
سوت پایان تصمیمات  یارانه ای مجلس

ناکامی بچه محل کی روش!

سخاوت خسرو 
شکیبایی 
در بازار موسیقی

با تصویب مجلس از درآمد پنجاه هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها

نتیجه اعتماد به پرتغالی ها

 برگزاری  کشتی
6 با مقررات سابق

 مسئوالن برای کاهش تصادفات 
جاده ای، عملیاتی عمل کنند 3

چقدر آماده تغییرات تکاملی 
نوجوانی فرزندانتان هستید؟ 8

4

5

انقالب اسالمی دنباله مسیر نورانی 
بعثت، غدیر و عاشوراست

 از جمله هدایت ه��ای خداوند که در جم��ادات جریان دارد 
گردش ماه و ستارگان بر مسیر ثابت و متحرکی است که برای 
آنها تعیین شده و عالوه بر این گیاهان و جانوران هم هر یک 
بر اساس هدایتی که برایشان در نظر گرفته شده مسیر زندگی 

را می پیمایند.

 این جام تقدیم به
 الم و شواینی

 بع��د از آن پنالت��ی عجی��ب،  دنی��ا دور س��ر بایرن 
می چرخید. قب��ل از ضرب��ه، خیال هم��ه بایرنی ها 
 تقریبا راحت بود که اشتباه تیموشچوک دیگر تکرار 
نمی شود. آخر  ش��واینی اس��تاد پنالتی بود، درست 
مثل بیش��تر آلمانی ها که هم خوب کاشته می زنند، 
هم پنالتی هایشان ردخور ندارد. شواینی مثل همیشه 

خوب ضربه زد، اما...

س: حمیدرضا نیکومرام/زاینده رود[
]عک

2

3

8 هزار و 450 نفر
2

 رد صالحیت شدند

7  بروز برخی جرائم،
 معلول کوتاهی مسئوالن است

پرونده حضور تیم ملی فوتبال بانوان ب��رای حضور در جام جهانی 
2015 کانادا بسته شد تا این بار هم یک س��رمربی پرتغالی از نوع 

بانوان، زمینه ساز ناکامی فوتبال ملی ما شود. 
دو شکس��ت در مقاب��ل فیلیپین و تایلن��د در کنار ی��ک پیروزی 
خفیف در برابر بن��گالدش با یازده گل خ��ورده و دو گل زده، تنها 
دس��تاورد هلنا کاس��تا س��رمربی تیم ملی فوتبال بانوان بود که 
بعد از ایجاد موج اس��تفاده از مربی��ان پرتغالی در فوتب��ال ایران 
 به توصی��ه هموطن خلف��ش؛ یعن��ی کارلوس ک��ی روش راهی 
ایران شده بود تا شاید کشتی طوفان زده فوتبال بانوان را به سرمنزل 
مقصود برساند، ولی هزینه های دالری فراوان در فوتبال بانوان برای 
این سرمربی پرتغالی نتیجه نداد تا بانوان ایرانی آرزوی حضور در 

مسابقات جام جهانی را به دوره بعد موکول کنند. 
کاستا از همان روزهای ابتدایی حضورش در فوتبال بانوان مانند کی 

روش عالقه بسیار زیادی به مرخصی های طوالنی مدت داشت و 
حتی برای یک دوره سی روزه هم تمرینات تیم ملی فوتبال بانوان 
را به نوعی تعطیل کرد تا به کارهای شخصی خودش برسد و با این 
کار به نوعی زمینه ساز ناکامی فوتبالیست های ایرانی در راه رسیدن 
به جام جهانی شد. هلنا کاستا که تا قبل از قرارداد بستن با تیم ملی، 
حضورش با اما و اگرهای زیادی همراه بود، پس از آغاز کار رسمی با 
فدراسیون، حدود 6 ماه تمرینات تیم ملی را زیر نظر گرفت و حتی 
در اسفند ماه گذشته هم دست به انجام تغییرات فراوان در کادر فنی 
تیم ملی زد تا با این کار سلطه خودش در فوتبال بانوان را بیشتر کند.

کاستا تا قبل از این مس��ابقات در دیدارهای رسمی، حضوری 
در فوتبال ملی ما نداش��ت و با چند بازی دوستانه و تورنمنت 
روسیه، راهی مسابقات آسیایی بنگالدش شد تا با صعود به جام 

جهانی فوتبال...

 هتاکی و اهانت نسبتی با 
منش سعید جلیلی دارد؟

مهار تیراندازی   یک جوان 
شیشه ای در اصفهان

نامه تشکر نمایندگان 
ملت  از شورای نگهبان

 »کلید شکسته« 
در جیب کیمیایی است

 ذوب آهن نباید
به پلی آف می رفت
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را از پا درآوردن
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م الف: 2552

زاینده رود حق حق آبه دارد 

اقتصاد ایران رتبه 140 دنیا را دارد

»کارنامه چهل ساله«

+Book

در همایش ملی پایداری آب در زاینده رود مطرح شد

80 درصد از کارگران استخدام قرار دادی هستند

بنفش؛ رنگ انتخاباتی 
حسن روحانی 2

سامان دهی قیمت 
وظیفه دولت است 48

پنج راه هکرها برای کشتن 
5انسان ها در زمین و آسمان! 

برقراری ارتباط با آمریکا از 
اختیارات رهبری است

بررسی سینمای بدنه با حضور
»دزدان خیابان جردن«

حق انتخاب برای هر کس در دنیا محترم است، ولی این مسأله 
در نظام جمهوری اس��امی ایران یک تکلیف اس��ت؛ چراکه 
دشمن، نظام و کش��ور را احاطه کرده است و حضور مردم در 

انتخابات می تواند دشمن را به عقب براند.

3 همایش ملی پایداری آب در زاینده رود به همت شهرداری اصفهان و 
با حضور اساتید دانشگاهی در مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
برگزار شد. در این همایش، محس��ن رنجبرمعاون خدمات شهری شهرداری 

اصفهان،  صفوی رییس پژوهشکده آب و فاضاب استان اصفهان و ...

نخبگان در ایجاد خلق 
حماسه باید ایفای نقش 

کنند

نخب��گان باید نس��بت ب��ه مباح��ث اصل��ی جامعه 
احس��اس مس��ئولیت کرده و در ایجاد خلق حماسه 
سیاس��ی و اقتصادی بای��د ایفای نقش کنن��د. بنیاد 
 نخبگان متشکل از قشر جوان است و جوانان در این 
حماس��ه ها وظیفه س��نگین تری دارند؛ چ��را که از 
نیروهای پرکار جامعه هس��تند. نخب��گان متفاوت از 

همه اقشار جامعه هستند و...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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چرا نباید در هواپیما
 تصمیم گرفت؟8

برگزاری نخستین سمپوزیوم ملی 
فیزیولوژی در روانشناسی3

 همایشی با عنوان تجلیل از کارگران به مناسبت روز کارگر در 
اصفهان برگزار شد. در این همایش حسن رحمانی دبیر جامعه 
کارگری اس��تان اصفهان و حمیدرضا فوالدگر نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اس��امی به ایراد سخن پرداختند 

که در ادامه می خوانید:
  اگر کارگران نباش��ند، جامع��ه فلج خواهد ش��د. در صورتی 
که امنیت ش��غلی کارگران مورد توجه ق��رار نگیرد، موجبات 
اضمحال اقتصاد کش��ور فراهم می آید. در چند سال گذشته 
با محرومیت ها و مشکات بس��یاری روبه رو بوده اند. این قشر 
زحمتک��ش جامعه در س��ال های اخیر مورد ظل��م و جفا قرار 
گرفته اند و ش��رایط زندگی آنها، هر روز س��خت تر از روز قبل 

می شود. 

پیش از این 80 درصد از کارگران فعال در یک حوزه صنعتی، 
 به صورت اس��تخدام رس��می فعالیت می کردند ام��ا اکنون، 
80 درصد به صورت قرارداد موقت اقدام به فعالیت می کنند که 
این موضوع موجبات نارضایتی را هم از سوی کارفرمایان و هم 

از سوی کارگران فراهم آورده است. 
در ش��رایط کنونی، صف های دریافت بیمه ها و مستمری های 
بیکاری بس��یار طوالنی تر از صف های تش��کیل شده برای کار 

است. 
متأسفانه در حال حاضر ش��اهد اخراج دسته  جمعی کارگران 
از برخی مجتمع ها و شرکت های صنعتی هستیم که البته این 

موضوع، آینده مطلوبی را برای آنها ایجاد نمی کند.
4

مشایی یک پوپولیست 
و فرصت طلب است

تحقق حماسه اقتصادی در
 گرو تحقق حماسه سیاسی

 افزایش 8 درصدی 
زنان مبتال به ایدز

جنگ قانون و قدرت 
در فوتبال اصفهان

جهالت مدرن جایگاه 
اصلي زن را تنزل داده 

است 
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اصفهان، شهر معین در آبگرفتگی پس از تهران

 هراس دشمنان از عبارت 
»بیداری اسالمی« است 

 » ائتالف های سیاسی
  در

 جمهوری اسالمی ایران« 

»بیش از 150 مورد آب گرفتگی معابر اصفهان داشتیم«
مدیریت متمرکز حاکم نمی تواند 
تمام مشکالت کشور را حل کند   3

 ۴۸ گروگان ایرانی همچنان
24 در سالمت کامل به سر می برند

3

 حمایت از رسانه ها 
5به سبک جدید 

اگر به بیداری اسالمی قائل  نیستید، 
به صراحت بیان کنید 

سوت جام حذفی با وجود مخالفت 

تکرار دوئل اصفهان و خوزستان

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شللورای اسللامی در نامه ای سرگشاده 
خطاب به رییس جمهور از اظهارات روز گذشته وی درباره بیداری اسامی انتقاد کرد. در 
ادامه بخشی از این نامه را می خوانید: »با اهدای سام و آرزوی توفیق برای جناب عالی، 
به عرض می رساند بیانات حضرت عالی در اجاس جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها و 

بیداری اسامی، مغایر اهداف و فلسفه برگزاری این اجاس به نظر می رسید.

 » بی خود و بی جهت«
  روی پرده است

»بی خود و بی جهت« تازه ترین فیلم عبدالرضا کاهانی  
 اسللت که پس از شللانتاژهای خبری -که وی در مقام 
تهیه کننده، نویسنده و کارگردان به راه انداخته بود- به 

چشم آمد و به نوعی مشهور شد.
او در اولین فیلللم تلخ و اندوه بللارش »20« با بازیگران 
مشهور و خوش سابقه ای چون پرویز پرستویی، علیرضا 
خمسه، حبیب رضایی و  مهتاب کرامتی همکاری کرد؛ 
فیلمی که قابلیللت برانگیختن همللدردی مخاطب را 
داشت و کاهانی را به عنوان کارگردانی اجتماعی مطرح 
سللاخت. در اثر بعدی اش »هیچ« به سللراغ داسللتانی 

عجیب و کم نظیر رفت؛ 

س: مهر[
]عک
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ذوب آهن را من قهرمان کردم
6

 به تیم پاداش می دهند!

برنامه های دینی و معرفتی در رأس 
برنامه های صداوسیما قرار بگیرد7

رهبر معظللم انقاب اسللامی در دیللدار صدها تن از اسللتادان، 
 نخبگان و اندیشمندان شرکت کننده در اجاس جهانی »اساتید 
دانشگاه های جهان اسام و بیداری اسامی«، ضمن تبیین اهمیت 
عنوان »بیداری اسامی«، تحلیلی جامع درخصوص جایگاه اسام 
و شریعت اسامی و همچنین مردم در کشورهای انقاب کرده و 

آسیب ها و خطرات پیش روی آنها ارایه کردند. 
ایشان با اشللاره به نقش خواص و اندیشمندان جامعه در سعادت 
 و نجات ملللت ها، تأکید کردنللد: از این منظر، اجاس »اسللاتید 
دانشگاه های جهان اسللام و بیداری اسامی« از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است.رهبر انقاب اسامی شللرط اصلی نقش آفرینی 
اساتید، نخبگان و فرزانگان برای حرکت جامعه به سمت سعادت 
و نجات را اخاص، شجاعت، هوشیاری، کار و تاش و نبود طمع 

دانستند و خاطرنشان کردند: بیداری اسامی و رسوخ این بیداری 
در امت اسللامی، حادثه بزرگی اسللت که امروز دنیا با آن مواجه 
و در برخی کشللورها نیز منجر به انقاب و تغییر رژیم های فاسد 
شده است. حضرت آیت اهلل خامنه ای، بیداری اسامی را عمیق و 
گسترده خواندند و با اشاره به هراس دشمنان از عبارت »بیداری 
اسامی«، افزودند: آنها تاش بسیاری می کنند تا عنوان »بیداری 
اسللامی« برای حرکت عظیم کنونی در منطقه به کار نرود؛ زیرا 
دشمنان از بروز اسام حقیقی و واقعی به شللدت وحشت دارند. 
ایشان تأکید کردند: آنها از اسللام برده دالر، اسام غرق در فساد 
و اشللرافی گری و اسللامی که در توده مردم امتداد ندارد، نگران 

نیستند...
2

 اصفهان
 به جشنواره فجر نرسید

کیومرث پوراحمد 
در دادگاه

اصالح قانون انتخابات 
راهگشای امور کشور است

 صنعت کفش
 صنعتی سبز است

توصیه هایی برای 
موفقیت زنان در جامعه
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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سوت قطار شهری  کی در گوش اصفهان می پیچد؟

اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری چرا جنجالی شد؟

مرد فوالدین 
در برابر سینما 

+Poster
وعده رییس جمهور به شهردار اصفهان

اختالف ها ادامه دارد

راه حل سوریه، نظامی 
نیست 2

 عرضه طالی 14 عیار 
منتفی شد 46

3

IOC هشدار  نهایی 
5تعلیق جدی تر از همیشه

 ورود جدی پلیس برای 
کاهش آلودگی

در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت در اصفهان مطرح شد؛

فعالیت 320 واحد قطعه سازی خودرو در اصفهان

فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان با بیان این که 
این فرماندهی برنامه های ویژه ای برای کاهش آلودگی هوا 

دارد، اظهار کرد: یکی از راهکارها اجرای طرح زوج و فرد 
خودروهاست.  این طرح که از دو سال پیش در کالنشهر 

اصفهان به اجرا در آمده با قوت و شدت بیشتری...

 کی روش 
لیگ را خراب کرد!

دوازدهمین دوره مس��ابقات لیگ برتر فوتبال ایران در 
حالی با برگزاری 153 مسابقه به ایستگاه نیم فصل رسید 
که بر خالف دوره های قبلی باید لیگ امسال را تورنمنتی 
جداگانه نسبت به لیگ های قبلی دانست. حضور تیم ملی 
در رقابت های مقدماتی جام جهانی و خرده فرمایشات 
کارلوس ک��ی روش تقریباً لیگ را از رون��ق خارج کرد و 
 تعطیالت ح��دودا 20 روزه در بین هفت��ه های مختلف 

لیگ باعث شد جذابیت این مسابقات کاهش پیدا کند. 

سنا[
س: ای

]عک

12

4

شکار پهباد جاسوسی آمریکا 
7

توان دفاعی ایران را نشان داد

اخراجی های ذوب آهن 
در نیم فصل6

بحث اصالح قانون انتخابات بحث داغ هفته گذش��ته مجلس 
شورای اسالمی بود. بحث بر س��ر اصالح قانون انتخابات بحث 
تازه ای نیس��ت. این بحث در ادوار گذش��ته مجلس نیز مطرح 
ش��ده، اما هربار با مخالفت های��ی روبه رو بوده ک��ه مانع از به 
ثمر رس��یدن آن ش��ده اند. با این وجود، نمایندگان مجلس بر 
تصویب این طرح اصرار داش��تند. پیش از این وقتی جزئیاتی 
از طرح اصالح قانون منتش��ر شد، س��خنگوی شورای نگهبان 
اعالم کرد که ب��ا این تغییرات مخالفت خواه��د کرد، اما پیش 
از تصویب کلیات این طرح رییس مجلس جلس��ه ای با رییس 
و حقوقدانان ش��ورای نگهبان در ای��ن زمینه برگ��زار کرد تا 

ابهامات دراین باره را رفع کند. با این وجود، این طرح در خود 
مجلس نیز موافقان و مخالفان زیادی داش��ت. روز یکش��نبه 
هفت��ه گذش��ته )12 آذر( طرح اص��الح قان��ون انتخابات در 
 مجلس مطرح ش��د و کلی��ات آن به تصویب رس��یدتا مجلس 
یک ق��دم به تغیی��ر قانون انتخاب��ات نزدیک تر ش��ود. جالب 
اینجاس��ت که در حالی نمایندگان مل��ت در مجلس در حال 
تصویب کلیات طرح اصالح قان��ون انتخابات بودند که محمود 
احمدی ن��ژاد در همایش قوه مجریه در قانون اساس��ی به این 

طرح تاخت و آن را مغایر با قانون اساسی عنوان کرد.
2

 ایران نقش مؤثری در  
پیروزی فلسطین داشت

 ۳ وزنه بردار اصفهانی 
در اردوی تیم  ملی

مشارکت مردم، چاره ساز 
احیای بافت فرسوده

احتمال ثبت یک رکورد جدید 
در حداقل حقوق سال ۹۲

 هر روز تعطیلی
 800 میلیارد خسارت
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آزمايشگاه كنترل مـــواد غذايي 
معــاونت غدا و داروي دانشگاه 
گفت:  تهران  پزشكي  علـــوم 
مصرف زياد سوسيس و كالباس 
كه براي ماندگاري بيشتر به آن 
براي  مي شود  افزوده  نيترات 

سالمت دستگاه گوارش مناسب نيست و از طرفي مصرف بيش از حد 
آن مي تواند منجر به ايجاد سرطان شود. روابط عمومي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، مصرف نوشابه هاي گازدار و حضور كمرنگ 

گروه شير و لبنيات در برنامه...

ــد از درگيری با  ــه بع جوانی ك
دختری جوان او را به قتل رسانده 
و جسدش را به آتش كشيده بود، 
با حكم دادگاه به قصاص محكوم 
شد. صبح روز چهارم ارديبهشت 
ماه امسال زن ميانسالی با حضور 

در كالنتری مدعی شد دخترش به نام مينا از روز گذشته برای ثبت نام در 
باشگاه بدنسازی از خانه خارج شده ولی...

سوسيس و كالباس، سرطان زا است

قصاص قاتلي كه به خاطر ترس
جنازه را به آتش كشيد

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

سخنگوی اقتصادی دولت:
شاخص تورم از آذرماه 
کاهش می یابد
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 جامعه    صفحه 4

20 درصد از کارگاه های صنایع دستی تعطیل شدند

هنر اصفهاني ها  در اسارت چين!
صفحه5

مدير كل امور روستايي چهارمحال 
ــتا در  و بختياري گفت: 52 روس
شهرستان هاي هفتگانه اين استان 
فاقد راه مناسب روستايي هستند. 
ــزود: 669  ــي اف ــوش رضاي داري
ميليارد و 900 ميليون ريال اعتبار 

ــت تا اين تعداد روستا از راه مناسب روستايي برخوردار شوند.  الزم اس
وي اظهارداشت: امسال 11 ميليارد ريال از اعتبارات نهضت آسفالت به 

اين روستاها تخصيص يافت...

52 روستاي چهارمحال و بختياري 
فاقد راه مناسب است

 آیین تندرستی    صفحه 6

رئیس دیوان عدالت اداری خبرداد:
5 قاضي، مأمور بررسی پرونده بقائي

 اقتصاد    صفحه 3

آفتابی شدن 
شمس در اصفهان 

و آغاز شایعات جدید
ــند اصفهان در پايان هفته  تيم فوتسال گيتي پس
پنجم ليگ برتر با 15 امتياز بر صدر جدول تكيه 
زده است. اما در ديدار آخر اين تيم آنچه كه مورد 
ــاگردان عليرضا  توجه قرار گرفت اين بود كه ش
ــاري تن به  ــت مقابل راه س افضل در نيمه نخس
ــر چند فرصت هاي  ــاوي بدون گل دادند، ه تس
مناسبي براي گشودن دروازه حريف داشتند، اما 
بين نيمه حسين شمس سرمربي سابق كشورمان 
ــت و در پايان  ــندي ها رف ــه رختكن گيتي پس ب
مسابقه نماينده اصفهان با حساب 6 بر يك زمين 
ــال  ــرك كرد عليرضا افضل در فوتس ــازي را ت ب
كشورمان مربي بزرگي محسوب مي شود و حتي 
ــت يافته  با فوالد ماهان به قهرماني ليگ برتر دس
ــال گذشته  ــت. اين مربي اصفهاني نيز در س اس
ــتر  ــكاندار تيم فيروز صفه اصفهان بود و بيش س
بازيكنانش اصفهاني و ناشناس بودند كه در پايان 
عليرضا افضل چند بازيكن جوان از جمله مهرداد 
ــفي، قدرت بهادري و حسن  جابري، حميد يوس
ــي كرد. اما  ــال معرف ــي را به جامعه فوتس لوالك
صحبت اينجاست كه عليرضا افضل با اين سابقه 
ــين شمس  ــان در امر مربيگري چرا حس درخش
ــاني هاي  ــه رختكن تيمش برود و كهكش بايد ب

گيتي پسند را به آرامش دعوت كند.
ــال پيش زماني كه علي طاهري مديرعامل  دو س
ــي ديگر از  ــين افضلي يك ماهاني ها بود و حس
ــرمربي كنوني ماهان نيز هدايت  مربيان جوان، س
ــم را به مقام  ــت، اين تي ــن تيم را برعهده داش اي
قهرماني جام باشگاه هاي آسيا رساند اما در طول 
مسابقات حسين شمس از روي سكوها نظاره گر 
ــازي ماهاني ها بود و عنوان مديرفني اين تيم را  ب
ــان قهرماني ماهان به  ــيد كه در پاي يدك مي كش
ــابق كشورمان رقم خورد و نام علي  نام مربي س
طاهري و حسين افضلي با وجود حسين شمس 

محو شد...
صفحه 7

در صورت صدور مجوز؛

بزرگ ترین كنسرت اركستر سمفونيک در اصفهان

 پیرو آگهی مورخ 1392/02/12 مندرج در روزنامه نسل فردا، بدینوس��یله از کلیه مدیران محترم 
واحدهای منطقه مستر در شهرستان اصفهان جهت تش��کیل مجمع مدیران و انتخاب نمایندگان 
کارفرمایان در هیاتهای حل اختالف شهرستان اصفهان دعوت بعمل می آیذد تا در صورت تمایل به 
شرکت در مجمع مدیران به منظور انتخاب نمایندگان کارفرمایان درخواست کتبی خود را همراه با 
مستندات و مدارک موید شرایط مندرج در تبصره های ماده 11 آئین نامه مصوب 87/09/02 مقام 
محترم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی )به ش��رح ذیل( کتبا به اداره تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 

شهرستان اصفهان تسلیم و سپس جهت رای گیری در زمان و مکان زیر حضور بهم رسانند:
مکان: باشگاه کارگران اصفهان واقع در چهار باغ باال – روبروی بیمارستان شریعتی 

زمان: روز یکشنبه تاریخ 1392/03/12 ساعت 9 صبح 
تبصره 2 ماده 11: هر یک از کارگاههای مذکور در منطقه صرفا می تواند یک نفر از مدیران خود را 

برای شرکت در مجمع مدیران معرفی نماید.
تبصره 3 ماده 11: موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی 
چنانچه خود راسا و بدون دخالت پیمانکار از خدمت کارگران مشمول قانون کار استفاده نمایند الزم 
است باالترین مقام دستگاه یا مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره را به منظور شرکت در مجمع 

کتبا معرفی نمایند.
اسامی نامزدهای واجد شرایط:

سعید اس��ماعیلی کرکوندی، 2- مهدی اصولی. 3- سعید افش��اری. 4- مهرداد بزرگزاده. 5- سید 
مجتبی حسینی بهشتیان. 6- محمدرضا خواجه زفره ئی. 7- ناصر رضایی. 8- علی اصغر رضایت. 9- 
بهزاد زندیان. 10- امیر سعادتی. 11- مرتضی سلیمی خوزانی. 12- سید فریدون صابری. 13- عباس 
عاصمی زواره. 14- علی عسگری. 15- محسن قاری پور. 16- علی کرم پور. 17- محمود لشکری. 
18- حسین مس��تاجران. 19- عبدالرس��ول مطیعی دهنوی. 20- نادر ناظریان جزی. 21- یداله 

نصراصفهانی. 22- محمدرضا نیل فروشان.
رای دهندگان می توانند به حداکثر 12 نفر از افراد فوق رای دهند. 92/03/04

منظور از مدیران واحدهای منطقه، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل یا مدیران مسئول کارگاههای 
مشمول قانون کار که دارای شخصیت حقوقی هستند، می باشد.

آگهی انتخابات نمایندگان کارفرمایان در
 هیات های حل اختالف شهرستان اصفهان 

غالمعلی قادری 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 



چهره روزیادداشت

نامه تشکر نمایندگان ملت 
از شورای نگهبان

بیش از۲۰۰ ت��ن از نمایندگان مجل��س با امضای نام��ه ای از اقدام 
عالمان��ه، حکیمانه، عادالن��ه و قاطعانه ش��ورای نگهب��ان در احراز 

صالحیت نامزدهای ریاست جمهوری تقدیر کردند.
 نماینده مش��هد در مجلس با بیان این که امام )ره( می فرمایند هر 
کس با ش��ورای نگهبان مخالفت کند  مفس��د اس��ت، اظهار داشت: 
نامزدهایی که در این زمان احراز صالحیت نش��دند، از رأی شورای 
نگهبان تمکین کردند، اما کس��انی راه را اش��تباه رفتند و نامه هایی 
نوشتند، س��خنانی به زبان آوردند  واصول انقالب اسالمی و وصیت 

امام)ره( را نادیده گرفتند.

تحویل انبوه سکوی پرتاب 
موشک های دوربرد زمین به زمین

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت 
دفاع، همزمان با خجسته ایام سالگرد عملیات ظفرمند بیت المقدس 
و حماسه جاوید فتح خرمشهر، طی مراسمی با حضور سردار احمد 
وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سردار سرتیپ امیر 
علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای س��پاه پاسداران، تحویل 
انبوه سکوی پرتاب )النچر( موشک های دوربرد زمین به زمین توسط 
س��ازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع، به نیروی هوافضای س��پاه 

پاسداران انقالب اسالمی صورت گرفت.

 تکذیب خبر کناره گیری عارف
 به نفع روحانی به درخواست خاتمی

خبر رایزنی خاتمی با محمدرضا ع��ارف معاون اول دولت اصالحات 
و از کاندیداه��ای یازدهمی��ن دوره انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری 
 برای کن��اره گی��ری وی از انتخابات به نفع حس��ن روحانی تکذیب 

شد.
  دفتر محمد خاتمی در پی انتشار خبری از سوی یکی از پایگاه های 
اطالع رس��انی مبنی بر کناره گیری محمدرضا عارف به نفع حس��ن 
روحانی در پی رایزنی رییس دولت اصالحات، این خبر را کذب محض 
دانست و تأکید کرد که هیچ توصیه ای از سوی خاتمی به محمدرضا 

عارف برای کناره گیری از عرصه انتخابات انجام نشده است.

 سخنرانی رهبر انقالب
 در مراسم ۱۴خرداد

 انصاری دبیر ستاد بزرگداشت حضرت امام خمینی )ره( با بیان این 
ک��ه مراس��م س��الگرد ارتح��ال ام��ام خمین��ی )ره(14خ��رداد 
امس��ال از س��اعت9 صب��ح ب��ا قرائ��ت ق��رآن کری��م و ع��زاداری 
مداح��ان و ع��زاداران آغ��از می ش��ود، گف��ت: در ادام��ه مراس��م، 
س��خنرانی س��ید حس��ن خمینی را خواهیم داش��ت و ب��ا حضور 
میلیون ه��ا انس��ان ش��یفته، ه��زاران نف��ر از میهمان��ان خارجی، 
 مس��ئولین سیاس��ی و فرهنگ��ی نظ��ام، اعض��ای بی��ت ام��ام 
خمینی )ره( و صدها خبرنگار داخلی و خارجی به استقبال سخنان 
رهبر معظم انقالب می رویم که ایشان همه ساله ملت ایران و مشتاقان 

امام راحل را از سخنان خود بهره مند کرده اند.
 وی با بیان این که به دلیل محدودیت و مش��کالت ناشی از ساخت 
وساز حرم، مراس��م روز قبل و روز بعد از 14 خرداد برگزار نمی شود، 
گفت: البته درهای حرم در روزهای 13، 14 و 15 خرداد برای مردم 
و عزادارانی که از شهرستان ها حضور می یابند،  باز است، اما حرم امام 

راحل امسال در این روزها برنامه رسمی ندارد.

اخبار کوتاه 

انقالب اسالمی دنباله مسیر 
نورانی بعثت، غدیر وعاشوراست

از مراجع عظام تقلید   
آیت اهلل نوری همدانی 

  از جمل��ه هدایت های خداوند ک��ه در جمادات جری��ان دارد گردش 
 ماه و س��تارگان بر مس��یر ثابت و متحرکی اس��ت که این هدایت ها 
برای آنها تعیین ش��ده و عالوه بر این، گیاهان و جان��وران هم هر یک 
بر اس��اس هدایتی که برایش��ان در نظر گرفته شده مس��یر زندگی را 

می پیمایند.
 در فرهنگ اسالمی نمی توان 
 ه��ر کس��ی را اس��تاد و عالم 
نامید زی��را کس��ی می تواند 
این مقام را داش��ته باش��د که 
با خداون��د در ارتب��اط بوده و 
 رفتار و گفت��اری هماهنگ با 
اعتقاد به توحید و نبوت داشته 

باشد.
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آزادی انتخابات در ایران بدون تردید بیشتر از آمریکاست

عالءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که احزاب درآمریکا 
حضور افراد در انتخابات را فیلتر می کنند، گفت: اظهارات جان کری در خصوص انتخابات در ایران و شورای 
نگهبان برای خوشامد صهیونیست هاست و آزادی در انتخابات در  ایران بدون تردید از آمریکا بیشتر است.

فرصت یک هفته ای 
برای متهمان کهریزک

 پیام  حوادث خرداد 
راه روشن آینده است

سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران گفت: متهمان پرونده کهریزک یک 
هفته فرصت دارند تا الیحه خود را به دادگاه ارایه دهند. قاضی محسن افتخاری 
در گفتگو با مهر اظهار داش��ت: دو طرف پرونده یک هفته فرصت دارند لوایح 
خود را به دادگاه ارایه دهند و پس از آن، هیأت مستشاری وارد شور شده و در 
این زمینه تصمیم گیری می کنند. وی افزود:  اگر قضات تشخیص دهند که 
 باید وارد شور شوند ختم رسیدگی را اعالم کرده و شور برای صدور حکم آغاز 
می شود. سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران همچنین در خصوص ارایه 
لوایح از سوی متهمان گفت: از این موضوع اطالع ندارم و انتشار برخی اخبار از 
سوی من درباره این که هیچ کدام از متهمان لوایحی نداده اند، صحت ندارد. 
سعید مرتضوی ساعت1۲روز شنبه با حضور در شعبه 76 دادگاه کیفری استان 

تهران الیحه دفاعیه خود را به رییس شعبه ارایه کرد.

رییس جمهور با اشاره به حادثه خیز بودن ماه خرداد گفت: پیام حوادث خرداد 
راه روشن آینده است. 

محمود احمدی نژاد ضمن افتتاح س��ه پروژه ارتباطاتی در شرکت ارتباطات 
زیرساخت در گفتگویی به صورت ویدئو کنفرانس با سفیر ایران در سوریه اظهار 
داشت: اتفاقاتی که در خردادماه افتاده، همواره اتفاقات بزرگی بوده است. امام 
)ره(نیز اشاره دارند که» انتظار فرجش نیمه خرداد کشم« و خودشان نیز در 
خردادماه به آسمان پر کشیدند. پیام حوادث خرداد راه روشن آینده است. وی 
با اشاره به حوادث سوریه ابراز امیدواری کرد که در آینده، جهانی فارغ از ستم 
و ظلم و سرش��ار از مهربانی و کرامت برای انسان ها داشته باشیم و با برگزاری 
انتخابات آزاد و احترام به حقوق مردم و کنار گذاشتن سالح در سوریه، شاهد 

همبستگی و یکپارچگی سوریه باشیم.
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باید این س��ؤال را مطرح کرد که اگر این افراد و رسانه هایشان 
حامیان جلیلی هستند، پس اخالق انتخاباتی که باید رعایت 
کنند کجاست؟ نسبت اینان که به ستادهای جلیلی هم رفت 
و آمد می کنند و در گیر فعالیت رسانه ای برای او هستند با وی 
چیست؟ با این حس��اب این افراد و رسانه هایشان توسط خود 

ستادهای متبوعشان تخطئه می شوند؟!
همه نیروهای انقالب بر این امر متفقند که ورود سعید جلیلی 
به انتخابات ریاست جمهوری می توانست فضایی سالم را برای 
تضارب آرا ایجاد کند؛ فضایی ک��ه در آن تا حد ممکن اخالق 
انتخاباتی رعایت ش��ود. س��عید جلیلی   فردی سلیم النفس 
و مؤمن تلقی می ش��ود و اخالق مداری او نی��ز صادقانه به نظر 
می رسد، اما این روزها رس��انه هایی که خود را مدعی حمایت 
از ایشان می دانند به نحو دیگری عمل می کنند. این در حالی 
است که ستاد حیات طیبه جلیلی در بخشی از منشور تبلیغاتی 
خود برای حامیان جلیلی روند انتخاباتی و اخالق گرایی در آن 

را مورد تأکید قرار داده است.
در بند س��وم و چهارم این ش��یوه نامه تبلیغاتی این گونه آمده 

است:
3� ثبات دکتر جلیلی با نفی دیگران حاصل نمی شود. هرگونه 
تهمت، غیب��ت، پرخاش، توهین و تولی��د هرگونه محصوالت 
تبلیغِی تخریبی نس��بت به دیگر کاندیداهای انتخاب ممنوع 

است.
4� هرگونه تبلیغ��ات بدون محتوا، اغوا کنن��ده، تحکم آمیز و 

متکی به وعده های بی اساس ممنوع است.
از بندهای فوق به روشنی معلوم است که روش و شیوه تبلیغاتی 
حامیان جلیلی باید بر اس��اس مش��ی فوق باش��د. همان طور 
که در ابتدای این منش��ور آمده اس��ت: »بدیهی است رعایت 
 ای��ن روش تبلیغاتی به معن��ای اعتقاد ب��ه ارزش های اصیل 
انقالب اس��المی و حمایت ازدکتر سعید جلیلی و تخطی ازآن 
به منزله خروج ازجرگه طرفداران ایش��ان است. همه برادران 
هم سنگر درس��تادهای مردمی دکتر سعید جلیلی موظف به 
 صیانت ازاین اصول و تذکر ک��ج روی ها و غفلت های احتمالی 

هستند.«
اما آیا امروز برخی رس��انه ها ک��ه به حمای��ت از جلیلی روی 
آورده اند، چنی��ن مش��ی ای را رعایت می کنند؟ س��ایت ها و 
نش��ریاتی که رفت��ار هتاکان��ه و پرخاش گرایان��ه از خود بروز 
می دهند و به تخری��ب رقبا و کاندیداهای دیگ��ر می پردازند، 
چه نسبتی با س��عید جلیلی دارند؟ حمایت آنان باطل است یا 

نسبتشان با جلیلی؟!
س��ایت هتاک جریان پایداری در اقدام جدید مطالب موهنی 
را درباره ش��هرداری تهران و رویکرد فرهنگی آن انتشار داده 
اس��ت. مطالبی که بعید نیس��ت مصداق تهمت و توهین هم 

تلقی شود. این اقدام البته در هفته نامه دیگر گروه پایداری هم 
صورت گرفته و تخریب جریان منتس��ب به شهردار تهران در 

آن جلوه یافته است.
باید این س��ؤال را مطرح کرد که اگر این افراد و رسانه هایشان 
حامیان جلیلی هستند، پس اخالق انتخاباتی که باید رعایت 
کنند کجاست؟ نسبت اینان که به ستادهای جلیلی هم رفت 

و آمد می کنن��د و در گیر و 
دار فعالیت رس��انه ای برای 
او هس��تند با وی چیست؟ 
با این حس��اب ای��ن افراد و 
رسانه هایش��ان توسط خود 
متبوعش��ان  س��تادهای 

تخطئه می شوند؟!
این سایت هتاک البته امروز 
دس��ته گل های جدیدی را 
نیز ب��ه آب داده اس��ت و با 
نش��ر فیلمی از ی��ک اتفاق 
 غی��ر مترقب��ه در یک��ی از 
س��خنرانی ه��ای قالیباف 
که ممکن اس��ت  در فضای 
انتخاب��ات ب��رای ه��ر فرد 
دیگ��ری نیز حادث ش��ود، 
برگ جدیدی از بی تقوایی و 

نفاق و تحجر را به نمایش گذاشت.
پیش تر همین سایت که در طول هفته های اخیر بارها و بارها 
به اقدامات تخریبی و غیر اخالقی علیه کاندیداهای ریاس��ت 
جمهوری پرداخته، در  مطلبی مش��ابه، یک گاف اساس��ی را 
مرتکب شد و پس از واکنش سایت »فردا« مجبور به حذف آن 

از خروجی خود شد.
این سایت که به ارگان تحجر معروف است در حرکتی عجیب 
و خنده آور، پیامک های ارسالی توسط ستاد هواداران قالیباف 

را به شرکت بهره برداری مترو ربط داد!
این تهمت در حالی زده شده بود که با بینایی در حد متوسط 
هم مغایرت شماره عکس سمت راس��ت با تصویر سمت چپ  
آشکار بود.گفتنی اس��ت تاکنون به علت رعایت برخی مصالح 
از پیگیری حقوقی این مقوالت پرهیز شده بود، اما با توجه به 
از حد گذشتن این اقدامات سخیف،  دکتر مظفر رییس ستاد 
انتخاباتی قالیباف در این خصوص و موارد مشابه، پیگیری های 

حقوقی الزم را انجام خواهد داد. 

وقتی خودشان، خودشان را رد می کنند

ایران می تواند برکرسی  آیا هتاکی و اهانت، نسبتی با منش سعید جلیلی دارد؟
دبیرکلی اوپک تکیه بزند

عضو هیأت رییس��ه کمیس��یون انرژی مجلس، با اشاره به 
رقابت ایران، عراق و عربس��تان برای کسب دبیرکلی اوپک 
گفت: ایران در تولید و اس��تخراج نف��ت از جایگاه باالیی در 
جهان برخوردار است، لذا دبیرکلی اوپک حق کشورمان بوده 
و  رسیدن به این سمت نیاز به تدبیر و مدیریت سیاسی دارد.

موسی احمدی با اشاره به این که ایران جایگاه بسیار مهمی در 
بین کشورهای صادر کننده نفت دارد، گفت: وزارتخانه های 
نفت و امورخارجه با انجام رایزنی های مناسب و دیپلماسی 
فعال می توانند ایران را به کرس��ی دبیرکل��ی اوپک نزدیک 
کنند. نماینده مردم دیر، کنگان و جم در مجلس، با بیان این 
که کرسی دبیرکلی اوپک حق ایران اس��ت، افزود: ایران در 
تولید و استخراج نفت از جایگاه ممتازی در جهان برخوردار 
است، لذا دبیرکلی اوپک حق کشورمان بوده و رسیدن به این 

سمت نیاز به تدبیر و مدیریت سیاسی دارد.

جریمه حق بیمه کارفرمایان 
مدیون بخشیده می شود

به منظور تس��هیل وصول مطالبات مع��وق )بدهی های 
قطعی تا اس��فند ماه139۰( به سازمان تأمین اجتماعی 
اجازه داده می شود جریمه حق بیمه کارفرمایان مدیون 
واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی مشروط به این که 
حداکثر تا پایان آذرماه س��ال جاری نسبت به پرداخت 
یا تعیین تکلی��ف اصل حق بیم��ه اق��دام نمایند، مورد 

بخشودگی قرار دهد.

 منافقین 
جنایتکارانی آواره هستند

عضو فراکس��یون اصولگرایان ره��روان والیت مجلس با 
بیان این که گروهک تروریس��تی منافقین آلت دس��ت 
آمریکا شده اس��ت، گفت: افرادی که دستشان به خون 
هزاران شهروند ایرانی آلوده ش��ده نمی توانند اشاعه گر 

حقوق بشر باشند.
عزت اهلل یوسفیان مال با بیان این که کسانی که ازگروهک 
منافقین حمایت می کنند، مهره های سوخته هستند، 
تصریح کرد: افراد شاخص و تأثیرگذار در سیاست های 
کاخ سفید هیچ گاه به طوررسمی از گروهک تروریستی 

منافقین حمایت نکرده اند.

اخبار بین الملل

رییس هیأت نظارت بر انتخابات ش��وراهای اسالمی شهر و روستا 
اعالم کرد تم��ام کاندیداهایی که همچنان بر مواضع س��ران فتنه 
پافشاری و از آنها در س��خنرانی ها و گفتگوها حمایت کرده اند، رد 

صالحیت ش��دند. محمدجواد کولیوند روز یک ش��نبه در نشست 
خبری خود گفت: حال افراد مالک عمل است، ما قصد وقت کشی 
نداریم و هرکس اعتراض دارد می تواند اقدام کند. بررسی های ما 

براساس عملکرد 6 ساله اعضای فعلی شورای شهر بوده است.
 وی افزود: درمورد این که می گویند در استان تهران 45 اصالح طلب 
ثبت نام کرده و 43 نفر تأیید ش��ده اند، باید بگویم درست نیست. 
 تعداد تأیید ش��دگان زیاد است. ما در کش��ور3۰۰ هزار و 165 نفر 
ثبت نام داشتیم که از این تعداد، 8 هزار و 45۰ نفر رد صالحیت شده 
و 5 هزار و73۰ نفر اعتراض داشتند. در تهران هم۲1۰ نفر شکایت 

کردند که 89 نفر رد  و 1۲1 نفر دوباره تأیید شدند.
کولیوند در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر این که بند )د( ماده قانونی 
انتخابات شوراها موجب اعتراض بسیاری از رد صالحیت شدگان 
است گفت: در این بند، ابراز وفاداری به قانون اساسی عنوان شده و 
 محققین، کاندیداها را براساس آن نیز می سنجند. از سخنرانی ها

تا موضعگیری های افراد کاندیدا و پایبندی آنه��ا به نظام و قانون 
اساس��ی در صالحیت ها تأثیر دارد.  بند )ج( ه��م موضوع التزام به 
اس��الم و والیت فقیه اس��ت و التزام عملی باید در عملکرد شخص 
مشخص باشد. شاید ش��خصی موضعگیری های مختلفی داشته 

باشد، ولی عملکرد فرد باید متناسب با دین اسالم باشد.
وی  تصریح کرد: افرادی که تا قبل از سخنرانی رهبر معظم انقالب 
در ستادهای موسوی و کروبی فعالیت کرده اند و رأی دادند به گفته 
رهبری عبادت کردند، ولی پس از آن اگر همچنان بر مواضع سران 

فتنه پافشاری کرده و حمایت کرده اند، رد صالحیت می شوند.
به گفته رییس هیأت نظ��ارت بر انتخابات ش��وراها، از تعداد 3۰۰ 
هزار 165 ثبت نام کننده، 54 هزار و ۲9 نفر در شهرها و ۲46 هزار 
و 136 نفر در روس��تاها بوده اند که از این تعداد 8 هزار و 45۰ نفر 
رد صالحیت شدند ولی در دوره قبلی ۲47 هزار نفر ثبت نام کردند 
 و تنها 1۰ هزار و 743 نفر رد صالحیت ش��دند. همچنین از تعداد 

ثبت نام کنندگان این دوره، 9 درصد کارمند، 3/5 درصد بازنشسته 
 و 6 درصد فرهنگی بوده اند. آمارها نشان می دهد 4 درصد خانم ها

ش��رکت داش��ته و 96 درصد هم آقایان ثبت نام کردند. براس��اس 
مدارک تحصیلی هم می توان گف��ت: دو درصد ثبت نام کنندگان 
با مدرک دکترا، 14 درصد فوق لیس��انس، 6۰ درصد لیس��انس و 
یک درصد حوزوی بودند.کولیوند اظهار داش��ت: تا کنون دو هزار 
 شکایت درمورد تبلیغات زودهنگام واصل شده است. وی اعالم کرد: 
رد صالحیت شدگان تا 1۲ خرداد مهلت دارند اعتراض کنند و ما به 

سرعت پیگیری می کنیم تا به تبلیغاتشان برسند.
رییس هیأت نظارت بر انتخابات شوراها در پاسخ به این که برخی از 
ثبت نام کنندگان به دلیل محکومیت و مجرم بودن، رد صالحیت 
شده اند گفت: براساس قانون، محکومین به خیانت، کالهبرداری،  
و کس��انی که به دلیل غصب اموال دیگران و غصب اموال عمومی 

محکوم شده باشند، رد صالحیت می شوند.

رد صالحیت حامیان سران فتنه در انتخابات شوراها

8 هزار و ۴50 نفر رد صالحیت شدند

انتخابات در چند فریم /سفر قالیباف به یزد

 ستاد حیات طیبه 
 جلیلی 

 در بخشی از 
منشور تبلیغاتی 

خود برای حامیان 
جلیلی روند 

 انتخاباتی 
و اخالق گرایی در 
آن را مورد تأکید 

قرار داده است



یادداشت

 مسئوالن برای کاهش تصادفات 
جاده ای، عملیاتی عمل کنند

 معاون ام��ور عمرانی اس��تاندار اصفهان با بیان این که به طور متوس��ط 
 ماهیان��ه بی��ش از چهار ه��زار نف��ر در تصادف��ات این اس��تان مجروح 
 می ش��وند، گفت: مس��ئوالن ذیربط باید برای کاهش تلفات و حوادث 
جاده ای عملیاتی و اعتقادی عمل کنند. مه��دی جمالی نژاد در دومین 
جلسه شورای ترافیک استان و کمیته ایمنی جاده ای افزود: برای کاهش 
تلفات جاده ای، اندیش��یدن تدابیر خاص و فراهم کردن بسترهای الزم 
برای سفر ایمن ضروری اس��ت. وی اظهارداشت: فراهم کردن بسترهای 

الزم برای سفر ایمن مردم ضروری است.

خدمت به  کودکان بی سرپرست 
توفیقی از جانب خداوند است

همزمان با سالروز تولد حضرت علی)ع( و روز پدر، علیرضا ذاکر اصفهانی 
استاندار و محمود محمد زاده مدیر کل بهزیستی استان اصفهان به اتفاق 
هیأت همراه، در مؤسس��ه خیریه حضرت علی اصغر )ع( ویژه نگهداری 
کودکان بی سرپرست زیر6 سال وابس��ته به اداره کل  بهزیستی استان 
حضور بهم رس��اندند. ذاکر اصفهانی ضمن اظهار خرسندی از فرصت به 
وجود آمده در شب میالد با سعادت حضرت علی )ع( عنوان کرد: خدمت 
به افراد تهیدس��ت و محروم جامعه به خصوص کودکان بی سرپرس��ت، 
توفیقی از جانب خداوند است که با هیچ خدمتی قابل مقایسه نخواهد بود.

گشتی در اخبار 

 مهار تیراندازی  
یک جوان شیشه ای در اصفهان

جانشین فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان/سرهنگ حسین زاده

یک جوان شیشه ای که بر اثر توهم ناشی از مصرف این ماده با تیراندازی 
سالح ش��کاری، باعث ترس و وحشت در یزدانش��هر نجف آباد شده بود،  

دستگیر شد. 
در این حادثه خانواده متهم توانسته بودند خود را از مهلکه نجات دهند و از 
آنجا که احتمال داشت این فرد باعث آسیب رساندن به اهالی محل شود، 

بالفاصله با استفاده از زبده ترین 
مأموران واح��د رهایی گروگان 
 اس��تان، من��زل ب��ه محاصره 

درآمد.
تالش ها ادامه داشت تا این که 
بعد از نزدیک ۵ ساعت، شخص 
مهاجم با مهارت ویژه مأموران 
دس��تگیر و سالح ش��کاری از 

دستش خارج  شد.
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چهره روز
 کارگروه بانوان و خانواده  استان احیا می شود

عاطفه ترکی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان از آغاز به کار مجدد کارگروه 
بانوان و خانواده این استان خبر داد و اظهار داشت: در اوایل سال90 به صورت کمیته فرعی 

کارگروه اجتماعی، مباحث حوزه زنان را پیگیری می کرد.

3

 بیم��ه ب��رای کارگران 
س��اختمانی در اصفهان 
حک��م کیمی��ا را دارد. 
این اس��تان به دلیل شرایط اس��تراتژیک خود به 
س��بب صنعتی بودن، داش��تن مناطق زراعی و 
در س��ال های اخیر تعداد واحدهای مسکن مهر، 
مورد توج��ه و هدف مهاجران قرار گرفته اس��ت، 
بنابرای��ن می توان به خوبی ح��دس زد که تعداد 
کارگرانش آن ه��م از نوع س��اختمانی تا چه حد 
می توان��د افزای��ش یابد.حاال بومی ی��ا مهاجر یا 
اتباع خارجه ای که از لحاظ تحصیالت و سرمایه 
هم ته جیبش��ان خالی اس��ت و هم��واره به علل 
مختلف، یا بیمه نمی شوند یا از آنها سوء استفاده 
می ش��ود. س��ال 86 بود که اولین تلنگرها برای 
بیمه کردن کارگران س��اختمانی، مس��ؤوالن را 
واداشت تا گوشه چشمی به مردمانی بیاندازند که 
از حداقل حقوقشان هم بی بهره اند. در آن سال، 

کارفرماها برای نخستین بار موظف شدندمطابق 
قانون، 4 درصد از حقوق این کارگان را به عنوان 
بیمه کارگر ساختمان پرداخت کنند. این قانون 
با اعتراض های گس��ترده کارگران روبرو ش��د و 
اتحادیه های کارگری عنوان کردند که این میزان 
س��هم بیمه باید از س��وی کارفرما افزایش یابد تا 
کارگر بتواند پس از بازنشستگی از مستمری قابل 

قبولی برخوردار شود.

اصالح اجرا نشد
سرانجام در واپس��ین روزهای سال 87، با اصالح 
این قان��ون، حق بیم��ه کارگران با جهش��ی 30 
برابری مواجه ش��د به گونه ای که کارفرماها باید 
می��زان بیمه پرداخت��ی کارگر خود را براس��اس 
می��زان دس��تمزد کارگ��ر س��اختمان تعیی��ن 
می کردند. با تصویب این قانون، کارفرمایان زیر 
بار پرداخت این حق بیمه نرفتند و به استفاده از 

کارگران غیرمجاز و بیمه نشده ترغیب شدند. در 
نهایت پس از کش و قوس های فراوان، ش��ورای 
عالی اس��تان ها در م��رداد 89 تصمیم گرفت که 
برای رضایت کارفرمایان و تشویق آنها به استفاده 
از کارگر مجاز، حق بیمه کارگران س��اختمانی را 
به همان 4 درصد پیشین باز گرداند. امروز اما این 
قانون دچار فراز و نش��یب های متعددی شده به 
گونه ای که در خیلی از موارد هیچ گونه سهمیه ای 
از س��وی تأمین اجتماعی برای بیمه ش��دن این 
کارگران اعالم نش��ده اس��ت. در طول سال های 
گذش��ته بیمه کارگ��ران س��اختمانی از مرحله 
صدور کارت مهارت س��اختمانی تا ایستگاه آخر 
با سوء استفاده های بس��یاری همراه بود و نتیجه 
آن بیمه نشدن کسانی است که در صورت سقوط 
از داربس��ت و یا آس��یب دیدگی در زم��ان کار از 
هیچ گونه پش��توانه حمایتی و قانون��ی برخوردار 

نیستند.

دایه دلسوزتر از مادر نشد
این در حالی است که این شغل بی سروسامان در 
اصفهان چند سالی اس��ت که دایه های بسیاری 
پیدا ک��رده، ام��ا هیچ ک��دام طبق قان��ون عمل 
نمی کنند و به قولی هیچ کدامش��ان دلسوزتر از 
مادر نیس��تند.گرچه تعداد محدودی از کارگران 
 اصفهان��ی بیمه می ش��وند، ام��ا در ای��ن اوضاع، 
خیلی ها هم از قلم می افتن��د، چرا که مصوبه ها 
آن طور که باید و ش��اید زیر تیغ اج��را نمی رود 
و زمانی که تحقق بیمه کارگران س��اختمانی به 
سرانجام رسید، این صندوق تأمین اجتماعی بود 
که تصمیم گرفت این قان��ون را به صورت پلکانی 

اجرا کند و این یعنی سهمیه بندی! 
بنابراین ساالنه س��همیه ای به هر اس��تان تعلق 
گرفت تا کارگران س��اختمانی پس از گذش��تن 
از چندین خان، در نهایت به این نتیجه برس��ند 
که بیمه نمی شوند. بهانه ها هم زیاد بود از جمله 
تعداد زی��اد کارگ��ران س��اختمانی و... . در این 
میان، کارگران ساختمانی بیمه شده نیز از نحوه 
خدمات ده��ی تأمین اجتماعی رضای��ت ندارند. 
 در عین حال که س��همیه ارایه ش��ده به استان ها 
به خصوص به استانی مانند اصفهان آ ن قدر ناچیز 
است که در مواردی در سال های گذشته سهمیه 
بعضی از شهرستان های اصفهان به تعداد انگشتان 

دست بوده است.

دولت زیر بار سهمش نرفت
ب��ا این ک��ه مصوب��ات مجلس ب��ا فوری��ت برای 
رف��ع مش��کل بیم��ه کارگ��ران س��اختمانی 
ب��ه تصوی��ب رس��یده، ام��ا ب��ه عل��ت نب��ود 
بودج��ه الزم، ای��ن طرح متوقف ش��ده اس��ت. 
ش��نیده ها حاک��ی از آن اس��ت که دولت س��هم 
خود را در بیم��ه کارگران س��اختمانی پرداخت 
نک��رده و ع��ده ای دیگ��ر نی��ز مدعی هس��تند 
که تأمی��ن اجتماعی ب��ا دریافت س��هم کارفرما 
زیرساخت های الزم برای گسترش بیمه کارگران 
ساختمانی را آماده نکرده است، بنابراین با نادیده 
گرفته ش��دن قانونی ک��ه قرار ب��وده دولت از آن 
حمایت کند، همواره بیمه کارگران س��اختمانی 
اصفهان در هاله ای از ابهام باقی مانده و وضعیت 

معیش��تی آنها بحران های بس��یاری را به دنبال 
داشته است. با این روند، خانواده های این قشر از 
جامعه با بحران شدید مالی روبه رو هستند، چرا 
که به رغم این که در آبان ماه سال 91 نمایندگان 
مجلس ش��ورای اس��المی با تصویب ماده واحده 
طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی 
کارگران س��اختمانی و نحوه مج��ازات متخلفان 
بیمه مقرر کردند ک��ه کلیه کارگران ش��اغل در 
کارهای س��اختمانی بیمه ش��وند، ام��ا همچنان 
این مس��أله در بن بست بروکراس��ی های اداری 
و کمبود بودجه، دس��ت و پا می زند؛ بن بس��ت و 
گره کوری که ش��اید با گفته ه��ای نایب رییس 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان 
نیز ب��از نش��ود.به گفته محم��د علی اس��فنانی 
نماین��ده مردم فری��دن، فریدونش��هر و چادگان 
در مجلس شورای اس��المی،روند بیمه کارگران 
ساختمانی به کندی انجام  می ش��ود که به دلیل 
عدم آم��وزش کاف��ی و روند آهس��ته ارایه کارت 
مهارت ب��ه کارگران س��اختمانی، س��رعت ارایه 
بیمه به این قش��ر، کند شده اس��ت. در حالی که 
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی س��ازمان 
تأمین اجتماعی را مکلف کرده اند با دریافت حق 
بیمه مقرر در قانون بیمه های اجتماعی کارگران 
ساختمانی مصوب سال86 کلیه کارگران شاغل 
در کارهای ساختمانی مش��مول قانون یاد شده 
را به طور کامل و با نظ��ارت دقیق بیمه کنند، اما 
با گذش��ت ماه ها از تصویب این قانون، س��ازمان 
تأمی��ن اجتماع��ی اقدامی برای حذف س��همیه 
بیمه کارگ��ران س��اختمانی انجام نداده اس��ت.

حرک�ت الک پش�تی بیم�ه کارگران 
ساختمانی

 آماره��ا ه��م مس��تندات خوب��ی ب��رای حرکت 
الک پشتی بیمه کارگران س��اختمانی هستند، 
چنانچه عل��ی اصغر دادخ��واه مدی��رکل تأمین 
اجتماعی اس��تان اصفهان از بیمه شدن۲4 هزار 
 کارگر س��اختمانی در اس��تان خبر م��ی دهد و 
می گوید: این س��ازمان طبق س��همیه هایی که 
ابالغ شده عمل می کند و سهمیه جدیدی در این 

خصوص اعالم نشده است.

دولت باز هم به وعده هایش عمل نکرد

داربست بیمه کارگران ساختمانی در اصفهان، لغزان است
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شرکت س��هامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، پروژه ای با اطالعات مشروحه ذیل را به شرکت 
های تشخیص صالحیت شده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری واگذار نماید.

موضوع پروژه: تکمیل بند انحرافی، خط لوله و سد خاکی گهرو
محل اجرای طرح: گهرو

برآورد هزینه پروژه: حدود 600 میلیون ریال براساس فهرست بها ابنیه و خط انتقال 88
مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه: 50/000/000 ریال که می بایست بصورت ضمانتنامه یا چک تضمین شده بانکی ارائه شود.

مدت اجرای کار: 1/5 ماه. 
کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری.

رشته و پایه مورد نیاز: پایه 5 و باالتر رشته آب.
اسناد مناقصه از تاریخ 1392/03/06 لغایت 1392/03/09 از طریق سایت این شرکت به نش��انی اینترنتی www.cbrw.ir و نیز امور قراردادهای 
شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری واقع در شهرکرد- بلوار فارابی – خیابان هفت تیر تسلیم می شود. پیشنهادات تنظیم و حداکثر 
تا ساعت 15/45 روز یکشنبه مورخ 1392/03/19 به دفتر فنی و امور قراردادهای شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری تسلیم گردد.

پیشنهادات واصله در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1392/03/20 باز و رسیدگی خواهد شد.
نشانی عودت اسناد مناقصه: شهرکرد – بلوار فارابی شمالی – خیابان هفت تیر – شرکت س��هامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری )دفتر فنی و 

امور قراردادها(
ارائه تصویر گواهینامه صالحیت با مشخصات مذکور در بند 7 به همراه اسناد مناقصه الزامی است.

مبلغ 200/000 ریال بابت خرید اسناد و مبلغ 12/000 ریال بابت ارزش افزوده طی فیش جداگانه به حساب سبیا شماره 2175081501007 )بانک 
ملی( به نام شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری واریز و فیش های مذکور در زمان تحویل اسناد به کارفرما ارائه گردد. 

موضوع و اعتبار مناقصه: خرید آسفالت به صورت تنی )019( توپکا با 100درصد شکسته کوهی در دو جبهه و تحویل در محل جهت شهرداری 
منطقه یک شهر نجف آباد، بدون تعدیل و مابه التفاوت با اعتبار: 3/500/000/000 ریال

مدت اجرای عملیات: 120 روز 
دستگاه مناقصه گزار: شهرداری نجف آباد

محل تحویل آسفالت: شهرداری منطقه یک شهر نجف آباد
شرایط شرکت در مناقصه: دارا بودن صالحیت متناسب با نوع پروژه و رعایت سقف قرارداد، داشتن شخصیت حقوقی و مطابقت اساسنامه شرکت 
با موضوع مناقصه و ارائه آخرین تغییرات ش��رکت در روزنامه رس��می که منقضی نشده باشد )ش��رکت کنندگان در مناقصه باید رعایت منع مداخله 

کارکنان دولت را بنمایند(
مهلت و محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت: از شرکت های واجد ش��رایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 92/03/18 به امور قراردادهای ش��هرداری نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان 
وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 92/03/23 به دبیرخانه محرمانه شهرداری نجف آباد تحویل نمایند )دریافت اسناد مناقصه به صورت حضوری و با ارائه 

معرفی نامه کتبی، با مهر و امضاء مجاز و تعهدآور شرکت انجام می گیرد(
برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
مبلغ فروش اسناد مناقصه: 200/000 ریال طی فیش واریزی به حساب سیبا بانک کلی به شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد 
میزان سپرده: معادل 5 درصد کل اعتبار به مبلغ )175/000/000( ریال را طی فیش واریزی به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداری 

نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه نمایند. 
تذکر: شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد

موضوع فراخوان: تعمیرات جزئی و کلی ساختمان های غیر صنعتی خارج از شرکت فوالد مبارکه 
مبلغ برآورد اولیه: 30/000/000/000 )سی میلیارد( ریال

مدارک الزم: تکمیل و ارائه فرم های خوداظهاری ارزیابی کیفی به همراه مس��تندات و س��وابق شرکت در زمینه موضوع 
فراخوان 

نحوه دریافت فرم های ارزیابی کیفی: س��ایت ش��رکت فوالد مبارکه )www.mobarakeh-steel.ir(     خرید و 
تامین کنندگان        خرید         مدیریت قراردادهای خرید       پرسش نامه های کیفی پیمانکاران        پیمانکاران عمومی حقوقی 

نحوه ارسال مدارک توسط متقاضیان شرکت در مناقصه:
ارسال از طریق آدرس: اصفهان 75 کیلومتری جنوب غربی اصفهان – کدپستی 11131-84881 شرکت فوالد مبارکه 

– واحد قراردادهای خرید 
 M.Hasanvand@msc.ir ارسال از طریق آدرس الکترونیکی

مهلت ارسال مدارک: 1392/03/20
توضیح: اسناد مناقصه پس از انجام ارزیابی کیفی ، برای شرکت های تایید شده ارسال خواهد شد.

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
ارایه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن 3625-0335543 تماس حاصل فرمایید.

آگهی مناقصه یک مرحله ای  آگهی مناقصه 

آگهی فراخوان عمومی 

شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری  محسن خندان شهردار نجف آباد

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

نوبت اولنوبت اول



 ظرفیت تولید ماهانه فوالد خام
 از مرز نیم میلیون تن گذشت

گروه اقتصاد- با توجه به ظرفیت س��ازی 5/2 میلیون تن در س��ال که 
اجرای آن نیز تاکن��ون 100 درصد به پایان نرس��یده، بزرگی این اضافه 
تولید، برابر یک واحد فوالدس��ازی به بهره برداری رسیده با ظرفیت یک 

میلیون تن در سال  است.
پس از رکورد شکنی ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم در فروردین 
ماه، فوالد مبارکه در اردیبهشت ماه نیز با عبور از مرز نیم میلیون تن در 
ماه، دومین رکورد ماهانه تولید تختال را در کارنامه خود ثبت کرد. مدیر 
ناحیه فوالدسازی فوالد مبارکه با اعالم این خبر گفت: این همکاران در 
اردیبهشت 1392 با تولید 500هزار و 265 تن تختال موفق شدند رکورد 
قبلی ماهانه تختال که متعلق به فروردین همین سال و به میزان 488 هزار 
و 715 تن تختال بوده را 11هزار و 550 تن ارتقا داده و  نتایج ارزشمندی 
را همزمان با ایام جشن بهره وری به دست آورند.بهرام زمانی نکته مهم در 

نتایج اخیر را تولید فراتر از ظرفیت های اسمی پیش بینی شده در 
توسعه های به ثمر رسیده دانس��ت و ادامه داد: با توجه به ظرفیت سازی 
5/2 میلیون تن در سال که اجرای آن تاکنون 100درصد به پایان نرسیده، 
بزرگی این اضافه تولید، برابر یک واحد فوالدسازی به بهره برداری رسیده 
با ظرفیت یک میلیون تن در سال است.وی با اشاره به جهش بیش از 11 
هزار تنی تولید، نس��بت به رکورد قبلی گفت: این امر و افزایش 79 هزار 
تنی تولید، نسبت به برنامه بودجه در دو ماهه اخیر، نوید دهنده شکوفایی 

اقتصادی هر چه بیشتر سازمان در سال مالی جاری خواهد بود.

خبر ویژه

4
آغاز اجرای عملیات شبکه فاضالب روستای هویه و ریاخون فالورجان

هاش��م امینی مدیرعامل آبفای اس��تان اصفهان گفت: اجرای عملیات ش��بکه فاضالب روس��تای 
هوی��ه و ریاخ��ون از تواب��ع فالورج��ان آغ��از ش��ده اس��ت. این ط��رح به منظ��ور جم��ع آوری 
فاض��الب در روس��تاهای هوی��ه و ریاخ��ون از توابع شهرس��تان فالورجان اجرایی ش��ده اس��ت. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1046 |دوشنبه 6  خرداد 1392 | 16 رجب  1434

چهره روز

تخصیص ۵۰۰ میلیون دالر 
 ارز جدید دارویی

رییس کل بانک مرکزی / محمودبهمنی

بانک مرکزی نسبت به سال گذشته ارز بیشتری برای دارو تخصیص 
داده بنابراین جای نگرانی نیست. سه شنبه گذشته نیز 500 میلیون 
دالر برای دارو تخصیص دادیم. به شرکت های داروساز توصیه می کنم 
بدون هیچ گونه نگرانی از مواد اولیه دارویی استفاده و داروهای خود را 
عرضه کنند. حدود 7 میلیارد و 200 میلیون دالر طی دو ماه گذشته ارز 
به بازار تزریق کردیم. دلیلی 
برای کمبود کاال نخواهد بود؛ 
مگر این که عوام��ل دیگری 
مانن��د نگران��ی از مواجهه با 
کمب��ود کاال و م��واد اولی��ه 
موجب بروز مش��کل ش��ود. 
اخبار منتشره مبنی بر تداوم 
واردات خودروی لوکس با ارز 

مرجع را رد می کنم.

 قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در استان  
 داوود 
اصفهان گفت: در ج��اده اصفهان - ورزنه شیخ جبلی

باید آزادسازی ها انجام تا طرح به صورت 
کامل اجرا شود. 

 محور ش��رق اصفه��ان به ط��ول 140 کیلومتر اس��ت ک��ه جزو 
برنامه های مهم در بخش راه به ش��مار می آید و انتظار ما در این 
بخش برای شروع و ادامه طرح تنها آزادس��ازی و همکاری اهالی 
است تا به حوادث این بخش که بر اثر خرابی جاده حاصل می گردد، 

پایان دهیم.
در حالی که چند روز گذشته با حضور علی اکبر محرابیان دستیار 
ویژه رییس جمهور در اصفهان، محمود رضا مومن زاده مدیر طرح 
آزادراه کنارگذر شرق اصفهان از اتمام این طرح در پایان تیرماه خبر 
می داد و به پیشرفت حاصل شده از آن اشاره می کرد، محمود زاده 
مدیرکل اداره راه و شهرس��ازی استان اصفهان در گفت و گویی به 
برکناری مومن زاده طی دو هفته گذشته خبر داد و باور داشت که 
مدیر این طرح با استناد به ماده 48 از ادامه اجرا و ساخت آزادراه از 

کار خلع شده است.                                                               
محمود محمود زاده در ادامه با اش��اره به این که مراحل اجرایی و 
احداث آزادراه کنارگذر شرق اصفهان که به نوعی کریدور ترانزیتی 
در کشور محسوب می ش��ود به دلیل عدم ناکارآمدی پیمانکار با 
توقف دوساله روبرو بوده اس��ت، اظهار داشت: در بررسی هایی که 

شرکت ساخت زیربناهای کشور به عمل آورده و تحقیقاتی که اداره 
کل راه و شهرسازی استان اصفهان انجام داده است برآن شدیم تا 
طبق ماده 48 پیمانکار آزادراه کنار گذر شرق را برکنار کنیم و به 

توقف دو ساله ساخت این آزادراه پایان دهیم.
وی ادامه  داد: پیمانکار قبلی ادعاهایی داش��ت که قابل اس��تفاده 
نبود و باعث توقف در روند کار شده بود خوشبختانه با پیگیری های 
استان موفق به جلب نظر شورای عالی فنی کشور شدیم و توانستیم 

برای این مساله چاره ای بیاندیشیم.

پیشرفت 43 درصدی در ساخت آزادراه کنار گذرشرق
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در استان اصفهان با اذعان بر این که 
در دو فاز اول و دوم 80 درصد پیشرفت داشتیم، گفت: فاز یک و دو 
آزادراه کنار گذر شرق اصفهان مسیر نطنز-  اردستان و نایین را قطع 
می کند و از طریق جاده بهارستان به جاده شیراز متصل می شود که 

در نهایت باعث نزدیکی 84 کیلو متری این جاده می شود.
وی تصریح کرد: در مجموع در سه فاز این طرح 43 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشتیم و با اتمام این طرح  و اتصال آزادراه اصفهان- نطنز و 

کاشان به شیراز60 کیلومتر این مسیر را نزدیک می کند.

  اعتبار 1۵۰۰ میلیارد ریالی برای ایمنی راه ها
محمود زاده همچنین در صحبت هایی که سال گذشته در رابطه با 

ترمیم و ساخت جاده های ارتباطی بین شهری و روستایی داشت 
به هزینه بالغ بر 2 هزار و 500 میلیارد تومان اشاره کرد و معتقدبود 
که باید این هزینه تأمین شود تا دیگر مشکلی در تردد جاده های 

استان اصفهان نداشته باشیم.
 رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در گفتگوی اخیر 
خود اشاره ای به هزینه بیش از 1500 میلیارد ریالی سال گذشته 
برای افزایش ایمنی راه ها در کل کشور  کرد که گویا اصفهان در این 

زمینه نقش عمده ای را بر دوش دارد.
وی با تأکی��د بر این که در س��ال ج��اری 42 ط��رح در بخش راه 
داشتیم، عنوان کرد: با تالش��ی که همکاران اداره راه و شهرسازی 
انج��ام دادن��د؛ 42 ط��رح در این بخ��ش کلید خورده اس��ت که 
 هم اکنون 32 ط��رح آن آماده افتت��اح و 10 ط��رح دیگر در حال

 آماده سازی است.
مدیرکل با اش��اره به دیگر طرح ه��ای در حال اج��رای حوزه راه 
گفت: کمربن��دی آران و بیدگل، ط��رح موته و گلپای��گان، تونل 
خوانسار،تقاطع غیر همس��طح حاجی آباد و نهضت آباد در محور 
تیران و نج��ف آباد، پلیس راه ده��ق به علویجه، س��ه راهی افروز 
به فریدن، بان��د دوم داران به علی گ��ودرز، کمربند غربی خمینی 
شهر، جاده طالخونچه و ش��هرضا، باند دوم مبارکه به بروجن، باند 
دوم دهاقان به بروجن، تقاطع غیر همسطح میدان ارتش سمیرم 
به ش��هرضا، کمربند جنوبی سمیرم، پل حس��ین آباد و بهاران در 
شهرستان فالورجان، جاده قلعه شور و ... از جمله طرح هایی است 
که در استان اصفهان در حال اجرا است و امیدواریم در سال جاری 

به پایان برسد.

عدم آزادسازی، مشکل اصلی جاده مرگ
جاده اصفهان -  زیار مع��روف به جاده م��رگ از دیگر محورهای 
گفتگوی ما بود که متاس��فانه بعد از اتفاقات مرگباری که در این 
جاده رخ داده است؛ هنوز برای ترمیم و بازسازی آن اقدامی نشده 
است و این عدم رس��یدگی،  اعتراض جمعی را در پی داشته است. 
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در استان اصفهان در بخش پایانی 
صحبت های خود با اشاره به جاده اصفهان- ورزنه گفت: در جاده 
اصفهان- ورزنه باید آزادس��ازی ها صورت گیرد تا طرح به صورت 

کامل اجرا شود. 
 محور ش��رق اصفه��ان به ط��ول 140 کیلومتر اس��ت ک��ه جزو 
 برنامه های مهم در بخش راه به ش��مار می آید  و انتظار ما در این 
بخش برای شروع و ادامه طرح تنها آزادس��ازی و همکاری اهالی 
است تا به حوادث این بخش که بر اثر خرابی جاده حاصل می گردد، 

پایان دهیم.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در استان اصفهان:

 سوت پایان تصمیماتمشکل اصلی جاده مرگ، با آزادسازی برطرف می شود
 یارانه ای مجلس

با تصویب مجل��س از درآمد پنج��اه هزار میلی��ارد تومانی 
هدفمندی یارانه ها، 41 هزار میلی��ارد تومان برای پرداخت 
یارانه نقدی به مردم، 4 هزار میلیارد تومان برای بخش تولید 
و 5 هزار میلیارد تومان برای حوزه سالمت هزینه خواهد شد.

در جریان بررس��ی الیحه بودجه س��ال 92 کل کش��ور در 
مجلس، نمایندگان بندهای مربوط به میزان ارقام هدفمندی 

در بودجه را مصوب کرده و این بخش را به پایان رساندند.
بر اس��اس تصمیم نمایندگان مجلس،  درآمد دولت از محل 
هدفمندی یارانه ها برای س��ال جاری پنجاه ه��زار میلیارد 
تومان خواهد ب��ود و میزان یارانه نق��دی پرداختی به مردم 

تغییری نخواهد کرد.
طبق مصوبه مجلس، از درآمد پنجاه ه��زار میلیارد تومانی 
هدفمندی یارانه ها، 41 هزار میلی��ارد تومان برای پرداخت 
یارانه نقدی به مردم، چهار ه��زار میلیارد تومان برای بخش 
تولید و س��هم دولت و پنج هزار میلیارد توم��ان برای حوزه 
سالمت هزینه خواهد ش��د. در حالی که کمیسیون تلفیق 
بودجه از 50 هزار میلیارد تومان، 22 ه��زار و 500 میلیارد 
تومان را برای یارانه نقدی در نظر گرفته بود که موجب کاهش 
میزان یارانه نقدی یا حذف برخی دهک ها از دریافت یارانه 
می شد، اما با توصیه رییس مجلس، کمیسیون تلفیق میزان 
پرداختی یارانه نقدی را به 41 هزار میلیارد تومان افزایش داد 
تا یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی مردم کاهش پیدا نکند.

البته معاون بودجه معاونت برنامه ری��زی ضمن مخالفت با 
این مصوبه در جلس��ه دیروز به نمایندگان مجلس گفت: از 
درآمد 50 هزار میلیاردی در نظر گرفته ش��ده برای اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها در س��ال 92 عم��ال بین 38 هزار 
میلیارد تومان تا حداکث��ر 38 ه��زار و 500 میلیارد تومان 
موجود است و اگر بخواهیم بقیه درآمد در نظر گرفته وجود 
خارجی پیدا کند، باید حامل های انرژی را گران کنیم که فکر 
نمی کنم دولت بخواهد به خاطر 10 هزار میلیارد تومان یک 
ش��وک قیمتی وارد بازار کند. نمایندگان در تصویب بخش 
هزین��ه ای هدفمندی یارانه ه��ا مصوب کردن��د: در اجرای 
این بن��د اختصاص و پرداخ��ت هرگونه وجه ب��رای اجرای 
قانون هدفمندی غیر از وجوه حاصل از محل اصالح قیمت 
حامل های انرژی و سایر کاالها و خدمات و یارانه های موضوع 
این قانون، ممنوع اس��ت.  همچنین رقم درآمدی حاصل از 
اجرای قانون برای 12 ماه اس��ت و از ارقام هزینه ای به طور 
ماهانه باید یک دوازدهم تخصیص و هزینه شود و جابجایی  

ردیف ها ممنوع است.

گزارش خبری

 2Sanday 7 August 2011  یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583             

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رأی
218 شماره دادنامه: 9009970350900902. شماره پرونده: 9009980350900108. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900108. خواهان: موسسه مالی و اعتباری قوامین به نشانی 
 اصفهان – خ سجاد – حدفاصل آپادانا و سپه ساالر. خوانده: آقای عباس ریاحی بنی

به نش��انی مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه چک. گردش��کار: دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی می 
نمای��د.رأی دادگاه. در خص��وص دعوی موسس��ه مالی اعتب��اری قوامین به طرفیت 
آق��ای عب��اس ریاحی بنی مبنی بر مطالب��ه مبلغ 172/000/000 ری��ال بابت یک فقره 
چک به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تاخیر تادیه می باشد. با توجه به دادخواست 
تقدیمی و فتوکپی مصدق چک شماره 965884-89/7/15 عهده بانک سپه و گواهینامه 
ع��دم پرداخت بانک مح��ال علیه و با توجه ب��ه عدم حضور خوان��ده و عدم ایراد و 
دف��اع در قبال دعوی مطرح ش��ده و با توجه به وجود اصل چ��ک در ید خواهان که 
دلیل بر اش��تغال ذمه صادرکننده آن می باش��د دادگاه دعوی را وارد دانس��ته و به 
اس��تناد ماده 313 قانون تجارت و مواد 198و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی 
خوان��ده را به پرداخت یکصد و هفتاد و دو میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 
3/465/000 ری��ال بابت هزینه دادرس��ی در حق خواهان محکوم می کند. خس��ارات 
تاخی��ر تادیه وفق آخرین ش��اخص اعالمی بان��ک مرکزی از تاریخ سررس��ید چک 
در زم��ان اجرا محاس��به می ش��ود. رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از 
 اب��الغ قابل واخواهی و پس از آن ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظرخواهی اس��ت. 

علیرضا اصالنی – رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

مزایده 
219 ش��ماره نامه: 9210113766300013. ش��ماره پرونده: 9009983766300015. 
شماره بایگانی شعبه: 900359. شعبه 19 اجرای احکام دادگاه حقوقی اصفهان پرونده 
اجرایی به کالسه 900359 ح ج 19 له خانم اقدس باقری فرزند قاسم علیه آقای حسین 
نصری نصرآبادی با قیمومیت خانم احترام نصری نصرآبادی بخواسته مطالبه مهریه 
شامل 100/262/5 ریال بابت هدیه قرآن و مهرالسنه و مبلغ 400/000/000 ریال بابت 
بهاء ملک و یکصد عدد س��که تمام بهارآزادی )معادل 1/305/000/000 ریال( و پنجاه 
مثقال طالی ساخته شده )معادل 298/756/000 ریال( بابت اصل خواسته و 17/800 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و مبلغ 9/500/000 ریال بابت هزینه کارشناس��ی و مبلغ 
120/000 ریال بابت هزینه نش��ر آگهی در حق محکوم لها و پرداخت 200/000 ریال 
بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت در نظر دارد جلس��ه مزایده ای مورخ 
 1392/3/27 از س��اعت 9 ال��ی 10 صبح به منظور فروش قس��متی از آپارتمان های
واق��ع در اصفهان – خ مرداویج – خ فارابی ش��مالی – بن��ش کوچه های 25 و 27 

)که حس��ب نظریه کارشناس رسمی دادگس��تری در نظریه ای که مصون از هرگونه 
اعتراض باقی مانده اس��ت( مکانهای مورد نظر دو دستگاه آپارتمان در طبقات اول و 
دوم در مجتمع مسکونی پنج طبقه روی پیلوت با مشخصات ساختمانی: اسکلت بتنی، 
پوش��ش س��قف تیرچه و بلوک، مصالح سطوح رویه: کفها س��رامیک فرش، دیوارها 
اندود گچ و نقاشی، دربهای داخلی چوبی، پنجره ها آلومینیوم، آشپزخانه ها کاشی و 
سرامیک با کابینت MDF و دارای حیاط سازی و نمای سنگ و آجر و مشترکات آب 
و فاضالب، گاز و برق به شرح مشخصات ثبتی ذیل می باشد. 1- ششدانگ یکدستگاه 
آپارتمان مسکونی دارای شماره ثبتی )ملک( 19693 فرعی چهار هزار و نهصد و نود 
و ن��ه اصلی واقع در بخش پنج اصفهان بمس��احت یکص��د و هفتاد متر و چهل و پنج 
صدم مترمربع احداثی در طبقه اول با قدرالس��هم از عرصه مشاعی مشاعات مربوطه 
می باش��د. 2- ششدانگ یک دس��تگاه آپارتمان مسکونی دارای ش��ماره ثبتی )ملک( 
19694 فرع��ی از چهارهزار و نهصد و نود و نه اصل��ی در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مس��احت یکصد و شصت و هفت متر و شصت و سه صدم مترمربع احداثی در طبقه 
دوم با قدرالسهم از عرصه مشاعی و مشاعات مربوطه می باشد. در نهایت با عنایت 
به مطالب صدراالش��اره متراژ عرصه و اعیان، موقعیت و امکانات، انشعابات پالک و 
قدمت س��اخت و بررس��ی جمیع جهات موثر در قضیه )باالخص عرضه و تقاضا( و 
نداش��تن هیچگونه معارضی جهت نقل و انتقال )طرح های ...( میزان ارزیابی کل  دو 
دستگاه آپارتمان هر کدام ششدانگ، جمعا مبلغ 7/606/800/000 ریال تعیین و اعالم 

می گردد. که میزان س��هم خوانده به نس��بت مبلغ کل ارزیابی 1/331/190/000 ریال 
م��ی باش��د که معادل 1/05 دانگ از 6 دانگ می باش��د مزایده در ات��اق 252 واقع در 

طبقه دوم دادگس��تری اصفهان واقع در خیابان ش��هید نیکبخت برگزار نماید ضمنًا 
متذک��ر می گردد طالبی��ن خرید می توانند حداق��ل 5 روز قبل از مزای��ده با مراجعه 
ب��ه آدرس فوق الذک��ر از محل م��ورد نظر بازدید نموده و کس��انی م��ی توانند در 
مزای��ده ش��رکت که حداقل ده درصد مبل��غ موضوع فروش را نقداً به همراه داش��ته 
 و برنده مزایده فردی اس��ت که باالترین قیمت از نظریه کارش��ناس را پیشنهاد نماید. 

شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رأی
220 ش��ماره دادنامه: 9009970350901118. ش��ماره پرونده: 8909980350901584. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 891584. خواهان: ش��رکت مالی و اعتباری قوامین به نشانی 
اصفهان – خ س��جاد – حدفاصل آپادان و س��په س��االر. خوانده: آقای حسین ترکان 
رنانی به نش��انی مجهول المکان. خواس��ته: خلع ید. گردش��کار: دادگاه با بررس��ی 
محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می 

نماید. رای دادگاه. دعوی خواهان موسس��ه مالی و اعتباری قومین به طرفیت خوانده 
آقای حسین ترکان رنانی بخواسته خلع ید از پالک ثبتی 936 فرعی از 15177 اصلی 
دادنامه ش��ده از 460 فرعی 15177 بخش 5 ثبت اصفهان و مطالبه خسارات دادرسی 
می باش��د. با توجه به دادخواس��ت تقدیمی و اس��ناد مالکیت ارائه شده که حکایت از 
مالکیت رسمی خواهان بر ششدانگ پالک ثبتی مذکور دارد و با توجه به عدم حضور 
خوانده و عدم ایراد و دفاع در قبال دعوی مطرح ش��ده دادگاه دعوی را وارد دانسته 
به اس��تناد ماده 22 قان��ون ثبت و مواد 308 و 311 قانون مدن��ی و ماده 519 قانون 
آئین دادرس��ی مدن��ی حکم بر خلع ید خوان��ده از پالک ثبت��ی 936 فرعی از 15177 
جدا ش��ده از 460 فرعی 15177 واقع در اراضی اس��توار ب��اغ بخش 5 ثبت اصفهان 
ب��ه آدرس اتوبان چمران – خیابان فروردین – کوچه ش��هید نصیری صادر و اعالم 
م��ی کند. خوانده مکل��ف به پرداخت مبلغ 1/049/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی در 
حق خواهان می باش��د. رای صادر شده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
 واخواهی در این ش��عبه و ظرف بیس��ت روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی است. 

اصالنی – رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رأی
221 ش��ماره دادنامه: 9209970354600144. ش��ماره پرونده: 9109980360000581. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910918. ش��کات: 1- آق��ای عباس قربی جبل��ی 2- آقای 

رس��ول قربی جبلی همگی به نش��انی مجهول الم��کان. 3- آقای محم��د قربی جبلی 
ب��ه نش��انی زینبیه – مجتم��ع الله – ک الل��ه-پ15. اته��ام: ضرب و ج��رح عمدی. 
گردش��کار: دادگاه پ��س از بررس��ی محتوی��ات پرون��ده ختم دادرس��ی را اعالم و 
به ش��رح ذیل مب��ادرت به صدور رای م��ی نمای��د. رای دادگاه. واخواهی آقایان 1- 
عب��اس قربی جبلی 2- رس��ول قربی جبل��ی 3- محمد قربی جبل��ی از دادنامه غیابی 
ش��ماره 9101779 متضم��ن دلیل موجب نق��ض و موثر در دادنام��ه موصوف نمی 
باش��د علیه��ذا دادگاه در اجرای ماده 218 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی 
و انق��الب در ام��ور کیفری ضمن وارد ندانس��تن واخواهی نامب��رده دادنامه مزبور 
را عین��ًا تایید و اب��رام می نماید. رای صادره حضوری و ظ��رف 20 روز از تاریخ 

 ابالغ قابل اعتراض و رس��یدگی در دادگاه های تجدید نظر اس��تان اصفهان می باشد. 
م الف: 2147 علی اصغر اعظمی – رئیس شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ
222 نظر به اینکه خانم مهس��ا درخشان به اتهام رابطه نامشروع حسب شکایت خانم 
مدینه کریمی فرزند صفر از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 920015 تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله 
در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 32 دادیاری 
دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت 

عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م 
الف: 2173 دادیار شعبه 32 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان   

ابالغ رأی
223 ش��ماره دادنامه: 209970353400154. ش��ماره پرون��ده: 9109980364601117. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910810. ش��اکی: آقای علیرضا علیان به نشانی فروغی – ک 
آس��یاب – بن میخک. متهمین: 1- آقای بهروز اسکندری 2- آقای علی باباصفری هر 
دو به نشانی مجهول المکان. اتهام ها: 1- ضرب و جرح عمدی. 2- توهین به اشخاص 
عادی. گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی 
می نمای��د.رأی دادگاه. در خصوص اتهام متهمین بنامهای آقایان 1- علی باباصفری 
2- به��روز اس��کندری متواری مبنی بر مش��ارکت در ایراد ض��رب و جرح عمدی و 
فحاش��ی حسب شکایت علیرضا علیان و گواهی پزش��کی قانونی و اظهارات مطلعین 
و عدم دفاع از س��وی متهمین بزه های انتس��ابی محرز و مس��لم می باشد و مستنداً 
به مواد 367 و 481 و 484 قانون مجازات اس��المی هر متهم دو بصورت مس��اوی 
1- باب��ت کبودی قدام بازوی چپ ب��ه یک و نیم هزارم دیه کام��ل 2- بابت حارصه 
بند وس��ط انگشت سوم دس��ت چپ به یک درصدی دیه همان انگشت 3- بابت ارش 
ت��ورم بین��ی 3- نیم درصد دیه کامل در حق آقای علی رض��ا علیان و همچنین جهت 
جلوگی��ری از بیم تجری مرتکبین با دیگران مس��تنداً به تبصره 2 از ماده 269 قانون 
مرق��وم با رعایت بن��د 2 از ماده 3 قانون وصول برخ��ی از درآمدهای دولت هر یک 
از متهمی��ن به پرداخت دو میلیون ریال بعن��وان جزای نقدی در حق دولت و همچنین 
بلحاظ فحاش��ی مس��تنداً به ماده 608 قانون مرقوم هر یک از متهمین به پرداخت یک 
میلی��ون ریال بعنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می گردند. رای صادره غیابی 
 و ظ��رف مدت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه می باش��د. 

م الف: 2148 مرادی – رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی 
224 بدینوس��یله اعالم می گردد خانم وجیهه صادقی فرزند عباس��علی شکایتی علیه 
آقای وحید ش��یردل ش��ورکانی دایر بر کالهبرداری )از طریق وعده ازدواج از طریق 
اینترن��ت( مجهول المکان به این بازپرس��ی تس��لیم و به ش��ماره 920261ب16 ثبت 
گردیده اس��ت که از مش��تکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رسیدگی 
دع��وت به حضور می ش��ود و با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرس��ی کیفری این 
آگهی به منزله ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی برای یک نوبت درج 
 و در ص��ورت عدم حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواه��د نمود. م الف: 2155 

شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ
225 نظ��ر به اینکه آقای محمدامی��ن فخری نیان به اتهام توهین و فحاش��ی و تهدید 
و تخریب عمدی حس��ب ش��کایت آقای احس��ان حس��امی نژاد فرزند رضا از طرف 
ای��ن دادس��را در پرون��ده کالس��ه 920099 تحت تعقیب اس��ت و اب��الغ احضاریه 
بواس��طه معلوم نبودن مح��ل اقامت او ممک��ن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 
115 قانون آیین دادرس��ی دادگاهه��ای عمومی و انقالب در ام��ور کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 29 دادیاری دادسرای 
عموم��ی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم 
 حض��ور پ��س از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معمول خواهد ش��د. 

م الف: 2164 پورقیصری- دادیار شعبه 29 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان   

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی 
226 بدینوس��یله اعالم می گردد آقای علیرضا تفنگ س��ازی فرزند حس��ین شکایتی 
علی��ه آقایان 1- محمد پاکروان فرزند مهدی 2- جلیل پاکروان فرزند مهدی 3- محمد 
حمصیان فرزند محمود دایر بر کالهبرداری مجهول المکان به این بازپرسی تسلیم و 
به ش��ماره 920314ب16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 159 قانون آیین 

دادرس��ی کیفری این آگهی به منزله ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
 م الف: 2161 شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی 
227 بدینوس��یله اعالم می گردد آقای حبیب شفاهی شجا فرزند یوسف شکایتی علیه 
آقای فرشاد فرضی کاهکش فرزند علی دایر بر کالهبرداری اینترنتی از حساب بانکی 
)سوء استفاده اینترنتی از حساب( مجهول المکان به این بازپرسی تسلیم و به شماره 
920251ب16 ثبت گردیده اس��ت که از مشتکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی 
جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرسی 
کیفری این آگهی به منزله ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت 
 درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.م الف: 2156 

شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
239 در خص��وص پرونده کالس��ه 14/92 خواهان صندوق قرض الحس��نه حضرت 
محمد دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت جمش��ید جعف��ری حقیقت تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رس��یدگی برای م��ورخ 92/4/11 س��اعت 15/45 تعیین گردیده اس��ت. 
ب��ا توجه به مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای 
حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نماید. در صورت 
 ع��دم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. 

شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

آگهي فقدان سند مالكیت
241 نظ��ر به اینکه آقاي مجیدغفاري فرزند احمد باارائه دو برگ استش��هادمحلي که 
هویت وامضاءش��هود رسمًاگواهي ش��ده مدعي مفقود شدن سند مالکیت پانزده 223 
سهم مشاع از5 سهم ششدانگ پالک  1553 / 2 واقع دربخش یک ثبتي شهرضا شده 
که س��ندمذکور ذیل ثبت 82568 در صفحه 133 دفتر 483 بنام وي ثبت گردیده اینک 
نامبرده درخواست صدورسندمالکیت المثني نموده است 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 سند مالکیت 
نزد خود مي باش��د مي بایس��ت ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت 
محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید 
واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��دویا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت 
ارائه نش��ود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم 
خواهد کرد .در صورت ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله ص��ورت مجلس مبني بر 
وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل 
 سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد.  میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

آگهي فقدان سند مالكیت
244 نظر به اینکه آقاي غالمرضا باللي فرزند پرویز باارائه دو برگ استش��هادمحلي 
که هویت وامضاءش��هود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ 
پالک 74 / 176 بخش یک ثبتي ش��هرضا ش��ده که س��ندمذکور ذیل ثبت 32222 در 
صفحه 586 دفتر 229 بنام نامبرده  ثبت وسندصادرش��ده اینک نامبرده درخواس��ت 
صدورسندمالکیت المثني نموده است 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 سند مالکیت نزد خود مي باشد 
مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي 
خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت 
سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد .در صورت 
ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در 
دو نس��خه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد 

مي گردد.  میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
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فرهادی، یک قدم تا کن
رییس هیأت داوران دلیل انتخاب »گذشته« را چنین اعالم کرد: فیلمی که مسئولیت اشتباهات 
گذشته را در قالب تریلر نشان داده است.» گذشته« زندگی خانواده ای آشفته را به تصویر می کشد 
که رازهای هر کدام از شخصیت ها و پیچیدگی روابط، آرام آرام دشواری عمیقی را سبب می شود.
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بازگشایی مجدد دفتر انجمن نمایش
کارگردان تئاتر کاشانی، از بازگشایی 
دفتر انجمن هنرهای نمایشی تا دو ماه 

آینده خبرداد.
امیررض��ا آخوندنصی��ری در رابطه با 
وضعیت تئاتر این شهرس��تان گفت: 
تئاتر کاش��ان اصال وضعیت مناسبی 
ندارد. تا س��ال70 اوج فعالیت کاشان 
بوده اس��ت و بع��د از آن تاریخ دچار 
 رکود شده اس��ت و این به دلیل تغییر 
سیاست های فرهنگی و تغییر مدیران بوده است. وی ادامه داد: آموزش در 
کاشان بسیار محدود است. در طی دو سه سال گذشته چند کالس درباره 
ادبیات نمایشی و کارگردانی برگزار کردم. گویا مسئولین نمی خواهند به 
این مقوله پرداخته شود. همچنین شرایط اجتماعی و ممیزی بسیار شدید 
حاکم بر ارایه آثار بسیار مشکل زاست و اگر به این صورت ادامه یابد ممکن 
است من هم تئاتر را ترک کنم. درصورتی که مدیرانی با نگاه بازتر  به صحنه 
بیایند هنرمندان می توانند یک نفس راحت بکشند. این فعال تئاتر افزود: 
انجمن هنرهای نمایش��ی کاشان، 6 س��ال پیش به علت مشکالت مالی 
تعطیل شده است، البته در طی اقداماتی که صورت گرفته است قرار است 

تا دو ماه آینده دفتر هنرهای نمایشی مجددا راه اندازی بشود.

شهرداری اصفهان در مسیر آرزوها
سرپرس��ت روزنامه دنیای اقتصاد در 
اصفهان در خصوص احداث مجتمع 
مطبوعاتی اصفهان گف��ت: به عنوان 
یکی از ریش سفیدان عرصه مطبوعات 
اصفهان، از ابتدای س��ال ه��ای آغاز 
انقالب که وارد عرصه خبرنگاری شدم 

آرزو داشتم این مجتمع ساخته شود.
عبدالمجید مجیدی احداث مجتمع 
مطبوعاتی اصفه��ان را آرزوی دیرینه 
اهالی مطبوعات اصفهان دانست و اظهار داشت: از ابتدای سال های آغاز 
انقالب که وارد عرصه خبرنگاری ش��دم، آرزو داشتم این مجتمع ساخته 
شود. وی افزود: اهالی رسانه طی سال های گذش��ته با مسئوالن زیادی 
این کمبود را مطرح کرده اند، اما شاید نتوانستند به این مهم جامه عمل 

بپوشانند.  
وی به محل مرکز توزیع مطبوعات اصفهان اشاره و بیان کرد: این زیر زمین 
با وضعیت بسیار نامناسبی سال ها برای اهالی مطبوعات مشکل ساز بوده 
است و همه استانداران و شهرداران سابق، از آن دیدن کرده اند. وی با بیان 
این که شهردار اصفهان دیدگاه فرهنگی بس��یار قوی دارد، گفت: اهالی 
رسانه اهل غلو نیستند و باید گفت دکتر سقاییان نژاد به معنای واقعی یک 

شخصیت فرهنگی است که دغدغه خدمت دارد.

نمایش آثار انتزاعی در کوثر
نمایشگاهی از آثار نقاشی انتزاعی لیال 
اصفهان��ی زاده از روز ش��نبه چهارم 
خردادماه ساعت17در نگارخانه کوثر 
اصفهان گشایش یافت.اصفهانی زاده 
گفت: این دومین نمایش��گاه انفرادی 
من پ��س از برگزاری پنج  نمایش��گاه 
گروهی اس��ت ک��ه در نگارخانه کوثر 
اصفهان برگزار می شود. وی در ادامه 
افزود: 12 سال است که نقاشی را زیر 
نظر استاد علی قطبی آغاز کرده ام و هدفم از برگزاری این نمایشگاه، ترویج 
امید و نگاهی نو به طبیعت است. برای بازدید از این نمایشگاه می توانید تا 
9 خرداد به میدان ام��ام)ره(، جنب عالی قاپو،  نگارخان��ه کوثر اصفهان 

مراجعه نمایید.

سخاوت خسرو شکیبایی 
در بازار موسیقی

آلبوم موسیقی »س��خاوت« به خوانندگی مهرداد کاظمی و دکلمه زنده 
یاد خسرو شکیبایی توسط مؤسسه گلچین آوای شرق در بازار موسیقی 
کشور منتشر شد. آلبوم موسیقی »سخاوت« به خوانندگی مهرداد کاظمی 
و دکلمه زنده یاد خس��رو ش��کیبایی، با 8 قطعه به نام ه��ای نقش قالی، 
انتظار، باران، گالیه، نازنین، همزاد، س��خاوت، صبح و من و نقش قالی  به 

صورت دکلمه به بازار موسیقی آمد. 
آهنگسازی قطعات این آلبوم توسط 
محمدرض��ا احمدیان انجام ش��ده 
است و اشعار آن را سهیل محمودی، 
افس��انه ش��عبان نژاد، یوسف علی 
میرش��کاک و گلچی��ن گیالنی به 
نگارش درآمده اند. گفتنی اس��ت 
مهرداد کاظمی خواننده ش��ناخته 
ش��ده س��ال های دهه ش��صت و 
هفتاد است. از جمله کارهای دیگر 
کاظمی آلبوم »بهاران« اس��ت که 
کاری گروهی بوده و حاصل10 سال 

موسیقی بعد از انقالب است.
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کاله قرمزی میهمان 
برنامه های انتخاباتی

 »کلید شکسته« 
در جیب کیمیایی است 

محسن همتی نژاد مدیر تأمین برنامه ش��بکه دوگفت: پس از هماهنگی هایی 
که با گروه کودک شبکه دو صورت گرفت، تصمیم گرفتیم هر شب بخش هایی 
 از مجموعه »کاله قرمزی« را برای پخش انتخاب کنیم. هر شب یک اپیزود از 
کاله قرمزی را روی آنتن می فرستیم تا از حداکثر ظرفیت شبکه استفاده کرده 

باشیم.
وی درباره دلیل پخ��ش این مجموعه همزمان با برنامه ه��ای انتخاباتی اظهار 
داشت: خواستیم به این شکل، فضا را تلطیف کنیم تا مخاطبان تنها با بحث های 
سنگین سیاسی روبه رو نشوند و جدول پخش نیز تنوع داشته باشد. این گونه هر 
مخاطب با هر سلیقه ای می تواند برنامه های مورد عالقه خود را از تلویزیون تماشا 
 کند. به ویژه که»کاله قرمزی« مخاطبان فراوانی دارد و شخصیت های آن نیز 

مورد عالقه مردم هستند.

مسعود کیمیایی درباره فیلم تازه  خود گفت: »کلید شکسته« اسم موقت 
این فیلمنامه اس��ت و قطعا نام آن تغییر خواهد کرد. ه��ر آنچه در فیلم 
هست چیزهایی است که این روزها در مملکت وجود دارد و آرزو می کنیم 

وجود داشته باشد.
کیمیایی با بی��ان این که قصه فیل��م جدیدش در فض��ای معاصر تهران 
می گذرد گف��ت: دو نفر پای میز بیلی��ارد تکلیف اخالق را با هم روش��ن 
می کنند. دو رفیق در نیمه ش��ب مش��غول بازی هس��تند ک��ه زنی پر از 
درگیری به باشگاه آنها پناه می آورد. بیرون از باشگاه عده ای آدم به دنبال 

زن هستند. آیا این دو رفیق، زن را پس می زنند یا به او کمک می کنند؟
داس��تان این فیلم در چند ساعت روایت می ش��ود؛ از نیمه شب تا صبح.

کیمیایی هنوز بازیگران و عوامل این فیلم را انتخاب نکرده است.

ایتالیایی اسکار شناس
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهن�گ - جوزپه تورناتوره )Giuseppe Tornatore( در سال 19۵6، 
در جزیره سیسیل ایتالیا به دنیا آمد. آغاز شهرت تورناتوره با فیلم »سینما پارادیزو« 
بود که توانست جایزه اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان را به دست آورد. جوزپه 
تورناتوره نویس��نده، کارگردان، تدوینگر و تهیه کننده ایتالیای��ی در جوانی مدتی 
عکاسی می کرد. تورناتوره با وجود تسلط بر تدوین، فقط تدوین یکی از فیلم هایش 
را تحت عنوان »صرفا برای رعایت تشریفات س��اده« بر عهده داشت. وی در فاصله 
س��ال های 1997 تا2000 در مقام تهیه کننده چند اثر انگلیس��ی زبان، در سینما 
فعالیت داشته است. شخصیت س��ینمایی او را از بابت طنز شکننده فیلم هایش به 
فلینی نزدیک می دانن��د. در کارنامه او کارگردانی آثاری ب��رای تلویزیون ایتالیا نیز 
به چشم می خورد. کارنامه س��ینمایی تورناتوره را نگارش و کارگردانی 9 فیلم بلند 
سینمایی تشکیل می دهد که »ارتش لنین« آخرین آنهاست. آغاز فعالیت سینمایی 

او به سال 1986 برمی گردد؛ زمانی که اولین فیلمش را تحت عنوان »پروفسور« با 
فیلمنامه ای از خودش جلوی دوربین برد. این فیل��م در میان آثار بعدی تورناتوره و 
حتی در زمان اکرانش مهجور و ناشناخته ماند. سه سال بعد تورناتوره با ساخت فیلم 
»سینما پارادیزو« توجه تماش��اگران هموطن و در پی آن تماشاگران بین المللی را 

به سوی خود جلب کرد.
درخشش این فیلم در مراسم اسکار و جشنواره کن در همان سال باعث شد تا چشم 
جهانیان بار دیگر به سوی سرزمین فلینی و دسیکا خیره شود. فیلم »سینما پارادیزو« 

بعدها برای پخش بین المللی توسط تهیه کننده کوتاه شد.
جوزپه تورناتوره دو س��ال پس از اولین نمایش »سینما پارادیزو«  فیلم سومش را با 

عنوان »همه خوبند« با شرکت مارچلو ماستوریانی ساخت.
فیلم بعدی تورناتوره با عنوان »سگ آبی رنگ« در مدت زمان کوتاهی پس از فیلم 

»همه خوبند« ساخته و اکران شد. این فیلم نتوانست موفقیت آثار پیشین تورناتوره 
را تکرار کند. تورناتوره در س��ال1994 فیلم »صرفا برای رعایت تشریفات ساده« را 
روی پرده سینما برد. »ستاره ساز« و »افسانه 1900«، فیلم های بعدی وی هستند 

که در فاصله سال های 199۵تا 1998 به نمایش درآمدند.
فیلم »مالنا« در س��ال 2000 به نمایش درآمد و بار دیگر برای دومین بار نام مونیکا 

بلوچی را بر سر زبان ها انداخت.
برخی از آثار جوزپه تورناتوره:

   »لنینگ��راد « )درح��ال تولی��د(،» باری��ا« 2009، »زن ناش��ناس« 2006، 
» مالنا « 2000، » افسانه 1900 « 1998، »ستاره س��از « 199۵، »یک تشریفات 
س��اده« 1994، »مخصوصا یک ش��نبه« 1991، »همه خوبند«1990، »س��ینما 

پارادیزو« 1988 و » پروفسور « 1986.

مازیار فالحی خواننده پاپ کشورمان که چند شب پیش میهمان 
مردم  زنده رود بود، گفت: من هرگز در هیچ کجای ایران و حتی در 
کنسرت های خارج از کشور ندیده بودم که حضار یک سالن و این 

همه انسان بتوانند آهنگی را بر روی نت خود درست بخوانند و من 
به واقع امشب، یکی از بزرگ ترین گروه های کر را دیدم و مطمئن 
شدم مردم اصفهان، مردم موسیقیدانی هستند و از مردم اصفهان در 

آلبوم های دیگر که نیاز به گروه کر داشته باشد، استفاده خواهم کرد. 
مازیار فالحی در حالی به روی سن رفت که سالن شیخ بهایی مملو 
از جمعیت بود و فالحی از تالش یک س��اله خود و برگزارکنندگان 
کنس��رت برای حض��ور در اصفهان صحب��ت کرد و گفت: بس��یار 
خوشحالم که حاال در شهر موس��یقی و در برابر مردم اصفهان و در 

شهر خودشان، آنها را مالقات می کنم نه در کیش! 
»دروغه« نام اولین قطعه ای بود که فالحی ب��رای اجرا در اصفهان 
انتخاب کرد؛ قطعه ای که مثل همیشه خواننده، قسمت هایی از آن را 

سکوت کرد تا سالن، هماهنگ با او بخوانند. 
»مجنون لیلی«،» بارون« و »قلب یخی« قطعه های دیگری بود که 
فالحی اجرا کرد. وی پس از رسیدن به قطعه »قلب یخی« از سالی 
یک بار پخش شدن آن به صورت طعنه انتقاد کرد و گفت: شاید در 
قسمت بعدی که قرار است س��ال93 به بازار بیایید من نیز اجرایی 

داشته باشم.
وی پس از اجرای این قطعات، محمد جعفری نوازنده روش��ن دل 
آکاردئون را به حضار معرفی کرد و از او خواس��ت تا تکنوازی کند. 
او نیز نت های»دل��م می خواد به اصفهان برگ��ردم« را با آکاردئون 
نواخت و حاضران در سالن شیخ بهایی یک صدا بر روی نت های داود 
 جعفری سوار ش��دند و این آهنگ را برای مازیار فالحی و گروهش 
خواندند. فالحی که از ای��ن هماهنگی میان حضار به ش��ور آمده 

بود باز هم دوباره از این که در اصفهان کنس��رت می گذارد، اظهار 
خوشحالی کرد. 

پس از تکن��وازی محم��د جعفری، مازی��ار فالحی قطع��ه »تو رو 
دوس��ت دارم« را اج��را ک��رد؛ اجرایی ک��ه در آن باز ه��م صدای 
 خواننده در صدای س��الن گم ش��د و فالحی در جاهایی مجبور به

 سکوت  شد. 
عمق احس��اس و لحظه ها نیز دو قطعه  دیگ��ری بودند که فالحی 
اجرا کرد. پس از اجرای این دو قطعه و در این قس��مت از کنسرت، 
مازیار فالحی خود پشت س��از تخصصی اش؛ یعنی پیانو نشست تا 
این بار خوانندگی و نوازندگی را در کنار هم ارایه کند و قطعه»دلم 

گرفته«را اجرا کرد. 
»رویای واقعی«، »لعنت به من« و »گریه« س��ه قطعه  دیگری بود 
که مازیار فالحی اجرا کرد. در این قسمت از کنسرت به درخواست 
حاض��ران، فالحی قطعه »لعنت ب��ه من«  را این ب��ار بدون صدای 

موسیقی و فقط با همراهی حضار اجرا کرد. 
قطعه »دارم می رم« و بار دیگر قطعه »دروغه« پایان بخش کنسرت 

مازیار فالحی بود.
  او تول��د حض��رت عل��ی)ع( و روز پدر را ب��ه تمام پدره��ای ایران 
تبریک گفت و از برگزاری چنین کنس��رتی با ای��ن نظم و زیبایی 

تشکر کرد. 

گزارشی از کنسرت مازیار فالحی در اصفهان

مازیار فالحی:  بزرگ ترین گروه  کر دنیا را در اصفهان دیدم

 مازیار فالحی
 به درخواست 

 حاضران 
قطعه »لعنت به من«  

را  بدون صدای 
 موسیقی 

و فقط با همراهی 
 حضار

 اجرا کرد

SMS

تئاتر فاخر
گ�ر وه فرهن�گ - موض��وع تئات��ر دولت��ی مرب��وط به 
آسیب شناسی تئاتر اس��ت و این که اصوال فرهنگ تئاتر در 

ایران مسأله ای است که باید توجه جدی به آن شود.
اگر این فرهن��گ از زمان ش��کل گیری آن و تالطم هایی که 
در طول تاریخ نظام یافتگی آن تا به امروز داش��ته بررس��ی 
ش��ود، مش��خص خواهد ش��د جایگاه غریب و بیگانه ای که 
از آن صحب��ت کردیم، دالی��ل مختلف��ی دارد. نمی توانیم 
بگوییم تئاتر به دلیل اعمال و حرکات غلوآمیز، تماش��اگر را 
 از خودش دور کرده، بلکه بحرانی ک��ه در تئاتر با آن روبه رو

 هس��تیم این اس��ت که تئاتر در فرهنگ ایرانی یک جریان 
نهادینه و با پشتوانه عمیق نیست و جریانی وارداتی است.

پس اگ��ر هنرمندان، ش��خص نخس��ت اجرایی کش��ور را 
برای بیان مش��کالت جاری مخاطب خود ق��رار می دهند 
 چندان عجیب و غریب نیست که در این بین خواسته های

خود را نیز مطرح کنند: امیدواریم رییس جمهور آتی فردی 
هوشمند، فهیم، دانا، کارآمد و برنامه دار باشد و هرگز فرهنگ 
و هنر کشور را دستاویز مسائل سیاسی قرار ندهد. از رییس 
جمهور آینده کشور اسالمی عزیزمان تقاضا داریم عالوه بر 
سرکشی به مراتع و مزارع و صنایع، حداقل سالی یکی دو بار 

هم به تماشای تئاتر تشریف بیاورند  و... .
گذشت زمان ثابت کرده است فعالیت های هنری در جامعه 
موجب تضمین و ارتقای اخالق و تفکر اجتماعی شده و سبب 
می ش��ود ناهنجاری ها در جامعه کمرنگ ش��ود. افرادی که 
در رأس اداره امور هنر کش��ور ق��رار می گیرند باید تخصص 
الزم برای مدیریت هنر کشور را داشته باشند، البته داشتن 
تخصص به طور عام کافی نیست و باید از فرهنگ این مرز و 
بوم و در مرحله بعد هنر جهان آگاهی داشته باشند تا بتوانند 
برای آینده هنر ایران با برنامه ای درست پیش روند. هنگامی 
که مدیری اینچنینی اداره امور را به دست گرفت الزم است 
بودجه و امکانات کافی در اختیارش قرار گیرد تا هنر به سر 
منزلی که حق این کشور است هدایت شود.امیدواریم در دولت 
بعد، هنر تئاتر با بضاعت الزم و کافی برای تولید تئاتری که در 
ارتباط عمیق با انقالب بزرگ اسالمی ایران در تاریخ جهان 
است حرکت کند. در حالی که تئاتر طی34سال پس از انقالب 
نتوانسته گنجایش، قدرت و بُرد خود را به مسئوالن فرهنگی 
اثبات کند باید هنرمندان از زوایای مختلف سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی، آثاری را با هدف ارایه روش بهتر زندگی کردن و 
تعالی انسان تولید کنند. امروز تنها بخشی از فارغ التحصیالن 
تئاتری به بدنه این هنر فاخر وصل می شوند و رییس جمهور 
و مدیران بعدی باید مراقب باشند که در این بین، برخی الی 

چرخ دنده  حرکت سیستم اداری از صحنه خارج نشوند.

 

روبان سفید

کارگاه آموزشی تخصصی دو روزه گرافیک 
گروه 
با موضوع  »ترام و بازتولید رنگ«  با حضور فرهنگ

سیامک ُدری در میان جمعی از هنرجویان 
و دانش آموختگان رشته گرافیک در خانه هنرمندان اصفهان برگزار 

شد.
در این کارگاه که توس��ط خانه گرافیک ح��وزه هنری با همکاری 
کارگاه گرافیک آتین برگزار شد، اصول اولیه طراحی و آماده سازی 
یک فایل تصویری و مراحل مختلف عملیات چاپ به صورت تئوری 

همراه با نمایش اسالیدهای مختلف بیان شد.
س��یامک ُدری اولین مرحله در تولید یک اثر ب��رای چاپ رنگی را 
مرحله خالقیت دانست و گفت: سه مرحله پیش از تولید چاپ رنگی 
وجود دارد که نخستین مرحله، مرحله خالقیت است که طراحی 
اثر و نمایش آن به مشتری را شامل می ش��ود و این، جزء مراحل 
 اصلی تولید نیست. مرحله بعد طراحی در نرم افزار و رفع ایرادات در 
نرم افزارها برای آماده س��ازی فایل چاپی است. آخرین مرحله نیز 
آماده ک��ردن فایل تصویری مورد نظر جه��ت انجام مراحل چاپی  

است.
وی افزود: در تولید چاپ رنگی مهم این اس��ت که شما بدانید آیا 
فایلی که طراحی کرده اید آماده چاپ هست یا نه؟ نکات متعددی را 
باید برای چاپ لحاظ نمود که یکی از مهم ترین آنها رنگ است. رنگ 
یکی از عناصری است که همیشه بر سر آن، میان طراح، گرافیست 

و چاپخانه اختالف وجود دارد.
ُدری تأکید کرد: سه مرحله کلی در طراحی وجود دارد که خلق ایده، 
آماده سازی و عملیات چاپ را شامل می شود، در این سه مرحله 
کلیدی ترین مرحله، همان آماده سازی است که 8۵ درصد کار در 
آن انجام می ش��ود و در واقع بزرگ ترین اشکاالت در چاپ رنگی 
 نیز در این قسمت روی می دهد. این مرحله از مرحله پلیت شروع 
می شود و شما به عنوان طراح، در چاپ دخالت زیادی ندارید پس 

باید به این مرحله اهمیت دهید.
وی سپس به تعریف رنگ پرداخت و گفت: رنگ یک برداشت ذهنی 
است، نه یک واقعیت عینی. در واقع رنگ یک تجربه است و تمرین 
دیدن در رنگ مؤثر است. در مس��یر درک رنگی عوامل متعددی 
وجود دارد که مؤلفه های سه گانه رفتار شیء، بیننده و نور را شامل 
می ش��ود. وی افزود: وقتی نور از محیط وارد چش��م می شود و از 
مسیری حرکت می کند و به اعصاب می رسد تا رنگ را درک کنیم 
 اگر در این مسیر دچار مشکل باشیم، در درک رنگ دچار مشکل 
می شویم و آسیب های فیزیکی به چش��م، یکی از عوامل تفاوت 

انسان ها در درک رنگ هاست.
مدرس این کارگاه تصریح کرد: در دید رنگ ها خطاهای مختلفی 
وجود دارد که به یاد نیاوردن رنگ ها اولین خطاس��ت. دید رنگی 
انسان ها در زمان به یادآوردن رنگ ها از یک قدرت قطعی برخوردار 
نیست و حافظه رنگی انسان بس��یار کوتاه )1۵ ثانیه( است و این 

خطای چشم است که در بسته بندی های تجاری ما را دچار مشکل 
می نماید و بنابراین نمی توان به حافظه رنگی اعتماد کرد.

ُدری یکی دیگر از مشکالت دید رنگی را مشکل رنگ های همجوار 
 دانست و خاطرنش��ان کرد: رنگ های همجوار بر روی یکدیگر اثر 

می گذارند و سبب خطا در تشخیص رنگ ها می شوند.
وی ادامه داد: نور محیط در رنگی که شما می بینید بسیار تأثیرگذار 
است، نوری که برای کار گرافیک از آن استفاده می نماییم۵000 
درجه کلوین است که در واقع نور استاندارد و همان نور طبیعی روز 
 است. گرافیست در زیر نورهای فلورس��نت و المپ های رشته ای

رنگ ها را درست تش��خیص نمی دهد، زیرا تمام طول موج های 
ن��ور روز در این منابع ن��وری وجود ندارند. همچنین در س��اخت 

مرکب های استاندارد منبع نوری 
که در نظر گرفته می شود همین 

پنج هزار درجه کلوین است.
وی تأکی��د کرد: آنچ��ه در چاپ 
باید بدان دقت شود ترتیب چاپ 
رنگ ها در ان��واع مختلف چاپ 
هاس��ت و مرکب در چاپ های 
مختلف تأثی��رات متفاوتی دارد. 
شاید در تعریف رنگ ها ما برخی 
از طول موج ه��ا را حذف کنیم، 
اما در عمل تمام ط��ول موج ها 
حذف نمی ش��وند که این همان 

ناخالصی در مرکب است.
وی ادامه داد: سطح بازتابش نور 
کاغذهای مات و براق نیز متفاوت 
است و همین سبب می شود که 

رنگ های چاپ شده بر روی این سطوح با یکدیگر متفاوت باشد.
استاد این کارگاه دو روزه با بیان خطاهایی که دستگاه ها در انتقال 
مرکب دارند، افزود: در چاپ رنگی، ما نیازمند یک سیستم مستقل 
از وسیله هستیم. وی ادامه داد: اگر بخواهیم رنگ را تعریف کنیم 
سه مؤلفه اصلی فام، ارزش و مقدار داریم و چنانچه بخواهیم رنگ 
های قوی و ضعیف و تیره و روش��ن داشته باشیم در این سه محور 

باید تغییراتی را ایجاد نماییم.
در ادامه این کارگاه آموزشی، به آموزش رنگ در کامپیوتر، مرکب و 
بازتولید رنگ، استانداردسازی در رنگ، دانسیته و مفهوم آن، ترام 
و دانسیته، رشد ترام و نحوه اصالح آن پرداخته شد و در پایان نیز 
به هنرجویان ش��رکت کننده در این کارگاهCD و جزوه آموزشی 

ارایه شد.

در کارگاه دو روزه گرافیک در حوزه هنر مطرح شد

رنگ یک برداشت ذهنی است، نه یک واقعیت عینی

 سه مرحله کلی در 
طراحی وجود دارد 

 که خلق ایده، 
آماده سازی و 

عملیات چاپ را 
شامل می شود و 

کلیدی ترین مرحله، 
همان آماده سازی 
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چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه

فقط از قهرمانی استقالل راضی ام
حسن اشجاری/ هافبک تیم فوتبال استقالل

من اگ��ر از چیزی راض��ی بودم فق��ط درم��ورد قهرمانی و 
حضور در جمع 8 تیم آس��یا راضی بودم و از مس��ائل دیگر رضایتی 
نداشتم.البته منظور من جو تیم نیس��ت، چون من مشکلی با هیچ 
بازیکنی نداشتم و بازیکنان هم رفاقت خوبی داشتند، اما از وضعیت 
مال��ی ناراضی ام. بحث من این اس��ت که دیگ��ر کار از عمل نکردن 
به تعهدات گذش��ته و مس��أله این است که کس��ی جوابگو نیست. 
م��ن ج��زء آن دس��ته از بازیکنان 
استقاللم که40درصد قراردادم 
را گرفتم و در واق��ع اگر در کل 
فصل را حس��اب کنی��م چون 
پ��ول رضایتنامه را به س��پاهان 
دادم فق��ط20 درصد ق��راردادم 
را گرفته ام. اکث��ر بازیکنان 
 به خاط��ر ه��واداران و امیر 
قلعه نویی رفاقتی کار کردند. 

6
پاداش20میلیونیعباسیبهوالیبالیستها

وزیر ورزش و جوانان به اردوی تیم ملی والیبال سر زد و20 میلیون تومان پاداش داد. بنا بر اعالم فدراسیون 
والیبال، پاداش های تیم های ملی به صورت متغیر از 5 تا 20 میلیون تومان توسط فدراسیون اهدا می شود.
بر همین اساس هریک از اعضای تیم ملی والیبال بزرگساالن ایران20میلیون تومان از وزیر پاداش گرفتند. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1046 | دوشنبه 6  خرداد 1392 | 16 رجب  1434

برگزاری  کشتی با 
مقررات سابق

 ذوب آهن نباید
به پلی آف می رفت

هوش��نگ نصیرزاده در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: از آنجا که باشگاه های 
حاضر در لیگ برتر، مجوزها و اس��تانداردهای کنفدراس��یون فوتبال آسیا را 
کس��ب کرده اند و با توجه به این که تیم های صعود کننده به شکل مطلوب 
 با اس��تانداردهای کنفدراس��یون فوتبال آس��یا همچن��ان کنار نیام��ده اند،

سال آینده استانداردسازی در درون باش��گاه ها برای برخی از آنها باید از ابتدا 
شروع شود. نصیرزاده تأکید کرد: فرستادن ذوب آهن به پلی آف درحالی که تیم 
چهاردهم لیگ برتر است، اگرچه در ظاهر به نفع تیم های لیگ یک است، ولی 
می تواند به این باشگاه آسیب بزند و بهتر بود، در مقابل سقوط 4 تیم از لیگ 
برتر، دو تیم به جای آنها وارد شوند و بنابراین به خطر انداختن تیم پنجم از لیگ 
برتر، آن هم زمانی که لیگ می خواس��ت 16 تیمی شود به طور حتم تصمیم 

منطقی در سال گذشته نبوده است. .

 بهمن طالبی رییس کمیته داوران کش��ورمان با اع��الم این خبر گفت: 
 فدراس��یون جهانی، در نامه ای به فدراس��یون کش��تی ایران اعالم کرد 
 که مس��ابقات خود را تا اط��الع ثانوی با مق��ررات س��ابق داوری برگزار 

کنیم.
رییس کمیته داوران فدراس��یون کشتی خاطر نش��ان کرد: فیال در این 
نامه تأکید کرده است مقررات جدید پس از بررسی و تأیید برای اجرا به 

فدراسیون های ملی ارسال خواهد شد.
طالبی گفت: فدراس��یون کش��تی در ح��ال مکاتبه با فیالس��ت که آیا 
رقابت های قهرمانی جوانان آس��یا در تایلند و س��ایر رقابت های آسیایی 
و جهانی پیش رو بر اس��اس مقررات سابق انجام می ش��ود و یا این که با 

مقررات جدید برگزار خواهد شد.

نیمار به بارسلونا پیوست
سران باشگاه بارسلونا رسما تأیید کردند که بعد از توافق با باشگاه 
سانتوس و خود نیمار، این س��تاره برزیلی روز دوشنبه قراردادی 
5ساله را با باشگاه کاتاالن به امضا می رساند. بدین ترتیب به نظر 
می رسد که او تا تابستان سال 2018 به بارسلونا خواهد پیوست.

دیدار پپ و آقای خاص این بار در پراگ
مربیان پیشین بارس��لونا و رئال مادرید به زودی در 
پراگ با هم روبه رو خواهند شد. رویارویی گواردیوال 
و مورینیو در چارچوب دیدار سوپر جام باشگاه های 

اروپا می تواند بسیار جالب توجه باشد.

آینده کاوانی در اسپانیا رقم می خورد

آینده مهاجم اروگوئه ای ناپولی در اسپانیا خواهد بود.
ادینس��ون کاوانی که عملکردی فوق العاده در ناپولی 
از خود به جا گذاشته اس��ت، به احتمال زیاد تابستان 

جاری به یکی از تیم های بزرگ اسپانیایی می رود. 03
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بعد از آن پنالتی عجیب،  دنیا دور س��ر 
گروه
بایرن می چرخی��د. قبل از ضربه خیال ورزش

همه بایرنی ه��ا تقریبا راح��ت بود که 
اشتباه تیموشچوک دیگر تکرار نمی شود. آخر  شواینی استاد 
پنالتی بود، درست مثل بیش��تر آلمانی ها که هم خوب کاشته 
می زنند، هم پنالتی هایشان ردخور ندارد. شواینی مثل همیشه 
خوب ضربه زد، اما توپ به تیر دروازه خورد و به جای غلتیدن به 
داخل دروازه، برگشت جایی نزدیک آن کاله خنده دار پترچک 
و یک جا ایستاد. بله،توپ گل نشده بود  و حاال باید دروگبا پشت 
توپ می رفت. دروگبا البته اشتباه نکرد و جام قهرمانی پرید، آن 
هم در خانه، میان آن همه باواریایی که صورت هایش��ان مثل 
لباس هایی که به تن داشتند از ش��دت حرارت و هیجان سرخ 

شده بود.

بعد از آن در میان هلهله آبی های لندن، شواینی جایی نزدیک 
 به  نقط��ه پنالتی روی زمی��ن زان��و زده ب��ود و از جایش بلند 
نمی شد. اصرار همبازیان برای دلداری به او نتیجه نمی داد  و 
 باستین از شدت ناراحتی و احتماال شرمس��اری  سرش را باال 
نمی آورد. بایرن با پنالتی باستین، جام را به یک تیم انگلیسی 
هدیه کرده بود تا پنالتی های از دس��ت رفت��ه کریس وادل و 
 اس��توارت پیرس در نیم��ه نهایی جام جهانی90 توس��ط یک 

پنالتی زن قهار آلمانی یر به یر شود.
بعد از شکست  مقابل اینتر مورینیو  این ناکامی دوبله در فینال 
به فاصله دو سال تلخ ترین اتفاق ممکن برای این آلمانی  بود، 
چرا که بایرن با وجود شایس��تگی در فینال  در ضرباتی مغلوب 

یک تیم انگلیسی شده بود که خود آلمانی ها مبدعش بودند.
از دو برد تیم ملی آلمان در جام جهانی90 مقابل چکس��لواکی 
و انگلیس و بعدتر از آن در یورو 96  و جام جهانی 2006 هر بار 
که تیم ملی آلمان به ضربات پنالتی رس��یده بود، تصور اتفاقی 
تلخ غیر ممکن می نمود، چرا که همه می دانند آلمانی ها استاد 
پنالتی اند. این اتفاق در رقابت های باشگاهی هم تقریبا تکرار 
شده و شاید به همین خاطر بود که آن شب شواینی  فقط اشک 
می ریخت و حاضر نبود س��رش را باال بیاورد  و آلیانس غم زده 

را تماشا  کند.
فیلیپ الم  همبازی ش��واینی اهل پنالتی زدن نبود، اما  در آن 
باخت و حتی شکست قبلی در فینال برنابئو با شواینی و توماس 
مولر شراکت داش��ت. او درست مثل ش��واینی تلخی های دو 
شکست قبلی در فینال را  چش��یده بود  و اصال دوست نداشت 
سه گانه ناکامی ها تکمیل شود. فیلیپ دوست داشتنی در تمام 

این س��ال ها و در اوج  قدرت نمایی فردی و تیمی بدون آن که 
فصل پر نوسانی در کارنامه اش بر جای بگذارد، هر بار مثل یک 

ناکام، جام گرفتن رقبا را به نظاره می نشست.
او مثل هم تیمی اش در تیم ملی آلمان دو بار تا دو قدمی فتح 
جام جهانی و دو بار تا آستانه قهرمانی یورو رفته و ناکام برگشته 
بود. شاید می شد تصور کرد این ناکامی ها پوست الم و شواینی 
را کلفت کرده و آنها دیگر با اش��ک و آه و ناله رابطه ای ندارند، 
اما فینال آلیانس نش��ان داد هر غمی بزرگی خودش را دارد و 
می توان برای از دس��ت دادن هر جامی س��اعت ها گریست و 

غصه خورد.
فیلیپ البته  یک ویژگی دیگر نس��بت به شواینی  داشت و آن 
بس��تن بازوبند کاپیتانی بود. این ویژگی در قهرمانی ها و جام 
گرفتن ها به شدت به چشم  آمده و فردی که همه منتظر جام 
گرفتن او هس��تند به عنوان نماد تیم قهرمان تا سال های سال 
پیش چش��م اهالی فوتبال و هوادارانش می مان��د،  اما در تمام 
 ناکامی های قبلی  فقط حس��رت ب��ود که ب��رای کاپیتان الم 

می ماند و بس.
در ومبلی ام��ا فوتبال باالخره روی خوبش را به ش��واینی و الم 
نشان داد. آنها  فصل رؤیایی ش��ان را با قهرمانی در چمپیونز و 
با اقتدار کامل جشن می گرفتند و مثل قهرمان های واقعی در 
جای جای ورزشگاه خاطره انگیز جزیره،  دور افتخار می زدند.

اول بار لمس جام برای فیلیپ ش��اید باور کردنی نبود، اما واقعا 
او به  جام رسیده بود و می توانس��ت با حرص و فریاد  آن را باال 
ببرد. شواینی هم می توانس��ت جام را با یوپ روی زمین چمن 
پیش ببرد و البته به سوی هواداران به صورت نمادین پرتابش 

کند و همصدا با آنها فریاد بزند. شواینی و الم می توانستند کنار 
بقیه هم تیمی هایشان با جام قهرمانی عکس یادگاری بگیرند و  
 آواز »چمپیونه ...چمپیونه« سر دهند. اینها همه در واقعیت رخ 
 می داد، نه رؤیایی بود نه خیالی. الم و ش��واینی باید باورش��ان 
می ش��د که ناکامی ها تمام ش��ده  و جام در اختیار آنهاس��ت  

وکسی به قهرمان بودنشان شک ندارد.
آنها به چشم می دیدند که روی دیواره های ورزشگاه ومبلی چه 
عنوانی حک شده ؛»سالطین اروپا «. آنها باالخره به قله رسیده 
بودند و رژه قهرمانی شان در خاک بریتانیا بیشتر از آن که غرور 
آلمانی ها و بایرنی ها را زنده نگه دارد، خشنودی ویژه ای برای 

دوستداران این دو بازیکن به همراه داشت.
شنبه شب بسیاری از دوستداران فوتبال آلمان و بایرن حسی 
شبیه به ماتیاس س��امر داشتند؛ حسی  ناش��ی از سر رضایت 
 برای دو بازیکن فوق العاده که نزدیک به ده س��ال بهترین فرم 
ممکن را در بازی های ملی و باش��گاهی  ارایه م��ی دادند، اما  
دستشان از رس��یدن به جام های قاره ای  و جام جهانی  کوتاه 

می ماند.
حاال هم آنها  و هم دوستد ارانش��ان اطمینان دارند که فیلیپ 
دوست داش��تنی و باس��تین جنگجو بدون جام قهرمانی اروپا 
فوتبالشان را به پایان نخواهند رساند و شاید این موفقیت پیش 
زمینه مناسبی برای رسیدن به یک جام بزرگ تر برای تکمیل 
کلکسیونشان باشد. شاید همین امروز خیلی از همان هواداران 
 شادمان  از خودشان بپرس��ند وقتی قهرمانی در ومبلی میسر 
 می ش��ود، چرا نبای��د به لذت باال ب��ردن جامی س��نگین تر  و 

شکیل تر در برزیل فکر نکرد؟

این جام تقدیم به الم و شواینی

برهانی از اصفهان پاراالمپیکی شد
تکواندو کار مؤسسه علی ابن ابیطالب)ع( در آخرین مرحله  مسابقات 
انتخابی که روز شنبه برگزار شد، در وزن  اول المپیک 58- کیلو گرم 
به مسابقات پاراالمپیک راه یافت. احمدرضا برهانی در این مسابقات 
به عنوان کاپیتان تیم ملی تکواندوی ناش��نوایان نیز انتخاب شد. در 
این انتخابی رقیبانی از  استان های شیراز و گیالن  نیز  حضور داشتند. 
برهانی تاکنون27مدال طالی کش��وری  را کس��ب کرده است. وی   
دارای کمربند دان 5 کش��وری و دان3 جهانی است و نایب قهرمان 
رقابت های آسیایی در سال 2012 و   مقام سوم رقابت های جهانی 
سال2006 را به دست آورده است  و  در مؤسسه علی ابن ابیطالب)ع(  
ورزش تکواندو را آموزش می دهد.گفتنی است پاراالمپیک از سوم تا 
پانزدهم  مرداد ماه در شهر صوفیه بلغارستان برگزار می شود و برهانی 

تا  سیزدهم خرداد ماه در اردوی تیم ملی در تهران حضور دارد. 

 جهانبخش سومین ایرانی
 فوتبال هلند

علیرضا جهانبخش اولین بازیکن ایرانی حاضر در فوتبال اروپا نیست. 
 NEC بعد از آن که بازیکن فصل گذشته داماش از توافقش با باشگاه
هلند خبر داد، خیلی ه��ا او را اولین ایرانی حاض��ر در فوتبال هلند 
دانستند، در حالی که این ادعا صحت ندارد. رضا قوچان نژاد مهاجم 
 تیم ملی و باشگاه استاندارد لیژ بین س��ال های 2005 تا 2011 در 
تیم های هلندی توپ زده و قبل از او س��عید جان فدا – که در جام 
ملت های آسیا در سال 1988 عضو تیم ملی فوتبال ایران بوده – بین 

سال های 1990 تا 1994در تیم ونلوی هلند بازی کرده است.

 مجامع انتخاباتی ۵ هیأت ورزشی
 در راه است

مجام��ع انتخاباتی هیأت های گل��ف، هنرهای رزم��ی و کونگ فوی 
استان اصفهان در خردادماه برگزار می شود. در ادامه برگزاری مجامع 
انتخاباتی هیأت های ورزشی استان اصفهان در سال92 پس از مجمع 
انتخابی هیأت پزشکی- ورزشی اس��تان اصفهان، مجمع انتخاباتی 
هیأت های گلف، هنره��ای رزمی و کونگ فوی اس��تان اصفهان در 
خردادماه برگزار می ش��ود. اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 

این مجامع را در تاریخ های ذیل برگزار می کند:
مجمع انتخاباتی هیأت هنرهای رزمی و کونگ فوی استان اصفهان، 
9 خردادماه س��اعت 9 صبح و مجمع انتخاباتی هیأت گلف روز 22 

خردادماه ساعت 11 صبح.
این مجامع در تاالر افتخارات اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 

برگزار می شود که محسن شیران تنها کاندیدای هیأت گلف است.
حمزه داودی، حیدرعل��ی عارفیان، حمیدرضا رجب��ی، محمدرضا 
س��هرابی و محمدرضا کاظم زاده نیز پنج کاندیدای هیأت هنرهای 

رزمی و کونگ فو هستند.
اداره کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان نیز برای برگزاری مجامع 
انتخاباتی رؤسای هیأت های اسکی، وزنه برداری و کشتی، تاریخ های 

ذیل را به فدراسیون های مربوطه پیشنهاد داده است:
هیأت اسکی12 خرداد )محمد یسلیانی، مهدی سلیمی، عبدالرضا 

سپیانی، رسول داوری و حسین زیبایی(
هیأت وزنه ب��رداری 26 خ��رداد )مجید ادیبی، محس��ن طغیانی و 

مرتضی سیف زاده(
هیأت کشتی30 خرداد )ناصر فروغی، ایرج نحوی، مصطفی نوروزی، 
محمدباقر شایس��ته، س��هراب صالحی، علی زارع ش��ریف، محسن 

طاهری و مصطفی ترکی(

 لیگ بدون تیم دوومیدانی
 و دوندگان بالتکلیف

در حالی که قرار اس��ت لیگ برتر دوومیدانی نه��م و دهم خردادماه 
آغاز ش��ود، هیچ تیمی برای حضور در این مس��ابقات اعالم آمادگی 
نکرده است. به نظر می رسد لیگ برتر دوومیدانی امسال با مشکالت 
بیشتری نسبت به ادوار قبل مواجه باشد. خبری از همان تعداد تیم 
های انگشت شمار فصول قبل نیست و دوندگان تکلیف خود را برای 

حضور در این مسابقات نمی دانند.
 باش��گاه نفت تهران یکی از پایه های ثابت لیگ دوومیدانی در ادوار 
مختلف بود که مسئوالن، حضور در این مسابقات را منوط به تصویب 
بودجه از سوی شورای عالی ورزش وزارت نفت دانسته اند و این در 
حالی است که اکثر  ملی پوشان ایران س��ال های گذشته حضور در 
لیگ را با پیراهن این تیم تجربه می کردند. از س��وی دیگر صحبت 
از تیمداری باش��گاه های اصفهانی که نام فوالد ماهان در میان آنها 
شناخته شده اس��ت شنیده می ش��د، اما گویا این باش��گاه نیز قرار 
نیست در لیگ برتر دوومیدانی شرکت کند. با توجه به این که لیگ 
برتر دوومیدانی، میدان کس��ب ورودی مس��ابقات قهرمانی آسیا به 
شمار می رود باید هرچه س��ریع تر تکلیف تیم های شرکت کننده 
روشن شود. در غیر این صورت تعویق مسابقات محتمل خواهد بود 
و مشخص نیس��ت دوندگان باید کدام رقابت را برای کسب ورودی 

آسیا انتخاب کنند.

پرونده حضور تیم مل��ی فوتبال بانوان 
مسعود 
برای حض��ور در ج��ام جهانی 2015 افشاری

کانادا بس��ته ش��د تا این ب��ار هم یک 
سرمربی پرتغالی از نوع بانوان، زمینه ساز ناکامی فوتبال ملی ما 

شود. 
دو شکس��ت در مقابل فیلیپین و تایلن��د در کنار یک پیروزی 
خفیف در برابر بنگالدش با یازده گل خورده و دو گل زده، تنها 
دستاورد هلنا کاستا س��رمربی تیم ملی فوتبال بانوان بود که 
بعد از ایجاد موج اس��تفاده از مربیان پرتغالی در فوتبال ایران 
 به توصیه هموطن خلف��ش؛ یعنی کارلوس ک��ی روش راهی 
ایران شده بود تا شاید کش��تی طوفان زده فوتبال بانوان را به 
س��رمنزل مقصود برس��اند، ولی هزینه های دالری فراوان در 
فوتبال بانوان برای این س��رمربی پرتغالی نتیجه نداد تا بانوان 
ایرانی آرزوی حضور در مس��ابقات جام جهانی را به دوره بعد 

موکول کنند. 
کاس��تا از همان روزهای ابتدایی حض��ورش در فوتبال بانوان 
مانند کی روش عالقه بس��یار زیادی به مرخصی های طوالنی 
مدت داش��ت و حتی برای یک دوره س��ی روزه هم تمرینات 
تیم ملی فوتب��ال بانوان را به نوعی تعطیل ک��رد تا به کارهای 
شخصی خودش برسد و با این کار به نوعی زمینه ساز ناکامی 
فوتبالیست های ایرانی در راه رسیدن به جام جهانی شد. هلنا 

کاستا که تا قبل از قرارداد بستن با تیم ملی، حضورش با اما و 
اگرهای زیادی همراه بود، پس از آغاز کار رسمی با فدراسیون، 
حدود 6 ماه تمرینات تی��م ملی را زیر نظ��ر گرفت و حتی در 
اسفند ماه گذشته هم دست به انجام تغییرات فراوان در کادر 
فنی تیم ملی زد تا با این کار س��لطه خودش در فوتبال بانوان 

را بیشتر کند.
کاستا تا قبل از این مس��ابقات در دیدارهای رسمی، حضوری 
در فوتبال ملی ما نداش��ت و با چند بازی دوستانه و تورنمنت 
روسیه، راهی مسابقات آسیایی بنگالدش شد تا با صعود به جام 
جهانی فوتبال، زمینه ساز حضور همزمان تیم های ملی بانوان 
و آقایان در عرصه جهانی شود، ولی آنقدر به خودش مطمئن 
نبود که در اکثر مصاحبه هایش راه را برای هرگونه ناکامی باز 
کرده بود و همیشه با گفتن جمله» قول صعود به جام جهانی 
را نمی دهم« از هم��ان ابتدا انگیزه و امی��د را از فوتبال بانوان 

گرفته بود. 
البته سرمربی پرتغالی تیم ملی بعد از شکست در مقابل تایلند 
و فیلیپین به راحتی بهانه الزم را فراهم کرده و با اس��تفاده از 
گرمای هوا و سود بردن تیم های حریف از بازیکنان آمریکایی 

راه را بر هر گونه انتقادی بسته است.
 کاس��تا در حالی با قراردادی حدودا چهارصد میلیون تومانی 
راهی فوتبال ایران ش��د که مدیران فوتبال ایران حتی حاضر 

نیس��تند نیمی از این مبلغ را برای مربیانی ایرانی هزینه کنند 
و امروز جواب این اعتماد بیجا را با ناکامی در راه صعود به جام 

جهانی فوتبال بانوان گرفتند.
 تغییر لیست بازیکنان که در هر اردو به چشم می خورد  نشان 
از سردرگمی کادر فنی تیم ملی داش��ت، اما در نهایت فریده 
شجاعی نایب رییس بانوان فدراس��یون فوتبال که از عملکرد 
بانوان ناراضی بود، در مصاحبه اش اعالم ک��رد که تیم ملی با 
ترکیب اصلی اش به این مس��ابقات نرفته است؛ صحبت هایی 
 که به نظر می رس��د تنه��ا توجیهی برای ای��ن نتیجه ضعیف 

است. 
 اگر واقعا این طور که ش��جاعی می گوید، باش��د، چرا کاس��تا 
 به طور مداوم لیس��ت تیم مل��ی را تغییر م��ی داد و یا چرا در 
 نهایت چن��د بازیکن فوتس��الی به تی��م ملی فوتب��ال دعوت 

شدند؟
 کاستا حتی چند ماه قبل و در مصاحبه مطبوعاتی مشترکش 
 با کارلوس کی روش اع��الم کرده بود که حت��ی برای هدایت 
تیم ملی از تفک��ر و راهنمایی کی روش هم اس��تفاده خواهد 
 کرد، ولی اجماع اندیشه پرتغالی هم برای فوتبال ملی ما جواب 

نداد.
سرمربی سابق تیم ملی فوتبال بانوان قطر در حالی بدون هیچ 
کارنامه و پیشینه موفقی به فوتبال ما آمد که رد پای کی روش 
در امضای ق��رارداد با این مربی پرتغالی به چش��م می خورد و 
بهانه هم این بود که فوتبال ملی ما، چه در عرصه آقایان و چه 
در رده بانوان به خاطر حضور همزمان دو سرمربی پرتغالی به 
هماهنگی الزم دست پیدا کند، ولی عملکرد کاستا در تیم ملی 
بانوان نش��ان داد که باز هم حضور کی روش در فوتبال ملی ما 
و تزهای عجیب و غریب او هیچ س��ودی برای ما نداشته و این 
وسط قربانی، مردمی هستند که باید شاهد ناکامی های متوالی 

فوتبال در رده های ملی مختلف باشند.
هلنا کاستا بعد از مربیانی مثل آلبرتو کاستا، آلفردو کاسیمیرو، 
مانوئل ژوزه و تونی اولیویرا پنجمین سرمربی پرتغالی و ناکام 
فوتبال ایران نام گرفت که اگر فدراسیون توصیه پذیر ما دوباره 
افسار کار را به دست کی روش نس��پارد به احتمال زیاد دیگر 
این مربی فوتبال بانوان را در ایران نخواهیم دید و این وس��ط 
از نسل پرتغالی ها فقط کی روش باقی مانده که او هم شرایط 
 مطلوبی با تیم ملی بزرگس��االن ندارد و بیراه نیس��ت که اگر 
پیش بینی کنی��م کمتر از ده روز دیگر او ه��م با تحویل دادن 
تیمی بی انگیزه و بی روحیه، بعد از شکس��ت در مقابل قطر به 

بقیه هموطنانش بپیوندد.

نتیجه اعتماد به پرتغالی ها

حتی سقوط کرده ها و صعود نکرده هاناکامیبچهمحلکیروش!

 دِر لیگ بسکتبال 
به روی همه باز است!

طرح بی مقدمه افزایش تعداد تیم های لیگ برتر بسکتبال 
حکایت از این دارد که باالترین سطح رقابت های باشگاهی 
بسکتبال در کش��ور هنوز از نظم و انسجام خاصی برخوردار 
نیست. چهاردهمین دوره از برگزاری رقابت های لیگ برتر 
بسکتبال باشگاه های کشور می گذرد، اما در نحوه برگزاری 
 این مسابقات، تعداد تیم ها، صعود کرده ها و سقوط کرده ها

هر س��ال ش��یوه ای جدید اجرا می ش��ود. به گزارش ایمنا، 
معموال فدراسیون نشین ها مدتی پیش از شروع فصل جدید 
 رقابت ها بر سر نحوه برگزاری مس��ابقات در فصل پیش رو

تصمیم گیری می کنند در ارتباط با این که بازیکنان خارجی 
و داخلی با چه نوع س��همیه بندی در تیم ها تقسیم شوند، 
پلی آف چگونه برگزار شود و... . امس��ال یک سوژه دیگر به 
مباحث جلسات سازمان لیگ بسکتبال اضافه می شود و آن 
هم بحث افزایش تعداد تیم های لیگ برتری است، در حالی 
که لیگ برتر بس��کتبال فصل قبل با10تیم و فصل پیش از 
آن با دوازده تیم برگزار ش��د و در هیچ دوره ای لیگ با تعداد 
مشخصی از تیم ها به سرانجام نرسیده است. امسال پیشنهاد 
چهارده تیمی شدن لیگ برتر مطرح ش��ده است، آن هم از 
 سوی تیم هایی که در پایان فصل با ایس��تادن در رده های

نهم و دهم به دس��ته پایین تر سقوط کردند. استقالل زرین 
قشم و نفت سپاهان تیم هایی بودند که فصل قبل اولین دوره 
حضور در لیگ برتر را تجربه کردند.اس��تقالل زرین قشم با 
موفقیت در لیگ دسته یک و پس از طی کردن راه اصلی صعود 
به لیگ برتر رسید، اما نفت سپاهان از جمله تیم های خصوصی 
است که در دقیقه90 حضور خود را در لیگ برتر قطعی کرد. 
استقالل زرین قشم و نفت سپاهان با وجود سقوط به دسته 
پایین تر تقاضای فراهم شدن شرایطی برای بازگشت به لیگ 
برتر را  کرده اند، به جز این دو تیم، تیم های کاله مازندران و 
نیروی زمینی تهران که با قهرمانی و نایب قهرمانی در لیگ 
دسته یک جواز حضور در فصل بعد رقابت ها رابه دست آورده 
اند. حضور باش��گاه های خصوصی و حامی ورزش بسکتبال 
 به خودی خود اتفاقی خوب است، اما تداوم حضور باشگاه ها

 و تالش برای حفظ جایگاه خود در لیگ اس��ت که مشخص 
می کند لی��گ برتر بس��کتبال از چه ظرفیت و پتانس��یلی 
برخوردار است، وگرنه کاهش و افزایش تعداد تیم ها و صعود  
سقوط هایی که منجر به افزایش تالش و رقابت بین تیم ها 

نمی شود دردی از بسکتبال دوا نمی کند.

توپ و تور



یادداشت

2800 ناظر بر روند اجرای انتخابات 
در شهرکرد نظارت دارند

فرماندار شهرستان ش��هرکرد گفت: 2 هزار و 800 نفر از عوامل اجرایی، 
نظارتی، بازرسی، انتظامی و امنیتی مسؤولیت برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری و شوراهای شهر و روستا را در این شهرستان برعهده دارند. مراد 
کاظمی در نشست شورای اداری این شهرستان با تسلیت وفات حضرت 
زینب)س( اظهار داشت: تمام تمهیدات الزم برای برگزاری یک انتخابات 
باشکوه و سالم در این شهرستان فراهم است.وی بر ضرورت هماهنگی و 
همکاری دستگاه ها و نهادهای اجرایی استان در برگزاری انتخابات تأکید 
کرد و افزود: امید می رود با همکاری همه نهادها و دستگاه ها وسایل نقلیه 
و یارانه های الزم ب��رای برگزاری انتخابات فراهم ش��ود.کاظمی تصریح 
کرد: مدیران و کارشناسان ادارات و نهادهای شهرستان در رعایت تدابیر 
امنیتی ، حفاظتی توجه الزم را داشته باشند. فرماندار شهرستان شهرکرد 
از استقرار 138 ش��عبه اخذ رأی در این شهرس��تان خبر داد و گفت: از 
این تعداد 112 شعبه برای بخش مرکزی و  26 شعبه برای بخش الران 
پیش بینی شده است.کاظمی ادامه داد: از این تعداد 131 شعبه اخذ رأی 
ثابت و مابقی سیار است. وی در ادامه با اشاره به نامگذاری سال از سوی 
رهبر معظم انقالب، اظهار داشت: تمام تالش خود را برای برگزاری یک 
انتخابات باشکوه و سالم به کار می گیریم تا گام مهمی در تحقق حماسه 
سیاسی و اقتصادی برداشته باشیم.کاظمی خاطرنش��ان کرد: 2 هزار 
و 800 نفر از عوام��ل اجرایی، نظارت��ی، بازرس، انتظام��ی و امنیتی 

مسؤولیت برگزاری این انتخابات را برعهده دارند. 

اعطای 104 فقره تسهیالت 
خودکفایی به نیازمندان 

کوهرنگ
مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان کوهرنگ گفت: 
در یک سال گذشته 104 فقره تسهیالت خودکفایی به 
نیازمندان این شهرس��تان اعطا ش��د. وی از پرداخت 3 
میلیارد و 801 میلیون ریال تسهیالت به نیازمندان خبر 
داد و گفت: 412 نفر از خانواده های مددجو، تس��هیالت 
خود اش��تغالی دریافت کرده اند. فاضلی اعطای 28 فقره 
تسهیالت کشاورزی را از دیگر خدمات حمایتی این نهاد 
برشمرد و افزود: برای اجرای این تعداد طرح کشاورزی 
بی��ش از 2 میلی��ارد و 20 میلیون ریال اعتب��ار بانکی و 
امدادی هزینه شده است. وی ادامه داد: همچنین در یک 
سال گذشته 237 فقره تسهیالت دامداری به نیازمندان 

شهرستان کوهرنگ اعطا شده است.

قانون مداری شرط الزم 
برگزاری انتخاباتی سالم است

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شهرستان شهرکرد 
گفت: با پای بندی به قوانین و مقررات، ش��اهد برگزاری 
انتخاباتی س��الم و باش��کوه خواهیم بود. یداهلل گودرزی 
در نشست شورای اداری این شهرس��تان اظهار داشت: 
با اعالم تأیید صالحیت  کاندیداهای ریاست جمهوری از 
سوی شورای نگهبان شاهد اجرای برنامه های تبلیغاتی 
کاندیداه��ا هس��تیم. وی گفت: قان��ون تبلیغ��ات باید 

فصل الخطاب همه کاندیداها و طرفداران آن ها باشد.

عدم حضور نخبگان، جامعه را 
از ارزش های اسالم دور می کند

حجت االس��الم محمد طباطبایی مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه چهارمحال و بختیاری گفت: چنانچه افرادی که 
شایستگی حضور در میدان عمل را دارند به وظیفه خود 
عمل نکنند، جامعه از معارف قرآن و ارزش های اس��الم 
دور خواهد ش��د که  به طور قطع نتیجه حاصل رضایت 

بخش نخواهد بود.
وی اظهار داشت: چنانچه فعاالن قرآنی در ابعاد مختلف 
در میدان باشند، خود به خود بسیاری از دستورات قرآن 

در جامعه اسالمی عملیاتی خواهد شد.

خبر ویژه

استاندار چهارمحال وبختیاری
 علیرضا عنابستانی 

بروز برخی بزهکاری ها که به زندانی ش��دن مجرم��ان می انجامد، 
معلول کوتاهی برخی مس��ؤوالن دس��تگاه ها و گاهی آحاد جامعه 
اس��ت. چرا که  مس��ؤولیت آحاد جامعه به ویژه مس��ؤوالن اجرایی 
این اس��ت که: نس��بت به رفتارهای مجرمانه نگاهی ریش��ه ای تر 
داشته باشند. گاهی اندیشه بزه کاری در ذهن فرد شکل می گیرد، 
اما جامعه ش��رایط را ط��وری طراح��ی می کند که ام��کان وقوع 
جرم فراهم نش��ود. در ارتباط با اف��رادی که برای ارت��کاب جرم در 
زندان هستند، همه وظیفه 
داریم از خان��واده این افراد 
که تقصی��ری در جرائم آنان 
ندارند، حمایت کنیم.سالم 
س��ازی جامعه از مهمترین 
وظایف و مس��ؤولیت هاست 
که از ناهنجاری های بعدی 

جامعه جلوگیری می کند.

          بروز برخی جرائم،
 معلول کوتاهی مسووالن است

چهره روزیادداشت
صالحیت حدود 96 درصد کاندیداهای شوراهای شهر تائید نهایی شد
دبیراجرایی هیأت نظارت برانتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا در استان چهارمحال و 
بختیاری ازتأیید نهایی صالحیت 95/9 درصد کاندیداهای انتخابات چهارمین دوره شوراها 

در استان خبرداد.
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اخبار کوتاه

 استخر شنای سر پوشیده شهید سر لش��کر نعمت اهلل اکبری 
سامان در سال 86 کلنگ زنی ش��ده و در سال 87 کار احداث 
آن آغاز و در بهمن ماه 91 افتتاح ش��د، اما تاکنون هیچ گونه 
بهره برداری و اس��تفاده از این اس��تخر در شهرس��تان سامان 

صورت نگرفته است.
عالقه مندان به رش��ته ورزشی آبی در س��الن های ورزشی از 
شهرستان سامان به شهرکرد مراجعه می کنند و بیشتر جوانان 
از این مسأله اظهار نارضایتی می کنند. زیرا اکثر سانس های 

شنا در استخرهای شهرکرد در شب است.
 با توج��ه به ش��روع فص��ل تابس��تان و آغ��از اوق��ات فراغت 
دان��ش آم��وزان نیاز اس��ت ک��ه این اس��تخر هرچه س��ریع 
 تر به بهره برداری برس��د، ت��ا خانواده ها برای اوق��ات فراغت 
دانش آموزان برنامه ریزی داشته باشند. یکی از شهروندان شهر 
سامان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح این استخر 
در سال گذشته، اظهار داشت: بسیاری از جوانان این شهر برای 
لذت بردن از تفریح شنا کردن به استخرهای شنای شهرهای 
شهرکرد و فرخ شهر می روند که این موجب پرداخت هزینه های 

بسیار زیادی می شود.

وی گفت: ضرورت دارد مسؤوالن هرچه سریعتر، مشکالتی را 
که این پروژه را تعطیل نگه داشته رفع کنند.

یکی دیگر از شهروندان سامانی با اشاره به این که شهر سامان 
یکی از ش��هرهای پر جمعیت اس��تان چهارمحال و بختیاری 
است؛ ادامه داد: روستاهای تابعه شهرس��تان سامان نیز روی 
هم رفته جمعیت بسیار زیادی می شوند که تنها شهر نزدیک 
به آنها سامان است و از این رو اگر روستاییان شهرستان سامان 
بخواهند از استخر ش��نای شهرکرد اس��تفاده کنند ابتدا باید 
به شهر س��امان بیایند و سپس به ش��هرکرد بروند و این مهم، 

هزینه های بسیار زیادی را در بر دارد. 
خطرهای احتمالی در جاده را نیز باید مد نظر قرار داد. 

وی اذعان داشت: از طرفی استخر شنای فاضل شهرکرد نیز در 
حال حاضر بسیار شلوغ است و این امر مشکالت بسیار زیادی 

را برای خود شهروندان شهرکرد ایجاد کرده است. 

پروژه در مرحله تست بهره برداری است
رییس اداره ورزش و جوانان شهرس��تان س��امان در گفتگو با 
خبرنگار مهر با اش��اره به این که اس��تخر سرپوش��یده شهید 

نعمت اهلل اکبری س��امان در بهمن ماه 91 ب��ه صورت تحویل 
موقت به بهره برداری رسید، اظهار داشت: در حال حاضر تست 
بهره برداری این پروژه توسط کارشناسان در حال انجام است.

صفاعلی زمانی با بیان این که در بهمن م��اه 91  به دلیل این 
که این پروژه 95 درصد پیش��رفت فیزیکی داشته است، بیان 
داشت: به همین دلیل این پروژه در بهمن ماه سال 91 افتتاح 

شده است.
زمانی با اشاره به این که تست آزمایش در این مدت زمان طول 

کشیده اس��ت، بیان داشت: 
برای این پ��روژه نزدیک دو 
میلی��ارد توم��ان اعتب��ار از 
اعتب��ارات مل��ی از مصوبات 
سفر ریاست جمهوری بوده 
است. وی با بیان این که این 
استخر در دو هزار و 700 متر 
زیر بنا احداث ش��ده اس��ت، 
عنوان کرد: این استخر شامل 
همه امکانات از قبیل س��ونا، 
جکوزی، اس��تخر ش��نا و... 
است. زمانی با اش��اره بر این 
که فضای ورزش��ی بر حسب 
جمعیت در این شهرس��تان 
75 صدم درصد اس��ت، بیان 
داش��ت: ای��ن شهرس��تان 

ظرفیت این را  دارد که سرانه فضای ورزشی در آن افزایش یابد.
رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان سامان با اشاره به این 
که ایجاد زمین های ورزشی در قالب ورزش های سوار کاری، 
اتومیبل رانی و... نیاز ضروری در این شهرس��تان است، اذعان 
داشت: مشکل اساسی شهرستان سامان در زمینه ورزش نبود. 

سالن مسابقاتی در این شهرستان است.
صفا علی زمانی با بیان این که در بیشتر روستاهای شهرستان 
زمین های خاکی فوتبال وجود دارد، بیان داشت: در روستاهای 

این شهرستان زمین فوتبال چمن وجود ندارد.
زمانی با بیان این که اداره ورزش و جوانان شهرستان سامان در 
زمینه سالن ورزش های باستانی، پست قایق رانی، کوهنوردی 
و صخره نوردی داخل سالن، سوار کاری و پیست اتومبیل رانی 
پیگیری های الزم را انجام می دهد، بیان داشت: برای تکمیل 
سالن  ورزش چلوان و پروژه شوراب صغیر 350 میلیون تومان 

اعتبار نیاز است.

پروژه ای که 4 ماه پس از افتتاح همچنان تعطیل است

 استخر سامان، حبس در حصار فلزی

 با توجه به
شروع فصل 

تابستان و آغاز 
 اوقات فراغت 

دانش آموزان نیاز 
است که این استخر 

 هرچه سریع تر 
 به بهره برداری

 برسد

استخر شنای شهر سامان در بهمن ماه سال گذشته افتتاح شد، اما هنوز تعطیل است و موجب شده است همچنان 
مردم شهر س�امان و روس�تاهای تابعه برای استفاده از استخرهای ش�نا به شهرهای دیگر اس�تان چهارمحال و 

بختیاری سفر کنند.

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

ابالغ وقت رسیدگی
101 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 2/92 خواه��ان باقر اس��ماعیلی دادخواس��تی 
مبنی بر انتقال س��ند موتورس��یکلت پیش��رو مدل 1384 به ش��ماره انتظامی 7678 
اصفهان55 به طرفیت فاطمه جعفری تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 
92/4/22 س��اعت 11/30 صب��ح تعیین گردیده اس��ت. ب��ا توجه به مجه��ول المکان 
ب��ودن خوانده حس��ب تقاض��ای مراتب در جراید منتش��ر ت��ا خوانده قب��ل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره دو شورای 
حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نماید. در صورت 
 ع��دم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. 

شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
  

ابالغ 
177 ش��ماره نامه: 9210110352100122. ش��ماره پرونده: 9109980352100745. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910785. نظر به اینکه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
اردستان نسبت به دادنامه شماره 9209970352100014 مورخ 1392/1/15 صادره 
از ناحیه ش��عبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفه��ان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 459 
تقاضای تجدید نظر خواهی نموده و ضمن اعتراض خانم ها پریوش، لیال، بدرالملوک، 
آذی��ن دخت، لیدا، اختر الملوک و طاهره بیگم همگی درمیانی، محبوبه ایروانی و خانم 
مقدس بیدآبادی و آقایان محمد و حامد درمیانی را مجهول المکان اعالم نموده است. 
لذا به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی و حسب مفاد 
م��اده 346 همین قانون به نامبردگان فوق الذکر اخطار می گردد ظرف مهلت ده روز 
پس از انتش��ار در دفتر دادگاه به نشانی فوق الذکر مراجعه و ضمن اعالم کامل خود 
نس��خه دوم دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی را دریافت و چنانچه پاسخی در 
قبال آن دارند به این دادگاه ارائه نمایند و اال پرونده با همین کیفیت به محاکم محترم 
تجدید نظر استان اصفهان ارسال خواهد شد. شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

 مزایده اموال منقول
180 اج��رای احکام ش��عبه 15 دادگاه حقوقی اصفهان در خصوص پرونده کالس��ه 
262/91/ج15 له آقای نصراله کاکایی علیه آقای محمد جان نثاری به خواسته مطالبه 
مبلغ 170/262/995 اصل خواس��ته و 5/400/000 باب��ت حق االجرای دولتی در نظر 
دارد راس س��اعت 8/30 مورخ 92/3/30 جلس��ه مزایده جهت ف��روش اموال ذیل که 
نزد آقای حس��ین جانثاری به عنوان حافظ اموال به آدرس الدان کوچه باغ س��یدعلی 

آقا نبش کوچه ش��هید جانثاری پالک 1000- متعلق به محکوم علیه در س��اختمان 
مرکزی دادگستری اصفهان واقع در خیابان نیکبخت اطاق 345 برگزار نماید. به مبلغ 
420/485/000 توس��ط کارشناس رسمی دادگس��تری ارزیابی شده است طالبین می 
توانن��د با مراجع��ه به محل موصوف تا پن��ج روز قبل از تاریخ مزای��ده از آن دیدن 
نمایند. مزایده راس س��اعت فوق الذکر در محل اعالم شده شروع برنده کسی خواهد 
بود که باالترین قیمت پیش��نهادی را ارائه دهد و حداقل 10% وجه نقد را همراه داشته 
باش��د. ضمنًا کلیه هزینه ه��ای مربوطه به مزایده به عهده برن��ده خواهد بود. اموال 
مورد ارزیابی کارشناسی عبارت است از: 1- قاب گوشی دوربین دار به تعداد 6464 
به مبل��غ 40/000 به مبلغ کل 258/560/000. 2- قاب گوش��ی بدون دوربین نوکیا و 
سونی اریکسون به تعداد 6477  به مبلغ 25/000 به مبلغ کل 161/925/000 که جمعًا 
 به مبلغ 420/485/000 توس��ط کارشناس رسمی دادگس��تری ارزیابی گردیده است. 

مدیر دفتر و اجرای شعبه 15 دادگاه حقوقی اصفهان 
 

ابالغ
206 شماره ابالغیه:9210100351800312. شماره پرونده: 9209980351800151. 
شماره بایگانی شعبه: 920155. خواهان میترا رضایی دادخواستی به طرفیت خوانده 
همای��ون بلوکی به خواس��ته صدور حکم طالق به درخواس��ت زوج��ه تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه هجدهم دادگاه 
عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 

نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 220 ارجاع و به کالسه 
9209980351800151 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/4/12 و ساعت 12:30 

تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
 دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

کمال نوری – منشی شعبه هجدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ
207 ش��ماره ابالغیه:9210100351400409. شماره پرونده: 9109980351400566. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910566. خواهان رس��ول سلمانی دادخواس��تی به طرفیت 
خواندگان ش��رکت بهاران آهن سپاهان و بابک غفرانی به خواسته اعسار از پرداخت 
هزینه دادرس��ی و تامین خواسته و مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان 

اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل 
اس��تان اصفهان طبقه 3 ات��اق 322 ارجاع و به کالس��ه 9109980351400566 ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/04/16 و ساعت10:00 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده بابک غفرانی و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
 دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. 

حسین مرتضایی – منشی شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ
208 شماره ابالغیه:9210100353400195. شماره پرونده: 9109980362601373. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 920006. شاکی خانم اکرم الس��ادات حسینی بطرفیت آقای 
امید چگینی به خواس��ته افتراء و ضرب و جرح عمدی و توهین به اش��خاص عادی و 
تهدید تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
108 دادگاه عمومی )کیفری( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه دوم اتاق 258 ارجاع و 
به کالس��ه 9109980362601373 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/04/11 و 
ساعت 09:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 

خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 644 شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
 

ابالغ 
209 شماره درخواست: 9110460352500025. شماره پرونده: 9109980352501939. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 911973. در پرونده کالسه بایگانی 911973 این شعبه واقع 

در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 4 اتاق شماره 454 خواهان سعید سعیدنیا فرزند اصغر به طرفیت خوانده مارال 
دالوند به خواس��ته سلب حضانت و سرپرس��تی و تحویل طفل تقدیم که دارای وقت 
رس��یدگی مورخه 1392/04/10 س��اعت 09:00 می باشد نظر به اینکه آدرس خوانده 
مجهول المکان اعالم ش��ده با درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شریعتی – مدیر 

دفتر شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

مزایده 
210 اجرای احکام ش��عبه 2 دادگاه عمومی حقوق��ی اصفهان در نظر دارد در پرونده 
کالس��ه 910246 ج2 مربوط به خواهان محمدعلی مزربانی خوانده حسین ذوالفقاری 
عاش��ق آبادی اقدام به برگزاری مزایده جهت فروش 8/5352 حبه از 72 حبه ش��ش 
دانگ پالک ثبتی 161620 بخش 14 ثبت اصفهان ملکی آقای حسین ذوالفقاری عاشق 
آب��ادی در روز چهارش��نبه 1392/3/22 س��اعت 8 تا 9 صبح در مح��ل خ نیکبخت، 
دادگس��تری کل استان اصفهان، طبقه س��وم، اتاق 302 نماید. طالبین خرید می توانند 
5 روز قب��ل از مزای��ده از محل ملک واقع در اصفهان، عاش��ق آب��اد، اراضی زراعی 
صح��رای ناهرمزان، مزرعه و چ��اه وصف آباد بازدید نماین��د. مزایده از قیمت پایه 
آغاز و برنده کس��ی اس��ت که حداقل 10% مبلغ ارزیابی ش��ده را به حس��اب سپرده 
2171290210008 واری��ز کرده، باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید. نظر کارش��ناس: 
زمی��ن زراعی مذکور قطع��ه زمینی زراعی غی��ر محصور به وس��عت حدود 6000 
مترمربع مطابق با مش��خصات و ح��دود اربعه مندرج در صفحات س��وم و چهارم 
س��ند مالکیت ملک مذکور موجود در پرونده مربوط مشاهده گردید که بخشی از آن 
به کش��ت جو اختصاص یافته و بخش دیگر به صورت ش��خم خورده و بدون کشت 
رها ش��ده بود. با توجه به جمیع جهات موثر در ارزیابی از جمله میزان حاصلخیزی 
خاک زمین زراعی مذکور و کیفیت و میزان آب کش��اورزی آن و همچنین فاصله آن 
از راه ه��ای مواصالتی و خدماتی قیمت هر مترمرب��ع از زمین متنازع فیه 200/000 
ری��ال و نهایتا قیم��ت کل زمی��ن 1/200/000/000 ریال ب��رآورد و تقویم می گردد. 
 ضمنا قیمت پایه جهت ش��رکت در مزایده میزان 142/254/771 ریال اعالم می گردد. 

مدیر اجرای احکام شعبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان 
 

ابالغ
211 شماره ابالغیه: 9110100351506903. شماره پرونده: 9009980351501122. 
شماره بایگانی شعبه: 901134. خواهان عطاءاله صالحی رزوه دادخواستی به طرفیت 
خوانده حس��ین خلدی به خواس��ته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل 
اس��تان اصفهان طبقه 3 ات��اق 345 ارجاع و به کالس��ه 9009980351501122 ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/04/12 و س��اعت 09:00 تعیین ش��ده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده 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 در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. 

شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ رأی
213 شماره دادنامه: 9009970350200280. شماره پرونده: 8909980350200994. 
 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 891018. خواهان: ش��رکت احرار س��پاهان ب��ه مدیریت 
فضل اله نجفیان با وکالت آقای فرزاد طهماسبی به نشانی خ محتشم – جنب رستوران 
ابوالفضل – طبقه فوقانی خشکشویی دقیقی – دفتر وکالت آقای محمدعلی بکتاشیان. 
خوانده: آقای علی قدمی ایرانش��اهی به نش��انی مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه 
چک. گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به اصدار رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص دعوی خواهان شرکت 
احرار س��پاهان )س��هامی خاص( به مدیریت آقای فضل اله نجفی��ان با وکالت آقای 
فرزاد طهماس��بی بطرفیت آقای علی قدمی ایرانش��اهی فرزند موالمراد به خواس��ته 
مطالب��ه مبلغ 57/200/000 ریال وجه 3 فقره چک به ش��ماره های 1- 408205 و 2- 
408243 و 3- 408242 عهده بانک صادرات با احتس��اب هزینه دادرس��ی و خسارت 
تاخیر تادیه نظر به دادخواس��ت تقدیمی و فتوکپی مصدق متن و ظهر گواهینامه عدم 
پرداخت وجه چک های صادره از ناحیه بانک محال علیه که اساس��ًا داللت بر اشتغال 

ذم��ه خوان��ده در قبال خواهان به می��زان مبلغ فوق را دارد و اینک��ه خوانده با اطالع 
از دعوی مطروحه و جریان رس��یدگی در جلسه دادرس��ی حاضر نشده و نسبت به 
دعوی موثری بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت وجه سند مدرکیه اقامه نکرده است، 
لذا دادگاه با اس��تصحاب اش��تغال ذمه خوانده دعوی را وارد تشخیص و مستنداً به 
مواد 310-311 و 312 قانون تجارت و مواد 198-515 و 519 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون 
چک و استفس��اریه آن مصوب مجمع تش��خیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت 
مبلغ )57/200/000( ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ )1199000( ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررس��ید چک ها )89/5/15( لغایت اجرای حکم براس��اس شاخص 
تورم مربوطه در حق خواهان محکوم می نماید اجرای احکام مکلف اس��ت خس��ارت 
تاخیر تادیه را به ش��رح فوق محاس��به و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید. 
رای ص��ادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
 دادگاه اس��ت و پ��س از آن ظ��رف مدت بیس��ت روز قابل تجدید نظرخواهی اس��ت. 

رفیعی – رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

اخطار تبادل لوایح
214 بدینوس��یله به موجب مواد 73 و 346 آ.د.م به تجدید نظرخوانده مجهول المکان 
پرونده بدوی 910099ح/5 به نام خانم ش��هال ربیعی ابالغ می گردد: تجدید نظرخواه 
بانک صادرات ایران دادخواس��تی به خواس��ته تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره 
1413 مورخ��ه 91/9/28 به طرفیت ش��ما تقدیم نموده که تحت ش��ماره 272 تاریخ 
91/11/17 در این شعبه ثبت شده و از تاریخ انتشار این آگهی 10 روز فرصت دارید 
به دفتر شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت مراجعه 
و پس از تحویل نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن نسبت به تبادل لوایح اقدام نماید 
مراتب برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی و در صورت عدم 
حضور و یا تقدیم الیحه در مهلت مقرر پرونده به دادگاه تجدید نظر اس��تان اصفهان 

ارسال خواهد شد. دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ 
215 شماره درخواست: 9210460350800002. شماره پرونده: 9109980350800005. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910005. آق��ای آرش امینی با والیت پ��درش عبدالرضا و 
خان��م ملیحه بلورف��روش دادخواس��تی به خواس��ته تجدید نظرخواه��ی از دادنامه 
1739-91/12/28... ب��ه این دادگاه تقدیم نموده اس��ت از آنجا که تجدید نظر خوانده 
آق��ای ف��رزاد طالبی مجهول المکان می باش��ند به نامبرده ابالغ می ش��ود ظرف 10 
روز جه��ت ردیاف��ت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم ب��ه دفتر ش��عبه 8 دادگاه 
حقوق��ی اصفه��ان مراجع��ه نمایند و چنانچ��ه پاس��خی دارد ب��ه دادگاه ارائه نماید 
 در غی��ر اینص��ورت پرونده با همی��ن کیفیت به دادگاه تجدید نظر ارس��ال می گردد.

هاشمی – مدیر دفتر دادگاه شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
217 کالس��ه پرون��ده: 9209980350300133. وقت رس��یدگی: 92/4/17 س��اعت 8 
صب��ح. خواهان: علیرضا صالحوند فرزند علی. خوان��ده: مصطفی نصر فرزند حجت 
اله. خواس��ته: فسخ بیع نامه. خواهان دادخواستی تس��لیم دادگاه های عمومی نموده 
که جهت رس��یدگی به ش��عبه س��وم حقوقی ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین 
ش��ده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه 
و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب ی��ک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک 
ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست 
 و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور به هم رساند.

شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

%



خواندنی 

آمار کامپیوترهای کل جهان

عکس نوشت

بارش برف بهاره
 در باکو

اخبار ویژه

به دنبال ح��وادث متعددی که در 
مناطق به اصطالح پاکسازی شده 
از مین رخ داده، محققان کرواسی 
از زنبورهای عس��ل ب��رای یافتن 
مین های کش��ف نش��ده استفاده 
کرده و آنه��ا را ب��رای یافتن مواد 
منفجره تعلیم می دهند. کرواسی 
 عالوه بر زیبایی دریای ادریانیک و 
دریاچ��ه ه��ای آبی کوهس��تانی 
و جنگل های س��بز خ��ود، دارای 
زمین های مین پاک سازی نشده 

بسیاری است.
محققان تصور می کنند که حدود 
750 کیلومتر مربع از خاک این کشور در نتیجه جنگ های کشورهای حوزه بالکان از دهه 
1990پوشیده از مین است. نیکوال کزیک کارشناس رفتار زنبورهای عسل همراه گروهی 
از محققان جوان در یک اردوگاه حضور یافتند که یک زمین س��بز ب��ود که در آن درخت 
های اقاقیا کاشته شده بود. این استاد دانش��گاه زاگرب ایده آزمایش را چنین مطرح کرد 
که زنبورهای عس��ل دارای حس بی نقص بویایی هس��تند که موجب می شود به سرعت 
بتواند بوی مواد منفجره را شناس��ایی کند. آنها درحال حاضر تعلی��م می بینند که غذای 
خود را همراه با بوی TNT شناس��ایی کنند. کزیک گفت: نتیجه گیری اولیه ما این است 
که زنبورهای عسل به طور واضح می توانند این هدف را تشخیص دهند و ما از نتایج اولیه 
بسیار راضی هستیم. این تحقیقات بخش��ی از یک برنامه چند میلیون یورویی است که با 
عنوان»تیرامیسو« با حمایت اتحادیه اروپا برای شناسایی مین های زمینی این قاره اجرایی 
می ش��ود. چند نقطه روی زمین انتخاب ش��ده که تنها معدودی از این نقاط حاوی ذرات 
TNT بودند. این ش��یوه آموزش زنبورها یعنی شناس��ایی بوی مواد منفجره با بوی غذا 
کارآمد بوده است، چرا که زنبورها در نقاطی جمع می شوند که حاوی محلول شکر به همراه

TNT  است و سراغ سایر حفره ها که بوی متفاوتی دارند، نمی روند.

محققان دانش��گاه آبردین مدعی 
ش��ده اند که در نهایت توانسته اند 
دلیل پ��رواز نک��ردن پنگوئن ها را 

کشف کنند.
 به گفته این دانشمندان، پنگوئن ها

از ای��ن رو نمی توانند پ��رواز کنند 
که شناگران خوبی هستند و هیچ 
پرنده ای نمی تواند در هر دو زمینه 
خوب باشد. این موجودات پس از 
دس��تیابی به مهارت های شیرجه 
با قدرت رانش بال که به آنها اجازه 
داده در اعماق زیاد ب��ه دنبال غذا 
بگردند، به جای ه��وا راه اقیانوس 

را انتخاب کردند. تکامل ع��دم قابلیت پروازدر پنگوئن ها برای چندین دهه دانش��مندان 
را سردرگم نگه داش��ته بود، اما اکنون پژوهش جدید درمورد »ماهی گیرک« ها که شیوه 
شیرجه و شنای آنها بسیار شبیه به پنگوئن ها بوده، اما همچنان می توانند پرواز کنند، نشان 
داده که بال پرندگان نمی تواند هم برای شنا و هم پرواز مورد استفاده قرار گیرد. دانشمندان 
کشف کردند که ماهی گیرک های کوتس آیلند در شمال کانادا از انرژی کمتری نسبت به 
پرندگان دیگر در زمان شیرجه استفاده می کنند، اما نیرویی که برای پرواز نیاز داشتند، در 
باالترین حد گزارش شده برای یک پرنده با قابلیت پرواز بود که31 برابر بزرگ تر از نیروی 
صرف شده در زمان استراحت است. ماهی گیرک ها که از خانواده مرغان دریایی هستند، 
در سواحل قطبی به وفور دیده شده و در گروه های بزرگ و پر سر و صدا زندگی می کنند. 
پرنده ماده این گونه تنها یک تخم بر روی لبه های باریک صخره ها می گذارد. این پرندگان 
به دنبال غذا ش��یرجه های کوتاه کم عمق در آب زده و می توانند ت��ا عمق 91/5 متر برای 
دستیابی به ماهی برسند. پنگوئن ها می توانند تا عمق 564 متر به دنبال ماهی، ماهی مرکب 
و سخت پوستان کوچک موسوم به »کریل« ها شیرجه بزنند، اما روی زمین عجیب بوده و 

برای حرکت از راه رفتن یا سر خوردن بر روی شکم هایشان استفاده می کنند. 

چرا پنگوئن ها نمی توانند پرواز کنند؟آموزش مین یابی به زنبورهای عسل

براساس آمارها، روزانه بیشتر از دو بیلیون ویدئو در شبکه 
اجتماعی یوتیوب آپلود شده و ماهانه32 بیلیون جستجو 
در ش��بکه توئیتر صورت می گیرد. همچنی��ن کاربران 
توئیتر در ماه،200 میلیون مطلب روی این شبکه توئیت 
می کنند و 1/2 تریلیون جس��تجو نیز ماهانه روی گوگل 

صورت می گیرد.
اس��تفاده از اینترن��ت و ابزاره��ای فن��اوری اطالعات به 
شدت در حال رشد است، به نحوی که براساس آمارهای 
ارایه شده از سوی پژوهش��گاه علوم و فناوری اطالعات، 
 روزانه 144 بیلی��ون ایمیل در جهان مبادله می ش��ود و 
بررسی های صورت گرفته از وجود 104 بیلیون کامپیوتر 

شخصی حکایت دارد.
رشد استفاده از اینترنت و فناوری اطالعات از وجود2/5 
بیلیون نفر بر روی وب حکایت دارد و براس��اس آمارهای 
ارایه شده از سوی پژوهش��گاه علوم و فناوری اطالعات، 
34 درص��د از کل جمعیت جهان، کاربران ش��بکه های 

وب هستند.
براس��اس بررس��ی های صورت گرفته با توجه به این که 
اس��تفاده از ابزارهای فناوری اطالعات روز به روز شتاب 
بیشتری به خود می گیرد، آمار کاربران جهانی ایمیل2/2 
بیلیون برآورد می شود و میزان ترافیک روزانه ایمیل در 

جهان 144بیلیون است.
 تا پایان دس��امبر س��ال 2012 بال��غ ب��ر 634 میلیون 
وب س��ایت در دنیا به ثبت رس��یده و در طول یک سال 
نیز 51 میلیون وب س��ایت جدید به این آمار اضافه شده 
است. رشد اینترنت به حدی فراگیر شده که شبکه های 
اجتماعی یکی از مه��م ترین کاربردها را ب��رای کاربران 
اینترنت به همراه دارد و براس��اس بررسی های به عمل 
آمده، 74 درصد کاربران اینترنت در این شبکه ها هستند 

و 22 درصد آنها کاربران تمام وقت آنالین هستند.
براساس این آمارها، روزانه بیش��تر از دو بیلیون ویدئو در 
ش��بکه اجتماعی یوتیوب آپلود شده و ماهانه 32 بیلیون 
جس��تجو در ش��بکه توئیتر صورت می گیرد. همچنین 
کارب��ران توئیتر در م��اه،200 میلیون مطل��ب روی این 
شبکه توئیت می کنند و 1/2 تریلیون جستجو نیز ماهانه 
روی گوگل صورت می گیرد. بررسی های صورت گرفته از 
وجود 104 بیلیون کامپیوتر شخصی و بیش از 10 بیلیون 
دستگاه متصل به اینترنت در جهان حکایت دارد و با این 
وجود هم اکنون حرکت اصلی در فناوری اطالعات در دنیا 
به سمت رایانش ابری ارزیابی می شود.پژوهشگاه علوم و 
فناوری اطالعات همچنین تغییر رویکرد پژوهشگران را از 
دیگر مزایای رشد استفاده از اینترنت و فناوری اطالعات 
برآورد می کند، به نح��وی که هم اکنون پژوهش��گران 
از ابزار جس��تجوی جامعی مانند گوگل اس��کوالر برای 
تحقیق استفاده می کنند. همچنین رشد مقاالت و کتب 
الکترونیکی از دیگر اتفاقاتی است که رویکرد پژوهشگران 
برای اس��تفاده از منابع علمی را تغییر داده است و آنها از 
زوترو، مندلی و اندتوت به عنوان ابزار پژوهش اس��تفاده 

می کنند.
 استفاده از شبکه های اجتماعی برای تحقیق و پژوهش 
موضوع دیگری اس��ت که کاربرد اس��تفاده از این ابزار را 
افزایش داده، به نحوی که با تغییر رویکرد پژوهشگران، 
 Research Gate(آنها از ابزارهایی مانند ریسرچ گیت
(، انجمن )Anjoman(و اکادمیا ) Academia( برای 
تحقیق اس��تفاده می کنند و ارای��ه دروس نیز به صورت 
متن باز ) Open Courseware ( صورت می گیرد و 
از ابزارهای آنالین در تدریس حتی کالس های حضوری 
استفاده می شود.براس��اس این تحقیقات، انجام مراحل 
ارایه پیش��نهاد تا پذیرش تحقیقات و پژوهش به صورت 
آنالین نی��ز از دیگر مواردی اس��ت ک��ه از تغییر رویکرد 
پژوهش��گران با اس��تفاده از ابزارهای فن��اوری اطالعات 

حکایت دارد.

نقاشی با ماشین کنترلی
»ایان کوک« نقاش 28 س��اله ای اس��ت که با استفاده 
از ماش��ین های کنترلی نقاش��ی های حرفه ای و خارج 
از تص��وری را خلق م��ی کند.  او اس��م س��بک خود را 
»اتونقاشی« گذاشته است تا بیشتر منحصر به فرد باشد.

ماش��ین های کنترلی یکی از وس��یله های ب��ازی برای 
نوجوانان اس��ت که می تواند س��اعت های زی��ادی آنها 
 را مش��غول کند. این وسیله گاهی بزرگس��االن را نیز به 

گونه ای درگیر خود می کند.
»ایان کوک« نقاش 28 ساله ای اس��ت که با استفاده از 
ماشین های کنترلی، نقاش��ی های حرفه ای و خارج از 
تصوری را خلق می کند. او اسم سبک خود را »اتونقاشی« 

گذاشته است تا بیشتر منحصر به فرد باشد.
این نقاش ب��رای کار خود، خ��ودرو را به رنگ آغش��ته 
 می کند و س��پس با کنترل از راه دور، آن را به روی بوم 
می فرستد تا منطقه مورد نظرش را  رنگ آمیزی کند. او 
می گوید از کودکی به دنبال راه��ی برای انجام کارهای 

منحصر به فرد بوده است.
کوک در ادامه آورده اس��ت ک��ه برای اولین ب��ار زمانی 
که پدرم به من یک ماش��ین کنترلی داد تأکید کرد که 
هیچ رنگی روی آن نریزم و دقیق��ا همینجا ایده این کار 
 به ذهن من رس��ید. او این روزها نقاشی های خود را در 

نمایشگاه های بزرگ نمایش می دهد.

دانشمندان مشخصه بنیادین »استاتین« کمیاب ترین عنصر 
روی زمین را برای نخس��تین بار کش��ف کردند. استاتین به 
طور طبیعی به وجود می آید، با این حال، بر اس��اس تخمین 
دانش��مندان، کمتر از یک اونس از این عنصر در سراسر کره 

زمین وجود دارد.
برای مدت طوالنی، مش��خصه این عنص��ر گریزپا، یک معما 
بوده، اما فیزیکدانان البراتوار فیزیک ذرات سرن در سوئیس، 
موفق به اندازه گیری پتانسیل یونیزاسیون این عنصر شدند.

پتانسیل یونیزاسون، میزان انرژی مورد نیاز برای حذف یک 
الکترون از یک اتم اس��تاتین و تبدیل آن ب��ه یک یون یا ذره 

باردار است.
این اندازه گیری قطعه ای گم ش��ده از ج��دول تناوبی عناصر 
را پر می کند، زیرا اس��تاتین آخرین عنص��ر طبیعی بود که 
این مش��خصه برایش ناش��ناخته بود. این عنص��ر دارای 85 
پروت��ون و 85 الکت��رون در هر اتم اس��ت، تشعش��عی بوده 
و نیم��ی از باثبات تری��ن نس��خه آن در فق��ط8/1 س��اعت، 
 فرس��ایش می یابد. این مدت زمان، »نص��ف حیات« نامیده 

می ش��ود. در س��ال1953ایزاک آس��یموف ح��دس زد که 
میزان کلی اس��تاتین در طبیعت 0/002 اونس )0/07 گرم( 
اس��ت. برای اندازه گیری پتانسیل یونیزایس��ون استاتین در 
تجهیزات پرتو یون تشعشعی ISOLDE سرن، فیزیکدانان، 
ایزوتوپ های مصنوعی )اتم های با تعداد متفاوت نوترون  در 

مقایسه با نوترون های طبیعی( استاتین را خلق کردند.
آنها این عمل را با شات کردن پرتوهای پروتون های پرانرژی 

به هدف اورانیوم )که92پروتون و الکترون دارد( انجام دادند. 
برخوردها بارانی از ذرات جدید را خلق کردند که تعدادی از 

آنها استاتین بودند.
فیزیکدانان س��پس پرتوهای لیزر با طول موج های متغیر را 
به اتم ها با هدف یونیزه کردن آنه��ا، تابانیدند. با ایزوله کردن 
یون های استاتین و بررسی این که چه طول موج لیزری آنها 
را خلق کرده بود، محققان، پتانس��یل یونیزاسیون استاتین 
را 9/31751 الکترون ول��ت تعیی��ن کردند، ای��ن در حالی 
 اس��ت که پتانس��یل یونیزاس��یون هیدروژن 13/6 الکترون

 ولت است.
این ارزش به عنوان محکی برای مطالعه عناصر فوق سنگین 
عجیب )exotic( به کار خواهد رف��ت که به طور طبیعی به 
وجود نمی آیند، اما می توانند در آزمایش��گاه های تخصصی 

خلق شوند.
کش��ف جدید همچنین می توان��د در طراح��ی کاربردهای 
پزشکی استاتین مصنوعی، مانند »آلفادرمانی« برای سرطان، 

کارآمد باشد.

کشف معمای کمیاب ترین عنصر جهان در سرن

یک جانور شناس مؤسسه اسمیتسونین مجموعه ای از تصاویر 
زیبا از پروانه های دریایی ثبت کرده که تاکنون دیده نشده اند.

پروانه های دریایی از جانوران نرم تن آبزی هستند که در اصل 
نوعی حلزون شناگر و آبزی به شمار می آیند.

 این موج��ودات از پاه��ای عضالنی خود برای ش��نا در میان 
اقیانوس استفاده می کنند.کارن اوزبورن این موجودات را پس 
از انتقال آنها از اقیانوس به کشتی تحقیقاتی اسمیتسونین در 

مخزن کم عمقی از آب زالل ثبت کرده است.
وی با یک دوربین کانن 5D با لنز 65 میلیمتری از سه تا چهار 
فلش برای ثبت رن��گ این موجودات دریایی تقریبا ش��فاف 

استفاده کرده است.
این تصاویر برای کاربرد علمی مورد اس��تفاده قرار گرفته که 

به وی و جانورشناس��ان همکارش در کش��ف تأثیر آلودگی 
 بر روی اقیانوس ه��ای جهان و موج��ودات درون آنها کمک

 خواهد کرد.

دانش��مندان در ح��ال حاضر می دانن��د که تغیی��رات آب و 
هوایی، اقیانوس ها را اس��یدی تر کرده و این اسید برای انواع 
 خاص پروانه های دریایی به دلیل حل ش��دن در صدف آنها 

مضر است.
این موجودات از شکل های متفاوتی برخوردارند و نمونه های 
بدون صدف آنها در معرض خطرات اسیدی ش��دن اقیانوس 
قرار ندارند، اما منبع غذایی آنها، گونه های صدف دار اس��ت. 
اگر اقیانوس به این فرآیند اس��یدی ش��دن ادامه دهد، منبع 

غذای اولیه این موجودات از بین خواهد رفت.
 این امر حیات این پروانه ه��ای دریایی، ماهی ها، ماهی های 
مرکب و دیگر موجودات دریایی که از آنها تغذیه می کنند را 

به خطر خواهد انداخت.

پروانه های زیر آب

چقدر آماده تغییرات تکاملی 
نوجوانی فرزندانتان هستید؟

تأمین سالمت نوجوانان، زیربنای اهداف توسعه ملی و توجه به نوجوانان 
و نیازهای منحصر به فرد آنها از اهداف خدمات بهداش��ت باروری بوده و 
شناس��ایی این نیازها، گاهی برای برنامه ریزی های هدفمند و تخصیص 

متناسب منابع و امکانات با توجه به اولویت ها ضروری است.
از بین دوران مختلف زندگی انسان، نوجوانی از مهم ترین و با ارزش ترین 
دوران حیات هر فرد محسوب می ش��ود. این مرحله بینابینی، در گذر از 
کودکی به بزرگسالی، س��رآغاز تحوالت و دگرگونی های جسمی، روانی 
و اجتماعی اس��ت که بر عملکرد او در بزرگسالی تأثیر گذاشته و به ایجاد 

نیازهای متفاوت مخصوص این گروه سنی منجر خواهد شد.
    عصر، عصر نوجوانان است

آمارها نشان می دهد که بزرگ ترین نسل نوجوانان از نظر تعداد، مربوط به 
عصر حاضر است. نزدیک به نیمی از جمعیت جهان را افراد زیر 25 سال و 
یک پنجم از جمعیت جهان را افراد 10 تا 19 ساله تشکیل می دهند که 85 

درصد آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند.
    سالمت دختران، کلید شکستن چرخه فقر

این موض��وع، توجه ویژه به این گ��روه مهم در معرض خط��ر را ضروری 
می س��ازد. در این میان با توجه به ویژگی های بلوغ در دختران، ش��رایط 
جسمی و روانی این دوران و نیز نقش اساسی دختران در باروری، می توان 
ادعا کرد که س��المت دختران نوجوان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. 
دوران نوجوانی در دختران، زیربنا و سرآغازی جهت دهنده برای دوره های 
بعدی زندگی آنها خواهد بود و تأثیر مستقیمی بر خانواده و کودکان آنها 
خواهد گذاش��ت. از نظر صندوق جمعیت ملل متحد، سالمت دختران، 
کلید شکسته شدن چرخه فقر بین نسل ها و دسترسی به اهداف توسعه 

هزاره است.
    باورهای نادرست درباره خطرات بیماری های جنسی

پژوهش های انجام شده در حوزه نیازهای سالمت دختران نوجوان، اندک 
بوده و آنچه که عمدتا موجود است اطالعاتی پیرامون سنجش آگاهی و 
عقاید درخصوص پدیده بلوغ با دیدگاه ها و روش های کمی است. چنانچه 
یافته های حاصل از مطالعه ای توصیفی بر روی 1385 نوجوان ایرانی نشان 
داد که آگاهی عمقی آنها نسبت به بهداشت باروری و جنسی و بیماری های 
مقاربتی، محدود بوده و باورهای نادرست درمورد خطرات عمل جنسی 

نامطمئن و عواقب آن به میزان زیادی دیده شد.
پژوهشی در کش��ور با هدف بررسی نیازهای س��المت دختران نوجوان، 
انجام شده است. در این تحقیق67 دختر نوجوان 12 تا 19 ساله با شرکت 
در 8 گروه بحث متمرکز6 تا10نفره و 11 فرد کلی��دی آگاه با حضور در 
مصاحبه های نیمه ساختار یافته، تجارب خود را پیرامون نیازهای سالمت 

دختران نوجوان بیان کرده اند.
    نیاز به ارتباط صمیمی با نوجوان

یافته های این تحقیق، بر ضرورت و اهمی��ت ارتباطات صمیمی والدین 
با نوجوانان، تأکید می کند. چنانچه یکی از ماماهای مشارکت کننده در 
مصاحبه بیان کرده اس��ت: خانواده های دارای روابط صمیمانه، بچه های 
خیلی عالی دارند. صمیمیت در خانواده کمک می کند تا بچه ها راه درست 

را انتخاب کنند.
در این پژوهش مشارکت کنندگان، نمودهای متعددی از تجارب منفی 
و عوامل مؤثر در برقراری ارتباط با والدین را ذکر کرده اند. مشغله فکری 
و کاری بیش از حد والدین، از دیگر عواملی اس��ت که می تواند بر ارتباط 

مناسب والدین با فرزندانشان تأثیرگذار باشد.
     اهمیت اعتمادسازی

نقل قول های استخراج شده از مصاحبه ها، ضمن تأکید بر روابط مبتنی 
بر اعتماد بین خانواده ه��ا و فرزندان، به عنوان یکی از نیازهای س��المت 
اجتماعی نوجوانان، اهمیت آن را در ریشه یابی مشکالت نوجوانان نشان 

داده است.
    عدم تبعیض بین فرزندان

بسیاری از شرکت کنندگان در این مطالعه، تبعیض بین فرزندان را دارای 
تأثیر منفی بر سالمت نوجوان و روابط بین اعضای خانواده بیان کرده اند.

    نیاز به والدین مسئول
طبق نتایج به دست آمده از این پژوهش، اکثر شرکت کنندگان در مطالعه 
به مس��ئولیت عمده والدین در سالمت جس��می و روحی نوجوان اشاره 
داشتند و غفلت والدین از این موضوع را موجب صدمات روحی، جسمی و 
گاه غیرقابل جبران به نوجوانان می دانستند. در موارد متعددی مشارکت 
کنندگان در این پژوهش بیان کردند که خان��واده، ضمن این که الگوی 
فرزندان در اعمال و رفتارهایی است که بر سالمت او تأثیر می گذارد، در 

معرفی الگوهای مناسب، مسئولیت خطیری برعهده دارند. 
    نیاز به آزادی با نظارت درست خانواده

همچنین اکثر مش��ارکت کنندگان نوجوان در این مطالعه، بارها هر دو 
جنبه آزادی و نظارت از سوی والدین نسبت به نوجوان را، الزمه سالمت 
و تکامل نوجوان دانستند و انواع کنترل نشده هر دو را در تضاد با سالمت 
نوجوانان بیان کردند. برخی از نوجوانان بر تأثی��ر نحوه نظارت والدین و 
س��بک مقرراتی آنها بر س��المت روان و تکامل عاطفی و روانی نوجوان و 

عواقب سوء سختگیری های بیش از حد تأکید داشتند.
حمایت و نظارت والدین با بسیاری از رفتارهای پرخطر مانند سوء مصرف 
مواد، مصرف مشروبات الکلی و روابط جنسی پرخطر رابطه معکوس دارد. 
همچنین حمایت والدی��ن منجر به افزایش اعتماد ب��ه نفس، رضایت از 
زندگی و... در نوجوانان خواهد شد. مطالعاتی وجود دارد که نشان می دهد 

حمایت عاطفی والدین بر سالمت جسمی نوجوان نیز تأثیر می گذارد.
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صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

  تلفن : 8- 6284167                                                        فکس : 6284166 - 0311
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

پیامبر اعظم )ع( :
کس��ی که محافظت و مداومت بر نماز جماعت کند، مانند برق 
سریع و درخش��ان همراه نخس��تین گروه بهش��تیان از روی 

صراط می گذرد.
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