
  آموزش های مقدماتی
 به روز نیست

محمد عزیزالهی، عضو بس��یج جامعه پزش��کی دانشگاه علوم 
پزشکی ازس��ال 87 به عضویت داوطلب جمعیت هالل احمر 
اس��تان اصفهان در آمد و امس��ال هم به عنوان داوطلب برتر 
کشور معرفی شد. این موارد بهانه ای بود تا مهر با او گفتگو کند. 
در ادامه بخش هایی از این گفتگو را م��ی خوانید. در زلزله بم 
منظم ترین و بابرنامه ترین تیم کمکی را از جمعیت هالل احمر 
دیدم و همین انگیزه ای برای حض��ور و عضویتم در این ارگان 
شد.مسئوالن خارج از جمعیت و حتی برخی از افراد داخل... 
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 نشانه هایطرحی که فقط یک قدم برداشت 
  فروتنی
 چیست؟

زاینده رود توابع طرح هدفمندی یارانه ها را بررسی می کند 
وضعیت نقش جهان تا 10روز 

آینده مشخص می شود 6
اشتغال زایی در شهرک  

علمی وتحقیقاتی اصفهان 47
 پروژه احداث بانک رفاه در دانشگاه
8 علوم پزشکی شهرکرد کلید خورد

 فشار و چانه زنی 
برآورد غلط فتنه گران بود

مردم برای شرکت درانتخابات 
منتظر کسی نمی مانند

جای سپاهان و ذوب آهن 
عوض شده!

 فناوری اطالعات، ابزاری 
برای توسعه دانایی محور است

  حضور در لیگ جهانی
 با این شرایط؟
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تضعیف نظام و رهبری حرام است  
مسائل اقتصادی به وجود آمده، عمومی است. بال وقتی عمومی شد دیگر 
برای یک نفر و دو نفر نیست. از طرف دیگر، امیرالمؤمنین )ع( زمانی که دنیا 
را وصف می کند می فرماید: »ال تَُدوُم أحوالُها«؛ یعنی احوال دنیا ادامه پیدا 
نمی کند. این اوضاع این طور نمی ماند و این ها روزگاری است که می گذرد. 

3ارامنه اصفهان، میزبان بابانوئل 
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 سینمای ایران؛ مغضوب داخلی
محبوب خارجی

گزارشی از اتفاقات مهم سینمای جهان در سال 2012 

سال 2013 مبارک 

برگ��زاری جش��نواره های معتبر کن، برلی��ن و ونیز، اعط��ای جایزه 
اسکار و گلدن گلوب، درگذشت بزرگانی چون »کلود میلر« و »تونی 
اسکات«، اکران فیلم جدید کیارستمی در کن و... از جمله مهم ترین 
رویدادهای سینمای جهان در س��ال 2012 بودند؛ سالی که دیگر با 
تمام شایعاتش در خصوص پایان جهان به اتمام رسید و به قول مایاها  
دنیا تقویم تازه ت��ری را فراتر از پیش بینی آنها ت��ورق می کند.  این 
 در حالی است که سینمای ایران بدترین سال میالدی را در داخل و 

پرافتخارترین سال سینمایی اش را طی این س��ال ها به پایان برد تا 
ثابت کند سینمای مهجور و مظلوم ایران درهر حالی می درخشد.

 مراسم اعطای جوایز اسکار
 هش��تادوچهارمین مراس��م اعط��ای جوای��ز اس��کار، روز 26 فوریه

 )8 اس��فند( درحالی برگزار ش��د که فیلم »جدایی نادر از سیمین« 
به کارگردان��ی اصغر فرهادی ب��رای اولین بارجایزه اس��کاررا نصیب 

سینمای ایران کرد. 
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در تاری��خ 27 آذر 1۳8۹، محمود احمدی ن��ژاد، رییس جمهور با حضور در  4
تلویزیون دولتی ایران، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را رسماً اعالم کرد. او 
گفت که از صبح روز 28 آذر، حامل های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید 

ارایه خواهند شد. 
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میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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آگهی مزایده
ش�هرداری درچ�ه در نظر دارد نس��بت به فروش زمینی به 
 مس��احت حدود 645 مترمرب��ع واقع در درچه، ابت��دای بلوار 
زاینده رود بعد از پل ش��هدا، جنب کارواش ب��ا قیمت پایه هر 
مترمربع مبلغ 5/500/000 ریال اقدام نماید. لذا از متقاضیان 
درخواس��ت می گردد جهت دریافت اس��ناد مزای��ده تا مورخ 

91/10/24 به شهرداری درچه مراجعه نمایند.
علیرضا اطهری فر- شهردار درچه

همه مشترکین خانگی گاز طبیعی در 
مقابل حوادث انفجار، آتش س�وزی 
یا گاز زدگی با حق بیمه ای که روی 
قب�ض گاز پرداخت می کنن�د بیمه 

مالی و جانی هستند.
روابـط عمومی شرکـت گاز استان اصفهـان

شرکت گاز استان اصفهان
روابط عمومی



چهره روزیادداشت

موشک رعد با موفقیت شلیک شد
در چهارمین روز برگزاری رزمایش نیروی دریایی ارتش، موشک رعد با 
موفقیت شلیک شد. در چهارمین روز رزمایش والیت91 نیروی دریایی 
ارتش، موشک رعد با موفقیت به سمت اهداف از پیش تعیین شده شلیک 
شد. رزمایش نیروی دریایی ارتش با عنوان والیت 91 از صبح روز جمعه 
با اعالم رمز یاحس��ین)ع( ظدر ش��رق تنگه هرمز، دریای عمان و شمال 
اقیانوس هند آغاز و تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت. موشک رعد یکی از 

جدیدترین دستاوردهای موشکی نیروهای مسلح ایران است.

»شرق« انتشار خود را از سرگرفت
روزنامه »شرق« سه ماه پس از توقیف، توسط هیأت نظارت بر مطبوعات 
انتشار خود را از س��ر گرفت. هش��ت روز پس از آن که دادگاه مطبوعات 
استان تهران روزنامه شرق را در موضوع توهین به ایثارگران و نشر مطالب 
خالف واقع مجرم نشناخت، این روزنامه از دوشنبه 11 دی مجددا انتشار 

خود را از سر گرفت.

تکذیب مذاکره با ایران 
یک روزنامه صهیونیس��تی به نقل از مقام های مطل��ع در آمریکا، انجام 
هرگونه مذاکره دو جانبه میان ایران و آمریکا در ماه های گذشته را تکذیب 
کرد، در حالی که طی ماه های اخیر، شایعات بسیار متنوعی درباره دیدار 
مقام های بلندپایه ایرانی و آمریکا در کشورهای مختلف از جمله عمان 
منتشر ش��ده بود، روزنامه صهیونیس��تی »یدیعوت« همه این اخبار را 
تکذیب کرد. یدیعوت در گزارش خود می نویس��د: »یک مقام آمریکایی 
گفت: تالش واشنگتن برای گفتگوی مستقیم با ایران پس از ابقای باراک 
اوباما رییس جمهور آمریکا در ماه گذشته، پاسخی واقعی به همراه نداشته 
است.« ایران هسته ای می نویسد: این روزنامه از قول منبع آمریکایی خود 
ادامه می دهد: »این مقام آمریکایی افزود: پاس��خ ایرانی ها نه مثبت و نه 

منفی بود. ایرانی ها چیزی نگفتند«.

 دفع فتنه 88 
سخت تر از دفع تجاوزعراق بود

س��ردار اس��دی معاون بازرس��ی قرارگاه خاتم االنبیا گف��ت: فتنه 88 
و دفع آن، به مراتب س��خت ت��ر از دفاع در مقابل تجاوز هش��ت س��اله 
 عراق به جمهوری اس��المی بود. وی با بیان این که دش��من در فتنه 88

به دنبال نابودی نظام اسالمی بود، یادآور شد: ملت ایران در 9 دی حماسه 
ای عظیم خلق کرد و نش��ان داد که همچنان به واس��طه تقوا و اعتقاد به 
والیت فقیه همچنان در مقابل هرگونه تهاجم ایستادگی می کنند. معاون 
بازرسی قرارگاه خاتم االنبیا تأکید کرد: اگر ملتی تقوا پیشه کرد و برای خدا 
قدم برداشت، خداوند نیز به وعده اش عمل خواهد کرد، همان گونه که ما 

را در دوران دفاع مقدس یاری داد و این معجزه الهی بود.

ورود مجلس به ماجرای استخدام 
1500 نفر در دستگاه های دولتی

مشاور س��ابق معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: هیأت تطبیق قانون 
اساسی مجلس حتما موضوع استخدام 1500 نفر توسط معاون اجرایی 
رییس جمهور را بررس��ی خواهد کرد و نظر کارشناسان ذیربط را در این 
موضوع، لحاظ و بر اس��اس آن تصمیم گیری خواهد کرد. ایرج ندیمی با 
بیان این که جذب بدون ضابطه1500 نفر و تصویب آن در هیأت دولت 
بدون در نظر گرفتن شرایط یاد ش��ده، قطعا از نظر عدالت و قانون، محل 
اشکال است، گفت: باید دید چه ویژگی ، مزیت ، شرط و چه سابقه ای در 
این نوع جذب لحاظ می شود، درغیر این صورت مشکالت زیادی در این 
باره به وجود خواهد آمد. البته شاید این تصمیم عقبه ای داشته باشد که 

در این صورت دولت باید در این خصوص توضیح دهد.

 الهام جانشین جوانفکر 
در شورای نظارت بر صداوسیما

 به نقل از پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری، محمود احمدی نژاد
در حکمی غالمحسین الهام را به عنوان نماینده رییس جمهور در شورای 
نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران منصوب و در نامه 
جداگانه ای از تالش های ارزشمند علی اکبر جوانفکر در دوران تصدی این 

مسئولیت تشکر و قدردانی کرد.

 پورمحمدی به جمع 1+۲ 
اضافه می شود؟

به گزارش تعا م��ل نیوز در مجم��وع جمع بندی های انجام ش��ده مقرر 
ش��ده اس��ت که از میان الریجانی، پورمحم��دی، متک��ی و باهنر، یک 
 نفر به ترکیب س��ه نفره ائتالف افزوده ش��ود و تمام��ی ظرفیت ها برای 
شکل گیری ستاد مرکزی متمرکز ائتالف اصولگرایان ساماندهی گردد. 
افزوده شدن گزینه مصطفی پورمحمدی از جمع چهار نفره ذکر شده به 
ائتالف سه نفره تقریبا قطعی شده و رایزنی ها برای هماهنگ شدن دیگر 

کاندیداهای احتمالی در انتخابات شوراها ادامه دارد.

احمدی نژاد، با برکناری کاظمی، سریال دنباله دار عزل های 
شگفت انگیز و گاه اهانت بار خود را آغاز کرد و شش سال تمام، 
به کار »برکناری« همت گمارد.کاظم وزی��ری هامانه، به این 
علت برکنار ش��د که با تحمیل قائم مقام��ی مرحوم کردان در 

وزارت نفت مخالفت کرد.
اولین وزیر برکنار ش��ده دولت اول محمود احم��دی نژاد که 
در س��ال 1385 از دولت کنار رفت، پرویز کاظمی وزیر وقت 

رفاه بود. 
در آن زم��ان، اعالم ش��د ک��ه کاظمی، ب��ه عهدنام��ه ای که 
احمدی نژاد در بدو تش��کیل دولت از وزرا گرفت��ه بود، عمل 
 نکرده و لذا کنار گذاش��ته می ش��ود، اما کاظمی، تنها وزیری

  نبودک��ه ب��ه فرج��ام برکن��اری دچار می ش��د، چ��ه آن که 
 احمدی نژاد، با برکناری کاظمی، سریال دنباله دار عزل های 
 شگفت انگیز و گاه اهانت بار خود را آغاز کرد و شش سال تمام، 
به کار »برکناری« هم��ت گمارد تا آن ک��ه در روزهای اخیر، 
 وزرای ارتباط��ات و بهداش��ت را نی��ز برکنار ک��رد و آن طور 
 که از س��خنان اخیر غالمحس��ین اله��ام س��خنگوی دولت،

  بر می آید این بازی همچنان ادامه خواهد داش��ت، گو این که 
 احمدی ن��ژاد  نمی توان��د بدون برکن��اری ه��ای دنباله دار، 

به زندگی سیاسی خود ادامه دهد. 
  اگر هن��گام برکن��اری کاظمی، می ش��د باور کرد ک��ه وزیر 
 معزول پایبند عه��د و پیمان نبود، اما گذش��ت زم��ان و درو 

 ک��ردن کل کابینه توس��ط احمدی ن��ژاد، نه تنها ای��ن اتهام
  را از اولی��ن وزی��ر مع��زول زدود، بلک��ه توجه��ات عمومی، 
 معطوف خ��ود احم��دی ن��ژاد و رفتارهای عجی��ب و غریب 
 او ش��د و رفت��ه رفته، یک عل��ت واح��د در اکثر ای��ن عزل ها 
ردیابی ش��د؛ ح��رف زدن روی حرف محمود احم��دی نژاد و 

اطرافیانش! 
  کاظ��م وزی��ری هامان��ه، ب��ه این عل��ت برکن��ار ش��د که با 
 تحمیل قائم مقام��ی مرحوم ک��ردان در وزارت نفت مخالفت 

کرد. 
علیرضا طهماسبی به این خاطر برکنار شد که افراد معرفی شده 
از طرف اطرافیان احمدی نژاد را در وزارتخانه تحت مدیریتش 

منصوب نکرد. 
 داوود دان��ش جعفری وزیر اقتص��اد به این دلیل برکنار ش��د 
 که ام��ر و نهی ه��ای احم��دی ن��ژاد در ام��ور اقتص��ادی را 
 غیرعلم��ی و خانمانس��وز م��ی دانس��ت و حاضر نب��ود برای 
حفظ پس��ت وزارتش تیرخالص بر پیکر اقتصاد بیمار کش��ور 

بزند. 
  وزرای فرهنگ و ارشاد اسالمی و اطالعات دولت نهم، تنها به 
این دلیل در هش��ت روز باقی مانده از عمر آن دولت)!( برکنار 
شدند که انتقادی بر مشایی داش��تند. پرویز فتاح وزیر نیروی 
دولت نهم نیز که قرار ب��ود در دولت دهم هم ب��ه عنوان وزیر 
به مجلس معرفی ش��ود، به همین دلیل توس��ط احمدی نژاد 

خط خورد. 
 مس��عود میرکاظم��ی وزی��ر نف��ت نیز وقت��ی ب��ا مداخالت 
اس��فندیار رحیم مش��ایی در امور نفت کش��ور -که در قالب 
کارگروه نفت در ریاس��ت جمهوری انجام می شد - مخالفت 

کرد، عزل شد. 
  منوچه��ر متک��ی نیز ک��ه مدت ه��ا با احم��دی نژاد بر س��ر 
 برخ��ی مداخ��الت غی��ر دیپلماتی��ک  وی و اطرافیان��ش 
 چالش داش��ت، هنگامی برکنار ش��د که در ی��ک مصاحبه، از 
 حمید بقایی به دلیل اظه��ارات غیرکارشناس��ی اش در باب 
روابط ایران با ترکیه و ارمنس��تان، انتقاد ک��رد. احمدی نژاد 

نتق��اد را هنگام��ی  ای��ن ا
پاس��خ داد ک��ه متک��ی در 
دیپلماتی��ک  مأموری��ت 
 س��نگال ب��ه س��رمی ب��رد؛

 رییس جمهور وزیر خارجه 
کش��ور را در حالی ب��ر کنار 
کرد که او در حال مذاکره با 

مقامات خارجی بود! 
 مرضیه وحید دس��تجردی 
هم ت��ا زمان��ی ک��ه در برابر 
احم��دی ن��ژاد صرف��ا یک 
 اطاعتگ��ر ب��ود، نم��ره20 
می گرفت و احم��دی نژاد، 
صراحتا و شخصا از عملکرد 
 مثب��ت و ق��وی او حمای��ت 
وقت��ی  ام��ا  ک��رد،  م��ی 
س��المت  دغدغ��ه  وزی��ر، 

از  بل��ه قرب��ان گوی��ی ترجی��ح داد و  ب��ر  را   م��ردم 
 ع��دم تخصی��ص ارز ب��ه دارو انتق��اد ک��رد، احم��دی ن��ژاد 
 به رغ��م تعریف و تمجیده��ای قبلی، ب��ه طور ناگهان��ی او را 
 عزل کرد ت��ا باقیمانده کابینه، حس��اب کار دستش��ان بیاید 
 که احمدی ن��ژاد در کابین��ه اش، کارمند جزء و س��رباز صفر 

می خواهد نه مدیر فکور و ژنرال جسور. 
  این در حالی اس��ت که کابین��ه، قاعدتا محلی ب��رای بحث و 
بررس��ی ها و تصمیمات کارشناس��ی اس��ت، نه روباتی برای 
تصویب کردن و ش��کل قانون دادن به منویات شخص رییس 
 دولت.  شاید این رفتار فردمحورانه، ناشی از آن تصور معروف 
احمدی نژاد باشد که گمان می برد رییس جمهور »کارشناس 

ارشد همه چیز« است! 

سریال دنباله دار تغییر وزرا ادامه دارد 

حال چاوز وخیم استعلت مشترک برکناری وزرای احمدی نژاد
رس��انه های غرب��ی از وخیم ش��دن حال ریی��س جمهور 
ونزوئال پ��س از عم��ل جراحی خبر م��ی دهن��د. روزنامه 
 نیوی��ورک تایم��ز و ش��بکه هایی همچ��ون س��ی ان ان و 
 فران��س 24 از وخی��م ش��دن حال»هوگ��و چ��اوز« خبر 
می دهن��د. در همین رابطه فرانس 24 می نویس��د : معاون 
ریاس��ت جمهوری ونزوئال از وخیم ش��دن حال هوگو چاوز 
به علت انجام عم��ل های متعدد جراح��ی در کوبا خبر داد. 
بدین ترتیب این ک��ه آیا چاوز م��ی تواند در م��اه ژانویه بار 
 دیگر س��کان رهبری ونزوئال را به دس��ت بگیرد، در هاله ای

از ابهام قرار گرفته است. چاوز بعد از چهارمین عمل جراحی، 
گرفتار عفونت تنفسی شده است.

 حماس  انتخاب  جانشین  
برای  مشعل را رد کرد

یکی از رهبران برجس��ته جنبش حماس انتخاب جانشین 
برای »خالد مشعل« رییس دفتر سیاسی این جنبش را رد 
کرد. »صالح البردویل« گفت که هنوز جانشینی برای مشعل 
انتخاب نشده و قرار است طی چند هفته آینده، انتخابات دفتر 
سیاسی حماس برگزار و طی آن جانشین مشعل تعیین شود. 
وی تصریح کرد: رهبران این جنبش در داخل و خارج برای 
انتخابات دفتر سیاسی نامزد خواهند شد و هر کس انتخاب 
شود، ریاست حماس را بر عهده خواهد گرفت. پیش از این، 
»مفید المخلالتی« وزیر بهداشت دولت منتخب فلسطین در 
غزه گفته بود پیش بینی می شود »موسی ابومرزوق« معاون 

مشعل، جانشین وی  شود.

دمشق طرح اخضر ابراهیمی را 
نپذیرفت

ولید الزعب��ی نماینده مجلس س��وریه ضم��ن رد اظهارات 
اخضر ابراهیمی فرستاده سازمان ملل متحد تأکید کرد که 
نظام سوریه قوی و منسجم است. اخضر ابراهیمی فرستاده 
سازمان ملل به سوریه در نشست مطبوعاتی مشترک خود 
با نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب در قاهره، گفته بود که 
سوریه دو انتخاب بیشتر ندارد؛ یا راه حل سیاسی را در پیش 
گیرد و یا این که کامال نابود خواهد شد. الزعبی در این زمینه 
به العالم گفت: ادعای ابراهیمی درباره فروپاشی دولت سوریه 
اشتباه اس��ت وهرچند بدون ش��ک حل بحران سوریه فقط 
 از طریق سیاس��ی امکان دارد، اما این تواف��ق باید بین خود 

سوری ها و به دور از دخالت بیگانگان باشد.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

تضعیف نظام و رهبری حرام است  
حجت االسالم والمسلمین فاطمی نیا 

مسائل اقتصادی به وجود آمده، عمومی است. بال وقتی عمومی شد 
دیگر برای یک نفر و دو نفر نیست. از طرف دیگر، امیرالمؤمنین )ع( 
زمانی که دنیا را وصف می کن��د می فرماید: »ال تَُدوُم أحوالُها«؛ یعنی 
احوال دنیا ادامه پیدا نمی کند. این اوض��اع این طور نمی ماند و اینها 

روزگاری است که می گذرد. 
خدا نکن��د این اوضاع ش��ما را از معنوی��ت دور و العیاذ ب��اهلل از اهل 
بیت)ع( غافل کند. این مس��ائل نیز می گذرد. شما هم با حضور قلب 
سر کس��ب و کار خودتان می روید. خالصه این مشکالت باعث نشود 
که از ذکر خدا غافل شوید و یا 
در خانه ها و با خانواده تلخی 
کنید. عصبانیت ه��ا را بیرون 
خانه ها بگذاری��د و بعد داخل 
شوید. من سیاس��ی نیستم، 
اما باید بگویم که ما مؤید نظام 
هستیم، مؤید رهبری هستیم 
و تضعیف نظ��ام و رهبری را 

حرام می دانیم.
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۲
تصمیمی برای ائتالف با جبهه پیروان نگرفته ایم

حجت االسالم والمسلمین تقوی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز درباره نتایج جلسات جامعتین 
و جبهه پیروان امام و رهبری که به جهت وحدت اصولگرایان تشکیل شد، گفت: هنوز در خصوص تشکیل 

هیأتی متشکل از این سه گروه تصمیمی گرفته نشده است و در حال شور و مشورت دراین زمینه هستیم.

این  برکناری ها 
همچنان ادامه 
 خواهد داشت، 

 گو این که 
احمدی نژاد  

نمی تواند بدون 
برکناری های 

 دنباله دار، 
به زندگی سیاسی 

خود ادامه دهد

جلسات هاشمی با 
وزیران دولت سازندگی

خاتمی
 مردد است

وزیران دولت سازندگی در جلسات ماهانه که به صورت جداگانه با هاشمی 
رفس��نجانی برگزار می کنند، گزارش هایی از آخرین وضعیت کشور در 
حوزه های مختلف به وی ارایه می دهند. رییس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، جلساتی اختصاصی با برخی کارشناسان و وزیران دولت سازندگی 
به صورت جداگانه برگزار می کند. در این جلسات، کارشناسان و وزیران 
دولت س��ازندگی اطالعاتی را در خصوص آخرین تحوالت روز و وضعیت 
کش��ور در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به 

وی ارایه می کنند. 
پس از ارایه گزارش شرایط کشور از سوی کارشناس حاضر در این جلسه 
که به صورت ماهانه برگزار می شود، هاشمی نیز توضیحاتی در خصوص 

محورهای مطرح شده بیان می کند.

دبیر کل حزب مردم ساالری با بیان این که آقای هاشمی که بحث وحدت 
ملی را مطرح می کند قصد دارد باالی سر هر دو جریان باشد، گفت: آقای 
خاتمی اصل طرح را پسندیده، ولی هنوز خودش خیلی وارد نشده و ظاهرا 

تردید هایی در این رابطه دارد.
  مصطف��ی کواکبی��ان دبیرکل ح��زب مردم س��االری اظهار داش��ت: ما 
طرح مناس��ک را به آقای خاتمی و هاش��می ارایه دادیم و صحبت هایی 
 هم در این رابطه ب��ا آنها داش��تیم.کواکبیان اظهار داش��ت: م��ا باید به 
سمتی حرکت کنیم که به جای شخص محور، برنامه محور باشیم؛ یعنی 
مثال هر کسی که حزب مردم س��االری را دید فورا متوجه شود که موضع 
حزب در مسائل مختلف چیس��ت و برهمین اس��اس حرکتمان را ادامه 

دهیم.

نایب ریی��س حزب مؤتلفه ب��ا بیان این که م��ی توان منکر 
اختالف و چندگانگی در بین اصالح طلبان شد، در واکنش 
به اظهارات اخیر رضا خاتمی گفت: مردم برای ش��رکت در 
انتخابات، منتظر اصالح طلبان نمی مانند.  اسداهلل بادامچیان 
نای��ب رییس ش��ورای مرکزی ح��زب مؤتلفه اس��المی در 
خصوص واکنش رضا خاتمی نسبت به مواضع اخیرش مبنی 
بر ارسال نامه  سید محمد خاتمی توسط  هاشمی رفسنجانی 
به رهبر انقالب،گفت: بنده در همای��ش جبهه پیروان خط 
امام و رهبری به وضعیت اصالح طلب��ان در انتخابات پیش 
رو اش��اره کردم و به این نکته پرداختم که گویا شنیده شده 
محمد خاتمی پیامی توسط هاشمی به مقام معظم رهبری 
فرستاده، در حالی که هیچ گاه از ارسال نامه خبر ندادم و فقط 
 گفتم شنیده ها حاکی است که پیامی فرستاده شده، ضمن 

آن که نوار گفته های من در این همایش نیز موجود است. 
 بادامچیان ادامه داد: نمی توان منکر اختالف و چندگانگی در 
بین اصالح طلبان شد، برخی از آنها بر طبل تحریم انتخابات 
 می کوبن��د و گروهی دیگ��ر از حضور در انتخابات س��خن 
می گویند. وی تصریح کرد: ما بارها به صراحت بیان کردیم 
اصالح طبان اگر خواس��تند می توانند در انتخابات شرکت 
کنند و اگر نخواستند از حق طبیعی خود در فضای سیاسی 

محروم می شوند.

عضو مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام ب��ا بی��ان این که 
برخی که بر پیش��انی آنه��ا یاری ام��ام )ره( ب��ود، در پازل 
 آمریکایی ه��ا ب��ازی کردن��د، گف��ت: فش��ار در خیابان و 

چانه زنی در بیت رهبری برآورد غلط فتنه گران بود.
محمدحسین صفار هرندی با بیان این که تعبیر انقالبی دیگر 
برای حماسه 9 دی شایسته است، اظهار کرد: یکی از دالیل 
ایجاد فاصله بین ذهن و دل نیروهای سیاس��ی و اجتماعی، 
اشتباه در برآوردهاس��ت. وی با اش��اره به این که برآوردها، 
گروه های مختلف در جهان را در کنار یکدیگر قرار می دهد، 
افزود: جنگ اصلی در جوامع بشری بین برآوردهاست. وزیر 
سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی با اش��اره به سال های پس از 
پیروزی انقالب اس��المی، گفت: اگر در مقاطعی فاصله بین 
مردم و برخی از جریان ها دیده ش��ده، دلی��ل اصلی آن در 
برآوردهای غلط جریان ها بوده است. وی اذعان کرد: اشکال 
اصلی این قشر نیز در برآوردهایشان بود. صفار هرندی گفت: 
گروه های چریکی از جمله مجاهدین خلق نیز که مردم بعدها 
با توجه عملکردش��ان لقب »منافقان« به آنها دادند، اعتقاد 
به جنگ مس��لحانه و مخفی با رژیم شاهنشاهی داشتند و 
معتقد بودند انقالب بدون پشتیبانی این جریان به پیروزی 
نمی رسد و در پایان همه دیدند که این برآورد منافقان غلط 

از آب درآمد.

صادق زیب��ا کالم در پی��ش بینی وضعی��ت اصولگرایان در 
آس��تانه انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری  گف��ت: مش��کل 
اساس��ی ای که در اردوگاه اصولگرایان وج��ود دارد و آنها را 
 به دو گروه تقس��یم می کند بر س��ر احمدی نژاد اس��ت که 
 م��ی ت��وان آنه��ا را ب��ه اصولگرای��ان مواف��ق و مخال��ف 
احمدی نژاد تقس��یم کرد. وی اف��زود: ای��ن اختالفات در 
 سال 84 هم وجود داش��ت، اما وجود رقیبی مانند آیت اهلل

رفس��نجانی باعث اتحاد این دو اردوگاه ش��د، همین رویه 
 در س��ال 88 نیز تکرار ش��د. وی ادامه داد: بعد از 22 خرداد 
هیچ گونه دلیلی ب��رای اتحاد ظاه��ری اصولگرایان  وجود 
نداشت، چون عمال  نفوذ آقای هاشمی رفسنجانی گرفته شد 
و اصالح طلبان نیز از بین رفتند. زیبا کالم گفت : هر چقدر به 
24 خرداد 92 نزدیک می شویم این اختالفات بیشتر خواهد 
 شد، اما پیش بینی  پیروز انتخابات 92 از اکنون دشوار است. 
ز یبا کالم سازوکار ورود اصولگرایان به انتخابات را این گونه 
 برشمرد: ورود اصولگرایان به انتخابات بستگی به احمدی نژاد

دارد، جریان منتسب به احمدی نژاد است که حاضر به تمکین 
 از رهبری اصولگرایان نیست، اصولگرایان مخالف احمدی نژاد

می خواهند که احمدی نژاد بپذیرد  والیتی، حدادعادل و یا 
الریجانی رییس جمهور بشوند، ولی مطلقا احمدی نژاد این 

را نخواهد پذیرفت.

 س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه کش��ورمان ب��ا ذک��ر 
توانایی های دفاعی کشورمان، حضور ایران در خلیج فارس را 
ضامن تأمین امنیت منطقه خواند و ضمن مخالفت کشورمان 
با نظامی کردن این منطقه، حضور نظامیان خارجی را عامل 

ناامنی و تهدید کننده امنیت منطقه خلیج فارس دانست.
 رامین مهمانپرس��ت رییس مرک��ز دیپلماس��ی عمومی و 
رسانه ای وزارت امور خارجه کشورمان در ادامه سفر به ترکیه،  
 طی مصاحب��ه های مطبوعات��ی اختصاصی با ش��بکه های

تلویزیونی مستقر در اس��تانبول از جمله س��ی ان ان ترک، 
  شبکه 24و شبکه 14، ضمن تشریح مواضع و سیاست های

جمهوری اسالمی ایران در موضوعات مختلف به سؤاالت آنها 
پاسخ داد. روابط دو کش��ور ایران و ترکیه در ابعاد مختلف، 
اس��تقرار موش��ک های پاتری��وت در ترکی��ه، گفتگوهای 
کش��ورمان با 1+5، وضعیت خاورمیانه به خصوص موضوع 
سوریه، تحریم های غرب علیه کشورمان و نیز همکاری های 
امنیتی دو کشور در مقابله با پدیده تروریسم موضوعات مورد 
توجه رس��انه های ترکیه بود که مهمانپرست به آنها پاسخ 
گفت. وی با اشاره به روابط ایران و ترکیه و مشترکات فراوان 
دو کشور در زمینه های مختلف و ضمن توجه به ارتباطات 
گس��ترده دو ملت، پیشرفت ترکیه را پیش��رفت ملت ایران 

عنوان کرد و آن را عامل تقویت پیوندهای دو کشور دانست.

سیاست داخلی انتخاباتانتخابات سیاست خارجی

مردم برای شرکت درانتخابات 
منتظر کسی نمی مانند

 فشار و چانه زنی 
برآورد غلط فتنه گران بود

 مشکل اصولگرایان
بر سر احمدی نژاد است 

حضور ایران در خلیج فارس؛  
ضامن تأمین امنیت منطقه
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یادداشت

 آغاز اجرای طرح واکسیناسیون 
تب برفکی در گلپایگان

 رییس دامپزش��کی گلپای��گان از آغاز اج��رای طرح واکسیناس��یون 
تب برفکی در دام های کوچک )گوسفندی( در گلپایگان خبر داد.

مسعود غفاری بیان کرد: طرح واکسیناسیون تب برفکی از روز گذشته 
به مدت یک ماه در شهرستان گلپایگان اجرا شده است.

وی گفت: در این طرح حدود 50 هزار رأس دام کوچک )گوسفند و بز( 
واجدالشرایط تحت پوشش واکسیناس��یون تب برفکی قرار می گیرند. 
رییس دامپزش��کی گلپایگان با بیان این که طرح واکسیناس��یون تب 
برفکی با مشارکت بخش خصوصی و دولتی انجام می شود، تصریح کرد: 

انجام واکسیناسیون به صورت رایگان صورت می گیرد.

مدارس شهرستان داران 
هوشمندسازی می شود

مدیر آموزش و پرورش بخش مرکزی فریدن گفت: مدارس داران توسط 
خیران، هوشمندسازی می شود. 

به��رام وحدتی اظهار ک��رد: مجمع خیران که از س��ال 90 تش��کیل و 
آغاز ب��ه کار کرده، در س��ال 91 با اهدای 40 دس��تگاه بخ��اری گازی 
و10 دس��تگاه کامپیوت��ر به آم��وزش و پ��رورش، در تجهی��ز مدارس 
س��هیم ش��ده و ارتباط خوبی با آموزش و پرورش داش��ته و دارد. وی 
تصری��ح ک��رد: امیدواریم ک��ه همچنان این هم��کاری ادامه داش��ته 
باش��د و دانش آموزان محروم روس��تایی بتوانند در فضاهای آموزشی 
مناس��ب ادامه تحصیل دهند. مدیر آموزش و پ��رورش بخش مرکزی 
شهرس��تان فریدن، اف��زود: آم��وزش و پ��رورش شهرس��تان فریدن 
 دارای 104 باب مدرس��ه و تعداد هش��ت ه��زار و 512 دانش آموز در 

559 کالس درس است.

 124 هزار نفر برای اهدای خون 
مراجعه کرده اند

مدیرکل انتقال خون اس��تان اصفهان گفت: از ابتدای امس��ال تا پایان 
آذر ماه،123 هزار و 917 نفر برای اهدای خون به سازمان انتقال خون 
مراجعه کرده اند. محمد مهدی حریری اظهار کرد: از ابتدای سال جاری 
تا پایان آذر ماه، 123 هزار و 917 نفر برای اهدای خون به سازمان انتقال 
خون مراجعه کرده اند که از این تعداد 93 هزار و 850 نفر شرایط اهدای 
خون را داشته اند و به عبارت دیگر تنها 75 درصد از افراد شرایط اهدای 
خون را داشتند. وی ادامه داد: افرادی هستند که شرایط مناسبی برای 
اهدای خون ندارند، افرادی که فشار خون باال و یا فشار خون پایین دارند 
و یا افرادی که بیم��ار و یا عمل جراحی انج��ام داده اند که اهدای خون 
توسط این گروه 25 درصد از کل مراجعه کنندگان را تشکیل می دهد و 

البته اهدای خون توسط این افراد به صالح خودشان هم نیست.

ایجاد آرامش و نشاط در کارکنان 
موجب پیشرفت امور زندانبانی است

مدیر کل زندان های استان اصفهان در نشس��ت رؤسای ستادی اداره 
کل بر تقویت ایج��اد روحیه و نش��اط در کارکنان با هدف پیش��رفت 
ام��ور در خدمت ب��ه مددجوی��ان و خان��واده ه��ای آن��ان تأکیدکرد. 
رمضان امیری در بخش��ی از س��خنانش به موضوع منابع انسانی اشاره 
کرد و اف��زود: منابع نیروی انس��انی بدنه اصلی هر مجموعه اس��ت که 
 اگر ای��ن بدنه تضعیف وی��ا خلل��ی در آن ایجادش��ود،کل مجموعه در 
خدمت رسانی و انجام وظایف با بحرانی بزرگ مواجه خواهد شد و رفع 
برون رفت از آن هزینه و فرصت زیادی را مطالب��ه خواهد کرد. وی در 
ادامه افزود: ایجاد پایگاه های مشاوره در امور و مشکالت مختلف پرسنل 
و همچنین دستیابی به مشکالت و مسائلی که باعث تضعیف روحیه و 

آسیب به کارکنان می شود، باید پیگیری شود.

گشتی در اخبار

معدل فرهنگی جامعه ما باالست
معاون استانداراصفهان

محمد مهدی اسماعیلی

با وجود هجمه و تهاجم گس��ترده فرهنگی علیه کشور ایران، معدل 
فرهنگی جامعه ما باالست  و این معدل، نشان می دهد که بافت جامعه 
ما بیشتر دینی، متعهد و مذهبی است. درعین حالی که شبکه های 
 اجتماع��ی گس��ترده، ماه��واره و اینترن��ت در حال فعالی��ت علیه 
تحت الش��عاع قرار دادن فرهنگ ما هس��تند، ولی امروز نقاط قوت 
بسیاری داریم؛ چرا که طرح بحث گسست نسل ها و بحران هویت به 

هیچ وجه در جامعه فرهنگی و مذهبی ما قابل قبول نیست.
در مجموع، ادغام درستی صورت نگرفته است؛ زیرا مسئولیت حوزه 

ورزش و تربیت بدنی سنگین 
اس��ت. به هر حال دستگاه ها 
باید با هم افزایی و کار جمعی 
 ب��ه دنب��ال پیش��برد اهداف 
برنامه ه��ای جوانان باش��ند 
و باید ت��ا پای��ان دولت دهم 
بتوانیم جمع بندی از کارهای 
انجام ش��ده در حوزه جوانان 

ارایه دهیم.
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چهره روز
280معلمحقالتدریسیاصفهانبیحقوقماندهاند

محمد براتی، معاون نهضت سواد آموزی استان اصفهان گفت: عدم پرداخت حقوق به این افراد به 
علت برخی از مشکالت در صدور ابالغ حق التدریسی های آموزش و پرورش بوده که این مشکل در 

چند روز آینده رفع خواهد شد و حقوق تمام آنها تا پایان سال جاری به حسابشان واریز می شود.
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رییس دانش��گاه پیام نور اس��تان اصفهان گفت: یکی از عوامل بی هویت 
کردن جوانان، دور کردن آنها از فطرت و ارزش هاست.

محمد فضیلتی در جلسه ستاد س��اماندهی امور جوانان استان اصفهان 
افزود: تکیه کردن بر مسأله بازگش��ت فطرت، منجر به بیداری، بصیرت 
و تغییر سبک زندگی در بین جوانان می ش��ود. وی اظهار کرد: در بحث 
هویت انسانی باید بر روی مباحثی که در رابطه با اعتقادات و اخالق است 

تأکید کرد. 
 وی، بی رنگ شدن رشته علوم انسانی در کش��ور را از عوامل تأثیر گذار

 ب��ر روی هویت و س��بک زندگ��ی در جوانان دانس��ت. رییس دانش��گاه 
پیام نور استان اصفهان افزود: این دانشگاه پیگیر دایر کردن دوره کاردانی 

و کارشناسی سبک زندگی در دانشگاه هاست. 

رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراس��گان گفت: با توجه به شرایط 
ویژه ای که هم اکنون جوانان در آن ق��رار گرفته اند، باید در این حوزه به 

نیازسنجی و در نهایت آینده پژوهی بپردازیم.
احمدعلی فروغی که با ایرنا سخن می گفت، افزود: در برنامه ریزی برای 

جوانان باید به ساختار خانوادگی توجه ویژه ای شود.
وی همچنین مقوله تغییر پذیری را نیز در جوانان مهم عنوان کرد و گفت: 
در مسائل فرهنگی و اجتماعی اگر افرادی دیر تغییر می کنند، به لحاظ 

فیزیولوژیکی است و باید برای آنها وقت بیشتری اختیار شود.
فروغی همچنین به رسالت سنگین مدرس��ه و دانشگاه در حوزه جوانان 
اشاره کرد و ادامه داد: اگر این دو نهاد رسالت خود را به درستی ایفا کنند، 

بسیاری از مسائل از جمله تهاجمات فرهنگی رفع می شود.

محمد عزیزالهی، عضو بس��یج جامعه پزش��کی دانشگاه علوم 
پزشکی ازس��ال 87 به عضویت داوطلب جمعیت هالل احمر 

استان اصفهان در آمد و امسال هم به عنوان داوطلب برتر کشور 
معرفی ش��د. این موارد بهانه ای بود تا مهر با او گفتگو کند. در 

ادامه بخش هایی از این گفتگو را می خوانید. 
در زلزله بم منظم ترین و با برنامه ترین تیم کمکی را از جمعیت 
هالل احمر دیدم و همین انگیزه ای برای حضور و عضویتم در 
این ارگان شد. مسئوالن خارج از جمعیت و حتی برخی از افراد 
داخل نگاهی که به جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان دارند 
یک نگاه دولتی است؛ یعنی همان گذشتن از مسیر بروکراسی 
اداری که این مسأله در تسریع امور جمعیت که باید لحظه ای و 
به وقت صورت بگیرد، ضربه وارد می سازد. ایران جزو 10کشور 
حادثه خیز جهان است و چون شاکله اصلی هالل احمر هم ارایه 
خدمات بشردوستانه و کمک به نیازمندان چه در زمان بحران و 
چه مواقع عادی است، بنابراین باید به دور از هر گونه بروکراسی 

اداری و نامه نگاری علمی باشد.
اگر براساس اهداف مشخص شده در جمعیت پیشگیری را در 
اولویت کاری خود قرار بدهیم و دراین زمینه برنامه ریزی مدونی 
داشته باشیم، می توانیم همچون کشور ژاپن باشیم که با این که 
در یک منطقه زلزله خیر مستقر شده و روزانه بیش از 10 زلزله 
شش تا هفت ریشتری را تجربه می کند، اما تخریبی ندارد و این 
به دلیل آم��وزش مقدماتی و اصولی کمک ه��ای اولیه به تمام 

مردم این کشور است. 
امر پیشگیری با این که زیاد مطرح شده، اما تاکنون به معنای 
اصلی، اجرایی نشده و همکاری بین بخش��ی برای احقاق این 
هدف به وجود نیامده اس��ت. تا زمانی که سیاست حکومت بر 
این امر بنا نش��ود، مدیران اجرایی اگر هم دغدغه داشته باشند 

نمی توانند کاری از پیش ببرند.
در کش��ورهای خارجی پلیس هایی که بر س��ر چهارراه ها هم 
ایستاده اند، آموزش احیای بیماران را تا حد الزم فرا گرفته اند، 
در صورتی که آموزش های مقدمات��ی و کمک های اولیه که از 
سوی جمعیت داده می شود، به روز نیست و آموزش سی پی ار 

آن به سال 2003 تا 2004 برمی گردد.
بهتر اس��ت که پزش��کان بیش��تری به ص��ورت داوطلبانه در 
 خدم��ت جمعی��ت هالل احم��ر باش��ند؛ زی��را که ای��ن نهاد 
غیر دولتی با بسیاری از ارگان های دولتی و غیر دولتی، انجمن 
و OGN متفاوت است و چون رنگ و بوی مردمی و کمک های 
بشردوس��تانه در این ارگان واقعاً قابل لمس است، سبب نوعی 
تغییر نگاه و عملکرد در کار پزشکان می شود؛ زیرا که واقعاً فقر 

و نیاز را از نزدیک احساس می کنند. 

بروکراسی، مانعی در تسریع امور اداری هالل احمر

 آموزش های مقدماتی به روز نیست

 آموزش های 
مقدماتی و 

کمک های اولیه که 
از سوی جمعیت 

داده می شود، به روز 
نیست و آموزش 
سی پی ار آن به 

سال 2003 تا 2004 
برمی گردد

 دورشدن از ارزش ها
عامل بی هویتی جوانان

در حوزه جوانان به 
آینده پژوهی بپردازیم

رفت و آمد و ش��لوغی خیابان ه��ای نظر،خاقانی 
و جلف��ای اصفه��ان در اول ژانوی��ه هرس��اله 
 معن��ای دیگ��ری دارد؛ اصفهان ب��ه دلیل حضور 
اقلیت های مذهبی مختلف، سهم بزرگی در برپایی 
عید مس��یحیت دارد و در این ش��ب، رفت و آمد و 
 شلوغی ش��ب عید و بازارهای ویژه س��ال نو که از 

چهار هفته پیش تشکیل شده، به پایان می رسد.
خیابان ه��ای اصفهان از خیلی وق��ت پیش رنگ 
 عوض کرده اند، ب��ه خصوص مغ��ازه هایی که پر 
شده اند از بابا نوئل هایی با لباس های قرمز آتشی.

همه با این شادی شادند، حتی مسلمان هایی که 

یاد گرفته اند باید به برادران و خواهرانشان که جزء 
اقلیت های مذهبی هستند احترام بگذارند.

ارامنه اصفهان  که بخش اصلی مسیحیان کشور را 
تش��کیل می دهند، این روزها برای جشن گرفتن 
عیدشان سخت در جنب و جوش و تکاپو هستند. 
در خیابان جلفا یا روبه روی کلیسای وانک، جایی 
که همیش��ه بوی قهوه تازه آس��یاب ش��ده آدم را 
از خود بی خود م��ی کند، بازار خرید و ش��ادباش 
 گفتن به زبان اصلی گرم است. پشت شیشه اغلب 
مغازه ها تراکت هایی چسبانده شده که کنار عکس 
رنگی، چند جوان شاد ارمنی، زمان و مکان جشن و 

اجرای موزیک زنده آنها را اعالم می کند.
کافه قنادی آختام��ا در ابتدای خیاب��ان جلفا هم 
از آن م��کان هاس��ت که بوی س��ال نو مس��یحی 
را به مش��ام م��ی رس��اند؛ ب��ا آن پیراش��کی ها و 
 ش��یرینی های خوش طعم و بو، وسوس��ه انگیز و 

شادی افزا. 
 هرچن��د ب��ا ممنوعی��ت اس��تعمال س��یگار در 
مکان ه��ای عموم��ی، دیگ��ر از آن پیرمردهایی 
که کن��ار ورودی آن با قهوه و سیگارش��ان خوش 
بودند خبری نیس��ت، اما هنوز می ش��ود کناری 
ایس��تاد، به یک تکه بزرگ »گاتا« یا پای زردآلوی 

خوش��مزه گاز زد و تندتند کار ک��ردن خانم های 
 شیرینی فروش نگاه کرد که مشتریان عجول را راه 
م��ی اندازند. هم��ه با س��رعت و عالقه مش��غول 
 خریده��ای س��ال نو هس��تند. چند ص��د متر آن 
 طرف تر، در این چله زمس��تان خیاب��ان ها رنگ

 و وارنگ شده؛ پر از پاپانوئل ها، کاج های مصنوعی 
س��بز، زرق و برق فروش��گاه ها و... ام��ا عطر کاج 
واقعی را در خیابان بغلی م��ی توانید حس کنید؛ 
جایی که با وج��ود نکوهش قط��ع درختچه های 
 کاج، باز پر است از درخت هایی که وجب به وجب 
شاخه هایش��ان را با ریسمانی بس��ته اند تا آسان 

بشود حمل شان کرد.
کاج های مصنوعی گرانند. کوچک ترین شان که 
20 س��انتی متر بیش��تر قد ندارند، 20 تا 30 هزار 
تومانی آب می خ��ورد، بنابراین چرا خود و کودک 
درونت را از لذت داش��تن یک کاج واقعی محروم 
کنی؟ حاال طرف��داران محیط زیس��ت هرچه که 

دلشان می خواهد بگویند!
ش��اینا، مس��یحی اس��ت و با لهجه زیبا و خاصش 
از عالق��ه و ش��ور و اش��تیاقش ب��رای تزئین کاج 
 کریسمس حرف می زند: »آویختن آن گوی های

رنگی، طب��ل های کوچک، عصاه��ای خط خطی 
قرمز و س��فید، ش��مع ه��ا و قندیل ه��ای یخی و 
 باالخ��ره آن س��تاره طالیی باالی قل��ه اش،لذتی 

بی نظیر دارد که نمی توانم وصف کنم.«
ش��ب اول ژانویه، ناقوس کلیس��اها به نشانه آغاز 
س��ال نو به صدا درمی آیند. درس��ت رأس ساعت 
12، ش��روع نوروز مس��یحی ه��ا، خان��واده های 
 ارمنی گروه گروه وارد حیاط کلیس��ا می ش��وند. 
 »کوکوپل��و« ش��ان را خورده ان��د و مجه��ز ب��ه 
 لباس های گرم، هر آش��نایی را که می بینند با او 
دیده بوس��ی می کنند و س��ال نو را به هم تبریک 
می گویند. سرودها خوانده می ش��ود و همه شاد 
 و مس��رور، س��رو صدا می کنند. اما در نیمه شب، 
دنگ دنگ ناقوس ها که در ش��هر می پیچد، همه 

ساکت می شوند و آسمان را نگاه می کنند. 
لحظه دعا کردن رسیده. صحن کلیسا شلوغ است 
 و جمعیت متراک��م. جلوی محراب، کش��یش ها

و دس��تیاران جوان ش��ان مش��غول به جا آوردن 
 آداب مذهبی اند. شمع ها می سوزند، عودها دود 

 می پراکنن��د و پیروان»بره خدا« زانو زده، اش��ک
 می ریزند و می خوانند:» گوش کن، صدای الالیی 
مریم می آید؛ جان من خدا را می ستاید/ روح من 
در نجات دهنده من، خدا، ش��ادی می کند/ چون 
او به کنیز ناچیزش نظر لطف داش��ته است/ از این 
پس همه نسل ها مرا خوشبخت خواهند خواند...«  
نگاه کن! مس��یح هنوز روی صلیب طالیی خفته 
 اس��ت، تاج خار را ببین که بر س��رش گذاش��تند 
و آن زخم های او ک��ه هنوز ازش��ان خون جاری 

است.
و آن کالم دیگر، کالم عیس��ی؛ »در ازل کلمه بود. 
کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه 
با خدا بود. همه چیز به وس��یله او هس��تی یافت و 
بدون او چیزی آفریده نش��د. حیات از او به وجود 
 آمد و آن حیات ن��ور آدمیان بود. ن��ور در تاریکی 
می تابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده است...«

جش��ن های س��ال نو ایرانیان مس��یحی مش��ابه 
مسیحیان دیگر کشورهاست؛ تقریباً شرایط یکسان 
است، تنها فرق این است که در ایران مراسم به علت 

اقلیت بودن قوم ارمنی محدود انجام می گیرد.
در هر صورت سال 2012 با تمام اتفاقاتش گذشت 
و سال 2013 با رویدادها و حوادثی که در آن نهفته 
اس��ت، خواهد آمد و باید دید که اتفاقات این سال 

چه خواهد بود؟

سال 2013 مبارک 

ارامنهاصفهان،میزبانبابانوئل

الدن  هرچند پایان دنیا در 21 دسامبر 2012 و افسانه مایاها ش�ایعه ای بیش نبود، ولی در هر صورت مسیحیان در سراسر 
دنیا طی چند روز اخیر و بعد از خالصی از شایعات بی پایه و اساس در خصوص پایان دنیا، خود را مهیای برپایی جشن ایرانمنش

کریسمس برای پایان سال 2012 و طلوع آفتاب سال نو میالدی 2013 می کنند. این رویداد نه تنها برای جامعه مسیحیت 
بلکه به نوبه خود برای تمام دنیا حائز اهمیت است و سهم اصفهان به واسطه حضور اقلیت های مذهبی زیادی که درخود جای داده، بیش 
 از سایر شهرهای ایران است. مس�یحیان اصفهانی این روزها در پی تدارک مراسم عید خود هس�تند و با خرید کاج و وسایل تزئینی آن 

و ...این عید را جشن می گیرند. 

ش�ب اول ژانوی�ه، ناق�وس 
کلیس�اها ب�ه نش�انه آغ�از 
س�ال نو به صدا درم�ی آیند. 
 ،12 س�اعت  رأس  درس�ت 
 ش�روع ن�وروز مس�یحی ها، 
خانواده های ارمنی گروه گروه 
 وارد حیاط کلیس�ا می شوند. 
»کوکوپلو« شان را خورده اند 
و مجهز به لباس های گرم، هر 
 آش�نایی را که م�ی بینند با او 
دیده بوسی می کنند و سال نو 

را به هم تبریک می گویند



اقتصاد 2012 در چهار نگاه
 بعد از طوفان سندی، دولت آمریکا میزبان خسارت

برجای مانده را 50 میلیون دالر برآورد کرد
 بحران مسکن در چین  در سال 2012 از اساسی ترین

معضالت اقتصادی بود
 در 18 می 2012 فیسبوک برای اولین بار به بازار

بورس قدم گذاشت
سال 2012 یونان شاهد  بخشش قسمتی از
بدهی هایش از سوی کشورهای اروپایی بود

چهره روزیادداشت

 بازگشت دوباره بیکاری 
به مرز 3 میلیون نفر

افزایش دوباره تعداد بیکاران و عبور آمار از مرز سه میلیون نفر در نیمه 
اول امسال، می گوید که معادالت سیاست گذاران اشتغالی کشور بر 

روی کاغذ با نیازهای واقعی بازار کار، فاصله معناداری دارد.
به گزارش مهر، بررس��ی روند بیکاری نیروی جویای کار در کش��ور 
 نشان می دهد که در چند سال اخیر همواره تعداد بیکاران کشور بین 
دو میلیون و 400 هزار نفر تا س��ه میلیون و200 هزار نفر در نوسان 
 بوده و به صورت کلی بیشترین تعداد بیکاران کشور نیز در گروه سنی 
15 تا 29 سال قرار دارند که جدی ترین و اصلی ترین گروه متقاضیان 

کار در کشور را تشکیل می دهند.

کاهش 30 درصدی حوادث ریلی 
استان در سال جاری

مدیرکل راه آهن استان اصفهان گفت: راه آهن استان روزانه می تواند 
سه هزار و 300  مس��افر را جابه جا کند و در پیک زمانی تردد مسافر 
)نوروز 91( نیز 83 هزار و 500  مسافر توسط خطوط ریلی اصفهان 

جا به جا شده اند.
حسن ماسوری که با ایسنا س��خن می گفت، اظهار کرد: خط ریلی 
اصفهان در سال گذشته یک میلیون و 815 هزار و 278 نفر را جابه جا 
کرده و 8 درصد مردم استان برای مسافرت های خود قطار را انتخاب 
می کنند. راه آهن استان اصفهان دارای 945 کیلومتر خط  آهن است 
که 562 کیلومتر آن خط اصلی، 271 کیلومتر آن خط مانوری، 112 
کیلومتر خط صنعتی و تجاری و 143 کیلومتر آن خط فرعی است.  

 اشتغال زایی در شهرک 
علمی وتحقیقاتی اصفهان

اس��تاندار اصفهان ش��هرک علمی و تحقیقاتی را نخستین مرکزی 
دانست که مدلی برای اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی ارایه کرده 
و گفت: در حال حاضر ازچهار هزارو700 نفری که در این ش��هرک 

مشغول به کار هستند، 85 درصد مدرک لیسانس و باال تر دارند.
به گزارش ایلنا، علیرضا ذاکر اصفهانی در جلسه شورای عالی اشتغال 
که به ریاس��ت معاون اول رییس جمهور تشکیل شد، افزود: با توجه 
به نگاه ایران به توسعه علوم و تکنولوژی جدید، این شهرک افتخاری 
 برای ایران و اصفهان اس��ت و آن را ب��ه یک منطقه مؤثر در نقش��ه 
بین المللی تبدیل خواهد کرد. وی خواس��تار توجه بیشتر مسئوالن 
سرمایه گذار کشور برای استفاده بیشتر از ظرفیت های شهرک علمی 

و تحقیقاتی اصفهان شد.

 فناوری اطالعات، ابزاری 
برای توسعه دانایی محور است

مدیر عامل شرکت نمایش��گاه های بین المللی استان اصفهان گفت: 
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات س��بب توسعه دانایی محور 
در کشور ها می شود و برگزاری نمایش��گاه های اتوکام فرصتی برای 
توسعه فناوری اطالعات است. رسول محققیان در حاشیه هجدهمین 
نمایش��گاه رایانه و اتوماس��یون اداری درحالی که با فارس س��خن 
می گفت، اظهار کرد: مسئوالن باید برای توسعه کشور در بخش های 
مختلف از ابزار های فناوری اطالعات و ارتباطات به صورت گسترده 
استفاده کنند. وی با تأکید بر این که اس��تفاده از این ابزار ها عاملی 
برای توانمند سازی نیرو های انسانی موجود در سطح کشور به صورت 
تخصصی است، ادامه داد: در حال حاضر هدف گذاری هایی در سطح 
کشور در راستای سهولت دسترسی مردم به فناوری های اطالعات و 
ارتباطات و تدوین سند راهبردی فناوری اطالعات انجام شده است.

اخبار کوتاه

4
افتتاح 1750 واحد مسکن مهر شهر مجلسی در اصفهان

روز گذشته وزیر مسکن و شهرسازی و هیأت همراه وارد شهر جدید مجلسی اصفهان شدند و با حضور 
در یادمان شهدای این شهر، با آرمان های شهدا تجدید میثاق کردند. همچنین وزیر مسکن و شهرسازی 
از مسکن مهر شهر جدید مجلسی بازدید و یک هزار و 750 واحد مسکن مهر را در این شهر افتتاح کرد.

بخش خصوصی ظرفیت 
واگذاری ها را ندارد

وزیر نیرو/ مجید نامجو

حجم واگذاری ها بس��یار باالس��ت و بخش خصوصی ظرفی��ت الزم را 
ندارد، بنابراین در این راستا باید اقدامات الزم انجام شود. در روند اجرای 
این سیاس��ت ها وزارت نیرو باید از بنگاه هایی که در آ نها س��هام داشت 
و یا مالک آن ب��ود خارج می ش��د و همچنین بخش خصوص��ی را برای 
حضور در پروژه های صنعت آب و برق با پرداخت تس��هیالت تش��ویق و 
ترغیب می کرد. 190 بنگاه از طریق بورس، فراب��ورس و مزایده واگذار 
ش��ده و در حال رفع مش��کالت س��اختاری و آماده س��ازی 140 بنگاه 
دیگر نیز هس��تیم.90 شرکت 
 نیز در حال واگذاری است که 
81 درص��د کل ش��رکت ها را 
شامل می ش��ود. 45 نیروگاه 
معادل 80 درص��د نیروگاه ها 
ب��رای واگ��ذاری معرف��ی 
ش��ده اند. 28 نیروگاه تاکنون 
واگذار شده و سایر نیروگاه ها 

در حال واگذاری هستند.
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خسارت میلیاردی به 
تأسیسات برق سمیرم 

 قطعی گاز بر اثر 
سردی هوا نداشته ایم

مدیر امور برق شهرس��تان سمیرم گفت: بارش های س��ال آبی 1391 در این 
شهرستان به تأسیسات برق شهرستان سمیرم خساراتی بالغ بر هشت میلیارد 
ریال وارد کرده است. میرداوود کریمی راد که با ایمنا سخن می گفت، با اعالم 
این خبر اظهار داشت: در اثر بارش بارف و باران 46 اصله پایه برق نیز شکسته 
شد که تمام خسارات وارده به همت 27 گروه عملیاتی ترمیم شد. وی افزود: 
افزایش قطر برف بر روی شبکه های برق فشار ضعیف و نزدیک شدن شاخه های 
درخت تحت تأثیر بارش، حجم باالیی از پارگی های ش��بکه ای و اتصالی های 
شدید را موجب ش��د. مدیر امور برق شهرستان س��میرم از قطعی برق تحت 
عنوان بحران یاد کرد. وی با اشاره به مشکل قطعی برق روستا گل افشان در اثر 
بارش، تصریح کرد: در روستای گل افشان قطعی برق موجب شد113خانواده 

با تاریکی معبر روبه رو شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: به علت سردی هوا هیچ نوع 
قطعی گاز در بخش های مختلف استان اصفهان نداشته ایم.

مرتضی طغیانی اظهار داشت: دو تا سه میلیون مترمکعب مابه التفاوت مصرف 
 گاز استان در سال جاری نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته بوده که حدود 
7 درصد افزایش مصرف داشته ایم. طغیانی ادامه داد: به علت محدودیت هایی 
که در مصرف گاز بخش صنایع وج��ود دارد، نمی توان نس��بت مصرف آن را 
مش��خص کرد، اما از حدود 45 میلیون مترمکعب گاز که در استان اصفهان 
 صرف می ش��ود حدود 24 میلی��ون مترمکع��ب در بخش خانگ��ی و حدود 
21 میلیون مترمکعب گاز نیز در بخش صنایع اس��تفاده می شود. وی اضافه 
کرد: اگر تاکنون در نقطه یا محله ای از استان قطعی گاز وجود داشته به علت 

گازرسانی به مناطق نزدیک تر یا خرابی و یا اتصال انشعابات گازی بوده است.

گزارش بانک مرکزی حکایت از رشد نقدینگی دارد. اگرچه میزان 
نقدینگی تا پایان ش��هریور س��ال جاری رقم 402 هزار میلیارد 
تومان را به ثبت رس��انده بود، اما بر اس��اس آخرین گزارش بانک 
مرکزی حج��م نقدینگی در مهر س��ال جاری از م��رز 415 هزار 
میلیارد تومان گذشته است؛ موضوعی که محمود احمدی نژاد، 
رییس جمهور در آخرین گفتگوی زنده تلویزیونی خود آن را رد 
کرد و گفت تصور اشتباهی است که پرداخت یارانه نقدی سبب 

رشد نقدینگی خواهد ش��د: » اگر پول مردم را به دست خودشان 
بدهیم، در مصرف نیز کنترل دوباره ای ب��ه وجود می آید. برخی 
گمان می کنند پولی که به دست مردم می دهیم موجب افزایش 
نقدینگی می شود، اما اش��تباه می کنند؛ چراکه نقدینگی یعنی 
افزایش پایه پولی. « نگاه��ی به آمارهای رس��می بانک مرکزی 
نش��ان می دهد که نقدینگی در دولت های هفتم و هشتم حدود 
هفت برابر رشد داشته و از 11 هزار و 655 میلیارد تومان به عدد 
76 هزار و 711 میلیارد تومان رس��ید، اما میزان رشد نقدیندگی 
در حالی که حدود هفت ماه به پایان دولت دهم مانده، در دولت 
احمدی نژاد حدود 5/5 برابر شده که در قیاس با توجه به شرایط 
دشوار تحریم، رشد کمتری نشان می دهد. در همین رابطه برنامه 
تلویزیونی پایش، نموداری تهیه کرد که به بررس��ی روند رش��د 
نقدینگی در فضای اقتصادی ایران پرداخت. بررس��ی این نمودار 
 نشان می دهد از س��ال 1383 که رقم نقدینگی ایران در حدود 
68 هزار میلیارد بوده، به 415 هزار میلیارد تومان رسیده که چیزی 

فراتر از شش برابر رشد داشته است. 

معاون نظارت��ی بانک مرک��زی از س��اماندهی و ادغام 110 
 مؤسس��ه تعاونی اعتبار آزاد خب��ر داد و گف��ت: از این تعداد 

86 مؤسسه، ادغام و مجوز30 مؤسسه نیز باطل شده است.
ابراهیم درویشی درباره تازه ترین تصمیمات برای ساماندهی 
مؤسس��ات پولی و مالی، افزود: هم اکنون حدود10مؤسسه 
اعتباری وجود دارد که چهار مؤسس��ه تجمیع می شود؛ زیرا 
با ردیابی بانک مرکزی مشخص شد، سرمایه این مؤسسه ها 

مال خودشان نیست.
وی گفت: بقیه مؤسسه های اعتباری هم اگر خودشان سرمایه 
نداشته باش��ند و از تس��هیالت دولتی یا پول مردم استفاده 
می کنند، تجمیع خواهند شد. درویش��ی همچنین از ادغام 
مؤسسه ها و بانک های کارس��ازان آینده، بانک الکترونیکی 
پیشگامان، متقاضیان بانک امین و مؤسسه در شرف تأسیس 
مشیز )به فتح م( و ریحانه گستر خبر داد و افزود: همه آنها با 
عنوان یک بانک یا مؤسس��ه مالی- اعتباری فعالیت خواهند 
کرد. معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: تا پایان امسال شش 
مؤسسه مالی - اعتباری دیگر و صندوق هایی که بیش از یک 
شعبه دارند نیز تجمیع و ساماندهی می شوند، اما صندوق های 
مس��اجد، تکایا و محالت، مش��روط به این که با سپرده های 
مردم زمین، طال و ارز نخرند، به فعالیت خود ادامه می دهند 

و با متخلفان به شدت برخورد می شود.
درویشی به مردم هشدار داد که وجوه خود را در مؤسسه هایی 

سپرده گذاری کنند که مجوز بانک مرکزی گرفته اند. 

 تغییر نام 7 هزار صندوق و مؤسسه بانام ائمهرشد ۶ برابری نقدینگی در هشت سال

این خبر در آغاز به مزاج خیل��ی ها خوش آمد و فکر 
کردند بسیار خوب خواهد بود که بدون انجام کار، در 
پایان هر ماه هزینه ای بالغ بر 40 هزار تومان دریافت 
کنند. این حال خوب تا چندماه در سال اول اجرای 
طرح هدفمندی یاران��ه ها به قوت خ��ود باقی ماند 
تا این که تورم افسارگس��یخته و افزایش نقدینگی 
باعث تغییر حال بسیاری از مردم شد و تازه فهمیدند 
 گرانی ناش��ی از پرداخت نق��دی یارانه ه��ا بیش از

 هزینه ای اس��ت که به حسابش��ان واریز می شود، 
اما دیگر کاری از دستش��ان بر نم��ی آمد جز این که 
مدارا کنند. ش��اید به زعم دولتمردان، اجرای طرح 
هدفمن��دی یارانه ها بزرگ ترین روی��داد اقتصادی 
ایران بعد از انقالب اس��المی تا کنون بوده باشد، اما 
بزرگی آن به معنای موفقیتش نب��ود؛ چراکه بعد از 

چندماه از اج��رای آن، مصطفی پورمحمدی رییس 
س��ازمان بازرس��ی بارها از نبود بودج��ه کافی برای 
پرداخت یارانه نقدی از س��وی دولت خبر داد که آن 
زمان مجلس قرص و محکم پش��ت دولت ایستاد و 
اعالم کرد: »طرح، متوقف نخواهد شد«. درماه های 
اولیه پرداخت نقدی یارانه ها مش��کالت عدیده ای 
مثل اشکال در واریزپول، پرداخت کمتر از حد تعیین 
شده و گاه واریز نشدن پول به حساب مشترکین بروز 
کرد. به هرحال با علم به این ک��ه هر طرحی در اجرا 
قطعاً با مشکالتی روبه رو خواهد بود این دوران پشت 
سرگذاشته شد، اما مشکل اساس��ی که نمی توان و 
نشد آن را پشت سرگذاشت، چندبرابر شدن قیمت 
اجناس و کاالهای ضروری سبد خرید بود که باعث 

شد مایحتاج ضروری مردم در این سبد کم شود. 

حاال به تازگی محمود احمدی نژاد خبر از افزایش پنج 
 برابری یارانه ها داده اس��ت؛ پیشنهاد اغوا کننده ای

که به گفته حبیب اهلل عسگراوالدی، دبیر کل جبهه 
پیروان خط ام��ام )ره( و رهبری  »ش��عارگونه بوده 
و باید این ش��عارهاکنترل ش��ود؛ چراکه مردم دیگر 
عوام نیستند تا کس��ی بخواهد عوام فریبی کند«. او 
اعتقاد دارد اگر چنین شود، این طرح مردم را متوقع 
می کند، درحالی که امکان اج��رای آن وجود ندارد. 
عسگراوالدی با اعالم صریح این که » مرحله اول را نیز 
نتوانستیم کامل اجرا کنیم، حال چطور می خواهیم 
یارانه ها را پنج برابر کنیم؟« موضعش را در برابر این 

حرکت اقتصادی اعالم کرد.
در هر حال ای��ن طرح چندی پیش ب��ا اعالم صریح 
ش��ورای نگهبان وارد فاز دوم نش��د ت��ا پیش بینی 

بس��یاری از اقتصاددانانی که نگران آن بودند محقق 
شده باش��د، ولی زاینده رود برای اطالع از نظر مردم 
به میان آنها رفت ت��ا ببیند آیا مواف��ق اجرای طرح 
هدفمندی یاران��ه ها بوده اند و این که خوب اس��ت 
میزان آن به پنج برابر افزایش یابد یا خیر؟ اتفاقی که 

خوشبختانه گام دومش در ِگل قدم اول ماند. 
اس��لمی که از طبقه متوسط جامعه اس��ت،کاماًل با 
پرداخ��ت نقدی یارانه ها مخالف اس��ت:»با ش��روع 
پرداخت نق��دی یارانه ه��ا اجناس چی��زی نزدیک 
به چهار برابر گران ش��د. حاضرم ی��ک چیزی هم از 
جیب بدهم که ش��رایط به ش��کل قبل از پرداخت 
نق��دی یارانه ها برگ��ردد. در روزنام��ه بارها خوانده 
ام که پول پروژه ه��ای عمرانی و بخ��ش تولید را به 
پرداخت نقدی یارانه ها اختص��اص داده اند؛ کاری 
که نتیجه اش بی��کاری و خوابیدن بخ��ش تولید به 
عنوان گرداننده چرخ صنعت است.«  این تکنسین 
 عم��ران ادامه م��ی دهد:»اگر ق��رار باش��د یارانه ها 
 پنج برابر شود، بدون ش��ک قیمت ها نیز چند برابر 

می شود و این یک فاجعه جبران ناپذیر است«.
مدیر یک ش��رکت کامپیوتری نیز با پرداخت یارانه 
موافق نبود و با توقف این طرح خوش��حال هم شده 
اس��ت. آنچه از آرای مردم بر می آید، این اس��ت که 
فشار اقتصادی ناشی از حذف یارانه ها بسیار بیشتر 
 از پولی اس��ت که به عنوان یاران��ه از دولت دریافت 

می کنیم. 
اوضاع و احوال اقتصادی کشور نش��ان می دهد که 
تورم به ش��کل افسار گس��یخته در حال رشد است؛ 
مس��أله ای که بانک مرکزی هم آن را تأیید کرده. با 
این حس��اب افزایش یارانه ها بر افزایش تورم تأثیر 
 گذاشته و ممکن است باعث چندبرابر شدن قیمت ها

ش��ود. بهتر اس��ت اعتبار نقدینگی را ب��اال ببرند تا 
این که نقدینگ��ی را زیاد کنن��د. در همین رابطه بد 
 نیست بدانید میزان نقدینگی طی هشت سال اخیر 
شش برابر شده که این در اقتصاد، یک فاجعه است. 
خسرو صادقی هم کشاورز پا به سن گذاشته ای است 
که با حذف یارانه ها فشار اقتصادی زیادی را متحمل 
ش��ده اس��ت: »ضررپرداخت نقدی یارانه بیشتر از 
س��ودش بود؛ چون قیمت ها خیلی باالرفته و گرانی 

بیداد می کند«. 
ای��ن نگران��ی ه��ا ک��ه اخی��راً توس��ط اهال��ی 

 بهارس��تان پررن��گ ت��ر ش��ده، ب��ه تازگی ش��کل 
 صریح تری ب��ه خ��ود گرف��ت، گویا هم��ه منتظر 
» ن��ه « گفتن بزرگ تره��ا به آن بودند ت��ا راحت تر 

حرف بزنند. 
در همین خصوص رییس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسالمی، اظهارات صریحی را نسبت 
به نحوه اج��رای قانون هدفمندی یارانه ها توس��ط 
دولت مطرح کرد: » طرح هدفمندی یارانه ها در ابتدا 
طرحی جامع بود و اهداف واالیی داش��ت. در ابتدای 
امر دولت س��ود حاصل از اجرای این قانون را در سه 

بخش پیشنهاد داده بود«.
حج��ت االس��الم غالمرض��ا مصباح��ی مق��دم با 
تش��ریح اتفاقاتی ک��ه در طرح هدفمن��دی نیفتاد، 
س��ؤال دیگری را مطرح ک��رد:» در ابت��دای اجرای 
 قانون قرار بود س��ود حاصل از هدفمن��دی یارانه ها

در بخ��ش خان��واده ه��ا مباح��ث بیم��ه تأمی��ن 
 اجتماعی، پوش��ش بیمه ای بیم��اری های خاص و 
صعب العالج، پرداخت یارانه به افراد بیکار و جوانان 
بیکار تحت عن��وان بیمه بی��کاری، پرداخت هزینه 
 تحصیل جوانان نیازمند، تأمین مسکن خانواده های
 کم درآمد و س��ایر مس��ائل مرب��وط به خان��واده ها

تخصی��ص یاب��د. در بخش تولی��د نیز بنا ب��ود این 
سود شامل سه بخش ش��ود؛ اول اختصاص سود به 
تولیدکنندگانی که در مباحث انرژی دچارخس��ران 
ش��ده بودند،  دوم تولیدکنندگانی ک��ه برای اصالح 
س��اختار تولی��د نیازمن��د نقدینگی بودند و س��وم 
مس��اعدت به تولیدکنن��دگان موفق بود، اما س��ود 
حاصل از قان��ون اجرای هدفمن��دی یارانه ها به این 

اهداف نرسید.«

پرده آخر 
درهرحال بع��د از این همه کش و ق��وس، مجلس با 
یک فوریت ط��رح توقف اجرای مرحل��ه دوم قانون 
هدفمن��دی یارانه ه��ا موافق��ت ک��رد. نمایندگان 
 در جلس��ه علنی روز یکش��نبه مجلس به بررس��ی 
یک فوری��ت طرح اص��الح دو ج��زء 44 و 45 قانون 
بودجه سال 1391 کل کشور پرداختند و یک فوریت 
 این طرح را ب��ا 179 رأی مواف��ق، 17رأی مخالف و 
20 رأی ممتن��ع از مجم��وع 241نماین��ده حاضر 

تصویب کردند.

زاینده رود توابع طرح هدفمندی یارانه ها را بررسی می کند 

طرحی که فقط یک قدم برداشت 

در تاریخ 27 آذر 138۹، محمود احمدی ن�ژاد، رییس جمهور با حضور در تلویزیون دولتی ای�ران، آغاز اجرای قانون  سمیه 
هدفمند کردن یارانه ها را رسماً اعالم کرد. او گفت که از صبح روز 28 آذر، حامل های انرژی، آب و نان در سراسر ایران مسرور

با بهای جدید ارایه خواهند شد. 



اعالنیادداشت

هفت

پرونده سومین جشنواره»عمار« بسته شد 
اختتامیه سومین جشنواره مردمی فیلم عماربا استقبال گسترده مردم و فیلمسازان جوان 
روبه رو شد و دربخشی ازمراس��م اختتامیه این جش��نواره، ازداود میرباقری به عنوان یک 

سینماگر انقالبی تجلیل شد.
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آثار سلیمان ساسون در آپادانا
نمایش��گاهی از آثار نقاش��ی سلیمان 
ساسون تا ۱۳ دی ماه در گالری آپادانای 
اصفه��ان برپاس��ت. ای��ن نمایش��گاه 
دربرگیرن��ده ۳۸ اثر از آث��ار این نقاش 
اصفهانی اس��ت . ساس��ون در رابطه با 
مجموعه ب��ه نمایش درآم��ده در این 
نمایشگاه افزود: آثار این نمایشگاه پیش 
از این در گالری س��یحون تهران در دو 
نمایشگاه مجزا و در سال های ۱۳۵۱ و ۱۳۵۶ به نمایش درآمده و بیشتر 
اندازه  های۳۰ در ۴۰ تا ۵۰ در ۷۰ سانتیمتر را در برمی گیرد. عالقه مندان 
به بازدید از این نمایشگاه می توانند تا چهارشنبه ۱۳ دی ماه از ساعت ۱۶ 

تا ۱۹ به گالری آپادانا مراجعه کنند. 

کارگاه رمان نویسی در قلمستان 
کارگاه »رم��ان نویس��ی« ب��ا حض��ور 
محمدرض��ا گ��ودرزی از 2۱ دی م��اه 
 روزه��ای پن��ج ش��نبه در مرک��ز 
آفرینش های ادبی قلمستان وابسته به 
سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری 
اصفه��ان برگزار می ش��ود. این کارگاه 
رمان نویس��ی در شش جلس��ه چهار 
 س��اعته در روزهای پنج ش��نبه برگزار 
می شود و عالقه مندان به شرکت در این کالس باید آشنایی مقدماتی با 
اصول داستان نویسی داشته باشند. آخرین مهلت ثبت نام در این کارگاه تا 
روز ۱۸ دی ماه و هزینه ثبت نام۳۰ هزار تومان است. محمدرضا گودرزی 
مدرس این کارگاه تا به حال بیش از ۱۸۹ نقد، یادداشت و مرور کتاب در 

مطبوعات به چاپ رسیده است.  

اکلیلی: فقط دادگاه 
حس��ن اکلیلی بازیگر کهنه کار تئاتر و 
تلویزیون اصفهان با بیان این که اتفاق 
ت��ازه ای در خصوص ادعا ه��ای وی در 
خصوص سینما فلسطین نیفتاده است 
گفت: تکلیف حق داشتن یا نداشتن من 
در خصوص این س��ینما را فقط دادگاه 
 می توان��د مش��خص کن��د و مس��أله

به گونه ای نیس��ت که با کد خدا منشی  
حل شود. این بازیگر افزود: من هیچ حقی نسبت به این سینما ندارم، فقط 
می خواه��م دوب��اره در آن اج��را کن��م و آنچ��ه دیگ��ران در خص��وص 
درخواست های من در رابطه با این س��ینما می گویند واقعیت ندارد. وی 
تأکید کرد: حتی این را نیز باید بگویم که اگر این سالن برای عید نوروز آماده 
می شد، ما حاضر بودیم در آن به جرا بپردازیم. اکلیلی در خصوص اقدامات 
صورت گرفته برای حل شدن  این مسأله خاطرنشان کرد: این مسأله به این 
شکل و با سالم و علیک حل نمی شود، چون زیاد صحبت کرده ایم و حتی 

من زمانی پیشنهاد دادم که سالن را خودم مرمت کنم ولی نپذیرفتند. 

استعاره در اتاق آبی
مدیر نگارخانه اتاق آبی اصفهان گفت: 
نشست پژوهشی »هنر انتقادی، استعاره 
و تح��ول تجرب��ه در اجتم��اع« روز 
چهارش��نبه ۱۳ دی ماه سال جاری در 
نگارخان��ه اتاق آب��ی اصفه��ان برگزار 
می شود. وی در این خصوص افزود: این 
نشست س��اعت ۱۷:۳۰ روز یاد شده با 
س��خنرانی حامد کیا جامعه ش��ناس، 

روزنامه نگار و پژوهشگر مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد.

 توربو در اندیشه 
فتح گیشه های تابستان 

کمپانی دریم ورکز تابس��تان 2۰۱۳، انیمیشن سینمایی و سه بعدی 
»توربو« )Turbo( س��اخته »دیوید س��ورن« را روانه س��ینماهای 

جهان می کند.
 پس از انتشار نخستین تیزر انیمیش��ن »توربو«  از سوی کمپانی دریم 
ورکز، مشخص شد که این کمپانی برای فتح گیشه های فصل تابستان 
2۰۱۳ باز هم به س��راغ یک انیمیشن جذاب و س��رگرم کننده و این بار 

با موضوع مس��ابقات اتومبیلرانی رفته 
اس��ت. فیلمنامه انیمیش��ن سینمایی 
»تورب��و« را »دارن لم��ک« بر اس��اس 
طرحی از »روبرت دی.سیگل« به رشته 
تحری��ر درآورده و داس��تان آن درباره 
یک حلزون کوچک است که دیوانه وار 
عاش��ق رانندگی و مس��ابقات سرعت 
 است. این حلزون پس از این که به طور
 ش��گفت آوری ب��ه ق��درت ف��را صوت

می رسد، تصمیم می گیرد برای تحقق 
رؤیا ه��ای خ��ود در مس��ابقات رال��ی 

»ایندینیا جونز« شرکت کند... .

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 953 |  سه شنبه  12 دی  1391 | 18 صفر 1434

» ازدواج در وقت اضافه «اولین ستاره ارمنی سینمای ایران » دختری به نام تندر « » یک روز قشنگ برفی «
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - ماهایا پطروسیان متولد سیزدهم دی ماه ۱۳۴۸ بازیگر سینما و تئاتر ایران 
است. پطروسیان شاید تنها زنی باشد که از اقلیت ارمنی تا حد یک ستاره اول سینمای ما جلو 
آمده است. او در دوران تحصیل در تئاترهای تجربی و دانشجویی بازی کرد و به تدریج وارد 
حیطه تئاترهای حرفه ای شد. بازی را با »عشق و مرگ« ساخته محمدرضا اعالمی تجربه کرد، 
اما درست یک سال بعد و با فیلم دومش، همه را متوجه استعداد و توانایی های خود کرد.»پرده 
آخر« تنها ساخته واروژ کریم مسیحی چنان نقدهای مثبتی دریافت می کند که کسی باور 
نمی کرد با داستانی رازآلود و فضایی غریب مورد توجه منتقدان و سینماروها قرار گیرد و در 
این میان سهم مناسبی ازتشویق ها نیز نصیب پطروسیان می شود که نقش یک دختر الل را 
ایفا می کرد .  او چندی پیش بعد از ازدواج با یک مسلمان، به دین اسالم گروید و در این باره 
گفت:» من در سال های گذشته از دین اسالم دور نبودم، در مدارس ایرانی و مسلمان درس 
خوانده ام و دوستان مسلمان زیادی دارم و شخصا ادیان الهی را از هم دور و متفاوت نمی بینم«.

پطروسیان در حال حاضر تنها بازیگر زن سینمای کمدی ایران است. 
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 ناصرتقوایی
 ازعکاسی می گوید

 الله اسکندری 
دکلمه می خواند

ناصرتقوایی هنرمند مطرح دنیای س��ینما وعکاس��ی برای حضوردرنشست 
خبری اکس��پوی عکس تهران۹۱ به خانه هنرمندان می آید. نشست خبری 
اکسپوی تهران۹۱ با حضورعلی جمش��یدی مدیر نگارخانه شمس، جمشید 
حقیقت ش��ناس مدیر امور نگارخانه های خانه هنرمندان ایران و ناصر تقوایی 
فیلمساز، در روز دو شنبه ۱۱ دی در تاالر استاد امیرخانی خانه  هنرمندان ایران 
برگزار می شود. اکس��پوی عکس تهران ۹۱ با موضوع آزاد و تکیه بر ژانرهای 
مختلف عکاسی  با هدف شناسایی هنرمندان جوان و یا پرکار و کمتر شناخته 
شده برگزارمی شود. از بین ۱۵۰عکس های انتخاب شده 2۵ هنرمند از جمله 
چهره هایی هستند که تا به حال اسمی از آنها برده نشده است. گفتنی است برای 

برگزاری اولین دوره از این اکسپو هیچ فراخوانی منتشر نشد.

بهروز قهاری سرپرست گروه موس��یقی »هوران« در پایگاه خبرگذاری 
موسیقی ایران اعالم کرد: کنسرت گروه »هوران« با نام »کهن بوم و بر« 
 2۶ و 2۷ دی ماه در تاالر وحدت برگزار می ش��ود. وی افزود: کنس��رت 
دی ماه گروه، یک کار کامال حماسی است که به رهبری و آهنگسازی آرام 
مرتضوی به صحنه رفته و در آن به شخصیت های شاهنامه پرداخته شده 
است. در این اجرا، الله اسکندری نیز با گروه همراه شده و یک قطعه که 
درمورد ایران است را دکلمه می کند. وی ادامه داد: البته سازهای سنتی 
چون کمانچه، سنتور و هارپ نیز در کنار باقی سازها حضور دارد. ما یک 
سورپرایز هم در این اجرا داریم که حضور گروه حرکات موزون است که 

همراه با اجرای قطعات بر روی صحنه به هنرنمایی می پردازند.

سریال های تاریخی در کشور ما روند پر فراز و نشیبی را طی کرده 
است. بسیاری از کارگردانان مطرح تالش کردند با هزینه های گزاف 
و حضور بازیگران نامدار و حتی دوبله مجدد این آثار، نظر تماشاگر را 
جلب کنند که متأسفانه برخی با شکست سهمگینی روبه رو شدند.

 در سال های ابتدایی دهه ش��صت بود که اولین س��ریال تاریخی 
پر هزینه و پر حجم س��ینمای ایران توس��ط محمد علی نجفی در 
کاشان س��اخته ش��د؛ مجموعه ای پر بازیگر که در قالب داستانی 

 جذاب ب��ه ح��وادث دوران مغ��والن م��ی پرداخت و هم��ه مردم 
جمعه شب ها منتظر بودن ببینند که شیخ حسن جوری چگونه به 
محبوبش می رسد، مجموعه ای که در اوج جنگ، مفری برای تفریح 
و س��رگرمی مردم با حضور بازیگران مطرحی مثل علی نصیریان، 
محمد علی کشاورز، سوسن تس��لیمی، امین تارخ و افسانه بایگان 

)اولین حضورش در عرصه بازیگری ( بود.
 مرحوم کیهان رهگذار هم با س��اخت مجموعه ش��اعرانه و تغزلی 
»بوعلی س��ینا« مجموعه ای جمع و جور و خوش ساخت در حوزه 
کارهای تاریخی س��اخت. این روند در س��ال های دهه هفتاد هم 
کمابیش ادام��ه پیدا کرد که برخ��ی از این مجموعه ه��ا با توفیق 
در جذب مخاطبان رو به رو می ش��دند و برخی دیگ��ر در این باره 
توفیقی پیدا نمی کردند و کسی هم پاسخگوی هزینه های هنگفت 
تولیداتشان که از پول مردم و کوچه وخیابان تأمین می شد، نبود. 
با گسترش شبکه های تلویزیونی در اواسط دهه هفتاد، این شبکه 
ها خوراک فرهنگی نیاز داشتند و با رشد ساخت مجموعه های طنز 
توسط مهران مدیری و دوستان، رضا عطاران و برو بچه ها و مهدی 
مظلومی با برگ های برنده اش )مهران غفوریان و حمید لوالیی با 

تیپ محبوب خشایار مستوفی(، مدتی ساخت مجموعه های درجه 
الف تاریخی تحت الش��عاع قرار گرفت. با س��اخت مجموعه »مدار 
 صفر درجه« ساخته حسن فتحی که یک کار تاریخی پرخرج بود و 
مدت ها گروه تولید در کش��ور مجارس��تان کار می کرد، نگاهی  
تاریخی نیز به واقعه هلو کاست با بازی شهاب حسینی جوان شد؛ 
مجموعه ای که با توجه به هزینه ه��ای تولیدش مجموعه ای نبود 
که ب��ر آورده انتظ��ارات از کارگردان کاربلدی مثل حس��ن فتحی 
باش��د که مجموعه های موفقی مثل »ش��ب دهم« و »اشک ها و 
لبخندها« را در کارنام��ه کاریش دارد. در دهه هش��تاد، در دوران 
دولت اصالحات برخ��ی از کارگردانان مثل فرج اهلل سلحش��ور که 
مجال فیلمسازی پیدا نمی کردند، به تلویزیون پناه برده و مجموعه 
هایی مثل »ایوب پیامبر)ع(« و »یوس��ف پیامبر)ع(« را ساختند. 
حتی این تب، گریبانگیر س��ینماگری مثل مه��دی فخیم زاده که 
عموما کارهای پلیسی اکشن می ساخت هم شد و مجموعه هایی 
مثل »تنهاترین سردار« و »امام رضا)ع(« را بنابر الگوهای هالیوودی 
با انبوهی از بازیگران مطرح سینما و تلویزیون ساخت که کارهای 

ماندگاری نشدند.
داود میر باقری با س��اخت مجموعه »امام علی)ع(« س��اختارهای 
جدیدی را در عرصه س��ریال س��ازی تاریخی با بودج��ه کالن در 

تلویزیون رقم زد و مخاطبان زیادی ب��ا این مجموعه ارتباط برقرار 
کردند. تجربه بعدی این فیلمساز در ساخت »مختارنامه« با فراز و 
 فرودهای زیادی روبه رو بود و به زعم خیلی ها بودجه میلیاردی ای

که برای این سریال در نظر گرفته ش��ده بود چندان منطقی نبود. 
در این زمان ش��ایعه های دس��تمزدهای نجمومی بازیگران اصلی 

این مجموعه مثل فریبرز عرب نیا در کوچه و بازار شنیده می شد.
ضیاء الدین دری نیز از جمله کارگردان هایی است که در سینما به 
جز فیلم »سینما، سینماست« تجربه چندان موفقی نداشته است و 
از سوی دیگر ساخت مجموعه »کیف انگلیسی« برایش اعتبار آورد؛ 
مجموعه ای که با داستانی جذاب درباره حوداث سیاسی اجتماعی 
دهه بیست و دوران رضا شاهی، در پس زمینه یک رومانس عاشقانه 
توفیق خوبی در ارتباط با مخاطب برقرار کرد. حضور زوج بازیگر علی 

مصفا و لیال حاتمی بدون شک در این موفقیت بی اثر نبود.
دری با پس زمینه س��اخت این مجموعه از طرف س��ازمان صدا و 
سیما در ابتدای س��ال ۴۸ مأموریت یافت با دریافت بودجه سریال 
الف ویژه و فاخر با س��اخت »کاله پهلوی« دوباره موفقیت »کیف 
انگلیس��ی« را تکرار کند که این روزها شاهد تماشای آن هستیم و 
 قضاوت با شماست که آیا آثار فاخر می توانند گامی مثبت در عرصه 

سریال سازی در تلویزیون بردارند یا نه؟!

نگاهی به سریال های فاخر تاریخی

 مراسم اعطای جوایزاسکار

هشتادوچهارمین مراسم اعطای جوایزاسکار، روز 
2۶ فوریه )۸ اسفند( درحالی برگزار شد که فیلم 
»جدایی نادر از س��یمین« ب��ه کارگردانی اصغر 
فره��ادی ب��رای اولین بارجایزه اس��کاررا نصیب 

سینمای ایران کرد. 
فیلم »هنرمند« ساخته »میشل هازاناویچس« با 
کنار زدن رقیبان سرسختی چون »نیمه شب در 
پاریس«، »هیوگو« و »درخت زندگی« موفق به 
کسب جایزه بهترین فیلم شد و هازاناویچس  نیز 
برای این فیلم جایزه  اسکار بهترین کارگردانی را 

دریافت کرد. 
در بخش بهتری��ن بازیگر نقش اول م��رد، »ژان 
دوژاردین« در حض��ور »جرج کلون��ی« و »براد 
پیت«جایزه  اسکار را برای فیلم »هنرمند« دریافت 
کرد و »مریل استریپ« برای سومین بار توانست 
جایزه اسکار بهترین بازیگر زن را این بار برای فیلم 

»بانوی آهنین« به دست آورد.

مراسم اعطای جوایز گلدن گلوب

شصت ونهمین مراسم اعطای جوایز گلدن گلوب 

روز ۱۵ ژانوی��ه با اعط��ای جای��زه بهترین فیلم 
خارجی به »جدایی نادر از سیمین« برگزار شد. در 
بخش بهترین فیلم، »فرزندان« ساخته  »الکساندر 
پاین« به عن��وان بهترین اثر انتخاب ش��د. جایزه 
بهتری��ن بازیگ��ر مرد ب��ه ج��رج کلون��ی برای 
»فرزندان« رسید و در بخش بهترین کارگردانی، 
»مارتین اسکورس��یزی« برای فیل��م »هیوگو« 

انتخاب شد.

فیلم »عشق«

فیلم »عشق« عالوه  بر جایزه بهترین فیلم، جایزه 
بهترین کارگردانی را نیز برای »میشل هانکه« به 
ارمغ��ان آورد. در جریان برگزاری این مراس��م از 
»هلن میرن« بازیگر انگلیس��ی برنده اسکار برای 
فعالیت مؤثر در دنیای سینما تقدیر شد و »برناردو 
برتولوچی« کارگردان سرش��ناس و برنده اسکار 
ایتالیایی نیز جایزه یک عمر دستاورد هنری خود 

را دریافت کرد.

 مراسم اعطای جوایز آکادمی بافتا

پانزدهمین مراسم اعطای جوایز آکادمی بافتا که از 

آن به عنوان اس��کار بریتانیا یاد می ش��ود روز 2۷ 
می در خانه اپرای سلطنتی لندن برگزار شد. 

فیلم »هنرمن��د« در هفت بخ��ش بهترین فیلم، 
کارگردانی، بازیگر مرد )ژان دوژاردین(، فیلمنامه 
غیراقتباس��ی، موس��یقی، فیلمبرداری و طراحی 
لباس، جوای��ز بافتا را به خانه ب��رد. جایزه  بهترین 
بازیگر زن به مریل استریپ برای »بانوی آهنین« 
رسید. فیلم »پوس��تی که در آن زندگی می کنم« 
ساخته  »پدرو آلمادوار« با کنار زدن »جدایی نادر 

از سیمین« بهترین فیلم خارجی نام گرفت.

جشنواره  فیلم ونیز

ش��صت ونهمین جش��نواره  فیلم ونیز ب��ه عنوان 
قدیمی ترین رویداد سینمایی جهان، فیلم »پیه تا« 
از کره جنوبی را به عنوان بهترین فیلم این جشنواره 
و برنده ش��یر طال معرفی کرد. جایزه  شیر نقره ای 
بهترین کارگردانی به فیلم »استاد« ساخته »پال 
توماس اندرس��ون« از آمریکا، جای��زه ویژه هیأت 
داوران به فیلم »بهشت: اعتقاد« ساخته »اولریش 
 س��یدل« از اتریش، جای��زه بهتری��ن بازیگر مرد 
به صورت مش��ترک به »فیلیپ سیمور هافمن« و 
»یوآخین فونیکس« برای فیلم »اس��تاد« و جایزه 
بهترین بازیگر زن جش��نواره ونیز نیز به »هاداس 
یارون« تعلق گرفت. همچنین جایزه ش��یر طالی 
افتخاری یک عمر دستاورد سینمایی به »فرانچسکو 
روس��ی« اعطا ش��د و »اس��پایک  لی«، کارگردان 
سرشناس آمریکایی جایزه افتخار یک فیلمساز را از 

این جشنواره معتبر سینمایی دریافت کرد.

جشنواره  فیلم برلین

شصت ودومین جشنواره  فیلم برلین به عنوان سومین 
رویداد سینمایی معتبر دنیا درحالی از نهم فوریه با 
نمایش فیلم »بدرود ملکه« آغاز شد که اصغر فرهادی 
یک��ی از داوران بخش بین الملل ب��ود و »مایک لی« 
کارگردان سرشناس انگلیسی ریاست هیأت داوران 
را برعهده داش��ت. برادران »تاویان��ی« کارگردانان 
مطرح ایتالیایی با فیلم »س��زار باید بمیرد«، خرس 
طالی بهترین فیلم برلیناله را کس��ب کردند. جایزه   
بزرگ هیأت  داوران نیز به »بنس فیلگاف« کارگردان 
فیلم »فقط باد« از مجارستان اعطا شد. خرس طالی 
افتخاری جشنواره   برلین 2۰۱2 نیز به پاس یک عمر 
دستاورد س��ینمایی نصیب»مریل استریپ« بازیگر 

سرشناس آمریکایی شد.

جشنواره  فیلم کن

ش��صت وپنجمین جش��نواره  فیلم کن ب��ه عنوان 
معتبرترین رویداد سینمای دنیا از ۱۶ می با نمایش 
فیلم »قلمروی طلوع  ماه« آغاز ب��ه کار کرد. حضور 
نام های آشنایی چون»میشل هانکه«، »دیوید لینچ«، 
»کن لوچ«، »آل��ن رنه«، »ژاک آئودی��ار« و »دیوید 

کراننب��رگ« گرمای مضاعف��ی به بخ��ش رقابتی 
جش��نواره  ک��ن داده بود. امس��ال »نان��ی مورتی« 
کارگردان سرشناس ایتالیایی رییس هیأت  داوران بود 
که در پایان فیلم »عش��ق« ساخته »میشل هانکه« 
جایزه نخل طال را به دست آورد. همچنین فیلم جدید 
عباس کیارستمی با نام »مثل یک عاشق« بود که در 
بخش رقابتی نمایش یافت. »ماتئو گارونه«کارگردان 
سرشناس ایتالیایی جایزه بزرگ جشنواره کن را برای 
فیلم »واقعیت« از دس��ت لیال حاتمی گرفت. جایزه 
هی��أت داوران کن نیز به فیلم »س��هم فرش��ته« به 
کارگردانی »کن لوچ« اعطا ش��د. فیلم »چهارپایان 
حیات وحش جنوب« ساخته » بن زیلتین« نیز جایزه  

دوربین طالی کن را کسب کرد.

جشنواره  فیلم کارلووی واری

چهل وهفتمین جش��نواره  فیلم کارل��ووی واری به 
عنوان یکی از معتبرترین رویدادهای سینمایی اروپا 
از 2۹ ژوئن آغاز شد که فیلم »پله  آخر« به کارگردانی 
علی مصفا از ایران، جایزه بهترین بازیگر زن را برای 

لیال حاتمی به ارمغان آورد. 
گوی بلورین بهترین فیلم جش��نواره ب��ه ارزش 2۵ 
هزار دالر به »تقریبا مرد« از نروژ س��اخته » مارتین 
لوند«  تعلق گرفت و جایزه  ویژه هیأت داوران به فیلم 
»توطئه ایتالیایی« رسید.  امسال همچنین از»هلن 
میرن« بازیگر سرش��ناس انگلیس��ی برنده  اسکار و 
»سوزان س��اراندون« بازیگر سرش��ناس آمریکایی 
با اهدای گوی بلورین افتخاری یک عمر دس��تاورد 

سینمایی تقدیر شد.

گزارشی از اتفاقات مهم سینمای جهان در سال 2012

سینمای ایران؛ مغضوب داخلی محبوب خارجی 
برگزاری جشنواره های معتبر کن، برلین و ونیز، اعطای  گروه 

جایزه اس�کار و گلدن گلوب، درگذشت بزرگانی چون فرهنگ
»کلود میل�ر«، »تونی اس�کات«، اک�ران فیلم جدید 

کیارستمی در کن و... از جمله مهم ترین رویدادهای سینمای جهان در سال 
2012 بودند؛ سالی که دیگر با تمام شایعاتش در خصوص پایان جهان به اتمام 
رسید و به قول مایاها  دنیا تقویم تازه تری را فراتر از پیش بینی آنها تورق 

می کند.  این در حالی است که س�ینمای ایران بدترین سال میالدی را در 
داخل و پر افتخارترین سال س�ینماییش را طی این سال ها به پایان برد تا 

ثابت کند سینمای مهجورومظلوم ایران درهر حالی می درخشد.



هواداران رئال خواستار اخراج مورینیو شدند رأی 70 درصدی هواداران اوساسونا به بازگشت نکوناماولترا  از  دپورتیوو الکرونیا اخراج شد»ماریو ماندزوکیچ« مرد سال فوتبال کرواسی شد

ورزش به روایت تصویر

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

رقم قرارداد حقیقی فاش شد
پس از شکست تیم فوتبال فجرسپاس��ی برابر پرسپولیس، سرپرست 
تیم ش��یرازی با انتقاد از هزینه هایی که سرخپوش��ان پایتخت نشین 
برای جذب بازیکنان کرده اند، از مبلغ انتق��ال رضا حقیقی از فجر به 

پرسپولیس پرده برداشت.
 به گفته محمد عاری، سرپرس��ت تی��م فوتبال فجر پرس��پولیس در 
 نیم فصل ب��رای دو بازیک��ن جدید خود یعن��ی حقیق��ی و پروویچ، 
دو میلیارد تومان هزینه پرداخت کرده که یک میلیارد و 250میلیون 

تومان سهم حقیقی از این مبلغ است.

بسکتبال ایران همچنان بیستم جهان
فدراسیون جهانی بس��کتبال)فیبا( آخرین رده بندی خود را در سال 
2012 اعالم کرد. تیم ملی ایران بدون تغییر همچنان در رده بیستم 
جهان است و این در حالی است که دیگر تیم های آسیایی جایگاه های 
 قبلی خود را از دس��ت داده ان��د، به ط��وری که می توان به س��قوط 
یک پله ای چین به عنوان قهرمان آسیا در این رده بندی اشاره کرد. در 
رده بندی جهانی، دیگر هیچ تیم آس��یایی در بین 10 جایگاه نخست 
قرار ندارد. تیم های  آمریکا، اسپانیا، آرژانتین، یونان،  لیتوانی، روسیه، 
 ترکیه،  فرانس��ه، برزیل و اس��ترالیا هم به ترتیب تیم های اول تا دهم 

جهان هستند. 

 تومیسالو  ساویچ
 از ذوب آهن جدا شد

تومیسالو ساویچ، مربی دروازه بان های ذوب آهن که سال ها بود مربیگری 
دروازه بان های ذوب آهن را بر عهده داشت، از این تیم اصفهانی جدا شد.

س��اویچ که چند هفته پیش از سوی پرسپولیس��ی ها مورد توجه قرار 
گرفت و یحیی گل محمدی خواهان جذب او شده بود، چند روز پیش از 
سوی فرهاد کاظمی، از ذوب آهن کنار گذاشته شد. این مربی از سال ها 
پیش در تی��م ذوب آهن مربیگ��ری می کرد و بازیکنانی نظیر عیس��ی 
اندوی، عباس قاسمی، شهاب گردان،  محمدباقر صادقی و محمودوند از 
شاگردان او به حس��اب می آیند. جالب این که ذوبی ها چند روز پیش و 
در حالی که پرسپولیسی ها خواهان جذب این مربی بودند، اجازه جدایی 
او را نداد و بالفاصله بعد از این که آنها با ی��ک مربی دروازه بان به توافق 
رسیدند، او را آزاد کردند. مربیگری دروازه بان های ذوب آهن را در حال 
حاضر محسن پوریان مهر، دروازه بان سابق فوتبال اصفهان بر عهده دارد.

 ماهان برای حضور در لیگ 
کشتی فرنگی دو دل شد

 لیگ برتر کش��تی فرنگی 2۸ دی آغاز می شود، اما از گوشه و کنار خبر 
می رسد فوالد ماهان، نخستین تیمی که برای شرکت در این رقابت ها 

اعالم آمادگی کرد، تصمیم به انصراف گرفته است.
جلس��ه هماهنگی و قرعه کشی لیگ برتر کش��تی فرنگی چهارشنبه، 
ششم دی با حضورمسئوالن فدراسیون و نمایندگان تیم های حاضر در 
مسابقات برگزار شد و هرچند نماینده فوالد ماهان در مراسم قرعه کشی 
رقابت ها حضور داشت، اما شنیده ها حاکی است این تیم قرار نیست در 

لیگ برتر شرکت کند. 
برگ��زاری لیک گش��تی آزاد در م��دت زمان کوت��اه، نح��وه برگزاری 
غیراس��تاندارد و بدون کیفیت رقابت ها موجب ش��د تا باشگاه داران، 
مربیان و کش��تی گیران لب به انتقاد بگش��ایند. گفته می شود شرایط 
مشابهی که پیش روی لیگ کشتی فرنگی است، مسئوالن باشگاه فوالد 
ماهان را برای حضور در این رقابت ها دلس��رد و بی انگیزه کرده است. 
عدم ارائه تقویم کامل، تغییر چندین باره زمان قرعه کش��ی رقابت ها، 
عدم حضور تیم های قدرتمند و مدت زمان کوتاهی که برای برگزاری 
 این رقابت های ش��ش تیمه در نظر گرفته شده، عواملی است که گفته 
می شود در تصمیم گیری ماهان برای انصراف از لیگ کشتی بی تأثیر 
نبوده است. باید منتظر ماند و دید واکنش مسئوالن سازمان لیگ کشتی 
و فدراسیون چیست؛ چرا که برگزاری لیگ کشتی فرنگی با پنج تیم قطعاً 

نه جذابیتی خواهد داشت و نه کیفیت مورد انتظار را.

وضعیت نقش جهان تا 10روز 
آینده مشخص می شود

علیرضا رحیمی/ مدیرعامل باشگاه سپاهان

جلس��ه ای در تهران با حض��ور محمد عباس��ی، وزی��ر ورزش و جوانان 
و محم��د مس��عود س��میعی نژاد، مدیرعام��ل کارخانه ف��والد مبارکه 
برگزار ش��د که نتیجه این جلس��ه در مورد فروش ورزشگاه نقش جهان 
 اصفهان ب��ه کارخانه ف��والد مبارک��ه مثبت ارزیابی ش��ده، ام��ا نیاز به 
یکی، دو جلس��ه اس��ت تا هیأت دول��ت در م��ورد واگذاری ورزش��گاه 
به ف��والد مبارکه تصمیم گی��ری کند و وضعی��ت فروش این پ��روژه تا 
 ظرف 10 روز آینده مش��خص می ش��ود. مش��کل واگذاری ورزش��گاه 
نقش جهان اصفه��ان به فوالد مبارک��ه قیمت آن 
نیست، بلکه مهم این است که این ورزشگاه هرچه 
زودتر راه اندازی ش��ود که اس��تانداری، اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان، وزارت 
ورزش و جوانان و فوالد مبارکه در 
تالش هستند این امر محقق شود.

چرا صادقی به نیمکت دوخته شد؟

شهاب گردان را دریابید
شهاب گردان که با نوعی دلخوری  

گروه 
ازپرسپولیس جداشد و به سپاهان ورزش

پیوس��ت، خیلی زود ب��ه ترکیب 
اصلی قهرمان نیم فصل اول رسید، اما در هر دو مسابقه ای 
که او به میدان رفته، س��پاهان شکس��ت خورده تا شهاب 
بدش��انس ترین خرید نیم فصل دوم طالیی پوشان لقب 

بگیرد.
شهاب که در دیدار هفته شانزدهم پرسپولیس مقابل ملوان 
دو گل خورد  و سپس از این تیم جدا شد، در سپاهان با دو 
شکست یک گله مقابل مس و فوالد کار خود را آغاز کرد  تا 

در تیم جدید هم ناکام باشد.
 هر چن��د گ��ردان در دی��دار ب��ا م��س روی گل خورده 
 تا ح��دودی مقصر ب��ود، ام��ا روی گل ف��والد کار خاصی 
نمی توانست انجام دهد و اتفاقا  در  چند صحنه خطرناک 
روی دروازه اش و موقعیت های تک به تک واکنش مثبتی 
نشان داد تا سپاهان روی ضدحمله ها بیش از این غافلگیر 
نش��ود.  عجیب این که روزیکش��نبه قبل از بازی با فوالد 
برخی هواداران س��پاهان گردان را هو کرده و با تش��ویق 
محمدباقر صادقی، خواستار بازی کردن این دروازه بان در 

ترکیب اصلی تیم محبوب شان بودند. 
در این که ش��هاب با بازگش��تش به اصفهان به دنبال اوج 
گرفتن دوباره و بازگش��ت ب��ه اردوی تیم ملی اس��ت و از 
طرفی رقیب جدی همچ��ون محمدباقر صادق��ی را دارد 
ش��کی نیس��ت، اما این که چط��ور با این ش��رایط روحی 
نابس��امان به ناگاه از همان بازی اول نیم فصل دوم درون 
چارچوب طالیی پوش��ان قرار گرفت، جای سؤال دارد که 
کرانچار در این زمین��ه پاسخگوس��ت. از طرفی دیگراین 
 که به چه دلیلی صادق��ی که اخیرا خیلی ه��م خوب کار 
می کرد یکدفع��ه از چارچوب دروازه ب��ه نیمکت تیمش 
دوخته می شود هم در نوع خود جای سؤال دارد. هو شدن 
شهاب گردان توسط تماشاچیان و حمایت بی قید وشرط 
از صادقی، اتفاق جدیدی نیست و این ها همان آدم هایی 
هستند که با عملکرد بد صادقی در نیم فصل با حمایت از 

رحمان احمدی، اقدام به تخریب روحیه صادقی کردند.
 به هر روی، باید دید زالتکو کرانچار تا کجا  ازشهاب گردان، 
این دروازه بان بدشانس و کم روحیه حمایت خواهد کرد 
و آیا درمصاف بعدی زردها باز هم شهاب مأمور حفاظت از 
دروازه تیمی است که صدرنشینی را به استقالل پس داد و 

با شکست به فوالد، به  رتبه سوم نزول کرد یا نه ؟

یادداشت

6
 الهه احمدی، بهترین تیرانداز ایران  در سال 2012

آخرین رده بندی جهانی تیراندازی در سال 2012 منتشر شد که در بخش 10 متر تفنگ بادی زنان الهه 
احمدی، تیرانداز المپیکی ایران به رده نهم جهان صعود کرد. این ورزش��کار که 797 امتیاز را در جدول 

رده بندی دارد، در ماه دسامبر در رده دهم قرار داشت.

در مه��م ترین بازی این هفته، س��پاهان در حالی برای س��ومین 
بار در طول یک س��ال اخی��ر میزبان ف��والد خوزس��تان بود که 
ب��ا توجه ب��ه دو پی��روزی قبل��ی ش��اگردان کرانچ��ار در مقابل 
 قرمزهای اهواز، انتظار می رفت س��پاهان در شکست دادن فوالد 
ه��ت تریک کن��د و با ب��ه دس��ت آوردن س��ه امتیاز ای��ن بازی 
خانگی اختالف��ش را با همین تی��م فوالد در ج��دول رده بندی 
به چهار امتیاز برس��اند، ولی ش��رایط به س��ود کرانچار و تیمش 
رقم نخورد تا رکورد شکس��ت ناپذی��ری فوالد در لی��گ برتر به 
11 بازی برس��د. از همان ابتدا هم قابل پیش بین��ی بود که نبرد 
 مدعیان قهرمانی لیگ دوازدهم رقابتی سخت و نفسگیر از آب در 
 می آید ک��ه همین طور هم ش��د و موقعی��ت ه��ای فراوانی که 
به خصوص سپاهانی ها بر روی دروازه حریف خلق کردند، نشان از 

جذابیت این مسابقه داشت.
کرانچار باز هم به مانند بازی با مس به شهاب گردان اعتماد کرده 
بود تا برای دومین بار متوالی وظیفه حفاظت از دروازه سپاهان را 
به دست دروازه بان سابق ذوب آهن و پرس��پولیس بسپارد و اگر 
 منصفانه به عملکرد گردان نگاه کنیم، بای��د گفت که دروازه بان

 س��پاهان بر روی خط��رات ایج��اده ش��ده ب��ر روی دروازه اش
مطمئن عمل ک��رد و بر روی گل ه��م زرنگی پریرا باعث ش��د تا 
دروازه س��پاهان باز شود. البته مشخص نیس��ت که چرا تعدادی 
از ه��واداران س��پاهان در اواخر بازی با ش��عار علیه گ��ردان او را 
 مقصر شکست تیمشان دانس��تند، در حالی که شهاب بعد از یک 
نیم فصل نیمکت نشینی کامل در پرسپولیس، به زمان بیشتری 
برای پی��دا کردن جای��گاه خودش در س��پاهان احتی��اج دارد و 
هواداران س��پاهان باید کمی صبورتر با این مسأله برخورد کنند. 
حسین فرکی هم در غیاب ارشاد یوسفی و عبداهلل کرمی، تیمش 
 را با یک آرای��ش دفاعی کامل به زمین فرس��تاده ب��ود تا بر روی 
 ضد حمالت چش��م به س��رعت آرش افش��ین داش��ته باشد که 
همین گونه هم شد و اگر درخش��ش گردان و بی دقتی مهاجمان 
فوالد در دقایق پایانی نبود، ش��اید باز هم دروازه سپاهان بر روی 
ضد حمالت باز می شد،  اما بدون ش��ک عنوان ستاره این بازی را 
باید به سلیمی، دروازه بان جوان فوالد داد که با نمایشی مطمئن، 
راه را بر روی توپ های مهاجمان سپاهان بست و دروازه تیمش را 
از خطر فروپاشی نجات داد. تعویض های تهاجمی کرانچار در نیمه 

دوم هم با وجود این که فشار سپاهان را بر روی دروازه فوالد بیشتر 
کرد ولی در نهایت ثمری نداش��ت تا فوالد با کسب این سه امتیاز 
ارزشمند که به قول حسین فرکی ش��ش امتیاز هم می ارزید، دو 
امتیاز از سپاهان پیشی بگیرد و جایگاه زردها را در رتبه دوم جدول 
رده بندی اشغال کند. این دومین شکست متوالی سپاهان در طول 
نیم فصل دوم بود و کرانچار اگر می خواهد که تیمش در دو بازی 
آینده در مقابل راه آهن و ذوب آهن به شکست عادت نکند، باید 

هر چه زودتر فکری به حال شرایط روحی و روانی تیمش بکند.
 از طرف دیگ��ر ذوب آه��ن در ادام��ه روند صع��ودی خودش در 
نیم فص��ل دوم، یک امتی��از ارزش��مند از بازی با صبا به دس��ت 
آورد ت��ا کم کم امیدوار ش��ویم ک��ه فرهاد کاظمی ب��ا تیمش به 

وعده خودش��ان مبنی بر قرار 
گرفتن در بین شش تیم برتر 
نیم فص��ل دوم عمل خواهند 
کرد. نکته امیدوار کننده دیگر 
در بازی ذوب آهن این مسأله 
اس��ت که تیم کاظمی باز هم 
به مانند س��ه بازی گذش��ته 
دروازه اش را بسته نگه داشت 
و این ب��رای تیمی که آمار گل 
 خ��ورده ناامید کنن��ده ای در 
اول داش��ته،  نی��م فص��ل 
بس��یار قاب��ل قب��ول اس��ت.
 ترکیب صلصالی، ج��راح کار

 و برجل��و در خ��ط دفاع��ی 
ذوب آه��ن به خوب��ی جواب 
داده و تلفیق��ی از تجرب��ه و 
 جوانی، قدرت دفاعی ذوبی ها

را افزایش داده اس��ت. البت��ه کاظمی یک خوش شانس��ی دیگر 
هم آورد که پنالت��ی صبا هم به مانند پنالتی های پرس��پولیس و 
شهرداری یاس��وج به ثمر ننشس��ت تا رکورد پنالتی های به هدر 
رفت��ه حریف��ان ذوب آهن همچن��ان افزایش پیدا کن��د. حضور 
فوفانو بک��و و بیاتی نیا به عن��وان دو مهاجم مکم��ل، قدرت خط 
حمله ذوب آهن را افزایش داده و حمای��ت حدادی فر و فرهادی 
 از خط حمله کم کم تیم کاظمی را به ش��رایط ای��ده آل نزدیک 
می کند. ذوب آهن در طی هفته های آینده دو بازی س��نگین به 
ترتیب در مقابل استقالل و سپاهان در پیش رو دارد و کاظمی اگر 
می خواهد که تیمش همچنان به روند رو به رش��دش ادامه دهد 

نباید در این دو بازی بازنده باشد.

یک تساوی و دیگر هیچ

جای سپاهان و ذوب آهن عوض شده!

هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال ایران فقط یک امتیاز برای نمایندگان فوتبال اصفهان به همراه  مسعود 
 داشت تا سپاهان و ذوب آهن با ش�رایطی متفاوت نس�بت به یکدیگر لیگ را ادامه دهند. از افشاری

یک طرف سپاهان بعد از قهرمانی در نیم فصل اول هنوز رنگ امتیاز را ندیده و ذوب آهن هم 
بر خالف سپاهان، دیگر آن تیم ناکام هفته های ابتدایی لیگ نیست.

 کرانچار اگر 
می خواهد که 

تیمش در دو بازی 
 آینده در مقابل 

 راه آهن و 
ذوب آهن به 

شکست عادت 
نکند، باید هر چه 

زودتر فکری به حال 
شرایط روحی و 

روانی تیمش بکند
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لیورپول خواهان اسنایدر شد
گفته می شود لیورپول پیشنهادی 9/5 میلیون پوندی برای خرید 
وسلی اسنایدر به اینتر داده است. البته منچستر یونایتد هم مایل 
 به جذب او اس��ت و ظاهرا با پیش��نهادی حدود 11 میلیون پوند 
می شود »بله« را از زیر زبان اینتر بیرون کشید و اسنایدر را خرید. 

پپ جانشین آلکس می شود؟
پپ گواردیوال به پیش��نهاد مربیگری در منچسترس��یتی 
جواب منفی داده  و حتی پیشنهاد چک سفید امضا را هم رد 
کرده و دلش می خواهد در منچستریونایتد جانشین الکس 

فرگوسن شود. 

مهلت دو هفته ای آرسنال به والکات
باشگاه آرسنال به والکات دو هفته  وقت داد تا تصمیمش 
را برای تمدید یا عدم تمدید قراردادش با توپچی ها اعالم 
کند. والکات خواهان افزایش دستمزد هفتگی خود از 

75 هزار پوندی  به 100 هزار پوند در هفته  شده است.
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 روند نزولی ماهینی
 در پرسپولیس

 شورش بیات
 علیه مرفاوی

حسین ماهینی به عنوان یک ملی پوش به پرس��پولیس  آمد و بسیاری 
توقع داشتند بازیکنی که خس��رو حیدری را در تیم ملی نیمکت نشین 
کرده، جناح راست خط دفاع پرسپولیس را بیمه کند، اما این بازیکن در 
طول بازی هایی که انجام داده نوسان عجیبی دارد، تا جایی که در دو بازی 

اخیر کم فروغ تر از همیشه نشان داده است.
 هر چند هم مانوئل و هم یحیی گل محمدی اعتم��اد کاملی به ماهینی 
دارند- و شاید بازیکنی جانش��ین در حد او روی نیمکت نداشته اند – اما 
ماهینی در پاره ای از مواقع نه درحد یک ملی پوش، بلکه در س��طح یک 
بازیکن متوسط یا پایین تر از حد متوسط برای  پرسپولیس بازی می کند،  
به طوری که او  گاهی در یک ارکس��تر هماهنگ و قوی تک می زند و کار 

را خراب می کند. 

محسن بیات، یکی از قدیمی ترین بازیکنان صباست که با وجود این همه 
تغییر درکادر فنی صبا طی سال های اخیر در کادر بازیکنان راه راه پوشان 

قم جای دارد و به تیم دیگری نقل مکان نمی کند.
 بیات برای بازی با ذوب آهن در ترکیب اصلی  تیمش قرار نگرفت و وقتی 
از این مسأله مطلع ش��د، حتی حاضر به حضور در اردوی تیم خود نشد.

 صمد مرفاوی هم ب��ا اطالع از این موضوع، بیات راب��ه حال خود رها کرد 
تا این بازیک��ن باتجربه ب��ا دلخوری از جم��ع بازیکنان خارج ش��ود. اما 
بار دیگر این پرس��ش باید مطرح شود که بر س��رفوتبال ما چه آمده که 
 بازیکنی در قواره بیات اینچنین تیمش را به هم می ریزد و با یک تصمیم 
 خودخواهانه و غیرحرفه ای  تیم خود را در آس��تانه یک مس��ابقه مهم به 

چالش می کشاند؟

مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور بعد از حاشیه هایی 
که در هفته سیزدهم داشت و حکم هایی که برای متخلفان آن 
صادر شد، فقط توانست یک هفته را با آرامش سپری کند؛ چون 
دوباره و در چارچوب دیدارهای هفته پانزدهم این مس��ابقات 
که یکشنبه شب برگزار ش��د، تنش هایی ایجاد شد که البته در 
جریان بازی نبود، اما به هرحال تیم ها و بازیکنان را به حاشیه 
کشاند. البته با روندی که مسابقات والیبال لیگ برتر به وجود 

آمده، به نظر می رسد که این آخرین باری نیست که دیدارهای 
هفتگی این رقابت ها به بی اخالقی و درگیری ختم می ش��ود، 
همان طور که اولین بار هم نبود؛ چون پیش از این هم دیدارهای 
زیادی از این مسابقات با حاشیه همراه بود، این در حالی است 
که هدف از برگزاری مسابقات ورزش��ی، رشد و توسعه ورزش 
است نه ترویج پرخاش��گری ها که با روند ایجاد شده، شاهد آن 
هس��تیم. بعد از ورود تیم ملی والیبال به لیگ جهانی که البته 

پس از حضور چندباره تیم های نوجوانان و جوانان در رقابت های 
قهرمانی جهان اتفاق افتاد، والیبال ای��ران به تمام معنا مدعی 
جهانی بودن ش��ده ، اما قرار نیس��ت همه چیز به بهانه ورود به 
عرصه جهانی فراموش یا توجیه ش��ود، بلکه باید تفکر جهانی 
داشت و با این تفکر راه را ادامه داد، نه این که در مقابل خیلی از 
بی حرمتی ها سکوت کرد؛ مانند کتک خوردن خبرنگاران مقابل 

چشم مسئوالن در جشن صعود ایران به لیگ جهانی!
این که با توجه به صعود تنه��ا چهار تیم به مرحله پلی آف لیگ 
برتر، رقابت تیم ه��ا در دور مقدماتی )رفت و برگش��ت( خیلی 
نزدیک شده و همین مسأله موجب افزایش حساسیت دیدارها 

و حاشیه ساز شدنشان شده، توجیهی اس��ت که فقط به تکرار 
خیلی از بی حرمتی ه��ا کمک می کند، وگرن��ه چرا لیگ های 

بزرگ تر از والیبال ایران تا این اندازه تنش ندارد؟
حاشیه و تنش همیشه جزو الینفک ورزش بوده و خواهد بود که 
حتی گاهی باعث زیباتر شدن آن هم می شود، اما نباید میزان 
حواشی به قدری زیاد ش��ود که از اصل کار دور شویم. بروز این 
درگیری ها سالمت این رشته را به مخاطره می اندازد و با توجه 
به این که والیبال ایران زین پس باید در لیگ جهانی به میدان 
برود، به دور از شأن است که مسائلی پیش پا افتاده از این دست، 

با اعتبار این رشته رو به رشد کشور بازی کند. 

جنجال و کتک کاری در والیبال تمامی ندارد
 حضور در لیگ جهانی با این شرایط؟



یادداشت

پروژه احداث بانک رفاه در دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد کلید خورد

گروه شهرس�تان - معاون 
توس��عه و مدیری��ت مناب��ع 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
از کلن��گ زنی پ��روژه احداث 
بانک رفاه با حضور مدیر عامل 
بان��ک رف��اه کش��ور و رییس 
بانک رفاه اس��تان چهارمحال 
و بختی��اری در مح��ل س��تاد 

دانشگاه خبر داد.
حمید رئیسی اظهار داش��ت: بانک رفاه در نظر دارد به منظور ارایه 
خدمات به کارکنان دانشگاه، س��اختمانی را در محل ستاد دانشگاه 
احداث نماید و این مسأله با پیگیری های انجام شده به مرحله اجرا 

رسید.
به گفته وی، ای��ن س��اختمان در دو طبقه احداث خواهد ش��د که 
یک طبقه آن در اختیار بانک و طبق��ه دیگر آن برای رفع نیاز فضای 

فیزیکی در اختیار دانشگاه قرار خواهد گرفت.
معاون توسعه و مدیریت منابع دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد در 
پایان در خصوص سطح زیربنایی این ساختمان گفت: این ساختمان 

با زیربنای۳۰۰ متر مربع، جنب محل نگهبانی احداث خواهد شد.

خبر ویژه

رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری 
حجت اهلل شیروانی 

اج��رای چندی��ن اثرفاخردرط��ول س��ال درای��ن اس��تان، درصورت 
حمایت های مادی و معنوی الزم تحقق خواهد یافت.

تئاتر، هنرتأثیرگذاری اس��ت، چراکه با اس��تفاده از زب��ان تئاترمی توان 
بسیاری ازمفاهیم ارزشمند را به خوبی و رسا به مخاطبان انتقال داد. باید 
تالش کنیم این هنر ارزشمند روز به روز تقویت و شکوفاتر شود. با توجه 
به مجموعه فعالیت های  ارشاد اسالمی استان در برپایی جشنواره های 
مختلف تئاتر، الزم اس��ت تا حمایت جدی تری از ای��ن اداره و همچنین 
 حوزه هنری استان برای حمایت برگزاری اجراهای عمومی در طول سال 
ش��ود.تئاتر یکی از هنرهایی 
اس��ت که حضور مخاطب به 
ویژه از اقش��ار مختلف مردم، 
آن را پایدار و ماندگار می سازد.  
چیزی که در تئاتر ارزش��مند 
اس��ت نزدیک��ی حداکث��ری 
مخاطب و دست اندرکاران اثر 

هنری است.

اجرای آثار فاخر تئاتر، نیازمند 
حمایت های مادی مسئوالن است

چهره روزیادداشت
توزیع آدر غنی نشده دراستان ممنوع شد

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری با اش��اره به توزیع ماهانه هفت تا هشت 
هزار تن آرد غنی شده دراستان گفت:  تمامی آردهای تولیدی کارخانجات استان با اسید فولیک 

و آهن، غنی سازی شده است. ضیایی سرانه مصرف هر نفررا ماهانه 8 کیلوگرم اعالم کرد.
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مدیر کل ورزش و جوان��ان چهارمحال و بختیاری 
گف��ت: اس��تقبال پر ش��ور م��ردم و مس��ئولین 
 از ورزش��کاران قهرمان در مس��ابقات کش��وری و

بین المللی ضرورت دارد. محمود شمسی پور اظهار 
داشت: برگزاری برنامه های استقبال از ورزشکاران 
قهرمان این اس��تان در مسابقات کش��وری وبین 
المللی باید بیش از گذش��ته مورد توجه قرار گیرد 
 ومردم و مس��ئولین حض��ور پررنگ ت��ری در این 
برنامه ها داش��ته باش��ند. وی ادامه داد: برگزاری 
برنامه های اس��تقبال، موجب معرف��ی موفقیت 
ورزشکاران جوان می شود و همین امر خود نوعی 
الگوس��ازی در جامعه اس��ت که از افتخارات این 
جوانان به حس��اب می آید. وی ادامه داد: اس��تان 
چهارمحال و بختیاری دارای استعدادهای جوان 
ورزشی در تمام رشته های ورزشی است و هنگامی 
که جوانان توجه به افتخارات ورزشکاران قهرمان 
را توسط مردم و مس��ئولین مشاهده می کنند، به 
 س��مت ورزش می روند و در جهت افتخار آفرینی

ت��الش م��ی کنن��د. مدی��ر کل ورزش و جوانان 

چهارمحال و بختیاری یادآور ش��د: هم اکنون در 
جهان بسیاری از کش��ورها با نفوذ ورزشی خود در 
 میادین، از ورزشکاران کش��ورهای دیگر استفاده 

می کنند و برای خود هویت ورزشی می سازند.

توجه به ورزش�کاران وحل مشکالت 
آنها ضرورت دارد

وی ادامه داد: توجه به ورزشکاران وحل مشکالت 
وآنه��ا باید م��ورد توجه بیش��تری ق��رار گیرد تا 
استعدادهای این جوانان ورزش��کار بهتر شکوفا 
شود و موفق تر باش��ند. محمود شمسی پورادامه 
داد: برگزاری مراسم استقبال از قهرمانان ورزشی 
این استان در میادین کشوری و بین المللی چند 
سالی است که مورد توجه این اداره کل قرار گرفته 
است و تاکنون برگزاری مراسم استقبال به خوبی 

در این استان برگزار شده است.
مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری  
ادام��ه داد: برگ��زاری برنام��ه ه��ای تجلی��ل از 
ورزشکاران و قهرمانان کشوری و استانی از دیگر 

برنامه هایی است که توس��ط این اداره کل  برای 
معرفی افتخار این ورزشکاران برگزار می شود.

وی ادام��ه داد: جوان��ان چهارمحال��ی  به لحاظ 
قرار گرفتن درشرایط کوهس��تانی و توپوگرافی 
خاص، دارای استعدادها و توانمندی های ویژه ای  
 هستند که باید این اس��تعدادها را در رشته های

ورزش��ی خاص ج��ذب و ب��رای ش��کوفایی این 
استعدادها تالش کرد. 

کونگ فوکاران استان عازم مس�ابقات 
کشوری شدند

تیم 9 نفره کونگ فوی آقایان استان چهارمحال و 
بختیاری برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور 
عازم کرمانشاه شد. مسابقات قهرمانی کونگ فوی 
 کشور به مدت دو روز در کرمانشاه برگزار می شود

 و تی��م این اس��تان با ترکی��ب س��تار معصومی، 
 علی اصغ��ر ابراهیم��ی، پژماه مه��رگان، مهرداد 
خوش ان��دام، عرفان تیم��وری، فرزین احمدی، 
محمد جعفر کش��اورز، افش��ین غریبی و سامان 

بهمنی عازم این مس��ابقات شد. در این مسابقات 
که در 11 وزن و با رقابت ورزشکاران سراسر کشور 
برگزار می شود، رسول معصومی سرپرستی تیم 
 اس��تان را بر عه��ده دارد و ابراهیم ش��هرانی نیز 

به عنوان داور در این رقابت ها شرکت می کند.

پیروزی تی�م هندبال جوانان شهرکرد 
مقابل تیم نجف آباد اصفهان 

بازی دوستانه تیم هندبال جوانان شهرکرد و تیم 
هندبال نجف آباد با غلبه نماینده استان به پایان 
رسید. این دیدار دوستانه در سالن تختی شهرکرد 
برگزار شد که تیم جوانان ش��هرکرد موفق شد با 

نتیجه 27 بر 25 بر حریف خود غلبه کند.
تیم جوانان ش��هرکرد، خود را برای ش��رکت در 
مسابقات باشگاه های کشور که در بهمن ماه سال 

جاری برگزار می شود آماده می کند.

 پنج داور چهارمحالی در لیگ هن�دبال 
کشور قضاوت می کنند

 بنا به دعوت رسمی فدراسیون هندبال، پنج نفر از 
داوران هندبال استان جهت قضاوت مسابقات لیگ 
دسته یک کشور دعوت شدند. در هفته هشتم این 
مسابقات، اردش��یر جان نثار و وحید مظهری روز 
جمعه هش��تم دی ماه در شهر مقدس قم بازی دو 
تیم صبای قم و هیأت هندبال کرمانشاه را قضاوت 
کردند و اس��داهلل نظریان و حمزه پیرامون نیز در 
همان روز در ش��هر یزد، بازی دو تیم پیش��گامان 
کویر یزد و هیأت هندبال زنجان را قضاوت کردند. 
اسداهلل حسینی نیز به عنوان نماینده فدراسیون در 

این بازی حضور داشت.

بان�وان هفش�جان س�کوی نخس�ت 
مسابقات کاراته را به دست آوردند

تیم کاراته بانوان هفش��جان با 24 مدال رنگارنگ، 
عنوان اول مسابقات استانی را از آن خود کرد.

مسابقات اس��تانی کاراته بانوان استان با حضور 78 
ورزشکار از فارس��ان، شلمزار، ش��هرکرد و سامان 
 به میزبانی ش��هر هفش��جان برگزار ش��د و بانوان 
شرکت کننده در رده های سنی نونهاالن، نوجوانان، 

جوانان و بزرگساالن با هم به رقابت پرداختند.

تیم هفشجان در این مسابقات، با 9 مدال طال، 1۰ 
نقره و پنج برنز در بخش کاتا و کمیته بر جایگاه اول 
ایستاد و س��امان و ش��لمزار به ترتیب عناوین دوم 
و سوم را به دس��ت آوردند. در رقابت های انفرادی 
بخش کمیته، مریم حق ش��ناس، سمیه صادقی و 
الهام حق ش��ناس به مدال طال رسیدند و الهام حق 
شناس، شیوا کریمی، ساغر جعفری، الهه حسینی، 

مریم حق شناس و سمیه صادقی نیز در بخش کاتا 
مدال طال را بر گردن آویختند.

 
مس�ابقات انتخابی تیم تیران�دازی با 
کمان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

سرپرست هیأت تیراندازی با کمان استان چهارمحال 
و بختیاری گفت: مسابقات انتخابی تیم استان با هدف 
شناخت استعدادهای این رش��ته ورزشی و معرفی 
نفرات برتر جهت حضور در مس��ابقات داخل سالن 
قهرمانی کشور برگزار می شود. احمد رئیسی افزود: 
این رقابت ها در مس��افت 18 متر ریکرو و کامپوند 
برگزار می شود و حضور تیراندازان در این مسابقات 
آزاد اس��ت.  وی از اعزام نفرات برتر این رقابت ها به 
مسابقات منطقه 4 کشور در اواخر دی ماه سال جاری 
خبر داد وبیان کرد: امیدواریم جوانان تیرانداز استان 
با درخشش در این رقابت ها بتوانند سهمیه حضور در 

تیم ملی را کسب کنند.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری 

استقبال پرشور مردم و مسئوالن از قهرمانان ورزشی ضرورت دارد

 جوانان چهارمحالی  
 به لحاظ قرار گرفتن 

درشرایط کوهستانی و 
توپوگرافی خاص، دارای 

استعدادها و توانمندی های 
 ویژه ای هستند

  که باید این استعدادها را
  در رشته های 
 ورزشی خاص 

 جذب و برای شکوفایی 
 این استعدادها 

تالش کرد

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مزایده
6397 اج��رای احکام ش��عبه 4 دادگاه حقوق��ی اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در 
خصوص کالس��ه اجرایی 240/91 ج ح 4 خواهان خانم فاطمه انصاری پور جرم افش��اری 
و خوانده کمال حس��ینی با وکالت علی خشایی دهاقانی به نشانی خ نیکبخت، جنب پارکینگ 
دادگستری، ساختمان عدل، دفتر وکالت گشتاسب صادقی مبنی بر دستور فروش به منظور 
فروش ش��ش دانگ پالک ثبتی 5908/3 بخش 5 ثبت اصفهان به نش��انی خوراسگان، بلوار 
ش��ریعتی، کوچه شهید اکبر عابدینی )ش��ریعتی 18(، درب سوم، پ 8 با وصف کارشناسی 
ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده در تاریخ 91/11/4 از س��اعت 9/30 الی 
10/30 صبح در محل این اجرا دادگس��تری کل اصفهان طبقه سوم اتاق 306 برگزار نماید. 
در خصوص ملک موردنظر اعمال ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی صورت گرفته است. 
طالبین خرید پنج روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود 
و با تودیع 10 درصد قیمت کارشناس��ی به حساب س��پرده دادگستری اصفهان به شماره 
2171290210008 نزد بانک ملی دادگس��تری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا در 
جلس��ه مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناس��ی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. اوصاف ملک براس��اس نظریه کارشناس: محل مورد بازدید 
منزل مس��کونی دو طبقه دارای اس��کلت دیوار باربر س��قف تیرچه و بلوک با نمای س��نگ 
گرانی��ت، کف حیاط موزاییک ایرانی، بدنه س��نگ گرانیت، درب ه��ای خارجی طبقه همکف 
پروفیل و طبقه اول آلومینیوم، هر دو آپارتمان دو خوابه، بدنه ها گچ س��فید و رنگ روغنی 
درب و دکورهای داخلی از چوب یا رنگ س��یلر کیلر، کف موکت، آشپزخانه تا سقف کاشی 
و کابینت ها فلزی با ساخت اعیانی دو طبقه حدود 360 مترمربع احداث شده بر روی عرصه 
240/93 مترمربع مشترکات برق مجزا، آب و فاضالب و گاز مشترک با قدمت حدود 8 ساله 
سیس��تم گرمایشی بخاری گازی، سیستم سرمایش��ی کولر آبی. لذا با توجه به موارد فوق 
و در نظ��ر گرفتن ابعاد و قواره و مس��احت عرصه و اعیان��ی و موقعیت آن و نوع مصالح 
مصرف��ی و خالصه کلیه عوامل مؤثر در قضیه قیمت گذاری در حال حاضر ارزش ش��ش 
دان��گ پالک مورد معرفی جمعًا مع��ادل 2/300/000/000 ریال برآورد و اعالم می گردد. م 

الف/ 15474 مدیر اجرای احکام شعبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان

مزایده
6396 اجرای احکام شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده کالسه 
910343 ج 2 مربوط به خواهان 1- زهرا 2- س��هیال هر دو فوالدگر با وکالت آقای مهرداد 
عباس��ی و خوانده خانم رضوان فوالدگر فرزند عباس��علی به نش��انی ملک شهر خ انقالب 
اس��المی پشت مدرسه مکتبی، س��اختمان حافظ، طبقه اول، منزل حافظ با خواسته دستور 
فروش ش��ش دانگ پالک ثبتی 13550/41 بخ��ش 5 اصفهان اقدام به برگزاری مزایده جهت 
فروش ش��ش دانگ پالک ثبتی فوق طبق نظریه کارشناس��ی در روز چهارش��نبه 91/11/4 
س��اعت 8 تا 9 صبح در محل خ نیکبخت، دادگس��تری کل اس��تان اصفهان، طبقه سوم، اتاق 
302 نمای��د. طالبین خرید م��ی توانند 5 روز قبل از مزایده از مح��ل ملک واقع در اصفهان، 
خ مدرس، خ دردش��ت، کوچه ش��هید محمود بیگی، نبش بن بس��ت دوم، سمت چپ، پ 20 
بازدید نمایند. مزایده از قیمت پایه )ارزیابی ش��ده توس��ط کارش��ناس( آغاز و برنده کسی 

و اس��ت که حداقل 10 درصد مبلغ ارزیابی ش��ده را در زمان مزایده به همراه داشته باشد. 
باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید. نظر کارشناس به شرح ذیل می باشد: ملک مورد ارزیابی 
یک باب خانه مش��تمل بر انباری، زیرزمین و یک باب خانه احداثی در طبقه همکف اس��ت. 
مس��احت عرصه طبق وضع موجود و نقش��ه های ثبتی تقریبًا 221/50 مترمربع و مساحت 
اعیان دو طبقه تقریبًا 155 مترمربع اس��ت. سازه س��اختمان دیوارهای باربر، سقف از نوع 
تیر چوبی و قسمتی آجر و آهن و نمای داخل حیاط با سنگ اجرا شده است. اعیان احداثی 
مش��تمل بر بناهای شمالی ش��امل 3 باب اتاق تودرتو و قدیمی ساز و بناهای جنوبی شامل 
یک باب انباری احداثی در زیرزمین و یک باب اتاق و آش��پزخانه و احداثی در طبقه همکف 
و س��رویس بهداش��تی و حمام نیز در سمت غرب حیاط احداث شده است. سطوح داخلی با 
گج و رنگ پوش��ش داده شده و دربهای داخلی از جنس چوب، پنجره ها قسمتی با چوب و 
قسمتی با پروفیل آهن ساخته و نصب شده است. کف سازی حیاط با موزاییک انجام شده، 
الزم به ذکر اس��ت که به علت نوع س��ازه، مصالح و قدمت س��اختمان، اعیان احداثی کلنگی 
محس��وب و فاقد ارزش مؤثر در ارزیابی است. طبق نقشه طرح تفصیلی شهرداری قسمتی 
از حد شرق و جنوب به عمق تقریبی 1/20 متر و اجرای پخی به ابعاد 2×2 در سمت جنوب 
شرق در طرح تعریض شارع قرار دارد. دارای انشعابات آب و برق و گاز است. با توجه به 
جمیع جهات از جمله موقعیت محل، قدمت،، سازه، نوع مصالح مصرفی، کاربری، دسترسی 
به ش��بکه شوارع و معابر و نیز به لحاظ قرار داشتن قسمتی از سمت شرق و جنوب وضع 
موجود در طرح تعریض ش��ارع، ش��ش دانگ مورد ارزیابی به مبلغ 1/686/000/000 ریال 
)یک میلیارد و شش��صد و هش��تاد و ش��ش میلیون ریال( و ارزش یک دانگ مشاع از شش 
دانگ آن 281/000/000 ریال و نیز ارزش نیم دانگ مشاع از شش دانگ آن 140/500/000 
ریال ارزیابی و تقویم بها می گردد. ضمنًا مبلغ پایه مزایده 1/686/000/000 ریال اعالم می 

گردد. م الف/ 15491 مدیر اجرای احکام شعبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
6577 کالس��ه پرونده: 744/91، ش��ماره دادنامه: 1104، مرجع رسیدگی: شعبه 45 شورای 

حل اختالف اصفهان، خواهان: منوچهر خیام نش��انی: اصفهان خ نظر کوچه سیچان پالک 
66، خواندگان: 1- میترا آقامحمدی نش��انی: خیابان رباط دوم بلوار گل محمدی بن بس��ت 
گله��ا پالک 4، 2- میرجبار هدی طالب قش��القی مجهول المکان، خواس��ته: الزام خوانده به 
انتقال س��ند، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا قاضی ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دعوی منوچهر 
خیام بطرفیت خواندگان میترا آقامحمدی و میرجبار هدی طالب قش��القی به خواس��ته الزام 
به انتقال س��ند رسمی خودروی نیسان وانت بشماره 144632/91 بانضمام مطلق خسارات 
دادرس��ی، نظر به محتویات پرونده و مفاد دادخواس��ت تقدیمی خواه��ان و قولنامه عادی 
مورخه 89/10/7 که به موجب آن خواهان خودرو مذکور را از خوانده ردیف اول خریداری 
نموده و خوانده ردیف اول نیز به موجب وکالتنامه فروش تنظیمی در دفترخانه شماره 25 
ح��وزه ثبتی اردبیل از خوانده ردیف دوم خریداری نموده اس��ت و همچنین نظر به جوابیه 
اس��تعالم از نیروی انتظامی که خوانده ردیف دوم را بعن��وان مالک اصلی خودرو معرفی 
نم��وده علی ایحال با عنایت به مطالب فوق و احراز تسلس��ل ایادی ضمن محرز دانس��تن 

دعوی خواهان مستنداً به مواد 219 و 220 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه اس��ناد رسمی و انتقال 
س��ند خودرو وانت نیسان بشماره 144632/91 و مبلغ 134/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
در ح��ق خواه��ان صادر و اعالم می نمای��د. رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز قابل 
واخواهی در این مرجع و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ضمنًا نظر به اینکه دعوی متوجه خوانده ردیف 
اول نمی باشد مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی نظر بر رد دعوی مربوطه 

دارد. شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ تبادل لوایح
6578 در خصوص پرونده کالس��ه 1588/90، ش 14 ح خواهان آقای رضا همتی با وکالت 
آقای س��یامک به��زاد بطرفیت آقای احمدرضا احدی پور دادخواس��ت تجدیدنظرخواهی به 
ش��ماره 40/91 ت.ن به ش��عبه 14 تقدیم نموده اس��ت که با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده و طبق ماده 73 قانون آ.د.م مراتب را در روزنامه نشر و نتیجه را به این شعبه واقع 
در خ آتش��گاه س��اختمان شماره 2 ش��وراها اعالم نمائید. م الف/ 16152 شعبه 14 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6579 ش��ماره: 91-365 بموجب رأی ش��ماره 545 تاریخ 91/5/31 حوزه 20 شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه مهدی بهرامی فرزند علی 
حس��ین مجهول المکان محکوم اس��ت به: حضور در دفترخانه اس��ناد رسمی و انتقال سند 
موتورس��یکلت به ش��ماره انتظامی 5274-اصفهان 16 به نام خواهان ابراهیم عس��گریان 

نشانی محل اقامت: بلوار کشاورز کوچه پشت پمپ بنزین کوچه فروردین بن بست سعادت 
آخر بن بس��ت. و پرداخت مبلغ س��ی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 8/000 ریال هزینه 
تمبر و هزینه نش��ر آگهی لغایت اجرای حکم و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي 
کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت 
اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم ش��ود که محکوم علیه قادر ب��ه اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده 

لیک��ن براي فرار از آن ام��وال خود را معرفي نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود 
داده به نحوي که تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي از 
شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. م الف/ 16204 شعبه 20 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

تحدید حدود اختصاصی 
6580 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه ملک پالک ش��ماره 3/575 واقع درموغان بخش 
یک ثبتي ش��هرضا که طب��ق پرونده ثبتی بنام آقاي حبیب اله توانگ��ر فرزند نصراله وغیره 
درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستورقسمت 
اخیرازم��اده 15 قانون ثب��ت وبرطبق تقاضای نامب��رده تحدیدحدودمل��ک مرقوم درروز 
1391/11/19 ساعت 8 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد. لذابه موجب این آگهی بکلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرردرمحل حضوریابند. اعتراضات 
مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 

تا 30 روزپذیرفته خواهدش��دوطبق تبصره 2 م��اده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت، معترض می بایس��ت ظ��رف مدت یکماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض خودرابه 
ای��ن اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت را از مرجع ذیصالح قضایی اخذوب��ه این اداره ارائه 
نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه باتعطیلی پیش بینی نش��ده گردد تحدید حدود در روز 

بعد از تعطیل انجام خواهدشد. میرمحمدی- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا

حصر وراثت
6581 آقای صفرعلی عمادی اندانی دارای شناسنامه شماره 13445 به شرح دادخواست به 
کالسه 811/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان زهرا عابدی اندانی بشناسنامه 1050 در تاریخ 1390/10/9 اقامتگاه دائمی 
خ��ود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1( رحمن عمادی 
اندان��ی فرزند مانده عل��ی ش ش 3558 )فرزند(، 2- صفرعلی عم��ادی اندانی فرزند مانده 
عل��ی ش ش 13445 )فرزند(، 3- علی عمادی اندانی فرزند مانده علی ش ش 3559 )فرزند(، 
4- صادق عمادی اندانی فرزند مانده علی ش ش 7 )فرزند(، 5- محترم عمادی اندانی فرزند 
مان��ده علی ش ش 2983 )فرزند(، 6- زبیده عمادی اندانی فرزند ابراهیم ش ش 59 )فرزند(، 
7- اق��دس عمادی اندانی فرزن��د مانده علی ش ش 3131 )فرزند(، 8- صدیقه عمادی اندانی 
فرزند مانده علی ش ش 2982 )فرزند(، و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدی��م دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ اجرائیه
6582 ش��ماره اجرائیه: 9110420350300410، ش��ماره پرون��ده: 9109980350300586، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910586، بموجب درخواس��ت اج��رای حکم مربوطه به ش��ماره 
9110090350303095 و شماره دادنامه مربوطه 9109970350300898 محکوم علیهم 1- 
غالمعلی راد فرزند حسین 2- میرحسن احمدی سپهری فرزند عبداله هر دو مجهول المکان 
بصورت تضامنی محکوم به پرداخت مبلغ 72/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 1/440/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات دیرکرد از تاریخ سررسید 
دین لغایت زمان پرداخت براساس ش��اخص اعالمی و پرداخت حق الوکاله وکیل براساس 
تعرفه قانونی در حق خواهان ش��رکت آذرین سنگ احرار سپاهان نشانی: اصفهان شهرک 
صنعت��ی محمود آباد خ 34 و پرداخت مبلغ 3/600/000 ریال هزینه حق االجرای دولتی در 
حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه 
ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیب��ي براي پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که 
خ��ود را قادر ب��ه اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهل��ت ده روز صورت جامع دارایي 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده 
اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي 
خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس 
از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي 
احکام مدني میباشد به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 
79/1/21 و همچنی��ن مفاد قانون نحوه اج��راي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 

توجه نمائید. هاشمی- مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
6583 ش��ماره دادنامه: 9109970352501424، ش��ماره پرون��ده: 9009980352501528، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901586، خواهان: خانم زرین تاج دارانی ب��ا وکالت خانم فرزانه 
طباطبایی فخار و خانم نوشین زارع همگی به نشانی اصفهان سه راه سیمین مجتمع تجاری 
پاس��ارگاد طبقه اول واحد 7، خوانده: آقای علی یوسفی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
گواهی عدم امکان سازش، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
ب��ه صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دادخواس��ت خانم زرین تاج دارانی با 
وکالت خانم ها فرزانه طباطبایی فخار و نوش��ین زارع به طرفیت آقای علی یوس��فی دارانی 
به خواس��ته صدور گواهی عدم امکان س��ازش بمنظور اجرای صیغ��ه طالق بلحاظ تخلف 
زوج از شروط ضمن عقد بش��رح دادخواست تقدیمی، با توجه به محتویات پرونده و اینکه 
از س��وی خواه��ان و وکالی مدافع وی دلیلی بر تخلف زوج از ش��روط ضم��ن عقد ارائه 
نش��ده اس��ت و موجبی هم ب��رای اجبار زوج به طالق دادن همس��ر خود وج��ود ندارد لذا 
دادگاه دعوای خواهان غیر ثابت دانس��ته و مس��تنداً به ماده 197 آئین دادرسی مدنی حکم 
ب��ه بطالن آن صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیس��ت روز پ��س از ابالغ قابل اعتراض 
در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باش��د. موسوی- رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ
6584 ش��ماره درخواست: 9110460352500022، شماره پرونده: 9009980352501528، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901586، پیرو آگهی شماره 785 مورخ 91/2/26 تجدیدنظرخواهان 
زرین تاج دارانی با وکالت خانم ها فرزانه طباطبایی و نوش��ین زارع دادخواستی به طرفیت 
تجدیدنظرخوانده علی یوس��فی دارانی به خواس��ته تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی شماره 
9109970352501424 مورخ 91/8/21 تقدیم این ش��عبه نم��وده و به علت مجهول المکان 
بودن تجدیدنظرخوانده و درخواس��ت وکی��ل تجدیدنظرخواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا تجدیدنظرخوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و 
ضمائم را دریافت و چنانچه پاس��خی دارد کتبًا به ش��عبه ارائه دهد. ابن علی- مدیر دفتر 

شعبه بیست و پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
6585 ش��ماره: 911018 ح 3، کالس��ه پرون��ده: 9109980350301018، وقت رس��یدگی: 
91/11/24 س��اعت 8/5، خواهان: علیرضا صادقی علی آبادی، خوانده: مجتبی میرنصیری 
فروش��انی فرزند احمد، خواس��ته: مطالبه، خواهان دادخواستی تس��لیم دادگاههای عمومی 
نموده که جهت رس��یدگی به شعبه س��وم ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 
قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می 
ش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر 

باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند. دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ ماده 101آئین نامه اجرا
6590 بدینوس��یله به شرکت تعاوني زنبورداران مهتاب ش��هرضاثبت شده به شماره ثبت 
527 ثبت ش��رکتهاي شهرضا که طبق آدرس متن س��ند وتقاضانامه ساکن شهرضا میدان 
مفت��ح جنب دفترامالک برج کدپس��تي 8618896155 که برابر گزارش مامورابالغ ش��رکت 
مذک��ور در آدرس فوق مورد شناس��ائی واقع نگردیده ابالغ می ش��ود، درموضوع پرونده 
اجرائی کالس��ه 209/2660/ش/91  له بانک توسعه تعاون ش��هرضا وعلیه شرکت تعاوني 
زنبورداران مهتاب ش��هرضااعالم میداردبه موجب گزارش مورخ 1391/9/28 کارش��ناس 
رس��می دادگستری ششدانگ پالک ثبتي ش��ماره 117/25 واقع درسپهرآبادبخش یک ثبتي 
شهرس��تان ش��هرضاکه درمحل بصورت یکباب خانه مي باش��د به مبلغ ششصد میلیون 
ریال )600,000,000( ریال ارزیابی گردیده اس��ت لذا چنانچ��ه اعتراضی به ارزیابی پالک 
مذکورمعت��رض مي باش��یداعتراض کتبي خود را ظرف مدت پنج روزپس ازانتش��ارآگهي 
به ضمیمه فیش بانکي دس��تمزد کارش��ناس مج��دد به مبلغ 1500/000 ری��ال به دفتر این 
اجراتس��لیم نمایی��د. ضمن��ًا به اعتراضي ک��ه خارج ازموع��د یافاقد فبش بانکي دس��تمزد 
 کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهدشد. میرمحمدی - رئیس اداره ثبت اسناد 

وامالک شهرضا 

فقدان سند مالكیت
6591 نظ��ر به اینکه آق��اي عطاء وزیرخاني فرزند باباجان باارائه دو برگ استش��هادمحلي 
که هویت وامضاءشهود رس��مًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالک 
4771 واقع درفضل آباد دو اصلي بخش یک ثبتي شهرضاشده که پالک فوق در صفحه 193 
دفتر 178 ذیل ثبت شماره 20139 بنام عبداله جهانپور ثبت وسند صادرگردیده که نامبرده 
مالکیت خودرابموجب س��ند 107650 – 70/9/19 دفترسه ش��هرضا به اسماعیل جهانپور 
انتقال داده ونامبرده مالکیت خودرابموجب س��ند 72623 – 78/3/29 دفتر چهارش��هرضا 
به عبداله جهان پورانتقال داده اس��ت س��پس عبداله جهان پورفوت ش��ده وورثه ششدانگ 
رابموجب س��ند 3590 – 90/1/16 دفتر263 ش��هرضا به عطاء وزیرخاني انتقال داده اندکه 
س��نداولیه مفقودگردیده اینک عطاء وزیرخاني درخواس��ت صدورس��ندالمثني نس��بت به 
شش��دانگ پالک فوق رانموده اس��ت لذا دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که 
در آن اش��اره اي نشده ویا مدعي وجود س��ند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف 
مدت ده روز پس از انتش��ار ای��ن آگهي به ثبت محل مراجعه وادع��اي خود را ضمن ارائه 
اصل س��ند مالکیت یا سند معامله تس��لیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا 
در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت س��ند مالکیت المثني را طبق 
مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله 
ص��ورت مجلس مبن��ي بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نس��خه آن به 
 متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد 

وامالک شهرضا
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 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داش��ته باشید و 

بدانید که خداوند دعارا از قلب غافل بی خبر نمی پذیرد.

نشانه های فروتنی چیست؟
فروتنی یکی از ویژگی های بسیار 
ارزش��مندی اس��ت ک��ه آدمی را 
محترم و محبوب دل ها می کند و 
در دین اسالم هم سفارش زیادی 

بر آن شده است.
تکب��ر و خودبرتربینی، دوس��تی 
را تباه م��ی کند و انس��ان متکبر 
همواره و همیش��ه عبوس و اخمو 
و بدمعاشرت اس��ت. هیچ چیز مانند تواضع و فروتنی نهال دوستی 
و برادری را در دل ها نمی نش��اند، زیرا انسان فروتن محبوب دل ها و 
مقرب مردم است و بی شک دوس��تی برای آن که رشد کند و به بار 

بنشیند نیازمند زمینه است و این زمینه، فروتنی است.
فروتنی نه علم است که خوانده شود و نه نظریه که حفظ گردد، بلکه 
هنری است که احتیاج به تمرین دارد. شناخت اصول و روش آن وقت 
زیادی نمی برد، اما برای آن که عمال آن را فرا گیریم و بخشی از رفتار 

ما بشود، به زمان زیادی احتیاج داریم.

منظور از فروتنی چیست و حد و مرز آن کدام است؟
امام علی)ع( این ویژگی انس��ان مؤم��ن را با کلمات��ی دلکش و زیبا 
توصیف کرده است؛ آنجا که در وصف مؤمن می فرماید:»مؤمن نرمخو 
و مهربان است از صخره س��خت تر و از بنده ذلیل تر است.« بنابراین 
فروتنی مطلوب، افتادگی برخاسته از جانی سخت تر از صخره است، 

نه ذلتی آمیخته به احساس کمبود و ناتوانی و نیاز به دیگران.
البته افرادی هستند که از فروتنی مردم در برابر خود احساس غرور 
می کنند، اینان احتماال احساس می کنند که عمال از دیگران برترند 
و بزرگ ترند و به همین دلیل خود را شایسته فروتنی مردم می دانند، 
اما اس��الم، این حالت برتری جویی را در رفتار ب��ا مردم نمی پذیرد و 
از ما می خواهد که هر نوع فروتنی برنیامده از عزت و سربلندی را به 

دور افکنیم.
فروتنی منزلت انسان را در میان مردم باال می برد و موجب زیاد شدن 
عزت و شرف انسان در میان مردم می شود، اما تکبر، فرد را مبغوض و 
منفور می کند و چیزی بر او نمی افزاید، چنان که پیامبر)ص( فرموده 

است:»متکبر منفورترین مردم است«. )بحاراالنوار(
تفاوت زیادی است میان فروتنی برخاسته از موضع قدرت و فروتنی 
ناشی از ضعف؛ فروتنی نوع دوم یعنی ذلت همراه با احساس کوچکی، 
پستی و حقارت و فروتنی حقیقی عبارت است از خضوع برخاسته از 
احساس احترام نسبت به دیگران. زمانی که انسان احساس می کند 
بنده خوب خداوند اس��ت و فروتنی او برای برادران مؤمنش فروتنی 
برای خداس��ت، در حقیقت احس��اس عزت و س��ربلندی می کند. 

امیرمؤمنان)ع( فرموده است:»کلید شرف، فروتنی است«.
یکی از نشانه های فروتنی این است که به دیگران اجازه ندهیم در برابر 
ما اظهار ذلت و خواری کنند. از نشانه های دیگر تواضع این است که 
رفتاری چون دیگران داشته باشیم، چرا که انسان ها با یکدیگر هیچ 

تفاوتی ندارند و تمایز حقیقی فقط در ایمان است.
فروتنی را بای��د از پیامبر اس��الم)ص( آموخت، چ��ون آن حضرت 
 الگو و اس��وه ما در زندگی اس��ت. ایش��ان با فروتنی بس��یار خویش

 نه تنها نس��ل هم روزگار خود، بلکه همه بش��ریت را واداشت تا به او 
به دیده احترام بنگرند و حرمتش نهند. آن حضرت موجب زحمتی 
 نمی شد، نرمخو بود، بزرگوار، خوشرفتار و گشاده رو، پیوسته شاد بود، 
بی آن که بخندد و اندوهگین بود، بی آنکه ترش��رویی کند. در عین 
انعطاف پذیری دور اندیش بود، فروتن بود، اما نه خوار و حقیر، بردبار 
بود، اما مقاوم و تسلیم ناپذیر، ارزش و عظمت تواضع او از این رو بود 

که اشرف قوم خود و پاک ترین و متواضع ترین آنها بود.
قرآن در سوره نحل آیه 22 می فرماید:» ان اهلل ال یحب المتکبرین«. 
خداوند متکبران را دوست ندارد. خداوند تکبر و خود بزرگ بینی را 
دش��من می دارد، زیرا همچنان که تواضع زمینه دوستی را تشکیل 
می دهد، کبر زمینه پراکندگی و جدایی را ب��ه وجود می آورد. علت 
حقیقی تکبر دو چیز است: 1- احس��اس بزرگی و برتری جویی که 
این نوع افراد اندک هستند. 2- احساس حقارت و خواری، کسی که 
از این احساس برخوردار است س��عی می کند با تحمیل کردن خود 
بر دیگران آن را جبران کند، اما تواضع و فروتنی برآمده از احس��اس 

سربلندی و عزت است.

 خودرویی که  تبدیل  به  
ون  و  نیسان می شود

خودروهای آینده همیش��ه بس��یار عجیب و پ��ر کاربرد ب��وده اند. این 
 طرح ها ک��ه غالبا برای ش��رکت ه��ای بزرگ خودروس��ازی کش��یده 
می شود، بسیار پرطرفدار و جالب هس��تند. » Vincent Chan« یک 
 طراح خودرو اس��ت که تا به حال خودروهای زیادی را برای شرکت های

 Citi« مختلف طراحی کرده اس��ت. او به تازگی پروژه مس��تقلی به نام
Transmitter« را آغاز کرده اس��ت که ویژگی های منحصر به فردی 
دارد. این خودرو از چندین بخش تشکیل شده است که بخش اصلی آن 
یک خودروی تک نفره بس��یار کوچک با تنها دو چرخ است، ولی بخش 
کوچک می تواند بنا به شرایط خاص تغییر داده شود. این خودرو امکانات 
جانبی بسیار زیادی دارد، به طوری که می توان آن را بنا به شرایط، تبدیل 
به خودروی س��واری کرد یا از آن مانند وانت کار کشید یا حتی تبدیل به 
ون می شود. در قسمت انتهایی این خودرو، بخشی وجود دارد که قطعات 
اضافی به آن متصل می ش��ود و موتور الکتریکی آن نیز توان هر کاری را 
 دارد. این خودرو در آینده می توان��د به تنهایی تمام دنیا را تصاحب کند، 
چرا که از آن می توان استفاده های متفاوتی کرد و در صورتی که امکانات 

نیاز نداشته باشید، یک خودروی تک نفره بسیار باصرفه است.

مشکالت ژنتیکی، آس��یب های هنگام به دنیا آمدن و 
هزاران دلیل دیگر باعث می شود تا بچه ها از حالت عادی 
خود خارج شده و به بچه های استثنایی تبدیل شوند. این 
بچه های عجیب گاهی از مهلکه نجات پیدا می کنند، 

اما برخی دیگر زیاد زنده نمی مانند و زود می میرند. 

کوچک ترین بچه دنیا  
در سال 2006 یک بچه در 
آمریکا متولد شد که تنها 21 
هفته س��ن داش��ت. این در 
حالی است که هیچ بچه ای 
کمت��ر از 23 هفت��ه زن��ده 
نخواه��د مان��د، ول��ی این 
کودک که آملیا نام داش��ت زنده ماند. او در بدو تولد 
حتی توانایی گریه کردن را هم نداشت. آملیا در هنگام 
تولد تنها500 گرم وزن داشت، اما با چند ماه زندگی 
در دس��تگاه، از بیمارستان مرخص ش��د و هم اکنون 

زندگی خوبی دارد. 

دختر بچه یک چشم   
در سال 2006 بچه دیگری 
به دنیا آم��د ک��ه تنها یک 
چشم بر روی سرش داشت. 
 ب��ه گفت��ه پزش��کان، این 
دختر بچه هن��دی به علت 
از  م��ادرش   اس��تفاده 
قرص های  ضد سرطانی، به این ش��کل به دنیا آمده 
است. این درحالی است که برخی دیگر از پزشکان به 
این دلی��ل ایمان ندارن��د و می گویند تنها مش��الت 
ژنتیکی باعث این موضوع شده است. البته این دختر 

بچه نتوانست زیاد زندگی کند و بعد از یک روز مرد. 

پسر قورباغه ای   
در س��ال 2007 در نپ��ال 
بچ��ه ای متول��د ش��د ک��ه 
همچنان پزش��کان در مورد 
شرایط او متحیرند. این بچه 
هیچ گردنی نداشت و سرش 
بسیار بزرگ تر از بدنش بود. 
 همچنین چش��م های بس��یار بزرگی داش��ت که اورا 
بی شباهت به قورباغه نکرده بود. این بچه تنها نیم ساعت 
زنده بود، اما در همین مدت کم نیز جمعیت عظیمی را 
به سوی خود کشاند. مادر این بچه می گفت در دوران 
بارداری هی��چ دارویی مصرف نک��رده و همچنین هیچ 
مشکلی نیز نداشته است. پزش��کان همچنان به دنبال 

دریافت علت مشکل این بچه هستند. 

بچه 7 کیلویی   
 در سال 2007 و در سیبری 
بچه ای متولد شد که رکورد 
سنگین ترین بچه را شکست. 
او در زمان تول��د نزدیک به 
7/75 کیلوگرم وزن داشت. 
مادر این بچه می گوید من در 
زم��ان ب��ارداری هم��ه چی��ز می خ��وردم و بیش��تر 
کربوهیدرات مصرف می ک��ردم. اوهمچنین گفت که 
فرزند قبلی اش نیز بیش از 5 کیلوگرم وزن داشته است. 

پسر بچه سه دست   
در س��ال 2008 در چی��ن 
بچه ای به دنی��ا آمد که در 
عی��ن ناباوری س��ه دس��ت 
داش��ت. ای��ن بیم��اری که 
بسیار نادر اس��ت، بر اساس 
مش��کالت ژنتیک��ی در این 
بچه به وجود آمده بود و باعث شده بود تا با سه دست 
به دنی��ا آید. البته پزش��کان چینی بع��د از یک عمل 
سخت توانستند بازوی سوم این بچه را جدا کرده و او 

را بهبود بخشند.
 

دختر یک ساله با بدنی 80 ساله    
وجود یک بیماری و اختالل 
پوس��تی نادر در یک دختر 
بچه یک ساله چینی سبب 
شده است تا وی همانند یک 
زن 80 س��اله به نظر برسد. 
این دختر که در سال 2011 
به دنیا آمد »یوکسین« نام دارد، به سبب بیماری اش 
لقب مادر بزرگ را گرفته است. گفته می شود وی به 
یک بیماری بسیار نادر پوستی به نام »کاتیس الکسا« 
مبتالست.کاتیس الکس��ا به بافت های پوستی بدن 
 حمله ور می ش��ود و باعث چروکیدگی، ش��ل شدن 
اندام های پوس��تی و از بین رفتن س��لول های جوان 
پوست خواهد شد. این یک بیماری بسیار نادر است و 

تنها200 نفر در دنیا به آن مبتال هستند. 

پسری که سالی 5 بار می میرد   
در ش��هر گالس��کو در کشور   
اس��کاتلند پسری س��ه ساله 
زندگی م��ی کند ک��ه دچار 
س��ندرمی خاص اس��ت که 
باعث می شود قلب او ناگهان 
از کار بیفتد.قل��ب»آرون«  
معموال در هر حمله، 7 دقیقه از کار می افتد و در این مدت، 
اعضای خانواده وی که همگی برای کار با دستگاه شوک 
الکترونیکی آموزش دیدند وی را کمک می کنند. بیماری 
او که »سندرم مرگ ناگهانی« اس��ت در سه ماه گذشته 
باعث شده است تا قلب وی سه مرتبه از کار بیفتد. پزشکان 
پیش بینی می کنند که احتماال قلب این کودکان در هر 

سال، پنج  بار از کار خواهد افتاد. 
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

خواندنی

فناوری

دانستنی

اخبار کوتاه

عکس نوشت

دانش��مندان آلمانی از یک برنام��ه بلندپروازانه برای 
س��اخت یک ی��اور روباتیک انس��ان نما ب��ا عضالت 

مصنوعی در 9 ماه آینده خبر داده اند.
مهندسان آزمایشگاه هوش مصنوعی دانشگاه زوریخ 
امیدوارند که روبات »Roboy« با ارتفاع 1/2 متر که 
شبیه به یک پس��ربچه طراحی شده، بتواند در نهایت 
به بیماران و افراد مس��ن به عنوان یک یاور مکانیکی 

کمک کند.
برای کمک به حرکت این روبات، دانشمندان درحال 
طراحی تاندون های اصلی مصنوعی برای آن هستند. آنها در حال حاضر از 15 شریک پروژه 
و بیش از40 مهندس برخوردارند و امیدوارند بتوانند با استفاده از ترکیبی از شرکای تجاری 

و کمک های مالی اجتماعی بتوانند بودجه این پروژه را تأمین کنند.
این تیم امی��دوار اس��ت ک��ه Roboy بتواند به ی��ک ط��رح ابتدایی ب��رای روبات های 
خدمات رسان تبدیل شود که در کنار انس��ان ها کار کند. به گفته دانشمندان، روبات های 
خدمت رسان دس��تگاه هایی هس��تند که تا حد معینی می توانند به طور مستقل خدمات 
اجرایی را انجام دهند. از آنجایی که آنها بخش زنده خود را با مردم به اشتراک می گذارند، 

روابط دوستانه با کاربر و ایمنی، از موارد بسیار پراهمیت در این پرژوه است.
به ادعای این مهندسان، Roboy با بهره گیری از ساختار خود به عنوان یک روبات دارای 

تاندون، تا حد زیادی شبیه به انسان قادر به حرکت است.
این روبات از یک اسکلت شبیه به انسان برخوردار خواهد بود و از طریق تاندون های خاص 

مصنوعی که مشابه عضالت انسانی خم می شوند، عمل خواهد کرد.
مهندسان در حال حاضر بخش هایی از Roboy مانند سینه اسکلت مانند آن را ساخته اند 

که در خود تاندون های فنری شکل مصنوعی را جای داده است.
همچنین کارهایی بر روی دستان این روبات آغاز ش��ده که با یک پوست نرم پوشش داده 

خواهد شد تا لمس آن را برای فرد راحت تر سازد.
انتظار می رود که این فناوری در ماه مارس 2013 متولد شده و در نمایشگاه »روبات ها در 

سفر« زوریخ رونمایی شود.
این آزمایشگاه به دنبال جذب کمک های مالی برای این پروژه بوده و از جمله، پیشنهاد قرار 

دادن یک لوگو در کنار این دستگاه برای 55 هزار دالر را ارایه کرده است.

بر اساس اخبار رسیده، ش��رکای اپل در حال ساخت 
یک ساعت هوشمند  هستند که از یک صفحه لمسی 

برخوردار است.
سایت های آنالین چینی از همکاری این غول بزرگ 
رایانه با شرکت اینتل برای ساخت یک دستگاه مچی 
خبر داده اند که از یک نمایش��گر 3/8 س��انتیمتری 
برخوردار ب��وده و از بلوتوث برای برق��راری ارتباط با 
دستگاه های دیگر مانند یک آیفون استفاده می کنند.

بر اساس این گزارشات، ساعت »iWatch« از سال 
آینده به فروش خواهد رسید. وب س��ایت Tech.163 چین مدعی شده که شرکت اینتل 

یک ساعت هوشمند را برای شرکت اپل تولید کرده است.
این ساعت از یک نمایش��گر OLED 1/5 با شیشه پوششی اکسید ایندیوم قلع برخوردار 

بوده و از بلوتوث برای ارتباط با آیفون کاربر استفاده می کند.
باورها بر این است که iWatch از یک نسخه سیس��تم عامل آی او اس برخوردار بوده که 
دستگاه های آیفون و آی پد نیز با آنها کار کرده و باعث دانلود راحت تر برنامه ها برای تلفن 
همراه می شود. پخش این س��اعت همچنین می تواند به رقابت این شرکت با گوگل کمک 
کند که مدعی شده در سال آینده عینک گوگل را که یک هدست با نمایشگر بوده، به بازار 
عرضه خواهد کرد. این ش��ایعات در پی موفقیت تالش مس��تقل برای ساخت یک ساعت 
هوشمند موسوم به »Pebble« است که در فضای آنالین با پذیرش گسترده ای روبه رو شد.

مخترعان Pebble که به ادعای آنها اولین ساعت ساخته شده برای قرن 21 است، از سایت 
کیک اس��تارتر برای جمع آوری یک کمک مالی10 هزار دالری برای ساخت این فناوری 
استفاده کردند، اما در نهایت این کمک هزینه به10 میلیون دالر رسید و قرار است تولید 
این ساعت از سال آینده آغاز شود. از مزیت های این ساعت، این است که می تواند تصاویر 
جالب ساعت و برنامه های مفید اینترنتی را با آن دانلود کرد. ارتباط با این ساعت نیز از طریق 
بلوتوث بوده و با لرزش به کاربران از دریافت یک پیامک هشدار می دهد. این دستگاه برای 
موتورسواران به عنوان یک رایانه موتوری قابل استفاده بوده که با آن می توان به اطالعات 
جی پی اس روی تلفن هوشمند برای نمایش سرعت، مسافت و اطالعات مکانی دسترسی 
پیدا کرد. همچنین دوندگان نیز می توانند از اطالعات مش��ابه بر روی مچ خود برخوردار 

شوند و همچنین با آن، موسیقی پخش شده از هدست خود را تنظیم کنند.

محققان، فس��یل ی��ک جن��گل باس��تانی را در جزایر چتام 
نیوزیلند در نزدیکی قطب جنوب کشف کردند.

شانس کش��ف یک جنگل قدیمی100 میلیون ساله بر روی 
جزیره ای در شرق نیوزیلند، چش��م انداز جدیدی از حیات 

باستان را در نزدیکی قطب جنوب فراهم ساخته است.
درختان بلن��د در موقعیت حیات اصلیش��ان، گیاهان گلدار 
اولیه، میوه های کاج و حش��رات نادر و کمیاب فس��یل شده 
در سنگ، توس��ط محققان دانش��گاه موناش استرالیا کشف 

شده اند.
این کش��ف مش��خص کننده نخستین ش��واهد از حیات در 

نزدیکی قطب جنوب در طول دوره کرتاس��ه است؛ دوره ای 
که زمین در 65تا145 میلیون س��ال پیش مملو از گازهای 

گلخانه ای بود.
»جفری استیل ول« مجری این تحقیقات از دانشگاه موناش 
می گوید: این فس��یل تصوی��ری از حیات ناش��ناخته دوره 
کرتاسه است که در آن بسیاری از قاره های نیم کره جنوبی از 
جمله نیوزیلند و جزایر چتام)زیلندیا(، استرالیا، قطب جنوب 
و آمریکای جنوبی، هنوز به عنوان بخش��ی از توده خش��کی 

جنوبی گندوانا عمدتا به یکدیگر متصل بودند.
یک صد میلیون س��ال پیش، زمین در چنگ اثرات گازهای 
گلخانه ای قرار داشت، بسیار گرم شد و میزان یخ موجود در 
سیاره به جز در ارتفاعات به کمترین میزان خود رسید. در آن 
زمان س��طح آب دریاها تا بیش از 200 متر از حد کنونی باال 
آمده بود. آن دوره که هنوز دایناسورها بر روی زمین زندگی 
می کردند چندین ماه تاریکی زمستان و چندین ماه روشنایی 

تابستان بر زمین حکمفرما بود.
این پژوهش��گران می گویند هرگز پیش از این، ش��واهدی 
 درم��ورد حی��ات درنزدیک��ی قط��ب جن��وب در90 تا یک 
صد میلیون سال پیش و همچنین شرایط حیات خشکی در 

آن زمان، نداشتیم.
این کش��ف در 856 کیلومتری ش��رق نیوزیلن��د در یکی از 
دورافتاده ترین موقعیت های فس��یلی ش��ناخته ش��ده در 
نیمکره جنوبی و در حالی ص��ورت گرفت که محققان در پی 
یافتن بستر استخوانی در شمال جزیره چتام و بقایای گیاهی 

بر روی جزیره پیت در آن حوالی بودند.
تاکنون هیچ شباهت مدرنی برای این نوع جنگل های حفظ 
ش��ده در فاصله ای به این نزدیکی ب��ه قطب جنوب- 1200 

کیلومتری- مشاهده نشده بود.
این کشف گواهی است از یک نوع کامال متفاوت از اکوسیستم 
در حدود یک صد میلیون سال پیش و نشان دهنده نخستین 
چش��م انداز درمورد اس��تراتژی های خاص ای��ن گیاهان و 
جانوران برای تکامل به منظور دوام آوردن در برابر ش��رایط 
ش��دید گازهای گلخانه ای، ماه های متمادی روشنایی روز 

و ماه ها تاریکی.
این پژوهشگران می گویند این کشف به چگونگی دوام حیات 
 در زمانی که زمین ممل��و از گازهای گلخان��ه ای بود کمک 
می کند و می تواند نشان دهد چگونه گیاهان و جانوران، خود 

را برای گرمای جهانی در آینده سازگار خواهند کرد.

اپل در پی ساخت ساعت هوشمندساخت پسربچه روباتیک 

کشف جنگل 100 میلیون ساله
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تازه تری��ن آمار گمرک ای��ران حاکی از آن اس��ت که الماس 
غیرصنعتی، گرانقیمت ترین کاالی وارداتی به کشور در هفت 
ماهه سال 1391 بوده است. براین اساس در هفت ماهه سال 
جاری تنها 0/07 کیلوگرم الم��اس غیرصنعتی به ارزش 50 
هزار و 687 دالر وارد کشور شد. پالتین نیمه ساخته نیز یکی 
دیگر از گرا قیمت ترین کاالهای وارداتی به کش��ور در س��ال 
جاری بوده اس��ت، به طوری که در هفت ماهه امس��ال فقط 
س��ه کیلوگرم از این کاال به ارزش310 هزار و 951 دالر وارد 

کشور شد. انسولین و امالح آن، اسپرم گاوی و کاتالیزورهای 
به شکل تور یا شبکه از پالتین نیز از دیگر کاالهای گرانقیمت 
وارداتی به کشور محسوب می ش��وند. در هفت ماهه امسال 
149 کیلوگرم انسولین و امالح آن به ارزش11 میلیون و 335 
هزار و480 دالر،400 کیلوگرم اس��پرم گاوی به ارزش چهار 
میلیون و 332 ه��زار و 591 دالر و 83 کیلوگرم کاتالیزور به 
شکل تور یا شبکه از پالتین به ارزش سه میلیون و 155 هزار 

و 590 دالر وارد کشور شد. 

  از دیگر کااله��ای گرانقیمت وارداتی به کش��ور می توان به 
محصوالتی مانند محصوالت حیوانی غیرخوراکی، داروهای 
هورم��ون دار فاقد آنتی  بیوتی��ک دارای انس��ولین که تولید 
داخلی ندارند، دس��تگاه های کمک ش��نوایی دسته  جمعی 
برای آموزش کر و الل ها، لنز داخل چشمی، شتاب دهنده های 
ذرات، ساعت مچی غیربرقی، پارچه های تار و پودباف سفید 
شده یا نشده، دستگاه های محرک ماهیچه قلب و زیورآالت 

یا جواهرآالت و اجزای آنها از نقره اشاره کرد.

گرانقیمت ترین کاالهای وارداتی به ایران
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