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روزنامه سراسری صبح ایران| پنجشنبه 10 مرداد 1392 | 23 رمضان 1434 | 1 آگوست 2013 | سال نهم | شماره 1892 

اصفهانامروز: با اعالم اسامی نفرات برتر آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها در 
سال 92، دو اصفهانی نیز در این فهرست دیده می شوند. بر اساس اعالم سازمان 

سنجش آموزش کشور، سید محمدجواد موسوی 
مبارکه از شهرستان مبارکه موفق به کسب رتبه سوم 
رشته ریاضی و فنی شده است. در رشته علوم تجربی 
نیز احسان  علی پور از اصفهان رتبه هفتم کنکور را به 
خود اختصاص داده است. در کنکور امسال 22 تن از 
رتبه برتری ها را پسران و ۱۴ تن را دختران تشکیل 
داده اند؛ به عبارت دیگر ۶۱ درصد برترین های کنکور 
امسال را پسران تشکیل داده اند. در این میان، استان 
تهران با ۱2 داوطلب، بیشترین تعداد رتبه های بر تر 
کنکور امس��ال را به خود اختصاص داد. در کنکور 

امس��ال از میان ۳۶ داوطلب حائز رتبه  بر تر در گروه های آزمایشی مختلف؛ پس از 
تهران، یزد با سه داوطلب، مشهد، ممسنی و کرج، شیراز، اهواز با دو داوطلب دیگر 
شهرهای موفق از نظر رتبه های بر تر کنکور 92 بوده اند. سایر حائزین رتبه های بر تر 
کنکور امسال نیز از شهرهای قوچان، قم، مبارکه، ارومیه، رشت، سازی، تبریز، بروجرد، 

شیروان، اصفهان و قزوین هستند. سجاد صادقی زاده از کرج، سید محمد حسین 
موسوی از قم و سید محمد جواد موسوی مبارکه از شهرستان مبارکه نفرات بر تر گروه 
علوم ریاضی و فنی هستند. نفرات بر تر گروه علوم 
تجربی را پویا براهیم باستانی از تبریز، علی عجم 
ازاهواز، پوریا یاراحمدی از بروجرود، مریم مجرد ثانی 
اوغاز از ش��یروان، پردیس اولیا زاده، از مشهد، حامد 
طاولی نژاد از تهران، احس��ان علی پور از اصفهان، 
یسنا رستم آبادی از تهران، علیرضا محمدحسینی از 
ساری و مهدی زارعی از ممسنی تشکیل می دهند. 
همچنین سه نفر بر تر گروه آزمایشی علوم انسانی 
به ترتیب زهرا مشایخی از تهران، زینب امیربکایی 
از تهران و یاسمن خادمی شورمستی از شمیرانات 
هستند. در گروه آزمایشی هنر به ترتیب فاطمه محمدی از تهران، پریناز جواهری 
از تهران و امیرمحمد عزیزی از کرج نفرات اول تا سوم این گروه آزمایشی هستند. 
همچنین آذین زهرایی از تهران، علی شعارابوذری از مشهد و آرش غیاثی سیدکی از 

شیراز نفرات بر تر گروه آزمایشی زبان های خارجی را تشکیل می دهند.   

اعالمنتایجاولیهآزمونسراسریورودبهدانشگاهها

2اصفهانیدرجمعنفراتبرترکنکور92

فیلم گذشته به کارگردانی اصغر فرهادی شنبه هفته آینده )12 مرداد( از پرده اکران سینما سپاهان کنار 
صفحه پنجمگذاشته می شود تا جای خود را به فیلم »هیس! دخترها فریاد نمی زنند« بدهد فرهنگ و هنر

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

1- موضوع مناقصه: انجام خدمات امداد، نگهداری، بهره برداری و تعمیرات تاسیسات 
گازرسانی و خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات و 

خدمات عمومی در سطح شهرستان آران و بیدگل و توابع
شرکت گاز 
استان اصفهان

نوبتدوم

2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان
3- مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 1392/5/20

4- میزان تضمین شرکت در مناقصه : 313/600/000 ریال )سیصد و سیزده میلیون و ششصد 
هزار ریال(               کد فراخوان: 1334114

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی شرکت گاز 
استان اصفهان به آدرس: www.nigc-isfahan.ir، www.iets.mporg.ir یا با شماره تلفن های  

5-6271031-0311 امور قراردادهای شرکت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمایند.

4785/مالف

هیئت موسس شرکت تعاونی مسکن در شرف تاسیس 
کارکنان شهرداری شاهین شهر

اطالعیه دعوت به پذیرش عضویت

شرکت تعاونی مسکن در شرف تاسیس کارکنان شهرداری شاهین شهر
در چارچللوب قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسللالمی ایران و با توجه به 
موافقت نامه شماره 291333 مورخ 92/4/19 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان شاهین شهر و میمه، بدینوسیله شرکت تعاونی مسکن در شرف تاسیس 
کارکنان شهرداری شاهین شللهر از تاریخ 92/5/10 لغایت 92/6/5 دعوت به 
پذیرش عضو می نماید. لذا از کلیه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شهرداری 
شاهین شهر که تقاضای عضویت دارند درخواست می گردد جهت اطالع از نحوه و 

چگونگی آن به اداره منابع انسانی شهرداری شاهین شهر مراجعه نمایند.

یک ش�رکت تج�اری معتب�ر در اصفهان در نظللر دارد جهللت تکمیل 

نیللروی انسللانی خود در بخللش مدیریت ارتباط با مشللتریان دو نفر 

کارشللناس ارتباطللات و روابط عمومللی را پس از دریافللت رزومه و 

اخللذ آزمللون علمی و عملی اسللتخدام نماید. متقاضیللان می توانند 

رزومه خود را تا پایان مرداد ماه 1392 به آدرس پسللت الکترونیک                                                                       

WWW.RESUME@YAHOO.COM ارسال نمایند.

توانمندی ها و ویژگی های الزم در جایگاه استخدامی عبارت است از:

◄اعتقاد و التزام عملی به اسالم و قوانین جمهوری اسالمی ایران

◄حسن اخالق، متانت و وقار کارمندی

◄ایده پردازی و خالقیت

◄آشنایی کامل و جامع با اینترنت و مفاهیم ابتدایی و تخصصی آن

◄حداکثر سن 30 سال

◄حداقل مدرک لیسانس 

◄برای آقایان داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت الزامی است.

◄تسلط به فنون روابط عمومی و بازاریابی

◄عدم سوء پیشینه کیفری

آگهی استخدام

مجتمع گردش�گری رایان نطنز جهت تصدی سرپرستی این 

مجتمع از یک نفر لیسانسیه گردشگری که سابقه 5 سال کار در 

امور گردشگری را داشته باشد ، دعوت به همکاری می نماید.

آگهی دعوت به همکاری

0913204647309131196387

مردانبرایموفقیت
بهزناناحتیاجدارند

دادگاه،اعتراض
وزارتارشاد
رانپذیرفت

جدالپربرخورد
سپاهانواستقالل

سیانجیگرانشد
صفحه پنجم فرهنگ و هنر

صفحه دوم جامعه

گروهجامعه: آیا تا به حال اندیش��یده اید که 
چ��را برخی از مردان خس��یس و برخی دیگر 
بخشنده و سخاوتمندند و اینکه چه انگیزه ای 
»بی��ل گیتس« را ترغیب ک��رد تا بیش از 28 
میلی��ارد دالر هدایای بشردوس��تانه اهدا کند 
در حالی که بس��یاری از هم ترازهای او کنترل 
شدیدتری روی دارایی های خود دارند؟ شواهد 
و بررسی های جدید پاسخ های قابل تاملی را در 
این زمینه ارائه می دهند. بر اس��اس نتایج یک 
مطالعه گسترده، وجود زن در خانواده حتی یک 

نوزاد دختر می تواند...

اصفهانامروز:لیگ برتر فوتبال کش��ور 
امش��ب با برگزاری پنج دیدار وارد هفته دوم 
خواهد ش��د . در مهمترین دی��دار این هفته 
از رقاب��ت ها تیم های س��پاهان اصفهان و 
استقالل تهران در ورزشگاه آزادی به مصاف 
هم خواهند رفت.فرداشب هم سه دیدار دیگر 
برگزار خواهد شد که در حساس ترین بازی ، 

ذوب آهن اصفهان ...

رییس انجمن صنفی جایگاه داران سی ان جی 
با اشاره به افزایش قیمت سی ان جی از ۳00 به 
۳۱0 تومان گفت: قیمت گاز تحویلی به جایگاه 
داران ۱0 تومان افزایش یافته است، اما کارمزد 
جایگاه داران هنوز ثابت باقی مانده اس��ت. به 
گ��زارش فارس، اردش��یر دادرس با اش��اره به 
ابالغیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
در باره افزایش قیمت هر متر مکعب سوخت 
سی ان جی از ۳00 تومان به ۳۱0 تومان گفت: 
با وجود نامه نگاری هایی که از جانب انجمن 
صنفی جایگاه داران س��ی ان جی و جلساتی 
که با کمیسیون انرژی مجلس صورت گرفت 
و همچنی��ن رفت وآمدهایی که با س��ازمان 

حمایت داشتیم...

صفحه هفتم ورزش

صفحه سوم اقتصاد

آب شرب استان های اصفهان، یزد، مرکزی و چهارمحال و  بختیاری از زاینده رود
 تامین می شود و اگرم مردم صرفه جویی نکنند به دلیل محدودیت منابع آبی

صفحه سوم  با جیره بندی روبرو خواهند شد اقتصاد

احتمال جیره بندی آب 
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نایبرییسشورایشهراصفهان:
باالحاقبهارستان
بهاصفهانمخالفم

شهادتیکسربازنایینی
دردرگیریبااشرار

25درصداتوبوسهای
شهراصفهانفرسودهاند

افزایش۳۴درصدیمرگ
ناشیازبرقگرفتگی

اصـــفهـــان

خبرکوتــــاه

کاهشسرقت،کیفقاپيو
جیببريدراصفهان

بزرگترینکالهبردارایران

اصفهان امروز: رییس مرکز اطالع رساني فرماندهي 
انتظامي اس��تان اصفهان از کاهش چش��مگیر وقوع 
س��رقت، کیف قاپي و جیب بري در چه��ار ماه ابتداي 
سال جاري نس��بت به مدت مشابه سال گذشته خبر 
داد. مصطفي صادقیان اظهار داشت: بر اساس آمارها و 
گزارش هاي به دست آمده، جرم کیف قاپي 2۵ درصد، 
جیب بري ۳0 درصد و سرقت احشام ۱0 درصد نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته کاهش وقوع داشته است. 
وي این کاهش را نتیجه اقدامات پیشگیرانه پلیس هاي 
تخصصي، کالنتري ها، یگان هاي انتظامي، افزایش 
هوشیاري و توجه مردم به هشدارهاي پلیسي عنوان 
ک��رد. وي تصریح کرد: هرچه اقدام��ات و طرح هاي 
پلیس با مشارکت مردم همراه باشد شاهد موفقیت هاي 
بیشتري در زمینه برقراري امنیت در جامعه خواهیم بود. 
رییس مرکز اطالع رس��اني فرماندهي انتظامي استان 
اصفهان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه 
مورد مش��کوك موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱0 
و با مراجعه به نزدیک ترین کالنتري محل و یا واحد 
گشت انتظامي اطالع دهند تا با همکاري آنها از وقوع 

جرایم جلوگیري به عمل آید.    

گروهجامعه: شاید کالهبردار به دنیا نیامده اما از زماني 
که او را ش��ناختند یک کالهبردار حرفه اي بود. در آن 
س��ال هاي جواني خود را پسر وزیر جا مي زد و حاال که 
س��ن و سالي را گذرانده به عنوان پدري مهربان و خیر 
خودش را معرفي مي کند. براي همین به او لقب »مرد 
هزار چهره« داده اند. »حجت« ۵8 ساله، ایراني االصل و 
متولد تالش است. هنوز نمي دانند او در حال حاضر دقیقا 
در کجاست، آخرین بار رد او را در سوئد گرفته اند و پلیس 
اینترپل همچنان به جست وجوي او در این کشور است. 
اطالعات به دست آمده از پرونده مرد هزار چهره نشان 
مي دهد او یک چهره ورزشکار نیز دارد و تاکنون در بیش 
از ۱02 مس��ابقه ماراتن و نیمه ماراتن در خارج از کشور 
شرکت کرده و حتي در این مسابقات 22 مدال طال، نقره 

و برنز وپنج جام قهرماني نیز برده است.
 اما داستان اخاذي و کالهبرداري هاي او به سال هاي 
دور باز مي گردد، به حدود س��ال هاي ۵0 و وقتي چهره 
جوان تري داش��ت. شروع فعالیت هایش به طور دقیق 
مش��خص نیس��ت اما ۱۳۵۱ اولین پرونده او با عنوان 
اخاذي در ساواك )سازمان اطالعات و امنیت در دوران 
پهلوي( ثبت شد. او خود را در کرمان مسموم کرده بود 
و در بیمارستان، فرزند »حمیدرضا خلعتبري« وزیر امور 
خارج��ه وقت، معرفي کرد. با وجود آنکه به دام افتاد اما 
باز روش خود را ادامه داد و در ش��هرهاي دیگر خود را 
گاه فرزند وزیرامور خارجه وقت، فرزند استاندار خراسان 
یا فرزند وزیر راه و ترابري جا مي زد. حتي تا آنجا پیش 
رفت که یک بار خود را خواهرزاده محمدرضا پهلوي )شاه 
مخلوع( معرفي کرد. بازي کردن در نقش هاي دیگري 
و استفاده از نام اشخاص به عنوان شیوه و روش کار مرد 
ه��زار چهره باقي ماند و او حتي در دوران بعد از انقالب 
نیز با همین روش اقدام به کالهبرداري کرد. او در پرونده 
خود شاکیان فریب خورده زیادي در بین کارکنان مراکز 
مختلفي مانند ادارات کل تربیت بدني و مراکز ورزشي، 
شهرداري ها و شوراهاي اسالمي شهرها، مراکز درماني 
و بیمارس��تان ها، مراکز آموزش��ي و دانشگاهي، مراکز 
فرهنگي و هنري، دادگس��تري ها و حتي اشخاص از 
مراکز غیردولت��ي دارد. آخرین پرونده کالهبرداي او در 

ایران نیز مربوط به سال ۱۳70 است.
 حجت قصد داشت با جعل اسناد، ملک مسکوني 
تیمس��ار فراري »عب��اس تقدس« که از س��وي بنیاد 
مستضعفان مصادره ش��ده بود را به فروش برساند اما 
با طرح ش��کایتي از سوي خریدار دس��تگیر شد. او در 
مراحل رس��یدگي به این پرونده نیز باز خود را به چهره 
دیگ��ري درآورد و به صورت غیرمجاز از ایران فرار کرد 
و به کش��ور س��وئد رفت. حجت در همه این 2۱ سال 
متهم فراري است که هنوز ردي از او یافت نشده و به 
کالهبرداري هاي خود ادامه مي دهد و با همان ش��یوه 
استفاده از چهره هاي مختلف خود را با نام هاي مستعار 
گوناگون مانند خلعتبري، رامبد، مدن��ي، آگاه، جوادي، 
س��میعي و... به عنوان مدیرعامل ثروتمند کارخانجات 
ماشین سازي و کاغذسازي اسکاندیناوي، یا مدیر بنیاد 
خیریه و... معرفي مي کند. خود را ایراني ثروتمندي که 
سال ها از وطنش دور بوده، معرفي مي کند. او با عنوان 
اینکه ی��ک ایران��ي دور از وطن اس��ت و حس وطن 
دوستانه اش اجازه نمي دهد محرومیت هاي کشورش را 
ببیند مدعي مي شود مي خواهد با اهداي ماشین آالت خود 
به مردم و مراکز خیریه کمک کند. او در تماس زیرکانه 
خود با ای��ن مراکز توضیح مي دهد که به دلیل حضور 
نداشتن در ایران، تنها عوارض گمرکي این ماشین ها که 
قیمت بسیار زیادي دارد را به حسابي در ایران پرداخت 
کنند و بقیه ماجرا دیگر با اوست. از آنجا که مبلغ تعیین 
شده از سوي سوژه در مقابل ارزش ماشین ها ناچیز است، 
مدیر این مراکز گرفتار تصمیم عجوالنه شده و وجه را 
به حس��اب صرافاني که از سوي او انتخاب شده بودند 

واریز مي کردند.   

نایب رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان گفت: 
با الحاق ش��هر بهارستان به کالن شهر اصفهان ۱00 
درصد مخالف هس��تم. به گزارش ایرنا، س��ید کریم 
داوودي اظهار داش��ت: کارشناسان شهرسازي با این 
اقدام مخالف هستند. وي تصریح کرد: در صورت الحاق 
بهارس��تان به اصفهان شهرهاي دیگري نیز در نوبت 
الحاق قرار خواهند گرفت. عضو منتخب چهارمین دوره 
شوراي اس��المي شهر اصفهان خاطرنشان کرد: باید 
براي حریم کالن شهر اصفهان با سایر شهرهاي مجاور 
اصفهان برنامه ریزي کرد. وي تصریح کرد: مشکالت 
و موان��ع نیز باید در کمیس��یون ماده پنج و ش��وراي 
برنامه ریزي اس��تان مطرح و برطرف شود. داوودي در 
عین حال اظهار داشت: با وجود مخالفتم با این الحاق، 
اگر کارشناسان به این نتیجه برسند که این کار به نفع 
اصفهان است با آن موافقت خواهم کرد. بر اساس این 
گزارش، اواخر سال گذشته با فراز و نشیب هاي فراوان، 
شهر خوراسگان به اصفهان الحاق شد و هفته گذشته 
به عنوان ش��هرداري منطقه ۱۵ اصفهان آغاز به کار 
کرد. چندي پیش رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان 
هم از الحاق بهارستان به کالن شهر اصفهان سخن 
گفته بود. این موضوع در حالي مطرح شد که فرماندار 
و استاندار اصفهان به طور علني با این موضوع مخالفت 

کرده بودند.   

پیکر سرباز وظیفه، محمدرضا احمدي از ماموران 
فرماندهي انتظامي شهرستان نایین که در درگیري با 
اش��رار و قاچاقچیان مسلح به شهادت رسید با حضور 
مردم و مس��ووالن این شهرستان تشییع شد. شهید 
محمدرضا احمدي که روز بیستم ماه مبارك رمضان در 
درگیري با اشرار و قاچاقچیان مسلح در ایست بازرسي 
شهید ش��رافت نایین جان خود را از دست داده بود به 
خاك سپرده شد. در این مراسم که با حضور مسووالن 
ادارات تودشک و فرماندهان انتظامي استان اصفهان 
و شهرس��تان نایین برگزار شد، تشییع کنندگان با سر 
دادن شعارهایي، انزجار خود را از قاچاقچیان و منافقین 
کوردل اعالم کردند. پیکر این شهید 20 ساله پس از 
تشییع بر دوش مردم در گلزار شهداي تودشک نایین 

در شرق اصفهان به خاك سپرده شد.    

مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی اصفهان و 
حوم��ه گفت: یک ه��زار و ۵00 اتوبوس ش��هری در 
اصفهان به مسافران خدمت رسانی می کنند که از این 
تعداد ۳۵0 دستگاه اتوبوس فرسوده اند و نیاز به بازسازی 
دارند. عباس روحانی اظهار داشت: در صورتی که عمر 
مفید اتوبوس ها بر اساس اعالم وزارت کشور ۱0 سال 
فرض شود، ۳۵0 دستگاه از اتوبوس های اصفهان نیاز 
ب��ه باز س��ازی دارند. به گزارش ف��ارس، وی به تعداد 
اتوبوس های فعال موجود در س��طح ش��هر اصفهان 
اش��اره کرد و ادامه داد: حدود یک هزار و 2۵0 دستگاه 
از این اتوبوس ها فعال هس��تند و در مناطق مختلف 
شهر سرویس دهی به ش��هروندان را انجام می دهند. 
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس رانی اصفهان و حومه 
تصریح کرد: طی دو سال گذشته دولت هیچ کمکی در 
راستای توسعه حمل و نقل عمومی به اتوبوس رانی ها 
انجام نداده و تمام هزینه های اتوبوس رانی اصفهان به 

دوش شهرداری افتاده است.    

اصفهانام�روز: در س��ه ماهه نخست سال جاری 
۱89 نف��ر بر اثر برق گرفتگی در کش��ور جان خود را 
از دست دادند که آمار فوتی های ناشی از برق گرفتگی 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۴ درصد افزایش 
یافته است. از کل فوتی های برق گرفتگی در سه ماهه 
س��ال ج��اری ۱7۶ نفر مرد و ۱۳ نف��ر زن بودند، این 
در حالی اس��ت که تعداد مردان فوت شده بر اثر برق 
گرفتگی در مدت مشابه سال قبل ۱2۳ و تعداد زنان ۱8 
نفر )جمعاً ۱۴۱ نفر( بود. بر اساس آمار های موجود در 
این مدت استان های تهران با ۴2 فوتی، خوزستان 
با 28 فوتی و فارس با ۱۶ فوتی بیشترین آمار تلفات 
ناشی از برق گرفتگی را داشته اند، همچنین در سه 
ماهه اول امس��ال آمار تلفات ناشی از برق گرفتگی 
به جز سه استان مذکور در باقی استان ها زیر ۱0 نفر 
بوده است. در اس��تان های خراسان جنوبی و ایالم 
هیچ مورد مرگ بر اثر برق گرفتگی گزارش نشده 
است. یادآور می شود تعداد فوتی های برق گرفتی در 
خرداد امسال ۶9 نفر بوده که نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل 2/۶ درصد بیش��تر شده اس��ت. به طور 
متوسط هر ساله ۶۴۶ نفر بر اثر برق گرفتگی جان 
خود را از دس��ت می دهند که مرد ها 90/2 درصد و 
زن��ان 9/8 درصد میانگین ای��ن مرگ ها را به خود 
اختصاص می دهند. در ۱0 س��ال گذشته )۱۳82 تا 
۱۳9۱( شش هزار و ۴۶۴ نفر به علت برق گرفتگی 
در کشور جان خود را از دست دادند که سال ۱۳89 
با 7۵0 نفر دارای بیش��ترین آمار و س��ال ۱۳82 با 
۴7۴ نفر دارای کمترین میزان مرگ های ناش��ی از 

برق گرفتگی بودند.

پربازدیدترین

 خط قرمـــز

»سال پیش از همان ابتدا 
منتظر تمام شدن مدرسه 
بودم؛ لباس��م آنقدر بددوخت و گشاد بود که در زمان مدرسه 
اصاًل احساس راحتی نمی کردم؛ همیشه منتظر بودم امسال 
تمام ش��ود تا دیگر مجبور به پوش��یدن این لباس بدرنگ و 
بددوخت نباشم.« این، صحبت های نازنین است که پارسال 
در لباس فرم مدرس��ه اش احس��اس راحتی نمی کرد و تمام 
ساعاتی را که در مدرسه بود، به سختی گذراند. این احساس، 
البته فقط متعلق به نازنین نیست؛ بسیاری دیگر از دانش آموزان 
دختر و پسر کشورمان نیز با چنین مشکلی روبه رو هستند. آنها 
می گویند نیاز به لباس فرمی دارند که هم در آن راحت باشند 
و ه��م از لحاظ رنگ و نوع دوخت، با آن ارتباط برقرار کنند. 
والدین دانش آموزان هم همین دغدغه را مطرح می کنند. آنها 
می گویند »آغاز سال تحصیلی باید همراه با شادی و نشاط در 
دانش آموزان باشد؛ اما در برخی از مدارس با انتخاب پوشش، 
دانش آموزان به علت نوع رنگ، کیفیت پایین و نحوه دوخت، 
از پوشیدن لباس ها خودداری می کنند.« این موضوع، عاملی 
است که برخی از والدین به مدارس فراخوانده شوند: »سال 
گذشته دختر من در لباس فرمی که مدرسه برایشان تهیه و 
توصیه کرده بود، احساس راحتی نمی کرد؛ به همین خاطر، 
من براي نپوش��یدن فرم مدرسه توس��ط دخترم چند بار به 

مدرسه فراخوانده شدم.« 
  پوشش دانش آموزان باید چگونه باشد؟

روانشناس��ان می گوین��د مقتضای س��نی دانش آموزان 
ش��رایطی را ایجاد می کند که حتماً لباس هایی با رنگ های 
ش��اد بپوشند و البته برای جنب و جوش در آن راحت باشند. 
مصطفی تبریزی، یکی از همین روانشناسان است که استفاده 
از رنگ هاي گرم در پوش��ش دانش آموزان را برای شادابي و 
افزای��ش تحرك و یادگیري آنها موث��ر می داند. او می گوید: 
»رنگ ها تاثیرات بسیاري بر اندام هاي حسي افراد و به ویژه 
کودکان دارند و روي ق��وه ادراك دانش آموزان اثر مثبت یا 
منفی می گذارند؛ از س��وی دیگر، نخستین مرحله یادگیري، 
دریافت داده هاي محیطي توس��ط گیرنده هاي حسي است 
ک��ه تنوع رنگ موجب افزایش داده هاي انتقال یافته به مغز 
مي شود و در نتیجه قدرت ادراك مغز افزایش مي یابد.« این 
روانشناس با تقسیم رنگ ها به دو گروه سرد و گرم، افزایش 
جنب و جوش، ش��ادابي و س��رزندگي، دع��وت به حرکت و 
افزایش ق��درت یادگیري را از ویژگي ه��اي رنگ هاي گرم 
می خواند و ادامه می دهد: »در مقابل، رنگ هاي س��رد باعث 
احس��اس تمایل به سکون و آرامش مي شود و دانش آموزان 
را از تحرك باز م��ي دارد و به خیال بافي و در خود فرو رفتن 

دعوت مي کند.« او با تاکید بر اینکه تنوع رنگي در لباس نقش 
مهمي در یادگیري دانش آموزان دارد، می افزاید: »با توجه به 
اینکه مقررات موجود، امکان اس��تفاده از لباس هاي متنوع را 
فراهم نمي کند، توصیه مي شود در لباس فرم دانش آموزان از 
ترکیب رنگ گرم و سرد استفاده شود؛ بنابراین ترکیب نارنجي 
با س��رمه اي، خاکستري با صورتي و دیگر رنگ هاي گرم و 
سرد که در کنتراست با یکدیگر هستند، مي تواند براي لباس 

دانش آموزان مناسب باشد.
  لطفاً کیفیت را باال ببرید!

یکی از مهمترین دغدغه مادران در طول سال تحصیلی، 
کیفیت لباسی است که فرزندشان برای مدرسه به تن می کند. 
آنها در بسیاری مواقع از کیفیت نامطلوب پارچه، رنگ نامناسب 
و بی دقت��ی در ن��وع دوخت لباس گالی��ه دارند و می گویند 
مسئوالن مدارس باید توجه بیش��تری به این نکات داشته 
باش��ند. برخی از والدین می گویند »پارچه هاي استفاده شده 
براي دوخت فرم مدارس، از کیفیت و رنگ مطلوبي برخوردار 
نیستند و لباس فرم دوام زیادي ندارد.« یکی از والدین در این 
ارتباط می گوید: »انتخاب رنگ فرم برخي مدارس مناس��ب 
نیست و دخترم به اجبار و نارضایتي از فرم مدرسه اش استفاده 
مي کن��د.« یک م��ادر دیگر هم از بی دقت��ی در نوع دوخت 
لباس های فرم مدارس ش��کایت می کند: »با توجه به اینکه 
دانش آموزان در پایان دوره ابتدایي و ش��روع دوره راهنمایي 
رشد بیشتري دارند، باید در دوخت فرم ها این مسئله در نظر 
گرفته ش��ود تا والدین مجبور به تهی��ه پارچه و یا تهیه فرم 
دیگري طي سال تحصیلي نشوند.« یک دانش آموز هم تاکید 
دارد که »استفاده از پارچه هاي با کیفیت با رنگ هاي مناسب 
و دوخت خوب، او را براي به تن کردن فرم تشویق مي کند.« 
به اعتقاد او، رنگ پارچه تأثیر زیادي در عالقه دانش آموزان به 
پوشیدن لباس فرم دارد و بر همین اساس باید متناسب با هر 

مقطع تحصیلي و سني، رنگ مناسب انتخاب شود. 
  فرم مدارس؛ انتخاب دانش آموزان یا مدیران؟

ایده های ویژه برای انتخاب پوشش مدارس دانش آموزان، 
تمامی ندارد. هر یک از والدین بر اساس نوع و سلیقه خود، 
ایده جالبی را مطرح می کند. مادر یک دانش آموز که اتفاقًا 
در حوزه مش��اوره و روانشناسی نیز فعالیت می کند، معتقد 
است که نباید از لباس هایی استفاده شود که دانش آموزان را 
چاق تر نشان می دهد. او می گوید: »می توان دو یا سه نوع 
پوش��ش برای دانش آموزان انتخاب ک��رد تا والدین و خود 
دانش آموزان هر رنگ و مدلی را که بیش��تر می پس��ندند، 
انتخاب کنند؛ به این ش��کل، هم دانش آموزان احس��اس 
راحتی بیش��تری در لب��اس دارند، هم والدی��ن از انتخاب 

پوششهایجدیدمدارسبایدشادباشند

بگذارید خود دانش آموزان لباس  مدرسه را انتخاب کنند

گزارش

سعید ابوالقاسمی

خود راضی تر هس��تند و هم مدیران توانس��ته اند قانون را 
اجرا کنند.« این مادر اعتقاد دارد که در شرایط فعلی، مدیر 
مدرسه اقدام به انتخاب رنگ و نوع پوشش مدارس می کند 
و البته ش��اید سلیقه او با سلیقه غالب بر جامعه، هماهنگ 
نباش��د؛ پس دانش آموزان هم هیچ رغبتی به پوشیدن این 
لباس پیدا نمی کنند و از سوی دیگر، والدین، رضایت کافی 
برای خرید لباس مدرسه را ندارند. او تاکید دارد که مدیران 
ب��ه دانش آموزان و خانواده ه��ای آنها حق انتخاب بدهند و 

سلیقه شخصی خود را با اجبار القا نکنند.
  سلیقه دانش آموزان را در نظر می گیریم

شاید هیچ خبری برای دانش آموزان خوشحال  کننده تر 
از این نباش��د که از امس��ال قرار اس��ت پوشش مدارس با 
درنظرگیری کامل عالیق دانش آموزان طراحی ش��ود. این 
خبر را مدیرکل فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش 
اعالم کرده است. محمدابراهیم محمدی روز گذشته اعالم 
کرد که به اس��تان ها تاکید ش��ده تا در بازنگری لباس فرم 
دانش آم��وزی، عالیق دانش آموزان و تمایل آنها به زیبایی 
و م��دل، مورد توجه قرار گیرد. او یک خبر خوب دیگر هم 
اعالم کرد: »انتخاب فرم لباس مدارس در س��ال جاری به 
هیچ عنوان اجباری نیست و تالش شده شرایطی فراهم آید 
تا دانش آموزان به اختیار خود، پوشش مدرسه را بپذیرند.« 

مدیرکل فرهنگی و پرورش وزارت آموزش و پرورش البته 
این را هم گفت که مدارس به صورت اختیاري مي توانند بر 
اساس شاخص هاي هویتي و زیباشناختي براي دانش آموزان 
لباس فرم تعریف کنند. او تاکید کرد که مدیران مدارس باید 
بر اساس دستورات اسالمی و هویت عرفی جامعه اقدام به 
انتخاب پوش��ش مدارس کنند ام��ا این نکته را هم در نظر 
داشته باشند که دین مبین اسالم، استفاده از لباس های تیره 
را مکروه می داند و بر همین اساس باید رنگ های شاد را در 

اولویت انتخاب فرم دانش آموزان قرار دهند.
لباس های فرم پیشنهادی برای پوشش مدرسه دختران

شلوارمانتومقنعه

صورتی متمایل به قرمزصورتی متمایل به قرمزسفید

سفیدآبی نفتیآبی نفتی
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سبزسفیدسبز

لباس های پیشنهادی برای پوشش مدرسه پسران
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قهوه ای تیرهقهوه ای روشنقهوه ای روشن

گ�روهجامعه: مدیرکل دفتر پیش��گیری و درمان اعتیاد 
سازمان بهزیستی با بیان اینکه سال 9۵ و 9۶ پیک مصرف 
مواد مخدر در کش��ور خواهد بود، اظهار داشت: پس از آن 
و تا س��ال ۱۴00 مصرف مواد مخدر در کشور به وضعیت 
تعادلی خواهد رسید. فرید براتی سده به تحلیلی که توسط 
پژوهش��گران در مورد وضعیت و می��زان مصرف مواد در 

سال های آتی کشور انجام شده است، اشاره کرد و گفت: در 
حال حاضر بر اس��اس شاخص های فعلی، مصرف مواد سه 
تا ۳/۵ درصد جمعیت کش��ور است، اما در سا ل های 9۵ و 
9۶ و بر اساس همین شاخص ها میزان مصرف مواد مخدر 
به پنج تا هفت درصد جمعیت کش��ور می رس��د. مدیرکل 
دفتر پیش��گیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی با بیان 
اینکه پس از س��ال 9۵ و 9۶ نرخ بیکاری در کش��ور پایین 
می آید، بیان کرد: دلیل این موضوع آن اس��ت که جوانانی 
که س��ال های پیش پشت کنکور بوده، مشکل کنکورشان 
رفع شده و کم کم برای اشتغال جذب می شوند، اما در حال 
حاضر به دلیل وجود مش��کل بیکاری، با نزدیک شدن به 
س��ال های 9۵ و 9۶ ب��ا پیک مصرف م��واد مخدر مواجه 
خواهیم شد، چرا که بیکاری رابطه مستقیمی با اعتیاد دارد. 
براتی سده ادامه داد: هم اقتصاددانان و هم جامعه شناسان 
معتقدند پس از سال 9۶ مشکل بیکاری در کشور کم شده 

و مصرف مواد مخدر کم کم به نقطه تعادل خود می رس��د. 
به گفته وی، قیمت مواد در کش��ور در سال های آینده یا با 
همین وضع موجود ادامه می یابد و یا اینکه ارزان تر می شود، 
بنابراین فروش��ندگان برای داش��تن درآمد ثابت خود، عده 
بیش��تری را به دایره مصرف مواد می کشانند، چرا که بنابر 
اصل تله های اجتماعی، زمانی که قیمت مواد مخدر پایین 
می آید، باید دایره مصرف کنندگان افزایش یابد 
ت��ا درآمد همچنان ثابت باش��د.براتی س��ده با 
اشاره به تحقیقات انجام شده در مورد مصرف 
شیشه، اظهار داشت: بنابر تحقیقات انجام شده 
در زمین��ه افزایش مواد مخدر طی چند س��ال 
گذش��ته باید اعالم کرد که شیش��ه همچنان 
در ص��در مواد مصرفی ق��رار دارد، اما مصرف 
هروئین هم با توجه به میزان تماس های برقرار 
ش��ده با خط ملی اعتیاد در حال افزایش است. 
مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان 
بهزیستی با تاکید بر اینکه این تحلیل بر اساس 
داده های اعالم ش��ده توسط س��تاد مبارزه با مواد مخدر و 
توسط مدل های ریاضی توسط پژوهشگران و ریاضیدانان 
انجام ش��ده اس��ت، گفت: ای��ن پژوهش مبتنی ب��ر آمار و 
اطالعات رسمی ارائه شده توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر 
و نهادهای رسمی کشور و توسط متخصصان حوزه اعتیاد 
و ریاضیدانان صورت گرفته است. براتی سده همچنین در 
مورد سیس��تم ضد اعتیاد در کش��ور نیز تصریح کرد: ستاد 
مبارزه با مواد مخدر، نیروهای انتظامی، سازمان بهزیستی 
و سایر سازمان های پیشگیری کننده در حال مقابله با پدیده 
اعتیاد هستند و امیدوارند شرایط را به گونه ای رقم بزنند که 
پیک مصرف مواد مخدر در س��ال 9۵ و 9۶ به عقب بیفتد. 
وی ادامه داد: یکی از مشکالت موجود، سیستم آموزش و 
پرورش است، چرا که فضای آموزش را برای پیشگیری از 
مصرف مواد مخدر فراهم نکرده و در زمینه ارائه آموزش به 

دانش آموزان، مشکالت خاص و عدیده ای وجود دارد.

مردانبرایموفقیتبهزناناحتیاجدارند مصرفموادمخدردرسالهای95و96
بهاوجخودمیرسد

گروهجامعه: مدیرکل س��المت خانواده و جمعیت وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشکی خطر کاهش جمعیت در 20 سال آینده را بسیار جدی می داند اما 
اعتقاد دارد که این خانواده ها هستند که باید برای فرزندآوری تصمیم  بگیرند و بر 
همین اساس آنها مجبور نیستند بچه دار شوند. علی سنگی گفت: وضعیت جمعیتی 
در کشور ما خوشبختانه نامناسب نیست؛ اما رشد جمعیت ۱/۳ و رشد با فرزندآوری 
۱/79 اس��ت در حالی که باید 2/۳ می بود؛ اگر االن به فکر اصالح سیاس��ت های 
جمعیتی نباش��یم، قطعاً طی 20 تا ۳0 سال آینده مشکالتی که کشورهای دیگر 

با آن روبه رو ش��ده اند، در کشور ما نیز رخ می دهد. او در مورد سیاست های وزارت 
بهداشت نیز گفت: دستورالعمل هایی را برای این امر تدوین کرده ایم که با استفاده 
از نظر جمعیت شناسان، اساتید دانشگاه ها و معاونت های بهداشتی ساعت ها روی 
آن بحث شد. مدیرکل سالمت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت تدوین و ابالغ 
دستورالعمل شماره یک فرزندآوری را یکی از گام ها برای اصالح و رشد جمعیت 
اعالم کرد و گفت: در این دستورالعمل که حدود یک ماه پیش ابالغ شد، نسخه 
واحدی را برای کشور از منظر سالمت جمعیت در نظر گرفته ایم که نکاتی از جمله 
فرهنگ سازی و جلب مشارکت نهادها، نمایندگان مجلس، مسئوالنی استانی صدا 

و سیما را می طلبد.
این مسئول در وزارت بهداشت به این نکته اشاره کرد که نرخ رشد جمعیت در 
برخی از بخش های کش��ور باالتر از میانگین کشوری و در برخی نقاط پایین تر از 

میزان مورد نیاز است که در این راستا دستورالعمل را برای شهرستان های با نرخ 
باروری باال و نرخ باروری پایین تدوین کرده ایم. وی افزود: سیاس��ت جمعیت در 
اس��تان هایی که فرزندان زیادی به دنیا نمی آورند را مبتنی بر فرزندآوری مناسب، 
آگاهی بخشیدن به خانواده ها و پیشگیری از بارداری های پرخطر قرار دادیم و در 
استان های پرجمعیت و آنهایی که نرخ زاد و ولد در آنها باالتر است بیشتر مباحث 
آموزشی و اطالع رسانی به خانواده برای پیشگیری از بارداری های ناخواسته است. 
سنگی بر این نکته تاکید کرد که علی رغم نیاز به رشد جمعیت برای آینده وزارت 
بهداش��ت همه مباحث را به طور آزادانه و آگاهانه و مسئوالنه در اختیار مردم قرار 
می دهد و این خانوادها هستند که برای تعداد فرزندآوری باید تصمیم بگیرند چرا که 

عوامل اقتصادی و اجتماعی در این میان بسیار موثر است.   

مجبورنیستید
بچهدارشوید

گ�روهجامعه: آیا تا به حال اندیش��یده اید که چرا برخی 
از مردان خس��یس و برخی دیگر بخشنده و سخاوتمندند و 
اینکه چه انگیزه ای »بیل گیتس« را ترغیب کرد تا بیش از 
28 میلیارد دالر هدایای بشردوستانه اهدا کند در حالی که 
بسیاری از هم ترازهای او کنترل شدیدتری روی دارایی های 
خود دارند؟ ش��واهد و بررس��ی های جدید پاسخ های قابل 
تاملی را در این زمینه ارائه می دهند. بر اس��اس نتایج یک 
مطالعه گسترده، وجود زن در خانواده حتی یک نوزاد دختر 
می تواند محرك کافی باش��د تا مردان را به بخشنده بودن 
و س��خاوتمندی ترغیب کند. در مطالعه ای جدید »میشل 

دال«، »کریس��تین دزو« و »دیوی��د گادیس 
راس« به بررسی ویژگی بخشندگی و انگیزه ای 
که مردان را به س��وی این صفت مثبت سوق 
می دهد، پرداختند. در این بررس��ی، این س��ه 
محقق به کشف پاسخ این سوال پرداختند که 
چرا برخی مدیران م��رد در پرداخت حقوق به 
کارمندان خود دست ودل بازتر هستند. این سه 
محقق با بررسی ۱0 هزار کمپانی دانمارکی در 
مدت زمان یک دهه، میزان حقوق پرداختی به 
کارمندان در این کمپانی ها را مورد مطالعه قرار 
دادند. نتایج بررس��ی ها نش��ان داد که مدیران 

ای��ن کمپانی ها پس از پدر ش��دن به طور کلی دس��تمزد 
کارمندانش��ان را کاهش دادند. این مدیران معتقد بودند که 
منابع موجود در کارخانه هایش��ان تامین کننده زندگی آنان 
و خانواده رو به رشدش��ان اس��ت و بای��د در صرفه جویی و 
حفظ آن کوشا باشند حتی اگر تامین خانواده شان به بهای 
کم کردن دس��تمزد کارمندانشان تمام شود. اما نکته جالب 
در مورد این مطالعه این بود که تغییرات در میزان پرداخت 
حقوق ها به جنسیت فرزند صاحب کمپانی یا کارخانه پس 
از پدر ش��دن وی، بس��تگی داش��ت به این ترتیب که این 
مدیران پس از پس��ردار شدن حقوق کارمندانشان را خیلی 
بیش��تر کاهش دادند در حالی ک��ه اگر صاحب فرزند دختر 
می شدند این تغییر در دس��تمزد کارمندان به مراتب کمتر 

مشاهده می شد.

محققان در این مطالعات دریافتند که فرزندان دختر پدران 
خود را آرام می کنند و پدران دختردار بیشتر رفتارهای مراقبتی 
دارند. به نظر می رسد مردانی که صاحب فرزند دختر می شوند 
روحیه حساس تری پیدا می کنند. برخی دیگر از مطالعات نیز این 
رابطه را تایید می کنند به طوری که در یک بررسی دیگر معلوم 
شد قانونگذاران آمریکایی وقتی فرزند دختر دارند با بلندنظری 
رای می دهند و این ارتباط در مورد قانونگذارن مرد انگلیسی هم 
صادق است. تیم تحقیقاتی پروفسور »وان النگ« در مطالعه ای 
دیگ��ر دریافتند پدرانی که تعداد خواهر بیش��تری دارند زمان 
بیشتری را برای تربیت فرزندانشان صرف می کنند. همچنین 

رفتارهای پرورش��ی و روحیه مراقبتی خواهران به برادرانشان 
نیز منتقل می شود. برخی از خیرترین مردان نیز وجود زنان در 
زندگی شان را عامل بخشنده بود خود می دانند. زمانی که بیل 
گیتس در مسیر ثروتمندترین مرد جهان قدم برداشت، تصمیم 
داش��ت راه اندازی موسسه خیریه ای را به تعویق اندازد اما سال 
بعد، نظر خود را تغییر داد و س��ه س��ال پس از آن در فهرست 
بخش��نده ترین افراد در آمریکا قرار گرف��ت. در واقع در فاصله 
این سال ها او صاحب اولین فرزند دختر خود شد. همچنین در 
محیط های کاری نیز حضور بیشتر زنان در پست های مدیریتی 
ضروری است. بررسی ها تایید کرده است در کارخانه هایی که 
زنان در پس��ت های مدیریتی ارشد قرار دارند، این محیط های 
کاری بهتر مدیریت می شوند. در حقیقت مدیران زن ابعاد متنوع 

و سبک های کار گروهی بیشتری را ارائه می دهد.   

آگهی مفقودی
اینجانب عزت هادی مالک خودرو پژو 206 به ش��ماره شاس��ی 
)بدنه( 83628218 و ش��ماره موتور 14728391 و ش��ماره 
پ��اک 475ب68- ای��ران 13 به علت فقدان اس��ناد فروش 
تقاضای رونوش��ت المثنی اس��ناد مذکور را نموده اس��ت. لذا 
چنانچ��ه هر کس ادعائ��ی در مورد خودروی مذک��ور دارد ظرف 
مدت ده روز به دفتر منطقه ای ش��رکت ایران خودرو واقع در 
خیابان ارتش کوچه ارش مراجعه نماید. بدیهی اس��ت پس از 

انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
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علیرضا   ادیب

طال و ارز 

حمل و نقل

نــــک بــا

صنعت

دالر۳160تومان
قیمتسکه

دربازارافزایشیافت

آغازفعالیتخطپروازی
اصفهانبهرشت

آغازخریدتضمینیبرنج
ازهفتهآینده

LNGفازاولکارخانهایران
راهاندازیشد

بانکسامانعاملفروشارز
مسافرتیدرکشورشد

استــــان

بورس

یادداشت

کشاورزی

ارزش ط��ال در ایران با تبعی��ت از قیمتهای چند 
روز گذش��ته روند نزولی به خود گرفت اما در مواقعی 
دچار نوس��ان ش��د. به گزارش ایس��نا، قیمت طال در 
ایران دیروز چهارش��نبه با تبعی��ت از افزایش قیمت 
اون��س جهانی و ثبات قیمت ارز افزایش یافت. بر این 
اساس قیمت تمام اقالم سکه به جز سکه تمام طرح 
قدیم نس��بت به چند روز گذشته دچار افزایش قیمت 
ش��د. در بازار دیروز س��که تمام طرح جدید ۱0۶0000 
تومان، س��که تمام طرح قدیم ۱0۳0000، نیم س��که 
۵7۵000، ربع س��که ۳7۳000، یک گرمی 2۴0000 
، هرگرم طالی۱8عی��ار ۱0۳۳۱0 ، اون��س جهان��ی  
۱۳۳2.20 دالر معامله شد و در بازار ارز نیز دالر آمریکا 

۳۱۶0 ، یورو ۴220 تومان فروش رفت.

مدیرکل فرودگاه بین  المللی س��ردار جنگل رشت 
از راه  ان��دازی پرواز اصفهان به رش��ت و بالعکس خبر 
داد. به گزارش ایس��نا، فتاح رضوانی اظهار کرد: پرواز 
اصفهان به رشت و بالعکس توسط شرکت هواپیمایی 
صنایع هواپیماسازی ایران )هسا( طی روزهای دوشنبه 
و پنجشنبه هر هفته از فرودگاه رشت به مقصد اصفهان 
انجام می  شود. وی ادامه داد: این پروازها از سوم مرداد 
سال جاری از مقصد اصفهان به رشت و بالعکس آغاز 
ش��ده اس��ت و طبق برنامه اعالم شده تا شهریور ماه 
ادامه دارد. فتاح رضوانی خاطرنشان کرد: پرواز اصفهان 
به رش��ت طی روزهای دوشنبه و پنجشنبه هر هفته، 
س��اعت ۱۴:۴۵ از فرودگاه اصفهان، حرکت و ساعت 
۱۵:۵0 در فرودگاه رش��ت به زمین خواهد نشس��ت. 
همچنین پرواز رش��ت به اصفهان نیز طی این دو روز 
ساعت ۱7:۵0 از فرودگاه رشت به مقصد اصفهان انجام 
می شود. وی یادآور شد: هم اکنون 72 پرواز از فرودگاه 
بین  المللی سردار جنگل رشت به مقاصد تهران، شیراز، 
عس��لویه، بندرعباس، مشهد، کیش، اصفهان و اهواز 

انجام می  شود.

معاون وزیر صنعت از آغاز خرید تضمینی برنج از 
هفته آینده و نرخهای تضمینی  آن خبر داد. به گزارش 
ف��ارس، عباس قبادی در م��ورد خرید تضمینی برنج 
گف��ت: از هفته آینده خرید تضمینی برنج پرمحصول 
آغاز می شود و این پتانس��یل وجود دارد، تا برنج مازاد 
کش��اورزان توسط دولت و به نرخ تضمینی خریداری 
شود. قبادی گفت: براساس ابالغیه دولت، هر کیلوگرم 
برنج خزر به قیم��ت 2۱00 تومان، هر کیلوگرم برنج 
ندا و نعمت به قیمت هر کیلوگرم ۱۵98 تومان، برنج 
س��فیدرود به قیمت هر کیلوگرم ۱۵۵0 تومان و برنج 
آم��ل به قیمت ۱2۱0 تومان از ش��الیکاران خریداری 
می شود و این قیمتها بر مبنای ۱0 درصد شکستگی 

عرف محلی تعیین شده است.

 LNG همزمان با راه اندازی فاز اول کارخانه ایران 
شامل مخازن ذخیره سازی گازمایع، ال.ان.جی، اسکله 
و تاسیسات فراساحلی، نیروگاه ۱۱00 مگاواتی، شرکت 
مایع س��ازی گاز ایران، اعالم کرد: افزایش تولید گاز 
آمریکا مانعی و محدودیتی ب��رای ورود ایران به بازار 
LNG ایج��اد نمی کند. ب��ه گزارش مه��ر، فاز اول 
نخس��تین کارخانه تولید LNG ایران شامل نیروگاه 
 LPG و LNG ۱۱00 مگاواتی، مخازن ذخیره سازی
و اسکله های دریایی و فراس��احلی آماده راه اندازی و 
بهره برداری شده است. در حال حاضر پیشرفت اجرایی 
کارخان��ه ای��ران LNG به بیش از ۶0 درصد ش��ده 
رسیده اس��ت و با وجود افزایش تحریم های داخلی و 
خارجی اما ساخت این واحد تولید گاز مایع شده ایران 
متوقف نشده است همچنین تاکنون نیروگاه یکهزار و 
۱00 مگاواتی کارخانه ایران LNG راه اندازی شده و 
حتی در صورت توافق نهایی با مسئوالن وزارت نیرو 
و بورس امکان عرضه برق مازاد این نیروگاه در بورس 

انرژی فراهم شده است. 

اصفهانامروز:بانک سامان با دریافت مجوزهای 
الزم از بان��ک مرکزی جمهوری اس��المی ایران، 
فروش ارز مس��افرتی با نرخ اعالمی بانک مرکزی 
را ازطریق تمام ش��عب بانک در سراسر کشور آغاز 
کرد. فروش ارز مس��افرتی درمجم��وع یک بار در 
س��ال و برای تمام مقاصد، به مس��افران هوایی به 
میزان ۳00 دالر به نرخ مبادله ای صورت می گیرد. 
بر اساس این گزارش، متقاضیان خرید ارز مسافرتی 
می توانن��د ۳ ت��ا 7 روز کاری قبل از پرواز، با همراه 
داشتن گذرنامه معتبر، بلیط کاغذی یا الکترونیکی 
مسافرت هوایی )یک سره یا دوسره و ممهور به ُمهر 
آژانس هواپیمایی(، ویزای کشور مقصد )در صورت 
لزوم( و اصل فیش پرداخت عوارض خروج از کشور 
به یکی از ش��عب بانک س��امان در سراس��ر کشور 

مراجعه کنند.
 این گزارش حاکی اس��ت، ارز مسافرتی خریداری 
ش��ده از ش��عب بانک، در قبال رس��ید فروش ارز 
مس��افرتی و م��دارك شناس��ایی معتب��ر، در باجه 
بانک س��امان در فرودگاه ام��ام خمینی)ره( پس از 
گیت خروجی تحویل متقاضیان می ش��ود. ش��ایان 
ذکر اس��ت، فروش ارز مس��افرتی به افرادی که در 
س��ال های قبل ارز مس��افرتی دریافت کرده اند، اما 
ُمهر خروج از کش��ور در گذرنامه آن ها درج نش��ده 
اس��ت، امکان پذیر نیس��ت. این گزارش می افزاید: 
ارایه خدمات برای خرید ارز مس��افرتی، محدود به 
مش��تریان بانک سامان نیس��ت و تمام هموطنان 
می توانن��د از ای��ن خدمات بانکی بهره مند ش��وند. 
گفتنی اس��ت، هموطنان جهت  کس��ب اطالعات 
بیش��تر می توانند به یکی از شعب بانک سامان در 
سراسر کشور مراجعه کنند یا با مرکز سامان ارتباط 

به شماره ۶۴22-02۱ تماس بگیرند.

۳ اقتصاد

بازی کس��ب وکار زودتر از آنچه 
برنامه ریزی ش��ده بود نزد مردم 
محبوبیت پیدا کرد و پس از برگزاری س��ه مسابقه در تهران 
ف��ردا برای اولین بار در ش��هر اصفهان برگزار خواهد ش��د. 
چهارمین مسابقه حالی در اصفهان برگزار می شود که در سه 
مسابقه قبلی در تهران با استقبال خوب عالقمندان برگزار شد 
به گونه ای که در مسابقه سوم تعداد تیم ها از سه به چهار 
افزایش یاف��ت و از قالب تیم های دوس��تانه به تیم های 
ش��رکتی تغییر رویه داد تا اکنون ش��رکت ها با یکدیگر 

به رقابت بپردازند. 
اصفهانی ها آماده ارتقای جایگاه مسابقات 

کسب وکار
علی زارعی، مدرس و مشاور کارآفرینی و مدیر مسابقات 
کسب وکار ایران در گفتگو با اصفهان امروز اظهار داشت: با 
توجه به جایگاه اقتصادی استان اصفهان در کشور و عالقه 
مردم این شهر به موضوع سرمایه گذاری و کسب و کار پس 
از تهران، اصفهان اولین میزبانی مسابقات کسب و کار کشور 
را ب��ر عهده گرفت تا بار دیگر این ش��هر جایگاه اقتصادی 
خود را به رخ بکش��د. زارعی ادامه داد: این دوره از مسابقات 
کسب و کار که برای اولین بار در اصفهان میزبانی می شود 
با همکاری و حمایت پژوهشکده گیاهان دارویی طب الصادق 
و حضور تیم این موسسه در مسابقه برگزار می شود. مدیران 
این موسسه با هدف توسعه آموزش های کاربردی در استان 
اصفهان و ترویج فرهنگ کار گروهی اسپانسری این مسابقه 
را در اصفهان بر عهده گرفته و بدین ترتیب فرصت آشنایی 
شرکت ها و شهروندان اصفهانی با این مسابقه فراهم شده 
اس��ت کما اینکه با اجرای مس��ابقه در اصفهان جایگاه این 
مسابقات به عنوان یک مسابقه کشوری ارتقا خواهد یافت. 
مدیر مسابقات کسب و کار ایران افزود: این مسابقه تا کنون 
با حضور ۳ تیم اصفهانی قطعی ش��ده اس��ت و احتماال تیم 
دیگری نیز به تیم های کنونی افزوده خواهد شد تا مسابقه با 
کیفیت بهتری اجرا و فرصت بیشتری برای تجربه آموزی در 
کسب و کار  برای تیم ها وجود داشته باشد. وی درباره زمان 
برگزاری این مسابقه در اصفهان گفت: این مسابقه فردا بعد 
از ظهر جمعه ۱۱ مرداد ماه در ساعت ۱۵ در خیابان جی و در 
دبیرستان سما برگزار می شود و عالقمندان می توانند برای 
کس��ب اطالعات بیشتر و حضور در مسابقه از طریق وب 
سایت www.n-javan.com  اقدام کنند. زارعی در 

پاسخ به مزایای این مسابقه اظهار داشت: مسابقات کسب و 
کار به غیر از ماهیت آموزش��ی و سرگرم کننده که افراد را با 
ش��رایط واقعی در راه اندازی و مدیریت یک شرکت مواجه 
می کند توانسته فرصتی را برای تبلیغات و برندسازی شرکت 
های حاضر در مسابقه و اسپانسرها فراهم آورد و همچنین در 
این مسابقات به دلیل آنکه کارکنان و مدیران شرکت های 
مختلف حضور دارند فرصتی بسیار مناسب برای بازاریابی و 

مذاکره در محیطی دوس��تانه میان مدیران شرکت ها برای 
عرضه محصوالت و خدمات آنها فراهم ش��ده اس��ت. این 
کارشناس حوزه کسب و کار تصریح کرد: مدیران شرکت ها 
و دانشگاه ها می توانند با معرفی تیم به این مسابقات ضمن 
آموزش کارکنان و دانشجویان خود از فرصت بازاریابی و تبلیغات 
این مسابقات برای دستیابی به اهداف تجاری نیز استفاده کنند و 

در واقع با یک تیر دو نشان را هدف گذاری کنند.
تیم شرکتی ماتا قهرمان دور سوم مسابقات شد

اما جدا از آغاز برگزاری مسابقات کسب و کار در اصفهان 
که می تواند نوید شکل گیری یک استاندارد جدید در بخش 

آموزش های کاربردی و همچنین شیوه ای نوین در بخش 
تبلیغات باشد این مسابقه سومین مرحله خود را هفته گذشته 
در تهران و به میزبانی کافه ویسپو در برج ابن سینا واقع در 
خیابان جردن تهران برگزار کرد. در این دور تغییراتی در شیوه 
برگزاری و ساختار آن صورت گرفت که علی زارعی در این 
ب��اره به اصفهان امروز گف��ت: در این مرحله به جای ۳ تیم 
دوستانه، ۴ شرکت فعال در حوزه های مختلف تیم های خود 

را به مس��ابقات کسب و کار معرفی کردند و رقابت از قالب 
یک رقابت فردی و دوستانه به رقابت میان کارکنان و مدیران 
شرکت ها تغییر رویه داد. شرکت بنو رایانه که میزبانی مسابقه 
دوم را بر عهده داش��ت با مدیریت آرش مختاری، ش��رکت 
اطالعات تصویری امالك )ماتا( با مدیریت سروناز آرین فر، 
شرکت آسان گستر سورنا با مدیریت فرخ هاشمی و شرکت 
مدیران همشور با مدیریت محمد صفری ۴ تیم شرکت کننده 
در سومین مرحله از مسابقات کسب و کار ایران بودند که در 
رقابتی جذاب ۵ س��اعت به رویارویی با یکدیگر پرداختند و 
هوش محاسباتی و مهارت مذاکره خود را به رخ کشیدند تا 

سرانجام شرکت اطالعات تصویری امالك )ماتا( با مدیریت 
سروناز آرین فر و با کسب ۵ امتیاز برنده مسابقه سوم شود. از 
نکات قابل توجه آنکه تیم دوستانه سروناز آرین فر در مسابقه 
دوم، به مقام س��وم رسیده بود و این تغییر جایگاه حکایت از 
اهمیت تجربه در پیروزی مسابقات دارد. سروناز آرین فر در 
مسابقه قبلی بسیار ناامید و به دلیل اشتباه محاسباتی به مقام 
سوم رس��یده بود و حتی احتمال می داد دیگر در مسابقات 
ش��رکت نکند اما حضور مجدد این مدیر ج��وان آن هم با 
همکاران شرکتی خود نشان داد مسابقات کسب و کار محلی 
برای شکست و ناراحتی نیست بلکه افراد باید در جستجوی 
شناسایی نقاط ضعف و قوت خود و رفع اشتباهات در مسابقه 
بعدی باش��ند و هرگز خود را حتی اگر پایین ترین جایگاه را 
به دس��ت می آورند، بازنده محسوب نکنند. پس از شرکت 
ماتا، شرکت آسان گستر س��ورنا با کسب ۴ امتیاز دوم و دو 
تیم بنو رایانه و مدیران همشور با امتیازات برابر ۳ در جایگاه 

سوم قرار گرفتند.
قراردادها باید مکتوب و قابل استناد باشد

مدیر مسابقات کسب و کار ایران در تشریح مسابقه سوم 
به نکات خاصی که در کس��ب وکار واقعی هم اهمیت دارد 
اشاره کرد و گفت: در این مسابقه برخی از تیم ها در مذاکرات 
خود به قرارهای ش��فاهی بس��نده کردند و متاس��فانه هیچ 
قراردادی مکتوب نشد و همین رویکرد در ادامه مسابقه آنها 
را با چالش عدم تعهد تیم روبرو مواجه کرد. زارعی افزود: 
عدم تعهد به قرارها موضوعی اس��ت که در دنیای واقعی 
کسب وکار هم بسیار اتفاق می افتد و از نکاتی است که 
باید همیش��ه با رعایت موازین حقوقی و مس��تند سازی 
مدیران کس��ب وکار مد نظر قرار گی��رد. وی در توضیح 
نکات دیگر مسابقه گفت: شرکت کنندگان در مسابقه با 
تجارب مسابقات قبلی تالش کردند اشتباهات گذشته را 
تکرار نکنند اما ضمن استفاده از تجربیات گذشته با چالش 
های جدیدی در کس��ب وکار روبرو شدند که در تصمیم 
گیری آنها را دچار اشتباه کرد و تجربه ای جدید را برای 
مس��ابقات بعدی برای آنها اندوخته کرد. زارعی افزود: در 
این مس��ابقه نیز ثابت شد تیمی که بهتر مذاکره می کند 
امتیازات بیش��تری را هم به دس��ت خواهد آورد و ماتا در 
این مس��ابقه با به کارگیری مهارت مذاکره و هوشمندی 
در محاس��بات خرید و فروش جای��گاه اول را در ابتدای 

بازی به دست آورد.

گزارش

فرصتیبرایتجربهیککسبوکار

مسابقات کسب و کار ایران به اصفهان می آید
مدیرانشرکتهاودانشگاههامیتواننددراینمسابقاتضمنآموزشکارکنانودانشجویانازفرصتبازاریابیوتبلیغاتآن

برایدستیابیبهاهدافتجارینیزاستفادهکنند

براساس تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در 
کارگروه حمایت از تولید که به استناد اصل ۱27 قانون 
اساسي ایران اتخاذ شده است جرایم چند واحد صنعتي 
مورد استمهال و بخشودگي قرار گرفت. به گزارش مهر، 
دیون بانکي شرکت هاي گندم داران اصفهان، آرد جرعه 
و آرد جرعه شاهین اصفهان  به مدت دو سال استمهال 
و جرایم مذکور نیز در پایان دوره بخش��وده مي ش��ود. 
همچنین هزینه ناشي از اجراي بند )۱( شامل سود متعلقه 
در دوره یاد شده با تایید معاونت برنامه ریزي و نظارت 
راهبردي رییس جمهور از محل اعتبار موضوع تصویب 
نامه ش��ماره ۴۴۴08/ت ۴9۱29 مورخ بیست و هشتم 
اردیبهشت ماه سال جاري به بانک هاي عامل پرداخت 
مي شود. گفتني است: این مصوبه به امضاي معاون اول 

رییس جمهور رسیده است.

بورس در اولین دقایق شروع معامالت دیروز براي 
دومین بار قله ۵7 هزار واحدي را فتح کرد. به گزارش 
ایرنا، دیروز 9 مردادماه بورس با رشد 7۶7 واحدي ) در 
لحظه انتشار خبر ( به عدد ۵7 هزارو ۱۶7 واحد رسید. 
ارزش بازار نیز ب��ه2/7۳9/77۳  میلیارد ریال افزایش 
یافته است. یادآور مي شود تاالر شیشه اي براي دومین 
بار قل��ه ي ۵7 هزار واحدي را فتح ک��رد اما در پایان 
معامالت ۶00 واحد به پایین نزول کرد و نتوانست با ۵7 

هزار واحدي معامالت خود را به پایان برساند.

طی دو  هفته گذشته شرکت پروژه های نیروگاهی 
ایران)مپنا( در بازار سرمایه باالترین صف خرید را به خود 
اختصاص داده اس��ت و ارزش سهام آن نیز در کمتر از 
یک هفته 20 تومان رش��د کرده است. این شرکت در 
حال��ی روند رو به رش��د را در پیش گرفته که تا چندی 
پیش جایگاه خوبی در بورس ایران نداش��ت اما اکنون 
بیشتر سرمایه گذاران در حال خرید سهام این شرکت 
هستند. اما چرا به یکباره یک شرکت که سهامی راکد و با 
معامالت پایین را در بورس داشت روند صعودی را تجربه 
می کند. این نکته ای است که جنبه آموزشی برای افراد 
تازه وارد به بورس نیز دارد و آن موضوع تحلیل تکنیکال 
و مد نظر قرار دادن وضعیت بازار و قراردادهای شرکت 
های حاضر در بورس است. همین چند روز پیش یعنی 
7 مرداد،  وزیر نیرو، قایم مقام وزارت نیرو، معاون وزیر در 
امور برق و انرژی و مدیرعامل شرکت مپنا در ساختمان 
اصل��ی وزارت نیرو گردهم آمدند تا تفاهم نامه ای را به 
منظور تبدیل واحدهای گازی نیروگاه های سیکل ساده 
به سیکل ترکیبی به امضا برسانند. این تفاهم نامه که 
به منظور تس��ریع در اجرای مفاد بند ۱9 قانون بودجه 
سال ۱۳92 در خصوص تکمیل بخش بخار نیروگاه های 
گازی که منتج به صرفه جویی های قابل توجه در اقتصاد 
ملی از جمله کاهش مصرف سوخت های فسیلی، کاهش 
آالینده های زیست محیطی و افزایش راندمان تولید برق 
می شود به امضا رسیده با اعالم آمادگی شرکت مپنا برای 
تبدیل 2۴ واحد گازی از سیکل ساده به سیکل ترکیبی 
در  ۵ نیروگاه پره سر، گناوه، پرند، توس و عسلویه اجرایی 
می شود. این شرکت به دلیل اهمیت انرژی در کشور و 
بحران های آب و برق در شرایط کنونی از جایگاه ویژه 
ای در صنعت کشور برخوردار شده است و باید گفت این 
شرکت در گذشته تنها، نیروگاه های برق ساخته است، اما 
اکنون به یکی از تولید کنندگان برق نیز تبدیل شده و 7 
تا 8 نیروگاه که هر کدام ۴00 تا ۵00 میلیون یورو ارزش 
جایگزینی آن است، زیر مجموعه این شرکت هستند. 
همچنین درباره اوضاع مالی آن الزم است گفته شود این 
شرکت 2 هزار میلیارد تومان بابت عملیات پیمانکاری از 
دولت طلبکار است و بیش از ۳۴ هزار میلیارد ریال نیز 
بدهی بانکی ارزی در صورت های مالی دارد؛ با این حال 
تراز ارزی این شرکت مثبت است. طی سال 9۱ مطالبات 
این شرکت از سازمان توسعه برق ایران از ۱۴ هزار میلیارد 
ریال به 2۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. این تغییر در 
شرایط و عقد قراردادهای جدید موجبات بهبود جایگاه 
مپنا در بورس و افزایش ارزش سهام آن شده که نشان 
می دهد عوامل بیرونی و عملکرد مدیران تا چه اندازه می 

تواند ارزش یک سهم را ارتقا یا کاهش دهد. 

لطفدولتبه
سهشرکتاصفهانی

بورسدوبارهبهقله5۷هزار
واحديرسید

تاثیرعواملبیرونیوعملکردمدیران
چرامپناعزیزشد؟

سینا  ایرانپور انارکی

وزیر نیرو از توقف آزادس��ازی آب زاینده رود به منظور 
تامین مطلوب آب ش��رب ۴ استان مرکزی کشور خبر داد 

و گف��ت:   اگر مردم در مصرف 
آب صرفه جوی��ی نکنند چه 
بسا اجرای برنامه نوبت بندی 
همین ماه در برخی اس��تانها 
ض��رورت یاب��د. ب��ه گزارش 
تس��نیم، مجی��د نامجو اظهار 
داش��ت: در تامین آب استان 
های مرکزی کش��ور رودخانه 
زاین��ده رود نق��ش اساس��ی 
دارد ب��ه طوری که ۴ اس��تان 

چهارمح��ال و بختیاری، اصفهان، ی��زد و مرکزی از منابع 
آب��ی آن بهره مند می ش��وند. وی افزود: با توجه به اینکه 
هم آب ش��رب این اس��تان ها و هم بخش کشاورزی آنها 
به این منبع آبی وابسته است از مدت ها قبل برنامه ریزی 

دقیق��ی برای مدیریت منابع آب��ی زاینده رود انجام گرفت 
تا تعادلی بین تامین مطلوب آب بخش کش��اورزی و آب 
ش��رب در این منطقه صورت 
بگی��رد. وزیر نی��رو از صدور 
دس��تور توقف آزادسازی آب 
زاین��ده رود برای کش��اورزی 
از 2۳ تیرماه سال جاری خبر 
داد و گفت: این امر به منظور 
تامین آب شرب مردم منطقه 
در روزهای گرم تابستان که با 
افزایش مصرف و کمبود منابع 
آبی ناشی از کاهش بارندگی 
ها روبه رو بوده ایم، صورت گرفته است. وی ادامه داد: در 
دولت کمیسیونی تشکیل شده تا خسارت های کشاورزان 
را با توقف آزادس��ازی آب زاینده رود محاس��به کرده و در 

خصوص جبران خسارت ها تصمیم گیری کند. 

یک کارش��ناس خرید و فروش خودرو گف��ت که در ایام ماه 
مبارك رمضان بازار خرید و فروش خودروهاي سبک، در شرایط 
رکود نسبي قرار گرفته است. به گزارش ایرنا، حسن شفیعي افزود: 
هر چند که بازار خرید و فروش خودروهاي سواري مدتي است در 
رکود نسبي است، اما خرید و فروش خودروهاي سواري در هفته 
جاري نیز با توجه به عدم استقبال خریداران بسیار کم بود. وي گفت: 
با این حال طي هفته جاري بیشترین خریداران خودرو در بازار به 
دنبال خرید خودروهاي سواري پارس سال، پژو 20۶ وي هشت و 
پراید بودند. وي خاطر نشان کرد: در هفته جاري یک دستگاه پراید 
فول ۱۶۵ میلیون ریال به خریداران عرضه شد، پژو سواري 20۶ 
تیپ پنج ۳70 میلیون ریال قیمت داشت و خودرو سواري رانا نیز 
به قیمت ۳۱۵ میلیون ریال خرید و فروش شد. همچنین در هفته 
جاري سواري تیبا در بازار 202 میلیون ریال به خریداران فروخته 
شد و خودرو سواري پژو ۴0۵ نیز 270 میلیون ریال قیمت گذاري 

شد. در این هفته، تندر 90 فول ایران خودرو ۳۴8 میلیون ریال و 
تندر فول پارس خودرو نیز به قیمت ۳۵8 میلیون ریال به خریداران 
عرضه شد و تندر اي یک نیز در بازار موجود نبود. به گفته شفیعي، 
در هفته جاري قیمت هر دستگاه مگان 2000 فول آپشن دار در 
بازار 890 میلیون ریال و بدون آپش��ن آن نیز 8۳۵ میلیون ریال 
قیمت گذاري شد، ضمن اینکه تولید مگان ۱۶00 نیز در حال حاضر 
متوقف شده و در بازار موجود نیست. این کارشناس خرید و فروش 
خودرو افزود: در این هفته خودرو س��واري سمند معمولي در بازار 
27۵ میلیون ریال قیمت داشت و هر دستگاه وانت معمولي دو گانه 
سوز ایران خودرو نیز ۱۳8میلیون ریال به خریداران عرضه شد. این 
کارشناس خرید و فروش خودرو قیمت هر دستگاه خودرو سواري 
مزدا سه جدید را در هفته جاري در بازار ۱22 میلیون تومان اعالم 
کرد و گفت: خودرو شاس��ي بلند 20۱۳ اي ایکس ۵۵ نیز در این 

هفته 2۱0 میلیون تومان خرید و فروش شد. 

مدیر عامل اتحادیه تولید کنن��دگان فرآورده های لبنی با 
تاکید بر اینکه گران شدن شیر به نفع واحدهای تولیدی نیست 
گفت: حذف شیر از سبد کاالی خانوار یکی از پیامدهای گرانی 
لبنیات است. به گزارش تسنیم، محمد رضا اسماعیلی با اشاره 
به مطالبات کارخانجات درپی افزایش هزینه های تولید، نیروی 
انس��انی و افزایش مالیات ارزش افزوده بیان کرد: قیمت شیر 
با توجه به موارد ذکر ش��ده افزایش یافته اس��ت که توجه به 
آنه��ا می تواند مانع از این افزایش ش��ود. وی با بیان اینکه در 
قیمت های جدید ش��یر خام و محصوالت لبنی رعایت حقوق 
مصرف کنندگان در جایگاه ویژه ای قرار دارد، گفت: س��ازمان 
حمایت با توجه به اس��تانداردهای قیمت گذاری، تمام تالش 
خود را برای رعایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
انجام خواهد داد و در این مسیر بر اساس ضابطه قیمت گذاری 
س��ازمان حمایت قیمت های جدید ش��یر تعیین خواهد شد. 
اس��ماعیلی افزایش استقبال مردم از شیرهای سنتی را  اتفاق 

ناخوشایندی خواند و گفت: اینکه به دلیل افزایش قیمت شیر 
تقاضای مردم به سوی ش��یرهای سنتی افزایش یافته است 
مناسب نیست و مسووالن باید در این زمینه به فکر باشند. مدیر 
عامل اتحادیه تولید کنندگان فرآورده های لبنی یاد آور شد: شیر 
کمیاب نشده است تنها قدرت خرید مردم کاهش یافته است و 
دامداران با توجه به افزایش هزینه هایشان  عنوان می کنند که 
تولید شیر صرفه اقتصادی ندارد. این فعال بخش تعاونی های 
لبنی، با اشاره به ضرورت حمایت دولت از دامداران برای تولید 
ش��یر و سرپا ماندن زنجیره محصوالت لبنی  یادآور شد: سال 
گذشته یک ریال هم یارانه به این بخش تعلق نگرفت و اعتبار 
مربوط به یارانه انرژی نیز پرداخت نش��ده اس��ت. مدیرعامل 
اتحادیه تولیدکنندگان فرآورده های لبنی تاکید کرد: اگر دولت 
وعده خود را درباره ارایه نهاده های دامی به قیمت گذش��ته به 
تولید کننده عملیاتی کند، قیمت ش��یر و محصوالت لبنی به 

حالت قبل بر می گردد.

رییس انجمن صنفی جایگاه داران سی ان جی با اشاره به 
افزایش قیمت سی ان جی از ۳00 به ۳۱0 تومان گفت: قیمت 
گاز تحویلی به جایگاه داران ۱0 تومان افزایش یافته است، اما 

کارمزد جایگاه داران هنوز ثابت باقی 
مانده است. به گزارش فارس، اردشیر 
دادرس با اش��اره به ابالغیه شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی در باره 
افزایش قیمت هر متر مکعب سوخت 
س��ی ان جی از ۳00 تومان به ۳۱0 
توم��ان گفت: با وج��ود نامه نگاری 
های��ی که از جان��ب انجمن صنفی 
جایگاه داران سی ان جی و جلساتی 

که با کمیس��یون انرژی مجلس ص��ورت گرفت و همچنین 
رفت وآمدهایی که با سازمان حمایت داشتیم، تا کارمزد جایگاه 
داران ۳۵ تومان افزایش یابد و از ۴0 تومان به 7۵ تومان برسد، 

در صورتی که قیمت سی ان جی افزایش نیابد و براساس همین 
قیمت ۳00 تومان عرضه سی ان جی ادامه یابد، ولی این کار 
صورت نگرفت. رییس انجمن صنفی جایگاه داران س��ی ان 
جی ادامه داد: انجمن موافق افزایش 
قیمت نبود، به طوری که این افزایش 
در قیمت سوخت تحویلی به جایگاه 
ها صورت گرفته اس��ت و قرار است 
قیمت هر متر مکعب سی ان جی از 
2۶0 تومان تحویلی به جایگاه داران 
به 270 تومان برسد و این ۱0 تومان 
در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و 
کارمزد جایگاه داران تغییری نخواهد 
کرد.  دادرس افزود: این افزایش قیمت از ساعت 2۴ چهارشنبه 
9 مرداد اعمال شود و تمام جایگاه های سوخت قیمت هر متر 

مکعب سی ان جی را ۳۱0 تومان محاسبه می کنند. 

نوبتبندیآبدربرخیاستانهاجدیشد

احتمالجیرهبندیآبدراصفهان،یزدومرکزی

قیمتخودروهادرهفتهایکهگذشت
رکودنسبيحاکمبربازارخودرو

شیرکمیابنشدهاست

کاهشقیمتشیرباارایهنهادهها
بهقیمتسابق

سیانجیگرانشد
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ز مـــا

سؤاالت افقي:
ــدان - از حروف يوناني -  ــهرهاي هم 1- حباب چرتغ - تيفوئيد  2- از ش
ــعر نو - دست  ــاه - پدر ش ــهرهاي كرمانش آلونك  3- عدد قهرمان - از ش
ــيماني -  ــامه نواز - فرياد و غوغاي مردم - حرارت بدن 5- پش عرب 4- ش
بيماري - باالي فرنگي - نمايشنامه راديويي 6- صد متر مربع - گل خشك 
ــان - دوات 8- صاف - از  ــي از بادمج ــدان 7- باب - غذاي ــافر - خان - مس
حروف يوناني - درمان 9- خالص - رنجاننده - ويتامين جدول 10- چوب 
خوشبو - حرير - دلهره - عالمت مفعولي 11- معايب - آخرين توان - برگ 
برنده - گزيدن مار 12- حرف فاصله - روده - مزه خرمالو 13- مرغابي - 
حقه - خد - گفتگو 14- شيريني جشن تولد - سيالب - حجره 15- زمين 

پست و سرازير - گوسفند استراليايي
سؤاالت عمودي:

1- خبر گزلري رسمي افغانستان - همراه استكان 2- آرايش - تالم - در نورديدن  
3- لحظه كوتاه - از شهرهاي كرمان - جايز - صنم - شهر توت 4- آب آذري 
- تف 5- پايتخت اتريش - شجاع - حرف آخر - بيسواد 6- داوري كردن - 
ــماني - از رودهاي مهم ايران 7- از توابع مهم تهران - بامبو - كلمه  خرس آس
ــان - روش - مادر عرب - حرف دهان كجي  ــگفتي 8- ادراك - بخار ده ش
9- پول ژاپن - كسي كه زياد حرف بزند - پايتخت يمن جنوبي 10- آب بسته 
- از نهاد برآيد - بزك 11- بت - عدد روستا - چانه زدن براي خريد - آقا 12- 
يك دسته سرباز - شكم بند 13- ورود غيرمجاز رايانه اي - آش - آغوز - دور 
دهان - ميزان عمر 14- از حروف يوناني - قمر مصنوعي - رهن 15- كودك 

و كم سن - بينوا و مفلس

سؤاالت افقي:
1- كشوري در قاره سياه - قاب عكس 2- قمر - تنها - سريع و فوري 3- لغزيدن 
پا - جانشينان - فرزند مونث - كباب بي آب 4- كشيش - عضو پركار بدن - بازي 
ــامل  ــتي جنگي - اولين نت - بي پرده - گروهي از مردم 6- ش نفس گير ! 5- كش
همه مي شود - غالف شمشير - نقشه كوچك از چيزي - چيز 7- عدد روستا - 
ارابه و گاري - جيوه 8- پوشيده - يار مشهدي - جويبار 9- كيسه وسايل خياطي 
- ديگ سنگي مشهد - حرارت بدن 10- تولد - سنگ انداز - شاهد - گوشت 
آذري 11- رفتار اجتماعي - آخر چيزي - همسر مرد - پروردگار بي همتا 12- رود 
فرانسه - جد مادري حضرت محمد(ص) - رها 13- شمردن - اشاره تأكيدي - بسيار 
بخشنده - آب روستايي 14- بيماري - مقياس اندازه گيري - جان كندن 15- تنور 

آجر پزي - پايتخت آندورا
سؤاالت عمودي:

1- كد - فيلمي با شكت شهاب حسيني 2- پارچه دريايي - از شهرهاي اصفهان - از 
غصه مردن 3- از نهاد برآيد - پرنده تنها - مسافرخانه مدرن - پاره كردن - درست و  
به اندازه 4- دور دهان - خرابه 5- نوعي مارك خودروي كره اي - ساير و غير - صد 
متر مربع - گذر گاه 6- دوره ها - نيز - آخرين توان 7- خشك شدن - رياست - 
ساز شاكي 8- اثر چربي - مرطوب - خار بيابان - خداي درويش - از رودهاي مهم 
ايران 9- ضربه سر - پايتخت دانمارك - سيال تنفسي 10- اثر قلم - زير پا مانده - نام 
اصلي سلمان فارسي 11- نيتروژن - مرغ ميرود - گيتي - گوش 12- كشتي جنگي 
تندرو - شبكه اينترنت 13- گل سرخ - حرف تعجب - خانه شعر - خاكستر - دل 
آزار كهنه 14- قورباغه درختي - پايتخت تركمنستان - پدر حضرت ابراهيم15- 

شقاوت - روز نهم محرم

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.
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hardDaily Squiggly Sudoku: Tue 21-Feb-2012
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hardDaily Squiggly Sudoku: Tue 21-Feb-2012
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6 1 4 2 9 3 8 5 7
7 5 3 1 8 9 6 4 2
8 9 5 6 4 7 2 1 3
3 2 7 9 5 4 1 8 6
1 4 2 8 3 6 5 7 9
9 6 8 7 2 1 4 3 5
5 3 1 4 6 2 7 9 8
2 7 9 5 1 8 3 6 4
4 8 6 3 7 5 9 2 1
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hardMonster Daily Sudoku: Tue 28-Feb-2012
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C A 8 5 9 3
D 2 9 7 8

2 9 A E F 4 0 5 B 6
E B 1 3 8 4 2

3 4 A D 8 E F 7
0 E F 5 6 2 1

7 1 3 5 8 A
8 5 1 3 0 A 4 B
7 C 4 A D 8 0 6

6 F 0 C 5 9
A 2 5 0 4 7 D

0 2 5 C F B 7 1
4 F 1 B 2 6 7

D A 5 9 7 1 8 C B 4
1 9 8 A 3
6 5 2 B 0 9

http://www.dailysudoku.com/

hardMonster Daily Sudoku: Tue 28-Feb-2012
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C 0 D A 8 2 6 7 E B 4 1 5 F 9 3
F B 1 4 0 D 5 3 6 2 9 A C 7 E 8
2 3 8 9 A E F 4 0 7 C 5 1 B 6 D
5 E 7 6 B 1 9 C 3 8 F D A 4 0 2
3 1 2 C 4 A D 8 B 0 6 9 E 5 F 7
A 9 0 E F 5 B 6 8 4 7 2 D 3 1 C
B 4 6 D C 9 7 E 1 3 5 F 8 2 A 0
8 F 5 7 1 3 2 0 D C A E 6 9 4 B
7 C B 1 9 4 3 F A E D 8 2 0 5 6
D 6 E F 7 0 C 5 2 9 1 3 4 8 B A
9 A 3 8 2 B E 1 5 6 0 4 7 D C F
0 2 4 5 D 6 8 A C F B 7 9 E 3 1
4 8 F 0 E C 1 B 9 D 2 6 3 A 7 5
E D A 3 5 F 0 9 7 1 8 C B 6 2 4
1 7 9 B 6 8 A 2 4 5 3 0 F C D E
6 5 C 2 3 7 4 D F A E B 0 1 8 9
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Daily Sudoku: Fri 16-Mar-2012
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9 6 5

4 9 7
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hardDaily Sudoku: Fri 16-Mar-2012
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7 1 5 8 9 4 6 3 2
2 3 4 5 1 6 8 9 7
6 8 9 7 2 3 1 4 5
4 9 3 6 5 7 2 1 8
8 6 7 2 3 1 9 5 4
1 5 2 4 8 9 7 6 3
3 7 6 1 4 8 5 2 9
9 2 8 3 6 5 4 7 1
5 4 1 9 7 2 3 8 6

http://www.dailysudoku.com/

كالسيك سودكو رام نشدنى  جدول كاكوروسودكو پر پيچ و خمسودكو 
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hardMonster Daily Sudoku: Sun 26-Feb-2012
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F 5 8 0 6 E D
C 2 6 E 5 3 A 1

1 9 C 2 D B 7
8 3 D F 7 9 1 E 4
2 D 9 5 6 A 8 3 1

7 B 5 6 E 0
E 0 D C 5

4 5 6 8 B
F 8 0 6 E

4 A 5 F D
A F 8 1 9 2

6 E 3 A 5 1 9 C B
3 0 B 2 5 D C 9 6

0 1 9 2 5 8 B
1 D 4 E F 0 A 2

8 B C 3 9 5 E
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hardMonster Daily Sudoku: Sun 26-Feb-2012

(c
) D

ai
ly

 S
ud

ok
u 

Lt
d 

20
12

.  
A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.

F 5 4 7 8 9 3 1 0 6 2 C E B D A
C 2 B 6 D E 5 7 3 4 A F 1 0 9 8
E 1 9 A 4 C 0 2 5 D B 8 3 F 6 7
8 0 3 D B F 6 A 7 9 1 E 2 5 4 C
2 B D 9 5 7 F 0 E C 6 A 8 4 3 1
3 7 8 C 2 4 A B D 1 9 5 6 E 0 F
1 6 E 0 9 3 D C 4 F 8 2 B A 7 5
A 4 5 F E 6 1 8 B 7 3 0 D 2 C 9
9 D 1 5 C 2 4 F 8 B 0 7 A 6 E 3
4 C 7 2 3 8 B 9 A 5 E 6 F D 1 0
B A F 8 1 0 E 6 9 3 C D 5 7 2 4
6 E 0 3 A 5 7 D F 2 4 1 9 C 8 B
7 3 A E 0 B 2 5 1 8 D 4 C 9 F 6
0 F C 4 6 1 9 E 2 A 5 3 7 8 B D
5 9 6 1 7 D 8 4 C E F B 0 3 A 2
D 8 2 B F A C 3 6 0 7 9 4 1 5 E
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hardDaily Squiggly Sudoku: Wed 15-Feb-2012
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hardDaily Squiggly Sudoku: Wed 15-Feb-2012
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8 6 9 7 3 4 1 2 5
1 9 4 6 2 5 7 8 3
5 7 2 3 8 9 6 1 4
3 8 5 1 6 2 4 7 9
7 4 1 8 9 3 5 6 2
9 2 6 5 4 7 8 3 1
6 3 7 9 5 1 2 4 8
4 5 8 2 1 6 3 9 7
2 1 3 4 7 8 9 5 6
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Daily Sudoku: Tue 13-Mar-2012
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5 7 2
9 2

8 4 9 6
3 8 5

9 6
8 4 9

5 7 9 8
7 1

1 6 7
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hardDaily Sudoku: Tue 13-Mar-2012
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3 1 5 9 8 6 4 7 2
9 4 6 1 7 2 8 3 5
2 8 7 5 4 3 1 9 6
7 2 3 8 6 9 5 1 4
4 9 1 2 5 7 3 6 8
6 5 8 3 1 4 9 2 7
5 7 4 6 9 1 2 8 3
8 3 9 7 2 5 6 4 1
1 6 2 4 3 8 7 5 9
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جدول متقاطع شرح عادى دريايى جنگ  سودكو رام نشدنى

جواب شطرنج 1276

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 1277

جمع خانه هاى جنبى هر عدد بايستى 
معادل همان عدد باشد

a      b     c     d      e     f     g     h

8
7
6
5
4
3
2
1

64

ماز

28 frank healey: 200 chess problems

55.cuuuuuuuuC
{WDWDWDWg}
{DWDWDWDW}
{WDWDQDWD}
{DW0W0W$W}
{WDWiW4pD}
{DWDWDpDW}
{WDW)WDWD}
{IBDWDWDW}
vllllllllV

56.cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DWDWDW$W}
{WHpDbDWD}
{IWiWDWDW}
{WDWDWDn$}
{hWDWDWDW}
{WDWDQ)WD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV

57.cuuuuuuuuC
{WDWDWDWD}
{DBDQDWDW}
{WDWDWDWD}
{DW0WDWHW}
{WDpDWiWD}
{DWDbDWDW}
{WDWDWGWD}
{DWIWDWDW}
vllllllllV

58.cuuuuuuuuC
{bgW4WDW4}
{DWDWDW!W}
{pDW0WHWD}
{GWDPHWDR}
{WDWipDWD}
{DPDW0WDW}
{WDWDKDWD}
{DWDWDWDW}
vllllllllV

69solutions to problems

54. 1. Qe6, R×e6 2. d4†, Kd6 3. Sf5‡
[ 1. Qc8 ]

55. 1. Rf5, R×f5 2. Be4, ~ 3. Q ‡
1. … Re4 2. Rf7, ~ 3. Q/R ‡

56. 1. Rd7, B×d7 2. Qe7†, Kd4 3. Qe3‡
1. … Sc4† 2. Q×c4†, B×c4 3. Sa4‡

57. 1. Be4, B×e4 2. Be3†, K~ 3. Q ‡
1. … K×g5 2. Qf5†, Kh6 3. Qg6‡

58. 1. Qg4, B×d5 2. Qe6, ~ 3. Q/S ‡
1. … d×e5 2. Q×e4†, Kc5 3. Qb4‡
1. … Kc5 2. Q×e4, ~ 3. Q ‡

59. 1. Bb5†, S×b5 2. Rf4, ~ 3. S ‡
60. 1. Qf8 ,Be5 2. Re8, ~ 3. Q ‡

1. … Ke5 2. Re8†, Kd4 3. Qb4‡
61. 1. Sa7, Bd2 2. Qf8, Bf4 3. Qa8‡
62. 1. Rb4, a2 2. Qe3†, d×e3 3. Se5‡

1. … Kd3 2. Kd5, ~ 3. Qd2‡
63. 1. Sd4, Sg4 2. Re3†, K×d4 3. B/S ‡

1. … c4 2. R×f4, ~ 3. ‡
64. 1. Re7, Kd5 2. Rd7†, K~ 3. S ‡
65. 1. Bb4, Bd5 2. Qe6, ~ 3. Q/S ‡

1. … Sd5 2. Qf5, &c.
66. 1. Qe1, Ke6 2. Sf4†, Kf6 3. Qh4‡

1. … Qe8 2. Sf4†, B×f4 3. Bc4‡
1. … Qc8 2. Sf4†, B×f4 3. Qe4‡

67. 1. Re5, Rf8 2. Qh1, ~ 3. Q ‡
68. 1. Qc8, K×d4 2. Bb6†, Kd5 3. c4‡

1. … Kc5 2. B×d6†, K~ 3. Q/B ‡
[ 1. Qe4† ]

69. 1. Bb5, d4 2. Qb4, K~ 3. Q ‡
70. 1. Ra8, Ke6/Kc6
  2. Qh5, K~ 3. Q ‡

1. … Ke4/Kc4 2. Qd1, K~ 3. Q/R ‡
71. 1. Bh8, d6 2. Rg7, Ke5 3. Rg4‡
72. 1. Sf3†, Kd5 2. Rc6, K×c6 3. Se5‡

1. … K×d3 2. Kb3, c6 3. Bf1‡
73. 1. Bf4, e×f4 2. Kc3, K×d5 3. B×f3‡

1. … e×d4 2. Se6, d3 3. S ‡
74. 1. Q×c4, Ke5 2. Qc6, ~ 3. B×c7‡

1. … Kd7 2. Q×c7†, K~ 3. Q ‡
75. 1. S3f2†, Kc4 2. Rd3, e×f2 3. Sb2‡

69solutions to problems

54. 1. Qe6, R×e6 2. d4†, Kd6 3. Sf5‡
[ 1. Qc8 ]

55. 1. Rf5, R×f5 2. Be4, ~ 3. Q ‡
1. … Re4 2. Rf7, ~ 3. Q/R ‡

56. 1. Rd7, B×d7 2. Qe7†, Kd4 3. Qe3‡
1. … Sc4† 2. Q×c4†, B×c4 3. Sa4‡

57. 1. Be4, B×e4 2. Be3†, K~ 3. Q ‡
1. … K×g5 2. Qf5†, Kh6 3. Qg6‡

58. 1. Qg4, B×d5 2. Qe6, ~ 3. Q/S ‡
1. … d×e5 2. Q×e4†, Kc5 3. Qb4‡
1. … Kc5 2. Q×e4, ~ 3. Q ‡

59. 1. Bb5†, S×b5 2. Rf4, ~ 3. S ‡
60. 1. Qf8 ,Be5 2. Re8, ~ 3. Q ‡

1. … Ke5 2. Re8†, Kd4 3. Qb4‡
61. 1. Sa7, Bd2 2. Qf8, Bf4 3. Qa8‡
62. 1. Rb4, a2 2. Qe3†, d×e3 3. Se5‡

1. … Kd3 2. Kd5, ~ 3. Qd2‡
63. 1. Sd4, Sg4 2. Re3†, K×d4 3. B/S ‡

1. … c4 2. R×f4, ~ 3. ‡
64. 1. Re7, Kd5 2. Rd7†, K~ 3. S ‡
65. 1. Bb4, Bd5 2. Qe6, ~ 3. Q/S ‡

1. … Sd5 2. Qf5, &c.
66. 1. Qe1, Ke6 2. Sf4†, Kf6 3. Qh4‡

1. … Qe8 2. Sf4†, B×f4 3. Bc4‡
1. … Qc8 2. Sf4†, B×f4 3. Qe4‡

67. 1. Re5, Rf8 2. Qh1, ~ 3. Q ‡
68. 1. Qc8, K×d4 2. Bb6†, Kd5 3. c4‡

1. … Kc5 2. B×d6†, K~ 3. Q/B ‡
[ 1. Qe4† ]

69. 1. Bb5, d4 2. Qb4, K~ 3. Q ‡
70. 1. Ra8, Ke6/Kc6
  2. Qh5, K~ 3. Q ‡

1. … Ke4/Kc4 2. Qd1, K~ 3. Q/R ‡
71. 1. Bh8, d6 2. Rg7, Ke5 3. Rg4‡
72. 1. Sf3†, Kd5 2. Rc6, K×c6 3. Se5‡

1. … K×d3 2. Kb3, c6 3. Bf1‡
73. 1. Bf4, e×f4 2. Kc3, K×d5 3. B×f3‡

1. … e×d4 2. Se6, d3 3. S ‡
74. 1. Q×c4, Ke5 2. Qc6, ~ 3. B×c7‡

1. … Kd7 2. Q×c7†, K~ 3. Q ‡
75. 1. S3f2†, Kc4 2. Rd3, e×f2 3. Sb2‡

69solutions to problems

54. 1. Qe6, R×e6 2. d4†, Kd6 3. Sf5‡
[ 1. Qc8 ]

55. 1. Rf5, R×f5 2. Be4, ~ 3. Q ‡
1. … Re4 2. Rf7, ~ 3. Q/R ‡

56. 1. Rd7, B×d7 2. Qe7†, Kd4 3. Qe3‡
1. … Sc4† 2. Q×c4†, B×c4 3. Sa4‡

57. 1. Be4, B×e4 2. Be3†, K~ 3. Q ‡
1. … K×g5 2. Qf5†, Kh6 3. Qg6‡

58. 1. Qg4, B×d5 2. Qe6, ~ 3. Q/S ‡
1. … d×e5 2. Q×e4†, Kc5 3. Qb4‡
1. … Kc5 2. Q×e4, ~ 3. Q ‡

59. 1. Bb5†, S×b5 2. Rf4, ~ 3. S ‡
60. 1. Qf8 ,Be5 2. Re8, ~ 3. Q ‡

1. … Ke5 2. Re8†, Kd4 3. Qb4‡
61. 1. Sa7, Bd2 2. Qf8, Bf4 3. Qa8‡
62. 1. Rb4, a2 2. Qe3†, d×e3 3. Se5‡

1. … Kd3 2. Kd5, ~ 3. Qd2‡
63. 1. Sd4, Sg4 2. Re3†, K×d4 3. B/S ‡

1. … c4 2. R×f4, ~ 3. ‡
64. 1. Re7, Kd5 2. Rd7†, K~ 3. S ‡
65. 1. Bb4, Bd5 2. Qe6, ~ 3. Q/S ‡

1. … Sd5 2. Qf5, &c.
66. 1. Qe1, Ke6 2. Sf4†, Kf6 3. Qh4‡

1. … Qe8 2. Sf4†, B×f4 3. Bc4‡
1. … Qc8 2. Sf4†, B×f4 3. Qe4‡

67. 1. Re5, Rf8 2. Qh1, ~ 3. Q ‡
68. 1. Qc8, K×d4 2. Bb6†, Kd5 3. c4‡

1. … Kc5 2. B×d6†, K~ 3. Q/B ‡
[ 1. Qe4† ]

69. 1. Bb5, d4 2. Qb4, K~ 3. Q ‡
70. 1. Ra8, Ke6/Kc6
  2. Qh5, K~ 3. Q ‡

1. … Ke4/Kc4 2. Qd1, K~ 3. Q/R ‡
71. 1. Bh8, d6 2. Rg7, Ke5 3. Rg4‡
72. 1. Sf3†, Kd5 2. Rc6, K×c6 3. Se5‡

1. … K×d3 2. Kb3, c6 3. Bf1‡
73. 1. Bf4, e×f4 2. Kc3, K×d5 3. B×f3‡

1. … e×d4 2. Se6, d3 3. S ‡
74. 1. Q×c4, Ke5 2. Qc6, ~ 3. B×c7‡

1. … Kd7 2. Q×c7†, K~ 3. Q ‡
75. 1. S3f2†, Kc4 2. Rd3, e×f2 3. Sb2‡

الدن سلطانی

تندرستی۴۴۴۴۴۴۴ ۴
خبرکوتاه نسخه

ایستادنطوالنی
برایخانمخانهممنوع

اعالمقیمتجدیدداروی
تایسابری

تزریقهورمونرشد
مجازیاغیرمجاز

در تم��ام کاره��ای منزل 
باید توج��ه کنید که بدن 
برای مدت زیادی در یک وضعیت قرار نگیرد و س��تون 
فقرات انحنا)خمیدگی( پیدا نکند. یک کارشناس در این 
باره می گوید:کارهای منزل معموال خیلی سنگین نیستند 
مگر در شرایط خاصی مانند تعمیر وسایل ، تغییر دکراسیون               
و ... .  با این حال به علت یکنواختی و قرار گرفتن بدن در 
وضعیت های نامناسب می تواند فشار زیادی به کمر وارد 
کند. محسن احمدی در این مبحث، روش های صحیح 

انجام کارهای خانه را در چند بند اینگونه شرح می دهد:
1/هنگام پاك کردن و خرد کردن سبزی، پوست گرفتن 
سیب زمینی، تهیه ساالدو... بهتر است روی زمین یا پشت 

میز بنشینیدتا مدت کمتری را در حالت ایستاده بمانید.
2/اگر می خواهید چیزهایی را در منزل جابجا کنید به وزن 
آنها توجه کنید. اگر وزن آنها سنگین است سعی نکنید فشار 
زیادی به  آنها وارد کنید بلکه با کمک گرفتن از سایر افراد 

خانواده کار را انجام دهید.
3/اگ��ر می خواهید چیزی را هل دهید ی��ا روی زمین 
بکش��یدتوجه کنید در این حالت ها باید کمر شما ثابت 
باش��د و به وسیله حرکت پاها آن بار را   روی زمین هل 
داده یا به طرف خود بکشید.برای این کارها نباید به وسیله 
ماهیچه های کمر فشار وارد کرد. همچنین هنگام این 
حرکات نباید کمر خمیده شود بلکه باید به وسیله سفت 
کردن عضالت ش��کم و کمر حالت راست و ثابت کمر 
حفظ شود.چنانچه قصد داریداثاث زیادی را جابجا کنید بهتر 
است قبل از شروع کاربا کمی قدم زدن و انجام چند حرکت 

نرمشی، بدن خود را گرم کنید.
4/برای انجام کارهایی مانند چارو کردن ، تمیز کردن 
شیشه ها، گردگیری و...توجه کنید کمر شما مدت زیادی 
به حالت قوس دارباقی نماند.هنگام  گردگیری یا تمیز کردن 
قسمت های پایین به حالت نشسته در آیید تا مجبور به 
خم کردن کمر خود نشوید.به جای اینکه بدن خود را به 
سمت چپ و راست قوس دهید تا شیشه ها را پاك کرده 
و یا گردگیری کنیدبه سمت چپ یا راست حرکت کرده و  
درحالی که کمر شما صاف و مستقیم است به انجام این 

کارها مشغول شوید.
5/ برای چرخ خیاطی ، اتو و... میز مناسبی تهیه کنید که 

نیازی به خم کردن کمر نداشته باشید.
6/ برای قسمتهای فوقانی مثل باالی کمدها ، کابینت 
و باالی یخچال و فریزر، نصب پرده ، برداش��تن چیزی 
از قفس��ه باال و سایر کارهایی که در باال انجام می شوداز 
چهارپایه یا نردبان مطمئن استفاده کنید تا مجبور نشویدبدن 

خود را به سمت باال بکشید.

یک عضو فعال انجمن ام اس اعالم کرد: توزیع داروی 
تای سابری از روز دوشنبه آغاز شده است و بیمه شدگان 
تامین اجتماعی و خدمات درمانی می توانند هر آمپول 
تای سابری را با قیمت حدود 7۳0 هزار تومان تهیه کنند.

 فاطمه هاشمی با اعالم این خبر تصریح کرد: هال ل احمر 
هر آمپول تای  سابری را به قیمت هفت میلیون و ۱۳0 
هزار تومان وارد کشور کرده است که با هماهنگی های 
صورت گرفته، بیماران برای تهیه این دارو باید فقط ۱0 
درصد مبلغ آن را بپردازند. به گزارش ایس��نا، وی درباره 
چگونگی دریافت داروی تای سابری، گفت: متقاضیان 
دریافت این دارو که زیر پوش��ش بیمه تامین اجتماعی 
هستند، ابتدا نیازمند تایید کمیته علمی هستند، سپس 
باید با در دست داشتن معرفی نامه انجمن ام اس نسبت 
به تهیه این دارو اقدام کنند. اما بیمه شدگان بیمه خدمات 
درمانی با استفاده از کارت هوشمند می توانند به تای سابری 
دسترسی پیدا کنند. هاشمی در پایان ابراز امیدواری کرد 
که روند دسترس��ی بیماران به تای  سابری تداوم داشته 
باشد، چون بیمارانی که این دارو را مصرف می کنند سایر 

داروها برای درمان آنها موثر نیست.   

یک متخصص غدد گفت: کمبود رشد قدی به عوامل 
مختلفی مانند کم  کاری غده تیرویید، مشکالت قلبی 
عروقی، بیماری ه��ای مزمن، نارس��ایی های کلیوی، 
سوءتغذیه، کمبود ویتامین D سو ء جذب دستگاه گوارش 
و موارد دیگر بستگی دارد. دکتر بهمن قادریان ، تصریح 
کرد: از دیگر عوامل کمبود رش��د قدی، کمبود ترشح 
هورمون رشد توسط غده هیپوفیز است که تنها در این 
حالت هورمون رشد تزریق می شود و دیگر موارد تزریق 
هورمون رشد مانند هورمون هایی که برای بدن سازی 
و به عنوان دوپینگ مصرف می ش��ود، غیرمجاز است. 
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به شایع نبودن مشکالت 
تولید هورمون رشد توسط غده هیپوفیز عنوان کرد: تزریق 
هورمون رشد نباید به جز موارد کم  کاری غده هیپوفیز 
انجام شود چرا که وجود بیش از اندازه هورمون رشد در 
بدن، عوارضی مانند افزایش قند خون و نارس��ایی های 
استخوانی )بدشکلی اسکلت( را در پی دارد. این پزشک 
متخصص غدد تاکید کرد: از آنجا که صفحات رشد بعد 
از سن بلوغ یعنی ۱۳ یا ۱۴ سالگی در دختران )یک سال 
پس از آغاز عادت ماهانه( و ۱۶ یا ۱7 سالگی در پسران 
بسته می شود، درمان علل عدم رشد قدی بعد از این سنین 

امکان پذیر نیست. 

عدم تعادل هورمون ها باعث چاقی، ایجاد موهای زاید و ریزش مو می شود  

خانم ها چه زمانی باید به متخصص زنان و زایمان مراجعه کنند؟

کلینیک

وقت��ی که افراد بیمار می ش��وند 
و مش��کل حادی برایشان پیش 
می  آید حتی در نیمه های شب هم به اورژانس مراجعه می کنند 
ولی مهم این است که قبل از بروز بیماری پیشگیری به عمل 
آید. به گفته متخصص زنان و زایمان موضوع مهمی که دیده 
می  شود این است که برخی از خانم ها ادعا می کنند که اولین 
بار است که به متخصص زنان مراجعه می کنند و وقتی علت 
را جویا می شویم می گویند به خاطر اینکه مریض نشده ایم. در 
صورتی که نباید اینگونه باشد و خانم ها باید مراجعات متعددی به 
متخصصین زنان داشته باشند و از سالمتی خود مطمئن شوند. 

تشخیص زود هنگام سرطان دهانه رحم 
 دکتر آیراملو تصریح کرد: یکی از مواردی که بس��یار در 
بحث س��المتی خانم ها مهم است انجام تست پاپ اسمیر 
است. این تست به منظور تشخیص زود هنگام ضایعات پیش 
بدخیمی دهانه رحم اس��ت و با پاپ اسمیر می توان ضایعات 
پیش سرطانی را شناسایی و به راحتی درمان کرد.  وی یادآور 
شد: حدود ۱۵ سال قبل خانه های بهداشت به صورت اجباری 
تست پاپ اسمیر را انجام می دادند به طوری که اگر خانمی 
این تست را انجام نداده بود به وی تلفن می زدند تا برای انجام 
این تست اقدام کند. اما حاال می بینیم اکثر افراد مطلع نیستند .  
به گفته این پزشک حتی برخی اوقات به علت ترافیک کاری، 
متخصصان زن��ان و زایمان هم فراموش می کنند که انجام 
این تست را برای افراد یادآوری کنند. اما خود خانم ها باید به 
یاد داشته باشند از زمانی که فعالیت جنسی یک خانم شروع 
می شود تا زمان یائسگی و حتی پس از آن حداقل سالی یک 

بار تست پاپ اسمیر را انجام دهد.
ارتباط زگیل تناسلی و سرطان دهانه رحم

 دکتر آیراملو گفت: یکی از موضوعات دیگری که خانم ها باید 
بدانند ارتباط HPD )زگیل تناسلی( با سرطان دهانه رحم است 

چرا که یکی از علل عمده سرطان دهانه رحم ، HPD است 
که خوشبختانه امکان شناسایی آن وجود دارد و چند سالی است 
که واکسن آن ساخته شده و خانم هایی که هنوز ارتباط جنسی 

شان شروع نشده می توانند این واکسن را تهیه و خود را در برابر 
HPD و سرطان دهانه رحم مصون کنند.

اقدام به بارداری
 متخصص زنان و زایمان ضمن اش��اره به اینکه یکی از 
مواردی که خانم ها مریض نیستند ولی باید به پزشک مراجعه 
کنند زمان اقدام به بارداری است خاطر نشان کرد:  بهتر است 
افراد سه ماه قبل از اقدام به بارداری به متخصصان زنان مراجعه 
کنند و معاینه و آزمایش انجام شود.  دکتر آیراملو افزود: همچنین 

جهت جلوگیری از بارداری نیز از مواردی است که یک خانم 
باید به پزشک مراجعه کند. افرادی که بدین منظور مراجعه می 
کنند بهتر است با پزشک زنان مشاوره کنند و مطمئن شوند که 

آیا وضعیت تخمدان شان طوری هست که بتوانند در آینده به 
راحتی باردار شوند و این که چقدر فرصت دارند. البته به طور 
دقی��ق که نه ولی تا حدودی می ت��وان این میزان فرصت را 
به فرد اعالم کرد. وی تصریح کرد: این مش��اوره بسیار مهم 
است چرا که شاید زمانی خانم آمادگی بارداری را دارد وضعیت 
جسمانی این امکان را به وی ندهد. همچنین خانم هایی که 
می خواهند دیر ازدواج کنند و می خواهند بچه دار هم بشوند 

باید به متخصص زنان مراجعه کنند.

مراجعه به متخصص به علت مشکالت هورمونی
 دکتر آیراملو در بخش دیگر این گفتگو افزود: وقتی دختری 
چاق می شود، دچار ریزش مو و آکنه می شود یا این که الگوی 
رویش موهایش مردانه می ش��ود این موضوع مهمی است و 
باید به متخصص زنان مراجعه کند و مطمئن شود که از نظر 
هورمونی مش��کلی وجود ندارد و بعد به سراغ مصرف داروها و 
شامپوهای مختلف برود.  وی گفت: خیلی وقت ها ظاهر دختر از 
نظر متخصص زنان معلوم است که مشکل هورمونی دارد ولی 
متاسفانه خانواده توجهی ندارند و مرتب به دختر می گویند که این 
حاالت، طبیعی و ضایعات پوستی، جوش غرور جوانی است و یا 
این که به علت خوردن غذای زیاد چاق ش��ده ای در حالی که 
همیشه این طور نیست . متخصص زنان و زایمان تاکید کرد: 
عدم تعادل هورمون ها باعث چاقی، آکنه و ضایعات پوستی در 
صورت و بدن، ایجاد موهای زاید و ریزش مو می شود و بر عکس 
مثاًل چاقی می تواند باعث اختالالت هورمونی شود و بعداً زندگی 
فرد را تحت الشعاع قرار دهد . بنابراین خانواده  ها اگر این عالیم 
را در دخترشان مشاهده کردند باید به پزشک متخصص زنان 

مراجعه کنند.
 انجام معاینات

 دکتر آیراملو درباره انجام معاینات دوره ای افزود: با توجه 
به اینکه سرطان پستان بسیار زیاد شده است معاینات دوره ای 
سینه ها بسیار مهم اس��ت که گفته شده که خود خانم این 
معاینات را انجام دهد اما بارها دیده شده این معاینات توسط 
فرد به درس��تی انجام نمی ش��ود. بنابراین الزم است توسط 
متخصص زنان این معاینه انجام پذیرد.  وی در خاتمه یادآور 
شد: متخصص بر اساس شرایط و سن خانم تصویربرداری، 
ماموگرافی و یا سونوگرافی را پیشنهاد می کند و این زمانی 
اس��ت که فرد بیمار نیس��ت و در زمان سالمتی این معاینه 

انجام می شود. 

رییس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه از ابتدای امسال شاهد کاهش ورود 
داروی قاچاق بوده ایم، گفت: برخورد با قاچاقچیان دارو به عنوان اولویت خاص این 
پلیس در سال جاری پیگیری می شود. سردار زمانیان در مورد آخرین وضعیت قاچاق 

دارو در کشور گفت: داروهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند، معموال جزو 
آن دسته از داروهایی هستند که برای ورود مجوز ندارند. وی با بیان اینکه داروهایی 
همچون مواد نیروزا، س��قط جنین، محرك کننده جنسی، موادمخدر و از این قبیل 
داروها که محدودیت واردات دارد، معموال مورد توجه قاچاقچیان است، گفت: معموال 
قاچاقچیان در بحث ورود دارو به قاچاق این گونه داروها عالقه مند هس��تند. رییس 
پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز درباره احتکار داروها به ایسنا، گفت: معموال در جریانات 
اقتصادی، احتکار پدید می یابد و سودجویان هر زمان که احساس کنند دارو کمیاب شده 

و در بازار فروش به مشکل برخورده است، نسبت به دپوی آن اقدام می کنند. وی با بیان 
اینکه اگر داروها در چرخه قانونی خود توزیع شوند، مطمئنا دچار مشکل احتکار یا عرضه 
خارج از شبکه نمی شود. گفت: متاسفانه برخی افراد که به نوعی در قاچاق دارو دخیل 
هستند به واسطه این که برخی داروهای ما دارای حمایت دولت است، این دارو ها را 
از کشور خارج می کنند و این همان داروهایی است که خارج از چرخه قانونی توزیع 
می شود که خالف قانون بوده و پلیس عالوه بر این موضوع، با موضوعاتی همچون 

دپو و احتکار دارو نیز برخورد می کند.

داروهای مورد عالقه
 قاچاقچیان 

کیمیا فرهنگ 
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کافه کتاب

ترجمه»گزیدهایازبهترین
شعرهایکوتاهجهان«

حمید خادمی »گزیده ای از بهترین شعرهای کوتاه 
جهان« را ترجمه کرد. این مترجم در گفتگو با ایسنا، 
اظهار کرد: این مجموعه ش��امل بهترین ش��عرهای 
شاعران انگلیسی زبان از ملیت های مختلف است. به 
گفته  خادمی، این مجموعه آثار حدود ۳00 شاعر را دربر 
می گیرد و او هنوز درباره ناشر این اثر تصمیمی نگرفته 
است. قرار اس��ت به زودی کتاب »با همه  مخلفات« 
از دیگ��ر آثار ترجمه  این مترجم به چاپ دوم برس��د. 
»با همه  مخلفات« ش��امل گزیده ای از شعرهای شل 
سیلوراستاین است که پس از مرگ او منتشر شده است. 
این اثر شامل ۱۳0 شعر منتخب از میان بیش از ۱000 
شعر این شاعر است. »باال افتاده« از دیگر آثار ترجمه  
خادمی شامل شعرهای شل سیلوراستاین نیز به تازگی 
به چاپ پانزدهم رس��یده است. این مترجم هم اکنون 
در بخ��ش ترجمه و ویرایش مقاالت چندین نش��ریه  
دانشگاهی که اغلب دارای رتبه های علمی و پژوهشی 
هستند، مشغول است. او که سابقه تدریس خط شکسته 
را نیز در کارنامه هنری خود دارد، قرار اس��ت به زودی 

نمایشگاهی انفرادی در الجزایر برپا کند.

سی وششمین جش��نواره فیلم »قاهره« با نمایش 
»گذش��ته« اصغر فرهادی افتتاح خواهد شد.ش��بکه 
»اخبارنا الیوم« اعالم کرد، فیلم »گذشته«، جدیدترین 
س��اخته اصغر فرهادی روز ۱9 نوامب��ر )28 آبان( در 
مراسم افتتاحیه سی وشش��مین جشنواره فیلم قاهره 
اکران خواهد شد.»گذشته« امسال در شصت وششمین 
جش��نواره کن در بخش رقابتی حضور داشت و جایزه 
بهترین فیل��م معنوی و بهترین بازیگ��ر زن را برای 
»برنیس بژو« به هم��راه آورد. این فیلم به تازگی در 
سی وچهارمین دوره جشنواره فیلم »دوربان« آفریقای 
جنوبی موفق به کس��ب جایزه بهترین فیلمنامه شد. 
جشنواره فیلم قاهره تا روز 2۶ نوامبر در پایتخت مصر 

ادامه خواهد داشت.

ماهنامه های »س��روش کودکان« و »س��روش 
خردس��االن« م��رداد ویژه دو گروه س��نی کودکان و 
خردس��االن منتش��ر ش��د. به گزارش مهر، دو مجله 
ماهنامه س��روش خردساالن و س��روش کودکان به 
تازگی توسط موسسه انتشاراتی سروش منتشر و راهی 
بازار مطبوعات شده اند. ماهنامه سروش کودکان شماره 
2۶0 خ��ود را در ۵۶ صفحه تمام رنگی با مطالب زیر 
برای کودکان 7 تا ۱۱ س��اله منتشر کرده است: عمو 
پورنگ و آرزوهایش، بگو بخند، فصل کار و بس��تنی، 
هندوان��ه قل خ��ورد و قل خورد، حام��زی، یه حرف 
قش��نگ، خانه   تصاویر، داس��تان بستنی، بن تخفیف 
کتاب و ده ها ش��عر و داستان و مطلب دیگر. ماهنامه 
سروش خردساالن نیز که برای خردساالن ۳ تا 7 ساله 
منتشر می شود، این شماره خود را با 28 صفحه راهی 
بازار کرده اس��ت. برخی از مطالبی که در هفدهمین 
شماره این ماهنامه درج شده اند، به این ترتیب اند: 20 
نفر جایزه می گیرند، گل ها مال کیه؟، یک کیسه نق، 
چرخ و فلک بازی، نقاشی بچه ها، قصه های تصویری، 

شعرهای آهنگین، بازی و سرگرمی.   

فیلم »مس��اله بچه«، برنده خ��رس طالی برلین 
20۱2 نماینده سینمای رومانی در جوایز سینمایی اسکار 
خواهد بود. سینمای رومانی فیلم »مساله بچه«، برنده 
جایزه خرس طال و جایزه فیپرش��ی جشنواره برلین را 
به عنوان نماینده این کشور در هشتادوششمین مراسم 
ساالنه جوایز سینمایی اسکار معرفی کرد. فیلم »مساله 
کودك« به کارگردانی »کالین پیتر نتز« با اکثریت آراء 
از سوی هیات ملی سینمای رومانی به عنوان نماینده 
این کشور در بخش بهترین فیلم خارجی جوایز سینمایی 
اسکار انتخاب شد. این فیلم  که از تاریخ هشتم مارس در 
رومانی به روی پرده رفته است، عنوان موفق ترین فیلم 
داخلی این کشور در دهه اخیر را به نام خود ثبت کرده 
است و هنوز با فروش رکورد شکن خود در حال اکران 
اس��ت.»لومنیتا گئورکیو« در فیلم »مساله کودك« در 
نقش زنی بازی می کند که در تالش است پسرش را که 
در یک سانحه رانندگی باعث مرگ کودکی شده است، 
از زندان نجات دهد. وی در دو فیلم دیگر نماینده رومانی 
در اس��کار نیز نقش آفرینی کرده است؛ »چهار ماه، سه 
هفته و دو روز« و »آنسوی تپه ها« هر دو به کارگردانی 
»کریستین مونگیو«. سینمای رومانی برای اولین بار در 
سال ۱9۶۶ وارد رقابت اسکار شد، اما هیچگاه نامزدی 

در فهرست سینمایی اسکار نداشته است.

دست نوشته  شعری از »ادگار آلن پو« داستان نویس 
سرش��ناس آمریکایی به قیمت ۳00 هزار دالر چکش 
حراج خورد. به گزارش ایسنا، قطعه شعری دست نویس 
و امضاشده متعلق به »ادگار آلن پو«، شاعر و نویسنده  
برجس��ته  آمریکایی در حراجی »نیواینگلند« به قیمت 
۳00 هزار دالر فروخته شد. این سروده که از سال ۱920 
توسط یک خانواده آمریکایی نگهداری می شد، ازسوی 
مجموعه داری ناشناس به حراج گذاشته شد. پیش بینی 
می شد دست نوشته  »آلن پو« بین ۱0 تا 20 هزار دالر 
خریداری ش��ود. »کرم فاتح« نام شعر آلن پو است که 
با محوریت اجتناب ناپذیری مرگ س��روده شده است. 
وی این ش��عر را در سال ۱8۴۳ یعنی شش سال پیش 

از مرگش سرود.

همزمان با اکران فیلم س��ینمایی »هیس! دخترها 
فریاد نمی زنند« به عنوان صدمین فیلم مؤسسه فیلمیران، 
سایت جدید این مؤسسه راه اندازی شد. به گزارش مهر، 
این سایت دارای جدیدترین امکانات برای کاربران است 
که از جمله آن می توان به امکان امتیاز دهی به فیلم  ها، 
دانل��ود آنونس و عکس، نمایش پوس��تر، عضویت در 
سایت، نظرات و پیشنهادات و به اشتراك گذاشتن مطالب 
اشاره کرد. همچنین به زودی امکان خرید بلیت آنالین 
نیز فراهم می ش��ود. اعضای باشگاه فیلمیران با ثبت 
نام در سایت و سامانه پیامکی ۳0002۴۳۶ ، می توانند 
از  امکانات ویژه ای مانند: خرید بلیت، بازدید از پش��ت 
صحنه ها، حضور در افتتاحیه های فیلمیران برخوردار 
ش��وند. همچنین به زودی نرم افزار خرید بلیت سینما 
)Filmiran Ticket  ، فیلمیران تیکت (برای 

گوشی های اندروید و او اس راه اندازی می شود. 

آغازسیوششمینجشنواره
فیلمقاهرهبا»گذشته«

انتشارشمارههایجدید
سروشکودکانوخردساالن

برندهخرسطالیبرلین
نمایندهرومانیدرجوایزاسکار

دستنوشته»ادگارآلنپو«
۳00هزاردالرفروختهشد

راهاندازیسایتفیلمیران
بافیلمپوراندرخشنده

ترجمهنمایشنامههایایرانی
بهزبانگرجی

تنبورنوازی»حنانه«
درکنارمزارموالنا

حضوربانوانموزیسینایرانی
دررانیهعراق

»گئورگی لوبژانیدزه«، شاعر، مترجم و شرق شناس 
گرجی، ترجمه نمایش��نامه های ایرانی را به زبان گرجی 
در دس��ت دارد. لوبژانیدزه در گفتگو با ایس��نا، از انتش��ار 
نمایش��نامه های ایرانی به زبان گرجی خبر داد و گفت: 
نمایشنامه هایی از بهرام بیضایی، اکبر رادی، قطب الدین 
صادقی، امیر دژاکام، محمد چرمشیر، محمد رحمانیان و 
رسول یونان را ترجمه کرده و همگی را به زودی در یک 
مجموعه به چاپ می رسانم. گئورگی لوبژانیدزه »قرآن 
کری��م« را هم به زبان گرج��ی برگردانده و جایزه کتاب 
سال جمهوری اسالمی ایران نیز به او تعلق گرفته است. 
او دو بار جایزه ادبی گرجی برای بهترین ترجمه س��ال را 
یک بار در س��ال 200۶ به خاطر ترجمه »قرآن« و یک 
بار به خاطر ترجمه »گلس��تان« س��عدی در سال 20۱۱ 
دریافت کرده است. او تنها مترجم گرجی است که دو بار 
جایزه ادبی گرجستان را در حوزه ترجمه از آن خود کرده 
است. کتاب هایی که لوبژانیدزه ترجمه کرده است، عبارتند 
از: ترجمه 2۵ غزل از غزلیات شمس در سال ۱99۵، »تولد 
دیگر« منتخب شعرهای فروغ فرخزاد، گلچین شعرهای 
سهراب سپهری، »قصه های عامیانه ایرانی«، »گلستان« 
سعدی و آثاری از ابن مقفع و جبران خلیل جبران از عربی 
به گرجی. او دفتر اول »مثنوی معنوی« را هم ترجمه کرده 
که به زودی در ایران به چاپ می رسد. گئورگی لوبژانیدزه 
همچنین شعرهای پونه ندائی را ترجمه کرده که به زودی 
در گرجستان منتشر می شود. همچنین ترجمه های پراکنده 
بسیاری از ادبیات معاصر ایران و مقاله های پژوهشی او در 

زمینه ایران شناسی در مطبوعات به چاپ رسیده است.   

گروه موسیقی »حنانه« پس از ۵ سال دوباره در آنکارا 
و قونیه هنرنمای��ی خواهد کرد. کامران همت پور گفت: 
گروه موس��یقی »حنانه« ۱0 مرداد ماه به دعوت ترکیه 
اجرایی در این کشور و در کنار مزار موالنا خواهد داشت. 
سرپرست گروه »حنانه« با بیان اینکه این کنسرت ها در 
قونیه و آنکارا برگزار می شوند، توضیح داد: کنسرت شامل 
دو بخش خواهد بود به اجرای مقام های تنبور اختصاص 
خواهد داشت که البته قطعاتی از ساخته های بنده نیز با 
تنبور نواخته خواهند شد و در بخش دوم قطعات فولکلور 
ایرانی برای مخاطبان اجرا می شود. او اضافه کرد: اجرای 
قطعاتی از موسیقی خراسان، بیرجند، کرمانشاه، کردستان، 
لرس��تان و قطعات آذری جزو برنامه های ما محس��وب 
می ش��ود که »کابوکی«، »ب��اران بارانه«، »لیال خانم«، 
»ساری گلین« و...از جمله این قطعات محسوب می شود. 
حس��ن خدایی نیا)کمانچه(، آهو ایرانی)عود(، س��یروس 
ملکی)خواننده(، فرید قاس��می)دهل، تنبک( و آس��یه 
احمدی)دف و دایره( کامران همت پور)سرپرست، آهنگساز، 

تنبور و سه تار( را در این کنسرت همراهی خواهند کرد.

سرپرس��ت گروه موسیقی ژیوار از حضور این گروه 
موسیقایی در جشنواره معتبر رانیه سلیمانیه عراق برای 
اجرای قطعاتی از موس��یقی اصیل ایرانی در تاریخ 20 
و ۳0 مرداد خبر داد. ژیوار شیخ االس��المی در گفتگو با 
مهر درباره حضور یک گروه موس��یقی ایرانی در عراق 
گفت: این جشنواره از معتبرترین جشنواره های موسیقی 
منطقه است که هر ساله با حضور گروه های موسیقی 
از کش��ورهای مختلف در منطقه رانیه سلیمانیه عراق 
برگزار می ش��ود که امسال هم از گروه ژیوار دعوت به 
عمل آمده تا برنامه هایی را اجرا کنند. وی ادامه داد: گروه 
ژیوار تصمیم دارد در این جشنواره قطعاتی از موسیقی 
مقامی بر اساس ساز تنبور با ارکستر و سازهای ایرانی 
اجرا کند ضمن اینکه اجرای قطعات دونوازی و تکنوازی 
با آهنگس��ازی و تنظیم علی نجف پ��ور از برنامه های 
م��ا خواهد بود که روزه��ای 29 و ۳0 مرداد ماه میزبان 
عالقه مندان موسیقی است. شیخ االسالمی از برگزاری 
یک کنسرت دو روزه در تاالر وحدت نیز خبر داد و گفت: 
این کنس��رت روزهای دوم و سوم آبان ماه سال جاری 
ویژه بانوان برگزار می شود که طی آن تازه ترین قطعات 
تولید شده گروه ژیوار همراه با اجرای چند قطعه موسیقی 
فولکلوریک به زبان های فارسی و کردی روی صحنه 

اجرا می شود.

موسیقی

»من حرف��ی دارم که فقط ش��ما بچه ها ب��اور می کنید« 
عنوان داس��تانی از احمدرضا احمدی است که ۴۴ سال پیش با 
نقاشی های عباس کیارستمی منتشر شده بود و حاال لیدا معتمد 
این کتاب را تصویر می کند و در اختیار عالقه مندان می گذارد.به 
گزارش مهر، »من حرفی دارم که فقط شما بچه ها باور می کنید« 
عنوان داس��تانی از احمدرضا احمدی است که بیش از ۴0 سال 
پیش با نقاشی های عباس کیارستمی منتشر شده بود و فضایی 
نوجوانانه داش��ت. حاال لیدا معتمد این کتاب را از نو و با تصاویر 

کودکانه همراه می کند و در اختیار عالقه مندان می گذارد.
احمدرضا احمدی، فرزندی از سرزمین کرمان است. در سال 

۱۳۱9 در این ش��هر به دنیا آمد و دوره دبستان را نیز در آن به 
پایان رساند؛ س��پس به تهران آمد و دیپلم خود را از دارالفنون 
گرف��ت. پس از آن برای دو س��ال در این ش��هر به آموزگاری 
پرداخت اما این کار با روحیه او سازگار نبود. هنگامی که کانون 
پررورش فکری کودکان پایه گذاری شد، فیروز شیروانلو و سپس 
سیروس طاهباز به نویسندگان و شاعران باتجربه و جوان کار 
س��فارش می دادند تا روند نگارش و انتشار کتاب های کودك 
فارسی � پایه original  شکل بگیرد. در این میان کاری 
نیز به احمد رضا احمدی س��فارش داده شد. نتیجه کار داستان 
»من حرفی دارم که فقط شما بچه ها باور می کنید« بود که در 
سال ۱۳۴9 منتشر شد. این کار البته دیگر تکرار نشد. در دهه 
۵0 احمدی خود به استخدام کانون درآمد و بخش موسیقی این 
نهاد را پیش می  برد و در همین زمینه نیز کارهای با ارزشی در 

زمینه موسیقی کودك یا ادبیات همراه با موسیقی با مدیریت او 
منتشر شد. اما کار نوشتن داستان های کودکان را به جز همین 
کتاب پیش گفته تا سال ۱۳۶۴ که کتاب »هفت روز هفته دارم« 
دیگر ادامه نداد. این کتاب البته غیر داستان بود.  در سال ۱۳۶8 
او داس��تان های »تو دیگر از این بوته هزار گل سرخ داری« و 
»نوش��تم باران،  باران بارید« را منتشر کرد.و اما در هر دوره ای، 
گاه برای بیان دردها و مش��کالت فردی اجتماعی یا سیاسی 
از نمادهایی استفاده می شود. بعضی از این نمادها معنایی عام و 
مشترك دارند؛ مثل بهار که نماد سرسبزی، شکوفایی و حیات 
و زمستان که نماد سکوت، س��کون و خفقان است. در کتاب 
»من حرفی دارم که فقط شما بچه ها باور 
می کنید« نویسنده با پیوند زندگی فردی 
و اجتماع��ی با طبیع��ت، رنگ فصل ها 
را آینه ای برای  بی��ان دردها و غم های 
مختلف کرده است و از زبان یک نوجوان 
می خواهد پایان فصل سرد و آمدن بهار 
را مژده دهد. او در باغ رویاهایش شقایق 
می کارد و آمدن بهار را به انتظار می نشیند.

لیدا معتمد پس از گذشت ۴0 سال، این 
داس��تان را دوباره تصویرگری می کند؛ 
تصاویری که به گفته او به نقاش��ی تنه 
می زنند و فضایی سوررئال دارند. چرا که 
داستان هم فضایی ذهنی و خیالی را ترسیم می کند. معتمد معتقد 
است: داستان های احمدرضا احمدی و فضاهایی که این نویسنده 
توصیف می کند این امکان را به تصویرگر می دهند تا آنجا که 
ممکن اس��ت به تخیل خود مجال پرواز دهد.به گفته معتمد، 
مدیر گروه تصویرگری »دنیای عجی��ب« احمدرضا احمدی 
از تصویرگر خود نمی پرسد: حرفه ای هستی یا نه؟ چند کتاب 
تصویر کرده ای؟ داس��تان های مرا می شناسی یا نمی شناسی؟ 
آنچه برای او اهمیت دارد نتیجه کار اس��ت گرچه هنوز نتیجه 
کار مرا ندیده اما من تالش کرده ام تا به فضای ذهنی او نزدیک 
شوم و ان فضا را با تصویر برای مخاطب کامل کنم... در ضمن 
تالش شده تا تصاویر به نسبت نقاشی های عباس کیارستمی، 
کودکانه تر باشد. این داستان، از سوی انتشارات کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان منتشر می شود.   

علی اصغر ح��داد، مترجم پیشکس��وت معتقد اس��ت: 
فرهنگس��تان زبان و ادب فارسی با زبان مردم بیگانه است، 
در حالی که واژه سازی به شناخت عمیق و احاطه به موضوع 
نیاز دارد.این مترجم پیشکسوت در گفتگو با ایسنا، در ارزیابی 
فرآیند واژه گزینی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: 

فرهنگستان با مردم بیگانه است، 
فرمایشی است و نتیجه  این فرآیند 
همین اس��ت ک��ه می بینیم که 
نه مردم عادی از واژه های ش��ان 
اس��تفاده می کنن��د و ن��ه اهل 
فرهنگ. وی ادامه داد: واژه سازی 
در فرهنگستان این گونه است که 
یک عده نشسته  و فکر کرده اند و 
این واژه ها را ایجاد کرده اند و به 
نظرم هیچ کدام شان دست اندرکار 

نیستند. شاید این حرف اغراق آمیز باشد، اما واقعا کسانی که در 
فرهنگستان واژه سازی می کنند، گویی با زندگی روزمره مردم 
بیگانه هستند.حداد درباره واژه گزینی در زبان آلمانی گفت: تا 
آنجا که من می دانم، آنجا دستگاه یا مرجعی نیست که خودش 
را قیم فرهنگ بداند و واژه ها از طریق کسانی ساخته می شود 
که آنها را به کار می برند. وی در پاس��خ به این پرسش که 
مترجم ها چقدر می توانند در این فرآیند مؤثر باشند و واژه سازی 

کنند، گفت: مترجم ها زمانی می توانند در این زمینه کار کنند 
که ادیب باشند، کسانی هم بوده اند که واژه های ماندگاری 
را س��اخته اند مانند داریوش آش��وری یا عزت اهلل فوالدوند. 
واژه سازی فقط این نیست که فردی که چند کتاب نوشته، 
واژه ای را تصویب کند، بلکه باید احاطه ی زیادی به موضوع 
داشته باشد. مثال چرا فرهنگستان 
باید برای »الزانیا« معادل بسازد؟ 
آشپزها باید برای این واژه معادل 
بس��ازند. کس��انی باید واژه سازی 
کنند که شناخت شان عمیق باشد؛ 
با ش��ناخت یک س��ویه نمی شود 
مترج��م  کرد.ای��ن  واژه س��ازی 
گفت: من معتقدم فرهنگس��تان 
از م��ردم دور اس��ت. جوانان اآلن 
اصطالحات خودشان را دارند که 
ما با آنها آشنایی نداریم. ممکن است ما این واژه ها را قبیح 
بدانیم، در حالی که فرهنگستان باید آنها را بشناسد. چون این 
واژه ها هس��تند که دارند زبان ما را تغییر می دهند. زبان هر 
چند دهه پوس��ت می اندازد و باید این پوست اندازی زبان را 
قبول کرد. حداد در پایان تأکید کرد: من قبول دارم که زبان 
الیه های مختلفی دارد، اما الیه کوچه و بازاری را هم باید به 

رسمیت شناخت.

وکیل خانه  سینما در پی اظهارات اخیر معاون سازمان 
سینمایی کشور درباره  خانه  سینما توضیحاتی داد. جمال 
خندان کوچکی، وکیل و مش��اور حقوقی خانه سینما در 
واکنش به اظهارات عظیمی معاون س��ازمان س��ینمایی 
کشور به ایس��نا گفت: رئیس سازمان سینمایی کشور به 
رای دادگاه مبنی بر منع وزارت ارش��اد از تش��کیل خانه  
س��ینمای جدید اعتراض کرده و حتی حاضر شده است، 
معادل مبلغ خسارت احتمالی مندرج در رای دادگاه را در 
حق صندوق دادگس��تری تودی��ع نماید اما قاضی دادگاه 
تقاضای رفع اثر از دس��تور پیش��ین خ��ود را نپذیرفته و 
مضاف بر آن رئیس س��ازمان س��ینمایی کشور را نیز در 
پرونده ش��کایت خانه سینما فاقد سمت قانونی تشخیص 

داده اس��ت.
وی ابراز عقیده کرد: لذا محل بسی تامل و تعجب است 
که معاون س��ازمان س��ینمایی برغم تاکید بر این موضوع 
که خط قرمز ما قانون اس��ت و عل��ی رغم اینکه اعتراض 
ایش��ان به رای دادگاه مبنی بر منع وزارت ارشاد از تشکیل 
خانه س��ینمای جدید مردود اعالم گردیده است، باز هم در 
مصاحبه خود بیان می کند که در مصوبه مجمع عمومی ۱9 
تیر ماه تنها نام خانه سینما بود و خانه سینما یا خانه اصناف 
سینما تشکیل شده است و به زودی در محل خودش مستقر 
می ش��ود!؟ واقعاً دوستان سازمان سینمایی برای این قانون 

گریزی و بی توجهی به نظریه اداره ثبت شرکت ها و نادیده 
گرفتن مفاد روزنامه رسمی کشور و به ویژه عدم تمکین به 
رای دادگاه در این خصوص چه توجیهی می توانند، داش��ته 

باشند!
خندان در ادامه بیان کرد: متاس��فانه دوس��تان سازمان 
س��ینمایی به مفاد توافقنامه تنظیمی در ریاست جمهوری 
هم تمکین نمی کنند، در این توافقنامه آمده اس��ت صنوف 
سینمایی مکلفند تا پیش از برگزاری مجمع عمومی نسبت 
به تحویل اس��ناد خود به وزارت ارشاد اقدام کنند و مشاور 
محترم حقوقی س��ازمان س��ینمایی نیز در مناظره سیمای 
جمهوری اس��المی بیان داش��ت که صنوف باید اساسنامه 
و اس��امی ش��ورای مرکزی خود را در چن��د خط به وزارت 
ارش��اد تحویل دهند و خانه سینما نیز همینطور عمل کرد. 
اما سازمان سینمایی ابتدا مهلت ارائه اسناد از سوی صنوف 
را ب��ه 72 س��اعت کاهش داد و هم اکنون نی��ز معاون این 
سازمان می گوید، منظور ما از ارائه اسناد این است که هیات 
موسس صنوف تشکیل شده و مجمع عمومی برگزار نمایند 
و پس از تصویب اساسنامه و انطباق آن با مقررات ارشاد و 
همچنین انتخاب اعضای هیات مدیره و غیره مدارك خود 
را به ارشاد تحویل دهند. به این ترتیب به نظر می رسد که 
اراده ای مبنی بر انجام این کار از س��وی سازمان سینمایی 

وجود نداشته و ندارد.

همزمان با 7۳ س��الگی محمود دولت آب��ادی، تعدادی از 
کتاب های این نویس��نده پس از س��ال ها دوباره به بازار کتاب 
می آیند. فرید مرادی، ویراستار انتشارات نگاه، با اعالم این خبر 
به ایسنا گفت: تا روز شنبه، ۱2 مردادماه، چاپ تازه  ۱0 عنوان از 
کتاب های محمود دولت آبادی که سال هاست منتشر نشده اند، 

به بازار کتاب عرضه می شود.
بنابر اعالم ناشر، این کتاب ها در قالب مجموعه  »کارنامه  
س��پنج« ۱0 عنوان رمان و داستان بلند هستند که عبارتند از: 
سفر، دیدار بلوچ، باشبیرو، گاواره بان، گلدسته و سایه ها، از خم 
چمبر، بیابانی و هجرت، عقیل عقیل، آوسنه بابا سبحان، ادبار 

و آینه. این داستان ها 
در فاصله سال های 
 ۱۳۵۳ ت��ا   ۱۳۴۱
ش��ده اند.  نوش��ته 
درواقع این مجموعه 
آثاری  دربرگیرن��ده  
است که دوره  اولیه  
فعالی��ت  ادب��ی این 
نویس��نده و سپس 
رش��د و تکوین آثار 
او را تا س��ال ۱۳۵۳ 
می ش��ود.  ش��امل 
رمان ۱0  همچنین 
جل��دی »کلی��در« 
)در پن��ج مجلد( که 
از س��وی انتشارات 
معاص��ر  فرهن��گ 
می ش��ود،  منتش��ر 

تاکنون بیش از 20 بار تجدید چاپ شده و در بازار کتاب موجود 
است.اما رمان »طریق بسمل شدن« با موضوع جنگ هشت ساله  
ایران و عراق و »زوال کلنل« درباره  تاریخ معاصر ایران از مهرماه 
سال 87 در انتظار دریافت مجوز نشرند. این کتاب ها قرار بود 
از سوی نشر چشمه منتشر شوند، اما با لغو مجوز فعالیت این 
بنگاه انتشاراتی )که ناشر تعداد دیگری از کتاب های دولت آبادی 
هم هست(، سرنوشت این دو کتاب نیز نامشخص است. این 
در حالی است که »زوال کلنل« تا کنون به زبان های مختلفی 

ترجمه شده و نامزد جایزه  بوکر آسیا و همچنین جایزه  بهترین 
کتاب داستانی ترجمه در آمریکا شده است. آخرین کتاب های 
منتشرشده  دولت آبادی، »نون نوشتن« و »آِن دیگران« هستند 
که آثاری غیرداس��تانی و شامل مجموعه ای از یادداشت های 
او هستند.به گزارش ایسنا، محمود دولت آبادی دهم مردادماه 
سال ۱۳۱9 متولد ش��د و در خانواده ای روستایی که از راه کار 
بر زمین س��خت کویر روزگار می گذراندند، بزرگ ش��د. برای 
تحصیل به دولت آباد رفت و هم زمان به کارهای گوناگونی از 
جمله کفاشی و سلمانی تا کارگری در کارخانه پرداخت. دوران 
کودکی او در بحبوحه  جنگ جهانی دوم و فقر ناش��ی از آن و 
سرخوردگی  های پس از 
جنگ و اقت��دار روس  ها 
بر ایران س��پری ش��د. 
عش��ق توأم دولت  آبادی 
به ادبی��ات و هنر، باعث 
ش��د که ابت��دا مدتی به 
تئاتر روی آورد، اما پس 
از مدتی تئاتر را به کلی 
کنار گذاشت و وقت خود 
را یک سره صرف نوشتن 
داستان کرد و در این باره 
گفت، »م��ن در ادبیات 
نبردی را آغ��از کرده  ام، 
ک��ه از آن بای��د پی��روز 
بیرون بیایم.«دولت آبادی 
اولین داس��تان خ��ود را 
با عن��وان »ته  ش��ب« 
در س��ال ۱۳۴۱ منتشر 
کرد و »الیه های بیابانی«، »اوسنه  باباسبحان«، »ققنوس«، 
»ادب��ار«، »پای گلدس��ته ی امامزاده«، »هجرت س��لیمان«، 
»س��فر«،  »گاواره بان«، »عقیل عقی��ل«، »آهوی بخت من 
گزل«، »کارنامه ی س��پنج«، »باش��بیرو«، »تنگنا«، »دیدار 
بلوچ«، »جای خالی س��لوچ«، »روزگار سپری ش��ده ی مردم 
سالخورده«، »کلیدر«، »سلوك«، »روز و شب یوسف«، »آن 
مادیان سرخ یال«، »نون نوشتن« و »آن دیگران« از دیگر آثار 

منتشرشده  او هستند.   

پساز۴۴سال

لیدامعتمدجانشینکیارستمیشد

یکمترجمپیشکسوت:

فرهنگستانبازبانمردمبیگانهاست

انتشارمجدد10کتابمحموددولتآبادی
در۷۳سالگیاش

فیلم گذش��ته به کارگردانی اصغر 
فرهادی ش��نبه هفته آین��ده )۱2 
مرداد( از پرده اکران سینما سپاهان کنار گذاشته می شود تا 
جای خود را به فیلم »هیس! دخترها فریاد نمی زنند« پوران 
درخشنده بدهد. سینما سپاهان که پیش از سینما ساحل، فیلم 

»گذشته« را اکران کرد از فروش این فیلم راضی است. 
مسئول امور سینمایی حوزه هنری اصفهان، استقبال و 
فروش از فیلم »گذشته« را نسبت به ماه مبارك رمضان و 
نیز فیلم های دیگر که در سطح شهر در حال اکران هستند 
خوب دانست و گفت: سینما سپاهان نخستین سینمایی بود 
که فیلمش را عوض کرد، ابتدا ما فیلم مان را عوض کردیم 
و بعد سینما ساحل، سینما قدس نیز همان فیلم »رسوایی« را 
که از فروردین در اکران داشت، هنوز اکران می کند. باالخره 
بعد از چهار ماه می شود گفت که اکثراً رفته اند و این فیلم 
را دیده اند پس مخاطبش کم می ش��ود. سینما خانواده نیز 
فیلم خوبی را در اکران نداشت، سینماهای ایران و فلسطین 
هم که تعطیل هستند، می ماند سینما سپاهان و ساحل که 

سپاهان، زودتر »گذشته« را آورد و استقبال هم خوب بود. 
مصطفی حس��ینی افزود: بر اساس برآوردی که داشتیم 
فروش این فیلم عالی بود اما نس��بت به س��ال های قبل و 
فروش برخی از فیلم ها نمی ش��ود آن را عالی ارزیابی کرد 
چون ما ب��رای فیلم »ورود آقایان ممنوع« س��ه برابر فیلم 
»گذشته« فروش داش��تیم. با این وجود فروش »گذشته« 
نسبت به سال گذشته که ماه رمضان، سینماهای اصفهان 

فروش شان خوب نبود.قابل توجه بود.

 حسینی، تا روز دوشنبه )7 مرداد( فروش »گذشته« 
را در ح��دود 22 ت��ا 2۳ میلیون توم��ان ارزیابی کرد و 
گفت: ش��نبه هفت��ه آینده این فیلم عوض می ش��ود و 
فیل��م »هیس، دخترها فریاد نمی زنند« س��اخته پوران 

درخش��نده اکران می ش��ود. مس��ئول امور س��ینمایی 
حوزه هنری اصفهان معتقد اس��ت اگر فیلم »گذش��ته« 
به فارس��ی دوبله می ش��د قطعًا اس��تقبال از آن سه تا 
چهار برابر می ش��د. حسینی در این باره افزود: این فیلم 
مخاطب خاص داشت و مخاطب عام با آن ارتباط برقرار 

نمی کرد، در ضمن زیرنویس بود، اما اگر دوبله می شد 
به فروش باالیی می رسید. 

حس��ینی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا اگر تبلیغات 
زیادی برای اکران »گذش��ته« صورت می گرفت و اگر این 

تبلیغات بیشتر بود، استقبال از این فیلم که در سطح جهان 
نیز در حال اکران اس��ت و موفقیت های بین المللی زیادی 
نیز به دس��ت آورده است، بیشتر می شد؟ گفت: چند وقتی 
می ش��ود که در صدا و سیما، تبلیغاتی برای سینما صورت 
نمی گیرد حاال تعرفه ها گران است و صاحبان فیلم ها زیر 

بار آنها نمی روند یا باالخره مس��ئله ای وجود دارد که تبلیغ 
نمی ش��ود. وی وضعیت سینماها را نسبت به سال گذشته 
بهتر ارزیابی کرد و افزود: با توجه به اینکه سال گذشته فیلم 
خوب کمتر در سینماها اکران شد و رکود فاحشی در فروش 
و استقبال تماشاگر احساس شد امسال مجموعه سینماهای 
حوزه هنری فروش خوبی داشت. استقبال هم به نسبت سال 
گذش��ته خیلی بهتر بود چنانکه مخاطب امسال تا امروز، دو 

برابر سال گذشته بوده است. 
مس��ئول امور سینمایی حوزه هنری اصفهان، مردم را 
بیش از همه عالقمند به فیلم های طنز دانس��ت و گفت: 
ب��ه نظر من باید طیف ه��ای مختلفی برای فیلم در نظر 
گرفت، هم فیلم های طنز باشد و هم فیلم های دیگری 
ک��ه مخاطبان خاص خ��ود را دارد از جمله فیلم معناگرا. 
برای مناس��بت ها نیز باید فیلم های خ��اص آنها اکران 
ش��ود، مثاًل در ماه مبارك رمضان فیل��م معناگرا فروش 
خوب��ی دارد؛ زمانی که فیلم مری��م مقدس یا فیلم ملک 
سلیمان که فیلم های مناسبتی بودند، اکران شدند فروش 
خیلی خوبی داشتند. در واقع فیلمی که خوب ساخته شود 
خ��وب هم فروش می کند. وی م��دت زمان اکران یک 
فیلم بر پرده س��ینما را وابسته به میزان فروش و استقبال 
از آن دانست و افزود: فیلم رسوایی چهار ماه است که در 
سینما قدس اکران می شود چون فروش خوبی دارد و به 
همین خاطر هم در اکران مانده است ما نیز فیلم گذشته 
و هر فیلم دیگری را با توجه به میزان اس��تقبال و فروش 

آن در اکران نگه می داریم.

گزارش

لیال شهبازیان

»هیس! دخترها فریاد نمی زنند« به سینما سپاهان می آید

وکیلخانهسینما:

دادگاه،اعتراضوزارتارشادرانپذیرفت
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سینما و تلویزیون6

اخبار تولید سینما 2013

دیوید اویلوو، بازیگر جوان س��یاه پوس��ت سینما، 
نقش اصلي درام شرح حال گونه و ضد تبعیض نژادي 
»سلما« را بازي مي کند. او در نقش مارتین لوترکینگ 
ظاهر خواهد شد. آوا دوورناي، جاي لي دانیلز را در این 
فیلم گرفته و به عنوان کارگردان آن، پش��ت دوربین 
فیلم برداري ق��رار خواهد گرفت. دیوید اویلوو پیش از 
این در فیلم هاي لینکلن و پس��ر کاغذي بازي کرده و 
هم  اکنون درام شرح حال گونه مستخدم به کارگرداني 
لي دانیلز را آماده نمایش دارد. قصه سلما درباره دکتر 
مارتین لوترکینگ رهبر جنبش مدني و سیاه پوستان 
آمریکا در دهه شصت میالدي تاریخ این کشور است. 
خط اصلي سلما در ارتباط با کارزار سال ۱9۶۵ مارتین 
لوترکینگ براي اعطاي حق راي به س��یاه پوس��تان 
است. این بخش از تاریخ زندگي کینگ به عنوان قله 
فعالیت هاي مدني وي نام گذاري ش��د. لي دانیلز قرار 
بود قبل از کارگرداني درام شرح حال گونه مستخدم، 
فیلم سلما را جلوي دوربین ببرد. ولي او ترجیح داد اول 
مستخدم را کارگرداني کند. شرکت مستقل فیلم سازي 
براد پیت به نام پالن بي تهیه کننده اصلي سلما است. 
ولي خود این بازیگر و تهیه کننده به عنوان بازیگر در آن 
حضور نخواهد داشت. زمان شروع کار فیلم برداري این 
درام شرح حال گونه تعین نشده، اما گفته مي شود کلید 
فیلمبرداري آن تا قبل از فصل زمس��تان سال جاري 

میالدي زده خواهد شد. 

۱2 میم��ون، فیلمی که به خاطر ش��یوه س��اخت 
عجیب آن توس��ط تری جیلیام هواداران خاص خود 
را دارد، ب��ه زودی به صورت یک مجموعه تلویزیونی 
راهی خانه های مردم آمریکا می شود. شبکه سای فای 
که یک شبکه کابلی آمریکایی است، ساخت قسمت 
اول این سریال تلویزیونی را ش��روع کرده است. این 
فیلم مجموعه ای از ماجراهای مربوط به سفر در زمان 
و دیوانگی ساخته جیلیام بر مبنای فیلمنامه ای از دیوید 
و جانت پیپلز بود که در سال ۱99۵ ساخته شد. در این 
فیلم بروس ویلیس نقش جیمز کول را بازی می کند که 
مردی زندانی  است که در آینده  حبس شده است. به او 
می گویند که اگر با استفاده از تکنولوژی هایی عجیب و 
تا حدودی نا امن در زمان به عقب سفر کند و اطالعاتی 
را به دس��ت بیاورد که بتواند گروهی تروریستی به نام 
لشکر دوازده میمون را متوقف کند، گناهانش بخشیده 
می شوند. این دستگاه زمان او را به زمانی زودتر از آنی 
که می خواست می فرستد و در نتیجه او در بیمارستانی 
روانی قرار می گیرد که در آنجا با دکتر رایلی و جفری 
گوینز دیوانه آشنا می شود. دو نفر از تهیه کنندگان فیلم 
اصلی یعنی چاك روون و ریچارد ساکل برای بازبینی 
پروژه حضور دارند و تری ماتاالس و ترویس فیکت در 
حال نوشتن قسمت اول 90 دقیقه ای برای ساخت یک 

سریال تلویزیونی از این فیلم هستند.

فیلم محاکمه شیکاگو 7  که استیون اسپیلبرگ از سال 
2008 قصد داشت آن را بسازد، بدون او و توسط پل گرین 
گراس جلوی دوربین می رود. این فیلم که آرون سورکین 
فیلمنامه نویس برنده اسکار متن آن را نوشته است سرانجام 
پس از چند س��ال تعلیق در کمپانی دریم وورکز جلوی 
دوربین می رود. این فیلم بر مبنای حمله خشونت  بار پلیس 
به تظاهرات حزب دموکرات ملی شیکاگو در سال ۱9۶8 و 
دادگاه سال بعد که برای بررسی این موضوع تشکیل شد، 
ساخته می شود.  این فیلم با بودجه 20 تا ۳0 میلیون دالری 
در ماه ژانویه و توس��ط پل گرین گراس ساخته می شود.  
گرین گراس کارگردانی است که دو فیلم از فیلم های بورن 
را کارگردانی کرده است. او فیلم کاپیتان فیلیپس با بازی 
ت��ام هنکس را هم در نوبت پخش دارد که درباره مبارزه 
دریایی با دزدان س��ومالیایی است. وی که سابقه روزنامه  
نگاری دارد معموال به داستان های واقعی عالقه مند است. 
از سال 2007 که سوروکین این فیلمنامه را نوشت، بحث 
همکاری او با اسپیلبرگ برای ساخت این پروژه مطرح شد. 
آن زمان با وجود این که اسپیلبرگ در حال ساخت ایندیانا 
جونز و پادشاهی جمجمه کریستال بود، هر روز با سورکین 
در نوشتن فیلمنامه این فیلم همراهی می کرد و با وجود 
این که فوریه 2008 برای ساخت این فیلم تعیین شده بود، 

ساخت آن هر بار به تعویق افتاد. 

مارتینلوترکینگ
فیلممیشود
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محاکمهشیکاگو۷
جلویدوربینمیرود

پسرانبدبهپایانرسید

آقامدیرراعیدفطرببینید

ایرجنوذری
دچارفراموشیشد

دلودیندرپایانراه

پارساورویارویمیزتدوین

چشمانزیبایطبقهآخر
آمادهپخششد

تصویرب��رداری فیلم تلویزیونی »پس��ران بد« 
ب��ه کارگردانی بهنام محمدی به پایان رس��ید. در 
خالصه داس��تان این تله فیلم آمده اس��ت: ناصر 
و منصور پس��ران بدی هستند که با وجود داشتن 
نامزد، دل به عش��ق دو دختر دیگر س��پرده اند و 
برای رسیدن به عشق جدیدشان باید از سد کریم، 
برادر قلچم��اق نامزدهای قبلی بگذرند. یوس��ف 
محمدی، بهنام محم��دی، راضیه قادری، مرضیه 
ق��ادری، عباس احم��دی، مجید س��رایی و ناصر 
محمدی بازیگران اصلی پس��ران بد هستند. تهیه 
کنندگ��ی این فیلم تلویزیونی را یوس��ف محمدی 

بر عهده دارد.

با پایان مراحل فنی، تله فیلم 90 دقیقه ای »آقا 
مدیر« به کارگردانی س��ید وحید حسینی، عید فطر 
روانه آنتن می شود. مهران رجبی، امیرغفار منش، 
اش��کان اش��تیاق، عباس جمش��یدی، محمدرضا 
حقگو، مه��ران رنجبر، میثاق جمش��یدی، حلیمه 
سعیدی، نسیم افشار و ... در این تله فیلم به ایفای 
نقش پرداخته اند. در خالصه داستان آقا مدیر آمده 
اس��ت: احمد یاوری نماینده ای از نسل گذشته به 
س��فارش دوس��ت گرمابه و گلس��تانش اسماعیل 
فتوحی وارد خانه پوریا، پس��ر اسماعیل می شود، 
خانه ای آشفته با جوانانی با گره های کور زندگی 
شخصی، یاوری که همه او را آقا مدیر می شناسند 
به کمک فتوحی س��عی در رفع مشکالت جوانان 
دارد. ه��ر چند در ای��ن راه ، مقاومت بچه ها که به 
زندگی بی نظم خ��ود عادت کرده اند قصه را دچار 

افت و خیزهایی می کند.

تصویربرداری تله فیلم 90 دقیقه ای »طلوع در 
ش��ب« به کارگردانی مجید مرادی به پایان رسید. 
این تله فیلم روایتگر داس��تان زندگی مجید اس��ت 
که طی حادثه ای با اس��تادش در دانش��گاه درگیر 
شده و اس��تاد به بیمارستان منتقل می شود. بعد از 
گذشت مدتی، مجید با دختر استاد ازدواج می کند 
اما اس��تاد طی آن حادثه حافظه اش را از دس��ت 
داده و دیگر مجید را نمی شناس��د. ایرج نوذری ، 
حدیث فوالدوند، آرش اسد، منصوره ایلخانی، امیر 
توکلی، پریسا احمدپور، امیر باقری، حمید سررشته 
داری و الهام حریری بازیگران اصلی این تله فیلم 
هستند. تهیه کنندگی طلوع در شب را خود مرادی 

بر عهده دارد.

تصویرب��رداری تله فیل��م 90 دقیقه ای »دل و 
دین« به کارگردانی بش��ارت پاینده به پایان رسید. 
امید احمدی، معصومه جعفری، راضیه نفر، نرگس 
مرتضوی، نس��یم اکبری، حس��ن جعفری، محمد 
محمدی، زهره غالمی و فاطمه کیانی نقش های 
اصلی این تله فیلم را بر عهده داشته اند. در خالصه 
داستان دل و دین آمده است: علی راننده سرویس 
مدرس��ه دخترانه، ط��ی یک اتفاق ناخواس��ته وارد 
بازی افرادی می ش��ود که آبرو و شرفش در ورطه 
نابودی قرار می گیرد. تهمت و افترا علی را به شهر 
زادگاهش می کشاند، اما وقتی الهام، خواهر یکی از 
دختره��ا واقعیت را در مورد علی می فهمد، خودش 
را به ش��هر علی می رس��اند، اما با اتفاقات تازه ای 
روبرو می ش��ود. این تله فیلم در شهرستان مبارکه 
و یکی از روستاهای اطراف لردگان جلوی دوربین 

رفته است.

با پایان تصویربرداری فیلم تلویزیونی »پارسا و 
رویا« به کارگردانی فرید شرعی، تدوین آن توسط 
بهاره طاهر آذر آغاز شد. در خالصه داستان این تله 
فیلم آمده است: مردی متمول در شرف ازدواج قرار 
دارد و در ای��ن بین همه کس��انی که می خواهد به 
خواستگاری شان برود او را به خاطر وضعیت خوب 
مالی اش می خواهند. تا این که او در این بین نذر 
م��ی کند و به حرم امام رض��ا )ع( می رود. این نذر 
زندگ��ی او را دچار تغییر و تحوالتی می کند. داوود 
رشیدی، حس��ن جوهرچی، زهرا اویس��ی، مهدیار 
مروارید فروش و امی��د هادی زاده بازیگران اصلی 
پارس��ا و رویا هستند. تهیه کنندگی این تله فیلم را 

امید حسینی و حمدعلی تفکر بر عهده دارند.

با پای��ان مراحل فنی، تله فیل��م 90 دقیقه ای 
»چشمان زیبای طبقه آخر« به کارگردانی کیانوش 
اس��المی آماده پخش از سیما شد. روناك یونسی، 
کام��ران تفتی، کیمیا بابائی��ان، مهتاب کرکوندی، 
به��اره ثاقب، غزل عبدی، پرس��تو صح��ت و نیما 
خردمن��د بازیگران اصل��ی این تله فیلم هس��تند. 
چش��مان زیبای طبقه آخر دو خط داستانی مختلف 
دارد ک��ه در زمان های مختلف اتف��اق می افتد و 
شخصیت اصلی هر دو داستان یک نفر است که با 
پیش رفتن فیلم به جلو، این دو داستان به شیوه ای 
با یکدیگر ارتباط بیشتری پیدا کرده و در نقطه ای 
ب��ا یکدیگر تالقی پیدا می کنند. تهیه کنندگی این 

تله فیلم را خود اسالمی بر عهده دارد.

پرونده ای برای سریال مادرانه

حاال دیگر سال هاست که سریال های مناسبتی نیز جزیی جدایی ناپذیر از ماه رمضان شده اند. اصاًل مگر 
می شود بر پای سفره افطار نشست و نیم نگاهی به مجموعه هایی که پشت سر هم و شلیک وار از شبکه 
های مختلف سیما و به بهانه این ماه به روی آنتن می روند نداشت؟ قبل ترها سریال های این ماه یا با مفاهیم رمضان گره خورده 
بود و داستانشان در این ماه اتفاق می افتاد یا یک جورهایی با جن و پری و روح و شیطان و فرشته سر و کار داشت. اما امسال از این 
خبرها نیست. هیچ کدام از سریال های ماه رمضان هیچ ربطی به این ماه و مفاهیمش ندارند.ابتدا قرار بود شبکه ۳ سیما مجموعه 
»پژمان« به کارگردانی سروش صحت را در این ماه روانه آنتن سازد، اما از آنجا که دو سریال منتخب شبکه های دیگر )خروس و 
دودکش( هر دو مایه های کمدی داشتند، تصمیم بر آن شد که سریال باکس اصلی شبکه سه در ژانر ملودرام باشد. برای همین 
هم »مادرانه« برای ماه رمضان انتخاب شد تا در ۳0 قسمت ۳۵ دقیقه ای به نویسندگی سعید نعمت ا...، کارگردانی جواد افشار و تهیه 
کنندگی محمدرضا شفیعی روانه آنتن شود. آنچه در ادامه می آید نگاهی است به این سریال که هنوز پخش آن به پایان نرسیده و 

شخصیت هایی که یا سفیدند و یا سیاه مطلق.

  اردالن تمجید
 اسطوره خش��م و عصبانیت و غرور. حرف، حرف 
خودش است و به هیچ کس اجازه حرف زدن نمی دهد. 
هم��ه مکالمه هایش را با عب��ارت »بگو خب« به نفع 
خودش تمام می کند و فکر می کند همیش��ه حق با 
اوس��ت. از همه عالم و آدم طلبکار اس��ت و جیب پر 
پول��ش را مصداقی برای تعیین قانون در مملکت می 
داند. صدایش همیشه کلفت است و کتش را نصفه بر 
روی دوش می اندازد. اما همین پدر مس��تبد در برابر 
فحاشی های دختر 16-17 ساله اش مثل موش می 

شود و به حالت استیصال می افتد.

رها تمجید
معلوم نیس��ت یک دختر دبیرستانی است یا یک 
شیطان مجسم! دختری 16-17 ساله که روبروی پدر 
مقتدر و مستبد خود می ایستد، ادای او را درمی آورد 
و رس��ماً از پدرش باج خواهی می کند. با وقاحت تمام 
در چشمان مدیر مدسه، آن هم در میان هیات مدیره، 
خیره می شود و فریاد می زند که دست از سر پدر من 
بردارید! به خانه دوست پسرش می رود و با داد و بیداد 
به خواهر و مادر پس��ر می گوید فرزاد خودش بگوید 
دوس��تم ندارد! در پارک هم بر س��ر دوس��ت پسرش 
جیغ و هوار راه می اندازد که تو هم با من مواد بکش! 
ش��خصیتی س��یاه و غیرباور که گاهی باید به انسان 

بودنش شک کرد!

نایب
یک پدر خوانده تمام عیار ایرانی که فقط دو مزدور 
دارد و ای��ن دو م��زدور به اندازه آرنول��د قدرت دارند! 
آدم می دزدند، آدم می زنند و آدم می کش��ند. نایب 
خالفکاری است که همه جور کاری از دستش برمی 
آید و چون آدم خیلی بدی است همیشه باید در حال 
خوردن میوه و آب میوه باشد و تنها هم صحبتش نیز 

پرنده ای خانگی اس��ت! اما این آدم زرنگ و همه فن 
حریف درس��ت مثل احمق ها توسط همان دو مزدور 

قسم خورده اش کشته می شود.

مریم زمان
یک فرشته آسمانی که یک هو از آسمان به زمین 
افتاده است. اسطوره همه خوبی ها. دلش که می گیرد 
به ش��اه عبدالعظیم می رود و کباب می خورد! از نامزد 
قبلی خود، اردالن تمجید، متنفر اس��ت اما در نهایت 
خوبی و فرش��ته گی، دختر فراری اش را در خانه خود 
پناه می دهد. همچنان به ش��وهر از دس��ت رفته اش 
وف��ادار اس��ت و مدام و وقت و بی وق��ت به عکس آن 
مرحوم در کیف پولش نگاه می کند! هر اتفاقی هم که 
بیفتد بالفاصله به پ��درش زنگ می زند و مثل دختر 

دبیرستانی ها از او کمک می خواهد!

خانواده حاج آقا ثانی 
یک خانواده ماورایی و فرازمینی. محمد جواد و آذر، 
زن و ش��وهری که از فرط عشق دارند خفه می شوند، 
بچه دار نمی شوند اما در نهایت فداکاری حاضر نیستند 
از پرورش��گاه بچه ای را ب��ه فرزندی قبول کنند مبادا 
دل یکدیگ��ر را بش��کنند. خانه ش��ان ح��وض دارد و 
هندوان��ه در آن می اندازند. ش��ب ها که می خوابند در 
اتاقش��ان نور سبز می تابد. با ضبط صوت قدیمی نوار 
قرآن گوش می دهند. تُن صدایش��ان پایین اس��ت و 
از گل ب��ه هم نازکتر نمی گویند. محمدجواد هم کار 
و زندگی ندارد و مدام در حال رفع و رجوع مشکالت 
رفیق ش��ش دانگش اردالن است. جالب آنجاست که 
آذر به محمدجواد می گوید: نصفه ش��بی چرا به خانه 
آمده ای؟ بلند شو برو سراغ اردالن! دوستی مجمدجواد 
سرش��ار از عشق و خوبی و محبت با اردالن مستبد و 
خالفکار، از آن س��وال های بی پاسخ و بزرگ مخاطب 

مادرانه است؟ 

خالصه داستان

یک نگاه

نکات مثبت

حواشی مادرانه

این شخصیت های سیاه و سفید

اردالن تمجید از همسر خود جدا شده و پسر و دختر خود را سرپرستی می کند. رعنا، همسر اردالن 
که به اتریش مهاجرت کرده، درصدد است تا فرزندان خود را بازپس گیرد و با خود به آن کشور ببرد. 
رها، دختر دبیرستانی اردالن از لحاظ اجتماعی فاصله زیادی با پدرش پیدا کرده و تمایل زیادی دارد تا 

نزد مادرش برود. خشونت خانگی و بیش از اندازه پدر باعث شده تا رها به اعتیاد پناه ببرد و گرفتار شود. 
اردالن متوجه می شود فاصله زیادی با فرزندانش دارد و سعی در جبران دارد، اما دیگر دیر شده و رها 

رفتن با مادر را به ماندن در کنار پدر ترجیح می دهد و اکنون سعی دارد از پدرش باج خواهی کند.

در سریال مادرانه، فیلمنامه رکن اصلی به شمار می رود. سعید 
نعمت ا... حاال دیگر نویسنده شناخته شده ای در عرصه تلویزیون و 
سریال هاست. زیر هشت، رستگاران، جراحت و دیوار از جمله آثار 
موفق این نویسنده هستند. دنیای نوشتن نعمت ا... در میان آدم هایی 
رقم می خورد که زخم خورده اند. ش��اید شکست خورده نباشند اما 
قطعاً زخم هایی را که در طول زندگی خورده اند، فراموش نکرده اند. 
به همین دلیل است که نوشته هایش فضایی تلخ و سیاه دارند و 
گاهی تلخی بیش از اندازه نوش��ته های او مورد انتقاد رسانه ملی 
قرار گرفته اس��ت. همان گونه که مسعود کیمیایی شیوه نگارش 
مخصوص به خود را دارد و دنیای آدم هایش به تبع آن ادبیاتشان 
ملهم از فضای مورد عالقه این کارگردان اس��ت و همه آدم های 
قصه چه در جایگاه قهرمان و چه در جایگاه ضد قهرمان از فضای 

مورد عالقه این فیلمساز تبعیت می کنند، نعمت ا... نیز کم کم به 
سبک خاصی رسیده که در همه آثارش تکرار می شوند. این دستور 
زبان مش��ترك آدم های داس��تان در »شیدایی« و »جراحت« هم 
وجود دارد، اما زیرکی کارگردانش )محمد مهدی عسگرپور( زهر 
آن را گرفته است. دیالوگ های این نویسنده با شعارهای منقلب 
کننده و مونولوگ های پر طمطراق همراه است که گاهی باعث 
خنده تماش��اگر کمی باهوش می شود. اما جواد افشار به عنوان 
کارگردان، نتوانس��ته است به خوبی از عهده متن مادرانه برآید 
و از ش��عارهای آن بکاهد. یکی از معضالت بزرگ این سریال، 
ش��باهت های آن با کارهای قبلی نعمت ا... است. مثاًل تقابل 
دراماتی��ک مهدی س��لطانی )اردالن( و آتیال پس��یانی )نایب( 
نمونه ای از نسخه موفق سریال دیوار است که در این مجموعه 

نیز مورد استفاده قرار گرفته و یا ارتباط اردالن و دخترش رها، 
بی��ش از اندازه به رابطه جمیل و دخترش خورش��ید در همان 
س��ریال دیوار پهلو می زند. به نظر می رسد نعمت ا... کالژی از 
ش��خصیت های تکراری دیگر نوشته هایش را در مادرانه دور 
هم جمع ک��رده تا آش جدیدی بپزد ام��ا آنچنان موفق نبوده 
اس��ت. جواد افش��ار هم که پیش از این س��اخت سریال هایی 
همچون س��ی امین روز، لبه آتش، پول کثیف و روز رفتن را در 
کارنامه خود به ثبت رس��انده، نتوانسته به خوبی از اجرای متن 
سنگین مادرانه و به تصویر کشیدن آن برآید. شاید کارگردانی 
اصولی تر او می توانست ضعف های فیلمنامه را بپوشاند اما افشار 
در ای��ن زمین��ه ناتوان بوده و همین قص��ه مادرانه را تا حد یک 

سریال معمولی رو به ضعیف پایین آورده است.

مادرانه ُپر از اشکال است، آنقدر که حتی نمی توان یک نقد درست و حسابی برایش دست و پا کرد. 
اما در کنار همه این ضعف ها، این سریال ویژگی های مثبتی هم دارد که آن را برای مخاطب ملموس تر 
ساخته است. مهمترین ویژگی مثبت این مجموعه عبور از برخی رسوم و کلیشه های جا افتاده و رایج 
در سیما است. جمالت عاشقانه و محبت آمیز اولین بار است که به این وضوح و آنقدر مستقیم از زبان 
شخصیت ها شنیده می شود. کاراکترها به چشم هم نگاه می کنند و بدون هیچ واهمه ای به یکدیگر 

می گویند دوستت دارم! پدر به دختر، مادر به فرزندانش، اردالن به نامزد سابق خود و... همه و همه پا را 
از خط قرمزهای نانوشته رسانه ملی فرا گذاشته اند و ابراز عشق را با کلمات و به طور صریح و مستقیم 
بیان می کنند. اردالن تمجید در یک جلسه رسمی در مدرسه به نامزد قبلی خود اظهار عشق می کند و 
سکانسی جذاب خلق می شود. اگر چه شکل اجرای این سکانس ها چندان هم حرفه ای نیست و می شد 

خیلی بهتر از این از کار درآید اما عبور از خط قرمزها خود یک اتفاق بزرگ به شمار می رود.

  جالب است بدانید ترکیب بازیگران این سریال ابتدا به شکل 
دیگری بود. ابتدا قرار بود امین تارخ و آتیال پس��یانی ایفاگر نقش 
اردالن باشند و مریال زارعی نیز به جای شقایق فراهانی در نقش 
مریم ظاهر شود. نازنین پیرکاری هم به جای هستی مهدوی فر 
حتی در دور خوانی های اولیه هم نقش رها را بر عهده داشت اما 

بعد از مدتی مهدوی فر جایگزین او شد.

مادرانه قرار بود برای پخش ش��بانه در ایام تابس��تان و در ۵0 
قسمت تولید شود اما پس از قطعی شدن پخش در ماه رمضان به 

۳0 قسمت کاهش پیدا کرد.
 فهیمه رحیم نیا که در این سریال در نقش مادر مریم ظاهر 

شده، مادر واقعی شقایق فراهانی و همسر بهزاد فراهانی است.
 در یکی از قسمت های این مجموعه، عجیب ترین دیالوگ 

تاری��خ س��ینما و تلویزیون پس از انقالب خلق ش��د. آنجایی که 
مادر مریم وارد اتاق دخترش ش��د و ب��ه او گفت: از کی تا حاال با 
روسری می خوابی؟! این دیالوگ تا مدت ها دستاویزی برای تمسخر 

مخاطبان در شبکه های اجتماعی بود! 
  تصویرب��رداری مادرانه با 2 گروه فیلمبرداری همچنان 

ادامه دارد.
فیلم هیجان انگیز توطئه، داستان روح سرگرداني است 
که از یک سرگذش��ت واقعي اقتباس شده است. جیمز 
وان، کارگردان فیلم هاي ترس��ناك اره و دسیسه گر در 
این فیلم رویدادهاي واقعي خانواده پرون را در ایالت رود 
آیلند آمریکا دنبال مي کند که داراي پنج دخترند و به گفته 
او مورد ارعاب ارواح شیطاني قرار گرفته اند. آنها به خانه 
اي متروکه در مزرعه خود نقل مکان مي کنند اما دائما 
با رویدادهاي نگران کننده روبرو مي شوند. بازیگران فیلم 
هاي برتر در لوس آنجلس، تایید مي کنند که فیلم توطئه 
واقعا ترسناك است. در فیلم توطئه ورا فارمیگا و پاتریک 
ویلس��ون در نقش اد و لورا وارن، یعني پژوهشگران امور 
ماوراي طبیعي بازي کرده اند که به کمک خانواده پرون 
مي آیند. پدر و مادر خانواده پرون، ۵ دختر خود را روانه یک 
خانه متروکه در مزرعه خود مي کنند تا ببینند چه اتفاق غیر 
عادي و ترسناکي در خانه جدیدشان مي افتد. پژوهشگران 
و کارشناسان امور ماوراي طبیعي تالش مي کنند تا خانواده 
را که با ارعاب یک شبح در خانه روبرو هستند یاري دهند.

فیلمیترسناکبراساس
رویدادهایواقعی
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خبر کوتاه خبر کوتاه

سانچس:
ميخواهمبهبارسلونا

کمککنم
الکسیس سانچس، مهاجم 
بارس��ا، اعالم کرد قص��د دارد 
بعد از فصل دشواري که سپري 
ک��رد، در فصل جدی��د توانایي 
هایش را اثب��ات کند.این ملي 

پوش شیلیایي دو سال قبل از اودینزه به بارسا پیوست 
ام��ا علي رغم انتظارات زیادي که از او وجود داش��ت، 
به دلیل مصدومیت ها و ناآمادگي ها، نتوانست جایگاه 
ثابتي در ترکیب اصلي بارسا براي خود دست و پا کند. 
اما او قصد دارد تا در فصل جدید ارزش هایش را ثابت 
کند و فرصت بیشتري براي حضور در ترکیب اصلي 
بارس��ا به دست بیاورد؛ این در حالي است که شایعاتي 
در مورد انتقال او به ناپولي ش��نیده مي شود.الکسیس 
گفت:» اول مسئله، داشتن یک پیش فصل خوب بود؛ 
س��پس جنگیدن براي قرار گرفتن در ترکیب اصلي. 
من به توانایي هایم به عنوان یک بازیکن ایمان دارم. 
باشگاه اعالم کرده که همچنان روي من حساب مي 
کن��د و من مي خواهم همچن��ان به تیم کمک کنم.

برای��م فرقي نمي کنم که در کناره ها بازي کنم یا در 
مرکز زمین. فرقي ندارد. الکسیس باید در فصل جدید 
با نیمار، ستاره ۵7 میلیون یورویي بارسا، رقابت کند اما 
او مشکلي با این موضوع ندارد. براي او در فوتبال اروپا 
بهترین ها را آرزو مي کنم.»امیدوارم او خوب کار کند. 
او از حمایت همه بازیکنان تیم برخوردار است. او یکي 
از بازیکنان تیم است و با هم براي رسیدن به جام هاي 

مختلف تالش مي کنیم.«

مدافعمنچستریونایتد:
»فرگوسن«منحصربهفردبود

ریو فردیناند با اعالم این که 
دیوید موی��س می داند وارد چه 
باشگاهی شده است، می گوید 
هیچک��س مانن��د فرگوس��ن 
نمی شود.تنها چند هفته  تا آغاز 

لیگ برتر انگلیس و رونمایی از منچستریونایتد دیوید 
مویس باقی مانده اس��ت.ریو فردیناند، مدافع باسابقه 
منچستریونایتد درباره جانشینی دیوید مویس به جای 
س��ر آلکس فرگوس��ن عنوان کرد: سرمربی قبلی ما 
منحص��ر به فرد بود. هیچکس مانن��د او نخواهد بود 
و نباید انتظار داش��ته باشید که دیوید مویس بتواند پا 
ج��ای پای او بگذارد. باید ب��ه دیوید مویس زمان داد. 
خوشبختانه او در باش��گاهی است که برای موفقیت 
زمان کافی خواهد داشت.فردیناند ادامه داد: مربی جدید 
خیلی خوش شانس است که کسانی مثل رایان گیگز 
و گری نویل دستیارش هستند. من و مایکل کریک 
هم که س��ال ها در منچستر یونایتد بودیم و با شرایط 
این باشگاه آشنا هستیم و حاضریم به مویس کمک 
کنیم.مدافع منچس��تریونایتد درباره شانس قهرمانی 
منچستریونایتد در لیگ برتر گفت: با بازیکنان باکیفیتی 
که داریم، مطمئن هستم که می توانیم از قهرمانی خود 
در لیگ برت��ر دفاع کنیم. مویس هم می داند که وارد 
چه باشگاهی شده است. اینجا همه از او توقع قهرمانی 
دارند. مویس احمق نیس��ت و اینه��ا را می داند. او در 
تمرین های پیش فصل با بازیکنان آشنا شد و می داند 
ک��ه بازیکنان باکیفیتی را در اختیار دارد. هر چند برای 
موفقیت او نباید از هفته اول توقع پیروزی داشت و باید 

به او برای موفقیت در اولدترافورد زمان بدهیم.

»لئوناستپانیان«بهکادرفنی
راهآهنپیوست

هافبک ارمنس��تانی پیشین تیم فوتبال سپاهان 
که خیلی ه��ا او را یکی از بهترین بازیکنان خارجی 
تاریخ لیگ برتر فوتبال ایران می دانند به کادر فنی 
تیم راه آهن پیوست.لئون استپانیان بازیکن سال های 
نه چن��دان دور تیم های س��پاهان و ذوب آهن که 
س��ابقه بازی در تیم هایی همچون آرارات. سپاهان 
و ذوب آهن و همچنین سابقه مربیگری در تیم های 
پایه س��پاهان، تیم س��پاهان نوین و تیم پونیک در 
لیگ کشور ارمنس��تان را نیز دارد، با نظر سرمربی 
تیم راه آهن به کادر فنی این تیم اضافه شد.باشگاه 
راه آهن در این باره اعالم کرد این مربی ۴2 س��اله 
ارمنس��تانی دارای مدرك A یوفا بوده و کار خود را 
با حضور در تمرین تیم راه آهن به طور رس��می در 

این تیم آغاز کرد.

توتي:
دررممیمانم

نیمار:
آروزهایمبهحقیقتپیوست

فرانچسکو توتي، کاپیتان رم، 
اع��الم کرد که قصد ن��دارد این 
باشگاه را به مقصد لیگ ام ال اس 
ترك کند.این ستاره ۳۶ ساله تمام 
طول دوران حرف��ه اي اش را در 

المپیکو سپري کرده و از سال ۱992 تاکنون، بیش از 700 
بازي براي این باشگاه انجام داده است.به تازگي شایعاتي در 
مورد حضور او در فوتبال آمریکا منتشر شد اما توتي تاکید 
کرد که برنامه اي براي پیوستن به مارکو دي وایو، دیگر 
ستاره فوتبال ایتالیا که به مونترئال ایمپکت رفته، ندارد.او 
گفت:» آیا ممکن است مانند دي وایو به ام ال اس بروم؟ 
این انتخابي است که او براي زندگي اش داشته است.من با 
رم قرارداد دارم و قصد دارم به آن احترام بگذارم و تنها روي 
بازي هاي رم تمرکز کرده ام. من تنها مي توانم از خوبي 
هاي دي وایو بگویم. او به من گفت که از رفتن به کانادا 
بسیار راضي است.«رمي ها در رقابت هاي فصل گذشته 
نتایج چندان خوبي کسب نکردند و در سري آ به رتبه ششم 
رسیدند. ضمن اینکه در فینال کوپا ایتالیا نیز یک بر صفر 
مغلوب التزیو شدند اما توتي مصمم است که به تیمش 

کمک کند تا بتواند در فصل پیش رو نتایج بهتري بگیرد.

نیمار پس انجام اولین بازي 
خود براي بارس��لونا با بیان این 
که رویاهای��ش پس از مدت ها 
به حقیقت پیوسته گفت، مسي 
بت اوست.بارس��لونا در دیداري 

دوستانه در لهستان برابر گدانسک به تساوي دو بر دو 
رسید. در این دیدار نیمار، مهاجم برزیلي جدید بارسلونا 
اولین بازي رسمي خود را براي آبي -اناري ها انجام داد.
او پس از پایان این مسابقه درباره اولین بازي خود براي 
بارس��لونا گفت: آروزهایم به حقیقت پیوست و بسیار 
خوشحالم که توانس��تم اولین بازي خود را براي تیم 

محبوبم انجام دهم. 

افزایش۳0درصدیتعداد
ووشوکاراناصفهانی

علیرضا فکر نش��ان ، دبیر هیئت ووشو استان با 
اش��اره به اینکه تعداد ووشوکاران اصفهانی  در سال 
جاری ح��دود ۳0 درص��د افزایش یافته اس��ت، در 
خصوص دالیل این افزای��ش، اظهارکرد: دلیل این 
امر مدیریت مناس��ب در هیئت و به کارگیری افراد 
مرتبط و متخصص در حوزه های مختلف بوده است.

وی ادامه داد: بدون هیچ اغراقی می توان گفت افراد 
مناس��بی در جایگاه های مختلف قرار گرفته اند و با 
وجود مشکالت مالی، هیئت ووشو استان به فعالیت 
خود ادامه می دهد.فکرنش��ان پیرام��ون رقابت های 
مختلف اس��تانی که حکم انتخابی تیم استان را نیز 
دارد، تصریح کرد: مس��ابقات انتخابی تیم س��اندای 
اس��تان در رده سنی ۱2 تا ۱۵ سال پسران با حضور 
۱00 ت��ا ۱20 ورزش��کار، از 2۴ مردادماه به مدت دو 
روز در خانه ووش��و برگزار می شود، همچنین دومین 
دوره مسابقات کشوری این بخش 20 و 2۱ شهریور 
ماه در زاهدان برگزار خواهد شد.وی در پاسخ به این 
پرسش که با انتخاب تیم ساندای استان در رده سنی 
۱2 تا ۱۵ س��ال پس��ران، چه مقامی در رقابت های 
کشوری پیش بینی می کنید؟ گفت: با توجه به اینکه 
دومین دوره از این رقابت ها برگزار می شود پیش بینی 
اینکه چه مقامی کس��ب کنیم دشوار است، اما سعی 
کرده ایم با برنامه ریزی مناس��ب برای کسب سکو 
امیدوار  باش��یم.دبیر هیئت ووشو استان اصفهان در 
خصوص رقابت های دیگر استانی ادامه داد: برگزاری 
رقابت های رده س��نی جوانان و بزرگساالن بانوان با 
حضور ۱80 تا 220 ساندا کار و رقابت های رده سنی 
جوانان و بزرگس��االن آقایان با حضور 2۵0 تا ۳00 

ساندا کار نیز در دستور کار هیئت قرار دارد.

هفته دوم لیگ برتر ش��امل 
دوئل هایی است که انجام شان 
در این هفته های ابتدایی به واسطه عدم انسجام کافی تیم 
ها، احتماال زیب��ا و دیدنی نخواهد بود. در این هفته، دربی 
های تبریز و گیالن برگزار می شود. دوئل تراکتورسازی و 
گسترش فوالد بدون امتیاز و رویارویی ملوان و داماش که 
روی هم یک امتیاز دارند. اما چشم هفته به دوئل تهران و 
اصفهان است. امشب سپاهان به تهران می آید تا با استقالل 
بازی کند، دیداری که می توان نام سوپر جام ایران را رویش 
نهاد. 2۴ ساعت بعد هم ذوب آهن از پرسپولیس میزبانی می 

کند تا حساب اصفهان و تهران مساوی شود.
 سپاهان، 1950 روز بعد

قهرمان جام حذفی مقابل قهرمان لیگ برتر و تنها دیدار 
هفته دوم که بین دو برنده هفته اول برگزار می شود. 

دوئ�ل: همه می دانند برای کش��یدن نیش تهاجمی 
س��پاهان باید مجتبی جباری را مهار کرد و قلعه نویی این 
وظیف��ه را به هافبک دفاعی تیم��ش می دهد یعنی جواد 
نکونام. بازی کردن خس��رو حیدری در خط میانی و دوئل 
او با حاج صفی را هم از دس��ت ندهید. اما مهمترین دوئل 
بازی بین بازیکنانی است که بیش از ۱00 متر از هم فاصله 
دارند. مهدی رحمتی، دروازه بان شماره یک سابق تیم ملی 
و رحمان احمدی، شماره یک فعلی تیم ملی. باید دید وقتی 
امش��ب داور بازی در سوتش به نشانه پایان بازی دمید، به 

قول رحمان احمدی دهان چه کسانی بسته می شود؟
نکت�ه: همه گلزنان دیدارهای اخیر این دو تیم، غایب 
هستند. فرزاد حاتمی، محمدرضا خلعتبری و محرم نویدکیا. 
دو نفر اول دیگر در اس��تقالل و سپاهان بازی نمی کنند و 

سومی هم مصدوم است.
سوژه:بی تردید س��وژه اصلی بازی، مجتبی جباری 
است. در این یک دهه اخیر عادت نداشتیم او را با پیراهنی 
جز پیراهن استقالل ببینیم ولی شماره 8 یک فصل بعد از 
دوئل فیزیکی اش با فت��ح ا... زاده باالخره از آبی ها جدا و 
راهی سپاهان شد. علی حمودی هم بعد از دو سال بازی در 
استقالل، امشب به آزادی برمی گردد. احمد جمشیدیان هم 
می توانست سوژه جالبی برای رویارویی با کرانچار باشد که 

به دلیل مصدومیت این بازی را از دست داد.
روینیمکت: روی نیمکت استقالل، امیر قلعه نویی 
نشسته که بهترین مربی تاریخ لیگ برتر است از نظر معدل 
امتی��ازی و روی نیمکت حریفش هم زالتکو کرانچار که 
بهترین خارجی لیگ برتر است و نفر دوم جدول کلی بعد 
از قلعه نویی. کرانچار هرگز در لیگ برتر نتوانس��ته با تیم 
هایش )پرسپولیس و س��پاهان( تیم قلعه نویی )سپاهان، 
تراکتورسازی و استقالل( را شکست بدهد. امیر قلعه نویی 
هم هرگز با اس��تقالل در هفته های دوم تاریخ لیگ برتر 
برنده نش��ده و صاحب دو مساوی و سه باخت است. جالب 
اینکه در هر سه فصلی که او با استقالل در هفته دوم باخته، 

درنهایت قهرمان شده.

غایب:سپاهان همچنان بدون محرم نویدکیا ادامه می 
دهد. استقالل هم، ساموئل را به دلیل اخراج در بازی قبل و 
جمشیدیان و بیک زاده را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد. 

وضعیت تیموریان هم برای بازی کردن مشخص نیست.
تاریخچه: بیست و پنجمین دیدار استقالل و سپاهان 
در لی��گ برت��ر. در 2۴ بازی قبلی، برت��ری 8 بر 7 به نفع 
استقالل است که ۳۱ گل زده و ۳0 گل خورده. در کل این 
دو تیم ۶۱ بار با هم بازی کرده اند که 2۱ بار استقالل برده 

و 2۴ بازی به نفع سپاهان تمام شده است.
عدد: ۱9۵0 روز اس��ت که سپاهان در ورزشگاه آزادی 
موفق به بردن استقالل نشده یعنی از بازی برگشت لیگ 

هفتم. 
ترکیباحتمالیس�پاهان: رحمان احمدی، علی 
حمودی، شجاع خلیل زاد، هادی عقیلی، احسان حاج صفی، 
امید ابراهیمی، اروین بولکو )یعقوب کریمی(، حسین پاپی، 
مجتبی جباری، محمد غالم��ی و رادومیر جالوویچ )آرش 

افشین(
ترکیباحتمالیاستقالل:مهدی رحمتی، خسرو 
حیدری، پژمان منتظری، حنیف عمران زاده، امیر حس��ین 
صادقی، جواد نکونام، آندرانیک تیموریان )فردین عابدینی(، 
پژمان نوری، سیاوش اکبرپور، محمد قاضی و آرش برهانی 

)فرهاد مجیدی(
 ذوب آهن، 1672 روز بعد

دوئل بین میزبانی که هنوز از لیگ س��یزدهم امتیازی 
نگرفته و مهمانی که هفته قبل با دس��ت پر زمین را ترك 
کرده و در تمام این چهار س��ال اخیر، هرگز به ذوب آهن 

نباخته است چه در جام حذفی و چه در لیگ برتر.
دوئل:رضا حقیقی مقابل قاسم حدادی فر. جالب اینکه 

قبل از شروع فصل، قرار بود این دو نفر هم تیمی باشند. 
سوژه:چه کسی جز پیام صادقیان. ستاره فصل قبل 
ذوب آهن که در تنها بازی اش برای پرس��پولیس در این 
فصل، یک پاس گل سه امتیازی داده. ذوب آهنی ها هنوز 
هم معتقدند که او نباید برای پرسپولیس بازی کند، بازیکن 
ذوب آهن است و به همین دلیل پرسپولیس باید بازنده دیدار 

با تراکتورسازی شود.
روینیمکت: در جدول مربیان لیگ سیزدهم علی 
دایی، نفر هفتم است با معدل امتیازی ۱/۴8 و بوناچیچ نفر 

ششم با گرفتن ۱/۵۶ امتیاز از هر بازی.
تاریخچه: 9 برد برای پرسپولیس و 7 پیروزی برای 
ذوب آهن در 2۴ دوئل قبلی دو تیم در لیگ برتر ثبت شده. 
در گلزنی هم برتری ۳۶ به ۳2 برای پرس��پولیس است. در 
کل، ۴7 بار این دو تیم مقابل هم بازی کرده اند شامل 22 
برد برای پرس��پولیس و 9 پیروزی برای ذوب آهن که ۴8 

گل زده و 72 بار دروازه اش باز شده است.
ع�دد:۱۶72 روز از آخرین پیروزی خانگی ذوب آهن 
مقابل پرسپولیس می گذرد یعنی از روز بازی برگشت لیگ 

هشتم.

علیرضا خطیبی

امیر حسین احتشامی

سپاهاندرمهمانیاستقالل،ذوبآهنمیزبانپرسپولیس

اتوبان چهار بانده 
تهران به اصفهان

تحلیل

لیگ برتر فوتبال کشور 
امشب با برگزاری پنج 
دیدار وارد هفته دوم خواهد شد . در مهمترین دیدار این هفته 
از رقابت ها تیم های س��پاهان اصفهان و اس��تقالل تهران 
در ورزش��گاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت.فرداش��ب 
هم س��ه دیدار دیگر برگزار خواهد شد که در حساس ترین 
بازی ، ذوب آهن اصفهان در ورزش��گاه فوالد شهر میزبان 
پرسپولیس تهران خواهد بود . به عبارت بهتر هفته دوم این 
رقابت ها را باید نبرد اصفهانی ها با س��رخابی های پایتخت 

نامید.حس��ین چرخابی ، مربی پیش��ین تیم 
فوتب��ال س��پاهان پیرامون هفت��ه دوم این 
مسابقات اظهار داش��ت: با توجه به بازهای 
هفته اول لی��گ برتر و بازیهایی که دو تیم 
س��پاهان و ذوب آهن به نمایش گذاش��تند 
ش��رایط سپاهانی ها بهتر از ذوب آهن بوده 
و این تیم از آمادگی مطلوب تری برخوردار 
است .وی افزود : بازی هفته گذشته سپاهان 
برابر فوالد خوزستان یک بازی زیبا و جذاب 
از آب در آمد و دو تیم فوتبال با برنامه ای را 
ارائه کردند .در حالی که در دیگر دیدار های 
هفته نخست بازیهای بی کیفیتی را شاهد 
بودیم و به ندرت تعداد پاس های سالم تیم 
ها به سه یا چهار می رسید. این کارشناس 

اصفهانی فوتبال پیرامون دیدار امشب سپاهان با استقالل 
بیان داش��ت:به نظر من این مس��ابقه پربرخورد خواهد بود 
چرا که دو تیم قدرتمند فوتبال ایران در هفته های ابتدایی 
ب��ا هم روبرو می ش��وندو بازی فیزیک��ی ای را به نمایش 

خواهند گذاشت .
نقاط ضعف سپاهان برطرف شده است

وی با اشاره به  بازی هفته گذشته استقالل برابر گسترش 
فوالد تبریز گفت:سپاهانی ها نباید فریب این بازی را بخورند 
وتصور کنند می توانند به راحتی اس��تقالل را شکست دهند 
بلکه بر عکس ، قلعه نویی با استفاده از بازیکنان غایب هفته 
گذش��ته اش همچون نکونام و تیموریان و استفاده از سیستم 
۱-۳-2-۴ و یا سیستم ۱-۴-۱-۴ و با تاکتیک مهار مجتبی 
جباری به میدان خواهد آمد.وی در پاس��خ به این پرسش که 
عملکرد بازیکنان تازه جذب ش��ده س��پاهان در این فصل را 
چگونه ارزیابی می کنید پاسخ داد :خوشبختانه سپاهانی با جذب 
بازیکنان شاخص توانسته اند تا حد زیادی نقاط ضعف فصل 
گذشته شان را پوشش  دهند . در درون دروازه رحمان احمدی 
در دیدار برابر فوالد آماده نش��ان داد و در بسیاری از صحنه ها 
با نزدیک شدن به خط دفاعی تیمش  مهاجمین فوالد را ناکام 
گذاشت.در خط دفاعی نیز هادی عقیلی حتی از روزهای  پیش 
از سفرش به فوتبال قطر آماده تر به نظر می رسید.شجاع خلیل 
زاده بازیکن سرعتی در خط دفاع به شمار می رود اما از فاکتور 
امتیاز قد بی بهره است و به همین دلیل در سرزنی مشکل دارد. 

علی حمودی نس��بت به زمانی که در استقالل حضور داشت 
ی��ک تفاوت عمده پیدا کرده اس��ت و این که تنها بروی خط 
طولی زمین حرکت نمی کند بلکه اجازه دارد به درون محوطه 
جریمه نفوذ کند.در خط هافبک جباری توانسته به خوبی جای 
خالی نوید کیا را پر کند و به نظر من ش��اخص ترین بازیکن 

هفته اول بود .
سپاهان در خط حمله مشکل دارد

 اما در خط حمله س��پاهانی ها بیش��ترین ضعف را از خود 
نشان دادند چر که هیچ یک از سه مهاجم سپاهان نتوانستند در 

حدو اندازه های واقعی ظاهر شوند. محمد غالمی یک بازیکن 
فیزیکی است و نیاز به فضا تا دارد تا بتواند کاری صورت دهد. 
جالوویچ هم  تنها به ارس��ال از کناره ها برای سرزنی نیاز 
دارد . آرش افش��ین هم نشان داد هنوز بازیکن 90 دقیقه 
ای نیست .به هرحال با جدایی خلعتبری از سپاهان ، این تیم با 
کمبود مهاجم سرعتی و بازیکنی که بتواند به عمق دفاع حریف 

بزند روبرو شده است. 
ذوب آهن از کمبود گلزن حرفه ای 

رنج می برد
ش��رایط تیم فوتبال ذوب آهن و بازی حس��اس فرداشب 
این تیم برابر پرس��پولیس تهران موضوع دیگر صحبت های 
چرخابی بود . وی پیرامون این دیدار گفت: شرایط این فصل 
پرسپولیس نسبت به فصل پیش تغییر کرده و با آمدن دایی 
انضباط خاصی بر این تیم حاکم ش��ده است. بنابراین ذوبی 
ها بازی دش��واری را پیش رو خواهند داش��ت. وی در پاسخ 
به این پرسش که مش��کل این روزهای ذوب آهن چیست 
چنین گفت:به نظر من ذوب آهن دو فصل گذشته با مشکل 
عدم گلزنی مواجه بوده و هیچ گاه مسوولین باشگاه بررسی 
نکرده اند که ببیند این مش��کل از کجا نشات می گیرد . آیا 
مهاجم ذوب آهن از یک زاویه بس��ته و در شرایطی که هم 
تیمی اش در ش��رایط بهتری قرار داشته پاس نداده است. به 
هرحال ذوب آهن این روزها از کمبود یک مهاجم شش دانگ 

و گلزن رنج می برد.

مهر: سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن گفت: مطمئنم هواداران 
علیه پیام صادقیان ش��عار نخواهند داد زیرا اگرچه به ش��کل 
نامناسبی از ذوب آهن جدا شد اما باز هم یک ذوب آهنی است.

اصغر فروتن ، با اشاره به شرایط 
دیدار ذوب آهن مقابل پرسپولیس 
تهران اظهار داش��ت: شرایط ما 
بس��یار خوب است و بازیکنان ما 
برای بازی با پرس��پولیس آماده 
هس��تند؛ م��ا تیم یک دس��ت و 
آماده ای داریم که بازیکنان جوان 
و با تجربه در آن در کنار یکدیگر 
خوب کار می کنند و مطمئنم که 
می توانند نتیجه بگیرند.وی ادامه 
داد: بازی با پرسپولیس یک بازی 

بس��یار مهم برای ما به شمار می رود زیرا پرسپولیس یک تیم 
بزرگ اس��ت و تیمی عادی نیست. این تیم امسال کادر فنی 
و بازیکنان خوبی دارد اما مطمئن باشید که ذوب آهن از بازی 
با پرسپولیس دس��ت پر باز خواهد گشت.سرپرست ذوب آهن 
پیرامون شعارهای احتمالی تماش��اگران ذوب آهن علیه پیام 
صادقیان اظهار داشت: درخواست ما از هواداران ذوب آهن این 

است که علیه پیام صادقیان شعار ندهند و از هواداران می خواهم 
که در این بازی خویش تن دار باشند و علیه این بازیکن شعار 
ندهند چون او هرچه باشد، یک ذوب آهنی است.وی در مورد 
پیرامون  ابتدای فص��ل  اتفاقات 
قاس��م حدادی ف��ر و نرفتن این 
بازیکن به تیم فوتبال پرسپولیس 
گفت: به ه��ر حال حدادی فر نیز 
یک بازیکن ملی به شمار می رود 
و نباید به این بازیکن توهین شود 
بنابرای��ن امیدوارم که ه��واداران 
پرسپولیس نیز علیه او شعار ندهند.
فروتن گفت: شرایط قاسم با پیام 
متفاوت است زیرا حدادی فر بدون 
اطالع از اینکه یک نیم فصل دیگر 
با ذوب آهن قرارداد دارد، با پرسپولیس توافق کرد و حال به تیم 
خودش بازگشته است و امیدوارم هواداران پرسپولیس نیز این 
مسئله را درك کنند.دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان 
و پرس��پولیس تهران در چارچوب رقابت های هفته دوم لیگ 
برتر فوتبال باشگاه های کشور فردا شب در ورزشگاه فوالدشهر 

اصفهان برگزار می شود.

مجتبی جباری در واکنش به نامه ای که باش��گاه اس��تقالل 
به فدراس��یون فوتبال نوشته و اعالم کرده صحبت های اخیرش 
تحریک آمیز بوده گفت: چه تحریکی؟ وقتی آقایان هرچه مطالب 
غیر واقعی می خواهند می گویند، اتفاقی نمی افتد اما تا من از مشکالت 
حرف می زنم، این حرف ها می شود تحریک آمیز؟ جدا از رویارویی دو 
قهرمان لیگ و جام حذفی ایران، سوژه اصلی بازی امشب رویارویی 
مجتبی جباری با استقالل است. وقتی باشگاه استقالل اعالم کرد 
که جباری را در لیست خروجی اش گذاشته خیلی ها باور نمی کردند 
که سرنوشت، کاپیتان آبی ها را از این تیم پس از 9 سال جدا کند اما 
سرانجام پس از ماه ها کشمکش که میان مدیران باشگاه استقالل 
و جباری به وجود آمد، دست سرنوشت این دو را از هم جدا کرد و 

شماره هشت راهی دیار زاینده رود شد. در حالی که پیش بینی می شد 
هر دو طرف ماجرا در زمان باقی مانده تا بازی حساس هفته دوم 
سکوت کنند، اما برخالف پیش بینی ها مصاحبه جباری با واکنش 
باشگاه استقالل روبه رو شد به طوری که برخی منابع خبری از ارسال 
نامه ی این باشگاه به کمیته انضباطی خبر دادند؛ نامه ای که بر اساس 
آن استقالل کاپیتان سابقش را به بیان اظهارات تحریک آمیز متهم 
کرده است.مجتبی جباری در واکنش به این نامه گفت: چه تحریکی؟ 
آن ها هر حرفی می خواهند می زنند و حرف های غیر واقعی را با ایجاد 
جریانی به هواداران القا می کنند، اتفاقی نمی افتد اما همین که من 
چیزهایی را می گویم که سال ها در باشگاه استقالل به چشم دیده ام 

حرف هایم می شود تحریک آمیز؟! 

مدافع تیم فوتبال س��پاهان معتقد اس��ت جدال تیمش با 
اس��تقالل در هفته دوم لیگ برتر، س��وپرجام فصل گذش��ته 

رقابت های باشگاهی ایران است 
که از این حیث حساس��یت دارد.

ه��ادی عقیل��ی ، درب��اره جدال 
تیم ه��ای فوتب��ال س��پاهان و 
استقالل دو مدعی قهرمانی لیگ 
امس��ال در هفت��ه دوم رقابت ها، 
اظهار کرد: بازی حساس و مهمی 
خواهد بود و به نظر من چون این 
دو تیم در اوایل لیگ س��یزدهم 
و در هفت��ه دوم مقاب��ل هم قرار 

می گیرند، این مسابقه به نوعی سوپرجام فصل گذشته است. 
استقالل قهرمان لیگ و سپاهان قهرمان جام حذفی بود که 
تقابل شان از این حیث می تواند جذاب باشد.وی افزود: استقالل 
در ورزش��گاه آزادی و دراولین بازی که در لیگ امسال مقابل 
هوادارانش انجام می دهد قطعا به دنبال پیروزی خواهد بود و 
س��پاهان برای ماندن در کورس قهرمانی و رتبه های باالیی 
جدول به هیچ وجه نمی خواه��د امتیازهای این بازی مهم را 

از دس��ت بدهد. ش��خصا انگیزه باالیی برای این بازی دارم و 
فکر می کنم سایر بازیکنان هم همینطور باشند.عقیلی در پاسخ 
ب��ه این که آیا حض��ور بازیکنان 
فصل گذش��ته اس��تقالل چون 
مجتبی جب��اری و علی حمودی 
درسپاهان به حساسیت این بازی 
می افزاید، گفت: فوتبال حرفه ای 
دیگر چنین مسایلی را برنمی تابد. 
تقریبا  اینچنینی  حساسیت های 
از فوتبال رفته و نمی تواند ایجاد 
هیجان کند. جب��اری و حمودی 
در اس��تقالل زحمت کشیده اند و 
در آن طرف بازیکنانی بودند که درس��پاهان تالش می کردند 
و اکنون برای اس��تقالل بازی می کنند. فکر نمی کنم مسابقه 
دو تیم از این حیث تحت تاثیر قرار بگیرد یا خود این بازیکنان 
چنین باشند.مدافع سپاهان درباره پیروزی هفته نخست تیمش 
مقابل تیم قدرتمند فوالد نیز تصریح کرد: خوشحالیم که در آن 
بازی به پیروزی رس��یدیم و فقط حیف که تماشاگران مان در 

ورزشگاه حضور نداشتند. هر دو تیم خوب بازی کردند. 
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دوخبرازتیم
فوتبالذوبآهن

تیم فوتبال ذوب آهن برای برطرف کردن ضعف خود 
در درون دروازه با دو گزینه خارجی که اهل کشور کرواسی 
هستند مذاکراتی را انجام داده است.در صورت نهایی شدن 
مذاکرات یکی از این دروازه بان ها طی چند روز آینده به 
ایران س��فر می کند تا با این باشگاه قرار داد ببندد.هنوز 
مسئوالن ذوب آهن با هیچ کدام از این دو بازیکن به توافق 
نهایی نرسیده اندهمچنین تیم فوتبال ذوب آهن برای دیدار 
فرداشب برابر پرسپولیس تهران سه تن از بازیکنان خود را 
در اختیار ندارد.سینا عشوری و محسن بیاتی نیا به دلیل 
محرومیت و کاسپاروف به دلیل مصدومیت نمی توانند 

برای تیم خود در این مسابقه به میدان بروند.

سرمربیتیمملیبسکتبال:

مدعیقهرمانیهستیم
س��رمربی تیم ملی بس��کتبال ایران در نشستی 
خبری بازیکنانش را مدعی قهرمانی در آسیا معرفی 
کرد.مهمد بچیروویچ پیش از آغاز بیست و هفتمین 
دوره مس��ابقات قهرمانی بسکتبال آسیا در فیلیپین 
در نشست خبری شرکت کرد و درباره وضعیت تیم 
ملی ای��ران حرف زد. او در ای��ن کنفرانس خبری، 
گفت: ما ش��رایط خوبی داری��م و مدعی قهرمانی 
هس��تیم، اما باید بگویم که چن��د تیم دیگر نیز در 
آسیا بس��یار قدرتمند هستند. هش��ت تیم دیگر در 
این تورنمنت مهم حض��ور دارند که برای پیروزی 
و موفقیت در قهرمانی آس��یا وارد میدان می شوند.

س��رمربی تیم ملی بسکتبال ادامه داد: در این دوره 
رقابت های خوبی در قهرمانی آس��یا داریم. حضور 
تیم ه��ا و مربیان خوب در این رقابت هیجان انگیز 
اس��ت و به همین دلیل باید از تمام توانایی هایمان 
اس��تفاده کنیم و نتیجه  بگیری��م. تاکید می کنم که 
هش��ت تیم دیگر در آس��یا برای ب��رد وارد میدان 
می شوند.بچیروویچ با اشاره به حامد حدادی و نقش 
پررنگ او در موفقیت تیم ملی در قهرمانی آس��یا، 
اظهار کرد: حامد حدادی بازیکن با استعدادی است، 
ولی او کم تجربه است. من زمان زیادی را در طول 
روز به او اختص��اص می دهم تا با او صحبت کنم، 
چراکه او باید در لحظه های حساس بهترین تصمیم 
و عملکرد را داش��ته باشند. به هر حال فشار زیادی 
در این مس��ابقات بر روی او خواهد بود. در استعداد 
و توانای ه��ای حامد هیچ ش��کی ن��دارم،  اما مهم 
اینجاس��ت که او از اس��تعدادهایش چطور استفاده 
می کن��د. او بازیک��ن بزرگی اس��ت و همه رویش 
تمرکز دارند و به همی��ن دلیل باید خیلی حرفه ای 

رفتار و بازی کند..
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آفتابی

پيامبر اكرم)ص( :هر كس در ماه رمضان آمرزيده 
نشود ، پس در كدام ماه آمرزيده مى شود؟!

نم��ای خارج��ی ی��ک س��اختمان جراحی در 
مکزیکوس��تی توانای��ی واکنش ب��ه دود را با 

شکستن آن به مواد ایمن تر و کوچک تر دارد.
به گزارش ایسنا، شرکت »تأسیسات زیبا« واقع 
در برلین این نمای خارجی را برای بیمارستان 
عمومی »دکت��ر مانوئل گئا گونزالز« س��اخته 

است.
طراح��ان ب��ا اس��تفاده از کاش��ی هایی به نام 
Prosolve۳70e نمای ساختمان مزبور را 
ساخته اند. این کاشی ها حاوی دی اکسیدتیتانیوم 
هس��تند که در س��اخت کرم ضدآفتاب به کار 
می رود.هنگامی که نور خورشید به کاشی های 
س��اختمان برخ��ورد می کند، دود ب��ا این ماده 
واکن��ش نش��ان می دهد.ای��ن واکنش موجب 
شکس��تن آالینده ها به م��وادی مانند نیترات 
کلسیم، دی اکسیدکربن و آب می شود که کمتر 
سمی هستند.کاشی های انحنادار با بافت باز به 
گسترش این واکنش ها در سطح 27 هزار فوت 

مربعی کمک می کنند.
انتظار می رود این سازه که در ماه آوریل افتتاح 
شده، به شکستن دود با همین کیفیت در آینده 
ادامه دهد.طرح این نما با الهام از اشکال طبیعی 
ساخته ش��ده و ظاهر آن به مرجان ها شباهت 
دارد.به گفته طراحان، ساختمان آن ها اثر تقریبًا 
هزار وسیله نقلیه را که روزانه از مقابل آن عبور 
می کنند، خنثی می کند.این س��ازه همچنین به 
کنترل آب وهوایی و فیلتراسیون نور کمک کرده 

و هزینه های ساختمان را کاهش می دهد.
آلودگی در مکزیکوس��یتی در س��ال ۱98۶ در 
وحش��تناك ترین وضعیت خود بود.گرچه از آن 
زمان تاکنون کیفیت هوا ارتقا پیدا کرده، اما در 
ح��ال حاضر بیش از ۴.۵ میلیون خودرو در این 
شهر ثبت نام شده اند و این رقم در حال افزایش 
است.مقامات دولت عالقه مند است بداند نمای 
ساختمانی مزبور چگونه عمل می کند زیرا این 
طرح بخشی از سرمایه گذاری 20 میلیارد دالری 

در زیرساخت بهداشتی مکزیکوسیتی است.

ازگوشهوکناردنیا

ساختمانی که 
به دود حساس است

مرا بخوانید
تا شما را اجابت کنم

همانا این س��خن را پیاپی، آی��ه ای پس از آیه 
ای دیگر و سوره ای پس از سوره دیگر به آنان 
رساندیم، شاید متوجه شوند و دریابند× گروهی از 
کسانی که پیش از نزول قرآن کتاب آسمانی به 
آنان دادیم، به قرآن ایمان می آورند.×و هنگامی 
که قرآن بر آنان تالوت ش��ود می گویند: ما به 
این قرآن ایمان داریم. این حق است و از سوی 
پروردگارمان آمده است. ما پیش از آنکه قرآن 
نازل ش��ود، در برابر آن تسلیم بودیم×)ترجمه 

آیات شریفه ۵۱ تا ۵۳ سوره مبارکه قصص(
و همان دم که منافقان و کسانی که در دلهایشان 
بیماری ریشه کرده بود و سست ایمان بودند، می 
گفتند: خداوند با نوید پیروزی ما را خام کرد و ما را 
جز به فریب وعده نداد و پیامبرش نیز چنین کرد× 

)ترجمه آیه شریفه ۱2 سوره مبارکه احزاب(
آن روز که صورت هایش��ان در آتش زیر و رو 
می ش��ود، می گوین��د: ای کاش خدا را فرمان 
می بردی��م و از پیامبرش اطاعت می کردیم× 
و خواهن��د گف��ت: پ��روردگارا، ما از س��ران و 
کهنس��االن خود پیروی کردیم و آنان ما را از 
راه راست به گمراهی کشاندند.× پروردگارا، آنان 
را از ای��ن عذاب دو چندان ده، چرا که هم خود 
گمراه بودند و هم ما را به بیراه بردند، و آنان را 
لعنت کن، لعنتی بزرگ، که ذره ای از رحمت تو 
نصیبشان نشود×)ترجمه آیات شریفه۶۶ تا ۶8 

سوره مبارکه احزاب(

آدم��ی برای یافتن گم ش��ده اش با زبان و بی 
زبان در آس��تانه محبوب می ایستد و از او می 
خواهد. بس��یاری آن گونه او را می خوانند که 
خودش فرموده و نشان داده است. و چه بسا، آن 
گونه این نوشته را می خوانند که گویی عاشق 
آن هستند. آری عشق به کتاب آسمانی، عشق 
به خدای آسمان ها و زمین است. در طول تاریخ 
زبان و تفکر، کلم��ات مقدس از جانب حق در 
کتاب های آسمانی آمده تا بنی آدم رمز کلمات 
را برای همیش��ه داشته باش��د. پس آنهایی که 
پی��ش از قرآن نیز آش��نای کلمات بودند و می 
دانستند که سکوت جهان با کلمه شکسته شده 
و با همین کلمه آفرینش تداوم یافته است؛ سر 
تعظیم در برابر آخرین مجموعه فرستاده شده، 
فرود آوردند؛ باشد که رستگار گردند و خداوند را 

با با این کلمات آشنا و روشنا بخوانند.

23 رمــضــان 1434

این حق از سوی 
پروردگارمان آمده است

پژوهشگران آمریکایی دریافته اند، صفات شخصیتی هر فرد، حتی 
افراد مبتال به فشار خون  باال یا اسکیزوفرنی از روی دست خط قابل 

تشخیص است.
به گزارش ایسنا، بیش از پنج هزار صفت شخصیتی مرتبط با دست 
خط افراد وجود دارند و فاصله بین حروف، ارتباط بین حروف و شیوه 

امضا می تواند نشانگر خصوصیات اخالقی هر فرد باشد.
محققان می گویند: همچنین می توان برای تشخیص مشکالت 

سالمتی بالقوه فرد مانند ابتال به اسکیزوفرنی، فشار خون باال و میزان 
انرژی، دست خط فرد را مورد بررسی قرار داد. فرآیند آنالیز دست خط 
اصطالحا خط شناسی )graphology( نامیده می شود؛ در این 
فرآیند شبه علمی شیوه نگارش حروف و کلمات شامل اندازه حروف، 
فاصله بین کلمات، شیوه ارتباط بین دو یا چند حرف مختلف، میزان 
فشار برای نگارش بررسی شده و ویژگی های روانی حتی فیزیکی فرد 

تا حدود زیادی مشخص می شود.
اندازه حروف و فاصله بین کلمات

افرادی که حروف را بصورت ریز می نویس��ند، دارای شخصیت 
خجالتی، درونگرا و دقیق هستند؛ کسانی که حروف را بصورت بزرگ 
می نویسند، افرادی عاشق جلب توجه دیگران و برون گرا هستند و 
نوشتن حروف در ابعاد متوسط نشان دهنده سازگاری و اعتدال فرد 
است.افرادی که بین کلمات فاصله زیادی می گذارند، از آزادی خود 
لذت برده و از محصور شدن بیزار هستند؛ برعکس افرادی که کلمات 
را نزدیک به هم می نویس��ند، تحمل تنهایی را نداشته و تاحدودی 

فضول هس��تند. شیوه نگارش و کشیدگی حروفی مانند l  و e نیز 
وضعیت فکری فرد را نشان می دهد؛ اگر حلقه این حروف عریض 
باش��د، به معنای آرامش و فکر باز فرد است و حلقه تنگ و کوچک 

دیرباوری فرد را نشان می دهد.
محل قرار دادن نقطه هر حروف

قرار دادن نقطه بر روی حروف نیز دارای مفاهیم مختلفی است؛ 
نقطه باالی حروف نشانگر تخیل باالی فرد است، نقطه نزدیک به 
پایه حرف شخصیت سازمان یافته و همدالنه 

فرد را نشان می دهد.
نقطه در سمت راست حرف خصوصیت 
بچه گانه فرد را نشان می دهد و قرار دادن 
نقطه در سمت چپ به معنای تأخیر یا تعلل 

در انجام کار است.
میزان فشار وارده و سرعت 

نگارش
افرادی که موقع نوشتن فشار زیادی بر 
قلم وارد کرده و حروف و کلماتی ضخیم و 
پر رنگ می نویسند، افرادی متعهد و جدی 
در کار هستند، اما به انتقادات اهمیت نمی 
دهند؛ بر عکس افرادی که فش��ار کمی در 
هنگام نگارش وارد می کنند، از حس همدلی 

باال، اما انرژی کمی برخوردارند.
س��رعت نگارش آهس��ته ویژگی افراد 
متکی به خود و سازمان یافته است و نگارش 
سریع نشانه ای از بی حوصلگی و بیزار بودن از هدر دادن وقت فرد 
است. تغییرات چشمگیر در دست خط فرد در یک متن نیز دروغگویی 

فرد را نشان می دهد.
وضعیت سالمتی

افرادی که دچار فش��ار خون باال هستند، در هنگام نوشتن فشار 
زیادی بر قلم وارد کرده و نوشته های آنها بسیار پر رنگ است؛ این 
شیوه نگارش همچنین سطح انرژی بسیار باالی فرد را نشان می دهد.

نوشته های افراد مبتال به اسکیزوفرنی اغلب به سمت راست یا چپ 
منحرف می شوند؛ همچنین یکی از نشانه های اولیه بروز بیماری 
 micrographia آلزایمر نیز خط بسیار ریز و تنگ موسوم به

است.
شیوه امضا

امضاهای پیچیده و ناخوانا نش��انگر شخصیت مرموز، پنهان و 
نسبتاً غیر قابل درك فرد است؛ بر عکس امضای خوانا و تمیز میزان 

رضایتمندی و عدم تظاهر فرد را نشان می دهد.

طاووس مظهر خود نمایی برای جلب توجه خانم 
ها است. اما بر اساس تحقیقات جدید ماده طاووس 

بدون توجه به خود 
نمایی ها و زیبایی دم طاووس نر جفت 
خود را انتخاب می کند. در گذشته چنین 
تصور می ش��د که در رقابت طاووس 
های نر برای دل بردن از طاووس ماده 
آن نری موفق اس��ت ک��ه زیباتر و دم 
جذاب تری داش��ته باشد. نزدیک یک 
قرن و نیم است که همه چنین تصوری 

داشتند خوب چه کسی می داند که در ذهن طاووس های ماده چه می 
گذرد ؟ دانشمندان دانشگاه »دوك «و همچنین »یو سی دیویس« 
برای کشف  این مسئله  روی بدن تعدادی طاووس ماده چشم هایی 

نصب کردند تا از طریق این چشم های الکترونیک بتوانند دنیا را از 
دریچه چشم این جانور ببینند. جالب اینجاست که وقتی طاووس های 
نر و طاووس های ماده را کنار هم قرار 
دادند طاووس های ماده توجهی به بال و 
پرهای زیبای نرها نداشتند.طاووس های 
ماده وقت خود را بیش��تر صرف توجه 
به اطراف می کردند و فقط یک س��وم 
وقت آنها صرف توجه به خودنمایی نر ها 
شد. بر این اساس طاووس های ماده به 
خودنمایی های نر ها چندان عالقه مند 
نیستند. طاووس های ماده زمانی که پر های طاووس نر بسته و روی 
زمین بودند بیشتر به آنها توجه و نگاه می کردند تا زمانی که نر آنها را 

باز و خود نمایی می کرد.

به زودی نسل بعدی دیسک های سایز سی دی و دی وی 
دی بی��ش از ۳00 گیگابایت حجم خواهند داش��ت. به گزارش 
خب��ر آنالین، تیمی از س��ونی و پاناس��ونیک با اص��رار به ادامه 
زندگی دیس��ک های نوری، اعالم کردند به زودی بر اس��اس 

برنامه جدید، قصد س��اخت و تولید دی وی 
دی هایی در حج��م ۳0 گیگابایت را 

دارند.این تیم در کنفرانسی خبری 
اعالم کرد اولین دیس��ک های 
۳00 گیگابایتی سال 20۱۵ وارد 
بازار مصرف خواهد شد.آخرین 
فناوری عرضه شده در دیسک 

های نوری مربوط به سال 200۳ 
و عرضه دیس��ک ه��ای بلو- ری 

بوده است و از آن سال تاکنون فناوری 
جدیدی در این باره عرضه نش��ده است. حدود 

۱0 سالی است که از اولین نمونه عرضه شده بلو- ری 
می گذرد )س��ه س��ال قبل از آن نیز روی این فناوری کار شده 
اس��ت(. دو کمپانی س��ونی و پاناس��ونیک در عرضه فناوری و 
ساخت دیس��ک های نوری با تغییر در سایز و فرمت طلیعه دار 
ب��وده و هر دو دارای فناوری های منحصربفرد در این زمینه در 

جهان هس��تند. ابزار ذخیره سازی به صورت دیسک های نوری 
از سری LB-MD9 توسط پاناسونیک با حجم ۱00 گیگابایت 
به صورت دولبه س��اخته و عرضه شده است.همچنین سونی در 
س��پتامبر 20۱2 سیستم آرشیو از س��ری XDCAM را برای 
کمپانی های رادیویی و تلویزیونی معرفی کرد 
که هر ک��دام از کارتریج های درون آن 
2۵ گیگابایت اطالعات را ذخیره می 
کند و قابلیت ذخیره س��ازی ۳00 
گیگابایت تا ۱.۵ ترابایت را دارد و 
این در حالی است که چاره جویی 
پاناسونیک برای ذخیره سازی را تا 
۱80 ترابایت می رس��اند.گفته می 
شود دیس��ک های ۳00 گیگابایتی 
که در س��ال 20۱۵ م��ی آید ضد آب 
و ضد خش بوده و اطالعات ذخیره ش��ده 
روی آن دوام بیش��تری خواهد داش��ت.باید دید 
چگونه س��ایر کمپانی ها به این س��مت حرکت خواهند کرد و 
چگونه به این فناوری پاسخ خواهند داد.آیا ما به دنیای درایو ها 
باز خواهیم گشت؟ آیا سونی و پاناسونیک، هر دو به تنهایی این 

پروژه را جلو خواهند برد؟

تشخیصمشکالتسالمتیازرویدستخط

دم طاووس های نر، طاووس های ماده را 
تحت تاثیر قرار نمی دهد

دیسکهاییباظرفیت۳00گیگابایت

Online

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی 
شهرداری شاهین شهر

آگهی مزایده عمومی نوبت اول

سللازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهین شهر به استناد مصوبه شماره 
2767/ش مورخ 92/1/24 شللورای محترم اسللالمی شللهر در نظر دارد 
تجهیز و بهره برداری گیم نت بوسللتان مادر را به  مدت یکسللال به افراد 

نوبتدوم

روابط عمومی 
سازمان رفاهی 
تفریحی   
شهرداری 
شاهین شهر    
      

واجد شللرایط واگذار نماید. متقاضیان می بایسللت تا پایان وقت اداری روز 
چهارشنبه مورخ 92/5/16 جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادها 
و تا پایان وقت اداری روز پنجشللنبه مورخ 92/5/17 جهت تحویل اسناد مزایده به 
دبیرخانه سازمان رفاهی واقع در فرعی 2 خیابان بهداری یا به سایت این سازمان به 

آدرس: www.refahi.shaahinshahr.com مراجعه نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

ناصر نفری- شهردار شاهین شهر

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شماره 2658/ش مورخ 92/1/24 
شللورای محترم اسللالمی شللهر در نظر دارد عملیات موضوعات ذیل را به 
پیمانللکاران واجد شللرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت کسللب اطالعات 

شهرداری 
شاهین شهر

نوبتدوم

بیشتر و اخذ اوراق مناقصه می بایستی در ساعت اداری به واحد حسابداری شهرداری 
مراجعه و پیشللنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 92/5/20 
به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند . شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها 

مختار است.
اعتبارموضوعردیف

7/500/000/000 ریالعملیات مقاوم سازی قنات های سطح شهر1

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری مبارکه
موضوع:

برآورداعتبار)ریال(عنوانپروژهردیف

1
عملیات مدیریت، نگهداری، حفظ و حراست، اصالح و توسعه از اعیان، عرصه و 
تاسیسات فضای سبز پارک اسماعیل ترخان، بلوار شیخ صدوق و پارک میدان 

دفاع مقدس
1/624/514/850

عملیات مدیریت، نگهداری، حفظ و حراست، اصالح و توسعه از اعیان، عرصه و 2
2/194/105/508تاسیسات فضای سبز پارک گل نرگس ، شهدای زینلی و بلوار خیام

عملیات مدیریت، نگهداری، حفظ و حراست، اصالح و توسعه از اعیان، عرصه و 3
1/800/228/850تاسیسات فضای سبز پارک ساحلی سرارود و بلوار امام خمینی )ره(

شرایط متقاضیان:
الف( کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای تایید صالحیت و رتبه بندی معتبر با رعایت ظرفیت خالی )مجاز( 

ارجاع کار
ب( داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با پروژه مذکور

ج( توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد
مبلغ و نوع تضمین: 5 درصد مبلغ کل برآورد اعتبار، بصورت ضمانتنامه بانکی یا سللپرده نقدی در وجه 

شهرداری مبارکه
محللل دریافت اسللناد مناقصلله: مبارکلله- میدان انقللالب- سللاختمان شللهرداری- امللور قراردادها                                                      

) 5222021-0335( با ارائه معرفی نامه کتبی
مبلغ خرید اسناد مناقصه: مبلغ  400/000 ریال جهت هر پروژه

تاریخ فروش اسناد مناقصه: در ساعات اداری تا روز پنج شنبه مورخ 92/5/24
مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات به دبیرخانه شهرداری: تا ساعت 12 بعدازظهر روز های 92/5/28 و 

92/5/29
زمان بازگشللایی پیشللنهادات : راس سللاعت 17 روز چهارشللنبه مورخ 92/5/30 در محل ساختمان 

شهرداری
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.

جواد جمالی – شهردار مبارکه

آگهی مناقصه عمومی

نوبتاول


