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

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

درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى 
امکان بهتر دیده شدن براى شما.

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 

آگهى مناقصه (مرحله پنجم)

رضا رمضانى شهردار آران و بیدگلرضا رمضانى شهردار آران و بیدگل

چاپ اول

پیــرو آگهى مناقصــه شــماره 10817 مورخ 
96/5/23 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد 
به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر به شماره 
3103 مورخ 95/12/14 در خصوص خرید آسفالت 
در محدوده ناحیه یک تا سقف 4/000/000/000 

ریال با شــرایط خاص موجــود در دفتر فنى 
شــهردارى و از طریق مناقصه عمومى به بخش 
خصوصى اقدام نماید. لــذا از کلیه پیمانکاران 
واجد شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع 
از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مناقصه ظرف 

مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى 
به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 

الزم به ذکر اســت هزینه درج آگهى به عهده 
برنده مناقصه مى باشد و کمیسیون در رد یا قبول 

پیشنهادات مختار مى باشد. 

آگهى مزایده

محمدرضا مجلسى شهردار تودشکمحمدرضا مجلسى شهردار تودشک

نوبت اول

شهردارى تودشک در نظر دارد بهره بردارى از دو باب مغازه مجتمع خدماتى 
رفاهى واقع در جنب ساختمان شهردارى را از طریق آگهى مزایده و با قیمت 
پایه 5/500/000 ریال به صورت اجاره ماهیانه و با شرایط مندرج در برگه آگهى 
به متقاضیان واجد شــرایط واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت 
اسناد و دریافت مدارك مزایده از تاریخ 1396/08/03 لغایت 1396/08/18 به 

شهردارى مراجعه نمایند. 
«الزم به ذکر است هزینه هاى انتشار آگهى، کارشناسى و... به عهده برنده آگهى 

مى باشد».
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کرانچار: مى خواهند اوضاع سپاهان را متشنج کنند

حق مان را بدهحق مان را بده
بــازى را پخش کـن  !بــازى را پخش کـن  !

ایجنتایجنت سپاهانى ها  سپاهانى ها 
        در هند چه مى کرد؟در هند چه مى کرد؟

برنامه هاى جدید برنامه هاى جدید 
مدیر برنامه هاى جنجالىمدیر برنامه هاى جنجالى

کرانچار: مى خواهند اوضاع سپاهان را متشنج کنند
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کارگردان فیلم «شاباش» گفت: واقعیت امر 
اینکه وضعیت سینما براى من ترسناك شده 

است دیگر خسته شده ام.
حامد کالهدارى درخصوص ادامه مراحل روند 
ساخت جدیدترین فیلم خود گفت: براى امسال 
دیگر هیچ برنامه اى براى حضور در سینما ندارم 
و نخواهم داشــت. پروژه اى که قبل ها درباره 
آن صحبت کرده ام دیگــر در کار نخواهد بود 
و قطعًا در فجر امسال حضور ندارم چون دیگر 

هیچ فیلمى در کار نیست.
وى درباره تغییر برنامه هاى خود در ساخت فیلم 
جدیدش تأکید کرد: ما چنــد ماه پیش با تمام 
قدرت براى ســاخت فیلم جدید اقدام کردیم 
اما بى قدرت شــدیم یا بهتر بگویم قدرتمان 
گرفته شــد. کارگردان فیلم «شاباش» اضافه 
کرد: واقعیت امر اینکه وضعیت ســینما براى 
من ترسناك شده است دیگر خسته شده ام و 
اگر خبر خوبى هم در مورد آثارم بیافتد آن را به 

کسى نمى گویم.
کالهدارى با اشــاره بــه آینــده کارى خود 
خاطرنشان کرد: امیدوارم براى تمام فیلمسازان 
و سینماگران اتفاقات خوبى در راه باشد اما براى 
من هیچ اتفاق خوبى در ســینما نخواهد افتاد. 
حداقل در دو سال آینده هیچ اتفاق خوبى براى 

من و سینماى من نمى افتد.

عمل جراحى جمشید مشایخى (بازیگر سینما و تلویزیون) با 
موفقیت انجام شد. ، یکى از همراهان این بازیگر پیشکسوت 
با اعالم ایــن خبر گفت: این عمل طى یک ســاعت و نیم 
انجام شــد و لوله اى که براى کنترل سنگ کلیه جاسازى 

شده بود خارج شد.  
وى ادامه داد: آقاى مشــایخى در بخش بسترى هستند و 

همچنان پزشک ایشان، مالقات را ممنوع کرده اند.
جمشید مشــایخى یکى از ماندگارترین چهره هاى عرصه 
بازیگرى متولد 6 آذر 1313 در تهران است و از سال 1336 با 
نمایش «وظیفه پزشک» فعالیت بازیگرى اش را آغاز کرد و 

با فیلم کوتاه «جلد مار» در سال 42 مقابل دوربین رفت و دو 
سال بعد با فیلم «خشت و آینه» وارد سینما شد.

این هنرمند تا به امروز ایفاگر نقش هاى ماندگارى بوده است 
که از جمله آنها مى توان به فیلم هــاى «گاو»، «قیصر»، 
«شــازده احتجاب»، «ســوته دالن»، «خانه عنکبوت»، 
«کمال الملک»، «گل هاى داودى»، «آوار»، «پدر بزرگ»، 
«طلســم»، «ســرب»، «روز واقعه»، «خانه روى آب»، 

«یک بوس کوچولــو»، «جرم» و 
«ســیزده59» و مجموعه هــاى 
«هزاردستان»، «داســتان هاى 
مولوى»، «ســلطان صاحبقران»، 
«امــام علــى(ع)»، «پهلوانــان 
نمى میرند» و «ســتایش» اشاره 

کرد.

سریال «هیئت مدیره» به کارگردانى مازیار میرى 
قرار است هفته دوم آبان ماه کلید بخورد.

ســریال «هیئت مدیره» به تهیه کنندگى مهران 
رســام و کارگردانى مازیار میرى، اثرى پربازیگر 

است که براى پخش از شبکه 5 تولید مى شود.
این سریال این روزها در مرحله پایانى پیش تولید 

به ســر مى برد و قرار است از هفته دوم 
آبان بازیگران در چیتگر تهران مقابل 
دوربین بروند. احسان کرمى هم که 
قرار است براى اولین بار به ایفاى 
نقش در یک ســریال تلویزیونى 
بپردازد مقابل حدیــث میرامینى 

بازى خواهد کرد.
احسان کرمى، حدیث میرامینى، الیکا 

عبدالرزاقى، فرید سجادى حسینى، امیر 
دالورى، لیلى رشیدى، ثریا قاسمى، کمند 

امیر سلیمانى، مریم امیرجاللى، ناهید مسلمى، 
شیرین آقاکاشى و سام کبودوند در این 

سریال به ایفاى نقش مى پردازند.
این ســریال قصه زوج جوانى را 
روایت مى کند که با نقل مکان به 

ساختمانى جدید درگیر اتفاقاتى 
تازه مى شوند...

بازیگر هالیوودى معتقد اســت فیلم 
مســتند «روزى که ال چاپو را مالقات کردم» وى را 
به خطر مى اندازد و به همین دلیل وکیل وى به شبکه 
«نتفلیکس» براى پخش این سریال هشدار داده است.

به گزارش «گاردین»، وکیل «شــان پن» به شــبکه 
نتفلیکس هشــدار داده  مســتندى که درباره سلطان

 مواد مخدر مکزیک ملقب به «ال چاپو» ســاخته شده 
مى تواند موکل وى را به خطر بیاندازد. در نامه اى وکیل 
شان پن اعالم کرده  اگر پخش این مستند موجب آسیبى 
به شان پن شود، مسبب آن شبکه نتفلیکس خواهد بود.

این مستند بر 
ماجرایى کــه اکتبر 2015 
بین پــن و «کیــت دل کاســتیلو»، بازیگر 
مکزیکى و ال چاپو ســلطان مواد مخــدر اتفاق افتاد، 
متمرکز اســت. ال چاپو یا «خواکین گوزمان لویرا» از 

تحت تعقیب ترین افراد جهان است.
دل کاستلیو وظیفه داشت تا دیدار بین شان پن و ال چاپو 
را ترتیب بدهد، اما اکنون شــان پن ناراحت است زیرا 
معتقد است این مستند اینطور القا مى کند که او به پلیس 
آمریکا کمک کرد تا این قاچاقچى مواد مخدر دستگیر 
شود. شان پن نقشى در ساخت مستند نتفلیکس ندارد و 
این مستند بیشتر بر مبناى گفته هاى دل کاستیلو ساخته 

شده است.
نتفلیکس مى گوید شان پن در جریان ساخته شدن این 
مستند بوده و در عین حال آنقدر اخبار این ماجرا منتشر 

شده و خود پن نیز درباره آن با مجله «رولینگ استون» 
صحبت کرده که این فیلم نمى تواند تأثیرى در تفسیر 
جدیدى از ماجرا ایجاد کند. آنهــا افزوده اند دلیلى که 
اقدام به ساخت و پخش این مستند مى کنند این است 
که سرانجام این فرصت را به کیت هم مى دهد تا او نیز 

راوى این ماجرا باشد.
با پیش نمایش این سریال با عنوان «روزى که ال چاپو 
را مالقات کردم: داستان کیت دل کاستیلو» شان پن 

اعالم کرد از این سریال خوشش نیامده است.
همزمان سخنگوى وى با صدور اطالعیه اى اعالم کرد: 
«آقاى پن تازه این سریال را دیده و امیدوار است بتوان 
فرصتى ایجاد کرد تا تغییراتى در آن ایجاد شــود زیرا 
اطالعات غلط و  فرضیه هاى کامًال نادرســتى در این 

سریال ارائه شده است.»
این مســتند اکنون در نتفلیکس به صورت آنالین در 

دسترس است.
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بازیگر هالیوودى معتقد اســت فیلم 
ســتند «روزى که ال چاپو را مالقات کردم» وى را 
خطر مى اندازد و به همین دلیل وکیل وى به شبکه 

ا ا ا ال ا ا ک ل

این مستند بر 
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بین پــن و «کیــت دل کاســتیلو»، بازیگر 
مکزیکى و ال چاپو ســلطان مواد مخــدر اتفاق افتاد، 
متمرکز اســت. ال چاپو یا «خواکین گوزمان لویرا» از 

تحت تعقیب ترین افراد جهان است.
دل کاستلیو وظیفه داشت تا دیدار بین شان پن و ال چاپو 
را ترتیب بدهد، اما اکنون شــان پن ناراحت است زیرا 

ل ا ک ک ا ال ط ا ا ا

شده و خود پن نیز درباره آن با مجله «رولینگ استون» 
صحبت کرده که این فیلم نمى تواند تأثیرى در تفسیر 
جدیدى از ماجرا ایجاد کند. آنهــا افزوده اند دلیلى که 
اقدام به ساخت و پخش این مستند مى کنند این است 
که سرانجام این فرصت را به کیت هم مى دهد تا او نیز 

راوى این ماجرا باشد.
با پیش نمایش این سریال با عنوان «روزى که ال چاپو 
را مالقات کردم: داستان کیت دل کاستیلو» شان پن 

اعالم کرد از این سریال خوشش نیامده است.
ک ال ا ا اطال ا گ ا

وکیل بازیگر معروف هالیوود به یک شبکه تلویزیونى 
هشدار 

به یک شبکه تلویزیونى یوو

جان «شان پن» در خطر است

مدیر روابط عمومى شبکه نسیم درباره آخرین وضعیت برنامه هاى تولیدى این شبکه گفت: بر اساس 
درخواست گروه رامبد جوان قرار اســت پخش فصل جدید «خندوانه» در روز اول نوروز 97 صورت 
بگیرد، اما شبکه نسیم به عوامل «خندوانه» اعالم کرده است که براى دهه فجر آمادگى کامل 

داشته باشند.
امیرعباس اشرف،  درباره فصل جدید برنامه «دورهمى» نیز اظهار داشت: این برنامه قطعًا 
با حضور مهران مدیرى خواهد بود و فقط  در بخش عوامل، تیم جدید جایگزین تیم قدیمى 

خواهند شد همچنین تغییرات جزئى در برنامه و دکور آن نیز تغییر خواهد کرد.
وى در خصوص همزمانى پخش «دورهمى» و «خندوانه» افزود: سعى شبکه بر این است 
که هر دو برنامه مثل گذشــته همزمان به روى آنتن بروند اما اگر «دورهمى» در زمان پخش 
دچار تأخیر شود «خندوانه» شروعش آغاز خواهد شد. به طور کلى  پخش زود هنگام «خندوانه» بستگى 

به تعیین زمان پخش «دورهمى» دارد.
مدیر روابط عمومى شبکه نسیم درباره برنامه «کتاب باز»  بیان کرد: این برنامه یکى از مهمترین برنامه هاى شبکه نسیم است  و فرهنگ 
کتابخوانى را آموزش مى دهد به همین دلیل سازمان و شبکه نسیم توجه ویژه اى به این برنامه دارد و پخش آن همچنان ادامه خواهد 
داشت. «کتاب باز»  قسمت هاى بعدى هم خواهد داشت و بستگى به این دارد که بتوانیم فرهنگ کتابخوانى را در جامعه گسترش دهیم.
اشرف درباره فصل دوم برنامه «هزارداستان» خاطرنشــان کرد: این برنامه مناسبتى است و با تمام شدن ماه صفر پخش آن به پایان

 مى رسد. احتمال ساخت فصل سوم این برنامه در صورت فراهم بودن شرایط وجود دارد.

«خندوووو«خندووووووـمممممىىىى«دور هـمى» و «خندوانــه» امسال پخش مى شوند؟

ها در مرحله پایانى پیش تولید
رار است از هفته دوم 
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هنوز زمان زیادى از شایعه اعتیاد شقایق دهقان نمى گذرد که شایعه 
جدید پیرامون مهراب قاسم خانى و همسرش این روزها در شبکه هاى 

مجازى خبرى دست به دست مى چرخد.
به گزارش جام نیوز، به طور کل واکنش هاى مهراب قاسم خانى به 
شــایعاتى که پیرامون خودش و خانواده اش مى چرخد جالب توجه 
است و این بار هم این نویسنده شایعه اى که این روزها سوژه شبکه ها 

شده است را دستمایه طنز قرار داد و نوشت:
«پس از کشــف اعتیــاد بازیگر زن مشــهور، "ش.د" بــه مواد 

مخدر، برگى دیگــر از زوایاى تاریک زندگى مشــترك وى با 
فیلمنامه نویــس چاق "م.ق" برمال شــد. در ایــن ارتباط 
م.ق کــه در ابتدا همه اتهامــات را تکذیب مــى کرد پس از
 بازجویى هاى فنى گفت "آخ". او همچنین افزود که "بله من 
به عنوان یک مرد ایرانى غیرتمند و متعصب نمى توانســتم 
تحمل کنم که شقایق... ببخشید، ش.ق وارد فضاى مجازى 

شود و به همین خاطر او را هر روز سفت کتک مى زدم.»

مجرى همه فن حریف
 بازیگر شد

حامد کالهدارى: 

وضعیت
 سینماى ایران 

ترسناك شده است

واکنش مهراب قاسم خانى به شایعه ها درباره همسرش 

هر روز شقایق را مى زنم! 
شقایق دهقان نمى گذرد که شایعه 
 همسرش این روزها در شبکه هاى 

چرخد.
کنش هاى مهراب قاسم خانى به 
خانواده اش مى چرخد جالب توجه 
عه اى که این روزها سوژهشبکه ها 

و نوشت:
"زن مشــهور، "ش.د" بــه مواد 

ک زندگى مشــترك وى با 
ال شــد. در ایــن ارتباط 
تکذیب مــى کرد پس از
"مچنین افزود که "بله من
متعصب نمى توانســتم

ش.ق وارد فضاى مجازى 

ق را مى زنم! 

  پس از ارائه فیلمنامه «التارى» به شوراى پروانه ساخت، 
اعضاى این شورا با ساخت این فیلمنامه به کارگردانى 
محمدحســین مهدویان مخالفت کردنــد. با این حال 
مهدویان از پیگیــرى براى دریافت پروانه ســاخت 
این فیلمنامه خسته نشد و تالش هاى بسیارى در 
این رابطه انجام داد. بعد از گذشــت بیش از سه 
ماه، ســرانجام اعضاى شــوراى پروانه ساخت 
موافقت خود را با ســاخت «التــارى» اعالم 

کردند.
«التــارى» مهدویــان چند ماه با حواشــى 
بسیارى دســت و پنجه نرم کرد. پس از ارائه 
این فیلمنامه به شــوراى پروانه ســاخت، 
اعضاى این شورا در ابتدا مخالفت خود را با 
صدور پروانه ســاخت این فیلم نامه اعالم 
کردند و جمال شورجه یکى از اعضاى آن در 
مصاحبه اى گفت مصلحت نیست فیلمسازى 
چون مهدویان با ســاخت این فیلمنامه که 
موضوع حساســیت برانگیــزى دارد (قاچاق 

دختران ایرانى به کشورهاى عربى) دچار حواشى شود.
اعالم موضع جمال شورجه واکنش هاى منفى بسیارى 
را در پى داشــت. چندى بعد، محمد حسین مهدویان در 
صفحه اینستاگرام خود از ساخت فیلمنامه جدیدى با نام 
«الغرها باز مى گردند» خبر داد. اما با وجود این، مهدویان 
تصمیم گرفت که براى دریافت پروانه ساخت «التارى» 

تالش بیشترى کند.
دو هفته پیش، محمــد مهدى حیدریــان در احکامى 
اعضاى جدید شوراى پروانه ساخت را انتخاب کرد. یکى 
از اشخاصى که به تازگى از این شورا رفت، اکبر نبوى بود. 
پیش از این اخبار غیر رسمى در مورد مخالفت اکبر نبوى 
با ساخت فیلمنامه «التارى» و حتى «ماجراى نیمروز» 

شنیده مى شد.
با روى کار آمدن اعضاى جدید شــوراى پروانه ساخت، 
باالخره پروانه ساخت «التارى» ساخته شد و مهدویان 
هم در صفحه اینستاگرام خود تصویرى منتشر کرد که 
نشان مى داد جشن کوچکى را براى دریافت پروانه ساخت 

فیلمنامه جدید ش برپا کرده است.

فیلمنامه جنجالى «التارى» سرانجام پروانه ساخت گرفت

نمایش قاچاق دختران روى پرده سینما

آخرین وضعیت 
جمشید مشایخى 
پس از جراحى

» و 
ى 
ى 
 ،«
ن 
ره

ن ی پ نب ش شرپ ی بب یق م ل
شود و به همین خاطر او را هر روز سفت

زى ج ى ر شقو
ت کتک مى زدم.»

  پس از ارائه
اعضاى این
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مهدویان
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برخى افراد تصور مى كنند كاهو نوعى ســبزى است كه 
تنها براى تهيه ســاالد كاربــرد دارد و حاوى هيچ گونه 
ماده مغذى نيست، اما اين سبزى سرشار از مواد معدنى 
و انواع ويتامين هاست. همچنين اين سبزى داراى مقدار 
كمى كربوهيدرات و قند اســت و ميزان آب موجود در 
آن باالست. اين سبزى سرشار از مواد معدنى همچون 

پتاسيم، كلسيم، منيزيم و فسفر است. 
كاهو عالوه بــر مواد معدنى، حاوى چنــد نوع ويتامين 
است. اين سبزى سرشار از ويتامين K و بتاكاروتن است 
كه بدن آن را به ويتامين A تبديل مى كند. اين سبزى 
 C برگ دار از سطح بااليى از اســيد فوليك و ويتامين
برخوردار اســت. همچنين ويتامين هاى A و C نقش 
كليدى در تعادل و حفاظت از سيســتم هاى بدن بازى 

مى كنند.
عالوه براين، وجود اين دو ويتامين در كاهو باعث شده 
اين سبزى گزينه مناسبى در رژيم هاى غذايى مفيد براى 
قلب باشد. همچنين اين دو آنتى اكسيدان مانع از انباشت 

كلسترول در عروق و شكل گيرى پالك ها مى شود.
همچنين از آنجايــى كه ميزان كالــرى موجود در اين 
ســبزى پايين اســت در رژيم هاى كاهش وزن كاربرد

 دارد.
 

ســير، اين گياه بد بــو در خود خواص زيــادى دارد كه 
اگــر بدانيد شــايد در هــر وعــده غذايى خــود آن را 

جا بدهيد.
صبح ها و به صورت ناشــتا باكترى ها مقاومت كمترى 
دارند و سير با سرعت بيشترى روى آن ها تأثير مى گذارد. 
وقتى كه سير را به صورت ناشتا مى خوريد، در واقع بدن 
تان را ســم زدايى كرده ايد. با همين كار ســاده تمامى 
انگل ها و كرم هاى موجود در روده را بيرون كرده و سدى 
در برابر بيمارى هايى مانند ديابت، فشارخون باال و برخى 

از سرطان ها ايجاد مى كنيد.
خوردن سير به صورت ناشتا روى جريان خون نيز تأثير 
مى گذارد. فشــارخون را كاهش مى دهد و باعث هضم 
راحت غذا مى شود. افرادى كه به طور مرتب سير مى خورند 
سه برابر كمتر از بقيه دچار سرماخوردگى مى شوند. سير 
باعث بهبود عملكرد قلب، كبد و كيســه  صفرا مى شود. 
براى مقابله با اسهال، مشــكالت عصبى، بى اشتهايى، 

استرس و آكنه نيز مفيد است.
بيمارى هايى مانند سل، سينه پهلو، سرماخوردگى، نقرس، 
برونشيت، برونشيت مزمن، احتقان ريوى، آسم، هموروئيد 
(بواسير)، يبوست، عفونت گوش و سياه سرفه با خوردن 

سير از شما دور مى شود. 

١٠ ماده غذايى كه بيشترين تأثير را 
بر ضريب هوشى كودكان دارند

اگر مى خواهيــد كودك تان در 
زمينه تحصيلى عملكرد بهترى 
داشته باشد، بهتر است به تغذيه 
او توجه بيشترى كنيد. برخى از 
غذاهاى خاص به رشد و تقويت 
ذهن كــودكان كمك مى كنند. 
همچنين عملكرد مغز را بهبود 
مى بخشند و به تقويت و تمركز 
حافظه نيز كمك مى كنند. مغز، 
نخستين عضوى است كه مواد 
مغذى را جذب مى كند. جســم  
در حال رشد، نياز به انواع مواد 
مغذى داردولى ١٠ ماده غذايى 
زير بيشترين تأثير را در رشد و 

تقويت ذهن خواهند داشت.

ماهى هاى چرب مثل ماهى قزل آال، منبع اصلى اسيدهاى چرب امگا ٣، DHA و EPA هستند كه هر دو 
براى رشد ذهنى كودكان اهميت زيادى دارند. پژوهش ها نشان مى دهند كسانى كه در برنامه غذايى خود 
مقدار بيشترى از اين اسيدهاى چرب را گنجانده اند، باهوش تر از سايرين هستند و در تست هاى مربوط به 
مهارت هاى ذهنى، امتياز بيشــترى گرفته اند. ماهى تن، يكى ديگر از منابع خوب امگا ٣ است؛ همچنين 

سرشار از پروتئين مى باشد، ولى به هر حال خوردن ماهى آزاد بيشتر توصيه مى شود.

ماهى
 آزاد

آهن يكى از امالح اصلى است كه باعث مى شود كودكان پرانرژى باشند و تمركز فكرى بيشترى داشته 
باشند. گوشت يكى از منابع اصلى آهن اســت. عالوه بر اين، حاوى روى مى باشد كه براى حافظه خوب 
است. براى افراد گياهخوار كه از گوشت استفاده نمى كنند، مصرف سويا توصيه مى شود. عالوه بر سويا، 
لوبيا و باقال نيز آهن دارند. گوجه فرنگى، فلفل دلمه اى، آب پرتقال و توت فرنگى نيز مقدار زيادى ويتامين 

C  دارند كه به جذب آهن كمك مى كنند.
گوشت

انواع لوبيا 
و باقال

لوبياها و باقال سرشار از پروتئين و كربوهيدرات ها هستند. عالوه بر آن، داراى فيبر، ويتامين ها و امالح 
معدنى نيز مى باشند و يك غذاى خوب براى مغز به شمار مى آيند. لوبيا چيتى و لوبيا چشم بلبلى حاوى 
اسيدهاى چرب امگا ٣ نيز هستند؛ بنابراين سعى كنيد از آنها در ساالدها، غذاها و در كنار سبزيجات 

به اندازه كافى استفاده كنيد.

جوى دو سر يكى از مهم ترين غالتى است كه بايد در غذاهاى مخصوص كودكان بسيار مورد مصرف قرار 
گيرد،چراكه به تقويت ذهنى كمك بســيارى مى كند. جوى دو سر منبع فوق العاده انرژى براى سوخت و 
ساز مغز است؛ به خصوص اگر صبح ها مورد استفاده قرار گيرد. اين ماده سرشار از فيبر، ويتامين E، ويتامين
B،  پتاسيم و آهن است كه باعث مى شود ذهن و جسم با يك ظرفيت كامل شروع به انجام فعاليت هاى 

روزمره نمايد.

جو 
دوسر

تخم مرغ به خاطر پروتئيــن زيادش معروف 
است. سعى كنيد در طول هفته يك بار به عنوان 
شام تخم مرغ به كودك خود بدهيد و در بقيه 
موارد صبح هــا از اين ماده غذايى ارزشــمند 

صبحانه اى براى كودك خود تهيه كنيد.
تخم مرغ

بادام زمينى و كــره بادام زمينى، سرشــار از 
ويتامين E و يك آنتى اكســيدان قوى براى 

محافظت از اعصاب مى باشند.
بادام 
زمينى

گوجه فرنگى، سيب زمينى، كدو، هويج، اسفناج و 
سبزيجاتى كه رنگ هاى تيره دارند، منابع خوبى 
از آنتى اكسيدان ها محسوب شده و باعث تقويت 
سلول هاى مغزى و سالمت آنها مى شوند. سعى 
كنيد در وعده هاى ناهار كــودك خود از مقدارى 

گوجه فرنگى  و هويج استفاده كنيد.

سبزيجات 
رنگى

غذاهاى روزانه كه پروتئيــن و ويتامين B زياد دارند، 
براى رشد بافت هاى مغز بسيار مفيدند. شير و ماست 
منبع انرژى مغز محسوب مى شوند. پژوهش ها نشان 
مى دهند كودكان و نوجوانان ١٠ برابر بيشتر از ديگران 
نياز به ويتامين D دارند و ويتامين D براى چرخه حيات 

سلول هاى بدن بسيار ضرورى است.

شير و 
ماست

يك متخصص طب ســنتى، كم خونى را بيمارى بسيار مضر در بدن 
افراد به خصوص بانوان و دختر بچه ها دانست و علل ايجاد اين بيمارى 

را تشريح كرد.
محمود قادرى به تشريح نشــانه ها، علل ايجاد بيمارى و همچنين 
درمان آن در طب سنتى پرداخت و گفت: از جمله عوارض و نشانه هاى 

كم خونى مى توان به رنگ پريدگى صورت، احساس ضعف، خستگى، 
بى حالى،  ســردرد،  بى اشتهايى، سياهى رفتن چشــم به ويژه موقع 
بلندشــدن از زمين، خواب رفتن اعضاى بدن(دســت هــا و پاها)، 
تپش قلب، تنگى نفس، ســرگيجه، پايين آمدن قدرت تمركز، زود 
خسته شدن، افسردگى، ناخن هاى شكننده ، ســردى اندام انتهايى 

بدن(دســت ها و پاها)، يبوســت، تمايل به خوردن مواد غيرعادى 
(مثل كاغديا خاك) و قطع شــدن يكباره قاعدگى در خانم ها اشاره

 كرد.
اين متخصص طب سنتى با اشاره به اينكه براى اطمينان در تشخيص 
كم خونى بايد تعــداد بيش ترى از موارد ذكر شــده در فرد مورد نظر 

مشاهده شود، گفت: با درمان كم خونى، تمامى عالئمى كه به خاطر 
كم خونى در بدن ايجاد شده است، برطرف خواهند شد.

وى راه هاى درمان از طريق طب سنتى را مصرف روزانه چهار شيره 
خونساز (انگور، توت، انجير و خرما)، مصرف چهار مغز، پوشيدن طال 
در خانم ها به دليل گرم و خون ســاز بودن و خوردن ميوه هاى قرمز 

مانند انار، عناب، زرشــك،  گيالس و آلبالو، عدسى، اسفناج و كاهو 
عنوان كرد.

قادرى در ادامه پرهيز از خوردن چاى بــه خصوص بالفاصله بعد از 
خوردن غذاهاى گوشتى و استفاده از ظروف مســى در طبخ غذا را 

مؤثر دانست.

كم خونى مسبب بسيارى از امراض  است 

اگر ريزش ابرو داريد
 شايد دچار كم كارى تيروئيد شده ايد

پوست، مو و ناخن از نظر فعاليت سلولى عملكردى نزديك به يكديگر 
دارند. هورمون هاى تيروئيد نقش مهمى در روند رشــد و تكثير پوست، 

مو و ناخن دارند.
وقتى اختاللى در ميزان ترشح اين هورمون ايجاد مى شود شاهد تغييرات 

مشهودى در اين سه عضو هستيم.
اين تغييرات ممكن است تا مدت زيادى بعد از شروع درمان ادامه يابند.

گاهى الزم است عالوه بر درمان غددى، درمان ها و مراقبت هاى پوستى 
نيز انجام شود.

عوارض كم كارى تيروئيد روى پوست، مو و ناخن
در اين بيماران تعريق كاهش مى يابد و غدد عرقى پوست را مرطوب و 
چرب مى كنند. وقتى فعاليت غدد عرقى كاهش مى يابد، غدد چربى نيز 

كمتر فعاليت مى كنند، پس پوست خشك مى شود.
افرادى كه پوست خشكى دارند دچار خارش نيز مى شوند. دماى پوست 
در اين بيماران كم است و وقتى به پوست آنها دست مى زنيد كامال سرد 

است.
اين افراد بيشتر دچار كبودى در اندام ها مى شوند؛ يعنى ضربه هاى خيلى 

معمولى باعث ايجاد كبودى مى شود.
پوست كف دست و پا به دليل شاخى شاخى شدن اليه سطحى پوست 

ضخيم مى شود. موى بيماران خشن و شكننده است و رشد كمى دارد.
موها در صورت و ابروها دچار ريزش مى شود. ناخن ها شكننده، شياردار 

و به رنگ زرد در مى آيد.

در پركارى تيروئيد برخالف كم كارى، غدد عرق فعاليت زيادى دارند و 
كف دست و پا و بدن خيس است.

خيس بودن منجر بــه بيمارى هاى قارچى و بعضى از انــواع اگزما، به 
خصوص در نواحى اى از بدن مانند زيربغل، كشــاله ران، گردن و... كه 
پوست چين دار و اليه اليه است، مى شــود و مشكالت جديدى ايجاد 

مى كند.
كهير و التهاب پوست نيز ديده مى شود. موى بيماران نازك و رشد آن كم 
است و ريزش موى زيادى دارند. ساختار و شكل ناخن آنها تغيير مى كند 

و گاهى هم ممكن است ناخن از بستر خود جدا شود.

مراقبت هاى ويژه پوســت، مو و ناخن در اختالالت 
تيروئيدى

اين بيمارى مى تواند باعث تظاهرات پوستى شود. بسيارى از بيماران با 
عالئمى مانند خشكى پوست يا ريزش ابرو و كم پشتى موى سر و ... به 
متخصصان پوست مراجعه مى كنند و معلوم مى شود به اختالل عملكرد 
تيروئيد مبتال هستند؛ يعنى مشكل پوستى بيمار از جاى ديگرى نشات 

گرفته است.
تشخيص نيز زياد دشــوار نيست. اگر به تازگى مشــكلى در پوست يا 
موى شما ايجاد شده، بهتر است اين سوالها را از خود بپرسيد: آيا عادات 
غذايى تان تغيير كرده است؟ دچار كاهش يا افزايش وزن شده ايد؟ عدم 

تحمل به گرما پيدا كردهايد؟ تپش قلب داريد؟ و....
در كم كارى تيروئيد موها خشك، خشــن و عروسكى هستند. كمبود 

هورمون تيروئيد باعث مى شــود فــاز تلوژن مو افزايــش يابد و زمان 
استراحت طوالنى تر شود.

در نتيجه سرعت ريزش مو با جايگزين شدن آن هماهنگى ندارد و موها 
كم پشت مى شوند. اين افراد دچار ريزش موى ابرو هم هستند.

ابروها معموال از گوشــه خارجى مى ريزند و باعث مى شــود طول ابرو 
كاهش يابد.

پركارى تيروئيد يا هيپرتيروئيدى شــيوع كمترى نســبت به كمكارى 
تيروئيد دارد. بيمارى در ٢٠ تا ٤٠ سالگى بيشتر ديده مى شود.

اين افراد دچار كم پشتى و ريزش موى سر مى شوند حتى موى زير بغل 
نيز كاهش مى يابد.

البته بيماران معموال عالئم ديگرى ماننــد تپش قلب، عصبانيت و... را 
نيز دارند. در مردان نيز موها نرم شده و ممكن است دچار ريزش شوند.

گاهى بيمارى شديد است و با كنترل بيمارى و تجويز دارو ممكن است 
عالئم بطور كامل برطرف نشود.

گاهى هم بيمارى طول كشيده است و فرد احتمال دارد خشكى پوست 
يا كم پشت بودن موها را ناشى از ارث يا فيزيولوژى بدن خود بداند و به 

پزشك مراجعه نكند.
در اين مواقع ممكن است درمان عوارض پوستى و... با مشكل مواجه شود 
ولى معموال بيمارانى كه عالئم پوستى دارند به متخصص پوست مراجعه 
مى كنند و بعد از انجام آزمايشــاتى علت خشكى يا ريزش مو و كبودى 
و ... مشخص مى شــود. براى اينكه بتوان عالئم عوارض پوستى و... را 
كاهش داد نياز به مداخالت درمانى و مراقبتى از پوست، مو و ناخن است. 

كاهو 
سرشار از مواد معدنى

 بد بوى 
پرخاصيت
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رونمایى از بزرگ ترین پرچم تاریخ دربى 

رئیس کمیته مشوقین اســتقالل برنامه هاى این 
کانون براى دربى 85 را تشریح کرد.

 هشــتاد و پنجمیــن دربــى پایتخــت فــردا  
پنج شنبه ساعت 16:40 در ورزشگاه آزادى برگزار

 مى شود.
کمیته مشوقین باشگاه استقالل و گروه پیشکاران 
براى دربــى 85 براى ســکو هاى طبقــه پایین 
ورزشگاه، یازده عدد پرچم ششصد و پنجاه مترى 

دوخته که از جایگاه 8 تا 19 که نزدیک به 7000 متر 
هست، آماده کرده اند

براى جایگاه هاى 5 ، 6 و 7 طرح موزاییکى لوگوى 
باشگاه استقالل در نظر گرفته شده که روى مقواى 

پالستیکى طراحى شده است.
این در حالى اســت که کانون هواداران باشــگاه 
پرسپولیس هم براى روز دربى مى خواهد از پرچمى 

6 هزار مترى رونمایى کند.

 احتمال اخراج سرمربى ایرانى وردربرمن 

آلکســاندر نورى در چند وقت اخیر تحت فشار 
رسانه ها و هواداران به خاطر کسب نتایج ضعیف 
قرارداشته است. در یکى، دو هفته گذشته شایعات 
زیادى در مورد تیم شــهر بندرى شنیده شده که 

مربى 38 ساله اش حکم اخراج مى گیرد.
در این مورد روزنامه هاندلس بالت آلمان عنوان 
کرد در صورتى که در بازى فردا با هوفن هایم در 
دور دوم رقابت هاى جام حذفى، سفید و سبزپوشان 

نتیجه نگیرند، وى شغلش را از دست مى دهد.
این نشــریه در این زمینه با فرانک بائومان، مدیر 
ورزشــى برمنى ها صحبت کــرد و از قول وى 
نوشــت:براى  نورى نــه ضمانتى هســت و نه 

اولتیماتومى تا یکشنبه باشد.
وردربرمن هــم اکنون بعد از 9 هفتــه با 5 امتیاز 
در رده هفدهــم جدول 18 تیمــى بوندس لیگا 

حضور دارد.

بازو بند مشکى بر بازوى سرخپوشان 

ابراهیم آشتیانى پیشکسوت باشگاه پرسپولیس 
صبح دیروز دار فانى را وداع گفت.

این در حالى است که سرخپوشان فردا در دربى 
به میدان خواهند رفت.

 با توجه به اینکه پیراهن هاى پرســپولیس در 
اسپانیا تولید مى شود و زمان کافى براى تعویض 
پیراهن ها وجود ندارد کــه لباس هاى جدیدى 
به دست سرخپوشان برســد، تیم پرسپولیس با 

پیراهن قرمز خود که مخصوص دربى اســت 
به میدان خواهد رفــت و بازیکنان بازوبندهاى 

مشکى بر بازو خواهند بست.
 پیــش از بــازى هــم بــراى شــادى روح 
ابراهیــم آشــتیانى فاتحــه قرائت مى شــود. 
همچنین قرار اســت به مناســبت درگذشــت 
آشــتیانى دربى با یــک دقیقه ســکوت آغاز

 شود.

امیرهوشنگ سعادتى ایجنت معروف فوتبال که مدیر برنامه هاى 
بسیارى از بازیکنان سپاهان در طول سالهاى اخیر بوده در زمان 

برگزارى رقابت هاى جام جهانى  به هند سفر کرد.
به گزارش نصف جهان، این ایجنت پر حاشــیه  که قبال نیز در 
مقطعى بازیکن تیم سپاهان بود و در این تیم با ماجراها و جرایم 
جالب توجهى رو به رو شد،در زمان حضور و مسابقات جام جهانى 
نوجوانان  به هند رفت  تا نمایش بازیکنان ایران در این تورنمنت 
را  تحت نظر قرار بگیرد و باب مذاکره را براى عقد قرارداد با برخى 

از آنها باز کند.
وى مدیر برنامه هاى تعداد قابل توجهى از بازیکنان فوتبال ایران 
به ویژه بازیکنان و مربیان سابق و فعلى سپاهان و پرسپولیس 
همچون على کریمى، مهدى شــریفى، محسن بنگر، 
هادى عقیلى،  ایگور اســتیماچ،محمد رضا خلعتبرى، 
حسین مرادمند، محسن مســلمان، رامین رضائیان، 
محمد انصارى و... اســت و در طول ســالهاى اخیر 
توانسته با کنار گذاشــتن و وداع با دنیاى فوتبال به 
عنوان بازیکن و حضور در کارگزارى فوتبال، در آمد 
قابل توجهى را براى خود دست و پا و تبدیل به 
یکى از پولدارتریــن ایجنت هاى 

ایران شود.
 هواداران سپاهان در طول
 ســال هاى اخیر کش و 
قوس هــاى متعددى 
را با وى داشــته اند. 
آوردن فندیــک به 
عنوان یک بازیکن 
کیفیت  خارجــى 
به  جمع زردهاى 
در  اصفهانــى 
حــدود 3 ســال 
پیش باعث شــد 
تــا بســیارى از  
سپاهانى ها علیه 
او موضع بگیرند 
و حتى در یکى دو 
مقطع با او درگیرى 

کالمى پیدا کنند.
وى همچنین ســه
 بــه ســپاهانى هــا

 پیشنهاد داد که با یک 
قرارداد خــوب مى تواند 
نیکوالس آنلکا  ســتاره 
ســابق آرســنال و رئال 
مادریــد را به ســپاهان 
بیــاورد. آنلکایى که در 
حال حاضر 39 ســاله 
است و ســال گذشته 
در تیم بمبى ســیتى 
هندوستان بازى کرد. 
این پیشنهاد سعادتى 
با مخالفت سپاهانى ها
مواجــه و آنها اعالم 
کردند که نمى توانند 
براى یک ستاره مسن 
دنیاى فوتبال مبلغى 
گــزاف که چیــزى در 
حدود 4 میلیارد تومان 
عنوان شــده بود را 

پرداخت کنند.

دو سال پیش وى در جریان نقل و انتقاالت باشگاه پرسپولیس 
به شدت از سوى امیر عابدینى مدیر عامل اسبق سرخ ها مورد 

حمله قرار گرفت.
 مصاحبه تند آن زمان امیر عابدینى علیه فعالیت هاى سعادتى 
در باشگاه پرسپولیس  که برخى بازیکنان بى کیفیت آن زمان را 
نتیجه تحمیل یک  سعادتى دالل!به کادرفنى باشگاه پرسپولیس 
مى دانس در ان زمان نام سعادتى را بیش از هر زمانى سر زبان ها 
انداخت. عابدینى از نام اختصار الف.س براى معرفى این ایجنت 
استفاده مى کرد ، اما کامال مشخص بود که نام این ایجنت که 
در نقل و انتقاالت باشگاه پرسپولیس نقش زیادى داشته کسى 
جزء یک نام نمى تواند باشد. نامى که در این گزارش در مورد او 

در حال بحث هستیم.
سعادتى 36ساله فوتبالیست نسبتا متوســطى بود که از دوران 
فوتبالــى خودش خیر چندانــى ندید. او در اتریــش خودش را 
قربانى افرادى چون خشــایار محســنى مى دانست که حتى

 افشــاگرى هایش ضد محســنى در برنامه نود پخش شد. در 
سپاهان نیزاو با جریمه سنگین 40 میلیون تومانى روبه رو شد و 
در تیم هاى داماش تهران و گیالن زیر نظر عابدینى هم فرصت 
بازى پیدا نکرد. همه این ها باعث شد که او در 30سالگى بازى 
فوتبال را رها کند و به دنبال فعالیــت   کارگزارى فوتبال برود. 
جائى که توانست با اســتفاده از زبان خارجه و مدیریت و هوش 
خوب به جائى برســد که به عنوان فردى قدرتمنــد و پر نفوذ 
در عرصه نقل و انتقــاالت بازیکن معرفى شــود. او هرچند در 
مصاحبه اى در آغاز کار انگیزه خودش را مقابله با داللیســم!! و 
تالش براى حضور جوانان ایرانى در اروپا معرفى مى کرد، ولى 
اکنون خود به داللى متهم شده و از ســوى دیگر چندان نیز در 
عرصه ترانسفر بازیکن به اروپا موفق عمل نکرده است. هرچند 
على رضا جهانبخش از تاثیرات اولیه او در نقل و انتقال به نایمخن 

سخن گفته است.
سعادتى بر خالف وعده اش هم نتوانســت بازیکنان ایرانى را 
ترانســفر کند  و البته در زمینه انتقال بازیکن خارجى به ایران  
هم عملکردى پر نوسان داشته است.  کامال مشخص است که 
خیلى از این بازیکنان عملکرد چندان مثبتى از خود نشان ندادند و
 نمى توان به او در این عرصه نمره قابل قبولى داد.  همانگونه که 
در باال اشاره کردیم فندیک در سپاهان و یا   مارکو سه پانوویچ را 
او به پرسپولیس و  علیدائى معرفى کرد تا این بازیکن یک فصل 
کامل روى نیمکت بنشیند و پولش را بگیرد. دو فصل پیش  را مى 
توان  دوران اوج  گرفتن فعالیت هاى سعادتى دانست. او از سوئى در 
استقالل به دنبال این بود که استیماج کروات را به عنوان سرمربى 
استقالل انتخاب کند و تا پاى قرارداد نیز این مساله را پیش برد و 
از سوى دیگر به واسطه همزبانى با برانکو ایوانکوویچ رابطه خوبى 
را با او دنبال کرد و بازیکنان تحت قــرارداد خودش چون رامین 
رضائیان، محسن مسلمان، محمد انصارى و... که البته بازیکنان 
خوب و با کیفیتى بودند  را به پرسپولیس کشــاند. نحوه قرارداد 
بستن پرسپولیس با این بازیکنان خیلى سریعتر از آن چیزى که 
بود اتفاق افتاد.  آن سال اینگونه مى گفتند که گوئى هر بازیکنى 
که قرار بود به پرسپولیس برســد باید از فیلتر سعادتى عبور کند . 
شاید  اگر در همان فصل استیماچ در استقالل به عنوان سرمربى 
انتخاب مى شد سعادتى این فرصت را داشت که زمینه فعالیتش 
را  گســترش نیز بدهد و در ســایه رقابت دو باشگاه قدرتمندترو 
ثروتمندتر  نیز بشود. ولى حتى بدون استیماج هم   برانکو ایوانکوویچ 
به عنوان یک مرغ ســعادت براى او عمل کرد. اســتیماچ بعدها 
به ســپاهان آمد، اما عمر مربیگرى او در اصفهــان کوتاه بود و 
سعادتى نتوانست در ســایه حکومت اســتیماچ به همه نتایج و 
خواســته هاى مورد نظرش برســد.  ســخن در مورد سعادتى 
و برنامه ها و حاشــیه هایش زیاد اســت ، اما فعال به همین جا 
بســنده مى کنیم. باید منتظر بمانیم و ببینیم که او پس از ســفر 
به هندوســتان، در آینده اى نزدیک کدامیــک از بازیکنان تیم 
ملى نوجوانان ایران را شــکار و با قیمت هایى گــزاف آنان را به 

باشگاه هاى لیگ برترى مى فروشد.

آقاى کرانچار! ابتدا بگویید ارزیابى 
کلى تان از عملکرد ســپاهان در 10 

هفته ابتدایى لیگ برتر چیست.
مى توانم بگویم فقط نتیجه بد ما را همراهى مى کند اما 
به لحاظ سبک بازى و انگیزه بازیکنان، خوب بوده ایم. در 
این میان تنها گلزنى میسر نشده اما شانس گلزنى زیادى 
ایجاد کرده ایم که به گل منجر نشــده است. امیدوارم 
زمان آن برسد که بازیکنانى که مسئول گلزنى هستند، 
حواسشان بیشتر جمع بوده و موثر باشند. ما دو بازى مهم 

با پیکان و تراکتورسازى در پیش داریم.
براى رفع مشکل گلزنى، بازیکنى در 

نیم فصل جذب نمى کنید؟
نیازى نیســت. به نظرم مهاجم هاى نوك و گلزن هاى 
بسیار خوبى داریم. ساسان انصارى دومین گلزن فصل 
قبل بود. مهرداد محمدى نیز به محض آمدن من، گلزن 
اول سپاهان در 6-7 هفته فصل قبل بود. موقعیت هاى 
ایجاد شده زیادى داریم اما بازیکنان تمرکز کافى براى 
گل زدن ندارند. باید کار انفرادى را براى افزایش گلزنى 
با بازیکنان انجام دهم و صحبت هاى شــخصى با آنها 
داشته باشیم تا ببینیم دلیل اصلى این اتفاق چیست و چه 

مزاحمتى  براى شان ایجاد مى شود.
جذب مهدى شریفى در برنامه هاى 

شما قرار دارد؟
مهدى شریفى بازیکن سپاهان است و با باشگاه قرارداد 
دارد. انتظار دارم، او از تراکتورسازى به سپاهان بازگردد. 
با آمدن شــریفى، یک حلقه دیگر به زنجیره گلزنى ما 
اضافه خواهد شــد و با وجــود او در گلزنى خطرناك تر 
خواهیم بود. شریفى بازیکن خوبى است و بازى هایش 
در تراکتورسازى استمرار دارد. امیدوارم با بازگشتش به 
ســپاهان، انگیزه جدیدى پیدا کند و توانایى و کیفیتش 
را نشان دهد. همچنین انتظار دارم به نحوى که در دوره 
قبل حضورم در سپاهان بازى مى کرد، دوباره براى تیم 
بدرخشد. بنابراین آمدن شــریفى، جذب بازیکن جدید 

محسوب نمى شود چرا که او تحت قرارداد باشگاه است.

شــایعاتى مبنى بر جانشینى على 
کریمى یا محرم نویدکیا در سپاهان 
به گوش مى رســد. آیا اولتیماتومى 
گرفته اید؟ این شــایعات چقدر به 

واقعیت نزدیک است؟
این موضوع را اولین بار است که مى شنوم. از طرف دیگر، 
بعد از آخرین بازى هیچ جلســه اى با مدیران باشــگاه 
نداشته ایم. تنها بعد از بازى با گسترش فوالد جلسه اى در 
تبریز داشتیم چون آقاى طاهرى با ما به سفر آمده بود. 

ما در این بازى شــش موقعیت گل ایجاد کردیم 
گلى  نزده بودیم. در این جلســه نیز اما 
این موضــوع صحبت دربــاره 
یم  د اما بحــث دیگرى کر

نبود.

در گفت وگو با 
کروات  رسانه هاى 
گفته  بودید که برانکو 

ایوانکوویچ بهترین 
گزینــه بــراى 

تیم  هدایــت 
کرواسى  ملى 

است.
طبق ســوابقى که او دارد 

اگر با دالیچ نتوانســتند 
براى جام ملت هاى 

اروپا قرارداد امضا 
کنند، مى توانند 
بــا ســرمربى 

ببندند اما این که دیگرى قــرارداد 
چرا از برانکو نام بردم دلیلش این اســت که 

او یک دوره بســیار موفــق با تیم ملى ایران داشــت و 
قهرمان شد. در جام ملت ها مقام سوم را کسب کرد و به 
جام جهانى 2006 آلمان راه پیدا کرد. برانکو با پرسپولیس 
هم یک قهرمانى و یک نائــب قهرمانى را رقم زده و در 
لیگ قهرمانان آسیا هم به خوبى پیشرفت داشت. او هشت 
سال تا قبل از جام جهانى 1998 فرانسه دستیار بالژویچ 
بود و تجربه خوبى دارد. بر طبق این ســوابق راى خودم 
را به ایشان دادم اما مشخص است که فدراسیون فوتبال 

کرواسى باید تصمیم نهایى را بگیرد.

قلعه نویى 
و یک اتهام قدیمى

کرانچار: مى خواهند اوضاع سپاهان را متشنج کنند

ایجنت سپاهانى ها 
نصف جهان یک اتهام قدیمى  به ســرمربى ذوب آهن در هند چه مى کرد؟

که در طول ســال هاى اخیر بارها مطرح و هیچگاه نیز 
پاسخ قاطعى به آن داده نشده، در آستانه دیدار تیم هاى 

استقالل و پرسپولیس دوباره مطرح شده است.
در آستانه هشتاد و پنجمین پایتخت بار دیگر رسانه هاى 
مکتوب و آنالین به ورق زدن خاطــرات دربى قدیمى 
پرداخته اند و ســراغ ستاره هاى ســال هاى دور دو تیم 
رفته اند. در این سال ها شایعات زیادى مبنى بر تبانى یا 
کم کارى برخى بازیکنان شنیده شده و البته هیچ گاه به 

صورت قطعى اثبات نشده است.
کمال کامیابى نیا، هافبک دفاعى تأثیرگذار پرسپولیس تا 
کنون 2 دربى را به دلیل دریافت کارت زرد و محرومیت از 
بازى بعد از دست داده است. حاال خبرى از دربى مربوط 
به دربى 66 پایتخت منتشر شده که نشانه هایى از تبانى 

و تالش براى تغییر نتیجه دارد.
بنا بر ادعاى یکى از مدیران رده باالى باشگاه پرسپولیس 
در آن زمان، ابراهیم توره، مهاجم سنگالى که در آن زمان 
در تیم سرخ پوش پایتخت بازى مى کرد، در دیدار هفته 
بیست وپنجم لیگ هشــتم مقابل داماش گیالن، یعنى 
یک بازى قبل از دربى 66، کارت زرد بى موردى دریافت 
مى کند تا به صورت عمدى بازى با استقالل را از دست

 بدهد.
طبق ادعاى این مدیر وقت باشــگاه پرسپولیس، مدیر 
برنامه هاى ایــن بازیکن رابطه بســیار صمیمانه اى با 
ســرمربى آن زمان استقالل داشــته و خود نیز یکى از 
طرفداران پر و پا قرص تیم آبى پوش پایتخت محسوب 
مى شده و به همین دلیل از توره خواسته دربى را از دست 

بدهد تا از قدرت هجومى سرخ پوشان بکاهد.
ماجرا جایى عجیب تر مى شــود که تــوره فصل بعد با 
ســرمربى وقت اســتقالل راهى اصفهان مى شــود و 

دو فصل پیاپــى همراه با ســپاهان قهرمانى لیگ برتر 
را به دســت مى آورد. ایــن صحبت ها باعث شــده بار 
دیگــر بــازار شــایعات مبنى بــر تحرکات خــارج از 
مستطیل ســبز براى مهندســى نتایج دربى داغ شود. 
باید دید واکنــش آبى پوشــان و ســرمربى وقت این 
تیم که در حال حاضر ســکاندار تیم ذوب آهن اســت 
بــه صحبت هاى این فرد که در باشــگاه پرســپولیس 
حضور داشته و نمى خواهد نامش فاش شود، چه خواهد

 بود.

  زالتکو کرانچار در پنج هفته پایانى فصل قبل براى سرمربى گرى سپاهان اصفهان انتخاب شد و با کســب نتایج مثبت، براى فصل جدید نیز قرارداد بست. اما این مربى 
کروات در فصل جارى تا پایان هفته دهم،  تنها دو برد کسب کرده و از جام حذفى نیز حذف شده است. در چنین شرایطى شایعاتى مبنى بر حضور مربیانى همچون على کریمى و 
محرم نویدکیا در سپاهان به گوش مى رسد. اما کرانچار در گفت وگو با ایسنا، این شایعات را رد کرده و از حمایت باشگاه خبر مى دهد. متن کامل مصاحبه خبرگزارى ایسنا با این 

مربى کروات را در ادامه مى خوانید:
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تبریز داشتیم چون آقاى طاهرى با ما به سفر آمده بود. 
ما در این بازى شــش موقعیت گل ایجاد کردیم

گلى  نزده بودیم. در این جلســه نیز اما 
این موضــوع صحبت دربــاره 
یم د اما بحــث دیگرىکر

نبود.

در گفت وگو با 
کروات  رسانه هاى 
گفته  بودید که برانکو 

ایوانکوویچ بهترین 
گزینــه بــراى 

تیم  هدایــت 
کرواسى  ملى 

است.
دددارددد طبق ســوابقى که او د
اگر با دالیچ نتوانســتند 

براى جام ملت هاى 
اروپا قرارداد امضا 

کنند، مى توانند 
بــا ســرمربى

ببندند اما این که دیگرى قــرارداد 
چرا از برانکو نام بردم دلیلش این اســت که 

ل ب و یون درا ت صا ما ا ن ای ب را
کرواسى باید تصمیم نهایى را بگیرد.

به ویژه بازیکنان و مربیان سابق و فعلىى سپاهان و پرسپولیس 
همچون على کریمى، مهدى شــرـریفى، محسن بنگر، 
هادى عقیلى،  ایگور اســتیماچ،مححمد رضا خلعتبرى، 
حسین مرادمند، محسن مســلمان،ن، رامین رضائیان، 
محمد انصارى و... اســت و در طولسل ســالهاى اخیر 
توانسته با کنار گذاشــتن و وداع با دنیایاى فوتبال به 
آمد  کارگزارى فوتبتبال، در حضور در عنوان بازیکن و
قابل توجهى را براى خود دست و پا و و تبدیل به 
یکى از پولدارتریــن ایجنتنت هاى 

ایران شود.
 هواداران سپاهان در ط طول
 ســال هاى اخیر کشش و 
قوس هــاى متعددىى 
را با وى داشــته اند. 
آوردن فندیــک به 
عنوان یک بازیکن 
کیفیت  خارجــى 
به جمع زردهاى 
در  اصفهانــى 
3حــدود 3 ســال 
پیش باعث شــد 
تــا بســیارى از  
سپاهانى ها علیه 
او موضع بگیرند 
و حتى در یکى دو 
مقطع با او درگیرى 

کککالمى پیدا کنند.
ســه وى همچنین
 بــه ســپاهانىهــا
 پیشنهاد داد که با یک 
قرارداد خــوب مى تواند 
نیکوالس آنلکا  ســتاره 
ســابق آرســنال و رئال 
مادریــد را به ســپاهان 
بیــاورد. آنلکایى که در 
حال حاضر 39 ســاله 
ســال گذشته  است و
در تیم بمبى ســیتى 
هندوستان بازى کرد. 
این پیشنهاد سعادتى 
با مخالفت سپاهانى ها
مواجــه و آنها اعالم 
کردند که نمى توانند 
براى یک ستاره مسن

دنیاى فوتبال مبلغى 
گــزاف که چیــزى در 
4حدود 4 میلیارد تومان 
عنوان شــده بود را

پرداخت کنند.

در حال بحث هستیم.
6سعادتى 36ساله فوتبالیست
فوتبالــى خودش خیر چندا
قربانى افرادى چون خشــ
 افشــاگرى هایش ضد مح
سپاهان نیزاو با جریمه سنگ
در تیم هاى داماش تهران و
بازى پیدا نکرد. همه این ها
فوتبال را رها کند و به دنبال
جائى که توانست با اســتفا
خوب به جائى برســد که ب
در عرصه نقل و انتقــاالت
مصاحبه اى در آغاز کار انگی
تالش براى حضور جوانان

اکنون خود به داللى متهمش
عرصه ترانسفر بازیکن به ار
علعلى رضا جهانبخش از تاثیر

سخخن گفته است.
سعادتدتى بر خالف وعده اش
ترانســــفر کند  و البته در زم
هم عملککردى پر نوسان داش
خیلى از اینن بازیکنان عملکر
 نمى توان بهه او در این عرصه
در باال اشاره کرکردیم فندیک
او به پرسپولیسوس و  علیدائى م
کامل روى نیمکتت بنشیند و

توان  دوران اوج  گرفتنفتن فعالیت
استقالل به دنبال این بو بود که
استقالل انتخاب کند و تا تا پاى
از سوى دیگر به واسطه همهمز
را با او دنبال کرد و بازیکنانن
رضائیان، محسن مسلمان،
خوب و با کیفیتى بودند  را به
بستن پرسپولیس با این بازی
بود اتفاق افتاد.  آن سال اینگ
که قرار بود به پرسپولیس بر
شاید  اگر در همان فصل است
انتخاب مى شد سعادتى این
را  گســترش نیز بدهد و در
ثروتمندتر  نیز بشود. ولى حتى
به عنوان یک مرغ ســعادت
به ســپاهان آمد، اما عمر مر
سعادتى نتوانست در ســایه
خواســته هاى مورد نظرش
و برنامه ها و حاشــیه هایش
بســنده مى کنیم. باید منتظ
به هندوســتان، در آینده اى
شــک ملى نوجوانانایران را
باشگاه هاى لیگ برترى مى

سعید نظرى
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تفاوت دربى با دیگر مسابقات از نگاه  مزدك میرزایى
در سال هاى اخیر عادل فردوسى پور و مزدك میرزایى بیشترین دربى ها را  گزارش کرده اند و در 
زمره بهترین گزارشگرهاى دربى هستند. مزدك میرزایى در رابطه با اینکه چند دربى را گزارش کرده 
و کدام دربى ها برایش خاطره انگیز است گفت:« حدود ده یا یازده دربى را گزارش کرده ام. یکى از 
دربى هاى جالبى که گزارش کردم همان دربى بود که پرسپولیس با گل هاى ایمون زاید سه بردو 

برد و دیگرى دربى 69 بود که مجیدى 
براى اســتقالل گل زد و آن شــعرها 

ساخته شد.»
او در ایــن باره که گــزارش دربى چه 
تفاوتى با گزارش دیگــر بازى ها دارد 
گفت:« تفاوت این بازى این است که 
ورزشگاه پر اســت چرا که ما معموال 
بازى هاى یکــى از دو تیم را گزارش

 مــى کنیــم و جو بــه نفــع یکى از 
دوتیــم اســت امــا در ایــن بازى 
تقریبــا تعــداد تماشــاگران برابــر 
ســتاره  بازیکــن  کلــى  اســت. 

هم در بازى هســت و از هفتــه قبل همه جــا صحبت از این بازى اســت بازیکنــان و هواداران 
کــرى دارنــد و از همــه این هــا مهمتر هــواداران زیــادى این بــازى را تماشــا مــى کنند.

 تمام این ها باعث جذابیت این بازى مى شود.

فیفا، مصر را تهدید کرد

فیفا در نامه اى به فدراسیون فوتبال مصر تأکید 
کرد که اگر دخالت حکومت این کشور در مسائل 
فوتبالى مربوط به فدراســیون ادامه داشته باشد 
با محرومیــت از حضور در جــام جهانى مواجه 

خواهد شد.
  تیم   ملى فوتبال مصر یکى از تیم هایى است که 
توانسته جواز حضور در جام جهانى 2018 روسیه 
را به دست آورد. مصر با درخشش محمد صالح، 
مهاجم سرشناس خود توانست بعد از مدت ها در 

جام جهانى حضور پیدا کند.

فدراســیون بین المللى فوتبال (فیفا) در نامه اى 
به فدراســیون فوتبال مصر هشــدار داد که اگر 
حکومت این کشور به دخالت هاى خود در فوتبال 
ادامه  دهد، این کشور از حضور در جام جهانى منع 

خواهد شد.
فیفا در این نامه خود تأکید کرد که باید فدراسیون 
فوتبال مصر به صورت مستقل و بدور از هرگونه 
دخالت سیاســیون و دولت اداره شود در غیر این 
صورت آنها با محرومیت از حضور در جام جهانى 

مواجه خواهند شد.

تبریک کى روش به رونالدو و زیدان
در پى انتخاب و معرفى بهترین هاى فوتبال جهان در مراسم  فیفا سرمربى تیم ملى در پیامى کسب 

عنوان بهترین مربى و بازیکن دنیا را به برنده ها تبریک گفت.
در شرایطى که  بهترین هاى فوتبال جهان در سال 2017 از سوى فیفا در مراسمى زیبا و دیدنى انتخاب 
و معرفى شدند کارلوس کى روش در جدیدترین پیام فیس بوکى خود کسب عنوان بهترین مربى و 
بازیکن دنیا را به زین الدین زیدان و کریستیانو رونالدو شاگردان سابق خود در رئال مادرید و تیم ملى 

پرتغال تبریک گفت.
در متن پیام فیس بوکــى کارلوس کى 
روش آمده اســت:«درود بر کریستیانو 
رونالدو و زین الدین زیدان که برنده هاى 
شایســته بهترین مربى و بازیکن سال 
2017 فیفا بودند. با فصلــى فوق العاده 
در رئال مادرید آنها شایســته این عنوان 
بودند. خوشــحالم مى بینم راى مربیان 
و بازیکنان لیگ ایران هم به این انتخاب 
نزدیک بود و با نتیجــه کلى هم خوانى 
داشت. این نظر شخصى من بود که به این دو نفر راى بدهم آن هم بعد از فصل فوق العاده اى که در 

2016-2017 گذراندند، مبارك باشد .
در خبرها آمده بود که کارلوس کى روش در بخش نظرخواهى به عنوان ســرمربى تیم ملى ایران به 
کریس رونالدو و زین الدین زیدان راى داده اشت ضمن این که سیدجالل حسینى نیز به عنوان کاپیتان 

تیم ملى همین راى را داده بود.

حق پخش تلویزیونى، چند ســالى مى شود که به یکى 
از کلیدواژه هاى فرهنگ فوتبال ما تبدیل شــد. پولى 
که ســازمان صدا و ســیماى جمهورى اسالمى ایران 
باید به فدراســیون فوتبال پرداخت کند و در ازاى آن، 
بتواند بازى هاى مختلف این رشــته را براى بینندگان 
خود به صــورت زنده و یا حتى غیرمســتقیم و در قالب 

برنامه هاى مختلف و شوهاى تلویزیونى پخش کند.
16 مرداد 1396 خبرى در رســانه ها منتشر شد مبنى 
بر اینکه نایب رئیس مجلس شوراى اسالمى از تعیین 
تکلیف حق پخش تلویزیونى مســابقات فوتبال تا 20 
شهریور ماه خبر داده اســت. در آن روز، نشست ویژه 
مجلس شوراى اســالمى با حضور مهدى تاج، رئیس 
فدراسیون فوتبال، مســئوالن وزارت ورزش و جوانان 
و سازمان صدا و ســیما با محوریت بررسى مساله حق 
پخش تلویزیونى مســابقات فوتبال به ریاســت نایب 
رئیس مجلــس در محل کمیســیون فرهنگى برگزار 
شد که ماحصل آن مشخص شدن وضعیت حق پخش 
تلویزیونى مسابقات فوتبال لیگ تا بیستم شهریور بود. 
اما درحالى که نزدیک به یک ماه و نیم از بیستم شهریور 

96 مى گذرد، هنوز هم خبرى از تعیین تکلیف نیست.
فدراسیون بارها تصمیم گرفته که درهاى ورزشگاه هاى 
مختلف را به روى دوربین هاى صدا و سیما ببندد و اجازه 
ندهد که این ســازمان بدون رعایت انصــاف اقدام به 

پخش بازى هاى لیگ کند، اما در این فرآیند، تنها کسى 
که بیش از همه متضرر مى شد، بیننده تلویزیونى بود که 
قرار است به واسطه پرداخت حق پخش از سوى صدا و 
سیما و باالتر رفتن کیفیت بازى ها و بهبود اوضاع تیم ها، 
در نهایت برنده باشد. اما قرار است این کشمکش تا چه 
زمانى ادامه یافته و آیا راه حلى مناســب و به اصطالح 

«برد - برد» در این مقوله پیدا مى شود؟
اما در آســتانه دربى 85، تعرفه هاى تبلیغاتى ســیماى 
جمهورى اسالمى ایران براى این بازى بزرگ مشخص 
شده که با یک حساب و کتاب ســر انگشتى مى توان 
دریافت که تلویزیون بابت تبلیغاتى که پیش از شروع، 
بین دو نیمه و پس از پایان بازى پخش خواهد کرد، چه 
درآمد سرسام آورى را به جیب مى زند. تعرفه اگهى هاى 
تلویزیونى دربى 85، پیش از بازى هر ثانیه 69 میلیون 
تومان و بیــن دو نیمه 139 میلیون تومان اســت، اگر 
فرض کنیم قبل بازى حداقل 10 دقیقه و بین بازى هم 
10 دقیقه آگهى پخش شود و تنها 20 نوبت زیرنویس 
روى مسابقه پخش شود و 90 درصد هم تخفیف براى 
قراردادها در نظر گرفته شود حدوداً تنها از یک مسابقه 
دربى بیش از 16 میلیارد تومــان درآمد خالص خواهد 

داشت.
حاال اگر به جاى بازى پرســپولیس و استقالل که یکى 
از داربى هاى بزرگ جهــان نام گرفته، مثال یک برنامه 

معمولى پخش مى شد، آیا اداره بازرگانى سازمان صدا و 
سیما مى توانست حدود 30 دقیقه آگهى جذب کند؟ و اگر 
چنین مى کرد، آیا تعرفه قیمت هاى آن با مسابقه فوتبال 

استقالل و پرسپولیس یکى بود؟
این موضوع البته تنها در مورد شــهرآورد تهران و حتى 
تیم هاى بزرگ پرسپولیس و استقالل صدق نمى کند 
و فوتبالدوستان ایرانى در سرتاسر جهان به واقع دوست 
دارند بازى  تیم هاى مورد عالقه خود را پیگیرى کنند. 
بنابراین، ســازمان صدا و ســیما هم باید به مانند سایر 
کشــورها، درســت مثل خرید فیلم ها و سریال هاى 
مختلف، براى به دســت آوردن حق پخش بازى هاى 
فوتبال هم پول خــرج کند و این پــول را باید از منابع 
مختلفى که در اختیار دارد، تامین کند. اما دریغ از سهمى 

اندك براى تیم هاى مختلف حتى از پخش آگهى ها.
 یکى از عمــده منابع درآمد تیم هــاى مختلف، همین 
حق پخشــى اســت که در ایران پرداخت نمى شــود. 
در فصل جــارى، لیگ برتر انگلســتان، یک میلیارد و 
800 میلیون پوند (9 تریلیــون و 720 میلیارد تومان) 
حق پخش دریافت کــرده که به تناســب خاص بین 
باشگاه هاى مختلف تقســیم مى شود. بوندس لیگا هم 
در سال 876 هزار یورو از حق پخش خود درآمد دارد. در 
فوتبال آلمان تعداد بازى ها 108 عدد کمتر از لیگ برتر 

است.

حق مان را بده، بازى را پخش کن!

ورزشــگاه نقش جهان که در ابتدا به ورزشــگاه بزرگ یا 
ورزشــگاه المپیک معروف بود در ســال 1367 تعریف و 
پس از ایجاد مؤسســه اى به نام ورزشگاه بزرگ به منظور 
پیگیرى مراحل ساخت آن، در سال 1368 کلنگ آن توسط 
مدیرعامل وقت این موسسه به زمین زده شد. فعالیت هاى 
آغازین ســاخت این ورزشگاه از ســال 1372 شروع  و با 
خاکبردارى در ســال 1374 ادامه پیدا کرد و در 29 مرداد 

1375 عملیات اجرایى این ورزشگاه آغاز شد.
فاز نخست این ورزشگاه در سال 1381 افتتاح شد و فقط 
براى مسابقات فوتبال مورد استفاده قرار مى گرفت که تیم 
سپاهان در ســال هاى 1381 تا 1386 بازى هاى خانگى 
خود را در این ورزشگاه برگزار مى کرد. در سال 1386 این 

ورزشگاه براى ساخت فاز دوم تعطیل شد.
در 8 آذر 1393، وزارت ورزش و جوانــان، مدیریت اجرایى 

ورزشگاه نقش جهان را براى تکمیل و بهره بردارى آن به 
مجتمع فوالد مبارکه واگذار کرد. به گفته مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه، این ورزشگاه در طى 20 ماه و در سال 1395 
تکمیل مى گردد و سپس پس از بهره بردارى، به مدت 20 

سال به باشگاه سپاهان واگذار شد.
فاز دوم این ورزشــگاه پس از گذشــت بیش از 9 ســال 
تعطیلى، در تاریخ 12 آبان ماه سال 1395 با حضور اسحاق 
جهانگیرى، معاون اول رئیس جمهورى و مسعود سلطانى فر، 
وزیر ورزش افتتاح شــد و به عنوان مدرن ترین ورزشگاه 
استاندارد ایران با گنجایش 75 هزار نفر جمعیت در شمال 

شهر اصفهان احداث شده است.
بعد از افتتاح دوباره ورزشگاه نقش جهان، در هیچ کدام از 
بازى هاى خانگى سپاهان تماشاگران نتوانستند در طبقه 
دوم مستقر شوند و  دلیل این ماجرا در ماه هاى اخیر استاندارد 

نبودن طبقه دوم عنوان شده است.
به گفته یک منبع اگاه که نخواست نامش فاش شود گفته 
است که امکان ریزش عاملى شــده است که از طبقه دوم 

استفاده نشود.
طبق شنیده ها، این اســتادیوم در طبقه دوم امنیت ندارد و 
سبب مرگ هواداران فوتبال مى شود و به همین دلیل به 
فوتبال دوستان اجازه نمى هند در طبقه دوم مستقر شوند اما 
مصطفى مدبر، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهدارى اماکن 

ورزشى نظر دیگرى دارد.
مدبر مدیر شرکت توسعه و تجهیز در این باره گفت: طبقه 
دوم آماده است اما مسئوالن شهر خودشان نمى خواهند از 
آن استفاده کنند. در استاندارى گفتند که جمعیت زیادى به 
ورزشگاه نمى آید و همان 30-40 هزار نفرى که مربوط به 

طبقه اول است، کفایت مى کند.  

سرمربى تیم فوتبال سپاهان اعالم 
کرده که به مهاجم ســرباز خود نیاز 

دارد و او باید به اصفهان برگردد. 
  مهدى شریفى که در تراکتورسازى 
تــوپ مى زنــد، دوران خدمــت 
ســربازى اش در نیم فصل به اتمام 
مى رسد و باید به ســپاهان برگردد. 
در همین راستا باشگاه تراکتورسازى 
چند وقت پیش نامه اى به باشــگاه 
سپاهان ارسال کرد و خواستار حفظ 
مهدى شــریفى بــراى نیم فصل 
دوم شــد، امــا باشــگاه اصفهانى 
تاکنــون جوابى به نامــه آنها نداده

 است.
باشــگاه ســپاهان پیش از این هم 
اعالم کرده بود که زالتکو کرانچار 
در این خصوص تصمیــم نهایى را 
خواهد گرفت، امــا وى هنوز جوابى 

رسمى به مسئوالن باشگاه 
نداده است. البته سرمربى 
سپاهان در صحبت هایى که 
با مدیریت باشگاه داشته، 
تلویحًا اعالم کرده است 
که به شــریفى نیاز دارد 

و او بایــد در نیم فصــل به 
اصفهان برگردد.

تراکتورســازى کــه به خاطر 
محرومیت فیفــا در دو پنجره 
نقل وانتقاالتى گذشــته اقدام 
به جذب بازیکن نکرده اســت، 
در نیم فصــل مى تواند بازیکن 
جدیــد به خدمت بگیــرد، اما 
گل محمدى سعى دارد تغییرات 
چندان زیادى در تیمش به وجود 
نیاورد و بیشتر بازیکنان فعلى اش 

را حفظ کند. 

1-خرداد ماه ســال گذشــته بود که کمیتــه جوانان 
فدراســیون فوتبال در اقدامى عجیــب تصمیم گرفت 
حمید علیدوستى را از ســرمربیگرى تیم ملى نوجوانان 
کنار بگذارد. رئیس کمیته جوانــان معتقد بود عملکرد 
علیدوستى همراه تیم نوجوانان، به لحاظ کیفى طورى 
نبوده که بتوانند به آینده این تیم امیدوار باشند و به همین 
دلیل فدراسیون عذر پدر ترانه را خواست. کمتر از یکماه 

بعد جانشین علیدوستى و سرمربى جدید تیم نوجوانان 
مشخص شد: عباس چمنیان

2-چمنیان بــراى فوتبالدوســتان ایرانى به خصوص 
مشهدى ها چهره آشنایى است چرا که اوسابقه مربیگرى 
درتیم هاى بســیج، فجر،پارس خودرو، فتــح ، پیام و 
ابومسلم این شهر را داشــته و در مقطعى رئیس هیات 
فوتبال خراسان هم بوده است اما کار در هیچ کدام از آنها 
باعث نشد که او سراغ عشق و عالقه اصلى اش یعنى کار 

در تیم هاى پایه نرود
3-چمنیان در یک مقطع دو ساله – 2002 تا 2004 – 
هم در تیم نوجوانان مربیگرى کرده هم در تیم جوانان . 
4- چمنیان بعد از حضور در تیم ملى نوجوانان، این تیم را 
آماده مسابقات قهرمانى آسیا کرد. رقابتهایى که مهرماه 
گذشته برگزار شد و حکم انتخابى جام جهانى را داشت. 
تیم ملى نوجوانان در آن رقابتها بلیت هند را به دســت 
آورد و به فینال رسید اما در ضربات پنالتى مقابل عراق 
شکست خورد و نایب قهرمان شــد. چمنیان در اولین 
مصاحبه بعد از نایب قهرمانى تیمش در آسیا حرفى زد که 
حاال مشخص مى شود او چقدر به کارش ایمان داشته:“ 
اگر تدارکات و امکانات مناســب در اختیار این تیم قرار 
بگیرد، قول مى دهم کــه در جام جهانى همه را غافلگیر 

کند و شگفتى ساز شود.»
5-چمنیان به جز موفقیت بزرگش بــا تیم نوجوانان، 
یکبار دیگر هم نام خود را ســر زبان ها انداخته بود. او 
در سال 90 هدایت شهردارى یاسوج را بر عهده داشت. 
تیمى که در جام حذفى شگفتى ســاز شد و توانست با 
شکســت دادن تراکتورســازى و فوالد به نیمه نهایى 
جام حذفى برســد اما در این مرحله و در یک شرایطى 
که چمنیان به خاطر اختالف با مدیران باشــگاه حاضر 
به هدایت تیمش جلوى اســتقالل نشد، یاسوجى ها با 
یک گل از استقالل شکست خوردند تا به فینال نرسند

6-  نکته جالب اینکه چند ماه قبل از این اتفاق، چمنیان 
تا آستانه حضور در کادر فنى پرسپولیس هم پیش رفت. 
او قرار بود به عنوان یکى از دســتیاران حمید اســتیلى 
مشغول به کار شود و جلساتى هم با مدیران پرسپولیس 
برگزار کرد اما نهایتا مدیران شــهردارى یاسوج اجازه 
جدایى مربى مشــهدى شــان را ندادند تا سرنوشت او 
طور دیگرى رقم بخورد. حاال او یکــى از محبوبترین 
مربیان فوتبال کشورمان محسوب مى شود و باید دید 
فدراسیون چه برنامه اى براى این مربى محبوب خواهد 

داشت.

آب پاکى کرانچار 
روى دست تراکتورسازى

بلواى طبقه دوم نقش جهان

اســتقالل گرچه روزهاى پر رفت و آمدى را در نقل و 
انتقاالت پشت سر  گذاشــت، اما نمى توان به عملکرد 
این باشگاه در نقل و انتقاالت نمره قبولى داد. حتى اگر از 
جدایى ستاره هایى مثل کاوه رضایى و رابسون جانواریو 
هم که حفظ آنها در فصل جدید کار ساده اى نبود عبور 
کنیم، باید به جدایى برخــى از بازیکنان جوان اما آینده 
دار در فوتبال ایران اشاره کرد. جوانانى که هر کدامشان 
مى توانستند همچون امید نورافکن، سید مجید حسینى، 

فرشید اسماعیلى، کریمى و دیگران خیلى زود 
تبدیل به ستاره هاى استقالل شوند.

در روزهایى که اســتقاللى ها پژمان 
منتظرى را در قلــب خط دفاعى خود 
مصدوم مى بینند و وینفرد شفر سرمربى 

اســتقالل هم اعتقاد چندانى به لئوناردو 
پادوانى ندارد، طاها شریعتى مدافع خوش 

قد و قامت و خوش اســتایلى که به 
دلیل چهره متفاوتش شرایط 

ویــژه اى دارد، در قلب خط 
دفاعى بهترین تیم تاریخ 
فوتبال ایران در هندوستان 
خوش درخشــید. آنچنان 
که چشــم همــه فوتبال 

ایران را به خود خیره کرد.
بازیکن بلند قامت و مو بورى 
که با تســلط رهبرى خط 
دفاعى تیم نوجوانان ایران در 
هندوستان را بر عهده داشت 
و از ارکان موفقیــت  بزرگ 
شــاگردان عباس چمنیان در 

جام جهانى نوجوانان 2017 در 
هندوستان بود و همراه با این تیم 
تا جمع 8 تیم برتــر جهان صعود 
کرد و خود را بعنوان یکى از بهترین 
مدافعان حــال حاضر فوتبال ایران 

معرفى کرد.
شــریعتى بازیکن تیم هــاى پایه 
اســتقالل بود که فصل گذشــته 
هم همراه با تیم امید این باشــگاه 
در مسابقات قهرمانى باشگاه هاى 
تهران حضور داشــت. وى اولین بار  
وقتى در دربى امیدهاى تهران گلزنى 

کرد نامش به صورت جدى بین اهالى فوتبال مطرح شد. 
در حالى که انتظار مى رفت باشــگاه استقالل نسبت به 
عقد قرارداد این بازیکن با تیم بزرگساالن اقدام کند، این 
اتفاق نیفتاد تا شریعتى به راحتى به تیم سایپا منتقل شده 
و حاال و او با ارائه بازى هاى درخشان با تیم نوجوانان در 

هندوستان حسرت استقاللى ها را در بر داشت.
در روزهایى که آبى پوشــان از نبــود مدافع میانى رنج 
مى برند، در روزهایى که منتظرى جراحى کرده و فعال 
قادر به همراهى این تیم نیست، شفر به پادوانى اعتقاد 
ندارد و عظیم گوگ هم به نظر نمى رســد آن مهره 
مورد نظر شفر باشد، در ایامى که شفر مثل آخرین 
هفته هاى منصوریان به ناچار از روزبه چشمى در 
پست غیر تخصصى استفاده مى کند، شاید حضور 
این بازیکن هم مى توانســت ظهور یک ستاره 
جوان دیگر در تیم استقالل را در بر داشته باشد 
و هم به شریعتى کمک مى شد 
تا با ســرعت بیشترى 
پلکان ترقى را طى 
کند؛ یک بازى 
کامال برد - 

برد. 

6 نکته
ن باشگاه  از عباس چمنیان

 سرمربى
ت هایى که 
ه داشته،
ده است 
یاز دارد

فصــل به 

 کــه به خاطر 
در دو پنجره 
ذشــته اقدام 
کرده اســت، 
ى تواند بازیکن 
ت بگیــرد، اما 
ى دارد تغییرات

تیمش به وجود 
یکنان فعلى اش 

زى

 در فصل جدید کار ساده اى نبود عبور
ى برخــى از بازیکنان جوان اما آینده 
ن اشاره کرد. جوانانى که هر کدامشان 
ون امید نورافکن، سید مجید حسینى، 

 کریمى و دیگران خیلى زود
ى استقالل شوند.

ســتقاللى ها پژمان 
ـب خط دفاعىخود

و وینفرد شفر سرمربى 
تقاد چندانىبه لئوناردو 

ها شریعتى مدافع خوش 
ب به به ش اســتایلى که

تش شرایط
ط خط ر قلب
یم تاریخ 
ندوستان 
. آنچنان 
ه فوتبال
ره کرد.

 ومو بورى
هبرى خط 
ان ایران در 
عهده داشت 
ــت  بزرگ 
س چمنیان در 

2017 در  7نان
تیم  همراه با این
ــر جهان صعود 
ن یکى از بهتریننن
اضر فوتبال ایراننن

ن تیم هــاى پایه 
ه فصل گذشــته 
مید این باشــگاه 
مانى باشگاه هاى 
ــت. وى اولین بار

دهاى تهران گلزنى 

تیمنوجوانان در ارائه بازى هاى درخشان با با و حاال و او
هندوستان حسرت استقاللى ها را در بر داشت.

در روزهایى که آبى پوشــان از نبــود مدافع میانى رنج
مى برند، در روزهایى که منتظرى جراحى کرده و فعال
قادر به همراهى این تیم نیست، شفر به پادوانى اعتقاد
نننندددارد و عظیم گوگ هم به نظر نمى رســد آن مهره
ممممورد نظر شفر باشد، در ایامى که شفر مثل آخرین
از روزبهچشمى در هفته هاى منصوریان به ناچار
پست غیرتخصصى استفاده مى کند، شاید حضور
بازیکن هم مى توانســت ظهور یک ستاره ااین
جوان دیگر در تیم استقالل را در بر داشته باشد
به شریعتى کمک مى شد ووووووووووووو هم
تا با ســرعت بیشترى
پلکان ترقى را طى
کند؛ یک بازى
کامال برد -

ببرد.

افسوس استقاللى ها
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دادستان عمومى و انقالب ارومیه از دستگیرى برخى 
عواملى خبر داد که بــه بهانه اعتراض بــه اتفاق روز 
دوشنبه در یکى از مدارس ارومیه، به دو مدرسه دیگر در 
این شهر حمله کرده و خسارت هایى به بار آورده بودند.

به گزارش رکنا مصطفى حبیبى دادســتان عمومى و 
انقالب ارومیه با اعالم اینکه پس از وصول گزارش هایى 
مبنى بر تجمع اولیاى دانش آموزان مدرسه اى در منطقه 
اسالم آباد در اعتراض به سرایدار این مدرسه که در ادامه 
منجر به حضور و تجمع عده اى عناصر فرصت طلب در 
محل شده بود شخصاً در محل تجمع حاضر شده است، 
گفت: به اتفاق برخى دیگر از مسئوالن ضمن صحبت 
با والدین دانش آموزان آنان را دعوت به متفرق شدن و 

پیگیرى قانونى موضوع کردیم.
وى افزود: متأســفانه در این بین عده اى فرصت طلب 
با سوءاستفاده از شــرایط پیش آمده اقدام به تحریک 
مردم کردند که تعدادى از آنها شناســایى و دســتگیر 
شدند و تحقیقات از آنها آغاز شده است. حبیبى گفت: 
سرایدار این مدرسه نیز با صدور دستور قضائى بازداشت 

شده است.
دادستان ارومیه افزود: حدود ســاعت 22 دوشنبه نیز 
عده اى اندك از فرصت طلبان دوباره به دو مدرسه دیگر 
حمله کردند و خسارت هایى به بار آورده اند که تعدادى 
از آنان نیز دستگیر و تعدادى متوارى شدند که تالش 

براى دستگیرى آنها ادامه دارد.
عصر روز دوشــنبه مردم منطقه اســالم آباد ارومیه با 
شنیدن خبر آزار و اذیت دانش آموز 11 ساله در مدرسه 
راه شــهدا به سمت این مدرســه یورش بردند. در این 
حادثه که چندین ساعت به طول کشید برخى از اموال 
عمومى آسیب دید و بر اساس اعالم برخى منابع محلى 
حتى تعــدادى از اماکن عمومى منطقه نیز از ســوى 
برخى افراد به آتش کشیده شد. حضور فرماندار ارومیه، 
مدیرکل آموزش وپرورش و جمعى از مسئوالن استانى و 
محلى براى آرام کردن فضاى منطقه مثمر ثمر واقع شد 

و با همکارى مردم این درگیرى خاتمه یافت.
در اولین ســاعات این حادثه تمام مسئوالن و مقامات 
حاضر در منطقه وجود تجاوز و آزار و اذیت جنسى این 
دانش آموز را تکذیب و رد کردند اما تأیید اصل این خبر 

را منوط به بررسى بیشتر دانستند.

اصل ماجرا چه بود؟
به گزارش تسنیم 29 مهرماه و در روز شنبه همین هفته 
خانم مدیر و معاون مدرســه راه شــهدا واقع در محله 
اسالم آباد مشاهده مى کنند که دخترى که دانش آموز 
پایه پنجم در همین مدرســه اســت با سروصورت و 
لباس هاى خیس شده از دستشویى بیرون مى آید. آنها از 
دانش آموز علت خیس بودن لباس هایش را مى پرسندکه 
این دخترخانم در جواب به آنها مى گوید که چیزى نشده 
و سپس به خانه مى رود. صبح روز بعد پدر این دختر به 
مدرســه مراجعه مى کند و همراه مسئولین مدرسه به 
کالنتــرى مى روند و پدر رضایت کتبــى در کالنترى 
مى دهد که براى دختر من هیچ اتفاقى رخ نداده است. 

اما ماجرا به این ســادگى تمام نمى شود و روز دوشنبه 
اولیاى دیگر دانش آموزان به مدرســه رفته و خواستار 
توضیح پدر این دانش آموز در خصوص ماجرا مى شوند 
ولى پدر این دانش آموز به مدرسه نمى رود و در جواب 

مى گوید که با آبروى دختر من بازى نکنید.
در همین حال عــده اى ظهر روز دوشــنبه به عنوان 
اعتراض به مدرسه حمله کرده و در و پنجره مدرسه را 
تخریب مى کنند و به اموال عمومى آسیب مى زنند اما 
با حضور به موقع پلیس و نیروهاى امنیتى و مسئولین 

شــرایط تحت کنترل قرار مى گیرد. البته نزدیکى هاى 
شب نیز برخى از افراد، این مدرسه را به آتش مى کشند 

که منجر به تشکیل جلسه شوراى تأمین مى شود.

هیچ تعرض جنسى انجام نشده است
فرمانــدار ارومیه با اشــاره بــه جزئیات ایــن ماجرا 
گفــت: دخترخانــم دانش آمــوز مذکــور در نوبــت 
بعــد از ظهر بــه مدرســه مــى رود ولــى تابه حال 
اتهامات متوجه ســرایدار نوبت صبح اســت که این 
عمل را براى این دختــر در نوبت بعــد از ظهر انجام 
داده و در واقــع در ســرایدار نوبت خود نبوده اســت 
البتــه تاکنون فقــط یک اتهــام بوده و ثابت نشــده

 است.
عباس حسن خانى اظهار داشت: هیچگونه تعرضى مانند 
عمل آزار و اذیت جنسى به این دخترخانم دانش آموز رخ 
نداده ولى ممکن است این دختر مورد یک نیت شوم قرار 
گرفته باشد که این گونه اتفاقات ممکن است در اماکن 

عمومى نیز رخ دهد. 
وى افزود: مدیر مدرسه پس از آمدن پدر این دخترخانم 
11 ساله به مدرسه، به کالنترى مراجعه مى کنند و پس 
از بررســى ها و پیگیرى هاى الزم، پدر این دانش آموز 
به صورت کتبى در کالنترى رضایت مى دهد که هیچ 

اتفاقى براى دخترش رخ نداده است.
حسن خانى تشریح کرد: روز یک شــنبه پدر رضایت 
کتبى خــود را داده بــود و روز دوشــنبه اولیاى دیگر 
دانش آموزان به مدرسه رفته و خواستار آن شدند که پدر 
آن دختر به مدرسه بیاید و وقایع را توضیح دهد ولى پدر 
این دانش آموزان گفته که آبروى دختر من را نبرید و به 
مدرسه نرفته است. وى افزود: برخى افراد نیز جوانان را 
تحریک کرده و جوانان در ساعت 4 بعد از ظهر به عنوان 
اعتراض وارد مدرسه شده و شیشه و در و پنجره مدرسه 

را مى شکنند.
فرمانــدار ارومیه اظهار داشــت: هیچکــدام از مردم 
اعتراض کننده در صحنه اعتراض بازداشــت نشده اند 
ولى اینگونه تجمع ها و اعتراض هــا کامًال غیرقانونى 

اســت چرا که به اموال عمومى تعرض شده و حتمًا با 
پیگیرى هاى الزم تخریب کنندگان اموال عمومى به 
مراجع قضائى معرفى مى شوند. حسن خانى افزود: اگر 
فردى عملى خالف انجام داده باشــد از طریق مراجع 

قانونى و قضائى پیگیرى مى شود. 

تصمیم به تجمع در جلوى مدرسه، کار 
اشتباهى بود

مدیرکل آموزش وپرورش آذربایجان غربى نیز  با اشاره 
به علل حــوادث رخ داده در منطقه اســالم آباد ارومیه 
اظهار داشت: در روزهاى اخیر خانواده دخترى که ادعا 
مى شود مورد آزار و اذیت جنسى قرار گرفته نزد پلیس 
رفته و شــکایتى در این  ارتباط تنظیم کرده بودند و در 
نهایت پیش از بررسى موضوع از سوى نیروى انتظامى 
شــکایت صورت گرفته از ســوى خانواده شاکى پس 

گرفته شده است.
فریدون سید مصطفوى افزود: اما متأسفانه پس از مطرح 
کردن موضوع با اهالى خانواده و محله دانش آموز، آنها 
تصمیم به تجمع در جلوى مدرســه گرفته و موضوع 
بیش ازپیش بزرگ شــده است. وى گفت: خوشبختانه 
نیروى خدماتى کــه متهم به بروز رفتــار نامتعارف با 
دانش آمــوز بوده توســط عامل انتظامى دســتگیر و 
موضوع به سرعت در حال رسیدگى است و به محض 
حصول آخرین خبر نتایج به اطالع عموم مردم مى رسد. 
مصطفوى خاطرنشان کرد: تا اطالع ثانوى و تا روشن 
شدن موضوع کالس هاى درس در آموزشگاه راه شهدا 

تشکیل نمى شود.

طبق قانون با متخلفین برخورد مى شود
معاون سیاسى امنیتى اســتاندار آذربایجان غربى نیز 
در این خصوص  اظهار داشت: بر خالف فضاسازى ها 
و جوســازى هاى غیرواقعى در تعدادى از شبکه هاى 
اجتماعى موضوع آزار جنسى یکى از دختران دانش آموز 

صحت ندارد.
علیرضا رادفر گفت: شواهد اولیه و ابتدایى ماجرا حاکى 

است سرایدار مدرســه بداخالقى کرده است ولى آزار 
جنسى نیست. وى افزود: با حضور به موقع مسئوالن 

و مأموران انتظامى اقدامات قانونى انجام شده است.

دستور ویژه وزیر آموزش و پرورش براى 
رسیدگى سریع به موضوع

ســیدمحمد بطحایى، وزیر آمــوزش و پرورش طى 
دســتورى ویژه به بزرگى زاده مشــاور خود، خواستار 
پیگیرى موضوع آزار و اذیت دختر دانش آموز توســط 
سرایدار مدرسه شــد و به او مأموریت داد تا به عنوان 
بازرس ویژه بــا اختیار تام به ارومیه بــرود و به همراه 
مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربى و با 
حضور در شوراى تأمین استان نسبت به بررسى اتفاقات 

حادث شده اقدام کند.

مردم دیگر تحمل ندارند!
در همین حال ســایت اصولگراى تابناك در رابطه با 
حوادث اخیر ارومیه نوشت: برخی از اهالی شهر ارومیه 
و به ویژه ساکنان محله کشتارگاه با شنیدن خبر تعرض 
سرایدار  مدرسه راه شهدا به یک دانش آموز، بدون اینکه 
منتظر اعالم رأي مراجع قضائی و دولتی بمانند، مدرسه 
مذکور را محاصره کردند و ضمن تخریب اموال عمومی 

مدرسه، اتومبیل برخی از معلم ها را نیز آتش زدند. 
جدا از واکنش هــاي عجوالنه مدیران کــه بار دیگر 
ثابت کرد مدیریــت بحران براي مدیــران ایرانی کار 
بسیار سختی است، این موضوع نشــان داد که افکار 
عمومی و مــردم ایران دیگر از شــنیدن خبرهایی که 
در آن تجاوز به حریم و حقوق کــودکان در محوریت 
قرار دارد، خســته شــده اند و تاب شــنیدن چند باره 
خبرهــاي اینچنینــی را ندارند. این حادثــه به خوبی 
نشــان داد که ماجراي حقوق کــودکان و نوجوانان 
و حفاظــت از حریــم آنهــا اگــر همچنــان مورد 
بی مهري و کم توجهی مسئوالن باشد، حتی می تواند 
ابعاد امنیتی به خود بگیرد و خسارت ها را چندین برابر 

افزایش دهد.

همه آنچه به دنبال افشاى خبر تجاوز به یک دانش آموز در ارومیه رخ داد

پدر دختر گفت آبروى دخترم را نبرید

گروهبانیکم «امیدزارع زاده» از پرســنل کالنترى 127 
نارمک تهران در مورخه 96/2/22 پس از اتمام آماده باش 
در حین بازگشت به منزل با یکدســتگاه خودرو پژو 206 

تصادف کرد و جان باخت.
راننده خودرو یکــى از بانوان ملى پوش فوتســال بود و 

موضوعى که باعث شد پرونده این ملى 
پوش سنگین شود وجود الکل زیاد در 

خون او هنگام حادثه است.
پدر امید مى گوید: «گفته شده کسى 
که پسرم را کشته، مست نبوده است. 
در حالى که مطابــق مدارك پرونده، 
پزشکى قانونى وجود درصد باالیى از 
الکل را در خون راننده تأیید کرده اند. 
شب والدت امام زمان (عج) این اتفاق 
افتاد و پسرم در حین مأموریت کشته 
شــد. پســرم را پرپر کرده اند و حاال 
ادعاهایــى خــارج از واقعیت مطرح 
مى کنند. عموى ایــن بازیکن با من 

تماس گرفت و گفت وجود الکل به علت اســپرى دندان 
بوده است. کدام دارو یا اسپرى این همه الکل دارد؟»

وى همچنان ادامه مى دهد: «آنهــا (خانواده ملى پوش 
فوتسال) دو بار اعتراض کرده اند که هربار نیز دادگاه، راننده 
را مقصر دانسته اســت. برخى از مدیران ورزشى نیز ابتدا 
به دنبال گرفتن رضایت بودند اما وقتى متوجه شدند این 

بازیکن مست بوده، از وساطت منصرف شده و خودشان 
را کنار کشیدند.»

زارع زاده افزود: «کسانى که قصد حمایت از این بازیکن 
را داشته اند، در مصاحبه ها مى گویند فرزندم، سرباز نیروى 
انتظامى بوده است در حالى که پسرم از دو سال و نیم پیش 
به استخدام نیروى انتظامى درآمده و 
به دنبال گرفتن انتقالى به یزد بود. او 
گروهبانیکم بــود و قرار بود به زودى 
او را در لبــاس دامــادى ببینم. پدر و 
مادر این بازیکن 20 روز بعد از ماجراى 
تصادف به ایران آمده اند. خانواده قاتل 
مى گویند اگر هر کسى بود فرار مى کرد 

و این دختر که جاى خود دارد.»
پدر امید همچنین بیان کرد: «از قاضى 
پرونده، درخواست اشــد مجازات را 
براى قاتل کرده ایم. اگر این اتفاق در 
یک تصادف عادى مى افتاد، گذشت 
مى کردم اما کسى را که در حال مستى 
این کار را کرده، نمى توان بخشید. شاید این پرونده یکسال 
دیگر بسته شود اما حتى شده پول دیه را هم مى دهم تا او 
را قصاص کنم. از قانون هــم اطالع دارم و مى دانم براى 
قتل  در حادثه رانندگى، راننــده را اعدام نمى کنند اما این 
دختر حالت عادى نداشته و مى خواهم او را پاى چوبه دار 

بکشانم.»

 تصادف یک دستگاه پراید و یک دستگاه 
پژو 405 در محور زابل به زهک، دو کشته 

و شش مصدوم برجاى گذاشت.
مرکــز اورژانس کشــور اعالم کــرد، در 
سانحه رانندگى بین یک دســتگاه پراید 
و یک دســتگاه پــژو 405 در محور زابل 
به زهک، روبه روى پاســگاه بــزى، در 
ســاعت 15و49دقیقــه روز دوشــنبه، 
در مجمــوع هشــت نفــر دچــار حادثه 

شدند.
بر اساس این گزارش، دو دســتگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شدند که شــش  مصدوم این سانحه را به 
مراکز درمانى منتقل کردند؛ شــدت حادثه به حدى بود که دو نفر در ســرصحنه تصادف، جان خود را از دست

 دادند.

فرمانده یگان انتظامــى متروى پایتخت 
از دســتگیرى دو زن جیب بر که در طول 
مرخصى از زندان اقدام به ســرقت کرده 

بودند، خبر داد.
ســرهنگ على راقى اظهار داشت: عوامل 
انتظامى هنگام گشتزنى در سکوى متروى 
ایســتگاه امام خمینــى(ره)، متوجه رفتار 
مشــکوك دو زن که بر روى ســکو تردد 
داشتند شدند که رفتار آنها را تحت نظر قرار 
داده و مدتى بعد هنگام سرقت این دو نفر را 

دستگیر و به مقر انتظامى منتقل کردند. وى افزود: هر دو سارق در بازجویى هاى صورت گرفته اقرار کردند که 
داراى سابقه محکومیت بوده و دوران مرخصى خود از زندان را پشت سر مى گذارند. 

سرهنگ راقى با بیان اینکه یکى از این زنان به جرم حمل و نگهدارى مواد مخدر به حبس ابد محکوم بود، گفت: 
سارق دیگر نیز محکوم به سرقت بود و هر دوى این افراد ده ها گوشــى تلفن همراه را در مترو به سرقت برده

 بودند.
راقى با بیان اینکه در بازرسى صورت گرفته از متهمان مأموران تعدادى گوشى تلفن همراه بدون سیم کارت و 
ایران چک جعلى کشف و ضبط کردند، تصریح کرد: این افراد پس از تشکیل پرونده براى ادامه روند رسیدگى به 

جرم و کشف دیگر جرائم در اختیار ماموران کالنترى 113 بازار قرار گرفتند.

فرمانده یگان امــداد پلیــس پایتخت از 
دستگیرى 22 سارق و توقیف 76 دستگاه 

خودرو و موتورسیکلت خبر داد.
سردار حسن عرب ســرخى گفت: عوامل 
گشــت انتظامى قرارگاه هاى این یگان در 
طول 24 ساعت منتهى به روز دوشنبه، حین 
گشتزنى در سطح حوزه، موفق به دستگیرى 
22سارق، کشف و توقیف 76دستگاه خودرو 
و موتورســیکلت ســرقتى و تحت تعقیب 
شدند. وى با بیان اینکه عالوه بر 22 سارق، 

در گشتزنى صورت گرفته تعداد پنج معتاد نیز دستگیر شــدند، تصریح کرد: همچنین عوامل انتظامى موفق به 
کشف 30 گرم انواع مواد مخدر شدند.

این مقام ارشد انتظامى خاطر نشان کرد: متهمان همراه اموال مکشوفه به یگان امداد پلیس تهران بزرگ منتقل  
و پس از تشکیل پرونده، تحویل پلیس هاى تخصصى و کالنترى هاى حوزه مربوط شدند.

تصادف خونین، 2 کشته برجاى گذاشت

دستگیرى زن محکوم به حبس ابد  

کشف 76 دستگاه خودرو و موتورسیکلت
 از 22 سارق

ساعت 10 و30 دقیقه دیروز سه شنبه زنى 32 ساله که 5 سال است از شوهرش طالق گرفته بود در پى مزاحمت هاى 
شوهر سابقش به انگیزه ترساندن وى و هشدار در جهت عدم تکرار مزاحمت اقدام به خودکشى از طریق آویزان کردن 
خود از روى پل عابر خیابان آهنگ در تهران کردکه در پى این حادثه ماموران سریعاً در محل حاضر و با انجام عملیات 

روانى وى را منصرف و از باالى پل به پایین آوردند و به کالنترى انتقال دادندو زن جوان در کالنترى انگیزه اش را 
ترساندن شوهرش اعالم کردو در نهایت فرد تحویل خانواده اش داده شد.

ساعت یک بعدازظهر ششم مهر ماه سال 
جارى خبر کشف جسدى داخل یک گونى 
حوالى خیابان الغدیر شمالى پشت بازار آهن 
به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم شد 
که دقایقى بعد بازپرس امور جنایى تهران 
به همراه اکیپ تشخیص هویت آگاهى و 
کارشناسان پزشکى قانونى در محل کشف 

جسد حاضر شدند.
تیم جنایى با حضور در صحنه جرم، با جسد 
مرد 25 ساله افغانســتانى مواجه شدند که 

دست و پاهاى وى بسته شده بود همچنین کارشناسان پزشکى قانونى اعالم کردند حدود سه روز از مرگ مقتول 
مى گذرد. با شناسایى هویت مقتول، کارآگاهان براى تحقیقات از برادران مقتول راهى خانه وى شده و در مراحل 

ابتدایى تحقیقات به دو برادر مقتول مشکوك شدند.
دو برادر مقتول در همان ابتداى تحقیقات به قتل برادرشان اعتراف کردند و یکى از آنها به کارآگاهان گفت: «مدتى 
قبل از قتل، متوجه شــدیم برادرمان با یکى از هموالیتى هاى ما که 50 سال سن داشت، رابطه دارد، چند بار به 
برادرمان تذکر دادیم اما او رابطه با آن شخص را قطع نکرد، ما نیز که مى ترسیدم آبرویمان برود، تصمیم گرفتیم 
برادرمان را بکشیم.» وى افزود: «برادر ما از یکى از دوستانش طلب مالى داشت و همین موضوع بهترین بهانه 
براى کشاندن وى به محل قتل بود، دوست برادرمان به درخواست ما با برادرمان تماس گرفت و براى پرداخت 
بدهى  با او در انبارى در بازار آهن قرار گذاشت. زمانى که برادرمان به بازار آهن آمد، پس از رفتن دوست برادرمان 
به آنجا رفتیم، دست و پاى برادرمان را بستیم و با دستمال خفه اش کردیم، در نهایت نیز جسد او را داخل گونى 

گذاشتیم و حوالى محل قتل رها کردیم.»
با اعتراف دو برادر به برادرُکشى، بازپرس امور جنایى تهران دستور بازداشت موقت آنها را صادر کرد و هر دو متهم 

براى ادامه تحقیقات در اختیار مأموران اداره آگاهى قرار گرفتند. 

مخفى کردن جسد برادر داخل گونى 

اصابت ساعت دیوارى به ســر نوزاد دو ماهه زرندى 
مرگ وى را رقم زد.

رئیس مرکز حوادث و فوریت هاى پزشکى زرند گفت: 
بر اثر بى احتیاطى والدین و اصابت ســاعت دیوارى 
به ســر نوزاد دو ماهه زرندى این نوزاد جان خود را از 

دست داد. 
اکبر یزدان پناه اظهار داشــت: یک شنبه شب خواهر 
نوزاد دو ماهه با پرت کردن ســاعت دیوارى به سمت 

نوزاد و برخورد ســاعت با سر نوزاد باعث ضربه مغزى 
نوزاد شده است..

وى تصریح کــرد: پس از اطالع رســانى خانواده این 
نوزاد دو ماهه بابت این حادثه، مأمورین مرکز حوادث و 
فوریت هاى پزشکى زرند به محل حادثه رسیده و نوزاد 
را به بیمارستان امام على(ع) زرند منتقل کردند و پس 
از انجام اقدامات الزم مشخص شــد که نوزاد ضربه 

مغزى شده است.

ساعت دیوارى جان نوزاد 2 ماهه را گرفت

پرونده تصادف بازیکن معروف فوتسال  هنوز بسته نشده است

انگیزه عجیب براى  خودکشى پدرقربانى: رضایت نمى دهم



فناورى ١٥٣٠٧٠ سال چهاردهمچهارشنبه  ٣ آبان  ماه   ١٣٩٦

با گوگل به فضـا برويد

از اين پس امكان كاوش در فضا با گوگل مپس هم 
امكانپذير است. لذت گشت و گذار در ساير سيارات 
و اقمار منظومه شمســى را با نقشــه هاى گوگل 

تجربه كنيد!
چند سال قبل، كمپانى گوگل امكان گشت و گذار در 
ميان ساير اجرام فضايى را در دسترس كاربران قرار 
داد. ولى اين قابليت، محدود به سرويس نقشه هاى 

سه بعدى گوگل يعنى گوگل ارث بود.
اين هفته، كمپانى گوگل از سرويس جديدى تحت 
عنوان «ســيارات در گوگل مپــس را پرده بردارى 
كرد؛ قابليت جديدى كه به كمــك آن مى توان از 
جهان هاى ديگــر در منظومه شمســى نيز بازديد 
كرد. خوشــبختانه امكان كاوش در فضا با گوگل 
مپس محدود بــه بازديد از ســيارات نيســت. در 
واقع شما مى توانيد در ميان ســاير اجرام منظومه 
شمسى نيز به گشــت و گذار بپردازيد كه از جمله 
آنان مى توان بــه بازديد از ســيارات كوتوله، اقمار 
و همچنيــن ايســتگاه فضايى بين المللى اشــاره 

كرد.
نكته مهم در مورد سرويس جديد سيارات اين است 
كه در حال حاضر، امكان جستجو در جهان هاى خارج 
از زمين ميسر نيست. به عنوان مثال، شما نمى توانيد 
با جســتجوى محل فرود مأموريت آپولو، به محل 
دقيق آن بر سطح ماه دســت پيدا كنيد. با توجه به 
اينكه اين سرويس به تازگى راه اندازى شده، هنوز 
با محدوديت هايى جزئى براى بزرگنمايى و چرخش 
همراه است. ولى با اين حال، امكان كاوش در فضا با 
گوگل مپس مى تواند يك تجربه جذاب و منحصر به 
فرد براى عالقه مندان به نجوم و بازديد از ساير اجرام 

منظومه شمسى باشد.

 ايستگاه فضايى بين المللى
اولين چشــم انداز جالبى كه به نقشــه هاى گوگل 
اضافه شده، امكان بازديد از ماژول كاپوال در ايستگاه 
فضايى بين المللى اســت. در ماژول كاپوال، بسيارى 
از فضانوردان ايســتگاه فضايى زنگ تفريح خود را 
مى گذارند و به نظاره  انحناى آبى زمين و درخشــش 
ستاره ها مى نشينند. به كمك سرويس جديد گوگل، 
شــما مى توانيد به صورت مجازى در اين ماژول قرار 
گرفته و از محيط جــذاب آن ديدن كنيد. نكته جالب 
در مورد اين چشم انداز اين است كه مى توان سرويس 
بهداشتى ايستگاه فضايى بين المللى را هم ديد! در كنار 
اين سرويس بهداشتى، مى توان سرويس بازيابى آب 
آشاميدنى موجود در ايستگاه فضايى بين المللى را هم 
مشاهده كرد. اين دســتگاه قادر است از ادرار، عرق و 
حتى رطوبت تنفس فضانوردان، آب آشاميدنى تهيه 
كند! در قسمت پايينى اين ماژول، مى توان لباس هاى 
فضانوردان را ديد، لباس هــاى مخصوصى كه از آن 
براى پياده رورى فضايى و يا حضور در فضاى بيرون 

استفاده كرد.

كره ماه
يكى ديگر از مكان هاى جذابى كه توســط سرويس 
جديد گوگل مپس مى توان ديد، امكان گشت و گذار 
در ماه است. منظره جذاب كره ماه به عنوان يار ديرينه 
ســياره زمين، به كمك مجموعه اى از تصاوير تهيه 
شده توسط ناسا و آژانس فضايى اروپا آماده شده و شما 

مى توانيد از اين تجربه پرهيجان لذت ببريد.
اگر نواحى مختلــف كره ماه را به خوبى بشناســيد، 
تشخيص نقاط مختلف به سادگى امكانپذير است. به 
عنوان مثال، در زير تصويرى از منطقه فرود مأموريت 

آپولو ١٥ را مشاهده مى كنيد.

 سياره مريخ
سياره سرخ، مكانى جذاب و بســيار پراهميت براى 
فضانوردان به شمار مى رود. به لطف تصاوير متعددى 
كه توسط ماهواره ها، كاوشگرها و... به ثبت رسيده، 
سرويس نقشــه هاى گوگل امكان كاوشى دقيق در 
نقاط مختلف ســياره مريخ را براى شما فراهم آورده 
است.  عالوه بر اين، به كمك تصاويرى كه در طول 
دهه گذشته توسط ماهواره ها به ثبت رسيده، مى توانيد 
سفرى پرهيجان به ژرف دره هاى مريخ را تجربه كنيد.
ژرف دره هاى مريخى، از عميق ترين دره ها در منظومه 
شمسى هستند. دانشــمندان اميدوارند تا در آينده اى 

نزديك، امكان بازديد واقعى از آنان نيز فراهم شود.

قمر «انسالدوس»
اين كره يخى كه يكى از اقمار ســياره زحل است، به 
عنوان يكى از اصلى ترين نامزدهاى كشــف حيات 

فرازمينى در منظومه شمسى به شمار مى رود.
آژانس فضايى ناسا در سال هاى اخير، توجه ويژه اى 
به اين قمر داشته و تاكنون تصاوير متعددى از آن به 
ثبت رسيده است. در آخرين تصاوير، دانشمندان ١٠١ 
آبفشان در قمر يخ زده زحل را كشف كرده اند. ناسا در 
نظر دارد كه در طى ســال هاى آتى، يك فضاپيماى 
جديد را براى كاوش در اقيانوس هاى زيرسطحى اين 

قمر به فضا پرتاب كند.

 سياره كوتوله «سرس»
ســرس، نخســتين ســياره كوتوله كشف شــده و 
بزرگ ترين سيارك در كمربند ســياركى و بين مدار 

مريخ و مشترى است.
سرس داراى نقاط جذاب و جالب توجهى است كه از 
مهمترين آنان مى توان به نقطه درخشانى تحت عنوان 
دهانه اوكاتور اشاره كرد. دانشمندان ناسا معتقدند كه 
اين نقطه درخشان، توســط نمك هاى باقيمانده از 

يخ هاى ذوب شده در اين قمر شكل گرفته اند.
يكى ديگر از ويژگى هاى عجيب در مورد اين سياره 
كوتوله، وجود يك ســاختار هرمى شــكل عجيب و 

غريب بر سطح آن است.

 سياره كوتوله پلوتو
تا جوالى ٢٠١٥، هيچكس از ويژگى هاى ســطحى 
اين سياره كوتوله خبر نداشت. اما مأموريت افق هاى 
نو توانست پرده از ويژگى هاى اين جهان دوردست و 
اقيانوس هاى زيرسطحى آن بردارد. در حال حاضر، 
تصاوير دقيقــى از ارتفاعات اين ســياره كوتوله در 
سرويس جديد گوگل وجود ندارد. با اين حال، همچنان 
سفر به سياره كوتوله پلوتو نيز به عنوان يكى از موارد 

جذاب كاوش در فضا با گوگل مپس به شمار مى رود.

امكان بازديد از منظومه شمسى به نقشه گوگل اضافه شد

كمپانى فنالنــدى «HMD» كه اكنون 
موبايل هايى با نام نوكيــا را توليد و 
عرضه مى كند تصميم دارد يك نمونه 
بســيار ارزان قيمت اندرويدى ارائه 
دهــد؛ موبايلى كه جاى آن در ســبد 

محصوالت نوكياى امروز خالى بود.
اين شركت اخيراً توانسته بود مجوز 
رگوالتورى روســيه را براى موبايل 
«نوكيا ٢» دريافت كند و حاال يكى از 
فروشــگاه هاى بزرگ آمريكايى به 
نام «B&H» اطالعاتى مختصر از اين 
موبايل و قيمت آن را به شكل موقت در 

وبسايت خود قرار داد.
 B&H به نظر مى رســد فروشــگاه
اطالعات مربــوط به نوكيــا ٢ را به 
صورت تصادفى منتشــر كرده چون 
ســاعاتى بعد اقدام به حذف آن كرد، 
با اين حال، موبايل دوســيم كارته كه 
به اندرويد نوقا مجهز است در دو رنگ 
سفيد و مشكى با قيمت ٩٩ دالر عرضه 

مى شود.
بر اساس شايعاتى كه از قبل منتشر 
شده نوكيا ٢ از نمايشگر ٤,٥ اينچى، 
چيپســت اســنپدراگون ٢١٢، يك 
گيگابايت رم و باترى چهارهزار ميلى 

آمپر ساعتى برخوردار است.
گفتنى اســت HMD قرار اســت در 
ماه هــاى آينده عالوه بــر نوكيا ٢ از 
پرچمــدار بعدى خود به نــام «نوكيا 
٩» نيز رونمايى كند كه در واقع نقش 
پرچمدار اصلى نوكيا در سال ٢٠١٧ 
را بــازى خواهد كرد و بــه رقابت با 
محصوالتى همچون آيفون هاى جديد 
و گلكسى هاى سامســونگ خواهد 

پرداخت. 

 Business مــدل (NAS) ذخيره ساز تحت شــبكه
Storage Windows Server 4-Bay يكــي از 

محصوالت حرفه اي ذخيره سازي تحت شبكه است 
 (Seagate) كه توسط شركت آمريكايي سيگيت
طراحــي و توليــد شده اســت. شــما مي توانيد با 
اين محصــول يك شــبكه خصوصي بــراي به 
اشتراك گذاري فايل هاي خود درست كنيد. همچنين 
مي توانيد تمام فايل هاي خود را در يك محل واحد 
جمع كنيد و عالوه  بر محافظت تمام اطالعات مهم، 

از هر جايي به آنها دسترسي داشته باشيد.
 شــما مي توانيد براي دانلود و آپلود فايل هاي خود 
از راه دور، از كامپيوترهــا و رايانه هاي مك متصل 
به اينترنت اســتفاده كنيد. عالوه بــر اين، قابليت 
دانلود و آپلود فايل ها با استفاده از برنامه هاي رايگان 
ص  مخصو

دســتگاه هاي آيفون، آي پد و آندرويد را هم داريد. 
اين هارد از قابليت Hot Swap پشتيباني مي كند. 
Hot Swap فناوري جديدي است كه به كمك آن 

مي توان بدون خاموش كردن كامپيوتر و درايوهاي 
ديگر، يك درايو را از جاي خود درآورد و يا جا زد، اين 
فناورى براي جابه جايي يك درايــو خراب با يك 
درايو سالم بسيار كاربرد دارد. اين دستگاه به تنهايي 
يك سيستم كامل اســت و قابليت پشتيبان گيري 
خودكار براي رايانه هاي شخصي و قابليت پشتيباني 
از Time Machine بــراي كامپيوترهــاي مك را 
دارد. با درگاه USB 3.0 اين هارد شما مي توانيد به 
سادگي يك چاپگر را به اشتراك بگذاريد و يا ظرفيت 
را با استفاده از يك درايو خارجي افزايش دهيد. شما 
 Raid با اين هارد امكان پياده سازي انواع مدل هاي
 RAID0، RAID1،RAID5،RAID6، از جملــه
RAID10 و JBOD را داريد كه با اســتفاده از آن 

مي توانيد امكان از بيــن رفتن اطالعات را 
كم كرده و قابليــت حفاظت از اطالعات 
را به حداكثر برسانيد. يكي از مزاياي 
اين دستگاه بهره  مندي 
ر  فــزا از نرم ا
پشــتيبان گير 
كــه  اســت 
بســته به نــوع انتخاب شــده 
بر روي ١٠ تا ٢٠ كامپيوتــر قابل نصب 

است. 
عمليات پشــتيبان گيري از اطالعــات به صورت 
همزمان با كار كردن شــما بر روي سيستم انجام 
مي شود اما هيچگونه تداخلي با كار كردن شما ندارد، 
به صورتي كه شــما هيچ چيزي احساس نمي كنيد 
ولي اين عمليات انجام مي شــود. شــما به راحتي 
مي توانيد اين ذخيره ســاز تحت شــبكه را به يك 
سرور اكتيو دايركتوري موجود در مجموعه متصل 
كرده و كار بازرسي كاربران را از طريق سرور اكتيو 

دايركتوري انجام دهيد. 
عالوه بر آن با تعريف ســطوح دسترسي براي هر 
كاربر مي توانيد محدوده دسترسي آن ها را هم تعريف
 نماييد. قابليت تعريف كد كاربري بدون استفاده از 
اكتيو دايركتوري بر روي خود سيستم نيز از امكانات 
اين دستگاه به حساب مي رود. از ديگر ويژگي هاي 
اين هارد تحت شبكه مي توان به قابليت پشتيباني 
از Cloud، قابليت پشــتيباني از برنامه هاي رايگان 
Phone, iPad, Android، قابليت پشــتيباني از 

پورت USM كه ســرعت انتقال داده ها در آن سه 
برابر سريع تر از پورت USB 2.0 است، بهره مندي 
از ســخت افزاري براي حفاظت از اطالعات هنگام 
انتقــال اطالعات بدون كاهش ســرعت پردازنده، 
امكان ارتباط بين چندين ذخيره ساز تحت شبكه و 
تبادل اطالعات و پشــتيبان گيري از خارج از طريق 

شبكه هم اشاره كرد.

ارزان قيمت ترين طراحى ذخيره ساز تحت شبكه سيگيت
موبايل نوكيا 

چگونه مدارك را در آيفون اسكن كنيم؟
اپل در نسخه جديد سيستم عامل خود يعنى آى او اس ١١ 
قابليتى به نرم افزار Notes اضافه كرده است كه به وسيله 
آن كاربران مى توانند مدارك خود را اسكن كنند. پيش از 
اين براى اسكن مدارك نياز به نرم افزار هاى مختلف بود 
كه با به روز رسانى به آى او اس ١١ اين دانلود نرم افزارهاى 
اسكن بى نياز مى شويد. براى آموزش اسكن مدارك به 

وسيله نرم افزار Notes  مراحل زير را دنبال كنيد.

 وارد نرم افزار Notes شويد و يك صفحه جديد باز كنيد. 
 Scan Documents عالمت «+» را لمس كنيد. گزينه
را لمس كنيد. تصوير سندى كه مى خواهيد آن را اسكن 
كنيد، ثبت كنيد. براى غير فعال كردن شــاتر خود كار، 
گزينه Auto را لمس كنيد. همچنين مى توانيد اسناد خود 
را به صورت تصاوير رنگى، سياه و سفيد اسكن كنيد كه 

براى اين كار آيكون هاى مرتبط با آن را لمس كنيد.

پس از اسكن مدرك اول مى توانيد چندين سند ديگر را 
نيز اســكن و همه را به صورت يكجا ذخيره كنيد. براى 

ذخيره گزينه Save  را لمس كنيد.
پس از ذخيــره كردن بــه صفحه اصلى يادداشــت ها 
برمى گرديد و مشاهده مى كنيد كه تصوير اسكن شده به 
  Done يادداشت اضافه شده است. براى اتمام كار گزينه

را لمس كنيد. 

 Call of تنها نزديك به يك هفته تا زمان انتشــار بازى
Duty: WW2  باقى مانده و خبر رسيده كه توليد اين بازى 

رسماً به اتمام رسيده است.
استوديوى «اسلج همر گيمز»، سازنده  بازى مورد انتظار 
Call of Duty: WW2 امروز رسمًا در حساب توييتر خود 

اعالم كرد كه ساخت اين بازى به اتمام رسيده است. توليد 
اين بازى كه تقريباً بيش از سه سال طول كشيده نهايتًا 

امروز به اتمام رسيده و 
حاال مخاطبــان بايد كمى 

بيشتر از يك هفته منتظر انتشار يكى از مورد انتظارترين 
بازى هاى اول شخص جنگ جهانى دوم باشند.

«گلن اسكوفيلد»، تصوير جديدى را نيز از بخش زامبى 
بازى منتشر كرده است. اين تصوير با تصاوير قبلى آنچنان 
تفاوتى ندارد و اطالعات جديــدى را در اختيار كاربران 
قرار نمى دهد. تقريباً مى توان گفت تمامى كسانى كه به 
جنگ جهانى دوم و بازى هاى اول شخص عالقه دارند 
منتظر اين بازى هســتند. ما نيز مثل شما منتظر هستيم 
تا مشخص شــود آيا در نهايت اســتوديوى «اسلج همر 
گيمز»  مى تواند اين فرانچايز را به دوران 
 Call اوج خود بازگردانــد يا خير؟ بازى
of Duty: WW2 در تاريخ ١٢ آبان 

ماه براى پلتفرم هاى پلى استيشن 
٤، ايكس باكس وان و پى سى 

منتشر خواهد شد.

توليد بازى Call of Duty: WW2 رسماً پايان يافت
به لطف انتشار اســناد مربوط به يكى از پتنت هاى 
سامسونگ، حاال اطالعاتى جذاب از محل قرارگيرى 

سنسور اثر انگشت گلكسى اس ٩  فاش شده است.
اگر اطالعاتى كه توسط سازمان ثبت عالمت تجارى 
كره يعنى KIPRIS در اختيارمان قرار گرفته، صحت 
داشته باشند، مهندسان سامسونگ با ايجاد فضايى 
كوچــك در بخش پايينى صفحه (مشــابه چيزى 
كه در طراحى اسنشــال فون ديده ايم)، سنسور اثر 
انگشت فوق سريع خود را به بخش جلويى منتقل 

خواهند كرد.
با اينكه بسيارى از افراد، سامسونگ را بابت انتخاب 

محل اين اسكنر در گوشــى هاى گلكسى اس ٨ و 
گلكسى نوت ٨ سرزنش كرده بودند، اما انتخاب چنين 
راهى براى تغيير محل سنسور اثر انگشت گلكسى 
اس ٩ مناسب نخواهد بود. به عالوه، شايعات اخير 
از احتمال تجهيز پرچمداران آينده سامســونگ به 
سيستم تشخيص چهره پيشرفته خبر دارند. انتظار 
مى رود گلكسى S9 و گلكسى S9 پالس به عنوان 
جديدترين گوشى هاى رده باالى سامسونگ، همراه 
 ،Infinity Display با نمايشگرهاى ٥,٨ و ٦,٢ اينچى
تراشه اسنپدراگون ٨٤٥ و ٦ گيگابايت رم، تا چند ماه 

ديگر رونمايى شوند.

 PC Workstation اچ پى زدبوك ايكس ٢ به عنوان اولين
دنيا با امكان جدا شــدن كيبورد معرفى شــد. در ادامه با 

كامپيوتر جديد اچ پى بيشتر آشنا خواهيم شد.
هدف از توليد اين محصول جديد، حل مشكل طراحان و 
هنرمندان در جا به جا كردن رايانه شخصى خود بوده و در 

چند حالت مختلف مى توان از آن استفاده كرد.
هنگام جدا كردن كيبورد، يك تبلت ١٤ اينچى لمســى با 
وضوح ٢١٦٠×٣٨٤٠ و پشــتيبانى از قلم هوشمند پيش 
روى كاربران قرار خواهد گرفت تا انجام كارهاى مختلف 
امكان پذير باشــد. اين قلم كه توســط اچ پى و با فناورى 
شــركت Wacom طراحى شده اســت، از ٤٠٩٦ سطح 
حساس به فشار و طراحى شيب دار پشــتيبانى كرده و در 
انتهاى آن نيز يكى پاك كن قرار گرفتــه كه مى توان به 
سادگى محتواى مورد نظر را حذف كرد. الزم به ذكر است 
وزن اين كامپيوتر ٢,٢ كيلوگرمى در صورت جدا شدن تبلت 

به ١,٧ كيلوگرم خواهد رسيد.
در حالت اســتفاده از پايه، اچ پى زدبــوك ايكس ٢ از دو 
نمايشــگر با وضوح 4K يا مجموع ٥ نمايشگر پشتيبانى 
مى كند. به عالوه، اين محصول جديد همراه با استاندارد 
و فناورى هاى مختلــف از جملــه HP Sure Start به 
منظور محافظت از بايــوس، TPM 2.0 براى رمزگذارى 

HP Client Secu- ســخت افــزارى و  نســل ســوم
rity Suite به منظــور محافظت از اطالعات حســاس 

همچون تشــخيص چهره و حســگر اثر انگشت عرضه 
مى شود.

 اين كامپيوتر جديد، از پردازنده نســل هشــتمى و چهار 
هســته اى Core i7 اينتل Kaby Lake-R قدرت گرفته 
 Quadro و امكان ســفارش آن همراه با كارت گرافيك
M620، حداكثر ٣٢ گيگابايت رم و ٢ ترابايت هارد جامد 

HP Z Turbo Drive وجود دارد. از ديگر ويژگى هاى قابل 

توجه اچ پى زدبوك ايكس ٢ نيز مى توان به ويندوز ١٠ پرو، 
كارت خوان SD، يك پورت USB 3.0، دو پورت يو اس 
بى نوع C با پشتيبانى از تاندربولت، HDMI، بلوتوث ٤,٢، 
وبكم 720p و كيبوردى مخصوص با چراغ هاى پس زمينه 
اشاره كرد. به گفته اچ پى، اين محصول جديد با شارژدهى 
١٠ ساعته ظرف مدت تنها ٣٠ دقيقه، تا ٥٠ درصد مى توان 
 MIL-STD شارژ مى شود. به اين موارد، استاندارد نظامى
810G به منظور مقاومت در برابر باران، گرد و غبار و دماى 

مفرط را نيز اضافه كنيد تا با دستگاهى كامل رو به رو باشيم.
كامپيوتر اچ پــى زدبوك ايكس ٢ با قيمــت ١٧٤٩ دالر 
براى نسخه پايه، از دسامبر (آذر) در دسترس همگان قرار 

خواهد گرفت.

 HP ZBook x2
رسماً

معرفى شد
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حدود چهار دهه است که در ورودى کالنشهر اصفهان چراغ 
صنعتى روشن است که باگذشت سال ها فعالیت به عنوان یکى 
از مجموعه هاى خوشنام و پیشــگام در صنعت آرد و گندم در 
سطح استان و کشور شناخته مى شود. این مجموعه اما امروز 
مى تواند نمادى از اســتوارى و استقامت در صنعت هم باشد، 
چراکه در طول پنج سال گذشــته فراز و نشیب هاى زیادى 
را پشت سرگذاشــت و در نهایت توانســت با پیگیرى هاى 
بى وقفه براى احقاق حقوق خود با همکارى دولت و دستگاه 
قضا، همچنان به فعالیتش ادامه داده و اجازه ندهد چراغ این 
صنعت خاموش شود. اما آنچه در طول پنج سال بر گروه صنایع 
غذایى جرعه گذشت حکایت عجیب و پیچیده اى دارد. در این 
سال ها رسانه ها بارها به سراغ گروه صنایع غذایى جرعه رفته 
و درباره آنچه بر این مجموعه گذشــت، از شروع مشکالت تا 
رسیدن به مرز ورشکســتگى و باالخره پیگیرى هاى مداوم 
و خســتگى ناپذیر براى اثبات حقانیت این مجموعه نوشتند. 
حاال در ســالى که از ســوى رهبر معظم انقالب اسالمى به 
نام سال اقتصاد مقاومتى، تولید و اشتغال نامگذارى شده و با 
تدبیر مدیریت استان و همکارى سایر بخش ها گره مشکالت 
بسیارى از صنایع استان از جمله کارخانه پلى اکریل اصفهان 
پس از چندین ماه تعطیلى باز شــد و مجدداً نور امیدى بر این 
صنایع تابید تا سالى که به نام  اقتصاد مقاومتى ، تولید و اشتغال 
نام گذارى شــده معنى ییدا کند. اما بار دیگر این سوال براى 
رسانه ها مطرح شد که باالخره سرانجام این گروه تولیدى که از 
مجموعه هاى تولیدى پیشگام و پرسابقه استان اصفهان است 
و مشکالتش از نوع سایر صنایع نیست به کجا کشید و آیا پس 
از پیگیرى هاى بسیار سرانجام مشکالت این مجموعه حل 
شد و مى توان به استمرار تولید و اشتغال در مجموعه صنایع 
غذایى جرعه امیدوار بود؟ براى رسیدن به پاسخ این سئواالت 
به سراغ محمد عصارزادگان، رئیس هیئت مدیره گروه صنایع 
غذایى جرعه و از کارآفرینان موفق و نمونه کشور رفتیم و پاى 
صحبت هاى او نشســتیم تا با صبر و حوصلــه مثال زدنى 
همیشــگى اش، از پیگیرى هاى مداوم براى اثبات حقانیتى 
بگوید که در همه این سال ها براى آن تالش کرده و شاید رمز 
و راز موفقیت این کارآفرین بنام در همین امید و تالش خستگى 

ناپذیر خالصه شود.

شروع یک ماجراى 5 ساله 
محمد عصارزادگان مى گوید: ماجرا از آنجا شروع شد که در 
سال 91 و بدنبال بحران کمبود گندم در استان اصفهان و در 
راستاى سیاست هاى تنظیم بازار، با پیشنهاد مسئوالن وقت 
اســتان گروه صنایع غذایى جرعه اقدام به واگذارى و توزیع 
حدود 60 هزار تن گندم وارداتى مرغوب با قیمت تمام شده باال 

را زیر قیمت و با نرخ مصوب دولتى در چرخه توزیع آرد استان 
کرد. از طرفى مقرر شد به منظور ارتقاى سطح موجودى گندم 
استان این گروه باوجود داشتن دو کارخانه آرد از دریافت سهمیه 
ماهیانه گندم دولتى کارخانجات خود تا رسیدن موجودى گندم 
اســتان به ســطح اطمینان بخش خوددارى کند که این امر 
محقق شد. مجموعه صنایع غذایى جرعه که به عنوان یکى از 
بزرگترین صنایع گندم و آرد در استان شناخته مى شد خیلى زود 
این درخواست را اجابت کرد، اما قرار بر این بود تا پس از رسیدن 
موجودى گندم استان به شــرایط مطلوب، نسبت به استرداد 
گندم هاى وارداتى مصرفى این گروه و همچنین سهمیه هاى 
دریافت نشده اقدام شود. رئیس هیئت مدیره گروه صنایع غذایى 
جرعه این موضوع را شروع ماجرایى مى داند که این مجموعه 
را دچار مشکالت فراوانى کرده و تا ورشکستگى پیش برد. وى 
با بیان اینکه به خاطر اهمیت اجرا، این موضوع در قالب مصوبه 
شوراى تأمین استان به تاریخ 12 خردادماه 92 مصوب و ابالغ 
مى شود، مى گوید: متأسفانه اجراى مصوبه شوراى تأمین و 
استرداد گندم ها همزمان با پایان دولت نهم به تعویق افتاد. در 
این راستا مکاتبات مختلفى صورت گرفت، جلسات متعددى 
برگزار شد و مصوبات زیادى در سطح استان و کشور تصویب و 
ابالغ شد، این درحالى است که در طول 5 سال هیچ یک از آنها 

عملیاتى و اجرایى نشد. 

همه مصوباتى که اجرا نشدند!
رئیس هیات مدیره گــروه صنایع غذایى جرعه نخســتین 
مشکل را عدم اجراى مصوبه شــوراى تأمین استان در تاریخ 
12 خردادماه 92 مى داند و یادآور مى شــود: بعــد از آن و با

 پیگیرى هاى به عمل آمده مصوبه هیات دولت در تاریخ 12 
مردادماه 92 پیرامون استمهال کلیه بدهى هاى بانکى گروه 
صنایع غذایى جرعــه به بانک هاى طرف قــرارداد به مدت 
حداقل دوســال و بخشودگى ســود و جرائم بانکى آنها طى 
این مدت ابالغ شد که متأســفانه اجرا نشد!  او ادامه مى دهد: 
در تاریخ 18 مرداد ســال 93 بار دیگر معاونت برنامه ریزى و 
نظارت راهبردى رئیس جمهــور درخصوص اختصاص 100  
میلیارد ریال به گروه صنایع غذایــى جرعه بابت جبران ضرر 
و زیان ناشى از خشکسالى هاى پى در پى در استان اصفهان
مصوبه اى صادر کرد که آن هم اجرایى نشــد. وى همچنین 
به عدم اجراى مصوبات کمیسیون اقتصادى دولت در تاریخ 
27 مرداد سال 93 درخصوص حل مشــکالت گروه صنایع 

غذایى جرعه اشاره کرد و افزود: در نهایت حتى آخرین دستور 
صریح و موکد معاون اول رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در تاریخ 21 آبان ماه 93 هم اجرا نشد! عصارزادگان 
اذعان داشت: متأســفانه با عملیاتى نشــدن این مصوبات و 
تصمیمات اجرایى که در باالترین سطوح اجرایى کشور اخذ و 
ابالغ شده بود، اتفاقات ناگوارى براى مجموعه صنایع غذایى 

جرعه رقم خورد. 

صنعت موفق و خوشــنام 35 ساله در مسیر 
ورشکستگى و نابودى

وى با گوشه اى عواقب این ماجرا اشاره کرد و گفت: سیلوى 
یکصدهزار تنى تمام اتوماتیک و مکانیزه گندم داران اصفهان 
که با سرمایه شخصى و با اســتفاده از تسهیالت گران قیمت 
بانک ها احداث شده و به بهره بردارى رسیده بود تنها یکسال 
مورد اســتفاده قرار گرفت و به مدت 6-5 ســال این سرمایه 
ملى بدون اســتفاده براى نگهدارى غالت کشور و بازگشت 
سرمایه مالک، درحال مستهلک شــدن و از دست دادن عمر 
مفید خود رها شــد و این درحالى بود که تنها اقساط و جرائم 
بانکى میلیاردى در سال بر گروه صنایع غذایى جرعه تحمیل 
شده و هزینه هاى مالى آن بدون هیچ گونه درآمدى انباشته 
شد. رئیس هیات مدیره گروه صنایع غذایى جرعه به مشکالت 
دیگرى که گریبانگیر این مجموعه شد اشاره کرد و گفت: به 
دلیل عدم اجراى مصوبات مذکور و مشــکالت مرتبط بر آن 
بدهى سه میلیارد تومانى این گروه به یکى از طلبکاران طى
 3 سال ، معادل 16 میلیارد تومان  محاسبه و یکى ازکارخانجات 
آرد در تاریخ 10 آبان ماه سال 93 به مزایده درآمد. وى اضافه 
کرد: گروه صنایع غذایى جرعه که در این شرایط به دلیل عدم 
توانایى مالى ناشى از عدم اجراى مصوبات دولتى و عدم استفاده 
از امکانات ایجاد شده و سرمایه گذارى هاى صورت گرفته قادر 
به بازپرداخت اقساط و بدهى هاى خود به اشخاص حقیقى و 
حقوقى و بانک هاى طرف قرارداد نبود در نهایت علیرغم میل 
باطنى و طبق قانون مجبور به اعالم ورشکستگى شد و پس 
از 35 سال سابقه فعالیت درخشــان  به عنوان یکى از صنایع 
موفق استان اصفهان و کشور به راحتى رو به نابودى رفت. وى 
همچنین اضافه کرد: به مشکالت فوق باید مشکالت کارگرى 
و به خطر افتادن اشتغال را هم اضافه کرد، چراکه این مجموعه 
حدود یکصد و پنجاه نفر و در واقع یکصــد و پنجاه خانوار را 
تحت پوشش خود داشت و به خطر افتادن اشتغال آنها تبعات 

بسیار نگران کننده اى براى استان داشت.

و سرانجام حقانیتى که اثبات شد
عصارزادگان در نهایت به پیگیرى دستگاه قضائى از طریق نامه 
به معاون اول رئیس جمهور مبنى بر پیگیرى و پرداخت حق و 
حقوق (مطالبات) گروه صنایع غذایى جرعه اشاره کرد و گفت: 
در این نامه تأکید شــده در اجراى بند دوم مصوبات هشتمین 
جلسه کمیته حمایت قضائى از سرمایه گذارى استان اصفهان 

ترتیبى فراهم تا در اسرع وقت و به صورت 
ویژه مشکالت گروه صنایع غذایى جرعه مورد 
بررسى قرار گرفته و نسبت به اجرایى شدن مصوبات 
و تصمیمات اخذ شــده این گروه اقدام شود. در این نامه 
به تبعات اقتصادى و اجتماعى ناشى از ورشکستى و نابودى 
این صنعت در کشور و استان اشاره شده و تأکید شده است که 
عدم اجراى این مصوبات با سیاست هاى کلى اقتصاد مقاومتى 
ابالغى از سوى رهبر معظم انقالب اسالمى و توجه به تولید 
و اشــتغال منافات دارد. عصارزادگان بیان داشت: در نهایت 
پس از پیگیرى هاى به عمل آمده از طریق دستگاه قضائى، 
دستگاه هاى اجرایى و پس از ارائه گزارش سازمان حسابرسى 
کل کشور با پیشنهاد وزارت کشور در جلسه مورخ 27 خرداد 
94 هیئت وزیران طلب گندم گروه صنایــع غذایى جرعه را 
تصویب و به وزارت کشــور، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و وزارت جهاد کشاورزى براى اجرا ابالغ کرد. وى با اشاره به 
اینکه گروه صنایع غذایى جرعه در عین پیگیرى هاى خود در 
مراجع دولتى، پیگیرى هاى قضائى خود را نیز دنبال مى کرد، 
توضیح داد: سرانجام با پیگیرى هاى صورت گرفته و کلیه اسناد 
و مدارك ومصوبات 5 سال گذشته، دادگاه تجدید نظر استان 
در بیست وسوم خرداد 96 استحقاق این گروه مبنى بر طلب

60 هزارتن گندم از ســال 91 اثبات و حکــم قضائى براى 
اجرا ابالغ شده اســت. وى در عین حال با بیان اینکه دولت 
نیز اســتحقاق طلب این مجموعه را با صدور مصوبه 8476 
هیئت وزیران مــورخ 2 تیرماه 94 قبول داشــت، ولى درباره 
چگونگى اجراى آن باتوجه به گذشت زمان و عدم پیش بینى 
ردیف بودجه اى الزم با مشــکل روبرو بود ، گفت: به موازات

پیگیرى هاى دولتى، رأى محکومیت شرکت غله درخصوص 
تحویل 60 هــزار تن گندم به گروه صنایــع غذایى جرعه به 

صورت قطعى از سوى دستگاه قضائى نیز صادر شد.

اثبات حقانیت، نوشدارویى بعد از مرگ سهراب
رئیس هیئت مدیره گروه صنایع غذایى جرعه ضمن تقدیر و 
تشکر از کلیه دســتگاه هاى اجرایى و همچنین دستگاه هاى 
امنیتى و قضایى درجهت حفظ امنیت سرمایه گذارى، گفت: 
اثبات حقانیت گروه صنایع غذایى جرعه نشان داد دستگاه هاى 
اجرایى ، امنیتى و قضایى همانطور که با متخلفین و سوء استفاده 
کنندگان از قانون ومســیرهاى قانونى برخورد مى کنند و راه 
تخلف را مى بندند، از کسانى هم که در مسیر درست حرکت 
کرده اند حمایت و در جهت احقاق حق به آنها کمک مى کند. 
وى از دستگاه قضائى نیز قدردانى کرد و گفت: دستگاه قضائى 

استان و کمیته حمایت قضائى از سرمایه گذارى هم با رعایت 
اصل بى طرفى و اجراى عدالت، کمک کردند تا این مجموعه 
بتواند بار دیگر به چرخه تولید و اشتغال بازگشته و این سرمایه 
ملى در راســتاى منافع ملى حفظ نماید. عصارزادگان در عین 
حال این را هم گفت که با صدور این حکم مشــکالت گروه 
صنایع غذایى جرعه حل نمى شود و توضیح داد: اوًال این حکم 
5 سال پیش باید صادر مى شد و االن هم که صادر شده قانون 
ظاهراً محکومیت هاى شرکت هاى دولتى 18 ماه مهلت دارد، 
که البته امیدواریم باتوجه به اینکه موضوع حکم درباره کاال و 
گندم است وزارت جهاد کشاورزى همچون گذشته کمک کند 
و حکم مشمول مدت زمان یاد شده نشود تا خسارت وارد شده را 
ســریع تر به چرخه تولید و اشــتغال برگردانده و بیش از این 
نوشدارو بعد از مرگ سهراب نشود. وى همچنین اظهارداشت: 
نکته حائز اهمیت این اســت که باتوجه به مشکالت حادث 
شده این حکم اگر اجرایى شود هم منافعى براى گروه صنایع 
غذایى جرعه و مدیریت آن ندارد، چراکه این طلب دراصل براى 
طلبکاران و از جمله بانک هایى است که در جهت تأمین گندم 
در سال 91 به این مجموعه کمک کردند و پس از اجراى حکم 
مى بایســت مطالبات بانک هایى که در ســال 91 درجهت 
تأمین گندم با گروه صنایع غذایى جرعه مشــارکت کردند را 

بازپرداخت کنیم.

اثبات صدق گفتارمان با صدور مصوبه هیات 
وزیران و حکم قضائى 

عصارزادگان با اشاره به ســابقه فعالیت 35 ساله گروه صنایع 
غذایى جرعه به عنوان یکى از مجموعه هاى خوشنام و پیشگام 
در صنعت آرد و گندم در سطح اســتان و کشور گفت: در تمام 
احکام و مصوبات و مســتنداتى که در باالترین سطوح ادارى 
کشور در این 5 سال صادر شــده نیز بر حقانیت این مجموعه 
اذعان شده بود و با اجراى این حکم نیز در نهایت حقانیت این 
مجموعه و صدق گفتارمان به اثبات رســید و آبروى معنوى و 
اجتماعى ما حفظ شد. این کارآفرین شناخته شده در سطح استان 
و کشور با اشاره به اینکه در طول این سال ها و على رغم همه 
نامالیمات و سختى ها براى اینکه سرمایه ملى کشور حفظ شود 
دست از تالش برنداشته و چراغ کارخانه را روشن نگه داشتیم، 
گفت: اعتقاد راسخ دارم که چراغ این مجموعه باید روشن باشد، 
چون مجموعه صنایع غذایى جرعه در ورودى شهر اصفهان و 
جزو صنایع شناخته شده استان از سال ها قبل از انقالب است و 
اگر این مجموعه دچار مشکل شود به سایر واحدهاى تولیدى 
استان هم تسرى پیدا مى کرد، ولى استمرار فعالیت این مجموعه 
الگویى براى واحدهاى دیگر شد که تحت هرشرایطى دست از 
تالش برنداشته و بدانند عدالت اجرا شدنى است. وى با اشاره 
به این تفکر نادرســت که بین برخى صنایع رواج یافته، گفت: 
گاهى صنعتگران مى گویند هرکسى ترقى و پیشرفت کند به 
زمین مى خورد ولى تالش هاى ما و اثبات حقانیتمان نشان داد 
اگر کسى راه درست را رفته باشد حتى اگر زمین خورد حمایت 
مى شود. عصارزادگان در پایان با تاکید براینکه همواره با توکل 
بر خدا و عشق به مردم کار کرده، گفت: با وجود همه سختى ها و 
نامالیماتى که بر این مجموعه در طول 5 سال گذشت با جرأت 
مى گویم که اگر االن هم دوبــاره به عقب برگردم صد درصد 
همین کار را خواهم کرد و براى تامین گندم مردم از هیچ تالشى 
دریغ نمى کنم، چون با اعتقاد راســخ این کار را انجام دادم و 
معتقدم هرکس در هر جبهه اى که فعالیت مى کند باید با اعتقاد 
کار کند. وى در پایان مجدداً از همکارى دستگاه هاى اجرایى، 
امنیتى و قضایى استان وکشور بویژه وزارت جهاد کشاورزى که 
همواره حامى و پشتیبان کار آفرینان، تولید کنندگان وصنعتگران 

کشور هستند تقدیر وتشکر نمود.

چراغ گروه صنایع غذایى جرعه، خاموش نمى شودچراغ گروه صنایع غذایى جرعه، خاموش نمى شود

عدالتى که بعد از گذشت عدالتى که بعد از گذشت 55 سال سال
 با همکارى دولت و دستگاه قضا با همکارى دولت و دستگاه قضا

 اجرا مى شود اجرا مى شود

ماجرا از آنجا 
شروع شد که در سال 91 

و بدنبال بحران کمبود گندم در
 استان اصفهان و در راستاى سیاست هاى 

تنظیم بازار، با پیشنهاد مسئوالن وقت استان 
گروه صنایع غذایى جرعه اقدام به واگذارى 
و توزیع حدود 60 هزار تن گندم وارداتى 
مرغوب با قیمت تمام شده باال را زیر قیمت

 و با نرخ مصوب دولتى در
 چرخه توزیع آرد استان کرد

و
 چر

ر




