
 لیگ در انتظار آقایی
 دوباره اصفهانی ها

رئیس جمهور چقدر حقوق 
می گیرد؟ 

 عصر جمعه اصفهان
 بارانی می شود

آغازهفته بیست ویکم لیگ برتر

کارشناسان پیش بینی کردند 

هفت��ه بیس��ت ویکم لیگ 
و  پرس��پولیس  برت��ر، 
استقالل به مصاف تیم های 
هفده��م و هجدهم جدول 
لی��گ می روند. از س��وی 
دیگر سپاهان احیا شده با 
کرانچار به مصاف شهرداری 

تبریز دراصفهان می رود.

 حق��وق نگرفت��ن محمود 
نه��اد  از  احمدی ن��ژاد 
ریاست جمهوری موضوعی 
اس��ت که برخی نزدیکان 
وی اخی��راً در رس��انه های 
گروهی، از آن به عنوان یکی 
از ویژگی های ساده زیستی 
رئیس جمهور یاد کرده اند. 
 14684000000000«

تومان«؛ یک بار صفرهای این عدد را دقیق بشمارید؛ نترسید!

نمایشگاه عکس انارآیاشرق اصفهان با آالینده ها خداحافظی می کند؟
دراصفهان  

+Photo
اعتراض کارگران به تعطیلی کارگاه ها

 مطمئنم امام صدر
2 زنده است

 برنده کن در
5 ایران
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خواهر خوانده های 

اصفهان ، زیاد می شوند 

مرا کناربگذارید 
دستتان را می بوسم 

در مورد مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، برای افزایش نرخ سود بانکی 
به باالتر از نرخ تورم و تأیید آن توسط رئیس جمهور، منتظر اعالم نظر 

دولت هستیم، اما دست کسی که مرا برکنار کند، می بوسم.

پایان بدون 
ممیزی تا ثریا
مدیر روابط عمومی ش�بکه یک ضمن تأیید 
خبر پخش قس�مت پایانی مجموعه تا ثریا، 
هرگونه اصالح�ات و ممی�زی آن را تکذیب 
کرد.س�میرا رس�تمی، مدیر روابط عمومی 
ش�بکه یک درباره  پای�ان زود هنگام پخش 
مجموعه تلویزیونی تا ثریا که ش�ائبه حذف 
بخش های�ی از ای�ن مجموع�ه را ب�ه وجود 
آورده اس�ت، به مه�ر گفت: هیچ م�وردی از 
این مجموع�ه حذف نمی ش�ود اما امش�ب 
آخرین قس�مت س�ریال روی آنتن می رود.

6

3

2

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

4

5

 

Politic,Society,Cultural 
&  Sport Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه اجتماعی، 
سیاسی،فرهنگی،ورزشی 

پنج شنبه29 دی  1390 | 25 صفر 1433
شماره 706 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 706, Jan 19,2012
8Pages| 1000 Rls

آگهي مزایده فروش خودرو 
)شماره 90-17(

جمعیت هالل احمر اس�تان اصفه�ان در نظر دارد تعداد 24 دس�تگاه خودرو 
خارج از رده و فرسوده خود را از طریق برگزاري مزایده عمومي بفروش رساند 
عالقمندان به شرکت در مزایده مي توانند ضمن بازدید از خودروها حداکثر تا 
تاریخ 90/11/11 جهت دریافت اسناد مزایده با در دست داشتن فیش واریزي 
به مبلغ 100/000 ریال به حس�اب جام ش�ماره 12244112/91 بانک ملت کلیه 
شعب سراسر کشور به نام جمعیت هالل احمر به دبیرخانه جمعیت هالل احمر 
اس�تان واقع در بلوار آیینه خانه مراجعه نمایند. آخرین مهلت تحویل اسناد 
به دبیرخانه: حداکثر تا پایان وقت اداري م�ورخ 90/11/13 هزینه درج آگهي 
در روزنامه به عهده برنده مزایده مي باش�د. به اسناد ارسالي ناقص و یا اسناد 

ارسالي پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
معاون اداري و پشتيباني

آگهي مزایده فروش خودرو 
)شماره 90-17(

جمعیت هالل احمر اس�تان اصفه�ان در نظر دارد تعداد 24 دس�تگاه خودرو 
خارج از رده و فرسوده خود را از طریق برگزاري مزایده عمومي بفروش رساند 
عالقمندان به شرکت در مزایده مي توانند ضمن بازدید از خودروها حداکثر تا 
تاریخ 90/11/11 جهت دریافت اسناد مزایده با در دست داشتن فیش واریزي 
به مبلغ 100/000 ریال به حس�اب جام ش�ماره 12244112/91 بانک ملت کلیه 
شعب سراسر کشور به نام جمعیت هالل احمر به دبیرخانه جمعیت هالل احمر 
اس�تان واقع در بلوار آیینه خانه مراجعه نمایند. آخرین مهلت تحویل اسناد 
به دبیرخانه: حداکثر تا پایان وقت اداري م�ورخ 90/11/13 هزینه درج آگهي 
در روزنامه به عهده برنده مزایده مي باش�د. به اسناد ارسالي ناقص و یا اسناد 

ارسالي پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
معاون اداري و پشتيباني

آگهي مناقصه
اداره کل کمیت�ه ام�داد ام�ام خمین�ی)ره( اس�تان 
چهارمحال و بختیاری در نظ�ر دارد برگزاری آزمونها 
و خدمات آموزشی به واجدین شرایط در کنکور سال 
90-91 و کالس ه�ای تقویتی را از طری�ق مناقصه به 
موسسه آموزشی واجد شرایط واگذار نماید،واجدین 
ش�رایط جهت اط�الع از چگونگی برگ�زاری مناقصه 
به نش�انی اینترنتی http://iets.mporg.ir و یا به 
آدرس شهرکرد – دروازه س�امان – مجتمع ادارات – 
اداره کل کمیته امداد امام )ره( استان – اداره تدارکات 
مراجع�ه و یا با ش�ماره تلف�ن 03812261819 تماس 

حاصل نمایند.
الزم به ذکر است مهلت ش�رکت در مناقصه از تاریخ 
1390/10/28 لغای�ت 1390/11/1 می باش�د و آخرین 
مهلت تحویل پاکات 1390/11/11 و بازگشایی پاکات در 
تاریخ 1390/11/12 برگزار می گردد. ضمنًا کلیه هزینه 
های مناقصه اعم از هزینه کارشناس�ی و چاپ آگهی 

بعهده برنده مناقصه می باشد. 
اداره کل کميته امداد امام خمينی)ره( استان 

چهارمحال و بختياری 

نوبت دوم 



 حق��وق نگرفتن محم��ود احمدی ن��ژاد از نهاد 
ریاس��ت جمهوری موضوعی اس��ت ک��ه برخی 
نزدیکان وی اخی��راً در رس��انه های گروهی، از 
آن به عنوان یکی از ویژگی های س��اده زیستی 

رئیس جمهور یاد کرده اند.
»14684000000000 توم��ان«؛ یک ب��ار 
صفرهای این عدد را دقیق بش��مارید؛ نترسید! 
اختالس ت��ازه ای ب��ا صفرهای پرش��مار اتفاق 
نیفتاده! بلک��ه این رقم، مجم��وع اعتبار حقوق 
و مزایای مستمر دستگاه های دولتی در بودجه 

539 هزار میلیارد تومانی سال 90 است.
برای من و شمایی که ش��اید درآمد ماهانه مان 
 به 500 ه��زار تومان هم نرس��د، ش��اید مبلغ 
پنج میلیون تومانی حقوق در ماه، ش��گفت آور 
باشد ولی حواسمان را جمع کنیم که این عدد، 
آن قدرها هم باال نیست. یک مدیر ارشد، با همه 
آبرو و سابقه اش در این مقام و پست قرار گرفته 
و پول همین ها را )به ع��الوه تجربه( می گیرد و 
شاید روزی روزگاری با یک اش��تباه کوچک یا 
از سر یک تصمیم ش��تابزده، عزل شود. )همین 

ماجرای اختالس یا برکناری ناگهانی برخی وزرا 
را به یاد آورید!(

به گزارش همش��هری آنالین ،نزدیکان رئیس 
جمهور، تأکید دارند که او به حقوق معلمی اش 
در دانش��گاه بس��نده کرده و با آن امرار معاش 
می کند. بر اس��اس قانون اس��تخدامی کشور، 
احمدی نژاد به  واسطه شغل دولتی دوم، از شغل 
اول »باال ترین حقوق آن س��ازمان« را دریافت 
می کند؛ یعنی حقوق استاد تمامی در دانشگاه 
علم و صنعت که حدود س��ه میلیون تومان در 

ماه است. 
با توجه ب��ه این که درآم��د س��رانه، مهم ترین 
شاخص سنجش رفاه مردم محسوب می شود،  
می توانیم این رقم را با درآمد س��رانه هر ایرانی 
یعنی 476 هزار تومان در ماه مقایس��ه کنیم و 
ببینیم که حقوق احمدی نژاد، حدود شش برابر 
درآمد س��رانه هر ایرانی اس��ت.به نظر می رسد 
حامیان دولت، اشتباه بزرگی را در راه نشان دادن 

ساده زیستی رئیس جمهور در پیش گرفته اند.
 هر چند حت��ی از نظر منتقدی��ن دولت، میزان 

حق��وق احمدی نژاد محل مناقش��ه نیس��ت و 
زندگی کردن در رفاه و آسایش، یکی از شرایطی 
اس��ت که رئیس جمهور هر کشوری باید داشته 
باشد تا بتواند بدون دغدغه، امرار معاش کرده و 

به مسائل مهم کشور رسیدگی کند.

بفرمایید صبحانه!
»محمود احمدی نژاد همچنان از گرفتن حقوق 
ماهانه ریاست جمهوری اجتناب می کند«. این 
خبری بود که وب س��ایت عصر ای��ران چندی 
قبل به منظور برش��مردن ویژگی های اخالقی 
منحصربه فرد احمدی نژاد منتشر کرد و به این 
ترتیب سفره صبحانه حقوق رئیس جمهوری در 

ایران پهن شد.
این سایت حامی دولت به نقل از یک منبع آگاه 
نوش��ت: »احمدی نژاد همانن��د دوران تدریس 
در دانش��گاه، به حق��وق معلمی بس��نده کرده 
اس��ت. رئیس جمهور حتی حق مأموریت های 
متعارف خود را نیز دریافت نمی کند. درحالی که 
اگر بخواه��د فقط حق مأموریت ه��ای خارج از 

کش��ور را با اش��ل قانونی بگیرد، دریافت قابل 
توجهی خواهد بود.«آن چه در این سفره، جلب 
توجه می کند، نه انتش��ار خبر حق��وق نگرفتن 
احمدی نژاد، بلک��ه مطرح کردن موضوع حقوق 
نگرفت��ن رئیس جمه��ور و ارتب��اط دادن آن با 

خدمتگذاری دولت است.
 به نوشته عصر ایران، این منبع آگاه اضافه کرده 
است: »رئیس جمهور، حتی به وزیران نیز توصیه 
کرده اس��ت از گرفتن اضافه کار و حق مأموریت 
خودداری کرده و به حقوق ماهانه خود بس��نده 
کنند؛ زیرا هر کاری که در مرکز یا خارج از آن و 
در اوقات اداری و غیر  آن انجام می دهند، چیزی 
جز انجام وظیفه نیس��ت و در دولت خدمتگذار 
نباید برای انجام وظیفه، دریافتی مازاد داشت«.

اما انتش��ار خبرهای مربوط ب��ه حقوق نگرفتن 
احمدی نژاد به این یک خبر ختم نمی شود.

 برخی س��ایت های حامی دول��ت، رقم حقوق 
دریافتی احمدی نژاد را با حقوق رئیس جمهور 
کشورهای دیگر مثل آمریکا مقایسه کرده اند تا 
نش��ان بدهند حقوق رئیس جمهور ایران بسیار 
ناچیز اس��ت. چنان که در وب��الگ جنبش 25 
میلیون��ی حامیان گفتمان عدالت آمده اس��ت: 
»مقایسه عملکرد سیاس��ت مداران آمریکایی با 
دولتمردان ایرانی نشان می دهد که چه تفاوت 
فاحش��ی بین این دو وج��ود دارد« .برای مثال 
حقوق باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا ماهی 
660 ه��زار دالر )معادل 660 میلی��ون تومان( 
اس��ت در حالی که حقوق محمود احمدی نژاد، 
رئیس جمهور ایران س��ه ه��زار دالر در ماه )3 
میلیون تومان( است.  یعنی حقوق احمدی نژاد، 
نیم درصد حقوق اوباما است! ولی طبق معمول 
آمار حامیان احمدی نژاد غلط است، چراکه در 
وب س��ایت های معتبر اقتصادی جهان از جمله 
»اکونومیست« نوشته شده، حقوق باراک اوباما 
400هزار دالر در سال است.به هر جهت از آمار 
غلط مربوط به حقوق ساالنه اوباما که بگذریم به 
رهبران کشورهایی می رسیم که حتی بیشتر از 
اوباما حقوق می گیرند. برای مثال باالترین مقام 
سیاسی در هنگ کنگ، حدود 513 هزار دالر در 

س��ال دریافتی دارد. حتی حقوق رهبر کنیا هم 
حدود 427هزار دالر در سال است. 

رفاه رئیس جمهوری
در جدولی که »اکونومیس��ت« در تاریخ پنجم 
جوالی سال 2010 منتشر کرده، میزان درآمد 
رهبران کشورهای مختلف دنیا با درآمد سرانه 
مردم کشورشان مقایسه شده است. این جدول 
نش��ان می دهد رهبر کنی��ا با حقوق��ی معادل 
427هزار دالر در سال 240 برابر درآمد سرانه 
مردمش دریاف��ت می کند. رهبران س��نگاپور، 
اندون��زی و آفریقای جنوبی هم ب��ا درآمدهای 
فاصله دار از مردم کشورشان، حکومت می کنند.

حاال کافی اس��ت نگاهی به آمار مرکز آمار ایران 
داش��ته باش��یم تا درآمد س��رانه هر ایرانی را به 
دس��ت آوریم و با حقوق حدود 3 میلیون تومانی 
رئیس جمهور کش��ورمان مقایسه کنیم.این آمار 
نش��ان می دهد بعد از اجرای قان��ون هدفمندی 
یارانه ها، درآمد سرانه هر ایرانی حدود 476 هزار 
تومان در ماه اس��ت.بر این اس��اس، احمدی نژاد 
حدود 6 برابر درآمد سرانه ایرانی ها حقوق دریافت 
می کن��د. اگر بخواهی��م رئیس جمه��ور ایران را 
به جدول تهیه ش��ده توس��ط اکونومیست وارد 
کنیم،  تقریباً می توانیم ادع��ا کنیم احمدی نژاد 
از رهبران کش��ورهای بریتانیا، تایوان، آرژانتین، 
کره جنوبی، لهس��تان، هندوستان و حتی چین 
درآمد بیش��تری دارد و در رده باالت��ری در این 
جدول قرار می گیرد. این درحالی است که اوباما 
هم با حقوق 400هزار دالری اش در سال، کمتر 
از 9 برابر درآمد سرانه مردمش حقوق می گیرد.

در نمودار اکونومیست،  احمدی نژاد پس از اوباما 
و تقریب��اً در کنار رؤس��ای دولت آلم��ان و ژاپن 
می نشیند. بنابراین به نظر می رسد، مقایسه صرف 
و مجرد عدد حق��وق دریافت��ی رئیس جمهور با 
همتایان غربی اش،  نمی تواند معیار درستی برای 
نشان دادن میزان برخورداری رفاه یا ساده زیستی 
وی باشد. ساده زیستی رئیس جمهور هر کشور در 
ساختار درآمد و قدرت خرید مردم کشور خودش 

معنا پیدا می کند.

دریافتی ماهانه احمدی نژاد ، برابررهبران آلمان و ژاپن 

رئیس جمهور چقدر حقوق می گیرد؟ 

رئیس مرکز پژوهش های مجلس :

اتفاقات اخیر نگران کننده است 

توکلی ، رئیس مرکز پژوهش های مجلس با انتقاد شدید از اتفاقات 
اخیر در کشور همچون رد صالحیت علی مطهری تحت عنوان عدم 
التزام به والی��ت فقیه، برخی موضع گیری ها را علیه کس��انی مانند 
حسین عالیی و عماد افروغ، تحت عنوان »دسته کشی به خانه عالیی 
و قشون کشی به صداوسیما علیه افروغ« مورد انتقاد قرار داد و گفت: 
هجمه هایی که این روزها به بهانه دفاع از والیت فقیه که افتخار فقه 

سیاسی اسالم است پیش آمده،  نگران کننده است.
احمد توکلی تصریح کرد: در روزهای اخیر، اتفاقاتی در کشور می افتد 

که در آستانه انتخابات کمی نگران کننده است.
وی افزود: انتخابات اقتضا می کند،  فضای آزاد سیاسی حس شود و 
مسائلی پیش نیاید که محیط عمومی انتخابات را بسته نشان دهد. 

توکلی در پایان گفت: من متن کامل سخنان و مصاحبه برنامه دکتر 
افروغ را خواندم و آن را مواضعی علمی و اسالمی یافتم و مشکلی در 
آن ندیدم، گرچه اگر مشکلی هم می داشت حق پرخاش و تظاهرات 
نداریم به ویژه در وضعیت فعلی، بحث علمی، جواب علمی می خواهد.

قائم مقام حزب مؤتلفه اسالمی :

کاندیداها دکان دو نبش نزنند

بادامچی��ان ،قائ��م مق��ام ح��زب مؤتلف��ه اس��المی گف��ت: 
ظاه��را برخی ه��ا تصمی��م دارن��د، دکان دو نب��ش داش��ته 
باش��ند، یک نبش ای��ن ط��رف ب��ازار انتخاب��ات و ی��ک نبش آن 
 ط��رف ب��ازار انتخاب��ات و از ای��ن راه ب��ه مجل��س آینده برس��ند.

اس��داهلل بادامچیان با بیان این موضوع، گفت ک��ه نباید عده ای فکر 
کنند می توانند با هدف کس��ب رأی در همه فهرست های انتخاباتی 

حضور داشته باشند تا به هر طریق به مجلس راه پیدا کنند. 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسالمشهر در مجلس هشتم 
به اظهارات اخیر عسگر اوالدی درباره تک لیستی بودن جبهه متحد 
اش��اره کرد و افزود: نظر جبهه متحد که تا االن توس��ط عناصر مؤثر 
کمیته اعالم شده است، حکایت از این دارد که اگر نامزدی در لیست 

دومی حضور داشته باشد در لیست جبهه متحد نخواهد بود.
 گفتنی اس��ت، رقابت حدود س��ه ه��زار  نامزد انتخاب��ات دوره نهم 
مجلس شورای اس��المی، تنور انتخاباتی احزاب را بیش از پیش داغ 

کرده است.

نائب رئیس مجلس :

 انشاهلل دولت الیحه را بیاورد 

جلس��ات علن��ی مجل��س در هفت��ه آینده تش��کیل نخواهد ش��د 
تا نمایندگان برای سرکش��ی به ح��وزه انتخابی��ه بروند.به گزارش 
خبرآنالین، محمدرضا باهنر که در غیاب الریجاني، ریاس��ت جلسه 
ظهردیروز را بر عهده داشت، پیش از اعالم زمان پایان جلسه خطاب 
به مردم و نمایندگان گفت: با دولت، رایزني هایي انجام ش��ده حتي 
خود من با معاون پارلمان��ي صحبت کردم که اگ��ر دولت مي تواند 
الیحه بودجه را هفته بعد به مجلس ارائه دهد، ما جلسات هفته بعد 

را تعطیل نکنیم.
وي با بیان اینکه دولت پاسخي به این س��ؤال مجلس نداده است، از 
تعطیلي هفته آینده مجلس خبر داد و گفت: به این ترتیب جلس��ه 
بعدي مجلس 9 بهمن تشکیل مي ش��ود. انشاهلل دولت هم با بیش از 

یک ماه ونیم تأخیر در 10 بهمن الیحه بودجه را بیاورد! 
گفتنی است این نخستین بار نیست که دولت در ارائه الیحه بودجه 
تأخیر کرده است و سال گذشته هم درگیری بین مجلس و دولت در 

این خصوص وجود داشت.

اخبار کوتاه

 مطمئنم امام صدر
 زنده است 

 عراقی ها خواستار
 اخراج منافقین

عدنان منصور، وزیر خارج��ه لبنان، در بدو ورودش ب��ه لبنان پس از 
س��فر به لیبی گفت، مطمئن است امام موس��ی صدر و دو همراهش 

همچنان زنده اند.
منصور در مصاحب��ه ای تلویزیونی اف��زود:» مقام��ات لیبیایی آماده 
همکاری نزدیک برای پیگیری سرنوشت امام موسی صدر هستند. ما 
مطمئن هس��تیم که امام و همراهانش زنده اند.« وی همچنین اعالم 
کرد که عبدالرحیم الکیب، نخس��ت وزیر لیبی، دس��تور داده است تا 

مسئله امام موسی صدر در صدر اولویت ها قرار گیرد.
عدنان منصور روز چهارش��نبه گذش��ته برای پیگیری پرونده ربودن 
امام موسی صدر در راس هیئتی عالی رتبه از لبنان وارد لیبی شد. این 

اولین سفر یک مقام رسمی لبنان به لیبی در سی سال گذشته است.
امام موسی صدر رهبر عالی مرتبه، کاریزماتیک و روحانی لبنان و دو 
همراهش در سال 1978 به دعوت رسمی معمر قذافی به لیبی سفر 

کردند ولی از آن زمان هیچ خبری از این سه نفر در دست نیست. 

اعضای ائتالف دولت قانون و جریان صدر، با اشاره به حمایت برخی از 
کشورهای عربی از ادامه حضور منافقین، ضرورت اخراج این گروهک 
 تروریس��تی را که مش��کالت فراوانی برای ملت و دول��ت عراق ایجاد 

کرده، مورد تأکید قرار داده اند. 
به گزارش خبرگزاری مهر "اسماء الموسوی" عضو ائتالف ملی عراق، 
اعالم کرد: برخی کشورهای همس��ایه و حتی منطقه ای، پیوندهای 
محکمی با منافقین دارند.عضو فراکسیون "االحرار" وابسته به جریان 
صدر بیان کرد: »همه اعضای منافقین باید از عراق اخراج شوند تا باری 
بر دوش کش��ور نگذارند، زیرا عراق به اندازه کافی با فشارهای داخلی 

و خارجی روبرو است.«
از س��وی دیگر "ش��اکر الدراجی" عضو ائتالف دولت قانون نیز گفت : 
»برخی کشورهای همس��ایه، خواهان ادامه حضور منافقین در عراق 
هستند و برای رس��یدن به هدف خود، به س��ازمان ملل متحد برای 

تمدید حضور طوالنی مدت آنها، فشار وارد می کنند.

اخبار ویژه

چهره روز
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2 اگر راه ترور باز شد میلیون ها 
مسلمان انتقام می گیرند 

آیت اهلل آملی الریجانی 
 رئیس قوه قضاییه 

غربی ها بای��د بدانند که اگ��ر راه ترور باز ش��د؛ حتماً الزم نیس��ت که 
ایران انتقام خون جوانان و دانش��مندان هس��ته ای خود را بگیرد، بلکه 
در آن ص��ورت میلیون ه��ا 
مس��لمان در سراسر جهان 
خودش��ان راه مقابله با این 
 تروره��ا را خواهن��د یافت.

اگر ب��ه مس��لمانان فش��ار 
آورده ش��ود و جوانان آنان 
ترور ش��وند آنگاه راهی باز 
خواهد شد که سرانجامش 
منجالب��ی ب��رای غربی ها 

خواهد بود.

 پیگیری ترور اخیر بر عهده وزارت 
اطالعات است

فرمانده نیروی انتظامی کشور پیش بینی 
کرد: انتخابات مجلس شورای اسالمی در 
فضایی امن و با مشارکت مردمی برگزار 
خواهد شد.س��ردار احمدی مقدم که در 
حاش��یه مراس��م بزرگداش��ت شهدای 
صنعت هسته ای کشور سخن می گفت، 
ادامه داد: ما طبق برنامه ریزی همیشگی 
کار را دنبال می کنیم ولی طبیعاً موضوع 
انتخابات یکی از نقاطی است که دشمن تالش می کند در آن نفوذ کند 
و اعتماد عمومی را مورد آس��یب قرار دهد.وی در پاس��خ به پرس��ش 
خبر آنالین درباره اینکه چند نفر در خصوص پرونده ش��هید مصطفی 
احمدی روش��ن دس��تگیر ش��ده اند، گفت: ارائه این اطالعات برعهده 

عزیزانی است که مسئول پیگیری این پرونده هستند.

امنیت منطقه را با کمك کشورهاي 
منطقه برقرار مي کنیم

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید 
کرد: حضور آمریکا و انگلیس در منطقه نه 
تنه��ا امنیت را برق��رار نمي کن��د، بلکه 
موجب ناامني در این منطقه خواهد شد.

محس��ن رضای��ي در حاش��یه همایش 
سراس��ري نی��روي انتظامي ب��ا موضوع 
"امنیت و اقتدار نرم" به نامه اخیر باراک 
اوباما به ایران اش��اره کرد و افزود: آقاي 
اوباما نامه  زیرکانه اي نوش��ته و خواس��ته اس��ت این طور ادعا کند که 
مس��وولیت امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز با آمریکا است در حالي که 
مسوول امنیت این منطقه خود ایران است.وي با بیان این که »ما امنیت 
منطقه را با کمک کشورهاي منطقه برقرار مي کنیم« تصریح کرد: براي 
برقراري امنیت این منطقه نیازي به حضور نیروهاي فرامنطقه اي نیست 
و معتقدیم که حضور آمریکا و انگلیس بیشتر موجب ناامني خواهد شد.

یك ایرانی در آمریکا ترور شد
 یک دانشجوی ایرانی رشته پزشکی در 
تگزاس آمری��کا، به ضرب گلول��ه افراد 
ناشناس به قتل رسید. به گزارش فارس 
این دانشجوی ایرانی رشته پزشکی بر اثر 

اصابت گلوله در ناحیه سر، کشته شد.
در ادامه این گزارش آمده اس��ت: گالره  

باقرزاده، پس از اصابت گلوله به سرش، 
پشت فرمان اتومبیل خود در یک منطقه 
ثروتمندنشین در هیوستون پیدا شد. اتومبیل او با در یک گاراژ برخورد 
کرده و زمانی که افسران پلیس به محل حادثه رسیدند، موتور اتومبیل 
او هنوز روش��ن بوده و چرخ ها در حال حرکت بوده اند. گالره باقرزاده، 
سی ساله، در رشته فن آوری ژنتیک مولکولی در مرکز مبارزه با سرطان 
آندرس��ون در هیوس��تون مش��غول به تحصیل بوده و بنا به اظهارنظر 

خانواده اش هیچ گونه دشمنی با شخص خاصی نداشته است

 کردها طارق هاشمی 
را روانه بغداد کردند

 ائتالف کردس��تانی تصمیم گرفته است 
که طارق هاش��می را با همراهی "برهم 
صالح" نخست وزیر اقلیم کردستان روانه 
بغ��داد کند.هنوز در رابط��ه با چگونگی 
راضی ش��دن ائتالف کردس��تانی جهت 
تحویل هاشمی به دادگاه بغداد و شروط 
مقامات اقلیم کردس��تان خب��ر موثقی 
منتشر نشده اس��ت.اما این منابع اعالم 
کرده اند که تضمین تامین امنیت طارق هاشمی و عدم پخش مستقیم 
جلسه محاکمه وی در رسانه ها از شروط اصلی ائتالف کردستانی است.

این در حالی است که پیشتر خبرهای ضد و نقیضی از بازگشت معاون 
رئیس جمهور عراق که متهم به دست داشتن در برخی ترورهای عراق 
است، منتشر کرده اند.برخی رسانه های عربی خبرهایی از تحویل ندادن 
طارق هاشمی از طرف حکومت اقلیم پخش نموده بودند.رهبران اقلیم 
کردستان در مصاحبه های اخیر خود بر حل مسئله ی طارق هاشمی از 

راه گفتگو و روش سیاسی تأکیده کرده بودند.



کتاب

خبرکوتاه 

چهره روز

تسهیالت جدید دولت برای زنان 3
کارآفرین سرپرست خانوار

مریم مجتهد زاده
رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

زنان کار آفرینی که خود سرپرست یا سرپرست خانوار هستند، می توانند 
از یارانه ها برای ضمانت بانکی خود استفاده کنند. با دستور رئیس جمهور 
و موافقت بانک مرکزی، مقرر ش��د عالوه بر حضور یک ضامن قراردادی 
و برای تکمیل ضمانت عدم واریز اقس��اط، از یارانه هایی که به حس��اب 
زنان سرپرس��ت خانوار یا خودسرپرست واریز می ش��ود نیز بتوان برای 

ضمانت بانکی استفاده کرد. 
مرحله اول اجرای این طرح 
با امضای تفاه��م نامه ای با 
صندوق مهر ام��ام رضا)ع( 
آغاز شده است. اولویت اول 
اجرای این طرح با زنان کار 
آفری��ن خود سرپرس��ت یا 

سرپرست خانوار است.
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شاید سه هفته ای از اعالم خبر تجمع کارگران 
 منطقه ش��رق اصفه��ان ب��ه عل��ت تعطیلی 
کارگاه هایش��ان می گذرد.علت ای��ن امر هم  
صنایع آالینده ای اس��ت که در ای��ن منطقه  
از دی��ر بازتا کن��ون  فعال بوده اس��ت. صنایع 
جمله گچ پ��زی  آجر پزی و برداش��ت ش��ن 
 وماس��ه که هن��وز با ش��یوه ای س��نتی اداره 
می شوند. شاید اگر بدانیم که 70 درصد آجر 
کش��ور در اس��تان اصفهان وعمدتا در منطقه 
ش��رق در حوالی س��جزی تهیه می ش��ود به 

اعتراض کارگران به تعطیلی کارگاه ها
معني ای��ن جمله  پ��ی ببریم که چ��را گفته 
م��ی ش��ود اصفه��ان پایتخ��ت آالیندگ��ی 
 صنای��ع در ای��ران اس��ت؟ ت��ازه هم��ه 
این ها در ش��رایطی اس��ت ک��ه صنایع بزرگ 
 ف��والدی و پاالیش��گاهی ه��م در اصفه��ان 
فعالند.ب��ه هر ح��ال، آنچ��ه کمیته بررس��ی 
آلودگی هوای اصفهان در مورد این صنایع بر 
آن تاکید دارد، نفس فعالیت چنین  کارگاه ها 
یی نیست، بلکه مهم این است که  طبق قانون 

صنایع آالینده باید 50 کیلومتر از شهر فاصله 
داشته باشند ولی فاصله این صنایع کمتراز 20 
کیلومتر ی  شهر اصفهان است. در پی تمدید 
نشدن مجوز برای این کارگاه ها و بیکار ماندن 
کارگران آن، حدود یکصد نف��ر از این افراد  به 
نمایندگي از هزار کارگر واحد هاي شن و ماسه 
منطقه ش��رق اصفهان در مقاب��ل اداره کار و 
امور اجتماعي تجمع کردند. کارگران منطقه 
شرق اصفهان در این تجمع  خواستار حمایت 
بیشتر مسئوالن از وضعیت اشتغال و معیشت 

خود شدند. این کارگران اعتراض دارند که در 
منطقه شرق اش��تغال تنها از راه کشاورزي و 
کار در واحد هاي شن و ماسه امکان پذیر است 
وحاال که ب��ا توجه به وضعی��ت آب و بارندگي 
و خشکس��الي در ای��ن منطقه، کش��اورزي از 
رونق افتاده، تمامي امید مردم منطقه ش��رق 
اصفهان به واحد هاي تولیدي ش��ن و ماس��ه 
اس��ت. به گفته آقای پروانه یک��ی از کارگران 
فعال در این مع��ادن،  کارگراني در واحد هاي 
 تولی��د ش��ن وماس��ه کار مي کنن��د قریب به 
هزار نف��ر و در س��نین 18 تا 60 س��اله اند و 
بسیاري از آنها چندین نفر را هم تحت پوشش 
دارن��د. حال چط��ور مي توان ب��دون توجه به 
جمعیت س��ه هزار نفري ک��ه در این منطقه و 
از این راه درآمد دارند، واحد هاي تولیدي شن 

وماسه را بدون دلیل قانع کننده  تعطیل کرد؟
از س��وی دیگر، مسئوالن اس��تانداری در این 
باره معتقدند س��ه س��ال اس��ت که قرار شده 
این صنایع از ش��رق اصفهان ب��ه مکانی دیگر 
منتقل ش��وند و دیگر بیش ازای��ن نمی توان 
در این باره تعلل کرد. مس��ئله اینجاس��ت که 
جابجایي معادن ش��ن و ماس��ه کار س��اده اي 
نیس��ت و حداق��ل پنج س��ال زم��ان مي برد. 
از طرف دیگ��ر جابجای��ي کارخانه ه��ا از این 
 منطق��ه مش��کل بی��کاري را ب��ه دنب��ال

 دارد. 
  مهل�ت فعالیت کارخانه های ش�ن 
 و ماس�ه ش�رق اصفهان یکس�ال تمدید 

شد
 در همی��ن رابطه برای حل مش��کل این افراد 
مسئوالن استانداری با دیگر مسئوالن صنعتی 
و همچی��ن نماین��دگان این افراد جلس��ه ای 
را تش��کیل دادند که طبق رأی مشخص شد 
 تنه��ا تا یکس��ال دیگر ای��ن افراد م��ی توانند 
به فعالیت خود در منطقه شرق اصفهان ادامه 
دهند.در همین رابطه عبدالوهاب سهل آبادی 
رئیس خانه صنعت و معدن اس��تان اصفهان با 
خبر تمدید مهلت یکساله  زمان مهلت فعالیت 
کارخانه شن و ماسه ش��رق اصفهان گفت: در 
جلس��ه فوق العاده ای که با حضور مسئوالن 

سازمان های مرتبط انجام شد، مصوب شد تا 
فعالیت کارخانه ها و معادن شن و ماسه شرق 
اصفهان که ضرب العجل آنها تمام و به حالت 
تعطیلی درآمده بودند تا یکسال دیگر تمدید 
 شود.به گفته وی قرار است با تشکیل ستادی

 ب��رای تحقیقات جه��ت پیدا ک��ردن مکانی 
مناس��ب براي اس��تقرار ای��ن کارخان��ه ها تا 
 ش��ش ماه دیگر، ب��از هم جلس��ه ای با حضور

 نمایندگان سازمان های  دخیل در این نشست 
تشکیل شود.این امر در حالی است که به گفته 
منابع آگاه، انجمن صنفی تولید کنندگان شن 
و ماسه اس��تان اصفهان با این موضوع، یعنی 
تعطیلی معادن ش��ن و ماس��ه و تغییر مکان 
فعالی��ت این صنف مخالف اس��ت. ح��اال باید 
منتظر مان��د و دید که در ای��ن جنگ زرگری 
میان این افراد و مسئوالن ماجرا به کجا ختم 

می شود. از یاد نبریم که امسال اصفهان تنها 7 
روز هوای پاک داشته و به راحتی نمی توان از 

این مسئله گذشت. 

آیاشرق اصفهان با آالینده ها خداحافظی می کند؟

 آنچه کمیته بررسی 
آلودگی هوای اصفهان 
در مورد این صنایع بر آن 

تاکید دارد، نفس فعالیت 
چنین  کارگاه ها یی 

نیست، بلکه مهم این 
است که  طبق قانون 
صنایع آالینده باید 50 

کیلومتر از شهر فاصله 
داشته باشند ولی فاصله 

این صنایع کمتراز 
20 کیلومتر ی  شهر 

اصفهان است. 

اصفهان میان انواع پاالیشگاه و کارخانه و کارگاه صنعتي و معدن محصور است و کارشناسان آلودگي هواي 
گروه 
شهر 

اصفهان را که کم کم دارد به تهران نزدیك مي شود، نتیجه همین همجواري مي دانند. آخرین مشکل این 
موضوع اعتراض کارگران کارگاه هاي تعطیل شده است. انتقال این مراکز به مکان هاي دیگر اتفاقي نیست 
که به راحتي ممکن باشد و به نظر مي رسد با رد و بدل شدن موضوع بین مسئوالن دولتي و بخش خصوصي 

به زودي حل نمي شود.

کودکان استثنایی در مدارس عادی 

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از تصویب آیین نامه آموزش و 
پرورش تلفیقی � فراگیر کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه خبر 
داد و گفت: از مهر س��ال آینده »دانش آموزان با نیازهای ویژه دارای 
آسیب دیدگی کم« در مدارس عادی واجد شرایط تحصیل می کنند.

به گزارش فارس، براس��اس این طرح، دانش آموزان با نیازهای ویژه 
)کودکان استثنایی(  با میزان آسیب دیدگی اندک مانند ناشنوایی، 
نابینایی و معلولیت جسمی اندک می توانند در مدارس عادی ادامه 
تحصیل دهند.مهدی نوید ادهم گفت: این مصوبه، سبب خواهد شد 
تا این گروه از دانش آموزان ارتباط عاطفی و فکری مناسبی با جامعه 
برقرار کنند، همچنین دانش آموزان عادی این گروه از دانش آموزان را 
به عضویت جامعه پذیرفته و توانایی برقراری ارتباط درست با آنها را به 
دست آورند. وي با بیان اینکه دانش آموزان دارای آسیب دیدگی کم 
را متخصصان سازمان آموزش و پرورش استثنایی تشخیصمی دهد و 
به مدارس واجد شرایط معرفی می کنند، اظهار داشت: این مصوبه از 

مهر ماه سال  آینده اجرایی می شود.

زاینده رود باید جریان داشته باشد

رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطالعات شورای 
اسالمی شهر اصفهان گفت: آب رودخانه زاینده  رود،  در راستای جلوگیری 
از وجود  ذرات معلق در هوای اصفهان باید تثبیت شود و به صورت دائم 
جاری باش��د. فتح اهلل معین ،در گفتگو با فارس با اشاره به اینکه در حال 
حاضر وضعیت آلودگی هوای اصفهان ش��کننده اس��ت،  اظهار داشت: 
وس��ایل نقلیه، اعم از وسایل نقلیه ش��خصی و عمومی از مهم ترین منابع 
آالینده در اصفهان محسوب می شوند و اختصاص سوخت استاندارد به 

وسایل نقلیه در راستای کنترل آلودگی هوا نقش موثری دارد.
وی با بیان اینکه آب رودخانه زاینده رود  در راستای نبودن ذرات معلق در 
هوای اصفهان باید تثبیت شود، ادامه داد: خشکسالی های اصفهان طی 
سال های گذشته سبب افزایش آالینده های جوی شده است و در حدود 
50 درصد از روز های سال جابه جایی هوا در اصفهان وجود ندارد. معین 
با اش��اره به اینکه فعالیت منابع آالینده در سطح شهر باید کنترل شود، 
تاکید کرد: ساکن بودن هوا نیز سبب تشدید آلودگی هوا می شود و جریان 

رودخانه زاینده رود برای توسعه فضای شهری باید تثبیت شود.

واریز نشدن یارانه  بلیت اتوبوس 

 ش��هردار اصفهان با بیان این که قس��ط دوم یارانه  بلی��ت اتوبوس و 
حمل ونقل هنوز واریز نشده است، گفت: »ما از ابتداي اجراي ق�ان�ون 
ه�دفمندي یارانه ها تاکنون، ۹0 میلیارد تومان طلبکار هس��تیم و 
متاسفانه مبلغی که در قسط اول به شهرداری اصفهان پرداخت شده، 

بسیار ناچیز بوده و نمی تواند مشکالت این کالن شهر را حل کند.«
به گزارش ایمنا، دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد با اشاره به افزایش 
قیمت سوخت، قطعات یدکی اتوبوس و دستمزدها با هدفمند سازی 
یارانه ها اظهار داشت: »با چند میلیارد تومانی که دولت به شهرداری 
اصفهان پرداخت کرده، نمی توان ناوگان اتوبوسرانی را اداره کرد، لذا 

الجرم باید کمک بیشتری از مردم بگیریم.«
وی با تأکید بر این که شهرداری به هیچ وجه به دنبال افزایش کرایه 
حمل ونقل عمومی نیست، اذعان داش��ت: »در صورتی که مدیریت 
شهری اصفهان به شدت دچار مشکل شود و نتواند هزینه های بیمه 
و تفاوت قیم��ت یارانه ها را بپردازد ناگزیر اس��ت ب��ه حرکت هایی 

متمسک شود. «

عصر جمعه اصفهان 
بارانی می شود

جشنواره فروش ماهی 
و مواد پروتئینی

کارشناس مس��ئول  پیش بینی هوای اس��تان اصفهان گفت:» با ورود 
سامانه ای بارش زا به استان اصفهان افزایش ابر، وزش  باد نسبتا شدید 
و بارش برف و باران بر روی این استان به ویژه عصر روز جمعه تا اواسط 

روز شنبه پیش بینی می شود.«
س��اناز  جعف��ری در گفتگ��و ب��ا ایمن��ا،   ب��ه وضعی��ت جوی اس��تان 
 اصفه��ان ط��ی س��ه روز آین��ده اش��اره ک��رد و اظه��ار داش��ت:

» براس��اس آخرین تصاویر ماهواره ای،  نقش��ه های هواشناسی بیانگر 
 ورود س��امانه ای ناپای��دار و ب��ارش زا ب��ر روی اس��تان ط��ی روزهای

 پنج شنبه، جمعه و شنبه است.« 
 جعف��ری اضافه کرد: »دمای ش��هر اصفهان طی 2۴ س��اعت آینده در
  گرم ترین  س��اعات ظهر امروز، 11 درجه س��انتی گراد ب��االی صفر و

 در س��ردترین س��اعات بامداد،  فردا به ۴ درجه س��انتی گراد زیر صفر 
می رسد.

جش��نواره فروش ماهي به منظور ترویج فرهنگ اس��تفاده از گوشت 
سفید و آبزیان، به خصوص ماهي و میگو برپا شده است.

مدیر بازارهاي روز سازمان میادین شهرداري اصفهان با بیان این که 
جشنواره ماهي با مشارکت بخش خصوصي براي دومین سال پیاپي 
برگزار شده است، تصریح کرد: معرفي انواع ماهي ها و آبزیان خوراکي 
مانند انواع میگو، بیان ویژگي هاي ماه تازه و فاس��د و همچنین اعالم 
تقلب ها و تخلف هاي بهداش��تي در عرضه ماهي از ویژگي هاي این 

جشنواره است. 
س��عید خاکي افزود: ش��هروندان مي توانن��د عالوه ب��ر تخفیف 15 
درصدي با دریافت کارت در قرعه کش��ي اختتامیه جشنواره شرکت 
 کنند. گفتني اس��ت این جش��نواره همه روزه از س��اعت 7 الی 21 و 
تا تاریخ 27 بهمن ماه در محل بازار ماهي تمدن در خدمت همشهریان 

است.

شهردار اصفهان اعالم کرد براي جلوگیری از وجود ذرات معلقدبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش خبر داد

خبر 
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  کارت گردشگري برای
  میهمانان نوروزی

جانشین ستاد تسهیالت س��فر شهر اصفهان با اش��اره به اینکه اسکان 
مسافران نوروزی در ورودی شهر اصفهان به صورت الکترونیکی مدیریت 
می شود، گفت: تمامی امکانات مورد نیاز مسافران نوروزی سال ۹1 در 

ورودی شهر در قالب کارت اعتباری به آنها ارائه مي شود.

 همایش  مشارکت
  سیاسی و ا  منیت ملی

همایش ملی مش��ارکت سیاس��ی و امنیت ملی ایران از طرف معاونت 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اصفهان و گروه علوم سیاسی با همکاری 
استانداری اصفهان و تعدادی از دانشگاه های استان اول و دوم اسفند ماه 

1۳۹0 در دانشگاه اصفهان برگزار می شود.

میزان تحصیل مجاز در دوره 
کارشناسی ارشد 

براساس اعالم معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طول 
مدت دوره در هر سه ش��یوه آموزشی، آموزش��ی پژوهشی و پژوهشی 
مقطع کارشناسی ارشد حداکثر 2سال مشتمل بر ۴ نیمسال تحصیلی 
است. در موارد اس��تثنایی افزایش طول مدت دوره با تشخیص شورای 
تحصیالت تکمیلی دانش��گاه مجاز اس��ت. در هر صورت مدت دوره در 
هر سه شیوه نباید از 2/5 س��ال تجاوز کند. همچنین دانشجوی دوره 
کارشناسی ارشد در هر س��ه ش��یوه می تواند حداکثر یک نیمسال از 
مرخصی تحصیلی اس��تفاده کند مدت مذکور جزو س��نوات تحصیلی 

دانشجو محسوب می شود.

 جمعه ،آخرین فرصت
 ثبت نام آزمون دستیاری91

سی و نهمین دوره پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی روز ۳1 فروردین 
۹1 برگزار می شود و داوطلبان تا روز جمعه ۳0 دی ماه فرصت دارند در 
آزمون ثبت نام کنند. مهلت ثبت نام تمدید نمی ش��ود و داوطلبانی که 
پیش از این در آزمون ثبت نام کرده اند نیز از روز 27 تا ۳0 دی فرصت 
دارند در صورت نیاز نسبت به ویرایش و اصالح اطالعات ثبت نامی اقدام 
کنند. تغییرات آزمون دستیاری در سی و نهمین دوره این آزمون اعمال 

نمی شود و کلیه مراحل آزمون همچون دوره های گذشته خواهد بود.

اسکان 150 هزار نفر مسافر
مرادی ، مس��ئول کمیته اسکان س��تاد تسهیالت سفر ش��هر اصفهان 
با تاکید بر این که در ح��ال حاضر 5 هزار و 500 منزل ش��خصي براي 
اسکان مس��افران آماده اس��ت، اظهار داشت: »ستاد تس��هیالت سفر 
ظرفیت اسکان حداکثر 150 هزار نفر مسافر شب خواب در اصفهان را 
فراهم کرده است.  رویکرد ستاد تس��هیالت سفر در سال جدید حذف 
 چادر خوابي اس��ت و اولویت اول اس��کان مس��افران نوروزي هتل ها، 
مهمان پذیرها، منازل اس��تیجاري ، سالن هاي ورزش��ي و مکان هاي 
سرپوشیده است. صد واحد صنفي مشاور امالک نیزدر سطح شهر فعال 
هستند و هم اکنون 5 هزار و 500 منزل شخصي براي اسکان مسافران 

آماده است.«

اجرای طرح ملی محیط یار در 300 
مدرسه اصفهان

رئیس گروه بهداش��ت و س��المت اداره  کل آموزش و پرورش اس��تان 
اصفهان گفت: در س��ال جاری طرح ملی محیط  یار به منظور آموزش 
دانش آموزان برای حفاظت محیط زیس��ت در ۳00 مدرسه موجود در 
سطح استان اجرا ش��ده اس��ت. وی به هدف از اجرای این طرح اشاره 
کرد و ادامه داد: آموزش، آگاه س��ازی، اطالع رس��انی و فرهنگ س��ازی 
 در راستای حفاظت از محیط زیس��ت، از اهداف اجرای این طرح ها در

 مدارس است.

اعتراض کارگران به تعطیلی کارگا ه ها 



اتکای 80 درصد بودجه به نفت
در الیحه بودجه س��ال 91 حدود 60 تا 80 درصد درآمد بودجه متکی 
 به نفت اس��ت در حالی که قرار بود در برنامه پنج ساله چهارم، هر ساله

 20 درصد از اتکای بودجه به درآمد نفت کاس��ته شود، این امر محقق 
نشد. عزت اهلل یوسفیان مال، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
با بیان این مطلب گفت:  چشم انداز کلی این بود که در پنج  سال، 100 
درصد نفت از صحنه بودجه حذف ش��ود، اما این اتف��اق رخ ندارد، زیرا 
درآمد جایگزین نفت نداشتیم. 20 تا 40 درصد درآمد مابقی در بودجه 

نیز متعلق به مالیات و درآمدهای دولت است.

سکه در آستانه 800 هزار تومان
با هجوم دوباره نقدینگی س��رگردان به بازار س��که، قیمت انواع سکه با 
افزایش شدیدی روبرو  ش��د و رکورد های جدیدی را در قیمت ها رقم 
 زد؛ به طوری که س��که طرح قدیم و جدید به مرز 800 ه��زار تومان و 

نیم سکه به مرز 400 هزار تومان نزدیک شدند.  
بر این اساس، نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هم اکنون 
در بازار 790 هزار تومان، طرح جدید 780 هزار تومان، نیم سکه 380 
هزار تومان، ربع سکه 197 هزار تومان و طال گرمی 92 هزار تومان تا 95 

هزار تومان فروخته می شود.

ترس صرافان از مبادله ارز 
صرافان پس از اعالم قاچاق بودن ارز آزاد در ب��ازار از خرید و فروش آن 
خودداری مي کنند، چرا که امکان پلمپ مغازه هاي آنها در پي فروش ارز 
وجود دارد. با این حال، خرید و فروش سکه در صرافي هاي مجاز انجام 
مي ش��ود، هر چند با قیمت هاي باال. در حال حاض��ر صرافان از گفتگو 
و معامله تلفن��ي ارز هم پرهیز مي کنند،  به گون��ه اي که بدون فعالیتی، 
تنها به باز  و بس��تن در مغازه اکتفا مي کنند. اما طال فروش��ي ها خرید 
 و فروش سکه دارند و اختالف خرید تا فروش س��که از پنج هزار تومان

 به باالست.

بيشترين تعطيالت  دراروپا
نتایج یک بررس��ي نش��ان مي دهد که کش��ور مالت بیش��ترین میزان 
تعطیالت را در جهان دارد. مؤسس��ه مطالعاتي مرس��ر در یک تحقیق، 
میزان تعطیالت کشورهاي مختلف جهان را بررسی و 30 کشور جهان 
که بیشترین میزان تعطیالت را دارند فهرست کرده است. این مؤسسه 
به تعطیالتي پرداخته است که شامل کارمندان کشورها مي شود؛ یونان، 
انگلیس، سوئد، اسپانیا، فرانس��ه، ونزوئال، پرتغال، لوکزامبورگ، ژاپن، 
فنالند، قبرس، پرو و دانمارک کشورهایي هستند که به ترتیب بیشترین 

تعطیالت را براي کارمندان اداره  ها در نظر گرفته اند. 
با وج��ود اعتق��اد عموم��ي در ای��ران مبني ب��ر تعطیلي ه��اي فراوان 
 در کش��ورمان،  ای��ران در لیس��ت کش��ورهایي ب��ا تعطیل��ي زی��اد 

جایي ندارد.

دالالن جای بانک مرکزی 
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجل��س گفت: »دالالن با س��رمایه 
میلیاردی وارد بازار شده، ارز موجود را جمع می کنند و خودشان مجدداً 
به بازار عرضه می کنند.« موسی الرضا ثروتی گفت: »در واقع به کسانی 
مثل دانشجویان که الزم است، ارز داده نمی شود اما به بازار و صرافی ها 
ارز تزریق می کنند.« این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: »باید ضمن 
اجرای سریع تر افزایش سود سپرده ها، کنترل تحویل ارز به افرادی که 

نیاز دارند، صورت بگیرد.«

جلسه ويژه برای گرانی گوشت
 رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به جلسه دیروز با مسئوالن 
س��ازمان صنعت و تجارت در خصوص خروج غیرمجاز دام از کش��ور و 
کنترل قیمت گف��ت: »در صورتی که روند خروج دام از کش��ور کنترل 
 نشود، قیمت  گوش��ت باز هم افزایش می یابد.« علی اصغر ملکی افزود:

»در این جلسه از خروج غیرمجاز دام، عامل اصلی افزایش گوشت عنوان 
ش��د، در حالی که اکنون دام برای عرضه در میادین بس��یار کم است، 
احتمال افزایش قیمت در روز ش��نبه وجود دارد.« وی گفت: »در حال 
حاضر قیمت گوشت گوسفندی ش��قه برای عرضه در بازار هر کیلو 18 
هزار تومان است.«شایان ذکر است طی هفته های اخیر به دلیل افزایش 
نرخ ارز، تولید کنندگان و واسطه ها در مرزهای کشور به ویژه مرز کویت 

و عراق تمایل دارند دام های خود را به دالر و دینار بفروشند.

صنع��ت بیم��ار  ناهيد 
دامداری و لبنیات شفيعی

که س��ال ه��ا به 
لطف یارانه شیر 
سرپا ماند، با نس��خه »فروش شیر به قیمت 700 
تومان«  صف های طوالنی در بازار مصرف خود را 
از دست داد و روز به روز به ورشکستگی نزدیک تر 

می شود.

سکوت عميق در بازار شير 
پاکت ه��ا و بطری های خوش نقش و نگار ش��یر 
که تا پاس��ی از ش��ب و حتی روز بعد روی دست 
مغازه داران می ماند، خاطرات صف های طوالنی 
شیر را برای مصرف کنندگان زنده می کند. این 
سکوت ناگهانی و عمیقی که پس از حذف یارانه 
 ش��یر در بازار مصرف حکم فرما ش��ده، دامدار و 
کارخانه های تولید و فراوری محصواللت لبنی را 
هم بی نصیب نگذاشته، تا جایی که حتی با وجود 
استفاده فراوان از شیر خشک های وارداتی و ارزان، 
کار به جایی رسیده که آنها فروش شیر به قیمت 
هر کیلو 700 تومان را ض��رری بزرگ برای خود 
می دانند و خواستار افزایش بیشتر قیمت شیر و 
لبینات هستند. اما آیا این پیشنهاد پایان مشکالت 

صنایع شیر و دامداران است؟

جهش قيم�ت از 400 ب�ه 700 
تومان

ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه مدیرعام��ل تعاونی 
کارخانجات شیر پاس��توریزه اس��تان اصفهان، 
افزایش قیمت لبنی��ات را در اصفه��ان به دلیل 
 تغیی��ر روزاف��زون قیمت ش��یر خام م��ی داند و 
می گوید: »از آنجا ک��ه دامداران متعهد به تأمین 
و تحویل ش��یر به قیم��ت460 توم��ان نبودند، 
تیرماه امس��ال ب��ا نظر کارگروه ش��یر اس��تان، 
 قیمت ه��ر کیلوگرم ش��یر خام ب��ه 520 تومان

 افزایش یافت.«
هومان امی��ری افزایش نهاده های کش��اورزی و 
دامی و همچنین نبودن کنترل و نظارت بر قیمت 
آنها را دلی��ل افزایش دوباره قیمت ش��یر خام در 
کارگروه ش��یر اس��تان بیان کرد و گفت: »بر این 
اس��اس، با قیمت هر کیلوگرم شیر خام به قیمت 
560 تومان ک��ه برای کارخانج��ات لیتری 580 
 تومان و برای مص��رف کنن��ده 700 تومان بود، 

موافقت شد.«

علوفه گران اس�ت دامدار هم 
ضررمی کند  

مدیرعامل اتحادیه دامداران استان اصفهان نیز با 
انتقاد از تعرفه باالی واردات علوفه و غذای دام با 
وجود خشکسالی شدید در کشور می گوید: »اگر 
دولت تعرفه واردات جو، ذرت و سویا را حذف کند، 

قیمت خ��وراک دام و در نهایت قیمت ش��یر نیز 
کاهش می یابد.« قاسم علی حسن زاده 70 درصد 
هزینه هاي دامپروري و تولید ش��یر را مربوط به 
مصرف علوفه دانست و گفت: »قیمت هر کیلو شیر 
خام با یک سود متعارف برای دامدار 6600 ریال 
تمام می شود در حالی که این قیمت برای فروش 
محصول نهایی صنایع لبنی تعیین شده که توان 

ادامه تولید را از دامداران گرفته است.«

توليد 800 هزار تن شير خام در 
اصفهان

این همه بحران و مش��کالت در حالی اس��ت که 
 اصفهان با توجه به موقعی��ت جغرافیایی خود و 
 هم نش��ینی ب��ا رودخان��ه زاین��ده رود، یکی از 

قطب های مهم دامپروری و تولید شیر و لبنیات 
اس��ت و به گفته مدیر ام��ور دام س��ازمان جهاد 
کش��اورزی اس��تان اصفهان میانگین تولید شیر 
 خام در استان نزدیک به 800 هزار تن در سال و

 2 هزار و 400 تن در روز است. وی موضوع بحران و 
تعطیلی در برخی از واحدهای تولید شیر را رد کرد 
و گفت: »هر سال تعدادی از دامداری ها باید 25 تا 
30 درصد از گله خود را حذف کرده و تعدادی دام 
سرزنده و جدید جایگزین آنها کنند، در نتیجه این 

اقدام تعطیلی محسوب نمی شود.«
مص�رف به ان�دازه يک س�وم   

استاندارد   
دود مشکالت در این صنعت غذایی مهم به چشم 
مصرف کنندگانی م��ی رود؛ به گفته عضو هیئت 
علمی دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان در حال 
حاضر بی��ش از 90 درصد مردم کلس��یم کافی 
مصرف نمی کنند و با حذف یارانه ش��یر، مصرف 
شیر کمتر ش��ده اس��ت. مرتضی صفوی با اشاره 
به این که س��رانه مصرف ش��یر در ایران بین 80 
تا 90 کیلوگرم اس��ت، می گوید: »این سرانه در 
کشورهای دنیا بیش از 250 کیلوگرم است و در 
برخی از کشورها نیز به 500 کیلوگرم می رسد.« 
وی گفت: »تقریباً 300 واحد تولیدکننده شیر در 
کشور فاقد استانداردهای تعیین شده هستند. به 
دلیل این که کنترل کیفیت هزینه بردار اس��ت و 
در برخی از واحدهای تولیدکننده ش��یر رعایت 
نمی ش��ود،کیفیت ش��یر  نیز کاهش پیدا کرده 

است.«

شير خام 714 تومان شود
به گفت��ه مدیرعامل کان��ون خبرگان کش��اورزی 
اصفهان، کارگروه شیر خام اس��تان تصویب کرده 
است کارخانه دار ش��یر پاکتی بیش از 700 تومان 
توزیع نکند و گاودار نیز شیر خام خود را بیش از 600 
تومان به فروش نرساند. این در حالی ست که قیمت 
تمام شده ش��یر برای گاوداران بیش از 713 تومان 
می شود. امینی با انتقاد از مشکالتی که این قیمت 
گذاری برای تولیدکننده و دام��دار به وجود آورده 
اس��ت، گفت: »دولت برای جلوگیری از مشکالت 
 پیش آم��ده، باید 30 درص��د از درآم��د حاصل از 
هدفمند ش��دن یارانه ها را به تولیدکننده پرداخت 
کند.« وی هشدار داد: »اگر این مقدار یارانه پرداخت 
نشود دامدار دیگر نمی تواند به تولیدات خود ادامه 

دهد.«

معاون راه سازی استان اعالم کرد:

کمربندی  غرب در بن بست بودجه

مهم ترین مش��کالت طرح کمربندی جنوب غ��رب اصفهان، کمبود 
اعتبار ریالی و آزادسازی زمین های مجاور آن پروژه است.

حمیدرضا امیرخانی، معاون راه س��ازی اداره کل راه و ترابری استان 
اصفهان با اع��الم این خبر، گف��ت: »طرح کمربن��دی جنوب غرب 
اصفهان بخشی از رینگ چهارم شهر اصفهان است که به جاده شیراز 

متصل می شود.«
وی با اش��اره به هزینه های انجام ش��ده در این طرح اظهار داش��ت: 
»عملیات اجرای��ی طرح کمربن��دی جنوب غرب اصفهان از س��ال 

1383با هزینه ای بالغ بر 45 میلیارد ریال آغاز شده است.«
معاون راه سازی اداره کل راه و ترابری استان اصفهان با اشاره به اهداف 
ساخت این پروژه تأکید کرد: »توزیع ترافیک و سهولت در رفت و آمد، 
از اهداف اجرای این جاده کمربندی در جنوب غرب اصفهان است.«

امیرخانی ادامه داد: »طول این جاده کمربندی 17 کیلومتر است که 
12 کیلومتر آن از پل راهداران تا جاده آبنیل در شهر ابریشم از سال 

88 زیر بار ترافیک رفته است.«

مدير عامل شرکت گاز استان:

پرداخت قبوض گاز قسطی شد

به دنبال صدور قبوض س��نگین گاز برای مشترکان اصفهانی تقاضا 
برای پرداخت قسطی این قبوض نیز افزایش یافت. مدیر عامل شرکت 
گاز استان اصفهان از افزایش تقاضا برای جداسازی کنتور واحدها در 
ساختمان ها و مجتمع هاي مسکوني وتقسیط گازبهاي مشترکاني 
که داراي مبالغ زیاد بوده و در پرداخ��ت کل مبلغ گازبهاي مصرفي 

خود با مشکل روبرو هستند، خبر داد.
 مرتضي طغیاني با تأکید بر ض��رورت صرفه جوی��ي در منابع ملي، 
به ویژه گاز طبیعي و تش��ویق متقاضیان عمده جهت استفاده از گاز 
طبیعي به جاي سوخت هاي فس��یلي و مایع، دیگر اقدامات شرکت 
در جهت رفاه مش��ترکین را به ش��رح زیر اعالم کرد: نصب س��ریع 
کنتورمتقاضیان پس از اش��تراک وتعویض کنتور هاي معیوب، ارائه 
خدمات تلفن��ي مانند بدهي ب��ه علت عدم صدور قب��وض و خرابي 
کنتور، تصفیه حس��اب بدون پرداخت وجه و ص��دور قبض المثني 
بدون پرداخت، راهنمایي ایزوله کردن و اس��تفاده از وسایل گازسوز 
استاندارد، پیگیري نصب کنتورهاي هوشمند و قرائت از راه دور در 

جهت عدم مراجعه به درب منازل مشترکین.

مديرکل اداره استاندارد:

عرضه کاالی نامرغوب ادامه دارد 

اگر همه نیروها و اعتبارات س��ازمان اس��تاندارد ب��رای جمع آوری 
کاالهای بدون استاندارد و پلمپ واحدهای متخلف بسیج شوند، باز از 
طریق واردات یا واحدهای زیرزمینی کاالی نامرغوب عرضه می شود.

مدیرکل اداره اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان با بیان 
این مطلب گفت: »موثرترین شیوه مبارزه با محصوالت بی کیفیت، 

خریداری نکردن از سوی مصرف کنندگان است.«
 به گفته اصغ��ر صال��ح زاده برخی محص��والت بدون اس��تاندارد و 
بی کیفیت توسط زائران و مسافران و برخی دیگر از طریق قاچاق وارد 

کشور می شود که تنها 30 درصد از آنها کشف می شود.
وی یادآور ش��د: »اگر این گونه محصوالت از سوی مردم خریداری 
نشود و فروشندگان آنها به اداره استاندارد معرفی شوند، زودتر بساط 
تخلفات برچیده خواهد شد.« صالح زاده با اشاره به واقعه نابینا شدن 
بانویی در نجف آباد بر اثر انفجار دیگ زودپز غیر اس��تاندارد، گفت: 
»آسیب های استفاده از محصوالت بی کیفیت مانند مواد خوراکی، 
آرایشی و لوازم خانگی بسیار بیشتر از آن است که مصرف کنندگان 
بدلیل کمی اختالف قیمت به خرید این محصوالت وسوسه شوند.«

کتاب

خبرکوتاه 

رقابت تأسيسات  
ساختمانی در مصرف

90 درصد بودجه 
اصفهان جذب شد

»اهمیت صرفه جویی در انرژی، رقابت میان تولید کنندگان داخلی و خارجی 
تأسیسات ساختمانی را افزایش داده است.« 

مصطفی بهبهانی رئیس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان در حاشیه 
افتتاح دهمین نمایش��گاه بین المللی تجهیزات و تأسیس��ات سرمایشی و 
گرمایشی افزود:  »این موضوع عالوه بر اینکه سطح کیفی تولیدات را افزایش 
داده، موجب ارتقای اعتماد و افزایش فروش تولیدات داخلی هم شده است.« 
وی با اشاره به اس��تفاده از برچس��ب های انرژی در تجهیزات و تأسیسات 
سرمایشی و گرمایشی گفت: »ساختمان سازی یکی از منابع پر مصرف انرژی 
است که در سال های اخیر با تدوین مقررات جدید، استفاده از تجهیزات و 
صرفه جویی در انرژی نظیر استفاده از پنجره های دو جداره و سیستم های 

کنترل هوشمند بسیار افزایش یافته است.« 
وی با اشاره به افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به استاندارد بودن تجهیزات 
و تأسیسات ساختمان سازی تصریح کرد:  »این آگاهی باعث شده که مردم 

بهترین استانداردها مطالبه کنند.«

مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان، از جذب 90 درصد اعتبارهای سال 
جاری این استان خبر داد.

سید محمد حجازی اظهار داشت: »مجموع اعتبارهای تخصیص یافته به 
دستگاه ها و نهادهای اجرایی این اس��تان در سال جاری حدود چهار هزار 

میلیارد ریال است.«
وی افزود: »این میزان اعتبار، برای اجرای 810 طرح در قالب 4 هزار و 600 
پروژه در بخش ها و نقاط مختلف این استان هزینه شده و در تالش هستیم 
تا افزون بر 700 طرح عمرانی در اس��تان اصفهان به مناسبت ایام اهلل دهه 

فجر امسال به بهره برداری برسد.«
از این تعداد، 33 پروژه ش��اخص استان انتخاب ش��ده که معاون عمرانی 
 اس��تانداری اصفهان در مورد پیش��رفت پروژه های ش��اخص می گوید: 
»آزاد راه کنار گذر ش��رق 3/46 درصد، کنار گذر غرب100 ، تونل س��وم 
 کوهرنگ 87 ، قطار س��ریع الس��یر اصفهان-قم- تهران 93/5 و ورزشگاه

 نقش جهان 67 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.«

اخبار 

چهره روز
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4 مرا کنار بگذاريد 
دستتان را می بوسم

محمود بهمنی
رئیس کل بانک مرکزی

در مورد مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، برای افزایش نرخ سود بانکی به 
باالتر از نرخ تورم و تأیید آن توسط رئیس جمهور، منتظر اعالم نظر دولت 
هستیم، اما دست کس��ی که مرا برکنار کند، می بوسم. برخی خبرها نیز از 
 لغو احتمالی این مصوبه از س��وی رئیس جمهور، حکای��ت دارد؛ چرا که با 
سیاس��ت های دولت مبنی بر کاهش نرخ س��ود که در س��نوات گذش��ته 
اجرایی ش��ده اس��ت، مغایرت 
دارد. پرونده افزایش نرخ سود 
سپرده های بانکی، دو راه مقابل 
رئیس جمهور قرار داده است: 
تغییر دی��دگاه دول��ت درباره 
اقدامات دستوری در بازار پولی 
یا خداحافظی محمود بهمنی با 
پس��تی به نام ریاست کل بانک 

مرکزی.  
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دامدار، صنايع لبنی و مصرف کننده از قيمت ها ناراضی اند

شمارش معکوس برای ورشکستگی صنعت شیر اصفهان

با وجود استفاده 
فراوان از شیر 

خشک های 
وارداتی کار به 

جایی رسیده 
که صنایع لبنی 

فروش شیر 
به قیمت 700 

تومان را ضرری 
بزرگ می دانند و 

خواستار افزایش 
بیشتر قیمت شیر 

و لبینات هستند



جدایی ،نماینده شایسته ای نیست

مسعود فراستی منتقد فیلم در یادداش��تی نظر خود را درباره اعطاء 
جایزه گلدن گلوب بهتری��ن فیلم خارجی زبان ب��ه »جدایی نادر از 
سیمین« س��اخته اصغر فرهادی بیان کرد. متن این یادداشت را در 
ادامه می خوانید:  این طبیعی اس��ت که وقتی یک ایرانی در س��طح 
جهانی به موفقیتی نائل ش��ود، همه از آن خوش��حال ش��وند.  البته 
جشنواره های هنری و س��ینمایی فرنگی را عمدتا سیاسی می دانم 
- برخالف رقابت ها، مس��ابقات و جوایز جهانی علمی و ورزشی - از 
همین رو به آن ها و جوایزش��ان اعتق��ادی ندارم. این جش��نواره ها 
برای خودشان خوبند و در راستای اهداف و مصالح ملی شان. »یک 
جدایی«، تصویر بی خطر و نوع��ا اگزوتیک مدرنی اس��ت از جامعه 
ش��هری مملو از دروغ و توجیه دروغ برای حفظ خود؛ و تش��ویق به 
مهاجرت، با دوربینی ادایی و بی هویت اما به ظاهر امروزی. این تصویر 
جهان سومی در راستای نگاه غربی ها به ماست از همین زاویه است 

که آن را نماینده شایسته سینمای ایران نمی دانم. 

پایان بدون ممیزی تا ثریا 

مدیر روابط عمومی شبکه یک ضمن تأیید خبر پخش قسمت پایانی 
مجموعه ت��ا ثریا، هرگونه اصالح��ات و ممی��زی آن را تکذیب کرد.

سمیرا رس��تمی، مدیر روابط عمومی ش��بکه یک درباره  پایان زود 
هنگام پخش مجموعه تلویزیونی تا ثریا که شائبه حذف بخش هایی 
از این مجموعه را به وجود آورده است، به مهر گفت: هیچ موردی از 
این مجموعه حذف نمی شود اما امشب آخرین قسمت سریال روی 

آنتن می رود.
وی در توضیح این تغییر برنامه افزود: با توجه به اینکه پخش مجموعه 
لبه آتش ویژه ایام دهه فجر باید آغاز ش��ود و این مجموعه در بیش 
از 10 قسمت تهیه  شده است، به همین دلیل باید پخش آن را کمی 

زودتر آغاز کنیم.
پیش از این ش��ایعاتی مبنی  بر کوتاه ش��دن بخش هایی از داستان 
مجموعه تا ثریا به دلیل ممیزی و اصالحات نظارتی منتش��ر ش��ده 
بود که با توضیح��ات روابط عمومی ش��بکه اول ای��ن صحت اخبار 

منتفی است.

اگر امسال جایزه اسكار نگیرم....  

»لئوناردو دي کاپریو«، بازیگر سرش��ناس هالی��وود اعالم کرد، اگر 
آکادمي اس��کار امس��ال براي فیلم »جي.ادگار« به او جایزه ندهد، 
ناامید خواهد شد.لئوناردو دي کاپریو که تاکنون سه بار نامزد جایزه 
اسکار شده است، اعالم کرد امسال امید زیادي دارد که جایزه اسکار 
بهترین بازیگر مرد را براي فیلم »جي.ادگار« بگیرد.به گزارش روزنامه 
انگلیسي میرور، »دي کاپریو« که در »جي.ادگار« کلینت ایست وود 
نقش رییس سازمان اف بي آي آمریکا را بازي کرده است، اعالم کرد از 
اینکه برخي او را شانس کسب جایزه اسکار مي دانند بسیار خوشحال 
اس��ت.»دي کاپریو« اولین بار در سال 1994 براي فیلم »چه چیزي 
گیلبرت گریپ را مي خورد« نامزد جایزه اسکار شد. وي در سال هاي 
2005 و 2007 نیز با فیلم هاي »هوانورد« و »الماس خونین« نامزد 
جایز اسکار ش��د، اما در کس��ب آن ناکام ماند.»دي کاپریو« درباره 
عالقه اش براي کسب جایزه اسکار امسال گفت: »اگر کسي مي گوید 
نمي خواهد جایزه اسکار را بگیرد دروغ گفته است. من خوشحالم که 

مردم من را شایسته کسب اسکار مي دانند...«

فلیني 92 سال  شد 

امروز نودودومین سالروز 
تولد»فدریک��و فلیني«، 
کارگ��ردان صاحب ن��ام 
و  جه��ان  س��ینماي 
تاثیر گذارتری��ن  از 
فیلم سازان قرن بیستم 
است.»فدریکو فلیني« 
متولد 20 ژانویه 1920 

در ریمین��ي ایتالی��ا از بزرگ تری��ن و مس��تعد ترین فیلم س��ازان دنیاي 
س��ینما بود که با فیلم هاي »جاده«، »هش��ت ونیم« و »زندگي شیرین« 
به اوج شهرت جهاني رس��ید.وي در س��ال 1939 وارد دانشگاه رم شد و 
در رش��ته  حقوق به تحصیل پرداخت، هرچند اس��تعداد وي در طراحي 
انیمیشن و نگارش داستان هاي طنز در نشریات جلوه پیدا کرد.فلیني در 
ادامه به نوشتن س��ناریوهاي رادیویي پرداخت و طولي نکشید که اولین 
فعالیت س��ینمایي اش را به عنوان یک کمدي نویس در فیلم »رویاي یک 
دزد دریای��ي« اثر ماریو ماتوله تجربه کرد.ش��هرت و اس��تعداد فلیني در 
فیلم نامه نویسي وي را با »روبرتو روس��لیني«، کارگردان بزرگ ایتالیایي 
آشنا کرد تا فیلم نامه  اثر معروف او »رم، شهر بي دفاع« را بنویسد که براي 
آن تا آستانه  کسب جایزه  اس��کار 1947 نیز پیش رفت. وي یک بار دیگر 
براي فیلم »پاییزا« روس��لیني نامزد جایزه ي اس��کار بهتری��ن فیلم نامه 
شد.فلیني نخس��تین بار در س��ال 1951 براي فیلم »شیخ سفید« پشت 
صندلي کارگرداني نشست و فیلم نامه  آن را نیز خودش نوشت. این فیلم 
در جشنواره هاي کن و ونیز به نمایش درآمد. این کارگردان نامدار در سال 
1952 اثر معروف خود »جاده« را ساخت که قس��متي از فیلم نامه  آن را 
خودش نوشت که نامزد جایزه  اسکار بهترین فیلم نامه شد.در آغاز دهه ي 
60 فلیني دو شاهکار س��ینمایي خود »زندگي شیرین« و »هشت ونیم« 
را خلق کرد. »زندگي ش��یرین«محصول 1960 نامزدي اس��کار بهترین 
فیلم نامه و کارگرداني را براي فلیني به همراه آورد و در جشنواره کن موفق 
به دریافت جایزه نخل طال شد. این فیلم سه ساعته چشم انداز وسیعي از 
زندگي جامعه ایتالیایي را از دید یک روزنامه نگار نش��ان مي دهد .شاهکار 
ارزنده و تحسین برانگیز فلیني در سال 1963 به سینماي جهان معرفي 
شد. »هش��ت ونیم« که نامزد جایزه اس��کار بهترین کارگرداني و بهترین 
فیلم نامه شد، شاخص ترین اثر کارنامه سینمایي فلیني محسوب مي شود.

در میان تمامي کارگرداناني که کسب اسکار را تجربه کرده اند، »فدریکو 
فلیني« توانست چهاربار جایزه اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسي را کسب 
کند و از این حیث همچنان رکورددار اس��ت. فلیني در سال هاي 1956 
براي »جاده«، 1957 براي »شب هاي کابیریا«، 1963 براي »هشت ونیم« 
و در سال 1974 براي »آمارکورد« چهار اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسي 
را براي سینماي ایتالیا به همراه آورد.فلیني در سال 1993 جایزه افتخاري 
اسکار را به پاس یک عمر دستاورد سینمایي کسب کرد و دوبار در سال هاي 
1953 و 1954 جایزه شیر نقره اي جشنواره ونیز را دریافت کرد و در سال 
1985 شیر طالي افتخاري این جشنواره به وي اعطا شد.آکادمي اسکار 
سال گذشته به مناسبت پنجاهمین سال س��اخت و اکران فیلم »زندگي 
شیرین« فلیني مراسم ویژه اي برگزار کرد. »زندگي شیرین« که در سال 
1958 وارد مرحله ن��گارش فیلم نامه، در س��ال 1959 فیلم برداري و در 
سال 1960 اکران شد، از آثار ماندگارس��ینماي ایتالیا محسوب مي شود. 
در این مراسم منتقدین، جامعه شناسان، موسیقي دانان و روان شناساني 
از سراس��ر جهان به مدت دو روز جوانب مختلف این فیلم 178 دقیقه اي 
سیاه و سفید را مورد تحلیل قرار دارند.وي در سال 1985 اولین کارگردان 
غیرآمریکایي نام گرفت که به پاس یک عمر دس��تاورد سینمایي ازسوي 
انجمن فیلم لینکولن مورد تقدی��ر قرار گرفت.فلیني ک��ه روز 31 اکتبر 
1993 درگذشت، امروزه الهام بخش کارگردانان بزرگ سیننماي جهان 
چون »امیر کاستاریکا«، »دیوید لینچ«، »وودي آلن«، »پدرو آلمادوار«، 

»تیم برتون«، »مارتین اسکورسیزي« و »دیوید کراننبرگ« شده است.

رونمایی از پوستر جشنواره فیلم فجر  
مراسم رونمایی از پوستر اصلی جشنواره فیلم فجر و 
پوسترهای بخش های جنبی، ظهر دیروز  با حضور 
»ابراهیم حقیقی« طراح و گرافیست پیشکسوت، 
مدیران فرهنگی و سینمایی، هنرمندان و اهالی 

رسانه در مجتمع فرهنگی اسوه برگزار شد.

برنامه جامع جشنواره فیلم فجر 
برای اولین ب��ار برنامه جامع جش��نواره فیلم فجر 
منتشر ش��د . این برنامه، جدول کامل بخش های 
داخلی و خارجی جشنواره، اعم از مسابقه سینمای 
ایران، آئینه سینمای ایران، جام جهان نما، جلوه گاه 
شرق و ... را در برمی گیرد و بر اساس تنوع جغرافیایی 

سالن های سینمایی تنظیم شده و همزمان با آغاز 
پیش فروش اینترنتی بلیت های جشنواره سی ام، 
در سایت جشنواره در اختیار عالقه مندان حضور در 

جشنواره سی ام قرار گرفته است.

اسامی فیلم های بخش مرور سینمای 
جهان

ده فیلم خارجی مطرح ده س��ال گذشته میالدی 
در بخ��ش م��رور س��ینمای جه��ان س��ی امین 
 جش��نواره بین المللی فیل��م فجر ب��ه روی پرده 

خواهند رفت.
اسامی این ده فیلم که قرار است در سالن های در 
سینماهای شهر هفتم، شهر قصه )مجموعه سینما 

آزادی( و فلس��طین 2 روی پرده بروند، به ش��رح 
 زیر اس��ت:1. توازن )کرت ویمر - آمریکا2002(

 2. م��رد حصی��ری )نی��ل الب��وت- آمری��کا و 
آلم��ان2006( 3. در دره ال��ه )پ��ل هاگی��س - 
آمریکا2007( 4. فرزندان بشر )آلفونسو کوآرون 
- ژاپن، انگلس��تان و آمریکا2006( 5. یتیم خانه 
)خوان آنتونیو بایونا - مکزیک و اس��پانیا 2007( 
6. ش��ب به خیر و موفق باش��ید )جورج کلوني - 
آمریکا2005( 7.  پنهان )میشائیل هانکه- فرانسه، 
اتریش، آلمان و ایتالیا2005( 8. مصائب مس��یح 
)مل گیبس��ون- آمری��کا2004( 9. بیل را بکش 
)کوئنتین تارانتینو- آمریکا2002( 10. روز نهم 

)فولکر اشلندورف - آلمان، لوکزامبورگ2004(

۱۴ فیلم مسابقه بین الملل
اس��امی 14 فیل��م ب��رای مس��ابقه بین الملل از 
کشورهای مختلف اعالم شده است که از میان آنها 
می توان به فیلم هایی از کشورهای کانادا، فرانسه، 
اسپانیا، نروژ، انگلستان و سوئد اشاره کرد. در میان 
 کارگردانان  بخش مسابقه س��ینمای بین الملل

 )جام جهان نما(، اسامی فیلمسازانی  چون مارک 
لچکی، دژان زس��ویچ ، بهروز افخمی ، کوین مک 

دونالد و ماریوس هلست دیده می شود.

هشت فیلم ایرانی بخش بین الملل 
فیلم ه��ای س��ینمایی »روزه��ای زندگ��ی« به 
کارگردانی پرویز ش��یخ ط��ادی، »بی��داری« به 
کارگردانی فرزاد موتمن و »ملکه« به کارگردانی 
محمدعلی باش��ه آهنگر برای ش��رکت در بخش 
 مس��ابقه بین الملل )ج��ام جهان نم��ا(، انتخاب

 شدند. همچنین در بخش مسابقه سینمای آسیا 
)جلوه گاه شرق(، فیلم های س��ینمایی »نارنجی 
پوش« به کارگردانی داریوش مهرجویی، »بوسیدن 
روی ماه« به کارگردانی همایون اسعدیان و »پرواز 
بادبادک ها« ب��ه کارگردانی علی قوی تن انتخاب 
شدند. در بخش کش��ورهای جهان اسالم نیز سه 
فیلم از ایران انتخاب شد که عبارتند از: »در انتظار 
معجزه« به کارگردانی رسول صدر عاملی، »سالم 
بر فرش��تگان« به کارگردانی فرزاد اژدری و »راه 

بهشت« به کارگردانی مهدی صباغ زاده.

پاییز، اولین ساخته امیر بشیر
فیلم پاییز از جمله فیلم هایی اس��ت که امس��ال 
در بخش سینمای آسیای جش��نواره به نمایش 
درمی آید. به گ��زارش روابط عمومی س��ی امین 
جش��نواره فیلم فج��ر، ای��ن فیلم اولی��ن تجربه 
کارگردانی امیر بشیر است که بیش��تر به عنوان 
 یک بازیگر شهرت دارد و رضا ناجی، بازیگر ایرانی 
فیلم های »بچه های آسمان« و »آواز گنجشک ها«، 
هر دو به کارگردانی مجید مجی��دی در آن بازی 
کرده است. این فیلم ریتم آرامی دارد و به تدریج 
بیننده را با فضای زندگی در کش��میر، شهری که 
آماج حمالت پاکستانی ها و هندی هاست، آشنا 

می کند. 
 »پاییز« روی یک حقیقت تلخ در کش��میر دست

 می گ��ذارد و آن، ناپدید ش��دن م��ردم عادی و 
درماندگی اعضای خانواده های آنهاست. 

جزئی�ات پیش ف�روش بلیت ه�ای 
جشنواره

پیش فروش بلیت های جشنواره از سه شنبه، 27 
دی به صورت اینترنتی آغاز شده است. دانشجویان 
برای دریاف��ت بلیت ها ب��ا کارت شناس��ایی و یا 
 کارت دانش��جویی از تخفیف 20 درصد برخوردار

 می شوند. امس��ال برای اولین بار، جدول کامل در 
اختیار متقاضیان قرار داده شده است. یعنی کسی 
که بلیت های پیش فروش را خری��داری می کند، 
می داند بلیت را برای تماش��ای چه فیلمی خریده 
 اس��ت و آن فیلم در چه روز و چه سانسی نمایش 

داده می شود.
یکم و س��وم بهم��ن ماه ب��ه نهادها و س��ازمان ها 
اختصاص دارد و نمایندگان این تشکل ها، می توانند 
با داشتن نامه رسمی از سازمان مربوطه شان، بلیت 

کلی را دریافت کنند. 

درخت زندگی هم هست
 اسامی 11 فیلم بخش جشنواره جشنواره ها از سوی 

دبیرخانه جشنواره اعالم شد.
 از میان این آثار می توان به فیلم های برجسته ای 
چون »درخ��ت زندگی« س��اخته ترانس مالیک، 
»پس��رکی با دوچرخه« س��اخته برادران داردن و 
آثاری دیگر از کش��ورهای کانادا، فرانس��ه، هلند، 
ترکیه، چین، آلمان، بوسنی و هرزگوین و آمریکا 
اش��اره کرد. فیلم های »النا« به کارگردانی آندری 
زویاگنیتس��ف از کش��ور روس��یه ، »پس��رکی با 
دوچرخه« به کارگردانی جان پی��ر داردن و لوک 
داردن محصول مشترک کشورهای بلژیک، فرانسه 
و ایتالیا، »می��راث« به کارگردانی برن��ارد اموند از 
کش��ور کانادا، »آقای الزار« به کارگردانی فیلیپ 
فاالردو از کشور کانادا،  »9 روز دعا« به کارگردانی 
انریکه کوالرمحصول مشترک کشورهای پاراگوئه 
و هلند ، »روزگاری در آناتولیا« به کارگردانی نوری 
بیلگه سیالن محصول مشترک کشورهای ترکیه 

و بوسنی هرزگوین در این بخش دیده می شوند.
 همچنی��ن فیلم ه��ای »قربان��ی« س��اخته چن 
کایگ��ه از کش��ور چی��ن، »طرح های��ی از ش��هر 
کاتیان« ب��ه کارگردانی کازویوش��ی کوماکری از 
 کش��ور ژاپ��ن، »اس��ب توری��ن« ب��ه کارگردانی

 بال تار محصول مش��ترک کشورهای مجارستان، 
فرانسه، آلمان، سوئیس و آمریکا از دیگر این فیلم ها 

محسوب می شوند.

گریم  معتمد آریا 
دردسر شد 

 اکبر عبدی
 مادر شد

در حالی که همچنان بسیاری از مخاطبان امیدوارند فیلم جدید بهرام 
بهرامیان ب��ا عنوان »پریناز« را در جش��نواره ببینن��د، تازه ترین اخبار 
حکایت از آن دارند که فیلم فعال توقیف است و نمایش آن در جشنواره 
منتفی است. در دو روز گذشته بهرامیان به همراه عبدالمحمد نجیبی 
تهیه کننده فیلم در جلس��اتی که با دس��ت اندرکاران جشنواره داشت 
سعی کرد آن ها را نسبت به نمایش این فیلم در جشنواره متقاعد کند، 
اما گویا این جلسات نتیجه مثبت نداش��ته و نمایش فیلم در جشنواره 
منتفی است.بهرامیان سعی خود را کرد که با اعمال اصالحات پیشنهاد 
شده از سوی دست اندرکاران جشنواره، نسخه ای قابل نمایش از فیلم را 
به مسئوالن ارائه دهد، اما گویی با نمایش همین نسخه اصالح شده هم 
موافقت نشده است. حتی سایت روزنامه ایران نوشت:گویا گریم خاص 
فاطمه معتمدآریا در این فیلم عام��ل اصلی اصالحات وارده بر آن بوده 
و بهرامیان هر اندازه کوشیده با اصالحات پیشنهادی کنار آید، نمایش 

موقت فیلم هم فراهم نشده است.

فیلم س��ینمایی »خوابم می آد« در حالی در جشنواره فیلم فجر حضور 
می یابد که اکبر عبدی در آن نقش یک مادر س��الخورده را ایفا می کند. 
تصویربرداری فیلم س��ینمایی »خوابم می آد« مدتی است که به پایان 
رس��یده و گروه س��ازنده در تالش هس��تند تا این فیلم برای حضور در 
جش��نواره فیلم فجر آماده ش��ود. در حال حاضر محم��د توکلی و رضا 
عطاران مشغول تدوین این فیلم سینمایی هس��تند.در فیلم سینمایی 
»خوابم می آد« اکبر عبدی، مریال زارعی، رضا عطاران، سروش صحت، 
اصغر سمس��ارزاده، ... ایفای نق��ش کرده اند.در خالصه داس��تان فیلم 
سینمایی »خوابم می آد« آمده است: رضا، معلمی ساده و درستکار است 
که به سن میانسالی رس��یده و در برقراری ارتباط با آدم ها دچار مشکل 
است،او با دختری پاستیل فروش آشنا می شود. دختر، برای پیوند کلیه 
خواهرش با مشکل روبروس��ت و رضا را ترغیب به کارهایی می کند که 

باب میلش نیست و ...   

دي کاپریو :مدیر روابط عمومی شبكه یک خبرداد واکنش مسعود فراستی به جایزه فرهادی

کتاب

نمایشگاه  عكس 
انار در اصفهان

گروه فرهنگ 

سیامک تراکمه زاده نمایشگاهی 
از هنرجویان خود را در موسس��ه 

دیگر به نمایش می گذارد .در کارت دعوت این نمایشگاه آمده است؛»انار 
را بهان��ه کردند تا خ��ود را بیازمایند،پاییز و انار و یلدا گذش��ت و اینک 
هنرجویان ما آثار عکاس��ی خود را به دیوار آویخته اند و نگاه شما را به 
دعوت طلبیده اند؛جمعه را روز موعود قرار دادیم تا با حضور ش��ما این 
نمایش��گاه را افتتاح کنیم.«الزم به توضیح است که این نمایشگاه فردا 
ساعت پنج بعداظهر  در موسس��ه فرهنگی هنری دیگر واقع در خیابان 

خاقانی،جنب بانگ تجارت افتتاح می شود.

یادداشت

خبر

هنرکده

نمایشگاه
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فرهاد 
معتمد

آخرین اخبار ازجشنواره فیلم فجر

برنده کن در ایران

 
در حالي که شمارش معكوس مهم ترین رویداد سینمایي ایران و خاورمیانه آغاز شده، به نظر مي رسد فجر 

محمد 
بندرعباسی

سي ام بیش از 29 دوره قبل خبرساز و جنجالي باشد. دلیل این مسئله هم کامال واضح است: فجر امسال نه 
تنها جایي براي پیرمردها نیست، بلكه عرصه رقابت فیلمسازان جوان و به قول فوتبالي ها جویاي نام است. 
کساني که با حمایت هاي اندك دولتي، بخت خود را بر صندلی داغ کارگرداني آزموده اند و آمده اند تا با اسالف 
و نوه نتیجه هاي »فراستي« ها دست و پنجه نرم کنند. این مورد، بیش ازهرمقوله اي، جذابیت هاي متني و 
فرامتني جشنواره امسال را افزایش مي دهد. به خصوص اینكه از سال 20۱2 به بعد، نگاه ها به سینماي ما نگاه هاي تیزبیبنانه تري خواهد 

بود. همه این موارد سبب مي شود تا با اشتیاق بیشتري منتظر باشیم تا ببینیم سیمرغ سینماي ایران بر دوش چه کسي مي نشیند؟ 

تذکر به سه مدیر ارشد سیما 
علی دارابی معاون سیما به سه مدیر ارشد  این سازمان به دلیل  ساخت 
سریال هایی با موضوعات تلخ، ناگوار و با رویکردی منفی مانند :تا ثریا 
،شیدایی و پنجره که این شب ها از شبکه های اول، سوم و شبکه تهران 
پخش می ش��وند به صورت کتبی تذکر جدی داد.همچنین گفته می 
شود علت این تذکرها از سوی معاون سیما به خاطر تلخ و گزنده بودن، 
اثرگذاری منفی این س��ریال ها بر اعصاب مخاطب، پرداخت ناقص به 
نمونه یک زن ایرانی محجبه و نادرس��تی پرداخت ب��ه روابط محرم و 
نامحرم در این سریال ها عنوان ش��ده و به همین خاطر دستور خاتمه 

این سریال ها نیز اعالم شده است.



گزارش 
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چارچوب 

چهره

ذوبی ها شمشیرها 
را غالف می کنند؟

 حضور تیم شمش��یربازی ذوب آه��ن در ادامه رقابت ه��ای لیگ برتر
 باشگاه های کش��ور مشخص نیست. تیم شمش��یربازی ذوب آهن که 
 عنوان قهرمانی لیگ برتر باش��گاه های کش��ور را در کارنامه دارد، در

 نیم فصل نخست رقابت ها، بعد از پیکان تهران، بر سکوی دوم ایستاد 
اما ادامه حضور این تیم در رقابت ها قطعی نیس��ت. گفته می شود اگر 
مشکالت مالی این تیم با شروع نیم فصل دوم ادامه داشته باشد، این تیم 

از حضور در ادامه رقابت ها انصراف می دهد. 

بازگشت ذوب آهن با انگیزه
تیم بسکتبال ذوب آهن  در هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر بسکتبال، 
میزبان تیم شهرداری زنجان است. ذوب آهن که به تازگی دور مقدماتی 
رقابت های گروهی غرب آس��یا را پشت سر گذاش��ته،  بعد از یک هفته 
 دوری از رقابت های لیگ،  امروز به مصاف نماینده زنجان می رود.  دیدار

 تیم های فوالد ماهان و صنایع پتروش��یمی ماهشهر نیز به دلیل حضور 
ماهان در رقابت های جام شیخ راشد امارات به زمان دیگری موکول شد. 

ماهان در مصاف با ساجس لبنان
 ف��والد ماهان در مرحل��ه دوم رقابت ه��ای بین المللی بس��کتبال جام

 شیخ راشد  امروز باید به مصاف تیم نخست گروه B که ساجس لبنان 
است، برود. فوالدی ها در دور مقدماتی، یک پیروزی و ۲ شکست را در 

کارنامه خود به ثبت رساندند و چهارم گروه خود شدند.

مصاف صدرنشین 
و  قعرنشین در اصفهان

هفته نهم لیگ برتر واترپلوی باش��گاه های کشور، جمعه با انجام چهار 
دیدار پیگیري مي ش��ود و فوالد ماهان صدرنش��ین، در خانه، میزبان 
تیم قعرنشین هیئت شناي خراسان اس��ت. فوالد ماهان سپاهان پس 
از تساوي هفته گذش��ته مقابل هیئت شناي گیالن، این هفته در خانه 
به دنبال پیروزي پرگل برابر قعرنشین لیگ است تا موقعیت خود را در 

باالي جدول تثبیت کند. 
تی��م نف��ت و گاز امیدی��ه ک��ه در رده دوم ج��دول ق��رار دارد نی��ز 
پذی��راي خانه ش��ناگران اصفه��ان خواهد بود ک��ه با س��ه امتیاز، در 
جم��ع تیم ه��اي پایین ج��دول ق��رار دارد. هیئت ش��ناي زنجان که 
با ۱۲ امتیاز در رده س��وم جدول ایس��تاده اس��ت، در خان��ه، میزبان 
هیئت ش��ناي خوزس��تان خواهد بود که ب��ا ۷ امتی��از در رده پنجم 
جدول ج��اي دارد. در آخرین دیدار هفت��ه نهم نیز تی��م هاي نفت و 
 گاز گچس��اران و هیئت ش��ناي گیالن در گچس��اران، ب��ه مصاف هم 

می روند. 

طالبیان و معتمدی همچنان منتظر پرشیا

فدراسیون بدهی صاف می کند
یا پرشیا می خرد؟

در حالی که هیچ اسپانسری اهدای جوایز قایقرانان المپیکی ایران را برعهده 
نگرفت، فدراسیون قایقرانی اعالم کرد، خود برای خرید خودروی پرشیای 
طالبیان و معتمدی اقدام می کند. فدراسیون در شرایطی دیروز این تصمیم 

را گرفت که از تهدید گمرک برای تسویه بدهی هایش بی خبر بود.
در جلسه اعضای هیئت رئیسه فدراسیون قایقرانی، با اهدای خودروی پرشیا 
به قایقرانان رش��ته آب های آرام،که موفق به کسب سهمیه المپیک لندن 
شدند، موافقت و مقرر شد تا ماه آینده جوایز ملی پوشان المپیکی آب های 

آرام اهدا شود.
گفتنی است مسابقات کسب سهمیه المپیک، مهرماه سال جاری در رشته 
آب های آرام برگ��زار و احمدرضا طالبیان و آرزو معتم��دی دو قایقران تیم 
ملی آب های آرام کشورمان موفق شدند جواز حضور دو قایق را به المپیک 

دریافت کنند.
پیش از این، قرار بود اهدای جوایز از سوی اسپانسر صورت پذیرد که با توجه 
به تأخیر و طوالنی شدن زمان تحویل، اعضای هیئت رئیسه، موافقت خود 
رابا اهدای جوایز از سوی فدراسیون، تا مشخص شدن زمان تحویل از سوی 

شرکت اعالم کردند.
در این بین، اتفاق دیگری هم در قایقرانی افتاد؛ فدراسیون از طرف گمرک 

ملزم به صاف کردن بدهی هایش شده است.
به گفته محسن میالد، رئیس کمیته آب های آرام ایران، یک شرکت آلمانی 
که مسئولیت حمل قایق های چین، کره و کشورهای دیگر را دارد، قرار بود 
قایق های خود را طبق قانون، با پرداخت مبلغ ۱۰۰ هزار یورو وارد ایران کند 
اما هنگام وارد کردن قایق ها گمرک ایران با اعالم این مطلب که بخش نامه 

فرم بین المللی ATA به دست شان نرسیده، مانع ورود قایق ها شدند.
فدراسیون قایقرانی چین نیز ایران را تهدید کرد که اگر به قایق هایش اجازه 

ورود و خروج  ندهد،  مسابقات قهرمانی آسیا را در ایران تحریم می کند. 
فدراس��یون ایران با دادن تعهد ۱۲۰ میلیونی، به قایق ها اجازه ورود داد. اما 
حال که حدود سه   ماه از پایان این مس��ابقات می گذرد، گمرگ می گوید 
فدراسیون باید بدهی های قبلی اش را پرداخت کند تا قایق ها ترخیص شود.

شرکت آلمانی نیز از طریق اتاق بازرگانی ایران و آلمان گزارش وقایع افتاده 
را داده و موضوع را پیگیری کرده اس��ت. در این بررسی ها متوجه شدند که 
کاالهای وارد شده فرم ATA داشته و کاالها به اسم فدراسیون قایقرانی ایران 

وارد نشده است و بنابراین ایران مالک این قایق ها نیست.
با به وجود آمدن این مش��کالت،  فدراس��یون قایقرانی باید به دلیل هزینه 
انبارداری قایق ها و خسارات احتمالی، هزینه مضاعفی را هم پرداخت کند. 
کشورهای مربوطه نیز به فدراسیون جهانی قایقرانی شکایت کرده اند. اگر 
به این مشکل رسیدگی نشود و گزارش این اتفاقات به IOC برسد، احتمال 
تعلیق فدراسیون قایقرانی ایران از مسابقات جهانی و حتی المپیک ۲۰۱۲ 

لندن وجود دارد.

خبرکوتاه

اقدام عجیب و جنجالي رونالدو
مهاجم رئال مادرید براي ش��روع زندگي خصوصي 
خود با ارین��ا ش��ایک و فرزن��دش، تصمیم گرفت 
مادرش را از خانه اش بیرون کند. روزنامه  دو لوریس 
بر روي صفحه اول خود نوشت: »ارینا نقش خود را 
در جدایي انداختن بین خان��واده  کریس به خوبي 

ایفا کرد.«

زالتان تا پایان در میالن
مهاجم سوئدی روس��ونری، تا پایان دوران 
فوتبال��ش در این تی��م می مان��د.  زالتان 
ابراهیموویچ، امس��ال  با قراردادی قرضی 
 به میالن پیوست. مدیر برنامه های زالتان

 می گوید: او قصد دارد دوران فوتبال خود را 
در میالن به پایان برساند .

صعود یک پله ای تیم ملی ایران 
تیم ملی فوتبال ایران در ماه ژانویه با کس��ب ۶۲۳ 
امتیاز، با یک پله صعود، به رده ۴۴ بهترین تیم های 
جهان رسید. تیم ملی ایران پس از ژاپن )نوزدهم- 
۸۶۹ امتیاز(، استرالیا )بیس��ت و یکم، ۸۶۶ امتیاز( 
و کره جنوبی )س��ی ام، ۷۵۲ امتیاز( در رتبه چهارم 

آسیا جای گرفت. 

فدراسیون بین المللي فوتبال، فیفا، روزگذشته در تازه ترین رده 
بندي خود فهرست برترین تیم هاي جهان را اعالم کرد که بر این 
اس��اس، تیم ملي ایران با یک پله صعود نسبت به ماه گذشته در 

رده ي ۴۴ جهان ایستاد.
 در رده بندي قاره اي، ایران همچنان پس از تیم هاي ژاپن، استرالیا 
و کره جنوبي در رده ي چهارم آسیا ایس��تاده است.در رده بندي 
بهترین تیم هاي قاره که��ن، ژاپن با ۸۶۹ امتی��از و بدون تغییر 
نس��بت به ماه گذش��ته، در رده ي نوزدهم جهان و نخست آسیا 
است. استرالیا و کره جنوبي با قرار گرفتن در رده هاي ۲۱ و ۳۰، در 

رده هاي دوم و سوم آسیا قرار دارند.
  ایران هم ک��ه پیش از این، ب��ا ۶۱۶ امتی��از در رده ي ۴۵ جهان

 قرار داش��ت با ۶۲۳ امتیاز و یک پله صع��ود در رده ي ۴۴ جهان 
قرار گرفت. 

کمتر پیش می آی��د که تیتری ورزش��ی در خص��وص مارادونا در 
روزنامه ها دیده شود. ستاره فوتبال جهان پس از پیروزی دو بر یک 
تیمش،  الوصل براب��ر االهلی در لیگ فوتبال ام��ارات، از دردی در 
ناحیه شکمش شکایت کرد و روز یکشنبه )۲۵ دی( به بیمارستان 
منتقل شد و معلوم شد که مشکلش چندان هم ساده نیست و پس 
از عکس برداری مشخص شد که وی مبتال به سنگ کلیه می باشد. و 
در همان روز تحت عمل جراحی قرار گرفت و پزشکان سنگ ها را با 
موفقیت از بدنش خارج کردند.به گزارش کیکر، این مربی ۵۱ ساله،  
فردای آن روز از بیمارستان مرخص شد و امیدوار است بتواند تیمش 
را در بازی بعدی اش در روز دوش��نبه )۳ بهمن( در مقابل الشارجه 
رهبری کند. دیگو مارادونا از ماه جوالی س��ال ۲۰۱۱ هدایت تیم 
الوصل را به عه��ده گرفت و در حال حاضر تیمش در مکان شش��م 

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال امارات متحده عربی قرار دارد. 

آرن داوودی،گاردراس تی��م بس��کتبال ذوب آه��ن بع��د از  
بازگش��ت از مس��ابقات غ��رب آس��یا دراظهارنظ��ری 
عن��وان ک��رد: » قب��ل از ای��ن ه��م گفت��ه ب��ودم ک��ه کار 
ام��ا  داش��ت  ای��ن مس��ابقات خواهی��م  در   س��ختی 

می توانیم نتیجه بگیریم. 
همه بازیکنان زحمت کش��یدند، به مش��کالت بسیار زیادی 
که داش��تیم توجه نکردیم. در لبنان همه چی��ز مهیا بود؛ اما 
متأس��فانه در بازی آخر همه جوره کم آوردیم؛ جو س��الن و 
داوری هم خیلی بد بود. داوودی همچنین به مشکالت مالی 
ذوب آهن اشاره کرد و با بیانی که بیشتر به تهدید شبیه بود،  با باشگاه اتمام حجت کرد: »همانطور که می دانید، مسئوالن 
قول داده اند که مشکالت را تا پایان دی ماه حل کنند. یعنی بعد از بازی این هفته باید اتفاقاتی بیفتد و فکر می کنم اگر 

این بار تعهدات مالی انجام نشود، بعید است بازیکنان، دیگر بازی کنند.«
تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان، در مرحله مقدماتی رقابت های باشگاه های غرب آسیا، به عنوان تیم دوم جدول گروه 

A راهی دور بعد شد. 

برونو س��زار کورئا در بازي هفته گذشته س��پاهان مقابل نفت 
آب��ادان، دو گل براي تیم��ش به ثمر رس��اند تا در نخس��تین 
بازي ب��راي تیم��ش، روزي رویایي را پش��ت س��ر گذاش��ته 
باش��د. او در این بازي آنقدر خ��وب بود که تا ح��دودي خیال 
هواداران س��پاهان را در مورد جاي خالي ابراهیم توره در فصل 
 جاري راحت کرد؛ مس��ئله اي که خودش اصال آن را دوس��ت 

ندارد.
»من به سپاهان نیامده ام که جاي کسي را پر کنم؛ چراکه برایم 
مهم نیست قبال چه کس��اني در پس��ت من بازي مي کرده اند. 
اما مطمئن باش��ید به س��پاهان آمده ام که نام خودم را بسازم 
و براي نام خودم بازي مي کنم. من دوس��ت دارم به س��پاهان کم��ک کنم و در ابت��دا موفقیت تیم برایم مهم اس��ت؛ 
اما در ادامه اگر توانس��تم ب��راي س��پاهان کار بزرگي انجام دهم، دوس��ت دارم نام خودم را بس��ازم و ب��راي نام خودم 
 کار مي کن��م. از هواداران س��پاهان مي خواه��م که مرا با توره مقایس��ه نکنند چون دوس��ت ن��دارم مرا با او مقایس��ه

کنند.«

فوتبال در جهان

مقایسه سزار با توره ممنوعذوب آهن همه جوره کم آورد

 تیم ملی ایران 
یک پله صعود کرد 

 عمل جراحی 
موفقیت آمیز مارادونا

هفته بیس��ت ویکم لیگ برتر، پرس��پولیس و 
استقالل به مصاف تیم های هفدهم و هجدهم 
جدول لیگ می روند. از س��وی دیگر س��پاهان 
احیا شده با کرانچار به مصاف شهرداری تبریز 

دراصفهان می رود.

ف�والد خوزس�تان - ذوب آهن 
اصفهان؛ تئورسین ها در جدال با هم 
سه شکس��ت متوالی، نایب قهرمان سابق آسیا 
را تا رده دوازدهم جدول پایین آورد. طرفداران 
ذوب آهن از این نتایج آنقدر ناراحتند که علیه 
بازیکنان شعار س��ر دادند و بازیکنان هم علیه 
این هواداران جبهه گرفتند و خواستار واکنش 

باشگاه شدند. ذوب آهن با این وضعیت باید در 
اهواز به مصاف فوالد برود؛ تیمی که اوج گرفته 
و هفته گذش��ته نفت را در تهران س��ه بر یک 
شکست داد. مجید جاللی و منصور ابراهیم زاده 
هردو از نس��ل مربیان علم گ��رای فوتبال ایران 
هستند. ابراهیم زاده که بارها تأکید کرده، اهل 
استعفا نیست و دوس��ت ندارد مدیران باشگاه 
او را به س��مت در خروجی هدایت کنند و باید 
در اهواز فوالد را خم کند. تساوی هم می تواند 

نتیجه مطلوبی برای ذوب آهن باشد.

س�پاهان اصفهان - شهرداری 
تبریز؛ زردها به دنبال صدر جدول 

سپاهان با کرانچار نتایج خوبی گرفته است. این 
تیم میزبان شهرداری تبریزی است که در بازی 
گذشته برابر پرسپولیس ، پیروزی را با تساوی 
عوض کرد. زور آزمایی مدیرروس��تا با کرانچار 
دیدنی است. باید دید چه اتفاقاتی در ورزشگاه 
فوالدشهر رقم می خورد و آیا شهرداری می تواند 
دست پر، اصفهان را ترک کند یا اینکه کرانچار 

همچنان سپاهان را مدعی نگه می دارد.

اس�تقالل؛   - فجرسپاس�ی 
امیرکبیر فوتبال برابر ستارگان آبی 

فجرسپاسی شیراز در رده هفدهم جدول است 
ولی محمود یاوری که خود را امیرکبیر فوتبال 

ایران می داند دوست ندارد برابر تیم های بزرگ 
مثل اس��تقالل از پیش بازنده باش��د. بازیکنان 
جوان فجر قطعا انگیزه زیادی دارند و این انگیزه 
به همراه دوندگ��ی آنها، می توان��د برگ برنده 
یاوری باشد. اس��تقالل هفته گذشته برابر مس 
کرمان،  یک شکست خانگی را متحمل شد؛ اما 
همچنان در صدر جدول است. پرویز مظلومی، 
س��رمربی اس��تقالل اصال دوس��ت ندارد برابر 
یک تیم انتهای جدولی دیگر شکس��ت بخورد 
هرچند که در صورت این اتفاق هم،  اس��تقالل 
صدر جدول را از دس��ت نمی دهد. آبی پوشان 
دوس��ت ندارند دو میلیون تومان دیگر جریمه 
شوند؛ به همین دلیل برای برد، تالش می کنند. 
ورزش��گاه حافظیه همان ورزشگاهی است که 
استقالل باید اسفندماه برابر شاهین بوشهر در 
آن فینال جام حذفی را برگ��زار کند.  این بازی 
می تواند آبی پوشان را به شرایط زمین ناهموار 

حافظیه بیش از گذشته آشنا کند.

تراکتورسازی - داماش گیالن؛ 
قلعه نویی منتظر لغزش استقالل

تراکتورس��ازی که در هفته بیس��تم با ش��کار 
شاهین، خودش را به رده دوم جدول رساند، این 
هفته میزبان داماش گیالن است؛ تیمی که بعد 
از جدایی ابراهیم قاسم پور، اقتدار گذشته اش 
را ندارد. مهدی تارتار، هفته گذشته در لحظات 
پایانی،  از سد فجرسپاسی گذشت. طبیعی است 
که تارتار تیمش را برای انجام یک بازی دفاعی 
به میدان بفرس��تد و دل به ضد حمالت ببندد. 
اما در آن س��وی میدان، قلعه نویی سه امتیاز را 
می خواهد ت��ا همچنان مدع��ی بماند و منتظر 

لغزش احتمالی استقالل باشد.
*ملوان انزلی - شاهین بوشهر؛ شام آخر فیروز؟

ملوان خود را از منطقه خطر دور کرده ولی هنوز 
در حاشیه امنیت قرار ندارد.  به همین دلیل از 
این بازی خانگی حداکث��ر امتیاز را می خواهد. 
ش��اهین هم که هفته گذش��ته یک شکس��ت 
 س��نگین خانگی را از تراکتورس��ازی پذیرفت 
شاید برای جبران مافات،  به بندرانزلی سفر کند. 
وضعیت شاهین خیلی مساعد نیست و مدیران 
باشگاه به فیروز کریمی، دو بازی فرصت داده اند 
تا شرایط تیم را بهبود بخشد. کریمی باید از دو 
بازی، چهار امتیاز بگیرد.  با این شرایط در صورت 
باخت، احتمال برکناری وی وجود دارد. کریمی 

اگر چه شاهین را به فینال جام حذفی رسانده، 
اما در لیگ برتر در ۹ مس��ابقه فقط پنج امتیاز 
گرفته و اکنون در رده پانزدهم اس��ت. شاهین 
در انزلی تالش می کند از قعر جدول فرار کند؛ 
اما قوی سپید خزر در خانه، حریف سرسختی 
است که حتی استقالل و پرسپولیس را شکست 

داده است.

پرسپولیس - مس سرچشمه؛ 
دنیزلی مقابل مربی فریب خورده

 اصغر ش��رفی در نی��م فص��ل اول می گفت در
 نیم فصل دوم ، خوب نتیجه می گیریم و با جذب 
چند بازیکن نقاط ضعف را پوشش می دهیم. اما 
وی دوشنبه ش��ب،  اعتراف تلخی کرد و گفت 
دالل ها او را گول زده اند و بازیکنان درجه س��ه 
خارج��ی را ب��ه او فروخته اند. ح��اال این مربی 
فریب خورده، باید برابر دنیزلی صف آرایی کند. 
پرس��پولیس برای اینکه ناکامی نیم فصل اول 
را جبران کن��د،  بهترین فرص��ت را در اختیار 
دارد. مس سرچشمه، بی آزارترین خط حمله و 

ضعیف ترین خط دفاع لیگ را دارد.

برنامه هفته بیست و یکم:
پنجشنبه - ۹۰/۱۰/۲۹

تراکتورسازی تبریز - داماش گیالن، ساعت ۱۵، 
ورزشگاه یادگار امام )ره( تبریز

ملوان بندرانزلی - شاهین بوشهر، ساعت ۱۵، 
ورزشگاه تختی بندرانزلی

فجرشهیدسپاسی شیراز - استقالل، ساعت ۱۵، 
ورزشگاه حافظیه شیراز

مس کرمان - صنعت نفت آبادان، س��اعت ۱۵، 
ورزشگاه شهید باهنر کرمان

فوالدخوزستان - ذوب آهن اصفهان، ساعت ۱۵، 
ورزشگاه تختی اهواز

جمعه - ۹۰/۱۰/۳۰ 
راه آهن ش��هرری - نفت تهران، س��اعت ۱۵، 

ورزشگاه اکباتان تهران
سپاهان اصفهان - شهرداری تبریز، ساعت ۱۵، 

ورزشگاه ذوب آهن فوالدشهر
سایپای البرز - صبای قم، ساعت ۱۵، ورزشگاه 

انقالب کرج
پرسپولیس - مس سرچشمه، ساعت ۱۶:۴۰، 

ورزشگاه آزادی تهران

آغازهفته بیست ویکم لیگ برتر 

لیگ در انتظار آقایی دوباره اصفهانی ها 

 دو تیم فوتبال فوالد خوزستان و ذوب آهن اصفهان تا کنون در تاریخ لیگ برتر، ۱۹ بار به مصاف هم رفتند که 
گروه 
ورزش 

ذوب آهن هشت بار و فوالد تنها دو بار پیروز شده اند و ۹ دیدار دو تیم برابر یکدیگر با نتیجه تساوی به پایان 
رسیده است.ذوب آهن در دور رفت لیگ امسال، در برابر فوالد که رضا نوروزی یک پنالتی را از دست داد با 
نتیجه یک بر صفردر فوالدشهر به پیروزی رسید. هرچند فوالد تنها دو بار برابر ذوب آهن پیروز بوده است اما 
ذوب آهنی ها هیچ گاه آن شکست ۴ بر یک را برابر فوالد در اهواز که منجر به از دست رفتن قهرمانی برای 

ذوب آهن شد را فراموش نخواهند کرد.
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تأمين اعتبار مجتمع هاي 
آبرساني روستايي

معاون طرح و توسعه شركت آب و فاضالب روس��تايي استان چهارمحال و 
بختياري از تأمين اعتبار 14 مجتمع آبرساني روستايي خبر داد.  مهندس 
تورج احمدپور گفت: »65 ميليارد ريال اعتبار براي مجتمع هاي آبرس��اني 
درحال كار اين شركت در شهرستان هاي اردل ، بروجن، شهركرد، كوهرنگ، 
كيار و لردگان تصويب شده كه با اتمام و راه اندازي اين چهارده مجتمع، بيش 
از 90 هزار نفر از جمعيت روستايي اس��تان از آب آشاميدني سالم بهره مند 
خواهند ش��د.« وی عنوان كرد:  »اين اعتبار مصوب براي پروژه هاي تأمين 
 آب آش��اميدني مجتمع هاي دش��تك، كاج، كيار شرقي، پش��تكوه فالرد، 
 غالم آباد سيلگاه، صادق آباد )ماركده قوچان(، سرخون، هوره، باغ انار ميالس، 
تنگ كلوره، مالك آباد، قنبر سيني، سيبك، كنرك و بارز در نظر گرفته شده 
است.«  وی افزود:» با هزينه  اين اعتبار، از مجموع    41پروژه در حال اجرا،  
شش مجتمع آبرساني كيار شرقي، سرخون، هوره،  تنگ كلوره،  قنبرسيني و 
بازر  انشاءاله در سال آينده به بهره برداري می رسند.« معاون طرح و توسعه 
شركت آبفار چهارمحال و بختياري ميانگين پيشرفت فيزيكي پروژه هاي 
مذكور را در حدود 60  درصد اعالم كرد و ضمن تشكر از حمايت هاي همه 
جانبه مسئولين، از مردم ش��ريف روستايي درخواس��ت كرد با همكاري و 
همياري بيش از پيش با كاركنان ش��ركت آب و فاضالب روستايي و عوامل 
اجرايي،  در پيشبرد اهداف اين ش��ركت كه همان سقايي روستاييان است، 

كمك كنند تا خدمات دولت هر چه سريعتر به منصه  ظهور برسد. 

چهره 

پيشکسوتان فرهنگی  استان 
دست به کار شدند 

 ابوالقاسم رستگار

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی
در نشست مس��ئوالن اين نهاد و پيشكس��وتان فرهنگی،  قرار شد معلمان 
بازنشس��ته در قالب يك گروه )NGO(  در جمع آوری كمك های مردمی 
برای نيازمندان همكاری كنند. اين افراد  برای تأمين جهيزيه نوعروس��ان 

زير پوش��ش امداد،كمك 
هزين��ه درم��ان بيماران 
نيازمند، مشاوره تحصيلی  
و  تهيه مسكن مددجويان 
تالش می كنن��د. كميته 
 امداد اس��تان هم  معادل 
كم��ك های جم��ع آوری 
شده توس��ط آنان، كمك 

نقدی پرداخت می كند.

خبر
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مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال وبختياری 
از برگزاری 157برنام��ه فرهنگی و هنری به مناس��بت 
 گرامی داش��ت روزهای مبارك دهه فجر در اين اس��تان 

خبر داد.
حسين گنجی در نشست خبری كميته فرهنگی هنری 
 س��تاد دهه فج��ر چهارمح��ال وبختياری گف��ت:» اين 
برنامه ها در قالب 33 عنوان برنامه محوری در چهارمحال 

وبختياری اجرايی می شود.«
به گفته وی، اين برنامه ها با محوره��ای بصيرت افزايی 
و آگاهی و معرفت بخش��ی و ارتقای آگاهی نسل جوان، 
نقش محوری امام خمينی )ره( و واليت فقيه در پيروزی 
انقالب اسالمی و معرفی دستاوردهای فرهنگی و هنری 

انقالب اسالمی برگزار می شود.
وی يادآور شد: »ترويج فرهنگ قرآنی با برگزاری محافل 
انس با قرآن كريم و برپايی نشس��ت های تفس��ير سوره 
های قرآن، اجرای جش��ن های قرآنی ب��ا حضور فعاالن 
 قرآنی و خانواده ه��ای آنان، توزيع ق��رآن و كتب ادعيه

 از ديگر برنامه های محوری كميته فرهنگی هنری دهه 
فجر انقالب اسالمی در استان است.«

گنجی اضافه كرد: »برگزاری مس��ابقات ادبی ، داس��تان 
نويس��ی، ش��عر انقالب، مس��ابقات كتابخوان��ی كانون 
 مساجد، مس��ابقه بازخوانی وصيت امام راحل، مسابقات 

خطاطی و خوشنويسی با موضوع انقالب اسالمی و مقاله 
نويسی ويژه دانشجويان برنامه های ديگر اين كميته در 

دهه فجر امسال است.«
به گفت��ه وی، مديريت فراخ��وان های هن��ری، برپايی 
نشس��ت نق��د و بررس��ی فيل��م و فيل��م نامه نويس��ی 
 ب��ا موض��وع انق��الب اس��المی از ديگ��ر برنام��ه های
  س��تاد ده��ه فج��ر ب��ا محوري��ت فرهنگ��ی و هن��ری

  است.
دبير كميت��ه فرهنگی هنری س��تاد دهه فج��ر انقالب 
اس��المی چهارمحال وبختياری، برگزاری جش��ن های 
شب ش��عر و موس��يقی ، تئاتر خيابانی، تئاتر صحنه ای، 
ادبيات طنز، جش��نواره عك��س ، ب��رف آورد كوهرنگ، 
 جنگ های شادی، شاهنامه خوانی، تحليل از هنرمندان
  و مفاخ��ر فرهنگ��ی و هن��ری، چ��اپ و رونماي��ی

 از كتاب با موضوع انقالب از ديگر موضوعات محوری اين 
كميته دانست.

گنج��ی گف��ت: »همزم��ان با آيي��ن های بزرگداش��ت 
 ده��ه فج��ر در چهارمح��ال وبختي��اری از س��وی اين 
كميت��ه، كان��ون ه��ای فرهنگ��ی هن��ری مس��اجد 
ي��ان چش��مه، ب��ن،  گرم��دره،  ده چش��مه،   در 

افتت��اح  دس��تناء  و  جونق��ان  خليف��ه،   چ��م 
می شود.«

 اس��تان چهار محال و بختياری با ش��رايط آب و هوايی 
خاص استعداد بااليی برای كشت زعفران دارد.

زعفران گياهی چند س��اله و  دارای پيازاس��ت. اين پياز 
غالفی قهوه ای رنگ،  س��اقه و شش گلبرگ بنفش و سه 
رشته كالله قرمز رنگ دارد. قس��مت مورد استفاده گياه 
زعفران كالله نارنجی رنگ گل آن اس��ت. كالله  زعفران 
حاوی چربی، امالح معدنی و  موسيالژ است. زعفران ماده 
غذايی با ارزشی اس��ت كه به مقدار كم از گياه زعفران به 
دس��ت می آيد و در واقع از هر 100 ت��ا 200 هزار گياه 
زعفران، حدود پنج كيلوگرم گل زعفران بدست می آيد. 
وزن پنج كيلوگرم زعفران تازه بعد از خشك شدن، به يك 

كيلوگرم می رسد.
 هم اكن��ون زعفران در بس��ياری از ش��هرهای اس��تان 
چهار محال و بختياری در حال كش��ت اس��ت و توانسته 

درآمد زايی باالی برای كشاورزان داشته باشد.
 فرخش��هر يكی از شهرس��تان های ش��هركرد است. در 
تعدادی از مزارع اين شهر زعفران كاشته می شود. يكی 
از كش��اورزان توليد كننده زعفران اين شهر در گفتگو با 
خبرنگار مهر اظهار داشت: »من برای اولين بار در قسمتی 

از مزرعه خود زعفران كشت كردم.«
موس��وی با بيان اينكه هم اكنون زعفران را گرمی س��ه 
هزار و 500 تومان می فروش��م، بيان داشت: با توجه به 

خشكس��الی و اين نكته كه زعفران آب كمی می خواهد، 
كشت زعفران به صرفه است.

کيفيت زعفران چهار محال و بختياری 
باالست

يك كارش��ناس گل و گياه��ان دارويی س��ازمان جهاد 
كشاورزی گفت: »استان چهار محال و بختياری با شرايط 
آب و هوايی خاص، اس��تعداد بااليی برای كشت زعفران 
دارد.« حسين برزگر اظهار داشت: »هر چه ارتفاع مزارع 
زعفران از س��طح دريا بيشتر باش��د، كيفيت و عملكرد 

اسانس و رنگ محصول نيز بيشتر است.«
 وی با اش��اره به اينكه زعفران در مناطق سرد بهتر عمل 
 می آيد، اف��زود: »اس��تان چهار مح��ال و بختي��اری از 
مكان های مناسب برای كاشت زعفران با كيفيت است.«

 وی با اش��اره به  مصارف زعفران در جامعه اظهار داشت: 
 »زعف��ران در صناي��ع غذاي��ی، آرايش��ی و بهداش��تی،

  صنع��ت رنگ��رزی، ام��ور هن��ری، داروي��ی كارب��رد 
دارد.«

 با اين تفاس��ير می توان گفت كه كش��ت زعفران در اين 
اس��تان می تواند به عنوان يكی از كش��ت های مطلوب 
مورد توجه مس��ئوالن امر قرار گرفته و برای توس��عه آن 

اقدام شود. 

 گیتی با
 ناکامی های دور 
رفت دیگر فرصتی 
برای آزمون و خطای 
دوباره ندارد و هر 
ناکامی در این تیم 
به منزله دور شدن از 
سکوی قهرمانی 
و در ادامه اعتراض 
هواداران و تغییرات 
احتمالی در کادر و 
جریمه های مالی 
است

 کار ذوب آهن 
در دور مقدماتي 
رقابت هاي غرب 
آسیا باسه پیروزي 
و یك شکست و 
کسب عنوان دوم 
گروه A  پایان
 یافت

کشت زعفران به صرفه است 157برنامه فرهنگی هنری برای فجر درراه است  
چهارمحال و بختياری مستعد توليد زعفران است مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال وبختياری:   

مزایده 
10/280 شماره: 39264-90/10/4. به موجب پرونده اجرایی کالسه 30188-2/795 و به استناد 
سند رهنی شماره 184415 مورخ 86/1/23 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 56 اصفهان 
له ش��رکت مالی و اعتباری سینا علیه زهرا اورک شیرانی، تمامی شش دانگ پالک ثبتی 2708/2 
بانضمام دو دانگ مشاع از شش دانگ راهرو 2708/5 و یک سهم از پنج سهم ششدانگ راهرو 
2708/7 واقع در بخش یک ثبت اصفهان با جمیع متعلقات آن ملکی خانم زهرا اورک ش��یرانی 
فرزند علی به شناسنامه شماره 50819 صادره از اصفهان متولد 1344 بهنشانی شهرستان اصفهان 
– خیابان ش��اهپور قدیم – خیابان لنبان )رفیع الدین( – بن بست شهید رودی نیا – پالک 214- 
کدپستی 8184756671 که سند مالکیت آن در صفحه 7 دفتر 26 به شماره 3119 و شماره چاپی 
108717 ثبت و صادر شده است با حدود آن برابر نامه وارده شماره 11836-88/4/13 اداره ثبت 
بدین شرح می باشد شمال به خط مستقیم مفروض به طول 14/70 متر به زمین 2708/1 شرق 
به خط مستقیم مفروض به طول 24 متر به قطعه باغ 2708/6 جنوب اول در دو قسمت به خط 
مستقیم مفروض به طول 1/75 متر به 2708/5 و قسمت دوم قسمتی از غرب مجاور است دوم به 
خط مستقیم مفروض به طول 13/8 متر به قطعه باغ 2708/3 غرب دیواری است به باغ 2709 به 
طول 24 متر حدود اربعه راهرو 2708/5 شمال اول به خط مستقیم مفروض به قطعه باغ 2708/2 
به طول یک متر دوم به خط مس��تقیم مفروض به طول 15/30 متر به قطعه باغ 2708/6 س��وم به 
خط مستقیم مفروض به طول 2/80 متر به راهرو 2708/7 شرق به دیوار اشتراکی با باغ 2704 به 
طول 1/5 متر جنوب اول به خط مفروض مستقیم به طول 18/10 متر به قطعه باغ 2708/4 دوم به 
خط مستقیم مفروض به طول یک متر به قطعه باغ 2708/3 غرب اول به خط مستقیم مفروض به 
طول 75 متر به قطعه باغ مزبور دوم به خط مستقیم مفروض به طول 75 متر به قطعه باغ 2708/2 
حدود راهرو 2708/7 شمال شارع شرق اول به دیوار اشتراکی با باغ 2708 دوم به دیوار اشتراکی 
با باغ 2704 جنوب به خط مستقیم مفروض به طول 2/8 متر به راهرو 2708/5 غرب اول به خط 
مس��تقیم مفروض به باغ 2708/6 دوم به دیوار خانه 2708 اصلی س��وم به دیوار مغازه 2708/10 
حقوق ارتفاقی حق المجری از قطعه باغ مورد ثبت برای قطعه 2708/1 و حق المجری بوسیله دو 
راهرو و مورد ثبت برای باغ 2708 و قطعه باغ 2708/6 و 2708 و بوسیله شارع برای باغ 2801 
و وقوع چاه بالوعه خانه 2708 مزبور در راهرو 2708/7 که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری 
به ش��رح ذیل توصیف گردیده پالک به صورت یک باب منزل مسکونی یک طبقه شامل سالن 
و س��ه اتاق خواب با نمای آجری همراه با س��یمان سفید دارای 200 مترمربع اعیانی قدیمی ساز 
شامل دربهای داخلی و خارجی چوبی سقفها قسمتی تیر چوبی و قسمتی تیرآهن و آجر کابینت 
فلزی و کف موزاییک می باش��د سیستم گرمایش بخاری و سرمایش کولر آبی است پالک پس 
از تعریض گذر دارای 347 مترمربع عرصه )6 مترمربع عرصه در تعریض گذر می باشد( و 200 
مترمربع ساختمان قدیمی ساز و دارای انشعابات شهری آب و برق و گاز و تلفن در رهن قرار 
گرفته و طبق اعالم بستانکار مورد مزایده تا تاریخ 91/10/23 بیمه عمر و تا تاریخ 91/11/1 بیمه 
آتش س��وزی می باشد. از ساعت 9 الی 12 روزسه شنبه مورخ 90/11/25 در اداره اجرای اسناد 
رس��می اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – چهار راه حمزه اصفهانی - دست چپ 
– س��اختمان اداره ثبت اسناد و امالک طبقه س��وم به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 
922/500/000 ریال ش��روع و به هر کس که خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته 
می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد بدهي هاي مالیاتي و عوارض 
شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد و به عهده 
برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد. این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان مورخ 90/10/29 درج و منتشر خواهد شد و آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. 

م الف: 15521 اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

مزایده 
10/281 شماره: 39124 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 30993-2/827. شش دانگ عرصه 
و اعیان یکباب خانه پالک ش��ماره 15183/2/302 به مس��احت 195/50 مترمربع واقع در بخش 
5 اصفهان به آدرس خیابان الله – خیابان اوحدی – کوچه ش��هید اصغر علیمرادی – نبش بن 
بست اول – پالک 76 و 78 که سند مالکیت آن در صفحه 467 دفتر 176 امالک با شماره ثبت 
36582/س و شماره چاپی 122270 سری الف 81 بنام عبدالوهاب زارع ثبت و صادر شده است 
با حدود: شماالً به طول 10/10 متر دیواریست به دیوار خانه جز پالک 15183/2 باقیمانده شرقًا 
بطول 19/55 متر در و دیواریست به کوچه 6 متری جنوباً بطول 10/08 متر دیواریست به کوچه 
4/30 متری غرباً بطول 9/12 متر دیواریست به دیوار جزء پالک 15183/2 باقیمانده که طبق نظر 
کارشناس رسمی پالک فوق عبارت است از یک باب منزل مسکونی دارای عرصه حدود 195/05 
مترمربع و اعیانی حدود 280 مترمربع با اسکلت دیوار باربر و ستون فلزی پوشش سقف تیرآهن 
و آجر – پنجره های خارجی پروفیل فلزی و نمای ش��رقی در کوچه تا حدود 2/5 متر پالس��تر 
ماسه سیمان و نمای جنوبی در قسمتی سنگ سفید 7 سانتی تراورتن و بقیه بدون نما و در سه 

س��قف طبقه اول شامل هال پذیرایی – دو اتاق – آش��پزخانه و سرویس بهداشتی – دیوارهای 
داخلی اندود گچ بدون نقاش��ی – دربهای داخلی چوبی با رنگ روغنی – آش��پزخانه با پوشش 
کف سرامیک بقیه تا زیر سقف کاشی و کابینت با بدنه فلزی است طبق همکف شامل یک واحد 
مسکونی و پارکینگ دارای سه اتاق – هال – آشپزخانه و سرویس بهداشتی بوده که مشخصات 
ساختمانی آن مشابه طبقه اول می باشد طبقه زیرزمین به مساحت تقریبی 23 مترمربع که در حال 
حاضر بصورت کارگاه تولید صنایع دستی مورد استفاده قرار می گیرد و پوشش بدنه و کف آن 
سرامیک و ارتفاع آن حدود 2/5 متر است. آب گرم مصرفی بوسیله آبگرمکن مخزنی – گرمایش 
توس��ط بخاری گازی و س��رمایش آن بوسیله کولر آبی تامین می گردد و دارای اشتراکات آب و 
فاضالب و برق و گاز بوده و دارای قدمتی حدود 30 سال می باشد و طبق اظهار نماینده بستانکار 
بیمه مورد رهن منقضی ش��ده است که طبق سند رهنی شماره 18072-860/5/1 دفترخانه 129 
اصفهان در قبال بدهی مهدی زارع در رهن موسسه قرض الحسنه انصار المجاهدین واقع می باشد 
از س��اعت 9 الی 12 روز پنج ش��نبه مورخ 90/11/20 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شرقی – چهار راه اول – سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده 
از مبلغ پایه 765/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته می ش��ود. الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد. ضمنا این آگهی در 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 90/10/29 درج و منتش��ر می گردد و در 
صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. م الف: 15520 اس��دی – رئیس اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان

مزایده 
10/283 شماره: 39120 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 20364-2/761. شش دانگ اعیانی 
یک دستگاه آپارتمان پالک شماره 367/20 به مساحت 152/08 مترمربع بانضمام قدرالسهم از سه 
دانگ راه پله 13 فرعی و موتورخانه 14 فرعی و حیاط 16 و 18 فرعی واقع در بخش 5 اصفهان 
به آدرس بلوار سعدی – طبقه فوقانی بانک ملت – شماره 28 خ که اسناد مالکیت آن در صفحه 
500 و 545 دفاتر 364 و 1116 امالک با شماره ثبت 49474 و 209740 بنام شیوا رسایی نسبت 
به 1/5 دانگ و اکبر امین نسبت به 4/5 دانگ ثبت و صادر شده است با حدود: شماالً اول در دو 
قسمت پنجره و دیواریست به نورگیر بطول های 2/60 و 1/20 متر دوم در دو قسمت به دیوار 
اشتراکی با پله 13 فرعی بطول های 1/60 و 2/50 متر سوم به دیوار اشتراکی با آپارتمان 19 فرعی 
بطول 1/50 متر چهارم در سه قسمت درب و پنجره و دیواریست به نورگیر بطول های 2/50 و 
2/20 و 1/45 متر پنجم به دیوار اشتراکی با آپارتمان 19 فرعی بطول 5/90 متر شرقاً دیواریست به 
دیوار پالک 367/1 بطول 11/40 متر جنوباً در سه قسمت پنجره و دیواریست به فضای حیاط 18 
فرعی بطول 9/80 متر و 0/40 متر 3/55 متر غرباً دیواریست به زمین 368 بطول 8/90 و ارتفاع 
2/75 بانضمام 2- شش��دانگ اعیانی یک دس��تگاه آپارتمان پالک 367/19 به مساحت 161/10 
مترمربع به انضمام قدرالس��هم از سه دانگ راه پله 13 فرعی و موتورخانه 14 فرعی و حیاط 16 
و 18 فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس فوق که اسناد مالکیت آن در صفحات 502 
و 425 دفاتر 364 و 1116 با ش��ماره ثبت 49475 و 209660 به نام شیوا رسایی نسبت به 1/50 
دانگ و اکبر امین نس��بت به 4/50 دانگ ثبت و صادر ش��ده است با حدود شماال در 15 قسمت 
پنجره و دیواریس��ت به فضای حیاط بطولهای 1/60 و 0/65 و 1/65 و 0/65 و 1/50 و 0/70 و 
1/65 و 0/65 و 1/75 و 0/70 و 2 و 0/70 و 2 و 0/70 و 30/10 همگی متر شرقا اول دیواریست 
به دیوار پالک 367/1 به طول 8/35 متر دوم در سه قسمت به نورگیر به طول هاي 1/20 و 3/15 
و 1/20 متر سوم دیواریست به دیوار پالک 367/1 بطول 2/90 متر جنوبا اول به دیوار اشتراکی با 
آپارتمان 20 فرعی بطول 5/90 متر دوم در سه قسمت پنجره و دیواریست به نورگیر بطول های 
1/45 متر و 2/20 متر و 0/40 متر س��وم به دیوار اش��تراکی با آپارتمان 20 فرعی بطول 1/50 متر 
چهارم در دو قس��مت درب و به دیوار اش��تراکی با پله شماره 13 فرعی بطول 1/70 متر و 4/20 
متر غربا دیواریس��ت به زمین 368 بطول 6/50 متر که طبق نظر کارشناس رسمی دو پالک فوق 
بصورت فیزیکی تجمیع شده و در طبقه اول یک مجتمع سه طبقه همراه با زیر زمین قرار دارد 
اعیانی مجتمع با عمر حدود 30 سال با دیوارهای آجری – اسکلت فلزی – سقفهای تیرآهن و 
آجر – نمای آلومینیومی و شیشه در ضلغ شمالی و سنگ و سیمان شسته در ضلغ جنوب و بدون 
آسانسور و پارکینگ میباشد دو پالک با کاربری مسکونی جمعا دارای هال و آبدارخانه و 8 اتاق 
خواب )جمعا 313/17( مترمربع دربها و دکوراس��یون چوب و MDF  و پالس��تر داخلی کاغذ 
دیواری – کف سرامیک و بعضا پارکت – سیستم تهویه چیلر و اسپیلیت و دارای انشعابات آب 
و برق و گاز و قدرالس��هم از حیاط مش��اعی و سایر مشاعات مجتمع می باشد و در حال حاضر 
بصورت دفتر کار مورد استفاده است مورد وثیقه تا تاریخ 91/1/14 از طرف شرکت بیمه پارسیان 
بیمه می باشد که طبق سند رهنی شماره 7073-85/11/18 دفترخانه 146 اصفهان در قبال شرکت 

بازرگانی اصفهان جین زاینده رود در رهن بانک پارسیان شعبه دکتر محسن نوربخش واقع می 
باشد از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 90/11/24 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شرقی – چهار راه اول – سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده 
از مبلغ پایه 6/570/000 ریال ش��روع و به هر کس خریدار باش��د به باالترین قیمت پیش��نهادی 
فروخته می ش��ود. الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این آگهی در 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 90/10/29 درج و منتش��ر می گردد و در 
صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. م الف: 15522 اس��دی – رئیس اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان 

مزایده
10/352 اجراي احکام شعبه 4 دادگاه حقوقي اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اي در خصوص 
کالس��ه اجرایي 248/90 ج ح/ 4 خواهان حس��ین مختاري به نش��اني چهارراه ابن سینا، کوچه 
باباقاس��م،  کوچه پورداني،  بن بست حس��ین، پ 20 و خواندگان 1. فرشته 2. اکبر 3. فیروزه 4. 
نصرت 5. مهدي 6. احمد 7. علیرضا 8. عزت ش��هرت همگي تحویلیان و 9. فاطمه واعظي که 
حسب اعالم خواهان فوت نموده است و حسب اعالم خواهان وراث وي اکبر، احمد، نصرت،  
عزت همگي تحویلیان مي باش��ند همگي به نش��اني خ صغیر،  کوچه شهرام، اولین کوچه سمت 
چپ، کوچه چوگان، پ 31 و 10. اصغر 11. فخري 12. اقدس 13. صدیقه 14. بتول 15. رباب 
شهرت همگي تحویلیان همگي به نشاني خ کمال،  جنب شهرداري،  کوچه هیرمندي،  پ 18 مبني 
بر دستور فروش به منظور فروش پالک ثبتي 3443/1 بخش 3 ثبت اصفهان به نشاني خ کمال، 
کوچه هیرمندي )جنب شهرداري منطقه 3 اصفهان(، بن بست بدون نام با وصف کارشناسي ذیل 
الذک��ر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده در تاریخ 90/11/18 از س��اعت 9:30 تا 10:30 
صبح در محل این اجرا دادگس��تري کل اصفهان، طبقه س��وم، ات��اق 306 برگزار نماید. طالبین 
خرید مي توانند پنج روز قبل از مزایده به نش��اني مل��ک از آن دیدن نموده و با تودیع نقدي 10 
درصد قیمت پایه کارشناس��ي به حساب سپرده دادگستري اصفهان با شماره 2171290210008 
و ارائ��ه فیش آن در زمان مزایده به این اجرا در جلس��ه مزایده ش��رکت نماین��د. مزایده از مبلغ 
کارشناسي شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. وجه حاصله پس از 
کسر هزینه هاي قانوني به نسبت سهام فیمابین شرکا تقسیم مي شود. ضمناً حسب اعالم کارشناس 
پرونده خانم مهري... همس��ر مرحوم محمود تحویلیان نیز به عنوان احدي از وراثین مي باش��د. 
اوصاف ملک براس��اس نظریه کارشناس: ساختمان خانه بسیار قدیمي و کاًل مخروبه گردیده و 
آوار آن در همان محل و حتي در راهرو جنوبي انباش��ته شده به صورتي که رفتن به داخل خانه 
با دشواري و مشکالت انجام مي شود. در برگ دستور تهیه نقشه مساحت موجود عرصه پالک 
310 مترمربع و در برگ عوارض نوسازي ارائه شده مساحت زمین 319/27 مترمربع نوشته شده 
که آقاي مختاري خواهان پرونده اظهار مي دارند که این مس��احت مربوط به پنج دانگ مي باشد 
و شهرداري یک دانگ آن را که غیررسمي جدا شده و در سمت جنوب شرقي پالک بوده و به 
حس��اب نیاورده و مستند خود را نقش��ه ثبتي پالک فوق مي دانند و گو اینکه رسمیت آن احراز 
نشده و اعوجاجات در نقشه ترسیم نگردیده لکن براي مزایده احتمالي فعاًل مي توان به آن استناد 
کرد و مساحت مندرج در روي نقشه 368/42 مترمربع مي باشد. با توجه به موقعیت وضعیت و 
به ویژه راه ارتباطي و تعدد مالکین و سایر مشخصات و در نظر گرفتن کلیه جهات و جوانب و 
شرایط قیمت هر مترمربع آن 2/250/000 ریال و با توجه به مساحت اعالم شده قیمت کل شش 
دانگ آن به مبلغ 828/945/000 ریال برآورد و اعالم مي گردد. م الف/ 15851 مدیر اجراي احکام 

شعبه 4 دادگاه حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
10/567 کالس��ه پرونده: 722/90،  دادنامه: 90/9/26-1408، مرجع رس��یدگي: شعبه 32 شوراي 
حل اختالف اصفهان، خواهان: جواد الماسي فرزند حسن نشاني: اصفهان- خ پروین دوم – طبقه 
زیرین بانک انصار، خوانده: مهدي قندي نشاني: مجهول المکان، گردشکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتي اعضا شورا ختم رسیدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور 
راي مي نماید. رأي قاضي شورا: دعواي جواد الماسي فرزند حسن بطرفیت مهدي قندي فرزند 
حسین بخواسته مطالبه مبلغ سه میلیون ریال 3/000/000 ریال وجه یک فقره حواله شماره 44399 
مورخه 85/12/28 عهده موسسه شهید صدوقي به انضمام مطلق خسارات قانوني – با توجه به 
بقاي اصول مستندات در ید خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از سوي موسسه صدوقي که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده در 
جلسه شرکت ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 198 و 519 و 542 قانون آیین دادرسي 
مدني حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال 3/000/000 ریال بابت اصل 

خواسته و 36/000 ریال بابت هزینه دادرسي و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 90/5/6 
تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانک مرکزي بر عهده اجراي احکام 
مي باش��د در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید. راي صادره حضوري و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل تجدید نظر خواهي در محاکم عمومي حقوقي اصفهان یم باشد. شعبه 32 حقوقي 

شوراي حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایي 
10/607 ش��ماره: 939/89. به موجب راي ش��ماره 646 تاریخ 90/7/30 حوزه 25 ش��وراي حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه ناصر قندشکن نشاني مجهول 
المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت 
130/000 ریال به عنوان خس��ارت دادرس��ي و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 89/10/6 لغایت زمان وصول در حق خواهان امراله زحمتکش به نشاني اصفهان - سه 
راه س��یمین - کوچه مالکي - بن بس��ت مریم - پالک 73 و همچنین نیم عش��ر اجرایي در حق 
دول��ت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه 
مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را 
قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحا اعالم نماید. م الف: 16619 شعبه 25 حقوقي شوراي 

حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگي 
10/640 از دادگاه انقالب اسالمي شهرستان خمیني شهر به آقاي احمدرضا حاج هاشمي فرزند 
محمود که در پرونده کالس��ه 901281 انقالب متهم به: مشارکت در نگهداري 21 گرم هروئین 
مي باشد اخطار و اعالم مي نماید. که براي روز دوشنبه مورخه 90/12/1 ساعت 10 صبح جهت 
رس��یدگي به این دادگاه مراجعه نماید به علت مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر این آگهي 
یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار درج و منتذکر مي ش��ود چنانچه متهم در وقت 
مقرر در جلسه دادگاه حاضر نگردیده وقت فوق الذکر ابالغ شده محسوب، تصمیم مقتضي اتخاذ 
خواهد شد و دادگاه غیابا راي صادر خواهد نمود. موسوي - دادرس شعبه 103 دادگاه عمومي 

جزایي خمیني شهر 

ابالغ وقت رسيدگي 
10/641 از دادگاه انقالب اسالمي شهرستان خمیني شهر به آقاي حسین رضایي فرزند علي که در 
پرونده کالسه 901051 انقالب متهم به: مشارکت در سرقت مي باشد اخطار و اعالم مي نماید. 
که براي روز دوشنبه مورخه 90/12/1 ساعت 8 صبح جهت رسیدگي به این دادگاه مراجعه نماید 
ب��ه علت مجه��ول المکان بودن متهم فوق الذکر این آگهي یک نوب��ت در یکي از روزنامه هاي 
کثیراالنتشار درج و متذکر مي شود چنانچه متهم در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر نگردیده 
وقت فوق الذکر ابالغ شده محسوب، تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد شد و دادگاه غیابا راي صادر 

خواهد نمود. موسوي - دادرس شعبه 103 دادگاه عمومي جزایي خمیني شهر 

اصالحيه 
10/642 شماره: 41036. کالسه: 31473-2/846-90/10/18. در خصوص آگهي مزایده بشماره 
پیگیري م الف: 14146 و مندرج در ش��ماره 695 مورخه 90/10/8 بدینوس��یله اعالم مي گردد 
بس��تانکار پرونده – مرتهن موسسه قوامین شعبه مسجد سید صحیح مي باشد که اشتباها شعبه 

مسجد سلیمان گردیده است(. اسدي – رئیس اجراي ثبت اصفهان 

ابالغ اجرایي 
10/647 کالسه: 1215/88ح/6. شماره دادنامه: 1007-89/8/13. محکوم له: تعاوني اعتباري ثامن 
االئمه با وکالت خانم الهام ضیامنش. محکوم علیه: س��ید یحیي هاشمي فرزند سید اسداله فعال 
مجهول المکان. محکوم به: به موجب دادنامه شماره 1007-89/8/13 صادره از شعبه 6 حقوقي 
اصفهان محکوم است به پرداخت مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون 
و ششصد و پنجاه و یک هزار ریال به عنوان هزینه دادرسي و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک تا زمان وصول محکوم به و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و مبلغ 3/060/000 
ری��ال در حق محکوم به و مبلغ 4/250/000 ریال به عنوان حق االجراء در حق صندوق دولت. 
مراتب در اجراي ماده 9 قانون اجراي احکام مدني یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار 
محلي اصفهان درج و آگهي مي شود تا محکوم علیه از تاریخ درج آگهي ابالغ اجرائیه ظرف ده 
روز مفاد اجرائیه را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي آن بگذارد و در صورت توافق موافقت 
نامه را به این مرجع تسلیم نمایند. در این صورت اجراي احکام شعبه برابر مقررات قانون اجراي 
احکام مدني اقدام خواهد کرد. م الف: 16994 فاني – مدیر دفتر شعبه 6 محاکم حقوقي اصفهان 
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امام علی )ع(:
 برای تربیت کردن خود همین بس که از آنچه در دیگران
 نمی پسندی دوری کن .
)البحار(

زندگی

داستان

خواندنی

مرورگره��ای اینترنتی همیش��ه فعالند، خ��واه این 
مرورگر، اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس، گوگل کروم و 
یا سفری باشد. با وجود اینکه امروزه مرورگرها یکی از 
مهم ترین نرم افزاری کاربردی هستند، ریشه و دلیل 

انتخاب نام آنها به فراموشی سپرده شده است.
با توجه به جایگاه مرکزی که این نرم افزارها در زندگی 
انس��ان دارند، باید تاریخچه ای نیز در پس س��اخت و 

نامگذاری این نرم افزارها وجود داشته باشد.
مارتی��ن بیب��ی، توس��عه دهن��ده نرم اف��زاری در 
مایکروسافت تاریخچه ای از انتخاب اسامی مرورگرها 
را گردآوری کرده اس��ت. بعضی از آنها نامی آشکار و 

واضح دارند، مانند اینترنت اکسپلورر.
ن��ام ای��ن مرورگر ب��ه خوبی نش��ان می ده��د که در 
ح��ال ارائه چ��ه خدماتی اس��ت، اما بعض��ی دیگر از 
مرورگره��ا مانند اپرا هی��چ نش��انه ای از خدماتی که 
 ارائه می کنند ندارند و تنها به دلیل زیبا بودن انتخاب

 شده اند.
به استثنای در نظر گرفتن اینترنت اکسپلورر و اوپرا، 
هیچ یک از اس��امی مرورگرهایی ک��ه بیبی تاریخچه 
آنها را گردآوری کرده، از شرکت س��ازنده مرورگرها 

برگرفته نشده است.
برای مثال، به نظر نمی آید کس��ی منش��أ نام سفری 
)Safari( را بداند، ش��اید بخش��ی از نام این مرورگر 
از ن��ام وبالگی به نام Surfin برگرفته ش��ده باش��د، 
اما این نام ارتباطی مس��تقیم با مفهوم جس��تجو در 
طبیعت وحشی داشته و به مفاهیمی مانند اکتشاف و 

مسیریابی اشاره ای ضمنی دارد.

  موزیال
ش��اید نامش��خص ترین نام در این میان نام مرورگر 
فایرفاکس شرکت موزیال باشد. بیبی داستانی معروف 
را درب��اره نامگذاری ای��ن مرورگر بیان م��ی کند که 
براس��اس آن، نامگذاری این ش��رکت و مرورگرش از 
ترکی��ب واژه هایی انج��ام گرفته و ه��دف نهایی این 

شرکت بوده است.
ب��ر اس��اس گ��زارش ZDnet، ترکی��ب دو عبارت 
“Mosaic Killer” )نابود کننده مرورگر موزائیک( 
 و Godzilla به معن��ی قدرتی گودزی��ال مانند، که 
می تواند مرورگر موزائیک را نابود سازد، منجر به ابداع 

نام Mozilla شده است.

  اینترنت اکسپلورر
در سال 1995 داش��تن نامی که به افراد ایده ای کلی 
درباره کارایی یک محصول را بدهد، ایده ای بس��یار 
رایج و محبوب بود. به ویژه ک��ه در آن زمان که افراد 
به تازگی با پدیده ای به نام اینترنت آش��نا شده بودند 

و تالش داشتند به گونه ای خود را درگیر آن کنند.
اکس��پلورر )جس��تجوگر( برای بیان مفهوم آزادی و 
امکاناتی که به واس��طه اس��تفاده از وب برای افراد به 
وجود می آمد انتخاب ش��ده اس��ت و با شعار پیشین 
شرکت مایکروس��افت »هدف امروزت چیست؟« در 

یک راستا قرار دارد.

  فایرفاکس
بیشتر افراد فراموش کرده اند که فایرفاکس از ابتدا به 
این نام خوانده نمی ش��د و در واقع طی گذشت زمان 
چندین بار دچار تغییر نام ش��ده است. در ابتدا نام آن 
فونیکس بود که به دلیل بروز اختالف با ش��رکتی هم 
نام، ب��ه پرنده آتش��ین )Firebird( تغیی��ر نام داد. 
این نام نیز با پروژه ای هم نام ش��د، از ای��ن رو پس از 
مش��اوره های فراوان با چندین وکیل، نام فایرفاکس 
 )نام دیگر پانداهای س��رخ اس��ت و هی��چ ارتباطی با 
پرنده های افسانه ای ندارد( برای این مرورگر انتخاب 

شد.

  اپرا
انتخ��اب اپرا ب��رای نامگ��ذاری یک مرورگ��ر دالیل 
مختلفی داشته است. مهم ترین آن این است که اپرا 
در همه جای دنیا یک معنی دارد. دلیل دیگر این است 
که اپرا تقریبا در همه جای جهان ریشه های تاریخی 
 دارد و همواره با کیفیت و استانداردهای باالی هنری

  س��ر و کار داش��ته اس��ت، برای مث��ال اپ��را، یکی از 
ب��ی حاش��یه تری��ن هنره��ا در جه��ان ب��ه ش��مار 
م��ی رود و تمام��ی هنرمن��دان در آن از باالتری��ن 
برخوردارن��د،  اخالق��ی  و  اجتماع��ی  س��طوح 
 دلی��ل س��وم نی��ز س��رگرم کنن��ده ب��ودن اپ��را

 است.

  کروم
بیبی در وبالگ خود نوشته است برای انتخاب نام این 
مرورگر محبوب رأی گیری های زیادی انجام ش��ده 
اس��ت، اما در نهایت نام کروم برای آن پیشنهاد شد و 
اولین دلیل، عالقه یکی از طراحان ارشد این مرورگر 
به خودروهای تندرو است. به تدریج استفاده از این نام 
برای مرورگر گوگل رواج پیدا کرد زیرا طراحان آن به 
این نام عادت کردند و این نام را با سرعت باالی مرورگر 

مرتبط می دانستند.

ریشه انتخاب نام 
مرورگرهای مشهور

بزرگ تری��ن کفش جهان به دس��ت 
تواناي ایرج خلیل زاده، از پیشکسوتان 
صنعت کف��ش در ایران دوخته ش��ده 
و در همایش س��ومین س��ال تأسیس 

آموزشگاه کفش اول رونمایی شد.
بزرگ ترین کفش جهان به طول دو متر 
و 55 سانتی متر و عرض یک متر متعلق 
به شرکت کفش وین که به دست توانای 
استاد ایرج خلیل زاده، از پیشکسوتان 
صنعت کفش طراحی و س��اخته شده 
است، در همایش سومین سال تأسیس 
آموزشگاه کفش اول رونمایي شد. برای ساخت این کفش که شش ماه به طول انجامید، 
از سه پوست گاو کامل، بدون شقه شدن، که هر کدام تقریبا 44 پا ) هر پا معادل حدود 
33 سانتیمتر( است، برای دوخِت پَسایی آن استفاده شده است. همچنین برای ساخت 
زیره این کفش به پهنای یک متر، از دو پوس��ت کروپن بزرگ، برای ساخت کفی آن از 

دو پوست گاومیش و برای ساخت پاشنه آن، از 20 کیلوگرم چرم استفاده شده است.

رس��انه هاي لهس��تان اعالم 
کردندیکي از معم��اران این 
کش��ور باریک تری��ن خان��ه 
جه��ان را ب��ا تنها ی��ک متر 
عرض ساخته است. »ژاکوب 
شرینسکي« یکي از معماران 
این خانه کوچ��ک در این باره 
یادآور شد: »این خانه کوچک 
چه��ار طبق��ه در می��ان دو 
عمارت بزرگ بنا شده و تنها 
یک متر ع��رض دارد. در هر 

یک از طبقات این خانه یک اتاق هم تعبیه شده است.« وي  یادآور شد: »براي 
اولین بار که شکاف میان این دو ساختمان را دیدم تصمیم گرفتم آن را با ساخت 
یک آپارتمان کوچک پر کنم.« البته پیش از این یک آپارتمان به عرض یک متر 
و 20 سانتیمتر در اسکاتلند رکورددار باریک ترین خانه را در جهان داشت که در 

سال 2000 میالدي به مبلغ 27هزارپوند فروخته شد.

خبر ویژه

اخبار

بزرگ ترین کفش دنيا
در پای  ایرانيان

 باریك ترین خانه جهان
یك متر عرض دارد

-5+12 -14+8

محمود فرشچیان استاد 
برجسته نگارگری ایران، 
برای زیارت حرم مطهر 
کریمه اهل بیت )س( و 

بازدید از کارگاه ضریح امام 
حسین)ع( و دیدار با آیت  اهلل 

جوادی آملی به شهر مقدس 
قم سفر کرد.

    عکس: فارس

مدیر نش��ر مرکز حفظ آث��ار و ارزش های دفاع مقدس س��پاه 
صاحب الزمان )ع��ج( گفت: یادواره ش��هید عب��داهلل میثمی و 
گرامیداش��ت برادر وی، رحمت اهلل میثمی در روز 29 دی  ماه با 
حضور دستیار و مش��اور عالی فرمانده معظم کل قوا، سرلشکر 
س��ید یحیی صفوی در محل گلستان ش��هدای اصفهان برگزار 
می ش��ود.جانمراد احمدی در گفتگو با فارس در اصفهان اظهار 
داشت: ستاد یادواره شهید عبداهلل میثمی از فروردین  ماه شروع 
به کار می کند و برگزاری س��ه یادواره برای شهید میثمی را در 
ش��هرهای قم، اصفهان و تهران برنامه ریزی کرده که یادواره قم 
در روز 15 دی  ماه برگزار ش��د. وی افزود: یادواره های اصفهان و 

تهران نیز در روزهای 29 دی و شش��م بهمن  م��اه به ترتیب در 
شهرهای اصفهان و تهران برگزار می شود. مسئول نشر ستارگان 
درخشان به سخنرانان این مراسم اشاره و تصریح کرد: سخنران 
این مراسم سرلشکر یحیی صفوی، دبیر یادواره سراسری شهید 
میثمی و عبداهلل حاج صادقی، جانش��ین نماین��ده ولی فقیه در 
سپاه هستند.وی اضافه کرد: در این مراس��م برای نخستین بار 
سه عنوان کتاب که ویژه یادواره به چاپ رسیده با تخفیف ویژه 
ارائه می ش��ود. کتاب »در جس��تجوی روزگار وصل« که شامل 
مجموعه سخنرانی های شهید میثمی است و توسط محمد قاسم 
فروغی جهرمی گردآوری ش��ده، از جمله آنهاست. احمدی در 

ادامه بیان کرد: مجموعه شعری در رثای شهید میثمی با نام »هر 
جامه اگر سرخ که احرام من اس��ت« و »کتاب شهدای روحانی 
اصفهان« از دیگر کتاب هایی است که در این مراسم رونمایی و 
به حضار اهدا می شود. شهید عبداهلل میثمی، مسئول نمایندگی 
ولی فقیه در قرارگاه خاتم االنبیا بود که قرارگاه مرکزی و هدایت 
کننده تمام نیروهای سپاه، بسیج و سایر نیروهای مردمی 
در دوران دفاع مقدس محس��وب می ش��د و در 9 بهمن 
۶5 در منطق��ه عملیات��ی کربالی 5 از ناحیه س��ر مورد 
 اصاب��ت ترکش قرار گرف��ت و در 12 بهمن به ش��هادت

 رسید.

معاون فرهنگی و اجتماعی ش��هرداری اصفه��ان گفت: هفته 
فرهنگی ژاپن فرصت و بس��تری مناس��ب برای ایجاد ارتباط 
خواهرخواندگی ها با این کش��ور و افزای��ش خواهرخواندگی با 

دیگر کشورهاست.
 حبیب اهلل تحویل پ��ور امروز در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: 
هفت��ه فرهنگی ژاپن یک روی��داد فرهنگی و هنری اس��ت که 
می تواند سرآغاز فعالیت های فرهنگی میان این دو کشور باشد.

 وی با اشاره به اینکه در سال گذش��ته به مناسبت روز جهانی 
کودک از طرف سفارت ژاپن برنامه مشترکی برای گرامیداشت 
این روز برگزار ش��د، ادامه داد: این حرکت مشترک شهرداری 
اصفهان و سفارت ژاپن در س��ال گذشته منجر به برگزاری یک 

برنامه فرهنگی در کشور ایران شود.
 معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان اضافه کرد: هفته 
فرهنگی ژاپ��ن در اصفهان از  28 تا 30 دی  ماه س��ال جاری در 

موزه هنرهای معاصر و در تهران از پنجم تا 9 بهمن ماه در خانه 
هنرمندان برگزار می شود. وی با اش��اره به روابط فرهنگی بین 
استان اصفهان و دیگر شهرهای مختلف دنیا که در رأس آن بحث 
خواهرخوانده ها است، تصریح کرد: به دنبال ارتباط دوستی با 
دیگر کشورهای دنیا و مباحث انتقال فرهنگی بین کشورها به 
دنبال یک هفته فرهنگی در آن کشورها و به صورت متقابل در 
ایران هس��تیم .  تحویل پور در تعقیب بحث خواهرخواندگی با 
کشور ژاپن تاکید کرد: یکی از پیشنهادهای توسعه با این کشور، 
ش��هر کیوتو ژاپن اس��ت که از ش��هرهای تاریخی بوده و برای 
تش��کیل دبیرخانه مورد توجه اس��ت. وی برگزاری این برنامه 
فرهنگی هنری را فرصت بسیار مناسبی برای آشنایی ایرانیان با 
فرهنگ کشور ژاپن دانست و اظهار داشت: هم زمان با برگزاری 
این هفته فرهنگی، دوس��تداران هنر می توانند به شباهت های 

موجود در صنایع دستی و هنر دو کشور پی ببرند.

 

با حضور سرلشکر صفوی

یادواره شهيد عبداهلل ميثمی در اصفهان برگزار می شود

خوب ، بد ، زشت 

یک دختر ب��ی خانم��ان توانس��ت جای��زه علم��ی 100 ه��زار دالری 
را از آن خ��ود کند.س��امانتا گاردی مطمئن��ا ی��ک دخت��ر 17 س��اله 
عادی نیس��ت: او راجع ب��ه ص��دف ه��ای رودخان��ه ای و خرچنگ ها 
و تأثی��ر محی��ط روی این حیوان��ات تحقیق م��ی کند. ای��ن تحقیقات 
یک بورس��یه تحصیلی 100 ه��زار دالری ب��رای وی به همراه داش��ته 
 اس��ت. ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه خان��واده این دختر س��ال هاس��ت 

ب��ی خانم��ان و س��اکن اقامت��گاه ه��ای دولت��ی هس��تند. وی در 
ن��د.وی توانس��ت  ی��ک مدرس��ه در نیوی��ورک درس م��ی خوا
 از بی��ن 300 نف��ر عن��وان بهتری��ن تحقی��ق را از آن خ��ود کن��د.

  او همچنی��ن ج��زو 40 نف��ری ق��رار دارد ک��ه ق��رار اس��ت ب��ه خاطر 
طرح هایش��ان با رئیس جمهور آمریکا مالقات داشته باشند.ظاهرا هنوز 

باور کردن این مساله برای این دختر جوان کمی سخت است. 

ثروتمند شدن یك دختر فقير 

خواهرخوانده  های اصفهان زیاد می شوند چطور استرس مربوط به محل 
کار را مدیریت کنيم؟ 

اس��ترس و اضط��راب باع��ث 
می شود بهره وری انسان کاهش 
پیدا کند زیرا اس��ترس تمرکز 
را تا حد قاب��ل مالحظه ای کم 

می کند.
بسیاری از مردم مدعی هستند 
که قسمت اعظم استرس های 

آنها مربوط به شغل شان است.
اس��ترس بخش��ی طبیع��ی از 
زندگی است، اما استرس بیش 

از اندازه می تواند عالوه بر تأثیرات مخرب بر بهره وری فرد، س��المت روح و 
جسم وی را نیز به مخاطره اندازد.

خوشبختانه باید گفت که استرس پدیده ای قطعا قابل کنترل بوده و کمتر از 
آنچه شما فکر می کنید، بغرنج و پیچیده است.

  عالیم هشدار دهنده استرس مفرط
همانطور که مقدار کم استرس مفید است، مقدار زیاد آن می تواند واقعا مضر 
باشد؛ اگر شغل شما بر زندگی شخصی ، عادت های خواب  یا حتی سالمت تان 
تاثیر می گذارد، به این معنی اس��ت که وقت آن رسیده که با تکنیک های 

مدیریت استرس آشنا شوید.
به احساسات و حالت های خود توجه کنید و هرگاه احساس کردید که الزم 

است استراحتی به خود بدهید، قطعا این کار را بکنید.

  استرس، حجم کار و مدیریت زمان
 حج��م کار زی��اد اغل��ب باعث می ش��ود ف��رد احس��اس س��ردرگمی و 
در هم شکستگی کند: با انبوه تکالیف روی هم انباشته شده که نمی رسید 
انجام ش��ان دهید مواجه هس��تید؟  کارهای زیادی که وقت ب��رای انجام 
دادن شان ندارید، روی سرتان ریخته اس��ت؟ در این شرایط ضروری است 
وقت بگذارید و بررسی  کنید ببینید بهترین شیوه تقسیم وقت برای انجام 

کارها چیست.
هر روز صبح، وقتی به محل کار می رسید، کارها و فعالیت های آن روز خود 
را برنامه ریزی کنید. در پایان روز هم حتما مرور و جمع بندی انجام دهید، 
ببینید به چه کارهایی رس��یدید و  در انجام چه کارهایی موفق نشدید.  در 

نهایت برای چند روز آینده خود برنامه ریزی کنید.
همین که ایده بهتری در مورد وظایف و مسئولیت های خویش داشته باشید، 

کمک می کند که احساس بهتری هم در مورد کارهای خود داشته باشید.

  در برنامه خود استراحت های منظم بگنجانيد
فرق نمی کند که این استراحت یک خروج کوتاه 15 دقیقه ای از محل کار 
باشد یا یک تعطیالت طوالنی 15 روزه، به هر شکل این استراحت و زمانی 
را بدون فکر کار گذراندن، الزم است و بسیار به آرامش شما کمک می کند. 
 محل کار اغلب می تواند بر احس��اس اس��ترس و تنش ش��ما تاثیر بگذارد،

 بنا بر این، خارج شدن از آن فضا حتی برای دقایقی کوتاه می تواند برای شما 
آرامش به همراه داشته باشد و بتوانید با احساس بهتری در باقیمانده ساعت 

به کار خود ادامه بدهید.

  کمك بخواهيد
اگر با حداکثر سرعت گرم کار هس��تید و پیوسته مشغله دارید و همین امر 
باعث استرس بسیاری در شما شده است، دیگر وقت آن رسیده که از کسی 

کمک بگیرید.
با مدیر خود در مورد حج��م کارتان صحبت کنید. اگر ب��رای خودتان کار 
می کنید، ممکن است س��ر خود را بیش از اندازه شلوغ کرده باشید، در این 
شرایط باید با دوستان یا اعضای خانواده برای خود برنامه هایی خارج از کار 
بگذارید که همین گردهمایی های ساده می تواند کاهش شگرفی در میزان و 

سطح استرس شما ایجاد کند.

ذخيره  زندگی  
تنها بازمانده یک کشتی شکسته به جزیره کوچک خالی از سکنه افتاد. 
 او با دلی لرزان دع��ا کرد که خدا نجاتش دهد. روزه��ا افق را به دنبال 

یاری گری، از نظر می گذارند، اما کسی نمی آمد.
سرانجام خسته و از پا افتاده موفق شد از تخته پاره ها کلبه ای بسازد 
تا خود را از خطرات محافظ��ت کند و دارایی ه��ای اندکش را در آن 

نگه دارد.
روزی که برای جس��تجوی غذا بیرون رفته بود، به هنگام برگش��تن 
دید کلبه اش در حال سوختن است و دودی از آن به آسمان می رود. 

متأسفانه بدترین اتفاق ممکن افتاده و همه چیز از دست رفته بود.
از شدت خشم و اندوه درجا خش��ک اش زد… فریاد زد: خدایا چطور 

راضی شدی با من چنین کاری کنی؟
صبح روز بع��د با صدای بوق کش��تی ای ک��ه به س��احل نزدیک می 
 ش��د از خواب پرید. کش��تی آمده بود تا نجاتش دهد. مرد خسته، از 

نجات دهندگانش پرسید: شما از کجا فهمیدید که من اینجا هستم؟
آنها جواب دادند: ما متوجه عالئمی که با دود می دادی شدیم. 

وقتی که اوضاع خراب می شود، ناامید شدن آسان است. ولی ما نباید 
دلمان را ببازیم… چون حتی در میان درد و رنج دس��ت خدا در کار 

زندگی مان است.
پس به یاد داشته باش، در زندگی اگر کلبه ات سوخت و خاکستر شد، 
ممکن است دودهای برخاسته از آن عالئمی باشد که عظمت و بزرگی 

خداوند را به کمک می خواند.
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