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به اســتناد ماده (11) آئین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرســان اتحادیه هاى صنفى (موضوع تبصره 3 ماده 22 
قانون نظام صنفى)، از اعضاى اتحادیه صنف چلوکبابى و رستوران شهرستان اصفهان دعوت مى شود با همراه داشتن اصل پروانه کسب
 (دائم یا موقت) یا کارت شناسایى معتبر، روز شنبه مورخ 96/09/04 از ساعت 8 الى 12 به ساختمان شماره 2 اتاق اصناف مرکز استان به 
نشانى: خیابان مصلى (آب 250)- انتهاى خیابان نیکبخت شــرقى مراجعه نمایند و با شرکت در انتخابات، از بین داوطلبان حائز شرایط، 

اشخاص موردنظر خود را (با توجه به تعداد مورد نیاز مشخص شده در جدول زیر) انتخاب نمایند.

تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفى و آئین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنفى:
* اتحادیه ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضاى اتحادیه اداره مى شوند. تعداد اعضاى  هیأت مدیره منتخب اعضاى اتحادیه، پنج نفر اصلى و دو نفر 

على البدل براى اتحادیه هاى کمتر از هزار واحد صنفى عضو خواهد بود. (ماده 22 قانون)
* در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب براساس اکثریت نسبى آراى مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک 
نفر خزانه دار تعیین مى شود. همزمان با برگزارى انتخابات اعضاى  هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتى براى انتخاب دو نفر بازرس (اصلى و على البدل) 

برگزار مى شود. (ماده 33 قانون)
* در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگزارى انتخابات داخلى در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین مى شود. 

(تبصره 3 ماده 22 قانون)
* براساس بند (1) ماده (19) آئین نامه، چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزارى انتخابات معترض باشند، مى توانند ظرف مدت سه روز 

کارى پس از انتخابات شکایت خود را کتباً و با ذکر دلیل به کمیسیون نظارت تسلیم نمایند.
* براساس ماده (17) آئین نامه، انتخابات در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت مى یابد. در صورت نرسیدن به حد نصاب، در دور دوم 
حداقل با حضور یک چهارم اعضا رسمیت مى یابد و در صورت عدم دستیابى به حد نصاب مذکور، رأى گیرى براى آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم 

تکرار مى شود. در صورت عدم دستیابى به حد نصاب الزم، نسبت به ادغام اتحادیه اقدام خواهد شد. 
* براساس تبصره ماده (12) آئین نامه، در صورت درخواســت داوطبان، هیأت اجرایى موظف است فهرست اعضاى داراى پروانه کسب و نشانى 

واحدهاى صنفى آنان را جهت انجام تبلیغات انتخاباتى، در اختیار آنان قرار دهد.
* با توجه به تبصره (5) ماده (12) قانون، چنانچه هر یک از اعضاى هیأت مدیره حسب ضرورت بخواهند واحد صنفى خود را حداکثر به مدت شش 
ماه تعطیل کنند، مى بایست از طریق اتاق موافقت کمیسیون را اخذ نمایند. در غیر این صورت با رعایت تشریفات مربوطه مشمول اسقاط شرایط 

خواهند شد. (تبصره بند 4 ماده 18 آئین نامه)
* براساس تبصره (4) ماده (6) آئین نامه، افراد زیر نمى توانند در اولین انتخابات بعدى اتحادیه داوطلب شوند:

1- اعضاى معزول هیأت مدیره.
2- اعضاى هیأت  مدیره یا داوطلبانى که استعفا و انصراف آنان به تشخیص کمیسیون موجب اخالل در برگزارى انتخابات شده است.

آگهى برگزارى انتخابات هیئت مدیره و بازرسان آگهى برگزارى انتخابات هیئت مدیره و بازرسان 
اتحادیه هاى صنفى شهرستان اصفهان (شماره: اتحادیه هاى صنفى شهرستان اصفهان (شماره: 352352//9696 تاریخ:  تاریخ: 1313//88//9696))

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهانسازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
هیأت  اجرایى برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنفى شهرستان اصفهانهیأت  اجرایى برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنفى شهرستان اصفهان

اسامى داوطلبان هیئت مدیره

1- محمودرضا خان على
2- عباس سلطانى

3- امیرحسین عکاف زاده سوارى
4- مهران فرودستان دستجردى

5- محمدرضا فرید

6- اصغر کوکالنى
7- حسین ملت

8- تورج میرشمشیرگران
9- رسول نوروزى
10- مینو هندسى

اسامى داوطلبان بازرسان
1- عرفان سرائیان   2- مهرداد سلیمانى نیسیانى   3- محمد فتحى   4- آرمین ملت

* تعداد موردنیاز *
هیئت مدیره: پنج (5) نفر اصلى- دو (2) نفر على البدل      بازرسان یک (1) نفر اصلى- یک (1) نفر على البدل

*** اسامى داوطلبان به ترتیب حروف الفبا مى باشد ***
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در روزهاى گذشته مدیر شبکه نسیم از پخش فصل پنجم برنامه «خندوانه» از نوروز 97 خبر داد. حاال رامبد جوان کارگردان، مجرى و تهیه کننده این برنامه پر طرفدار 
مى گوید از اسفند ماه امسال ضبط فصل پنجم برنامه «خندوانه» آغاز خواهد شد اما هنوز به طور قطعى مشخص نشده که «جناب خان» در فصل جدید برنامه «خندوانه» 

حضور خواهد داشت یا خیر.
رامبد جوان درباره روند پیش تولید برنامه «خندوانه» گفت: با توجه به اینکه «خندوانه» از عید نوروز 97 به روى آنتن مى رود، ضبط و تولید آن را از اسفند ماه آغاز مى کنیم.

او در درباره طراحى آیتم هاى جدید و سرى جدید مسابقه «خنداننده شو» بیان کرد: با تجربه موفقى که در سرى چهارم «خندوانه» پشت سر گذاشتیم، ان شاءا... در فصل 
جدید آن را تکرار خواهیم کرد ولى هم اکنون فراخوانى رسمى براى جذب شرکت کننده ها نداده ایم.

جوان درباره حضور «جناب خان» در فصل جدید «خندوانه» مى گوید: همچنان در حال مذاکره هستیم و هنوز به طور قطعى مشخص نشده است. با این نگاه که سرى 
جدید «خندوانه» نوروز 97 روى آنتن مى رود، پیش تولید آن را به طور جدى آغاز نکرده ایم و همچنان در تدارك کارهاى اولیه هستیم.

 بازیگر پیشکسوت سینما گفت: مجموعه تلویزیونى «شب عید» در نوروز 97 مهمان 
خانه مخاطبان خواهد بود.

ضور دوباره خود در تلویزیون 
، تئاتر و تلویزیون با اشاره به ح

زهره صفوى بازیگر سینما

کارگردانى سعید آقاخانى را به 
تأکید کرد: به تازگى فیلمبردارى سریالى 13 قسمتى به 

یان رسید و به امید خدا نوروز 
ى این مجموعه در مشهد به پا

پایان رسانده ام. فیلمبردار

امسال از شبکه اول سیما پخش خواهد شد.

ین اثر تلویزیونى اظهار داشــت: این سریال با 
وى درباره مضمون و اســم ا

همان خانه مردم خواهد بود. «شب 
نام «شــب عید» در شــب هاى عید می

عید»ســریالى کمدى و اپیزودیک اســت که در هر 13 شب نوروز پخش 

شود و من در یکى از اپیزودهایش نقش اول را ایفا مى کنم.
مى 

یلم «بى پولى» عوامل ســاخت سریال «شب عید» را حرفه اى 
بازیگر ف

یزانى همچون حمید لوالیى، 
دانست و اذعان داشت: در این سریال با عز

 هستم و مطمئنم مخاطبان، 
گلچین و پرویز کاردان همبازى

مرجانه 

را در نوروز امسال خواهند دید.
سریال بسیار خوبى 

کســوتان در عرصــه بازیگرى 
صفوى با تأکیــد بر بیکارى پیش

ن کرد: متأسفانه تمام هم دوره اى هاى من بیکار شده اند
خاطرنشا

کار نمى دهد. پول ســینما دست عده خاصى 
 و هیچکس به آنها 

کنند. مردم از من مى پرسند با 
ت و فقط برخى در ســینما فعالیت مى 

اس

ید سینمایى چرا کم کار شده اى و من در جواب آنها 
وجود این همه تول
هیچ پاسخى ندارم.

«آتقى» سریال «آینه عبرت» از روزهاى سیاه زندگى اش مى گوید

 سال 80 زندگى ام زیر و رو شد
جواد گلپایگانى، تهیه کننده و بازیگر سینما گفت: زمانى که زندان 
بودم، هیچکدام از همکاران و مســئوالن با من دیدار نکردند. همه 
یادشان رفته بود که جواد گلپایگانى وجود دارد. اما به زودى کارهاى 

جدید را در حوزه تئاتر و سینما انجام خواهم داد.
جواد گلپایگانى، هنرمند بازیگر پیشکسوت تلویزیون و سینما که با 
نقش «آتقى» در ســریال «آینه عبرت» به شهرت رسید، مدتى به 
دلیل محکومیت و مشکالت مالى در زندان به سرمى برد، با پیگیرى 
و همکارى گروهى از نیکوکاران اکنون آزاد است و در حال ساخت 

سریال و تئاتر است.
گلپایگانــى دربــاره فعالیت هــاى ایــن روزهایش گفــت: قرار 
اســت به زودى یک نمایــش را روى صحنه ببریم که اســم آن 
«آقا تقى و قمر خانم» است. پایان ماه صفر اجرا خواهد شد. همان 
شخصیت گذشته است و تغییرى نداشته. امیدوارم بتوانم دوباره در 
سینما نیز فعالیت داشته باشــم. اکنون در حال ساخت فیلمى با نام 
«آذرخش» هســتم. کارگردان، تهیه کننده و نویســنده کار خودم 
هستم. به دنبال پروانه ساخت هســتم. 50 سال است که در سینما 
هستم. نزدیک به دو سال اســت که دوباره کارم را شروع کرده ام. 

سریال هایى پیشنهاد شده، اما معلوم نیست چه اتفاقى رخ دهد.
گلپایگانى درباره اتفاقات ســال هاى قبل که منجر به زندانى شدن 
او شد گفت: سال 80 به اســتقبال حجاج مى رفتم که فردى از یک 
مکان به پایین پرید و با ماشین من برخورد کرد و بعد هم متأسفانه 
فوت کرد و ما سال ها درگیر این موضوع شدیم. من هم مجبور شدم 
به زندان بروم. 14 ســال زندان بودم. 460 میلیــون نیز دیه دادم و

 زندگى ام  از بین رفت.
او ادامه داد: سال 74 ســریال «آینه عبرت »پخش مى شد. همین 
سال«آقاى شــانس» را ســاختم. البته در این مجموعه بازیگر و 
تهیه کننده بــودم. آقاى اکبر عبدى هم حضور داشــتند. تا ســال 
80 هیچ مشکلى نداشــتم بعد از آن اتفاق بود که همه چیز به هم 
ریخت. هیچکســى در این مدتى که زندان بودم از من ســراغى 
نگرفت. نه مســئوالن نه همکاران هیچکدام حتى سراغ من هم 

نیامدند.
گلپایگانى درباره فعالیت هاى سینمایى گفت: امیدوارم بتوانم دوباره 
فعالیت کنم. دلم مى خواهد دل مردم را شــاد کنم و آنها دوباره به 
برنامه هایى که مى سازم بخندند. من شخصیت «آتقى» را دوست 
دارم و همان را ادامــه خواهم داد. بعضى هــا مى گفتند من اعتیاد 
دارم، اما هیچ وقت به مواد مخدر نزدیک نشده ام و نمى شوم. فیلم 
«نقطه ضعف» و «شیالت» از کارهایى است که همواره در یاد من 
هستند و آنها را دوست دارم. تهیه کننده فیلم «نقطه ضعف» خودم 
بودم و حاضرم دوباره این فیلــم را نمایش دهم. «نقطه ضعف» در 

سانفرانسیسکو و سن خوزه به نمایش گذاشته خواهد شد.
این تهیه کننده ســینما درباره آثارى که تا به امروز ســاخته است 
گفت: تا به امــروز فیلم هاى زیــادى را تهیه کــرده ام مى توان از 
«شیالت»، «مزدوران»، «عصیانگر» و «مردان ایستاده مى میرند»

 اکنون که آزاد هستم نزد همکاران قدیم رفتم و امیدوارم با آنها بتوانم 
همکارى کنم. اوضاع درآمدى ام مناسب نیست و امیدوارم اوضاع 

مطلوب شود.

ى 
ت مى کنند. مردم از من مى پر

ىدر ســینما فعالی ر
پرسند با 

ید سینمایى چرا کم کار شده اى و من در جواب
وجود این همه تول

ههاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهانها ب آ هیچ پاسخى ندارم.

بازگشت «جناب خان» به «خندوانه» هنوز قطعى نیست

 «قاتل اهلى» 
باالخره کى اکران مى شود؟

فیلم سینمایى «قاتل اهلى» ساخته مسعود کیمیایى 
مدتى است قرارداد خود را در شوراى صنفى نمایش 
به ثبت رســانده اما همچنان در صف اکران باقى 

مانده است.
ثبت قرارداد فیلم ســینمایى «قاتل اهلى» ساخته 
مســعود کیمیایى 23 مردادماه در شــوراى صنفى 
نمایش به ثبت رسید و اعالم شــد این فیلم بعد از 
اکران «قهرمانان کوچک» اکران خواهد شــد. اما 
اکران فیلم «قهرمانان کوچــک» با توجه به اقبال 
مخاطبان ادامه یافت و توانســت نظر مخاطبان را 

جلب کند. 
منصور لشــکرى قوچانى درباره اکران فیلم «قاتل 
اهلى» گفت:هنــوز زمان دقیقى بــراى اکران به 
ما از ســوى شــوراى صنفى نمایش اعالم نشده 
اســت اما با توجه به فــروش فیلــم «قهرمانان 
کوچــک» احتمــاًال فیلــم 26 آبان مــاه اکران 

مى شود. 
فیلــم «قاتــل اهلــى» یکــى از گزینه هــاى 
نوروز 96 بود کــه امکان نمایــش در این زمان را 
نیافــت؛ فیلمى که دربــاره معضــالت اقتصادى 
اســت و بــه نوعــى دیالوگ هاى آن مانیفســت 

اقتصادى کیمیایى به شمار مى آید. 
در ایــن فیلــم بــه خیانــت مؤسســات بانکى 
بالتکلیــف همچنــان  کــه  شــده  توجــه 

 اکران است. 
اینکه فیلم کودك و نوجوان نظــر مخاطبان را به 
خود جلب کند بســیار خوب اســت و قابل اعتنا اما 
فیلمى که بعــد از «قاتل اهلى» در گــروه آزادى 
به ثبت رســیده اســت با ایــن روند کامــًال نابود 

مى شود. 
با شرایط فعلى اکران فیلم دو هفته اى «قهرمانان 
کوچک» فعًال ادامــه خواهد داشــت و نهایتًا اگر 
26 آبان ماه «قاتل اهلى» اکران شــود هفت هفته 
فیلم در اکران باقى مى ماند و در نهایت فیلم بعدى  
«کمــدى انســانى» در دى ماه اکران مى شــود. 
فصلى که همه سینما درگیر جشــنواره فیلم فجر 

مى شوند.
 بــا ایــن رونــد و سیاســت شــوراى صنفــى 
نمایــش فیلم هــاى فرهنگــى که حرفــى براى 
گفتن دارنــد نابود مى شــوند و تنهــادر اکران دو 
هفته اى فیلم  ســوزى با روند بیشترى اتفاق خواهد

 افتاد.

پیــش تولید فیلم ســینمایى 
«ســوءتفاهم» در حال انجام 
است و گفته مى شود اکبر عبدى، 
بازیگر پیشکســوت سینماى 
ایران به جمع بازیگران این 
فیلم اضافه شده است. پیش 
از این حضور لیالحاتمى و 
صابر ابــر در تازه ترین 
اثر احمدرضا معتمدى 

قطعى شده بود. 
اکبر عبدى پیش از 
این در فیلــم «قاعده 
بازى» بــا احمدرضا 
معتمــدى همکارى 
داشت و این دومین 
دو  این  همــکارى 
هنرمنــد به شــمار 

مى آید. 
تاکنــون حضور پیمان 
شادمانفر برنده سیمرغ 
بلورین بهترین فیلمبردارى 
در ســى و چهارمین دوره 
جشنواره فیلم فجر به عنوان 
مدیر فیلمبردارى «سوءتفاهم» 
انتخاب شده اســت. همچنین 
کیوان مقدم، برنــده تندیس 
بهتریــن طراحــى صحنه از 
نوزدهمین جشــن خانه سینما 
طراح صحنه جدیدترین فیلم 

احمدرضا معتمدى است. 
احمدرضا معتمدى، کارگردانى 
در شش فیلم سینمایى بلند از 
جمله «قاعده بازى» و «آلزامیر» 
را در کارنامــه خــود به ثبت 
رسانده و  هفتمین اثر بلند خود 
را با نام «ســوءتفاهم» جلوى 
دوربین مى برد. «سوءتفاهم» 
به تهیه کنندگى جلیل شعبانى 
و محصــول ســازمان هنرى 

رسانه اى اوج است.

عبدى به بازیگران 
«سوءتفاهم» پیوست

مجموعه «شب عید» سعید آقاخانى

 سریال نوروزى 97 شد
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علت هاى زیادى وجــود دارد که باعث ایجاد 
حالت تهوع بعد از غذا خوردن مى شود. اما علت 

حالت تهوع بعد از غذا چیست؟

حساسیت غذایى
برخى از غذاها مانند: صدف، آجیل یا تخم مرغ 
مى توانند باعث فریب سیستم ایمنى شده تا آنها 
را به عنوان مهاجم مضر خارجى شناسایى کند. 
وقتى یکى از این مواد حساسیت زا را مى خورید، 
سیستم ایمنى شما با مجموعه اى از رویدادها 
روبه رو مى شود که منجر به انتشار هیستامین و 

سایر مواد شیمیایى در بدن مى شود.

مسمومیت غذایى
غذاهایى که مدت زمــان زیادى مانده اند یا به 
اندازه کافى سرد نشده اند، باکترى ها، ویروس ها 
و انگل هایى را به خود جذب مى کنند که منجر 

به بیمارى شما مى شــود. عالیم مسمومیت 
غذایى، تهوع، استفراغ و اسهال است که معموًال 
در عرض چند ساعت پس از خوردن غذاى آلوده 

شروع مى شود.

ویروس معده
این مشکل رایج که گاهى به نام «آنفوالنزاى 
معده» شناخته مى شــود، روده را آلوده کرده و 
باعث ایجاد عالیمى در دستگاه گوارش از جمله 
تهوع، استفراغ و اسهال مى شــود. با نزدیک 
شــدن بیش از حد به افراد بیمار یا خودرن غذا 
یا نوشــیدن آبى که در تماس با آلودگى بوده، 

مى توانید به این ویروس مبتال شوید.

باردارى
یکى از اولین نشــانه هاى باردارى، ناراحتى و 
احساس تهوع است که اغلب در ماه دوم باردارى 

شروع مى شود. تغییر ســطح هورمونى عامل 
تهوع باردارى است. 

هر چند بــه طور رســمى به نــام «بیمارى 
صبحگاهى» شناخته مى شود، این حالت تهوع 
ممکن است هر زمانى ایجاد شود از جمله موقع 
غذا خوردن. گاهى اوقات بو یا مزه غذایى خاص 
کافى است تا معده شــما را به هم بپیچد. این 
احساس موقتى اســت و خطرى براى جنین 

ندارد.

رفالکس اسیدى
احساس سوزش پشت جناق سینه که با عنوان 
سوزش سر دل هم شــناخته مى شود، نشانه 
مشخصى از بیمارى دســتگاه گوارش است، 
ولى این شرایط مى تواند باعث ایجاد تهوع هم 
بشوند. بیمارى رفالکس اسید معده زمانى اتفاق 
مى افتند که دریچه عضالنى بین مرى و معده 

دچار اختالل شود و اسید معده وارد مرى شود.

 اضطراب و استرس 
استرس نه تنها باعث عوارض روى احساسات 
تان مى شود. روى سالمت جسمى شما هم 

تأثیر گذار است. 
یک طالق ســخت یا از دســت دادن کار 
مى تواند باعث شود اشــتهایتان را از دست 
بدهید یا بعد از غذا خوردن احساس ناراحتى 
کنید. این نوع حالت تهوع باید پس از اینکه 
اســترس خود را تحت کنترل قــرار دادید، 

برطرف شود.

 درمان سرطان 
بعضى داروهاى شــیمى درمانى باعث تهوع 
مى شــوند. این حالت تهوع پس از درمان به 

پایان مى رسد.

 بیمارى کیسه صفرا
کیسه صفراى شما اندامى است که در سمت 
راست باالى شکم قرار دارد. این اندام به هضم 

چربى ها در بدن کمک مى کند.
 ســنگ هاى صفراوى و دیگر بیمارى هاى 
کیســه صفرا مى توانند توانایى شــما را براى 
هضم چربى هــا تحــت تأثیر قــرار دهند. 
در نتیجه احساس ناراحتى در معده مى کنید به 
خصوص بعد از خوردن یک وعده غذاى چرب.

ســندروم روده تحریک پذیر 
(IBS)

IBS مجموعه اى از عالیــم بیمارى هاى 
دستگاه گوارش را دارد که شامل درد شکمى، 
اسهال و یبوست مى شــوند. حالت تهوع هم 
یکى از رایج ترین شــکایات افــراد مبتال به 

IBS است. 

مى دانید که درد دندان عموما در شب ها، هنگام خواب 
تشدید مى شود؟ به نظر شما چه دلیلى مى تواند براى این 

نوع درد وجود داشته باشد؟
شب ها با توجه به حالت دراز کشى که هستیم فشار کل 
ناحیه سر افزایش پیدا مى کند. به علت اثر جاذبه زمین و 
فشار خون، به طور طبیعى وقتى در حالت ایستاده هستیم 
مقدارى فشارى در عروق ناحیه سر و گردن وجود دارد و 
وقتى که دراز مى کشیم این فشار داخلى رگ ها مقدارى 
افزایش پیدا مى کند. همین امر باعث مى شود که عروقى 
هم که در ناحیه اتاق پالــپ وجود دارد (اتاق مخصوص 
عروق و اعصاب داخل دندان ها)، فشــار داخلى شــان 
افزایش پیدا کند. این اتاق پالپ، فضایى کوچک و کامًال 
محدود به بافت سخت دندان اطراف خود دارد و عالوه 
بر عروق خون رســان موجود در ایــن اتاقک کوچک، 

اعصــاب دندان هم وجــود دارند. و 
متعاقباً ابا افزایش فشار عروق، 
فشار بیشــترى روى اعصاب 

مجاور به وجود مى آید و 
در دندان در این 

حالت احساس درد به وجود مى آید.
پس بر اساس همین مکانیسم است که بیمارى که دچار 
درد شبانه دندان شده است، به جاى خواب بلند مى شود و 
قدم مى زند. چراکه چون سرپاست باعث کاهش فشار در 
عروق داخلى دندان شده و به محض خوابیدن درد تشدید 
مى شود البته باید بدانید که نهایتًا براى درمان حتمًا باید 
به دندانپزشک مراجعه و نســبت به درمان (به احتمال 

قوى درمان عصب کشى) اقدام کنید. 
بعالوه جالب است بدانید در بعضى مواقع (و نه همیشه) 
بیمارانى که با درد دندان دســت و پنجه نرم مى کنند، 
ممکن است به این نتیجه برسند که استفاده و نوشیدن 
آب خنک موجب تســکین درد دندان در آنها مى شود. 
دلیل این پدیده هم دقیقًا اثــر انقباضى «آب با حرارت 
پایین» روى عروق ملتهب و پرفشار داخل دندان و حذف 
فشار این عروق از روى اعصاب مجاور و اتمام تحریک 

است.

تقویت بدن در روزهاى پاییزى برخى از افــراد با کوچک ترین باد ســردى دچار 

سرماخوردگى و بیمارى هاى ویروسى مى شوند. 

در این مطلب مواد غذایى مناسبى براى افزایش 

مقاومت بدن در فصل پاییز ارائه شده است.

گردو

 را در ســاالد بریزید و یا در وعده صبحانه 
گردو

به همراه پنیر میل کنید. چــون یک ماده غذایى 

ضرورى براى فصل پاییز اســت. گردو سرشار از 

 E آنتى اکسیدان ها، امگا 3ها، پروتئین، ویتامین

و B و همچنین حاوى پتاســیم، فسفر، منیزیم، 
کلسیم و آهن است. 

تره فرنگى

تره فرنگى صرفــاً براى الغرى کاربــرد ندارد. 

این ســبزى همچنین حاوى آنتى اکسیدان ها و 

راوان بــوده و به راحتى مى توانید 
ویتامین هاى ف

از آن ســوپى خوشــمزه براى روزهاى پاییزى 
درست کنید. 

D ماهى هاى حاوى ویتامین

فصل پاییــز با وجود تمــام زیبایى هایش، باعث 

افسردگى و بى حالى در بسیارى از افراد مى شود. 

دلیل آن نیز کاهش نور خورشــید است که براى 

ى افراد ایجاد افسردگى مى کند. براى مقابله 
برخ

با کمبود ویتامین D حاصل از نبود نور کافى باید 

به فکر افزایش جذب این ویتامین از طرق دیگر 

ماهى باشــید. توصیه مى کنیم به 
مانند مصرف 

ســراغ ماهى هاى کوچک مانند ماهى ساردین و 

 مخالى بروید. چون این نوع ماهى ها 
ماهى خال

حاوى فلزات سنگین کمترى هستند.

عسل

ز سال استفاده 
ل در هر فصلى ا

ه مى توان از عس
گرچ

ت رژیم غذایى 
 غذایــى باید پاى ثاب

کرد، اما این ماده

شد. عسل با ویروس ها و باکترى ها مقابله 
فصل پاییز با

این شــما را از 
هابى دارد. بنابر

کرده و خاصیت ضدالت

صل دور مى کند.
بیمارى هاى این ف

مرکبات

عنى فروکتوز به 
 که قند میوه ها ی

فیبرها باعث مى شوند

ن شود و با مصرف آن ها احساس 
ى وارد جریان خو

آرام

ت. اگر از مشکالت 
دتى خواهید داش

سیرى طوالنى م

زانه تا سه واحد 
ید، مى توانید رو

ــى رنج نمى بر
گوارش

مرکبات میل کنید. 

کدوحلوایى

چشم نواز، منبع 
 کدوحلوایى با رنگ هاى نارنجى 

انواع

ى هستند که باعث تقویت سیستم 
تى اکسیدان های

آن

جم خارجى مى شوند. 
برابر عوامل مها

دفاعى بدن در 

حلوایى نیز منبع 
اشد که تخمه هاى داخل کدو

یادتان ب

عدنى فوق العاده اى 
امین ها و مواد م

خوب پروتئین، ویت

هن، فســفر، زینک، مس، پتاسیم و...
مانند منیزیم، آ

ین میوه با گوشت و تخمه هایش 
ــتند. در واقع ا

هس

ت سالمتى و قدرت بدنى است.
دوس

ى
زینک، مس، پتاسیم و... ر

میوه با گوشت و تخمه هایش
سیب بدنى است.

ویــد روزى یک عدد 
مثل معروف مى گ

یک ضرب ال

صل پاییز، 
ى کند. در ف

کتر دور م
ما را از مطب د

سیب ش

ازار میوه 
 تازه وارد ب

که تازه به
البى هایى 

ســیب ها و گ

و در عین 
ر هستند 

طعم و آبدا
ســیار خوش 

مى شوند ب

د. توصیه 
ى بیشــترى دارن

ا و فیبرها
ویتامین ه

حال، 

ه طور مرتب سیب و 
صل پاییز ب

شــروع ف
ى کنیم با 

م

میل کنید.
گالبى 

 انگور

سیدان ها، 
بع آنتى اک

ه جزء منا
رمز یا سیا

ر سفید، ق
انگو

 ویتامین C اســت. 
امین هــاى B6 ،B2 ،B1 و

ویت

روکتوز است و 
سرشار از ف

 که انگور 
بهترى است بدانید

ى و کسالت شما 
نگى و بى حال

حتى گرس
تواند به را

مى 

را برطرف کند.

د ىش د ا ده د اس د اش هصف ىکک ا ب

م
ت
ن
ش

روزى یک عدد  یــد

صل پاییز، 
کند. در ف

ازار میوه 
وارد ب ازه

و در عین 
ستند 

د. توصیه 
دارن

تب سیب و 

ها،
ت.

لم ها
 ک

کلم یا 
، گل 

کلم برگ
 مانند 

 باشند
گى که

ا هر رن
لم ها ب

ک

 سرما 
 فصل

د براى
ت مفی

بزیجا
 جزء س

م قرمز
ى و کل

بروکل

 دلیل 
 که به

هستند
المتى 

هاى س
نجینه 

م ها گ
تند. کل

هس

دان ها 
ى اکسی

نین آنت
و همچ

 C و B امین
الى ویت

یزان با
م

شوند. 
ن مى 

نى بد
تم ایم

سیســ
ویت 

عث تق
سیم با

و پتا

ختلف 
هاى م

 بــا رنگ 
کلم ها

 انواع 
ــم از

مى کنی
وصیه 

ت

 ویژه 
ده خواص

ن دهن
ى نشا

هر رنگ
 چون 

 کنید.
ستفاده

ا

المت 
قاى س

عث ارت
ـفید با

لم سـ
لم و ک

 گل ک
 است.

خود

وکلى 
ارد. بر

یرى د
ص ضد پ

مز خوا
کلم قر
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چرا دندان درد شب ها به سراغمان مى آید؟

بر عروق خون رســان موجود در ایــن اتاقک کوچک، 
اعصــاب دندان هم وجــود دارند. و 

متعاقباً ابا افزایش فشار عروق، 
فشار بیشــترى روى اعصاب 

مجاور به وجود مى آید و 
در دندان در این 

پایین» روى عروق ملتهب و پرفشار داخل دندان و حذف
فشار این عروق از روى اعصاب مجاور و اتمام تحریک

است.

به بیمارى شما مى شــود. عالعلت هاى زیادى وجــود دارد که باعث ایجاد ث ایجاد 
علت حالت تهوع بعـد از غذاعلت حالت تهوع بعـد از غذا

مهمترین
 عامل بروز چاقى

محققان باور دارند، بزرگساالنى که کمتر از  هفت ساعت 
خواب شبانگاهى دارند بیش از دیگر افراد مستعد چاقى 

و اضافه وزن هستند.
کارشناسان در تازه ترین بررسى هاى خود به این نتیجه 
رســیدند که علت اصلى چاقى عدم توازن بین مصرف 
کالرى و سوزاندن آن اســت و بر اساس شواهد موجود، 
کم خوابى و بى خوابى مى توانــد در بروز این عدم توازن 

نقش داشته باشد.
کارشناســان باور دارند، چاقِى در اثر بى خوابى بیش از 
کودکان در بزرگساالن خودنمایى مى کند و آنها با الگوى 
خواب ضعیف و نامنظم، زمینه چاقى را براى خود فراهم 

مى کنند. 
آنها همچنین تذکر مى دهند که تغییر 

در ساعت درونى بدن در طوالنى 
مدت، با اختالل در تولید 

هورمون ها، موجب 
ایجاد مشکالت 
جــدى بــراى 
سالمت از جمله 

چاقى مى شود. 

این روزها باید چه چیزهایى بخوریم؟

ذک
ىب
ل د

جب
ت
ى
ه

تغییر که دهند م کر مى دهند که تغییر کر
 بدن در طوالنى

در تولید 
ب

زگیل هاى مســطح زائده هاى پوستى هستند که به تدریج 
رشــد کرده و بیشــتر در نواحى صورت، گردن، پاها، پشت 
دســت هاو بازوها و جاهایــى از بدن کــه مرتب اصالح 

مى شوند، به وجود مى آیند.
در ادامه یکسرى درمان هاى خانگى مطرح خواهد شد که 

براى خالص شدن از دست زگیل هاى مسطح، مؤثرند.
سرکه سیب

اسید استیک موجود در سرکه سیب با هرگونه رشد 
سلول ها و بافت هاى غیرعادى پوست مقابله 

مى کند.
در ضمن ســرکه ســیب داراى خواص ضد 
ویروســى بوده و در نتیجه، درمان زگیل ها را 

سرعت مى بخشد.

پوست موز
پوست موز داراى آنزیمى به نام پروتئولیتیک بوده و باعث از 

بین رفتن زگیل ها مى شود.
براى استفاده، شب ها قبل از خوابیدن، مقدارى از پوست موز 
را جدا کرده و آن را روى زگیل ها قرار داده و آن را شب تا صبح 

به حال خود رها سازید.
سیر

سیر داراى خواص ضد ویروسى قوى بوده و سیستم ایمنى 
بدن را نیز تقویت مى کند.
روغن کرچک

اســتفاده از روغن کرچک مى تواند جلوى رســیدن هوا و 
رطوبت به ویــروس را گرفته و به مرور زگیل هــا را از بین 

ببرد. 

درمان هاى خانگى زگیل

”آگهى دعوت سهامداران شرکت”آگهى دعوت سهامداران شرکت
 ساخت آزمون نقش جهان جهت تشکیل جلسه  ساخت آزمون نقش جهان جهت تشکیل جلسه 

هیئت مدیره“ و ”مجمع عمومى عادى“هیئت مدیره“ و ”مجمع عمومى عادى“

هیئت مدیره شرکت ساخت آزمون نقش جهانهیئت مدیره شرکت ساخت آزمون نقش جهان

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت ساخت آزمون نقش جهان سهامى خاص به شماره ثبت 39370 
و شناسه ملى 10260570251 دعوت به عمل مى آید تا در جلسه هیئت مدیره شرکت که در ساعت 8 
مورخ 96/08/30 در محل اصفهان خیابان مصلى بعد از دارالشفاء ام البنین به کدپستى 8198679636 
و تلفن 34472074 تشکیل مى گردد و جلسه مجمع عمومى عادى که در ساعت 10 صبح مورخ 96/08/01 
در محل خیابان مصلى بعد از دارالشفاء ام البنین به کدپستى 8198679636 و تلفن 34472074 نیز 

تشکیل مى گردد حضور به همراه رسانند.
دستور جلسه هیئت مدیره: 

1- انتقال سهام برخى سهامداران
دستور جلسه مجمع: 

انتخاب اعضاى هیئت مدیره
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مالک ایرانى اورتون به دنبال سیمئونه

نارنجى باوفا در گرجستان   

در حالى که تمام تمرکز و حواس فدراسیون فوتبال به فوتبال مردان است و نگرانى 
و دلمشغولى باشگاه ها و مشکالتشــان لحظه اى مردان فدراسیون نشین را رها 
نمى کند، برنامه 90 هفته گذشــته در اقدامى ارزنده که نشان دهنده مسئولیت 
اجتماعى این برنامه است، گل فاطمه پاپى را به عنوان یکى از گل هاى برتر ماه 
انتخاب کرد تا نشــان دهد که رصد کردن اخبار فوتبال زنان را نیز در برنامه هاى 

خود لحاظ مى کند.
این در حالى اســت که فدراســیون فوتبال متولى فوتبال زنان و مردان است اما 
مدتهاست که وظیفه واقعى خود را فراموش کرده و تنها دغدغه اش رسیدگى به 
نیازهاى سرمربى تیم ملى بزرگساالن، رفع و رجوع کردن مشکالت مالى تیم هاى 

پایتخت نشین، کلنجار رفتن بر سر حق پخش تلویزیونى 
و نحوه بلیت فروشى هاى پر دردسر است و هزاران مشکل 

ریز و درشت است. نگاه پدرساالرانه اى که فدراسیون فوتبال 
به این ورزش دارد، زنان را به انزوا و مهجور ماندن در عرصه داخلى 
سوق مى دهد. خبرى از تیم هاى قهرمان نیست چون مشکالت 
مالى که مانع فعالیت آنهاست امانشان را مى برد و عطاى کار را 
به لقاى آن مى بخشند. اگر فدراسیون فوتبال وظیفه اى در قبال 

تأمین هزینه هاى باشگاه ها ندارد – انتقادى که به 
باشگاه هاى زنان مى شود که چرا چشمتان به 

دست فدراسیون است – پس نباید به اســتقالل و پرسپولیس و تراکتورسازى هم 
کمک کند.

اما مشکل اینجاست که پدر این خانواده پر جمعیت و بزرگ تنها پسرانش 
را مى بیند و ترجیح مى دهد که دخترانش همچنان در اندرونى 
باقى بمانند. باز هم یک 20 دیگر در کارنامه 90 ثبت شــد و 
نشان داد که یک رســانه تا چه اندازه مى تواند تأثیرگذار 
و مثمرباشــد. فدراسیون نشین ها چشــم هایشان را 
بسته اند و سعى مى کنند که چیزى نشنوند اما فوتبال 

زنان واقعیتى است که وجود دارد. 

چند سال پیش در زمان برگزارى رقابت هاى جام جهانى در برزیل 
این رقابت ها در برخى از سینماهاى تهران به اکران در مى آمد و 
به شدت هم مورد استقبال زنان و مردان پایتخت قرار گرفت و تب 
فوتبالى جام جهانى را فراتر از بحث حضور ایران در این رقابت ها 

به تهران منتقل کرد.
شهرهایى مانند مشهد و تبریز هم نه به  گستردگى تهران ولى در 
اشلى پایین تر این طرح را پیاده کردند که در آن شهرها هم بنا بر 
گزارش هاى اعالم شده این موضوع با استقبال  خوبى رو به رو شد.

آن ایام طرحى را براى عملیاتى شدن این اقدام در اصفهان مطرح 
کردیم که البته خیلى فرصتى براى تأمل و اندیشیدن در مورد آن 
مهیا نشد. حاال با گذشت چند سال بار دیگر پیشنهاد مى دهیم که  
هیئت فوتبال شهرمان،  دو باشگاه اصفهانى و اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى اصفهان در این مورد همفکرى و با طرحى جامع به 
سوى تحقق این ایده بروند. اینکه شرایطى مهیا شود تا دیدارهاى 
تیم ملى فوتبال، دیدارهاى  مهم و حســاس تیم هاى سپاهان و

ذوب آهن، رقابت هاى مهم باشــگاهى در لیگ قهرمانان اروپا و 
لیگ هاى معتبر این قاره، مسابقات جام  جهانى و  جام ملت هاى 
اروپا به طور زنده در یکى از سینماهاى اصفهان پخش و در صورت 

استقبال سینماهاى دیگرى نیز در ساعات مشخص 
براى این منظور در نظر گرفته شود قطعاً تحولى 

بزرگ در عرصه ورزش و ایجاد شور  فوتبالى 
در اصفهــان خواهد بود. چقــدر جالب و 
خاطره انگیز بود که در تهــران هواداران 
فوتبال به همراه خانــواده هاى خود براى 

تماشاى مسابقات به ســینما  مى رفتند و ما 
نیز در اصفهان  تمهیداتى را مهیا کنیم تا 
خانواده ها بتواننــد دیدارهایى که به آن 

اشاره کردیم را در سینما ببینند.
  البتــه ایــن نکته را 

فراموش نکنیم که این طــرح در تهران با چالــش هایى مواجه 
شد و در مقاطعى نیز که درخواســت هایى براى تداوم آن پس از

رقابت هاى جام جهانى برزیل وجود داشت، متوقف شد که الزم 
است براى انجام این کار در اصفهان همه مخالفت هاى احتمالى 
بررسى و در نشســتى با نهادهایى که امکان دارد باانجام این کار 
موافق نباشند، تعامالت الزم صورت پذیرد. برخى اخبار آن روزها 
را که این ایده جالب در تهران را با دست اندازى هایى مواجه و در 

نهایت متوقف شد را با هم مرور مى کنیم:
تــداوم پخــش بــازى هــاى فوتبــال در ســینما پــس از

رقابت هاى جام جهانى برزیلى با حواشى مختلفى روبه رو شد، مدیر 
وقت اداره  نظارت و ارزشیابى سازمان سینمایى، رسماً مجوز پخش 
فوتبال را براى همه، در سینماها داد درحالى که اداره اماکن سینماها 
را از پخش فوتبال براى خانم ها منع کرده بود و اتفاقاً دو سینماها هم 
به دلیل اینکه به بانوان بلیت فروخته بودند، چند روزى پلمب شدند 
و برخى دیگر هم به دلیل اینکه بلیت فروشى فقط باید براى آقایان 

باشد،مسابقات را پخش نکردند. 
در آن مقطع سجادپور یکى از مدیران وقت سازمان سینمایى معتقد 
بود که «تمامى تصمیمات و اتفاقات مربوط به سالن نمایش هاى 
فیلم منحصراً به اداره کل نظارت و ارزشــیابى ســینماى کشور 
مربوط مى شود و دیگر نهادها و مراکز در این باب هیچ 
مسئولیتى ندارند و حیطه مسئولیت دیگر نهادها به 

خارج از سالن ها و سطح جامعه مربوط مى شود».
در همان مقطع یک کارشناس سینمایى اینگونه 
ابراز عقیده کرد: نمایش فوتبال در ســالن هاى 
سینما بخشى از مشکالت نیروى انتظامى را کم 
مى کند. امیرحسین علم الهدى به خبرگزارى ها 
گفته بود: پخش مسابقات فوتبال در سینماها 
را از دو منظر اقتصــادى و اجتماعى مفید 
است. وقتى با افت 50 درصدى 
مخاطب مواجه هســتیم، 
نمایش فوتبال در سینماها 
براى خانواده ها راهى براى 
امرار معاش سینماهاست. 
مدیر ســابق پردیس 
ملــت  ســینمایى 

همچنین به منظر اجتماعى این موضوع اشاره کرد و اظهار داشت:  
پایین بودن ســطح تفریحات مردم در ایران یک عارضه است و 
نمایش فوتبال در ســینماها مى تواند، بخشى از مشکالت نیروى 
انتظامى را حل کند. مردم به دلیل تفریحات دسته جمعى مى توانند 
داخل سینما بیایند و بخشى از هیجانات سالم را تخلیه کنند، مانند 

تجربه موفقى که پیش از این داشته ایم. 
 همچنین در سال 93 رئیس انجمن سینماداران از مخالفت شدید 
نیروى انتظامى با این طرح خبر داد و  گفته بود: اگر واقعاً نظر نیروى 
انتظامى بر این باشد که خانواده ها نتوانند همراه یکدیگر در سینماها 
مسابقات را تماشا کنند، ما هم از پخش مسابقات فوتبال صرف نظر 
مى کنیم. محمدقاصد اشــرفى در گفتگویى در این باره بیان کرد:  
موضع رسمى خود را پس از جلسه اى که در این باره خواهیم داشت 
اعالم مى کنیم اما اگر نگرانى نیروى انتظامى بر این است که فوتبال 
فقط براى قشر خاصى پخش شود، حاضر نیستیم نگرانى آنها بیشتر 
شود.او گفت: بنابراین اگر قرار باشد خانواده ها براى تماشاى فوتبال 

به سینماها نیایند، آن را پخش نمى کنیم.
در آن ایام  ســردار احمد رضا رادان، جانشین وقت فرمانده ناجا در 
مورد پخش فوتبال جام جهانى در سینماها اعالم کرده بود: پخش 
مسابقات فوتبال جام جهانى در سینماها به صورت مختلط ممنوع 

است.
وى در این باره گفته بود: سینماها مى توانند به صورت جداگانه یک 
سالن را به زنان و دیگرى را به مردان اختصاص دهند اما پخش به 

صورت مختلط ممنوع است.
اما آخرین خبر در این باره چه بود:

شــهریور 96 این خبر بر روى خروجى برخى خبرگزارى ها قرار 
گرفت: پخش مســابقات فوتبال در ســالن هاى سینمایى فعًال 
ممنوع است. بعد از کسب مجوزهاى الزم ازسوى وزارت ارشاد 

و فدراسیون فوتبال در شورا درباره این مسئله تصمیم گیرى شود.
برخى سالن هاى سینما در هفته هاى اخیر به جاى نمایش فیلم 
اقدام به پخش مسابقات فوتبال مى کردند که این امر اعتراضاتى را 
به دنبال داشته است. غالمرضا فرجى (سخنگوى شوراى صنفى 
نمایش) در این باره گفت: پخش مسابقات فوتبال در سالن هاى 

سینمایى فعًال ممنوع است.
وى ادامه داد: البته این مســئله در جلسه شوراى صنفى نمایش 
طرح و مصوب شد بعد از کســب مجوزهاى الزم ازسوى وزارت 

ارشاد و فدراســیون فوتبال در شــورا درباره این مسئله 
تصمیم گیرى شود.

 اصفهان تشنه سینما فوتبال
 آنچه کامًال براى ما در این باره هویدا شده این است که هیچ 
قانونى مشخصى در این باره وجود ندارد. در برخى شهرهاى ایران 

این طرح هنوز به شکلى محدود اجرا  مى شود و هیچ مخالفتى 
هم با آن نشده اســت. در تهران  برخى اوقات به این طرح گیر 
داده اند. یک بار به کلیت طرح و بار دیگر هم به حضور همزمان 
آقایان و بانوان در سینما، در حالى که در برج میالد این کار تقریبًا 

بدون هیچ مشــکل خاصى  هنوز که هنوز است در حال 
اجراست.

بنابراین مى توان به انجــام آن در اصفهان امیدوار 
بود. الزمــه این کار این اســت که  نهــادى مانند 
هیئــت فوتبال اســتان در خط مقدم اجــراى این 

طرح قرار گیرد و با جلب مشــارکت شــوراى شهر، 
باشگاه هایى مانند سپاهان و ذوب آهن  و کانون هواداران 

این دو مجموعه بتواند ضمانت اجرایى آن را باال ببرد. تعامل و 
هماهنگى هاى الزم با اداره ارشــاد، نیروى انتظامى و ســایر 
نهادهایى که در این بین دیدگاه هایشان مهم و تأثیرگذار است نیز 
به ماندگارى و دوام طرح سینما فوتبال کمک بسیارى خواهد کرد. 
اگر در نهایت اجازه برپایى این طرح باشرط اینکه براى خانم ها و 
آقایان جداگانه و در دو سالن مجزا به نمایش در آید نیز صادر شود، 
خیلى نباید به آن خرده گرفت. این کار بهتر از این است که اصل 

طرح سینما فوتبال هیچگاه در شهرمان  به اجرا در نیاید.
در اصفهانى که از لحاظ تفریح و گذراندن اوقات فراغت کمبودها و 
خألهاى بسیارى وجود دارد طرح سینما فوتبال مى تواند یک رخداد 
خوب و مثبت با استقبالى چشمگیر باشد و شور و شوق زیادى را 

براى جوانان این شهر به ویژه بانوان عالقه مند به فوتبال به 
ارمغان بیاورد. دختران هوادار فوتبال که امکان رفتن به

 اســتادیوم ها را ندارند و با تماشــاى مسابقات 
مهم فوتبال بر روى پرده ســینما مى توانند 

بخشــى از لذت و هیجــان فوتبال را 
دسته جمعى و در کنار دوستان خود 

احساس کنند.

فرهاد مشیرى قصد دارد «دیگو سیمئونه»، ســرمربى اتلتیکومادرید 
را بــراى فصــل آینده بــه نیمکــت تیمــش اضافه کند. مشــیرى 
ســهامدار اصلى باشــگاه اورتون اســت و از زمان حضورش در این 
تیم، هزینه زیــادى براى باشــگاه انجــام داده و بازیکنان 
بزرگــى جذب کرده اســت. اســکاى مدعى شــد که 
هدف اصلــى او براى فصــل آینده، جــذب دیگو 
سیمئونه، ســرمربى اتلتیکو اســت که شش فصل 
فوق العاده را در مادرید ســپرى کرده است. در این 
هفته، مشیرى با اعضاى هیئت مدیره باشگاه مالقاتى 

خواهد داشت و درباره حضور یک مربى جدید از فصل 
آینده در باشگاه، بحث و تصمیم گیرى خواهد شد. این 
در حالى است که شــایعات حاکى از آن است که اورتون

 قصد دارد تا پایان فصل، «ســم آالردایــس» را به عنوان 
سرمربى خود انتخاب کند.

ســیمئونه از ســال 2011 هدایت اتلتیکــو را برعهــده گرفت و 
موفقیت هاى چشمگیرى از جمله قهرمانى اللیگا و دو حضور در فینال 
چمپیونزلیگ با این تیم به دســت آورد. با این حال تیم سیمئونه هر دو 
فینال را مقابل رئال مادرید با شکست به پایان رساند و نایب قهرمان شد.

اقدام قابل تحسین فردوسى پور

«سینما فوتبال» در اصفهان «سینما فوتبال» در اصفهان 
راه اندازى کنیدراه اندازى کنید

پیشنهاد نصف جهان به مسئوالن استان؛پیشنهاد نصف جهان به مسئوالن استان؛

سامان قدوس بهترین مهاجم 
فصل فوتبال سوئد شد 

مراسم معرفى برترین هاى فصل 2018 - 2017 لیگ برتر فوتبال سوئد 
که با پخش  زنده تلویزیونى همراه بود برگزار شد که در آن سامان قدوس، 

ملى پوش ایرانى تیم اوسترساندس به جایزه ارزشمندى دست یافت.
اتحادیه فوتبال باشگاهى سوئد سه روز قبل نامزدهاى بخش هاى مختلف 
را معرفى کرد بود که در بخش برترین مهاجمان فصل، ســامان قدوس 
(اوسترساندس)، «کال هولمبرخ» (نورکوپینگ) و «مارکوس روزنبرخ» 
(مالمو) حضور داشتند. در این میان ســامان قدوس با کسب 46 درصد 
آراء هیئت داوران، به جایزه ارزشمند بهترین مهاجم فصل فوتبال سوئد 

دست یافت.
«گراهام پوتر»، سرمربى انگلیســى تیم اوسترساندس در غیاب سامان 
قدوس که در اردوى اروپایى تیم ملى فوتبال ایران حضور یافته اســت 
جایزه اش را دریافت کرد. پوتر درباره قدوس گفت: او توانمندى 
گلزنى و ایجاد شــانس گل دارد. مهاجمى قدرتمند و 

انسان خوبى است.
سرمربى اوسترساندس در ادامه با لبخند اظهار 
داشت: ســامان قدوس، آرام است و خیلى 
مى خندد. خیلى به من گــوش نمى کند 
اما هر از گاهى این کار را مى کند. او در 

مجموع خوب است.
سپس فیلم ضبط شــده اى از سوى 
سامان قدوس به مناسب دریافت 
جایــزه بهترین مهاجم ســال در 

تلویزیون سوئد پخش شد.
قدوس در ایــن فیلم گفت: خیلى 
خوشــحالم هستم. تشــکر بسیار 
بزرگى از همه، همبازیانم و کادر فنى 
تیم اوسترساندس مى کنم. بدون آنها اتفاقى رخ 
نمى داد. بازى هاى زیادى انجام دادیم که در 
مجموع براى ما بد پیــش نرفت. من واقعًا 
خوب شروع کردم و در پایان کار نیز شروع 
دیگرى داشتم. اعتماد به نفس زیادى 
در بازى هاى لیگ اروپا وقتى همه 
چیز به خوبى پیش رفت به دست 

آوردم.
«یان پرســون»، یکى از 
متخصصــان فوتبال و 
عضــو هیئــت داورى 
انتخــاب برترین هاى 
فوتبال سوئد نیز درباره سامان 
قدوس گفت: او کمى نسبت به 
خودش انتقادپذیر است. فصل 
بهار را خوب پشت ســر گذراند 
اما اتفاقى که در فصل پاییز 
براى سامان قدوس رخ داد 
انتخابش به عنوان مهاجم 
برتر ســال را بــراى من 
همچنین در  قطعى کرد.
بخش بهتریــن مربیان 
نیز گراهام پوتر، سرمربى 
اوسترســاندس جایــگاه 
نخست را کسب کرد. پوتر 
براى دومین  سال متوالى 
به عنوان بهترین مربى 

انتخاب شد.

افتخار ارزشمند براى ملى پوش ایرانى

مرتضى رمضانى راد

ما

م ىو ه م ن ر
اروپا به طور زنده در یکى از سینماهاى اصفهان پخش و در صورت 

استقبال سینماهاىدیگرى نیز در ساعات مشخص 
براى این منظور در نظر گرفته شود قطعاً تحولى 

بزرگ در عرصه ورزش و ایجاد شور  فوتبالى 
در اصفهــان خواهد بود. چقــدر جالب و 
خاطره انگیز بود که در تهــران هواداران 
فوتبال به همراه خانــواده هاى خود براى 

تماشاى مسابقات به ســینما  مى رفتند و ما 
نیز در اصفهان  تمهیداتى را مهیا کنیم تا 
خانواده ها بتواننــد دیدارهایى که به آن 

اشاره کردیم را در سینما ببینند.
  البتــه ایــن نکته را 

ش ن و ر و ى و
فیلم منحصراً به اداره کل نظارت و ارزشــیابى ســینماى کش
این باب ه مربوط مى شود و دیگر نهادها و مراکز در
مسئولیتى ندارند و حیطه مسئولیت دیگر نهاده
خارج از سالن ها و سطح جامعه مربوط مى شود»
در همانمقطع یککارشناسسینمایىاینگ
ابراز عقیده کرد: نمایش فوتبال در ســالن ه
سینما بخشى از مشکالت نیروى انتظامى را
مى کند. امیرحسین علم الهدى به خبرگزارى
گفته بود: پخش مسابقات فوتبال در سینم
را از دو منظر اقتصــادى و اجتماعى م
0است. وقتى با افت 50 درصد
مخاطب مواجه هســت
نمایش فوتبال در سینم
براى خانواده ها راهى بر
امرار معاش سینماهاس
مدیر ســابق پردی
ملــ ســینمایى 

فرهاد مشیرىقصد دا
را بــراى فصــل آیند
ســهامدار اصلى باش
تیم، هزینه زی
بزرگــى
هدف
سیم
فوق
هفته،

نارنجى باوفا در گرج

زرگ تنها پسرانش 
مچنان در اندرونى

0مه 90 ثبت شــد و 
مى تواند تأثیرگذار 
چشــم هایشان را 
 نشنوند اما فوتبال

 

ع اشاره کرد و اظهار داشت:  
 ایران یک عارضه است و 
خشى از مشکالت نیروى 
ات دسته جمعى مى توانند 
 سالم را تخلیه کنند، مانند 

نماداران از مخالفت شدید 
ته بود: اگر واقعاً نظر نیروى 
 همراه یکدیگر در سینماها 
سابقات فوتبال صرف نظر 
گویى در این باره بیان کرد:  
 در این باره خواهیم داشت 
امى بر این است که فوتبال

ر نیستیم نگرانى آنها بیشتر 
ده ها براى تماشاى فوتبال 

شین وقت فرمانده ناجا در 
اها اعالم کرده بود: پخش 
ا به صورت مختلط ممنوع 

ارشاد و فدراســیون فوتبال در شــورا درباره این مسئله 
تصمیم گیرى شود.

 اصفهان تشنه سینما فوتبال
 آنچه کامًال براى ما در این باره هویدا شده این است که هیچ 
قانونى مشخصى در این باره وجود ندارد. در برخى شهرهاى ایران 

این طرح هنوز به شکلى محدود اجرا  مى شود و هیچ مخالفتى 
هم با آن نشده اســت. در تهران  برخى اوقات به این طرح گیر 
داده اند. یک بار به کلیت طرح و بار دیگر هم به حضور همزمان
یتقریببابًا آقایان و بانوان در سینما، در حالى که در برج میالد این کار 

لللللحال بدون هیچ مشــکل خاصى  هنوز که هنوز است در 
اجراست.

بنابراینمى توانبه انجــام آن در اصفهانامیدوار
بود. الزمــه این کار این اســت که  نهــادى مانند 
هیئــت فوتبال اســتان در خط مقدم اجــراى این 

طرح قرار گیرد و با جلب مشــارکت شــوراى شهر، 
باشگاه هایى مانند سپاهان و ذوب آهن  و کانون هواداران 

این دو مجموعه بتواند ضمانت اجرایى آن را باال ببرد. تعامل و 
هماهنگى هاى الزم با اداره ارشــاد، نیروى انتظامى و ســایر 
نهادهایىکهدراینبیندیدگاههایشانمهموتأثیرگذاراستنیز

رین وسبه ن
فصل فوتبال سوئد ش

7 -2017 لیگ برت 8مراسم معرفى برترین هاى فصل 2018
که با پخش  زنده تلویزیونى همراه بود برگزار شد که در آن

ملى پوش ایرانى تیم اوسترساندس به جایزه ارزشمندى دس
اتحادیه فوتبال باشگاهى سوئد سه روز قبل نامزدهاى بخش
را معرفى کرد بود که در بخش برترین مهاجمان فصل، س
(اوسترساندس)، «کال هولمبرخ» (نورکوپینگ) و «مارک
ک ا ق ا ا ا ا ا ( ال ک( (مالمو) حضور داشتند. در این میانســامانقدوس با

آراء هیئت داوران، به جایزه ارزشمند بهترین مهاجمفصل
دست یافت.

«گراهام پوتر»، سرمربى انگلیســى تیم اوسترساندسد
اردوى اروپایى تیم ملى فوتبال ایران حضو قدوس که در
ججایزه اش را دریافت کرد. پوتر درباره قدوس گفت
گگگگگگگگلگلگلزگلزنى و ایجاد شــانس گل دارد. مهاج

انسان خوبى است.
سرمربى اوسترساندس در ادامه
داشت: ســامان قدوس، آرا
مى خندد. خیلى به من گـ
ر اما هر از گاهى این کار

مجموعخوب است.
سپس فیلم ضبط شــ
سامان قدوس به م
جایــزه بهترین مه

تلویزیون سوئد پخش
قدوس در ایــن فی
خوشــحالم هستم.
بزرگى از همه، همبازی
بدون تیم اوسترساندسمى کنم.
نمى داد. بازى هاى زیادى انج
مجموع براى ما بد پیــشن

خوب شروع کردمو در پایان
دیگرى داشتم. اعتماد
در بازى هاى لیگ ار
چیز به خوبى پیش

آوردم.
«یان پرســ
متخصصـ
ه عضــو
انتخــاب
لفوتبال سوئد نیز
قدوس گفت: او
خودش انتقادپذ

بهار را خوب پشت
که اااما اتفاقى
ببربراى سامان
ااااننتخابش به
ببربرتر ســال
ققطعى کر
بهتر بخش
نیز گراهام
اوسترســان

نخست را کس
ببربربربربربربرابراى دومی
بببه عنوان
انتخا

ورزش

 سر حق پخش تلویزیونى 
دسر است و هزاران مشکل 

الرانه اى که فدراسیون فوتبال
وا و مهجور ماندن در عرصه داخلى 
ى قهرمان نیست چون مشکالت 
مانشان را مى برد و عطاى کار را
اسیون فوتبال وظیفه اى در قبال

–دارد – انتقادى که به 

 چرا چشمتان به

ت –دست فدراسیون است – پس نباید به اســتقالل و پرسپولیس و

ککند کمک کند.ک
اما مشکل اینجاست که پدراین خانواده پر جمعیت و بز
رررررررررررا مى بیند و ترجیح مى دهد که دخترانش هم
0بببببببباباباباقىبمانند. بازهم یک 20 دیگر در کارنام
نننننششان داد که یک رســانه تا چه اندازه م
و مثمرباشــد. فدراسیون نشین ها چ
بسته اند و سعى مى کنند که چیزى
کزنان واقعیتى است که وجود دارد.

ابراهیم صادقى که از ابتداى لیگ هفدهم به جرگه مربیان پیوست در روزهاى اخیر به 
عنوان نماینده على دایى و تیم سایپا راهى گرجستان شد.

تیم فوتبال سایپا که در این دوره از رقابت هاى لیگ برتر توانست شروعى طوفانى داشته 
باشد و نظرها را به خود جلب کند بعد از  هفته چهارم و برد در برابر استقالل عطش خود 
را فروکش شده دید. اتفاقى که یکى از دالیل آن را مى توان مصدومیت زیاد بازیکنان 
این تیم دانست. اتفاقى که باعث شــد تا دســتان على دایى در دیدار هاى پس از آن  
خالى شود. ایوب کالنترى، شهاب بائوج، حامد شــیرى، رضا علیارى، مهدى ترابى،

حسین کنعانى زادگان و دانیال ماهینى را مى توان از این جمله بازیکنان دانست.
 بعد از دعوت چند باشــگاه گرجســتانى از نمایندگان ایرانى براى بازدید از امکانات و 
شرایط فوتبال این کشور و تبادل بازیکن بین تیم هاى ایرانى و گرجى در ابتداى فصل 
باعث حضور مربیانى چون قلعه نویى و جاللى در این کشور شد. پس از مدتى و به دلیل 
اتفاقات عنوان شده نوبت به تیم سایپا رسید تا به این موضوع به شکل جدى فکر کند و 
به همین دلیل على دایى مأموریت ویژه اى به مرد مورد اعتماد خود ابراهیم صادقى داد تا 

و جذب بازیکن راهى گرجستان شود و این اتفاق سبب شد تا براى شناسایى 
نارنجى وفادار سایپا در استادیوم هاى ورزشى 
گرجستان حضور پیدا کند تا بازیکنان 
حاضر در لیگ برتر این کشــور 
اروپایى را زیر نظــر گرفته و 
گزارش کامل و جامع خود 

را به دایى بدهد. 
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دیوار کج فرو مى ریزد!

 بناى لیگ حرفه اى در ایران بد گذاشته شده است. بنایى بر پول دولتى 
کارخانه ها، پولى که باید خرج ورزش کارگرى و غیرقهرمانى شــود، 
راست و ریس کردن حســاب ها با پولى غیرفوتبالى که باشگاه هاى 
کوچک را به یک باره به تیم هایى بزرگ تبدیل کرد. پیکان و ســایپا 
بدون تماشــاگر ند اما کمتر دیده شده مشــکل مالى داشته باشند اما 
ملوان، سپیدرود، حتى استقالل و پرسپولیس که تا بن دولتى  هستند و 
پرتماشاگر هاى دیگر هم اغلب دچار مشکالت مالى بوده اند. تماشاگر 
یک اصل براى درآمدزایى در فوتبال است. هر تیمى که هوادار بیشترى 
داشته باشد پول بیشترى هم مى سازد و این یک اصل پذیرفته شده 
است. موفقیت هاى باشگاه ها پول ساز هستند اما هیچ تیمى نمى تواند 
براى تداومش، به موفقیت هاى همیشگى تکیه کند. بناى بد موجب 
شده به جاى تیم هاى پرطرفدار، تیم هاى صنعتى یا تیم هایى که دولت 

مجبور است خرجشان کند جاى تیم هاى پرهوادار را بگیرند.
این دیوار تا ثریا کج رفته اما پایه ها لرزان  شده اند. بیشتر صنایع دیگر 
نمى خواهند و نمى توانند خرج فوتبال کنند یــا حداقل قصد دارند با 
کنترل بیشترى در آن هزینه کنند. پول نمى رسد، بازیکن ها اعتصاب 
مى کنند، بدهى ها روى هم تلنبار مى شــوند و به خصوص در دو تیم 
بزرگ پایتخت سوءمدیریت همیشــگى، کار را به بحران مى رساند. 
همه اینها ناشــى از اعتیادى اســت که فوتبال ایران به پول دولتى 
داشته. هر بار هم که بحث درآمدزایى پیش آمده مسئله حق پخش را 
مطرح کرده اند و برایش جنگیده اند. چه کسى حاضر است براى دیدن 
بازى پیکان و سایپا پول خرج کند که صداوسیما بابت این بازى پولى 
پرداخت کند؟ حتى براى حق پخش تلویزیونى هم تعداد هواداران لیگ 
اهمیت اساسى دارند و دست و پا زدن تیم هایى مثل ملوان یا سال ها 
لیگ یکى ماندن تیمى مثل نساجى به لیگ حرفه اى ضربه مى زند. 
جدا از حق پخش، تا همین دو سال پیش که دولت هزینه براى دو تیم 
پایتخت را قطع کرد، هیچکس فکر پول درآوردن از انبوه طرفداران 

دو تیم را نکرد.
همین سامانه هاى هوادارى، اگرچه بدعت  هستند و پول را مستقیم 
و بدون خدمات از مردم مى گیرند و به باشــگاه مى رسانند اما به هر 
حال اســتفاده از ظرفیت هواداران سه تیم پرطرفدارند. چرا تیم هایى 
مثل استقالل خوزستان یا نفت تهران اگر طرفدارى دارند و مى توانند 
پول سازى کنند از ظرفیت هایى شبیه به این استفاده نمى کنند؟ اگر 
کسى هوادار این تیم ها نیســت، حاضر نیست براى شان به استادیوم 
بیاید، یا پولى خرج کند چرا اصًال باید به حیاتشان در لیگ برتر ادامه 
بدهند؟ باشگاه هایى شبیه این اتفاقًا نباید هم جایى در باالترین لیگ 
که هزینه ها فاصله زیادى با لیگ هاى پایین تر دارد داشته باشند. لیگ 
برتر با هزینه هایى که آنها مى توانند انجام بدهند همخوانى ندارد. اصًال 

چرا کسى باید در چنین باشگاه هایى سرمایه گذارى کند؟
شاید الزم است این دیوار ذره ذره  یا حتى یک باره خراب شود و دوباره از 
پى، همه چیز روى هم گذاشته شود. شاید حتى ایران به لیگ حرفه اى 
احتیاج ندارد و باید آماتورى اداره شود. دستکم در لیگ آماتور جز پول 
مفت، دیدن شدن از سوى هوادارها هم اهمیت پیدا مى کند و بازیکنى 
ملوان و نساجى و نفت آبادان و شاهین بوشهر و چوکا را براى پیکان و 

سایپا و ذوب آهن و استقالل خوزستان رها نمى کند.  

 «وینفرد شفر» در مدتی که وارد ایران شده و روي نیمکت 
استقالل نشسته، بر خالف سن و سالش و نیز تصویري که 
ما عموماً از آلمانی ها در ذهن داریم، آدم شــاد و خونگرمی 
نشان داده است. از نظر فنی هم که هنوز قضاوت در مورد او 
زود است، هرچند فعًال کارش را بد شروع نکرده و خیلی از 

استقاللی ها به او امیدوار شده اند.
 با وجود این، نمی توان کتمان کرد که برخی رفتارهاي شفر 
واقعاً عجیب است. مثًال هنوز به ایران نیامده از قولش نقل 
کردند خواهان بازگشت بهنام برزاي شده، اما بعداً در اولین 
نشست خبري اش پس از بازي با فوالد نشان داد حتی اسم 
بازیکنان فعلی تیمش را هم نمی داند، چه برسد به بازیکن 
فصل قبل! شفر سپس در فراز دیگري از حرف هایش مدعی 
شد فرهاد مجیدي را نمی شناســد و اصالً نمی داند او االن 
کجاست، اما بعداً در سایت رسمی استقالل از قولش نوشتند 

اشتباه شده و مگر ممکن است کسی مجیدي را نشناسد؟! 
حاال هم عین این داستان در مورد محمد تقوي تکرار شده و 
پیرمرد آلمانی بعد از تکذیب اولیه مکالمه و مذاکره با او، باز 
هم روي سایت باشگاه اعالم کرده روزهاي اول حضورش 
در اســتقالل یک تماس تلفنی با تقوي داشــته و با این 
پیشکسوت آبی ها در مورد برخی کلیات صحبت کرده است. 
حاال این وسط معلوم نیست مشکل از جناب شفر است یا 
سایت رسمی باشگاه اســتقالل؟ یعنی مربی آلمانی مدام 
حرف هایش را عوض می کند یا رسانه رسمی آبی ها ترجیح 

می دهد برخی از اظهارات و مواضع شفر را روتوش کند؟
تازه باید به اینها همه تناقض گویی ها در مورد دستیاران 
ایرانی را هم اضافه کنید. روزهاي اول حضور شــفر در 
ایران، باشگاه بیژن طاهري و ســیروس دین محمدي 
را به عنوان دســتیاران او برگزید کــه بالفاصله اعالم 

شد این موضوع مورد موافقت شفر 
قرار گرفته، اما بعــداً گفتند مربی 
آلمانی این دســتیاران را نپذیرفته 
و حضورشان در اســتقالل منتفی 
اســت. در نهایت اما یکی از این دو 
نفر یعنی طاهري به کادرفنی اضافه 
شد و ســیروس دین محمدي پشت 
خط ماند. شــاید اگر ما و شفر زبان 
هم را می فهمیدیم و او می توانســت 
بی واسطه با هواداران استقالل صحبت 
کند، خیلی از مسائل شــفاف می شد، 

اما حاال به نظر می رســد بعضی ها دارند 
حرف هاي خودشــان را توي دهان 

پیرمرد می گذارند. 

اظهاراتى که روتوش مى شود!

لیگ ستارگان قطر به زودى مجهز به تکنولوژى خط 
دروازه خواهد شد تا بدین ترتیب عالوه بر استفاده در 

رقابت هاى داخلى، تجهیزات این کشور براى 
جام جهانى 2022 نیز تکمیل شود.

طبق اعالم مسئوالن لیگ ستارگان قطر، 
قرار اســت به زودى تکنولوژى خط دروازه

 در تمام اســتادیوم هاى این کشــور نصب شود. تجهیز 
ورزشــگاه ها به این تکنولوژى براى قطــرى ها، هم 

استفاده در لیگ هاى داخلى را در پى دارد 
و هم به تکمیل امکانات این کشور براى 

برگزارى جام جهانى 2022 کمک مى کند. 
رقابت هایى که باید این کشور حاشیه خلیج 

فارس آن را برگزار کند.
این تکنولوژى براى کمک به داوران جهت تشخیص عبور 
توپ از خط دروازه ساخته شده که از سال 2012 مورد تأیید 

فیفا قرار گرفت. 

مورد موافقت شفر 
عــداً گفتند مربی 
ـتیاران را نپذیرفته 
 اســتقالل منتفی 
ت اما یکی از این دو 
 به کادرفنی اضافه 
 دین محمدي پشت 
د اگر ما و شفر زبان 
م و او می توانســت 
اران استقالل صحبت 
سائل شــفاف می شد، 

ی رســد بعضی ها دارند 
ــان را توي دهان 

د. 

ولوژى خط 
 استفاده در 
ن کشور براى

ل شود.
 ستارگان قطر، 
وژى خط دروازه

صب شود. تجهیز 
ــرى ها، هم 
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تورنمنت بین المللى اصفهان 
با حضور 3 تیم خارجى 

رئیس کمیته فنى فوتسال درباره مخالفت کاظم سلیمانى، دبیر سازمان لیگ با تغییر برنامه 
لیگ و بى اطالعى اش از تورنمنت اصفهان عنوان کرد: سلیمانى هر چه دلش مى خواهد، 
بگوید. ما کار خودمان را مى کنیم. ضمن اینکه موضوع تورنمنت اصفهان در جلسه هیئت 
رئیسه بررسى شده و دوستان در جریانش هستند. همچنین تقویم تیم ملى هیچ تناقضى 
با برنامه لیگ ندارد. البته به دلیل بازى هاى اصفهان ممکن است بازى هاى لیگ، یکى دو 
روز جابه جا شوند ولى برنامه بازى دوستانه با اسلوونى در تقویم باشگاهى دیده شده است.

عباس ترابیان با بیان اینکه حضور تیم هاى روسیه، قزاقستان و آذربایجان در تورنمنت 
چهارجانبه اصفهان قطعى است، خاطرنشان کرد: مشــکلى در ارتباط با روز برگزارى 
بازى ها وجود دارد. یکى از روزها با مسابقه فوتبال در اصفهان تداخل دارد و باید برنامه را 
جابه جا کنیم. همچنین تیم ها درخواست داشتند که یک روز استراحت بین بازى ها وجود 

داشته باشد.
رئیس کمیته فنى فوتســال درباره همگونى تیم هاى دعوت شده به تورنمنت اصفهان 
و اینکه هر سه تیم، اروپایى و فیزیکى هستند، توضیح داد: این نظریه را قبول نمى کنم. 

قهرمان جهان بود و بحثى درباره آن نیست. قزاقستان هم بازى روســیه نایب 
خاص خودش را دارد و یک برزیلى، سرمربى 
آن اســت. آذربایجان هم از بازیکنان 
برزیلى در ترکیب خود اســتفاده 

مى کند.

گزینــه   2
اصفهانــى بــراى 
مدیرعاملى پرســپولیس مطرح 
شــده اند که حضور یکــى از آنها

 مــى توانــد پیامى خــوب براى 
هواداران این باشــگاه باشــد و 
دیگرى نیز مى تواند این باشگاه را 
با چالش هاى متعددى مواجه کند!

پس از کنــاره گیرى علــى اکبر 
طاهرى از مدیرعاملى پرسپولیس 
از گزینه هاى مختلفى براى تصدى 
این عنوان نام برده مى شــود. از دادکان و منتقمى 
گرفته تا عابدینى و گرشاســبى اما پیگیرى هاى 
نصف جهان نشان مى دهد که دو مدیرعامل اسبق 

و سابق سپاهان نیز در بین کاندیداهاى این پست مى باشند.
محمدرضا ساکت،  دبیرکل فعلى فدراسیون فوتبال یکى از این گزینه 
هاست. برخى از پیشکسوتان پرسپولیس و نزدیکان وزیر ورزش به 
سلطانى فر گفته اند که ساکت در زمان حضور در سپاهان توانست این 
باشگاه را به یک قدرت بزرگ تبدیل کند و حضور او در پرسپولیس 
مى تواند باعث تداوم روند رو به جلوى سرخپوشان شود. آنها اعالم 
کرده اند که تنها مشکل ساکت اصفهانى بودن او و حساسیتى است 
که از این جهت مى تواند براى هواداران تیم تهرانى ایجاد شود و گرنه 

در سایر جهات، ساکت،  عالى و گزینه اى بى رقیب است!
هنوز خبرى از نظر وزیر در برابر این پیشــنهاد مخابره نشــده اما 
تجربه نشان داده که در سال هاى اخیر که در چند مقطع ساکت با
 پیام هایى از سوى دو باشگاه اســتقالل و پرسپولیس مواجه شده 
به این پیشنهادات پاسخ منفى داده و احســاس مى کند با توجه به 
اینکه سرخابى ها از زیر ساخت مناسبى بهره نمى برند، حضور وى 
در یکى از این دو باشگاه مى تواند سوابق درخشان مدیریتى اش را 
خراب کند، ضمن اینکه با توجه به اینکه او در  اصفهان دوستداران و 
هواداران قابل توجهى دارد، مایل نیست تا  با حضور در یکى از قطب 
هاى آبى یا قرمز پایتخت، هواداران اصفهانى که نســبت به این دو 

دارند را ناراحت کند. در سال هاى پیش که رنگ آلرژى 

بعضاً پیشنهاد مدیریت یکى از دو باشگاه تهرانى به ساکت داده
 مى شد، وى مســئولیت مهمى در فدراسیون فوتبال نداشت و 
باز هم پاســخش منفى بود، حاال که دیگر او دبیرکل و به نوعى 
تئوریسین و همه کاره فدراسیون است محال است موقعیت خوب 

فعلى را رها کند و بخواهد به پرسپولیس برود.
هرچند در صورت این اتفاق هواداران پرسپولیس مى توانستند امیدوار 
بمانند که تیمشان روند صعودى خود را حفظ کند و البته  در کنار تداوم 
قهرمانى ها با چالش ها، پرونده ها و سوتى هاى حقوقى و بین المللى 
کمتر مواجه شوند و هر از چند گاهى نیز فیفا آنها را نقره داغ نکند. به 
هر حال فعًال حضور این گزینه درجه یک اصفهانى در پرسپولیس 

منتفى است و باید در مورد سایر گزینه ها صحبت کرد.
دیگر گزینه مدیریت سرخ ها که متولد مبارکه اصفهان و البته بزرگ 
شده اهواز است نیز اصغر باقریان معروف اســت. معروف به دلیل 
خاطرات تلخ و ویرانگرانه اى که از خود در سپاهان بر جاى گذاشت و 
باعث شد تا در زمان مدیریتش در سپاهان هر روز مورد آماج حمالت 

هواداران این باشگاه قرار بگیرد.
وى که در دوران مدیریت اکبر غمخوار در پرسپولیس قائم مقام این 
باشگاه بود، پیش از اینکه به عنوان مدیرعامل سپاهان انتخاب شود به 
دلیل رفاقت زیاد با گرشاسبى یکى از گزینه هاى آن زمان قرمزها بود، 
ولى وقتى دید که با لطف حسین کفعمى شرایط مدیریت در سپاهان 
براى او مهیا شــده، زرد را به قرمز ترجیح داد و آن دوران تلخ را در 
سپاهان رقم زد. حاال در روزهایى که او بیکار و به دنبال حضور مجدد 
در فوتبال مى باشد، امیدوار است که رفاقت او  با  گرشاسبى بتواند او 
را به صندلى مدیرعاملى پرسپولیس برساند، غافل از اینکه گرشاسبى 
دیگر آن قدرت سابق را ندارد و اگر هم بخواهد کارى کند براى خود 

انجام مى دهد نه براى این مدیرعامل بى کارنامه!
تماس هفته گذشته اصغر باقریان با گرشاسبى باعث شد که او که 
خودش دوست داشت یک گزینه  براى سرخ ها باشد نا امید شود و 

بازگشتش به فوتبال به زمان دورترى موکول شود.
در مورد سایر گزینه هاى پرسپولیس هم که قطعًا خبرهاى زیادى 

خوانده و شنیده اید.   
 محمد دادکان گزینه اى است که هواداران پرسپولیس و بسیارى از 
پیشکسوتان این باشگاه خیلى او را دوست دارند. دادکان با توجه به 
سوابق و پیشینه اى که در کارنامه خود دارد از جمله گزینه هایى است 
که همواره نام او حوالى صندلى مدیریت پرسپولیس به گوش مى رسد 
اما خبر حضور او در وزارت ورزش که هفته پیش منتشر شد، صحت 
ندارد. در این باره مازیار ناظمى، مدیر مرکز اطالع رســانى وزارت 
ورزش هم رسماً خبر حضور دادکان در وزارت ورزش را تکذیب کرد. 
طبق اعالم برخى رسانه ها برخى مسئوالن در هماهنگى با سلطانى 
فر پیشنهاد مدیریت پرســپولیس را به دادکان داده و نظر او را جویا 
شده اند. دادکان هم شروطى دارد که اگر محقق شود حاضر به پذیرش 

مدیریت پرسپولیس مى شود. در این باره شجاعی برهان که در زمان 
ریاست دادکان در فدراسیون عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 
بود و در مقطعی هم در هیئت مدیره پرسپولیس با دادکان همکاري 
داشت جلسه اي با سلطانی فر داشته و شریعتمداري وزیر صنعت و 
معدن که  از دوستان دادکان است و  رابطه بسیار نزدیکی با وى دارد 
با مدافع سابق پرسپولیس درباره مدیرعاملى پرسپولیس حرف زده 
است. دادکان هم شرط کرده تا چهار سال آینده و پایان دولت روحانی 
مدیرعامل پرسپولیس شــود و وزارت ورزش صرفاً با معرفی برخی 
نفرات به عنوان هیئت مدیره بر کار او نظارت کند. دادکان تأکید کرده 
هیئت مدیره منتخب ســلطانى فر مورد تأیید وى هم بوده و او این 
حق را داشته باشد دو سه عضو هیئت مدیره را معرفى کرده و درباره 
مابقى هم نظر موافق داشته باشد.دادکان شروط دیگري هم داشته 
و همچنین تأکید کرده نباید شرایط طوري باشد که او را رودر روي 
هواداران و رسانه ها قرار دهند.  سلطانی فر که هرگز دنبال جنجال 
و هیاهو نیست هم تمایل به قبول این مسئولیت توسط دادکان دارد 
اما هنوز با خودش تا لحظه نگارش این گــزارش در این باره حرف 

نزده است.  
 بهروز منتقمی، سرپرست سابق باشگاه پرسپولیس و مدیرکل غیر 
بومى اسبق ورزش اصفهان که سه سال هم قائم مقام باشگاه بوده 
است و با توجه به سال ها فعالیت در استان هاي مختلف به عنوان 
مدیرکل تربیت بدنی از جمله مدیران با سابقه وزارتخانه محسوب 
می شود  و ارتباط بسیار خوبی با سلطانی فر دارد. منتقمی گفته با 
من صحبتی نشده اما شــنیده ایم او گزینه اصلی وزارت ورزش 
است و در نهایت از بین دادکان و منتقمی، مدیرعامل پرسپولیس 

انتخاب مى شود.
عابدینى و گرشاسبى از دیگر گزینه هایى هستند که از آنها نامبرده 
مى شود که  مدنظر سلطانى فر نیستند و بازنشسته هم محسوب 
مى شوند. گرشاشبى از مدیران نزدیک به طاهرى و گودرزى است 
و عابدینى به رغم ارتباط خوب با جهانگیرى مدنظر ســلطانى فر 
نیست و  با بازنشستگى  هم شانسى براى مدیریت نخواهد داشت. 
اما تاکنون با عابدینى و گرشاســبى هیچ صحبتى نشده است در 
مجموع منتقمى کاندیداى شماره یک این پست محسوب مى شود 
و دادکان در شرایطى شانس دارد که خواسته هایش را تعدیل کند. 
به هر حال پس از دوران کوتــاه و بحرانى حضور علیرضا رحیمى 
به عنوان یک مدیرعامل اصفهانى در باشگاه پرسپولیس، در این 
مرحله باید حضور یک اصفهانى دیگر در رأس مدیریت سرخ هاى 
تهران را منتفى دانست. حضور ساکت و باقریان در پرسپولیس این 
مقطع قطعاً منتفى خواهد بود. یکى از 
آنها خودش اشتیاقى ندارد و دیگرى 
نیز اشتیاقى براى حضورش وجود 

ندارد!

2 گزینه اصفهانى براى 
مدیرعاملى پرسپولیس

تکنولوژى خط دروازه 
در لیگ قطر 

لیگ ستارگان قطر به زودى م
دروازه خواهد شد تا بدین ترتی
ت رقابت هاى داخلى،
2جام جهانى 022
طبق اعالم مس
ز قرار اســت به
 در تمام اســتادیوم هاى این
ورزشــگاه ها به این تکنولوژ
استفاده در لیگ هاى داخلىر
و هم به تکمیل امکانات این
2برگزارى جام جهانى2022 کم
رقابت هایى که باید این کشو

فارس آن را برگزار کند.
این تکنولوژى براى کمک به
توپ از خط دروازه ساخته شده

فیفا قرار گرفت. 

تکنولوژىخ
در لیگ

دیوار کج فرو مى ریزد!

 بناى لیگ حرفه اى در ایران بد گذاشته شده است. بنایى بر پول دولتى 
کارخانه ها، پولى که باید خرج ورزش کارگرى و غیرقهرمانى شــود، 
راست و ریس کردن حســاب ها با پولى غیرفوتبالى که باشگاه هاى 
کوچک را به یک باره به تیم هایى بزرگ تبدیل کرد. پیکان و ســایپا 
بدون تماشــاگر ند اما کمتر دیده شده مشــکل مالى داشته باشند اما 
ملوان، سپیدرود، حتى استقالل و پرسپولیس که تا بن دولتى  هستند و 
پرتماشاگر هاى دیگر هم اغلب دچار مشکالت مالى بوده اند. تماشاگر

یک اصل براى درآمدزایى در فوتبال است. هر تیمى که هوادار بیشترى 
داشته باشد پول بیشترى هم مى سازد و این یک اصل پذیرفته شده 
است. موفقیت هاى باشگاه ها پول ساز هستند اما هیچ تیمى نمى تواند 
براى تداومش، به موفقیت هاى همیشگى تکیه کند. بناى بد موجب 
شده به جاى تیم هاى پرطرفدار، تیم هاى صنعتى یا تیم هایى که دولت 

مجبور است خرجشان کند جاى تیم هاى پرهوادار را بگیرند.
این دیوار تا ثریا کج رفته اما پایه ها لرزان  شده اند. بیشتر صنایع دیگر

نمى خواهند و نمى توانند خرج فوتبال کنند یــا حداقل قصد دارند با 
کنترل بیشترى در آن هزینه کنند. پول نمى رسد، بازیکن ها اعتصاب 
مى کنند، بدهى ها روى هم تلنبار مى شــوند و به خصوص در دو تیم 
بزرگ پایتخت سوءمدیریتهمیشــگى، کار را به بحران مى رساند. 
همه اینها ناشــى از اعتیادى اســت که فوتبال ایران به پول دولتى 
داشته. هر بار هم که بحث درآمدزایى پیش آمده مسئله حق پخش را 
مطرح کرده اند و برایش جنگیده اند. چه کسى حاضر است براى دیدن 
بازى پیکان و سایپا پول خرج کند که صداوسیما بابت این بازى پولى 
پرداخت کند؟ حتى براى حق پخش تلویزیونى هم تعداد هواداران لیگ 
اهمیت اساسى دارند و دست و پا زدن تیم هایى مثل ملوان یا سال ها 
مى زند.  به لیگ حرفهاى ضربه لیگ یکى ماندن تیمى مثل نساجى
جدا از حق پخش، تا همین دو سال پیش که دولت هزینه براى دو تیم 
پایتخت را قطع کرد، هیچکس فکر پول درآوردن از انبوه طرفداران 

دو تیم را نکرد.
بدعت  هستند و پول را مستقیم همین سامانه هاى هوادارى، اگرچه

و بدون خدمات از مردم مى گیرند و به باشــگاه مى رسانند اما به هر 
حال اســتفاده از ظرفیت هواداران سه تیم پرطرفدارند. چرا تیم هایى 
مثل استقالل خوزستان یا نفت تهران اگر طرفدارى دارند و مى توانند 
پول سازى کنند از ظرفیت هایى شبیه به این استفاده نمى کنند؟ اگر 
کسى هوادار این تیم ها نیســت، حاضر نیست براى شان به استادیوم 
بیاید، یا پولى خرج کند چرا اصًال باید به حیاتشان در لیگ برتر ادامه 
بدهند؟ باشگاه هایى شبیه این اتفاقًا نباید هم جایى در باالترین لیگ 
که هزینه ها فاصله زیادى با لیگ هاى پایین تر دارد داشته باشند. لیگ 
برتر با هزینه هایى که آنها مى توانند انجام بدهند همخوانى ندارد. اصًال 

چرا کسى باید در چنین باشگاه هایى سرمایه گذارى کند؟
شاید الزم است این دیوار ذره ذره  یا حتى یک باره خراب شودو دوباره از 
پى، همه چیز روى هم گذاشته شود. شاید حتى ایران به لیگ حرفه اى 
ل پ جز ات گآ ل د دستک د ش ه ىادا ات آ باید د ندا اج احت

گزینــه   2
اصفهانــى بــراى 
مدیرعاملى پرســپولیس مطرح 
شــده اند که حضور یکــى از آنها

 مــى توانــد پیامى خــوب براى 
هواداران این باشــگاه باشــد و 
دیگرى نیز مى تواند این باشگاه را 
با چالش هاى متعددى مواجه کند!

پس از کنــاره گیرى علــى اکبر 
طاهرى از مدیرعاملى پرسپولیس 
از گزینه هاى مختلفى براى تصدى 
این عنوان نام برده مى شــود. از دادکان و منتقمى 
گرفته تا عابدینى و گرشاســبى اما پیگیرى هاى 
نصف جهاننشان مىدهد که دو مدیرعامل اسبق

و سابق سپاهان نیز در بین کاندیداهاى این پست مى باشند.
محمدرضا ساکت،  دبیرکل فعلى فدراسیون فوتبال یکى از این گزینه 
هاست. برخى از پیشکسوتان پرسپولیس و نزدیکان وزیر ورزش به 
سلطانى فر گفته اند که ساکت در زمان حضور در سپاهان توانست این 
باشگاه را به یک قدرت بزرگ تبدیل کند و حضور او در پرسپولیس 
اعالم به جلوىسرخپوشان شود. آنها روند رو مى تواند باعث تداوم

کرده اند که تنها مشکل ساکت اصفهانى بودن او و حساسیتى است 
که از این جهت مى تواند براى هواداران تیم تهرانى ایجاد شود و گرنه 

در سایر جهات، ساکت،  عالى و گزینه اى بى رقیب است!
هنوز خبرى از نظر وزیر در برابر این پیشــنهاد مخابره نشــده اما 
مقطع ساکت با تجربه نشان داده که در سال هاى اخیر که در چند

 پیام هایى از سوى دو باشگاه اســتقالل و پرسپولیس مواجه شده 
به این پیشنهادات پاسخ منفى داده و احســاس مى کند با توجه به 
اینکه سرخابى ها از زیر ساخت مناسبى بهره نمى برند، حضور وى 
در یکى از این دو باشگاه مى تواند سوابق درخشان مدیریتى اش را 
خراب کند، ضمن اینکه با توجه به اینکه او در  اصفهان دوستداران و 
مایل نیست تا  با حضور در یکى ازقطب هواداران قابلتوجهى دارد،

هاى آبى یا قرمز پایتخت، هواداران اصفهانى که نســبت به این دو 
آ

بعضاً پیشنهاد مدیریت یکى از دو باشگاه تهرانى به ساکت داده
 مى شد، وى مســئولیت مهمى در فدراسیون فوتبال نداشت و 
باز هم پاســخش منفى بود، حاال که دیگر او دبیرکل و به نوعى 
تئوریسین و همه کاره فدراسیون است محال است موقعیت خوب 

فعلى را رها کند و بخواهد به پرسپولیس برود.
هرچنددر صورتایناتفاق هواداران پرسپولیسمى توانستند امیدوار

بمانند که تیمشان روند صعودى خود را حفظ کند و البته  در کنار تداوم 
قهرمانى ها با چالش ها، پرونده ها و سوتى هاى حقوقى و بین المللى 
کمتر مواجه شوند و هر از چند گاهى نیز فیفا آنها را نقره داغ نکند. به 
هر حال فعًال حضور این گزینه درجه یک اصفهانى در پرسپولیس 

منتفى است و باید در مورد سایر گزینه ها صحبت کرد.
دیگر گزینه مدیریت سرخ ها که متولد مبارکه اصفهان و البته بزرگ 
شده اهواز است نیز اصغر باقریان معروف اســت. معروف به دلیل 
خاطرات تلخ و ویرانگرانه اى که از خود در سپاهان بر جاى گذاشت و 
باعث شد تا در زمان مدیریتش در سپاهان هر روز مورد آماج حمالت 

هواداران این باشگاه قرار بگیرد.
وى که در دوران مدیریت اکبر غمخوار در پرسپولیس قائم مقام این 
باشگاه بود، پیش از اینکه به عنوان مدیرعامل سپاهان انتخاب شود به 
دلیل رفاقت زیاد با گرشاسبى یکى از گزینه هاى آن زمان قرمزها بود، 
ولى وقتى دید که با لطف حسین کفعمى شرایط مدیریت در سپاهان 
براى او مهیا شــده، زرد را به قرمز ترجیح داد و آن دوران تلخ را در 
سپاهان رقم زد. حاال در روزهایى که او بیکار و به دنبال حضور مجدد 
در فوتبال مى باشد، امیدوار است که رفاقت او  با  گرشاسبى بتواند او 
را به صندلى مدیرعاملى پرسپولیس برساند، غافل از اینکه گرشاسبى 
دیگر آن قدرت سابق را ندارد و اگر هم بخواهد کارى کند براى خود 

انجام مى دهد نه براى این مدیرعامل بى کارنامه!
تماس هفته گذشته اصغر باقریان با گرشاسبى باعث شد که او که 
خودش دوست داشت یک گزینه  براى سرخ ها باشد نا امید شود و 

بازگشتش به فوتبال به زمان دورترى موکول شود.
در مورد سایر گزینه هاى پرسپولیس هم که قطعًا خبرهاى زیادى 

خوانده و شنیده اید.   
واداران پرسپولیس و بسیارى از  محمد دادکان گزینه اى است که هو
وست دارند. دادکان با توجه به پیشکسوتان این باشگاه خیلى او را دو
د دارد از جمله گزینه هایى است سوابق و پیشینه اى که در کارنامه خود
ت پرسپولیس به گوش مى رسد که همواره نام او حوالى صندلى مدیریت
 هفته پیش منتشر شد، صحت اما خبر حضور او در وزارت ورزش که
ر مرکز اطالع رســانى وزارت ندارد. در این باره مازیار ناظمى، مدیر
ر وزارت ورزش را تکذیب کرد.ورزش هم رسماً خبر حضور دادکان د
ئوالن در هماهنگى با سلطانى طبق اعالم برخى رسانه ها برخى مسئ
را جویافر پیشنهاد مدیریت پرســپولیس را به دادکان داده و نظر او
گر محقق شود حاضر به پذیرششده اند. دادکان هم شروطى دارد که اگ

مدیریت پرسپولیس مى شود. در این باره شجاعی برهان که در زمان 
ریاست دادکان در فدراسیون عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 
بود و در مقطعی هم در هیئت مدیره پرسپولیس با دادکان همکاري 
داشت جلسه اي با سلطانی فر داشته و شریعتمداري وزیر صنعت و 
معدن که  از دوستان دادکان است و  رابطه بسیار نزدیکی با وى دارد 
با مدافعسابق پرسپولیس درباره مدیرعاملى پرسپولیسحرف زده 
است. دادکان هم شرط کرده تا چهار سال آینده و پایان دولت روحانی 
مدیرعامل پرسپولیس شــود و وزارت ورزش صرفاً با معرفی برخی 
نفرات به عنوان هیئت مدیره بر کار او نظارت کند. دادکان تأکید کرده 
هیئت مدیره منتخب ســلطانى فر مورد تأیید وى هم بوده و او این 
حق را داشته باشد دو سه عضو هیئت مدیره را معرفى کرده و درباره 
مابقى هم نظر موافق داشته باشد.دادکان شروط دیگري هم داشته 
و همچنین تأکید کرده نباید شرایط طوري باشد که او را رودر روي 
هواداران و رسانه ها قرار دهند.  سلطانی فر که هرگز دنبال جنجال 
و هیاهو نیست هم تمایل به قبول این مسئولیت توسط دادکان دارد 
اما هنوز با خودش تا لحظه نگارش این گــزارش در این باره حرف 

نزده است.  
 بهروز منتقمی، سرپرست سابق باشگاه پرسپولیس و مدیرکل غیر 
بومى اسبق ورزش اصفهان که سه سال هم قائم مقام باشگاه بوده 
است و با توجه به سال ها فعالیت در استان هاي مختلف به عنوان 
مدیرکل تربیت بدنی از جمله مدیران با سابقه وزارتخانه محسوب 
می شود  و ارتباط بسیار خوبی با سلطانی فر دارد. منتقمی گفته با 
منصحبتی نشده اما شــنیده ایم او گزینه اصلی وزارت ورزش 
است و در نهایت از بین دادکان و منتقمی، مدیرعامل پرسپولیس 

انتخاب مى شود.
عابدینى و گرشاسبى از دیگر گزینه هایى هستند که از آنها نامبرده 
مى شود که  مدنظر سلطانى فر نیستند و بازنشسته هم محسوب 
مىشوند. گرشاشبى از مدیران نزدیک به طاهرى و گودرزى است 
عابدینى به رغم ارتباط خوب با جهانگیرى مدنظر ســلطانى فر  و
نیست و  با بازنشستگى  هم شانسى براى مدیریت نخواهد داشت. 
گرشاســبى هیچ صحبتىنشده است در تاکنون با عابدینى و راما ى ب یچ بى ر ىو ی ب ونب

مجموع منتقمى کاندیداى شماره یک این پست محسوب مى شود 
دادکان در شرایطى شانس دارد که خواسته هایش را تعدیل کند.  و
به هر حال پس از دوران کوتــاه و بحرانى حضور علیرضا رحیمى 
به عنوان یک مدیرعامل اصفهانى در باشگاه پرسپولیس، در این 
مرحله باید حضور یک اصفهانى دیگر در رأس مدیریت سرخ هاى 
تهران را منتفى دانست. حضور ساکت و باقریان در پرسپولیس این 
مقطع قطعاً منتفى خواهد بود. یکى از 
آنها خودش اشتیاقى ندارد و دیگرى 
براى حضورش وجود  نیز اشتیاقى

ندارد!

ازخط

شده اند. دادکان هم شروطدارند را ناراحت کند. در سال هاى پیش که رنگ آلرژى 

خ ژ ل تکن

قرارداد پخش جهانى مستند «صفر تا سکو» امضا شد.
مؤسسه پخش بامداد فیلم براى پخش جهانى فیلم «صفر 
تا سکو»ساخته سحر مصیبى و به تهیه کنندگى مهتاب 
کرامتى و طهورا ابوالقاسمى با شرکت «بولدر کریک» 

قرارداد بست. «صفر تا سکو» که مستندى درباره زندگى 
شهربانو، الهه و سهیال منصوریان، سه خواهر ووشوکار 
ملى پوش سمیرمى است از  اول آذرماه در سینماهاى کشور 

به نمایش در مى آید.

ضاش »ا ک تا ف » ان شخشخشششششششش ا
مستند خواهران سمیرمى جهانى شد

بهاره حیاتى
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دادستان شهرستان اسدآباد از قتل دو برادر در این 
شهرستان خبرداد.

محمدجواد هاجر پور اظهار داشــت: هفته گذشته 
قتل دو برادر 30 و 33 ســاله در یک واحد گاودارى 
در روســتاى هودروج اســدآباد گزارش شــد ، که
 به محض گزارش بازپرس ویژه قتل به اتفاق اکیپ 
آگاهى اسدآباد و استان همدان وارد صحنه و محل 

جرم شدند.  
وى با اشــاره به اینکه مقتوالن بــا ضربات چاقو و 
قمه به قتل رسیده بودند، افزود: در شب وقوع قتل 
شخص ســوم به همراه دو برادر در این مکان بوده 
که این فرد ادعا بر این دارد که شــخصى به وسیله 
اسپرى او و دو برادر را بیهوش کرده و دست و پاى 
آنها را بسته است و صبح ساعت 9 به هوش آمده و با 
صحنه قتل این دو برادر مواجه شده است و عشایر به 
کمک وى آمده و قضیه را به نیروى انتظامى اطالع

 مى دهند.
هاجرپور با بیان اینکه اظهارات این شخص کامًال 
مشکوك بوده اســت، افزود: بنا بر همین اظهارات 
مشکوك و برخى شبهات، فرد مورد نظر بازداشت 
شــد،که در نهایت به قتل دو برادر با تبانى شخص 

ثالث دیگرى اقرار کرد.
 وى اظهــار داشــت: بــا پیگیرى هــاى انجــام 
شــده شــخص ثالــث بــه نــام «اصغــر» نیز 
دســتگیر شــد، که این فــرد نیــز اعتــراف به 
قتــل دو بــرادر بــا تبانى فرد بازداشــت شــده 

کرد.
هاجرپور گفت: قاتلین دو بــرادر انگیزه خود از قتل 
را سرقت یک نیســان گردو عنوان کرده اند،که به 
نظر انگیزه هاى دیگرى نیز در این امر دخیل بوده 
است. دادستان اســدآباد افزود: این دو قاتل مورد 
نظر با صدور قرار بازداشــت موقــت روانه زندان

 شدند.

رئیس پلیس راه چهارمحال وبختیارى از کشته شدن شش عضو یک خانواده در تصادف یک دستگاه کامیون 
با خودرو پژو روز سه شنبه هفته گذشته در شهرستان لردگان خبر داد.

رحمت ا... نجفى گفت: این حادثه حوالى روستاى «کهیان» از توابع شهرستان لردگان رخ داد که در این حادثه 
سه زن، دو کودك و یک مرد کشته شدند. وى سبقت غیرمجاز خودروى ســوارى پژو را عامل این تصادف 

عنوان کرد.

رئیس پلیس آگاهى خراسان رضوى اظهار داشت: زنى 
جوان که با معرفى خود به عنوان وکیل چهار میلیارد ریال 
از حساب بانکى یک شهروند در مشهد برداشت غیرمجاز 

کرده بود توسط پلیس آگاهى دستگیر شد.
سرهنگ حمید رزمخواه گفت: با دریافت مرجوعه قضائى 
مبنى بر کالهبردارى و برداشت غیرمجاز موضوع را در 
دستور کار تیمى از پلیس آگاهى قرار گرفت. وى افزود: در 
بررسى اظهارات مالباخته مشخص شد که خانمى جوان با 
معرفى خود به عنوان وکیل پس از مدتى کار و جلب اعتماد 
و بستن قراردادهاى کارى اقدام به برداشت چهار میلیارد 

ریال از حساب بانکى کرده و متوارى شده است.

سرهنگ رزمخواه تصریح کرد: کارآگاهان اداره مبارزه با 
جعل و کالهبردارى پس از بررسى اظهارات مالباخته و 
سرنخ هاى موجود تحقیقات گسترده اى را آغاز و سرانجام 
با استفاده از شیوه هاى نوین پلیسى محل اختفاى متهم را 

در محدوده بلوار کامیاب شناسایى کردند .
وى افزود: تیم رسیدگى کننده پرونده پس از هماهنگى 
قضائى با رعایت موازین شرعى و قانونى متهم را دستگیر 
کردند. ســرهنگ رزمخواه خاطرنشــان کرد: متهم در 
بازجویى هاى به عمل آمده در مواجهه با مالباخته لب به 
اعتراف گشود و پس از تشکیل پرونده براى سیر مراحل 

قانونى روانه دادسرا شد.

زن جوان دقایقى پس از مشــاجره بــا صاحبخانه اش 
در تهرانپارس با ســقوط از طبقه پنجم ساختمان جان 

خودش را از دست داد.
ساعت 22و13دقیقه شــب 16 آبان  مأموران کالنترى 
144 جوادیه تهرانپارس در تماس با بازپرس کشــیک 
قتل پایتخت اعالم کردند زن جوانى در اثر ســقوط از 
طبقه پنجم ساختمانى در تهرانپارس، خیابان جشنواره 

به کام مرگ رفته است.
تحقیقات اولیه حاکــى از آن بود که متوفــى همراه با 
پسر 14 ساله و همسرش در ســاختمان ساکن بوده اند 
و متوفى لحظاتى قبل از این حادثــه با صاحبخانه اش 
مشاجره و بگو و مگو کرده است همچنین مشخص شد 
که در زمان حادثه شوهر متوفى در منزل حضور نداشته

 است.
سرانجام با دستور سجاد منافى آذر، بازپرس امور جنایى 
تهران جســد متوفى براى بررسى بیشــتر به پزشکى 
قانونى منتقل شــد و تحقیقات درباره این پرونده ادامه 

دارد.

رئیس پلیس آگاهى استان البرز از به سرانجام رسیدن 
پرونده قتل مرد جوانى پس از سه سال در کرج خبر داد.

ســرهنگ جواد صفایى با بیــان اینکه رســیدگى به 
پرونده هاى جنایى و خشن معوقه استان البرز بنا به تدبیر 
فرمانده انتظامى استان البرز در دستور کار کار آگاهان 
جنایى پلیس آگاهى این استان قرار گرفته است، افزود: 
در این راستا یک پرونده قتل پس از سه سال در کرج به 

سرانجام رسید.
وى در ادامــه از تکمیــل ایــن پرونده کــه متعلق به 
فردى 30 ســاله با هویت معلوم بود که در تیرماه سال
 93 جســد مثله شــده وى در حاشــیه شهرســتان 
کــرج کشــف شــده بــود در روز ســه شــنبه خبر 
داد و اظهــار داشــت: ایــن پرونــده بــا جدیــت در 
اولویــت کار مأمــوران پلیــس آگاهى اســتان البرز
 قرار گرفــت و در نهایت با انجام تحقیقــات میدانى و 

اقدامات پلیسى به سرانجام رسید. 
وى با بیان اینکه فردى که مدعى بود خودروى مقتول را 
چند ماه پیش از کشف جسد با ارائه اسناد دستى خریده 
اســت، مورد بازجویى قرار گرفت، عنوان کرد: متهم در 

بازجویى هاى پلیس به قتل اعتراف کرد.
ســرهنگ صفایى در خصوص اعتــراف قاتل، گفت: 
قاتل اذعان داشته که مبلغ مشخصى به مقتول بدهکار 

بودم، هــر دو به مــواد روانگردان از نوع شیشــه
 اعتیاد داشتیم، به منزلم آمده بود و شروع 

به مصرف کردیم. دوساعتى باهم 
صحبت کردیــم. هنوز موعد 

وصول وجه بدهى ام به وى 
نرســیده بود اما او اصرار 
داشــت که باید پیش از 
موعد بدهى ام را پرداخت 
کنم. پس از جر و بحث در 
منزل خودم بــا وى درگیر 

شــدم و او را مورد ضرب و 
شتم قرار دادم، در همین حین 

یکباره نفســش بند آمد و متوجه 
شدم که فوت کرده است. براى امحاى 

آثار قتل، چاقویى را از آشپزخانه برداشتم و مقدارى تینر 
تهیه کردم و جسد را مثله کردم و در نقاط مختلف شهر 

شبانه رها کردم. تکه هاى جسد را در داخل کوله پشتى 
و چمدان قرار دادم و براى اینکه اثرى از انگشــتانم بر 
روى وسایل مورد اســتفاده قرار نگیرد آنها را به همراه 
مثله شده هاى جسد به آتش کشیدم، اما هم 
اینک در مقابل دالیل پلیس 
مجبــور بــه اعتراف

 شدم.
پلیــس  رئیــس 
آگاهى اســتان البرز 
خاطرنشــان کرد: با 
دالیــل و اعترافات 
صحنــه  متهــم، 
قتــل و محــل هاى 
رهایى جســد مثله شده 
بازسازى شــد و متهم که 
فردى 34 ساله و داراى سوابق 
کیفرى اســت با قرار بازداشت موقت 
در راســتاى تکمیل تحقیقــات در اختیــار پلیس قرار 

دارد.

 قتل 2 برادر 
براى سرقت گردو

یک مرد جــوان در بزرگــراه آزادگان تهران مقابل 
چشمان فرزندش با شلیک چند گلوله به قتل رسید.

ساعت 16و20دقیقه 16 آبان  ماه سال جارى مأموران 
کالنتــرى 179 خلیج فارس در تمــاس با بازپرس 
کشــیک قتل پایتخت اعالم کردند مرد جوانى در 
مسیر شرق به غرب بزرگراه آزادگان، خروجى اتوبان 
خلیج  فارس با شلیک گلوله دچار جراحت شدید شده 
و حین انتقال به بیمارستان فیاض بخش جان خودش 
را از دست داده است. دقایقى بعد از اعالم خبر، سجاد 
منافى آذر، بازپرس ویژه قتل پایتخت به همراه اکیپ 
تشخیص هویت آگاهى و کارشناسان پزشکى قانونى 
در صحنه جرم حاضر شده و مشغول تحقیقات درباره 
این پرونده شدند. بررسى هاى اولیه حاکى از آن بود 
مقتول مرد 32 ساله اى است که بر اثر اصابت گلوله به 

پهلوى راستش به قتل رسیده است.
پسردایى مقتول که پلیس را در جریان قرار داده بود، 
در اظهاراتش به بازپرس گفت: «حدود ساعت 15 با 
پسرعمه ام تماس داشــتم و به او گفتم به قهوه خانه 

برویم، دقایقى بعد پســرعمه ام همراه با پســر سه 
ساله اش نزد من آمد و با هم به یک قهوه خانه حوالى 
اتوبان آزادگان رفتیم، چند دقیقه اى بیشتر از نشستن 
ما در قهوه خانه نگذشته بود که تلفن همراه پسرعمه ام 
زنگ خورد و گفت با یک نفر قــرار دارد و باید برود. 
لحظاتى بعد به محل حادثه رفتیم و در حالى که من 
و پسر مقتول داخل خودرو بودیم، وى از خودرو پیاده 
شد و به کنار اتوبان رفت لحظاتى بعد یک خودروى 
پژو 207 با یک سرنشین کنار پسرعمه ام توقف کرد 
و ضارب دو گلوله به سمت او شلیک کرد که در این 
حین، پسرعمه ام یک سنگ از روى زمین برداشت 
و شیشه پژو 207 را شکســت، در نهایت راننده پژو 
207 از خودرو پیاده شــد و با شلیک سه گلوله دیگر 
به سمت پسرعمه ام مجدداً ســوار بر خودرو شد و از 

محل گریخت.»
سرانجام با دســتور بازپرس منافى آذر ، جسد مقتول 
براى بررسى بیشتر به پزشکى قانونى منتقل شد و 

تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

تیراندازى مرگبار به پدر مقابل چشمان پسر 

دزد خالقى که با شگردى عجیب، اقدام به پرداخت 
خالفى خودروهــا با کارت بانکى بــدون موجودى 

مى کرد، دستگیر شد.
مأموران پلیس پایتخت در کالنترى شهررى موفق 
شدند سارقى که با شیوه و شــگردى خالقانه، اقدام 
به پرداخت خالفى خودروها و ترخیص خودروهاى 
توقیف شده با کارت بانکى بدون موجودى مى کرد 

را دستگیر کنند.
بر اساس این گزارش، سارق دستگیر شده که به گفته 
خودش براى نخستین بار گرفتار شده است، با شیوه و 
شگردى جالب و با سوءاستفاده از ضعف بانک ها، اقدام 
به صفر کردن خالفى خودرو کــرده و با این روش، 
نیمى از مبلغ خالفى خودروها را به عنوان حق الزحمه 
دریافت مى کرد.در این روش سارق با استفاده از کارت 
هدیه بدون موجودى یک بانک خصوصى (بانک پ) 

به شعبه بانک هاى ملى مراجعه کرده و با استفاده از 
دستگاه پوز داخل شعبه، فرآیند پرداخت خالفى را طى 
مى کرد و در پایان با بریدن بخشى از قبض دستگاه پوز 
که در آن ذکر شده کارت بانکى فاقد موجودى است، 
برگه خالفى را به همراه رسید بانکى به دفاتر پلیس 

+10 برده و خالفى خودرو را صفر مى کرد.
این دزد خالق مى گوید این مشکل سامانه اى در قبض 
دســتگاه پوز، تنها براى کارت هاى هدیه این بانک 
خاص صادر مى شود و او با سوءاستفاده از این حفره، 
مبادرت به پرداخت خالفى با کارت هاى هدیه بانکى 

فاقد موجودى مى کرده است.
ســارق دســتگیر شــده که 35 سال ســن دارد، 
مشترى هایش را از مقابل ستادهاى ترخیص خودرو 
انتخاب کرده و براى هر پرداخت خالفى، 50 درصد 

جریمه خودرو را دریافت مى کرده است.

کالهبردارى 400میلیونى وکیل قالبى 

مرگ 6 عضو یک خانواده در برخورد پژو با کامیون

سقوط مرگبار مستأ جر 
پس از مشاجره با 

صاحبخانه 

براثر تخریب یک ســاختمان قدیمى در بزرگراه اشرفى 
اصفهانى تهران چهار کارگر زیر آوار محبوس شدند.  

ســاعت 12و7دقیقه ظهر روز سه شنبه هفته گذشته یک 
مورد حادثه تخریب ســاختمان قدیمى در مسیر شمال به 
جنوب بزرگراه اشرفى اصفهانى، نرسیده به خیابان کمالى به 
سامانه 125 اعالم شد که به سرعت آتش نشانان دو ایستگاه 
آتش نشانى با تجهیزات الزم به محل حادثه اعزام شدند.

محل حادثه ساختمان دو طبقه قدیمى در حال تخریب بود 
که کارگران براى ساخت یک بناى جدید در حال تخریب آن 
بودند، در طبقه دوم هفت کارگر افغانستانى مشغول کار بوده 

که به یک باره بخش زیادى از همان طبقه تخریب شده بود.
ســه نفر از این کارگران مشــکل مصدومیت نداشتند و 
خودشان خارج شده بودند اما چهار نفر دیگر که بین 30 تا 35 
سال سن داشتند از بخش هاى مختلف بدن زیر آوار گرفتار 
شده بودند که آتش نشانان به سرعت عملیات رهاسازى را 
آغاز کرده و موفق شدند هر چهار نفر را زنده از زیر آوار خارج 
کنند. این افراد از نقاط مختلف بدن دچار مصدومیت شده 
بودند و دو نفرشــان چون در ارتفاع قرار داشتند به وسیله 
نردبان هیدرولیکى به ســطح زمین منتقــل و به عوامل 

اورژانش تحویل داده شدند.

راز جسد مثله شده مرد جوان 
پس از 3 سال برمال شد

یک دانش آموز اهل شهرستان مهرستان واقع در استان سیستان و بلوچستان هفته گذشته هنگام بازى در زمین فوتسال فوت کرد.
مدیر آموزش و پرورش مهرستان گفت: دانش آموز، «محمد دامنى»، بعد از ظهر روز سه شنبه هنگام زنگ تفریح و بازى فوتسال با 

همکالسى هایش دچار درد ناگهانى در ناحیه قفسه سینه شد.
بهرامى گفت: پس از این حادثه مسئولین مدرسه با اورژانس تماس گرفتند که آمبوالنس در محل حاضر و این دانش آموز به مرکز 
درمان بستر مهرستان اعزام شد ولى متأسفانه، فوت کرد.  وى افزود: پزشک معالج، علت مرگ ناگهانى دانش آموز را ایست قلبى 

عنوان کرده است.
محمد دامنى، ساکن روستاى عزیزآباد مهرستان و دانش آموز کالس نهم مدرسه شهید میرحسینى این روستا بود.

مرگ ناگهانى 
دانش آموز در 
زنگ تفریح

زن جوان
 در چاه افتاد  

مدیــر روابــط عمومــى مرکز 
اورژانس تهران اظهار داشــت: 
ســاعت 19و46دقیقه سه شنبه 
حادثه ســقوط یک خانم در چاه 
در مجموعه ورزشــى انقالب به 
ســامانه 115 اعالم شــد و یک 
تیم درمانى اورژانــس به همراه 
آمبوالنس به محل حادثه اعزام 

شدند. 
حسن عباســى اظهار داشت: با 
تالش آتش نشــانان این خانم 
27 ساله که به علت سقوط در این 
چاه مصدوم شده بود از درون چاه 

خارج شد.
به گفته مدیر روابط عمومى مرکز 
اورژانس تهران پــس از آن این 
مصدوم توسط عوامل اورژانس 
به بیمارستان فیروزگر منتقل شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى خراسان 
شمالى گفت: پسر 15 ساله اهل آشــخانه عصر روز سه شنبه 

هفته پیش خود را به درآویخت و درگذشت.
تقى دولت آبادى اظهار داشت: بر اســاس گزارش رسیده به 
اورژانس شهر آشــخانه، مأموران اورژانس بالفاصله در محل 
حاضر شــدند اما این نوجــوان پیش از رســیدن مأموران در 
خانه جان ســپرده بود. وى افزود: با اصرار خانواده، پیکر وى 
به بیمارستان منتقل شــد اما این نوجوان دستکم نیم ساعت 
پیش از رســیدن مأموران اورژانس جان خود را از دست داده

 بود.
فرمانده انتظامى شهرســتان مانه و ســملقان نیز در این باره 
گفت: ساعت 16 و 21 دقیقه روز سه شــنبه در تماس تلفنى 
با پلیس 110 یک مورد خودکشــى و حلق آویز شدن گزارش 
شد که مأموران انتظامى و آگاهى این شهرستان بالفاصله در 

محل حاضر شدند.

سرهنگ على حســین رختیانى اظهار داشت: مأموران پس از 
حضور در محل حادثه مشاهده کردند، پسرى 15 ساله در اتاق 

خواب، خود را حلق آویز کرده است. 
وى با بیان اینکه در زمان این حادثه پــدر و مادر این نوجوان 
در خانه حضور نداشــته اند، افزود: بر اســاس نتایج تحقیقات 
اولیه، پســر همســایه متوفى که همســن و ســال او است، 
نخستین فردى است که از حادثه مطلع شده و بالفاصله برادر
 بزرگ تر خود را در جریان قرار داده اســت و پس از آن والدین 
نیز از حادثه خبردار شده اند. سرهنگ رختیانى خاطرنشان کرد: 
بر اساس اعالم دادســتان عمومى و انقالب شهرستان مانه و 
ســملقان، خانواده این نوجوان متوفى تاکنون از کسى شاکى

 نبوده اند.
وى افزود: جسد این نوجوان با دستور قضائى به پزشکى قانونى 
و به سردخانه منتقل شد و تحقیقات درباره انگیزه خودکشى و 

جزئیات آن ادامه دارد. 

پسر 15 ساله خود را به دار آویخت

نجات 4 کارگر از زیر آوار 

 تکه هاى 
جسد را در داخل کوله 

پشتى و چمدان قرار دادم و 
براى اینکه اثرى از انگشتانم بر 
روى وسایل مورد استفاده قرار 

نگیرد آنها را به همراه مثله 
شده هاى جسد به آتش 

کشیدم
شد

ه

دزد خالق به دام افتاد 

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان ایالم از 
دستگیرى جاعل و کالهبردار حرفه اى در لباس مأموران 

یگان ویژه در پایانه مرزى مهران خبر داد.
سرهنگ على مهرى گفت: مأموران پلیس آگاهى موفق 
شدند فرد جاعل و کالهبردارى را که در پوشش مأموران 
یگان ویژه از مردم اخاذى مى کرد شناسایى و دستگیر 
کنند. وى افزود: بررسى هاى اولیه پلیس مشخص کرد 
متهم داراى چند فقره سابقه کیفرى در محل سکونت 
خود در یکى از دیگر اســتان هاى کشور است.رئیس 
پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان ایالم گفت: از 

متهم تعدادى مهر و مدارك نیز کشف شد.

اخاذى در لباس مأمور  یگان ویژه اخاذى در لباس مأمور  یگان ویژه 
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رامین مشکاه
ســازمان هاى مختلف 
بین المللى درگیــر گفتگوهایى در 
مورد حفاظت آنالین از کودکان هســتند و 
پیشنهادهایى را مطرح مى کنند که مى توان از آنها 
براى حفاظت از کودکان در برابر محتواى زیان آور 

و مهارت هاى سواد رسانه اى استفاده کرد.
 بیشــتر کشــورها همکارى هــاى بین المللى را 
براى حفاظت آنالین کودکان ضرورى مى دانند. 
همکارى بین المللى در ســطح عملیاتى فراتر از 
به اشتراك گذاشــتن بهترین شیوه هاست و بین 
این کشورها پیشنهادهاى امیدوارکننده اى مطرح 
مى شود که مى تواند به عنوان مدل از آن 

استفاده کرد.
در سال 2014 در کنفرانس
WTDC  (کنفرانــس 
توســعه  جهانــى 
مخابــرات) 

مســئله ایجاد 
اعتمــاد و امنیــت در 

اســتفاده ازICT   بــا تمرکز 
خاص روى کــودکان و جوانان مطرح 

شد. گزارش «مطالعات تطبیقى در توسعه خدمات 
فضاى مجازى کــودك و نوجوان» که توســط 
پژوهشگاه ارتباطات و فناورى اطالعات تهیه شده 
است در زمینه همکارى هاى بین المللى حفاظت 

آنالین کودکان توضیح مى دهد.

همکارى هاى بین المللى در سطح سیاست
سازمان هاى مختلف بین المللى متناسب با مأموریت 
آنها، عضویت و زمینه هاى تخصص، درگیر گفتگوى 
بین المللى در مورد حفاظت آنالین از کودکان هستند، 
 ITU به عنوان مثال مى توان از حفاظت آنالین کودك
COP)) و ائتالف ایمنى آنالین کودکان در چارچوب 
انجمن حاکمیــت اینترنــت (IGF) در این زمینه 
نام برد. چارچوب هاى سیاســى مانند شــوراى اروپا 
در حفاظــت از کودکان در برابر محتــواى زیان آور و 
مهارت هاى سواد رسانه اى کودکان به سطح باالیى 
از هماهنگى هاى سیاســى در ســطح منطقه دست 

یافته است.

همکارى هاى بین المللى در سطح عملیاتى
چندین طــرح موفــق همــکارى بین المللى در 
ســطح عملیاتى انجام شده اســت. از جمله آنها 

در زمینه هاى اجــراى قانون، تبادل گزارشــات 
خطوط تلفنى در مــورد مطالب آنالین غیرقانونى 
و بــه اشــتراك گــذارى بهترین شــیوه هاى 
حفاظــت از کودکان در اینترنت اســت. شــبکه 
خطــوط تلفنــى و مراکــز اطالع رســانى یک 
ابتکار موفق بــراى حفاظت آنالیــن از کودکان

 هستند.
توسعه شاخص هاى قابل مقایسه براى اندازه گیرى 
جنبه هــاى مختلف حفاظت آنالیــن از کودکان 
از جمله دسترســى و اســتفاده از اینترنت توسط 
کودکان براى غلبه بر ریســک و تأثیر سیاست ها 
مى تواند به بهبود توسعه و اجراى سیاست ها کمک 
کند. تالش هاى اتحادیه اروپا در این زمینه، براى 
درك بهتر رابطه بین استفاده از اینترنت و خطرات 
آنالین و نیز نقــش مثبت سیاســت عمومى در 
کاهش خطرات آنالین کمک شایانى کرده است.

مطابق پروژه آنالین اتحادیه کودکان و نوجوانان 
اروپا کشــورها از دسترسى به مستندات و مدارك 
بررسى سده نظرســنجى هاى به روز و داده هاى 

تطبیقى بهره مند مى شوند.

حفاظت آنالین 
از کودکان

بحثى که این روزها سازمان هاى بین المللى 
را  درگیر خود کرده است

ر ى ر و ى ر ه و
 بیشــتر کشــورها همکارى هــاى بین المللى را 
براى حفاظت آنالین کودکان ضرورى مى دانند. 
همکارى بین المللى در ســطح عملیاتى فراتر از 
به اشتراك گذاشــتن بهترین شیوه هاست و بین 
این کشورها پیشنهادهاى امیدوارکننده اى مطرح

مى شود که مى تواند به عنوان مدل از آن 
استفاده کرد.

4در سال 2014 در کنفرانس
WTDC  (کنفرانــس 
توســعه  جهانــى 
مخابــرات) 

هی ورى و ب ر پژو
است در زمینه همکارى هاى بین المللى حفاظت 

آنالین کودکان توضیح مى دهد.

همکارى هاى بین المللى در سطح سیاست
سازمان هاى مختلف بین المللى متناسب با مأموریت 
آنها، عضویت و زمینه هاى تخصص، درگیر گفتگوى 
بین المللى در مورد حفاظت آنالین از کودکان هستند، 
ITU به عنوان مثال مى توان از حفاظت آنالین کودكU

COP)) و ائتالف ایمنى آنالین کودکان در چارچوب 
انجمن حاکمیــت اینترنــت (IGF) در این زمینه 
نام برد. چارچوب هاى سیاســى مانند شــوراى اروپا 
در حفاظــت از کودکان در برابرمحتــواى زیان آور و

مهارت هاى سواد رسانه اى کودکان به سطح باالیى 
از هماهنگى هاى سیاســى در ســطح منطقه دست 

یافته است.

همکارى هاى بین المللى در سطح عملیاتى
چندین طــرح موفــق همــکارى بین المللى در 
ســطح عملیاتى انجام شده اســت. از جمله آنها 

و ن ر ه ر ر و
حفاظــت از کودکان در اینترنت اســت. شــبکه 
اطالع رســانى یک  مراکــز خطــوط تلفنــى و
ابتکار موفق بــراى حفاظت آنالیــن از کودکان

 هستند.
توسعه شاخص هاى قابل مقایسه براى اندازه گیرى 
جنبه هــاى مختلف حفاظت آنالیــن از کودکان 
از جمله دسترســى و اســتفاده از اینترنت توسط 
ریســک و تأثیر سیاست ها  کودکان براىغلبه بر
مى تواند به بهبود توسعه و اجراى سیاست ها کمک 
کند. تالش هاى اتحادیه اروپا در این زمینه، براى 
درك بهتر رابطه بین استفاده از اینترنت و خطرات 
نقــش مثبت سیاســت عمومى در نیز آنالین و
است. کاهشخطرات آنالینکمک شایانى کرده

مطابق پروژه آنالین اتحادیه کودکان و نوجوانان 
اروپا کشــورها از دسترسى به مستندات و مدارك

بررسى سده نظرســنجى هاى به روز و داده هاى 
تطبیقى بهره مند مى شوند.

سازمان هاى 
مختلف بین المللى 

متناسب با مأموریت آنها، 
عضویت و زمینه هاى تخصص، 

درگیر گفتگوى بین المللى 
در مورد حفاظت آنالین از 

کودکان هستند

به تازگــى در کنفرانس اِج 2017 آکامــاى که در الس 
وگاس برگزار شــد، آکاماى تکنالجیز از طرح خود براى 
کمک به شرکت هاى تولیدى که از دستگاه هاى اینترنت 
اشیاء در زیرساخت هاى فناورى اطالعات خود استفاده 

مى کنند، رونمایى کرد.
آکاماى، شرکت اینترنتى آمریکایى است که در زمینه ارائه 
محتوا فعالیت مى کند. این شرکت در سال 1998 میالدى 
تأسیس شده و دفتر مرکزى آن هم اکنون در ماساچوست 

آمریکا واقع شده است.
راهبرد شرکت آکاماى تکنالجیز براى رونمایى از پلتفرم 
هوشمند اینترنت اشیاء، به دنبال پشتیبانى از انتقال داده و 

دستگاه هاى متصل در سراسر جهان است.
آکاماى بــه تازگى اعالم کــرده کــه تولیدکنندگان، 
خودروسازان و سایر شرکت هاى متصل به اینترنت اشیاء 
قادر خواهند بود که به جاى ســاخت و حفظ شبکه هاى 
جهانى، با استفاده از راهکارهاى اینترنت اشیاء مبتنى بر 

فضاى ابرى از میلیون ها دستگاه کاربرى حمایت کنند.
اولین رونمایى از این ابتکار جدید اینترنت اشیاء آکاماى، 
یک راهکار اُ.تى.اِى است که به شکل تخصصى براى بازار 
خودرو طراحى شده است. این سرویس، خودروسازان و 
نمایندگى هــا  را قــادر مى ســازد که ســخت افزار و 
به روزرسانى هاى مسیریابى GPS را به طور مستقیم و از 
طریق واى فاى به وسایل نقلیه متصل کاربران ارائه دهند.

این موضوع به این معناســت که دارندگان خودرو باید 
بازدیدهاى کمترى از مراکز سرویس خودرو داشته باشند.

 این ســرویس اُ.تى.اِى خودرو در ســطح فنى شــامل 
سه مورد اســت. مورد اول، پیوند IP اســت که امکان 
به روزرسانى از یک مجموعه قابل تنظیم از آدرس هاى 
IP را براى پیروى از قوانین داده و مطابقت با قراردادهاى 
خودروســازان با شــرکاى مخابراتى مورد نظر فراهم 

مى کند.
مورد دوم ارائه امن به روزرســانى ها با اســتفاده از یک 
برنامه SSL/TLS انعطاف پذیر است که با استفاده از 
گواهینامه هاى کاربرى خود از کاربران پشتیبانى مى کند.

مورد سوم و آخر، داشــبوردهاى پیشرفته  براى پیگیرى 
به روزرسانى ها در هر وسیله نقلیه است که خودروسازان 
را قادر مى سازد که بر پیشرفت و تأیید دریافت ها نظارت 

داشته باشند.
در حال حاضر فناورى اُ.تى.اِى توسط هارمان که اکنون 

بخشى از سامسونگ است، مورد استفاده قرار مى گیرد.

آکاماى از پلتفرم هوشمند 
براى اینترنت اشیاء رونمایى مى کند

اولین رونمایى از این ابتکار جدید اینترنت اشیاء آکاماى، 
یک راهکار اُ.تى.اِى است که به شکل تخصصى براى بازار 
خودرو طراحى شده است. اینسرویس، خودروسازان و 
نمایندگى هــا  را قــادر مى ســازد که ســخت افزار و 
Sبه روزرسانى هاى مسیریابى GPS را به طور مستقیم و از 
طریق واى فاى بهوسایل نقلیه متصل کاربران ارائه دهند.

یکى از مسائلى که اینستاگرام از زمان توسعه 
پایگاه کاربرى خود با آن روبه رو 
بوده، جذب و نگهدارى آن دسته 
از کاربرانى با ارتباط اینترنتى 
ضعیف است. این کاربران در 
نقاطى از دنیا قرار دارند که در 
این نقاط، مشکل اینترنت 
وجود داشــته و بــه همین 
خاطر نمى توانند با ســرعت 
الزم به اینســتاگرام دسترسى 
داشته باشند و در نتیجه، قابلیت هاى 
فراوانى از این نرم افزار در دســترس آنها 

نخواهد بود.

 این شرکت -که یکى از زیرمجموعه هاى شرکت فیسبوك است- تیمى 
از مهندسان خود را (که در نیویورك مستقر هستند) به کار گرفته و از آنها 
خواسته تا با طراحى و اجراى برنامه هایى، به ساده سازى و بهینه سازى این 
اپلیکیشن کمک کنند تا سازگارى بهترى با محیط هایى که دسترسى به 

اینترنت با سرعت  باال ندارند، پیدا کند.
 از دید کارشناسان نرم افزار، براى طراحى و ایجاد سیستم هایى که عملکرد 
اپلیکیشن را بهبود ببخشد، مســئله کلیدى و مهم این است که مشکل 
مى توان متوجه شــد که هر کاربر، چه زمانى از اپلیکیشن موردنظر خارج 
مى شــود تا بتوان بر مبناى آن، رابطه کاربر و نرم افزار را به خوبى تحلیل 

نمود.
«لوال پریگو»، یکى از مهندسان تیم مورد بحث در نیویورك (که مسئول 
حفظ عملکرد در اپلیکیشن اینستاگرام است) در این خصوص گفت: «اگر 
اینستاگرام نتواند عملکرد خوبى از خود نشان دهد، طبیعى است که جاذبه 

خود را در میان کاربران از دســت خواهد داد و به همین دلیل مشخص 
کردن زمانى که مسائل مربوط به عملکرد بر تجربه کاربر تأثیر مى گذارد، 

مشکل است.»
هر چند باید توجه داشت، کاربرانى که در بازارهایى نظیر بازار آمریکا هستند، 
به اتصاالت شبکه قوى و گوشى هاى داراى عملکرد خوب با جدیدترین 
نسخه هاى سیستم عامل مربوطه دسترسى دارند، اما حقیقت این است که 

چنین سیستمى در سایر کشورها وجود ندارد.
انواع شیوه هایى که در یک بازار به خوبى جواب مى دهد، ممکن است در 
کشورهاى دیگر، مناسب نباشد.  اما به عنوان یک راه حل نسبتًا عمومى، 
پریگو و تیم وى، سیستمى را ایجاد کرده اند که در آن، اپلیکیشن اینستاگرام 
مجهز به قابلیت «پیش بارگیرى» مى شود و در نتیجه، وقتى افراد این برنامه 
را مى بندند تا زمانى که مجدداً مى خواهند آن را باز کنند، تصاویر دوستان 

آنها بارگیرى شده و مى توانند آنها را با سرعت بیشترى مشاهده کنند.

 Neo Angle بازى جدید، فــوق العاده زیبا، منحصر 
به فرد و اعتیادآور در سبک بازى هاى پازل از استودیوى 
بازیســازى Dropout Games براى دستگاه هاى 
اندروید است. بازگشت به دوران خوش دهه 80 میالدى 
توسط چندین عنوان فیلم و یا بازى و حتى سریال ها مورد 
اســتفاده قرار گرفته اما این به معنى فروش یا موفقیت 
خاصى براى همه این عناوین نبوده است؛ حال آنکه بازى 
هاى نوستالژیک همیشه در نزد طرفداران جایگاه خاصى 
دارند. Neo Angle نیز در این دســته از بازى ها قرار 
مى گیرد. سبک گرافیکى بازى Neo Angle به مانند 
دهه 80 میالدى طراحى شده و تماماً از المپ هاى نئون 
قابل مشاهده در آن دوره براى نمایش جنبه هاى مختلف 
بازى استفاده شده است. اما این موضوع نباید باعث فریب 
شما شــود چراکه این گرافیک به طرز خیلى چشم نواز و 
رضایت بخش در حال اجراست به گونه اى که شما همواره 
حس حضور در یک مســابقه تلوزیونى دهه 80 را دارید! 
افکت ها و اشــکال درون بازى نیز از این قاعده مستثنا 
نیستند. اگر از عالقه مندان به بازى هاى پازل هستید به 

هیچ وجه Neo Angle را از دست ندهید.

از زمــان معرفــى نســخه جدیــد سیســتم عامل 
 Android Wear اسمارت واچ هاى اندرویدى یعنى
2,0 در ماه فوریه، خیلى شــاهد معرفى اپلیکیشن ها و 
ویژگى هاى جدیدى براى این سیســتم عامل نبوده ایم 
و باید اعتراف کرد که مدتى است هیچ گجت پوشیدنى 
اندرویدى شــگفت انگیز و جذابى هم معرفى نمى شود 
و همه چیــز تقریبًا به حالت ســاکن درآمده اســت. با 
 «Krisdb» ،این حال، در این میان ســکون فراگیر
برنامه نویس معروف موفق شد اولین و تنها اپلیکیشن 
مخصوص پادکســت ها را از طریق اسمارت واچ هاى 
 Wear» اندرویدى طراحى و معرفى کند. این اپلیکیشن

Casts» نام دارد.
 Wear اگر چه تقریبــًا همه چیز ازطریق اپلیکیشــن
Casts بر روى اســمارت واچ کنترل مى شــود، اما 
ابتدا بایســتى پادکســت هاى مورد عالقه را از طریق 
اپلیکیشنى که بر روى اسمارت فون کاربر نصب مى  شود، 
با اسمارت واچ همگام سازى (Sync) کرد. پس از اینکه 
پادکست هاى مورد عالقه تان را به درون اسمارت واچ 
 Wear منتقل کردید، مى توانید از طریق اپلیکیشــن
Casts بر روى اسمارت واچ خود برنامه هاى تلویزیونى 

مورد عالقه تان را بررســى کرده و پادکســت هاى 
صوتى را هم گــوش دهید. ضمنًا امــکان خواندن 

توضیحات مرتبــط با اپیزودهاى مختلــف برنامه ها از 
طریق این اپلیکیشن نیز وجود دارد.

امکان تنظیم برنامه زمانى دلخواه براى دانلود اتوماتیک 
اپیزودهاى جدید، ساخت اتوماتیک پلى لیست  بر اساس 
پادکست هاى دانلود شده یا در حال دانلود و... از طریق 
این اپلیکیشن نیز وجود خواهد داشت. این اپلیکیشن با 
وجود اینکه بسیار ســاده است، اما در هر صورت امکان 
گوش دادن به برنامه هاى مورد عالقه کاربران از طریق 
اسمارت واچ و بدون نیاز به اسمارت فون را براى کاربران 

اندرویدى فراهم کرده است.

بازى پازل 
فوق العاده زیبا 
و نوستالژیک !

اولین اپلیکیشن 
پادکست براى 

ساعت هاى اندرویدى

پردازنده گرافیکى جدید انویدیا 
براى عاشقان گیمینگ

 GPU شــرکت انویدیا در هفته گذشــته جدیدترین
حرفه اى سرى Ti 1070 Geforce GTX را معرفى 
کرد. طى این چند روز اولین بررسى هاى صورت گرفته 
روى این کارت هاى مبتنى بر این چیپ منتشر شد و در 

اختیار عالقه مندان قرار گرفت.
 1070 Geforce GTX پردازنده گرافیکى جدیــد
Ti آخرین محصول از شرکت انویدیاست که از فناورى 
پاســکال بهره مى برد. از معرفى معمارى پاسکال براى 
پردازنده هاى گرافیکى انویدیا 18 ماه مى گذرد. نخستین 
بار در ماه مى ســال 2016 بود که این فناورى در کارت 
گرافیک Geforce GTX 1080 معرفى شد. در طى 
این مدت، این محصول در بازار کارت هاى گرافیک تقریبًا 
بى رقیب بود زیرا کارت دیگرى  با این مشخصات در بازار 

وجود نداشت.
 GTX بعد از حدود 14 ماه، شــاهد معرفى کارت هاى
 RX 64 و RX Vega 1070 بــا GTX 1080 و
Vega 56 بودیــم. کارت Ti 1080 GTX و تیتان 
Xp هم چنان بدون رقیب هســتند. 

ید  تفاوت شــا ایجاد 

بین GTX 1070 با مدل هاى باالتر این خانواده یکى از 
اشتباهات بزرگ انویدیا بوده است.

کارت گرافیــک Ti 1070 Geforce GTX براى 
از بین بردن شــکاف بین کارت هاى GTX 1070 و 
GTX 1080 عرضه شد. بیشتر مدل هاى این خانواده 
حاوى 20 عدد پردازنده پاسکال مخصوص استریمینگ 
هســتند اما این تعــداد در GTX 1070 دقیقاً به اندازه 
 Ti 1070 GTX ،یک چهارم کمتر است. در حالى که

تنها یک پردازنده کمتر دارد.
میزان حافظه این مــدل 8 گیگابایت رم GDDR5 با 
فرکانس 8 گیگاهرتز است. پهناى باند حافظه آن 256 
گیگابایت در ثانیه اســت. در حالى که فرکانس حافظه 
جدیدتــر GDDR5X در مــدل GTX 1080، ده 
گیگاهرتز و پهناى باند آن 320 گیگابایت بر ثانیه است. 
 1080 GTX مشــابه Ti 1070 GTX کالك اولیه

است. 
قیمت این کارت 650 دالر اســت و از این لحاظ از تمام 
 Ti 1070 GTX کارت هاى گرافیک مبتنــى بر چیپ

گران تر است.

آکاماى از پلتفرم هوشمند

Xp هم چنان بدون رقیب هســتند. 
ید  تفاوت شــا ایجاد 

Ti1070GTXکارت هاى گرافیک مبتنــى برچیپX
گران تر است.

RainbowKey Keyboard Ad-Free عنــوان 
یک صفحه کلید پر امکانات و رنگارنگ براى سیســتم عامل 
اندروید است که توســط Keyboard Arts توسعه و در 
مارکت بزرگ گوگل منتشر شده است. این کیبورد با پشتیبانى 
از قابلیت هاى خاص و بى نظیرش کاربران را قادر مى ســازد 
تا به سرعت به تایپ متن هاى مورد نظر خود پرداخته و آن را 
براى دوستانشان ارسال کنند. اولین چیزى که پس از نصب این 
کیبورد، توجه هر کســى را به خود جلب مى کند توانایى هاى 
باالى این برنامه در شخصى ســازى اش است؛ به گونه اى 
که حتى مى توانید تصویر خود را به عنوان پس زمینه کیبورد 
انتخاب کنید و فونت مورد عالقتان را به صورت کامًال دلخواه 
برگزینید. بر خــالف دیگر برنامه هاى موجــود در این زمینه 
که بیشتر آنها از سیســتم پیش بینى کلمات استفاده مى کنند 
RainbowKey عالوه بر این قابلیت از حالت پیش بینى 
شــکلک ها نیز پیروى کرده و احساسات را به گونه اى خاص 
حدس مى زند. براى افزایش ســرعت هر چه بیشتر نوشتن

 متن هاى خود نیازى به برداشــتن انگشتتان از روى صفحه 
نمایش نیست و تنها کافى است آن را بر روى صفحه نمایش 
بکشید تا حروف مورد نظرتان به صورت کامًال خودکار انتخاب 

و نوشته شوند.

اپلیکیشن کیبورد رنگارنگ و
پر امکانات اندروید!

بهینه سازى کد در اینستاگرام براى کاربران
یکى از مسائ
پا

ال
داشت
فراوانى از

نخواهد بود.

ی ر زى بهی
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منبع:  باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: قدس 

منبع: تسنیم 

منبع: ایسنا 

منبع: ایرنا

منبع: جام جم آنالین

منبع: تسنیم

منبع: ایرنا 

وستانشینان خراسان جنوبى
ر

راهپیمایى زائران 
اربعین در مسیر 
نجف به کربال

موکب میقات الرضا(ع) 
همه روزه 

پذیراى زائران 
حضرت اباعبدا... 

الحسین(ع) 
در راهپیمایى اربعین بود .

آلودگى هواى تهران

بیش از 98 درصد زرشک ایران با دارا بودن سطح زیر کشت 15هزار و 13هکتار 
باغ زرشک و تولید ساالنه 18هزار تُن محصول، در اختیار خراسان جنوبى است. 

برداشت این محصول از اوایل آبان ماه در نقاط مختلف این استان آغاز شده است و 
در حال حاضر محصول زرشک به 30 کشور جهان از جمله آلمان، استرالیا، اتریش، 

هلند، امارات متحده عربى و آمریکا صادر مى شود.

طرح «رعد4» در تهران برگزار شد. در این عملیات هزاران 
فقره سرقت کشف شد. همچنین 14باند مهم سارقان منزل، 
خودرو، مغازه و لوازم خودرو منهدم و حدود 200 دستگاه 
انواع خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه کشف و ضبط شد.  

تمرین تیم فوتبال 
استقالل تهران

رك غرب در تهران
شه


