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انصارى فرد، المپیاکوس را صدرنشین کرد

«بررسـى تخصصى » 
Mi A1 گوشى شیائومى
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14 11

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 استیجارى  مازاد خود را از طریق مزایده کتبى بر مبناى قیمت پایه مزایده،در وضعیت موجود و 
به صورت 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  شــنبه  مورخ   96/09/25    به محل این اداره امور واقع در اصفهان-میدان امام حسین (ع) –ابتداى 

چهارباغ پائین طبقه سوم دایره ساختمان مراجعه نمایند.
توضیحات : 

1- بانک ملــى ایران در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشــنهادات مختار است.2-پیشــنهادات فاقد ســپرده 
یا داراى ســپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشــروط مردود اســت.3- رعایــت کلیه موارد 

مندرج در برگه هــاى مزایــده الزامى است.4-ســپرده ( ودیعه) شــرکت در مزایده معــادل 5٪ قیمت 
پایه مزایده اســت که متقاضیان باید طى یــک فقره چک تضمینى بانــک ملى ایران در وجــه اداره امور 
شــعب بانک ملى اســتان اصفهان به همراه پاکت حاوى برگه شرایط شــرکت در مزایده تحویل دهند.

5-کلیه پاکات حاوى پیشنهادات متقاضیان خرید امالك در ســاعت 8صبح روز یکشنبه مورخ 96/09/26 
در محل اداره امور شــعب بانک ملى ایران استان اصفهان واقع در میدان امام حســین (ع) ابتداى چهارباغ 
پائین بازگشایى خواهد شــد. لذا متقاضیان مى توانند در موعد یاد شــده با ارائه کارت شناسایى در جلسه 
مذکور شــرکت نمایند.6-امالك داراى متصرف بصــورت وکالت بالعزل و تقبل کلیــه هزینه هاى مربوط 
به اخذ اســتعالمات ماخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و ســایر مــوارد بر عهده خریدار واگــذار 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 اســت.8- هزینه جلب رضایت مالک 
جهت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر کاربرى راجع امالك سرقفلى 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 انعقاد 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.

آگهى مزایده امالك مازاد بانک ملى ایران  استان اصفهان

اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان

مساحت کاربرىنوع ملکآدرس ردیف
وضعیت پالك ثبتىمساحت اعیانى عرصه

مبلغ پایه مزایدهتوضیحاتکنونى

شهرضا بلوار آیت اهللا مطهرى کوچه مسجد امام حسین1
 ( 38) کوچه شهید بهرامى بن بست قائم پالك 61

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه2692122/4164مسکونىخانه

2,197,440,000فروش با وضع موجود

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

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه270177/72187/5797مسکونىخانه

4,312,000,000فروش با وضع موجود

داران روستاى نهر خلج روبروى پایگاه بسیج کوچه 3
حجت اله صادقى

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است متصرف دار28319614/142مسکونىخانه

463,680,000فروش با وضع موجود

داران روستاى نهر خلج روبروى پایگاه بسیج کوچه 4
حجت اله صادقى

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است متصرف دار14/176-510زراعىخانه

201,600,000فروش با وضع موجود

یک باب مبارکه نکوآباد کوچه شهید حبیب اله کریمیان پالك 520
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است متصرف دار463195387/814مسکونىخانه

907,200,000فروش با وضع موجود

دفترچه شرکت  2000645صنعتىکارخانهنطنز شهرك صنعتى شجاع آباد خیابان گلها 6
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیهشهرکها 42

3,850,560,000فروش با وضع موجود

یک باب بادرود خیابان امام نبش خیابان کشاورز 7
خانه

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

997,920,000فروش با وضع موجود

یک باب بادرود خیابان امام خیابان کشاورز انتهاى بن بست دوم 8
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه267/5223159/4277مسکونىخانه

1,300,320,000فروش با وضع موجود

خیابان امام خمینى (ره) خیابان درخشان روبروى  9
دبستان درخشان مجتمع صدف A طبقه سوم واحد 14

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

2,348,640,000فروش با وضع موجود

یک باب سمیرم خیابان قدس کوچه مفتح 10
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است متصرف دار3202171/2994مسکونىخانه

1,038,240,000فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر سپید11
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/35صنعتى سوله

2,196,741,680فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر گلدیس12
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/29صنعتىسوله

2,265,285,680فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر زمرد13
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/32صنعتىسوله

2,231,013,680فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر نسترن14
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/36صنعتىسوله

2,188,360,272فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر محال15
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/37صنعتىسوله

2,133,769,568فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر کوثر16
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/33صنعتىسوله

2,168,041,568فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر شکوفه17
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/31صنعتىسوله

2,168,041,568فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر خرداد18
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/30صنعتىسوله

2,189,032,272فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر الله19
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/38صنعتىسوله

2,122,769,568فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر شقایق20
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/28صنعتىسوله

2,216,022,368فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر بنفشه21
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/34صنعتىسوله

2,133,769,568فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر صباح22
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/68صنعتىسوله

2,133,769,568فروش با وضع موجود

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

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

6,204,800,000فروش با وضع موجود

شرایط اقساطمدتکاربرىردیف

دو ساله ( 24 ماهه)تجارى،مسکونى،ادارى1
50٪ نقد+50٪ اقساط ماهیانه بدون سود

30٪ نقد +70٪ اقساط ماهیانه با سود ٪20
30٪ نقد + 70٪ اقساط ماهیانه بدون سوددوساله(24 ماهه)صنعتى، کشاورزى، دامدارى و خدماتى2

شرح شرایطردیف

در صورت خرید نقدى 10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد 1
( براى کلیه کاربرى ها به استثناء موارد ذکر شده در توضیحات).

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  حد 24
فاصل خیابان شهید بهشتى و شهید مفتح

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

5,107,200,000فروش با وضع موجود

کاشان خیابان شهید بهشتى -خیابان ایمان شرقى  حد 25
فاصل خیابان شهید بهشتى و شهید مفتح

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

4,312,000,000فروش با وضع موجود

زواره خیابان امام ( ره ) ضلع غربى شهردارى و 26
بخشدارى پالك 20

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه943130349مسکونىخانه

1,192,867,200فروش با وضع موجود

خیابان کاوه میدان 25 آبان کوچه امید  نبش کوچه 27
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه206/5527813390مسکونى و تجارىیک باب خانهمحمد 

7,963,200,000فروش با وضع موجود
8,676,259,200مشاع سه دانگ  فروش با وضع موجودمتصرف دار44092023/235/1161مسکونىیک باب خانهکاشان نبش خیابان نواب صفوى 28
کاشان خیابان شاهد چهار راه شاهد نبش کوچه  شهید 29

سید مهدى جان نثار
یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه12/9 و 26948912/10مسکونىخانه

9,184,000,000فروش با وضع موجود

کاشان نبش خیابان درب اصفهان پامنار روبروى کوچه 30
فردوس 9

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

5,824,000,000فروش با وضع موجود

یک باب خاقانى کوچه چهار سوق بن بست هما پالك 3138
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه193/44711/22--مسکونىآپارتمان

8,288,000,000فروش با وضع موجود

نطنز شهرك صنعتى شجاع آباد شرکت اسبق میسان 32
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  پالك 33
108 مجتمع آفتاب طبقه دوم واحد سه

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه15528و 108/6215535--مسکونىآپارتمان

5,140,800,000فروش با وضع موجود

یک باب کاشان خیابان فاضل نراقى کوچه شهید بزرگى34
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است متصرف دار2364324650مسکونىخانه

3,976,000,000فروش با وضع موجود

اصفهان خ بعثت خیابان برازنده کوى گلشن بن بست 35
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 364
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه412513672139صنعتىکارخانه

8,878,800,000فروش با وضع موجود

اصفهان خیابان برازنده خیابان صفائیه کوچه شرکت 37
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 کوچه میرزا 38
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 قدس بن 39
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 چهارباغ) 40
محل سابق بانک ملى

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 41
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 سنگباران42
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 روبروى 43
صدا  و سیما

سوله -مغازه-
ادارى

تجارى 
ششدانگ بازدید از ملک الزامىتخلیه1665829583/510صنعتى

8,848,000,000 مى باشد. فروش با وضع موجود.

اصفهان مبارکه طالخونچه خیابان شهید بهشتى جنب 44
مدرسه طالقانى

مسکونى 
تجارى

تجارى 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه17944740/187مسکونى

2,374,400,000مى باشد.فروش با وضع موجود.

سمیرم میدان معلم روبروى آموزش و پرورش محل 45
سابق بانک ملى شعبه خواجگان سمیرم

بانک(تجارى) 
مسکونى

بانک(تجارى) 
ششدانگ بازدید از ملک الزامىتخلیه2885761/5680مسکونى

11,144,000,000 مى باشد. فروش با وضع موجود.

م الف:113200

براى پخش «شب کوك» 

ز نداده اند
مجو

 10

خالق  «ابد و یک روز» خالق  «ابد و یک روز» 10 
مجوز ساختمجوز ساخت
 «مترى شیش و نیم» را گرفت «مترى شیش و نیم» را گرفت

پوست کیوى 
خوردنى است؟

گو

155

زورگیرى
 2 مرد مسلــح 
در پوشش آگهى 
فروش اتومبیـــل

درجامجهانىزنگتفردر جام جهانى زنگ تفریح نیستیم
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بازیگر ســریال «نفس» گفت: مــن واقعًا 
نمى فهمم چگونه بازیگر زن مبتدى سینما به 
تئاتر وارد شده است. ورود این گونه بازیگران 
باعث خجالت تئاتر اســت، زیرا اینها فقط و 

فقط به دنبال پول هستند.
مجید سعیدى درباره حضور بى رویه برخى 
بازیگران در فضاى مجازى و ایجاد عمدى 
حاشــیه براى خود تصریح کرد: متأســفانه 
فضاى مجازى از سوى برخى بازیگران کامًال 
نادرست درك شده است. من اگر در صفحه 
اینستاگرام خود عکسى بگذارم حداکثر دوهزار 
الیک مى خورد، اما تیتر «فالن بازیگر بعد از 
خوردن پیتــزا دل درد گرفت» میلیون ها بار 
بازدید پیدا مى کند و این نوع حاشیه سازى ها 

متأسفانه مالك دیده شدن شده است.
بازیگر سریال تلویزیونى «نفس» در همین راســتا ادامه داد: این بازیگران با همین راه خودشان را 
در فضاى مجازى مطرح مى کنند و بعد از آن در آثار بسیارى انتخاب مى شوند. به عنوان مثال یکى 
از بازیگران زن که به این حد حاشیه ایجاد کرده در ابتداى راه بازیگرى فرق میکروفن و دوربین را 
نمى دانست و بســیار تالش کردیم که به طرف مقابل خود به عنوان یک بازیگر دیالوگ بگوید و 
نمى توانســت این کار را به شــکل ثابت انجام دهد و حاال بعد از این همه ســال تیتر مى زنند که 

«حرف هاى ناگفته فالنى!» به نظر من این نوع خودنمایى و حضور، بسیار خجالت آور است.
وى با نقد حضور برخى بازیگران در عرصه تئاتر خاطرنشان کرد: من واقعاً نمى فهمم چگونه اینگونه 
بازیگران به تئاتر وارد مى شوند. ورود این افراد در هنر تئاتر باعث خجالت تئاتر است، زیرا اینها فقط و 

فقط به دنبال پول هستند. آن شخصى هم که وى را براى بازى در تئاتر آورده درد پول دارد.
سعیدى حضور نابازیگران را باعث بیکارى بازیگران واقعى خواند و خاطرنشان کرد: این بازیگران و 
حضور نادرست آنها در سینما باعث شده تا بسیارى از بازیگران بزرگ ما بیکار شوند. از پیشکسوتان 
سینما بگذریم در بسیارى از دانشکده هاى ایران جوانان با استعدادى حضور دارند. بازیگرانى که با 

بى عدالتى، سال ها تالش نافرجام دارند.

در حالى کــه ضبط فصل جدید برنامــه «دورهمى» از 
هفته جارى آغاز مى شود، سیامک انصارى و مه لقا باقرى 
برخالف فصل هاى قبلى، قرار نیســت به عنوان بازیگر 
بخش نمایشى در این برنامه حاضر شوند و تنها بازیگر 
این فصل، ســروش جمشــیدى خواهد بود که پیش از 
این با ایفاى نقش «قیمت» محبوبیت زیادى بین عامه 

تماشاگران به دست آورده بود.
ضبط سرى جدید برنامه «دورهمى» مهران مدیرى از 

این هفته با تیم جدید و تغییر هنرمندان آغاز مى شود.
توجه به موضوعات اجتماعــى و نوع نگاه و زاویه دید به 
محورهاى مورد بحث در برنامه، در سرى جدید متفاوت 

خواهد بود. همچنین آیتم هاى جدیدى قرار اســت به 
«دورهمى» اضافه شود، اما به طور کلى برنامه با همان 

محوریت اجراى مهران مدیرى پخش خواهد شد.
تولید فصل جدید «دورهمى» از این هفته آغاز مى شود 
و پس از ضبط چندین قسمت، روانه آنتن خواهد شد. از 
تغییرات اساسى «دورهمى» در سرى جدید، تغییر دکور و 

لوکیشن این مجموعه است.
فصل سوم «دورهمى» براى پخش در نوروز 96 تدارك 
دیده شده بود و برغم انتشار خبرهایى درباره منتفى شدن 
ساخت ســرى چهارم، مسئوالن صداوســیما با مهران 

مدیرى براى ساخت سرى جدید به توافق رسیدند.

ســرانجام بعد از چند ماه کشمکش، سعید 
روستایى توانست براى دومین فیلم بلندش 
مجوز ســاخت بگیرد. او در میانه تابستان 
درخواست مجوز «مترى شیش و نیم» را به 
شوراى صدور پروانه ساخت داده بود و اوایل 
شهریور خبر صادر نشدن مجوز رسانه اى 
شد. یکى از مشکالتى که باعث شد شورا 
از صدور مجوز براى فیلمنامه روســتایى 
خــوددارى کند، حضور پیمــان معادى به 
عنوان تهیه کننده بود. ضمناً اعضاى شورا با 

فیلمنامه هم مشکل داشتند.
در آن زمان جمــال شــورجه از اعضاى 
شوراى پروانه ساخت گفته بود که فیلمنامه 
نیاز به اصالحاتى دارد و بایــد درباره آن با 
«تهیه کننده مورد تأیید» صحبت شود. این 
ایراد باعث شد روستایى درخواست جدید 
مجوز را با تهیه کنندگى جمال ساداتیان به 
شورا ارائه دهد و حال روابط عمومى سازمان 
سینمایى اعالم کرده در جلسه 5 آذر با مجوز 

ساخت این فیلم موافقت شده است.
این تأخیر در صدور مجوز باعث مى شــود 
که روســتایى و فیلمش در سى و ششمین 
جشنواره فیلم فجر غایب باشــند. از قبل 
اعالم شده بود که پیمان معادى و شهاب 
حســینى بازیگران اصلى «مترى شیش و 

نیم» هستند.
 

خالق  «ابد و یک روز» 
مجوز ساخت 

«مترى شیش و نیم» 
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بعد از کشمکش هاى فراوان؛

نتیجه 30 سال تالش حرفه اى میرباقرى

از مختار تا سلمان فارسى

ســرانجام بعد
روستایى توانس
مجوز ســاخت
درخواست مجو
شوراى صدور

شهریور خبر ص
شد. یکى از مش
از صدور مجو
خــوددارى کن
عنوان تهیه کن

فیلمنامه هم مش
در آن زمان ج
شوراى پروانه
نیاز به اصالحا
«تهیه کننده مو
ایراد باعث شد
مجوز را با تهیه
شورا ارائه دهد
سینمایى اعالم
ساخت اینفیل
این تأخیر در ص
که روســتایى
جشنواره فیلم
اعالم شده بو
حســینى بازی
نیم» هستند.
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بعد از کش

بازیگر ســریال «نفس»
نمى فهمم چگونه بازیگر
تئاتر وارد شده است. ورود
باعث خجالت تئاتر اســ
فقط به دنبال پول هستند
مجید سعیدى درباره حض
بازیگران در فضاى مجا
حاشــیه براى خود تصری
فضاى مجازى از سوى بر
نادرستدركشده است
اینستاگرام خود عکسى بگ
» الیک مى خورد، اما تیتر
گر خوردن پیتــزا دلدرد
بازدید پیدا مىکند و اینن
متأسفانه مالك دیده شد
بازیگر سریال تلویزیونى
در فضاى مجازى مطرح
از بازیگران زن که به این
نمى دانست و بســیار تال
نمى توانســت این کار ر
«حرف هاى ناگفته فالنى
وى با نقد حضور برخى باز
بازیگران به تئاتر وارد مى
فقط به دنبال پول هستند
سعیدى حضور نابازیگران
حضور نادرست آنها در سی
سینما بگذریم در بسیارى
بى عدالتى، سال ها تالش

 مختار تا سلمان فارسى
کارگردان سریال «سلمان فارسى»گفت: بیش از 16 سال قبل از سریال «مختارنامه» مى خواستم 

«سلمان فارسى» را بسازم اما به دلیل وسعت و ابعاد این پروژه ساخت آن مقدور نشد.
سید داود میرباقرى افزود: سریال «سلمان فارسى» از پروژه هاى الف ویژه در تلویزیون محسوب 
مى شود که با فعالیت ها و اقدامات انجام شده در مرحله پیش تولید صفر قرار گرفته و مرحله مطالعاتى 
فاز صفر این سریال از اواخر سال 95 در حوزه سیمافیلم معاونت سیما شروع شد و پیش بینى مى کنم 

که مراحل پیش تولید اصلى این پروژه بهار سال 97 کلید بخورد.
وى ادامه داد: اکنون فاز صفر پیش تولید در حال انجام است و مقدمات مربوط به انتخاب لوکیشن، 

ساخت دکور و ماکت ها انجام مى شود.
کارگردان مجموعه تلویزیونى «امام على(ع)» افزود: قصه ســریال «سلمان فارسى» به سیر به 
زندگى این صحابى بزرگ پیامبر(ص) از تولد تا وفات به ویژه مقطع مشرف شدن او به دین اسالم و 

همراهى با پیامبر(ص) مى پردازد.
میرباقرى به طوالنى بودن و گستردگى ساخت این سریال اشاره کرد و ابراز امیدوارى کرد که بتواند 

تجربه 36 ساله خود را در این اثر فاخر متجلى کند.
میرباقرى همچنین با بیان اینکه حدود 16 تا 17 سال است که درگیر پروژه «سلمان فارسى» هستم، 
گفت: مشکالتى در طول زندگى شخصى ام حین انجام کار در این اثر به وجود آمد که به برکت وجود 

حضرت سلمان رفع شدند.
کارگردان فیلم سینمایى «آدم برفى» تصریح کرد: این روزها حالم خوب است زیرا همت و نظر مثبت 
براى ادامه ساخت سریال «سلمان فارسى» در صدا وسیما به وجود آمده تا شتاب بیشترى به ساخت 

این سریال داده شود.
میرباقرى افزود: نوشتن متن ها در مراحل پایانى است و به زودى پیش تولید صفر را شروع مى کنیم 

تا اوایل سال آینده نیز به مرحله پیش تولید اصلى این سریال برسیم.
کارگردان سریال «یلدا» درباره اینکه چه عاملى باعث ساخت سریال «سلمان فارسى» شد، گفت: 
بیش از 16 سال قبل از سریال «مختارنامه» مى خواستم «ســلمان فارسى» را بسازم که به دلیل 
وسعت و ابعاد این پروژه ساخت آن مقدور نشد شاید هم حکمت این بود که سلمان باید در شانه هاى 

مختار مى نشست.
وى افزود: باید مختار را مى ساختم تا به لحاظ فنى و فکرى به پختگى الزم رسیده تا یک سریال در 

خور شأن ملت ایران را تولید کنم.
میرباقرى یادآور شد: حوزه حرکت ســلمان به لحاظ جغرافیایى بسیار گسترده و طوالنى است و به 
لوکیشن هاى بسیارى نیاز دارد. حضرت سلمان ابتدا از ایران باستان خود را به اروپا مى رساند و درباره 
آیین مسیحیت تحقیق مى کند که از فلسطین تا ترکیه را دربرمى گیرد و به دنبال آن به حجاز رفته 

مکه و مدینه را مى بیند و سرانجام به ایران پس از اسالم مراجعت مى کند.
میرباقرى با بیان اینکه حضرت محمد(ص) از حضرت سلمان به عنوان «اهل بیت خود» یاد مى کند، 

تأکید کرد: سلمان فارسى افتخار ایرانیان است زیرا در حلقه اسالم یک نماینده داریم.
وى در عین حال اظهار داشت: عالقه من به سلمان همان ایرانى بودن و همان مفهوم خدا بود که 
مرا به ساخت این سریال ترغیب و تشــویق کرد؛ معتقدم اگر به خداوند ایمان واقعى داشته باشیم 
همه مشکالت و موانع رفع خواهد شــد چراکه بیشتر مشکالت مردم به دلیل عدم توجه و شناخت 

به خداوند متعال است.
میرباقرى خاطرنشان کرد: سریال «سلمان فارسى» در 40 قسمت 55 دقیقه اى در گروه معارف، 

انقالب اسالمى و دفاع مقدس سیما تولید شده و به نمایش در خواهد آمد.

سیامک انصارى از «دورهمى» رفت، «قیمت» مى ماند

نقد تند به حضور یک بازیگر زن در تئاتر 

جزئیات جدید از فیلم ابراهیم حاتمى کیا 

خبرهاى تازه از «پایتخت 5»

فیلم سینمایى «به وقت شام» ساخته ابراهیم 
حاتمى کیا مراحل فنى را سپرى مى کند تا در 

جشنواره فیلم فجر به نمایش درآید.
مدتى است ســاخت جلوه هاى ویژه بصرى 
فیلم سینمایى «به وقت شام» به کارگردانى 
ابراهیــم حاتمى کیا در حال انجام اســت با 
توجه به همکارى هادى اسالمى در دو فیلم 
«بادیگارد» و «چ» بــا ابراهیم حاتمى کیا و 
دریافت جایزه   براى این دو فیلم از جشنواره  ها،  
به نظر مى رسد این همکارى در فیلم «به وقت 
شــام» هم ادامه داشــته و  هادى اسالمى 
عهده  دار ساخت جلوه هاى ویژه بصرى فیلم 

«به وقت شام» باشد. 
فیلم سینمایى «به وقت شام» به گفته محمد 
خزاعى اثرى با پروداکشــن ســنگین است.

بخش هایى از فیلم حاتمى کیا در دکورهاى ساخته شده در شهرك دفاع مقدس و  شیراز فیلمبردارى 
شد.

«به وقت شــام» یکى از آثار مهم با موضوع داعش اســت که از اهمیت خاصى برخوردار اســت.
فیلمبردارى فیلم برعهده مهدى جعفرى بود و هادى حجازى فر و بابک حمیدیان از بازیگران ایرانى 

فیلم  هستند و جمعى از بازیگران سورى و لبنانى در این فیلم به ایفاى نقش مى پردازند.
محمد خزاعى تهیه کننده این اثر پیش از این فیلمى با نام «امپراتور جهنم» درباره چگونگى شکل 
گیرى تکفیرى ها تهیه کرد و «به وقت شام» دومین فیلم درباره داعش و تکفیرى ها در کارنامه این 

تهیه کننده به شمار مى آید.
«به وقت شام» یکى از محصوالت سازمان هنرى رسانه اى اوج در ســال 96 قرار است در سى و 

ششمین جشنواره ملى فیلم فجر رونمایى شود. 

پنجمین فصل از سریال پرمخاطب «پایتخت» بعد از اتمام تصویربردارى، در حال حاضر در مرحله 
تدوین و صداگذارى قرار دارد و آماده پخش از رسانه ملى در نوروز97 مى شود.

کار تدوین «پایتخت5» هم توسط خشایار موحدیان و سعید سیاح روزهاى پایانى خود را مى گذراند 
و فرامرز ابوالصدق نیز صداگذارى کار را انجام مى دهد.

جلوه هاى ویژه بصرى سریال نیز توسط فرید فصیحى در حال انجام است و موسیقى این سرى نیز 
مانند فصل هاى گذشته «پایتخت» توسط آریا عظیمى نژاد ساخته خواهد شد.

سریال « پایتخت 5» به تهیه کنندگى الهام غفورى و کارگردانى سیروس مقدم تازه ترین محصول 
سازمان هنرى رسانه اى اوج است که قرار است نوروز 97 روى آنتن رسانه ملى رود.

فریدون آسرایى، خواننده پاپ درباره همکارى خود 
با تلویزیون اظهار داشــت: با تلویزیون اگر تیتراژى  
پیشنهاد شود همکارى مى کنم. پیشنهاد در این زمینه 
زیاد شده است اما من پس از دو ماه به ایران برگشته 
ام و فعًال باید به فکر برگزارى کنســرت هایم باشم. 
درباره برنامه«شب کوك» هم خبرى که دارم این است 
که هنوز نتوانسته اند مجوز پخش مجدد این مجموعه 
را از رسانه ملى کسب کنند. اگر «شب کوك» پخش 
شود با توجه به اینکه داوران ثابت هستند بنده در این 

برنامه حضور خواهم داشت. 

براى پخش  «شب کوك» 
مجوز نداده اند
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ایستادن طوالنى مدت
اگر شغل شما نیازمند ایستادن هاى طوالنى مدت است، 

احتمال بیشترى دارد با تورم در پاهاى خود مواجه شوید. 
زمانى که پاها را حرکت نمى دهید، گردش خون در پاها 
ُکند مى شود و در نتیجه مایع اضافى در پاها باقى مى ماند.
افرادى که چندین ساعت را در حالت نشسته سپرى 
مى کنند نیز در امان نیستند. خمیده نگه داشتن پاها براى 
مدتى طوالنى مى تواند در گردش خون اختالل ایجاد کند.

براى پرهیز از این نوع تورم، باید پاها را پس از 20 یا 30 
دقیقه بى تحرکى حرکت دهید. 

آسیب دیدگى پا یا قوزك
یک شکستگى یا آسیب دیدگى مفصلى مى تواند 
موجب تورم در پاها شود. هنگام آسیب دیدگى، بدن 
خون را به ناحیه تحت تأثیر قرار گرفته پمپاژ مى کند 
تا به روند بهبودى کمک کند و این شرایط مى تواند 
موجب بزرگ تر شدن پاها نسبت به حالت عادى شود.

پوشیدن کفش هاى تنگ
زمانى که از کفش هاى تنگ استفاده مى کنید، مواجهه با تاول ها تنها نگرانى شما 

نخواهند بود. کفش هاى تنگ موجب تورم در پاها نیز مى شوند.
کفش هاى تنگ گردش خون را محدود مى کنند که به تجمع مایع منجر مى شود. از 

پوشیدن کفش هاى تنگ و نمونه هایى که با شکل پاى شما مطابقت ندارند، پرهیز 
کنید.

عفونت ها
تورم پاها مى تواند به واسطه عفونت هاى قارچى و باکتریایى شکل گرفته باشد. تورم ناشى از عفونت ها به طور 

معمول با راش هاى پوستى و قرمزى پوست همراهى مى شود.
اگر درباره دلیل تورم پاهاى خود و اینکه آیا یک عفونت زمینه ساز این شرایط شده است یا خیر؟ مشکوك هستید،

 مراجعه به پزشک براى بررسى دقیق شرایط بهترین گزینه است.

افزایش وزن
هنگامى که وزن شما افزایش مى یابد، بدن باید براى پشتیبانى
 از وزن اضافه سخت تر کار کند. این فشار اضافه روى پاها موجب تورم مى شود. 
در حقیقت، بانوان باردار به همین دلیل است که 
تورم در پاهاى خود را تجربه مى کنند.

در این مورد، کاهش وزن در بازگرداندن اندازه عادى به پاها کمک حال شما 
خواهد بود. عادات غذا خوردن خود را تغییر دهید و انجام ورزش را آغاز 

کنید.

مصرف زیاد سدیم
همان گونه که ممکن است بدانید، 
مصرف زیاد سدیم احتباس آب در بدن 
را افزایش مى دهد و این مى تواند 
تورم در سراسر بدن و نه فقط پاها را 
موجب شود.

نارسایى احتقانى قلب
این شرایطى است که بر نیروى پمپاژ 
عضالت قلب تأثیرگذار است. تورم پاها یکى 
از نخستین نشانه هاى نارسایى احتقانى 
قلب است.

در صورتى که تورم پاها با عالئمى مانند 
خستگى، خس خس سینه، سرفه، افزایش 
وزن، و تکرر ادرار، به ویژه در شب ها همراه 
مى شود، مراجعه به پزشک اهمیت دارد.

7 دلیل متورم شدن پــا
پاهاى متورم مى توانند موجب نگرانى و ناراحتى انسان شوند. اما پیش از در نظر گرفتن وخیم ترین شرایط، به این نکته توجه داشته باشید که اعمال به ظاهر 

بى ضررى مانند ایستادن طوالنى مدت نیز مى توانند موجب تورم در پاها شوند.
تورم در پاها زمانى شکل مى گیرد که بدن مایع اضافى را در قسمت پایینى پاها حفظ مى کند. این شرایط مى تواند به دالیل مختلفى شکل بگیرد. در ادامه با 

برخى از این دالیل بیشتر آشنا مى شویم.

یک فلوشیب آرتروسکوپى شانه و زانو درباره عوامل بروز کمردرد و شیوع آن توضیح داد.
محسن مردانى در خصوص علل کمردرد به عنوان یکى از بیمارى هاى شایع در مردان و زنان، اظهارداشت: 

عوامل بسیارى مى توانند موجب کمردرد شوند که میزان شیوع متفاوتى دارند.
وى افزود: عواملى همچون تومورهاى نخاع یــا تومورهاى خوش خیم یا بدخیم یا متاســتاتیک مهره ها، 
شکســتگى مهره، پوکى اســتخوان، روماتیســم، عوامل روانى، بیمارى هاى مفصل ران یا التهاب مفصل 

و ســاکروایلیاك در لگن، بیمارى هاى زنان ماننــد تومورها یــا عفونت هاى رحم 
اندومتریوز، بیمارى هاى پروســتات، بیمارى هاى کلیــه مانند عفونت یا 

سنگ دستگاه ادرارى، مشکالت دســتگاه گوارش مانند پارگى زخم 
معده یا پانکراتیت، انسداد یا آنوریسم آئورت یا شریان هاى لگن، 

بیمارى هاى عفونى عمومى مانند آنفلوانزا، حصبه و تب مالت و 
عفونت هاى مهره از علل کمردرد هستند.

وى درباره دردى که بیمار مبتال به کمردرد احســاس مى کند، 
گفت: کمر درد ممکن است با خم شدن و یا بلند کردن اجسام 
بیشتر شود، با نشستن شدیدتر شود، با ایستادن و راه رفتن بدتر 

شود، بعضى روزها شدید باشد و بعضى روزها خفیف بوده یا اصًال 
وجود نداشته باشد، به پشت باسن یا قسمت خارجى لگن انتشار پیدا 

کند ولى پایین تر نرود.
وى ادامه داد: کمر درد ممکن است به ســاق انتشار پیدا کند. این درد 

ممکن است همراه با احساس خواب رفتگى و گزگز و یا حتى 
احساس ضعف و سستى در ساق و پا باشد. وى افزود:به 

این حالت سیاتیک گفته مى شود.
مردانــى در خصــوص بررســى هاى 

تشــخیصى کمر درد گفت: پزشک 
معالج بعــد از صحبت با بیمار 

راجع به مشکالت وى و 
بعد از معاینه ممکن 

است از آزمایشات 
یــا روش هاى 
رى  بردا یر تصو
مشخص  براى 
کــردن علــت 

کمردرد استفاده 
کند.

وى رادیوگرافى ســاده 
را یکــى از روش هــاى 

تصویربردارى عنــوان و تأکید 
کــرد: گرچه تصاویــر حاصله از یک 

رادیوگرافى ساده فقط اســتخوان را نشان 
مى دهند، ولــى مى تواند اطالعــات مهمى مثل 

شکستگى استخوان، تغییرات ناشى از روند پیرى در مهره و تغییر 
شکل و دفرمیتى هاى ستون مهره را نشان دهد.

وى MRI را یکى دیگر از روش هاى تصویربردارى عنوان کرد و 
گفت: MRI مى تواند اطالعات بیشترى را راجع به بافت هاى 

نرم مثل عضالت، لیگامان ها، دیسک بین مهره و نخاع و 
اعصاب نخاعى در اختیار پزشک قرار دهد. 

مردانى اسکن را به عنوان روشى دیگر برشمرد و افزود: 
با سى تى اسکن مى توان مشکالت استخوانى مهره را 

بهتر مشاهده کرد.

اگ
 مر

مى توانند موجب کمردرد شوند که میزان شیوع متفاوتى دارند.
لى همچون تومورهاى نخاع یــا تومورهاى خوش خیم یا بدخیم یا متاســتاتیک مهره ها، 
ره، پوکى اســتخوان، روماتیســم، عوامل روانى، بیمارى هاى مفصل ران یا التهاب مفصل 

و  در لگن، بیمارى هاى زنان ماننــد تومورها یــا عفونت هاى رحم 
رى هاى پروســتات، بیمارى هاى کلیــه مانند عفونت یا 

رارى، مشکالت دســتگاه گوارش مانند پارگى زخم 
ت، انسداد یا آنوریسم آئورت یا شریان هاى لگن، 
ووووت و ونى عمومى مانند آنفلوانزا، حصبه و تب مال

ره از علل کمردرد هستند.
،،،،،ند،،،، ى که بیمار مبتال به کمردرد احســاس مى ک

ممکن است با خم شدن و یا بلند کردن اجسام 
شستن شدیدتر شود، با ایستادن و راه رفتن بدتر 

ها شدید باشد و بعضى روزها خفیف بوده یا اصًال 
شد، به پشت باسن یا قسمت خارجىلگنانتشار پیدا 

 نرود.
مر درد ممکن است به ســاق انتشار پیدا کند. این درد 

راه با احساس خواب رفتگى و گزگز و یا حتى 
و سستى در ساق و پا باشد. وى افزود:به 

ک گفته مى شود.
صــوصبررســىهاى 

مر درد گفت: پزشک 
صحبت با بیمار 

ت وى و 
مکن

ت 
ى

ت 
ده 

 ســاده 
ش هــاى 

عنــوان و تأکید 
صاویــر حاصله از یک 

ه فقط اســتخوان را نشان 
ى مى تواند اطالعــات مهمى مثل 

خوان، تغییرات ناشى از روند پیرى در مهره و تغییر 
را نشاندهد. ى هاى ستون مهره

کى دیگر از روش هاى تصویربردارى عنوان کرد و 
ى تواند اطالعات بیشترى را راجع به بافت هاى 

ت، لیگامان ها، دیسک بین مهره و نخاع و
 در اختیار پزشک قرار دهد. 

 به عنوان روشى دیگر برشمرد و افزود:
 مى توان مشکالت استخوانى مهره را 

د.

چرا کمردرد مى گیریم؟

بسیارى از مردم هنگام مصرف کیوى پوست آن را جدا مى کنند؛ اما شاید براى شما این سئوال پیش آمده باشد که آیا مى توان پوست پرزدار این میوه را نیز خورد؟ خوردن کیوى با پوست آن 
مفید است یا مضر؟

کیوى میوه اى کم کالرى و بدون چربى با فواید و مزایاى تغذیه اى متنوع است. همچنین کیوى سرشار از ویتامین C، منبعى غنى از 
آنتى اکسیدان است و بنابراین در کاهش ابتال به انواع بیمارى و بویژه آهسته کردن روند پیرى نقش بسیار دارد.

آیا مى توان پوست آن را نیز خورد؟ بله... پوست کیوى کامًال خوراکى است و در این صورت مواد مغذى آن را حتى 
بیشتر هم مى کند. بر اساس مطالعه اى که اخیراً در این باره صورت گرفته، خوردن پوست کیوى در مقایسه با 

گوشت، سه برابر فیبر بیشتر را روانه معده مى کند که در احساس سیرى و کمک به کاهش وزن و بهبود 
کارکرد دستگاه گوارش نقشى مفید دارد. عالوه بر این، مقدار زیادى ویتامین C در پوست این میوه نیز 

وجود دارد که نه تنها استفاده موضعى آن سبب بهبود زیبایى پوست افراد مى شود، بل که استفاده 
خوراکى آن هم ســیلى از آنتى اکسیدان را به سلول ها مى رســاند که در کاهش سرعت پیرى 

سلول هاى پوست و بدن اثرگذار است.
براى خوردن کیوى، همین که کثیفى هاى روى پوســت آن مثل هر میوه دیگرى در خالل 
شستشو از بین برود، کافى اســت و بدین گونه مى توانید از خوردن کیوى، پوست و محتویات 

درونش یکجا لذت ببرید.

پوست کیوى خوردنى است؟

ویتامینC، منبعى غنى از Cچنین کیوى سرشار از
وند پیرى نقش بسیار دارد.

ن صورتمواد مغذى آن را حتى
وست کیوى در مقایسه با 

کاهشوزن و بهبود 
ست این میوه نیز 

ل که استفاده 
رعت پیرى 

ى در خالل 
محتویات 

اغلب مردم کم و بیش خروپف را تجربه کرده یا شنیده اند، 
به خصوص زوج ها از این معضــل دل پرخونى دارند در 

حالى که با شناخت برخى عوامل قابل کنترل است.
شایع ترین نوع اختالالت خواب، قطع تنفس و یا به زبان 

عامیانه ُخرُخر در حین خواب است. در اینگونه بیماران، 
عالوه بر درمان ُخرُخر در حین خواب، بیمارى هایى که به 
این دلیل فرد به آن مبتال مى شود، اهمیت بیشترى دارد.

یک متخصص گوش و حلق و بینى گفت: ُخرُخر در حین 
خواب عالمت بروز بیمارى هاى دیگرى در بدن از قبیل 

دیابت، فشار خون و نارسایى قلبى و... است.
ریحانه حیدرى افزود: ُخرُخر در خواب باعث قطع تنفس 
حین خواب مى شود و در واقع وقتى قطع یا کاهش تنفس 
به طور مکرر ایجاد شود، ســبب مى شود به طور مرتب 
اســترس خیلى زیادى به سیســتم بدن وارد شود. وى 
ادامه داد: این افراد معموال یــک خواب عمیق را تجربه 
نمى کنند، مغز آنها مرتب بیدار مى شود وکفایت خواب 
آنچنانــى ندارند و معموال صبح ها خســته و خواب آلود 

هستند.
وى اظهار داشت: بسیارى از این افراد به فشار خون مقاوم 
به درمان مبتال مى شوند؛ دیابت تیپ 2، آلزایمر، دمانس 
مغزى و MSنیــز از بیمارهاى مرتبط بــا قطع تنفس 

در حین خــواب اســت. وى افزود:همچنین 50 درصد 
اختالالت خواب مربوط به قطــع تنفس در حین خواب 
مى شــود و 50درصد دیگر آن به کابوس هاى شبانه و 

حرکات دست و پا در خواب مربوط مى شود.
حیدرى اضافه کرد: بسیارى از بیماران داراى اختالل در 
خواب را باید به صورت مرحله اى بررسى و درمان کرد. 
وى اظهارداشت:یکى از روش ها این است که بیمار را با 
یک ماده بیهوشى به خواب مصنوعى مى بریم و در اتاق 
عمل مانند شرایط عادى مى خوابد، ُخرُخر مى کند، قطع 
تنفس پیدا مى کند و ما محل انســداد آن را تشخیص 

مى دهیم.
این استاد دانشگاه با اعالم اینکه درحدود 4درصد مردان 
و دو درصد زنان در کشــور مبتال به بیمارى قطع تنفس 
در خواب هستند، تاکید کرد: هنوز تاثیر زیر سر گذاشتن 
کتاب درحین خواب تاثیرى در برطــرف کردن ُخرُخر 
مشخص نشده است زیرا این روش هاى درمانى، سنتى 

هستند و و درمان آن به صورت مقطعى است. ت؟
یس

ر چ
 آو

اب
عذ
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زمانى که «آنتونى گولچ»، بازیکن استرالیایى-کروات به 
تیم فوتبال پرسپولیس پیوست کمتر کسى فکر مى کرد عمر 
این بازیکن در این باشگاه به سه ماه هم نرسد اما از آنجایى 
که این بازیکن در هفت بازى اى که همراه با پرسپولیسى ها 
حضور داشت هیچگاه حتى موفق به نشستن روى نیمکت 
ذخیره ها نشد و در تمام هفت بازى از روى سکوها بازى هاى 
تیمش را تماشا مى کرد و همچنین چند ماه مطالباتش را از این 
باشگاه نگرفت، گولچ پس از رفتن به مرخصى دیگر حاضر 
به بازگشت به ایران نشد و مطابق پیش بینى ها از پرسپولیس 

به فیفا شکایت کرد.
در حالى که على اکبر طاهرى در زمان مدیریتش در باشگاه 
پرسپولیس بارها مدعى شده بود که بدهى در این دوران براى 

باشگاه به جاى نگذاشته اما پرونده این بازیکن و پرونده هایى 
از این دست ثابت کرد که چنین موضوعى صحت ندارد و 
باشگاه پرسپولیس محکوم به پرداخت جریمه به این بازیکن 
شد و باید رقمى حدود 300 هزار یورو به این بازیکن بپردازد 
اما در تاریخ 18 سپتامبر باشگاه پرســپولیس به این رأى 
اعتراض کرد و رأى نهایى در خصوص این پرونده را دادگاه 

CAS اعالم خواهد کرد.

 با توجه به مستنداتى که این بازیکن علیه باشگاه پرسپولیس 
دارد به نظر مى رسد شانسى براى باشگاه ایرانى در این پرونده 
نیست. در صورتى که پرســپولیس بازنده این پرونده باشد 
عالوه بر جریمه اصلى بایــد دیرکرد این مبلغ را هم به این 

بازیکن بپردازد.

رســول خادم براى پیگیرى موضــوع پرونده علیرضا 
کریمى و کادر فنى تیم ملى امید، در رقابت هاى جهانى 
لهستان، به سرعت وارد مذاکرات حضورى و مستقیمى با 
«نناد اللوویچ»، رئیس اتحادیه جهانى کشتى شده است.

به گزارش ایســنا، اتحادیه جهانى کشتى، به یکباره، با 
فشــار و پیگیرى هاى جدى از سوى کمیته بین المللى 
المپیک، در ارتباط با موضوع مسابقه علیرضا کریمى را 
در رقابت هاى زیر 23 سال جهان را در لهستان مواجه 
شده  اســت به گونه اى که خواست و انتظار کمیته بین 
المللى المپیک از اتحادیه براى ورود به این پرونده، بسیار 
جدى تر از نامه اعالمى از سوى اتحادیه به فدراسیون 
ایران بوده است.  از این رو فدراسیون کشتى چاره اى جز 

ورود سریع براى انجام مذاکرات و استفاده از قابلیت هاى 
دیپلماتیک این چند سال خود، براى کاهش هجمه وارده 

نداشته است.  
نتیجه مذاکرات حضورى و  فشــرده خادم و اللوویچ و 
هماهنگى با چند عضو دیگر از اعضاى هیئت رئیســه 
اتحادیه جهانى، با توجه به ابعاد گسترده این موضوع و 
بحث جدى تعلیق، خوشبختانه با تعدیل موضوع، تاکنون 
منجر به تشــکیل کمیته انضباطى و حقوقى اتحادیه 
جهانى در این ارتباط شده است.  امیدواریم فدراسیون 
ایران بتواند با اســتفاده از  توان تیم دیپلماتیک خود، با 
کمترین مشکل براى کشــتى ایران این معضل جدید  

را دنبال کند.

یک نمره منفى دیگر در کارنامه طاهرى مذاکرات  درباره پرونده علیرضا کریمى

اخطار جدى ذوب آهن به ژنرال

تکلیف گروه بندى جام جهانى، جمعه 
مشخص شــد و تیم ملى در یکى از 
ســخت ترین قرعه هاى ممکن قرار 
گرفت. اســپانیا قوى ترین تیم سید 2 و 
مراکش یکى از سخت ترین تیم هاى سید 4 با 
ایران همگروه شدند. پرتغال هم یکى از بهترین سرگروه ها 

و مدعیان جام است که به عنوان قهرمان اروپا وارد مسابقات مى شود.  
ما طبق قرعه در بازى اول باید با مراکش بازى کنیم؛ تیمى که در رده بندى 
فیفا از ما پایین تر است و مى توان گفت روى کاغذ تیم ضعیف ترى است، ولى 
نمى توان تیمى را که با حذف ساحل عاج به جام جهانى رسیده دستکم گرفت 

و آنها را حریف ساده اى نامید.
اگر قرار است تیم ملى از روسیه با دست پر برگردد، باید بتواند در بازى اول 
مقابل مراکش به 3 امتیاز برسد و از دو بازى بعدى که مقابل دو مدعى قهرمانى 
است، امتیازاتى جمع کند. شکست در بازى اول و حتى تساوى احتمال صعود 
به مرحله حذفى را به حداقل مى رساند. تیمى که مقابل مراکش نتیجه خوبى 
نگرفته باید با روحیه پایینى با اسپانیا روبه رو شود، در حالى که خطر حذف هم 

تهدیدش مى کند.
مراکش هم تقریباً در شرایط مشابهى قرار دارد و روى بازى اول حساب زیادى 
باز کرده.  حرف هاى «هروه رنار»، سرمربى فرانسوى که با زامبیا و ساحل عاج 
قهرمان قاره شده و توانسته مراکش را بدون گل خورده به روسیه برساند، 
نگاه ویژه اى به بازى ایران دارد و مى گوید:  ما از صعود به جام جهانى خیلى 
خوشحال بودیم و البته هنوز هم هستیم. ما در گروه خیلى خیلى سختى قرار 

گرفته ایم و نمى توانیم این موضوع را پنهان کنیم. بى تردید نخستین بازى 
ما مقابل ایران کلید موفقیت ما در این مسابقات است. باید بتوانیم ایران را 
شکست بدهیم تا بتوانیم براى خلق یک کار بزرگ امیدوار بمانیم. مدعیان 
اصلى این گروه پرتغال و اسپانیا هستند که همه از حاال آنها را در یک هشتم 

نهایى مى بینند. این ما هستیم که باید بتوانیم شگفتى بزرگى خلق کنیم. 
«یونس بلهاندا»، هافبک باتجربه مراکش هم نگاه ویژه اى به بازى روز اول 
مقابل ایران دارد. او عضو تیم مون پلیه بود که در کنار بازیکنى مثل «اولیویه 
ژیرو» به قهرمانى لیگ فرانسه رسید و این روزها در گاالتاسراى بازى مى کند. 
بلهاندا درباره قرعه مراکش مى گوید: براى ما خوب است که مسابقات را مقابل 
ایران شروع مى کنیم  چون اگر آنها را ببریم، روى دور مى افتیم و براى دو بازى 

بعدى اعتماد به نفس خوبى پیدا مى کنیم. بازى اول ما سرنوشت ساز است.
بلهاندا درباره بخت شگفتى سازى مراکش اضافه مى کند:  شما نباید ایران 

را هم فراموش کنید. آنها تیم 
جان سختى هستند. روى کاغذ 
اســپانیا و پرتغال بخت اصلى 

صعود هستند، ولى گاهى در زمین 
اتفاقات دیگرى مى افتد.

 
شباهت هاى ایران و مراکش

ایران و مراکش را مى توان از جهاتى شبیه دانست. تعدادى از بازیکنان اصلى 
این تیم فرزندان مهاجران مراکشى هستند که به جاى بازى در اروپا، سرزمین 
پدرى را انتخاب کرده اند. اگر «کارلوس کى روش» توانسته بازیکنانى مثل 
دژآگه، قوچان نژاد و قدوس را متقاعد کند براى ایران بازى کنند، تعدادى از 
ستارگان مراکش هم با انتخاب پیراهن سرخ این تیم نقش مهمى در صعود 

به جام جهانى داشته اند. 

دوئل سخت دو مربى
«رنار» در فرانسه به معنى «روباه» اســت و با توجه به زیرکى اش این نام 
کامًال مناسب اوست. او در تیم هاى مختلف آفریقایى توانسته موفق شود و از 
بازیکنانش بهترین بازى را مى گیرد. جدال او مقابل کى روش که یک استاد 
تاکتیک است مى تواند یکى دیگر از جذابیت هاى این بازى باشد. بازى ایران 
و مراکش در جام جهانى بازى بهترین تیم هاى حال حاضر آسیا و آفریقاست؛ 
فینالى که هر دو تیم براى صعود غیرمنتظره و خلق شگفتى به 3 امتیاز آن 

چشم دوخته اند.

  دیدار مرگ و زندگى   

  3ذوبى سرباز شدند

3 بازیکن باشــگاه ذوب آهن اصفهان بــا گرفتن دفترچه 
اعزام به خدمت خود، آماده ترك این باشگاه شدند. احسان 
پهلوان، مهدى مهدى پور و دانیال اسماعیلى فر، سه بازیکنى 
هســتند که در نیم فصل از جمع ذوب آهن اصفهان جدا 
خواهند شد و سرباز مى شوند. در این بین احتمال پیوستن 

احسان پهلوان به تراکتورسازى تبریز از بین سایر گزینه ها 
بیشتر است.

تراکتورســازان که محرومیت از دو پنجره نقل  و انتقاالتى 
را پشت ســر گذاشــتند به دنبال یارگیرى مناسب براى 
حضورى قدرتمنــد در نیم فصل دوم هســتند و بازیکنان 

زیادى را در نظر دارنــد که چه به عنوان ســرباز و چه به 
عنوان غیر سرباز جذب کنند. البته حضور 
هیچیک از این سه نفر در تراکتورسازى 
یحیــى قطعــى نیســت و منــوط بــه نظــر 

گل محمدى، سرمربى سرخپوشان تبریزى است.

 به ژاخطار جدى ذوب آهن بهژ
نصف جهان  مجموعه مدیران کارخانه و باشــگاه ذوب آهن 
ضمن اولتیماتوم و اخطار جدى به امیر قلعه نویى بابت نتایج 
اخیر، تصمیمى براى تغییر وى ندارند و در درجه اول به تقویت 

در نیم فصل فکر مى کنند تا تغییر سرمربى.
با توجه به ناکامى ذوب آهن در لیگ برتر و جام حذفى، موضوع 
تغییر در کادرفنى تیم مطرح شــده اســت. باشگاه ذوب آهن 
اصفهان در لیگ هفدهم با حفظ بازیکنان اصلى و انتخاب امیر 
قلعه نویى به عنوان سرمربى به دنبال بازگشت به روزهاى اوج 
خود بود اما با گذشت 14 هفته از مسابقات، با 16 امتیاز در رده 
دهم جدول قرار گرفته اســت. سبزپوشان اصفهانى که پیش 
از این نیز از جام حذفى، حذف شــده بودند،  با باخت 4 بر صفر 
مقابل پرسپولیس کلکسیون ناکامى هاى خود را تکمیل کردند. 
همزمان با باخت به پرســپولیس، رکورد شکســت ناپذیرى 

ذوب آهن مقابل «برانکو ایوانکوویچ» نیز از دست رفت.
امیر قلعه نویى که موضوع برکنــارى اش از ذوب آهن مطرح 
شده است، ناداورى و مصدومیت هاى پى در پى بازیکنانش را 
عامل ناکامى هاى تیمش مى داند. او بعد از باخت به پرسپولیس 
نیز تا مى توانست به مدافعان تیمش تاخت و آنها را مقصر هر 
چهار گل خورده ذوب آهن دانســت. با این حال هیئت مدیره 
باشگاه ذوب آهن قرار است به زودى تشکیل جلسه داده و در 
مورد آینده نیمکت تیم تصمیم گیرى کند خبرگزارى ایسنا در 
این بین نظریه اى را مطرح کرده که اعتقاد دارد در این شرایط 
بعید است ژنرال اخراج شود. این خبرگزارى نوشته: موضوعى 
که باعث شده مدیران باشگاه دست به عصا حرکت کنند، حضور 
ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیاست. این تیم به عنوان سهمیه 
چهارم ایران، باید ابتدا دهم بهمن در پلى آف مقابل آیزاول هند 
به میدان برود و در صورت پیروزى، وارد مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان خواهد شد. به نظر مى رسد مدیران ذوب آهن، با توجه 
به تجربه و نتایج قلعه نویى در مسابقات آسیایى با تردید به تغییر 
او مى نگرند چرا که در صورت قطع همکارى با این مربى، به 
سختى مى توان به گزینه آلترناتیو رسید. از سویى هم انتظارات 
هیئت مدیره و هواداران در لیگ و جام حذفى برآورده نشده است 

و تمایل به تغییر وجود دارد.
با این حال با بررســى برنامه پیــش روى ذوب آهن، احتمال 

مى رود درصورتى که قلعه نویى حفظ شود، شایدبتواند تیم را از 
بحران خارج کند. اصفهانى ها در سه هفته آینده باید به ترتیب 
به مصاف نفت تهران، ســیاه جامگان و گسترش فوالد تبریز 
بروند؛ ســه تیمى که جزو پایین جدولى ها بوده و بدون شک 
شانس ذوب آهن مقابلشان بیشتر است. در هر حال باید منتظر 
ماند و دید باشگاه ذوب آهن این فرصت را به قلعه نویى خواهد 
داد یا پیش از فرارسیدن آزمون هاى آســان، کار قلعه نویى با 

اصفهانى ها خاتمه مى یابد.
دیروز هم مدیرعامل کارخانه ذوب آهن اصفهان در گفتگویى 
با رســانه ها تأکید کرد که از نتایج تیم فوتبال این باشگاه در 

رقابت هاى لیگ برتر ایران راضى نیست. 
احمد صادقى در پاسخ به این پرسش که آیا به عنوان مدیرعامل 
کارخانه ذوب آهن از عملکرد تیم فوتبال این باشگاه در لیگ 
برتر راضى است یا خیر، گفت: مســلماً من از عملکرد و نتایج 
تیم راضى نیستم و هیچ مدیرى هم نیست که از چنین نتایجى 
راضى باشــد. ما طبیعتاً نگران هستیم و امیدواریم که مشکل 

نتیجه گیرى برطرف شود.
وى در ادامه گفته: من از این تعجب مى کنم که آرامش کامل 
در باشگاه ذوب آهن وجود دارد و همه چیز در تیم و هیئت مدیره 
باشگاه خوب است، اما نتایج خوب نیست. واقعاً نمى دانم در این 

مورد باید چه بگویم.
مدیرعامل کارخانه ذوب آهن اصفهان در پاسخ به این پرسش 
که  آیا قرار نیست مشــکالت تیم فوتبال ذوب آهن را بررسى 
کنید، اظهار داشت: مشکلى وجود ندارد و نشانى از نارضایتى در 
بین بازیکنان، کادر فنى و مدیریت دیده نمى شود. متأسفانه تیم 
نتیجه نگرفته است و ما احتماًال در نیم فصل تصمیمات جدى 

خواهیم گرفت.
صادقى درباره اینکه براى آینده و بهبود شرایط تیم چه اقداماتى 
صورت خواهد گرفت، تصریح کــرد: بحث ما در مورد تقویت 
تیم است تا شــرایط براى نیم فصل دوم تغییر کند. من از این 
نتایج و باخت ها متأسفم، اما امیدوارم ذوب آهن در آینده نتایج 

خوبى بگیرد.
 و در نهایت یک نکته منفى در مورد قلعه نویى و شــاگردانش 
براى پایان این گزارش جهت یادآورى و ابراز تأسف! بازیکنان 

ذوب آهن در پنج دیدار اخیر خود در لیگ برتر تنها دو بار موفق 
به گلزنى شده اند و این نکته اى فاجعه بار است.

امیر قلعه نوعى همیشه به ارائه فوتبال هجومى معروف بوده و 
در کنار کسب عناوین قهرمانى در لیگ برتر، توانسته آمار قابل 
قبولى از گلزنى را در تیم تحت هدایتش ثبت کند. اما این فصل 
براى قلعه نوعى و ذوب آهن طور دیگــرى رقم خورده و آمار 
گلزنى این تیم نه در شأن این باشگاه صاحبنام است ونه قابل 

قبول براى مردى همچون قلعه نوعى!
ذوبى ها در 14 هفته اى که از لیگ سپرى شده 19 گل زده و 
19 گل خورده در کارنامه خود دارند و با تفاضل صفر و معدل 
1/3گل براى هر دیدار، شــرایط ناامید کننــده اى را تجربه 
مى کنند. آنها از پنج دیدار اخیر خود با برد ســپیدرود و کسب 
تساوى مقابل تراکتور تنها 4 امتیاز کسب کرده و برابر پارس 

جم، فوالد و پرسپولیس بازنده بوده اند.
شاگردان قلعه نوعى در پنج هفته اخیر تنها دو بار موفق به گلزنى 
شده اند که آن هم به دیدار با ســپیدرود بازمى گردد. بهترین 
نتیجه ذوب آهن به هفته ششم و برد 6 بر صفر مقابل استقالل 
خوزستان باز مى گردد و بدترین باخت آنها نیز مقابل پرسپولیس 
با چهار گل در تهران و برابر پارس جنوبى جم با ســه گل در 

اصفهان رقم خورده است.
جاى تعجب است وقتى تیم قلعه نوعى که اتفاقاً عناصر هجومى 
خوبى نیز در اختیار دارد، نتوانسته آمار قابل قبولى در گلزنى به 
جاى بگذارد. ذوب آهن با شکســت مقابل پرسپولیس در رده 
دهم جدول رده بندى قرار گرفت و از کورس قهرمانى دورتر 
شــد. حاال امیر قلعه نوعى براى اینکه تیمش را در جدول باال 
بکشد و بتواند یکى از تیم هاى باالنشین لقب بگیرد، کار بسیار 

سختى خواهد داشت.
به گزارش نصف جهان، در حال حاضر و تــا چند هفته آینده 
قلعه نویى مــى تواند خیالش بابت عدم اخراج راحت باشــد و 
با پیروزى در ســه دیدار آینده دوباره بین خود و خانواده ذوب 
آهن اعتمادسازى کند. فعًال همه آرزوهایى که ذوبى ها براى 
تحقق آن پر افتخارترین مربى لیگ برتر را به اصفهان آوردند 
بر باد رفته است. آنها تا اینجا به یک اخطار جدى به ژنرال اکتفا 

مى کنند.

ذوبى ها 
در 14 هفته اى 
که از لیگ سپرى 

شده 19 گل زده و 
19 گل خورده در 
کارنامه خود دارند 
و با تفاضل صفر و 

معدل 1/3گل براى 
هر دیدار، شرایط 
ناامید کننده اى را 

تجربه مى کنند. آنها 
از پنج دیدار اخیر 

خود با برد سپیدرود 
و کسب تساوى 

مقابل تراکتور تنها 
4 امتیاز کسب کرده 
و برابر پارس جم، 

فوالد و پرسپولیس 
بازنده بوده اند

گل هاى کریم انصارى فرد، 
المپیاکوس را بــه صدر جدول 

لیگ یونان برد.
در ادامه هفته ســیزدهم لیگ 
یونان تیــم فوتبال المپیاکوس 
میزبان تیم آپولــون بود که در 
نهایت موفق شد با نتیجه 3بر  

یک این تیم را شکست دهد. 
در این مســابقه کریم انصارى 
فرد، ملــى پــوش ایرانى تیم 
المپیاکوس در دقیقه 62 براى 
این تیم وارد زمین شد و توانست 
در دقایق 80 و 90 گل هاى دوم 
و سوم تیمش را به ثمر برساند. 

تیــم المپیاکــوس توانســت 
به واســطه درخشــش کریم 
انصارى فرد با 26 امتیاز در صدر 
جدول رده بندى ســوپر لیگ 

یونان قرار بگیرد. 

ش مهمى در صعود 

زیرکى اش این نام 
سته موفق شود و از 
وشکه یک استاد 
ى باشد. بازى ایران 
ر آسیا و آفریقاست؛ 
3فتى به 3 امتیاز آن 

ه عنوان ســرباز و چه به 
ررررررررررررضور بته ح
ورسازى
یحیــىه نظــر 

ن تبریزى است.

این تیم وارد زمین شد و توانست 
0 و90 گل هاى دوم  0در دقایق 80
و سوم تیمش را بهثمربرساند. 

تیــم المپیاکــوس توانســت 
به واســطه درخشــش کریم

6انصارى فرد با 26 امتیاز در صدر 
لیگ  جدول ردهبندى ســوپر

یونان قرار بگیرد. 

انصارى فرد، المپیاکوس را صدرنشین کرد 
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دومین تجربه بازي در جام جهانی براي احســان حاج صفی می تواند 
جذاب تر از اولی باشد؛ همگروهی با اســپانیا و پرتغال، دلیلی براي این 
جذابیت است،به خصوص که حاج صفی قبل از قرعه کشی هم پیش 
بینی و البته ابراز عالقه کرده بود ایران بــا این دو تیم در یک گروه قرار 
بگیرد. او که سال ها توسط هواداران سپاهان با لقب «فابرگاس» تشویق 
می شد، در روسیه می تواند مقابل این بازیکن بازي کند؛ اتفاقی که حاج 
صفی از آن در گفتگو با روزنامه ایران حرف می زند و البته انتقاد می کند از
 نوشته هایی که در تحقیر کشورمان، فضاي مجازي را دربر گرفته است.

     وقتی نام ایران توسط «کافو» از گوي بیرون آمد و تیم 
ملی در گروه اســپانیا و پرتغال قرار گرفت، چه حسی 

داشتی؟ خوشحال بودي یا ناراحت؟
 شاید باورتان نشــود ولی من در اردوي تیم ملی همگروهی با اسپانیا و 
پرتغال را پیش بینی کرده بودم،البته عالقه مند هم بودم با این دو تیم در 

جام جهانی بازي کنیم که همین اتفاق هم رخ داد.
اما در فضاي مجازي همه چیز علیه شماست. از 
بخت اندك براي صعود تا جوك هایی که برایتان 
ساخته شــده، آن هم تنها چند ساعت پس از 

قرعه کشی.
 دقیقاً مثل دوره قبل شد. وقتی در جام جهانی 2014 با آرژانتین همگروه 
شدیم، فضاي مجازي پر شد از تمسخر و جوك هایی که دست به دست 
چرخید. در جام جهانی اما همه دیدند که از این خبرها نیست. ما نشان 
دادیم آنقدر که همه در فضاي مجازي فکر می کردند، ضعیف نیستیم. 
براي بازي هاي بزرگ، نه تنها من بلکه همه بازیکنان تیم ملی انگیزه 
داشتند که بدرخشند و بهترین بازي شــان را به نمایش بگذارند. براي 
این دوره هم همینطور است. می توانیم بهتر از دوره قبل ظاهر بشویم و 
نشان بدهیم ایران تیم قدرتمندي است. ما زنگ تفریح نیستیم، جلوي 
تیم هاي بزرگ می ایستیم، برایشان دردسر می سازیم و این را به 

همه ثابت می کنیم.
    

    انگار از این جو موجود در فضاي مجازي خیلی 
ناراحتی.

  نه تنها من، بلکه همه بازیکنان از این وضعیت ناراحت هستند. 
نمی دانیم چرا این جو در فضاي مجازي راه افتاده. مردم اســپانیا و 
پرتغال و حتی مربیان شان، ایران را حریف سختی معرفی می کنند اما 
برخی از مردم خودمان ما را باور ندارند و همیشه در حال مسخره کردن 

و ساختن جوك هستند. متأسفانه وقتی تورنمنت هاي مهم در راه است، 
این اتفاق ها را بیشتر حس می کنیم. همین مسائل البته انگیزه ما را باال 
می برد تا بهترین فوتبالمان را انجام بدهیم و ثابت کنیم شایسته این همه 

انتقاد و نیشخند نیستیم.
هواداران سپاهان براي نخستین بار، چند سال 
قبل لقب فابرگاس را براي تو در نظر گرفتند. حاال 
با این پیش زمینه بایــد در جام جهانی مقابل او 
بازي کنی، البته اگر در ترکیب اسپانیا قرار بگیرد. 

این تقابل براي تو چقدر جذاب است؟
 این لقب را هواداران سپاهان به من دادند و هدیه آنها به من بود. فابرگاس 
بازیکن بزرگی است که تجربه بازي در تیم هاي بزرگ فوتبال اروپا نظیر 
آرسنال، چلسی و بارســلونا را در کارنامه دارد. کسی نیست که دوست 
نداشته باشد با بازیکنی نظیر فابرگاس روبه رو شــود. امیدوارم در جام 
جهانی باشم و بتوانم مقابل او بازي کنم، البته اگر فابرگاس بازیکن رئال 

مادرید بود، بیشتر دوستش می داشتم.
ســئوال آخر درباره پانیونیوس است. شرایط

 تیم تان مثل ابتــداي فصل نیســت، دلیلش 
چیست؟

    شرایط خودم خوب است اما تیم مان چند هفته در کسب نتیجه موفق 
نبوده و بدشانسی آورده،مثًال بازي قبل تا دقیقه 90 از پائوك [تیم دوم 
جدول] جلو بودیم اما گل تســاوي را دریافت کردیــم. اگر می بردیم، 
می توانستیم یکی دو پله در جدول صعود کنیم، البته باید بهتر بشویم و 

نتایج ابتداي فصل را تکرار کنیم.    

 

در جام جهانى زنگ تفریح نیستیم
احسان حاج صفى:

محمــود کریمى، مربى 
تیم سپاهان در گفتگویى 
در مــورد گل هایى که 
سپاهان در دقایق پایانى 
دریافت مى کنــد، عنوان 
کرد: با بچه ها در این مورد 
زیاد صحبــت کردیم. دنبال این 
هستیم تا شرایط را عوض کنیم. اگر 
پورقاز در ترکیب تیم بود، شاید شرایط 
بهتر مى شد. وقتى گل نمى زنیم باید 
شــرایط را طورى پیش ببریم که 

گل نخوریم.
بازیکن سابق سپاهان در مورد 
رفتار هــواداران ســپاهانى و 

شى  به عبدا... ویسى فحا
فصل  مربــى 

گذشــته 
تیم اظهار داشــت: 
مــن 17 ســال در باشــگاه 
سپاهان بوده ام و مى دانم بیشتر 
هواداران ســپاهان منطقى و با 
شرافت هستند، اما تعدادى هم 
هســتند که در این چند سال، 
چه زمان آقــاى فرکى، چه 

استیماچ و چه ویسى این مشکالت را ایجاد کرده اند. 
خیلى نفرات کمى هســتند ولى باید از سوى کانون 
هواداران شناسایى شوند. هواداران سپاهان آدم هاى 
با شرافتى هستند و مرتکب این اشتباهات نمى شوند. 
با عبدا... ویسى در ارتباط بودم و عذرخواهى کردم. 
ایشان هم گفتند شاید ده نفر هستند که این کارها 
را مى کنند. ما به باشــگاه هم این پیام را دادیم که 
این ده نفر را جدا کنند تا با آبروى ده ها هزار هوادار 
سپاهان بازى نشــود. خودم هم از طرف باشگاه از 

آقاى ویسى عذرخواهى مى کنم.
مربى تیم سپاهان در مورد تغییراتى که ممکن است 
در نیم فصل در تیم ایجاد شــود، افزود: تغییرات که 
داریم؛ همانطــور که آقاى کرانچــار گفتند در خط 
دروازه حتمًا بازیکن جدیــد جذب مى کنیم. در خط 
هجومى هم با اضافه شدن مهدى شریفى و حضور 
مهرداد محمدى، رضا میرزایى، ساســان انصارى و 
اضافه شدن مسعود حسن زاده شرایط خوبى داریم. 
در خط دفاعى شــرایط خوبى داریم و فقط مى ماند 
یک پلى میکر که باشگاه قول هایى براى جذب یک 
بازیکن خارجى داده و مذاکرات انجام شــده است.  
فکر مى کنم سه چهاربازیکن جدید داشته باشیم ولى 
بازیکنانى که کیفیت خوبى نشان نداده اند همانطور 
که پس از بازى برابر پیکان آقاى کرانچار گفتند، از 

تیم جدا مى شوند.
وى در مورد عملکرد «مروان حسین» و بازیکنانى 
نظیر «رافائل» ادامه داد: مروان حسین و چند بازیکن 
دیگر تا بازى برابر استقالل فرصت دارند تا توانایى 
خود را نشــان دهند وگرنه در میان بازیکنانى قرار

 مى گیرند که باید از باشگاه جدا شوند.

آبروریزى با این 10نفر!
نصف جهان  پــس از ایجاد موج دلهره و ترس از گــروه ایران در جام 
جهان، عمده رسانه هاى ورزشى در حال تلطیف فضا و تزریق روحیه 
امید به ملى پوشــان و هواداران تیم ملى هســتند. واقعیت این است 
که همه آنچه پس از قرعه کشــى جام جهانى دیده ایم، یک احساس 
گرایى مطلق است و نه بیشــتر... چه آنها که بر فرق سر مى کوبند که 
مى رویم و نابود بازمى گردیم و چه آنها که خوشــبینانه شگفتى هاى 
گذشــته را ردیف مى کنند تا امیدوارى بیش از حد براى خویش پیدا 
کنند، در دوســوى طنابى قــرار دارند که هــردو راه در منطق ندارد، 
آنچه ما اکنون بــه آن نیاز داریم، نه آن بدبینى مطلق اســت و نه آن 
خوش بینى مطلق. هیچکدام به کار ما نمى آید، آن بدبینى باعث مى 
شود بازنده به جام جهانى برویم و آنقدر که باید و شاید نجنگیم و آن 
خوش بینى باعث مى شــود، توقع خود را به صورت مصنوعى باال مى 
بریم و شگفتى را که بالذات باید امرى نامحتمل باشد که رخ مى دهد 
را تبدیل به یک باور کنیم  آن گاه ســرخورده خواهیم شد که شگفتى

 نشد...
راه میانه اى وجود دارد آیا؟ راه میانه شــاید همین باشد که کمى هم 
منطق به باورها و واکنش هاى خود اضافه کنیم، باید قبول کنیم، نه ما 
که هیچکدام از تیم هاى آسیایى بدون خوش شانسى این پتانسیل را 
نداریم که از گروه خود در جام جهانى باال برویم، فاصله ها زیاد است و 
امکانات و برنامه ریزى ها غیرقابل مقایسه... ما این خوش شانسى را 
در هنگام قرعه کشى نیاوردیم، شاید در وقت بازى ها بیاوریم، شاید...

ما مى رویم که از حضور در یک عرصه بین المللى لذت ببریم، همین 
که یکى از آن 32 تیم ما هستیم خودش خوب است، بهتر شدن قصه 
بهتر است اما نشد هم که هیچ... اسپانیا، پرتغال و مراکش این نام ها به 
ما مى گوید که گاهى بردن معنایش تا سقف توان جنگیدن است، راه 
میانه شاید همین باشــد، توان را باالتر ببریم و برویم بجنگیم، همین 
تکلیف ما باشــد و نه بیشــتر و بقیه اش لذت ببریم از اینکه در بازى 
هستیم، خیلى ها هســتند که در بازى نیســتند ، نام شان را مى دانید؟ 

ایتالیا، هلند و...

حریف اول ایــران در جــام جهانى روســیه تیم ملى 
مراکش اســت. این تیم در رنکینگ فیفا در رده چهلم 
قرار دارد و صعــودى مقتدرانه به جام جهانى داشــت. 
با این حال گروهى که مراکشــى ها با صدرنشــینى و 
بدون گل خــورده از آن صعــود کردند در مقایســه با 
دیگــر گروه هاى قــاره آفریقا گروه چندان دشــوارى 

نبود.
مراکــش در مرحله نهایــى انتخابى جــام جهانى در 
قاره آفریقا با گابن، مالى و ســاحل عــاج همگروه بود. 
از همان ابتدا مشــخص بــود که رقابــت اصلى براى 
صعود از این گروه بین مراکش و ســاحل عاج درخواهد 
گرفت. با این حال مراکشــى ها شــروع چندان خوبى 
نداشــتند. آنها در بازى اول مقابل میزبان شــان گابن 
با تساوى بدون گل متوقف شــدند و در خانه، با رقیب 
اصلى شــان ســاحل عاج هم به تســاوى بدون گل 
رســیدند. پیروزى6 بر صفربرابر مالى تا حدودى آنها را 
به صعود به جــام جهانى امیدوار کرد اما یک تســاوى 
بدون گل در بازى برگشــت مقابل مالــى دوباره کار 
را براى آنها ســخت کرد. مراکشــى ها با سه تساوى 
بدون گل و یک پیروزى6 بــر صفر تیمى مقتدر در خط 
دفاع و البته پرنوسان در خط حمله نشــان داده بودند. 
پیروزى3 بر صفربر گابن در بازى پنجم باعث شــد تا 
بازى آخر مقابل ساحل عاج تبدیل به بازى صعود شود. 
مراکش در حالى که فقط به یک تساوى براى صعود نیاز 
داشت در زمین ساحل عاج 2 بر صفر پیروز شد تا با سه 
پیروزى وسه تساوى، 11 گل زده و بدون گل خورده به 
عنوان تیم اول گروه خود به جام جهانى 2018 روســیه 

صعود کند.
مراکش با وجود صعود مســتقیم به جام جهانى، در جام 
ملت هاى آفریقاى 2017 یک ناکام تمام عیار بود. این 
تیم در گروهى که شــمال تیم هــاى جمهورى کنگو، 
ســاحل عاج و توگو بود بعد از کنگو دوم شد و در مرحله 
یک چهارم نهایییک بر صفربه مصر باخت و حذف شد. 
با این اوصاف، به نظر مى رسد درباره قدرت مراکش هم 
کمى در رسانه ها اغراق شده است. آخرین افتخار آنها در 
قاره آفریقا نایب قهرمانى در سال 2004 است و آخرین 
حضور آنها در جام جهانى هم به ســال 1998 فرانسه 

برمى گردد.

جایى هستیم که خیلى ها نیستند

صعود مستقیم به 
روسیه،ناکام

 در  جام ملت ها 

کریمى، مر محمــود
تیم سپاهان در گفتگو
هایى در مــورد گل
در دقایق پای سپاهان
دریافت مى کنــد، عن
کرد: با بچه ها در این م
زیاد صحبــت کردیم. دنبال
هستیم تا شرایط را عوض کنیم.
پورقاز در ترکیب تیم بود، شاید شر
بهتر مى شد. وقتى گل نمى زنیم
شــرایط را طورى پیش ببریم

گل نخوریم.
بازیکن سابق سپاهان در م

رفتار هــواداران ســپاهانى
شى  به عبدا... ویسفحا

فص مربــى 

گذشـ
تیم اظهار داشــ
7مــن 17 ســال در باشــ
سپاهان بوده ام و مى دانم بیش
هواداران ســپاهان منطقى
شرافت هستند، اما تعدادى
هســتند که در این چند س
چه زمان آقــاى فرکى،

آبرو

دومین تجربه
جذاب تر از اول
جذابیت است
بینی و البته ابر
بگیرد. او که سا
می شد، در روس
صفی از آن در گ
 نوشتوشته هایی که
  وقتیقتی نام ای
ملی در گرر گروه
داشتی؟ خوشخوش
 شاید باورتان نش
پرتغال را پیش بی
جامجهانی بازي
اما در
بخت

ساخته
قرعهک
 دقیقاً مثل دوره قبل
شدیم، فضاي مجا
چرخید. در جام جه
دادیم آنقدر که همه
براي بازي هاي بزر
داشتند که بدرخشند
این دوره هم همینط
نشانبدهیم ایران تی
تیم هاي بزرگ
همه ثابت می

    
   انگار از
ناراحتی.

  نه تنها من، بلک
نمیدانیم چرا این
پرتغال و حتی مربیان
برخی از مردم خودمان

در جام ج

چرا آن مربى در جورابش چاقو داشت؟!
در جریان دیدار تیم هاى والیبال ســایپا و خاتم اردکان 
اتفاقات عجیبــى رخ داد؛ جایى که درگیرى بین یکى از 
اعضاى کادر فنى تیم والیبال ســایپا با یکى از بازیکنان 

خاتم اردکان به پرتاب بطرى و چاقوکشى کشید! 
جهانگیر تراب پور، مربى تیم والیبال سایپا در درگیرى با 
سعید شیرود از جوراب خود چاقو درآورد و به بازیکن حریف 
حمله ور شد، اما وساطت سایرین موجب شد او نتواند این 

کار را انجام بدهد.
مسعود آرمات، مربى سابق تیم والیبال سایپا و پدر همسر 

سعید شیرود در گفتگویى، با اشاره به اتفاقات رخ داده در 
هفته دهم رقابت هاى لیگ برتر باشگاه هاى کشور اظهار 
داشت: واقعیت این است که این ماجرا به تنهایى ربطى 
به من پیدا نمى کند، اما از آنجایى که تراب پور نام مرا در 
یک برنامه تلویزیونــى آورده الزم مى دانم توضیحاتى 

را ارائه کنم.
وى ادامه داد: این مربى در صحبت هاى خود عنوان داشته 
که از اتفاقات اخیر دلش شکسته است. من معتقدم که 
انسان ها خودشان باید شأن و شخصیت خودشان حفظ 

کنند، نه اینکه به اجبار از سایرین احترام بخواهند و دنبال 
سالم گرفتن باشند. این مربى گفته من اعالم کرده بودم 
سعید شیرود در زمین نباشد، اما در پاسخ به این جمله باید 
بگویم زمانى که من سرمربى ســایپا بودم او به عنوان 
کمک ســوم من کار مى کرد و حق اظهارنظر نداشت و 
فقط مى توانست مشــورت دهد تا در صورت تأیید من 

تغییرى ایجاد شود.
سرمربى سابق تیم والیبال سایپا عنوان کرد: زمان زیادى 
از وقتى که او مى خواســت رحمان محمدى راد، بازیکن 

آن زمان بانک کشاورزى و از بازیکنان خوش اخالق و 
مؤدب تیم ملى را مورد ضرب و شتم قرار دهد نمى گذرد که 
من جلوى این کار را گرفتم. این مربى یادش باشد که به 
سمت بازیکن خارجى من بطرى آب پرتاب کرد؛ حاال چه 

انتظارى دارد که سایرین به وى احترام بگذارند؟
آرمات گفت: ایــن مربى در صحبت هــاى خود به من 
تهمت زده که من به برخى بازیکنــان وعده داده ام که 
سال آینده آنها را به تیم بانک کشاورزى بیاورم و همه چیز 
برنامه ریزى شده بود. سئوال من این است که آیا اقدامات 

من که اصًال در اردکان حضور نداشتم برنامه ریزى شده 
بود یا اقدامات خودش که چاقو در جورابش گذاشته و آماده 
رزم بود؟ ضمن اینکه اول فصل جارى چگونه مى توان 

براى فصل آینده برنامه ریزى کرد و تیم بست؟
وى افزود: این مربى مى گوید سعید شیرود به من سالم 
نکرد و بعد از ســت اول فحاشــى هم کرده است. همه 
اهالى والیبال سعید شیرود را مى شناسند و تاکنون هیچ 
بى اخالقى از او ندیده اند. حمید سوسن آبادى که تراب پور 
معتقد است شاهد بدرفتارى هاى شیرود است هم به من 

گفت که فحاشى از سعید ندیده و فقط دیده که مربى سایپا 
بطرى را به صورت شیرود زده است. که ضمن اینکه وقتى 
این مربى بطرى آب به صورت شیرود مى زند چه انتظارى 
از این بازیکن دارد؟ طبیعى است که بازیکن هم واکنش 
نشان مى دهد. مگر مى شود هرکسى که به ما سالم نکرد 
یا جواب سالم مان را نداد، کتک بزنیم؟ این موضوعات 
کجاى ورزش حرفه اى نوشته شده است؟ مربى تعریف 
ارزشمندى دارد که از رب و پروردگار مى آید؛ آیا او قدر این 

نام و جایگاه را مى داند؟ ىن ر ی موج

   وداع شریفى 
چهارشنبه
 در یادگار 

مهاجم تیم تراکتورسازى 
روز چهارشــنبه آخرین 
بازى خود را براى این تیم 

انجام مى دهد.
مهدى شریفى که دو سال 
قبل بــه عنــوان بازیکن 
ســرباز به تراکتورسازى 
پیوســت، 20 آبــان ماه 

خدمت ســربازى اش پایان یافت 
و در بازى بــا ســپیدرود با مجوز 

سپاهانى ها به میدان رفت.
شریفى حاال با توجه به قراردادى که 
با سپاهان دارد باید به این تیم برگردد 
و در نیم فصــل دوم پیراهن طالیى 
پوشــان را برتن کند. بر این اساس او 
روز چهارشنبه مقابل فوالد خوزستان 
آخرین مسابقه خود را انجام خواهد داد 
و از سرخپوشان تبریزى جدا خواهد شد.

پیش بینى مى شود در بازى خداحافظى 
شریفى هواداران تراکتورسازى به خوبى 

این مهاجم را بدرقه کنند.

 من 
در اردوي تیم ملی 

همگروهی با اسپانیا و 
پرتغال را پیش بینی کرده 
بودم،البته عالقه مند هم 

بودم با این دو تیم در 
جام جهانی بازي کنیم که 
یهمین اتفاق هم رخ داد

ی 
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2 مرد در پوشش فروشنده پراید طعمه هایشان را به پاى دستگاه 
عابربانک مى کشاندند تا نقشه شوم خود را اجرایى کنند.

نخستین روز آذر ماه امســال مردى با مراجعه به کالنترى 158 
کیانشــهر به مأموران اعالم داشت که توســط سرنشینان یک 
دستگاه خودروى پراید سفیدرنگ و با تهدید اسلحه کمرى، مورد 
زورگیرى و سرقت عابر بانک قرار گرفته و سارقان بالفاصله پس 
از سرقت عابربانک اقدام به برداشت مبلغ شش میلیون تومان وجه 

نقد داخل حساب وى کردند. 
بدین ترتیب تیمى از مأموران اداره یکــم پلیس آگاهى تهران به 
دستور بازپرس شعبه چهارم دادسراى ناحیه 34 براى دستگیرى 

این سارقان مسلح وارد عمل شدند.
مالباخته پس از حضور در اداره یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ در 
اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «چندى پیش در اتوبان بعثت، یک 
دستگاه خودروى پراید را مشــاهده کردم که پشت شیشه عقب 
آن آگهى فروش خودرو درج شده بود؛ باشماره تلفن داخل آگهى 
تماس گرفتم و با صاحب پراید، براى ساعت 5 عصر یکم آبان ماه 
امسال در شهرك شهید بروجردى، روبه روى مجتمع زیتون براى 
بازدید خودروى فروشى قرار مالقات گذاشــتم. دو نفر به عنوان 
فروشنده در محل قرار حاضر شــدند و پس از صحبت هاى اولیه 
در خصوص قیمت خودرو و توافق بر سر قیمت نهایى، فروشنده 
از من درخواســت کرد تا یک موجودى از حساب بانکى خود به او 
نشان دهم تا اطمینان حاصل کند که واقعاً خریدار هستم تا به گفته 
خودش ماشین را به منظور فروش به شخص دیگرى نشان ندهد. 
از آنجایى که واقعًا قصد خرید خودرو را داشتم، به همراه این دو نفر 
به مقابل دستگاه عابربانک رفتیم که به محض گرفتن موجودى 
حساب و اطمینان از وجود پول در داخل حساب، ناگهان این افراد 
با نشان دادن اسلحه کمرى به سمت من حمله ور شدند و ضمن 

ضرب و شتم شدید اقدام به ســرقت کارت عابربانکم کردند؛ آنها 
به سرعت از محل متوارى شدند و در کوتاه ترین زمان مبلغ شش 

میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردند.» 

با توجه به شــیوه و شــگرد ســرقت و با انجام اقدامات پلیسى، 
کارآگاهان موفق به شناسایى یکى از مجرمین سابقه داِر معاونت 
جنایى پلیس آگاهى تهران بزرگ به نام «اکبر.ك» 52 ساله شدند. 

بررسى سوابق اکبر حکایت از آن داشت که وى از مجرمین سابقه 
دار در زمینــه ارتکاب جرائم مختلف ســرقت، موادمخدر، نزاع و 
درگیرى است که در یک فقره از دستگیرى ها، به اتهام مشارکت 

در جنایت روز یکم اردیبهشــت ماه امسال که طى آن مردى 50 
ساله با دست و پاى بســته در منطقه خاوران به قتل رسیده بود، 
دستگیر و پس از دستگیرى متهم اصلى پرونده و اعتراف صریح 
به جنایت، پس از ســیر مراحل قانونى و به دستور مقام قضائى از 

زندان آزاد شده بود. 
با شناسایى دقیق تصویر «اکبر.ك» از سوى مالباخته، کارآگاهان 
به مخفیگاه وى در شهرستان اسالمشهر، شهرك واوان مراجعه و 

روز دوم آذرماه امسال اقدام به دستگیرى او کردند. 
اکبر در همان مراحل اولیــه تحقیقات به ســرقت از مالباخته با 
همدستى یکى از دوستانش به نام «نقى.ق» 53 ساله اعتراف کرد 
و عنوان داشت که خودروى پراید نیز متعلق به همدستش نقى بوده 
است؛ بالفاصله نقى نیز در همان روز دستگیر و به همراه اکبر به 

اداره یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ منتقل شد. 
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم جنایى پلیس 
آگاهى تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفــت: «متهمین پس از 
انتقال به اداره یکم پلیــس آگاهى تهران بزرگ، در همان مراحل 
اولیه تحقیقات صراحتًا به زورگیرى از مالباخته و انجام ســرقت 
هاى مشابه در پوشــش فروش خودرو اعتراف کردند که در ادامه 
تحقیقات، محل ارتکاب تعدادى از سرقت ها در شهرهاى حاشیه 
تهران شناسایى شد و تحقیقات به منظور شناسایى سایر شکات 
و مالباختگان در دستور کار اداره یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ 
قرار گرفت؛ لذا از کلیه شکات و مالباختگانى که بدین شیوه و شگرد 
و توســط افرادى در پوشــش فروش خودرو به ویژه فروش یک 
دستگاه خودروى پراید مورد سرقت و زورگیرى قرار گرفتند دعوت 
مى شود تا براى شناسایى تصویر متهمان و پیگیرى شکایات خود 
به نشانى اداره یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ در خیابان وحدت 

اسالمى مراجعه کنند. 

زورگیرى 2 مرد مسلح در پوشش آگهى فروش اتومبیل

در پى عملیات مسلحانه مأموران مبارزه با مواد مخدر در 
مشهد یکى از عوامل باند بزرگ تهیه و توزیع موادمخدر 
صنعتى به ضرب گلوله مردان قانون کشته شد و دو نفر 

دیگر نیز دستگیر شدند.
ماجراى این پرونده از آنجا شروع شد که ظهر روز شنبه 
تیمى از مأموران گشتى ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسان  
رضوى حین رصد میدانى خــود در منطقه همت آباد به 
دخترى جوان مشکوك شــدند و او را زیرنظر گرفتند. 
در حالى که دختر جــوان نمى دانســت زیرنظر مردان 
قانون قرار دارد، فروش بســته هاى مواد مخدر به چند 
مصرف کننده را شــروع کرد که تیم بررســى کننده با 
مشــاهده این اقدام مجرمانه، پس از کسب تکلیف از 
قاضى خدابخشى، جانشین سرپرست دادسراى انقالب 

مشهد، وارد عمل شدند و وى را دستگیر کردند.
با دســتگیرى این دختر جوان مشخص شــد که او و 
خواهرش از متهمان فرارى هســتند که چندى پیش 
به دلیل فــروش مواد مخدر و فــرار از چنــگ قانون 
تحت تعقیب پلیس قرار گرفته بودند. با به دســت آمدن 
این اطالعات، مردان قانونى طــى هماهنگى قضائى 
براى دستگیرى خواهر متهم راهى مخفیگاه او شدند. 
با مراجعه مأموران مبارزه با مواد مخدر اســتان به محل 
موردنظر مشاهده شــد که مادر متهم دستگیرشده نیز 

مشغول فروش مواد مخدر به چند مرد جوان است.
این زن سالخورده با دیدن مأموران بالفاصله به داخل 
خانه اش فرار کرد که با اقــدام به موقع ضابطین قضائى 
در دام قانون گرفتار شد. در حالى که تیم بررسى پرونده 
مشغول بازرســى مخفیگاه دو متهم دستگیر شده بود، 
مردى جوان (پسر زن سالخورده) به محل مراجعه کرد، 
اما با مشاهده مأموران بالفاصله با یک خودروى سوارى 

از محل گریخت. متأسفانه این متهم حین فرار از چنگ 
قانون یکى از مأموران را زیر گرفت و او را زخمى کرد.

مأموران که نمى خواســتند متهم از دستشان فرار کند 
طبق قانون به کارگیرى ســالح، دست به اسلحه هاى 
خود بردند و پس از اعالم اخطار ایســت و شلیک هاى 
هوایى، چند تیر به سمت چرخ هاى خودرو فرارى شلیک 
کردند، اما به دلیل مانور متهم با خودرو یکى از گلوله ها 
با بدن او اصابت کرد. با زخمى شــدن متهم، خودروى 
وى در کنار خیابان متوقف شد و مأموران بالفاصله این 
مرد جوان را دستگیر کردند و وى را با اورژانس به مرکز 
درمانى انتقال دادند. مأموران در این عملیات ضربتى و 
مسلحانه بعد از کشف مقادیر زیادى مواد مخدر صنعتى 
(هروئین و شیشه) از مخفیگاه متهمان، خودروى سوارى 
توقیف شده و کیف  دســتى دختر جوان، آنها را ضمیمه 

پرونده کردند.
به گفته قاضى خدابخشى، جانشین سرپرست دادسراى 
انقالب مشهد، متهمان دستگیرشده اعضاى یک باند 
بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدر در مشــهد هستند که از 
قضا اعضاى یک خانواده هســتند. یکى از دو دختر این 
خانواده که تحت تعقیب قضائى بودند، به همراه مادرشان 
دستگیر شدند. پسر این خانواده نیز که حین فرار از چنگ 
مأموران موجب زخمى شدن یکى از ضابطین قضائى شده 
بود، به ضرب گلوله پلیس زمینگیر شــد و پس از انتقال 
به بیمارستان به دلیل شدت جراحت و خون ریزى شدید 

جانش را از دست داد.
تحقیقات قضائى از دو متهم دستگیرشده براى شناسایى 
دیگر اعضاى این باند تهیه و توزیع مواد مخدر در مشهد 

ادامه دارد.

در نزاع دسته جمعى در شرق تهران پسر جوانى به قتل 
رسید و تعدادى از رهگذران مجروح شدند.

ســاعت 12و30دقیقه هشــتم آذر ماه سال جارى 
مأموران کالنترى 144 جوادیه تهرانپارس در تماس 
با بازپرس کشــیک قتل پایتخت اعالم کردند پسر 
جوانى در یک نزاع دسته جمعى در شرق تهران دچار 
مجروحیت شدید شده و پس از انتقال به بیمارستان 
الغدیر به علت شدت جراحات وارده جان خودش را از 

دست داده است.
دقایقى بعد از اعالم این خبــر تحقیقات تیم جنایى 
درباره این قتل آغاز شد و قاضى مرادى، بازپرس ویژه 
قتل پایتخت به همراه اکیپ تشخیص هویت آگاهى 

راهى بیمارستان شدند.
تحقیقات اولیه مأمــوران حاکى از آن بود که مقتول 
شــامگاه هفتم آذر براى خرید ضبط خودرو به یک 
مغازه صوت و تصویرى در شرق تهران مراجعه کرده 
و بنابر دالیلى با فروشنده مشــاجره داشته و سپس 

مغازه را ترك کرده است.
بررسى ها نشان داد مقتول دقایقى بعد از ترك مغازه 
ً  به مغازه صوت و  با تعدادى از دوســتان خود مجددا
تصویرى مراجعه کرده و با صاحب مغازه و دوستان 

وى درگیر شده است.
شدت این نزاع دســته جمعى به حدى بود که عالوه 
بر قتل پســر جوان تعدادى از شهروندان رهگذر نیز 
مصدوم شده و به تعدادى از خودروهاى پارك شده 
در خیابان خساراتى وارد شده بود. همچنین در این 
نزاع برادر صاحب مغازه نیز مجروح و به بیمارستان 

منتقل شده بود.
سرانجام با دســتور قاضى مرادى، جسد مقتول به 
پزشکى قانونى منتقل شد و تحقیقات براى شناسایى 
و بازداشت طرفین شــرکت کننده در نزاع صادر شد 
که کارآگاهان پنج نفر از افرادى که در نزاع شرکت 
داشتند را بازداشــت کردند و تحقیقات از آنها ادامه 

دارد.

پدر میانسال، دختر 18 ساله اش را به علت اختالفات 
خانوادگى در شیراز به قتل رساند.

معاون اجتماعى پلیس فارس گفت: روز پنج شــنبه 
نهم آذر، مأموران کالنترى قصردشت از وقوع قتل 
در آپارتمان هاى چوگان مطلع شده و خود را به محل 
حادثه رساندند. دربررسى وتحقیقات اولیه  مشخص 
شد مقتول دختر 18 ساله اى است که با طناب خفه 

شده است.
سرهنگ کاووس محمدى ادامه داد: در بررسى هاى 
اولیه پدر دختر جوان به قتل اعتراف کرد و مدعى شد 
دخترش را به علت اختالفات خانوادگى با طناب به 
قتل رسانده است. وى گفت: با اعترافات مرد میانسال 
به قتل دخترش، او بازداشت و براى تحقیقات تکمیلى 

در اختیار مأموران پلیس آگاهى قرار گرفت.

جسد زن جوانى که سر و صورتش غرق در خون بود در 
پارك هاشمى تهران کشف شد.

ســاعت 17و50دقیقه نهم آذر ماه سال جارى مأموران 
کالنترى 119 مهرآباد در تماس با بازپرس کشیک قتل 
اعالم کردند جســد غرق در خون زن جوانى در خیابان 
آزادى، خیابان هاشمى، پارك هاشمى کشف شده است 
که دقایقى بعد سجاد منافى آذر؛ بازپرس ویژه قتل پایتخت 
به همراه اکیپ تشــخیص هویت آگاهى و کارشناسان 

پزشکى قانونى در صحنه جرم حاضر شدند.
با حضور تیم جنایى در محل کشــف جســد مشخص 
شــد مأموران انتظامى یک مرد جوان را نیز در رابطه با 
این پرونده بازداشــت کرده اند که این مرد 30 ساله در 
اظهاراتش به بازپرس گفت: « زنى که جســدش داخل 
پارك کشف شده در حال کشیدن ماده مخدر شیشه بود 
و من به او تذکر دادم در پارك شیشــه نکشد چون زن و 
بچه مردم در این پارك تردد مى کنند و با او بحث کردم 
اما در نهایت محل را ترك کردم. هنوز چند قدم از محل 
دور نشده بودم که دیدم این زن روى زمین افتاده و سر 
و صورتش پر از خون است، من نیز بسیار ترسیدم و فرار 

کردم.»
مأموران در محل کشف جســد یک چاقو را نیز کشف 
کردند که این مرد با قبول اینکه چاقو متعلق به وى بوده، 
به مأموران گفت: «چاقو متعلــق به من بود اما من هیچ 
ضربه اى به متوفى نزدم و از ترســم چاقو را داخل پارك 

پرتاب کردم.»
در بررسى از جسد کشف شده آثار ضربات چاقو روى بدن 

متوفى کشف نشد.
سرانجام با دستور سجاد منافى آذر؛ این مرد بازداشت شد و 
براى تحقیقات در اختیار مأموران قرار گرفت. همچنین با 
توجه به اینکه جسد کشف شده مجهول  الهویه بود، براى 
بررسى علت دقیق مرگ و شناسایى هویت به پزشکى 

قانونى منتقل شد.
سرپرست دادسراى جنایى اســتان تهران در گفتگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص جسد کشف شده 
زن جوان در پارك هاشمى اظهار داشت: جمعه شب، جسد 
زن جوانى در پارك هاشمى که داراى عالئم هویتى بود 

کشف و به پزشکى قانونى منتقل شد.
قاضى محمد شهریارى گفت: در این ارتباط یک متهم 
دستگیر شده که اظهار مى کند این زن از ارتفاع سقوط 
کرده اســت. وى افزود: هنوز هویت این زن مشخص 

نشده است. 

 مرگ عمده فروش مواد به ضرب گلوله مأموران
نزاع خونین برسر ضبط خودرو

دستگیرى پدر به اتهام قتل دختر  

کشف جسد غرق در خون 
زن جوان در پارك

رئیس کالنترى 153 شــهرك ولیعصر(عــج) تهران 
گفت: ســوداگران مرگ که در میان دانش آموزان ماده 
مخدر مارى جوآنا (گل) توزیع مى کردند توســط پلیس 

دستگیر شدند.
سرهنگ شــریفى اظهار داشــت: در پى تماس تلفنى 
تعدادى از شــهروندان با کالنترى در خصوص فروش 
مواد مخدر حوالى چند مرکز آموزشى توسط دو نفر جوان 
باخودروى پرایــد موضوع در دســتور کار قرار گرفت و 
بالفاصله تیم عملیات کالنترى به صورت نامحسوس 
شــروع به رصد جغرافیاى جرم کردنــد. وى افزود: تیم 
عملیات در یک عملیات غافلگیرانه موفق به دستگیرى 
توزیع کنندگان مواد مخدر در خیابان و کشف مقادیرى 

انواع مواد مخدر شدند.

مرد جوانى که قصد داشت خود را از طبقه دوم ترمینال مسافربرى فرودگاه امام(ره) تهران به پایین پرتاب کند، موفق 
نشد.

روابط عمومى شرکت شهر فرودگاهى امام خمینى(ره)، بالفاصله ستاد مدیریت بحران به ریاست فتاحى رئیس هیئت 
مدیره و سرپرست شهر فرودگاهى امام خمینى (ره) تشکیل شد و واحدهاى ایمنى زمینى و آتش نشانى، پلیس، سپاه 
حفاظت و مدیریت ترمینال در محل حادثه مستقر شده و در ادامه واحدهایى از اورژانس تهران و اورژانس اجتماعى نیز 

در محل حضور پیدا کردند.
کورش فتاحى، رئیس هیئت مدیره و سرپرست 
شــهر فرودگاهى امام خمینــى(ره) به همراه 
سرهنگ شعبانى، رئیس پلیس فرودگاه، در اولین 
اقدام با حضور درمحــل حادثه با قصد صحبت 
کردن به این جوان نزدیک شده و موفق شدند 
تا زمان رســیدن واحدهاى مــددکار با این فرد 
صحبت کننــد و وى را از اقدام به خودکشــى 

بازدارد.
در این فاصله واحدهاى مستقر تمهیدات الزم 
از جمله استقرار تشک نجات و پهن کردن تور 

انجام شده و از امنیت این فرد در صورت خودکشى احتمالى اطمینان حاصل شد.
در خاتمه ساعت 11و30دقیقه صبح و پس از دو ساعات تالش مشــترك واحدهاى مستقر از جمله اورژانس تهران، 
اورژانس اجتماعى، سپاه، پلیس، واحد ایمنى زمینى وآتش نشانى و با حضور سرپرست شرکت شهر فرودگاهى، این 

جوان نجات پیدا کرده و در اختیار نهاد متولى که اورژانس اجتماعى است قرار گرفت.
هرچند که محل انتخاب شده براى خودکشى در جوار پروازهاى خروجى بود اما خوشبختانه با مدیریت بحران اختاللى 
در پروازها ایجاد نشد. بر اساس ارزیابى هاى اولیه گفته مى شود مشکالت روحى روانى دلیل این اقدام بوده و انتخاب 

شهر فرودگاهى امام خمینى (ره) نیز براى بازتاب خبرى آن براى این کار انتخاب شده است.

 فروشندگان گل به  خودکشى نافرجام مرد جوان در فرودگاه
دانش آموزان در دام پلیس
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و اما به بررسى جالبترین قسمت دستگاه رسیدیم :
گوشى مى A1 به طور پیش فرض با سیســتم عامل اندروید اوریو به بازار عرضه 
نمى شود و در واقع سیستم عامل پیش فرض این محصول اندروید 7.1.2 نوقا است 
که جدیدترین وصله  امنیتى ماه آگوست نیز روى آن اعمال شده است. البته گوگل 
 A1 مى گوید آپدیت اندروید اوریو در اواخر سال جارى براى گوشى هوشمند مى
منتشر خواهد شد. گوگل همچنین اعالم کرده است که گوشى نامبرده، یکى از 
اولین دستگاه هایى خواهد بود که سال آینده به اندروید پى به روزرسانى خواهد شد.
آپدیت هاى جدید براى تمام دستگاه هاى مجهز به سیستم عامل اندروید وان که 
تاکنون به بازار عرضه شده اند، به طور مستقیم از جانب گوگل ارائه مى شود؛ این در 
حالى اســت که آپدیت هاى جدید براى گوشى مى A1 توسط کمپانى شیائومى 

منتشر خواهد شد.
دلیل اینکه چرا شیائومى خود آپدیت هاى جدید را براى مى A1 منتشر مى کند، 
وجود دوربین دوگانه  پشتى روى این گوشى هوشمند است؛ بدین ترتیب شیائومى 
مى تواند از سنسورهاى موجود روى این دستگاه نهایت بهره را ببرد و با اپلیکیشن 
اختصاصى دوربین، امکانات مختلفــى در اختیار کاربران قــرار دهد. از دیگر 
ویژگى هاى گوشى هوشمند مى A1، مى توان به سنســور مادون قرمز اشاره 
کرد. شیائومى همچنین ابزار کنترل راه دور مى ریموت را در پکیج این گوشى به 

فروش مى رساند.
بدون شک جذابترین قابلیت موجود در این گوشى، دوربین دوگانه آن مى باشد. این 
قابلیت، پیش تر تنها در گوشى هاى رده باال استفاده مى شد اما به تازگى کمپانى هایى 

چون شیائومى، استفاده از آن را در گوشى هاى میان رده خود نیز آغاز کرده اند.
در این گوشى از دو سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل استفاده شده است اما تفاوتى که 
دوربین هاى این گوشى با پرچمداران شیائومى دارند، عدم استفاده از لرزشگیر اپتیکال 
تصویر در آن ها مى باشد. لنز معمولى این گوشى از یک لنز واید با گشودگى f/2,2 و 
فاصله کانونى 26 میلى متر استفاده مى کند که سایز هر پیکسل ثبت شده به وسیله این 
دوربین برابر با 1,25 میکرون مى باشد. دوربین دوم هم از یک لنز تله فوتو با گشودگى 
دیافراگم f/2,6 و فاصله کانونى 50 میلى متر استفاده مى کند که سایز هر پیکسل ثبت 

شده به وسیله این دوربین هم برابر با 1 میکرون مى باشد.
اپلیکیشن درنظر گرفته شده براى دوربین این گوشى، در عین حال که امکانات مناسبى 
را در اختیار کاربر قرار مى دهد، رابط کاربرى بسیار ساده و روانى را دارا است. در این 
اپلیکیشن، 17 فیلتر تصویرى وجود دارند که مى توانید از آن ها براى ثبت عکس هاى
جذاب تر اســتفاده نمایید. حالت هاى مخلف موجود براى عکاسى هم عبارتند از: 
پانوراما، تایمر، ثبت عکس با صدا، حالت دستى، حالت زیباساز چهره و … البته حالت 

پرتره نیز براى ثبت عکس هاى زیباى پرتره در اختیار کاربران مى باشد.
در محیطى با وجود نور روز، شیائومى Mi A1 مى تواند تصاویرى مناسب را در زمانى 
کوتاه براى شما به ثبت برساند که در این عکس ها، جزئیات باال و نویز اندك را شاهد 
هستید. همچنین، باالنس سفیدى عکس و رنج دینامیکى رنگ هاى ثبت شده نیز 

بسیار رضایت بخش هستند.
اما از دوربین دوم این گوشى مى توان براى زوم اپتیکال دو برابرى استفاده نمود. این 
دوربین در مقایسه با دوربین اول، در صورتى که نور محیط کافى باشد، عملکرد بهترى 

آنجایى که این دوربین از لنزى با گشودگى f/2,6 استفاده دارد. اما از 
مى کند، نباید انتظار عملکرد بى نقص در محیط هاى 

کم نور را از آن داشته باشیم.
دوربین اول شــیائومى Mi A1 در عکاسى در محیط 
هاى تاریک با اندکى نویز و ماتى روبرو مى شود. با این 
حال، اگر از حالت HHT استفاده نمایید، این عملکرد به 
شکل قابل توجهى بهبود خواهد یافت و نویز موجود 

در عکس ها کاهش مى یابد.
در بخش ثبت عکس هاى پرتره هم عملکرد بسیار 
خوبى را از دوربین هاى این گوشى را شاهد هستیم. با 
استفاده از آن مى توانید تصاویرى بسیار جذاب با دقت 
باال در مرز سوژه هاى موجود در پیش زمینه و پس 

زمینه را به ثبت برسانید.
در حال حاضر شــما مى توانید شیائومى Mi A1 را با 
قیمتى در حدود یک میلیون و دویست هزار تومان از 

بازار داخلى و یا فروشگاه هاى آنالین خریدارى 
نمایید.

ما به بر
گوشى مى A1 به ط
نمى شود و در واقع س
که جدیدترین وصل
مى گوید آپدیت اند
منتشرخواهد شد.
اولین دستگاه هایى
آپدیت هاىجدید بر
تاکنون به بازار عرض
حالى اســت که آپد

منتشر خواهد شد.
دلیل اینکه چرا شی
وجود دوربین دوگان
مى تواند از سنسور

اختصاصى دوربین
ویژگى هاى گوش
کرد. شیائومى همچ

فروش مى رساند.
بدونشک جذابترین
ا ت شت ل قا

 Dark) “دارك وب» یــا «وب تاریک»
Web) به شــبکه اى گفته مى شــود 
که در دســترس عموم نبوده و بیشتر 
براى مقاصد غیرقانونى مورد استفاده 
قرار مى گیــرد. ردیابــى فعالیت هاى 
آن و شناســایى افراد در آن دشوار یا 

غیرممکن است.
در این شــبکه اطالعات جامعى نهفته 
شده که افراد ناشناس آن ها را مدیریت 
مى کنند، فروشــندگان مــواد مخدر، 
هکرها، تروریســت ها و افراد سودجو 
غالبا این دســته از افراد را تشــکیل 

مى دهند.
«دارك وب» بخــش کوچکى از «وب 

پنهان» است.
در این شبکه تمامى اطالعات به صورت 
آنالین و بــا پســوردهایى محافظت 
شــده اند. براى دسترسى به اطالعات 
آن باید از چندین پى وال گذشــته و از 

نرم افزارهاى مخصوص استفاده کرد.
هر کاربرى مى تواند به سادگى از این 
وب سایت ها بواســطه سرویس هایى 
همچــون «هیدن ویکــى» دیــدن 
کند. بســیارى از این وب سایت ها از 
موتورهاى جستجو بهره نمى گیرند، از 
این رو جســتجو در جستجوگرها براى 
پیدا کردن آنها تقریبا با شکست مواجه 

مى شود.
اغلــب این وب ســایت ها کــه براى 
مخفى ســازى هویتشــان از ابــزار 
رمزگــذارى بهره مى گیرند، پســوند  
.onionدارند. همچنین بیشتر اطالعات 
«دارك وب» در پایگاه داده هایى نظیر 

”LexisNexis“ ذخیره مى شود.
«آلک موفیت»، مهندس امنیتى اسبق 
فیسبوك، یک ســرویس ویکى پدیاى 
آزمایشى را روى «شبکه تاریک» ایجاد 
کرد. این ســرویس از طریق مرورگر 
”Tor“ قابل دسترسى است و کاربران 
را از طریــق انتقال نقــاط اتصال آنها 
به اینترنت در سراســر جهان پنهان 

مى کند.
 onion این ســرویس از ســرویس
مخصوص خــود براى ایمن ســازى 
و رمزگذارى تمام ترافیک اســتفاده 
مى کنــد، در حالــى که کاربــران در 
دایرةالمعــارف آنالین گشــت و گذار 

مى کنند.
از آنجا که «ویکى پدیــاى تاریک» به 
طور کامل وابســته به بنیاد ویکى مدیا 
است، این کار «موفیت» غیررسمى و به 
سختى قابل دسترس است، چرا که این 
سرویس از مجوزهاى خود امضا شده 
استفاده مى کند که ممکن است با امنیت 

مرورگر Tor سازگار نباشد. 
در هر صورت، «موفیت» این سرویس 
را فقط بــه مدت چنــد روز به صورت 
آنالین نگه مى دارد، به امید این که بنیاد 

ویکى مدیا آن را ادامه دهد.

رامین مشکاه
 کمپانى چینى شیائومى در ماه شهریور سال جارى از گوشى میان رده 
خود به نام Mi A1 رونمایى کرد. در این گوشى، شیائومى تالش کرده 
است تا امکانات مناسبى را در اختیار کاربران خود قرار دهد. امروز قصد 
داریم تا این گوشى را در بخش هاى مختلف موردبررسى قرار دهیم. 

در گوشى مى A1 کمپانى شیائومى، شاهد استفاده از تلفیق طراحى 
مدرن و قدیمى گوشى هاى هوشمند هستیم. اما به صورت کلى به 
عنوان یک گوشى هوشمند میان رده و ارزان قیمت، از طراحى جذاب 

و مناسبى در آن بکارگیرى شده است.
شاید جذابترین قابلیت این گوشى، دوربین هاى دوگانه آن باشد که 
قاب پشتى میزبان این دوربین ها است. در این بخش از دو دوربین با 
چینش افقى استفاده شده است که در قسمت باال و سمت چپ قاب 
پشتى جاى گرفته اند. شیائومى ترجیح داده است که بجاى استفاده 
از سنسور اثر انگشت بر روى پنل جلویى دستگاه، از این سنسور بروى 
قاب پشتى استفاده نماید. از همین رو هم این سنسور با طراحى دایره 
شکل بر روى این قاب قرار گرفته است. هرچند که دسترسى به آن به 
اندازه سنسورهاى اثر انگشت موجود در قسمت پایینى صفحه نمایش 
نیست، اما همچنان مى توان دسترسى سریع و آسانى را به آن تجربه 
نمود. همچنین، این سنسور همیشه فعال مى باشد. بنابراین، کاربر 
مى تواند زمانى دستگاه قفل است، انگشــت خود را بروى آن قرار 
دهد تا ضمن روشن شدن صفحه نمایش، قفل دستگاه هم باز شود. 
بر روى قاب پشتى این گوشى از پوشش شیشه استفاده نشده است. 
بنابراین، کاربران مى توانند ضمن تجربه طراحى باکیفیت، از شکسته 
شدن این قاب که در گوشــى هایى با قاب شیشه اى مرسوم است، 

جلوگیرى نمایند.
با وجود ابعاد بزرگ گوشــى Mi A1، این گوشى همچنان از طراحى 
مناسب و سازگار با دست انســان بهره مى برد. همچنین، بر روى

 لبه هاى این گوشــى از برش هاى گرد اســتفاده شــده اســت 
که در مقایســه با برش هــاى تیــز، زیبایى بیشــترى دارد.پنل 
جلویــى این گوشــى میزبان یک صفحــه نمایــش 5,5 اینچى 
مى باشد. این نمایشگر از پنل IPS LCD بهره مى برد که رزولوشن 
Full HD براى آن درنظر گرفته شده است. این رزولوشن براى یک 

گوشى هوشمند با این سایز نمایشگر بسیار مناسب به شمار مى رود 

و تراکم پیکسلى بیش از 400 پیکسل بر هر اینچ را در اختیار کاربران 
قرار مى دهد.

بخش باالیى پنل جلویى، میزبان سنسورهاى دستگاه و دوربین سلفى 
آن مى باشــد. اما زیر صفحه نمایش محلى است که از دکمه هاى 
لمسى مسیریابى بکارگیرى شده است. با وجود این که امکان استفاده 
از دکمه فیزیکى هوم یکپارچه شده با سنسور اثر انگشت وجود داشت، 
شیائومى در این گوشى از دو قسمت مختلف براى این کار استفاده 
کرده است. شاید وجود این دکمه هاى لمسى حس چندان جالبى را 
به کاربران منتقل نکند و بیشتر، حس دستگاه هاى قدیمى اندروید را 
به کاربر مى دهد. لبه پایینى این گوشى میزبان پورت USB-C مى 
باشد که در کنار آن هم از اسپیکر اصلى دستگاه استفاده شده است. لبه 
سمت چپ هم محلى است که از آن باید سیمکارت را درون دستگاه 
وارد کرد. همچنین، کاربر مى تواند از شیار سیمکارت دوم به عنوان 

ممورى کارت نیز استفاده نماید.
در این گوشى هوشمند از یک باترى با ظرفیت 3080 

میلى آمپر ساعت استفاده شده است 
و از آن جایى که این گوشــى از 

نمایشگرى با مصرف انرژى 
کم استفاده مى کند، مى توان 
انتظار بازدهى مناسبى از آن 

را داشت.
در تســت هاى انجام شده بر 
روى این گوشــى، باترى آن 
توانست با یکبار شارژ به میزان 
20 ســاعت مکالمه مداوم، 13 
ساعت و 20 دقیقه وب گردى با 
استفاده از Wi-Fi و 11 ساعت 
پخش ویدئو را بازدهى داشته 
باشــد. هرچند که این نتایج، 
بهترین نیستند، اما براى یک 
گوشى هوشــمند قدرتمند 
نتایج مناســبى به شــمار

 مى روند.
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دوربین در مقایسه با دوربین اول، در صورتى که
آنجایى که این دودارد. اما از 

مى کند، نبایدا
کم نور را از آن
دوربین اول ش
هاىتاریک با

حال، اگر از حالت
شکل قابل تو
درعکس ها ک
در بخش ثبت
خوبى را از دور
استفاده از آن م
باال در مرز س
زمینه را به ثبت
در حال حاضر
قیمتى در حد
بازار داخلى و

نمایید.

ستفاده نماید.
0مند از یک باترى با ظرفیت 3080

ستفاده شده است
ن گوشــى از 

رف انرژى 
،مى توان 
سبى از آن 

جام شده بر 
، باترى آن

رژ به میزان 
3مه مداوم، 13

 وبگردى با 
11 ساعت  و
هى داشته 
 این نتایج، 
براى یک 
قدرتمند 
ه شــمار

 Iron Marines بــازى زیبــا و خارق العاده در ســبک بازیهاى اســتراتژیک از 
اســتودیوى Ironhide Game Studio خالــق ســرى بازى هاى مشــهور

 Kingdom Rush براى اندروید اســت . در بازى Iron Marines شما باید با 
ارتشى متشکل از رنجر ها، تک تیراندازان و شعله افکن ها به یک سرى ماموریت هاى 
سرى و خاص بپردازید! ماموریت هایى از قبیل هک کردن سیستم ها و ابرکامپیوترها، 
نجات دادن افراد مختلف و دیگر موارد که باید تک تک آنان را توسط ارتش و با تاکتیک 
هاى هوشمندانه خود به سرانجام برسانید! همانند بازى Kingdom Rush در این 
بازى هم هیروها و قهرمانان جذابى تعبیه شده اند که با استخدام در آوردن و همچنین 
ارتقاء آنها میتوانید به قدرت ارتش خود بیفزایید. عالوه بر این، جدا از ارتش و نیروهایى که 
در دست دارید، با استفاده از ابزارها و سالح هایى از جمله مین ها، مسلسل، موشک ها، 
بمب هاى ناپالم و انواع دیگر از سالح هاى دیوانه کننده، به مصاف و مبارزه با دشمنان تان 
 Iron Marines بروید! اگر از عالقه مندان به بازیهاى استراتژیک هستید بدون شک
با طراحى خاص، گیم پلى اعتیادآور و شامل بودن 14 ماموریت خاص تجربه اى متفاوت 

از بازیهاى استراتژیک را برایتان به ارمغان خواهد اورد!

بازى استراتژى آیرون مارینز اندروید 

یک!

ب تار
یک!ویکى پدیا براى و

ب تار
ویکى پدیا براى و

بدون شک 
جذابترین 
قابلیت موجود 
در این گوشى، 
دوربین دوگانه 
آن مى باشد. 
این قابلیت، 
پیش تر 
تنها در 
گوشى هاى رده 
باال استفاده 
مى شد اما

 به تازگى 
کمپانى هایى 
چون شیائومى، 
استفاده از آن 
را در 
گوشى هاى 
میان رده 
خود نیز آغاز 
کرده اند

اپلیکیشن کنترل
 دستگاه هاى هوشمند در 
حین رانندگى

 Drivemode: Driving interface Full
عنوان برنامه اى بسیار کاربردى و کارآمد براى مدیریت 
دیوایس هاى اندرویدى در حین رانندگى مى باشــد که 
 Drivemode, Inc توسط استودیو برنامه ســازى

منتشر شده است.
 یکى از مشکالتى که رانندگان همیشه با آن سرو کار دارند 
استفاده از دستگاه هوشمند اندرویدى خود در حال رانندگى 
مى باشــد که عالوه بر اینکه خــالف قوانین راهنمایى 

و رانندگى اســت، عامل بزرگترین حوادث نیز به شمار
 Drivemode: Driving مى رود. برنامه اندرویدى 
interface که چاره اى بســیار هوشمندانه براى این 
مشکل به شــمار مى رود به کاربران خود کمک مى کند 
تا بر روى رانندگى خود تمرکز داشته و به راحتى گوشى 
اندرویدى خود را کنترل کنند. رانندگان تنها با ســوایپ، 
ضربه زندن و صداى خود خواهند توانست اسمارت فون 
خود را کنترل کرده و به انواع پیام هاى دریافت شــده در 

دیگر اپلیکیشن ها پاسخ دهند. امکانات فوق العاده اى در 
درایو مود گنجانده شده است که در میان آن ها مى توان 
به توصیه ها و پیش بینى هاى هوشمندانه اشاره کرد! اگر 
مى خواهید که در حین رانندگى کسى مزاحم شما نشود 
تنها کافیست تنظیمات مربوط به این گزینه را در برنامه 
انجام دهید تا هنگام دریافت هر گونه تماسى به صورت 
خودکار تماس گیرنده از ناتوانى شــما در پاســخ مطلع

 شود.
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منبع: میزان 

منبع: خبرگزارى صدا و سیما 

منبع: تسنیم 

منبع: خبرگزارى صدا و سیما 

منبع: تسنیم 

هر 
ع: م

منب

منبع: میزان

لمللى تئاتر کودك و نوجوان 
ت و چهارمین جشنواره بین ا

بیس

در همدان ادامه دارد

خانه و حسینیه امینى ها، از بناهاى زیباى شهر قزوین است که 
توسط حاج محمدرضا امینى در سال 1275هجرى قمرى بنا

 شده، این ساختمان داراى سه تاالر است در 
بین تاالرها ارسى هاى بسیار زیبایى وجود دارد که در هنگام 

روضه خوانى با بلند کردن آنها، سه تاالر یکى مى  شود و به محوطه 
سرپوشیده بزرگ و با آیینه کارى زیبا مبدل 

مى شود.

طبیعت پاییزى جاده اسالم به خلخال

وزیر امور خارجه 
کشورمان در 

وزارت خارجه با 
همتاى هندى خود و 
هیئت همراه  دیدار 

و گفتگو کرد.

چاه «147 رگ سفید» هفتم آبان 
ماه در حین عملیات 

حفارى به وسیله دکل 95 فتح 
شرکت ملى حفارى دچار

 فوران و آتش سوزى شد. در 
این حادثه دونفر از کارکنان 

شرکت ملى حفارى جان خود را 
از دست دادند. تالش براى مهار 
آتش سوزى آن همچنان ادامه 

دارد.

ارسال کانکس هاى 
اهدایى صنف بارفروشان 

تهران به زلزله زدگان 
کرمانشاه

ورود نخستین گروه از پرندگان 
مهاجر به ساحل کارون در اهواز




