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آگهى تجدید مزایده (نوبت دوم)

حجت اله کارگران- سرپرست شهردارى رضوانشهر

شهردارى رضوانشهر به استناد مصوب ه شــماره 99 شوراى محترم اسالمى شهر 
رضوانشــهر در نظر دارد نسبت به فروش دو دســتگاه خودرو سمند ال ایکس 
مدل 84 و وانت نیســان ســایپا مدل 81 را از طریق مزایــده عمومى موضوع 
ماده 13 آئین نامه ى مالى شهردارى ها، براساس قیمت پایه کارشناسى رسمى اقدام 
نماید. از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهى از 
شرایط شرکت در مزایده و اخذ اوراق، حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 96/08/03 
به واحد امور قراردادها این شهردارى مراجعه نمایند. این شهردارى در رد یا قبول 

پیشنهاد مختار است. 

آگهى مزایده

دکتر غالمرضا شمس- رئیس دانشکده فنى و حرفه اى شهید مهاجر اصفهان

دانشکده فنى و حرفه اى شهید مهاجر اصفهان در نظر دارد مجموعه آرایشگاه 
خود را به صــورت کلى از تاریخ 1396/08/1 لغایــت 1397/04/10  از طریق 
مزایده به افراد یا شرکت هاى واجدالشــرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان 
درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهى به مدت

 5 روز به امور قراردادها مراجعه نمایند. 
ضمناً هزینه آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

آدرس: اصفهان- خیابان هزارجریب- دانشکده فنى و حرفه اى شهید مهاجر 
اصفهان

آگهى مناقصه عمومى نوبت اول

فرود امیرى- شهردار کمه 

شــهردارى کمــه در نظــر دارد با توجــه به تأمیــن اعتبار بــه مبلغ
 1/460/000/000 ریال از محل بند (و) تبصره (6) درخصوص پروژه بهبود عبور و 
مرور شهرى (آسفالت، پیاده روسازى، جدول گذارى) به پیمانکار واجد شرایط 
واگذار نماید لذا مقتضى است جهت دریافت اسناد مناقصه به شهردارى کمه 

مراجعه فرمایید. 
1- هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

2- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
تلفن تماس: 03153562005
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مهدى پاکدل در نقش آتش نشان«چهارراه استانبول»

مهدى پاکدل در نقش آتش نشان«چهارراه استانبول»
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در حالــى کــه نزدیک به یــک مــاه از آغاز 
فیلمبردارى «چهارراه اســتانبول» مى گذرد، 
 روابط عمومى این فیلم ســینمایى اعالم کرد 
که فیلمبردارى جدیدترین ســاخته سینمایى 
مصطفى کیایــى از نیمه گذشــت. در این 
فیلم بهرام رادان، محســن کیایى، ســحر 
دولتشاهى، رعنا آزادى ور، ماهور الوند، سعید 
چنگیزیان، مسعود کرامتى و مهدى پاکدل 

به ایفاى نقش مى پردازند.
گروه ســازنده این فیلم،  این روزها مشغول 
فیلمبــردارى در خیابان جمهورى هســتند و 
طبق برنامه ریزى هاى انجام شده فیلمبردارى تا اواخر 
آبان ماه ادامه خواهد داشت و نخســتین همکارى مشترك 
کیایى و مهدى پاکدل هم در این فیلم اتفاق افتاده است. پاکدل 

در این فیلم نقش یک آتش نشان را بازى مى کند.
در صورت پایان مراحل فنى فیلم، احتماًال اولین نمایش «چهار 
راه استانبول» در سى وششمین جشــنواره فیلم فجر خواهد 
بود. جدیدترین ساخته مصطفى کیایى در ابتدا «پالسکو» 
نام داشت اما با آغاز پیش تولید این فیلم، نام آن به «چهار راه 

استانبول» تغییر یافت.

با پایان ضبط بخش هاى ایران فیلم سینمایى «لس آنجلس – تهران» 
به کارگردانى تینا پاکروان، عوامل و بازیگران این فیلم سینمایى براى ادامه 

فیلمبردارى راهى آمریکا مى شوند.
نزدیک به دوماه از آغاز فیلمبردارى «لس آنجلس-تهــران» اولین کمدى تینا پاکروان 

مى گذرد. در این فیلم پرویز پرستویى، مهناز افشار، ماهایا پطروسیان، شیرین یزدان بخش، بانى 
 پال شومون، گوهر خیراندیش و... به ایفاى نقش مى پردازند.

روابط عمومى «لس آنجلس- تهران» اعالم کرد که ضبط سکانس هاى این فیلم در ایران به پایان رسیده 
و به زودى قرار است عوامل این فیلم براى ادامه فیلمبردارى راهى کشور آمریکا شوند.

تینا پاکروان عالوه بر کارگردانى، تهیه کنندگى «لس آنجلس- تهران» را با مشــارکت على حسینى 
برعهده دارد و فیلمنامه را به صورت مشترك با آنالى اکبرى نوشته است. مرجان شیر محمدى بازیگر 

را بر عهده دارد.سینما، طراحى صحنه و لباس این فیلم سینمایى 

محمد اصفهانى که قرار بود تیتراژ سریال محرمى «هاتف» 
به کارگردانى داریوش یارى را بخواند، به دالیلى از تیتراژ 

خط خورد.
پیش از ایــن با اعالم نعمت چگینى تهیه کننده ســریال 
«هاتف» قرار بود تا تیتراژ این سریال را محمد اصفهانى 
بخواند اما تاکنون کــه یک هفته از پخش این ســریال 
مى گذرد مخاطب نــه تنها صداى اصفهانى را نشــنیده 
است بلکه نام او بعد از قســمت اول از تیتراژ ابتدا و انتهاى 
این سریال حذف شده اســت. همچنین تنها نام چندین 

ترانه سرا که قرار بود اصفهانى بخشى از آثارشان را براى 
تیتراژ «هاتف» بخواند، هنوز در تیتراژ پایانى دیده مى شود. 
نعمــت چگینى، تهیه کننده این ســریال مســائل مالى 
را در این امر دخیل ندانســت و گفت:  مــوارد دیگرى در 
میان بود که دیگر این همکارى میســر نشــد. در اصل 
ما ســفارش این کار را خیلى دیــر به او دادیــم و آقاى 
موسى پور هم فرصت نکرد تا آهنگسازى این کار را انجام 
دهد و این را به دیگر دوستان سپردیم و بعد از آن دیدیم که 
پنج قسمت از سریال روى آنتن رفته و دیگر عمًال ارزشى 

ندارد به همین دلیل منصرف شدیم.
چگینى دلیل پخش نشــدن این تیتراژ را آماده نبودن آن 
عنوان کرد و گفت: اگر سریال ما 30 قسمت بود مى توانستیم 
بعد از قســمت پنجم، تیتراژ را پخش کنیم، اما زمانى که 
سریالى ده قسمت است عمًال این کار بیهوده است که براى 
پنج قسمت مبلغى هنگفت را پرداخت کنیم! این اشتباه ما 
بود که نام آقاى اصفهانى را در تیتراژ زدیم و مردم یک هفته 
منتظر شنیدن صداى این خواننده بودند و از همینجا از همه 
مردم ایران عذرخواهى مى کنم. نام اصفهانى فقط در تیتراژ 

قسمت اول بود و در قسمت هاى بعدى حذف شد.
این تهیه کننده با اشاره به اینکه پیش تر قرار بود  محسن 
چاوشى خوانندگى این سریال را به عهده داشته باشد، گفت: 
چاوشى یکى از گزینه هاى پیشنهادى سیما بود که بعد از 
صحبت کردن با او به دلیل مســائل مالى با هم به توافق 
نرسیدیم و همین باعث شد تا سه روز قبل از پخش به آقاى 
اصفهانى پیشــنهاد دادیم. در این فاصله زمانى کوتاه هم 
عمًال او و گروهش نمى توانســتند کارى که در خور شأن 

شان بود را به ما تحویل دهند. 

مجموعه تلویزیونى «هاتف» به تهیه کنندگى 
نعمت چگینى و کارگردانــى داریوش یارى، در 
ده قسمت 50 دقیقه اى ساخته شده است که هر 
شب حوالى ساعت 22و15دقیقه پخش مى شود 

و تکرار اول آن ســاعت یک بامداد 
و تکرار دوم این ســریال نیز 

ساعت 15و15 دقیقه روى 
آنتن شبکه یک مى رود.

دوست ندارم 
مرد خوب 

در فیلمم باشد

تهمینه میالنى:

تهمینه میالنى با حضور در برنامه «سى و 
پنج» درباره مشکالتى که در دوران فعالیت 

حرفه اى داشته است، توضیح داد.
این کارگــردان، فیلمنامه نویس و تهیه کننده ســینما این 
هفته مهمان فریدون جیرانى در برنامه اینترنتى «سى و پنج» بود.

میالنى در ابتداى برنامه درباره دورى چهارســاله اش از ســینما 
گفت: فیلمنامه مى نویســم ولى پروانه ســاخت به من نمى دهند، 
«فرى کثیف» را نوشتم که داستانى درباره اراذل و اوباشى بود که 
ما نباید آنها را تنبیه کنیم ولى مجوز به آن نداده اند و مى گویند که 
فعًال صالح نیست. حتى به من گفتند که اگر یک مرد آن را بسازد 
ما مشکلى نداریم و به اســم «فرى کثیف» هم ایراد گرفتند و من 
اسم آن را «شیر و خط» گذاشــتم ولى بازهم گفتند فیلمنامه را به 

یک مرد واگذار کن تا بسازد.
او با اشاره به اصالحیه هایى که توسط شــوراى پروانه ساخت به 
فیلم «ملى و راه هاى نرفته اش» وارد شده است، افزود: در فیلمنامه 
«ملى و راه هاى نرفته اش» هم نام شخصیت مرد عباس بود که 

قصد و گفتند نباید اسم مذهبى باشد و با اینکه من هیچ 
هدفى نداشتم تغییر دادم، به نظرم این نوع نگاه ها بسیار سطحى 
است. در کل براى این فیلم ایرادهاى زیادى گرفتند که من به آنها 

تن ندادم چون غیر اصولى و غیرعلمى بود.
این کارگردان درباره برچسب زنى هایى که نسبت به او از گذشته 
شده است، درباره مشکلى که براى فیلم «سوپراستار» ایجاد شد، 
توضیح داد: در زمان «ســوپر استار» وزیر ارشــاد آن زمان آقاى 
صفارهرندى بودند و از بخت بد من ایشــان در روزى که شوراى 
پروانه ساخت فیلم من را دید به یک برنامه تلویزیونى رفت و از آن 
تعریف کرد و اتهام فیلمســاز دولتى را به من زدند اما من همینجا 
اعالم مى کنم که تاکنون هیچ فیلم سفارشى نساختم و تنها یک 

وام صد میلیونى دریافت کرده ام.
میالنى با بیان اینکه نیاز است مشکالت جامعه را بیان کنیم تا حل 
شود گفت: من شــش فیلمنامه درباره ایدز نوشتم که یکى از آنها 
حتمًا باید مجوز مى گرفت و ساخته مى شــد، آن هم داستان یک 
معتاد نجیبى بود که از طریق ســرنگ آلوده دچار بیمارى شده بود 
و همسرش را هم آلوده کرده بود، چه اشکالى داشت اگر این فیلم 

ساخته مى شد؟ در پاسخ من گفتند که نه، قبحش مى ریزد.
این کارگردان دربــاره مقاومت هایى کــه در برابر اصالحیه هاى 
ارشاد در طول مدت فعالیتش کرده اســت، گفت: من دست خط 
دارم از مدیر کل ارشاد وقتى داشتم «دو زن» را مى ساختم. (دوره 
خاکبازان) براى من نوشــت این فیلمنامه فاقد ارزش است و نباید 
ساخته شود. اما من «دو زن» را آنطورى که دلم خواست ساختم. 

براى «سوپر استار » هم همین شــد. این فیلم را هم 
همینطور که شــما دیدید ســاختم، نکته دیگر اینکه 
با پاك و درست شدن شــخصیت ها در پایان فیلم هم 

مخالف هستم.
میالنى با انتقاد از نوع نگاهى که به او مى شــود، ادامه 
داد: مرز خودى و ناخودى من را کشــته، من همیشــه 
ناخودى هســتم. باید براى هر شــورا اثبات کنم ضد مرد نیستم. 
شوراهاى مختلف به فیلم من ایراد مى گیرند که مرد خوب در فیلم 
تو کجاست؟ من دارم درام مى سازم. اصًال نمى خواهم مرد خوب در 

قصه ام بسازم. کارگردان هاى دیگر مرد خوب  بسازند.
میالنى در بخش دیگر برنامــه در مورد فیلم هــاى دیگر خود و 
مشکالتى که داشتند، گفت: «دیگه چه خبر» هم در شورا رد شد. 
اما آن را هم ســاختم البته با گرفتن امضا از آقاى جوزانى و آقاى 
بهشــتى و یک نفر دیگر که خیلى من را اذیت کرد. همچنین در 
دوران خاکبازان بسیار اذیت شدم. آبستن بودم و بچه ام را از دست 
دادم. یکسرى افراد که حتى جنسیت هم برایشان مهم است نباید 

مسئولیت مدیریتى را بگیرند.
او افزود: در مورد «بچه هاى طالق» گفتند برو بساز شد شد، نشد 
نشد. همه را بســیج کردم و ســاختم. بعد که در فجر کاندیدا شد 
گفتم اشتباه کردم. آن زمان آقاى خاتمى وزیر بود. جایزه آن زمان 
آپارتمان بــود. به من جایزه ندادند و گفتند تــو ازدواج نکرده اى و 

جایزه را به کسى که دوست داشتند هدیه دادند.
میالنى با اشاره به برخوردهایى که از جانب هیئت انتخاب جشنواره 
فجر با فیلم هایش شده اســت، توضیح داد: شــش فیلم من در 
جشنواره فجر انتخاب شد، خوشــبختانه همه کمیته هاى انتخاب 
هم سیاسى هستند. «افســانه  آه » هم در فجر نگذاشتند. یکسال 
بعد تلویزیــون آن را پخش کرد و دو نفــر از کمیته انتخاب زنگ 
زدند و حاللیت خواســتند که فیلم من را رد کرده اند زیرا در موقع 
نمایش آن خواب بودند. امســال هم براى فیلم  «ملى و راه هاى 
نرفته اش» یکى از همان ها زنگ زد و باز براى رد فیلم عذرخواهى 

کرد.

دلیل حذف محمد اصفهانى از تیتراژ سریال «هاتف»
تهیه کنندگى لویزیونى «هاتف» به
کارگردانــىداریوش یارى، در ینى و

50 دقیقه اى ساخته شده است که هر 
2ى ساعت 22و15دقیقه پخش مى شود 

آن ســاعت یک بامداد  ل
این ســریال نیز  م

و15 دقیقه روى 
 یک مى رود.

«لس آنجلس- تهران»
 به آمریکا مى رود

مهدى پاکدل
 در نقش آتش نشان 
«چهارراه استانبول»

تکرار مجموعه برنامه «ماه عسل» با اجراى 
«احسان علیخانى» از شبکه شما به روى 

آنتن مى رود.
 بنا بر این گزارش، این برنامه تلویزیونى 
هر روز ســاعت 18 به روى آنتن مى رود 
و عالقه منــدان این برنامــه پرمخاطب 
مى توانند براى بار دوم بیننده ماجراهایى 
باشند که در «ماه عسل» روایت شده است. 
شبکه شما با انتخاب برنامه «ماه عسل» به 
عنوان برنامه اى پرمخاطب از داشته هاى 
سازمان صداوسیما براى جذب مخاطب در 
ساعات بى رمق تلویزیون بهره برده است.

دوباره «ماه عسل» ببینید
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عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى تهران با بیان اینکه کاهش وزن درمان اصلى کبد چرب است، 
گفت:افرادى که داراى اضافه وزن هستند براى جلوگیرى از عوارض این بیمارى باید وزن خود را کاهش 

دهند.
امیرعلى ســهراب پور کاهش 10 درصدى وزن را براى مقابله با این بیمارى کافى دانست و افزود:در این 
حالت کبد چرب به میزان قابل مالحظه اى کاهش پیدا کرده و فرد ضمن بهبودى، ازعوارض این بیمارى 

نیز رهایى خواهد یافت.
این فوق تخصص گوارش و کبد ادامه داد: عالوه بر کاهش وزن، ورزش کردن به میزان 150 دقیقه در هفته، 

پرهیز از زیاده روى در مصرف مواد قندى و چربى، پرهیز از مصرف دخانیات و الکل و کنترل فشارخون، 
مهمترین عوامل مؤثر در درمان کبد چرب و جلوگیرى از عوارض آن هستند.

وى تصریح کرد:درمان کبد چرب، دارو 
نیست و داروها اعم از گیاهى 

و شیمیایى نقش بسیار 
اندکى در درمان این 
بیمارى دارند.داروها 
نقــش فرعــى در 

درمان کبد جرب دارند 
و فقــط در کبد چرب هاى 

شدید بهتر است استفاده شوند. 
سهراب پور به عوارض کبدچرب 

اشــاره کرد و گفت: کسانى که 
چربى در کبدشــان رسوب کرده 

و کبد چــرب دارند، بیــش از افراد 
سالم در معرض رســوب چربى در 

شریان هاى قلب و مغز و کلیه هستند و 
بنابراین الزم است شیوه زندگى سالمى 

را اتخاد کنند.
وى اظهارداشت: در بیماران دچار کبد چرب، 

خطر مرگ ناشى از سکته هاى قلبى و مغزى بسیار بیشتر از 
عوارض کبدى است. بنابراین این افراد بیشتر از آن که نگران 

کبد خود باشند، باید توصیه هاى پیشگیرانه مربوط به 
سکته هاى قلبى و مغزى را رعایت کنند.

 

0ر کاهش 10 درصدى وزن را براى مقابله با این بیمارى کافى دانست و افزود:در این 
زان قابل مالحظه اى کاهش پیدا کرده و فرد ضمن بهبودى، ازعوارض این بیمارى 

ت.
،،ته، 0رش و کبد ادامه داد: عالوه بر کاهش وزن، ورزش کردن به میزان 150 دقیقه در هف
 مصرفمواد قندى و چربى، پرهیز از مصرفدخانیاتو الکل و کنترل فشارخون، 

 در درمانکبدچربو جلوگیرى از عوارض آن هستند.
ن کبد چرب، دارو

 گیاهى
ر 

د 
 هاى 

ده شوند. 
ض کبدچرب 

 کسانى که 
رسوب کرده 

یــش از افراد 
ـوب چربى در 

ز و کلیه هستند و 
یوه زندگى سالمى 

یماران دچار کبد چرب، 
کته هاى قلبى و مغزى بسیار بیشتر از 
بنابراین این افراد بیشتر از آن که نگران 

وصیه هاى پیشگیرانه مربوط به 
زى را رعایت کنند.

اضافه وزن
 کبدتان را چرب مى کند

طب نوین و ســنتى درباره پیاز نــکات معتبر و موثق 
بسیارى مطرح کرده است که براى افزایش آگاهى به 

مهمترین آن اشاره مى کنیم.
پیاز طبع گرم و خشــکى دارد و هرچه تند و تیزى آن 
بیشتر و شــکل آن کشیده تر باشــد، گرمى و خشکى 

بیشترى در بدن ایجاد مى کند.
گرمى و خشــکى پیاز با پختن آن کاهش و به اعتدال 

نزدیک مى شود.
پیاز گرد سفید از پیاز قرمز کشیده مزاج معتدل ترى دارد 
و هنگام پوست کندن و خرد کردن، کمتر باعث سوزش 

چشم مى شود.

هر چه سر پیاز باریک تر و ســایز آن کوچک تر باشد،  
میزان نیترات موجود در آن کمتر است.

کســانى که در هواى گرم، دچار ســردرد مى شوند، 
از مصرف پیاز هاى قرمز کشــیده و حتى بوییدن آن 

خوددارى کنند.
گرم مزاجان در صورت مصرف پیاز، باید از انواع سفید و 
گرد و شیرین آن استفاده کنند یا ترشى آن را بخورند تا 

دچار عوارضش نشوند.
پیاز در افرادى که ســوء مزاج گرم دارند،  ســبب بروز 

سردرد مى شود، به خصوص اگر پیاز خام و تازه باشد.
همچنین مصرف پیاز پخته با ســرکه بــراى تقویت 

هاضمه مناسب است.
افرادى که دچار غلظت خون هســتند، در مصرف پیاز 
پخته زیــاده روى نکنند. البته پیازهاى ســفید خام و 

شیرین این زیان را ندارند.
برخى افراد با این تصور که پیــاز کاهنده قند و چربى 
خون است، از آن به عنوان یک داروى درمانى استفاده 
مى کنند. الزم است بدانید این موضوع هنوز به اثبات 

نرسیده و به پژوهش بیشترى نیازمند است.
اثراتــى از خاصیت تقویت کنندگى سیســتم ایمنى با 
پیاز مشاهده شــده که مى تواند سبب کاهش عفونت 
ویروسى و باکتریایى بخصوص در فصل زمستان شود. 

خوردن هویج باعث مى شود شخص مبتال به دیابت 
نشود و چنانچه شخص مبتال شد، خوردن آب هویج 

در درمان دیابت نقشى مؤثر دارد؟
 هویج جزء ســبزیجاتى اســت که مقادیــر قابل 
توجهى فیبــر دارد و عــالوه بر اینکــه خاصیت 
ســیرکنندگى باالیى دارد، کالرى آن کم اســت.

 از این رو گنجاندن آن در برنامه غذایى افراد مبتال 
به دیابت یک گزینه خوب محسوب مى شود البته به 
شرط آنکه به صورت خام مصرف شود نه به شکل 

آب هویج و پخته شده.
همچنین فیبر موجود در این سبزى و همچنین نوع 
قندى که در آن وجود دارد به گونه اى است که اگر 
خام مصرف شــود، قند آن آزاد نمى شــود بنابراین 
افراد دیابتــى مى توانند بدون نگرانــى از افزایش 

قندخون، هویج خام را در طول شــبانه روز استفاده
 کنند. اما اگر هویج پخته شود، در اثر حرارت تغییرى 
در پیوند شــیمیایى آن اتفاق مى افتــد که منجر به 
آزاد شدن قند آن شده و قابلیت جذب آن در بدن را 

افزایش مى دهد.
 از طرفى دیگر، آب هویج نیز به دلیل اینکه حاوى 
قند زیادى هست و فیبر آن کمتر است، براى افراد 
دیابتى اصًال مجاز نیســت. به عبارت ساده تر، اگر 
دیابتى ها آب هویــج یا پخته شــده آن را مصرف 
کننــد، بــه علــت فیبــرى کــه دارد ســرعت 
جــذب قنــد در بــدن بیمــاران بــاال مــى رود. 
در ایــن صــورت دیگــر نمى تــوان هویــج را 
بــه عنــوان یــک مــاده بــدون قند حســاب 

کرد. 

نشانه هاى اولیه مسمومیت خفیف با گاز مونواکسید کربن اغلب شبیه به عالئم مرتبط با آنفلوآنزا، 
مانند حالت تهوع، استفراغ و خستگى به نظر مى رسند.

هنگامى که بدن بیش از اندازه مونواکســید کربن تنفس کند، این گاز در خون جایگزین اکسیژن 
مى شود. بدون اکسیژن، سلول ها در سراســر بدن مى میرند و فعالیت اندام ها متوقف مى شود. از 
این رو آشنایى با نشانه ها و عالئم اولیه مسمومیت با این گاز و دریافت کمک پزشکى اهمیت دارد.

سردرد مبهم
شایع ترین نشانه هشــداردهنده اولیه مســمومیت خفیف با مونواکســید کربن یک نوع سردرد 
تنشــى اســت. افرادى که مســمومیت با مونواکســید کربن را تجربه کرده اند، آن را به عنوان 
سردردى مداوم که در قسمت جلو سر احساس مى شــود و دردى مبهم را ایجاد مى کند، توصیف

 مى کنند.
سردردها به راحتى نادیده گرفته مى شوند، از این رو هنگام مواجهه مداوم با آنها در یک محیط ثابت 

مانند خانه، محل کار، یا خودرو بهتر است این شرایط جدى گرفته شود.  

ضعف عضالنى و سرگیجه
با جایگزینى مونواکسید کربن به جاى اکسیژن در خون، که مرگ سلول ها را به همراه دارد، ضعف 
عضالنى مى تواند شکل بگیرد. این شرایط ممکن است انجام فعالیت هاى روزانه مانند پیاده روى 

را چالش برانگیزتر کند.
سرگیجه یکى دیگر از نشانه هاى هشدار دهنده اولیه مسمویت با مونواکسید کربن است. در موارد 
شدید، اگر مونواکسید کربن به میزان کافى تنفس شده باشد ممکن است به از دست دادن هوشیارى، 

از جمله غش کردن منجر شود.

حالت تهوع و استفراغ
نشانه هاى اولیه مسمومیت خفیف با گاز مونواکسید کربن اغلب شبیه به عالئم مرتبط با آنفلوآنزا، 
مانند حالت تهوع، استفراغ و خستگى به نظر مى رسند. بر خالف آنفلوآنزا، مسمومیت با مونوکسید 
کربن موجب دماى باالى بدن (تب) نمى شــود. اگــر چند نفر در خانه این نشــانه هاى را تجربه

 مى کنند یا با نشــانه هاى دیگر که در این مطلب به آنها اشاره شــده مواجه هستند، این مى تواند 
افزایش نگرانى ها را موجب شود.

تنگى نفس
با تجمع مونواکسید کربن در خون، نشانه هایى ممکن است به طور 

قابل توجهى تشدید شوند. تنگى نفس یا تنفس سریع یکى از 
این نشانگرهاست. اگر چند نفر با این نشانه مواجه شده 

اند باید توجه ویژه اى به آن داشته باشید.
به همراه تنگى نفس، فردى با مســمومیت 

مونواکســید کربن ممکن است احساس 
فشار یا درد در ناحیه ســینه را تجربه 

کند. این درد در ناحیه سینه ممکن 
است با تندتپشــى، تعداد بیش 

از صد تپش قلــب در دقیقه، 
همراه باشد.

گیجى و خواب آلودگى
توانایى فرد براى تفکر روشن ممکن است تحت تأثیر 

تجمع مونواکســید کربن در خون قرار بگیرد، که به سردرگمى، 
اختالل در قضاوت، مشکالت حافظه و در برخى موارد، توهم 

منجر مى شود.
همچنین، مسمومیت با مونواکسید کربن ممکن است موجب 
احساس خواب آلودگى در فرد شود. افراد اغلب این نشانه را به 
عنوان عاملى نگران کننده در نظر نمى گیرند، که موجب به 
خواب رفتن و تداوم تنفس مونواکسید کربن تا زمان تشدید 

مسمومیت یا مرگ منجر مى شود.

تارى دید
مغز تحت تأثیر کمبود اکسیژن قرار مى گیرد و تارى دید یکى دیگر 

از نشانه هایى است که باید در زمینه مسمومیت با گاز مونواکسید کربن مورد توجه قرار داد. این نشانه کمتر 
شایع است و به طور معمول تنها در موارد شدید با تجمع مونواکسید کربن در خون شکل مى گیرد.

تشنج
در موارد شدید، مسمومیت با مونواکسید کربن ممکن 

است موجب تشنج شود که به عنوان یک انفجار کنترل 
ناپذیر فعالیت هاى الکتریکى در مغز که اسپاســم هاى 

عضالنى را به همراه دارد، تعریف شده است.
از آنجایى که تشنج ها به طور معمول در شرایط نزدیک 
به مرگ رخ مى دهند، کمک پزشــکى باید به سرعت در اختیار 
فرد قرار بگیرد، اما متأسفانه ممکن است مسمومیت از مرز نقطه 

احیا عبور کرده باشد.

زغال اخته میوه اى سرشار از موادمغذى است که داراى 
خواصى چون الغرى،ضد اسهال، دفع سنگ کلیه و ضد 

سرطان است.
زغال اختــه حــاوى مقادیر زیــادى آهن، کلســیم، 
C B2 ,E و  , B1 اســیدفولیک، ویتامین هــاى
فالوونوئیدها است. این میوه خوشمزه کم کالرى است 
و باعث اضافه وزن نمى شــود. همچنین این میوه منبع 
خوبى براى فیبر است و آنتى اکســیدان ها زیادى دارد 
که مقاومت بدن در برابر بیمارى هاى غیر واگیر را باال 
مى برند و به پیشگیرى از صدمه به سلول ها و بافت هاى 
بدن و در نهایت پیشگیرى از بیمارى هایى چون بیمارى 
قلبى، سرطان، دیابت، تصلب شرایین، آب مروارید، آرتروز 

و آرتریت کمک به سزایى مى کنند.

مصرف زغال اخته به کاهش بیمارى هاى قلبى کمک 
مى کند. علت این امر سطح باالى آنتى اکسیدان طبیعى 
به نام آنتوسیانین است که در سبزیجات و میوه هاى با 
رنگ تیره یافت مى شود. در یک مطالعه بلندمدت روى 
تعدادى از زنان مشخص شد، خطر ابتال به بیمارى هاى 
قلبى در زنانى که رژیم غذایى مناســب بــا مقدار زیاد 
آنتوســیانین را اجرا مى کردند به طور عمده اى کاهش 

یافت.
زغال اخته به کاهش سطح کلسترول نیز کمک مى کند. 
پلى فنول هاى موجــود در زغال اختــه باعث کاهش 
کلسترول خون مى شوند و براى ســالمتى قلب مفید 

هستند.
مصرف عصاره زغال اختــه براى پیشــگیرى از بروز 

عفونت در مجارى ادرارى مفید است.
آب زغال اخته براى افراد مبتال به سنگ هاى 
کلیــه و ادرار بدبو موثر 
اســت، زیــرا با 

اســیدى کردن ادرار در رفع آن اثر چشمگیرى دارد، به 
خصوص اگر سنگ کلیه از جنس کلسیمى باشد.

موادمغذى موجود در زغال اخته از رشــد سرطان هاى 
ریه، کولون و تکثیر سلول هاى سرطان خون بدون تاثیر 
بر سلول هاى ســالم جلوگیرى مى کنند. خصوصیات 
منحصربه فرد زغال اخته قابلیت باالیى در جلوگیرى از 
انتقال سرطان در بدن دارد. ترکیبات موجود در این میوه 
براى جلوگیرى از سرطان پروستات، پوست و شش نیز 

موثر است.

زغال اخته از دو طریق در کاهش وزن مؤثر 
است 

نخســت اینکه زغال اخته مانند تنظیم کننده انسولین 
عمل مى کند. این ماده غذایى تاثیر انسولین و انباشتگى 
چربى ها را کاهش مى دهد و در روند ازبین بردن چربى ها 
شرکت و به الغرى مى کند. دوم اینکه زغال اخته به دفع 
سموم و چربى هایى که در بافت هاى بدن تجمع مى کنند 
یارى مى رساند. تجمع ســموم و چربى ها در بافت هاى 

بدن عامل التهاب و احتباس آب محسوب مى شود.
زغال اخته جزء میوه هایى اســت که از بــروز عفونت 
جلوگیرى مى کنند. جوشــانده زغال اختــه در مداواى 
اسهال معمولى و اسهال خونى اثر دارد، به این صورت که 
باید یک قاشق سوپ خورى زغال اخته را با فنجانى آب 
سرد مخلوط کرده و آن را به مدت 5 دقیقه بجوشانید و 
پس از 15 دقیقه دم کشیدن، آن را صاف کرده و هر روز 

دو تا شش  فنجان از آن بنوشید.

7 نشانه هشداردهنده مسمومیت
 با مونواکسید کربن

خون، نشانه هایى ممکن است به طور 
گىنفس یا تنفس سریع یکى از 

ر با ایننشانه مواجه شده 
شته باشید.

 با مســمومیت 
ت احساس 

را تجربه 
مکن
ش

ىىى
ممم ممکن است تحت تأثیر 

وخون قرار بگیرد، که به سردرگمى، 
تحافظه و در برخى موارد، توهم 

سید کربن ممکن است موجب 
شود. افراد اغلب این نشانه را به 
 نظر نمى گیرند، که موجب به 
نواکسید کربن تا زمان تشدید 

شود.

رارمى گیرد و تارى دید یکى دیگر 
ینه مسمومیت با گاز مونواکسید کربن مورد توجه قرار داد. این نشانه کمتر 

 درموارد شدید با تجمع مونواکسید کربن در خون شکل مى گیرد.

تشنج
در موارد شدید، مسمومیت با مونواکسید کربن ممکن 

است موجب تشنج شود که به عنوان یک انفجار کنترل 
ناپذیر فعالیت هاى الکتریکى در مغز که اسپاســم هاى 

عضالنى را به همراه دارد، تعریف شده است.
از آنجایى که تشنج ها به طور معمول در شرایط نزدیک 
رررررررررریارر به مرگ رخ مى دهند، کمک پزشــکى باید به سرعت در اخت

فرد قرار بگیرد، اما متأسفانه ممکن است مسمومیت از مرز نقطه 
احیا عبور کرده باشد.

سمومیت
ن

 دیابتى ها هویج بخورند؟خواص شگفت انگیز یک میوه پاییزى

ره
ربا

ه د
نچ
آ

نید
بدا

ید 
ز با

پیا
 



1212ورزشورزش 3063 سال چهاردهمسه شنبه  25 مهر  ماه   1396

نصــف جهــان  مصاحبه  اخیر مدیــر ورزش قهرمانى 
باشگاه ســپاهان نشــان داد که همه بازیکنان تیم 
فوتبال بانوان آینده سازان روانه سپاهان شده اند و تیم 
نجف آبادى کامًال خلع سالح شده است. معلوم نیست 
آینده سازانى که در قرعه کشــى هم شرکت کرده و 
قرار است در رقابت هاى امسال شــرکت کند با چه 
ترکیبى مى خواهد گام به این رقابت ها بگذارد. با این 
حساب مشخص است که سپاهانى ها تیر خالص را 
به موحدى، مدیرعامل آینده سازان زده اند تا او بابت 

مصاحبه هایش علیه این باشگاه تاوان بدى بدهد.
اظهارات اســماعیل پناهنده که در آن به شرح ماجرا 

پرداخته را بخوانید:
*بازیکنان فصل گذشته تیم فوتبال بانوان آینده سازان 
به سپاهان پیوستند و تمرینات این تیم آغاز شده است.  

جلسه اى با بازیکنان و مربى تیم فوتبال آینده سازان 
در باشگاه سپاهان برگزار شد و بازیکنان قراردادهاى 
خود را امضاکردند. سمیه شهبازى به عنوان سرمربى 
و لیال نیکخــواه به عنوان سرپرســت در تیم فوتبال 
بانوان سپاهان در رقابت هاى لیگ برتر حضور خواهند

 داشت.
*یکى دو نفر از بازیکنان کمى به مبلغ قرارداد اعتراض 
داشــتند که با آنها صحبت کردیم. به هر حال بودجه 
مشخصى براى این تیم پیش بینى شده است و از این 
بازیکنان درخواست کردیم صبور باشند چراکه با ورود 
باشگاه سپاهان مطمئناً بازیکنان ضرر نمى کنند و آینده 
خوبى پیش رو خواهند داشــت. به بازیکنان گفته ایم 
باشگاه سپاهان تیمدارى نمى کند بلکه باشگاه دارى 
مى کند و تازه اول کار هستیم و مسلماً آمدن به سپاهان 

به نفــع آنهاســت.  همانطور کــه مى دانید موضوع 
باشگاه آینده سازان و همکارى آنها با باشگاه سپاهان 
کامًال منتفى شــد. باشگاه سپاهان مســتقًال براى

تیمدارى در لیگ برتر فوتبــال بانوان اعالم آمادگى 
کرده اســت و از امتیاز خودمان اســتفاده کرده ایم و 
سعید موحدى، مدیرعامل باشگاه آینده سازان میهن 
نجف آباد دیگر نقشــى در تیم فوتبال بانوان سپاهان 

ندارد.
*ســپاهان در اولین هفته از لیگ برتــر میزبان تیم 
ذوب آهن اســت و دربى اصفهــان در زمین چمن 
مجموعه ورزشــى صفاییه برگزار مى شــود. افسانه 
اقبال از تیم شهردارى بم، یک نفر از تیم فصل گذشته 
فوتسال سپاهان و یکى دو نفر از بازیکنان تیم جوانان 

اصفهان قرار است به ترکیب تیم اضافه شوند. 

«رامون دیاز» 
دیروز(دوشنبه) یکساله 
شدن حضورش روى نیمکت 

الهالل عربستان را پشت سر گذاشت.
رامون دیاز، ســرمربى آرژانتینى الهالل سال گذشته در این 
ایام به تیم الهالل پیوســت و هدایت این تیم عربستانى را بر 

عهده گرفت.
دیاز در این یکسال توانسته دو جام مختلف را کسب کند و فقط 
قهرمانى در آسیا براى او باقى مانده است. آمار او در این 366 
روز بى نظیر بوده است. او در این مدت در 42 بازى که سرمربى 
الهاللى ها بوده 32 برد، هشت مساوى و تنها دو باخت را تجربه 
کرده است و میانگین 38/2 امتیاز را به ثبت رسانده که در نوع 

خودش شگفت انگیز است.
قرارداد او با الهالل در پایان این فصل به اتمام مى رســد اما 
قطعاً با این روند بعید است سران عربستانى اجازه جدایى و عدم 

تمدید قرارداد را به او بدهند.

نصف جهان  پرسپولیس در دیدار امشب در گام اول باید 
به صعود و در گام بعد هم به آبرودارى فکر کند. شــاید 
تحقق خواسته اول سخت باشد، اما خواسته دوم کامًال 

در دسترس است.
تنها نماینده باقیمانده ایران در لیگ قهرمانان آسیا،  امشب 
براى صعود به فینال بازى ها به یــک معجزه نیاز دارد؛ 

چیزى که در فوتبال اصًال عجیب نیست.
تیم فوتبال پرســپولیس ایران امشــب (سه شنبه) در 
مسقط پایتخت کشــور عربى عمان، به مصاف الهالل 
عربستان مى رود. این دیدار، بازى برگشت نیمه نهایى 
لیگ قهرمانان آسیاست. در بازى رفت، نتیجه چنان رقم 
خورد که حاال فینال آسیا، رؤیایى دور براى سرخ ها باشد 
اما در فوتبال هیچ چیز قابل پیش بینى نیست. در فوتبال 
همه چیز مى تواند اتفاق بیافتــد و «معجزه» در فوتبال، 

اعجاز ندارد.
پرسپولیس ایران در بازى رفت - با حاشیه یا بدون آن - 
باخت اما حکمت بازى هاى رفت و برگشت، همین است 
که بازنده مى تواند در 90 دقیقه دوم، نتیجه را به سود خود 
برگرداند. هرچند سخت و هرچند دور از انتظار، پرسپولیس 

90 دقیقه وقت دارد که خود را به فینال آسیا برساند.
سرخ پوشان ایرانى در تاریخ خود بارها نشان داده اند که 
مى توانند به بازى برگردند. چه در آسیا باشد و حریف، تیم 
قزاقستانى و عربستانى (آلیما و االهلى) و چه ایران باشد 
و حریف، استقالل تهران، پرسپولیسى ها راه برگشتن به 

بازى را خوب بلدند.
همین چند ماه پیش بود که بارسلونا بازى 4 بر صفر باخته 
دور رفت یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان اروپا را در بازى 
برگشت جواب داد و در نهایت 6 بر 5 برنده شد. درست 
است، پرسپولیس ایران شباهتى به بارسلوناى افسانه اى 
ندارد و بازیکنانش هم حتى نزدیک مسى و نیمار نیستند 
اما الهالل عربســتان هم پارى ســن ژرمن نیست و 
بازیکنانش هر چند توانمند، به گرد پاى ستاره هاى تیم 
پاریسى نمى رسند. به هر حال همه این روزها مثال این 
دو باشگاه اروپایى را مى زنند و ما هم امیدواریم امشب 
پرسپولیس بارساى ایران و الهالل هم پارى سن ژرمن 

عربستان باشد.
پرســپولیس براى  این بازى، حسین ماهینى را به دلیل 
محرومیت و فرشاد احمدزاده را به علت مصدومیت در 
اختیار ندارد. مهدى طارمى هم که فعًال از تیم دور است. در 
طرف دیگر، الهالل عربستان با بازیکنان سطح باالیش به 
میدان مى آید و شاید به بازیکنى مثل «ماتیاس بریتوس» 
اروگوئه اى - که مورد غضب هواداران عربستانى است 
- هم بازى دهد. هر چه باشد، این بازى، جدال مرگ و 
زندگى است براى پرسپولیس. حتى اگر احتمال مرگ از 
امید زندگى بیشتر باشد، باید جنگید و به جادوى ساق هاى 

بازیکنان امیدوار بود.
اما مرور حاشیه ها و اخبار قبل از این بازى خالى از لطف 

نیست.
روزنامه «الریاضیه» عربســتان ابتدا به اقدام باشــگاه 
پرســپولیس که یک هواپیما براى بردن هوادارانش به 
مسقط اختصاص داده اشاره کرد ولى این روزنامه چاپ 
سعودى در ادامه با انتشار عکســى از چند خانم هوادار 
پرسپولیس که عدد 6 را نشان داده بودند گاف داد و این 
عدد 6 را به معجزه نیوکمپ مقابل پارى سن ژرمن ربط 
داد و نوشت: پرسپولیس امیدوار است همانند بارسلونا در 
دیدار برگشت با پارى سن ژرمن 6 گل بزند و به مرحله 

بعد صعود کند!
همچنین این روزنامه با اشاره به تاکتیک «رامون دیاز»، 
سرمربى الهالل براى بازى برگشت با پرسپولیس نوشت: 
رامون دیاز تصمیم گرفته است براى بازى با پرسپولیس 
با همان تاکتیک بازى رفت با العین در امارات وارد میدان 
شود؛ بدین ترتیب الهالل با سه مدافع  به نام هاى محمد 
جحفلى، عبدا... الحافظ و اسامه هوســاى وارد میدان 

خواهد شد تا نتیجه بازى رفت را حفظ کند.
سرمربى تیم فوتبال الهالل همچنین از یکى از بازیکن 
تک کارته تیمش خواســت تحت هیچ شرایطى روى 

بازیکنان پرسپولیس مرتکب خطا نشود.
 چند بازیکن الهالل در حال حاضر تک اخطاره هستند و 
در صورت گرفتن کارت زرد مقابل پرسپولیس و صعود به 
دیدار نهایى، بازى رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا را از 

دست خواهند داد.
یکى از این بازیکنان سلمان الفرج، مهره کلیدى الهالل 
است. رامون دیاز سرمربى الهالل در جریان تمرین این 
تیم به سلمان هشــدار داد تا تحت هیچ شرایطى روى 

بازیکنان پرسپولیس مرتکب خطا نشود.
به گزارش نصف جهــان، همچنین طبق گزارش هاى 
رسانه هاى نزدیک به باشگاه پرسپولیس،طى دو فصل 
گذشته کمتر دیده شده که «برانکو ایوانکوویچ» به طور 
همزمان از دو هافبک دفاعى در ترکیبش استفاده کند 
اما به نظر مى رسد سرمربى کروات سرخ ها قصد دارد 
در بازى حیثیتى امشــب مقابل الهالل چنین کارى را 

انجام دهد.
برانکو که معموًال از سیســتم 4-4-2 لوزى اســتفاده

مى کرد، کمال کامیابى نیا را به عنوان تک هافبک دفاعى 
در ترکیبش قرار مى داد. محســن ربیع خواه هم دیگر 
بازیکنى بود که در این پست مورد استفاده قرار مى گرفت. 
غیبت کامیابى نیا در بازى رفت مقابل الهالل باعث شد 
تا فرصت به ربیع خواه برسد اما به نظر مى رسد نمایش 

ضعیف پرســپولیس در دیدار رفــت با نماینده 
عربســتان، برانکو را متوجه اشتباه 

خود کرده اســت. سرمربى 
سرخپوشان متوجه شده 

که ربیع خواه نمى تواند به تنهایى ارتباط بین خط دفاعى 
و میانى را برقرار کند.

کامیابى نیا فصل قبل چنین وظیفه اى را به خوبى انجام 
مى داد اما ناآماده بودن این بازیکن از یک ســو و قابل 
اعتماد نبودن ربیع خواه از ســوى دیگر باعث شــده تا 
سرمربى قرمزها تصمیم بگیرد که از هر دو بازیکن در 

ترکیب اصلى بهره گیرد.
به احتمال خیلى زیاد در دیدار امشب برابر الهالل عربستان 
برانکو از این دو بازیکن در ترکیب اصلى اســتفاده کند. 
ضمن اینکه برانکــو، نوراللهى را هــم در اختیار دارد و 

مى تواند از او استفاده کند.
احتماًال کامیابى نیا، محسن ربیع خواه و محسن مسلمان 
سه هافبکى خواهند بود که در ترکیب اصلى سرخپوشان 
به میدان خواهند رفت و در این صورت پرســپولیس با 
وجود آنکه به گل زیاد نیاز دارد اما
 دفاعــى تــر از قبــل

 مى شود.

در آرزوى بارساى ایران 
و پارى سن ژرمن عربستان!

میوندالن، ششمین برد پیاپى فصل را نیز با دروازه بان 
ایرانى خود تجربه کرد.

بازى هاى هفته بیست و هفتم اوبوس لیگ نروژ پیگیرى 
شد که در یکى از آنها تیم میوندالن در حضور ثابت سوشا 
مکانى در ورزشگاه خانگى ایساچسن مقابل فردریک استاد 

قرار گرفت.
 یاران سوشا مکانى که در پنج بازى اخیر اوبوس لیگ به پیروزى 
رسیده بودند، باز هم موفق شدند با نتیجه 3 بر یک فردریک استاد را 
مغلوب کنند تا در فاصله سه هفته به پایان مسابقات با 46 امتیاز در رده 
چهارم جدول جاى بگیرند و تنها 3 امتیــاز براى قطعى کردن حضور در 

پلى آف نیاز داشته باشند.
مکانى در این دیدار دروازه بان میوندالن بــود ولى برخالف پنج بازى 

گذشته نتوانست کلین شیت کند.

  آمار تـــرسناك دیاز

تیــر خالص 
به موحدى

ادامه یکه تازى 
یاران سوشا مکانى  

پرسپولیس ایران - الهالل عربستان 

«رامون د
دیروز(دوشنبه) یک
حضورش روى نیم شدن
الهالل عربستان را پشت سر گذاش
د راموندیاز، ســرمربى آرژانتینى الهالل سال گذشته
به تیم الهالل پیوســت و هدایت این تیم عربستانى ایام

عهده گرفت.
دیاز در این یکسال توانسته دو جام مختلف را کسب کند
قهرمانى در آسیا براى او باقى مانده است. آمار او در ای
2روز بىنظیر بوده است. او در این مدت در 42 بازى کهس
2الهاللى ها بوده 32 برد، هشت مساوى و تنها دو باخت
2کرده است و میانگین38/2 امتیاز را به ثبت رسانده ک

خودش شگفت انگیز است.
قرارداد او با الهالل در پایان این فصل به اتمام مى

  آمار تـــرسناك دیاز

دایى و عدم 

وازه بان 

یگیرى 
ت سوشا

ک استاد 

یروزى 
ستاد را 
ز در رده 
ضور در 

ج بازى

ازى 
کانى  

قطعاً با این روند بعید است سران عربستانى اجازه جد
تمدید قرارداد را به او بدهند.

ظریف و ظریف و 
روحانى روحانى 
خوب جواب خوب جواب 
ترامپ راترامپ را
 دادند دادند

زالتکو کرانچار:زالتکو کرانچار:

سرمربى سپاهان در مورد نتایج این تیم، اتفاقات مربوط به 
سایر تیم ها و مسائل سیاسى روز صحبت کرد.

«زالتکو کرانچار»، سرمربى کروات سپاهان که فصل را 
با این تیم خوب شروع نکرده بود، در دیدار با سیاه  جامگان 
با کســب یک پیروزى ارزشمند توانســت تا حدودى از 
فشار خارج شده و با آرامش بیشترى به کارش در این تیم 
ادامه دهد. او در مورد وضعیت تیم، بازیکنان، پرسپولیس، 

استقالل، سیاست و... با خبرنگاران صحبت کرده است.
 دلیل نتایج ضعیف دیدارهاى ابتدایى 
چه بود؟ براى  شما قابل  پیش بینى بود 
که ممکن است در شروع لیگ به مشکل 
بخورید و تیم براى هماهنگ شدن نیاز 

به زمان داشته باشد؟
پیش بینى شروع سخت در لیگ برتر را داشتم و مى دانستم 
در هفته هاى ابتدایــى دیدارهاى دشــوارى داریم و نیاز 
به تــالش و جنگندگى زیادى هســت. بازیکنان زیادى 
جذب تیم شــدند و ده تغییر در تیم مســلمًا نیاز به زمان 
دارد تا بازیکنان در قالب تیم قــرار بگیرند و بدانند در چه 
تیمى و با چه فلسفه  فوتبالى بازى مى کنند. ضمن اینکه 
عدم استفاده صحیح از موقعیت ها و گل هاى ساده اى که 
دریافت مى کردیم کار را براى ما دشوار کرده بود و مانع از 
نتیجه گیرى مى شد. ضمن اینکه حریفان ناشناخته اى مثل 
سپیدرود و پارس جم که به تازگى به لیگ برتر آمده بودند در 
ظاهر حریفان ساده اى به نظر مى رسیدند ولى کیفیت آنها 

غافلگیر کننده بود.
 همانطور که گفتید تغییرات زیادى در 
نقل و انتقاالت داشتید، باشگاه تمام 

خواسته هاى شما را برآورده کرد؟
بله، کامًال از خریدها راضى هســتم و خواســته هاى من 

برآورده شد.
 ولــى بازیکنى مثل حاج صفــى را از 
دســت دادید و با وجود پافشارى در 
جذب جپاروف او در استقالل ماندنى 
شد. اینها شکست در نقل و انتقاالت 

محسوب نمى شود؟

حاج صفى بازیکن با ارزش تیم ما بود و حساب ویژه اى روى 
او باز کرده بودیم ولى جدایى او قابل پیش بینى بود و براى 
همین اقدام به جذب سعید آقایى کردیم. به نظرم او یکى 
از بهترین دفاع چپ هاى ایران است و به خوبى توانسته در 
این پست خواسته هاى ما را برآورده کند. در مورد جپاروف 
هم ما او را مى خواستیم و در برنامه هایمان بود ولى جذب 
او برایمان امکانپذیر نبود چرا که اســتقالل به جدایى  این 
بازیکن رضایت نمى داد و ما هم سراغ گزینه بعدى یعنى 
رافائل برزیلى رفتیم تا نیازهایمان را پوشش دهد. در مجموع 

عملکرد خوبى در نقل و انتقاالت داشتیم.
 بازگشــت على کریمــى را چطور 

مى بینید؟
به اشتباه تصور مى شــد على کریمى قرار است جانشین 
حاج صفى شود در حالى که پست این دو بازیکن متفاوت 
است. ما قصد داشــتیم از حاج صفى به عنوان دفاع چپ 
استفاده کنیم که ســعید آقایى به جایش جذب شد و على 
کریمى به عنوان هافبک دفاعى به تیــم ما آمد که جزو 

نیازهاى مان بود.
  باشگاه تراکتورســازى درخواست 
ماندن مهدى شریفى را دارد ولى شما 

به این بازیکن اعالم نیــاز کرده اید. 
شانسى براى ماندن این بازیکن در 

تبریز وجود دارد؟
مهدى شریفى از نظر قانونى و قراردادى بازیکن ما محسوب 
مى شود و به حضورش نیاز داریم. زمانى که من دوره قبلى 
حضورم در سپاهان به پایان رسید شریفى به خوبى گلزنى 
مى کرد و تبدیل به گلزن اول سپاهان شد و در تراکتورسازى 
هم تا پیش از دوران مصدومیتش بازى هاى خوبى به نمایش 
مى گذاشت. او خیلى مى تواند به ما کمک کند و در نیم فصل 

منتظر بازگشتش هستیم.
 به عنوان ســئوال آخر، سخنان اخیر 
رئیس جمهور آمریکا در مورد ایران را 
چطور دیدید؟ به عنوان یک شهروند 
غیر ایرانى که مــدت زیادى در ایران 
زندگى کردید شاید بتوانید منصفانه تر 

در این مورد نظر بدهید؟
ایران کشورى زیبا، امن و با ثبات است. دوست ندارم وارد 
این فضا شوم و معتقدم رئیس جمهور و وزیر امور خارجه 
محترم ایران به خوبى پاسخ این اظهارات را دادند و از آنها 

تشکر مى کنم.

سپاهان، آینده سازان را
 خلع سالح کرد
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نصف جهان- مدیرعامل و سرمربى سپاهان 
در مورد  اضافه شدن یک دستیار به  کادر 
فنى  تیم فوتبال بزرگســاالن سپاهان 

جلسات متعددى را برگزار کرده اند .
مدت هاست که شــایعه ایجاد تغییر و 
تحوالت در کادرفنى ســپاهان در بین 
اصحاب رسانه پخش شده و خیلى ها 
منتظرند که نــام گزینه هاى بومى 
دســتیارى «زالتکو کرانچار» 
مطرح شــود مخصوصاً با 
نتایجى که تیم امســال 
گرفته و جایگاه نامناسب 

این تیم در جدول.

احتماالً مدیران باشگاه ســپاهان براى آرام کردن 
سکوها بدشان نمى آید که یکى ازبازیکنان قدیمى و 
محبوب این تیم در کنار کرانچار روى نیمکت این تیم 
بنشیند تا هم جو سکوها آرام شود و هم تیم شرایط 

روحى مناسب ترى به دست بیاورد.
از طرف دیگر برد مقابل ســیاه جامگان کمک کرد 
تا کرانچار کمى در جــدول جایگاه تیمش را بهبود 
بخشد.اتفاقى که کمک مى کند تا مربى کروات کمى 

در مذاکرات دست قوى ترى داشته باشد.
شنیده هاى تأیید شــده حکایت از این دارند که 
باشــگاه از کرانچار خواســته تا در کادر فنى خود 
تغییراتى ایجاد کند و کرانچار هم با این پیشــنهاد 
موافق است منتها تفاوت دیدگاه باشگاه و سرمربى 

در این است که باشگاه ترجیح مى دهد هزینه هاى 
انجام شده براى یک مربى بومى باشد در حالى که 
کرانچار دوست دارد یک دســتیار اروپایى به کادر 
فنى خود اضافه کند.به این ترتیب باید ببینیم که در 
آینده چه اتفاقى رخ خواهد داد و چه دستیارى به تیم 
اضافه مى شود. گزینه بومى یا گزینه خارجى. شیده 
هاى نصف جهان  حاکى از آن اســت که محسن 
طاهرى، مدیرعامل سپاهان بر روى گزینه ایرانى 
اصرار دارد اما ترجیح کرانچار یک دستیار خارجى 
است، هر چند طاهرى در آخرین جلسه به سرمربى 
گفته که در نهایت به انتخاب او احترام مى گذارد و به 
عنوان نفر اول کادر فنى او باید نظر نهایى را در مورد 

دستیار ارائه دهد.

طاهرى ایرانى مى خواهد،  کرانچار خارجى!

مسعود شجاعى با پیشنهاد آ. ا .ك یکى از پرافتخارترین تیم هاى فوتبال یونان 
مواجه شده است. این بازیکن 34 ساله و ملى پوش ایرانى که در دوره تازه اى از 
فوتبالش به لیگ یونان مهاجرت کرد، با پانیونیوس، تیم خوش یمن ایرانى ها 

به اوج رسیده و حاال ممکن است دوباره به یک 
تیم دیگر خارجى منتقل شــود. 

جالب اینکه شجاعى 

یکى از محبوب ترین بازیکنان 
تیم پانیونیوس یونان است و  تنها بعد 
از یکسال حضور در این تیم بازوبند کاپیتانى 
پانیونیوس را به بازو بست. شجاعى یکى از 
گل هاى تیمش را در باخت بحث برانگیز برابر 

المپیاکوس به ثمر رساند.
اما خبر جالبى که اخیراً رسانه هاى یونانى منتشر کردند این است که 
باشگاه آ. ا .ك آتن یکى از مطرح ترین تیم هاى یونان، شجاعى را مى خواهد و 
مسعود احتماًال در ژانویه براى تقویت این تیم حاضر در لیگ اروپا باشگاه خود را 
تغییر خواهد داد. آ .ا ك که از مهمترین تیم هاى یونان در اروپا محسوب مى شود 
در رقابت هاى لیگ اروپا حاضر و با میالن هم گروه است. به نظر مى رسد حضور 
مسعود شــجاعى در این تیم مى تواند حضور بازیکنان ایرانى در رقابت هاى 
اروپایى را افزایش بدهد. شــجاعى که در دو اردوى گذشته تیم ملى در جمع 
ملى پوشان حاضر نبوده با تمرین و تمرکز، فرم خود را از گذشته بهتر کرده و 
قصد دارد تنها بازیکن ایرانى باشد که سه جام جهانى را تجربه کرده است. این 

انتقال به شجاعى براى نیل به این هدف کمک خواهد کرد.

ورزشورزش

مسعود شجاعىبا پیشنهاد آ. ا .ك یکى از پرافتخارترین تیم هاى فوتبال یونان
4مواجه شده است. این بازیکن34 ساله و ملى پوش ایرانى که در دوره تازه اى از 
فوتبالش به لیگ یونان مهاجرت کرد، با پانیونیوس، تیم خوش یمن ایرانى ها 

به اوج رسیده و حاال ممکن است دوباره به یک 
تیم دیگر خارجى منتقل شــود.

جالب اینکه شجاعى 

یکى از محبوب ترین بازیکنان 
تیم پانیونیوس یونان است و  تنها بعد 
این تیم بازوبند کاپیتانى در از یکسال حضور

پانیونیوس را به بازو بست. شجاعى یکى از 
گل هاى تیمش را در باخت بحث برانگیز برابر 

المپیاکوس به ثمر رساند.
اما خبر جالبى که اخیراً رسانه هاى یونانى منتشر کردند این است که 
باشگاه آ. ا .ك آتن یکى از مطرح ترین تیم هاى یونان، شجاعى را مى خواهد و 
مسعود احتماًال در ژانویه براى تقویت این تیم حاضر در لیگ اروپا باشگاه خود را 
تغییر خواهد داد. آ .ا ك که از مهمترین تیم هاى یونان در اروپا محسوب مى شود 
در رقابت هاى لیگ اروپا حاضر و با میالن هم گروه است. به نظر مى رسد حضور 
ایرانى در رقابت هاى  مسعود شــجاعى در این تیم مىتواند حضور بازیکنان
اروپایى را افزایش بدهد. شــجاعى که در دو اردوى گذشته تیم ملى در جمع 
ملى پوشان حاضر نبوده با تمرین و تمرکز، فرم خود را از گذشته بهتر کرده و 
تجربه کرده است. این قصد دارد تنها بازیکن ایرانىباشد که سه جام جهانى را

انتقال به شجاعى براى نیل به این هدف کمک خواهد کرد.

امروز؛  ایران - مکزیک

هافبک-مهاجم 26 ساله ذوب آهن با پنج گل 
و سه پاس گل تا پایان هفته نهم مؤثرترین 

بازیکــن لیگ هفدهم به حســاب 
مى آید.

در دیــدار پدیــده و 
از  ذوب آهــن 

نهم  هفته 

لیگ برتر 
تبریزى  مرتضى 
گل نزد تا از کورس رقابت 
بر ســر عنوان آقاى گلى لیگ از 
محمد قاضى عقب بیافتد که در همین 
مسابقه موفق به گلزنى شد و به تنهایى در 

صدر جدول گلزنان قرار گرفت.
با وجــود ناکامــى در گلزنــى، کاپیتان 
ذوب آهن با پاس گلى که در این مسابقه به 
سیدمحمدرضا حسینى داد تعداد پاس هاى 
گلش در لیگ هفدهم را به ســه پاس گل 
افزایش داد تــا با پنج گل و ســه پاس گل 

همچنان در صدر جدول مؤثرترین بازیکنان 
لیگ برتر باشد و باالتر از مهدى طارمى (چهار 

گل و 2 پاس گل) و محمد قاضى (6 گل و بدون 
پاس گل) بایستد.

کاپیتان ملى پوش ذوب آهن که با اضافه شدن «کى 
روش استنلى سوارز» ممکن است در دیدارهاى آتى به 

جاى مهاجم نوك کمى عقب تر بیاید و در ُپست بال چپ 
بازى کند احتمال دارد بــه همین دلیل فرصت کمترى براى 
گلزنى داشته باشد و در ادامه بیشتر در نقش گلساز ظاهر شود.

به این ترتیب، تبریزى با اینکــه در کورس آقاى گلى از قاضى عقب 
افتاد اما در جدول مؤثرترین بازیکنان لیگ همچنان باالتر از اوست.

نصف جهان گفتگوى اخیر مدیرعامل سپاهان با رادیو اصفهان در مورد موضوعات مختلف 
این باشگاه اصفهانى نشان دادکه سپاهانى ها یکبار براى همیشه مى خواهند از زیر 

منت چند ساله ذوب آهن که مدام آذرى از آن سخن مى گوید بیرون بیایند.
 به گزارش نصف جهان ،سعید آذرى سال هاى سال است که وقتى در مورد 
سپاهان سخن مى گوید از در اختیار گذاشتن رایگان یکى از بازى هاى 
سپاهان در ورزشگاه فوالدشهر(دیدار رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا) 
سخن گفته است، سپاهانى ها یک بار به او گفته اند وقتى این همه بازى 
در فوالدشهر برگزار کرده اند و میلیاردها تومان به ذوب آهن داده اند، 
در اختیار قرار دادن رایگان ورزشگاه براى یک بازى موضوعى 
عادى است. حاال با همه این احوال، سپاهانى ها مى خواهند 
یک بار براى همیشه از زیر  منت  ذوبى ها خارج شوند. 
صحبت هاى اخیر محسن طاهرى در رادیو اصفهان 
گویاى این موضوع اســت. با هم بخشى از این 

صحبت ها را مى خوانیم:
  باشگاه ســپاهان تا اوایل سال 95 در 
ورزشگاه ذوب آهن به میدان مى رفت 
و تا این ســال، حدود شش میلیارد 

تومان براى بازى در ورزشگاه فوالدشهر به باشگاه ذوب آهن پرداخت کرده است. در سال 94 براى 
هر بازى زیر نور در فوالدشهر مبلغ 56 میلیون و 600 هزار تومان به ذوب آهن پرداخت مى کردیم. 
این ورزشگاه از اصفهان فاصله دارد و ساختار زمین آن هم با زمین نقش جهان متفاوت است.   رقمى 
را به عنوان اجاره بها به ذوب آهن اعالم کرده ایم که در صورت موافقت، ورزشگاه نقش جهان را در 
اختیار این باشگاه قرار مى دهیم. مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در مصاحبه هاى خود اینطور عنوان 
کرده که این باشگاه در گذشته یک بازى رایگان در فوالدشهر به سپاهان داده است. ما حاضریم 
عالوه بر آن یک بازى رایگان، در یک بازى دیگر هم ورزشگاه نقش جهان را به صورت رایگان در 
اختیار ذوب آهن قرار دهیم تا نشان دهیم دوست داریم نماینده اصفهان در همین شهر به میدان 
برود. با این حال باید بدانیم که هر ورزشگاهى قیمت خودش را دارد و امکانات نقش جهان قطعًا 
از فوالدشهر بهتر است! باشگاه ذوب آهن امسال هیچ درخواست مکتوبى در این خصوص براى 
باشگاه سپاهان نفرستاده بود تا اینکه حدود یک هفته پیش درخواست مکتوب براى انجام ده بازى 
خانگى در ورزشگاه نقش جهان را به باشگاه سپاهان فرستاد که تقریباً تمام بازى هاى خانگى این 
تیم تا پایان فصل را شامل مى شود. شنیده هاى نصف جهان حکایت از آن دارد که سپاهانى ها در 
محفلى عنوان کرده اند که حتماً یک یا دو جلسه رایگان ورزشگاه نقش جهان را به ذوب آهنى ها  
بدهند تا دیگر آذرى از آن منت همیشگى که متعلق به چند سال گذشته است  نتواند صحبتى کند. 

1- تیم نوجوانان ایران در آستانه کسب افتخارى 
تاریخى اســت. اگر  امروز(سه شــنبه) مکزیک را 
شکست بدهیم به جمع هشــت تیم برتر جهان راه 
خواهیم یافت و تا همینجا هــم اتفاق باورنکردنى 
است. تیم ما همین امروز هم معجزه اى خلق کرده 
که هضمش سخت است؛ ده گِل زده، یک گِل خورده 
و صعود  از گروه باالتر از آلمان و غنا و کاستاریکا. ما 
حتى اگر مقابل مکزیک ببازیم و از هند برگردیم هم 
شایسته هر تمجید و تقدیرى هستیم. اما با احترام به 
این تیم دوست داشتنى، مى خواهم بگویم آنچه شاهد 
آن هستیم جز خوشى و لذت، نویدى براى فوتبال 
ما ندارد. همین حاال که آدرنالین باالست و همه از 
نتایج تیم چمنیان بهت زده انــد باید این حرف ها را 
گفت.  نوجوانان ایران فراتر از هر تحلیل و برآوردى 
درخشان ظاهر شــده اند اما این نتایج و این گل ها 
نشان دهنده هیچ واقعیتى بیرون از خود نیست. ما با 
رنسانسى در فوتبال مواجه نیستیم. جهش و رشدى 
شکل نگرفته است. این پیروزى ها نتیجه هیچ برنامه 
بلندمدتى نیست و هیچ چشم اندازى را در مقابل ما 

قرار نمى دهد.
2-هنرنمایى کوچــک ها در فوتبــال پدیده اى 
آشناست. وقتى عراق در آســیا به قهرمانى رسید 
مطالب فراوانى در تمجید از فوتبال این کشور گفته 
شد. همه به قدرت پنهان سرزمین پرآشوب اشاره 
کردند و گزارش ها و مقاالت فراوانى در ریشه یابى 
فوتبال عراق منتشر شد. اما حقیقت، در اوج هیجان 
گفتنى نبود؛ اینکه قهرمانى عراق نه حاصل یک روند 
یا شروع یک جریان که «حادثه» بود. قرار گرفتن یک 
تیم آماده و ترکیب برنده در جا و زمان درست. نسل 
برنده عراقى ها نه که ناگهان از زمین روییده باشد یا 

براى همیشه نابود شود، عراق همیشه در آسیا مطرح 
بوده و بازیکنان زبده اش در لیگ هاى عربى و حتى در 
ایران همچنان تماشایى اند؛ اما آن قهرمانى، رویدادى 
خاص بود. این حرف ها را درباره سوریه 2017 هم 
مى شود تکرار کرد. مى شــود در جستجوى دالیل 
موفقیت سورى ها و لیاقتى که براى حضور در جام  
جهانى روسیه از خود بروز  دادند جنبه هاى مختلفى 
را بررسى کرد. مى شود درباره روح مبارزشان نوشت 
و اینکه خستگى ناپذیرى و عصیان بچه هاى دمشق 
تا چه اندازه ناشى از شرایط بحرانى آن کشور بوده یا 
چقدر در DNA سورى ها نهفته است. اما پس از همه 
اینها یک نکته انکارناپذیر است؛ اینکه سوریه فوتبال 
سازمان  یافته و زایایى ندارد و انتظار اینکه درخشش 
تیم در رده ملى یا رده هاى پایه ادامه داشــته باشد، 
منطقى نیست. سوریه با لیگى که سال هاست بى نظم 
و با تیم هاى محدود برگزار مى شود، با باشگاه هایى که 
کمترین نشانى از حرفه اى گرى ندارند و با فوتبالى که 
همچنان بر زمین هاى محلى و البته اردوها و بازیکنان 
لژیونر متکى است، نمى تواند ادعاهاى بزرگ و مستمر 
داشــته باشــد. همانطور که قهرمانى خوزستان یا 
لسترسیتى را باید مثل ستاره دنباله دار هالى نگاه کرد 
و توقع تکرار نداشت، سوریه و عراق هم در فوتبال 
آسیا تنها مى توانند جرقه بزنند و شباهتى به ماشین  

ژاپنى و کره اى و حتى با ایران ندارند.
3-فوتبالى که مى خواهد موفق شود نیاز به امکانات 
بدیهى دارد. به باشگاه هاى حرفه اى، آکادمى هاى 
سطح پایه. به دانش روز فوتبال. به قواعد و برنامه و 
از آن باالتر به زمین مناسب. با مالل باید تکرار کنیم 
که فوتبال ایران فاقد همه این شرایط است. مدیران 
فوتبال ما مى دانند که زمین چمن مناسب براى رشد 

فوتبال، مثل آب و اکسیژن براى حیات است. اما در 
لیگ برتر فوتبال ایران، در باالترین سطح فوتبال 
چند زمین مناسب را در اختیار داریم؟ جز این است 
که اغلب زمین هاى فوتبال ما بیشتر به درد کاشت 
سیب زمینى مى خورند؟ تداوم در فوتبال و رسیدن 
به سطح باالتر و ماندن در آن نیاز به مسابقات فراگیر 
در رده خردســاالن و نوجوانان دارد. نیاز به فوتبال 
آموزشگاهى. نیاز به آموزش صحیح در آموزشگاه ها. 
همان که فوتبال آلمان و انگلیس دارند و کشورهاى 
پیشرو در آســیا جدى اش گرفته اند. همان که ما 

نداریم.
4-بیایید از نمایش بچه هاى نوجوانمان لذت ببریم 

و با بردهایشان شــاد باشیم. بیایید 
این حظ را با فکر کردن به 

واقعیت ها و آینده خراب نکنیــم. این تیم ممکن 
است تا قهرمانى جهان هم باال برود. اما پس از آن 
به زندگى روزمره مان بازخواهیم گشت. به اوضاع 
نابسامان فوتبالمان. پس لحظه را دریابیم و انتظارات 
را باال نبریم. بچه هــاى نوجوان ما االن عالى ترین 
نمایش را ارائه مى کنند. برایشــان ذوق مى کنیم و 
حسرتمان را براى آینده اى که به استقبالشان خواهد 

آمد فروخواهیم خورد.

فعًال مى خواهیم لذت ببریم

دروازه بان فصل گذشته تیم فوتبال بانوان ذوب آهن گفت: در حال 
حاضر به صورت انفرادى تمرین مى کنم و تنها شرط من براى ماندن 

در ذوب آهن، تصفیه قرارداد فصل گذشته ام است.
افروز کربکندى در گفتگویى در مورد شــرایطش براى حضور در فصل 
جدید لیگ برتر فوتبال بانوان، اظهار داشت: با باشگاه ذوب آهن حرف هایم 
را زدم و شروطى را مطرح کردم که به من قول داده اند این شرایط در چند روز 

آینده فراهم مى شود.
کربکندى ادامه داد: در حال حاضر تمریناتم را جدا از تیم و به صورت انفرادى انجام 
مى دهم. باشگاه ذوب آهن به من قول داده که شرایط را در چند روز آینده مهیا کند 
و در صورتى سر تمرینات تیم حاضر مى شوم که شرایط درخواستى من فراهم شود. 
وى تأکید کرد: به احتمال زیاد اگر با باشگاه ذوب آهن در فصل جدید به توافق نرسیدم به 
تیمى خارج از استان مى روم که البته با آنها هم صحبت کرده ام و شرایطم را پذیرفته اند و تنها 
منتظر جواب باشگاه ذوب آهن هستم چون خانواده ام در اصفهان هستند ترجیح مى دهم در 
شهر خودم بمانم. دروازه بان فصل گذشته تیم فوتبال ذوب آهن در مورد حضور تیم سپاهان به 
صورت مستقل در لیگ برتر امسال، اشاره کرد: کار باشگاه آینده سازان میهن اشتباه محض بود. 

اصفهان پتانسیل زیادى براى اینکه سه نماینده در لیگ برتر داشته باشد را ندارد.
کربکندى اضافه کرد: فصل گذشته ذوب آهن با بازیکنان بومى تیم را راهى لیگ برتر کرد که البته 
نمى شود تیم را تنها با بازیکنان بومى بست، چراکه اصفهان شاید در آینده بتواند بازیکن  بسازد اما در حال 

حاضر مهره هاى خیلى خوبى در اختیار ندارد تا بتواند با سه تیم در لیگ برتر شرکت کند.
دروازه بان فصل گذشته تیم فوتبال ذوب آهن گفت: نمى دانم چه مشکلى بین باشگاه سپاهان و آینده سازان 

داشته است که نتوانستند با یکدیگر کنار بیایند اما اگر موحدى کمى با طاهرى بیشتر میهــن وجود 
بود شرایط بهترى رقم مى خورد. موحدى باید سطح انتظارت خود را پایین مى آورد.کنــار آمده 

تأکید کرد: اگر با باشگاه ذوب آهن کنار نیامدم در صورتى که از دو نماینده دیگر کربکندى 
استان پیشنهادى داشتم، حتماً روى پیشنهادشان فکر مى کنم. 

  انتقال بزرگ
  انتقال بزرگ

یگ 
ل ل

ى گ
آقا

 از 
رتر

ؤث
ن م

 آه
وب

ن ذ
یتا

کاپ

راهى براى خروج سپاهان 
از منت ذوب آهن!

کمیته اخالق فدراسیون فوتبال،
 چهار مدیرعامل باشگاه هاى لیگ برترى را 
به این کمیته احضار کرد. در راستاى مقابله و 

مبارزه با فساد و داللى غیر قانونى
 بازیکنان فوتبال، کمیته اخالق فدراسیون 

فوتبال چهار تن از مدیران عامل 
باشگاه هاى لیگ برتر را که بازیکنان 

خود را از طریق دالل هاى ناشناس و از 
طریق  واسطه هاى مسئله دار و کارچاق کن 
خریدارى کرده اند احضار کرد. تعدادى از 

این واسطه هاى مسئله دار در
 محاکم قضائى داراى سابقه 

هستند و این موضوع حساسیت 
کمیته اخالق فدراسیون فوتبال را براى 

بررسى این پرونده بیشتر کرده
 است. 

  احضار مدیران
 لیگ برترى

اصفهان پتانسیل 
3 تیم بانوان را ندارد

نصف جهان- مدیرعامل و سرمربى سپاهان 
در مورد  اضافه شدن یک دستیار به  کادر 
فنى  تیم فوتبال بزرگســاالن سپاهان 

جلسات متعددى را برگزار کرده اند .
مدت هاست که شــایعه ایجاد تغییر و 
بین کادرفنى ســپاهان در تحوالت در

اصحاب رسانه پخش شده و خیلى ها 
منتظرند که نــام گزینه هاى بومى 
دســتیارى «زالتکو کرانچار» 
مطرح شــود مخصوصاً با 
نتایجى که تیم امســال 
گرفته و جایگاه نامناسب 

این تیم در جدول.

احتماالً مدیران باشگاه ســپاهان براى آرام کردن 
سکوها بدشان نمى آید که یکى ازبازیکنان قدیمى و 
محبوب این تیم در کنار کرانچار روى نیمکت این تیم
بنشیند تا هم جو سکوها آرام شود و هم تیم شرایط

روحى مناسب ترى به دست بیاورد.
مقابل ســیاه جامگان کمکک از طرف دیگر برد
تا کرانچار کمى در جــدول جایگاه تیمش را ب
بخشد.اتفاقى که کمک مى کند تا مربى کروات

در مذاکرات دست قوى ترى داشته باشد.
شنیده هاى تأیید شــده حکایت از این
باشــگاه از کرانچار خواســته تا در کاد
تغییراتى ایجاد کند و کرانچار هم با این
موافق است منتها تفاوت دیدگاه باشگ

طاهرى ایرانى مى خو

6هافبک-مهاجم26 ساله ذوب آهن با پنج گل 
و سه پاس گل تا پایان هفته نهم مؤثرترین 

بازیکــن لیگ هفدهم به حســاب 
مى آید.

در دیــدار پدیــده و
از  ذوب آهــن 

نهم  هفته 

لیگ برتر 
تبریزى  مرتضى
گل نزد تا از کورس رقابت 
بر ســر عنوانآقاى گلى لیگ از
محمد قاضى عقب بیافتد که در همین
مسابقه موفق به گلزنى شد و به تنهایى در 

صدر جدول گلزنان قرار گرفت.
کاپیتان  با وجــود ناکامــىدر گلزنــى،
ذوب آهن با پاس گلى که در این مسابقه به 
سیدمحمدرضاحسینى داد تعداد پاس هاى

گلش در لیگ هفدهم را به ســه پاس گل 
افزایش داد تــا با پنج گل و ســه پاس گل 

همچنان در صدر جدول مؤثرترین بازیکنان 
از مهدىطارمى (چهار لیگ برتر باشد و باالتر

2 پاس گل) و محمد قاضى (6 گل و بدون 2گل و
پاس گل) بایستد.

کاپیتان ملى پوش ذوب آهن که با اضافه شدن «کى 
روش استنلى سوارز» ممکن است در دیدارهاى آتى به 

جاىمهاجم نوك کمى عقب تر بیاید و در ُپست بال چپ 
بازى کند احتمال دارد بــه همین دلیل فرصت کمترى براى 
گلزنى داشته باشد و در ادامه بیشتر در نقش گلساز ظاهر شود.

به این ترتیب، تبریزىبا اینکــه در کورس آقاىگلىاز قاضىعقب
از اوست. افتاد اما درجدول مؤثرترین بازیکنان لیگ همچنان باالتر

نصف جهان گفتگوى اخیر مدیرعامل سپاهان با رادیو اصفهان در مورد موضوعات مختلف 
این باشگاه اصفهانىنشان دادکه سپاهانى ها یکباربراى همیشه مى خواهند اززیر

منت چند ساله ذوبآهن که مدامآذرى ازآن سخن مى گوید بیرون بیایند.
 به گزارشنصف جهان ،سعید آذرى سالهاى سالاست که وقتىدر مورد

سپاهان سخن مى گوید از در اختیار گذاشتن رایگان یکى از بازى هاى 
سپاهان در ورزشگاه فوالدشهر(دیدار رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا)

سخن گفته است، سپاهانى ها یک بار به او گفته اند وقتى این همه بازى 
در فوالدشهر برگزار کرده اند و میلیاردها تومان به ذوب آهن داده اند، 
در اختیار قرار دادن رایگان ورزشگاه براى یک بازى موضوعى 
عادىاست. حاال باهمه ایناحوال، سپاهانى ها مى خواهند 
منت  ذوبى ها خارج شوند.  یک بار براى همیشه از زیر
صحبت هاى اخیر محسن طاهرى در رادیو اصفهان 
گویاى این موضوع اســت. با همبخشى از این 

صحبت ها را مى خوانیم:
5  باشگاه ســپاهان تا اوایل سال 95 در 
ورزشگاه ذوب آهن به میدان مى رفت 
و تا این ســال، حدود شش میلیارد 

تومان براى بازى در ورزشگاه فوالدشهر به باشگاه ذوب آهن
0 میلیون و 600 هزارت 6هر بازى زیر نور در فوالدشهر مبلغ 56
این ورزشگاه از اصفهان فاصله دارد و ساختار زمین آن هم
را به عنوان اجاره بها به ذوب آهن اعالم کرده ایم که درص
اختیار این باشگاه قرار مى دهیم. مدیرعامل باشگاه ذو
کرده که این باشگاه در گذشته یک بازى رایگان در
عالوه بر آن یک بازى رایگان، در یک بازى دیگره
اختیار ذوب آهن قرار دهیم تا نشان دهیم دوست
برود. با این حال باید بدانیم که هر ورزشگاهى
از فوالدشهر بهتر است! باشگاه ذوب آهن امس

باشگاه سپاهان نفرستاده بود تا اینکه حدود
خانگى در ورزشگاه نقش جهان را به باشگ
تیم تا پایان فصل را شامل مى شود. شنی
محفلى عنوان کرده اند که حتماً یکی
بدهند تا دیگر آذرى از آن منت همیش
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اراهى براى خروج سپاهان 
از منت ذوب آهن!
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فرمانده انتظامى استان خوزستان از شناسایى و دستگیرى ســارقان مسلح و قاتالن فرارى در 
شهرستان کارون خبر داد.

ســردار حیدر عباس زاده با اعالم این خبر گفت: در پى وقوع یک فقره سرقت مسلحانه از یک 
طالفروش دوره گرد در پنجم مهرماه ســال جارى که منجر به قتل مرد طالفروش شده بود، 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت. وى در ادامه افزود: کارآگاهان 
پلیس با انجام اقدامات تخصصى و اطالعاتى در کمتر از یک ساعت از وقوع جرم یکى از سارقان را 
دستگیر کردند.سردار عباس زاده با اشاره به اعترافات متهم، گفت: با تالش شبانه روزى کارآگاهان، 
پلیس آگاهى محل اختفاى همدستان سارق مسلح را درشهرستان ارومیه شناسایى کرده و پس از 
هماهنگى با مراجع قضائى طى عملیاتى دو متهم فرارى را دستگیر کردند و به منظور رسیدگى به 
پلیس آگاهى شهرستان کارون داللت دادند. فرمانده انتظامى استان خوزستان اظهار داشت: یکى 
از متهمان به هویت«ج.ع» در تحقیقات پلیس آگاهى به قتل مرد طالفروش اعتراف و انگیزه خود 
و همدستانش را سرقت طالجات عنوان کرد. سردار عباس زاده با اشاره به اینکه تعداد 31 حلقه 
انگشتر نقره از متهمان کشف و ضبط شد، تأکید کرد: نیروى انتظامى در راستاى کشف جرائم از 

هیچگونه تالشى دریغ نخواهد کرد و مصمم است با جرائم خشن با قاطعیت برخورد کند. 

سرپرســت پلیس آگاهى تهران بزرگ از انهدام باند 15 
نفره اى که با تصادفات ساختگى اقدام به کالهبردارى 30 

میلیارد ریالى از شرکت هاى بیمه کرده بودند، خبر داد.
 ســرهنگ حمیدرضا یاراحمدى اظهار داشت: چندى 
پیش به دنبال ارجاع موردى از پرونده تصادف ساختگى، 
رســیدگى به موضوع در دســتور کار کارآگاهان پلیس 
آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت. وى با اشاره به تحقیقات 
تکمیلــى کارآگاهان در این خصوص افــزود: مأموران 
در ادامه تحقیقات متوجه شــدند که 15 نفر از مجرمین 

ســابقه دار و حرفه اى با ایجاد یک باند، اقدام به ایجاد 
ده ها تصادف ســاختگى کرده و با ارائــه مدارك جعلى 
بیش از 20 میلیارد ریال از شرکت هاى مختلف بیمه اى 
کالهبردارى کرده اند. سرهنگ یاراحمدى با بیان اینکه 
اعضاى این باند از سوى کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس 
آگاهى شناسایى و دستگیر شــدند، گفت: مخفیگاه این 
افراد در نقاط مختلف شهر تهران بود. در حال حاضر آنها 
تحت بازجویى قرار دارند و اطالع رســانى بیشتر در این 

خصوص انجام خواهد شد. 

اعتراف هولناك سیامک 
به قتل معلم جوان 

 کشف راز شوم در آپارتمان مجاور

مرد کرجى 6 روز با جسد زن جوانش زندگى کرد!
مرد معتاد پــس از شــش روز زندگى با جســد 
همســرش، ماجرا را به پدرش گفت و همراه او به 

کالنترى رفت تا تسلیم شود.
پنج شنبه 20 مهر امسال یکى از مأموران کالنترى 
کرج با قاضى ایوب ابراهیمیان، بازپرس کشــیک 
ویژه قتل کرج تماس گرفت و او را در جریان کشف 
جسد زنى جوان در یکى از ساختمان هاى مسکن 

مهر ماهدشت خبر داد.
بازپرس جنایى همــراه تیمى از کار آگاهان پلیس 
آگاهى و تیم بررسى صحنه جرم در آپارتمانى که 
جسد کشف شــده بود، حاضر شدند. آنها مشاهده 
کردند جســد متعلق به زنى جوان است که داخل 
پتویى پیچیده شده و در یکى از اتاق  هاى آپارتمان 
بدون ســکنه در طبقــه پنجم ســاختمان افتاده

 است.
بررســى  هــاى اولیه نشــان مــى داد زن جوان 
بر اثر خفگى به قتل رســیده و به نظر مى رســید 
چنــد روزى از مرگــش مى گذرد. بــا هماهنگى 
قضائى جســد مقتول به پزشــکى قانونى منتقل 
شــد. تحقیقــات اولیــه قضائى نشــان مى داد 
مقتــول در آپارتمــان دیگرى در همــان طبقه 
همــراه شــوهرش که معتاد شیشــه اى اســت 
زندگى مى کرده و ساعاتى پیش شوهر او با حضور 
در کالنترى خود را تسلیم و راز قتل را فاش کرده

 است.
با هماهنگى هاى قضائى مرد همســرکش براى 
تحقیقات بــه پلیس آگاهى منتقل شــد و به قتل 

همسرش اعتراف کرد.
متهم بــه افســر تحقیق گفــت: «مــن ابتدا به 
هروئیــن اعتیاد داشــتم و بعــد از مدتى مصرف 
شیشــه را شــروع کردم. ده ســال قبل که براى 
خرید مــواد مخــدر به یکــى از بوســتان هاى 
کــرج رفتــه بــودم در آنجا با همســرم آشــنا 
شــدم که او نیــز اعتیاد داشــت و بــراى خرید

 مواد آمده بود. همین باعث آشــنایى مان شــد و 
بعد از چند ماه با هم ازدواج کردیم. من و همسرم 
هر دو بیکار بودیم. گاهى مواقع خانواده ام هزینه 
زندگى مــان را تأمین مى کردند امــا بعد از مدتى 
کمک هایشان قطع شد. تصمیم گرفتیم با برداشتن 
ساکى در سطح شهر پرسه بزنیم و با رفتن نزد مردم 
وانمود کنیم مسافر هستیم و سارقان، کیف پولمان 
را زده اند و بــه همین دلیل پولى براى بازگشــت 
به شــهرمان نداریم. با این ترفنــد از مردم پول 
مى گرفتیم و هزینه مواد مى کردیم. سال گذشته 
فرزندمان به دنیا آمد اما به علت مشــکل ریه بعد 
از چهار روز بســترى بودن در بیمارســتان فوت 

کرد.»
متهم گفت:«15 مهر امســال من و همسرم سه 

بار مواد مصرف کردیم. ســاعت 21 بود که به زور 
همسرم مرا بیدار کرد که بلند شــو برویم بیرون 
تا براى صبح فردایمان شیشــه بخریم. من قبول 
نکردم و خوابیــدم. به او گفتم صبــح براى خرید 
بیرون مى رویم. همسرم دست بردار نبود تا اینکه 
احساس خفگى کردم. چشــمانم را که باز کردم، 
دیدم همسرم پایش را روى گردنم گذاشته است. 
وحشت کرده بودم او را هل دادم که کنارى افتاد. 
به زور مى گفت بلند شو برویم شیشه بخریم. من 
هم عصبانى شده و با دستانم گلویش را گرفتم که 
بیهوش شد. روز بعد شیشه خریدم و به خانه آمدم. 
چند بار همسرم را صدا کردم تا بیاید مواد بکشد اما 
جواب نداد. به ســمتش رفتم و متوجه شدم مرده 
است. دو روز در کنار جسد مى نشستم و با همسرم 
حرف مى زدم. شب ها هم کنار او مى خوابیدم. بعد 
از دو روز جسد او را داخل پتو پیچیدم و به یکى از 
آپارتمان هاى خالى از سکنه بردم و آنجا رها کردم. 
در این شش روز به او سر مى زدم و کنارش بودم. 
سرانجام پنج شنبه 20 مهر امسال طاقت نیاوردم، 
موضوع را به پدرم گفتم و همــراه او به کالنترى 

رفتم و خودم را معرفى کردم.»
با اعتراف مرد معتاد به قتل همسرش، او با دستور 
بازپرس شــعبه اول دادســراى جنایى کرج روانه 

بازداشتگاه پلیس آگاهى شد.

فرمانده آتش نشانى ایســتگاه 104 گفت: یک دستگاه 
مینى بوس در نخســتین ســاعات بامداد روز یک شنبه 
هنگام پارك در کنار خیابان به شدت با سه خودرو برخورد 

کرد.
قاســمى اظهار داشــت: با اعالم برخورد مینى بوس با 
ســه خودرو در هنگام پارك در کنار خیابان در  ســاعت 
1و10دقیقه بامداد یک شنبه  به سامانه 125 آتش نشانان 
ایستگاه 104 به محل حادثه واقع در تهرانسر، بلوار خزر 

اعزام شدند.
 وى افزود: راننده مینى بوس در حــال پارك کردن این 
خودرو در کنار خیابان بود که به علت نامشخصى به شدت 
با سه دستگاه خودروى پرشیا، پراید و همچنین کامیون 

تریلى که پارك بودند برخورد کرد.
فرمانده آتش نشانى ایســتگاه 104 گفت: به دنبال این 
اتفاق عالوه بر به بار آمدن خســارات زیاد به خودروها، 

خودرو سوارى پرشیا بر روى خودروى پراید رفت.
قاسمى با اشاره به احتمال بروز آتش سوزى در خودروهاى 

تصادفى بر اثر نشــت بنزین، ادامه داد: آتش نشــانان 
بالفاصله با ایمن ســازى محل و نیز قطع برق خودروها 

اقدام به جلوگیرى از نشتى بنزین از خودرو پرشیا کردند.
این فرمانده آتش نشــانى با اعالم اینکــه دراین حادثه 

هیچکس صدمه اى ندید، خاطرنشان کرد: خودروهاى 
تصادفى با  جرثقیل  به حالت اولیه برگردانده شدند. قاسمى 
گفت: پلیس راهور علــت بروز این حادثــه و نیز میزان 

خسارات وارده به خودروها را در دست بررسى قرار داد.

النگویى که باعث تورم و درد شــدید دردست زن میانسالى شده بود با 
تالش آتش نشانان رهاسازى شد.

روز شنبه پس از اطالع رسانى این حادثه به سامانه 125 آتش نشانى 
تهران، ستاد فرماندهى این ســازمان بالفاصله یک گروه از نیروهاى 

عملیاتى ایستگاه 87 را به بیمارستان شهداى یافت آباد اعزام کرد.
این گزارش حاکى است، النگو براثر گیر کردن موجب تورم و درد شدید 
در دست زنى 52 ساله شده بود که آتش نشانان بى درنگ با استفاده از 
تجهیزات مخصوص، این النگو را بریدند و آن را از دست متورم شده این 

شهروند خارج کردند  و به ناراحتى وى پایان دادند.

 پرایدسوارى پرشیا!

فرش فروش جوان که پس از مشاجره اى هولناك، خانم 
معلمى را در باغى متروك به قتل رسانده و جسدش را 
از بین برده بود، پس از هشت ماه دستگیرشد و جزئیات 

جنایت هولناك را تشریح کرد.
شامگاه یازدهم بهمن سال گذشته مرد جوانى با مراجعه 
به اداره پلیس نظرآباد استان البرز از ناپدید شدن همسر 
30 ساله اش به نام «سحر» خبر داد. با اعالم این گزارش، 

تیم ویژه اى از کارآگاهان جنایى وارد عمل شدند و چند 
مظنون دراین باره تحت بازجویى و تحقیق قرار گرفتند 
اما هیچ ســرنخى از خانم معلم جوان که اهل منطقه 
نظرآباد بود به دســت نیامد. مأموران در گام بعدى با 
ردیابى هاى اطالعاتى و بررسى تماس هاى زن گمشده 
دریافتند اوآخرین بار با فرش فروش 38 ساله اى به نام 
«سیامک» تماس گرفته اســت. با کشف این سرنخ، 
متهم دستگیر شد و در نخستین بازجویى ها به 
قتل اعتراف کرد. او به مأموران گفت: «آن روز 
سحر به مغازه ام آمد. بخاطر معامله اى که با هم 
داشتیم او را به بهانه اى به باغى بردم و پس از 
مشاجره اى شدید، با سنگ او را کشتم. سپس 
گودالى داخل باغــى درحوالى نظرآباد کندم 

وجسدش را دفن کردم. چهار ماه بعد سراغ جسد رفتم و 
پس از بیرون کشیدن استخوان ها، جسد را برداشتم و آن 
را در جوى آبى رها کردم تا هیچ وقت ردى باقى نماند.»

پس ازاعتراف هاى سیامک، تیمى از کارآگاهان به محل 
دفن جسد رفته و توانستند بقایاى جسد زن جوان را از زیر 
خاك بیرون بکشند. با توجه به حساسیت موضوع، پرونده 
با هماهنگى دادستان نظرآباد و قاضى پرونده به آگاهى 
استان البرز ارسال شد.  سرهنگ صفایى، رئیس پلیس 
آگاهى استان البرز دراین باره گفت: «متهم در بازجویى ها 
اعتراف کرد که پس از قتل زن جــوان، طالهایش را 
نیزســرقت  کرده و آنها را به یک مالخر فروخته است. 
بالفاصله هم مالخر دستگیر شد و هر دو متهم در اداره 

آگاهى استان البرز مورد بازجویى قرار دارند.»

النگویى که زنى را 
به آتش نشانى کشاند 

  اصرار قاتل به 
«فراموشى» 
در دادگاه

مردى که متهم است دوست خود را به  دلیل اختالف 
مالى کشته، در دادگاه مدعى شد از لحظه قتل چیزى 

یادش نمى آید.
 اواخر تابســتان 94 درگیرى دو پسر جوان در یکى 
از پارك هاى منطقه لویزان تهران به پلیس اطالع 
داده شد. «وحید» به دلیل اصابت چاقو از ناحیه شکم 
مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان جان خود 
را از دســت داد. عامل قتل یکى از دوستان او به نام 
«کامران» بود که پس از چند روز دســتگیر شد و در 
بازجویى ها به قتل به دلیل اختالفات مالى اعتراف 
کرد. با تکمیل جزئیات پرونده، کیفرخواست صادر 
شد و براى رســیدگى در اختیار شــعبه دوم دادگاه 
کیفرى استان تهران به ریاست قاضى محسن زالى 

قرار گرفت.

صبح روز یک شــنبه، در ابتداى جلسه، پدر مقتول 
درخواست قصاص کرد. ســپس متهم 24 ساله در 
جایگاه ایستاد و گفت: «وحید از دوستان من بود .چند 
روز قبل از حادثه مبلغى به او قــرض دادم تا چیزى 
برایم بخرد اما این کار را نکرد. هرچه ســراغ پولم 
را گرفتم اعتنایى نکــرد. روز حادثه به پارك لویزان 
رفتم و مشغول مصرف مشروب شدم. آنجا به یکى 
از دوستان مشترکمان گفتم به وحید زنگ بزند و از او 
بخواهد براى رفع مشکل مالى مان به پارك بیاید. او 
تماس گرفت و وحید آمد. یک پایپ در دست داشت. 
آن را از او گرفتم، اما ناگهان از دستم افتاد و شکست. 
وحید فکر کرد عمداً ایــن کار را کردم براى همین 
عصبانى شد. گفتم عمداً نبود اما صدایمان باال رفت 

و درگیر شدیم.»

کامران درباره لحظه قتل نیز گفت: «چند روز پیش 
از درگیرى، وحید یک قبضه چاقو به من داد و گفت 
همراهم باشد. من مخالفت کردم براى همین چاقو 
را پشــت یکى از بوته هاى پارك گذاشت. وقتى روز 
حادثه با هم درگیر شدیم، چاقو را از همانجا برداشتم 
اما نمى دانم چطور شد که به وحید خورد و چند قدم 
دورتر روى زمین افتاد. من آن موقع در حالت عادى 
نبودم و از لحظه قتل چیزى یادم نمى آید.» متهم در 
آخرین دفاع خود درخواســت بخشش کرد و گفت: 
«زمان حادثه جوان بودم و سن پایینى داشتم. وحید 
از دوســتان من بود. اختالف ما سر مسائل مالى بود 
اما اصًال نمى خواســتم او را بکشــم. از پدر مقتول 

مى خواهم مرا ببخشد.» 
حکم دادگاه به زودى صادر مى شود.

کالهبردارى میلیاردى از بیمه با ایجاد تصادف ساختگى

قاتل طالفروش دوره گرد دستگیر شد 

رئیس کالنترى 153 شــهرك ولیعصــر، از انهدام باند 
کالهبرداران گوشــى همراه در بزرگــراه آزادگان، در 
جنوب تهران خبر داد و گفــت: این متهمان هنگام فرار 

دستگیر شدند.
سرهنگ على شریفى اظهار داشت: یکى از شهروندان 
به کالنترى مراجعه و بیان کرد که براى خرید پســته از 

دستفروشان کنار اتوبان آزادگان از خودرویم پیاده شدم 
که چهار سرنشین دو دستگاه موتورسیکلت به وى مراجعه 
کردند و با نشان دادن گوشى همراه و دریافت وجه نقد به 
مبلغ 700هزار تومان، گوشى همراه را در نایلون مشکى 
به من تحویل دادند و بالفاصله محل را ترك کردند. پس 
از آن متوجه شدم که کالهبرداران یک قطعه سرامیک 
درست به ابعاد گوشى همراه را در داخل نایلون گذاشته اند.
ویافزود: براى پیشگیرى از وقوع جرائم مشابه، بالفاصله 
تیمى از مأموران به محل اعالمى اعزام شدند که مشاهده 
مى کنند متهمان در خالف جهت در حال تردد و نزدیک 
شدن به محل هســتند که به محض مشــاهده، سعى 

داشــتند از محل فرار کنند ولى با سرعت عمل مأموران 
کالنترى ناکام مانده و مجبور به توقف شدند.

سرهنگ شریفى گفت: در بازجویى هایى که انجام شد 
متهمان به جرم خود در خصوص بزه انتسابى اعتراف و به 

دو سرقت دیگر نیز اعتراف کردند.
این مقام انتظامى، توضیح داد: در بازرسى صورت گرفته 
از متهمان، تعداد سه دستگاه گوشى هوشمند سامسونگ 
و تعداد چهار قطعه سرامیک کشف شد. متهمان به همراه 
اموال مکشوفه به کالنترى انتقال یافتند و سپس براى 
انجام تحقیقات بیشتر تحویل پایگاه پنجم پلیس  آگاهى 

تهران بزرگ شدند.

انهدام باند 4 نفره کالهبرداران
 گوشى همراه



فناورىفناورى 15153063 سال چهاردهمسه شنبه  25 مهر  ماه   1396

نصف جهــان  فیسبوك باالخره از هدست واقعیت مجازى جدید خود 
با نام «اکولوس گو» (Oculus Go) رونمایى کرد. این هدست قادر 
است بدون نیاز به اتصال به کامپیوتر یا گوشى هاى هوشمند به طور 
کامل عمل کند. این هدست که به تازگى رونمایى شده است، اولین 
محصول مهم اکولوس است که پس از خرید امتیاز این شرکت توسط 
فیسبوك رونمایى شده است. اکولوس در سال 2014 توسط فیسبوك 
خریدارى شــد. «اکولوس گو» پــس از «Oculus Gear VR» و 
«اکولوس ریفت»، ســومین هدســت واقعیت مجازى این شرکت 

محسوب مى شود.
اما این هدست جدید برعکس اکولوس ریفت قادر است به طور مستقل 
و بدون نیاز به دستگاه ثانویه کار کند و فیسبوك معتقد است این ویژگى 
موجب افزایش هرچه بیشتر محبوبیت این هدست در بین طرفداران 
خواهد شد. «مارك زاکربرگ»، مؤسس شبکه اجتماعى و مدیرعامل 
فیسبوك این هدســت جدید را «قابل دسترس ترین هدست موجود 
در بازار» توصیف کرده است. این هدست خاکسترى زیبا به یک بند 
پالستیکى کشى متصل شده و قسمت داخلى آن هم از چند الیه فوم 

ساخته شده که به راحتى بر روى صورت کاربر مى نشیند.
درون هدست هم یک صفحه نمایش ال سى دى بسیار با کیفیت و نسل 
جدید لنزهایى که قاردند نسبت به گذشــته نماهاى بسیار بازترى از 
تصاویر را با جزئیات هرچه بیشتر نمایش دهند، به کارگرفته شده است. 
اسپیکرها نیز در کناره هاى هدست قرار گرفته اند که البته کاربران در 
صورت تمایل به داشتن فضاى خصوصى تر مى توانند هدفون هایشان 

را به این هدست متصل کنند.
قابل دسترس بودن این هدست براى اکثریت کاربران، تنها به معنى 
سهولت در استفاده از آن نیســت بلکه قیمت مناسب این هدست هم 
باعث افزایش تمایل کاربران و عالقه مندان به این دستگاه خواهد شد. 
اکولوس گو که قرار است از نوامبر امســال به صورت رسمى در بازار 

عرضه شود، 199 دالر قیمت خواهد داشت.
«هوگو بــارا» مدیر بخش واقعیت مجازى شــرکت اکولوس درباره 
این هدســت مى گوید: «ما معتقد بودیم که اگر یک هدست مجزا و 
مستقل از هرگونه دستگاه ثانویه طراحى و تولید کنیم، مردم هم زمان 
بیشترى را صرف اســتفاده از فناورى واقعیت مجازى خواهند کرد. 
بنابراین تصمیم گرفتیم هدست «اکولوس گو» که از لحاظ راحتى و 
وضوح تصویر بى نظیر است را تولید کنیم. هدف ما از تولید این هدست، 
نمایش تصاویر واقعیت مجازى با باالترین سطح وضوح ممکن بود. 
حال با استفاده از این دستگاه تصاویر و متن ها با شفافیت بسیار باالتر 

و زیبایى هرچه تمام تر نمایش داده مى شوند.»
فیسبوك شرکت اکولوس را در سال 2014 با قیمت دو میلیارد دالر 
به خدمت گرفت. زاکربرگ خبر رونمایى از هدســت واقعیت مجازى 
اکولوس گو را در کنفرانس ساالنه شــرکت اکولوس در اکتبر امسال 
اعالم کرده بــود. او در صحبت هاى خود در ایــن کنفرانس گفت: 
«فناورى واقعیت مجازى، نه تنها به منظور فرار از واقعیت نیست، بلکه 
به معناى ارتقاى واقعیت اســت. تولید هدست هاى واقعیت مجازى 
جدید و پیشــرفت در این زمینه به معناى درمــان بیمارى ها، اتصال 
خانواده ها به یکدیگر، گسترش یکدلى در جامعه، ارتقاى سطح بازى ها 

و نزدیک تر کردن مردم دنیا به یکدیگر است.»
پتانســیل و توانایى هاى واقعیت مجازى در چند ســال اخیر همواره 
در محافل مختلف مورد بحث قرار گرفته اســت. سال 2015 «الیور 
دمانجل» متخصص هنرهاى تجسمى پیش بینى کرد که این فناورى 
ابزارى بسیار بهتر و حتى قدرتمندتر از مواد مخدر براى تجربه و تصور 

موقعیت هاى مختلف خواهد بود. گفته مى شــود به زودى 
طراحان و معماران با اســتفاده از ایــن فناورى قادر 
خواهند بود محصوالت و ســازه ها را در یک فضاى 

سه بعدى کامًال مجازى بسازند.

«استیو وزنیاك» یکى از مؤسسان کمپانى اپل معتقد است که 
کسب مدرك دانشگاهى در زمینه فناورى هزینه هاى سنگینى 
دارد و به همین دلیل او به تازگى دانشــگاه آنالین خود با نام 
«Woz u» را افتتاح کرده است. هدف از تأسیس این دانشگاه 

کاهش هزینه هاى تحصیل در زمینه فناورى است.
در حال حاضر دانشگاه آنالین او تنها یک ساختمان فیزیکى 
در ایالت آریزونا دارد اما وزنیاك گفته که در آینده نزدیک 30 
مرکز دانشگاهى را در ایالت هاى مختلف آمریکا و حتى دیگر 

کشورهاى سراسر دنیا افتتاح خواهدکرد.
دانشــگاه آنالیــن Woz U در حال حاضر شــامل 
کالس هاى مرتبط بــا برنامه نویســى و تربیت 
متخصصین پشــتیبانى کامپیوتر مى شود اما 
گفته مى شــود که برنامه هــاى تحصیلى 
جدیدى در زمینه علوم دیتا، اپلیکیشن هاى 
کامپیوتر و برنامه هاى امنیت ســایبرى 
نیز در آینده نزدیک براى عالقه مندان 
برگزار خواهند شد. این دانشگاه آنالین 

همچنین برنامه هاى خاصــى براى آمــوزش و راهنمایى 
کودکان به منظور جذب آنها به صنعت فنــاورى نیز برگزار 
مى کند. همچنین کسب و کارهاى مختلف هم مى توانند از 
مزایاى این دانشگاه آنالین بهره ببرند و با ثبت نام کارمندان 
خود در کالس هاى این دانشگاه مى توانند با پشتوانه بهترى 
با فناورى هاى جدید روبه رو شوند. گفته مى شود وزنیاك در 
سال 2019 برنامه Woz U Accelerator را اجرایى خواهد 
کرد که به منظور کشــف و پرورش  استعدادهاى مختلف در 

زمینه فناورى طراحى شده است.
عالقه مندان مى توانند اپلیکیشــن Woz U را از اپ اســتور 
دانلود کرده و به 10 سئوال اولیه اى که از آنها پرسیده مى شود 
پاسخ دهند. در پایان این تست صالحیت و رشته مناسب شما 
جهت ورود به این دانشگاه بررسى خواهد شد. در صورت تأیید 
صالحیت شما، یکى از نمایندگان این دانشگاه تماس گرفته و 
درمورد شرایط تحصیل و جزئیات بیشتر با شما صحبت خواهد 
کرد. ضمناً هنوز درمورد هزینه شرکت در این دانشگاه آنالین 

صحبتى نشده است.

بازى بازى 
مدیریت رستوران مدیریت رستوران 
جذاب اندرویدجذاب اندروید

گوشى سامســونگ گلکســى نوت 8 یکى از 
جدیدترین محصول سامســونگ است که از 

قابلیت تم پشــتیبانى مى کند. البته نحوه 
مراجعه به بخش تم هاى نوت 8 با ســایر 
گوشــى هاى قدیمى تر سامسونگ کمى 
متفاوت تر است. براى انجام این کار مراحل 

زیر را انجام دهید:
1- انگشــت خود را روى فضاى خالى صفحه 

اصلى گذاشته و براى چند ثانیه لمس کنید.
2- از بین گزینه هاى نمایش داده شــده گزینه  

Wallpapers And Themes را انتخاب کنید.

 Themes 3- در ادامه و از پاییــن بر روى گزینه
ضربه بزنید.

4- اکنون تم مورد نظر خــود را انتخاب و دانلود 
کنید.(برخى از این تم ها رایــگان و برخى دیگر 

تجارى هستند)
 5- پس از اینکه تم مورد نظر شما دانلود شد، به 
صفحه تم دسترسى خواهید شــد. شما با ضربه 
زدن بر روى گزینه «Apply» مــى توانید آن را 

تأیید و فعال کنید.
 اکنون تم گوشــى گلکسى نوت 8 شــما تغییر 

یافته است.

چگونه تم اندروید را در 
گوشى سامسونگ گلکسى 

نوت 8 تغییر دهیم؟

دانشگاه آنالین استیو وزنیاك تأسیس شد

کولوس در اکتبر امسال 
 ایــن کنفرانس گفت: 
از واقعیت نیست، بلکه 
ت هاى واقعیت مجازى 
ــان بیمارى ها، اتصال 
ه، ارتقاى سطح بازى ها 

«
ند ســال اخیر همواره 
5ـت. سال2015 «الیور 
نى کرد که این فناورى

در براى تجربه و تصور 
ــود به زودى 

ى قادر 
فضاى 

اکولوس گو، بى نیاز از موبایل و کامپیوتر
فیسبوك از هدست واقعیت مجازى مستقل خود، رونمایى کرد

 Food Court Fever: Hamburger 3 از جذاب ترین، 
جالب ترین و سرگرم کننده ترین بازى هاى آشپزى و مدیریت 
رستوران از Flowmotion Entertainment براى اندروید 
است که به صورت رایگان در گوگل پلى عرضه شده و تا به امروز 
میلیون ها بار توسط کاربران اندرویدى سراسر جهان دریافت شده 
و از محبوب ترین ها به شمار مى رود. همانند دیگر بازى هاى آشپزى 
در Food Court Fever: Hamburger 3 نیز صدها مرحله 
منحصر به فرد انتظار شما را مى کشند، با طیف گسترده اى از مواد 
غذایى که در دسترس شماست مى توانید غذاهاى خوشمزه بپزید و 
با فروش آنها به کسب درآمد بپردازید و رستوران تان را زیباتر بکنید 
و مواد غذایى جدیدتر بخرید! انواع غذاهاى خوشمزه کشورهاى 
مختلف را بپزید و طرفدارانش را به وجد بیاورید! طراحى فوق العاده 
زیباى Food Court Fever: Hamburger 3 با صداگذارى 
هیجان آور و گیم پلى اعتیادآورش مى تواند براى ساعت ها به 
گوشى میخکوب تان کند و اگر از عالقه مندان به بازى هاى آشپزى و 
مدیریت رستوران هستید بدون شک مجذوب تان خواهد کرد.

3- در ادامه و
ضربه بزنید.

4- اکنون تم مو
ید.(برخى از ای
رى هستند)
س از اینکه
تم دسترس
ى گزی
 کنید
شـ

4
کنید

تجارى
5- پس

صفحه تم
زدن بر روى
تأیید و فعال ک

 اکنون تم گوشـ
یافته است.

رحله 
 مواد 
زید و 
کنید 
هاى
عاده
ارى
ها به
زى و
کرد.

قابلیت افزودن 
استورى هاى اینستاگرام در ماه اوت سال گذشته 

2016 میالدى به این شــبکه اجتماعى اضافه شــد و از همان ابتدا 
میلیون ها طرفدار را به خود جذب کرد. از آن زمان تاکنون که حدود بیش از یکسال 

مى گذرد، مى توان گفت این قابلیت مهمترین و پرطرفدارترین قابلیتى است که تاکنون به اینستاگرام 
افزوده شده است. البته این قابلیت جذاب پیش تر در اپلیکیشن اسنپ چت هم وجود داشت اما دلیلى که 

این دو اپلیکیشن را از هم متمایز کرد، پیروى اینستاگرام از الگوهاى الگوریتمى براى چینش استورى ها و ظهور 
صفحات مجازى در صفحه اصلى آن است. این در حالى است که این الگو قبًال بر اساس زمان چیده و مرتب مى شد. بنابر 

این مى توان نتیجه گرفت که نحوه چینش و ظهور استورى ها، میزان پیگیرى مخاطبان از صفحات مجازى مذکور است. این 
بدین معناست که اگر یکى از مخاطبان همواره در صدر فهرست دوستانى قرار دارد که استورى هاى شما را مشاهده کرده اند، 

مى توان نتیجه گرفت آن فرد درصد بیشترى از پیگیرى و مشاهده استورى ها و پست هاى اینستاگرامى شما را داراست.
فرضیه الگوریتمیک بودن نحوه چینش مشاهده کنندگان استورى در اینستاگرام توسط تعداد زیادى از کاربران حرفه اى 
در وبسایت Reddit نیز تحت تست و آزمایش هاى بسیارى قرار گرفته است. این کاربران حرفه اى در تشریح و اثبات 
این فرضیه اینچنین مى گویند: «ما تعدادى اکانت و حساب کاربرى بدین منظور ایجاد کردیم و متوجه شدیم تنها 
با مشاهده پست هاى اینستاگرامى افراد بدون آنکه آنها را الیک کرده و یا کامنت بدهیم و به عبارتى دیگر با 
محتواى آن درگیر شویم، مى توانیم شاهد در صدر قرار گرفتن نام خود در فهرست مشاهده کنندگان 

استورى دوستانمان باشیم.»
البته به نظر مى رسد عوامل بسیار دیگرى نیز در نحوه چینش و اولویت بندى مشاهده کنندگان 

استورى هاى ما دخیل باشند. از جمله این عوامل مى توان به میزان فعالیت فردى که 
استورى گذاشته، وضعیت عمومى یا خصوصى بودن پروفایل شخص، تعداد 

دفعات الیک و کامنت گذاشتن، تعداد دفعات پست هاى اینستاگرامى 
شخص و همچنین مشاهده پروفایل مذکور اشاره کرد.

File Explorer یکى از کامــل ترین، قدرتمندتریــن و برترین اپلیکیشــن هاى مدیریت فایل با امکانات بســیار زیاد براى سیســتم 

عامل اندروید اســت که با دارا بودن امتیاز 4/6 از 5 در مقایســه با فایل منیجرهاى دیگر داراى تعداد دانلود بیشــتر و امتیاز باالترى است 
و این امتیــازات همگى به قابلیــت هاى کم نظیرش بر مى گردد! با داشــتن ایــن برنامه روى موبایــل خود مى توانید بــه راحتى کارهاى 

مختلف نظیر کپى، حذف، انتقال و... را روى فایل ها و پوشــه هــا اعمال کنید، فایل هاى موجــود در موبایل خود از جملــه تصاویر، ویدئوها، 
موزیک هــا و... را به صورت حرفه اى دســته بندى کنید، فایل هاى آرشــیو و فشــرده شــده را به آســانى و بــا یک کلیک از حالت فشــرده 
خارج ســازید، فایل هاى موجود در حافظه را از طریــق بلوتوث، اف تى پى، گوگل درایو و... به اشــتراك بگذارید و حتى به صــورت چند پنجره اى

 روى فایل هاى خود مدیریت داشــته باشــید و تجربه بهترین و زیباترین فایل منیجر را در اندرویدفون خود به ارمغان بیاورید! اگر شما نیز از کاربرانى 
هســتید که به دنبال کامل ترین و پرامکانات ترین فایل منیجر اندرویدى هستید، بدون شــک File Explorer یکى از انتخاب هاى بسیار خوب خواهد

 بود.

اپلیکیشن فوق العاده 
مدیریت فایل

 File Explorer 

براى نخستین بار در کشور سرویس تلفن مجازى virtual number با برند «بیتل» معرفى شد.
این سرویس با استفاده از زیرساخت مخابراتى، دو تماس تلفنى را بدون نمایش شماره آنها به یکدیگر وصل مى کند. 

عدم استفاده از اینترنت در این تماس ها باعث افزایش کیفیت و برقرارى سرویس حتى در هنگام قطعى اینترنت مى شود.
این سرویس درحال حاضر براى اپلیکیشن هاى واسطه محور همانند تاکسى هاى آنالین، 
فروشگاه هاى آنالین و خدمات مسکن، خودرو و هر خدمتى که قرار است دو نفر، با هم 

تماس تلفنى داشته باشند، بسیار الزم و کاربردى است.
به طور مثال خریدار و فروشنده کاالى دســت دوم در اپلیکیشن موبایل و یا راننده و 
مسافر در اپلیکیشن هاى تاکسى آنالین، بدون اینکه شماره همراه یکدیگر را ببیند با 

هم مى توانند ارتباط برقرار و صحبت کنند.
بنابر این گزارش، ســرویس تلفن مجازى «بیتل» ویژگى هاى مهمى دارد که از آن 

جمله مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
- عدم نمایش شماره تلفن همراه براى هر یک از طرفین تماس

- حفظ آرامش و امنیت مشتریان اپلیکیشن واسطه محور (مانند اپلیکیشن هاى فروش خودرو، 
کاال، تاکسى، پیک موتورى و...)

- امکان ارائه SDK و API براى استفاده از بیتل در داخل اپلیکیشن 
- کمترین هزینه براى توسعه دهندگان اپلیکیشن

- امکان بازگشت تماس براى کاربران
VOIP امکان استفاده از زیرساخت مخابراتى به جاى -

- کاهش شکایات و اعتراض کاربران در خصوص شــماره تلفن همراه آن ها و پیشگیرى از مزاحمت هاى فضاى مجازى 
خدمتى به روز و متمایز.

8ســونگ گلکســى نوت 8 یکى از 
حصولسامســونگ است که از
کند. البته نحوه شــتیبانى مى
8خش تم هاى نوت 8 با ســایر 
ى قدیمى تر سامسونگ کمى 
ست. براى انجام این کار مراحل 

دهید:
ت خود را روى فضاى خالى صفحه 

ه و براى چند ثانیه لمس کنید.
زینه هاى نمایش داده شــده گزینه  

انتخاب کنید. Wallpapers را An

Themes پاییــن بر روى گزینهs

نه تم اندروید
 سامسونگ گلکسى 

8ت 8 تغییر دهیم؟

د را در 
گلک

و از پ

alnumber براى نخستین بار در کشور سرویس تلفن مجازىr
این سرویس با استفاده از زیرساخت مخابراتى، دو تماس تلفنى را
عدم استفاده از اینترنت در این تماس ها باعث افزایش کیفیت و بر
این سرویس درحال حاضر براى اپ
فروشگاه هاى آنالین و خدمات
تماس تلفنى داشته باشند، بس
به طور مثال خریدار و فروش
مسافر در اپلیکیشن هاى تا
هم مى توانند ارتباط برقرار
بنابر این گزارش، ســرویس
جمله مى توان به موارد زیر اش
- عدم نمایش شماره تلفن همرا
- حفظ آرامشو امنیتمشتریاناپلیک

کاال، تاکسى، پیک موتورى و...)
I و API براى استفاده از بیتل در داخل اپلیک SDK امکان ارائه -K

اپلیکیشن - کمترین هزینه براى توسعه دهندگان
بازگشتتماسبراىکاربران -امکان

ست؟
گونه ا

ست؟ترتیب استورى هاى اینستاگرام چ
گونه ا

ترتیب استورى هاى اینستاگرام چ

رونمایى  از سرویس تماس مجازى «بیتل» 

مهندسان در دانشگاه «چین هوا» در پکن، در حال حاضر یک فیبر نورى خاص را 
توسعه دادند تا از آن براى تشخیص تغییرات جزئى در حرکت قسمت هاى مختلف 

بدن استفاده کنند.
این پیشــرفت امیدوارانه به بیمارانى که تحت درمان هاى توانبخشــى اسکلتى 
عضالنى قرار مى گیرند کمک خواهد کرد. این روش همچنین به ورزشکاران کمک 

مى کند تا تکنیک هاى آموزشى خود را بهبود بخشند.
این مهندسان مى گویند که روش آنها مى تواند به عالقه مندان بازى هاى ویدئویى 
نیز احساس هیجان بیشترى ببخشد. با وجود این، این رویکرد یک کار نو و جدید 
نیســت چرا که فیبر نورى در حال حاضر به طور گســترده اى براى اندازه گیرى 
فشارهاى فیزیکى که ساختمان ها و پل ها را تحت تأثیر قرار مى دهند مورد استفاده 
قرار مى گیرد. هنگامى که یک فیبر نورى خم مى شود، نورى که از آن عبور مى کند 
نیز تحت تأثیر قرار مى گیرد. یک سنسور نورى مى تواند چنین تغییراتى را تشخیص 
داده و از یک رایانه براى تبدیل داده ها به منظور درك بهتر نیروهایى که بر پل یا 

ساختمان تأ ثیر مى گذارد استفاده کند.
مشکل استفاده از این فناورى براى اندازه گیرى حرکت انسان این است که بیشتر 
فیبرهاى نورى داراى شیشه شکننده یا پالستیکى در درون خود هستند، که تنها با 
چند درجه خم شدن مى شکنند. اما این فیبر جدید بر پایه یک هسته سیلیکونى که 

از پلى  دى متیل سیلوکسان(PDMS) تولید شده استوار است.
محققان از روشــى منحصر به فرد براى ذوب کردن و تبدیل آن به الیاف نازك و 
شفاف استفاده کرده اند. نتیجه به دست آمده از این کار یک فیبر است که مى تواند 
بارها و بارها به دو برابر اندازه خود کش بیاید بدون اینکه توانایى خود را براى انتقال 
نور از یک طرف به طرف دیگر از دست بدهد. عالوه بر این، هر بار که فیبر پس از 

کشیدگى رها مى شود، به طول اصلى خود باز مى گردد.

تشخیص جزئى ترین 
حرکات بدن با فیبر نورى جدید
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منبع: جام جم  آنالین

 تا محصول میوه از باغدار و 
ق و اصولى توزیع میوه باعث شده

نبود سیستم دقی

تولیدکننده با قیمت هاى بسیار ناچیز خریدارى شود و در چرخه داللى یا سوداگرى با 

 دست مصرف کننده برسد.
چندین برابر قیمت در سطح خرده فروشى به

زندگى عشایر 
منطقه مارگون 

کهگیلویه  و 
بویراحمد

این خ لیج، همیشه فارس است

«گرگور»به قفس هاى ماهیگیرى ساخته 
شده از سیم هاى فلزى به شکل کروى 
گفته مى شود. کاربرد این گونه ابزار 

ماهیگیرى درکرانه هاى ایرانى
 خلیج فارس رواج زیادى دارد. گرگور، 

از معدود صنایعى است که کاربرد 
فراوان در صیادى دارد و امروز باتوجه 

به اهمیت ساخت آن، کارگاه هاى 
متعددى در گوشه و کنار استان هاى 

جنوبى ایجاد شده است .

آگهى مزایده عمومى مرحله اول

رضا غالمرضایى- شهردار نصرآباد

شــهردارى نصرآباد در نظر دارد به استناد نامه شــماره 89 و بند سوم 
صورتجلسه مورخ 96/07/19 شوراى اســالمى شهر نسبت به برگزارى 
مزایده عمومى فرو ش دو قطعه زمین با کاربرى مسکونى و کارگاهى اقدام 
نماید. متقاضیان مى توانند تا تاریخ 1396/08/13 جهت دریافت اسناد 
مزایده به شهردارى مراجعه نمایند. آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد 

مزایده پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1396/08/14 مى باشد. 
تلفن تماس: 03146655650

نوبت اول

مزایده عمومى

روابط عمومى سازمان همیارى شهردارى هاى استان اصفهان

سازمان همیارى شهردارى هاى استان اصفهان در نظر دارد یک عدد جاروب خیابانى نصب شده بر روى شاسى 
رنو میدالم در اختیار را با قیمت پایه کارشناسى از طریق مزایده عمومى به فروش برساند.

مالکیت خودرو رنگمدلشماره انتظامىنوع سیستمردیف
قیمت پایه کارشناسى /ریالبراساس سند

جاروب خیابانى نصب 1
شده بر  روى رنو میدالم

127ع86 
سفید 1388ایران23

1/950/000/000داردروغنى

نوبت دوم

متقاضیان جهت کسب آگاهى بیشتر، دریافت و تکمیل اسناد مزایده و ارائه آنها مى توانند از روز چهارشنبه 
مورخ 96/07/19 لغایت روز دوشنبه مورخ 96/08/01 به نشانى: اصفهان- خیابان 22 بهمن- مجموعه ادارى 

امیرکبیر، معاونت بازرگانى مراجعه نمایند.
آدرس (محل بازدید خودروها): انبار مرکزى سازمان واقع در فلکه دانشگاه صنعتى- 500 متر باالتر از پلیس 

راه قدیم اصفهان تهران- مقابل خیابان سپافیل جنب انبار اداره مرکزى برق- انبار بختیاردشت

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

آیا مى دانید براى این که بهتر دیده شوید باید ابتدا خدمات و تولیداتتان را 
به مردم معرفى کنید؟

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 
درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى امکان بهتر دیده شدن براى 

شما.


