خیابان درب اصفهان پامنار 29
روبروى کوچه فردوس 9

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه3404734183/4مسکونىخانه

5,241,600,000فروش با وضع موجود

خاقانى کوچه چهار سوق بن بست هما 30
پالك 38

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه193/44711/22--مسکونىآپارتمان

7,862,400,000فروش با وضع موجود

نطنز شهرك صنعتى شجاع آباد شرکت اسبق 31
میسان تجارت

کارخانه 
و  ماشین 
آالت

تخلیه400064042/4451صنعتى
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است

فروش با وضع موجود. در صورت خرید 
نقدى شامل 10٪ تخفیف نمى گردد.

5,787,040,000

خیابان مردآویج  خ جابر ابن حیان کوچه پنجم  32
پالك 108 مجتمع آفتاب طبقه دوم واحد سه

یک باب 
15528و 108/62--مسکونىآپارتمان

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه15535
5,712,000,000فروش با وضع موجود

یک باب کاشان خیابان فاضل نراقى کوچه شهید بزرگى33
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است متصرف دار2364324650مسکونىخانه

3,578,400,000فروش با وضع موجود

اصفهان خ بعثت خیابان برازنده کوى گلشن 34
بن بست میخک  پالك 659

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه128/214874/8739--مسکونىآپارتمان

2,352,000,000فروش با وضع موجود

یک باب کاشان شهرك صنعتى امیرکبیر خیابان یاس 354
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه412513672139صنعتىکارخانه

8,878,800,000فروش با وضع موجود

اصفهان خیابان برازنده خیابان صفائیه کوچه 36
شرکت نفت  مجتمع پردیس طبقه پنجم واحد 505

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه10615182/4716--مسکونىآپارتمان

2,128,000,000فروش با وضع موجود

اصفهان خیابان خواجو محل مکینه خواجو 37
کوچه میرزا کریم  پالك 11 طبقه دو

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1432328/6--مسکونىآپارتمان

4,480,000,000فروش با وضع موجود

اصفهان خیابان عالمه مجلسه نبش میدان 38
قدس بن بست شیبانى پالك دوم

یک باب 
مسکونى 

بهداشتى 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه30/9224-183درمانى

6,832,000,000فروش با وضع موجود

اسفرجان بلوار شهیدان حاج هاشمى (خیابان 39
چهارباغ) 

یک باب 
مسکونى  
تجارى

تجارى  
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه572388225/2625مسکونى

3,480,512,000فروش با وضع موجود

یک باب فریدون شهر ناحیه صنعتى سنگباران 40
تخلیه34009381/223صنعتىسوله

عرصه داراى قرارداد اجاره با سازمان 
جهاد کشاورزى مى باشد.فروش با وضع 

موجود.بازدید از ملک الزامى است
3,811,248,000

یک باب فریدون شهر ناحیه صنعتى سنگباران41
تخلیه270063424/226صنعتىسوله

عرصه داراى قرارداد اجاره با سازمان 
جهاد کشاورزى مى باشد.فروش با وضع 

موجود.بازدید از ملک الزامى است
3,457,440,000

اصفهان حبیب آباد برخوار بلوار شهید بهشتى 42
روبروى صدا و سیما 

سوله 
-مغازه-
ادارى

تجارى 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى مى باشد. تخلیه1665829583/510صنعتى

8,848,000,000فروش با وضع موجود.

اصفهان مبارکه طالخونچه خیابان شهید 43
بهشتى جنب مدرسه طالقانى

مسکونى 
تجارى

تجارى 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى مى باشد. تخلیه17944740/187مسکونى

2,374,400,000فروش با وضع موجود.

م الف: 100896

امیدواریم در سایه گفته،  اصفهان تبریک  استاندار  عنوان  را به  انتصاب شایسته جنابعالى 
 ایزد منان و با استفاده از تجربیات و توانمندى خود و دیگر همکاران محترمتان در اعتالى 
هر چه بیشتر نام این استان بزرگ و آرمان هاى نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران موفق و 

مؤید باشید.
روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر ورزنه

برادر گرامى جناب آقاى دکتر محسن مهرعلیزاده 

انتصاب شایسته جنابعالى به عنوان استاندار اصفهان را تبریک عرض نموده، اطمینان داریم 
حضور شما با کوله بارى از تجربه در این مسئولیت، نوید بخش نشاط و تحرك بیش از پیش 

در استان اصفهان خواهد شد.
دوام توفیقات روز افزون آن مقام محترم را از درگاه ایزد یکتا خواستاریم.
روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر بادرود

جناب آقاى دکتر محسن مهرعلیزاده

استاندار محترم اصفهان
انتصاب شایسته جنابعالى بشارت دهنده ارتقاى روزافزون استان اصفهان در همه ابعاد و نوید بخش افزایش فضاى 
همدلى در این استان است. اطمینان داریم آن مقام محترم در راستاى خدمتى سرشار از شور و نشاط به مردم همیشه 
در صحنه استان اصفهان همه توان خود را به کار خواهند گرفت. ضمن تبریک به جنابعالى، ازدرگاه ایزدمنان عزت 

و سربلندى همه خدمتگزاران نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران را مسئلت مى نماییم.

استاندار محترم و معزز اصفهان
انتصاب خردمندانه و شایسته جنابعالى که برخاسته از حسن تعهد و تقوى و تجربه 
جنابعالى  مى باشد را تبریک عرض نموده، عزت و توفیق روز افزون شما را در جهت 

خدمت به نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران از خداوند متعال مسئلت داریم.

جناب آقاى دکتر محسن مهرعلیزاده

برادر عزیز و ارجمند جناب آقاى دکتر محسن مهرعلیزاده

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر کوهپایه

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر داران




