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خوراکى هایى براى کمک به ترك سیگارخوراکى هایى براى کمک به ترك سیگار
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اداره کل نهاد کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان، اولین همایش 
ملى مهارت هاى ارتباطى براى کتابداران کتابخانه هاى عمومى را 
طى دو روز در تاالر لقمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با حضور 

فرمانداران، اساتید دانشگاه، کتابداران و... برگزار کرد.
دبیر علمى این همایش و معاون پژوهشــى دانشکده مدیریت و 
اطالع رسانى پزشکى در ابتداى این همایش با ارائه گزارشى گفت: 
کتابخانه هاى عمومى بیش از همه، محروم ترین هاى جامعه، به ویژه 
کودکان و نوجوانان را به خود جلب مى کنند و امکانات بى نظیرى 
براى پرورش ذهنى توده هاى مردم فراهم مى آورند. این امر در همه 

کشورهاى جهان، توسعه یافته و در حال توسعه صادق است.
علیرضا رحیمى اظهار داشت: ما در اینجا گرد آمده ایم تا اعالم کنیم 
این مهم را درك کرده و مصمم هســتیم مجدانه براى تحقق آن 
کوشش خود را به کار ببندیم. در این راستا همه همکاران کتابدار و 
اطالع رسان نیز به خوبى آگاهند که دغدغه دیرینه آنها براى ارتقاى 
وجهه اجتماعى این حرفه تا چه حد وابســته به توانمندى آنها به 
مهارت هاى ارتباطى در تعامل با مردم و به کار بستن فنون آن است. 
مهارت برقرارى ارتباط سازنده و مهارت حل مسائلى که خواه ناخواه 

در تعامل روزانه با مردم رخ مى دهد.
وى برخوردار بودن کتابداران از مهارت هاى ارتباطى و به کار بستن 
آن در کار حرفه اى، رضایت خاطر از شغل و زندگى، ارتقاى وجهه و 
شأن کتابخانه و... را در هویت حرفه اى مثبت ارزیابى کرد و گفت: 

امیدوارم گزارش تجربه هاى حرفــه اى و پژوهش هایى که در این 
همایش عرضه مى شود فرصت مغتنمى نه تنها براى آگاه شدن بیشتر 
کتابداران کتابخانه هاى عمومى، بلکه تأکیدى بر اهمیت تداوم اقدام 
از سوى سیاستگذاران و مدیران سازمان هاى حاکم بر کتابخانه ها 
براى پرورش و ارتقاى این مهارت ها باشد.رحیمى همچنین یادآور 
شد: جدا از آموزش، تدابیرى باید براى به کار بستن این مهارت ها 
توسط کتابداران و اطالع رسانان شاغل در کتابخانه تضمین شده و 

رعایت آنها ارزش و نقض آنها ضد ارزش تلقى و ارزیابى شود.
***

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان هم با خیر مقدم به حاضران 
در این همایش گفت: امروز مبناى توسعه، اطالعات است و براى 

برقرارى آن راهى جز ارتباط نیست.
طاهره چنگیز گفت: در گذشته عملکرد هر کتابدارى را که کار روى 
کتابخانه هاى داراى کتاب زیاد را آموخته بود مطلوب مى دانستند اما 
امروز که متأسفانه سرانه کتابخوانى پایین است نقش کتابداران دو 
برابر شده و آنها باید کتابخانه امن و دوست داشتنى و مطلوب را براى 

مراجعین فراهم کنند و ارتباطى دوسویه برقرار کنند. 
وى اظهار امیدوارى کرد کتابداران با ارتباط مطلوب، موفق باشند. 

***
سرپرست کتابخانه هاى عمومى اســتان اصفهان هم گفت: همه 
انســان ها بخش اعظم وقت و انرژى خود، در امور روزانه را صرف 
ارتباط با دیگران مى کنند. بنا بر یک نظریه، 75 درصد وقت روزانه 
انسان ها، صرف ارتباط با دیگران مى شــود. اهمیت این موضوع، 
آنجا آشکارتر مى شــود که به قطع یقین، موفقیت ها و کامیابى ها 
نیز ارتباط مستقیم با ارتباطات دارد. سازمان ها، گروه ها و افراد، به 
اهمیت موضوع ارتباطات و مهارت هاى ارتباطى پى برده و بخش 
زیادى از وقت و هزینه خود را صرف یادگیرى و اجراى صحیح فنون 

مهارت هاى ارتباطى مى کنند. 
امیر هالکویى افزود: در کلیه آموزش هاى مورد نیاز نیروى انسانى، 
موضوع ارتباطات اثربخش و فنون مذاکره و تعارض، جزو موضوعات 
اصلى و پرمخاطب است. مهارت هاى ارتباطى با تعامالت اجتماعى، 
کارکردها و عوامل مرتبط با آن، در نهاد کتابخانه ها نیز از درجه اهمیت 
بسیار باالیى برخوردار اســت به گونه اى که از کتابداران به عنوان 
مشاورین امین نام برده مى شود و شاید بتوان گفت مهارت برقرارى 

ارتباط مؤثر، مهمترین و برجسته ترین توانمندى یک کتابدار است.
وى ادامه داد: مثلث فضاى فیزیکى، مجموعه سازى و نیروى انسانى، 
نقاط عطف فعالیت هاى نهاد کتابخانه ها به عنوان یک دستگاه چابک 
و تأثیرگذار در حوزه فرهنگى و افزایش آگاهى هاى عمومى هستند 
و با عنایت به برگزارى موفق همایش کتابخانه دلپذیر من با موضوع 
شاداب ســازى فضاى کتابخانه ها، با پیگیرى و حمایت هاى نهاد 
کتابخانه ها، متولیان، معاون برنامه ریزى و نظارت راهبردى نهاد و 
مدیرکل محترم پژوهش و نوآورى نهاد کتابخانه ها و اساتید رشته 
کتابدارى خصوصًا جناب آقاى دکتر رحیمى، مقرر شــد همایش 
مهارت هاى ارتباطى براى کتابخانه هاى عمومى، به عنوان ضلع 

دوم مثلث مذکور در استان اصفهان برگزار شود.
هالکویى گفت: قریب به یکسال پیگیرى همکاران در استان منجر 
به دریافت 313 چکیده مقاله، 164 مقاله فول تکســت و 79 مقاله 
پذیرفته شده براى ارائه و پوستر شد که به لحاظ آمارى، مناسب و 

مطلوب است و در این همایش 20 مقاله به صورت حضورى ارائه 
مى شود و بقیه به صورت پوستر خواهد بود.

وى ادامه داد: یکى از اهداف اصلى برگــزارى این همایش، تولید 
محتوا در حوزه مهارت هــاى ارتباطى و به خصوص بخش هایى از 
این حوزه بود که محتواى مناسبى وجود نداشت که به لطف خدا و با 

پیگیرى هاى مکرر و تالش مجریان همایش به دست آمد.
***

مدیرکل پژوهش و نوآورى نهاد کتابخانه هاى عمومى کشور هم 
سودمندى بیش از ســه هزار و 500 کتابخانه نهاد کتابخانه هاى 

عمومى را ظرفیتى ملى خواند که نیازمند ارتباط است.
محمد جوهرچى گفت: اعتبار نهاد کتابخانه هاى عمومى به کارآمدى 
پیوند آنان با مردم شکل مى گیرید و کامیابى و ناکامى به این نقطه 
باز مى گردد و براى عمومى شدن این پیوند، ما نیازمند مجموعه اى 
از پیوندها و عزم فرانهادى هستیم که اگر همکارى هاى فرانهادى از 
یک سازمان شکل نگیرد، این پتانسیل آنگونه که باید فعال نخواهد 
شد.وى ادامه داد: نهاد کتابخانه هاى عمومى کشور با این برداشت، 
در حال بازتعریف نقش خود در جامعه، مردم، خدمتگزاران دولتى و... 
است. جوهرچى از اجراى چندین طرح پژوهشى در نهاد کتابخانه هاى 
عمومى خبر داد و گفت: آینده پژوهى، راهبــردى و عملیاتى نهاد 
کتابخانه هاى عمومى، ســبد خدمات، ایجاد هسته هاى پژوهشى 
و... از طرح هاى در حال انجام اســت. مدیرکل پژوهش و نوآورى 
نهاد کتابخانه هاى عمومى کشور اظهار داشت: مجله مطالعاتى نهاد 
کتابخانه هاى عمومى به صورت اینترنتى به زودى رسماً افتتاح خواهد 
شد و امســال به مقوله آموزش کاربران توجه مى شود و امیدواریم 
فاصله بین آموزش هاى رسمى و غیررسمى و مورد نیاز مردم از طریق 

آموزش، قوت بخشیده شود.
وى از همکاران دانشگاهى و مســئوالن خواست تا از یک میلیارد 
تومان اعتبار پژوهشــى نهاد کتابخانه ها که مى تواند به مســائل 

کتابخانه ها کمک کند با اجراى طرح هاى پژوهشى حمایت کنند.
***

شهردار جدید بهارستان هم در این همایش با اظهار خوشحالى از 
اینکه اولین اقدام خود در شــهردارى بهارستان را با حمایت از نهاد 
کتابخانه هاى استان اصفهان آغاز کرده است گفت: مبناى توسعه 
کشور کارهاى فرهنگى است و بدون آن توسعه واقعى اتفاق نمى افتد 
و در این راســتا یکى از مهمترین راه هاى توسعه فرهنگى، ترویج، 

گسترش و توسعه کتابخوانى است.
یحیى عیدى بیرانوند افزود: مدیران شهرى مى توانند از طریق کمک 

به نهاد کتابخانه هاى عمومى به فرهنگ شهر کمک کنند.
وى با بیان نمونه اى از فعالیت هاى فرهنگى خود در خرم آباد گفت: 
ما درب شهردارى را بر روى نهادهاى مردمى باز کردیم و توانستیم 
کتابخانه باز را در پارك ها ایجاد کنیم  و مردم کتاب هاى بالاستفاده 
خود را به جعبه هاى ما ریختند و در حقیقت نذر کتاب رواج یافت که به 
نظر مى آید نهاد کتابخانه هاى عمومى هم مى تواند این کار را بکند و 
ما در بهارستان نیز آمادگى همکارى در این زمینه را داریم تا فرهنگ 

کتابخوانى افزایش یابد.
شهردار جدید بهارستان گفت: براى موفقیت باید دست سوى مردم 
دراز کرد که مردم نیز کمک مى کنند تا بدینسان نذر کتاب به عنوان 

یک کار حسنه، در کشور و استان ترویج یابد. 

همایش ملى مهارت هاى همایش ملى مهارت هاى 
ارتباطى براى کتابداران ارتباطى براى کتابداران 
کتابخانه هاى عمومىکتابخانه هاى عمومى
 برگزار شد برگزار شد
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14 «دیوار» و «شیپور» ابزار کالهبردارى 3 جوان

بیکارى ها که شروع شد بیکارى ها که شروع شد 
چهره ها بهچهره ها به

 تئاتر کشیده شدند تئاتر کشیده شدند
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خیز عقاب ها براى پرواز به اصفهان!خیز عقاب ها براى پرواز به اصفهان!
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با به روز شدن جدول فروش هفتگى فیلم هاى روى پرده در سایت 
سینماتیکت، مشخص شد که فیلم سینمایى «خالتور» در هفته منتهى به 

ابتداى آذرماه، نزدیک به یک میلیارد و 200 میلیون تومان فروش کرده تا باز هم براى 
سومین هفته پیاپى عنوان پرفروش ترین فیلم سینماى ایران را به خود اختصاص دهد.

دومین فیلم پرفروش هفته گذشته «ثبت با ســند برابر است» بهمن گودرزى اســت. این فیلم در هفته گذشته
 561 میلیون تومان فروش کرد و دومین فیلم پرفروش هفته گذشته لقب گرفت. در این فیلم امین حیایى، نیوشا ضیغمى، مجید 

صالحى، فرزاد حسنى، سحر قریشى، الهام حمیدى و محمدرضا شریفى نیا به ایفاى نقش مى پردازند.
عنوان ســومین فیلم پر فروش به «قاتل اهلى» رسید. این فیلم که فروشــش در آغاز اکران با شک و شبهه اعالم شــد، در هفته گذشته توانست

 564 میلیون تومان درآمد کسب کند. در این فیلم که همچنان با حواشى بسیارى روبه رو است، پرویز پرستویى، امیر جدیدى، پگاه آهنگرانى، حمیدرضا آذرنگ، 
پرویز پورحسینى و پوالد کیمیایى به ایفاى نقش مى پردازند.

فیلم هاى «خفه گى» و «زرد» هم به ترتیب با فروش 267 و 126 میلیون تومانى خود توانستند رتبه هاى چهارم و پنجم جدول فروش این هفته را به خود اختصاص دهند.

سازندگان سریال محبوب «خانه پوشالى» از طوالنى تر شــدن مدت زمان توقف تولید فصل ششم این سریال خبر داده اند. 
به نوشته ورایتى، حاال که پاى پلیس به پرونده رشــته اتهامات بازیگر نقش «فرانک آندروود» باز شده و بازجویى ها درباره 
رسوایى هاى جنسى «اسپیسى» این روزها جدى تر دنبال مى شود، فعًال تولید فصل نهایى 

سریال متوقف خواهد ماند.
محصول پرطرفدار شبکه آنالین «نتفلیکس» که این روزها در مرحله 
تولید فصل ششــم و نهایى خود به ســر مى برد از زمان افشاى 
رسوایى هاى جنسى اسپیسى 58 ساله به حالت نیمه تعطیل 
درآمده است. به نوشته ورایتى، تهیه کنندگان سریال تالش 
دارند راه حلى براى حذف شــخصیت فرانک آندروود از 
ســریال پیدا کنند تا ناچار به نمایش هیچ صحنه اى از 
اسپیسى نشوند. از ســوم نوامبر، حضور بازیگر برنده 
اسکار در روند تولید این سریال به حالت تعلیق درآمد.  

تصویربردارى سریال «بازى نقاب ها» به کارگردانى سیروس حسن پور مدتى اســت که در لوکیشن کارخانه پیگیرى مى شود و امیر آتشانى 
جدیدترین بازیگرى است که به گروه پیوسته است.

على مهام تهیه کننده این سریال عنوان کرد: پیش از این هم گفته بودم که این لوکیشن یکى از مهمترین لوکیشن هاى سریال 
است که حدود 100 دقیقه از سریال در این لوکیشن مى گذرد و بازیگران بسیارى در آنجا حضور دارند. گروه مدتى است که در 

کارخانه اى در بندر ترکمن مستقر شده است و سکانس هاى مهمى از سریال را در اینجا ضبط مى کند. 
کلیه اتفاقات درباره گندم و درگیرى آزیتا حاجیان با مافیاى گندم در این لوکیشن انجام مى شود که بازیگران تهرانى و 

ترکمنى و گرکانى بسیارى در این لوکیشن مقابل دوربین مى روند.
جعفر دهقان و آزیتا حاجیان بازیگران اصلى هستند که این روزها در کنار بازیگران شمالى مقابل دوربین هستند.

«بازى نقاب ها» یک ملودرام عاشقانه است و از آنجایى که ترکمن ها را با عناصر اسب و گندم مى شناسند، این 
چند عنصر در این سریال نمود پیدا کرده است. داستان سریال در رابطه با ترکمن هاست و اتفاقاتى که بین 

دو طایفه مى افتد که سال ها با هم کدورت دارند.
بازیگران سریال عبارت اســت از آزیتا حاجیان، جعفر دهقان، منوچهر آذر، بابک انصارى، 
ســیما خضرآبادى، رزیتا غفارى، مهرداد ضیائى، فرهاد بشــارتى، یلدا قشقایى، 
مهسا هاشــمى، رقیه نوچمنى، 
على اصغر کیانى، فاطمه حسینى 

و...

مونا زندى حقیقى از دهم آبان ماه فیلم سینمایى «زنگارى» که با نام اولیه «باران تابستان» پروانه ساخت گرفته است را کلید زد 
و فیلمبردارى این فیلم همچنان در آمل ادامه دارد.

فیلمنامه «زنگارى» که در حاضر مراحل قانونى براى تغییر نام را در دست اقدام دارد، توسط حمیدرضا بابابیگى به نگارش درآمده 
است. این دومین اثر حمیدرضا بابابیگى است که بعد از فیلم «شنل» توسط علیرضا شجاع نورى تهیه شده است.

فاطمه معتمدآریا، رضا بابک و سعیدآقاخانى بازیگران اصلى این فیلم هستند. مهدى حسینى نیا، رؤیا جاویدنیا، ندا جبرائیلى و 
مریم شیرازى ایفاى دیگر نقش ها را برعهده دارند. تاکنون به جز ندا جبرائیلى و مریم شیرازى، تمام بازیگران مقابل دوربین 

فرهاد صبا که پس از 9 سال براى فیلمبردارى فیلم جدید مونا زندى به ایران آمده است، رفته اند.
در خالصه داستان فیلم آمده است: «شکو که همراه همسر دومش رضا زندگى مى کند، تصمیم مى گیرد که همسر سابقش، 

فریدون، را که فرزندانش او را به دلیل کهولت سن به خانه سالمندان سپرده اند، به منزل خودش ببرد…»
تدوین این فیلم به صورت همزمان با فیلمبردارى، توسط بهرام دهقانى در حال انجام است تا «زنگارى» براى حضور در 
جشنواره سى و ششم فیلم فجر آماده نمایش شود. در تصویر، گریم فاطمه معتد آریا را در این فیلم مشاهده مى کنید.

بیکارى ها که شروع شد 
چهره ها به تئاتر کشیده شدند

امیرمحمد زند:

امیرمحمد زند، بازیگر تلویزیون، تئاتر و ســینما 
دربــاره فعالیت هاى کارى خــود در عرصه هنر 
گفت: در حال حاضر در سریال «گناهکاران» به

تهیه کنندگى بهروز مفید بازى مــى کنم که تا 
دو روز آینده فیلمبردارى آن تمام مى شــود.  در 
این سریال همچنین سیاوش طهمورث، شهین 

تسلیمى و حسین توشه بازى مى کنند.
وى درباره وضعیت بازیگرى در حال حاضر اظهار 
داشت: متأســفانه تا زمانى که هنرمندان ما سواد 
کافى نداشته باشــند وضعیت تغییرى نمى کند، 
بازیگران در همه جاى  جهان به مطالعه و تحقیق 
مشغول هستند اما بازیگران ما وقتى جلوى دوربین 
حاضر مى شوند تازه درباره نقش و دیالوگ هایى 
که دارند مى پرســند و صرفًا تبدیل به دســتگاه 
دیالوگ گو در بازى شــده اند. کسى که دیالوگ 
مى گوید با کسى که بازیگرى مى کند فرق دارد، 
وقتى یک شخص در نقطه صفر بازیگرى قرار دارد 
و مى درخشد  مى گویند چقدر بازیگر خوبى است 

در حالى که کار خاصى نکرده است.
وى در خصوص نیاز امروز ســینماى ایران ادامه 
داد: در سینماى امروز ما نیاز به بازیگرى داریم که 
معلومات و تحلیل درست داشته باشد، بازیگرانى 
که نقش خــود را تحلیل کننــد و در مرحله بعد 
بخواهند در دیالوگ ها دخل و تصرف داشته باشند 

بسیار کم هستند.
زند به ورود بازیگران سینما و سوپراستار به تئاتر 
اشاره کرد و توضیح داد: از وقتى بیکارى ها شروع 
شد بازیگران چهره به سمت تئاتر کشیده شدند و 
عالوه بر این بازى در عرصه تئاتر هم یک اعتبار 

فرهنگى به آنها مى دهد و هــم وارد این عرصه
مى شوند که از بیکارى نجات پیدا کنند. 

این بازیگر ســینما در خصوص بازیگران چهره و 
غیره چهره تصریح کرد: من بازیگرى را به چهره 
و غیر چهره تقســیم نمى کنم. «آل پاچینو» هم 
مى تواند ســینما، تلویزیــون و تئاتــر کار کند 
و همینطــور همــه بازیگــران مــى توانند در 
عرصه هاى مختلف کار کنند. اینکه مخاطب براى 
دیدن بازیگر چهره به تئاتر کشیده و باعث چرخش 
اقتصادى تئاتر شود خوب است اما به شرط اینکه 
دچار شــعارزدگى و شو آف نشــویم و براى خود 
هنر کار کنیم ولى متأســفانه ما راه غلط را پیش 
گرفته ایم یعنى اول خود را پیش از بازى کردن و 
دیده شدن اثر مطرح مى کنیم بعد به اصل ماجرا 

مى پردازیم و این صحیح نیست.
وى بــه وضعیت بد پیشکســوتان با اشــاره به
نمونه هایى از این هنرمندان پرداخت و افزود: باید 
پرسید که چرا محمدعلى کشاورز در آثار حضور 
ندارد یا جمشید مشایخى به دلیل ضعف جسمانى 
فقط چهار سکانس بازى مى کند. وضعیت بدى 
براى پیشکسوتان حاکم شده اســت. به عنوان 
نمونه در دو کارى که اخیراً بازى کرده بودم یکى 

از پیشکســوتان که کنار من به بازى مشغول بود 
به زمین افتاد و دســت و پاى او زخمى شد. براى 
اینکه کسى نفهمد و بیکار نشود مى گفت مشکلى 
نیست و کار را ادامه دهیم. وضعیت پیشکسوتان 
به جایى رسیده است که بازیگر پیشکسوت براى 
اینکه بیکار نشود با دست و پاى زخمى شده بازى 

مى کند و به روى خود نمى آورد. ین
ضعیت
ــفانه
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پرفروش هفته گذشته «ث ثبت با ســند برابر است» بهمنگودرزى اســت. این فیلم در هفته گذشتهدومین فیلم
دومی و مجیدمیلیونتومانفروشکرد ، ضیغم نیوشا ، اینفیلمامینحیای در ینفیلمپرفروشهفتهگذشتهلقبگرفت. 561
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نین سیاوش طهمورث، شهین 
توشه بازىمى کنند.

مى تواند ســینما، تلویزیــون و تئاتــر کار کند 
همــه بازیگــران مــى توانند در و همینطــور

اینکه بیکار نشود با دست و پاى زخمى شده بازى 
به روى خود نمى آورد. ین فیلم پرفروش هفته گذشته لقب گرفت. در این فیلم امین حیایى، نیوشا ضیغمى، مجید  میلیون تومان فروش کرد و دومیمى کند و 561

زند. ریفى  نقش مى پر م حمیدى و محمدرض ه به ایفاى نقش مى پردازند.صالحى، فرزاد حسنى، سحر قریشى،  ، الهام حمیدى و محمدرضا شریفى نیا
شبهه اعالم شــد، در هفته گذشته توانست با شک و فروش به «قاتل اهلى»رسید. این فیلم که فروشــش در آغاز اکران عنوانســومینفیلم پر
564 میلیون تومان درآمد کسب کند. در این فیلم که همچنان با حواشى بسیارى روبه رو است، پرویز پرستویى، امیر جدیدى، پگاه آهنگرانى، حم

کیمیایىبه ایفاى نقش مى پردازند. پرویز پورحسینى و پوالد
6 و 126 میلیون تومانى خود توانستند رتبه هاى چهارم و پنجم جدول فروش این هفته 7فیلم هاى «خفه گى» و «زرد» هم به ترتیب با فروش 267

ا سازندگان سریال محبوب «خانه پوشالى» از طوالنى تر شــدن مدت زمان توقف تولید فصل ششم
ش نقش«فرانک آندروود»باز حاال که پاى پلیسبه پرونده رشــته اتهامات بازیگر به نوشته ورایتى،
رسوایى هاى جنسى «اسپیسى»اینروزها جدى تر دنبال مى شود،

سریال متوقف خواهد ماند.
محصول پرطرفدار شبکه آنالین «نتفلیکس»
تولید فصل ششــم و نهایى خود به ســر
8رسوایى هاى جنسى اسپیسى58 سال
درآمده است. به نوشته ورایتى، تهیه
دارند راه حلى براى حذف شــخص
به نم ســریال پیدا کنند تا ناچار
اسپیسى نشوند. از ســوم نوامب
اسکار در روند تولید این سریالب

تصویربردارى سریال «بازى نقاب ها» به کارگردانى سیروس حسن پور مدتى اســت که در لوکیشن کارخانه پیگیرى مى
جدیدترین بازیگرى است که به گروه پیوسته است.

على مهام تهیه کننده این سریال عنوان کرد: پیش از این هم گفته بودم که این لوکیشن یکى از مهمترینل
0است که حدود 100 دقیقه از سریال در این لوکیشن مى گذرد و بازیگران بسیارى در آنجا حضور دارند. گر
کارخانه اى در بندر ترکمنمستقر شده است و سکانس هاى مهمى از سریالرا در اینجا ضبط مى کن
کلیه اتفاقات درباره گندم و درگیرى آزیتا حاجیان با مافیاى گندم در این لوکیشن انجام مى شود ک

ترکمنى و گرکانى بسیارى در این لوکیشن مقابل دوربین مى روند.
جعفر دهقان و آزیتا حاجیان بازیگران اصلى هستند که این روزها در کنار بازیگران شمالى مق
«بازى نقاب ها» یک ملودرام عاشقانه است و از آنجایى که ترکمن ها را با عناصر اسب و گ
چند عنصر در این سریال نمود پیدا کرده است. داستان سریال در رابطه با ترکمن هاس

دو طایفهمى افتد که سال ها با همکدورت دارند.
بازیگران سریال عبارت اســت از آزیتا حاجیان، جعفر دهقان، منوچهر
ســیما خضرآبادى، رزیتا غفارى، مهرداد ضیائى، فرهاد بشـ
مهسا هاشــ
على اصغر ک

و...

مونا زندى حقیقى از دهم آبان ماه فیلم سینمایى «زنگارى» که با نام اولیه «باران تابستان» پروانه ساخت
و فیلمبردارى این فیلم همچنان در آمل ادامه دارد.

ففففففففففففففففیلمنامه «زنگارى» که در حاضر مراحل قانونى براى تغییر نام را در دست اقدام دارد، توسط حمیدرضا بابابی
است. این دومین اثر حمیدرضا بابابیگى است که بعد از فیلم «شنل» توسط علیرضا شجاع نورى تهیه شد
فاطمه معتمدآریا، رضا بابک و سعیدآقاخانى بازیگران اصلى این فیلم هستند. مهدى حسینى نیا، رؤیا جا
مریم شیرازى ایفاى دیگر نقش ها را برعهده دارند. تاکنون به جز ندا جبرائیلى و مریم شیرازى، تمام با

9فرهاد صبا که پس از 9 سال براى فیلمبردارى فیلم جدید مونا زندى به ایران آمده است، رفته اند.
در خالصه داستان فیلم آمده است: «شکو که همراه همسر دومش رضا زندگى مى کند، تصمیم مى گیر
فریدون، را که فرزندانش او را به دلیل کهولت سن به خانه سالمندان سپرده اند، به منزل خودش بب
تدوین این فیلم به صورت همزمان با فیلمبردارى، توسط بهرام دهقانى در حال انجام است تا «زن
جشنواره سى و ششم فیلم فجر آماده نمایش شود. در تصویر، گریم فاطمه معتد آریا را در این ف

ى زى ب و
ت بازیگرى در حال حاضر اظهار 
ه تا زمانى که هنرمندان ما سواد 
ــند وضعیت تغییرى نمى کند، 
جاى جهان به مطالعه و تحقیق 
 بازیگرانما وقتىجلوى دوربین 
زه درباره نقش و دیالوگ هایى 
صرفًا تبدیلبه دســتگاه  ـند و
ى شــده اند. کسى که دیالوگ 
که بازیگرى مى کند فرق دارد، 
 در نقطه صفر بازیگرى قرار دارد 
 گویند چقدر بازیگر خوبى است 

صى نکرده است.
یاز امروز ســینماى ایران ادامه 
ما نیاز به بازیگرى داریم که  روز
 درست داشته باشد، بازیگرانى 
تحلیل کننــد و در مرحله بعد 
گ ها دخل و تصرف داشته باشند 

ران سینما و سوپراستار به تئاتر 
حداد: از وقتى بیکارى ها شروع 
ه به سمت تئاتر کشیده شدند و 
ى در عرصه تئاتر هم یک اعتبار 

ر و ى ن ر زی ب ور ی و
عرصه هاى مختلف کار کنند. اینکه مخاطب براى 
دیدن بازیگرچهره به تئاتر کشیده و باعث چرخش 
اقتصادى تئاتر شود خوب است اما به شرط اینکه 
دچار شــعارزدگى و شو آف نشــویم و براى خود 
هنر کار کنیم ولى متأســفانه ما راه غلط را پیش 
گرفته ایم یعنى اول خود را پیش از بازى کردن و 
دیده شدن اثر مطرح مى کنیم بعد به اصل ماجرا

مى پردازیم و این صحیح نیست.
وى بــه وضعیت بد پیشکســوتان با اشــاره به

نمونه هایى از این هنرمندان پرداخت و افزود: باید 
پرسید که چرا محمدعلى کشاورز در آثار حضور 
جمشید مشایخى به دلیل ضعف جسمانى ندارد یا

فقط چهار سکانس بازى مى کند. وضعیت بدى 
شده اســت. به عنوان براى پیشکسوتان حاکم

نمونه در دو کارى که اخیراً بازى کرده بودم یکى 

ور ى و روى ب و ى

ور» را دوست دارند!
نى در یک هفته؛ مردم «خالت

لیارد توما
فروش 1/2 می

فرشــید طالبى که مدت هاســت از فوتبال دور است این 
روزها همراه با مهدى رجــب زاده کاپیتان ذوب آهن در 
حال تمرین است. طالبى که اوایل هفته پیش  به عنوان 
کارشناس در شــبکه خبر حضور یافت به دعوت شهین 
تسلیمى سر سریال «87 متر» کارى از کیانوش عیارى 

حضور یافت.
او در اینستاگرامش با انتشــار عکسى که خود را در کنار 
عوامل این سریال نشــان مى دهد نوشت:«به دعوت 
خانم شهین تسلیمى، بانوى هنرمند و مهربان تلویزیون، 
ســاعاتى را مهمان جمع گرم و صمیمى هنرمندان عزیز 
کشــورم هنگام ضبط مجموعه "87 متر" بودم...جناب 
آقاى کیانوش عیارى استاد ارجمند و کارگردان نامى ایران 
نویســندگى و کارگردانى این مجموعه را به عهده دارند...

برخورد بسیار صمیمى و خوب کارگردان،عوامل پشت صحنه 
و هنرمندان این مجموعه خالق لحظات خاطره انگیزى برایم 
بود. با آرزوى سالمتى و موفقیت روز افزون براى هنرمندان و 

عزیزانى که در این مجموعه نقش آفرینى مى کنند.»
به نظر مى رســد فرشــید طالبى پس از حضور در دو ســریال 
در «مســیر زاینده رود» و «نفس شــیرین» مــى خواهد در

 تجربه اى بزرگ تر بــا کارگردانى مطرح مانند کیانوش عیارى 
کار کند.

دید
یگر ج

ف، باز
فوتبالیست معرو

ى؟ 
عیار

سریال کیانوش 

گریم متفاوت 
فاطمه معتمدآریا
 در فیلم جدیدش

توقف تولید فصل ششم سریال 
«خانه پوشالى» طوالنى تر شد

«بازى نقاب ها» با مافیاى گندم درگیر مى شود
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یک متخصــص مغز و اعصاب گفت: ســردرد شــدید 
ناگهانى بدون سابقه مشابه، سردرد به همراه یک نقص 
عصبى مثل کاهش بینایى یا اختالل تعادلى یا حرکتى، 
سردردهاى تشدید یابنده، سردرد پیشرونده در باردارى و یا 
هفته هاى اول پس از زایمان، سردرد در سن زیر پنج سال 
یا باالى 50 سال، ســردرد در کسانى که سابقه بدخیمى 
در هرجاى بدن دارند و یا داروهایى که ایمنى را کاهش
 مى دهند مثل کورتیکواستروئیدها باید جدى گرفته شوند 
و ممکن است در صورت بى توجهى به آنها به طور بالقوه 

خطرناك باشند.
منصوره تقاء اظهار داشــت: اگر سردرد جدید یک طرفه 
در فردى که فاکتورهاى خطر قلبى و عروقى دارد، بروز 
نماید ممکن است نشــانه تشــکیل لخته در جدار یک 
سرخرگ بزرگ باشد که در روزهاى بعد منجر به سکته 

مغزى مى شود. 
به گفته این متخصــص، فاکتورهاى خطر قلبى عروقى 
مواردى مثل فشــارخون باال، کلســترول باال، دیابت، 
سابقه بیمارى عروق قلب، سکته قلبى یا مغزى را شامل 
مى شود. وى افزود: در کســانى که ابتال به سکته مغزى 
یا خونریزى مغزى پیدا مى کنند، ممکن است عالوه بر 
نقایص عصبى، سردرد نیز داشته باشند؛ همچنین سردرد 

شدید در خونریزى در پرده هاى مغزى نیز وجود دارد.
رئیــس انجمن ســردرد ایران در پاســخ بــه اینکه آیا 
سردردهاى سمت چپ ســر خطرناك تر هستند، گفت: 
چنین قانون کلى وجود ندارد. اگرســردرد به دلیل وجود 

لخته در عروقى که سمت چپ مغز را خونرسانى مى کنند 
حادث شود، به دلیل اینکه کنترل سخن گفتن و کنترل 
حرکتى اندام هاى سمت راست در اکثر افراد با نیمکره چپ 

است، ممکن است خطرناك تر ارزیابى شود.
تقاء اظهار داشت: ســردردهاى ناگهانى، سردرد در حال 

افزایش، سردردى که همراه با عالئمى همچون 
ضعف دســت و پا، خواب رفتگــى آنها، 

اختالل تعادل و یا تارى دید باشــد 
نیاز به بررسى متخصص دارد چرا 

که ممکن است علت مهمى 
داشــته که در صــورت بى 
توجهى مى تواند خطرناك 
باشد. وى در رابطه با علت 
سردردهاى صبحگاهى هم 

گفت: علل متفاوتى مى توانند 
ســردردهاى صبحگاهى را ایجاد 

کنند؛ آرتروز گردن، فشارخون باال، ساییدن 
دندان ها بر روى هم در خواب، خر و پف هاى همراه 

با وقفه هاى تنفسى از علل شــایع هستند ولى افزایش 
فشار داخل جمجمه علت مهم و خوشبختانه کم شیوع تر 
است که ممکن است در زمان بیدار شدن از خواب سردرد 

بیشترى را باعث شود.
تقاء متذکر شــد: در صورتــى که ســردردهاى گاه به 
گاه به ســراغتان مى آید حتمًا تاریخ، مدت، شــدت و 
عوامل احتمالــى را یادداشــت کنید.ثبــت اطالعات 

سردرد به شــما و پزشــکتان در کنترل 
سردرد کمک خواهد کرد.

استعمال دخانیات به اشــکال مختلف، به یک عادت 
غیر قابل جایگزین براى بشر تبدیل شده است. این 
در حالى است که امروزه به خوبى ثابت شده که اعتیاد 
به دخانیات در کنار نابارورى، منجر به اختالالت در 
سیستم عصبى، ضعف بینایى و البته سرطان مى شود.

با این حال مصرف منظم برخى از غذاها و نوشیدنى ها 
براى کسانى که قصد کنار گذاشتن این نوع اعتیاد را 

دارند، خالى از لطف نیست:

تخمه آفتابگردان

 تحقیقات متعدد نشان داده اند که مصرف دانه هاى 
آفتابگرادن اثرى مشابه اثرات تنباکو بر روى ذهن فرد 
مى گذارد. همچنین این دانه ها باعث افزایش ترشح 
آدرنالین مى شودد. ویتامین هاى Bکمپلکس موجود 
در دانه هاى آفتابگردان به تغذیه سیستم عصبى کمک 
مى کنند. البته به دلیــل محتواى چربى باال، مصرف 

بیش از حد این دانه ها توصیه نمى شود.

شیر 

بعد از نوشیدن شیر، فرد سیگارى نسبت به سیگار بى 
میل مى شود. همچنین زمانى که فرد به دلیل کاهش 
انرژى به نیکوتین اشتیاق پیدا مى کند، پروتئین موجود 
در شیر مى تواند انرژى مورد نیاز این فرد را تامین کند. 
هر زمان که احساس کردید به سیگار نیاز دارید، یک 
جرعه شیر بنوشید و یا سراغ ماست یا پنیر بروید تا از 

سیگار صرف نظر کنید.

میوه هاى خشک

 تمام میوه هاى خشک شده از قبیل خرما و زردآلو، به 
دلیل بافت غنى و عطرى که دارند، مى توانند اشتیاق 

به سیگار کشیدن را کاهش دهند.

آجیل
 تعداد انگشت شــمارى از انواع آجیل مانند بادام و یا 

فندق، ذهن شما را از سیگار کشیدن منحرف خواهند 
کرد. همچنین این نوع از آجیل میان وعده اى بزرگ 

با مقادیر زیادى از مواد مغذى و پروتئین ها هستند.

آب

 براى کسانى که ســخت در تالش هستند تا سیگار 
را ترك کنند، نوشــیدن آب اهمیت زیادى دارد. آب 
باعث مى شــود شما احساس ســیرى کامل کنید و 
تمایل به استعمال سیگار نداشته باشید. عالوه بر این، 
افراد سیگارى اغلب از کمبود آب رنج مى برند و این 
نوشیدنى براى آنها ساده ترین راه براى غلبه بر عواقب 

سیگار مانند خشکى پوست است.

موز

 ایــن میــوه سرشــار از ویتامین هاى ضــرورى و 
مواد معدنى اســت که انرژى فــرد را تقویت کرده 
و اســترس ناشــى از نیاز بــه نیکوتیــن را کاهش

 مى دهد.

هویج

 سیگار رابطه تنگاتنگى با ابتال به سرطان دارد. هویج 
نیز یک ماده ضد ســرطان اســت. کاروتنوئیدهاى 
موجــود در هویج نه تنهــا به ترك ســیگار کمک

 مى کنند، بلکه از شما در برابر سرطان نیز محافظت 
مى نمایند. پس هر وقت تمایل به ســیگار کشیدن 

داشتید، سراغ مصرف هویج بروید.

چربى در بخش هاى مختلفى از بدن براى تامین انرژى 
ذخیره مى شود. بخشى از کبد هم از چربى تشکیل شده، 
اما باال رفتن حجم چربى ذخیره شده در کبد نشانه بیمارى 

کبد چرب است.
درمان اصلى بــراى بیماران کبد چــرب تغییر در رژیم 
غذایى و ورزش کردن اســت. اگرچه برخــى افراد باید 
براى درمان هاى بیشتر به پزشــک مراجعه کنند. رژیم 
غذایى براى بیمارى کبد چرب شــامل انواع مختلفى از 

خوراکى ها مى شــود. کاهش کالرى مصرفى و خوردن 
مواد غذایى طبیعى و حاوى فیبر باال، نقطه شروع خوبى 
اســت. مصرف خوراکى هاى حاوى کربوهیدرات هاى 
پیچیده، فیبر و پروتئین مى تواند به احســاس سیرى و 

تامین انرژى کمک کند.
برخى افــراد تمایل دارند بــراى درمان ایــن بیمارى 
رژیم هــاى غذایى خــاص همچون رژیــم گیاهى یا 

مدیترانه اى داشته باشند.
عالوه بر این توصیه ها، خوراکى هاى خاصى وجود دارند 
که ممکن اســت براى مبتالیان به بیمارى کبد چرب 
مناسب باشند. برخى از این مواد خوراکى مفید عبارتند از:

سیر 
 نتایج یک بررسى نشــان مى دهد مصرف مکمل هاى 
پودر سیر، وزن بدن و چربى را در مبتالیان به بیمارى کبد 

چرب کاهش مى دهد.

 اسیدهاى چرب امگا 3  
بازبینى نتیجــه یک بررســى حاکى از آن اســت که 

اســیدهاى چرب امگا 3 ســطح چربى کبد و کلسترول 
HDL را در بیمــاران مبتــال به کبد چــرب کاهش 

مى دهد.

 قهوه
 قهوه حاوى اسید کلروژنیک است. ترکیبى که خواص 
آنتى اکسیدانى و ضد التهابى دارد. همچنین به کاهش 
کلسترول و فشار خون کمک مى کند. عالوه بر این، قهوه 
به حفظ بدن در برابــر بیمارى کبد 

چرب کمک مى کند. 

بروکلى
 مصرف انواع مختلف ســبزیجات 
براى بیمارى کبد چرب مفید است 
اما بروکلى یکى از گیاهانى اســت 
که باید نســبت به گنجاندن آن در 
رژیم غذایى توجه ویژه اى داشــت. 
بررسى ها نشــان مى دهد مصرف 
طوالنى مدت بروکلى از تشــکیل 

چربى در کبد موش ها جلوگیرى مى کند.

چاى
 مصرف چاى براى اهداف پزشــکى روشى است که از 
هزاران سال قبل کاربرد داشته است. همچنین نتایج یک 
تحقیق نشان مى دهد چاى سبز به طور خاص به کاهش 

میزان چربى بدن و چربِى خون کمک مى کند.

گردو  
مغز گردو سرشــار از امگا 3 است. بررســى هاى انجام 
گرفته حاکى از آن است که مصرف گردو عملکرد کبد را 

در بیماران مبتال به کبد چرب بهبود مى دهد.

  سویا
 برخــى از پروتئین ها به حفــظ بدن در برابــر بیمارى 
کبد چــرب کمک مى کننــد. ســویا نیز بــه متعادل 
نگه داشــتن اثرات مصرف کربوهیدرات هاى ســاده 
بر بــدن کمک کــرده و ســطح قند خــون را کاهش

 مى دهد.

سردردهاى خطرناك را بشناسید

داروهاى تجویزى مى توانند نتیجه فوق العاده مثبتى 
براى مشــکالت آزاردهنده مانند انــواع آلرژى ها و 
فشار خون باال داشته باشند، اما آیا تا کنون به این فکر 
کرده اید که همین داروها مى توانند سالمت دندان هاى 

شما را به خطر بیندازند؟
یکى از مطالعات اخیر، در همین زمینه نشان مى دهد 
که وجود ارتبــاط بین مصرف داروهــاى مختلف و 
افزایــش خطر ابتال به مشــکالت دهــان و دندان، 

امکان پذیر است. 
محققان مى گویند عارضه جانبى شــایعى که در اثر 
اســتفاده از داروهاى تجویزى و غیرتجویزى نمایان 
مى شود، خشکى دهان است.در این حالت، بزاق کافى 
براى مرطوب نگهداشــتن دهان وجود ندارد و همین 
روند، خطر ابتال به عفونت هاى دهانى و پوســیدگى 
دندان هــا را به طور قابل توجهــى، افزایش مى دهد. 

دلیلش هم این اســت که اگر دهان خشــک باشد، 
باکترى ها مانند همیشه از دهان خارج نمى شوند.

داروهایى که باعث خشکى دهان مى شوند عبارتند از: 
_ داروهاى مورد استفاده در درمان بى اختیارى ادرارى.

_ داروهاى مورد استفاده در درمان افسردگى.
_ داروهاى مورد استفاده در درمان بى خوابى.

_ داروهاى مورد استفاده در درمان اختالل اضطرابى.
_ داروهاى مورد استفاده در درمان فشار خون باال.

ادوین تان، مسئول مطالعه این پژوهش در استکهلم، 
مى گوید که سالمندان به طور خاص در معرض خطر 
قرار دارند، چون آنان بیشــتر از انواع داروها استفاده 
مى کنند و معموًال مجبور مى شوند که سراغ داروهاى 

مخصوص بى اختیارى ادرارى بروند.
به گفته دکتر تان،  خشــکى دهان فقط خطر ابتال به 
پوسیدگى دندان ها را بیشــتر نمى کند، بلکه مى تواند 

وضعیت تغذیه اى افراد را هم تحت تأثیر قرار بدهد. در 
واقع، خشکى دهان در فرآیند جویدن و بلعیدن اختالل 
ایجاد مى کند و حتى باعث مى شود که بعضى از افراد در 

این شرایط واقعا کمتر از دیگران غذا بخورند.
هارولد کاتز، دندان پزشــک مى گوید که این مشکل 
به نحوه اثرگذارى داروهاى مختلــف بر غدد بزاقى 
دهان بستگى دارد. البته این مکانیسم مى تواند در هر 
دارویى با داروى دیگر متفاوت باشد. این دندان پزشک 
مى گوید که براى محافظت از دندان ها لزومى ندارد که 

داروهاى ضرورى خودتان را مصرف نکنید.
کاهش خشکى دهان ناشى از مصرف داروها

_استفاده نکردن از دهان شویه هاى بتنى بر الکل.
_ استفاده از خمیردندان هایى که حاوى لوریل سولفات 

سدیم نیستند.
_ نوشیدن آب به مقدار زیاد.

استخوان هاى کم کارى که هر روز ساعت ها در یک 
وضعیت ثابت قرار مى گیرند، اســتخوان هایى که 
صاحبان شــان با قدم زدن میانه اى ندارند و ماشین 
سوار شده اند و استخوان هایى که به جرم احاطه شدن 
با چربى ها، قربانى رژیم هاى غذایى ناسالم شده و از 
موادخوراکى ضرورى محروم هستند، زودتر از آنچه 

صاحبان شان انتظار دارند، پیر مى شوند.
شاید به همین دلیل اســت، که پوکى استخوان، به 
عنوان یکى از بیمارى هاى شــایع عصر ما معرفى 
مى شود و تنها زنان واردشــده به دوران یائسگى را 
قربانى خود نمى کند. گرچه زنان، چندبرابر بیشــتر 
از مردان، مســتعد ابتال به پوکى استخوان هستند، 
اما ســبک زندگى امروزى، عمر اســتخوان هاى 
مردها را هم کاهش داده و حتى زنان جوان را قبل 

از پاگذاشتن به یائسگى، گرفتار خود کرده است.

به شجره نامه تان نگاه کنید
سابقه خانوادگى شما، این بار هم تعیین کننده است. 
محققان مى گویند اگر والدین شــما استخوان هاى 
پوکى داشــته اند، باید از همین امروز زیرنظر یک 
متخصص، سالمت اســتخوان هاى تان را بررسى 
کنید و زودتر از آنچه که توصیه شــده، غربالگرى 

پوکى استخوان را انجام دهید.

یکجانشین نباشید
کارهایى که مجــال تحرك را از شــما مى گیرند 
و فرصــت ورزش کــردن را هم براى تــان فراهم 
نمى کنند، اســتخوان هاى تان را براى پوك شدن 

آماده مى کنند.

از سرطان پیشگیرى کنید
درمان هایى که بــراى بیمارى ســرطان توصیه 
مى شــوند، باعــث پوك شــدن اســتخوان ها 
مى شــوند. به گفته متخصصان، شــیمى درمانى 
و پرتودرمانــى بــر ســالمت اســتخوان ها تاثیر 

مى گذارند.

رژیم ضدالتهاب بگیرید
تنها مصرف لبنیات و خوراکى هاى حاوى کلســیم 
نیســت که به حفظ سالمت اســتخوان ها کمک 
مى کند. انتخــاب رژیم غذایــى ضدالتهابى که از 
ســبزیجات، میوه ها و موادپروتئینــى باکیفیت پر 
شــده، مى تواند به پیشــگیرى از پوکى استخوان 
کمک کند. به گفته متخصصان اگر به اندازه کافى 
منیزیم، ویتامین C، ویتامین K و فســفر دریافت 
کنید، کمتر دچار پوکى اســتخوان ناشى از التهاب 

بافت ها مى شوید. 

چطور مى توانید 
احتمال پوك شدن استخوان هاى تان را کاهش دهید؟

داروهایى که دندان ها را داروهایى که دندان ها را 
خراب مى کنند!خراب مى کنند!

سالمتسالمت

ت چپ مغز را خونرسانى مى کنند 
که کنترل سخن گفتن و کنترل 
راست در اکثر افراد با نیمکره چپ 

اك تر ارزیابى شود.
ردهاى ناگهانى، سردرد در حال 

ننچون مراه با عالئمى هم
ب رفتگــى آنها،

 دید باشــد 
راراراراراراراراراراچراچراچراچرا  دارد 
ىىىهمىىى
ى بى
اكك

علت 
 هم 

 توانند 
ى را ایجاد 

خون باال، ساییدن 
خواب، خر و پف هاى همراه 

لل شــایع هستند ولى افزایش 
ت مهم و خوشبختانه کم شیوع تر 
 زمان بیدار شدن از خواب سردرد 

ورتــى که ســردردهاى گاه به 
ید حتمًا تاریخ، مدت، شــدت و 
داشــت کنید.ثبــت اطالعات 

سردرد به شــما و پزشــکتان در کنترل
سردرد کمک خواهد کرد.

ل 

رناك را بشناسیددرناك را بشناسید

خوراکى هایى
 براى کمک به ترك سیگار

مبتالیان به کبد چرب
 چه خوراکى هایى مصرف کنند؟

مطالعات جدیدى نشــان مى دهد که 
ورزش با شدت زیاد حتى در زمان کم، 

باعث افزایش کارایى حافظه مى شود.
محققان دانشگاه مک مستر دریافتند 
که 20  دقیقه ورزشى با شدت زیاد باعث 

افزایش کارایى حافظه مى شود.
بررســى ها نشــان داده اســت کــه 
ورزش هاى اینتــر وال (کوتاه مدت و 
شــدید) بهترین گزینه هستند و انجام 
آنها به مدت شش هفته  توانایى حافظه 

را افزایش مى دهد.
یافته هاى جدید مى تواند به افراد سالمند 
کمک کند تا از کم شدن حافظه براى 

افزایش سن جلوگیرى کنند. 

20  دقیقه ورزش 
شدید،حافظه را 
بهبود مى بخشد
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اقدامات خیرخواهانه سلطان
«معروف» هنوز معترض است! 

ماجراى مربى تایلندى کبدى ورزش ایران را یک روز کامل در نوردید.
مسئوالن ورزش کبدى شاید باورشان نمى شد که ماجرا این چنین سر و صدا کند. 
حاال مى توانند بگویند یک عکاس شیطنت کرده اما آنها با مشکلى روبرو شده اند 
که فکرش را نمى کرده اند. در آن سالن نه فقط یک مرد که تقریبا تمام مربیان تیم 

هاى خارجى شرکت کننده با پوشش مخفى رفت و آمد داشته اند. تصاویر بعدى از 
آن اتفاق نشان داده مربیان تیم هاى دیگر هم رفتند و آمدند. حاال اینکه اصال چرا 
چنین محدودیتى را در سالن گذاشته بودند؟ در سالنى که خانم ها حجاب هاى شان 
را رعایت کرده بودند و جالب است تیم هاى ملى ما با همین شرایط به مصاف رقبا در 

خارج از مرزها مى روند و همین مردها هم در سالن حضور دارند. 
به نظر مى رسد مسئوالن ورزشگاه ســختگیرى نکرده اند و یا شاید نمى توانستند 
بیش از این سختگیرى کنند. شاید بهتر بود میزبانى رقابتى که نمى دانستیم چطور 

باید برایش فکرى کنیم تا اینچنین باعث توهین به حجاب شویم را نگیریم.

نصف جهان  با اظهارات هفته گذشته کرانچار کامال مشخص 
شده  که یکى از خریدهاى قطعى  سپاهان در نقل و انتقاالت 

زمستانى، یک گلر نامدار ایرانى خواهد بود.
لى اولیویرا فصل گذشــته یکى از بازیکنان خارجى بود که با 
نظر مساعد عبدا...ویسى به سپاهان اضافه شد. این دروازه بان 
برزیلى که در ابتداى فصل با انتقادات زیادى نیز نســبت به 
اضافه وزنش روبه رو بود، رفته رفته شرایط بهترى پیدا کرد و به 
خصوص در 6 دیدار انتهایى لیگ شانزدهم که کرانچار هدایت 
تیم را برعهده داشت و سپاهان 13 امتیاز کسب کرد، یکى از 
بازیکنان کلیدى تیم بود؛ موضوعى که موجب شــد کرانچار 

خواستار تمدید قرارداد با او شود.
اما نمایش او در لیگ هفدهم مطابق انتظارات کرانچار نبود، 
اگرچه در برخى دیدارها مانند دیــدار برابر ذوب آهن بهترین 

بازیکن زمین بود و بارها مانع از فروپاشى دروازه تیمش شد.

عملکرد ُپر فراز و نشــیب اولیویرا که در برخى بازى ها خیلى 
خوب بود و در برخى دیدارها نظیر بازى برابر پیکان و صنعت 
نفت با اشــتباهات خود موجب از دست رفتن امتیازات مهمى 
مى شــد، در نهایت کرانچار را وادار کرد تا تصمیمى جدى در 
مورد او بگیرد و بر همین اســاس این گلر برزیلى طى 2 بازى 

آینده به نیمکت تیم منتقل شده است.
البته این انتهاى ماجرا نیست و به نظر مى رسد، اولیویرا نیز مانند 
ژایرو در پنجره زمستانى از سپاهان جدا خواهد شد و باید او را 

دومین دیپورتى سپاهان در این فصل بدانیم
سرمربى سپاهان که این روزها به شدت تحت فشار است،  هفته 
گذشته بخشى از کنفرانس خبرى خود را به معضل تیمش در 
چارچوب دروازه اختصاص داد و در این باره گفت:  در 6 هفته اى 
که من به سپاهان آمدم لى خوب کار کرد و ثبات داشت اما در 
این فصل نمایش خوبى نداشت و به غیر از دیدار با ذوب آهن 

در سایر بازى ها نمایش درخشــانى ارائه نداد، به ویژه دیدار با 
صنعت نفت که بجز پنالتى، روى دو ضربه ایستگاهى ضعیف 

عمل کرد. 
او در ادامه عنوان کرده است: «من ابتداى فصل مهدى رحمتى، 
شهاب گردان یا رحمان احمدى را مى خواستم ولى باشگاه هر 

سه بازیکن اجازه حضورشان در تیم دیگرى را نمى دادند. 
در حال حاضر اما شرایط این سه دروازه بان به گونه اى مشابه 
رقم خورده است؛ مهدى رحمتى به نیمکت نشین مطلق آبى 
پوشان پایتخت بدل شده و رحمان احمدى و شهاب گردان نیز 
وضعیت بهترى از این جهات در تیم هاى خودشان ندارند و با 
این وصف شرایط براى مذاکره سپاهان با هر سه گلر سابقش 
فراهم است و حاال باید دید ســرمربى کروات سپاهان براى 

جذب کدامیک از این سه گلر عالقه نشان مى دهد.
الزم به ذکر است در کنار اسامى ذکر شده از علیرضا بیرانوند، 

علیرضا حقیقى و همینطور وحید شیخ ویسى براى حضور در 
چارچوب دروازه سپاهان نام برده مى شود؛  

   طبق اطالعــات به دســت آمده توســط  گروه ورزشــى 
نصف جهان، ســید مهدى رحمتى، شــهاب گردان و رحمان 
احمدى که هر سه سابقه  حضور در سپاهان را در کارنامه دارند 
و با این تیم قهرمان ایران شده اند تالش هاى زیادى را انجام 
داده اند تــا بتوانند به اصفهان بازگردنــد. رحمتى تماس هاى 
زیادى با سپاهانى ها داشته و اشتیاق باالى خود براى بازگشت 
را نشان داده است. شــهاب گردان و رحمان احمدى نیز اعالم 
آمادگى براى بازگشت کرده اند. به نظر مى رسد عالقه کرانچار 
در بین این سه گزینه ابتدا به شهاب و در درجه دوم به سید مهدى 
رحمتى اســت و رحمان احمدى خیلى شانسى براى بازگشت 
ندارد. مگر اینکه دو گزینه نخســت کرانچار بــراى دریافت 

رضایتنامه از باشگاه هاى متبوعشان با چالش مواجه شوند.

کمک هاى انسانى و مالى همچنان در راه کرمانشاه هستند و این بار على پروین 
با حضور در مناطق باعث دلگرمى مردم آسیب دیده شد.

پروین یکى از آن دسته از ورزشــى هایى است که در مواقع بحرانى کمک رسان 
اطرافیان بوده و در اتفاقاتى اینچنینى که همبستگى ملى را مى طلبد او پیش قدم 
است. اسطوره فوتبال ایران با حضور در بخشى از مناطق زلزله زده به خانواده هاى 
آسیب دیده سر زد و از مشــکالت آنها مطلع شد. پروین کمک هاى مردم استان 
البرز را با خود به کرمانشاه برده بود و آنجا نیازهایى جدید را بررسى کرد و در آینده 

همچنان در تالش براى رفع آن خواهد بود.
تاثیرگذار ترین صحنه اى که پروین با آن رو به رو شد مالقات با نوزادى بود که 
مادرش در زلزله زیر آوار مانده بود و حاال کســى براى نگهدارى این نوزاد وجود 
ندارد. پروین از اطرافیان نوزاد خواست تا او را به تهران ببرند و خودش او را بزرگ 
کند تا وقتى که به سن قانونى برسد و هر طور صالح بداند به زندگى ادامه دهد؛ 
اما این موضوع پذیرفته نشد. گویا پدر نوزاد همچنان زنده است و اهالى در حال 

پیدا کردن او هستند.
 پروین پس از سرکشــى به چادر ها به زمین هاى خاکى رفت تا بســاط فوتبال 
را پهن کند. ســاعاتى را بچه هــا کنار پروین بــه فوتبال پرداختنــد تا کمى با 
حضور او جو مناطق آسیب دیده به ســمت مثبت تغییر کند. على پروین و نیکى 
کریمى که هر دو براى سرکشــى به مناطق زلزله زده به کرمانشاه رفته بودند در 
فرودگاه این شــهر با هم مالقات کردند تا این چرخه کمــک ها همچنان ادامه

 پیدا کند.
جواد خیابانى هم  یک بار دیگر راهى کرمانشاه شد تا محموله جدید کمک هاى 
خود را به مناطق آسیب دیده برساند. حجم زیادى از پوشاك، مواد خوراکى، اسباب 
بازى، مایحتاج روزمره، پول نقد، کانکس براى کســانى که وسیله کار خود را در 
جریان زلزله از دست دادند هم توســط خیابانى یک بار دیگر راهى غرب کشور 
شــدند تا با تداوم این کمک هاى داوطلبانه شــرایط مردم زلزله زده کمى تغییر

 پیدا کند.

در بازى هفته پیش تیم هاى والیبال شهردارى ارومیه و پیکان که به دلیل اعتراض 
بازیکنان دو تیم به قضاوت داوران نیمه کاره ماند باز هم سعید معروف نقش اول را در 

این اعتراض ها داشت.
کاپیتان ملى پوش تیم پیکان سال هاست این رویه را هم در تیم هاى باشگاهى و هم در 
تیم ملى والیبال دنبال کرده و هر زمان که اتفاقات باب میل او نباشد اعتراض مى کند. او 
که جزو بازیکنان باتجربه تیم ملى والیبال هم محسوب مى شود در بازى تیمش مقابل 
شهردارى ارومیه در شــرایطى به راى داوران اعتراض کرد که کارشناسان داورى 
اعتقاد دارند این راى هیچ مشکلى نداشت اما معروف با برخورد تندى که با داوران به 
خصوص داور دوم داشت باعث شد راى تغییر کند و این بار تیم شهردارى ارومیه به 

نشانه اعتراض زمین را ترك کرد.
بازى زیبایى که تا ست پنجم ادامه پیدا کرده بود به خاطر اعتراضات غیر حرفه اى 
معروف و برخى بازیکنان دیگر نیمه کاره ماند. هر چند نمى توان اقدام برخى هواداران 

تیم شهردارى ارومیه که توهین هایى را به معروف کردند نادیده گرفت.
اى کاش بازیکنانى مثل معروف که در سال هاى پایانى دوران حرفه اى خود هستند 
کنترل بیشترى روى رفتار خود داشته باشند ورزشکاران بسیار بزرگ تر و «معروف  تر» 

از کاپیتان تیم ملى والیبال ایران بودند که در حال حاضر دیگر یادى از آنها نمى شود.

ما که نمى توانیم چرا میزبانى مى گیریم؟

خیز عقاب ها براى
 پرواز به اصفهان!

سعید آذرى مدیرعامل باشگاه ذوب آهن  در گفتگو با 
مهر، به مسائل روز فوتبال و نیز بحث پیدا شدن بطرى 
مشکوك در جریان بازى ذوب آهن با فوالد پرداخت که 

این بخش از گفتگوى آذرى با مهر را بخوانید:

تیم شــما مقابل فوالد باخت و این 
باخت به خاطر پیدا شدن یک بطرى 
مشکوك، جنجالى شد. ارزیابى شما 

از این مسابقه چه بود؟
 از لحاظ فنى که بایــد امیر قلعه نویــى درباره بازى 
صحبت کند و من نمى توانــم به آن ورود کنم. درباره 
مباحث حاشیه اى هم باید بگویم اگر قرار باشد نتیجه 
یک مسابقه به خاطر بطرى و محتویات آن تغییر کند، 

همان بهتر که فوتبال نباشد. شما عقاید مرا مى دانید. 
بنده به خرافه پرستى و جادو اعتقادى ندارم. ما خدایى 
داریم که قدرت الیزال دارد و به انسانها قوت قلب مى 
دهد. یک بطرى قدرت تعیین نتیجــه بازى را ندارد. 

امیدوارم ما تالشمان را بیشتر کنیم.
 سئوالى که مطرح مى شود این است 
که چرا عکس بطــرى در کنار زمین 
گرفته نشد و این عکس مربوط به بعد 

از بازى در یک اتاق بود؟
ما نباید وقتمان را با این مسائل هدر بدهیم. باید روى 
ارتقاى ســطح تمرینات و برنامه ریزى تمرکز کنیم و 
هرچه سریعتر عملیات عمرانى ورزشگاه فوالدشهر را 

به پایان برسانیم.

آیا شما به عنوان مدیرعامل باشگاه 
ذوب آهن پیگیر این اتفاق نبودید و به 
عنوان مثال، دوربین هاى ورزشگاه را 

چک نکردید؟
 نه خودم و نه همکارانم براى این کارها وقت نداریم که 
ببینیم یک بطرى از کجا سر در آورده است. این مسائل 
قشنگ نیست و طرح آن باعث دلزدگى مردم از فوتبال 
مى شود. اگر یادتان باشد گفته بودم که کشورهایى مثل 
مکزیک، جاماییکا و کشورهاى آفریقایى مهد خرافه و 
جادو هستند و اگر قرار بود این مسائل تاثیرگذار باشد، 
آنها هر کدام 10 بار قهرمان جام جهانى شده بودند. ما 
باید به دنبال تالش و تمرکز بیشــتر روى تمرینات و 

برنامه ریزى باشیم.

آذرى:  به خرافه پرستى و جادو اعتقادى ندارم

مدافع ملی پوش سپاهان: 

اعصابمان به هم ریخته است
 مدافع ملی پوش تیم ســپاهان مــی گوید براي رســیدن به جام 
جهانی روســیه از هیچ تالشی دریغ نخواهد کرد. ســعید آقایی در 
گفتگو یى درباره شرایط نامناسب سپاهان، ناکامی هاي اخیر، آینده 
تیمش، حضور در تیم ملی و برخی مسائل دیگر صحبت هایی را انجام 

داد که ماحصل آن را در ادامه می خوانید:
■ نتایجی که ســپاهان این فصل کسب کرده، اعصاب همه مان را 
بهم ریخته است. واقعا فشار زیادي را تحمل می کنیم. نمی دانم چرا 
اینطور شــده، یک هفته می بریم و هفته بعد راحــت و در حالی که 
حقمان نیست می بازیم. این شرایط واقعا اذیت مان می کند و همه 

ما ناراحت هستیم.
■ تیم ما تمرینات خوبی را پشت ســر می گذارد و همه فاکتورها را 
براي موفقیت داریم اما نتیجه نمی گیریم. انشــاءاهللا نیم فصل چند 
بازیکن خوب جذب می کنیم تا تیم به ثبات برســد و بتوانیم نتایج 

بهتري کسب کنیم.
 ■ اطمینان دارم که تیم ما در آینده شــرایط بهتــري پیدا می کند. 
در باشگاه ســپاهان مدیریت و کادرفنی همه تالش شان را انجام 
می دهند و مشــکلی از این بابت نداریم. بی تردید بدشانسی عامل 
اصلی ناکامی ها اســت اما شــک ندارم در نیم فصل دوم روزهاي

 فوق العاده اي براي هواداران سپاهان رقم می خورد. ان شاءا... همه 
چیز درست می شود.

■ شرایط بدنی خودم خوب است. از نظر جســمانی بسیار سرحال 
هستم و مثل همه بازیکنان از هیچ کوششی براي موفقیت تیم دریغ 

نخواهم کرد. 
■ ان شــاءا... در بازي هاي بعدي همه چیز بهتر می شود و من نیز 

سهم خودم را به اجرا می گذارم.
■ شرایط تیم ملی خداراشکر خوب است. من نیز کنار سایر بازیکنان 
تمریناتــم را انجام می دهم. هدفم این اســت که در لیســت نهایی 
جام جهانی حضور داشته باشــم. بی تردید آرزوي هر بازیکنی است 
پیراهن تیم ملی را بپوشد و من نیز حاال که به این مهم رسیدم، هر کاري 

می کنم تا بتوانم آن را حفظ کنم و در جام جهانی به میدان بروم.
■ میالد محمدي بازیکن خیلی خوب و دوســت من اســت. او در 
تیم ملی عملکرد فوق العاده اي داشــته اما مصدومیتی که برایش 
پیش آمد، بدشانسی بود. امیدوارم هرچه زودتر خوب شود و برگردد 
و در تیم ملی و باشــگاه موفق باشــد. من نیز در کنار میالد رقابت 
می کنم و هرچه کی روش درباره بــازي کردن صالح بداند، همان 

می شود.

 .
ا شاید نمى توانستتند 
 نمى دانستیم چططور 

یم را نگیریم.
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عراق باز هم سهمیه نگرفت

 بهترین بازیکن فوتســال آســیا جایزه اش را به مردم زلزله زده 
کرمانشاه تقدیم کرد.

اصغر حسن زاده درباره اینکه سومین بار به عنوان مرد سال فوتسال 
آسیا انتخاب شد گفت: خدا را شکر مى کنم که براى سومین بار به 
این عنوان رســیدم.  به نمایندگى از هم تیمى هایم در این مراسم 
دعوت شدم و خوشــحال هستم براى ســومین بار به این عنوان 

رسیدم. از اینکه در این مراسم هستم، بسیار خوشحال هستم.
او ادامه داد: از هم بازى هایم، مربى ها و مدیرعامل باشگاه گیتى 

پسند و تیم ملى که همیشه من را حمایت کردند، تشکر مى کنم و 
پدر و مادرم که همیشه من را کمک کردند.

مرد سال فوتسال آسیا در سال 2017 در مورد جایزه اش گفت: این 
جایزه را تقدیم مى کنم به هموطنان خوبــم در مناطق زلزله زده، 
امیدوارم من را در غمشان شریک بدانند و هرکارى از دستم بر بیاید 

برایشان انجام مى دهم.
او در پایان در پاسخ به این سئوال که چند سال دیگر فوتسال را ادامه 
مى دهد هم گفت: از نظر من سن مهم نیست؛ تا هر زمان که بتوانم 

تیم  به 

م  باشگاهى ا
و تیم ملــى کمک کنم ادامــه مى دهم و 
امیدوارم سال هاى خوبى در انتظارم باشد. 

فدراسیون فوتبال آسیا باز هم به نمایندگان عراق مجوز حضور در مسابقات لیگ 
قهرمانان را نداد.

در شرایطى که پیش بینى مى شد با توجه به افتتاح چند ورزشگاه مدرن در کشور 
عراق و پایان مشکالت امنیتى این کشــور، عراق بتواند از سهمیه 1+1 خود در 

مسابقات لیگ قهرمانان آسیا استفاده کند؛ اما این اتفاق رخ نداد.
با تصمیم کمیته برگزارى مسابقات و تأیید کمیته اجرایى، عراق در مرحله گروهى 
و مرحله حذفى هیچ نماینده اى ندارد و نمى تواند در این مسابقات حضور داشته 

باشد.
در فصل جارى مسابقات تیم هاى کشــورهاى بحرین، اردن و هند این فرصت را 
دارند تا با خلق شــگفتى، راهى مرحله گروهى شوند و در مسابقات حضور داشته 

باشند.
همچنین کشور کویت نیز مانند سال هاى گذشــته به دلیل مشکالت سیاسى و 

دخالت دولت در امور فوتبال اجازه استفاده از سهمیه خود را ندارد.
 در کنار کشور کویت، دو کشور لبنان و ســوریه نیز نتوانستند سهمیه حضور در 
مسابقات لیگ قهرمانان آســیا را کسب کنند تا ســهمیه این کشورها به دیگر

 تیم ها منتقل شود.

  جایزه ام تقدیم به مردم کرمانشاه!

مسافرى از هند درراه اصفهان!مسافرى از هند درراه اصفهان!

دژآگه:  زمستان، تیم جدید 
خودم را انتخاب مى کنم

هافبک تیم ملى ایــران درباره حضور ایران در جــام جهانى به صحبت 
پرداخت.اشکان دژآگه کاپیتان تیم ملى فوتبال ایران امیدوار است دومین 
حضور موفقیت آمیز خود را در جام جهانى سپرى کند. با این حال او یک 

مشکل دارد و آن هم این است که بدون باشگاه است.
اشکان دژآگه درباره شــرایط خود گفت: اوضاع نباید اینطور پیش برود. 
شــرایط خیلى خوبى دارم و کامًال آماده هســتم. من با شرایط خوبى به 
ولفسبورگ آمدم ولى دچار یک مصدومیت و مشکل عضالتى شدم و در 
تابستان قرارداد من تمدید نشد. من با مربى شخصى در برلین کار مى کنم 

و قطعاً در زمستان تیم خودم را انتخاب مى کنم.
او درباره حضور در تیم ملى ایران گفت: «کارلوس کى روش» روى من 
حساب ویژه اى باز کرده است و من را بازیکن کلیدى تیم مى داند و رابطه 

خیلى خوبى با او دارم.
اشکان دژآگه سابقه 158 بازى باشگاهى در بوندسلیگا و 43 بازى در لیگ 

برتر انگلیس را دارد.
ایران هیچگاه از گروه خود به دور دوم جام جهانى صعود نکرده است و این 

بار دژآگه امیدوار است که این اتفاق رخ دهد.
کاپیتان تیم ملى ایران اضافه کرد:تیم ما واقعاً این توانایى را دارد که به دور 
دوم جام جهانى راه یابد. این تیم مى خواهد در روسیه تاریخ ساز شود و به 

عنوان اولین تیم تاریخ ایران به دور دوم جام جهانى راه یابد.
او درباره احتمال رویارویى با آلمــان در جام جهانى 
گفت:  اگر ایــن اتفاق بیافتد بــراى من جذاب 
مى شــود و یک دیدار رؤیایى خواهد بود. 

آلمان مثل خانه من است.

نصف جهان  پلى آف لیگ قهرمانان آسیا یک سورپرایز جالب 
توجه براى ایران و اصفهان دارد. مسافرى از هند به اصفهان 
مى آید تا شاگردان امیر قلعه نویى کار راحتى براى راهیابى به 

مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا داشته باشند.
بعد از آنکه فدراسیون فوتبال ایران از بین چهار تیمى که جواز 
حضور در لیگ قهرمانان آسیا را به دســت آورده بودند، نفت 
تهران را به دلیل مشــکالت مالى کنار گذاشــت، ذوب آهن 
جایگزین این تیم شــد تا شــاهد تداوم حضور یک نماینده 

اصفهانى در این رقابت ها باشیم.
با تأییدیه اى که فدراســیون فوتبال ایران بر نام ذوب آهن زد، 
کنفدراســیون فوتبال آســیا نیز نام تیم هاى حاضر در مرحله 
گروهى لیگ قهرمانان آســیا در فصل 2018 را معرفى کرد 
که یک اتفــاق مثبت دیگر براى نمایندگان ایــران و به ویژه 

ذوبى ها رخ داد.
طبق اعــالم AFC در فصــل جدید لیگ قهرمانان آســیا 
تنها دو تیم عربســتانى در این رقابت ها حضور دارند و عراق 
هم هیچ نماینده اى نخواهد داشــت که با این اوضاع سه تیم 
ایرانى(پرسپولیس، اســتقالل تهران و تراکتورسازى) به طور 
مستقیم در مرحله گروهى شرکت مى کنند و ذوب آهن هم در 

پلى آف به مصاف حریفى از کشور هند خواهد رفت.
کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه دیدارهاى مرحله پلى آف لیگ 
قهرمانان آســیا را نیز همراه با تیم هایى که در این مسابقات 
حاضر خواهند بود،معرفى کرد که براســاس آن مشخص شد 
تیم ذوب آهن روز سه شنبه، دهم بهمن ماه در اصفهان میزبان 
آیزاول هند خواهد بود و  به نظر نمى رســدکار چندان سختى 
برابر این تیم که سال گذشته به قهرمانى در لیگ فوتبال این 

کشور رسید، داشته باشد.
سایت ورزش ســه، خبرگزارى تسنیم  و ســایر  رسانه ها با 
مشخص شدن حریف هندى ذوب آهن اطالعاتى را در مورد 

این تیم منتشر کردند.
چندى پیش فصل جدید لیگ فوتبال هند آغاز شــد که تیم 

آیزاول در نخســتین مسابقه به تســاوى 2 بر 2 مقابل بنگال 
شرقى رسید اما آنها سال گذشــته و در 18 دیدارى که انجام 
دادند 11 برد، چهار تســاوى و ســه باخت در کنــار 24 گل 
زده و 14 گل خورده داشــتند تــا با این آمــار و 37 امتیاز که 
تنها یک امتیــاز از تیم دوم بیشــتر بود، به قهرمانى دســت

 پیدا کنند.
آیزاول که در دومین سال حضورش در لیگ برتر هند توانست 
به قهرمانى برســد، یک ســرمربى 39 ســاله پرتغالى به نام 
«پائولو خورخه منزس» دارد کــه در فصل جدید هدایت این 
تیم را برعهده گرفته، در دوران بازى یــک مدافع بوده اما در 

کارنامه اش عضو تیم مطرحى نبوده است.
بیشتر شــاکله تیم را بازیکنانى از این کشور تشکیل مى دهند 
و شــش بازیکن خارجــى در فهرســت این تیم به چشــم 
مى خورند؛ مسیح سیغانى(مدافع ملى پوش افغانستانى)، کریم 
اوموالجا(مدافع نیجریه اى)، آندِر لونسچو(هافبک رومانیایى)، 
یوگو کوبایاشى(مهاجم ژاپنى)، الفرید جریان(مهاجم لیبریا) و 
لئونس دودز زیکاى(مهاجم ساحل عاج) لژیونرهاى تیم آیزاول 
هند، حریف ذوب آهن در مرحله لیگ قهرمانان آسیا هستند که 

به نظر نمى رسد کار دشوارى براى نماینده ایران رقم بزنند.
از بین بازیکنان آیزاول هند مســیح ســیغانى کمى آشــناتر 
از ســایر نفرات اســت؛ مدافع ملى پــوش افغانســتانى که 
همراه تیم کشــورش روز دهــم فروردین مــاه 95 به ایران 
آمد تا در دیدار مرحلــه مقدماتى جام جهانــى 2018 که در 
ورزشــگاه تختى به مصــاف ســنگاپور رفتند، بــه میدان

 برود.
 به هــر تقدیر  این قرعــه و حضور این رقیــب در اصفهان ر
ا مى توان اتفاق خوشایندى براى فوتبال باشگاهى کشورمان 
دانســت که بتواند با عبور از پلى آف چهار ســهمیه خود در 
این رقابت ها را کامل کند.اما یک نکتــه دیگر در مورد لیگ 
قهرمانان آســیا که  آن هم مى تواند براى فوتبال کشورمان 

خوشایند باشد:

 فدراسیون فوتبال عربستان بعد از بررسى پرونده مالى و شرایط 
تیم هاى این کشور که موجب صدور مجوز حرفه اى آنها مى شد، 
به باشگاه هاى الهالل و االهلى اجازه داد تا در فصل جدید لیگ 
قهرمانان آسیا حضور پیدا کنند؛ اما به دلیل اینکه به غیر از آنها، 
پنج تیم دیگر باالى جدول فصل گذشته سوپر لیگ حرفه اى 
این کشور موفق نشدند مجوزهاى الزم را بگیرند، نتوانستند 

آسیایى شوند.
در فصل 17-2016 لیگ حرفه اى عربستان تیم الهالل به مقام 
قهرمانى رسید، االهلى جایگاه دوم را به دست آورد و تیم هاى 
النصر و االتحاد در رده هاى ســوم و چهارم جاى گرفتند که 
طبیعتًا باید در لیگ قهرمانان حضور مى یافتند؛ اما فدراسیون 

فوتبال عربستان براى آنها مجوز حرفه اى صادر نکرد.
بر اساس قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا تنها تیم هاى نیمه 
باالى جدول هر کشور مى توانند جایگزین تیم دیگرى در لیگ 
قهرمانان شــوند و با توجه به اینکه لیگ حرفه اى عربستان 
14 تیمى اســت و تیم هاى النصر، االتحاد، الرعد، الشباب و 
التعاون که به ترتیب در جایگاه هاى سوم تا هفتم فصل 2017-
2016قرار گرفتند؛ اما نتوانستند مجوز حرفه اى بگیرند، از لیگ 

قهرمانان کنار گذاشته شدند.
فدراسیون فوتبال عربستان قصد داشت از تیم هاى نیمه دوم 
جدول فصل گذشته که توانسته اند مجوز حرفه اى کسب کنند 
دو نماینده دیگرش را براى لیگ قهرمانان معرفى کند؛ ولى با 
توجه به نقض نمودن و مغایرت داشتن با قوانین AFC چنین 
اجازه اى به آنها داده نشد تا تنها الهالل و االهلى از این کشور 

براى رقابت هاى آسیایى باقى ماندند.
با توجه به حذف دو تیم عربستانى از فصل 2018 لیگ قهرمانان 
آسیا مطمئنًا دردسر نمایندگان ایران با تیم هاى این کشور به 
نصف خواهد رســید و در بین چهار گروه، تنها دو تیم ایرانى 
همانند فصل قبل به اجبار بازى هاى رفت و برگشتشان را در 
زمین بى طرف مقابل عربستانى ها برگزار کنند؛ اما دو تیم دیگر 

ایرانى مى توانند در خانه از حریفان خود میزبانى داشته باشند.

طبق گزارش هاى منتشر شده،به دلیل رایزنى ها و پیگیرى هاى 
مستمر فدراسیون فوتبال عربستان بعید به نظر مى رسد تیم هاى 
این کشور براى برگزارى مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به ایران 
بیایند و به احتمال فراوان همانند ســال گذشته دو تیم ایرانى 
باید در زمین بى طرف دیدارهایشان را برابر الهالل و االهلى 

برگزار کنند.
البته به این نکته باید توجه داشــت الهالل و االهلى در فصل 
اخیر لیگ قهرمانان آســیا تنها دو تیم عربســتانى بودند که 
از گروهشــان صعود کردند و در مرحله حذفــى هم با اینکه 
پرسپولیس توانســت االهلى را در مرحله یک چهارم نهایى 
کنار بزند، اما در بازى رفت نیمه نهایى شکست سنگینى مقابل 
الهالل متحمل شد و در مرحله گروهى نیز پس از همین تیم 

در جایگاه دوم ایستاد.
این نکته را نیز باید اضافه کرد که اســتقالل تهران در مرحله 
گروهى هر دو مسابقه برابر التعاون عربستان را با پیروزى پشت 
سر گذاشت و استقالل خوزستان نیز از دو دیدار گروهى با الفتح 
عربستان 4 امتیاز گرفت؛ اما در گروه C ذوب آهن در دو مسابقه 
برابر االهلى شکست خورد و در گروه D هم پرسپولیس دو بار 

با الهالل مساوى کرد.
با این نتایجى که در فصل گذشته لیگ قهرمانان به دست آمده، 
تنها این مزیت براى دو تیم ایرانى خواهد بود که در کشور ثالث 
با تیم هاى عربستانى رقابت نمى کنند وگرنه الهالل و االهلى، 
دو تیم مدعى دور قبل براى فصل جدیــد هم حضور دارند و 
مى توانند براى دو نماینده ایران دردسرساز شوند. به گزارش 
نصف جهان، برخى از رســانه ها در تحلیل هایشان فکر مى 
کنند که تکلیف میزبانى ایران از تیم هاى عربستانى مشخص 
شده و عربستانى ها طبق نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا  باید 
به ایران بیایند، در حالى که در روزنامه روز پنج شــنبه نوشتیم 
که عربستانى ها با تمام قوا در حال فشار به AFC هستند تا 
در تصمیمات خود تجدید نظر کند و به احتمال زیاد در این راه 

موفق هم خواهند شد.

رئیس فدراسیون فوتبال مى گوید کمیته اجرایى 
AFC تعیین کرده اســت تا تیم ها بازى هاى 
رفت و برگشــت را در کشــورهاى یکدیگر به 
انجام برسانند و حاال باید روى این تصمیم خود 

پافشارى کند.
مهدى تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران پس از 
انتخاب بهترین فدراسیون فوتبال آسیا به خبرنگار 
اختصاصى «ورزش سه» در بانکوك گفت: خیلى 
خوشحالم که این اتفاق افتاد. احترام مى گذارم به 
فدراسیون هاى فوتبال ژاپن و کره که هر دوى 
آنها مى توانستند به این عنوان دست پیدا کنند. 
به هرحال این نظر کنفدراســیون فوتبال آسیا 
بود و ما از آنها تشکر مى کنیم. امیدوارم بتوانیم 

این روند را ادامه دهیم. ایــن عنوان بهترین در 
آســیا براى همه فوتبالى هاى ایران است. همه 
بازیکنان، مربیان، مدیران، هیئت فوتبال ها و... 
در این موفقیت دخیل هستند. به هرحال ایران 
در این مراســم عنوان بهترین را به دست آورد 

نه مهدى تاج.
او در ادامه گفت: از همه رسانه هایى که از ما انتقاد 
کردند و آنهایى که به ما کمک کردند، ممنونم. 
به هرحال آنها هم انتخاب شدند و توانستند این 
عنوان را به دســت بیاورند. به هرحال انتقادات 
موجب رشد ما شــد و در مجموع مى توان گفت 
تمام کشــور موفق شــدند عنوان بهترین را به 

دست بیاورند. 

تاج درباره دستاوردهاى حضور در جلسات یکى 
دو روز اخیــر AFC گفت:   با آقــاى اینفانتینو 
هم صحبت مى کردم، ایشــان هم مانند تمام 
مسئوالن کنفدراسیون فوتبال آسیا معتقد بودند 
فوتبال باید از سیاست جدا باشد و بازى هاى رفت 
و برگشت در تمام دنیا به مانند همیشه برگزار شود 
و آسیا هم از این قاعده مستثنى نیست. چیزى که 
مهم است این است که در بحث AFC نام ایران 
نبود و وقتى ما پرسیدیم، گفتند به این دلیل که 
مسئله شما از قبل بوده و این کشورها اخیراً با هم 

درگیر شدند نام شما نیامده است.
او ادامه داد: اما چیزى که مشخص است این است 
که تمام تیم ها باید به صورت رفت و برگشــت 

در کشورهاى یکدیگر به بازى بپردازند. این 
تصمیم اتفاقى اســت که افتاده و حاال باید 

دید AFC پافشــارى خواهد کرد که 
این اتفــاق بیافتد یا خیــر. به هرحال 
فوتبال براى همه مردم دنیاست و کسى 

نمى تواند آنها را از این حق محروم کند، 
مگر اینکه امنیت نباشــد اما مــا امنیت را به 

طور کامل داریــم و حتى امنیت 
کشــورهاى عراق و ســوریه را
 هم تأمیــن کردیــم و آنها نیز

 بازى هاى خود را در ایران برگزار 
کردند و کشــورهاى زیادى به همین دلیل به 

ایران آمدند.

AFC باید روى تصمیم خود پافشارى کند
دازند. این 
 حاال باید 

د که 
حال 
سى 

م کند، 
منیت را به 

ل ل

بار دژآگه امیدوار است که این اتفاق رخ دهد.
کاپیتانتیمملىایران اضافه کرد:تیمما واقعاً این توانایى را دارد که به دور
دوم جام جهانى راه یابد. این تیم مى خواهد در روسیه تاریخ ساز شود و به

عنوان اولین تیم تاریخ ایران به دور دوم جام جهانى راه یابد.
او درباره احتمال رویارویى با آلمــان در جام جهانى
گفت:  اگر ایــن اتفاق بیافتد بــراى من جذاب
مى شــود و یک دیدار رؤیایى خواهد بود.

آلمان مثل خانه من است.

رى هاى
تیم هاى 
 به ایران 
م ایرانى
 االهلى

فصل  در
ودند که 
 با اینکه 
م نهایى 
ى مقابل

تیم  مین

ر مرحله 
ىپشت
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بامداد چهارشنبه گذشته یک دستگاه خودروى وانت نیسان 
در تهران به علت نامعلومى طعمه آتش شد.

فرمانده نیروهاى آتش نشانى اعزام شده به محل حادثه در 
این باره اظهار داشت: با اعالم آتش سوزى در قسمت بار 
وانت به سامانه 125، بالفاصله آتش نشانان دو ایستگاه به 

خیابان رى اعزام شدند.
 محمد جواد حسنى گفت: یک دستگاه خودرو وانت نیسان 
حامل بار مقدار زیادى ضایعات پارچه به علت نامشخصى 
آتش گرفته و شــعله هاى آتش به یک دســتگاه خودرو 
ســوارى پژو 405 درمجاورت خودرو وانت، سرایت کرده 
بود که آتش نشانان به ســرعت به دو گروه تقسیم شدند 
و گروه اول پس از قطع جریــان برق هر دو خودرو، محل 
حادثه را کامًال ایمن سازى کردند.همزمان گروه دیگر، به 
وسیله تجهیزات فردى و لوله هاى آبرسانى، با تالش همه 
جانبه آتش سوزى را مهار کردند و از ایجاد خسارت بیشتر 
جلوگیرى به کردند. وى افزود: خوشبختانه در این حادثه به 

هیچیک از شهروندان آسیبى نرسید.

سخنگوى سازمان آتش نشانى از محبوس شدن 
مردى 35 ســاله در یک خودرو متالشــى شده و 
مرگ وى خبر داد. سید جالل ملکى گفت: ساعت 
22 و 29 دقیقه چهارشــنبه شب حادثه تصادف در 
شمال به جنوب بزرگراه فدائیان اسالم به نیرو هاى 
سازمان آتش نشــانى اطالع داده شدکه بالفاصله 
نیرو هاى دو ایستگاه سازمان در محل حاضر شدند 
و امدادرسانى هاى خود را آغاز کردند. وى در ادامه 
اظهار داشت: در محل حادثه مشاهده شد که یک 
دستگاه خودرو پرشیا با شــش سرنشین به شدت 
با یک تریلى برخورد کرده و سرنشــینان آن داخل 

خودرو متالشى شده محبوس شده بودند.

ملکى خاطرنشان کرد: پیش از رسیدن آتش نشانان 
چهار نفر از سرنشینان شامل دو خانم، یک آقا و یک 
پسربچه از داخل خودرو خارج شده و از قسمت هاى 
مختلف بدن دچار مصدومیت شده بودند اما دو مرد 
جوان دیگر همچنان در اتاقک ویران  شده خودرو 
محبوس بودند که آتش نشانان به سرعت عملیات 

رهاسازى این افراد را آغاز کردند.
وى افزود : آتش نشان ها دو سرنشین محبوس در 
خودرو را خارج کردند که پس از آن مشــخص شد 
یک نفر از آنها که مردى 35 ســاله است جان خود 
را از دســت داده و فرد دیگر نیز به شدت مصدوم 

شده است.

یک زن که توسط خودرویى براى آزار و اذیت ربوده 
شده بود؛ خود را از خودروى در حال حرکت بیرون 

پرتاب کرد.
عصر چهارشنبه در یکى از خیابان هاى مرکزى شهر 
اردبیل، زن میانسالى خود را از داخل خودرویى که در 

حال حرکت بوده به بیرون پرت کرد و مصدوم شد.

دادســتان عمومى و انقالب مرکز استان اردبیل در 
این باره اظهار داشــت: اخبار منتشر شده در برخى 
کانال هاى خبرى و فضاى مجازى در مورد قتل یک 
خانم میانسال و انداختن جسد وى در میدان شریعتى 
توسط دو نفر سرنشین یک خودرو کذب بوده و این 

فرد در حال حاضر در بیمارستان بسترى است.

ناصر عتباتى با رد شــایعات مبنى بر قتل این خانم 
توســط سرنشــینان خودرو گفت: در ایــن حادثه 
انگیزه قتل وجود نداشــته و احتمال بر این اســت 
که سرنشینان خودرو قصد آدم ربایى و آزار و اذیت 
این خانم را داشته اند که این فرد براى فرار از دست 
آدم ربایان در خودرو را بــاز کرده و خود را به خیابان 

انداخته است. 
وى تصریح کرد: بــه دنبال این واقعــه این خانم 
میانسال دچار آسیب هاى ســطحى شده و در حال 
حاضر در بیمارستان بســترى بوده و بازجویى هاى 
الزم در حال انجام است تا دالیل این امر روشن شده 

و با افراد متخلف برخورد شود.

دکتر قالبى که خود را متخصص زنان و زایمان معرفى مى کرد و از طعمه هایش بیش از سه میلیارد ریال اخاذى کرده به اتهام 
کالهبردارى و فعالیت در امور پزشکى بدون داشتن پروانه در سیرجان تحت قرار بازداشت موقت است. این دکتر قالبى به مراجعین 

مصرف موادمخدر و مشروبات الکلى را براى جلوگیرى از سقط احتمالى توصیه مى کرده است.
 دادستان سیرجان گفت: در پى کسب گزارش معاونت درمان دانشکده علوم پزشکى شهرستان سیرجان، مشخص شد فردى با نام 
مستعار «دکتر شکیبا» اهل و ساکن استان البرز، خود را متخصص زنان و زایمان معرفى کرده است که به لحاظ اهمیت رسیدگى 
به این موضوع در دستور کار دادستانى قرار گرفت و با اقدام به موقع و دستورات قاطع قضائى و در اقدامى غافلگیرانه دکتر قالبى 

در شهر سیرجان دستگیر شد.
محسن نیکورز اظهار داشت: تحقیقات اولیه در این رابطه حکایت از آن داشت که هویت اصلى وى «سکینه، ح» است و متهم سابقه 
رابطه نامشروع در پرونده خود دارد. متهم خود را متخصص زنان و زایمان معرفى و مراجعینى که دچار مشکل نازایى بوده اند را در 
منزل معاینه مى کرده و پس از دریافت مبالغ هنگفت از مالباختگان، پس از نمونه بردارى، دارو تجویز مى کرده و به مراجعین توصیه 
به مصرف موادمخدر و مشروبات الکلى براى جلوگیرى از سقط احتمالى مى کرده است. وى افزود: در تحقیقات به عمل آمده از سوى 
پلیس آگاهى مشخص شد وى فاقد تحصیالت دانشگاهى است. این مقام قضائى اعالم کرد: بیش از 30 نفر به عنوان شاکى به 
دادسراى سیرجان مراجعه کرده اند وحسب مستندات ارائه شده تاکنون مبلغى حدود سه میلیارد ریال از مالباختگان اخاذى شده است.

نیکورز بیان کرد: با توجه به نحوه اقدام و گستره عمل وى ظاهراً اقدامات این پزشک تقلبى فراتر از سطح شهرستان است و جنبه 
کشورى دارد کما اینکه تاکنون مالباختگانى از استان هاى همجوار جزو شکات هستند.

3 جوان که بــه وســیله خودروهاى کرایــه اى و از 
طریق سایت هاى «دیوار» و «شیپور» کالهبردارى 

مى کردند، دستگیر شدند.
روز 17 شهریور ماه امسال مأموران کالنترى 140 باغ 
فیض تهران حین گشتزنى در محدوده خیابان اشرفى 
اصفهانى به سرنشــین یک دســتگاه موتورسیکلت 
مشکوك شدند و در بررسى اجزاى موتورسیکلت اطالع 
پیدا کردند که موتورسیکلت داراى سابقه سرقت است.

با انتقال متهم دستگیر شده به نام «ابوالفضل» 33 ساله 
به پایگاه دوم پلیس آگاهى و آغاز تحقیقات، کارآگاهان 
اطالع پیدا کردند که این متهم بــا دو نفر از مجرمین 
سابقه دار و حرفه اى در زمینه کالهبردارى به نام هاى 
«مجتبى.ص»28 ساله و «جواد.ن»  27 ساله در ارتباط 
نزدیک است؛ لذا تحقیقات در این خصوص در دستور 
کار کارآگاهان قرار گرفت و مشخص شد که ابوالفضل 
از طریق خانم جوانى به نام «خاطره» با مجتبى و جواد 

آشنا شده است.
ابوالفضل در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «از طریق 
خاطره که چند ماه پیش با او آشنا شده بودم، با دو نفر به 
نام هاى مجتبى.ص و جواد.ن ارتباط پیدا کردم؛ پس 
از مدت کوتاهى فهمیدم کــه مجتبى و جواد در زمینه 
کالهبردارى فعالیت دارند و شگرد کارشان نیز به این 
شیوه است که از طریق سایت هاى دیوار و شیپور اقدام 

به شناسایى افراد و کالهبردارى از آنها مى کنند.»
با شناســایى مجتبى و جــواد به عنــوان دو مجرم

حرفه اى در ارتکاب جرائم مرتبط با کالهبردارى، پرونده 
مقدماتى با موضوع کالهبردارى تشــکیل و به دستور 
دادیار شعبه چهارم دادســراى ناحیه 34 تهران، پرونده 
در اختیار اداره چهاردهم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار 
گرفت.کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهى تهران 
بزرگ با انجام اقدامات پلیسى، در اولین مرحله موفق به 
شناسایى مخفیگاه مجتبى در محدوده بزرگراه اشرفى 

اصفهانى و دستگیرى وى در روز 21 آبان ماه شدند.
مجتبى ضمن اعتراف صریح به ده ها فقره کالهبردارى 
به شیوه واریز پول از طریق اینترنت بانک، به کارآگاهان 
گفت: «به عنوان خریدار با افــرادى که قصد فروش 
اموال خود از طریق سایت هاى دیوار و شیپور را داشتند، 
تماس مى گرفتیم؛ پس از توافق بر سر قیمت، به درب 
منزل و یا محل کار فروشــنده مى رفتیــم و نهایتًا با 
گرفتن شماره کارت عابربانک و در مقابل چشم خود 
افراد مدعى مى شدیم که پول از طریق اینترنت بانک 
به حساب آنها واریز شده در حالى که هیچگونه پولى 
به حسابشان واریز نمى شد اما قبل از آنکه آنها متوجه 
اصل ماجرا شوند، ما اموال خریدارى شده را برداشته و 

به سرعت از محل دور مى شدیم.»
در ادامه، جواد نیز در جنت آباد شناســایى و روز یکم 

آذرماه دستگیر شد.
معاون مبارزه با جعل و کالهبردارى پلیس آگاهى تهران 
بزرگ، با اعالم این خبر گفت: «متهمان با استفاده از 
انواع خودروهاى مدل باالى کرایه اى به افراد شناسایى 
شده از طریق ســایت هاى بازرگانى مراجعه کرده و با 
انجام عملیات روانى اعتماد افــراد را جلب مى کردند 
و نهایتًا از این افراد کالهبردارى مــى کردند؛ در این 
خصوص تعدادى از شــکات و مالباختگان شناسایى 
شده و به اداره چهاردهم پلیس آگاهى دعوت شدند که 
پس از مواجهه حضورى با متهمان، صراحتاً آنها را مورد 

شناسایى قرار دادند.»
ســرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکراستقامتى، با اعالم 
خبر انتشار بدون پوشش تصویر متهمان گفت: با توجه 
به اعتراف صریح متهمان به ده ها فقره کالهبردارى 
به شیوه و شــگرد فوق، شناســایى تعدادى از شکات 
و مالباختگان و به منظور شناســایى ســایر شکات و 
مالباختگان، دســتور انتشــار بدون پوشــش تصویر 
متهمان پرونده از ســوى دادیار محترم پرونده صادر 
شده است؛ لذا از کلیه شکات و مالباختگانى که موفق 
به شناســایى تصویر متهمان شدند دعوت مى شود تا 
براى ادامه پیگیرى شــکایات خود به اداره چهاردهم 
پلیس آگاهى تهران بزرگ در خیابان وحدت اسالمى 

مراجعه کنند.»

 «دیوار» و «شیپور» ابزار کالهبردارى 3 جوان

رئیس کالنترى 127 نارمک، با اشــاره به دســتگیرى دو توزیع کننده حرفه اى مواد مخدر در این 
محدوده، گفت: حرکت یک طرفه این متهمان 
با موتورســیکلت در خیابان به دستگیرى آنها 

منجر شد.
ســرهنگ محمد مهدى ربیعى اظهار داشت: 
عصر روز چهارشنبه مأموران گشت انتظامى این 
کالنترى هنگام گشتزنى در محدوده وحیدیه دو 
موتورسوار را که در خیابان به صورت یک طرفه 
با سرعت زیاد در حال عبور بودند، مشاهده کرده 
و براى رسیدگى به موضوع وارد عمل شدند. وى 
افزود: مأموارن گشت انتظامى به تعقیب این دو 
موتورسوار پرداختند و به آنها دستور توقف دادند اما مظنونین بدون توجه به دستور پلیس ضمن انجام 

حرکات مارپیچ و خطرناك تالش کردند از دست مأموران بگریزند.
سرهنگ ربیعى، عنوان داشت: این امر به تعقیب و گریزى چند دقیقه اى منجر شد و مأموران براى 
جلوگیرى از وقوع خطر براى شهروندان و تصادف احتمالى با شلیک هوایى موتورسواران را مجبور 
به توقف و تسلیم کردند. وى تصریح کرد: با توقف مظنونین، پلیس هر دو را به جرم تخلف رانندگى و 
همچنین عدم تمکین به دستور پلیس، بازداشت و به همراه موتورسیکلت به کالنترى منتقل کرد و 
تحت بازجویى هاى انجام شده این متهمان به حمل و قاچاق مواد مخدر اعتراف کردند و علت فرار 

خود را نیز همراه داشتن مقادیرى مواد مخدر بیان داشتند.
این مقام انتظامى اظهار داشت: در بازرسى از متهمان مقادیر معتنابهى مواد مخدر از جمله ده بسته 

کوچک تریاك و همچنین سالح سرد کشف شد و هر دو متهم با تکمیل پرونده راهى دادسرا شدند.
گفتنى است، در سوابق پرونده این متهمان جرائمى از قبیل، سرقت، حمل سالح سرد، خرده فروشى 

مواد مخدر و نزاع و درگیرى مشاهده مى شود.

رئیس کالنترى 164 قائم(عج) تهران، از دستگیرى دو سارق موبایل قاپ در محدوده «ازگل» خبر داد و گفت: این 
متهمان سفیدپوش که با همدستى هم اقدام به سرقت 

مى کردند، طى یک اقدامى ضربتى بازداشت شدند.
سرهنگ حســین مافى اظهار داشت: با ارائه شکایت هاى 
متعدد از سوى شهروندان ساکن محدوده ازگل و قائم(عج)، 
در خصوص سرقت ها و زورگیرى هاى دو موتورسوار 
سفیدپوش، پرونده اى در دایره قضائى این کالنترى 
تشکیل و تیمى از مأموران تجسس کالنترى براى 

شناسایى و دستگیرى متهمان وارد عمل شدند.
وى افزود: در بررسى ها و تحقیقات انجام شده مشخص 
شــد که ســارقان تلفن همراه مذکور ضمن پرسه با 
موتورسکیلت در محدوده هاى شــمال تهران خصوصاً محله ازگل، ضمن پرت کردن حواس مالباختگان اقدام به 
سرقت تلفن همراه آنها مى کردند. این مقام انتظامى گفت: در بررســى هاى صورت گرفته از شکایت مالباختگان 
مشخص شد که این سارقان با استفاده از غفلت مالباخته و سوء اســتفاده از اعتماد وى اقدام به سرقت تلفن همراه 
مى کردند.سرهنگ مافى عنوان داشت: با به دست آمدن چهره و مشخصات سارقان، تحقیقات پیرامون آنها آغاز شد 
و تیم هاى عملیاتى ضمن گشتزنى هاى هدفمند، در نهایت موفق شدند آنها را در یکى از خیابان هاى محله وحیدیه 
شناسایى کنند و طى یک تعقیب و گریز هر دو را بازداشــت کردند. وى تصریح کرد: با انتقال متهمان به کالنترى،  
مالباختگان نیز به کالنترى دعوت شدند و متهمان در بازجویى هاى انجام شــده به جرائم خود مبنى بر ده ها فقره 
سرقت از جمله سرقت تلفن همراه اعتراف کردند.سرهنگ مافى نحوه ســرقت این متهمان را چنین تشریح کرد: 
یکى از این سارقان ضمن مراجعه به شــهروندان با بهانه اى واهى تلفن همراه او را براى تماسى اضطرارى قرض

مى گرفته و پس از طى چند قدم، از مالباخته دور مى شد که ناگهان همدستش با موتورسیکلت رسیده و او نیز با استفاده 
از غفلت مالباخته، ترك موتور همدستش نشسته و از محل مى گریختند. وى عنوان داشت: به این ترتیب رمز گوشى 

تلفن همراه نیز باز بود و سارقان به راحتى مى توانستند به محتویات و اطالعات داخل گوشى دسترسى داشته باشند.

  مأموران نیروى انتظامى استان گیالن در عملیات هاى جداگانه اى، پلیس قالبى را در الهیجان و فرد 
کالهبردارى که خود را به عنوان رئیس یکى از 
اداره هاى دولتى معرفى مى کرد، در شهرستان 

سیاهکل دستگیر کردند.
فرمانده نیروى انتظامى الهیجان بیان کرد: در 
پى دریافت گزارش هاى مردمى مبنى بر اینکه 
فردى با جعل عنوان مأمور پلیس، اقدام به اخاذى 
از مردم مى کند، بررسى موضوع در دستور کار 

قرار گرفت. 
سرهنگ محمود قاســمى ادامه داد: مأموران 
انتظامى با انجام تحقیقات نامحسوس و اطمینان 
از صحت موضوع، متهم را شناسایى و در یکى از روستاهاى الهیجان دستگیر کردند. وى افزود: متهم 

34 ساله براى سیر مراحل قانونى به مقام قضائى معرفى شد.
بر اساس گزارش دیگرى از واحد اطالع رسانى پلیس گیالن، فرمانده نیروى انتظامى سیاهکل نیز از 

دستگیرى کالهبردار 350 میلیون ریالى برنج در این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ حمید محمدى نسب اظهار داشت: در پى دریافت گزارش مردمى مبنى بر اینکه فردى خود 
را به عنوان رئیس یکى از اداره هاى دولتى معرفى کرده و با ایــن روش از کارخانه هاى برنج کوبى 

شهرستان کالهبردارى مى کند، بررسى موضوع در دستور کار پلیس آگاهى قرار گرفت.
 وى با اشاره به شناسایى و دستگیرى کالهبردار 32 ساله گفت: متهم به هفت فقره کالهبردارى در 
سیاهکل با جلب اعتماد صاحبان کارخانه هاى برنجکوبى و دریافت برنج از آنها بدون پرداخت پول، 

اعتراف کرد.
به گفته سرهنگ محمدى نسب، ارزش اقتصادى برنج هاى دریافت شده توسط متهم و فروش آن 

توسط او، 350 میلیون ریال بوده است.

حرکت یک طرفه در خیـــابان
 مجرمان را به دام انداخت

 دستگیرى موبایل قاپ هاى 
سفیدپوش

پلیس و دولتمرد قالبى
بازداشت شدند 

مرگ مرد 
جوان در 
خودروى 
متالشى 
شده

ماجراى پرت شدن زن میانسال  از خودروى آدم ربایان

رئیس کالنترى 181 عوارضى از ســقوط منجر به 
فوت مربى پاراگالیدر خبر داد.

رئیس کالنتر ى 181 عوارضى اظهار داشت: حسب 
اعالم مرکز فوریت هاى پلیسى مبنى بر سقوط در 
سایت پروازى ضلع شمالى بزرگراه خرازى مأموران 
ســریعًا در محل حاضر شــدند که پس از بررسى 
مشخص شد مربى 45 ساله پاراگالیدر حین تمرین 
در ارتفاعات به زمین سقوط کرد و جان باخت. وى 
افزود: پــس از تماس با بازپرس محترم کشــیک 
دادسراى جنایى پرونده اى در این خصوص تشکیل 

شده و تحقیقات مقدماتى در حال انجام است.

سقوط مرگبار 
مربى پاراگالیدر 

وانت بار حامل
ضایعات پارچه طعمه آتش شد

تجویز مواد مخدر براى جلوگیرى از سقط جنین! 
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آپدیت جدید تلگرام دو هفته اى هســت منتشــر شــده
 است. در نسخه جدید تلگرام 4,5 قابلیت ها و امکانات جدیدى 
گنجانده شده  که شاید هنوز با آنها آشنا نشده باشید.در ادامه، 

قابلیت هاى نسخه جدید تلگرام را بررسى خواهیم کرد.

آلبوم ها و مجموعه عکس
کاربران با دریافت تلگــرام 4,5 قادر به ارســال تصاویر و 
ویدیوهاى خود در قالب یک آلبوم یا مجموعه عکس خواهند 
بود. هر آلبوم شامل حداکثر 10 ویدیو یا عکس شده و مى توان 
در آن ترتیب دقیق فایل هاى ارسالى را نیز مشخص کرد. در 
نتیجه هنگام ارسال آلبوم ها، کاربران تنها یک اعالن را به جاى 
چندین اعالن دریافت خواهند کرد. زمانى که کاربران مشغول 
تماشاى تصویرى از یک آلبوم هستند، سایر عکس هاى آن 
به صورت بند انگشتى در بخش پایین تر صفحه، نمایش داده 
خواهد شد. تصاویر پروفایل نیز حاال به این صورت نمایش داده 

مى شوند تا مشاهده آنها آسان تر از قبل باشد.

پیام هاى ذخیره شده
از این پس کاربران مى توانند پیام هاى مهم را با فوروارد کردن 
 ،(Saved Messages) آنها در پیام هاى ذخیره شــده

فضاى ابرى هر کاربر بــراى ذخیره اطالعــات مختلف، 
 “go to” نشانه گذارى کنند. هر پیام ذخیره شده یک دکمه
دارد که با انتخاب آن، به محل ارسال پست مورد نظر منتقل 

خواهید.
Saved Messages در منوهــاى اشــتراك گذارى و 
فوروارد کردن مطالب همواره در باالترین قسمت قرار گرفته 
است تا به راحتى بتوان از آن استفاده کرد. به عالوه، کاربران از 
پنل کنارى در اندروید یا بخش تنظیمات در آى او اس، به این 

بخش دسترسى خواهند داشت.

جستجوى بهتر
به لطف استفاده از الگوریتم هاى جدید، با تایپ کردن عنوان 
ربات ها و کانال هاى عمومى در کادر جستجو، سریع تر از قبل 
مى توان آنها را پیدا کرد. ربات ها و کانال هاى پربیننده در ابتداى 

لیست نمایش داده مى شوند.

پیام هاى سنجاق شده
از این پس مدیران کانال ها نیز مى توانند پیام هاى مهم را 
براى جلب توجه کاربران، ســنجاق کنند. با این کار، پیام 

شما در باالى صفحه قابل مشاهده خواهد بود.

تنظیمــات جدیــد تلگــرام در iOS و 
پشتیبانى از آیفون 10

بخش تنظیمات و منوها در چت در سیستم عامل آى او 
اس مجددا طراحى شده است. به عالوه حاال تلگرام 4,5 
با صفحه نمایش آیفون ایکس نیز سازگارى کامل دارد.

در مجمــوع، ویژگى هــاى کلــى پیام رســان تلگرام 
عبارتند از:  امکان ایجاد گروه و مکالمه دســته جمعى، 
ســرعت باالى ارتباطات و گفت و گو بــه دلیل اتصال 
به نزدیکترین ســرور از نظر جغرافیایى،  قابلیت ارسال 
انواع فایل هاى داراى پســوندهاى مختلف تا ســقف 
هزار مگابایــت، رمزنگارى پیشــرفته سرتاســرى به 
منظور حفظ حریم خصوصى کاربران، وجود ســرویس 
فضاى ابرى نامحدود به منظور ذخیره سازى همیشگى 
گفتگوهــا و تمامــى فایل هــا، مصرف پهنــاى باند 
بســیار کم، وجود اســتیکرهاى متنوع و امکان ساخت 
اســتیکرهاى مورد عالقه خود بدون محدودیت، وجود 
تم هاى آماده و امکان ســاخت دستى آنها به منظور زیر 
و رو کردن ظاهر پیام رســان به ســلیقه خود و امکان 
به اشــتراك گذارى مکان به صورت زنده تا ســقف 8 

ساعت.

ویژگى هاى نسخه جدید تلگرام که 
شاید از چشمتان دور افتاده باشد

کاربران با دریافت تلگرام 
4,5 قادر به ارسال تصاویر و 
ویدیوهاى خود در قالب یک آلبوم 
یا مجموعه عکس خواهند بود. 
هر آلبوم شامل حداکثر 10 ویدیو 
یا عکس شده و مى توان در آن 
ترتیب دقیق فایل هاى ارسالى را 
نیز مشخص کرد

برنامه Alarmy بــا عنوان «اگه 
میتونى بخواب» یکى از آزار دهنده 
ترین ســاعت هاى زنگ دار جهان 
اما در عین حــال بهترین برنامه ى 
آالرم در 70 کشــور مختلف جهان 
از جمله آلمان، فرانسه، کره جنوبى 
و … اســت که براى اسمارت فون 
هاطراحى و منتشر شــده است. در 
این برنامه شما زنگ هشدار را با یک 
عکس از منطقه یا اتــاق خانه خود 
تنظیم مى کنید. سپس وقتى زنگ 
هشدار تنظیم شده باشــد، تنها راه 
براى متوقف کردن آالرم خارج شدن 
از رختخواب و گرفتن یک عکس از 
منطقه ثبت شده مى باشد. بى شک 
ایــن خالقیت باعث میشــود که از 

رختخواب خود دل بکنید.
 (Alarmy (Sleep If U Can
یک آالرم فوق العاده براى کســانى 
اســت که صبح ها با ساعت زنگى 
ساده هم بیدار نمى شوند. این برنامه 
به طور هوشمندانه اى طراحى شده 
است تا شــما مجبور به خارج شدن 
از رختخواب خود شوید. قطع شدن 

زنگ هشــدار با مراجعــه به مکان 
عکس ثبت شده برترین ویژگى این 
برنامه محسوب میشود. بیدار شدن با 
پخش موسیقى دلخواه خودتان، دارا 
بودن تم هاى رنگى زیبا براى انتخاب 
و محیط کاربرى زیبا به همراه طراحى 
فوق العاده زیبا از دیگر ویژگى هاى 

این برنامه است. 
این برنامه با داشــتن قابلیت هاى 
بى نظیرش توانســته از سایر برنامه 
هاى نظیر خودش پیشــى بگیرد. 
کاربــران واقعا از ایــن برنامه لذت 
خواهند برد و میتوانند بســیارى از 
روش هاى منحصر بــه فرد خود را 
در اطراف الزامات هشدار ایجاد کنند. 
به عنوان مثال، شما مى توانید پاى 
تخت را به عنوان محل سکونت خود 
ثبت کنید، پس فقط بایــد به اندازه 
کافى بیدار شوید تا تصویرى از پاى 
رختخواب خود را بچرخانید و سپس 
دوباره به خواب بروید. البته این امر، 
کامال برنامــه را دور میزند اما براى 
بسیارى از کاربران سرگرم کننده و 

کاربردى است. 

برخى از ویژگى هاى نرم افزار: داراى 
حالت Photo mode براى ثبت 
یک مکان خــاص و رفتن به ان جا 
جهت قطــع کردن صــداى زنگ، 
داراى حالت Math mode، حل 
کردن یک مساله ســاده یا متوسط 
ریاضى براى قطع کــردن صداى 
 Shake زنــگ، داراى حالــت
mode، تکان دادن شدید گوشى 
براى قطع کردن زنگ هشــدار، راه 

حلى قطعــى بــراى بیدار 
کــردن افرادى 

کــه بــا زنگ 
هاى هشــدار 

معمولــى، قابلیت 
تنظیــم چندین 
زنگ هشــدار 
ســاعات  در 
روزهــاى  و 

مختلف، داراى سه 
تم مختلف و 
رنگى و رابط 
کاربرى زیبا 

و شیک. 

آزاردهنده ترین آالرم جهان!

اگر با زنگ هیچ ساعتى از خواب بیدار 
نمى شوید، این نرم افزار را امتحان کنید

m، تکان دادن شدید گوشى 
ع کردن زنگ هشــدار، راه 

عــى بــراى بیدار 
 افرادى 

زنگ  ا زنگا
شــدار 

ى، قابلیت 
 چندین 
شــدار 
ـاعات 
هــاى 

 داراى سه 
ف و 
رابط 
 زیبا 

 Battle of Zombies : Clans
War یکى از بهترین و سرگرم کننده ترین 
بازى هاى موجود در فروشــگاه گوگل پلى 
مى باشد . در این بازى شما بایستى یک ارتش 
قدرتمند را تشکیل داده و سپس با استفاده از 
بمب افکن هاى خود زامبى ها را از بین ببرید 
. از پایگاه ها و ســازه هاى نظامى خود دفاع 
کرده و بــه همگان ثابت کنیــد که بهترین 
هستید ! دقت داشته باشید که بیش از 9 سالح 
مخفى در این بازى وجود داشته که در طول 

مراحل آن ها را به دست خواهید آورید.
در دسترس بودن شخصیت هاى خنده دار، 
امکان انجام بازى به صورت چند نفره، وجود 
بیش از 12 نوع پایــگاه نظامى و وجود بیش 
از 9 نوع ســالح مخفى از ویژگى هاى این 

بازى است.

8راك گذارى مکان به صورت زنده تا ســقف8

به زامبى ها اجازه خودنمایى ندهید!

اینستاگرام در آخرین آپدیت 
خود، قابلیت هاى جدیدى را 

اضافه کرده است.
اینســتاگرام قابلیت جدیدى 
به نرم افزار خــود اضافه مى 
کند که بر اساس آن کاربران 
مى توانند مطالب جالب را در 
اکانت خود بازنشر کنند.  براى 
این کار کافیست روى عالمت 

دو فلش کلیک کنند.
 همچنیــن اینســتاگرام از 
قابلیــت جدیــدى رونمایى 

کرد که به وسیله آن کاربران
تصاویــر  تواننــد  مــى   
دوســتان خود در دایرکت را 
ویرایش و با آن ها شــوخى

 کنند.
این قابلیت کــه Remix نام 
دارد، به کاربر اجازه مى دهد 
تا تصاویرى که دوستانش در 
دایرکت برایش ارسال کردند 
را ویرایش و با اضافه کردند 
تصویر خود، آن را دوباره براى 

وى ارسال کند.

گفتنى است اینستاگرام نرم 
افزارى محبوب و بى نظیر براى 
گوشى هایى با سیستم عامل 
هوشمند است که مى توانید 
با آن عکس هایى با جلوه هاى 
زیبا ایجاد کنید و آنها را با دیگر 
کاربران شبکه اینستاگرام به 
اشــتراك بگذارید. همچنین 
قــادر خواهید بود هــر روز 
عکس هــاى ارســالى دیگر 
کاربران را تماشا کنید و از آن 

لذت ببرید.

در حالى که بســیارى از صاحبان تلفن هاى هوشــمند هنوز منتظر 
دریافت اندروید 8,0 اوریو هســتند، تنها افــراد اندکى به زودى مى 
توانند به یک نســخه جدیدتر، به روز شوند. این نسخه، اندروید 8,1 

اوریو است.
گوگل تایید کرد که چنــد ویژگى جدید مهم در کنــار اندروید 8,1 
عرضه خواهد شد، البته این به روز رســانى تنها براى دستگاه هاى 
پیکسل و نکسوس  در دســترس خواهد بود، این شرکت اعالم کرد 
که پیش نمایش نهایى اندروید 8,1 را براى افرادى که به برنامه بتا 
پیوستند، منتشــر مى کند. در ادامه نام تمام دســتگاه هاى سازگار 
 ،XL 2 با به روز رسانى جدید ذکر شده اســت: پیکسل 2، پیکسل

پیکســل، پیکسل XL، پیکســل C، نکســوس 6P و نکسوس
. 5X 

 Android این به روز رســانى خــاص شــامل بهینه ســازى
GO (بــراى دســتگاه هــاى بــا 1GB حافظــه یا کمتــر)، و 
Neural Networks API اســت  همچنیــن یــک 
که بــه منظــور ســرعت بخشــیدن بــه دســتگاه هوشــمند

 است.
گوگل خبر از چند پیشــرفت کوچک در  اندرویــد اوریو هم داد که 
براســاس بازخورد کاربر و توســعه دهندگان صورت گرفته است، 
همچنین اگر پیکسل 2 یا پیکسل XL 2 دارید، به روز رسانى اندروید 

8,1، هسته ویژوال پیکسل، اولین پردازشگر سفارشى طراحى شده 
براى پردازش تصویر، را فعال خواهد ساخت. هنگامى که این قابلیت 
فعال مى شود، پردازشگر باید به برنامه هایى که با استفاده از دوربین 
هاى Android Camera API عکس هاى HDR + را در 

جزئیات بسیار بهتر مى کنند، کمک کند.
به نظــر مى رســد گــوگل در حــال آماده ســازى نســخه اى 
پایــدار از اندرویــد 8,1 اوریــو بــراى انتشــار در ماه دســامبر 
2017 اســت، بنابرایــن کاربران پیکســل و نکســوس مجبور 
نیســتند براى بــه روز رســانى، مــدت زمــان زیــادى را صبر 

کنند.

به زودى؛ انتشار اندروید 8,1 
براى گوشى هاى پیکسل

و نکسوس

شنبه  11فناورىفناورى

در حالى که بســیارى از صاحبان تلفن هاى هوشــمند هنوز منتظر 
0دریافت اندروید 8,0 اوریو هســتند، تنها افــراد اندکى به زودى مى 
1توانند به یک نســخه جدیدتر، به روز شوند. این نسخه، اندروید 8,1

است. اوریو

P، نکســوس 6P و نکسوس C پیکســل ،C XL پیکســل، پیکسلL
. 5X

Android این به روز رســانى خــاص شــامل بهینه ســازىd
B (بــراى دســتگاه هــاى بــا 1GB حافظــه یا کمتــر)، و GO

، اولین پردازشگر سفارشى طراحى شده هسته ویژوال پیکسل، ه 8,1
ل خواهد ساخت. هنگامى که این قابلیت پردازشتصویر، را فعالبراىپ
ید به برنامه هایى که با استفاده از دوربین  مى شود، پردازشگر بایفعالم

R عکس هاى HDR + را در  dAndroidCamera IAPIهاىII

8,1 اندروید  انتشار ا زودى؛ به
پیکسلشى هاى پبراى گوش
سنکسوس نو

قابلیت
 «رى پست» به 
اینستاگرام افزوده 
مى شود

 phonearena بــه تازگى ســایت
تصویــرى از اســامى محصوالت 
سامسونگ منتشــر و ادعا کرده که 
دســتگاه هایى که نامشــان در این 
فهرســت قرار گرفته است، تمامى 
محصوالت سامسونگ هستند که قادر 

به دریافت اندروید 8 خواهند بود.
شرکت سامسونگ هنوز اعالم نکرده 
است که کدام یک از محصوالتش به 
اندروید جدید مجهز مى شود اما طبق 
رویه اش، پرچمداران سامســونگ 
به مدت دوســال مى توانند سیستم 
عامل خود را به روز رسانى کنند. به نظر 
مى رسد این شرکت قصد دارد مدت 
زمان دو ســال به روز رسانى را براى 
گوشــى هاى پرچمدار خود افزایش 
دهد. بدیــن ترتیب امیــد مى رود 
سرى گوشــى هاى Galaxy S6 که 
در ســال 2015 با اندروید 5 به بازار 
عرضه شدند مانند دیگر پرچمداران 
سامسونگ، اندروید 8 را دریافت کنند.

با وجود اینکه سامسونگ هنوز گوشى 
Galaxy C10 را عرضه نکرده است، 
ظاهراً این گوشــى در زمان عرضه از 
نسخه قدیمى اندروید یعنى اندروید 
نوقا اســتفاده خواهد کرد و شرکت 
سازنده تصمیم دارد تا آن را در اولین 
فرصت به اندروید 8,0 به روزرسانى 

نماید. 
از دیگــر محصوالتــى که توســط 
سامسونگ هنوز معرفى نشده اند اما 
در صف دریافت اندرویــد اوریو قرار 
دارند، مى توان به مدل 2018 خانواده 
Galaxy A اشــاره کرد. آن طور که 
پیداست، سامسونگ با وجود گذشت 
چندین ماه از انتشــار نسخه نهایى 
اندروید اوریو، هنوز نتوانســته است 
این به روزرسانى را براى مدل جدید 

گوشى هاى Galaxy A آماده نماید.

اپل از روز ســوم نوامبر تاکنون 15 
میلیون آیفون ایکــس (آیفون 10) 

فروخته است.
اپل تنها در رخداد فروش موســوم 
به بلک فرایدى توانســت 6 میلیون 
آیفون ایکس بفروشد و در مجموع از 
روز عرضه رسمى تاکنون بیش از 15 
میلیون گوشــى جدید خود را فروخته 
است. فروش مدل 256 گیگى بیشتر 
از 64 گیگــى بوده و ایــن به معناى 
حاشیه سود بیشــتر براى اپل است. 
طبق آمار وى فــروش آیفون ایکس 
256 گیگى در مقایسه با 64 گیگى دو 
بر یک بوده و همه چیز به نفع اپل تمام 

شده است.
در حال حاضر تولیــد هفتگى آیفون 
ایکس به 3 میلیون گوشــى رسیده 
اســت و از ماه آینده بــا 33 درصد 
افزایش تولید، بــه هفته اى 4 میلیون 

گوشى مى رسد.
پیش تر کارشناســان از کمبود تولید 
آیفون ایکس گفتــه بودند و فروش 
27 تــا 28 میلیونى را 
پیش بینــى کــرده 
بودند امــا عرضه تا 
منتهى  فصل  پایان 
به دســامبر به 30 
میلیون گوشى خواهد 
رسید و با رسیدن ماه 
مارس تولید به حالت 

عادى باز مى گردد. 
بر اساس آمار رسمى، 
چهارم  فصــل  اپل 
مالى خود (پایان 30 
سپتامبر) را با فروش 
46,7 میلیون گوشى 
گذاشت.  سر  پشت 
تیم کــوك نیــز با 
دریافــت 150 میلیون 
دالر دســتمزد، دومین مدیر اجرایى 
با باالترین حقــوق در دنیاى آى تى 

محسوب مى شود.

کدام محصوالت 
سامسونگ اندروید 8 را 

دریافت مى کنند؟

فروش 15 میلیون 
آیفون ایکس توسط اپل
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منبع: جام جم آنالین 

منبع: میزان

منبع: مهر 

منبع: ایرنا 

نوزدهمین مانور سراسرى زلزله در مدارس سراسر 

کشور برگزار شد

خانه تاریخى «نائل» 
اصفهان توسط افراد 

ناشناس به طور کامل 
تخریب شد. خانه سید 

جواد نائل در اواخر دوره 
صفویه بنا شد و در 

هفتم مهرماه سال 1354 
در فهرست آثار ملى 

ایران به ثبت رسیده بود.

کوه نمک قم در 15 کیلومترى جاده قم به سمت 
جعفریه قرار گرفته و از جمله جاذبه هاى طبیعى 
استان قم به شمار مى رود  که کمتر بدان توجه 

شده است. دریاچه کوچکى که اطراف آن را کوه ها 
و صخره ها فرا گرفته است زیبایى دوچندانى  به 
منطقه بخشیده که این دریاچه در نیمه دوم سال 
به دلیل حجم باالى تبخیر آب تبدیل به الیه اى 

قطور از نمک شده و در این روزها قطر نمک بسته 
شده بر روى این دریاچه به ارتفاع نیم متر نیز 

مى رسد. اشکال مختلف، زیبا و منحصر به فردى 
در این کوه نمک به چشم مى خورد که مى تواند 
محلى براى جذب گردشگران و توریست باشد.

 زندگى پس 
از زلزله 
-کرمانشاه

آگهى مناقصه

محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوق 

نوبت 
دوم

شــهردارى خورزوق به اســتناد مصوبه شــماره 96/106/ش/5 مورخ 
96/08/30 شوراى محترم اسالمى شــهر در نظر دارد نسبت به اجراى 
جدولگذارى فضاهاى سبز شهرك سیمرغ با اعتبار 2/000/000/000 ریال 
اقدام نماید. لذا متقاضیان شــرکت در مناقصه مى توانند جهت دریافت 
اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 96/09/20 به 
امور مالى شهردارى مراجعه نمایند ضمناً مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان 

وقت ادارى سه شنبه مورخ 96/09/21 مى باشد.

آگهى مزایده عمومى مرحله دوم

رضا غالمرضایى- شهردار نصرآباد

شــهردارى نصرآباد در نظر دارد به استناد بند ســوم صورتجلسه مورخ 
96/07/19 شوراى اسالمى شهر نسبت به برگزارى مرحله دوم مزایده عمومى 
فروش یک قطعه زمین با کاربرى خدماتى، کارگاهى اقدام نماید. متقاضیان 
مى توانند تا تاریخ 1396/09/30 جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات 
بیشتر  به شــهردارى مراجعه نمایند. آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد 

مزایده پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1396/10/03 مى باشد. 
تلفن تماس: 03146655650

نوبت 
اول

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى

روابط عمومى  شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

نوبت 
دوم

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد مناقصه عمومى تکمیل سفت کارى و اجراى نازك کارى مسجد محله فرهنگ پنج 
این شهر به شماره 96/6030/ص مورخ 96/8/30 را از طریق ســامانه تدارك الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایى پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارك الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و 

دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 96/9/5 مى باشد. 

یف
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند مبلغ برآورد (ریال)رد

گواهینامه صالحیتنوع سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کارنحوه پرداختارجاع کار (ریال)

1

7/902/325/469 ریال 
براساس فهرست بهاى 
ابنیه، تأسیسات برقى 
و مکانیکى سال 96 با 
احتساب کلیه ضرایب 
متعلقه و مبلغ تجهیز و 

برچیدن کارگاه به صورت 
مقطوع

395/116/273 ریال

پرداخت حداقل هشتاد درصد از مبالغ 
ناخالص صورت وضعیت هاى تایید شده از 
طریق تهاتر با اراضى و واحدهاى موجود با 
کاربرى مختلف در شهر جدید فوالدشهر به 
قیمت کارشناسى روز و پرداخت مابقى یا 

به صورت نقدى و یا از طریق اوراق یا اسناد 
خزانه اسالمى در صورت تخصیص صورت 

مى گیرد

1- ضمانت نامه بانکى و یا ضمانت نامه هاى صادره از 
سوى موسسات اعتبارى غیربانکى که داراى مجوز 

فعالیت از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران 
هستند، در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 

داراى حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه 
2- فیش واریزى به حساب شماره 2173690205004 
سیبا بانک ملى به نام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران 

شهر جدید فوالدشهر 

داشتن حداقل پایه 
پنج در گرایش 

ساختمان و 
ابنیه (از سازمان 
برنامه و بودجه 

(سازمان مدیریت و 
برنامه ریزى سابق)

- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز یکشنبه مورخ 96/9/5 تا روز سه شنبه 96/9/14 
- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 96/9/25 
- زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخ 96/9/26 

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها: 
فوالدشهر، بلوار ولى عصر، میدان ولى عصر، کدپستى 8491741111، صندوق پستى 84915-167 

تلفن: 5-03152630161 دور نویس: 03152624181 
- اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه: مرکــز تمــاس 27313131

م الف: 109517 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 




