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صفحه سومدولت آینده قصد دارد در قالب برنامه های جدید اشتغال زایی»خانه داری« را به عنوان یک شغل رسمی به رسمیت بشناسد و سهم کار زنان خانه دار در تولید ملی محاسبه شود اقتصاد

صفحه دوم جامعه

www.esfahanemrooz.com|تلفن ارتباط خوانندگان : 6293750  |  شماره ارسال پیامک:30007446 |8صفحه + 8 صفحه راهنمای جامع شهر|  500 توما ن

روزنامه سـراسـری صبح ایران| چهارشنبه 26 تیـر 1392 | 8 رمضان 1434 | 17جوالی 2013 | سال نهم | شماره 1880 

خانه داری شغل رسمی می شود 

اصفهان امروز: ش��امگاه دوشنبه 24 تیرماه با 
پلمپ درب ساختمان خانه سینما و به دلیل اینکه 
باید این مکان در اختیار "خانه اصناف س��ینمای 
ایران" که به تازگی مجمع عمومی برگزار کرده 

و از سوی وزارت ارشاد هم به...

مدیرکل آم��وزش فنی و حرفه ای اس��تان 
اصفه��ان گفت: مدیریت مص��رف آب یکی از 
مهم ترین رویکرد های آموزشی مجموعه فنی و 
حرفه ای استان اصفهان به شمار می رود. ابوطالب 

جاللی با اشاره به...

اصفهان امروز: رییس کمیسیون توسعه توان 
اقتصادی و بازرگانی بانوان اتاق اصفهان  گفت: 
نرخ مش��ارکت  بانوان در فعالیت های اقتصادی 
طی چند س��ال گذشته کاهش یافته است. زهرا 
اخوان نس��ب در جمع اعضای کمیسیون توسعه 

توان اقتصادی بانوان...

اصفهان امروز: روش های یادگیری هر روز رو به تکامل است و با توجه به تغییر رویکرد های اقتصادی 
و اجتماعی باید در جستجوی راهکارهایی اثر گذارتر بود. یکی از دشوارترین آموزش ها در بخش مدیریت و 
اقتصاد است که آموزش های تئوریک و مطالعاتی فرد را آنچنان که الزم و کافی است با دنیای واقعی تجارت 
و کار آشنا نمی کند. بنابراین باید برای ارتقای توانمندی نیروی انسانی، وی را در شرایط نزدیک به واقعیت 
قرار داد و چالش های کاری و اقتضائات موجود برای تصمیم گیری را برای مدیریت الگوسازی کرد. یکی از 
راهکارهای کنونی که از استاندارد سازمان جهانی ILO نیز برخوردار است بازی های کسب و کار و مدیریت 

مالی است که عالقمندان را در دنیای شبیه سازی شده تجارت قرار می دهد...

اصفهان امروز: مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: فعاالن عرصه های مختلف در بخش های 
دولتی و خصوصی بیش از چهار هزار میلیارد ریال بدهی به اداره کل تامین اجتماعی دارند. علی اصغر دادخواه روز 
گذشته در جمع خبرنگاران با اعالم این خبر اظهار داشت: 80 درصد این بدهی ها متعلق به شرکت های بخش 
خصوصی و 20 درصد نیز متعلق به بخش دولتی است. وی با اشاره به اینکه شرکت بافندگی و نساجی کاشان 
بیشترین بدهی را به تامین اجتماعی دارد، افزود: این شرکت بیش از 100 میلیارد تومان بدهی به تامین اجتماعی 

دارد که 40 میلیارد تومان مربوط به حق بیمه های اصلی و 60 میلیارد تومان نیز...

فنی و حرفه ای اصفهان 
مدیریت مصرف آب را 

آموزش می دهد

کاهش مشارکت بانوان 
در فعالیت های اقتصادی

ساختمان خانه سینما تجارت پیشگان به لیگ کسب و کار می روند
متعلق به خانه اصناف 

سینمای ایران است

بدهی 4000 میلیارد ریالی بخش های دولتی 
و خصوصی به تامین اجتماعی اصفهان

صفحه پنجمصفحه سومصفحه چهارمصفحه دومصفحه چهارم

گروه تندرستی: مسئول مرکز شیمی جو و آلودگی هوای اداره کل هواشناسی 
استان اصفهان با اشاره به اینکه اصفهان در نوار جنب حاره واقع شده است، گفت: 
به ش��هروندان توصیه می ش��ود در ماه های تیر و مرداد، از ساعت 10 الی 16، در 
فضای باز تردد نکنند چرا که شاخص فرابنفش بین 8 تا 10 تغییر می کند و حتی 
ممکن است در یک مدت کوتاهی به حدود 11 هم برسد. به گزارش ایمنا، ویکتوریا 
عزتیان با بیان اینکه در حال حاضر متوس��ط UV در ش��هر اصفهان بسیار باال 
است، اظهار داشت: برای شاخص تابش فرابنفش، یک شاخص عددی داریم که 
انرژی خورشیدی را به عدد تبدیل می کند و این عدد بین یک تا 11 متغیر است. 
وی خاطرنشان کرد: این شاخص بین یک تا دو پایین، سه تا پنج متوسط، شش 
تا هفت باال، بین هشت تا 10 بسیار باال و 11 شرایط هشدار و بحرانی است. وی 
اظهار داشت: این مقدار شاخص به صورت ساعتی تغییر می یابد؛ در ساعات صبح 
مقادیر آن کم است؛ در ساعات 10 تا 12 زیاد و از 12 تا 1۵ به حداکثر مقدار خود 
می رسد. لذا در این روزها از ساعت 10 تا 16 شاخص باال و از 12 تا 14 به حداکثر 

مقدار خود می رسد. وی تاکید کرد: به شهروندان توصیه می شود در این شرایط آب 
و هوایی از ساعت 10 الی 16، در فضای باز تردد نکنند چرا که شاخص فرابنفش 
بین 8 تا 10 تغییر می کند و حتی ممکن است در یک مدت کوتاه به حدود 11 هم 
برسد لذا اگر افرادی مجبور باشند در فضای آفتابی تردد کنند حتما نکات ایمنی را 
رعایت کنند. عزتیان ادامه داد: استفاده از کاله های لبه دار، عینک های ضد تابش 
فرابنفش، استفاده از کرم های ضد آفتاب با SPF  60 تا ۹0 از جمله نکات ایمنی 
مورد توجه در این ش��رایط تابش��ی به شمار می رود که نیاز است ضدآفتاب برای 
افرادی که در مقابل آفتاب قرار دارند هر نیم ساعت یک بار تجدید شود و احتیاجی 
به شستن صورت قبل از استفاده از آن نیست. وی برنزه کردن زیر آفتاب را در این 
فصل کاری اشتباه عنوان کرد و اظهار داشت: استفاده از لباس های با رنگ روشن 
که تمام بدن را بپوشاند، استفاده از سایه بان و ایستگاه های مسقف برای پلیس های 
راهور، رانندگان و مسافران تاکسی و اتوبوس از دیگر نکات ایمنی است که باید در 

این ماه ها مورد توجه قرار گیرد.   

لزوم رعایت نکات ایمنی برای همه شهروندان

شاخص اشعه فرابنفش در اصفهان بسیار باال است

دیزلي شدن اتوبوس هاي گازسوز
 تهدیدي براي محیط زیست اصفهان

دیزلي شدن اتوبوس هاي گازسوز اصفهان برخالف مباحث زیست محیطي است و این موضوع نباید تهدیدي
 براي محیط زیست اصفهان باشد...

قرارگاه پشتیبانی صنایع دفاعی منطقه اصفهان در نظر دارد تعداد یک دستگاه پست برق سیار مورد 
نیاز خود را با مشخصات ذیل از طریق مناقصه خریداری نماید.

1- پست kv2500kva 20/0/4سیار
متقاضیان فروش از تاریخ نشر اولین آگهی به مدت 10 روز فرصت دارند جهت دریافت فرم شرکت 
در مناقصه به آدرس 7 کیلومتری جنوب زرین شهر- مجتمع صنایع دفاع اصفهان- قرارگاه پشتیبانی 

– بازرگانی مراجعه فرمایند.
الف: سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات به هر نحو مختار است.

ب: تلفن های تماس با کد 6322020 و 6322110-0334 می باشد.
ج: هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

قرارگاه 
پشتیبانی

صنایع دفاعی 
منطقه 
اصفهان

روابط عمومی قرارگاه پشتیبانی صنایع دفاعی 
منطقه اصفهان

نوبت اولآگهی مناقصه شماره 92/11 )خرید یک دستگاه پست برق سیار(

آخرین مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی )عملکرد سال 91( پایان تیر ماه و عدم تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر بنا بر قوانین امور مالیاتی 
محرومیت از معافیت ساالنه و تعلق جرائم مالیاتی را در پی خواهد داشت. لذا به کلیه کسبه محترم و متصدیان واحدهای صنفی تاکید 
می  گردد اظهار نامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی تنظیم و پرینت آنرا به حوزه مالیاتی خود تحویل نمایند. شایان ذکر است در 

این راستا کلیه دفاتر پیشخوان دولت دفاتر پستی و کافی نت ها آماده ارائه این خدمت به متقاضیان و مودیان مالیاتی می باشند.

به اطالع کلیه کسبه محترم می رساند:اطالعیه مجمع امور صنفی شهرستان اصفهان
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پلمپ یک کارگاه تولید چیپس 
غیر بهداشتي در اصفهان

دیزلي شدن اتوبوس هاي 
گازسوز، تهدیدي براي محیط 

زیست اصفهان

کشف تورهای ماهیگیری 
غیرمجاز در دریاچه سد 

زاینده رود

اصفهان 

بدهی 4000 میلیارد ریالی 
بخش های دولتی و خصوصی به 

تامین اجتماعی اصفهان

کشف 352 کارت پایان خدمت 
جعلی

اصفهان ام�روز: مدیرکل تامین اجتماعی اس��تان 
اصفه��ان گف��ت: فع��االن عرصه ه��ای مختلف در 
بخش های دولتی و خصوصی بیش از چهار هزار میلیارد 
ریال بدهی به اداره کل تامین اجتماعی دارند. علی اصغر 
دادخواه روز گذش��ته در جمع خبرن��گاران با اعالم این 
خبر اظهار داش��ت: 80 درص��د این بدهی ها متعلق به 
ش��رکت های بخش خصوصی و 20 درصد نیز متعلق 
به بخش دولتی اس��ت. وی با اش��اره به اینکه شرکت 
بافندگی و نساجی کاشان بیشترین بدهی را به تامین 
اجتماعی دارد، افزود: این ش��رکت بیش از 100 میلیارد 
تومان بدهی به تامین اجتماعی دارد که 40 میلیارد تومان 
مربوط به حق بیمه های اصلی و 60 میلیارد تومان نیز 
جریمه است. مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان، 
شرکت واحد اتوبوسرانی این کالنش��هر را در رده دوم 
بدهکاران بخش غیردولتی به تامین اجتماعی دانست. 
وی در بخ��ش دیگری از صحبت های خود گفت: 61 
درصد مردم اس��تان اصفهان زیر پوشش این بیمه قرار 
گرفته اند. دادخواه افزود: سه میلیون و 16 هزار نفر تا پایان 
سال ۹1 زیر پوشش بیمه تامین اجتماعي قرار گرفتند که 
نسبت به سال ماقبل 6/۳ درصد افزایش یافته است. وي 
اضافه کرد: تعداد بازنشستگان و مستمري بگیران این 
استان تا پایان اسفند سال گذشته 1۷۷ هزار نفر بود که 
نسبت به سال ماقبل 8/1 درصد افزایش نشان مي دهد. 
دادخواه با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعي در استان 
اصفهان داراي 40 ش��عبه اصلي، 2۵ ش��عبه اقماري و 
1۳ کارگزاري است، ادامه داد: تمام مصوبات سفرهاي 
ریاست جمهوري مربوط به این سازمان به جز احداث 
ساختمان تامین اجتماعي نجف آباد اجرا شده است. وي 
گفت: عملیات اجرایي ساختمان تامین اجتماعي شعبه 
نجف آباد نیز در یک ماه گذشته آغاز شد. وي به تغییر 
لیست هاي کاغذي به اینترنتي توسط کارفرمایان از نیمه 
دوم سال جاري در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: در 
حال حاضر این طرح به صورت پایلوت در تهران در حال 
اجراس��ت. دادخواه از نصب دستگاه هاي نوبت دهي در 
شعبه دو تامین اجتماعي شهر اصفهان تا دو ماه آینده خبر 
داد و افزود: این امر سبب رضایت ارباب رجوع خواهد شد. 
وي اظهار داشت: بدهي معوقه به سازمان تامین اجتماعي 
اس��تان اصفهان حدود 400 میلیارد تومان است که 20 
درص��د آن متعلق به بخش دولتي و 80 درصد مربوط 
به بخش خصوصي است. دادخواه به بخشودگي جرایم 
بیمه اي کارفرمایان در بخش صنفي، صنعتي و کشاورزي 
تا پایان سال ۹1 اشاره و تصریح کرد: کارفرمایان تا پایان 
آذر سال جاري براي بخشودگي جرایم بیمه اي کارگران 
خود مي توانند به شعبه هاي این نهاد مراجعه کنند. وي 
تعداد دفترچه درماني صادر شده از سوي این نهاد تا سال 
۹1 را دو میلی��ون و 200 ه��زار عنوان کرد. وي با بیان 
اینکه اولین بار دستمزد بازنشستگان و مستمري بگیران 
2۵ درصد افزایش یافته است، افزود: بازنشستگاني که 
۳0 سال حق بیمه پرداخت کرده اند و حقوق آنها کمتر از 
۷00 هزار تومان است مي توانند به این نهاد مراجعه کنند 
تا مابه التفاوت آنها پرداخت شود. وي درباره مشکالت 
بیمه اي اتوبوسراني اصفهان گفت: اتوبوسراني این شهر 
از سال ۷۹ تاکنون نزدیک به 60 میلیارد تومان حق بیمه 
کارگران و رانندگان خود را پرداخت نکرده است. دادخواه 
افزود: رییس ش��وراي اس��المي شهر اصفهان ترتیب 
جلسه اي براي حل این مشکل با این نهاد را داده است. 
وي با بیان اینکه اتوبوسراني شهر اصفهان باید ماهانه 
600 میلیون تومان حق بیمه جاري پرداخت کند، افزود: 
شرکت اتوبوسراني شهر اصفهان تاکنون در این مورد 
اقدام نکرده است. وي گفت: امسال بیش از 140 نفر از 

رانندگان این مجموعه بازنشسته شدند.

رییس سازمان وظیفه عمومی از کشف ۳۵2 کارت 
پایان خدمت جعلی در کشور خبر داد. سردار سید حمید 
صدرالسادات در این باره اظهار داشت: با هوشمندسازي 
کارت هاي قدیمي معافیت و پایان خدمت، امکان جعل 
کارت هاي الکترونیکي خدمت وظیفه عمومي وجود 
ندارد. با همت بازرسان سازمان وظیفه عمومي، سال 
گذش��ته ۵ باند که از طریق دسیسه و تقلب در جعل 
کارت نقش داشتند، شناسایي که در این راستا 10 نفر 
نیز دستگیر و ۳۵2 کارت جعلي باطل شدند. به گفته 
وی، آمار کشف دسیسه و تقلب در طول سال گذشته، با 
توجه به حجم باالي درخواست هاي مشموالن، بسیار 
ناچیز بود. صدرالسادات تصریح کرد: همچنین به منظور 
کاهش سوء استفاده هاي احتمالي در فرآیند رسیدگي 
به معافیت پزشکي، اقدامات موثري را در دستور کار 
خود قرار داده ایم که برخي از آنها در اس��تان تهران 
در حال اجرا اس��ت. وي اس��تفاده از بیمارستان هاي 
نیروهاي مسلح براي معاینات تخصصي و برقراري 
ارتباط سیس��تمي در تبادل اطالع��ات و مکاتبات با 
بیمارستان هاي یاد ش��ده را یکي از اقدامات صورت 
گرفته عنوان داشت و افزود: نتایج معاینات پزشکي 
بیمارس��تان ها نیز، از طریق پیک و یا نماینده تعیین 
ش��ده وظیفه عمومي تحویل وظیفه عمومي استان 
داده مي ش��ود که البته این ش��یوه در حال حاضر در 
اس��تان تهران در حال اجرا است و انشاءا.... در آینده 
نزدیک در سایر استان ها نیز اجرا خواهد شد. رییس 
س��ازمان وظیفه عمومي با اشاره به اهمیت معاینات 
اولیه پزش��کي مشموالن تصریح کرد: تعیین 1۵00 
نفر پزشک نظامي به عنوان پزشک، گام مهمي برای 
بهبود وضعیت معاینه اولیه مشموالن و کاهش دسیسه 

و تقلب است. 

اصفهان امروز: فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان از 
پلمپ یک کارگاه تولید چیپس غیر بهداشتي و دستگیري 
شش نفر در این رابطه خبر داد. سرهنگ حسن یاردوستي 
گفت: در پي کسب خبري مبني بر راه اندازي مرکز تولید 
و نگه��داري چیپس هاي غیر مجاز و غیر بهداش��تي، 
ماموران پ��س از تحقیقات، با هماهنگي مقام قضایي 
کارگاه مذکور را مورد بازرس��ي ق��رار دادند. وي اظهار 
داشت: در این محل مقدار 140 کیلوگرم چیپس آماده 
بسته بندي و تعداد 100 کارتن بزرگ حاوي بسته هاي 
چیپس، تعدادي دستگاه هاي تولید و بسته بندي چیپس، 
مقادیر زیادي مواد اولیه شامل گوني هاي حاوي سیب 
زمیني و روغن هاي جامد با شرایط کاماًل غیر بهداشتي 
کش��ف و جمع آوري ش��د. وي افزود: گردانندگان این 
کارگاه به شکل کاماًل غیر بهداشتي اقدام به تولید چیپس 
کرده و آنها را در بسته بندي هاي به ظاهر بهداشتي روانه 
بازار مي کردند. سرهنگ یاردوستي گفت: با دستور مقام 
قضایي کارگاه مذکور پلمپ و در این خصوص شش نفر 
دستگیر و جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضایي 

معرفي شدند.

عضو ش��وراي اسالمي شهر اصفهان گفت: دیزلي 
شدن اتوبوس هاي گازس��وز اصفهان برخالف مباحث 
زیست محیطي است و این موضوع نباید تهدیدي براي 
محیط زیست اصفهان باشد. غالمرضا شیران با اعالم 
این مطلب اظهار داشت: دیزلي شدن اتوبوس هاي گازسوز 
اصفهان باید به صورت کارشناس��ي بررسي شود این در 
حالي است که دیزلي شدن اتوبوس ها درصد آالینده هاي 
زیست محیطي را افزایش مي دهد. وي با بیان اینکه نبود 
سوخت مورد نیاز براي اتوبوس هاي گازسوز دلیلي براي 
دیزلي شدن آنها نیست افزود: هنوز هیچ اقدامي براي انجام 
مطالعات اولیه براي دیزلي شدن این اتوبوس ها انجام نشده 
لذا این موضوع نباید نادیده گرفته شود. به گزارش ایمنا، 
عضو ش��وراي اسالمي شهر اصفهان با تاکید بر اینکه 
اصفهان در زمینه تامین سوخت مورد نیاز اتوبوس هاي 
گازسوز با مشکالت بس��یاري مواجه است عنوان کرد: 
مشخصات زیست محیطي سوخت هاي دیزلي و تبدیل 
اتوبوس هاي گازسوز به دیزلي باید مشخص شود. شیران 
با اشاره به اینکه دیزلي شدن اتوبوس هاي گازسوز درصد 
آالینده هاي زیست محیطي کالنشهر اصفهان را افزایش 
مي دهد ادامه داد: دیزلي ش��دن اتوبوس هاي گازس��وز 
اصفهان برخالف مباحث زیس��ت محیطي است و این 
موضوع نباید تهدیدي براي محیط زیست اصفهان باشد. 
وي با بیان اینکه شهرداري اصفهان باید براي رفع معضل 
اتوبوس هاي گازسوز شهر چاره اندیشي کند گفت: بودجه ها 
و اعتبارات الزم باید از سوي شهرداري براي تامین سوخت 
مورد نیاز این اتوبوس ها اختصاص داده شود تا اتوبوسراني 
ناچار به دیزلي کردن اتوبوس هاي گازسوز خود نباشد. عضو 
شوراي اسالمي شهر اصفهان با تاکید بر اینکه دیزلي شدن 
اتوبوس هاي گازسوز آثار نامناسبي را بر شهر دارد افزود: 
انتقال از یک سوخت به سوخت دیگر هزینه بر و زمان بر 

بوده و در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.

توره��ای ماهیگی��ری غیرمجاز در دریاچه س��د 
زاینده رود کشف و ضبط شد. محیط بانان محیط زیست 
شهرستان فریدن طی گشت و کنترل شبانه بر روی 
دریاچه سد زاینده رود موفق به کشف و جمع آوری چهار 
دسته تور ماهیگیری از دریاچه زاینده رود شدند. بنابراین 
گزارش این چهار دسته تور ماهیگیری جمع آوری شده 
به طول 1۵00 متر از سطح این دریاچه بودند. گفتنی 
اس��ت بر اساس قوانین حفاظت از تنوع زیستي، صید 

آبزیان بدون کسب مجوزهای قانونی، ممنوع است. 
   

   خــــبر

خبرکوتاه

اصفهان امروز: یک س��ال از اجرای نظام آموزشی 6.۳.۳ 
در مدارس کش��ور می گذرد و هم اکنون زمان ارزیابی نظامی 
فرارسیده که در طول یک سال گذشته صحبت از غیرقانونی 
ب��ودن آن بود؛ قرار اس��ت ۳.۳.۳.۳ جایگزین 6.۳.۳ ش��ود تا 
داستان تغییر س��اختارها ادامه یابد. یک سال از اجرای نظام 
آموزش��ی 6.۳.۳ در سطح مدارس کش��ور می گذرد؛ نظامی 
ک��ه از همان ابتدای ورودش به س��اختار آموزش و پرورش، 
با مخالفت های سرس��ختانه کارشناسان آموزشی و اعضای 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همراه شد. اما تمام این 
مخالفت ها نتوانست عزم جزم مسئوالن آموزش و پرورش را 
برای اجرای این نظام خدشه دار کند و اینگونه بود که 6.۳.۳ 
وارد مدارس کش��ور ش��د. از زمان ورود این مهمان ناخوانده 
به مدارس کش��ور تا هم اکنون که یک سال از اجرای 6.۳.۳ 
می گذرد، اعتراضات همچنان ادامه دارد و به اذعان بسیاری از 
کارشناسان و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، 
آم��وزش و پرورش برای اجرای نظ��ام 6.۳.۳ و اضافه کردن 
یک پایه به مقطع ابتدایی برای جبران کمبود کالس ها مجبور 
شد تا فضاهایی را که کاربری کالس درس ندارند به کالس 
درس تبدیل کند و از سوی دیگر برای کمبود معلمان ابتدایی 
نیروهایی همچون دفتردار یا کارمندان سازمان دانش آموزی 
را ب��ا گذران��دن دوره کوتاه مدت آم��وزش ضمن خدمت به 
وادی معلمی آن هم در مقطع حس��اس ابتدایی دعوت کند. 
تغییر شتابزده کتاب های درس��ی آن هم بدون بررسی های 
کارشناسی الزم موضوع دیگری بود که اعتراضات بسیاری 
را به همراه داش��ت. حال با گذشت یک سال از زمان اجرای 
6.۳.۳ در مدارس کشور زمان ارزیابی رسیده تا بتوان بررسی 
کرد که این نظام یک س��ال پس از اجرا چه دس��تاوردها و 

آسیب هایی داشته است؟
  معلمان از 6.3.3 چه می گویند؟

یک��ی از معلمانی که در یکی از مدارس قرآنی مش��غول 
تدریس است، می گوید: آموزش های ضمن خدمتی که برای 
معلمان پایه ششم برگزار کردند به هیچ عنوان به درد نمی خورد. 
وی می افزاید: متاس��فانه در پایه شش��م با مقوله بی سوادی 
معلمان مواجه هستیم و آموزش و پرورش برای جبران کمبود 
معلم در پایه شش��م افرادی ک��ه را اصال معلم نبودند مانند 
دفت��ردار یا کارمند آموزش و پرورش را با برگزاری دور ه های 
ضمن خدمت برای تدریس وارد این پایه کرد. این معلم ادامه 
می دهد: برای مقطع ابتدایی که زیربنای علمی دانش آموزان را 
تشکیل می دهد باید از نیروهای باتجربه استفاده کرد، دفتردار 

مدرسه مناسب تدریس برای دوره ابتدایی نیست. بی توجهی 
به نظرات معلمان در تالیف کتاب های درسی ششم دبستان و 
محتوای سنگین این کتاب ها از جمله مشکالت دیگری است 

که در طول یک سالی که از اجرای نظام 6.۳.۳ می گذرد بارها 
از سوی معلمان بیان شده اما مسئوالن آموزش و پرورش این 
مسئله را که برخی از کتاب های پایه ششم از جمله ریاضی 
محتوای دش��واری دارد را نمی پذیرند، از سوی دیگر معلمان 
پایه ششم از اینکه یک معلم باید کتاب های دشوار این کالس 

را تدریس کند ناراضی هستند.
یکی از معلمانی معلمی که در پایه سوم ابتدایی مشغول به 
تدریس است، با اشاره به اینکه کتاب ها و نظام ها در آموزش و 
پرورش تغییر کرد اما در این میان کمتر نظرات معلمان را جویا 
شدند، می گوید: کتاب های برخی از پایه های ابتدایی نسنجیده 
تغیی��ر کرده به گونه ای که حجم مطالب زیاد اس��ت و حتی 
برخی از مطالب سنگین تر از حد توان دانش آموزان است؛ نظام 
ارزشیابی توصیفی در مقطع ابتدایی نیز مشکل دیگری است 

که این روزها معلمان با آن مواجه هستند چرا که واقعا ارزیابی 
دانش آموز بدون دادن نمره کار قابل قبولی نیست. این معلم 
معتقد اس��ت که زیر بنای نظام آموزشی معلم مقطع ابتدایی 

است اما این روزها کمترین توجه به آنها می شود، من در طول 
هفته حتی دو س��اعت فرصت نمی کنم که به کالس های 

دانشگاهم بروم.
  بحران بلوغ در 6.3.3

قرار گرفتن دانش آموزان کالس ششم در کنار دانش آموزان 
کالس اول دبس��تان و تجربه های ناخوش��ایندی که برای 
دانش آموزان کالس اول ایجاد شد از سایر مسائلی است که 
کارشناس��ان و معلمان به آن اذعان دارند. اغلب کارشناسان 
آموزشی و روانشناسان معتقدند که تحصیل دانش آموزان پایه 
ششم در کنار سایر دبستانی ها آینده خوبی نخواهد داشت چرا 
که اغلب دانش آموزان این پایه با مس��ائل دوران بلوغ دست 
به گریبان هستند که ممکن اس��ت این بحران ها منجر به 
مشکالت اخالقی شود که در چنین مواردی به صالح نیست 

دانش آموزان پایه های پایین تر با آنها هم مدرسه شوند. محمد 
آتشک، کارشناس آموزشی درباره نگرانی والدین دانش آموزان 
از تحصیل دانش آموزان پایه ششم در کنار سایر دبستانی ها 
و امکان بروز آسیب رفتاری در میان دانش آموزان پایه هایی 
پایین تر اظهار  می کند: اختالف سنی میان دانش آموزان پایه 
ششم با سایر دبستانی ها از واقعیت های نظام آموزشی 6.۳.۳ 
اس��ت که باید آن را پذیرفت. وی می افزاید: از ابتدا قرار بود 
نظام آموزشی به 4 دوره ۳ ساله تبدیل شود اما وزارت آموزش 
و پرورش در شرایط کنونی نتوانست شرایط را برای ایجاد این 
نظام فراهم کند بنابراین به ناچار دانش آموزان ۷ ساله در کنار 
دانش آموزانی قرار می گیرند که ۵ سال از آنها بزرگتر هستند و 

دچار مسائل بلوغ هستند.
  کارشناسان درباره 6.3.3 چه می گویند؟

محمود فرش��یدی، وزیر آم��وزش و پ��رورش در طول 
س��ال های 8۵ تا 8۷ می گوید: هرگونه شتابزدگی در اجرای 
سند تحول بنیادین به ضرر نس��ل آینده است؛ در آموزش و 
پرورش اجازه نداریم آزمون و خطا کنیم چرا که این موضوع 
به ضرر دانش آموزان اس��ت؛ باید ابتدا طرح ها را در مقیاس 
کوچک مثال س��ال نخست در ۵ درصد مدارس اجرا کنیم و 
بعد از 4 سال آن را به کل کشور تعمیم دهیم، هر کاری که 
در آموزش و پرورش انجام می دهیم باید قانونمند باشد البته نه 
قانون آموزش و پرورش که وزیر بعدی آن را عوض کند بلکه 
باید به تصویب مراجع رسمی قانون گذاری مانند شورای عالی 
انقالب فرهنگی و مجلس شورای اسالمی برسد در حالی که 
6.۳.۳ مصوبه قانونی نیس��ت ولی سند و برنامه درسی ملی 

مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی است.
وی می افزاید: س��ند تحول بنیادین ب��رای اجرای نظام 
آموزش��ی ۳.۳.۳.۳ تاکید دارد که  بای��د آن را به تدریج اجرا 
کرد و در اجرای س��ند نباید شتابزدگی کرد؛ باید توجه داشت 
که اجرای برنامه های تحول��ی در آموزش و پرورش ممکن 
است 1۵ سال طول بکشد؛ برای اجرای سند تحول بنیادین 
باید اس��ناد پایین دستی مانند نظام تربیت معلم، نظام اداری 
و ارزش��یابی تدوین می شد و توسط مجلس یا شورای عالی 
آم��وزش و پرورش تصویب و ب��ه صورت قانون درمی آمد تا 
الزم االجرا باش��د اما در وضعیت کنونی که زیرساخت های 
پایین تر تصویب نشده هر لحظه ممکن است دچار تغییر شوند، 
هم اکنون شاهدیم ساختار 6.۳.۳ چون توجیه قانونی نداشت 
در حال تغییر به ساختار ۳.۳.۳.۳ است، این تکرارها و آزمون و 

خطاها در جمعیت زیاد دانش آموزان به صالح نیست.   

سرنوشت نظام آموزشی ۶.3.3 یک سال پس از اجرا

نابودی آینده دانش آموزان در طوفان آزمون و خطا 

اصفهان امروز: سرپرست کمیته امداد امام خمینی)ره( 
گفت: 64 میلیارد تومان اعتبار برای اشتغالزایی مددجویان 
زیرمجموعه این نهاد حمایتی در استان اصفهان اختصاص 
یافته است. حس��ین انواری در حاشیه بازدید از نمایشگاه 
توانمندي هاي کمیته امداد اس��تان اصفهان با اش��اره به 
تخصی��ص اعتبار 64 میلی��ارد تومانی کمیت��ه امداد امام 
خمینی)ره( به اش��تغال زایی در اس��تان اصفه��ان اظهار 
داشت: پیشنهاد شده است که 40 درصد حقوق کارمندان 
به عنوان مستمری به مددجویان پرداخت شود که دولت 
تا کنون با آن موافقت نکرده اس��ت. انواری با بیان اینکه 
زمینه مشارکت با کمیته امداد هم به لحاظ پرداخت های 
مالی و هم عمرانی در اس��تان اصفهان قابل توجه است،  
افزود: متاس��فانه از تمام پتانس��یل های موجود در استان 

اصفهان برای مشارکت با کمیته 
امداد استفاده نشده اما این استان 
در زمینه اشتغال زایی از استان های 
برتر اس��ت و خیریه های بس��یار 
فعالی دارد. وی با اش��اره به اینکه 
کمیته ام��داد اس��تان اصفهان با 
سرپرس��ت  زن  ه��زار 600   1۹
خانوار بیمه ش��ده رتبه نخست را 
در میان س��ایر استان های کشور 
دارد، خاطرنشان کرد: سال گذشته 

10 میلیارد و ۵00 میلیون تومان در این استان برای بیمه 
تامی��ن اجتماعی هزینه ش��ده و دو ه��زار و 800 نفر نیز 

بازنشسته شده اند.
 توقف وام اشتغال به دلیل توقف اعتبارات 

بانکی
وی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت های خ��ود اظهار 
داش��ت: وام اش��تغال کمیته امداد از مناب��ع بانکی تامین 
می ش��ود و در صورتی قرض الحس��نه ها و بانک ها منابع 

مال��ی خ��ود را کاهش و یا بر اس��اس منافع خ��ود آن را 
متوق��ف کنند این نهاد نیز مجبور ب��ه کاهش و یا توقف 
ارایه وام های اش��تغال مي شود. انواری تاکید کرد: خدمات 
کمیته امداد خانواده محور است زیرا اگر بتوان از مشکالت 
درون خانواده پیش��گیری یا این مشکالت را درمان کرد 
از بس��یاری از آس��یب های اجتماعی  پیشگیری می شود. 
وی با بیان اینکه کمیته امداد در حد توان خود سعی دارد 
مشکالت و آسیب های درون خانواده ها را کاهش دهد اما 
این بحث بخشی نیست و تمام دستگاه ها باید وارد عمل 
شوند، افزود: کمیته امداد تالش می کند تا با ارایه خدمت به 
خانواده ها ناهمخوانی به جود آمده ناشی از رشد اجتماعی 

سریع و رشد کند  اقتصادی را کاهش دهد.
سرپرس��ت کمیته امداد امام خمینی)ره( با اش��اره به 
بهبود  آرام��ش،  ایج��اد  اهمیت 
روابط و ثبات در خانواده تصریح 
کرد: اگر هسته اصلی جامعه ثبات 
داشته باشد بسیاری از مشکالت 
کشور حل می شود و کمیته امداد 
برای رفع بخش��ي از مشکالت، 
انج��ام فعالیت های مش��اوره ای 
برای مدد جویان خود را در دستور 
کار ق��رار داده اس��ت. ان��واری با 
اشاره به بیش از یک میلیون زن 
سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد گفت: اگر بتوان 
زن��ان توانا را وارد چرخه کار کرد و مهارت اداره خانواده را 
به آن ها آموزش داد، ارزش ها در هسته اصلی جامعه و به 
دنبال آن در محالت و ش��هرها پایه گذاری و مش��کالت 
اجتماعی کاهش می یابد. وی با اش��اره به پیشنهاد ایجاد 
۵00 هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد گفت: این امر 
توسط ش��ورای اشتغال تصویب شد اما بانک ها در برخی 

موارد منابع مالی مورد نیاز را تامین نکردند.   

اصفهان امروز: مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان 
گفت: در س��ه ماه نخست س��ال جاری، مرگ و میر بر اثر 
حوادث در اس��تان اصفهان در مقایسه با سه ماهه نخست 
سال گذشته کاهش داشته اس��ت. علی سلیمان پور دیروز 
در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 818 جس��د در س��ه ماه 
نخست سال جاري مورد معاینه قرار گرفته است، ادامه داد: 
این میزان نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 6/۳ درصد 
کاهش یافته است. وی تعداد فوت شدگان ناشي از حوادث 
ترافیکي در س��ه ماه نخست امسال را 284 نفر عنوان کرد 
و اظهار داش��ت: این میزان نس��بت به مدت مش��ابه سال 
گذش��ته ۳/4 درصد کاهش یافته اس��ت. سلیمانپور با بیان 
اینک��ه 41 درصد از فوت ش��دگان حوادث ترافیکي راننده، 
۳۵/6 درصد سرنشین و 22/۷ درصد عابران پیاده هستند، 
تصریح کرد: ش��ایع ترین علت فوت اف��راد ضربه وارده به 
س��ر آنها بوده اس��ت. وي همچنین به صدور مجوز سقط 
درماني در اصفهان اش��اره کرد و گف��ت:: این مجوز فقط 
براي جنین ه��اي ناقص الخلقه، عقب افتاده و بیماري هاي 
مزمن مادران باردار صادر مي شود که سن جنین باید کمتر 
از چهارماه باش��د. وي با بیان اینکه در سه ماه ابتداي سال 
جاري ۹۹ نفر براي دریافت این مجوز به پزش��کي قانوني 

مراجعه کردند که براي 8۵ نفر آنها مجوز صادر ش��د، ادامه 
داد: س��ن آمار س��قط درماني نس��بت به مدت مشابه سال 
گذش��ته ۳0 درصد افزایش داش��ته اس��ت. وی در بخش 
دیگری از صحبت های خود گفت: ساختمان جدید این اداره 
کل ب��راي تکمیل نیازمند 1۵0 میلیارد ریال اعتبار اس��ت. 
سلیمانپور افزود: در صورت تامین اعتبار این پروژه کمتر از 
یک س��ال و نیم آینده به بهره برداري خواهد رسید. وي با 
بیان اینکه این مجموعه نیازمند زیرساخت هاي متناسب با 
شرح وظایف، تجهیزات تخصصي و نیروي انساني کارآمد 
اس��ت، ادامه داد: این نهاد در س��ال هاي گذشته نیروهاي 
متخصص زیادي را تربیت کرده اس��ت. مدیرکل پزشکي 
قانوني اصفهان افزود: در سال هاي گذشته اقدامات خوبي 
براي بازسازي، نوسازي و توسعه فضاهاي فیزیکي این نهاد 
صورت گرفته اس��ت. س��لیمانپور با بیان اینکه این نهاد در 
چه��ار حوزه فني و تخصصي ارائ��ه خدمت مي کند، اظهار 
داش��ت: پر تراکم ترین واحد این مجموعه بخش معاینات 
سرپایي اس��ت. وي افزود: در سه ماه نخست سال جاري، 
۳۷ ه��زار و 421 نفر به بخش معاینات س��رپایي این نهاد 
مراجعه کردند که نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 2/۷ 

درصد افزایش داشته است.   

سرپرست کمیته امداد امام خمینی)ره( کشور خبر داد

اختصاص ۶4 میلیارد تومان برای اشتغالزایی 
مددجویان در اصفهان

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان خبر داد

کاهش مرگ و میر بر اثر حوادث در استان اصفهان

گزارش

مدیر گروه طرح فراگیر دانشگاه پیام نور این مرکز در پاسخ به این سوال که تفاوت و مزیت طرح 
فراگیر با کنکور چیست، توضیحات کاملی را در قالب جدول ذیل اظهار داشت:

طرح فراگیر پیام نورکنکور سراسری

منابع آزمون در کنکور سراسری برای 
متقاضیان کارشناسی ارشد از دروس 

کارشناسی می باشد.

در دوره های فراگیر منابع آزمون از ترم اول 
رشته انتخابی داوطلب در مقطع تحصیلی باالتر 

می باشد و داوطلب این امکان را دارد که به جای 
تمرکز بر روی دروس کارشناسی دروس ترم 

یک کارشناسی ارشد را مورد مطالعه قرار دهد که 
عالوه بر کاهش حجم منابع باعث کاهش طول 

زمان کسب مدرک نیز می گردد.

مطالعه 40 کتاب مرجع که در صورت 
قبولی دانشجو تازه در ابتدای راه 
کارشناسی ارشد قرار می گیرد.

مطالعه 5 تا 9 کتاب برای امتحان ورودی طرح 
فراگیر که در صورت کسب معدل مقرر به عنوان 
واحدهای ترم یک پذیرفته و از واحدهای دوران 

تحصیل کسر می شود.
در کنکور سراسری ابتدا داوطلب آزمون 

می دهد و بعد از اعالم رتبه در صورت 
کسب امتیازات الزم، اقدام به انتخاب 
رشته تحصیلی دانشگاهی می نماید.

در طرح فراگیر بدون کنکور داوطلب از همان 
ابتدا می تواند متناسب با عالقه و توانایی علمی 
خود از میان رشته/ شهرهای موجود چند رشته/ 

شهر مورد نظر را انتخاب نماید.
در کنکور سراسری برای متقاضیان 
کارشناسی ارشد از جهت تعیین گروه 

آزمایشی و نوع رشته تحصیلی مقطع باالتر 
محدودیت هایی وجود دارد.

در طرح فراگیر بدون کنکور این محدودیت وجود 
ندارد و هر دانش پذیر بدون توجه به نوع مدرک 
قبلی می تواند در رشته مورد عالقه خود در مقطع 

کارشناسی ارشد و دکتری ادامه تحصیل دهد.
امکان تحصیل همزمان دانشجویان 

دیگر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 
در یک زمان وجود ندارد.

امکان تحصیل همزمان دانشجویان دیگر 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، در رشته ای 

دیگر در دانشگاه پیام نور وجود دارد.

طرح فراگیر پیام نورکنکور سراسری

شهریه دانشگاه های شهریه ای سنگین 
می باشد.

شهریه به نسبت دانشگاه های شبانه/آزاد/ 
غیرانتفاعی و دیگر دانشگاه هایی که شهریه 

دریافت می دارند بسیار کمتر می باشد.
کنکور نمره منفی دارد یعنی به ازاء سه 
تست اشتباه یک تست صحیح حذف 

می شود.
امتحان پایان ترم طرح فراگیر نمره منفی ندارد.

حضور در کالس اجباری است و 3 
جلسه عدم حضور در کالس سبب حذف 

درس می گردد.

از ترم دو به بعد حضور در کالس الزامی نیست 
و با استفاده از تکنولوژی آموزشی کتاب ها به 

صورت خود خوان طراحی شده است.
این عضو هیات علمی برخی از رشته های کارشناسی ارشد را به این شرح معرفی کرد: مدیریت 
)EMBA,MBA، دولتی ، بازرگانی و IT( مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، مهندسی عمران، 
مهندسی معماری، مهندسی مکانیک، مهندسی کشاورزی گرایش بیوتکنولوژی، زیست جانوری و 
بیوشیمی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، علوم اقتصادی، برنامه ریزی شهری، زبان و 
ادبیات فارسی، آموزش زبان انگلیسی )Teaching(، علوم تربیتی، روانشناسی و ... جهت انتخاب 
وجود دارد.معاونت پژوهشی طرح فراگیر پیام نور این مرکز در باره استرس داوطلبان به واسطه 
امکان عدم قبولی در کنکور ورودی 92 که مشمولیت نظام وظیفه و نگرانی خانواده ها را در پی 
خواهد داشت، اظهار داشت: با توجه به اینکه گروه مشاوران، کارشناسان و مدیران این مرکز اولین 
گروه برگزار کننده طرح فراگیر در استان می باشند و عنایت به طراحی خدمات نوین آموزشی در 
این مرکز و آمار قابل مالحظه دانش پذیران این موسسه در سال های گذشته که قبولی صد در صد 
در اکثر رشته ها را به همراه داشته، جای هیچ گونه دلشوره و نگرانی برای داوطلبان وجود نداشته و 
آنان می توانند با استفاده از امکانات آموزشی، تجربه اساتید ممتاز و آزمون های برنامه ریزی شده 
رایگان و با مطالعه 4 تا 6 کتاب مرجع و کسب معدل باالتر از 14 در مقطع کارشناسی ارشد وارد 
دانشگاه شده و به اهداف تحصیلی خود دست یابند و از معافیت تحصیلی برخوردار شوند.این استاد 
دانشگاه در پایان گفت و گوی خود افزود: وجود اساتید مجرب و ممتاز دانشگاه های معتبر )که 
مولف کتب کمک آموزشی دانشگاه پیام نور هستند( در این مرکز راه دانش پذیران را جهت کسب 
 EMBA & حد نصاب های الزم هموارتر خواهد نمود. یکی از نمونه های کتب منتشر شده کتاب
MBAویژه داوطلبان رشته های MBA، مدیریت اجرایی )EMBA( و بازرگانی در مقطع ارشد 
است که تنها کتاب جامع برای داوطلبان این رشته ها در کشور است و توسط مولفان مجرب و 
انحصاری این مرکز )استاد فلسفی نژاد و استاد دلوی( تالیف شده است و وجود این اساتید همچون 
سال های گذشته منتج به کسب 19 رتبه تک رقمی کشوری در مقطع کارشناسی ارشد و 68 رتبه 

تک رقمی در مقطع کارشناسی توسط دانش پذیران این مرکز در سال گذشته شده است.

مرکز مشاوره و ثبت نام دوره های دانش پذیری طرح فراگیر پیام نور     6286675/6278593    ساعت پاسخگویی: 8-19:45

شرایط ورود به دانشگاه دولتی پیام نور در مقطع فوق لیسانس
بدون حضور در کنکور سراسری در کلیه رشته ها اعالم شد.

مرکز آموزش عالی آزاد نوین صدرا اسپادانا

خبرویژه
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طـــال و ارز

بورس

بیـــمه

معرفی محصول

تازه ترین قیمت طال و ارز 
در بازار

شاخص بورس در ایستگاه 54 
هزار و 235 واحد 

تسریع پرداخت خسارت بیمه
 با سرمایه گذاري در بورس 

گوشی  هوشمندی که در 
خاموشی هم گوش

 به فرمان است

حمل و نقل گردگشری

تحــلیــــل

آخرین تغییرات در نرخ طال و سکه بیانگر ثبات 
نسبی قیمت ها نسبت روز گذشته است. به گزارش 
ایس��نا، ارزش طال در ایران نس��بت به روز گذشته 
به دلیل ثب��ات قیمت اونس جهانی و قیمت ارز در 
بازار آنچنان تغییری نداشته است اما در ساعت 11 
دی��روز به یکباره ارزش طال افزایش یافت و دوباره 
رون��د نزولی ب��ه خود گرفت تا جای��ی که به اولین 
قیمت روز رسید. بر این اساس هر قطعه سکه تمام 
طرح جدیدیک میلیون و 82 هزار تومان، سکه تمام 
طرح قدیم یک میلیون و 4۵هزار تومان، نیم سکه 
۵68 هزار تومان، ربع سکه ۳68 هزار تومان و سکه 
گرمی 248 هزار تومان معامله می ش��ود. همچنین 
هر گرم طال 18عیار 102ه��زار و ۷۳0 تومان، هر 
مثقال طال 44۵ هزار تومان و اونس جهانی 128۷ 
دالر و 10 س��نت ارزش گذاری شده است. در بازار 
آزاد نی��ز هر دالر ۳2۷0 تومان و یورو 42۷۵ تومان 

به فروش می رسد.

ش��اخص کل بورس دیروز )سه شنبه 2۵ تیرماه ( 
به صورت مجدد روند کاهش��ي گرفت و با ۵ صدم 
درصد افت ب��ه ۵4 هزار و 2۳۵ واحد بازگش��ت. به 
گزارش ایرنا، ش��اخص ب��ازار اول نیز ب��ا ۵8 صدم 
درصد افت42182/8  واحد و ش��اخص بازار دوم نیز 
با 2۹ صدم درصد کاهش به۹4۹6۷/۵ واحد رس��ید. 
ش��اخص صنعت دیروز با ۵1 ص��دم درصد کاهش 
به4۵۹68/6 رسیده اس��ت. مجموع تعداد معامالت 
6۵606 معامل��ه و ارزش کل بازار نیز2/64۳/۵66 
میلیارد ریال است. در حالي که سهام شرکت هاي 
بیمه دانا، لنت  ترمزایران ، س��رمایه گذاري پردیس، 
س��رمایه گذاري  صنعت  نفت ، تج��ارت الکترونیک 
پارس��یان، داروپخش ، صنعتي  بهشهر، کارخانجات  
تولیدي  شیش��ه  رازي ، لبنیات  پاك و شیرپاستوریزه  
پگاه  خراس��ان بیش��ترین قیمت را در بازار داشت. 
سهام ش��رکت هاي قند نیشابور، معدني و صنعتي 
گل گهر، تکنوتار، تولید مواداولیه  و الیاف مصنوعي، 
ایران  تایر، نیرو محرکه ، ایران  خودرو، س��خت  آژند، 

سیمان  دورود، افست نیز کمترین قیمت را داشت.

رییس کل بیم��ه مرکزي از ش��رکت هاي بیمه 
خواست تا با سرمایه گذاري در بورس پرداخت خسارت 
را تس��ریع کنند. به گزارش ایرنا، سید محمد کریمي 
اظهارکرد: بیمه مرکزي عالقه مند است شرکت هاي 
بیمه اي براي پرداخت سریع خسارت به بیمه گذاران 
بیشتر از گذشته در بورس واوراق بهادار سرمایه گذاري 
کنند. وي ادام��ه داد: به همین دلیل بیمه مرکزي به 
شرکت هاي بیمه اي اجازه داده تا ۵0 درصد معامالت 
شرکت هاي بیمه اي را در بورس انجام دهند. رییس 
کل بیمه مرکزي با بیان آنکه براساس سیاست هاي 
اجراي اصل 44 قانون اساسي، براي جلوگیري از تکثر 
سرمایه باید گروه ها فعال شوند، افزود: این امر سبب 
شده تا سهامداران شرکت هاي بیمه امکان سهامداري 
بیش از 20درصد را نداشته باشند. وي ادامه داد: با توجه 
به این امر ش��رکت ها پس از جم��ع آوري حق بیمه 
ها مي توانند با نظارت فعالیت کرده و سرمایه گذاري 
هایي را انجام دهند. کریمي اظهار داشت: از آنجایي که 
سود شرکت هاي بیمه اي ناشي از عملیات بیمه گري 
نیست، بنابراین این شرکت ها باید در سایر حوزه هاي 

اقتصادي سرمایه گذاري کنند.

محصول یاد ش��ده می تواند به فرمان های صوتی 
کاربر گوش دهد و حتی وقتی که در حالت آماده باش 
به سر می برد و نمایشگر گوشی هم خاموش است، باز 
هم از این فرمان ها پیروی کند. به گزارش سلوالر – 
نیوز، پیشرفته ترین گوشی هوشمند شرکت موتوروال 
که این روزها مراحل تولید آن دنبال می شود، امکانات 
قابل مالحظه ای را در خود جا داده اس��ت که در یک 
فیلم ویدیویی روی ش��بکه های اجتماعی قابل رویت 
است. مهم ترین پیشرفتی که در این گوشی هوشمند 
موس��وم به Moto X به چشم می خورد این است 
که محصول یاد ش��ده می تواند به فرمان های صوتی 
کاربر گوش دهد و حتی وقتی که در حالت آماده باش 
به سر می برد و نمایشگر گوشی هم خاموش است، باز 
هم از این فرمان ها پیروی کند. در این فایل ویدیویی 
نشان داده شده است که کاربران با این گوشی هوشمند 
می توانند با گفتن جمله »بسیار خوب! هم اکنون سراغ 
گوگل برو...« جست وجوی اینترنتی خود را آغاز کنند. 
البته باید توجه داش��ت که این قابلیت فقط برای یک 
کارب��ر انفرادی مفید اس��ت و در مکان های ش��لوغ و 
عمومی، مراکز خرید،  سالن های همایش و ... می تواند 
با دریافت پیام های صوتی فراوان دچار مش��کل شود. 
الزم به ذکر اس��ت که سیس��تم دریافت فرمان های 
صوتی آیفون هم اکنون می تواند تماس های دریافتی را 
نشان دهد، وارد بخش پیام ها شود و صفحات کاربر در 

شبکه های اجتماعی را به نمایش بگذارد.

3 اقتصاد

روش های یادگی��ری هر روز 
رو به تکامل است و با توجه به 
تغییر رویکرد های اقتصادی و اجتماعی باید در جستجوی 
راهکارهایی اثر گذارتر بود. یکی از دشوارترین آموزش ها 
در بخش مدیریت و اقتصاد است که آموزش های تئوریک 
و مطالعاتی فرد را آنچنان که الزم و کافی اس��ت با دنیای 
واقعی تجارت و کار آشنا نمی کند. بنابراین باید برای ارتقا 
توانمن��دی نیروی انس��انی، وی را در ش��رایط نزدیک به 
واقعیت قرار داد و چال��ش های کاری و اقتضائات موجود 
برای تصمیم گیری را برای مدیریت الگوسازی کرد. یکی 
 ILO از راهکارهای کنونی که از استاندارد سازمان جهانی
نیز برخوردار است بازی های کسب و کار و مدیریت مالی 
است که عالقمندان را در دنیای شبیه سازی شده تجارت 
قرار می دهد. عل��ی زارعی، مدرس کارآفرینی و خالقیت 
برای اولین بار در ایران این بازی را به اجرا در آورده اس��ت 
و تصمیم دارد در آینده نه چندان دور لیگ مسابقات کسب 
و کار را در ایران راه اندازی کند. در ادامه گفتگوی ما با این 
مدرس مطرح این روزهای کشور و جزییات مراسم دومین 
مس��ابقه کس��ب و کار را خواهید خواند. عالقمندان برای 
حضور در این مس��ابقه و بهره مندی از جوایز آن و یا بهره 
گیری از فضای تبلیغاتی و اسپانسری این بازی آموزنده و 
 www.n-javan.com جذاب می توانند به سایت
مراجع��ه و برای ثبت نام و کس��ب اطالعات بیش��تر 

اقدام کنند.
این بازی یک مدلسازی برای کسب و کار 

است
بازی کسب و کار یک بازی گروهی و مشارکتی است 
که مبنای آن شکل گیری کار گروهی و به کارگیری نظر و 
پیشنهاد اعضای گروه برای مدیریت یک کسب و کار شبیه 
س��ازی شده اس��ت. علی زارعی درباره این بازی آموزشی 
اظهار داشت: این بازی مطابق استاندارد سازمان جهانی کار 
طراحی و تدوین شده است. این کارشناس کارآفرینی ادامه 
داد: اصل اساس��ی این بازی، همکاری و مشارکت اعضا و 
در یک کالم کار گروهی با هدف مدلس��ازی برای کسب 
و کار اس��ت. در این بازی افراد با عالقه و اختیار خود می 
توانند اعضای گروه خود را انتخاب کنند و وارد یک فضای 
کسب و کار با حضور تولید کننده، فروشنده، بانک و سایر 
ارکان اقتصادی ش��وند و همان تصمیمات��ی را که باید در 
دنی��ای واقعی و رقابتی بگیرند اینجا نیز اتخاذ کنند. از این 
کارشناس در مورد نحوه برد و باخت در این مسابقه سوال 
کردیم و وی پاسخ داد: در حقیقت این مسابقه برنده و بازنده 
ندارد و هر شخص و گروهی که در آن شرکت می کند می 
تواند خود را برنده این بازی بداند آن هم به یک دلیل ساده 
و آن موضوع یادگیری و کسب تجربه است و این اتفاق را 

پس از اجرای هر مس��ابقه می توان شاهد بود که اعضای 
گروه ها چطور آنچه را در بازی آموخته اند به زبان می آورند 

و از سوی دیگر دچار هیجان می شوند. 
قدرت مذاکره و محاسبات مالی مهمترین 

مهارت برای پیروزی است
زارعی در توضیح مهارت های مورد نیاز برای این بازی 
گفت: شاید در ابتدای ش��روع بازی بیش از هر چیز دیگر 
مهارت های مالی و محاسباتی بیش از هر مهارت دیگر در 
این بازی مورد نیاز باشد اما در ادامه بازی شرکت کنندگان 
متوجه می شوند که بدون همکاری و مذاکره با گروه های 
رقیب نمی توانند کسب و کار مورد نظر خود را رونق دهند 
و بای��د تالش کنند با دریافت وام، اس��تقراض، مذاکره بر 
س��ر قیمت و چانه زنی و تعیین زمان های خرید و فروش 
مدیریت بازی را بر عهده بگیرند و کسانی که هوش مالی 
قویتر و قدرت چانه زنی بیش��تری دارند در این بازی پیروز 

خواهند شد.
ریسک پذیری و چانه زنی گروه آبی را 

پیروز کرد
در ادامه برای دومین بار مسابقه کسب و کار با حضور 
س��ه گروه 6 نفره با س��ر گروهی حمید س��پید نام )گروه 
آبی(، سهراب اسد زاده )گروه قرمز( و سروناز آریافر)گروه 
س��بز( آغاز شد و این بار مسابقه با اسپانسری شرکت بنو 
رایانه تهران و در محل این ش��رکت برگزار شد. مسابقه 
در چن��د هفته کاری تعریف و در هر هفته ش��رایط ویژه 
ای ایجاد ش��د تا گروه ها با در نظر گرفتن ش��رایط برای 
تولید، فروش، دریاف��ت وام و قیمت گذاری و ... تصمیم 
گی��ری کنند. مدیریت و نظارت بر بازی به وس��یله علی 
زارعی صورت گرف��ت و نقش بانک را نیز خود بر عهده 
داشت. این بازی بر محور خرده فروشی و عمده فروشی 
و بر پایه تولید محصولی مانند کاله اجرا شد و سر انجام 
اگر چه تا هفته های پایانی گروه قرمز که در مسابقه اول 
هم کاپ مس��ابقه را برده بود در صدر قرار داش��ت اما در 
هفته پایانی و با چانه زنی و مذاکرات گروه آبی و س��بز و 
به حاش��یه رفتن گروه قرمز که در مذاکره تعلل کرد این 
گ��روه آبی بود که باالترین امتی��از و یا موجودی مالی را 
برای خود فراهم و برنده مس��ابقه ش��د. حمید سپید نام، 
سرپرس��ت گروه آبی و مدیر عامل ش��رکت کاسپید برند 
مستر تیس��تر یا همان آقای خوش خوراك روزنامه آسیا 
پس از دریافت کاپ قهرمانی اعالم کرد: من از همکاری 
و همراهی گروه س��بز تش��کر می کنم زیرا توافق با این 
گ��روه در مذاکرات نهایی عامل پیروزی گروه آبی ش��د. 
این فعال اقتصادی ادامه داد: به نظر من ریس��ک پذیری 
و چانه زنی گروه ما بیش از سایر گروه ها بود و این نکته 
ای است که آقای زارعی هم بر آن را تاکید می کند زیرا 

پذیرش ریس��ک، قدرت چانه زنی ما را در مذاکرات باال 
برد. سپید نام درباره کیفیت بازی گفت: بازی کسب و کار 
یک بازی آموزشی و سرگرم کننده است که تعامالت بین 
گروهی در آن از جذابیت باالیی برخوردار است و شما در 
هنگام بازی با آنکه ۳ تا 4 ساعت طول می کشد احساس 
خستگی و رخوت نمی کنید و مدام ذهنتان درگیر یافتن 

راهکاری برای توسعه کسب و کار است. 
تشخیص تصمیم رقبا کمی دشوار است

س��هراب اسدزاده، سرپرس��ت گروه قرمز و از اساتید 
دانش��گاه و فعاالن اقتصادی است که در اولین مسابقه 
کسب و کار برنده شده بود. وی در رابطه با مسابقه دوم 
و قرار گرفتن در جایگاه دوم اظهار داش��ت: من به نحوه 
اجرا کمی انتقاد دارم چرا که گروه ها در تعامل و مذاکره 
کامال آزاد هس��تند و می توانند هر گونه قراردادی حتی 
با هدف ضرر گروه دیگر منعقد کنند. اسدزاده ادامه داد: 

در بازی اول ما با تمرکز بیشتری نسبت به دیگران بازی 
را اداره کردیم اما در بازی دوم گروه آبی با مهارت مذاکره 
روند ب��ازی را به نفع خود تغیی��ر داد و باید گفت در این 
بازی با مذاکره بین گروه ها تشخیص تصمیم رقبا کمی 
دشوار می شود. سروناز آریافر که سرپرستی گروه سبز را 
برعهده داش��ت و یکی از مدیران فروشگاه های اینترنتی 
آی سرو، نقش نو و مامان پز نیز است، اظهار داشت: باید 
در انتخاب اعضا و مدیریت مذاکرات بین گروهی آگاهانه 
عمل کرد و راهکارهای مختلف را مورد بررسی قرار داد. 
در پایان مس��ابقه علی زارعی ضمن تقدیم کاپ به حمید 
سپید نام و تشکر از شرکت کنندگان اعالم کرد: تصمیم 
دارد این مس��ابقه را به صورت تیم های شرکتی به اجرا 
در آورد و به جای حضور یک گروه دوس��تی و اجتماعی 
ش��رکت ها و برندها را دعوت به تشکیل تیم و حضور در 

مسابقات کسب و کار کند.

گزارش

مسابقه ای برای یادگیری، رقابت و لذت

تجارت پیشگان به لیگ کسب و کار می روند
افرادی که هوش مالی قوی تر و قدرت چانه زنی بیشتری دارند در این بازی پیروز خواهند شد

سینا  ایرانپور انارکی

مدیرعام��ل ش��رکت هواپیمایی ای��ران ایرتور 
از ورود هواپیم��ای آنتونوف 1۵8 به کش��ور برای 
اولین بار خبر داد و گفت:  تا دو ماه دیگر 40 فروند 
هواپیم��ای مس��افری آنتونوف و ای��ران 140 وارد 
کشور می ش��ود. به گزارش ایسنا، سیروس باهری 
اظهار کرد: مهرماه امسال برای اولین بار هواپیمای 
آنتونوف 1۵8 به کشور وارد می شود. وی افزود: 40 
فروند هواپیمای وارداتی شامل 20 فروند هواپیمای 
ای��ران 140 و 20 فروند هواپیم��ای آنتونوف 1۵8 
می شود. به گفته باهری جدید ترین نمونه هواپیمای 
مسافری آنتونوف 1۵8 ظرفیت حمل ۹۹ مسافر را 
دارد و هواپیمای مس��افری ایران 140 نیز ظرفیت 
حمل ۵0 مس��افر با دو نفر خدمه پ��روازی را دارد. 
مدیرعامل ش��رکت هواپیمایی ای��ران ایرتور خاطر 
نشان کرد: هواپیمای مسافری آنتونوف 1۵8 توسط 

اوکراینی ها ساخته می شود.

یک کارش��ناس مس��ایل اقتصادی با تاکید بر 
اینکه مش��کل کش��ور در وضعیت موجود از جنس 
تورم نیست بلکه از جنس رکود است تغییرات نرخ 
ارز و تورم در سال ۹۳ را مورد تحلیل و بررسی قرار 
داد. به گزارش ایسنا، محمد حسین ادیب که پیش 
از این فروپاش��ی مالی در غرب را شش ماه قبل از 
آن در هشت مقاله تحت عنوان« پژوهشی در افول 
اقتص��اد آمریکا » و در دی م��اه ۹1 در اوج قیمت 
دالر، سقوط دالر در تیر ماه ۹2 را پیش بینی کرده 
بود این بار با تش��ریح وضیعیت تورم و ارز به پیش 
بینی نرخ آن در سال ۹۳ پرداخت. این استاد اقتصاد 
دانشگاه اصفهان معتقد اس��ت که از این پس نرخ 
ارز در ایران بستگی به عرضه ارز و حجم نقدینگی 
داش��ته و کنترل تورم تنها بستگی به تناسب رشد 
نقدینگی با عرضه ارز دارد. وی همچنین تاکید کرد 
که با حذف یارانه انرژی قیمت دالر کاهش می یابد 
به ط��وری که با حذف ۵0 درص��د از یارانه انرژی 
نرخ دالر به ش��دت س��قوط خواهد کرد. به اعتقاد 
»ادیب« رقابت ایجاد ش��ده بین بانکها برای سود 
سپرده بیشتر به زودی پایان خواهد یافت و با حذف 
تعدادی از موسسات مالی بخش اعظم نقدینگی در 
عمل حذف ش��ده که ضمن س��قوط دالر در مهار 

تورم نیز به شدت موثر خواهد بود. 
 وی در پاسخ به سوال با توجه به تغییرات اخیر 
در ن��رخ ارز و طال که با کاه��ش نیز همراه بود آیا 
این روند ادامه خواهد داشت، گفت: بررسی تغیرات 
تورم در ایران در گام نخست به عرضه ارز و نیز به 
قیمت نفت مربوط می شود، که باید تورم جهانی را 
آن کسر کرد، اما مقایسه ای بین درآمدهای نفتی در 
س��ال 1۳۵8 و درآمدهای کنونی نشان می دهد که 
نفت 100 دالری کنونی معادل ۳۵ دالر سال ۵8 در 
بازار جهانی قدرت خرید دارد، به عبارت دیگر یک 
بشکه نفت در ش��رایط فعلی، به قیمت های ثابت 
س��ال ۵8 تنها ۳۵ دالر اس��ت در حالی که قیمت 
نفت در این سال حدود 2۵ دالر بوده است بنابراین 
قیمت هر بشکه نفت طی ۳۵ سال گذشته فقط 10 
دالر و یا هر سال تنها 2۹ سنت افزایش یافته است، 
از این رو نباید در مورد قدرت خرید نفت با هر یک 
بشکه 100 دالر اغراق کرد. اما نرخ ارز نه بر اساس 
عرضه ارز، که به قدرت خرید ارز نیز بس��تگی دارد 
و قدرت خرید ارز به حجم نقدینگی وابس��ته است 
بنابراین در شرایطی که عرضه ارز ناشی از صادرات 
نف��ت 6۵ درصد کاهش یافته، نقدینگی و یا قدرت 
خرید دالر نباید افزایش پیدا می کرد. عامل اصلی 
تورم در ایران رشد نقدینگی است و مقایسه ای بین 
تغییرات نقدینگی در سال های اخیر بیانگر آن است 
که میزان آن در س��ال 8۳ ح��دود 68 هزار میلیارد 
توم��ان و اکنون 446 هزار میلیارد تومان اس��ت به 
عبارتی فقط طی هشت سال قدرت خرید ارز، ۵86 
درصد رش��د کرده است.در حالی که درآمد ناشی از 
صادرات نفت نس��بت به سال ۵8 حدود 6۵ درصد 
کاهش یافته نقدینگی طی هش��ت سال اخیر ۵86 
درصد رش��د کرده اس��ت و در جایی که عرضه ارز 
نس��بت به س��ال ۵8، نزدیک به 6۵ درصد کاهش 
و ق��درت خرید دالر ۵86 درصد فقط طی هش��ت 
سال رشد کرده که این فرایند به افزایش نرخ دالر 

انجامیده است.
 پیش بینی می شود در سه تا شش ماه آغاز دولت 
جدید، سیاس��ت های ضد تورمی اعمال شود سپس 
برای مهار رکود، سیاست های تورمی در دستور کار 
قرار گیرد اما در نهایت عوامل سه گانه ضد تورم در 
س��ال ۹۳ و یا حداکثر ۹4 عمل کرده و اقتصاد وارد 
رکود سنگین خواهد شد، جمع جبری شرایط جدید، 
رکود تورمی پس از یکسال خواهد بود. در این شرایط 
هنر تیم اقتصادی دولت جدید این است که اقتصاد 
را به گونه ای مدیریت کند که وارد فاز رکود تورمی 
در سال ۹۳ نشود، اعمال سیاست های مولد رونق که 
باعث تورم نشود باید به گونه ای مدیریت شود که در 
چشم تماشگر زیبا جلوه کند. مهار تورم علم است اما 
اعمال سیاست هائی که در چشم تماشگر زیبا جلوه 
کند هنر است که ریس جمهور منتخب نشان داده از 

این فن برخورداراست.

ورود 40 هواپیما تا دو ماه دیگر 
ورود هواپیمای آنتونوف 158 

برای اولین بار 

پیش بینی نرخ دالر در سال 93 
رشد بیش از 580 درصدی قدرت 

خرید ارز در هشت سال 

مس��وول ام��ور تروی��ج اداره جهاد کش��اورزي 
اصفه��ان گفت: به دلی��ل محدودیت منابع آبي باید 
کش��اورزان را به سمت مش��اغل جایگزین هدایت 
ک��رد. به گ��زارش ایمنا، فاطمه رفیعي با اش��اره به 
برپایی س��ه کارگاه آموزش��ی ویژه کشاورزان شرق 
اصفهان، اظهار داش��ت: هدف برگزاري این کالس 
ها در ش��رق اصفهان را افزایش اش��تغال و هدایت 
کش��اورزان به دیگر بخش هاي تولید اس��ت. وی 
افزود: ۳۳0 نفر از کشاورزان شهرستان اصفهان در 

کالس هاي آموزش مهارت تولید ش��رکت و موفق به اخذ گواهي ش��دند. مس��وول امور ترویج اداره جهاد کش��اورزي 
اصفهان کارگاه های ۳ روزه آموزش کش��اورزان با موضوع پرورش زنبور عس��ل، پرورش ماهي و تعمیر سمپاش ها در 
بخش ورزنه و جلگه شهرستان اصفهان برپا شد. وی تاکید کرد: کشاورزان با دریافت گواهي مهارت مي توانند بین ۵ 

تا 1۵ میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند.

8  درصد از صادرات کشور از تولیدات استان اصفهان 
بوده اس��ت. طی دو ماه نخست س��ال جاری8۷ درصد از 
ارزش تمام صادرات کشور از تولیدات 10 استان بوده است. 
به گزارش ایمنا، بیشترین میزان کاالهاي صادراتي کشور 
از استان هاي بوشهر، تهران، خوزستان، اصفهان، خراسان، 
آذربایجان شرقي، فارس، مرکزي، آذربایجان غربي و یزد 
ب��ود.  در این مدت 2۵/41 درص��د از ارزش کل صادرات 
کشورمان از تولیدات استان بوشهر بوده که بیشترین میزان 
را در بین اس��تان هاي کشور به خود اختصاص داد. پس از 
استان بوشهر بیشترین میزان صادرات کشورمان از تولیدات استان تهران بود که 1۹/۷ درصد را از ارزش کل صادرات را دارا بود.  در این مدت 
12درصد از ارزش کل صادرات از تولیدات استان خوزستان، 8درصد از تولیدات اصفهان، 6درصد از تولیدات خراسان، 4/6درصد از تولیدات 
آذربایجان شرقي، ۳/8۵ درصد از تولیدات استان فارس، 2/6 درصد از تولیدات مرکزي، 2/۳8 درصد از تولیدات آذربایجان غربي و 2درصد از 

تولیدات استان یزد بوده است. در این مدت  ۷۹درصد از وزن کل کاالهاي صادراتي نیز از تولیدات 10 استان ذکر شده بوده است.

ضرورت هدایت کشاورزان به مشاغل جایگزین  سهم 8 درصدی استان اصفهان از صادرات کشور

ب��ه زودی با آغاز به کار دولت یازدهم و انجام تغییرات در وزارتخانه ها، بس��ته 
جدید اش��تغالی دولت تدبیر و امید به عنوان یکی از اساس��ی ترین نیازهای کشور 
ارای��ه می ش��ود. دولت آین��ده قص��د دارد در قال��ب برنامه ه��ای جدید 
اش��تغال زایی»خانه داری« را به عنوان یک شغل رسمی به رسمیت بشناسد و 
سهم کار زنان خانه دار در تولید ملی محاسبه شود. به گزارش مهر، به زودی و با آغاز 
به کار دولت یازدهم تغییرات جدیدی در عرصه مهم اشتغال و بازار کار کشور اتفاق 
خواهد افتاد؛ دستکم اگر تغییرات به معنای جابه جایی مدیران و مسووالن وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباشد که قاعدتا هست، برنامه ها و طرح های جدیدی 
به بازار کار کشور معرفی می شود. حسن روحانی رییس جمهور منتخب مردم ایران 
همواره در رقابت های انتخاباتی خود و تبلیغات صورت گرفته بارها درباره مشکالت 
جامعه در بخش اشتغال سخن گفته و این موضوع را از نیازهای روز و ضروری کشور 
دانسته است. از سویی، روحانی با ارایه آمارهای بیکاری ۳ میلیون کارجوی جوان و 
وضعیت نامناسب تولید در بنگاه ها و در نتیجه دشواری ورود به بازار کار سعی کرد به 
مردم بگوید نه تنها از وضعیت بحرانی بیکاری در کشور مطلع است، بلکه در صورت 
دریافت رای مردم برنامه های موثری را نیز در این زمینه ارایه خواهد کرد. حتی وی 
در جریان دیدار چند روز گذشته خود با نمایندگان مجلس بار دیگر درباره بیکاری 
در کشور سخن گفت و افزود: اینکه کشور با تورم 42 درصد مواجه است، در سال 
های آینده اگر اقدام فوری نشود، مشکل بیکاری بیشتر خواهد شد. ما جوان های 
تحصیلکرده را پس از دوره متوسطه به دانشگاه فرستادیم و هم اکنون بیش از 4 
میلیون دانشجو داریم. رییس جمهور منتخب تاکید کرد: طبق محاسبات در 4 سال 
آینده رقمی بین 4 تا ۵ میلیون جوان فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار خواهیم داشت. 

اگر روند این چنین باشد رقم آنهایی که در طول 8 سال گذشته مشغول کار شده اند 
بسیار اندك است. روحانی به آمار ارایه شده از سوی مرکز آمار اشاره کرد و گفت: از 
سال 8۵ تا ۹0 رقم شاغالن ساالنه 14 هزار نفر بوده است. این آمار اشتغال سال های 
اخیر کشور ما است. همین ارقام به اختصار کافی است که شرایط کشور ما را نشان 
دهد. سهیال جلودارزاده؛ رییس اتحادیه زنان کارگر کشور درباره برنامه های دولت تدبیر 
و امید درباره اشتغال گفت: ر گذشته ای نه چندان دور ممنوعیت اشتغال زنان در کلیه 
سطوح و مشاغل برداشته شد و حتی برای مشاغلی مثل قضاوت هم این مشکل حل 
شد. در واقع تابوی اشتغال در پست های دولتی شکسته شد و ما در کابینه دولت قبلی 
وزیر زن داشتیم. این مجموع اقداماتی بود که در جهت رفع موانع اشتغال زنان انجام 
شد. وی با تاکید بر اینکه در سال های اخیر این تفکر که زنان بیشتر به خانه  داری 
بپردازند رایج شد افزود: این سیاست  نوشته یا نانوشته اجرا شد و حتی برخی مواقع به 
صورت مکتوب هم بوده است که بعدا شکل اجرایی پیدا  کرد. دلیل بنده هم این است 
که وقتی من به برنامه پنجم توسعه نگاه می کنم می بینم که فقط در یکی دو مورد آن 

هم در محدوده خانواده سیاست گذاری و برنامه ریزی شده است.

بهاستقبال5میلیونبیکارمیرویم

خانهداریشغلرسمیمیشود
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خبرکوتاه خبرویــــژه

پایان تعویض 
ترانسفورماتورهای پست 230 

به ۶3 کیلوولت شهرضا

شهرداری منطقه 15 اصفهان 
در خوراسگان ایجاد می شود

فنی و حرفه ای اصفهان، 
مدیریت مصرف آب را آموزش 

می دهد
اصفهان امروز: مجري طرح پس��ت هاي انتقال برق 
منطقه اي اصفهان گفت: پروژه تعویض ترانسفورماتورهاي 
پست 2۳0 به 6۳ کیلوولت شهرضا با هزینه اي بیش از 
40 میلیارد ریال انجام گرفت. محمدعلي عطایي هدف از 
اجراي این پروژه که در فروردین سال جاري شروع شد را 
تعویض ترانسفورماتور فرسوده موجود در پست و افزایش 
ظرفیت پست 2۳0 کیلوولت ش��هرضا براي تامین بار 
متقاضیان و افزایش قابلیت اطمینان شبکه عنوان کرد. وي 
افزود: با افزایش ظرفیت این پست، امکان مانور پست هاي 
ف��وق توزیع منطقه براي متعادل کردن بار و بهبود ولتاژ 
برخي مناطق دوردست از جمله منطقه فردانبه و آلوني نیز 
فراهم شده اس��ت. وي گفت: با توجه به فصل گرما در 
شروع پروژه و پرباري منطقه، یکي از ترانسفورماتورها با 
ظرفیت 12۵ مگاولت آمپر که فرسوده شده بود و با قابلیت 
اطمینان پایین در حال کار بود با ترانس��فورماتور جدید 
به ظرفیت 160 مگاولت آمپر تعویض ش��د. بر اساس 
این گزارش، همچنین به مناسبت ماه مبارك رمضان 
پروژه روشنایي بلوار حدفاصل آشجرد تا دامنه با احداث 
۹00 متر ش��بکه و صرف اعتبار 4۵0 میلیون ریال به 
بهره برداري رسیده است. از 4۵0 میلیون ریال اعتبار این 
پروژه ۳0 میلیون ریال از محل اعتبارات تملک و 1۵0 
میلیون ریال نیز اعتبارات شرکت بوده است. همچنین 
در پي درخواست هاي مکرر شهروندان بلوار طالقاني شهر 
داران مبني بر کافي نبودن روشنایي این بلوار و احتمال بروز 
حوادث رانندگي در شب، تعداد ۵۵ پایه فلزي با هزینه 200 
میلیون ریال از شرکت و یک هزار میلیون ریال از شهرداري 

داران تعویض شد.

اصفهان ام�روز: مع��اون امور عمراني اس��تاندار 
اصفه��ان از آغاز ب��ه کار ش��هرداري منطقه 1۵ در 
خوراسگان همزمان با والدت امام حسن مجتبي)ع( 
خب��ر داد. مهدي جمالي نژاد در جلس��ه اي با حضور 
شهرداران، فرماندار و اعضاي شوراي شهر اصفهان 
و مدیرکل امور شهري اس��تانداري گفت: بررسي و 
تصمیم گیري نهایي در مورد اجراي مصوبه 1۵۹1۳ 
مورخ 21 فروردین سال ۹2 هیات دولت درباره الحاق 
ش��هر خوراس��گان به اصفهان و ادغ��ام آن صورت 
پذیرفت. وي افزود: معاونان شهرداري موظف هستند 
از امروز مقدمات الزم براي نقل و انتقاالت شهرداري 

خوراسگان را فراهم کنند.

مدی��رکل آموزش فن��ی و حرفه ای اس��تان 
اصفه��ان گف��ت: مدیریت مص��رف آب یکی از 
مهم ترین رویکرد های آموزش��ی مجموعه فنی 
و حرف��ه ای اس��تان اصفهان به ش��مار می رود. 
ابوطالب جاللی با اش��اره به اینکه آموزش های 
فن��ی و حرف��ه ای بای��د متناس��ب ب��ا نیاز های 
روز جامعه باش��د، اظهار داش��ت: دس��تیابی به 
اش��تغال و ایجاد کار آفرینی ب��رای جوانان یکی 
از مهم تری��ن دغدغه های خانواده ها محس��وب 
می ش��ود وی با بی��ان اینکه آم��وزش و تربیت 
نیرو ه��ای انس��انی متخص��ص و کارآم��د جزو 
سیاس��ت های اصل��ی آموزش��ی ای��ن مجموعه 
اس��ت، اضافه کرد: فرهن��گ کار و تولید باید به 
منظور تحقق حماس��ه اقتصادی در سطح کشور 
ترویج و نهادینه ش��ود. مدیرکل آموزش فنی و 
حرفه ای اس��تان اصفهان با اشاره به اینکه فنی 
و حرف��ه ای از ظرفیت های بس��یار باالیی برای 
توس��عه وضعیت کار، تولید و اش��تغال برخوردار 
اس��ت، تصریح کرد: مردم و به ویژه قشر جوان 
جامعه باید با حضور در دوره های آموزش��ی فنی 
و حرفه ای نس��بت به توانمند س��ازی و افزایش 

مهارت ه��ای خ��ود اق��دام کنن��د. 
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه آموزش ه��ای مهارتی 
مراکز آموزش فنی و حرفه ای متناسب با نیاز های 
روز جامعه به متقاضیان ارائه می ش��ود، ادامه داد: 
در ح��ال حاضر ۵4 مرکز آموزش فنی و حرفه ای 
در س��طح اصفه��ان آموزش ه��ای مهارتی مورد 
نی��از جامعه را ب��ه متقاضیان آم��وزش می دهند. 
ب��ه گزارش فارس، جاللی با بیان اینکه توس��عه 
و گس��ترش فرهنگ مهارت آموزی در دستور کار 
این مجموعه قرار دارد، تاکید کرد: همچنین این 
مجموعه تالش های بس��یاری را برای توس��عه و 
افزای��ش تعداد مراکز آموزش فن��ی و حرفه ای در 
اس��تان انجام داده است. وی به یکی از مهم ترین 
رویکرد ها و سیاس��ت های آموزش فنی و حرفه ای 
اس��تان اش��اره کرد و افزود: مدیریت مصرف آب 
یکی از مهم ترین رویکرد های آموزش��ی مجموعه 
فنی و حرفه ای اس��تان به شمار می رود. مدیرکل 
آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت: چرا 
که در حال حاضر به دلیل خشکس��الی ها و کمبود 
آب در استان مدیریت مصرف آب یکی از نیاز های 

اصفهان تلقی می شود.

رییس کمیسیون بانوان اتاق اصفهان خبر داد

کاهش مشارکت بانوان در فعالیت های اقتصادی

گزارش خبری

اصفهان امروز: رییس کمیسیون توسعه توان اقتصادی و 
بازرگانی بانوان اتاق اصفهان  گفت: نرخ مش��ارکت  بانوان 
در فعالیت های اقتصادی طی چند س��ال گذش��ته کاهش 
یافته اس��ت. زهرا اخوان نس��ب در جمع اعضای کمیسیون 
توسعه توان اقتصادی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان تصریح 
کرد: نرخ حضور بانوان طی ۳0 س��ال گذش��ته از 12 به 18 
درصد رس��یده بود اما طی چند سال گذشته با وجود افزایش 
سطح تحصیالت دانشگاهی بانوان نرخ مشارکت اقتصادی 
کاهش یافته است. وی افزود: نرخ مشارکت بانوان در عرصه 
اقتصادی پیش از انقالب اسالمی به 12 درصد رسید و پس 
از انقالب رش��د قابل توجهی پیدا کرد ولی طی چند س��اله 
گذش��ته با کاهش روبرو ش��دیم؛ این در حالی است که 60 
درصد فارغ التحصیالن دانشگاه را بانوان تشکیل می دهند. 
اخوان نسب با انتقاد از شعارهای حمایت از بانوان در دو دوره 
گذش��ته دولت گفت: شعارها به صورت عمده در مقام شعار 
ماند و حمایت واقع��ی از بانوان صورت نگرفت. وی حضور 
بانوان در عرصه اقتصاد را نیازمند ایجاد زیرس��اخت و تغییر 
نگرش ها از سوی جامعه دانست و تاکید کرد: بانوان کارآفرین 
ایرانی می توانند در عرصه جهانی زن مسلمان ایرانی موفق 

را معرفی کنند.
  66 درصد نیروی کار جهان، زن هستند

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به آمار 
بانک جهانی در م��ورد نقش زنان در عرصه اقتصاد جهانی 
گف��ت: با وجود اینکه 66 درصد نیروی کار، ۵0 درصد تولید 
کنندگان غذا و 10 درصد درآمد کل جهان را زنان به اختصاص 
دادند ولی تنها یک درصد اموال به نام زنان است. وی افزود: 
در ش��رایطی که 60 درصد فارغ التحصیالن دانش��گاه های 

کشور را بانوان تشکیل می دهند ولی بیشترین نرخ بیکاری 
در کشور به خود اختصاص دادند. اخوان نسب از رییس جمهور 
منتخب و دولت آینده خواست که نسبت به مسایل زنان توجه 

جدی داشته باشند. وی افزود: بانوان کارآفرین دارای ظرفیت 
بسیاری در عرصه های اقتصادی هستند که از این ظرفیت به 

درستی استفاده نشده است.
  فعاالن اقتصادی، وحدت رویه داشته باشند 

س��میه زمانی، دیگر عضو کمیس��یون در این جلس��ه 
با بررس��ی مسایل و مش��کالت پیش روی رییس جمهور 

منتخب در بخش های مختلف سیاسی و اقتصادی گفت: 
فعال شدن دیپلماسی اقتصادی می تواند بسیاری از مسایل 
و مش��کالت اقتصادی کش��ور را برطرف کند. وی ایجاد 

ثبات اقتصادی برای کشور را مهمترین موضوع پیش روی 
فعاالن اقتصاد دانس��ت و گفت: رییس جمهور منتخب در 
گام نخس��ت باید در سیاس��ت های اقتصادی وحدت رویه 
ایج��اد کند تا فع��االن اقتصادی بتوانند به جای مس��ایل 
حاشیه ای به اصل فعالیت خود بپردازند. وی گروهی فعالیت 
کردن بانوان در عرصه های مختلف را عامل موفقیت آنان 

دانس��ت و گفت: کار گروهی بانوان می تواند به هم افزایی 
آنان بینجامد. فریده مشگل گشا، دیگر عضو کمیسیون نیز 
در این جلسه گفت: استفاده از ظرفیت های اقتصادی همه 
بخش های جامعه به ویژه زن��ان می تواند دولت را در رفع 
مس��ایل اقتصادی کمک کند. وی افزود: در شرایطی که 
صادرکننده نه می تواند ال سی باز کند و به سختی به پولش 
می رس��د، سخت گیری دولت در بخش های مختلف مانند 
گمرك و غیره افزایش یافته اس��ت. وی ب��ا انتقاد از رویه 
بانک های عامل در ارایه تسهیالت به بانوان فعال اقتصادی 
گفت: تس��هیالت بانکی که می تواند بانوان صادر کننده را 
برای ادامه فعالیت تقویت کند به دلیل نامشخصی به آنان 
تعلق نمی گیرد. مشگل گشا با انتقاد از نگاه بخشی از جامعه 
نسبت به بانوان فعال اقتصادی گفت: بانوان فعال اقتصادی 
ایرانی در سایر کشورها به دلیل یکی بودن قول و فعل آنان 
مورد احترامند ولی در داخل کش��ور سازمان های خدماتی 
دولتی جایگاهی برای بانوان مانند مردان در نظر نمی گیرند. 
وی فعالیت گروهی بانوان در یک صنف مشخص را عامل 
موفقیت آنان دانست و گفت: افزایش اطالعات صادراتی و 
توانمند شدن آنان در عرصه اقتصادی می تواند نقش بانوان 

را در تجارت افزایش دهد.
گیتا مومن زاده، دیگر عضو کمیسیون در این جلسه گفت: 
خود تحریمی های داخلی بیش��تر تحریم های خارجی برای 
فعاالن اقتصادی مانع ایجاد کرده اس��ت. ش��عله ریاحی پور، 
دیگر عضو کمیس��یون نیز در این جلس��ه خواستار توجه به 
بخش کش��اورزی از سوی کمیسیون شد و گفت: پیگیری 
مسایل استانی بانوان کارآفرین و تقویت آنان در شرایط کنونی 

می تواند از جمله فعالیت های کمیسیون باشد.

اصفهان ام�روز: مدیرعام��ل ش��رکت گاز اس��تان اصفه��ان گف��ت: زمینه 
اش��تراك پذیري بیش از هزار مش��ترك جدید در منطقه س��ه اصفهان امسال 

فراهم مي شود. سعید مومنی ظرفیت اشتراك پذیري  ایجاد شده در منطقه شرق 
اصفهان را 1۷۳ هزار و ۹66 مش��ترك عنوان کرد و گفت: از این تعداد تاکنون 
1۷2 هزار و ۵6۳ مورد مش��ترك شده اند و یک هزار و چهار مورد باقي مانده نیز  
در س��ال جاري اجرایي خواهد ش��د. وي تع��داد واحدهاي مصرف کننده تحت 
پوش��ش در این منطق��ه را 24۳ هزار و ۷18 مورد عن��وان کرد و افزود: تاکنون 
1۷2 ه��زار و ۹۵۹ مورد کنتور و ۹۷ هزار و 8۹۹ رگالتور براي مش��ترکین این 
منطقه نصب ش��ده است. مدیرعامل شرکت گاز اس��تان اصفهان در خصوص 
شبکه گذاري منطقه س��ه اصفهان نیز بیان داشت: در سال ۹1 سه هزار و 4۹8 
متر شبکه گذاري انجام شد. وي اظهار داشت: سال گذشته سه هزار و 2۳۳ متر 

از ش��یر و شبکه هاي گازرساني و ایستگاه هاي موجود در منطقه سه سرویس و 
گریس کاري ش��د و همچنین خیابان هاي ضابط زاده، الهور، اش��راق، هسا، باغ 
گلدسته، خواجه نظام الملک، با هزینه اي بیش از سه  هزار میلیارد ریال تحت طرح 
تعریض قرار گرفتند. مومنی گفت: از زمان فعالیت ش��رکت گاز استان اصفهان 
تاکنون، 101 هزار و 20۹ مورد علمک در منطقه ش��رق اصفهان نصب شده و 
بیش از هزار و 100 کیلومتر ش��بکه گذاري در این منطقه انجام ش��ده است. بر 
اساس این گزارش، طبق ارزیابي انجام شده توسط سیستم مانیتورینگ بهره وري 
ملي گاز ایران، در سال 88 منطقه شرق اصفهان در بین مناطق و نواحي مورد 

مشابه در شرکت هاي گاز استاني به عنوان واحد برتر شناخته شد.

ایجادزیرساختهای
افزایش1000مشترکگاز

درشرقاصفهان

ز مـــا

سؤاالت افقي:
1- اصطالحي در ورزش كشتي - از شهرهاي سمنان 2- لباس كهنه - شاعر بزرگ 
يوناني - بلندترين نقطه 3- سنگ طلق - لقب ابوكر - ماه كامل 4- آخرين توان - 
وزغ - حرف نگفتني - نژاد اروپايي 5- عدد منفي - خاندان - اصنام - دور دهان 
6- از انواع خط - هنر كنده كاري - جكوزي 7- گدا - همسر پيامبر - پرنمك 
8- زمان بين دو پيامبر - يكي از آالت موسيقي - شاخه ميان تهي 9- خرس تركي 
- بازيگر فيلمهاي خنده دار - ولي 10- حيوان سر بريده - حكايتگر - انگور 11- 
تارهاي نخ دوات - قوه رشد و نمو 12- نخ بافتني - باب روز - دورويي - زندگي 
كن! 13- ديوار نازك خشتي - پايتخت يوگسالوي - نوشته ساده 14- ترس - چهره 
خود را در آن مي بينيم - بلدرچين 15- فيلمي با بازي قريبان و عنايت بخشي - خوي 

و خلق آدمي
سؤاالت عمودي:

1- سپاسگزار - واحد فروش گردو - كوچك 2- سرود و نغمه - اهمال - كاغذ 
ــوراخهاي النه زنبور - آماده و فراهم 4- از شهرهاي  كپي 3- ابزار احتياطي - س

آذربايجان شرقي - عالمت مصدر جعلي - تك خوان - شيره خرما
5- معاون هيتلر - صابون خياطي - نادر 6- آحاد - چاپلوسي - شهر خروس جنگي 
7- روغن فروش - تبسم - تمامي و جملگي 8- نهال نازك - چاره انديشي - پرنده 
اي با پاهاي بلند 9- باختر - كشور فالسفه - تهم 10- خريد وفروش - بازرگان 
ــنا به كار 11- صومعه نشين - كار بي اساس و نسنجيده - پسوند شباهت  - آش
12- بخار دهان - هر يك از آالت موسيقي - ضمير خارجي - از گلهاي خوشبو 
13- واحد پول بالروس - ماده سيب زميني - گل جوي آب 14- محكمه بدون 

قاضي - مخترع پيل يرقي - آرايش و زيور 15- حوله - سال 366 روزه

سؤاالت افقي:
ــمند 2- مشهور و معروف - جايگاه  ــبيه ازگيل - حكيم و دانش 1- ميوه ش
زور - محصول آتش 3- جواني - بانوي مجرد - دورويي 4- خاندان - زرد 
ــي - حرف آخر - تاكسي دريايي 5- ويتامين جدول - دست ماليدن  انگليس
- قد زناشوئي - شامل همه مي شود 6- سيالب - غير ثابت - لباس بي آستر 
7- انديشه و فكر - برابر - مار بزرگ 8- برخاستن - تورم قيمتها - زمان 
محدود 9- درخت آزاد - راهنمايي - اصنام 10- بي آبرو - مسيحي - آماس 
ــتيبان 12- فرشتگان - حرارت بدن - خالي  ــخنوران - ملوان و كش 11- س
ــمتي از معده گوسفند - بشارت 14- از  - پراكندگي 13- خداي بابلي - قس

كوه هاي مهم كشور - نماينده - سوق 15- خوش اسم - تيم فوتبال آلماني

سؤاالت عمودي:
1- اثر - سوگند - ضمير جمع 2- از شهرهاي سيستان و بلوچستان - قمارباز 
- ارتفاع و درازي 3- ليكن - از شهرهاي كرمانشاه - ريسمان آويزان كننده 
ميوه به سقف 4- دانه سحر آميز - مادر عرب - از حروف يوناني - لحظه 

كوتاه 5- ذهب - كليد موسيقي - تنوره 6- ثانوي - آب گل - امروز تازي
7- چغندر پخته - شهر گدايان - رود مرزي 8- آجر لعابدار ساده - پيامبري 
ــت 10-  ــكي - زردش هم ميوه اس ــرر - كارورز پزش ــن 9- ض - خورجي
رستگاري - ميوه پرزدار - پارچه براق 11- پرده دري - الك پشت - صنم

12- حرف آخر انگليسي - ميز قرآن خواني - شيره خرما - دستگاه مولد 
نيرو 13- قلعه و حصار - اوضاع جوي يك منطقه - سنگيني 14- همنشين 

زن - سنگين - كاله بردار 15- ضربه مشت - توانا و داراي قدرت

شرح ويژه شرح عادى

شطرنج

جدول روبرو نشـان دهنده بخشـى از اقيانوس اسـت كه ناوگانى در آن كمين گرفته 
اسـت. اين ناوگان شـامل يك كشـتى جنگى (با چهار خانه مربعى كوچك طول)، دو 
گشـتى (هر يك سه خانه مربعى)، سـه نابودگر (هريك، دو خانه) و چهار زير دريايى 
(هريك، يك خانه) اسـت. كشتى ها ممكن اسـت به صورت افقى و يا عمودى آرايش 
شـده باشـند. هيچ دو كشـتى اى نمى توانند، در خانه هاى همجوارى را اشغال كرده 
باشـند. ارقامى كه در انتهاى سـطرها و ستون هاى جدول نقش بسته داللت بر تعداد 

خانه هايى دارد كه در آن سطر يا ستون اشغال شده است.

سفيد شروع كرده و با دو حركت سياه را مات 
مى كند.

http://www.dailysudoku.com/

hardDaily Squiggly Sudoku: Wed 11-Jan-2012
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2 5 6
7 6 9

6 5 9
7 8 1

6 2 8
8 7 4

6 7 9
1 8 2
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hardDaily Squiggly Sudoku: Wed 11-Jan-2012
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4 9 2 5 8 3 1 6 7
5 2 1 4 7 6 8 9 3
6 5 8 2 3 7 4 1 9
7 8 3 9 6 1 5 4 2
1 7 9 8 2 4 6 3 5
3 4 5 6 1 9 7 2 8
8 3 6 1 5 2 9 7 4
2 6 4 7 9 5 3 8 1
9 1 7 3 4 8 2 5 6
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hardMonster Daily Sudoku: Thu 19-Jan-2012
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4 3 5
9 6 1

5 8 7 1 A 9
4 8 3 5
7 8 4 C B
9 2 3 7 A C

B 7 9 6 2 1
C 4 1 8 B

1 2 A 7
4 C 7 B 6 3

2 5 A
C A 9
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hardMonster Daily Sudoku: Thu 19-Jan-2012
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7 B 1 4 6 2 3 9 5 8 A C
A 2 9 3 5 4 8 C 7 B 6 1
5 C 8 6 7 1 B A 4 9 3 2
1 4 C 2 B 9 A 8 6 3 5 7
3 7 A 8 4 C 5 6 2 1 9 B
6 9 5 B 2 3 1 7 A C 4 8
4 3 B 7 9 8 6 2 C 5 1 A
C A 6 5 3 7 4 1 8 2 B 9
8 1 2 9 A B C 5 3 4 7 6
9 8 4 A C 5 7 B 1 6 2 3
2 5 7 1 8 6 9 3 B A C 4
B 6 3 C 1 A 2 4 9 7 8 5
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Daily Sudoku: Wed 1-Feb-2012
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5 3 6 9

8 6 4 1
8 7 2 5

6 4 2 3
3 9 5 8

7 9 1 5

1 2 8 7
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hardDaily Sudoku: Wed 1-Feb-2012
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5 3 4 1 2 6 8 7 9
9 1 7 3 5 8 2 6 4
2 8 6 9 4 7 5 1 3
8 4 1 7 3 9 6 2 5
7 6 5 4 8 2 9 3 1
3 9 2 6 1 5 7 4 8
6 7 3 8 9 4 1 5 2
4 2 8 5 7 1 3 9 6
1 5 9 2 6 3 4 8 7

http://www.dailysudoku.com/

كالسيك سودكو رام نشدنى  جدول كاكوروسودكو پر پيچ و خمسودكو 

http://www.dailysudoku.com/

hardMonster Daily Sudoku: Sat 14-Jan-2012
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5 2 B 4 C A
B 8

3 1 6 9 4
5 1 4 9 A 3
6 7 8 C

3 A 1
4 2 B

7 8 1 3
6 1 3 5 2 7

2 A 4 C 6
5 2

2 9 4 3 5 A
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hardMonster Daily Sudoku: Sat 14-Jan-2012
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1 7 5 9 3 2 B 8 4 C 6 A
B 4 8 6 C 5 7 A 2 9 1 3
A 2 C 3 1 6 9 4 5 8 B 7
8 5 1 B 4 9 C 7 A 3 2 6
4 6 A 7 5 1 2 3 9 B 8 C
3 9 2 C A 8 6 B 7 1 5 4
9 3 4 5 8 7 1 2 C 6 A B
7 8 B 2 6 C A 9 1 4 3 5
C A 6 1 B 4 3 5 8 2 7 9
5 B 3 8 2 A 4 C 6 7 9 1
6 C 7 A 9 B 8 1 3 5 4 2
2 1 9 4 7 3 5 6 B A C 8
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hardDaily Squiggly Sudoku: Thu 5-Jan-2012

(c
) D

ai
ly

 S
ud

ok
u 

Lt
d 

20
12

.  
A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.

8 3 7
6 1 7

5
2 9 3 1
1 4

7 9 1 2
7

1 2 6
6 4 3
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hardDaily Squiggly Sudoku: Thu 5-Jan-2012
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9 2 1 6 8 3 4 7 5
6 1 5 2 7 4 8 9 3
4 7 3 5 9 2 1 6 8
2 9 8 3 4 1 6 5 7
1 5 7 8 2 6 9 3 4
8 4 6 7 5 9 3 1 2
3 8 2 1 6 7 5 4 9
5 3 4 9 1 8 7 2 6
7 6 9 4 3 5 2 8 1
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Daily Sudoku: Tue 31-Jan-2012
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6 3 9
6 2

7 1 4
5 4 3 9

1 3 5 6
2 7 5

9 3
5 6 8
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hardDaily Sudoku: Tue 31-Jan-2012
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6 8 2 3 5 4 1 9 7
5 1 4 9 6 7 2 8 3
7 9 3 8 1 2 5 4 6
2 7 6 1 8 5 4 3 9
9 4 8 7 2 3 6 5 1
1 3 5 6 4 9 8 7 2
3 2 1 4 7 8 9 6 5
8 6 9 5 3 1 7 2 4
4 5 7 2 9 6 3 1 8

http://www.dailysudoku.com/

جدول متقاطع شرح عادى دريايى جنگ  سودكو رام نشدنى

جواب شطرنج 1264

جدول متقاطع شرح ويژه كالسيك سودكو پرپيچ و خم جدول كاكوروسودكو 

جنگ دريايى

كشتى جنگى
گشتى ها

ويرانگرها
زيردريايى ها

راهنما:
آب

وسط كشتى 
(مى تواند كشتى سمت چپ يا راست يا باال يا پايين اين خانه ادامه يابد)

زير دريايى
قسمت پايانى كشتى (بايد كشتى از سمت صاف اين خانه ادامه يابد)

جدول و سرگرمى شماره 1265

جمع خانه هاى جنبى هر عدد بايستى 
معادل همان عدد باشد

68 frank healey: 200 chess problems

26. 1. Qa6, ~ 2. Q/R ‡
27. 1. Be6, ~ 2. R/S ‡
28. 1. Qc7, ~ 2. Q/S ‡
29. 1. Qc8, ~ 2. B ‡
30. 1. Be6, ~ 2. Q ‡

[ 1. Qc6 ]
31. 1. Qf6, Kd4 2. Sg4‡

[ 1. Qg1† ]
32. 1. Qf3, ~ 2. Q/S ‡
33. 1. Bc8, ~ 2. Q/S ‡
34. 1. Qd2, ~ 2. S ‡
35. 1. Rd3, ~ 2. R/S/B ‡
36. 1. Qc5, ~ 2. ‡

[ 1. Qd4 ]
37. 1. Qh7, ~ 2. Q/S ‡
38. 1. Re7, ~ 2. S/R ‡
39. 1. Qe8, ~ 2. Q/S ‡
40. 1. Qd4, R×d4 2. Rb6‡

1. … B×d4 2. Bf3‡
41. 1. Qa7, ~ 2. Q/R ‡
42. 1. Be4, ~ 2. Q/R ‡
43. 1. Qh1, ~ 2. Q ‡
44. 1. Qh7, ~ 2. Q/S ‡

Solutions to  Three-Move Problems

45. 1. Kd7, Ke4 2. Rd5, K×d5 3. Qd4‡
46. 1. Ka2, Ke8 2. Qe5, K~ 3. e8Q‡

1. … Ke6 2. e8Q†, Kf6 3. Qe5‡
[ 1. Kb1 1. Kb2 ]

47. 1. Bf3, Kg6 2. Qe7, Kf5 3. Qf6‡
48. 1. Qd1, Kb5 2. Qd4, K~ 3. Q ‡
49. 1. Sd7, Kb7 2. Bb6, Ka8 3. Bc6‡

 2. … K~ 3. S ‡
50. 1. Sf4, K×e5 2. Ke3, d5 3. Re6‡

1. … d5 2. Re6, d4 3. Bd6‡
51. 1. Bf8, Kc6 2. Qe6, Kc7 3. Qc8‡

 2. … K×c5 3. Sb5/f5‡
1. … B~ 2. Qe4†, K×c5 3. Sc8‡

52. 1. Bb4, h2 2. Qh7, ~ 3. Q ‡
1. … Kc6 2. Qc8†, &c.

53. 1. Q×a6, Bc6 2. Sb6, ~ 3. S ‡
1. … Bd5 2. Qd6, &c.

68 frank healey: 200 chess problems

26. 1. Qa6, ~ 2. Q/R ‡
27. 1. Be6, ~ 2. R/S ‡
28. 1. Qc7, ~ 2. Q/S ‡
29. 1. Qc8, ~ 2. B ‡
30. 1. Be6, ~ 2. Q ‡

[ 1. Qc6 ]
31. 1. Qf6, Kd4 2. Sg4‡

[ 1. Qg1† ]
32. 1. Qf3, ~ 2. Q/S ‡
33. 1. Bc8, ~ 2. Q/S ‡
34. 1. Qd2, ~ 2. S ‡
35. 1. Rd3, ~ 2. R/S/B ‡
36. 1. Qc5, ~ 2. ‡

[ 1. Qd4 ]
37. 1. Qh7, ~ 2. Q/S ‡
38. 1. Re7, ~ 2. S/R ‡
39. 1. Qe8, ~ 2. Q/S ‡
40. 1. Qd4, R×d4 2. Rb6‡

1. … B×d4 2. Bf3‡
41. 1. Qa7, ~ 2. Q/R ‡
42. 1. Be4, ~ 2. Q/R ‡
43. 1. Qh1, ~ 2. Q ‡
44. 1. Qh7, ~ 2. Q/S ‡

Solutions to  Three-Move Problems

45. 1. Kd7, Ke4 2. Rd5, K×d5 3. Qd4‡
46. 1. Ka2, Ke8 2. Qe5, K~ 3. e8Q‡

1. … Ke6 2. e8Q†, Kf6 3. Qe5‡
[ 1. Kb1 1. Kb2 ]

47. 1. Bf3, Kg6 2. Qe7, Kf5 3. Qf6‡
48. 1. Qd1, Kb5 2. Qd4, K~ 3. Q ‡
49. 1. Sd7, Kb7 2. Bb6, Ka8 3. Bc6‡

 2. … K~ 3. S ‡
50. 1. Sf4, K×e5 2. Ke3, d5 3. Re6‡

1. … d5 2. Re6, d4 3. Bd6‡
51. 1. Bf8, Kc6 2. Qe6, Kc7 3. Qc8‡

 2. … K×c5 3. Sb5/f5‡
1. … B~ 2. Qe4†, K×c5 3. Sc8‡

52. 1. Bb4, h2 2. Qh7, ~ 3. Q ‡
1. … Kc6 2. Qc8†, &c.

53. 1. Q×a6, Bc6 2. Sb6, ~ 3. S ‡
1. … Bd5 2. Qd6, &c.

51

ماز

25

PROBLEMS IN THREE MOVES

45.cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DWDWDWDW}
{WDWIWDWD}
{DW$WDWDW}
{WDWDWDWD}
{DW)kDWDW}
{WDWDW!WD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
 

46.cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DWDk)WDW}
{WDWDWDWD}
{DW!WDWDW}
{WDWDWDWD}
{DWDWDWDW}
{WDWDWDWD}
{IWDWDWDW}
vllllllllV

[*]
a      b     c     d      e     f     g     h

8
7
6
5
4
3
2
1

ز مـــا

سؤاالت افقي:
1- خطاي رانينگ در بسكتبال - شاگردانه 2- قوش - ستبر - نا  3- قانون مغولي - 
سنگ معدني - خداي شبان يونان باستان  4- دوستي و عالقه - تب - يك عاميانه 
- جد مادري حضرت سليمان 5- عيد ويتنامي ها - تكيه - عضو پيچ در پيچ شكم 
6- آواز - امكان پذير - ناچار و ناگزير  7- آشوب - شرح و بيان - راه آذري 8- از 
شهرهاي كرمانشاه - خرس آسماني - اثر پا - كاهگل  9- گاز بيهوشي - براندازي 
حكومت - زبان مردم كشور تونس 10- واحد امواج - فدراسيون قايقراني - خداي 
بابلي 11- انف - نام قديم كاشمر 12- از آالت موسيقي - دويار هم قد - نارو - 
آتمسفر زمين 13- درس خوانده قديمي - غواص - بلند مرتبه 14- اشاره به نزديك 

- هديه فرستادن - تن 15- باد سرد - جهش به جلو - پايه كارمند - خرس تركي
سؤاالت عمودي:

1- پول چين - تميز - نا پيدا 2- خوابيدن - از دنيا رفتن - استاني در كشورمان 
موسوم به عروس زاگرس 3- از رودهاي مهم ايران - فيلمي از كيومرث پوراحمد 
- زبان مردم كشور تايلند 4- بي شرمي - عدد منفي - سود حرام - چانه 5- شلوار 
ــطح زمين - شيره گون 6- هم داستان مجنون - فيلمي از تهمينه  جين - ابر س
ــكاري 7- صدا زدن - خودخواه و مغرور - تصديق آلماني  ميالني - پرنده ش
8- زبان مردم كشور گرجستان - طاقچه قديمي - حرارت و گرمي - دوستداران 
9- بعل - انتقال بيماري - درخت جنگلي 10- واحد طول - سرپرست - مرز 
كشورها 11- از صفات باريتعالي - شيدا 12- طايفه غرب ايران - جد مادري 
حضرت محمد(ص) - صد متر مربع - حواري خائن 13- واحد شدت جريان 
اللكتريكي - زمان پيشين - زود و فوري 14- حوادث - سنگين - پوشاك چهار 

پايان 15- آخرين توان - دام - انديشه شيطاني

سؤاالت افقي:
1- واحد طول موج - وسيله عكاسي 2- درنگ كردن - فدراسيون شنا - پرنده 
شكاري 3- جوانمردي - بند وكمان - ماه كامل 4- بله التين - عقب و پشت سر 
- بخار دهان - سرد سير 5- صد متر مربع - درخت جدول - پيمان ناقال 6- جان 
كندن - گل خشك - نخستين سلسله چين باستان 7- پيوسته شده - از شهرهاي 
ــتان - مخفيانه 8- پيكر و جسم - عضو دونده - صدمه و آسيب - خر  خوزس
ماده 9- مادر آذري - از شهرهاي آذربايجان غربي - ناموس 10- تباه شدن - نهال 
نازك - از شهرهاي بوشهر 11- تلقين كننده - درخت انار 12- ابابيل - سفيد 
تركي - هر يك از آالت موسيقي - حرارت بدن 13- پرچم و بيرق - چشمه اي 
در بهشت - اصنام 14- خريد وفروش - سالك - تيره 15- راه ميان بر - محصول 

آتش - آسمان - خرم
سؤاالت عمودي:

1- وطن - متحير و سرگشته - اصطالحي در ورزش كشتي 2- بيباك - ارض - از 
عالئم نگارشي 3- حيوان مفيد - گوشه نشيني براي عبادت - پرنده آش سرد كن 
ــيقي مرثيه 5- چاي  ــيقي - روغن مار - طرف و جهت - موس 4- از آالت موس
انگليسي - همه - مكار و حيله گر 6- سياستمدار آمريكايي - ستر - لقب اروپايي 
7- پايبندي در دوستي - تازه داماد - ريگ نرم 8- رشته باريك زير پرچم - انس 
- سنگريزه - جزيره نزديك تركيه 9- مخفي و نهفته - دسته پيستون - امروز 
تازي 10- رتبه بندي كاراته - قنداق - فيلسوف نامي انگليس 11- از آالت موسيقي 
- زندانيان 12- افشرده گوجه - ذره باردار - مايع حيات - آبگوشت سبزي 13- از 
شهرهاي مازندران - پهن كردن - ديوار بلند 14- خدا و پروردگار - حكايتگر - 

آخر چيزي 15- بندگي - اشاره به نزديك - باران تند و شديد

شرح ويژه شرح عادى

شطرنج

جدول روبرو نشـان دهنده بخشـى از اقيانوس اسـت كه ناوگانى در آن كمين گرفته 
اسـت. اين ناوگان شـامل يك كشـتى جنگى (با چهار خانه مربعى كوچك طول)، دو 
گشـتى (هر يك سه خانه مربعى)، سـه نابودگر (هريك، دو خانه) و چهار زير دريايى 
(هريك، يك خانه) اسـت. كشتى ها ممكن اسـت به صورت افقى و يا عمودى آرايش 
شـده باشـند. هيچ دو كشـتى اى نمى توانند، در خانه هاى همجوارى را اشغال كرده 
باشـند. ارقامى كه در انتهاى سـطرها و ستون هاى جدول نقش بسته داللت بر تعداد 

خانه هايى دارد كه در آن سطر يا ستون اشغال شده است.

سفيد شروع كرده و با سه حركت سياه را مات 
مى كند.

http://www.dailysudoku.com/

hardDaily Squiggly Sudoku: Fri 13-Jan-2012
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9 8 7
4 7 6

1
3 4 7 9

2 3
4 1 6 5

7
6 4 7

1 2 4
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hardDaily Squiggly Sudoku: Fri 13-Jan-2012
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9 5 6 8 2 7 4 1 3
1 4 3 7 9 8 5 6 2
8 7 1 6 4 3 2 5 9
3 2 5 4 7 1 9 8 6
6 1 2 9 8 5 3 4 7
7 9 4 2 1 6 8 3 5
4 3 8 5 6 9 7 2 1
2 6 9 3 5 4 1 7 8
5 8 7 1 3 2 6 9 4

http://www.dailysudoku.com/ http://www.dailysudoku.com/

hardMonster Daily Sudoku: Tue 24-Jan-2012
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B 8 7 3 2
1 8 3 C A

A 6
1 5 8 9 4

4 2 C B 8 6
4 3 7

8 5 9
1 9 B 5 C 8

C B 8 6 3
A 1

6 4 3 8 5
3 4 7 C 6

http://www.dailysudoku.com/

hardMonster Daily Sudoku: Tue 24-Jan-2012
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9 B 8 C A 1 5 4 7 6 3 2
2 1 7 6 8 9 3 C 5 A B 4
5 3 A 4 6 2 7 B 1 9 8 C
6 A 3 1 5 7 8 2 9 4 C B
7 9 4 2 C B A 3 8 5 1 6
8 C B 5 9 4 6 1 2 3 7 A
4 8 5 3 2 C 9 7 6 B A 1
1 6 2 9 3 A B 5 C 8 4 7
A 7 C B 1 8 4 6 3 2 9 5
B 5 9 8 7 6 C A 4 1 2 3
C 2 6 A 4 3 1 8 B 7 5 9
3 4 1 7 B 5 2 9 A C 6 8

http://www.dailysudoku.com/ http://www.dailysudoku.com/

Daily Sudoku: Sat 4-Feb-2012
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8 5 3 1 9
3 9 8

3
5 8 9 7 3

7 1
3 9 5 8 4

4
7 5 6

8 4 1 7 6

http://www.dailysudoku.com/

hardDaily Sudoku: Sat 4-Feb-2012
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8 5 3 1 4 6 2 9 7
4 2 1 7 3 9 6 5 8
6 9 7 2 5 8 3 4 1
5 4 8 9 1 2 7 6 3
2 7 6 4 8 3 9 1 5
3 1 9 6 7 5 8 2 4
1 6 4 8 9 7 5 3 2
7 3 2 5 6 1 4 8 9
9 8 5 3 2 4 1 7 6

http://www.dailysudoku.com/

كالسيك سودكو رام نشدنى  جدول كاكوروسودكو پر پيچ و خمسودكو 

http://www.dailysudoku.com/

hardMonster Daily Sudoku: Thu 19-Jan-2012
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4 3 5
9 6 1

5 8 7 1 A 9
4 8 3 5
7 8 4 C B
9 2 3 7 A C

B 7 9 6 2 1
C 4 1 8 B

1 2 A 7
4 C 7 B 6 3

2 5 A
C A 9

http://www.dailysudoku.com/

hardMonster Daily Sudoku: Thu 19-Jan-2012
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7 B 1 4 6 2 3 9 5 8 A C
A 2 9 3 5 4 8 C 7 B 6 1
5 C 8 6 7 1 B A 4 9 3 2
1 4 C 2 B 9 A 8 6 3 5 7
3 7 A 8 4 C 5 6 2 1 9 B
6 9 5 B 2 3 1 7 A C 4 8
4 3 B 7 9 8 6 2 C 5 1 A
C A 6 5 3 7 4 1 8 2 B 9
8 1 2 9 A B C 5 3 4 7 6
9 8 4 A C 5 7 B 1 6 2 3
2 5 7 1 8 6 9 3 B A C 4
B 6 3 C 1 A 2 4 9 7 8 5

http://www.dailysudoku.com/http://www.dailysudoku.com/

hardDaily Squiggly Sudoku: Wed 11-Jan-2012
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2 5 6
7 6 9

6 5 9
7 8 1

6 2 8
8 7 4

6 7 9
1 8 2

http://www.dailysudoku.com/

hardDaily Squiggly Sudoku: Wed 11-Jan-2012
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4 9 2 5 8 3 1 6 7
5 2 1 4 7 6 8 9 3
6 5 8 2 3 7 4 1 9
7 8 3 9 6 1 5 4 2
1 7 9 8 2 4 6 3 5
3 4 5 6 1 9 7 2 8
8 3 6 1 5 2 9 7 4
2 6 4 7 9 5 3 8 1
9 1 7 3 4 8 2 5 6

http://www.dailysudoku.com/ http://www.dailysudoku.com/

Daily Sudoku: Wed 1-Feb-2012
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5 3 6 9

8 6 4 1
8 7 2 5

6 4 2 3
3 9 5 8

7 9 1 5

1 2 8 7

http://www.dailysudoku.com/

hardDaily Sudoku: Wed 1-Feb-2012
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5 3 4 1 2 6 8 7 9
9 1 7 3 5 8 2 6 4
2 8 6 9 4 7 5 1 3
8 4 1 7 3 9 6 2 5
7 6 5 4 8 2 9 3 1
3 9 2 6 1 5 7 4 8
6 7 3 8 9 4 1 5 2
4 2 8 5 7 1 3 9 6
1 5 9 2 6 3 4 8 7

http://www.dailysudoku.com/

جدول متقاطع شرح عادى دريايى جنگ  سودكو رام نشدنى

جواب شطرنج 1265

جدول متقاطع شرح ويژه كالسيك سودكو پرپيچ و خم جدول كاكوروسودكو 

جنگ دريايى

كشتى جنگى
گشتى ها

ويرانگرها
زيردريايى ها

راهنما:
آب

وسط كشتى 
(مى تواند كشتى سمت چپ يا راست يا باال يا پايين اين خانه ادامه يابد)

زير دريايى
قسمت پايانى كشتى (بايد كشتى از سمت صاف اين خانه ادامه يابد)

جدول و سرگرمى شماره 1266

جمع خانه هاى جنبى هر عدد بايستى 
معادل همان عدد باشد

68 frank healey: 200 chess problems

26. 1. Qa6, ~ 2. Q/R ‡
27. 1. Be6, ~ 2. R/S ‡
28. 1. Qc7, ~ 2. Q/S ‡
29. 1. Qc8, ~ 2. B ‡
30. 1. Be6, ~ 2. Q ‡

[ 1. Qc6 ]
31. 1. Qf6, Kd4 2. Sg4‡

[ 1. Qg1† ]
32. 1. Qf3, ~ 2. Q/S ‡
33. 1. Bc8, ~ 2. Q/S ‡
34. 1. Qd2, ~ 2. S ‡
35. 1. Rd3, ~ 2. R/S/B ‡
36. 1. Qc5, ~ 2. ‡

[ 1. Qd4 ]
37. 1. Qh7, ~ 2. Q/S ‡
38. 1. Re7, ~ 2. S/R ‡
39. 1. Qe8, ~ 2. Q/S ‡
40. 1. Qd4, R×d4 2. Rb6‡

1. … B×d4 2. Bf3‡
41. 1. Qa7, ~ 2. Q/R ‡
42. 1. Be4, ~ 2. Q/R ‡
43. 1. Qh1, ~ 2. Q ‡
44. 1. Qh7, ~ 2. Q/S ‡

Solutions to  Three-Move Problems

45. 1. Kd7, Ke4 2. Rd5, K×d5 3. Qd4‡
46. 1. Ka2, Ke8 2. Qe5, K~ 3. e8Q‡

1. … Ke6 2. e8Q†, Kf6 3. Qe5‡
[ 1. Kb1 1. Kb2 ]

47. 1. Bf3, Kg6 2. Qe7, Kf5 3. Qf6‡
48. 1. Qd1, Kb5 2. Qd4, K~ 3. Q ‡
49. 1. Sd7, Kb7 2. Bb6, Ka8 3. Bc6‡

 2. … K~ 3. S ‡
50. 1. Sf4, K×e5 2. Ke3, d5 3. Re6‡

1. … d5 2. Re6, d4 3. Bd6‡
51. 1. Bf8, Kc6 2. Qe6, Kc7 3. Qc8‡

 2. … K×c5 3. Sb5/f5‡
1. … B~ 2. Qe4†, K×c5 3. Sc8‡

52. 1. Bb4, h2 2. Qh7, ~ 3. Q ‡
1. … Kc6 2. Qc8†, &c.

53. 1. Q×a6, Bc6 2. Sb6, ~ 3. S ‡
1. … Bd5 2. Qd6, &c.

68 frank healey: 200 chess problems

26. 1. Qa6, ~ 2. Q/R ‡
27. 1. Be6, ~ 2. R/S ‡
28. 1. Qc7, ~ 2. Q/S ‡
29. 1. Qc8, ~ 2. B ‡
30. 1. Be6, ~ 2. Q ‡

[ 1. Qc6 ]
31. 1. Qf6, Kd4 2. Sg4‡

[ 1. Qg1† ]
32. 1. Qf3, ~ 2. Q/S ‡
33. 1. Bc8, ~ 2. Q/S ‡
34. 1. Qd2, ~ 2. S ‡
35. 1. Rd3, ~ 2. R/S/B ‡
36. 1. Qc5, ~ 2. ‡

[ 1. Qd4 ]
37. 1. Qh7, ~ 2. Q/S ‡
38. 1. Re7, ~ 2. S/R ‡
39. 1. Qe8, ~ 2. Q/S ‡
40. 1. Qd4, R×d4 2. Rb6‡

1. … B×d4 2. Bf3‡
41. 1. Qa7, ~ 2. Q/R ‡
42. 1. Be4, ~ 2. Q/R ‡
43. 1. Qh1, ~ 2. Q ‡
44. 1. Qh7, ~ 2. Q/S ‡

Solutions to  Three-Move Problems

45. 1. Kd7, Ke4 2. Rd5, K×d5 3. Qd4‡
46. 1. Ka2, Ke8 2. Qe5, K~ 3. e8Q‡

1. … Ke6 2. e8Q†, Kf6 3. Qe5‡
[ 1. Kb1 1. Kb2 ]

47. 1. Bf3, Kg6 2. Qe7, Kf5 3. Qf6‡
48. 1. Qd1, Kb5 2. Qd4, K~ 3. Q ‡
49. 1. Sd7, Kb7 2. Bb6, Ka8 3. Bc6‡

 2. … K~ 3. S ‡
50. 1. Sf4, K×e5 2. Ke3, d5 3. Re6‡

1. … d5 2. Re6, d4 3. Bd6‡
51. 1. Bf8, Kc6 2. Qe6, Kc7 3. Qc8‡

 2. … K×c5 3. Sb5/f5‡
1. … B~ 2. Qe4†, K×c5 3. Sc8‡

52. 1. Bb4, h2 2. Qh7, ~ 3. Q ‡
1. … Kc6 2. Qc8†, &c.

53. 1. Q×a6, Bc6 2. Sb6, ~ 3. S ‡
1. … Bd5 2. Qd6, &c.

68 frank healey: 200 chess problems

26. 1. Qa6, ~ 2. Q/R ‡
27. 1. Be6, ~ 2. R/S ‡
28. 1. Qc7, ~ 2. Q/S ‡
29. 1. Qc8, ~ 2. B ‡
30. 1. Be6, ~ 2. Q ‡

[ 1. Qc6 ]
31. 1. Qf6, Kd4 2. Sg4‡

[ 1. Qg1† ]
32. 1. Qf3, ~ 2. Q/S ‡
33. 1. Bc8, ~ 2. Q/S ‡
34. 1. Qd2, ~ 2. S ‡
35. 1. Rd3, ~ 2. R/S/B ‡
36. 1. Qc5, ~ 2. ‡

[ 1. Qd4 ]
37. 1. Qh7, ~ 2. Q/S ‡
38. 1. Re7, ~ 2. S/R ‡
39. 1. Qe8, ~ 2. Q/S ‡
40. 1. Qd4, R×d4 2. Rb6‡

1. … B×d4 2. Bf3‡
41. 1. Qa7, ~ 2. Q/R ‡
42. 1. Be4, ~ 2. Q/R ‡
43. 1. Qh1, ~ 2. Q ‡
44. 1. Qh7, ~ 2. Q/S ‡

Solutions to  Three-Move Problems

45. 1. Kd7, Ke4 2. Rd5, K×d5 3. Qd4‡
46. 1. Ka2, Ke8 2. Qe5, K~ 3. e8Q‡

1. … Ke6 2. e8Q†, Kf6 3. Qe5‡
[ 1. Kb1 1. Kb2 ]

47. 1. Bf3, Kg6 2. Qe7, Kf5 3. Qf6‡
48. 1. Qd1, Kb5 2. Qd4, K~ 3. Q ‡
49. 1. Sd7, Kb7 2. Bb6, Ka8 3. Bc6‡

 2. … K~ 3. S ‡
50. 1. Sf4, K×e5 2. Ke3, d5 3. Re6‡

1. … d5 2. Re6, d4 3. Bd6‡
51. 1. Bf8, Kc6 2. Qe6, Kc7 3. Qc8‡

 2. … K×c5 3. Sb5/f5‡
1. … B~ 2. Qe4†, K×c5 3. Sc8‡

52. 1. Bb4, h2 2. Qh7, ~ 3. Q ‡
1. … Kc6 2. Qc8†, &c.

53. 1. Q×a6, Bc6 2. Sb6, ~ 3. S ‡
1. … Bd5 2. Qd6, &c.

52

ماز

25

PROBLEMS IN THREE MOVES

45.cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DWDWDWDW}
{WDWIWDWD}
{DW$WDWDW}
{WDWDWDWD}
{DW)kDWDW}
{WDWDW!WD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV
 

46.cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DWDk)WDW}
{WDWDWDWD}
{DW!WDWDW}
{WDWDWDWD}
{DWDWDWDW}
{WDWDWDWD}
{IWDWDWDW}
vllllllllV

[*]
a      b     c     d      e     f     g     h

8
7
6
5
4
3
2
1
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خبر کوتاه

5 فرهنگ وهنر

خبر ویژه

ششمین جشنواره سراسری 
شعر بسیج در اصفهان

یک روزنامه به دلیل بی پولی 
تعطیل می شود

»المپیک ترجمه« برگزار می شود

اصفهان امروز: 
بس��یج  س��ازمان 
هنرمندان اس��تان 
ششمین  اصفهان 
جشنواره سراسری 
شعر بس��یج را در 
امس��ال  مردادماه 
برگ��زار می کن��د. 
س��رتاج،  مه��دی 

دبی��ر این جش��نواره گفت: شش��مین جش��نواره 
سراس��ری ش��عر بس��یج در اصفهان در دو بخش 
برگزار می ش��ود که کلیه ش��عرای سراس��ر استان 
می توانن��د با ارس��ال آث��ار خود در این جش��نواره 
ش��رکت کنند. وی افزود: بخش اول جشنواره در 
پنج محور موضوعی ش��امل بازخوانی ارزش ها و 
آرمان ه��ای انق��الب اس��المی و دف��اع مقدس، 
بی��داری اس��المی و مقاومت مل��ل، انتظار و امید 
و آرمانگرایی، مضامی��ن آیینی و اجتماعی مبتنی 
ب��ر اص��ول خان��واده و اخ��الق و س��بک زندگی 
اس��المی و حماس��ه اقتصادی در آینه شهر است 
که عالقمندان می توانند در قالب گروه س��نی 12 
تا 18 س��ال تمام، 1۹ تا ۳۵ سال تمام و ۳6 سال 
به باال در این بخش شرکت کنند. وی بزرگداشت 
استاد شعر متعهد، مرحوم خلیل عمرانی را موضوع 
بخش دوم جش��نواره عنوان کرد و تاکید داش��ت: 
تمامی آثار تولید ش��ده با محت��وی مذکور در این 
بخش به طور مجزا داوری خواهد ش��د و تفکیک 
گروه س��نی در این بخش وجود ندارد. س��رتاج با 
اشاره به ویژگی های آثار خاطرنشان ساخت: کلیه 
ش��رکت کنندگان در انتخاب قالب آزاد هستند از 
طرف��ی در آفرینش ش��عر ضروری اس��ت موازین 
زبان امروز رعایت ش��ود. وی ادامه داد: شعرهای 
ارس��الی نباید در سایر جش��نواره  ای شرکت داده 
ش��ده و یا در کتاب یا نش��ریه ای به چاپ رسیده 
باش��د. وی یادآور ش��د: عالقمندان به شرکت در 
این جش��نواره می توانند تا شش��م مردادماه جهت 
ثبت نام و ش��رکت در جش��نواره ب��ه دفاتر کانون 
بس��یج هنرمندان در سطح شهرستان ها و در شهر 
اصفهان به محل دبیرخانه جشنواره واقع در تاالر 

فرشچیان مراجعه کنند.

رییس ش��ورای سیاس��ت گذاری روزنام��ه  »وطن 
امروز« از منتشر نشدن این روزنامه از اول مردادماه 
امسال خبر داد. رضا شکیبایی مشکل مالی را دلیل 
تعطیل شدن این روزنامه دانست و اظهار کرد: این 
موضوع نتیجه  چند ماه اقدام و تالش اس��ت که در 
نهایت، به گرفتن این تصمیم منجر ش��د. متأسفانه 
م��ا در تأمین هزینه های روزنامه ناتوان ش��ده ایم و 
چاره ای به جز تعطیلی نداریم. به گزارش ایس��نا، او 
در پاسخ به اینکه آیا کاهش تیراژ و تعداد صفحات 
نمی توانس��ت به بقای روزنام��ه کمک کند؟ گفت: 
میزان این کاهش ها عمال به اندازه ای نیس��ت که 
بتواند در تغییر ش��رایط ما تأثیر بگذارد و مش��کل 
ما را حل کند. ش��کیبایی درباره  کمک خواستن از 
وزارت ارش��اد نیز توضی��ح داد: با وزارت فرهنگ و 
ارش��اد اس��المی در این باره صحبت شده است، اما 
متأسفانه احساس مس��وولیتی که باید وجود داشته 
باشد،  نیست. البته شاید کمک کردن به ما در توان 
وزارت ارش��اد نبوده اس��ت یا ما در اولویت وزارت 
ارش��اد برای گرفتن کمک نبوده ایم. دبیر ش��ورای 
سیاس��تگذاری روزنامه ی »وطن امروز« با اشاره به 
مبلغ یارانه های دریافتی از وزارت ارشاد ، بیان کرد: 
مقدار یارانه بسیار ناچیز بوده، به طوری که در دخل 
و خرج ما حساب نمی ش��د. روزنامه  »وطن امروز« 
صبح دیروز در سرمقاله اش از تعطیلی این روزنامه 

به دلیل بی پولی نوشت. 

مدیرعام��ل مؤسس��ه س��پهر ترجمان اندیش��ه از 
برگ��زاری »المپیک ترجمه« در آین��ده ای نزدیک 
خب��ر داد. محمدرضا اربابی افزود: این مؤسس��ه در 
راس��تای هدف پویایی و تحرك بخش��ی به جامعه 
ترجمه و ارتقای س��طح دانش مترجمان، در س��ال 
گذش��ته اقدام به برگزاری اولین دوره از مس��ابقات 
ترجم��ه با عن��وان »ترجمان عاش��ورا« کرد که در 
این مس��ابقه دانش آموختگان رشته زبان باید جمله 
مس��ابقه را از زبان فارسی به زبان انگلیسی ترجمه 
می کردند. در انتها ترجمه های ارائه  شده توسط داور 
مسابقه ارزیابی شد و به مترجمان برگزیده جوایزی 
اختصاص یافت. این مسابقات به واسطه نتایج داوری 
و نکات آموزشی حاصل از آن سبب افزایش دانش 
مترجمان می شود. او همچنین گفت: اینک مؤسسه 
در نظر دارد با توجه به اهمیت ترجمه تخصصی در 
پیش برد هدف انتقال دانش در دنیای امروز و به تبع 
آن اهمیت ارتقای سطح کیفی مترجمان تخصصی 
اقدام به برگزاری مسابقه ای در سطح کالن به نام 
»المپیک ترجمه« کند. مدیرعامل مؤسس��ه سپهر 
ترجمان اندیش��ه عنوان کرد: »المپیک ترجمه« در 
رش��ته های تخصصی مختلف برگزار خواهد شد و 
متخصصان هر رشته را به رقابت با یکدیگر دعوت 
خواهد کرد، لذا مؤسسه سپهر ترجمان اندیشه دست 
کلیه نهادها و مؤسس��ات عالقه مند به همکاری با 

مؤسسه در این رابطه را می فشارد.

جواد عزتی به عنوان یکی از بازیگران سریال ماه رمضان 
شبکه اول، از قسمت پانزدهم این مجموعه در نقش روحانی 
وارد قصه می شود. جواد عزتی که از قسمت پانزدهم وارد 
سریال »دودکش« می شود، قرار است تا پایان داستان حضور 
داشته باشد. سریال »دودکش« به کارگردانی محمدحسین 
لطیفی این شب ها ساعت 22 و ۳0 دقیقه روی آنتن شبکه  
یک سیماست. در این مجموعه بازیگرانی همچون هومن 
برق نورد، بهنام تشکر، سیما تیرانداز، الناز حبیبی، امیرحسین 

رستمی و... ایفای نقش می کنند.

اصغر فرهادی به تماشای دو نمایش »یرما« از دکتر 
رفیعی و »اینجا کجاس��ت« از ش��یوا مسعودی نشست. 
در ش��امگاه 24 تیرماه با حضور دانش��جویان، هنرمندان 
و عالقه مندان به هنرهای نمایش��ی، اصغر فرهادی که 
به تازگی به ایران بازگش��ته است، با حضور در تماشاخانه 
ایرانش��هر از آخرین اثر علی رفیعی در سال جاری دیدن 
کرد. اصغر فرهادی ضمن دیدار با مس��ولین تماشاخانه 
ایرانشهر گفت: حضور مردم در سالن های نمایشی را باید 
قدر دانست و این نشانگر عرضه تولیدات خوب هنرمندان 
عرصه نمایش است. مطمئنا تولیدات خوب، مخاطبین 
بیشتر و حرفه ای تری نیز خواهد داشت. او تصریح کرد: برای 
تولید یک اثر مناسب و کامل در حوزه نمایش می بایست 
حداقل یکس��ال برنامه ریزی داشت و هر چقدر این زمان 
محدودتر شود، اثر نمایشی سطحی و فرمایشی خواهد بود. 
اصغر فرهادی بعد از تماشای نمایش »اینجا کجاست؟«، 
این اثر نمایشی را تئاتری ارزشمند با دغدغه های اجتماعی 
توصیف کرد. این کارگردان گفت: شاهد یک اثر نمایشی 
خیلی خوب��ی بودم که در همه زمینه های نویس��ندگی، 
کارگردانی و بازیگری دارای ارزشهای فراوانی بود که هر 
تماش��اگری از دیدن آن لذت می برد. وی ادامه داد: ریتم 
خوب، طراحی صحنه ارزشمند و بازی خوب ریما رامین فر 
در کنار کارگردانی سنجیده باعث شد که زمان نمایش را 
اصال حس نکنم. ضمن اینکه فضایی که نویسنده نمایش 
برای تماشاگر ترسیم کرده است، فضایی مناسب در توصیف 
دغدغه های اجتماعی است که همین نمایش را تبدیل به 

یک اثر بسیار خوب و ارزشمند کرده است.

جواد عزتی در نقش روحانی
 به »دودکش« می آید

اصغر فرهادی
 به تماشای دو تئاتر نشست

اصفهان امروز : ش��امگاه دوشنبه 24 تیرماه با پلمپ 
درب ساختمان خانه سینما و به دلیل اینکه باید این مکان 
در اختیار »خانه اصناف س��ینمای ای��ران« که به تازگی 
مجمع عمومی برگزار کرده و از س��وی وزارت ارشاد هم 
به رسمیت شناخته شده است، قرار گیرد دعوا بر سر خانه 
س��ینما بار دیگر باال گرفت. خانه اصناف سینمای ایران 
که با نام خانه س��ینما 2 فعالیت خود را آغاز کرده است، 
مدعی اس��ت بر اساس اساس��نامه خانه سینما باید اموال 
و س��اختمان آن در اختیار این نهاد جدید التاس��یس قرار 
گیرد. در پی این اتفاق، از صبح دیروز اهالی خانه س��ینما 
تجمع��ی اعتراضی مقابل س��اختمان این نهاد صنفی در 
خیابان سمنان تشکیل دادند که این تجمع در نهایت و با 

توافق با ناجا به پایان رسید.
جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی درباره مناقشات 
پیش آمده بر س��ر پلمپ س��اختمان خانه سینما از دستور 
مستقیم وزیر برای اختصاص اموال و ساختمان خانه سینما 

به »خانه اصناف سینمای ایران« خبر داد.
جواد ش��مقدری رئیس سازمان س��ینمایی در پاسخ به 
این که آیا شخص وزیر ارشاد دستور پلمپ ساختمان خانه 
سینما را داده است؟ گفت: خیر. داستان اینگونه که مطرح 

شده است، نیست.
وی در توضیح اتفاقاتی که از دو ش��نبه ش��ب با پلمپ 
س��اختمان خانه سینما شروع شده است، بیان کرد: پس از 
مشخص شدن هیات مدیره »خانه اصناف سینمای ایران«، 
قرار بود بر اس��اس قانون اموال موجود در خانه س��ینما در 
اختیار این صنف تازه تاسیس قرار گیرد و وزیر ارشاد برای 
تسریع این امر دستور مستقیم داده و مقدمات این کار نیز 

فراهم شده بود.
شمقدری افزود: اما به دلیل تجمع عده ای از سینماگران 
مقابل خانه سینما، از هیات مدیره »خانه اصناف سینمای 
ایران« خواستیم برای جلوگیری از بروز هرگونه اختالف به 
خانه سینما وارد نشوند و استقرار در این ساختمان را به چند 

روز بعد موکول کردیم.
رئیس س��ازمان س��ینمایی در ادامه متذکر ش��د: تنها 
اساس��نامه تصویب شده در ش��ورای فرهنگ عمومی به 
س��ال 1۳66 برمی گردد. بر همین اساس به استناد تبصره 
ماده 20 این اساس��نامه تکلیف اموال مش��خص ش��ده و 
تصمیم گیری نهایی در خصوص آن به عهده وزیر ارش��اد 
اس��ت. البته ناگفته نماند که در اساسنامه های بعدی هم 

روی این مطلب تاکید شده است. جواد شمقدری در پایان 
بیان کرد: پیرو همین اساسنامه هیات مدیره »خانه اصناف 
سینمای ایران« می توانند از همین امروز در ساختمان این 
نهاد صنفی مس��تقر ش��وند اما به دلیل ممانعت جمعی از 

سینماگران برای این حضور، ساختمان پلمپ شده است.
پلمپ خانه سینما را شبانه به رئیس جمهور 

گزارش دادیم
فرهاد توحیدی رئیس هیات مدیره خانه س��ینما اعالم 
کرد که مساله پلمپ شبانه ساختمان این نهاد صنفی را به 
رئیس جمهوری گزارش داده اند و وی قول مساعد داده که 

مساله را پیگیری می کند.
وی با اشاره به وقایع پیش آمده پس از دیدار با احمدی 
ن��ژاد رئیس جمهوری گفت: به غیر از مراجع قضایی هیچ 
شخص دیگری حق پلمپ هیچ مکانی را ندارد. ما شکایت 
خود را پیگیری می کنیم زیرا از نظر ما خانه سینما شماره 
2 نه صاحب مشروعیت است و نه بر مبنای قانون هیئت 

مدیره آن شکل گرفته است.
توحیدی ادامه داد: از شما سپاسگذارم با حساسیتی که 
نس��بت به خانه خود دارید امروز اینجا حضور یافتید. ما به 
قانون احترام می گذاریم زیرا به جز تمس��ک به راه قانونی 

پناهگاه دیگری نداریم.
رئیس هیئ��ت مدیره خانه س��ینما در م��ورد مالکیت 
ساختمان گفت: سرقفلی ساختمان به نام خانه سینماست 
صاحب سرقفلی اصناف هستند اما آقایان با استناد به ماده 
ای در اساس��نامه که در آن خانه س��ینما و اموال آن را در 
اختیار باالترین شخص یعنی وزیر می داند، می  خواهند این 
کار را انجام بدهند اما این امر در صورتی ش��کل می گیرد 

که خانه سینما منحل شده باشد.
توحیدی افزود: خانه س��ینما منحل نشده است و فقط 
تعطیل ش��ده و همچنان دارای شخصیت حقوقی در ثبت 
شرکت هاس��ت و تا زمانی که این شخصیت حقوقی از آن 
سلب و ابطال نشده است این خانه رسمی است. خانه سینما 
فقط با دس��تور مجمع عمومی و یا قوه قضائیه منحل می 

شود.
مهلت 48 ساعته ناجا به سینماگران

فرهاد توحیدی رییس هیات مدیره خانه سینما روز سه 
شنبه اعالم کرد این موضوع را تلفنی به سعید منتظرالمهدی 
معاون اجتماعی ناجا خبر داده  و به این ترتیب تا 48 ساعت 

آینده هیچ کس حق تصرف خانه سینما را ندارد.
گرچه داودنژاد کارگردان سینمای ایران نیز رسیدن خانه 

س��ینما به این مرحله را ناش��ی از سواستفاده از سالمت و 
حس��ن نیت توحیدی دانس��ت و تأکید کرد این 48 ساعت 

آخرین ذخیره اعتماد اهالی خانه سینما به توحیدی است.
در پایان مقرر ش��د اگر طی 48 ساعت مشکالت حل 
نش��د تمامی اهالی خانه س��ینما پنجشنبه ساعت 8 صبح 

دوباره در کوچه سمنان تجمع کنند.
خانه اصناف س��ینمای ایران که با نام خانه س��ینما 2 
فعالیت خود را آغاز کرده اس��ت، مدعی اس��ت بر اس��اس 
اساس��نامه خانه سینما باید اموال و ساختمان آن در اختیار 

این نهاد جدید التاسیس قرار گیرد.
 جریانی قصد دارد جلوی تولید کارهای 

فرهنگی را بگیرد
علیرضا داوودنژاد در س��خنانی به ش��دت به این اتفاق 
اعتراض کرد ولی امیر اثباتی وی را به آرامش دعوت کرد.

علیرضا داوودنژاد نویسنده و کارگردان سینمای ایران 
با حضور در تجمع اهالی س��ینما در مقابل خانه س��ینما 
گف��ت: بیایید قول دهیم تا یک ب��ار عمیق تر و جدی تر 
به کلیت این موضوع نگاه کنیم. من نمی خواهم بدبینانه 
صحبت کن��م. فرض کنید یک جریان نفوذی قصد دارد 
ملت ایران را از تولی��د کارهای فرهنگی عاجز کند. این 
جری��ان خائن چاره ای ن��دارد جز اینکه خود را در ظواهر 
مقبول نش��ان دهد تا همه چیز را به مدار منافع استعمار 

برگرداند.
وی ادام��ه داد: این جریان م��ی خواهد جریان کاالی 
فرهنگی را در کشور منحل کند. چرا کسی پول به سینما 
نمی آورد؟ چون سرمایه گذاری را ناامن کرده اند. نظام تولید 
و عرضه کاالی فرهنگی را زیر سئوال برده اند و نظام تولید 

و توزیع نیز منهدم شده است.
این کارگردان تاکید کرد: ممیزی رابطه بین س��ینما و 
هن��ر را قطع کرده و در عوض بازار س��یاه قاچاق مملکت 
را گرفته است. من کنار خیابان راه می روم و حاصل کارم 
را در پی��اده رو می فروش��ند. در صورت��ی که پلیس نیز در 
خیابان هاست. چرا جلوی آنها را نمی گیرند. متاسفانه کانال 
های ماهواره ای شب ها ساعت هایی از وقت مردم را می 
گیرد، اینها می خواهند نظام صنفی را از بین ببرند و صنف 

را نابود کنند. اینها می خواهند خانه مان را بگیرند.
داوودنژاد در صحبت های پایانی خود بس��یار عصبانی 
بود و فریاد می زد در خانه را باز کنید، بگذارید به خانه مان 

برویم و در داخل ساختمان بایستیم.

سخنگوی شورای صنفی نمایش با اشاره به اینکه 
س��ینماهاي آزادي، آفریقا و عصر جدید مي توانند تا 
پایان شب هاي احیا به نمایش فیلم هاي در اکرانشان 
ادام��ه دهند، گفت: س��ینماداران همچنین مي توانند 
در طرح »اذان تا اذان« هر فیلمی که دوس��ت داشته 
باش��ند اکران کنند.به گزارش مهر،»حبیب کاووش« 
سخنگوی شورای صنفی نمایش با بیان این مطلب 
که س��ینماداران در طول ماه مبارك رمضان در طرح 
اذان تا اذان می توانند هر فیلمی را که بخواهند اکران 
کنند، گفت: برای طرح اذان تا اذان س��ینماداران اجازه 
دارند هر فیلمی که طی سال های گذشته ساخته شده 
است، اکران کنند که البته برای اکران این فیلم ها باید با 
صاحبان فیلم قرارداد اکران ببندند.وی در پایان توضیح 
داد: در آخرین جلسه شورای صنفی نمایش، قرار شد 
سینماهاي آزادی، عصر جدید و آفریقا به دلیل آن که به 
کف فروش رسیده اند، تا پایان شب های احیا می توانند 

به نمایش فیلم های در حال اکران ادامه دهند.

شهاب حسینی در پیچ و خم گرفتن پروانه ساخت
تهیه کننده فیلم سینمایی »ساکن طبقه وسط« به 
کارگردانی »شهاب حس��ینی« عنوان کرد با توجه به 
مذاکراتی که انجام ش��ده است، امید می رود این هفته 
پروانه ساخت این فیلم صادر شود.به گزارش مهر،»امیر 
س��مواتی« با اشاره به اینکه با گرفتن پروانه ساخت به 
زودی پیش تولید آغاز می ش��ود، گفت: س��اکن طبقه 
وسط فیلم سنگین و پرهزینه ای است؛ فیلم پر بازیگر 
ب��ا جلوه های ویژه رایانه ای خاصی به همین دلیل باید 
س��ر فرصت شرایط تولید آن را فراهم کنیم.وی افزود: 
من بسیار خوشحالم که فیلمنامه وزین »محمد هادی 
کریمی« را یکی از بازیگران س��تاره سینمای ایران که 
اهل اندیشه و کتاب است و درك درستی از مقوله عرفان 
و فلسفه دارد، می سازد. حسینی طی دو ماه گذشته مدام 
روی ای��ن پروژه کارهای تحقیقاتی انجام داده اس��ت.

شهاب حسینی قرار است در این فیلم در کنار کارگردانی 
به عنوان بازیگر هم حضور داشته باشد.

در طرح اذان تا اذان سینماداران 
می توانند هر فیلمی پخش کنند

ساکن طبقه وسط 
همچنان بالتکلیف است

صحنه

با دستور وزیر ارشاد

ساختمان خانه سینما متعلق به »خانه اصناف سینمای ایران« است

»کیوان ساکت« با اعالم خبر انتشار دوباره کتاب»سبکبال« با 
ویرایشی جدید از حضور خود در یک فستیوال معتبر پاپ راك 
در کشور گرجس��تان خبر داد.به گزارش ایسنا، کیوان ساکت 
مدرس و نوازنده تار با بیان اینکه کتاب سبکبال با ویرایش و 

صفحه آرایی جدید از امروز 
سه شنبه 2۵ تیرماه منتشر 
خواهد ش��د، ادامه داد: این 
کتاب از جمله آثار تالیفی 
م��ن در حوزه موس��یقی 
اس��ت که بیس��ت س��ال 
پیش آن را نوشتم و شامل 
مجموعه»چهار مضراب« 
ب��رای دوره های عالی تار 
و س��ه تار است که این بار 
با ویرایش و صفحه آرایی 
کامال جدید وارد بازار کتاب 
خواهد شد.وی افزود: کتاب 
دیگری هم در دست انتشار 
دارم که تا هفته آینده منتشر 

خواهد ش��د. این کتاب با عنوان »بیایید تار و سه تار بنوازیم« 
در قالب روایتی از ردیف های افشاری، بیات ترك، ابوعطا برای 
عالقه مندان موسیقی و همچنین هنرجویان دوره های عالی 
موسیقی تالیف شده که شامل روایت های شخصی من از این 
چهار نغمه موسیقایی است که با ردیف های گذشتگان تفاوت 

های��ی دارد و به نظر من می تواند برای مخاطبان موس��یقی 
جالب توجه باشد.ساکت در بخش دیگری از صحبت های خود 
به دعوت یک فستیوال معتبر موسیقی در حوزه پاپ راك از وی 
اشاره کرد و گفت: این فستیوال که هر ساله با میزبانی کشور 
گرجستان برگزار می شود 
از بهتری��ن و معتبرترین 
فستیوال های بین المللی 
موسیقی در گوه پاپ راك 
اس��ت که امس��ال از من 
ب��رای حضور در مراس��م 

افتتاحیه دعوت کرده اند.
این نوازنده تار خاطر نشان 
ک��رد: تمام ت��الش خود 
را خواهم ک��رد تا نماینده 
موس��یقی  ب��رای  خوبی 
کشورمان در این فستیوال 
باش��م. این در حالی است 
ک��ه تصمی��م دارم دراین 
مراسم قطعه »پرواز زنبور 
عسل« را برای مخاطبان اجرا کنم.دیدار شرق و غرب، شیوه 
نوین آموختن تار و سه تار، بیایید تار وسه تار بنوازیم ) ردیف 
اصفهان و شور(، در سایه سار بید، چرخ نیلوفری، با موج تا کرانه 
و حرک��ت دائمی از جمله آثار تالیفی کیوان س��اکت در حوزه 

موسیقی است.

جرمی اس��کایل پرده از راز جنگ ه��ای مخفیانه آمریکا در 
جهان بر می دارداس��کایل یکی از مهمترین سیاست های 
خارجی آمریکا را افشا می کند.ازافغانستان تا یمن،سومالی و 
ماوری آن از ماشین کشتار آمریکا می گوید.اصفهان امروز: 
کتاب »جنگ های کثیف: همه جهان عرصه نبرد است«، اثر 
»جرمی اسکایل« نویسنده معروف روزنامه نیویورك تایمز و 
همچنین مولف کتاب پر فروش »بلک واتر : بزرگترین ارتش 
مزدور جهان« است. او در این کتاب ما را با جنگ های مخفی 
آمریکا آشنا می کند. سربازان پیاده ای که در سراسر جهان 
به دس��تور کاخ سفید عملیات جنگی از دستگیری، کشتار و 
انواع کارهایی که توسط رئیس جمهور بر علیه به اصطالح 
دشمنان طرحی کرده اس��ت، انجام می دهند.این نیروها از 
برخی سربازان نیروی دریایی، نیروهای دلتا، نیروهای بلک 
واتر سابق، نیروهای امنیتی خصوصی، نیروهای ویژه سازمان 
سیا و فرمانده نیروهای عملیات ویژه تشکیل شده است که 
این سربازان نخبه همراه با کماندوهای خود اعمالی نظامی 
را در سرتاس��ر دنیا و در صدها کشور به طور مخفیانه انجام 
می دهند.آنها که با بودجه ای به نام بودجه س��یاه اداره می 
شوند اعمالی از قبیل دستگیری، کشتن و ربودن افراد، هدایت 
هواپیماهای بدون سرنشین و موشک های کروز را به عهده 

دارند.در حالی که بوش بانی شکل گیری چنین گروهی بود، 
اوباما دامنه فعالیت آنها را گس��ترده تر و به آنها مش��روعیت 
داد.در کت��اب جنگ های کثیف : جهان عرصه نبرد اس��ت، 
اسکایل یکی از مهمترین سیاس��ت های خارجی آمریکا را 
افش��ا می کند.ازافغانستان تا یمن ،س��ومالی و ماورای آن از 
ماشین کشتار آمریکا می گوید. او به بررسی الیه های زیرین 
جنگ ه��ای مخفی آمریکا که به ص��ورت پنهانی و دور از 
دس��ترس مطبوعات و از نظارت کنگره و مردم هدایت می 
شود می پردازد.او این اطالعات را از یک شهروند آمریکائی 
که نقشه قتلش توسط دولت آمریکا کشیده شده بود به دست 
آورده اس��ت. در حالی که پ��ای آمریکا در جهان به درگیری 
های بیش��تری کشیده شود نه تنها مردم آن بیشتر در خطر 
خواهند بود بلکه س��اختار ملت در این کشور نیز در معرض 
تغییر قرار خواهد گرفت.اسکایل پرده از راز سربازان تاریکی 
که به دور از دیده به جنگ های مخفی می پردازند و مجاری 
رسمی هم در قبال آنها پاسخگو نیست پرده بر می دارد. اوبه 
قربانیان حمالت شبانه، زندان های مخفی، حمالت موشکی 
، حمالت هواپیماهای بدون سرنش��ین پرداخته و شجاعانه 
ماهیت جنگ های مخفی ایاالت متحده که دولت در صدد 

آشکار نشدن آن است گفته است.

فرشته  احمدی از انتشار مجموعه ی داس��تان »گرمازدگی« در 
آینده ای نزدیک خبر داد.این داس��تان نویس گفت: پس از حذف 
یکی از داستان های مجموعه ی گرمازدگی، باألخره مجوز چاپ 

این کتاب از س��وی اداره ی کتاب وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی صادر شد و 
احتماال کتاب تا دو هفته ی دیگر از سوی 
نشر افق منتشر می شود.به گزارش ایسنا، 
احمدی در ادامه درباره ی سبک و سیاقش 
در مجموعه ی داستان گرمازدگی اظهار 
کرد: داستان های این مجموعه در ادامه ی 
داستان های دیگر مجموعه هایم هستند. در 
برخی از آن ها طنز پررنگ تر شده است و 
طبق معمول داستان ها گذشته نگرند، آن ها 

یک راوی دارند که بیش از آن که با جامعه درگیر باشد، با خودش 
درگیر است. برخی از داستان ها زمینه های اجتماعی و خانوادگی دارند 
و موضوع برخی از آن ها گذشته ی راوی است و می توان گفت که 
عنصر مشترك همه ی آن ها خود راوی است که مدام در حال آنالیز 
زندگی و گذشته ی خود است.به گفته ی این نویسنده، گرمازدگی، 
جدول اصالحات، میرزا بنویس، نقطه ی کور، بی سر وپا و النه ی 

اسکواتر عنوان داستان های این مجموعه هستند. همچنین داستان 
»بدخواب« این مجموعه غیرقابل چاپ اعالم شده است.احمدی 
همچنین از نگارش دو داستان دیگر که بازنویسی داستان های کهن 
ایرانی هستند، خبر داد و در این باره اظهار 
کرد: این دو داستان مربوط به یک سری 
قصه هایی اس��ت که در دوره ی صفویه 
اتفاق افتاده اس��ت. نگارش و بازنویسی 
این داستان ها را نش��ر ویدا سفارش داده 
است. البته ما دست مان در نوشتن و تغییر 
س��اختارها باز بوده است. من نیز در این 
داستان ها ساختار این قصه ها را کامال به 
هم ریخته ام، البته هسته ی اصلی آن ها در 
این بازنویسی حفظ شده، ولی در عین حال 
به آن ها پروبال داده ام و زاویه دید و فضاسازی ها تغییر کرده است.او 
در ادامه اضافه کرد: این داستان ها نویسنده ی معینی ندارند، ولی ناشر 
سفارش دهنده برای زنده کردن این داستان ها به بازنویسی آن ها 
اقدام کرده است. عنوان کتاب من نیز که دو داستان 100 صفحه یی 
را شامل می شود، »ناز و نیاز« است که در حال حاضر در حال طی 

کردن مراحل گرفتن مجوز نشر است.

»گیلرمو دل ت��ورو« کارگردان فیلمی اس��ت در مورد جنگ 
هیوالهای دریایی و ربات ها.اگرپسر بچه ای 12 ساله باشید 
حاشیه اقانوس آرام فیلمی است که دوست دارید ببینید. اما به 
عنوان بیننده ای 40 ساله دوست ندارم فیلمی را ببینم که انگار 

از تص��ورات و تخیالت پس��ر بچه ای 12 
ساله نشات گرفته است.داستان این فیلم 
از این قرار اس��ت که در آینده ای نزدیک 
موجودات فضای��ی گودزیال مانندی با نام 
ژاپنی »کایج��و« از طریق اقیانوس به ما 
حمله می کنند و شهرهای ساحلی را ویران 
می کنند اما میان مردم ترسی نیست و همه 
دس��ت به دست هم  می دهند و سالحی 
برای نابودی آن می سازند. بله یک ربات.

این روبات که »جاکرز« نام دارد توسط دو 
خلبان هدایت می ش��ود. در درگیری بین 
کایجو و جاکرز پیوسته جاکرز پیروز است 
تا اینکه کایجو راه شکست این ربات را می 
فهمد و خلبان این ساخته دست انسان در 

پیکار با کایجو شکست می خورد و برادر خود را از دست می 
دهد.»هانون« هنر پیش��ه ای بسیار خوب است و اینکه او در 
این فیلم چنین بازی بدی را داشته بدون شک  مشکل ضعف 
کارگردانی اس��ت. قصد ندارم در این مطلب گیلرمو دل تورو 
را به باد انتقاد بگی��رم اما می خواهم در کنار نقاط قوت نقاط 
ضعف او را نیز ببینیم. به لحاظ بصری فیلم حاش��یه اقیانوس 
بس��یار عالی است. نبردهای بین کایجو و جاکرز بسیار جذاب 

اس��ت. اما ای کاش در این فیلم کمی هم به بازی هنرپیشه 
وشخصیت های انسانی و همچنین فیلمنامه توجه شده بود. 
دل تورو در این فیلم چهره های شاخصی چون »ادریس البا« 
را در نقش طراح جاکرز ، و هچنین »ران پرلمن« را داشت که 

در صورتی با کارگردانی قوی کار کنند بازیگران خوبی هستند. 
»رینکو کیکوجی«  نامزد دریافت اسکار به خاطر نقش آفرینی 
در فیلم» فیالدلفیا همیشه آفتابی است« نیز در این فیلم حضور 
داشت. اما دیده می شود که نقش های این افراد کلیشه ای و 
فقط در قالب بیان تعدادی دیالوگ است.فیلم حاشیه اقیانوس 
آرام دارای جلوه های بسیار زیبایی است اما به لحاظ محتوایی 

بیشتر به درد نوجوانان 12 ساله می خورد .

حضور کیوان ساکت در جشنواره پاپ راک 

مروری بر کتاب جنگ های کثیف: 

همه جهان عرصه نبرد است
مجوز گرما زدگی با حذف یک داستان صادر شد

 کتاب فرشته احمدی به بازار می آید

مروری بر فیلم حاشیه اقیانوس آرام

اصفهان امروز:خالق هری پاتر در رمان جدید خود رد 
پایی از خود به جای گذاشت. او این رمان را که »فاخته 
می خواند« نام دارد با نام مس��تعار »رابرت گالبرایت« 
به چاپ رسانده بود که موفقیت چندانی در بازار کتاب 
بدست نیاورد.اما پس از اینکه هویت واقعی نویسنده این 
رمان فاش شد کتاب او در لیست پر فروش های کتاب 
قرار گرفت. فروش این کتاب قبل از آن تنها ۵00 کپی 
بود اما پس از اینکه روزنامه »س��اندی تایمز« نام جی 
کی رولینگ را به عنوان نویسنده این کتاب چاپ کرد 
فروش این کتاب در لیست فروش آمازون  به ۵ هزار 
نس��خه رسید.رولیگ در این مورد گفت : امیدوار بودم 

این راز مدت زمان بیشتری مخفی بماند.

رد پای جی کی رولینگ 
در داستانی جنایی

خبر کوتاه
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خبرکوتاه نــکتــــه

اصفهان امروز: برای آنکه ماه رمضان را با سالمت 
سپری کنیم و عالوه بر بهره مندی معنوی از لحظه 
لحظه این ماه، س��المت بدن خود را نیز حفظ کنیم 
بهتر اس��ت نکاتی در وعده های سحری و افطاری 

رعایت شوند.
نکات مهمی که بهتر است در وعده سحری رعایت 

شوند عبارتند از :
1/ از مواد غذایی س��رخ کرده، پر چرب و شیرینی 

پرهیز شود.
2/ از غالت و حبوبات به میزان دلخواه در ترکیبات 

غذای سحری استفاده شود.
3/ در هنگام سحر میوه مصرف کنید.

4/ مصرف بیش از حد گوشت در سحری توصیه 
نمی شود.

5/ مصرف آب قبل از ش��روع س��حری و بین 
وعده های غذایی توصیه نمی شود.

6/ مصرف ادویه جات و غذاهایی مثل کله پاچه، 
سیرابی و ... در سحری توصیه نمی شود.

7/ از غذاهای پر حجم برای سحر استفاده نکنید.
8/ از مص��رف چای زیاد در س��حری خودداری 
کنی��د. از کربوهیدرات های پیچیده مانند نان، برنج، 
س��یب زمینی در وعده سحری اس��تفاده کنید زیرا 
مصرف این مواد باعث کاهش حس گرس��نگی در 

طول روز می شود.
9/ از مصرف انواع دس��رها و شیرینی ها با شکر 
زیاد در برنامه س��حر خودداری کرده و از مواد غذایی 
دارای قندها و شیرینی های طبیعی )میوه هایی مثل 
توت و خرما( که منابع خوب��ی از امالح به ویتامین و 
انرژی هستند به جای انواع شیرینی تهیه شده با شکر 

استفاده کنید.
نکات مهمی که بهتر است در وعده افطاری و شام 

رعایت شوند بدین شرح اند:
1/ با منابع قندی و انرژی مانند خرما افطار کنید. 
به هنگام افطار تغذیه با یک ماده غذایی مناسب مثل 
شیر، خرما، فرنی، شله زرد و چای کمرنگ آغاز شود و از 

آشامیدن آب سرد در شروع افطار خودداری کنید.
2/ از مصرف انواع دسرها و شیرینی ها با شکر زیاد 
در برنام��ه افطار خودداری کرده و از مواد غذایی دارای 

قندها و شیرینی های طبیعی استفاده کنید.
3/ از مص��رف بیش از حد م��واد غذایی پر چرب 
و ش��یرین در وعده ش��ام و افطار بپرهیزید زیرا سبب 
تشنگی شده و به دنبال آن آب زیاد مصرف می شود و 
در نتیجه با کاهش غلظت اسید و آنزیم های گوارشی 
موجب اختالل در هضم و جذب مواد غذایی می شود.

4/ در وعده ش��ام از سبزی های ضد عفونی شده 
استفاده کنید.

5/ شام را سبک و کم حجم میل کنید. هیچگاه 
چند نوع غذا را با هم مصرف نکنید.

6/ مصرف ش��ام را با استفاده از میوه در حجم کم 
خاتمه دهید.

7/ پس از مصرف ش��ام حتم��اً وعده مختصری 
ش��امل میوه، شیر یا انواع مغزهای گیاهی مثل پسته 

و بادام استفاده کنید.
8/ از زم��ان صرف افطار تا قبل از خواب، مایعات 

زیاد بنوشید.
الزم به یادآوری اس��ت با وجود اینکه روزه داری 
می تواند مشکالت سالمتی مانند فشارخون باال، چربی 
خون باال، چاقی و اختالالت گوارشی را بهبود بخشد 
اما چنانچه مبتال به بیماری های مزمن مانند دیابت، 
بیماری های قلبی و عروقی، نارس��ایی های کلیه و 
نوسانات فشارخون هس��تید به طور حتم با پزشک 
معالج خود مش��ورت ک��رده و در صورت صالحدید 

پزشک روزه بگیرید.

یک جراح دندانپزش��ک با تاکید بر اینکه بیماران 
روزه دار می توانند به دندان پزشک مراجعه کنند، گفت: 
در مواردی که عفونتی در دندان وجود دارد می توان 
با تجویز آنتی بیوتیک و توقف رشد میکروب، عصب 
کش��ی یا کش��یدن دندان را به پ��س از ماه رمضان 

موکول کرد.
دکتر عباس علیزاده با اش��اره ب��ه اینکه اقدامات 
دندانپزش��کی منافاتی با روزه داری ن��دارد، گفت: گاه 
مش��کالت دندانی در مرحله ای است که روزه دار نباید 
انجام معاینات دندان پزشکی را به تعویق بیندازد. وی 
در ادامه افزود: عدم توجه به مش��کالتی مانند آبس��ه 
دندانی موجب مقاوم ش��دن بیماری شده، بیماری که 
به این عارضه دچار شده، در صورت بی توجهی یا عدم 
مراجعه به دندان پزشک به تصور اینکه انجام اقدامات 
موجب ابطال روزه می ش��ود، موجب افزایش تخریب 
در دندان آس��یب دیده می شود. به گزارش ایسنا، این 
جراح دندانپزشک با تاکید بر اینکه بیماران روزه دار می 
توانند به دندان پزشک مراجعه کنند، گفت: در مواردی 
که عفونتی در دندان وجود دارد می توان با تجویز آنتی 
بیوتیک و توقف رشد میکروب، عصب کشی یا کشیدن 

دندان را به پس از ماه رمضان موکول کرد.
دکتر علیزاده همچنین خاطرنش��ان کرد: در روزه 
داران می ت��وان با تجویز آنتی بیوتیک هایی که یک 
نوبت در روز استفاده می ش��ود مانع از ادامه روند رشد 

میکروب ها شد.
وی تصریح کرد: تجویز آنتی بیوتیک یا تزریقات 
دندانپزشکی به دلیل اینکه جنبه تغذیه یا انرژی رسانی 
را ن��دارد، روزه را باط��ل نمی کند.دکتر علیزاده گفت: 
بیمارانی که به دلیل ترس از کارهای دندانپزشکی دچار 
افت قند خون می شوند، می توانند کمی قبل از افطار 

به پزشک مراجعه کنند.

سحری و افطاری سالم

انجام اقدامات دندانپزشکی 
موجب ابطال روزه نمی شود

اجرای کامل تمام وقتی 
پزشکان، باید اولویت دولت 

آینده باشد

تاخیر در بازنشستگی 
خطر آلزایمر را کاهش می دهد

در رفتگی مفصل لگن از 
شایع ترین بیماری های 

مادرزادی نوزادان

مدیر مجتمع بیمارستانی حضرت رسول اکرم )ص( 
ب��ه تبیین اولویت های نظام س��المت در دولت آینده 
پرداخت و عنوان کرد: قانون، اولویت ها را مش��خص 
کرده اس��ت. در این زمینه قانون برنامه پنجم توسعه 
را پیش رو داریم ک��ه از مهمترین مفاد آن تمام وقت 
جغرافیایی ش��دن اعضای هیات علمی است. جالل 
غفارزاده افزود: بحث تمام وقتی جغرافیایی، پزشکان 
را ملزم می کند که یا در بیمارستان  دولتی خدمت کنند 
یا در بخش خصوصی مش��غول شوند، به گونه ای که 
دیگر شاهد فعالیت همزمان یک پزشک در چند مرکز 
نباشیم. مسلما اگر این گونه عمل شود مشکالت مردم 

در حوزه درمان تا حدود زیادی حل می شود.
مدیر مجتمع بیمارستانی حضرت رسول  اکرم )ص( 
با بیان اینکه دولت آینده باید به تناس��ب ارائه خدمت 
ب��ه م��ردم در نواحی مختلف جمعیتی بویژه توس��ط 
بیمارس��تان های دولتی توجه کند، تصریح کرد: منابع 
موجود نیز باید به همین نسبت توزیع شوند. بخشی از 
منابع دولتی است و بخشی را مردم پرداخت می کنند. اما 
از آنجا که به علت شرایط اقتصادی کشور، سهم مردم 
از این منابع افزایش یافته است، اولویت دولت بعدی باید 
بر کاهش پرداخت از جیب مردم قرار گیرد. به گزارش 
ایسنا، غفارزاده با بیان اینکه دولت فعلی چندان روی 
قانون برنامه پنجم توسعه متمرکز نشده است، گفت: 
حداقل 80 درصد مردم در بیمارستان های دولتی خدمت 
می گیرند، بنابراین پزش��کان باید در بیمارستان های 
دولتی به شکل تمام وقت خدمت ارائه کنند نه اینکه 
صبح در یک بیمارستان و بعدازظهر در یک بیمارستان 
دیگر باش��ند. به همین علت است که بعضا مشاهده 
می کنیم م��ردم از عدم ارائه مطل��وب خدمات اعالم 
نارضایتی کرده و چون از درمان در بیمارستان دولتی 
جواب نمی گیرند روانه بخش خصوصی می شوند و به 

ناچار هزینه بیشتری تقبل می کنند.
وی ادام��ه داد: بنابرای��ن الزم اس��ت دولت برای 
کاه��ش پرداخ��ت از جیب م��ردم مناب��ع عمومی را 
افزایش دهد. اما از آنجا که افزایش منابع عمومی هم 
محدودیت دارد، بنابراین راهکاری که باقی می ماند بها 
دادن به حوزه های دولتی است. مدیر مجتمع بیمارستانی 
حضرت رس��ول اکرم )ص( با بیان اینکه اگر مردم به 
سمت بیمارستان های دولتی سوق پیدا کنند، طرح تمام 
وقتی جغرافیایی پزشکان هیات علمی هم اجرا شود، به 
علت پایین بودن تعرفه های دولتی، هزینه های درمان 
کاهش می یابد، گفت: شاکله و زیرساخت هر دو بحث 
مطرح شده، پزشک خانواده است که آن هم در قانون 

تصریح شده است.

پزشکان فرانس��وی در مطالعه ای گسترده تاکید 
کردند که به تاخیر انداختن سن بازنشستگی احتمال 

ابتال به آلزایمر را به تعویق می اندازد.
در این مطالعه ک��ه روی بیش از 400 هزار کارگر 
انجام گرفت، مشخص شد افرادی که دیرتر بازنشسته 
می ش��وند کمتر به بیماری آلزایمر و دیگر اختالالت 
زوال عقل مبتال می شوند.»کارول دوفویل«، کارشناس 
ارشد این مطالعه دراین باره اظهار داشت: میانگین سنی 
این افراد ۷2 س��ال بود و به طور متوس��ط 12 سال از 
بازنشستگی آنان می گذش��ت. در این بررسی شرایط 
روانی افراد ش��رکت کننده در مدت زمان بازنشستگی 
ارزیابی ش��د.در پایان بررسی مش��خص شد که۳/2 
درصد از شرکت کنندگان به بیماری زوال عقل مبتال 
شده اند اما از طرفی معلوم شد که احتمال ابتال به این 
بیماری با به تاخیر انداختن زمان بازنشستگی کاهش 
یافته است. به گزارش یونایتدپرس،  کارول دوفویل 
همچنین گفت: به طور مثال، فردی که در س��ن 6۵ 
سالگی بازنشسته شده 1۵ درصد کمتر از فردی که 
در سن 60 سالگی بازنشسته شده در معرض ابتال به 

زوال عقل پیشرفته است.    

دبیر انجمن جراحان ارتوپدی ایران با بیان این که 
کودك از بدو تولد و به صورت مادرزادی دچار مش��کل 
»در رفتگی مفصل لگن« می ش��ود، تصریح کرد: این 
بیماری در نوزادان دختر و بیشتر در خانواده هایی اتفاق 
می افتد که س��ابقه این عارضه وجود داشته است لذا به 
محض وجود احتمال بروز این مشکل باید به پزشک 

کودکان یا ارتوپد مراجعه شود.
غالمعلی عکاشه گفت: یکی از مشکالتی که به طور 
مادرزادی ممکن است نوزادان را گرفتار کند، در رفتگی 
مفصل لگن)محل مفصل شدن استخوان ران با حفره 
ی اس��تخوان لگن( است. مهم است که این عارضه را 
در همان ابتدای زندگی تشخیص داد و درمان کرد. این 
عارضه ممکن است در ابتدا مشکل مشهودی ایجاد نکند، 
بنابراین دکتر با معاینه، مفصل لگن را در هر بار ویزیت 
مورد بررسی قرار می  دهد تا زمانی که نوزاد به راه بیفتد. 
به گزارش ایسنا، وی با بیان این که کودك از بدو تولد 
و به صورت مادرزادی دچار این مشکل می شود، تصریح 
کرد: این بیماری در نوزادان دختر و بیشتر در خانواده هایی 
اتفاق می افتد که سابقه این حالت وجود داشته است لذا 
به محض وجود احتمال بروز این مشکل، باید به پزشک 
کودکان ی��ا ارتوپد مراجعه ش��ود.دبیر انجمن جراحان 
ارتوپدی ایران گفت: دررفتگی مفصل ران در حین زایمان 

شایعترین بیماری های مادرزادی کودکان هستند.

کلــیــنیـک

واسکولیت به معنی التهاب رگ های خونی است و علت 
اصلی بروز آن تحریک سیستم ایمنی بدن است. عالیم بالینی 
واسکولیت بسیار متعدد و پراکنده است و بیشتر در سرخرگ ها 
دیده می شود. این بیماری واگیردار نیست اما نمی توان مانع از 

ایجاد آن شد.
دکتر بابک تمیزی فرد، اس��تادیار گروه داخلی دانش��گاه 
علوم پزشکی اصفهان درباره این بیماری گفت: به التهاب و 
یا ورم جداره رگ واسکولیت می گویند که انواع مختلفی دارد 
و می تواند رگ های ریز، درشت و شریان های اصلی و حتی 

مویرگ های بدن را درگیر کند.
وی با بیان اینکه واسکولیت موجب ضخامت جداره رگ 
و کم عمق شدن مجرا های داخلی خون می شود،  ادامه داد: 
دی��واره رگ ها بر اثر این بیماری ورم کرده و در برخی مواقع 
امکان باعث پاره ش��دن رگ ها و خونریزی داخلی نیز وجود 
دارد.این متخصص داخلی با بیان اینکه خونریزی در اعضایی 
مانند مغز، کلیه و ریه خطراتی برای بیمار به همراه دارد، افزود: 
غیر از آسیبی که این بیماری به رگ ها وارد می کند، می تواند 
باعث آسیب به اندام و بافت هایی شود که نیازمند تامین خون 

به وسیله این رگ ها است.
تمیزی فرد با اشاره به اینکه واسکولیت ها دو نوع اولیه و 
ثانویه تقسیم بندی می شوند، گفت: واسکولیت اولیه که هیچ 
زمینه ای برای آن پیدا نشده است و واسکولیت ثانویه که در 

اثر بیماری روماتیس��می مانند لوپوس و غیره ایجاد می شود 
و ش��یوع باالتری نسبت به نوع اولیه دارد. به گزارش ایسنا، 
وی افزود: علل محیطی مانند استرس و سیگار کشیدن نیز 
به علت اینکه ضربات قلب را افزایش می دهند ممکن است 

موجب بروز واسکولیت شود.

عالیم اولیه واسکولیت
اس��تادیار گروه داخلی دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان 
تب، تعرق، خس��تگی مفرط و کاهش وزن را از عالئم اولیه 
واس��کولیت عنوان کرد و افزود: این بیم��اری دارای عالیم 

گوناگونی دارد که در افراد مختلف متفاوت است.

تمیزی فرد ادامه داد: ایجاد لکه های قرمز بر روی پوست، 
خونریزی بینی، دردناك شدن چشم، ضعیف و درد عضالت، 
س��رفه و تنگی نفس، ادرار خونی و س��ردرد از دیگر عالیم 
واس��کولیت اس��ت. وی با بیان اینکه که این عالیم کامال 
غیراختصاصی اس��ت اضافه کرد: شیوع واسکولیت در بین 
بیماری های التهابی کمتر از یک درصد اس��ت و معموال در 

کنار سایر بیماری های التهابی دیده می شود.
علت اصلی بیماری واسکولیت

این متخصص داخلی با بیان اینکه اکثر انواع واسکولیت از 
بیماری های خود ایمنی هستند، تصریح کرد: در بیماری های خود 
ایمنی مکانیسم دفاعی بدن به قسمت های سالم حمله کرده و 
باعث التهاب می شود.تمیزی فرد علت اصلی بیماری واسکولیت را 
تحریک سیستم ایمنی بدن عنوان کرد و افزود: برخی عفونت ها و 
یا داروها نیز باعث به وجود آمدن این بیماری می شود. وی با بیان 
اینکه تشخیص به موقع واسکولیت اهمیت زیادی دارد، گفت: 
پس از تشخیص واسکولیت باید نوع آن مشخص شود زیرا درمان 

این بیماری بستگی به شناخت نوع واسکولیت دارد.
درمان بیماری

این متخصص داخلی با بیان اینکه برخی از انواع واسکولیت 
با درمان های ساده دارویی قابل کنترل است، خاطرنشان کرد: 
در برخی دیگر انواع این بیمار نیازمند درمان های سخت تر و 

حتی جراحی است.    

انواع مختلف واسکولیت از بیماری های خود ایمنی هستند

استرس، احتمال بروز واسکولیت را افزایش می دهد

یک متخصص جراح چشم با بیان اینکه دیدن سایه هایی به شکل مو، مگس 
یا ریشه درختان هنگام نگاه کردن مربوط به عارضه مگس پران در چشم می شود، 
تصریح کرد: مواردی همچون ضربه، پرش ش��دید یا شیرجه زدن محکم در آب 
می تواند باعث ایجاد این ضایعه شود. چنانچه دیدن سایه های ناشی از مگس پران 
همراه با جرقه های نور باشد، خطرناك بوده و حتما باید توسط پزشک متخصص 

مورد بررسی قرار گیرد.
دکتر محمد رضا فرتوك زاده تصریح کرد: داخل چشم انسان ماده ژله مانندی 
وجود دارد که با نام زجاجیه خوانده می ش��ود این ماده در ش��رایط طبیعی حالتی 
یکنواخت دارد و موجب می شود تصاویر اشیای بیرون به گونه ای صاف و شفاف بر 
روی شبکیه افتاده و فرد بتواند به روشنی و وضوح این تصاویر را مشاهده کند. اما 

گاهی بر اثر عوامل مختلف ممکن است این ماده نامنظم شده و از کارایی آن کاسته 
شود.وی ادامه داد: مواردی همچون ضربه، پرش شدید یا شیرجه زدن محکم در 
آب می تواند باعث تغییر زجاجیه شود. در این حالت سایه هایی مانند مو، مگس یا 
ریشه درخت در دید فرد ایجاد می شود که به این عارضه مگس پران چشم اطالق 

می شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، با بیان اینکه س��ایه های ناش��ی از مگس 
پران چش��م، بیش��تر در هنگام مطالعه کردن و یا 
نگاه کردن به دیوار دیده می ش��ود، تصریح کرد: 
الزم به ذکر است ابتال به این ضایعه نگران کننده 
نیست و بصورت خود به خود در افراد درمان خواهد 
ش��د بطوری که معموال شش ماه پس از بروز این 
عارضه، س��ایه های ایجاد شده در دید به تدریج و 
آهس��ته محو ش��ده و زجاجیه به حالت یکنواخت 
اولیه خود باز می گردد. به گزارش ایسنا، این فوق 
تخصص پیوند قرنیه، به خطرناك بودن مشاهده 
جرقه نور همراه با س��ایه های مگس پران چشم 
اشاره کرد و گفت: باید توجه داشت ضایعه مگس 

پران هنگامی خطرناك اس��ت که زجاجیه به شبکیه متصل بوده و جابجایی آن 
موجب حرکت در ش��بکیه چشم ش��ود؛ در این صورت شبکیه ممکن است دچار 

کندگی شده یا حتی پرده چشم پاره شود. مشاهده جرقه نور همراه با مگس پران و 
سایه از عالئم این ضایعه به شمار می رود که مراجعه به پزشک و بررسی وضعیت 

چشم در این حالت برای فرد ضروری است.
وی کهولت سن را یکی دیگر از دالیل ابتال به مگس پران عنوان کرد و افزود: با 
افزایش سن بویژه با گذشت از دهه 60 زندگی، 
زجاجیه موجود در چشم نیز همانند سایر اندام 
بدن مثل پوست و مفاصل دچار چین خوردگی 
ش��ده در نتیجه س��ایه هایی در دی��د افراد به 
وجود می آید. باید توجه داشت این مساله به 
سالمندی اشخاص مرتبط می شود و راه حل 
خاصی ندارد. دکتر فرت��وك زاده اضافه کرد: 
برخی از بیماری ها همچون دیابت، فشارخون 
و خونریزی های داخل چش��می نیز می تواند 
باعث ایجاد مگس پران در چشم شود ابتال به 
این عارضه معموال زمینه ارثی ندارد و اکتسابی 
است. این فوق تخصص پیوند قرنیه، در پایان 
یادآور شد: مگس پران چشم به تنهایی درمان 
ندارد و با گذشت زمان در شخص مبتال از بین 
می رود اما چنانچه این ضایعه همراه با دیدن جرقه های نور باشد پزشک متخصص 

بوسیله لیزر و مداوای شبکیه اقدام به درمان آن می کند.    

مدیرکل دفتر س��المت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت ،قیمت 
درمان اعتیاد را از موانع مراجعه معتادان برای ترك دانست و بر لزوم پوشش 
بیم��ه ای درمان اعتیاد تاکید کرد. عباس��علی ناصحی با بیان این که ماهیت 
اعتیاد طوری اس��ت که معتادان اغلب رغبتی برای ترك اعتیاد خود ندارند، 
گف��ت: ام��ا در این میان تع��دادی از معتادان نهایتا به این نتیجه می رس��ند 
که باید اعتیادش��ان را ت��رك کنند و به همین دلیل ب��رای درمان به مراکز 
ترك اعتیاد مراجعه می کنند. در عین حال سیس��تم درمانی کشور باید آنقدر 

گسترده باشد که بتوانیم تمام مراجعان ترك اعتیاد را پاسخگو باشیم.
موانع مراجعه معتادان برای ترک 

ناصحی ،قیمت درمان را یکی از موانع برای مراجعه افراد جهت درمان اعتیاد، 
خواند و افزود: اگر قیمت درمان باال باشد، ممکن است فرد هزینه و انگیزه الزم برای 

مراجعه جهت ترك را نداش��ته باشد چرا که افرادی که از 
نظر مالی در مضیقه هس��تند زمانی برای درمان مراجعه 
خواهند کرد که هزینه درمان اعتیادشان ارزان تر از هزینه 
خود اعتیاد باش��د.وی در این باره افزود: بنابراین عالوه بر 
لزوم برخ��ورداری از مراکز کافی برای متقاضیان درمان 
اعتیاد، باید کاری ش��ود تا هزینه درمان نیز باال نباشد و 
معتادان کم بضاعت و بی بضاعت نیز بتوانند برای درمان 

اعتیاد خود اقدام کنند.
ناصحی به اعتباری که از س��وی ستاد مبارزه با مواد 
مخدر برای درمان اعتیاد افراد بی بضاعت در اختیار وزارت 

بهداش��ت قرار می گیرد، اش��اره کرد و گفت: این اعتبار به مراکز دولتی تخصیص 
می یابد. به همین دلیل تعرفه درمان اعتیاد در مراکز دولتی نسبت به مراکز خصوصی 
پایین تر است. با همین اعتبار ناچیز حتی گروهی از بیماران به صورت رایگان درمان 

می شوند. به عنوان مثال افرادی که در زندان تحت درمان هستند، زمان آزاد شدن 
نیز ادامه درمان شان در مراکز دولتی به صورت رایگان خواهد بود. همچنین ادامه 
درمان افراد مشمول ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در مراکز دولتی به صورت 
رایگان خواهد بود. وی افزود: درمان اعتیاد سایر افراد بی بضاعت نیز یا رایگان انجام 
ش��ده یا تا حد امکان برای آنه��ا تخفیف در نظر گرفته 
می شود. اما در مجموع اعتبار فعلی برای درمان معتادان 
بی بضاعت کافی نبوده و جوابگوی همه مراجعه کنندگان 

درمان نیست.
درمان اعتیاد بیمه شود

 به گزارش ایس��نا، ناصحی بر لزوم پوشش بیمه ای 
درمان اعتیاد تاکید کرد و گفت: مس��اله دیگر که بسیار 
مهم بوده و از چند سال گذشته نیز در قانون مطرح شده و 
ریاست جمهور نیز بر آن تاکید کرده اند، آن است که درمان 
اعتیاد باید تحت پوش��ش بیمه قرار گرفته و هزینه های 
درمان آن توسط بیمه ها پرداخت شود. اما متاسفانه این موضوع تاکنون انجام نشده 
است. این درحالیست که راه حل اساسی برای مراجعه معتادان جهت ترك آن است 

که درمان اعتیاد تحت پوشش بیمه ها قرار گیرد.

خطرپارگیپردهچشمازعوارض
درماننکردنمگسپران

اعتبارفعلی،پاسخگویدرمان
معتادانبیبضاعتنیست

مدی��رکل نظارت بر داروی س��ازمان غذا و دارو با تاکید بر 
اینکه دش��من تصور نکند با تحریم دارویی می تواند ما را فلج 
کند، گفت: علی رغم تمام معضالت و فشارهایی که به مردم 
وارد می ش��ود، صنعت داروسازی به حرکت رو به جلوی خود 

ادامه می دهد اما با این حال بابت همه فشارهایی 
که به مردم وارد ش��ده است از آنها عذرخواهی 

می کنیم.
مصطف��ی کریم��ی با بی��ان اینکه صنعت 
داروس��ازی دنی��ا، ی��ک صنعت مترق��ی و رو 
به جلو اس��ت، عنوان کرد: ام��روز قدرت های 
استکباری از ابزاری به نام اقتصاد برای سلطه 
بر جهان اس��تفاده می کنند که در این بین دارو 
ح��رف اول را می زند و به همین علت اس��ت 
که تکنولوژی ه��ای برتر را به ما نمی دهند. به 
گزارش ایسنا، وی ادامه داد: آن ها می دانند اگر 
تکنولوژی را به دس��ت بیاوریم کار تمام شده 
است. البته اکنون در زمینه داروهای های تک 

پیش��رفت های خوبی داش��ته ایم و تعدادی از این داروها در 
داخل کشور تولید می شوند.کریمی با بیان اینکه انتقال دانش 
فنی به داخل کش��ور و نهادینه کردن آن حائز اهمیت ویژه و 
افتخارآمیز است، گفت: اگر این صنعت مورد حمایت قرار بگیرد 
و پیشرفت کند، رشد صنایع دیگر را نیز به دنبال خواهد داشت 
و عالوه بر تامین نیاز داخل به اش��تغال زایی، رشد صادرات و 
جلوگیری از خروج ارز می انجامد. مدیرکل نظارت بر دارو و مواد 

مخدر سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه دشمن تصور نکند 
با تحریم دارویی ما را فلج کرده است، گفت: ما این تهدیدها را 
تبدیل به فرصت کرده ایم و این امر به شکوفا شدن استعدادها 
انجامیده است، به هر حال انسان وقتی در تنگنا قرار می گیرد، 

راه حل هایی ب��رای خروج از آن پیدا می کن��د. اکنون در حال 
توسعه و حرکت رو به جلوی صنعت علی رغم تمام معضالت و 

فشارهایی هستیم که به مردم وارد می شود.
وی افزود: بابت فشارهایی که به مردم وارد شده است از آنها 
عذرخواهی می کنیم. اما پیشامد بسیاری از این مشکالت دست 
ما نیست، با این حال سیستم نظارتی وزارت بهداشت هم در 

حال تدبیر برای کاهش این مشکالت است.    

یک متخصص ارتوپدی گفت: نرمی استخوان به دلیل 
کمب��ود ویتامین D اس��ت که با مصرف کلس��یم در مواد 
غذای��ی و یا از طریق تابش نور خورش��ید در بدن به وجود 

می آید.فرش��ید باق��ری گفت: 
نرمی اس��تخوان ممکن است 
ب��ه دلیل وجود راشیتیس��م در 
سه س��ال اول زندگی و دوران 
بلوغ باش��د و یا به سبب پوکی 
استخوان در دوران کهولت سن 
به خصوص پس از یائسگی در 

زنان به وجود بیاید.
وی در رابط��ه ب��ا نرم��ی 
استخوان ناش��ی از راشیتیسم، 

گفت: این نقص در کودکان زیر س��ه س��ال ممکن اس��ت 
ب��ه دلیل ضعف در تغذیه و یا مادرزادی باش��د که با تغییر 
ش��کل اندام ها به ش��کل پاهای پرانتزی و برجسته شدن 
قفسه سینه همراه است و این باعث دیر بسته شدن مالج 
کودك و دیر راه افتادن او ش��ود.باقری افزود: این مشکل 
معموال به دلیل کمبود ویتامین D است که خوشبختانه در 
این روزها به دلیل توجه مادران و تجویز پزشکان دیگر به 
شکل گسترده وجود ندارد و فقط در مواردی که فرد از سوء  
تغذیه رنج می برد، نرمی اس��تخوان به ش��کل شدید وجود 
دارد که الزم اس��ت تحت نظر متخصص ارتوپدی اطفال 
درمان ش��ود. این متخصص در رابطه با نرمی استخوان در 

س��نین بلوغ، گفت: این نقص در دخترانی به وجود می آید 
که رژیم های سنگین دارند و یا از مشکل بی اشتهایی رنج 
می برن��د و مواد غذایی کمی دریافت می کنند. افراد مبتال 
با دردهای اس��تخوانی زیادی 

مواجه هستند.
 D باقری مصرف ویتامین
را ب��رای برطرف ش��دن نرمی 
استخوان موثر دانست و گفت: 
ای��ن ویتامین بای��د به صورت 
ترکیبات��ی ب��ه هم��راه چربی 
مصرف ش��ود و برای کسانی 
ک��ه رژیم چرب��ی دارند، جذب 

ویتامین D دشوار می شود.
وی افزود: روغن کبد ماه��ی بهترین ماده برای جذب 
کلس��یم است که به ش��کل قرص و کپسول در بازار وجود 
دارد و مص��رف آن برای افرادی که نرمی اس��تخوان دارند 
توصیه می ش��ود. این متخصص ارتوپد به اهمیت ویتامین 
D طبیعی اش��اره کرد و گفت: این نوع ویتامین از واکنش 
تابش نور خورش��ید بر ترکیبات کلسترولی زیر پوست بدن 
به وج��ود می آید. وی ادامه داد: ب��رای جذب این ویتامین 
الزم نیست س��اعت ها به طور کامل در معرض نور آفتاب 
باشیم کافی است بخش هایی از پوست بدن، شامل دست 
و ص��ورت را مجموعا 1۵ الی 20 دقیقه در هفته در مقابل 

نور آفتاب قرار دهیم.   

عذرخواهی وزارت بهداشت از مردم به دلیل 
مشکالت دارویی

برای فرار از نرمی استخوان
  بیشتر زیر آفتاب بمانید
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فابیو کاپلو:
روسیه را دوست دارم

هافبک جدید بایرن مونیخ:
طرفدار فوتبال »گوآردیوال« 

هستم

فابیو کاپلو سرمربي تیم ملي 
فوتبال روسیه شایعات مربوط 
به احتمال استعفاي وي از این 
سمت را تکذیب کرد و گفت از 
کار در روسیه رضایت دارد.وی 

گفت: »هنگامي که یک مربي به موفقیت هایي دست 
پیدا مي کند طبیعي اس��ت که چند باشگاه به صورت 
جدي براي به خدمت گرفتن او عالقه نشان مي دهند. 
اما باید بگویم من روس��یه را دوس��ت دارم و از کار در 
این کشور کامال راضي هستم.«کاپلو با تاکید بر اهمیت 
دیدار با ایرلند شمالي در دور انتخابي جام جهاني 2014 
که قرار اس��ت 14 اوت برگزار شود گفت موفقیت در 
این دیدار مي تواند عاملي کلیدي در موفقیت روسیه 
در دور انتخابي جام جهاني باش��د.وي گفت: »بازي با 
ایرلند شمالي یکي از مهمترین بازي هاي ما خواهد بود 
و نتیجه مناسب در بلفاست تاثیر زیادي در موفقیت کلي 

ما خواهد داشت.«.

آلکانت��را حضور پپ  تیاگو 
گوآردیوال را عامل اصلي امضاي 
ق��رارداد خود با بای��رن  مونیخ 
دانست.تیاگو آلکانترا با قراردادي 
چهار ساله به ارزش 2۵ میلیون 

یورو انتقال خود به بایرن  مونیخ را قطعي کرد.هافبک 
اسپانیایي سابق بارسلونا که در تیم کاتاالني شاگرد پپ 
گوآردیوال بود، پس از امضاي قرارداد با بایرن  مونیخ با 
خوشحالي از پیوستن به بایرن  مونیخ، گفت: بي اندازه 
خوش��حالم که به تیم مدنظرم پیوستم. اگر قرار باشد 
یک روز در زندگي تان خوش��حال باشید، امروز آن روز 
من است. خوشحالم که عضوي از باشگاهي همچون 

بایرن  مونیخ شدم.

فولر: 
همه تیم ها از آلمان می ترسند

سرمربي پیشین ژرمن ها بر 
این باور است که در طول تاریخ 
هیچ گاه چنین تیمي نداشته اند.

رودي فول��ر ک��ه ب��ه عن��وان 
سرمربي تیم ملي فوتبال آلمان 

در جام جهاني 2002 به عنوان نایب قهرماني رسیده بر 
این باور است تیم کنوني ژرمن ها که توسط یواخیم لو 
ساخته شده، بهترین تیمي است که در تاریخ این کشور 
ساخته شده اند.  وي در این زمینه گفت: به عقیده من، در 
حال حاضر بهترین تیم تاریخ را در اختیار داریم. تیمي 
بهتر از س��ال هاي 1۹۵4، 1۹۷4 و 1۹۹0 که موفق به 
فتح جام جهاني نیز شد. بازیکنان جوان و آلماني زیاد و 
با کیفیتي در ترکیب هستند. هیچ گاه پیش از این چنین 
وضعیت خوبي نداشته ایم.فولر در مورد حضور آلمان در 
جام جهاني پیش رو نیز گفت: شانس این را داریم که 
در جام جهاني 2014 برزیل عنوان قهرماني را به دست 
آوریم. هرچند که ش��انس و نوع قرعه هم مي تواند در 
قهرمان��ي تاثیر گذار باش��د ولي بازه��م مي گویم که 
مي توانیم قهرمان شویم. اطمینان دارم که سایر تیم ها 

بیش از آنکه ما از آنها بترسیم، از ما مي ترسند.

کاپیتان ذوب آهن:

شرایط اردوي کرج 
ایده آل است

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن گفت: ما هر روز تمرینات 
منظمي را پشت س��ر مي گذاریم و در کل همه چیز در 
اردوي کرج ایده آل است.محمد صلصالي، اظهارکرد: در 
کل همه چیز در اردوي کرج ایده آل اس��ت و ما هر روز 
تمرینات منظم و البته پرفشاري را پشت سر مي گذاریم. 
محل اقامت تیم از هر نظر خوب است و امکانات خوبي 
دارد و آب و هواي این منطقه واقعا خوب است.وي افزود: 
به هر حال قبل از شروع لیگ چنین اردویي الزم بود تا 
بازیکنان از هر نظر آماده شوند. هم اکنون تیم ما از نظر فني 
و روحي در شرایط خوبي قرار دارد و کمتر از 10 روز دیگر 
باید در لیگ برتر بازي کنیم. دو بازي دوستانه انجام دادیم 
که خیلي در آمادگي تیم تاثیر داشت.کاپیتان تیم فوتبال 
ذوب آهن در خصوص بوناچیچ گفت: لوکا مربي با کالسي 
است و ما به خوبي از او استفاده مي کنیم و کارنامه بوناچیچ 
خود گویاي همه چیز است. امیدوارم با تالش بازیکنان و 
درایت کادر فني شروع خوبي در لیگ برتر داشته باشیم. روز 
پنجشنبه هم یک بازي تدارکاتي با تیم استقالل داریم و 

همان روز به اصفهان بر مي گردیم.

نخستین بازی مجتبی جباری 
با پیراهن سپاهان 

تیم فوتبال س��پاهان اصفهان در دیداری تدارکاتی 
برابر راه آهن در حالی متوقف شد که تا دقیقه 86 از این 
تیم تهرانی پیش بود. ضمن اینکه در این بازی مجتبی 
جباری و آرش افشین در ترکیب تیم سپاهان به میدان 
رفتند اما رس��ول خوروش سرپرست این تیم باز هم در 
محل برگزاری این بازی حضور نیافت.تیم های فوتبال 
سپاهان اصفهان و راه آهن تهران شامگاه دوشنبه و در 
دی��داری تدارکاتی که در زمین اختصاصی تیم فوتبال 
س��پاهان واقع در مجموعه ورزشی باغ فردوس برگزار 
شد، به تساوی یک بر یک رضایت دادند. حدود دو هزار 
هوادار تیم سپاهان که برخی از آنها به اتفاق خانواده های 
خود به این مجموعه ورزشی آمده بودند، این مسابقه را 
از نزدیک تماش��ا کردند.در این دیدار زالتکو کرانچار از 
رحمان احمدی، هادی عقیلی، علی حمودی، ش��جاع 
خلیل زاده، علی احم��دی، امید ابراهیمی، اروین بولکو، 
مجتبی جباری، حسین پاپی، محمد غالمی و جالوویچ 
در ترکیب اصلی خود استفاده کرد.نیمه نخست این بازی 
تدارکاتی با برتری یک بر صفر تیم فوتبال سپاهان به 
پایان رس��ید. تیم میزبان در دقیقه 40 و با ضربه کرنر 
مجتبی جباری و متعاقب آن ضربه سر جالوویچ دروازه 
تیم راه آهن را باز کرد. این نخستن بازی مجتبی جباری 
برای تیم سپاهان بود.در نیمه دوم سرمربیان دو تیم دست 
ب��ه تغییرات زیادی در ترکیب تیم خود زدند، به طوری 
که وحید طالب لو، اکبر صغیری، بهنام برزای، س��امان 
آقازمانی، مجتبی شیری، علی علیپور و حسین پاشایی 
به عنوان بازیکنان جانشین با نظر منصور ابراهیم زاده 
برای تیم راه آهن و شهاب گردان، یعقوب کریمی، امین 
جهان عالیان، آرش افشین، علی کریمی، مهدی شیرین 
و حمید کاظمی برای تیم سپاهان به میدان آمدند.در نیمه 
دوم راه آهن فشار زیادی را روی دروازه تیم میزبان ایجاد 
کرد تا در نهایت مجتبی شیری موفق شود در دقیقه 86 
گل تساوی تیم راه آهن را به ثمر برساند. بازیکنان دو تیم 
در ادامه تالش زیادی کردند تا دروازه یکدیگر را باز کرده 
و در این بازی به برتری برسند اما موفق نشدند تا بازی با 

همان نتیجه یک بر یک به پایان برسد.

پیراهن شماره 10، در اکثریت 
موارد به تن بازیکنانی اس��ت 
که ستاره های واقعی تیم های شان باشند. دیگو مارادونا در 
آرژانتین 1۹86، پله در برزیل 1۹۷0، ماتیوس در آلمان 1۹۹0، 
دل پیرو در یووه، گولیت در هلند 1۹88، توتی در رم، مسی در 
بارسا و علی دایی در ایران موید این مدعا هستند. با این وصف 
اما چند سالی می شود که شماره های دیگری مثل ۷ و 8 از 

راه رسیده اند و عرصه را بر شماره 10 تنگ کرده اند. 
 داماش: افشین چاوشی

سالهاست کس��ی جز افشین چاوشی پیراهن شماره 10 
داماش را به تن نکرده است. حتی فصل قبل هم که چاوشی 
بیشتر یک نیمکت نش��ین بود و کم بازی می کرد، باز هم 

همین شماره را به تن داشت. 
 استقالل: سیاوش اکبرپور

فصل قبل که به استقالل آمد، تالش زیادی کرد تا دوباره 
به شماره ای برسد که همیشه در استقالل صاحبش بود ولی 
میالد میداودی حاضر نشد این شماره را از دست بدهد. با رفتن 
میداودی اما اکبرپور به آرزویش رسید و از همان بازی دوستانه 

اول استقالل در پیش فصل شماره 10 را به تن کرد.
 راه آهن: بهادر عبدی

فصل قبل این ش��ماره را انتخاب کرد و با تایید شخص 
علی دایی پوشید. بعید است این فصل هم چنین شماره ای 

به تن نداشته باشد.
 ذوب آهن: اسماعیل فرهادی

در لیگ برتر کمتر خاطره ای از ذوب آهن داریم که شماره 
10 به تن فرهادی نباشد. فرهادی بعد از بازارگرمی پیشنهاد 
قطری، با ذوب آهن تمدید کرد و همچنان با همین شماره 

ادامه می دهد.
 نفت: رضا نوروزی

عالقه فراوانی به شماره 10 دارد و فصل قبل هم در نفت 
علیرغم حضورش از نیم فصل دوم، همین ش��ماره را به تن 

کرد.
 پرسپولیس: غالمرضا رضایی

سالهاست پیراهن شماره 10 پرسپولیس را به تن رضایی 

می بینیم. حتی فصل قبل که حاضر نش��د این شماره را به 
قاضی و انصاری فرد بدهد. رضایی همچنان شماره 10 تیم 

دایی است.
 سایپا: مقداد قباخلو

فصل قبل پیراهن شماره 10 سایپا به تن سعید دقیقی بود 
که این فصل عازم تبریز شده. در غیاب او، سایپا خرید خاصی 
هم نکرده که مدعی شماره 10 باشند. بنابراین یکی از بین 
مقداد قباخلوی تازه وارد یا کاوه رضایی سابقه دار این شماره 

را به ارث می برند.
 تراکتورسازی: سعید دقیقی

شماره 10 جزیی از وجود سعید دقیقی است و حتی وقتی 
در پیکان حضور داشت و نتوانست این پیراهن را بپوشد، 1۹ 
را به تن کرد و بین دو رقمش یک + گذاشت. این فصل هم 
ش��ماره 10 را به تن می کند و بعد از حضور هر بازیکنی در 
تراکتورسازی، از میثم بائو تا علی کریمی و کریم انصاری فرد 

مصاحبه کرده و گفته شماره 10 را به کسی نمی دهد.
 فوالد: عبدا... کرمی

فصل قبل و در میان تعجب همگان، شماره 10 را به تن 
کرد تا خاطرات مهدی پاشازاده و ویلیام گاالس را زنده کند که 
مدافعانی با این شماره بودند. امسال هم با رفتن آرش افشین 
به عنوان مدعی اول این شماره، صاحب 10 است اگر فرزاد 

حاتمی یا لوسیانو پریرا بگذارند.
 مس: مصطفی شجاعی

کیوان امرایی در فصل قبل صاحب این پیراهن بود ولی 
کمتر بازی کرد. بعد از رفتن امرایی، شجاعی برای پوشیدن 
پیراهن شماره 10 دورخیز کرد و احتماال صاحبش می شود. 
البته محمود تیغ نورد خواهان این شماره بود ولی با عالقه ای 

که از شجاعی دیده، پیراهن را به او می دهد.
 فجر: ؟

فصل قبل این پیراهن به تن مهدی نظری بود که حاال 
عضو استقالل اس��ت. گزینه اصلی جانشینی او هم مهرزاد 
معدنچی اس��ت که احتماال بازوبند کاپیتانی را هم می بندد. 
البته مهرداد کریمیان و محمد حیدری هم کم عالقه مند به 

شماره 10 شدن نیستند.

علیرضا خطیبی

نگاهی به صاحبان یک پیراهن خاص در لیگ سیزدهم

من شماره 10 می پوشم
تحلیل

بر تع��داد بازیکنان خارجی فصل آینده لیگ 
برتر فوتبال تنها 11 بازیکن اضافه شده است. 
در لیگ دوازدهم 6۵ بازیکن خارجی به میدان رفته اند و از این جمع 48 بازیکن در 
ابتدای فصل با 18 تیم لیگ برتری قرارداد بستند و 1۷ بازیکن خارجی در نیم فصل 
دوم به جمع دیگر بازیکنان خارجی اضافه شدند. اما چند برابر شدن قیمت دالر ، 
باشگاه هایی را که با بازیکنان خارجی قرارداد بسته بودند دچار مشکل کرد و همین 
افزایش هزینه ها موجب شده تا در لیگ سیزدهم تنها هفت تیم سراغ بازیکنان 
خارجی بروند و ۹ تیم دیگر ترجیح داده اند با بازیکنان داخلی لیگ سیزدهم را شروع 
کنند. نام چند تیمی که بیشترین بازیکن جدا شده خارجی در فهرست بازیکنانشان 

دیده می شود به شرح زیر است: 
اس�تقالل تهران: آبی های پایتخت فصل گذشته با چهار بازیکن خارجی 
قرارداد بس��تند اما در فصل پیش رو از آن جمع چهار نفره تنها ساموئل را حفظ 

کرده اند و سه بازیکن دیگر از این باشگاه دیپورت شدند.
تراکتورسازی تبریز: تنها نماینده فصل گذشته تبریز در لیگ برتر با چهار 
بازیکن لیگ دوازدهم را ش��روع کرد اما فصل پیش رو تنها گیلس��ون را در جمع 

خودشان نگه داشته اند و اثری از سه بازیکن دیگر دیده نمی شود.
فوالد خوزستان: تنها نماینده استان خوزستان در لیگ برتر ، فصل گذشته 
را با چهار بازیکن خارجی ش��روع کرد اما فوالدی ها هم تنها لوسیانویرپرا را در 
تیم خودش��ان نگه داش��ته اند و سه بازیکن خارجی دیگرش��ان به درب خروج 

راهنمایی شدند.
پرسپولیس تهران: قزمزهای پایتخت با سه بازیکن خارجی لیگ دوازدهم 
را اس��تارت زدند اما پرسپولیس��ی ها هم همچون دیگر تیم ها لیگ برتر در لیگ 
سیزدهم تنها یک بازیکن خارجی در ترکیب تیمشان خواهند داشت و این بازیکن 

کسی نیست جز نیلسون برزیلی.
سپاهان: زرد پوشان اصفهانی برخالف چهار تیم باال کمترین خروجی بازیکن 
خارجی را از جمع خودشان داشته اند. از جمع خارجی های سپاهان میالن سوشاك 
استرالیایی جدا شده و سه بازیکن دیگر به نام های جواهیر سوکای، اروین بولکو و 

رادوید جالویچ  در تیم سپاهان ماندنی شده اند.
باز هم برزیلی ها رکوردارند

اما در لیگ برتر امسال از جمع 11 بازیکنی که جذب هفت تیم لیگ برتر 

شده اند باز هم به مانند همیشه برزیلی ها با چهار بازیکن رکوردارند و پس از این 
کش��ور مالی، پرو و کرواس��ی با دو بازیکن در رده دوم قرار دارند. پرتغال، بوسنی و 
هرزگوین، مونته نگرو و رومانی نیز با یک بازیکن دیگر کشورهایی هستند که به 

فوتبال ایران بازیکن صادر کرده اند. 
قحطی بازیکن خارجی با کیفیت

فصل آینده لیگ شاهد بازی تعدادی بازیکن خارجی خواهیم بود اما بعید است 
بازیکن تاثیر گذار و مطرحی را در ترکیب 16 تیم لیگ برتری شاهد باشیم. البته 
از استثناهایی همچون جواهیر سوکای در ترکیب تیم سپاهان، جی جی ساموئل 
در ترکیب استقالل یا فالویو لوپژ در ترکیب تراکتور سازی و نیلسون در ترکیب 
پرس��پولیس باید عبور کرد و کیفیت کلی بازیکنان خارجی فوتبال ایران را با هم 
در نظر گرفت. اگر به چند سال پیش برگردیم و به بازیکنان لیگ خارجی حاضر 
در لیگ برتر فوتبال ایران نگاهی بیندازیم مش��خص می شود در آن زمان بیشتر 
باش��گاه های ایرانی ترجیح می دادند با قرارداده��ای نازل بازیکنان خارجی را به 
جای فوتبالیس��ت های داخلی جذب تیم هایش��ان کنند. این روند در ابتدا با 
بازیکنان بی کیفیت آفریقایی آغاز شد و سپس پای برزیلی های دست چندم 
به فوتبال ایران باز شد اما امسال با توجه به نوسانات ارزی تیم های لیگ برتر 
خرید بازیکن خارجی را از دستور کار خود خارج کرده اند و تنها هفت تیم به سراغ 

فوتبالیست های دیگر کشورها رفته اند.

کاهش معنی دار بازیکنان خارجی در  لیگ برتر

امان از گرانی دالر
امیر حسین احتشامی

 استقالل صنعتی: میالد میداودی
با حضور میالد میداودی، تصور اینکه ش��ماره 10 به تن 
بازیکن دیگری باشد خیلی بعید است. میداودی تازه وارد است 

و دوستی خاصی بین او و ویسی وجود دارد.
 صبا: ؟

رضا عنایتی در کمتر تیمی ش��ماره 10 ب��ه تن کرده و 
احتماال همین رویه را هم در صبا ادامه می دهد. کیوان امرایی 
تازه وارد به این شماره عالقه مند است ولی هم فرید کریمی 

و هم میالد سلیمان فالح دوست دارند شماره 10 شوند.
 ملوان: جالل رافخایی

از مثلث قدرت فصل قبل ملوان فقط جالل رافخایی مانده 
و این یعنی باز هم آقای گل شماره 10 را می پوشد.

 گسترش فوالد: رسول خطیبی
رسول خطیبی به عنوان مربی- بازیکن نماینده تازه وارد 

تبریز در لیگ برتر، صاحب شماره 10 است.
 نکته

این درس��ت که ش��ماره 10، ارج و قرب خاصی دارد 
ولی در برخی تیم های لیگ برتری شماره های محبوب، 
عدد دیگری اس��ت. در استقالل، شماره ۷ محبوب است 
که فرهاد مجیدی می پوش��د. در سپاهان همه به دنبال 
ش��ماره 4 هستند که یک دهه است بر تن محرم نویدکیا 
دیده ایم. در تراکتورسازی، علی کریمی با شماره 8 دیدنی 
است و در فوالد، بختیار رحمانی با پیراهن شماره 11. در 
ذوب آهن هم محبوبیت قاس��م حدادی فر با ش��ماره 8 
اگر از فرهادی بیش��تر نباشد، کمتر نیست. این چند نفر و 
نفرات دیگری در بقیه تیم ها، محبوبیت ش��ماره 10ها را 
تحت الشعاع قرار داده اند و شاید این شماره جزو ۵ شماره 

محبوب اول هم نباشد.

آگهي فقدان سند مالكيت                   
ورثه عزیز اله زواران حسینی )نجف آبادی(فرزند یداله  باستناد یکبرگ استشهاد محلي که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهي شده مدعي است که سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین پالك شماره 118۹واقع درقطعه ۷ نجف 
آباد بخش  11 که در صفحه ۳6۷دفتر 41 امالك ذیل ثبت 4۷۵۷ بنام  نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و 
بعد بموجب سند رسمی  شماره دفترخانه   به او انتقال قطعي یافته و معامله دیگري هم انجام نشده.  نحوه گم 
شدن یا از بین رفتن )جا به جایی (  از بین رفته / مفقود شده است چون درخواست صدور المثني سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحي ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي میشود که هر کس 
مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهي تا ده )10( روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد .  اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضي  نرسد اصل سند ارائه نشود المثناي سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد . م/ الف  

82۷  تاریخ انتشار: ۹2/4/26 رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد- شیران

دادنامه
کالس��ه پرونده: ۳84/۹2   ش��ماره دادنامه: ۵۷8-۹2/4/1۳  مرجع رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف 
اصفهان  خواهان: ژیال مالک پور به حضانت از آلینا و آتیال مطیع به نشانی: بهارستان خ الفت شرقی روبروی 
بازارچه فیروز مجتمع پارسیان 2 بلوك B طبقه ۵ واحد 18  خوانده: هادی مطیع نشانی: مجهول المکان خواسته: 
الزام به پرداخت نفقه معوقه و آینده اوالد از تاریخ ۹0/6/۵ لغایت ۹2/2/2 گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:  رأی قاضی شورا در خصوص دعوای خانم ژیال مالک 
پور به حضانت از آلینا و آتیال مطیع به طرفیت آقای هادی مطیع به خواسته مطالبه نفقه فرزندان مشترك از تاریخ 
۹0/6/۵ لغایت ۹2/2/2 با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادنامه قطعی شماره 88۳ مورخ ۹0/6/۵ صادره از 
شعبه 2۳ دادگاه عمومی و حقوقی اصفهان که ضمن آن خوانده محکوم به پرداخت ماهیانه یک میلیون و پانصد 
هزار ریال با افزایش سالیانه بیست درصد بابت نفقه فرزندان شده است و نظر به اینکه خوانده در جلسه رسیدگی 
حاضر نشده است و الیحه ای نیز ارسال نکرده است لذا شورا دعوای خواهان را به شرح دادخواست تقدیمی 
وارد دانسته و مستند به ماده 11۹۹ قانون مدنی و مواد ۵1۵ و ۵1۹ قانون آیین دادرسی مدنی رای بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ سی و چهار میلیون و نهصد و بیست هزار ریال بابت نفقه معوقه از تاریخ ۹0/6/۵ لغایت 
۹2/2/2 و از این تاریخ تا پایان سال 1۳۹2 ماهیانه مبلغ دویست و شانزده هزار تومان بابت نفقه جاری و پرداخت 
مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای شورا غیابی و 
در مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از پایان مهلت واخواهی در مدت بیست 
روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در یکی از دادگاههای عمومی- حقوقی اصفهان می باشد. شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسيدگی
درخصوص پرونده کالسه 8۹/۹2 خواهان مالی و اعتباری عسگریه به مدیریت سید امین جوادی و با وکالت 
آقای یاسر شیروانی زاده دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا مطیع فرزند مرتضی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ ۹2/6/۵ ساعت 11 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

آگهی تصميمات
 در شرکت نامجویان زاینده رود سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۳2۹۷0 و شناسه ملی 10260۵۳4۹۹6 برابر 
صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۹2/۳/2۵ تصمیمات زیر در شرکت 
اتخاذ گردید: 1- حسن روزبهانی به کد ملی 621۹84۷۳6۹ به سمت رئیس هیات مدیره و ولی ا... برزن به کد 
ملی 62۹۹۷۵۳6۵1 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و فرامرز حافظی بختیاری با کد ملی 6۳۳۹۵81811 
به سمت مدیر عامل خارج از اعضا و محمود شاه سنایی به کد ملی 128۳40۹666 به سمت عضو اصلی برای 
مدت دو سال انتخاب شدند و محمود شاه سنایی به سمت منشی برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه 
اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضا هیات مدیره در غیاب مدیر عامل با دو 
امضا اعضا هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد. 
2- حبیب ا... رهی با کد ملی 11۹88816۳1 و پیمان سلیمان پور با کد ملی 12۹04۵4061 به ترتیب به سمت 
بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹2/4/12 

تکمیل گردید. 406۷/م الف رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان- منصور آذری

آگهی تأسيس
شرکت سادات بار پارسیان با مسئولیت محدود  شرکت فوق در تاریخ 1۳۹2/4/۹ تحت شماره ۵022۷ و شناسه 
ملی 10260686۹82 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1۳۹2/4/۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده 
و خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.  1- موضوع شرکت: 
حمل و نقل کاال در داخل شهر.  2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳- مرکز اصلی شرکت:  
1-۳- استان اصفهان- شهراصفهان – منطقه صنعتی دولت آباد – انتهای خیابان 44 )بوعلی سینا( کد پستی 
8۳41600000 تلفن: 0۳12۵8۳8400  4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد.   ۵- اولین 
مدیران ش��رکت:  1-۵- آقای ابوالقاس��م رنجبران به سمت رئیس هیئت مدیره  2-۵- آقای سید محسن 
رنجبران به سمت عضو هیئت مدیره  ۳-۵- آقای سید محسن رنجبران به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود 
انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و با 
مهر شرکت معتبر است.  ۷- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه   42۳۵/م الف  رئیس اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات واحد ثبتی اصفهان – منصور آذری

دادنامه
ش��ماره دادنامه: 48۹   شماره بایگانی: ۹1-1۹6۹  تاریخ تنظیم: ۹2/۳/۳0 خواهان: مریم امیری به حضانت 
آروین بیدار به نش��انی اصفهان جابر انصاری خ آذر کوی بهار بن بس��ت صادقیان  وکیل: محبوبه زارعی به 
نشانی: ابتدای خ هشت بهشت غربی ساختمان فردوس  خوانده: آرش بیدار به نشانی: مجهول المکان خواسته: 
صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه زوجه و فرزند مشترك  گردشکار: شورا با عنایت به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا در 
خصوص دعوی خواهان مریم امیری به وکالت محبوبه زارعی به طرفیت آرش بیدار به خواسته صدور حکم 
مبنی بر محکومیت خوانده پرداخت نفقه از مهر سال ۹0 لغایت صدور حکم و همچنین نفقه ماهیانه زوجه و 
فرزند مشترك. که موجب سند ازدواج به شماره 2688۷40 دفتر رسمی ازدواج به شماره 186 اصفهان رابطه 
زناشویی محرز و همچنین به موجب ماده 1106 ق.م در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر می باشد و خوانده 
پرونده دلیل و مدرکی دال بر پرداخت نفقه به شورا ارائه ننمود. لذا )شورا( شورا دعوا مطروحه را ثابت و مستند به 
مواد 1106 و 110۷ و 1111 و 1206 و 108۵ قانون مدنی که طبق نظر کارشناسی از اعتراض مصون مانده 
است خوانده را از تاریخ ۹0/۷/1 لغایت ۹1/12/۳0 جمعاً به مبلغ چهار و یک میلیون و هفتصد و شصت هزار 
ریال و از مورخه ۹2/1/1 لغایت ۹2/۳/۳1 جمعاً به مبلغ نه میلیون ریال تمام نفقه زوجه و همچنین در خصوص 
نفقه فرزند مشترك به نام آروین از مورخه ۹1/10/۷ لغایت ۹1/12/۳0 جمعاً به مبلغ پنج میلیون و دویست و 
هشت هزار ریال و از مورخه ۹2/1/1 به صورت مستمر ماهیانه مبلغ دو میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال در 
حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و پس از ابالغ به مدت بیست روز قابل واخواهی در همین 
شعبه سپس قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می باشد. قاضی شعبه اول شورای 

حل اختالف اصفهان- احمد نوریان

دادنامه
شماره دادنامه: ۹10۹۹۷0۳۵010162۳   شماره پرونده: ۹00۹۹80۳۵0100۹10 شماره بایگانی شعبه: ۹00۹16   
تاریخ تنظیم: 1۳۹1/12/1۷ خواهان: بانک ملت با وکالت آقای آرش شیرانی به نشانی: خ فروغی روبروی بانک 
صادرات ابتدای ك 2۳ دفتر وکالت  خواندگان: 1- آقای محمد ازادی به نشانی : چمران نمایشگاه پردیس نو 
2- آقای علیرضا عرب بافرانی به نشانی: مجهول المکان ۳- آقای اکبر بسالت پور به نشانی: چمران روبروی 
ش��هرداری منطقه ۷ نمایشگاه پردیس نو  خواسته: درخواس��ت اصالح رای گردشکار: دادگاه پس از بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.  رای دادگاه با توجه به 
اینکه در دادنامه ش��ماره ۹10۹۹۷0۳۵0100۹42-۹1/8/24 پرونده کالسه ۹10۹16 این دادگاه در خصوص 
خسارت و هزینه واخواست اظهارنظری نشده به تجویز ماده ۳0۹ قانون آیین دادرسی خواندگان را به پرداخت 
هزینه واخواست و خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان وصول بر مبنای تغییر شاخص 
اعالمی بانک مرکزی و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه اصل خواسته که اشتباهاً بر مبنای تغییر شاخص 
اعالمی بانک مرکزی ذکر گردیده  بودجه بر مبنای قرارداد منعقده اصالح می گردد . رای اصداری بدون رای 
اصالحی فاقد اعتبار و وفق مقررات آن قابل اعتراض می باش��د. دادرس ش��عبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان- محمدرضا راجی

آگهي تحديد حدود اختصاصی                   
چون ششدانگ قطعه ملک مشجر و محصور پالك شماره 1000/2واقع درقطعه ۵  نجف آباد بخش یازده ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتي به نام حسین کرمی نجف ابادی فرزند محمد و غیره  در جریان ثبت است به علت 

عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 1۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضاي 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم درروزیکشنبه مورخ ۹2/6/1۷ ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد ودر صورت مصادف با  تعطیلي عملیات تحدید روز بعد از تعطیلي انجام  مي پذیرد .لذا به موجب این آگهي 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مي گردد که روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین 
ومجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي سي)۳0(روز پذیرفته خواهد شد 

.  تاریخ انتشار:۹2/4/26   م/ الف ۷۹8   رئیس ثبت اسناد وامالك نجف آباد – شیران

آگهی اخطار اجرايی
شماره کالسه: ۹1-16۵1   مشخصات محکوم علیه   نام: حسین دهقانی زاده و علیرضا دهقانی زاده نشانی 
محل اقامت: مجهول المکان   مشخصات محکوم له  نام: حسن نام خانوادگی: مصور  نشانی محل اقامت: 
اصفهان- احمدآباد کوچه اس��تاد ش��ریف کوچه شه پری نبش بن بس��ت رز پالك 6/1 ، به وکالت حسین 
محمدیان: خ شیخ صدوق شمالی خ شیخ مفید ساختمان عقیق طبقه اول واحد 1   محکوم به بموجب رای 
ش��ماره 20۷4 تاریخ ۹1/10/2۷ حوزه ۳2 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. 
محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ ۳۵/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و ۳4/000 ریال و سه بار نشر آگهی به عنوان خسارات دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر 
تادیه از تاریخ ۹1/6/2 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد.  ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن مسیر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. 

4۳۵0/م الف شعبه ۳2 شورای حل اختالف استان اصفهان 

اگهی دادنامه )رای دادگاه(                         
شماره دادنامه : ۹20۹۹۷۳۷۵۷۳00۳۷2   شماره پرونده : ۹10۹۹8۳۷۵۷۳011۵  شاکی : آقای علی اکرم 
به نشانی علویجه خیابان امام کوچه قادر پالك 16  متهم آقای سعید بهرامی به نشانی تهران خیابان وفادار 
شرقی کوچه 4 پالك ۳6   اتهام : سرقت یک فقره چک  تصمیم دادگاه پس از اجرای تشریفات قانونی ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .  رای دادگاه در خصوص اتهام آقای سعید 
بهرامی صدر فرزند اسداهلل دائر بر سرقت یک فقره چک به شماره ۷۹18/۵۹۷۷08�0۷ مورخه ۹1/6/۳0 به 
مبلغ یک صدو سی و هشت میلیون ریال عهده حساب جاری 01081۳۹۷10000 بانک ملی شعبه علویجه 
و وصول آن موضوع شکایت آقای علی اکرم فرزند عباسعلی با این توضیح که شاکی با تقدیم شکوائیه و 
ارائه گواهی حصر وراثت مورث اظهار داشته که مورث خود آقای عباسعلی اکرم خان در زمان حیات خود از 
بابت طلب یک فقره چک با مشخصات یاد شده از آقای قنبر علی هاشمی گلدره فرزند محمد علی در یافت 
که بعد از فوت ایشان در علویجه چک یاد شده سرقت و توسط شخصی بنام سعید بهرامی صدر در تهران 
وصول شده است و تقاضای رسیدگی نموده است دادگاه وارد رسیدگی گردیده از توجه به شکایت شاکی 
مالحضه گواهی حصر وراثت و احراز سمت شاکی و توجیها به اظهارات قنبر علی هاشمی فرزند محمد 
علی )صادر کننده چک( به شرح صورتحلسه مورخه ۹1/۹/14 که تحویل چک را به عنوان بدهی به مورث 
شاکی گواهی نموده و اینکه حسب گواهی بانک ملی و مندرجات ظهر چک متهم اقدام به وصول چک 
مذکور نموده و مشارالیه علی رغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق انتشار آگهی به لحاظ عدم شناسایی آدرس 
وی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی از خود به عمل نیاورده دادگاه انتساب بزه به متهم رامحرز و 
مسلم تشخیص و مستندا به مواد 21۷و 2۹0 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 661 و 66۷ قانون مجازات 
اسالمی متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و تحمل سی ضربه شالق در محل اجرای احکام این 
دادگاه و ردعین و در صورت فقدان عین به رد مثل مال مسروقه در حق شاکی محکوم و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از 
انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.  م/الف 82۹  

رئیس دادگاه عمومی بخش مهردشت � سلیمانی نسب

دادنامه
شماره کالس��ه: ۹1-1۹۵1/ش ح/۳۳  شماره دادنامه: ۵44-۹2/4/1۷ مرجع رسیدگی: شعبه سی و سوم 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای جواد حیدری دستجردی آدرس: اصفهان خ مولوی کوچه سامان 
بن بست مهدی پالك ۳  خواندگان: 1- آقای علی قائد امینی 2- خانم گلنار رستم پور شینی آدرس: هر 
دو مجهول المکان خواسته: الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یک دستگاه 
س��واری پژو 206 به ش��ماره انتظامی ۷۳8پ4۹- ایران ۷1 بانضمام کلیه هزینه های دادرسی مقوم بر ده 
میلیون ریال. شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 

می نماید:  رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای جواد حیدری دستجردی فرزند اصغر 
به طرفیت خواندگان 1- آقای علی قائد امینی فرزند فتحعلی 2- خانم گلنار رستم پور شینی فرزند خانعلی 
به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یک دستگاه خودروی سواری 
پژو 206 به شماره انتظامی ۷۳8پ4۹ ایران ۷1 بانضمام مطلق خسارات قانونی . با توجه به مبایعه نامه مورخ 
۹1/۵/11 ارائه شده توسط خواهان که امضاء خوانده ردیف اول نیز در ذیل آن وجود دارد و اظهارات خواهان 
در جلسه رسیدگی و شرح دادخواست تقدیمی مبنی بر اینکه خودرو مورد ادعا را از خوانده ردیف اول خریداری 
و از زمان خرید خودرو و مدارك متعلق به آن را در اختیار دارم و خودروی موصوف را موتور خاموش خریده 
بودم و پس از تعمیر قابل استفاده گردید و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ های قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نیافته و الیحه ای نیز ارائه ننموده اند و مصون ماندن مدارك ابرازی خواهان از اعتراض و پاس��خ 
استعالم انجام شده از معاونت راهور طی نامه شماره 141۳/6/۷۳8 مورخ ۹1/12/2 که داللت بر مالکیت 
خوانده ردیف دوم دارد . لذا شورا با عنایت به جمیع محتویات پرونده با استناد به مواد 10 و 21۹ و 220 قانون 
مدنی و 1۹8 و ۵1۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفتر اسناد 
رسمی و انتقال سند رسمی خودرو سواری پژو 206 به شماره انتظامی ۷۳8ع4۹- ایران ۷1 به نام خواهان و 
پرداخت چهل و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید و در خصوص خوانده ردیف اول با دستور به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار 
رد دعوی خواهان صادر می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

همین شعبه می باشد. قاضی شعبه سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی انتقالی
 ش��رکت طراحی مهندسی بهساز صنعت هژیر سهامی خاص به موجب نامه شماره ۹2/۳8044 مورخ 
1۳۹2/2/۳1 و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1۳۹1/12/21 مرکز اصلی شرکت 
طراحی مهندسی بهساز صنعت هژیر سهامی خاص به شماره ثبت 4۳10۵۹ واحد ثبتی تهران به نشانی 
: استان اصفهان- اصفهان - بلوار کشاورز- خیابان سید عظیم- کوچه شهید جواهری- بن بست گلزار- 
پالك ۵0 – کد پستی 81۷۷۷۵۵۹11 انتقال یافت و در این اداره تحت شماره ۵0280 به ثبت رسیده 
و در تاریخ 1۳۹2/4/16 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 

416۹/م الف  رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان- منصور آذری

آگهی تأسيس
 موسسه منتخب زرد پوشان ماهان موسسه فوق در تاریخ 1۳۹2/4/۹ تحت شماره ۳۷18 و شناسه ملی 
1026068۷06۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1۳۹2/4/۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده 
و خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رس��می آگهی می شود.  1- موضوع موسسه : 
شرکت در مسابقات فوتسال و فوتبال تحت نظارت هیئت مربوطه. 2- مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود ۳- مرکز اصلی موسسه:  1-۳- استان اصفهان- شهراصفهان – خیابان بزرگمهر- خیابان هشت 
بهشت- چهارراه ملک- ساختمان پارسیان- طبقه اول- پالك 11- کد پستی 81۵۷۷4۳۷61 4- سرمایه 
موسسه: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد.   ۵- اولین مدیران موسسه: 1-۵- آقای سلمان بهنام نیا به سمت 
رئیس هیئت مدیره  2-۵- آقای علی داوری دولت آبادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳-۵- آقای 
محمد سلطانی به سمت عضو هیئت مدیره.  4-۵- آقای محمد سلطانی به سمت مدیر عامل به مدت 
نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و موسسه از قبیل 
چک – سفته- بروات قراردادها- عقود اسالمی با امضای مدیر عامل همراه مهر موسسه معتبر می باشد.  
۷- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه  42۳۵/م الف رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی 

اصفهان – منصور آذری

آگهی تأسيس 
شرکت سادات بار پارسیان با مسئولیت محدود   شرکت فوق در تاریخ 1۳۹2/4/۹ تحت شماره ۵022۷ و شناسه 
ملی 10260686۹82 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1۳۹2/4/۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و 
خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.  1- موضوع شرکت: حمل 
و نقل کاال در داخل شهر. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳- مرکز اصلی شرکت:  1-۳- استان 
اصفهان- شهراصفهان – منطقه صنعتی دولت آباد – انتهای خیابان 44 )بوعلی سینا( کد پستی 8۳41600000 
تلفن: 0۳12۵8۳8400 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد.  ۵- اولین مدیران شرکت: 1-۵- آقای 
ابوالقاسم رنجبران به سمت رئیس هیئت مدیره 2-۵- آقای سید محسن رنجبران به سمت عضو هیئت مدیره 
۳-۵- آقای سید محسن رنجبران به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. ۷- اختیارات مدیرعامل: 

طبق اساسنامه  42۳۵/م الف رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان – منصور آذری



به داخل بزرگترین س��اختمان جهان پا 
بگذاری��د. جائی که  در 24 س��اعت روز 
همیشه نور خورشید را دارد و برای رفتن 

به ساحل یا خرید هیچ نیازی 
به خروج از این مرکز ندارید 
. مرکز جهانی »قرن جدید« 
امروزه به عن��وان بزرگترین 
س��اختمان جهان ثبت شده 
اس��ت. ای��ن س��اختمان در 
»چن��گ دو« چین قرار دارد. 
وس��عت این س��اختمان به 
حدی اس��ت که م��ی تواند 
20 سالن اپرای سیدنی را در 
خود جای دهد و یا به عبارت 
دیگر ۳ برابر مساحت پنتاگون 

اس��ت.اما جالب تر از این وسعت، مکان هایی است که شما می 
توانید در داخل این بنا پیدا کنید.یک روستای مصنوعی مدیترانه 

ای،14  سینما، زمین اسکیتی که آنقدر بزرگ است که می توان 
بازیهای جهانی را درآن برگزار کرد، پارك آبی که جزیره بهشت 
نامیده می شود و همچنین یک ساحل مصنوعی و و دو هتل ۵ 
طبقه.بخش عظیمی از این 
س��اختمان به فروشگاه ها 
اختصاص داده ش��ده است. 
این س��اختمان دارای یک 
خورش��ید مصنوعی اس��ت 
که توسط ژاپنی ها ساخته 
ش��ده و در طول 24 ساعت 
بر این س��اختمان می تابد 
و هوا را مطلوب و مناس��ب 
اف��رادی م��ی کند ک��ه از 
سرما و مه گریزانند.ساخت 
ای��ن س��اختمان در منطقه 
همزمان بود با افتتاح خط مترو جدید و آغاز س��اخت فرودگاهی 

جدید که تا سال 2020 افتتاح خواهد شد.

فایننشال تایمز گزارش داد اپل متخصصان جدیدی را با هدف 
تسریع در ساخت ساعت هوشمند خود، به خدمت گرفته است. بر 
این اساس، به طراحان و کارشناسان تازه استخدام شده گفته شده 

 iWatch که باید در ساخت هر چه سریعتر
تالش خود را انجام دهند.به ظاهر پروژه ساعت 
هوشمند اپل با کندی مواجه شده و هر چند این 
کمپانی س��عی دارد با نیروهای ت��ازه نفس کار 
خود را جلو ببرد، اما در خوش بینانه ترین حالت 
محصول نهایی تا اواخر س��ال آینده میالدی در 

بازار موجود نخواهد بود.
 اینکه مهندسان فعلی نتوانسته اند در بخش 
فناوری موسوم به »ابزارهای پوشیدنی« موفقیتی 
کسب کنند باعث شده تا مدیران ارشد دست به 

استخدام کارشناسان جدید بزنند.
از آنجای��ی ک��ه اپل ب��ا محصوالتی مانند 
آی پ��اد، آیف��ون و آی پد، فص��ل جدیدی در 

عرصه س��خت افزار در دنیای آی تی بوجود آورده، انتظار می 
رود ک��ه در فناوری های پوش��یدنی نیز با س��اعتی متفاوت و 
برتر ظاهر ش��ود و همین توقع باعث ش��ده تا همگان منتظر 
iWatch متفاوتی باش��ند.منابع مطل��ع می گویند اپل در 
برخی قس��مت های ساخت ساعت به دلیل کمبود متخصص 
واقعی دچار کندی شده و مشکالت مهندسی که قادر به حل 
برخی مس��ایل نبوده اند بر این کندی افزوده است.این منابع 
از ت��الش اپل برای خرید کمپانی ه��ای کوچک اما قوی در 

عرصه فناوری های پوش��یدنی اس��ت تا هم افراد کلیدی آنها 
را ج��ذب کرده و ه��م تیم خود را در این عرص��ه قویتر کند.
گفتنی اس��ت بیش از 100 ط��راح و designer معروف 

با این پروژه درگیر هس��تند. اوایل این ماه تایید ش��د که اپل 
 Yves Saint Laurent مدیر سابق کمپانی فش��ن
را برای »پروژه مخصوص »به اس��تخدام درآورده که بس��یار 
معتقدند منظور از پروژه مخصوص همان س��اعت هوش��مند 
iWatch است.اپل در چندین کشور برند تجاری اپ های 
ویژه س��اعت هوش��مند خود را به ثبت رسانده است تا قبل از 
نهایی ش��دن محصول، چاره اندیش��ی های کسب و کار خود 

را تکمیل کند.

شرکت فناوری اطالعات ایاالت متحده روز 
دوش��نبه اعالم کرد: شرکت اپل در حال پی 

و  گی��ری 
بررس��ی علت فوت زنی چینی در 
هنگام استفاده از تلفن همراه آیفن 
پنج اش اس��ت.این اتفاق در حالی 
رخ داده اس��ت که ف��رد مورد نظر 
هنگامی که تلفنش در حال شارژ 
بوده به  تماس تلفنی پاسخ می دهد 
و در آن حال دچار شوك الکتریکی 
می شود.خبرگزاری رسمی پلیس  
Xinhua  پنجش��نبه گذشته 
گفت : " ما آیلون" زنی 2۳ ساله 

از غرب منطقه س��ین کیانگ چین ک��ه از خدمه پروازهای چین 
جنوبی اس��ت، هنگامی که تماس تلفن��ی اش را جواب می دهد 
دچار برق گرفتگی می شود.ش��رکت اپ��ل در ایمیلی در رابطه با 

اتف��اق فوق اعالم کرده اس��ت: ما خیلی از باب��ت این اتفاق غم 
انگیز متأثر هس��تیم و به خانواده "ما " تس��لیت و همدردی خود 
را ابراز می کنیم. ما به طور کامل این 
موضوع را بررس��ی و همکاری الزم 
با مس��ئولین در رابطه ب��ا موضوع را 
داریم."شرکت اپل اطالعات بیشتری 
در این خصوص نداد.خواهر" ما"  در 
وبالگ سینا با ارسال پیامی به صورت 
ویروس��ی نوش��ت، خواهرش بعد از 
اینکه  از تلفن آیفن پنج استفاده کرد 
جان خود را از دس��ت داد و از کاربران 

خواست که مراقب باشند .
در ماه آوریل، شرکت اپل از مصرف 
کنندگان چینی به خاطر تغییر سیاس��ت  های گارانتی آی فون در 
بازارش��ان پس از آنکه خدمات پس از فروششان بیش از دو هفته از 

سوی رسانه ملی مورد اعتراض قرار گرفت عذرخواهی کرد.

نخستین روزنامه سراسری استان اصفهان)از سال 1385(
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نشانی: اصفهان ،میدان آزادی، خیابان دانشگاه ، نرسیده به حکیم نظامی،کوچه نادری ، شماره 5
تلفن : 6293750-0311)ده خط(        فـاکـس : 6293392 - 0311         

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی
با روش خبری - تحلیلی- اطالع رسانی 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: عبدالمحمد اکبری 
قائم مقام مدیر مسئول و سردبیر: امیر اکبری 

36
26

32
23

38
26

37
25

شیرازاصــفهان مشهد تهران

پس از 1000 شماره
چهارشنبه

6 آبان 1388  شماره 880  

آفتابی

امام صادق ) ع ( : هرگاه تصميم به خيرى دارى، آن را 
به تأخير مينداز.

دانش��مندان آمریکایی موفق ب��ه ابداع اولین 
اسکنر فراصوت جهان برای گوشی های هوشمند 
ش��دند که می توان��د مراقبت های بهداش��تی در 
کشورهایی که دارای فناوری های کافی نیستند 
-M  را متحول کند.به گزارش ایس��نا، اسکنر

biUS به گوشی های هوشمند و تبلت ها برای 
ارائه تصویر اسکن سریع بر روی نمایشگر دستگاه 
وصل می شود.مخترعان این فناوری بر این باورند 
که قابلیت حمل و قیمت پایین این اسکنر می تواند 
دس��تاورد بزرگی برای مراقبت های پزش��کی در 
کشورهای جهان سوم باشد.اسکن های فراصوت 
از امواج صوتی با فرکانس باال برای ایجاد تصویر 
از بخش های بدن به منظور کمک به تشخیص 

بیماری استفاده می کنند.
این اسکنرها بیشتر برای کاربرد آنها در طول 
بارداری به منظور مشاهده جنین در رحم شناخته 
شده اند اما همچنین برای اسکن اندام هایی مانند 
قلب، ریه، کبد، صفرا و پس��تان نیز مورد استفاده 
اند.این در حالی اس��ت که اسکنرهای فراصوت 
معموالً بزرگ و پرهزینه بوده و در بیمارستان ها و 

درمانگاه های دور از دسترس عموم قرار دارند.
دانشمندان برای حل این مشکالت با صرف 
سه سال زمان، دستگاه MobiUS را ساخته اند 
که می تواند تصاویر را به یک شبکه تلفن همراه یا 
وای فای منتقل کند.این اسکنر با ویندوز تبلت یا 
تلفن هوشمند خاص خود عرضه شده اما مخترعان 
آن در حال کار بر روی نسخه های سازگار با سیستم 
عامل های اپل و آندروید هستند.هزینه این اسکنر 

۷000 پوند است.

تازه ها
نخستین اسکنر فراصوت

 تلفن همراه ویژه کشورهای 
جهان سوم

انسان ها از 10 هزار سال 
پیش، تقویم قمری داشته اند

تصاویری که مش��اهده می کنید مربوط ش��وی 
تجربیات نرم افزاری با گوش��ی هوشمند به بازار 
نیامده موت��و ایکس موتوروال اس��ت.به گزارش 
خبرآنالی��ن،  در ویدئ��وی لو رفته، ک��ه از یک 
 Rogers پرزنتیشن مربوط به کمپانی کانادایی
Communications ل��و رفته ، نرم افزار 
موس��وم به وانیالی آندروید و ویژگی های جدید 
نرم افزاری دیگر مورد آزمایش قرار گرفته است.

به ظاهر ش��رکت کانادایی همراه با شرکت های 
مخابراتی امریکایی مانند AT&T  و تی-موبایل 
قرار اس��ت در ماه آگوست و ش��رکت ورایزون در 
تاریخ 2۳ آگوست این گوشی هوشمند را در رنگ 
سیاه و سفید عرضه کنند.در این ویدئو قابلیت های 
فناوری Google Now با هدف تشخیص 
صوتی جس��تجو هنگام کار با پی سی و گوشی 
هوشمند، باز کردن دوربین گوشی با تکان دادن 
مچ دست، پایین کشیدن انگشت دست به طرف 
پایین برای گرفتن چند عکس هم زمان در چند 
فریم به نمایش گذاش��ته شد.همچنین قابلیت 
ActiveUpdate یا به روز رسانی فعال که 
در آن کاربر با شکل جدیدی از دریافت پیام های 
رسیده از فیس بوك و شبکه های اجتماعی روبرو 
می شود و یا بستن پیام های آینده با دستور به اپ 
برای انجام این کار، از دیگر وی ژگی های فناوری 
جدید روی موتو ایکس اس��ت.وجود میکرو سیم 
و میکرو یو اس بی در این تصاویر قابل مشاهده 

است.

تیمی از باستان شناسان بر این باورند که توانسته اند 
قدیمی تری��ن تقویم قم��ری جه��ان را در حوزه 
آبردین شایر کشف کنند.به گزارش ایسنا، حفاری های 
حوزه ای در قصر کارتز به شناسایی مجموعه ای از 12 
گودال منجر شده که به نظر از مراحل ماه تقلید کرده 
و ماه های قمری را دنبال می کنند.به گفته محققان 
دانشگاه  بیرمنگام، سنت اندروز، استر و برادفورد، این 
بنای باستانی حدود 10 هزار سال قبل ساخته شده 
است.کارشناسانی که این گودال ها را بررسی کرده اند 

از وجود صندوق پست چوبی در آنها خبر داده اند.
این تقویم میان س��نگی هزاران سال قدیمی تر از 
بنای باستانی سنجش زمان رسمی شناخته شده 
در منطقه بین النهرین است.این همترازی گودالی 
همچنین با طلوع آفتاب انقالب زمس��تان برای 
ارائه اصالح نجومی س��االنه به منظور پیگیری 
بهتر گذش��ت زمان و تغییر فصلها در یک راستا 
قرار گرفته اس��ت.حوزه وارن ابتدا در پی مشاهده 
عالئم محصول غیرعادی خال خالی از هوا توسط 
کمیسیون سلطنتی درباره آثار باستانی و تاریخی 

اسکاتلند کشف شد.

احتماالً پرسپولیسی ها باید در کری خوانی برای استقاللی ها، 
تجدیدنظر کنند،چراکه یک گونه از اختاپوس های قطبی، زنده 
ماندن خود را در ش��رایط سخت قطبی مدیون رنگ آبی خون 

خود است.
شخصیت های کتاب گتسبی بزرگ )نوشته اسکات فیتز جرالد 
که در سال 1۳04/1۹2۵ منتشر شد و به تازگی هم فیلمی از آن با 
بازی لئوناردو دی کاپریو بازسازی شده است( تنها افراد خون آبی 

نیستند که اخیراً به سر خط خبرها راه یافته اند.
 محققان مرکز تحقیقات قطبی و دریایی آلفرد واگنر در آلمان 
دریافته اند که ی��ک رنگدانه مخصوص در خون اختاپوس های 
قطبی به آنها این امکان را می دهد تا در دماهایی که اغلب به زیر 

نقطه انجماد آب می رسند، خود را از خطر انجماد حفظ کنند.
به گفته مایکل الرمن که در این پروژه شرکت داشته، همه 
اینها ناشی از یک رنگدانه تنفسی در خون به نام هموسیانین است 
که به اختاپوس ها این امکان را می دهد تا: » سبک زندگی هوازی 
در دماهای زیر صفر را حفظ کنند. اثر دیگر هموسیانین در زندگی 
اختاپوس ها، ایجاد رنگ آبی خون آنهاست. هموسیانین حاوی 
مس است، که یون مس��ئول برای اتصال با اکسیژن است. در 
هموگلوبین ها این مسئولیت به عهده آهن است، که به خون ما 

رنگ قرمز می دهد«.
سرد کننده خون

البته مسئله اصلی، انجماد خون نیست. الرمن توضیح می دهد: 
»دلیل اینکه اختاپوس های آبی در دمای 1.۹ درجه سانتیگراد زیر 
صفر یخ نمی زنند، این است که آنها ایزوزموتیک هستند که به این 
معنی است که خونشان همان میزان شوری را دارد که آب دریای 

احاطه کننده آنها از آن برخوردار است«.
مش��کل در دماهای خیلی س��رد این است که بدون برخی 
سازگاری های خاص، در بیشتر موارد فرایند هوازی متوقف می شود.

الرمن می گوید: »دماهای پایین جاذبه کشش اتمی مولکول های 
اکسیژن را به حدی افزایش می دهد که اکسیژن دیگر نمی تواند 
در بافت ها آزاد شود«. به این ترتیب، بقا در آب هایی که به پایین تر 
از منفی 1.۹ درجه سانتی گراد می رسند، اگر نگوییم غیر ممکن 

می شود، دست کم به یک چالش عمده تبدیل می شود.
مقایسه اختاپوس ها

محققی��ن به ان��واع بخصوصی از اختاپ��وس قطبی به نام 
Pareledone charcoti پرداختن��د و آن را ب��ا 
اختاپوس های س��ازگار شده با آب های معتدل مقایسه کردند تا 
ببینند نحوه انتقال اکسیژن در خون اختاپوس های واقع در آب 
 Pareledone« :س��رد چه تفاوتی با آنها دارد.الرمن گفت
charcoti کشش اکسیژن را به هموسیانین متصل به آن 
کاهش می دهد تا با اثر مخالف دما بر اتصال اکسیژن که با تغییرات 
در توالی پروتئینشان همراه است مقابله کند و اطمینان حاصل کند 

که اکسیژن کافی به بافت ها و اندام های آن می رسد«.
الرمن اشاره می کند که احتماالً دلیل تکامل این سازگاری در 
این اختاپوس ها این بوه که آنها در مقایسه با دیگر بی مهرگان نیاز 
به اکسیژن خیلی بیشتری دارند، و همچنین به این دلیل که آنها 
عمدتا مهاجر نیستند و به جای آن باید خود را با شرایط محیط 
اطرافشان س��ازگار کنند.به گفته الرمن، بر عکس اختاپوس ها، 
ماهی های یخی قطبی در شرایط انجمادی مشابه ، برای زنده 
ماندن نیازی به سیستم سازگارشده انتقال اکسیژن که بوسیله 
همسایه های خون آبی شان به کار برده می شود ندارند، زیرا نیاز 
کمتری به اکسیژن دارند.جالب اینجا است که احتماالً انواع دیگر 
اختاپوس ها که دماهایی در انتهای دیگر دماسنج را تحمل می کنند 
)همچون دمای ۳0 درجه سلسیوس / 86 درجه فارنهایت که در 
نزدیک روزنه های گرمایی یافت شده اند( هم برای زنده ماندن از 

سازگاری مشابهی کمک گرفته اند.

 تصاویر لو رفته از گوشی 
هوشمند »موتو ایکس« 

ساختمانی با خورشید مصنوعی 24 ساعته

 استخدام نیروهای تازه نفس در اپل

iWatch کمبود متخصص در ساخت ساعت هوشمند

فوت زن چینی به خاطر برق گرفتگی با آیفون 5

خون آبی راه حل نجات از سرما

یک مخترع هلندی در اقدامی جالب، صفحه 
کلید، چرخ دوچرخه و یک تلفن را به پهپاد تبدیل 
کرده است.به گزارش ایسنا، جاسپر وان لوندن بسته 
»خودت آنرا پهپاد کن« را ارائه کرده که ش��امل 
گیره های پالستیکی چاپ سه بعدی، چهار موتور، 
یک واحد کنترل مجهز به گیرنده، چهار کنترلگر 
س��رعت الکترونیکی، یک ماژول بلوتوث و یک 
کنترلگر پرواز OpenPilot CC۳D است.

هنگامی که گیره ها و موتورها متصل شده و 
س��یم ها به آنها وصل شد، دستگاه ساخته شده 
است.این بسته هنوز برای فروش ارائه نشده اما 
این مخت��رع فایل های چاپ آنرا در دس��ترس 
قرار داده تا عالقه مندان بتوانند آنها را بس��ازند.

مغز این سیس��تم بر روی ی��ک کنترلگر پرواز 
OpenPilot اجراشده و کل بسته را از ابتدا 
ت��ا انتها بطور کامل به عنوان منبع باز و رایگان 
در اختیار عموم قرار داده است.همچنین نیازی به 
لحیم کاری یا کار با دستگاه سنگین برای ساخت 
قطعات این بس��ته نبوده از این رو به دانش فنی 
برای اجرای آن نیاز ندارد. این بس��ته به سادگی 
با یک سازوکار ساده کمکی به هر جسم وصل 
می شود.اگرچه وان لوندن هیچ شرایط وزنی تعیین 
نکرده، اما شاید بهتر باشد این گونه حساب کرد 
که اگر جسم نتوانتد خود را بلند کند، بهتر است 
از یک جسم سبکتر استفاده شود.پهپادها عمدتًا 
برای ارتش و عملیات های خاص کاربردی مورد 
استفاده بوده اما همچنین برای کاربردهای کم 
و در عین حال فزاینده غیرنظامی مانند عملیات 

پلیسی و آتش نشانی نیز بکار می روند.

 ساخت پهپاد با چرخ 
دوچرخه و صفحه  کلید

Online ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی با فهرست 
بهای سال 1392 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد 

صالحیت واگذار نماید:
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه 

عملیات سازه ای ایستگاه پمپاژ و اتاق برق و اجرای بخشی از 92-2-218
43/000/00012/128/830/205عمرانیتاسیسات طرح جمع آوری فاضالب مناطق شمال شرق اصفهان

ترمیم ترانشه نوارهای حفاری شده آب و فاضالب در منطقه شاهین 92-2-219
5/000/000985/765/463جاریشهر و میمه

49/000/000977/456/615جاریترمیم ترانشه های انشعابات آب و فاضالب منطقه نائین92-2-220

شرکت
آب و فاضالب 
استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت  دومآگهی مناقصه اجرای عملیات احداث ایستگاه پمپاژ و ترمیم آسفالت 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1392/5/5
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 7:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1392/5/6

دریافت اسناد:  سایت  اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان www.abfaesfahan.ir  تلفن تماس : 0311-6680030
www.iets.mporg.ir  پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

Online

روابط عمومی شرکت غله و خدمات 
بازرگانی منطقه ده اصفهان

آگهی مزایده
بدینوسیله به آگاهی عموم می رساند شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ده در نظر 
دارد تعداد 5 دستگاه از خودروهای مازاد خود به شرح ذیل را از طریق مزایده به فروش 
برساند متقاضیان می توانند جهت بازدید همه روزه از تاریخ 92/4/25 از ساعت 8:30 
لغایت 13 به مدت 10 روز به آدرس اصفهان چهارراه فرایبورگ اول آب 250 سیلوی 

شهید خرازی مراجعه نمایند.
1- نیسان پاترول سواری                مدل 1984
مدل 1361 2- پیکان سواری    
مدل 1372 3- پیکان سواری   
مدل 1376 4- پیکان سواری   
5- وانت مزدا دوکابین                مدل 1379

ضمناً جهت اخذ شرایط شرکت در مزایده به آدرس این شرکت واقع در خیابان آزادگان 
بعد از چهارراه ش��یخ صدوق ش��رکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ده واحد دبیرخانه 

مراجعه فرمایید.

شرکت غله 
و خدمات 
بازرگانی 
منطقه ده 
اصفهان

1

ـ شهردار نجف آباد محسن خندان 

آگهی مزايده
موضوع مزایده : فروش یک قطعه زمین به مساحت 196/68متر مربع از پالک ثبتی شماره 6/493 بخش 12 ثبت اصفهان واقع 

در یزدانشهر پالک دوم از بلوار شهداء اول ضلع شمالی خیابان اول داخل بن بست اول شهرنجف اباد 
دستگاه مزایده گزار : شهرداری نجف آباد 

محل یک قطعه زمین: واقع در یزدانشهر پالک دوم از بلوار شهداء اول ضلع شمالی خیابان اول داخل بن بست اول شهر نجف آباد 
شرایط شرکت در مزایده : شرکت برای عموم آزاد می باشد که بایستی دارای کپی شناسنامه عکسدار و یا کپی کارت ملی معتبر ، 
اساسنامه شرکت با آخرین تغییرات در روزنامه رسمی که منقضی نشده باشد )شرکت کنندگان در مزایده باید رعایت منع مداخله 

شهرداری
نجف آباد

چاپ  اول

کارکنان دولت را بنمایند(
محل دریافت اسناد مزایده :امور قراردادهای شهرداری نجف اباد 

مهلت دریافت و ارسال مزایده و پیشهناد قیمت : از افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان 
وقت اداری روز دوشنبه مورخ 92/5/7 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 
مورخ 92/5/12 به دبیر خانه محرمانه شهرداری نجف آباد تحویل نمایند )دریافت اسناد مزایده به صورت حضوری و با ارائه معرفی نامه کتبی با مهر 

و امضاء مجاز و تعهد اور شرکت انجام می گیرد(
قیمت پایه یک قطعه زمین به مساحت 196/68 متر مربع از قرار هر متر مربع 2/000/000 ریال 

مبلغ فروش اسناد مزایده : 200/000 ریال طی فیش واریزی به حساب سیبا بانک ملی به شماره 0104544156001 در آمد شهرداری 
نجف آباد 

می��زان س��پرده : مع��ادل 5٪ قیم��ت پایه ی��ک قطعه زمی��ن ب��ه مبل��غ )19/670/000( ریال را طی فیش واریزی به حس��اب س��پرده ش��ماره 
0104544150002شهرداری نجف آباد و یا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه نمایند 

برندگان اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انجام معامله نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .
سایر اطالعات و جرئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است 

تذکر : شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد

تاریخ انتشار: 92/4/26

خبر


