
بهترین پیشنهاد برای فرارازمدرنیته 
سبک زندگی امام خمینی)ره( است 

روایت »12 قصه 
از امام علی )ع( و 
یارانش« برای بچه ها

خزان دلگیر،  میهمان ریه های زاینده رود

 درنشست سبک زندگی معاصرعنوان شد:

 سیگاری ها 10 سال 
کمتر عمر می کنند 8

بنزین
28 5 هزار تومان نمی شود

 5 مدرسه جالب
5 غیرعادی در دنیا

امسال اجرای فاز دوم قانون 
یارانه ها ممنوع است 

وضعیت مشاغل بانوان در بررسی زاینده رود 

حقوق برابر، دستمزد نابرابر

در زمینه قانون هدفمندی یارانه ها، ما به این نتیجه رسیدیم 
که اگر قرار است مطلبی مطرح شود که موجب ایجاد اختالف 

در سطح جامعه می شود، آن را بیان نکنیم.

3 وس��عت جنگل طبیعی ناژوان اصفهان مسأله ای است که 
سال های سال با دستبردهایی که در آن زده شده، در حال تقلیل است 
و باعث شده این جنگل طبیعی که به نوعی ریه تنفسی شهر اصفهان 

محسوب می شود، با نامهربانی و بی مسئولیتی تعدادی از مدیران...

خواب طوالنی کفاشیان!

شاید این از بدشانسی علی کفاش��یان بود که شایعه 
پایان دنیا در 21 دس��امبر به چش��م فردوسی پور و 
مسابقه پیامکی اش نیامد تا انتخاب فدراسیون فوتبال 
ایران به عنوان بهترین فدراس��یون سال 2012 قاره 
آسیا با رأی 72 درصدی، به عنوان عجیب ترین خبر 
این چند ماه اخیر برگزیده ش��ود.  کفاشیان در حالی 
به این افتخار بزرگ رسید که در برنامه»90« سابقه 
نداشته که با وجود امکان انتخاب گزینه های قرمز و 

آبی از سوی مردم گزینه دیگری به پیروزی برسد...

س: مهر[
]عك

2

4

فروشورزشگاهنقشجهان
6

بهفوالدمبارکهتصویبشد

چند گالری این هفته عکس ها را نمایش می دهند ؟
عکسباران گالری های اصفهان  5

چندی پیش مجتم��ع فرهنگی- هن��ری س��وره اصفهان به 
 مناس��بت روز وحدت حوزه و دانش��گاه و تولد عارف گرانقدر

 حاج شیخ محمد تقی بهلول، میزبان مراسمی با عنوان »سبک 
زندگی از آغاز تا دوران معاصر« بود.

 در این مراس��م که با س��خنرانی دکترحس��ین مطیع، حجت 
االسالم سید محسن موسویان، سیدمحمد صادق سجادزاده 
و رسول صادقیان همراه بود، نکات جالبی در خصوص عبارت 
پرکاربرد این روزها)سبک زندگی( گفته شد که در ادامه مرور 

می کنیم. 

دکتر حسین مطیع 
موضوع سبک زندگی، موضوع جدیدی نیست و از قرون اولیه 
در اس��الم تا عصر حاضر بس��یاری از علما در کتاب های خود 
 به بیان چگونگی س��بک زندگی پرداختن��د. از علمای معاصر 
می توان به کتاب »مفاتیح الحیاه« عالمه جوادی آملی اشاره 
 کرد. س��بک زندگی، مجموعه ای از طرز تلق��ی ها، ارزش ها، 
ش��یوه های رفتاری و س��لیقه هایی است که نش��انگر شرایط 

زندگی انسان است.
5

 صادرات کاال از تعاونی ها 
57 درصد افزایش یافت

 مشکالت موسیقی بانوان
 بی شمار است

 تعرفه اینترنت پرسرعت 
گران نشده است

 سپر موشکی برای نیویورک
 از ترس ایران! 

 دستگیری 46 سارق خودرو 
و موتورسیکلت
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ناژوان از درد بی مسئولیتی می سوزد

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
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12 12 12
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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



چهره روزیادداشت

 دیدارفراکسیون  روحانیون  
بارؤسای  دو قوه

حجت االسالم حسین سبحانی نیا، عضو فراکسیون روحانیون مجلس 
شورای اس��المی اظهار داشت: فراکس��یون روحانیون مجلس چند 
وقت پیش دیدارهایی را با مراجع قم انج��ام داد. وی با بیان این که 
فراکس��یون روحانیون دیداری هم با رییس مجلس شورای اسالمی 
داشت، افزود: قرار است برای دیدار با سایر مسئوالن کشور در آینده 
نیز برنامه ریزی کنیم. س��بحانی نیا ادامه داد: احتماالً دیدارهایی با 
رییس جمهور و رییس قوه قضائیه هم برگزار می کنیم و همچنین به 
دنبال این هستیم تا دیداری هم با رهبر معظم انقالب داشته باشیم.

 این نماینده مجلس گفت: در نشس��ت هایی که با مسئولین برگزار 
می کنیم، مس��ائل مختلف را مورد بحث و بررس��ی قرار می دهیم تا 

بتوانیم در راستای چشم انداز جمهوری اسالمی حرکت کنیم.

نظرات جان کری درباره ایران
پریمیر، وابس��ته به »مؤسس��ه صلح« آمریکا در مقاله ای با اشاره به 
معرفی سناتور »جان کری« توسط اوباما برای اخذ سمت وزیر خارجه 
در دور دوم ریاست جمهوری اش، به چندین نقل قول از کری درباره 
ایران اشاره کرده است. این نقل قول ها همگی به برنامه هسته ای ایران 
و حمایت کری از تصمیم اوباما برای فشار جهت توقف برنامه هسته ای 
ایران اختصاص دارند. اوباما در تاریخ 21 دسامبر، سناتور جان کری 
را به عنوان نام��زد وزارت خارجه در دور دوم ریاس��ت جمهوری اش 

معرفی کرد.

 دیدارمشاورپارلمان عراق 
باهاشمی رفسنجانی

دکتر ابراهیم بحرالعلوم، وزیر نفت س��ابق و مش��اور کنونی پارلمان 
 عراق که به دعوت اتاق بازرگانی ایران به کش��ورمان س��فر کرده، با 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی دیدار و گفتگو کرد. هاشمی رفسنجانی 
در این دیدار با اشاره به توسعه دموکراسی در عراق و التزام گروه ها، 
اقوام و ملیت های گوناگون به همزیستی مسالمت آمیز در این کشور، 
نقش شخصیت های ملی و مذهبی و مراجع و روحانیون عراق را در 
رس��یدن به تفاهم حداکثری و رفع اختالفات، مه��م توصیف کرد و 
گفت: عراق پس از خروج نیروهای بیگانه از این کشور، مرحله حساس 
و سرنوشت سازی را پشت سر می گذارد و حوادث و اتفاقات غیرمترقبه 
و کوچک نباید آتش اختالفات را شعله ور کند؛ چرا که این امر توسعه 
و رشد عراق را به تعویق افکنده و موجبات سوءاستفاده بیگانگان را 

فراهم خواهد کرد.

 سفیری که قصد بازگشت 
به تهران ندارد

علی اصغر شعردوس��ت در س��ال 1386 به عنوان س��فیر جمهوری 
اسالمی ایران در دوش��نبه منصوب شد و علی رغم گذشت پنج سال 
از مأموریتش و با این که چند گزینه برای تصدی این سمت در نظر 
گرفته ش��ده و دو گزینه نیز در این مدت آگرم��ان از دولت پذیرنده 
)تاجیکس��تان( دریافت کرده اند، ولی به نظر می رسد سفیر کنونی 
قصد واگذار کردن این سمت به شخص دیگری را ندارد و مأموریتش 
را دوباره تمدید کرده اس��ت. با این که شعردوست در طی این مدت 
خدمات شایانی در راستای گسترش و تقویت روابط تهران و دوشنبه 
داش��ته و آن گونه که در وبالگش نوش��ته در طی 17 س��ال اخیر و 
در مس��ئولیت های مختلفی که عهده دار بوده نسبت به شناساندن 
تاجیکان و تاجیکستان در ایران و مراکز علمی و فرهنگی دنیا تالش 
کرده، اما اصرار بر حضور وی در مقام سفیر ایران در دوشنبه موجب 

بروز ابهامات و سؤاالتی شده است.

 اجرای تمام الکترونیکی
 انتخابات آینده ریاست جمهوری

مصطفی محمد نجار بر برنامه ریزی دقی��ق و عملیاتی برای اجرای 
فرآیندهای انتخابات ریاس��ت جمهوری به صورت تمام الکترونیکی 
تأکید کرد. مصطفی محمد نجار در دیدار با معاونان وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات کش��ور و مدیران عامل ش��رکت ه��ای مخابرات 
 ایران و ارتباطات س��یار، از خدمات آنان تجلیل کرد. وی در ادامه از 
دس��ت اندرکاران این عرصه خواس��ت تا با بررس��ی و مستندسازی 
 دقیق تجارب گذش��ته، نقاط ضعف حداقلی موجود را شناس��ایی و 
آسیب شناسی کنند و با برنامه ریزی عملیاتی، ضمن رفع کاستی ها 
در راستای کارآمدی و به کارگیری حداکثری روش های الکترونیک 
در انتخابات تالش کنند. وزیر کشور توجه کامل نسبت به رویکردهای 
 دولت و وزارت کش��وردر برگزاری انتخابات یعن��ی؛ قانون مداری، 
امان��ت داری، عدالت محوری و حضور گس��ترده م��ردم را ضروری 
دانست و تأکید کرد: آنچه در عرصه انتخابات برای دولت مهم است، 

بسترسازی برای رقم خوردن باالترین حضور مردمی است.

س��تاد انتخابات وزارت کش��ور در ایران اعالم کرده که انتخابات 
یازدهمین دوره ریاست جمهوری، 24 خرداد 1392 برگزار می شود. 
آن طور که وزارت کش��ور اعالم کرده است، داوطلبان از هفدهم تا 
بیست و یکم اردیبهشت92 فرصت دارند که ثبت نام کنند. قرار است 
همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات  شوراهای 
شهر و روستا و اولین انتخابات میان دوره ای مجلس نهم در چهار 
حوزه انتخابیه دماوند، فیروزکوه، ایالم و تویس��رکان برگزار شود. 
 تجمیع برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری و انتخابات ش��وراها 
پیش تر در مجلس شورای اسالمی تصویب ش��ده بود و حاال قرار 
است که اولین دوره انتخابات تجمیع شده سال آینده برگزار شود. 
در میان »گیر و دار انتخاباتی« گروه های سیاسی کشور، اصولگرایان 
نیز از این قافله عقب نیس��تند؛ جبهه پیروان خ��ط امام و رهبری 
که متشکل از 15 تشکل سیاسی اس��ت، از چندی پیش تاکنون 
فعالیت های انتخاباتی خود را آغاز کرده است. جبهه پیروان معموالً 
در انتخابات ها نگاهی ویژه به رویکرد جامعتین دارد. جبهه پیروان 
در انتخابات مجلس نهم یکی از پایه های جبهه متحد اصولگرایان 
بود، همان گروهی که زیر نظر مس��تقیم آیت اهلل یزدی و آیت اهلل 
مهدوی کنی، رؤسای جامعه مدرس��ین و جامعه روحانیت مبارز 
فعالیت سیاس��ی و انتخاباتی می کردند.اعضای این جبهه جمعه 
هفته گذشته به دیدار آیت اهلل محمد یزدی و اعضای شورای مرکزی 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رفتند و نحوه ورود اصولگرایان به 

انتخابات را بررسی کردند.
تشکیل کمیته هشت نفره برای رایزنی و گفتگو با گروه های سیاسی 
نیز گام دیگر جبهه پیروان برای انجام کار تش��کیالتی در راستای 

انتخابات اس��ت. اعضای این کمیته را دبیران کل احزاب اصولگرا 
تشکیل می دهند.

 حزب مؤتلفه و آغاز کار تشکیالتی برای انتخابات
حزب مؤتلفه اس��المی که یک��ی از اعضای اصلی جبه��ه پیروان 
محسوب می شود، فعالیت های انتخاباتی خود را هم راستا با جبهه 
پیروان از چندی پیش آغاز کرده است. هم اکنون اسداهلل بادامچیان 
به عنوان رییس س��تاد انتخابات این حزب انتخاب ش��ده اس��ت. 
آقای بادامچیان هفته گذشته نیز به عنوان رییس ستاد انتخابات 
شوراهای این جبهه انتخاب شد. محمد نبی حبیبی، دبیرکل حزب 
مؤتلفه چندی پیش گفته بود: »مسلم اس��ت رسیدن سازوکاری 
برای تحقق وحدت در بین نیروهای اصولگراست.« اعضای شاخص 
حزب مؤتلفه در ماه های اخیر از احتمال معرفی کاندیدایی مستقل 
توسط این حزب س��خن گفته بودند. اس��داهلل بادامچیان قباًل به 
سایت جام جم گفته بود که حزب متبوعش برای معرفی کاندیدای 

مستقل، جلسات مستمری برگزار کرده است.
 

  جامعه اسالمی مهندسین و زمزمه های کاندیداتوری 
باهنر

جامعه اسالمی مهندسین به عنوان یکی دیگر از اعضای محوری 
جبهه پیروان است که دبیرکلی آن برعهده محمد رضا باهنر است. 
باهنر هم اکنون نماینده تهران و نایب  رییس دوم مجلس شورای 
اس��المی اس��ت. وی پیش تر در نشست ماهانه تش��کل سیاسی 
متبوعش گفته بود که، »دفتر سیاسی و ش��ورای مرکزی جامعه 

به صورت دقی��ق انتخابات ریاس��ت جمهوری و ش��وراها را رصد 
می کنند.« احمد نیک فر هم اکنون به عنوان رییس ستاد انتخابات 
جامعه اسالمی مهندسین انتخاب و مشغول به فعالیت است. این 
تشکل صنفی- سیاسی یک کارگروه پنج نفره را با محوریت آقای 
باهنر تش��کیل داده تا اعضای آن با نامزدهای احتمالی و احزاب و 

تشکل های سیاسی مذاکره و گفتگو کنند.

  ورود جامعه روحانیت به عرصه انتخابات
 جامع��ه روحانی��ت مب��ارز ک��ه ریاس��ت آن ب��ر عه��ده آیت اهلل 
مهدوی کنی است، به درخواست احزاب اصولگرا به خصوص جبهه 
پیروان، کارگردانی  انتخابات مجلس نهم را به طور مشترک با جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم برعهده گرفت. برخی اعضای جبهه پیروان 
می گویند که جامعه روحانیت باید همچون انتخابات های گذشته 
وارد عرصه انتخابات شود.حجت االسالم احمد سالک، سخنگوی 
س��ابق جامعه روحانیت چندی پیش از احتمال تشکیل کارگروه 
مش��ترک بین جامعتین برای وحدت هرچه بیش��تر اصولگرایان 
در انتخاب��ات خبر داده ب��ود؛ حزب مؤتلفه نیز بر تش��کیل چنین 

کارگروهی تأکید کرده است.

  جبهه پیروان و کاندیداهای احتمالی
در ایران، رس��انه های خبری از منوچهر متکی، محمد رضا باهنر، 
یحی آل اس��حاق و محمد نهاوندیان به عنوان نامزدهای احتمالی 
انتخابات ریاس��ت جمهوری نام  می برند. این اف��راد از چهره های 
نزدیک به جبهه پیروان هستند. دفتر منوچهر متکی بیستم آذرماه 
با صدور بیانیه ای، نقل قول های به نقل از آقای متکی درباره شرکت 
در انتخابات ریاست جمهوری را تکذیب کرد. دفتر آقای متکی در 
بیانیه خود آورده بود: »بدین  وسیله به اطالع می رساند، همان  طور 
که پیش از این نیز بارها در سخنرانی های مختلف از جانب متکی 
مطرح شده بود، وی ورود زودهنگام به بحث تبلیغات انتخاباتی را 
مفید برای ش��رایط کنونی کش��ور و در تبعیت از نظر رهبر معظم 
انقالب نمی داند.« محمدرضا باهنر اخیراً در یک نشس��ت خبری 
گفته بود که تمایلی برای ش��رکت در انتخابات ن��دارد، اما او چند 
روز پیش در نشس��ت ماهانه تش��کل متبوعش گف��ت، »در عالم 
سیاست همه چیز احتمال دارد.« سید کمال سجادی، سخنگوی 
 جبهه پیروان نیز چن��د روز پی��ش در واکنش ب��ه کاندیداتوری 
آل اسحاق و نهاوندیان گفته بود که »این جبهه هنوز وارد مصادیق 
نشده اس��ت.« با این حال محمد نبی حبیبی گفته است: »جبهه 
پیروان بن��ا دارد نامزد مورد حمای��ت خود را با ی��ک تیم معرفی 
کند.« محمدرضا باهنر در این باره گفته ک��ه فعال ما وارد مصداق 
نش��ده ایم، اما مش��غول تدوین برنامه های انتخاباتی هستیم. در 
میان جناح بندی های اصولگرای��ی و اصالح طلبی، اگر چه از میان 
اصالح طلبان، تاکنون محمدرضا عارف رسماً اعالم کاندیداتوری 
کرده اس��ت، اما اصولگرایان هیچ کاندیدای��ی را معرفی نکرده اند. 
اصولگرایانی که زیرنظر جبهه پیروان فعالیت دارند، تدوین برنامه و 

ارایه برنامه را کار فعلی خود اعالم کرده اند.

نامزد نهایی اصولگرایان  در انتخابات کیست؟

جزئیات گفتگوی یک ساعته دورخیز انتخاباتی جبهه پیروان با 4 نامزد
اسد و ابراهیمی

مذاکرات رییس جمهور س��وریه و نماینده سازمان ملل در 
سوریه در دمشق یک ساعت به درازا کشیده است. همچنین 
رییس جمهور س��وریه در این دیدار به حضور قاتالن مردم 
س��وریه در ائتالف جدید مخالفان سوری که از سوی برخی 
کشورها به رس��مت شناخته ش��ده اعتراض کرد. بشار اسد 
حضور نمایندگانی از جریان اخوان المسلمین و سلفی در این 
ائتالف را با توجه جنایات آنها، غیر قابل قبول دانست و تأکید 
کرد که این مس��أله مانعی در برابر حضور این جریان ها در 
گفتگوهای ملی است. در پی این اظهارات، اخضر االبراهیمی 
 وارد بح��ث و جدل عمیقی با اس��د درباره حضور سیاس��ی 
اخوان المسلمین در سوریه شد و آنها را قشری بزرگ و غیر 
قابل انکار در سوریه دانست، اما در پی روبه رو شدن با موضع 
محکم اس��د، در تنگنا قرار گرفت. روزنامه الجمهوریه لبنان 
در گزارشی به نقل از منابع آگاه در دمشق، اعالم کرد: اخضر 
االبراهیمی در این دیدار، طرح روس��یه و آمریکا را با اسد در 

میان گذاشت.

 طرح ترور نجیب میقاتی 
خنثی شد

بنا بر گزارش منابع لبنانی، س��عد الحریری به طور جدی در 
اندیشه بازگش��ت به لبنان طی دو ماه آتی است تا در زمینه 
تعیین قانون انتخابات نظرات خود را مطرح کند. از س��وی 
دیگر، روزنامه السفیر لبنان به نقل از منابع موثق از کشف دو 
بمب دست ساز در مس��یر منزل نجیب میقاتی در طرابلس 
لبنان خبر داد. بر این اساس، یکی از این بمب های دست ساز 
به سیمی وصل بوده تا احتماالً در زمان عبور میقاتی از مسیر 

منتهی به منزلش، منفجر شود. 

 5 کشته درتازه ترین 
تیراندازی ها در آمریکا

در دو حادثه جداگانه تیراندازی که در ایالت های تگزاس و 
نیویورک آمریکا روی داد، پنج نفر کش��ته شدند. مسئوالن 
آمریکایی اعالم کردن��د در یک حادثه تیراندازی در ش��هر 
هیوس��تون تگزاس یک پلیس و یک رهگذر کش��ته شدند. 
در حادثه ای دیگر، یک فرد مس��لح در شهرک وبستر ایالت 
نیویورک دو آتش نش��ان را کش��ت و دو آتش نشان دیگر را 

زخمی کرد.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

امسال اجرای فاز دوم قانون 
یارانه ها ممنوع است 

عبدالرضا مصری
سخنگوی هیأت رییسه مجلس

در زمینه قان��ون هدفمندی یارانه ه��ا، ما به این نتیجه رس��یدیم که اگر 
قرار است مطلبی مطرح ش��ود که موجب ایجاد اختالف در سطح جامعه 
می شود، آن را بیان نکنیم. درباره این موضوع نیز بهتر است در ابتدا بین 
نخبگان جامعه و مسئوالن قوای سه گانه تعاملی ایجاد شود و پس از آن که 
به نقطه نظر مشترکی رسیدند، موضوع را برای اجرا به مردم اعالم کنند، 
اما این که کس��ی بخواهد به صورت فردی وارد موضوع ش��ود، مورد نظر 
مجلس نبود. اجرای مرحله دوم 
هدفمندسازی یارانه ها نیاز به 
قان��ون دارد و در حال حاضر به 
موجب قان��ون مصوب مجلس، 
اجرای ف��از دوم قانون یارانه ها 
امکان پذیر نیس��ت و اگر دولت 
بخواهد گام دوم این قانون را در 
سال جاری اجرایی کند، باید به 

مجلس الیحه بدهد.
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حوزه نمی تواند نسبت به کسی که با نظام همراه نیست بی تفاوت باشد

آیت اهلل بوشهری، مدیر حوزه های علمیه با بیان این که رهبر معظم انقالب، مراجع عظام، انقالب و 
خون شهدا خط قرمز ماست، اظهار داشت: حفظ نظام از اوجب واجبات است و حوزه نمی تواند نسبت 

به کسی که با نظام همراه نیست، بی تفاوت باشد.

سپر موشکی برای 
نیویورک از ترس ایران! 

1+2 ، فضاسازی 
رسانه ای است

نمایندگان جمهوری خواه کنگره برای حفاظت از شهرهای ساحل شرقی 
آمریکا به ویژه نیویورک و واشنگتن دی سی، در حال بررسی طرح ایجاد 
سپر موشکی هستند که هزینه آن دست کم 8/5 میلیارد دالر پیش بینی 
می شود. این نمایندگان مدعی شده اند که ایجاد سپر موشکی به منظور 
حمایت از شهرهای ساحل شرقی آمریکا در برابر موشک های قاره پیمایی 
که ایران احتماالً تا س��ال 2015 خواهد س��اخت، ضروری است! اکنون 
آمریکا دارای یک نظام دفاع موشکی در کالیفرنیا و آالسکاست که برای 
 حفاظت از سواحل غرب این کشور در برابر کره شمالی ساخته شده اند.
 س��ازمان های اطالعاتی آمریکا اخیراً با انتش��ار گزارشی مدعی شده اند

که ایران تا س��ال 2015 فن آوری س��اخت موش��ک های قاره پیما را به 
دست خواهد آورد.

غالمعلی حداد عادل بیان داش��ت: عنوان 1+2 س��اخته روزنامه هاست. 
نماینده مردم تهران درپاس��خ به س��ؤال مهر درباره اخبار منتشر شده از 
هماهنگی های ص��ورت گرفته میان وی علی اکب��ر والیتی، محمد باقر 
قالیباف به عنوان کاندیداهای احتمالی ریاس��ت جمه��وری گفت: عنوان 
مطرح شده در رس��انه ها به نام 1+2 ساخته روزنامه هاس��ت. کسانی که 
نمی خواهند وحدت حاصل شود، این نمایشنامه را درست کرده اند و هدف 
اصلی ما وحدت در جریان اصولگراست. حداد عادل با بیان این که دیگر 
اصولگرایان نیز می توانند به برای وحدت هر چه بیشتر به هماهنگی های 
صورت گرفته میان وی و دو کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری  
بپیوندند، گفت: این ائتالف به روی دیگر اصولگرایان نیز باز است و برای 

وحدت اصولگرایان شکل گرفته و یک سازوکار بسته نیست.

جانش��ین منابع انسانی س��تاد کل نیروهای مسلح گفت: 
دوره های آموزش دفاعی که توسط آموزش وپرورش برگزار 
می شود، مالک کسر خدمت به مدت دو ماه بوده و شرکت 

در اردوهای راهیان نور و مناطق عملیاتی صحت ندارد.
س��ردار موس��ی کمالی در مورد اصالح خبری منتش��ره 
درب��اره آموزش دفاع��ی در م��دارس، اذعان داش��ت: در 
ماده 64 مقررات اس��تخدامی س��پاه مصوب سال1370، 
دانش آموزان بای��د در مدارس آموزش دفاعی را س��پری 
کنن��د و آیین نامه اجرایی آن توس��ط آم��وزش و پرورش 
و س��پاه پاس��داران تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد 
که اخی��راً وزارت آم��وزش و پ��رورش با همکاری س��پاه 
پاس��داران و تأیید س��تادکل نیروهای مس��لح آیین نامه 
آموزش دفاعی مدارس را تهیه و ای��ن آیین نامه در هفتم 
آبان ماه امس��ال به تصویب هیأت وزیران رسید. کمالی با 
رد آن که دانش آموزان باید در دوره های راهیان نور شرکت 
کنند یا در مناطق عملیاتی حضور داش��ته باشند، گفت: 
در ماده دو آیین نامه مصوب پیش بینی ش��ده، برنامه های 
تفصیلی این آموزش ها توس��ط وزارت آموزش و پرورش 
با هماهنگی سپاه پاس��داران و تأیید س��تاد کل نیروهای 
مسلح باید ظرف ش��ش ماه ازهفتم آبان ماه امسال تهیه 
 و به تصویب شورای عالی وزارت آموزش و پرورش برسد.    

 دادستان کل کشور در نامه ای به محمود احمدی نژاد و 
در واکنش به اظهارات اخیر رییس جمهور مبنی بر این که 
»300 تن در کشور 60 درصد دارایی ها را بلوکه کرده اند 
و پس نمی دهند«، خواستار ارسال فوری اسامی این افراد 
برای پیگرد قضایی شد. متن کامل نامه به این شرح است:

»عطف به بخش��ی از مصاحبه تلویزیونی مورخه 91/10/2 
جناب عالی در خص��وص مطالبات و به عن��وان مطالبی در 
خصوص، »وجود 300 تن در کشور که 60 درصد دارایی های 
کشور را بلوکه کرده و پس نمی دهند«، همان گونه که بارها 
و در جلس��ات حضوری پیگیری نموده ام، انتظار می رود که 
اس��امی این افراد و میزان مطالبات غیرج��اری نظام بانکی 
کشور از آنها جهت پیگیری های قانونی از سوی قوه قضائیه 
و دادس��تانی کل کش��ور به قوه قضائیه ارایه گ��ردد.  اضافه 
می نماید؛ در ادامه پیگیری های مستمر به عمل آمده در این 
خصوص طی نامه هایی، اسامی بدهکاران بانکی دارای مانده 
مطالبات غیرجاری باالی 10 میلیارد ریال از بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران استعالم ش��ده که تاکنون پاسخی 
دریافت نشده است، لذا ضرورت دارد دستور فرمایید در اسرع 
زمان ضمن ارایه اطالعات اخیر الذکر، اسامی 300 تن اعالمی 
از سوی حضرت عالی جهت پیگیری های قانونی به دادستانی 

کل کشور منعکس گردد.«

رامین مهمانپرس��ت، س��خنگوی وزارت امور خارجه که به 
ترکیه سفر کرده است، با مرات کاراکایا مدیر کل مطبوعات 
نخس��ت وزیری جمه��وری ترکیه دی��دار و گفتگ��و کرد. 
مهمانپرس��ت در این دیدار تحوالت منطقه به ویژه موضوع 
س��وریه را مورد توجه قرار داد و ضمن تشریح سیاست های 
جمهوری اسالمی ایران، با بیان مخالفت کشورمان با دخالت 
کشورهای غربی و با تأکید بر همکاری های منطقه ای، توقف 
درگیری ها و ایج��اد زمینه های گفتگوی مل��ی و برگزاری 
انتخابات آزاد و دموکراتیک را راه حل مشکل سوریه عنوان 
کرده و بر حق تعیین سرنوشت مردم سوریه تأکید کرد. وی 
استمرار بی ثباتی و ادامه خش��ونت ها در سوریه را خواست 
غربی ها در راستای تأمین منافع رژیم صهیونیستی دانست.

مهمانپرس��ت ضمن تأکید بر ل��زوم هوش��یاری و مراقبت 
کشورهای منطقه نسبت به اهداف کشورهای غربی، افزود: 
مقامات کشورهای منطقه باید مراقبت کنند تا اقدامات آنها 
زمینه ساز مداخالت نظامی کش��ورهای غربی حامی رژیم 
صهیونیس��تی در منطقه قرار نگیرد. وی اظهارات نادرست 
اخیر برخی ش��خصیت های ترکیه ای را م��ورد انتقاد قرار 
 داد و برلزوم توس��ل به همکاری های دو کشور با هدف حل 
 بحران های منطق��ه ای از طریق روش ه��ای دموکراتیک 

به جای اظهارات اختالف بر انگیز تأکید کرد.

جلسه غیر علنی مجلس با موضوع توجیه مسائل مربوط به 
الیحه بودجه 92 و اولویت ها و چارچ��وب های آن از دیروز 
برگزار شد. در این جلسه کردبچه و ممبینی از طرف معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در خصوص 
کلیات الیجه بودجه 92 صحبت کردند. البته ممبینی در این 
جلسه بیشتر درباره بودجه 91 صحبت کرده که الریجانی، 
رییس مجل��س به وی تذک��ر داده ک��ه در موضوع صحبت 
 کند. از ط��رف مجلس هم باهنر نایب ریی��س دوم مجلس، 
مصباحی مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و 
احمد توکلی نماینده تهران و عضو کمیسیون برنامه وبودجه 
صحبت هایی داش��ته و نقطه نظرات خود را بی��ان کردند. 
مصباحی مقدم در س��خنان خود انتقادات تندی به دولت و 
تصمیمات اقتصادی آن وارد کرد و توکلی هم در صحبت خود 
پیشنهاد کرد مجلس نامه ای به رهبر انقالب نوشته و مسائل 
و مشکالت موجود و مشکالت احتمالی آینده کشور و تبعات 
تصمیم گیری های نادرست اقتصادی دولت را منتقل کنند. 
در این جلسه باهنر نیز در سخنان خود با انتقاد از اظهارات 
رییس جمهور در اصرار بر هدفمن��دی یارانه ها، گفت : در 
صورتی که آنچه رییس جمهور می گوید اجرایی شود، قیمت 
نان سنگک به 15 هزار تومان می رسد و چیزی به نام تولید و 

کشاورزی باقی نمی ماند.

امور خارجهنظام وظیفه قوه قضائیه مجلس

خبر خوش برای مشموالن 
سربازی

درخواست دادستان  کل 
 کشور  از رییس جمهور

انتقاد از اظهارات نادرست 
برخی شخصیت های ترکیه

با ایده رییس جمهور، نان 
15 هزار تومان می شود
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یادداشت

 حضور کارشناسان اورژانس 
بر بالین7034  بیمار 

تکنس��ین های مرکز فوریت های پزش��کی اورژانس اصفه��ان در ماه 
 گذشته با حضور بر بالین هفت هزار و 34بیمار و مصدوم، به آنان خدمات 
پیش بیمارستانی ارایه کردند. کارشناس��ان اورژانس در ماه گذشته با 
حضور بر بالین ه��زار و474بیمار و مصدوم به صورت س��رپایی به آنان 
خدمات رس��انی کرده و در چهار هزار و 759مورد دیگر حادثه دیدگان 
را ضمن انجام اقدامات پیش بیمارس��تانی ب��ا آمبوالنس های 115 به 
بیمارس��تان منتقل نمودند. در این مدت 931 بیم��ار با ناراحتی های 
قلبی،280تن با بیماری های تنفس��ی، 289 بیمار با مسمومیت های 

دارویی و غذایی از خدمات این مرکز بهره مند شدند.

دومین نشست باشگاه فضایی ایران 
این نشس��ت روز پنجش��نبه هفتم دی ماه از س��اعت 16 ت��ا 18 به 
همت ماهنامه آس��مان ش��ب و به میزبانی مرکز آموزش نجوم ادیب 
و حمایت س��ازمان فضایی ایران در س��الن همایش های ش��هر علم 
 شهرداری اصفهان برگزار می ش��ود و طی آن، با حضور کارشناسان و 
صاحب نظران  پیرامون موضوعات علمی مرتب��ط با دانش و فناوری 
فضایی بحث و گفتگو خواهد ش��د. سیروس برزو، س��ردبیر مرزهای 
بیکران فضا، میهمان ویژه دومین نشست باشگاه فضایی ایران است و 
همراه با مهندس شهرام یزدان پناه، نویسنده و روزنامه نگار علوم فضایی 
به بررسی و تحلیل رویدادهای فضایی سال 2012 خواهند پرداخت. 
دیگر میهمان این نشست، دکتر مهرداد بزاززاده، مدیر گروه هوافضای 
دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان است که پیرامون علوم فضایی در 

دانشگاه ها به ایراد سخنرانی می پردازد.

 بیش از یک تن سم برای مبارزه 
با آفت موش 

سرپرست سازمان جهاد کش��اورزی اصفهان گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون یک هزار و 40 کیلوگرم سم برای مبارزه با آفت موش در مزارع 
و باغات استان اصفهان مصرف شده است. محمد نصراصفهانی در این 
رابطه افزود: این میزان س��م موش کش از نوع فسفر دوزنگ در سطح 
14 هزار و 650 هکتار از باغات و مزارع استان استفاده شده است. وی 
افزود: میزان خس��ارت موش ها در مزارع و باغات اس��تان به ویژه در 
شهرستان های سردسیر مانند س��میرم، فریدن و فریدونشهر بیشتر 
اس��ت. به گفته وی، موش ها از حلقه های اصلی زنجی��ره غذایی در 
طبیعت هستند، ولی در صورت افزایش جمعیت، نیاز به کنترل دارند.

مناسب سازی 30 درصد معابر برای 
عبور و مرور آسیب دیدگان نخاعی

عضو انجمن حمایت از بیماران آسیب نخاعی استان اصفهان به فارس 
گفت: براساس آمار اعالم شده از سوی بهزیستی، طی دو سال گذشته 
30 درصد از فضای عمومی اصفهان مناسب سازی شده است. علیرضا 
ابراهیمیان با اشاره به این که ش��رایط حضور معلوالن در سطح شهر 
و فضاهای عمومی باید وجود داشته باش��د، گفت: حجم فعالیت های 
اجرایی در راستای مناسب س��ازی فضاهای شهری بس��یار باالست. 
وی با تأکید بر این که اس��تان اصفهان طی دو س��ال گذش��ته رشد و 
پیشرفت چشمگیری در راستای مناسب سازی فضاهای شهری داشته 
است، اضافه کرد: اصفهان از کالنشهرهای پیش��رو در مناسب سازی 
فضاهای عمومی در سطح کشور به ش��مار می رود. عضو هیأت امنای 
انجمن حمایت از بیماران آسیب نخاعی استان اصفهان، تصریح کرد: 
در ص��ورت ادامه یافتن رون��د فعالیت های اجرای��ی در زمینه اجرای 
طرح های مناسب س��ازی در فضاهای عمومی و وجود همت و تالش 
 مداوم در مسئوالن در راستای اجرای طرح های مناسب سازی حداقل 

هشت سال زمان برای مناسب سازی شهر اصفهان موردنیاز است.

گشتی در اخبار

 دستگیری 46 سارق خودرو 
و موتورسیکلت

فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان
سرهنگ حسین یاردوستی 

مأموران پلیس مرکز این استان در راس��تای اجرای طرح پیشگیری از 
سرقت وس��ایل نقلیه در این شهرستان، موفق ش��دند طی 24 ساعت 
تعدادی از س��ارقان س��ابقه دار و تحت تعقیب را شناس��ایی کنند. در 
این طرح ، 46 سارق س��ابقه دار و حرفه ای دس��تگیر و تحت بازجویی 
قرارگرفت��ه و در اعترافات خود به 13 فقره س��رقت مختل��ف از جمله 
سرقت 9 دستگاه خودرو پراید و س��واری، چهار دستگاه موتورسیکلت 

اقرار کردن��د. به ش��هروندان 
توصیه می کن��م  خودروهای 
خود را به وس��ایل و تجهیزات 
ایمنی چون دزدگیر و قفل های 
 ض��د س��رقت مجهز کنن��د  و

حتی المقدور از پارکینگ های 
عمومی س��طح ش��هر جهت 
پارک خ��ودرو خود اس��تفاده 

کنند.
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چهره روز
 ساخت نمونه آزمایشگاهی چسب فیبرینی، بیولوژیکی درا صفهان 
دکتر پورآذر، استاد دانشکده پزشکی گروه ایمن شناسی و ایمنو هماتولوژی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان و مجری طرح، گفت: نمونه آزمایشگاهی چسب فیبرینی، بیولوژیکی با تالش 

و همت پژوهشگران اصفهانی طراحی و ساخته شد. 

3

 نجات معجزه آسای 
 زن 58 ساله

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش اصفهان گفت: 

 سرانه پرداختی برای سوادآموزی هر نفر 430 هزار تومان 

 هر دانش آموز
یک آتش نشان 

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان خبر داد؛

برخورد کامیون با اتوبوس در محور اصفهان- شهرکرد

زن 58 س��اله خمین��ی ش��هری در اقدامی تحس��ین برانگیز از س��وی 
تکنسین های فوریت  های پزشکی این شهرس��تان، به زندگی بازگشت. 
ساعت3:30 بامداد روز پنجم دی ماه، در تماس با اتاق فرمان شهرستان 
خمینی ش��هر اعالم ش��د، زنی 58 س��اله با س��ابقه بیماری آسم دچار 
 ایس��ت کامل قلب��ی تنفس��ی ش��ده و تقاض��ای امدادرس��انی نمودند. 
این گزارش حاک��ی اس��ت، بالفاصله پ��س از دریافت گ��زارش حادثه، 
تکنس��ین های یک واحد ام��داد اورژانس پی��ش  بیمارس��تانی از پایگاه 
کوش��ک بر بالین بیمار حاضر ش��دند و عملیات احیای قلبی ریوی را بر 
روی وی انجام دادند و س��رانجام پس از 60 دقیقه تالش مداوم از سوی 
 کارشناس��ان اورژانس )115(، عالیم حیاتی این زن 58 ساله بازگشت و

پس از آن به بیمارستان اشرفی خمینی شهر منتقل شد.

معاون س��وادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: همزمان با اجرای س��ند تحول بنیادین در نظام آموزشی 
کشور، سوادآموزی نیز از جنبه های محتلف متحول شده است. 
محمد براتی با اذعان بر این که این تغییرات در سه عرصه ساختار، 
روش و محتوای آموزش��ی این معاونت رخ داده است، افزود:  در 
عرصه س��اختاری می توان به ادغام اداره نهضت س��وادآموزی با 

آموزش و پرورش و تشکیل معاونت سوادآموزی اشاره کرد. وی 
با اشاره به تغییر در محتوای دروس آموزشی این اداره کل گفت: 
آموزش ه��ای کاربردی و علم روز برای بزرگس��االن در کتاب ها 
منظور شده است. معاون سوادآموزی آموزش و پرورش اصفهان 
افزود: به این منظور، کتابی با عنوان »به سوی آرمان شهر« برای 
آشنایی سوادآموزان با ش��هر و ش��هروند الکترونیک ارایه شده 
است. وی همچنین به تغییر در روش آموزش آموزشیاران اشاره 
 کرد و گفت: با توجه به دس��تور وزارتخان��ه ای مبنی بر واگذاری

 60 درص��د فعالی��ت ه��ای س��وادآموزی ب��ه س��ازمان ه��ای 
 م��ردم نه��اد، با ح��دود40 س��ازمان م��ردم نه��اد در اس��تان 
تفاهمنامه هایی برای آموزش س��وادآموزان منعقد ش��ده است. 
براتی، سرانه پرداختی برای سوادآموزی هر نفر را430 هزار تومان 
برشمرد و گفت:10 درصد از این مبلغ برای عوامل اجرایی هزینه 

می شود و مابقی به فرد آموزشیار پرداخت خواهد شد. 

معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی اصفهان با اشاره به طراحی 
و اجرای آزمایشی طرح آتش نشان یار دانش آموز برای اولین بار در ایران، 
گفت: این طرح به صورت آزمایشی از بهمن ماه سال جاری تا پایان سال 
تحصیلی در مدارس ابتدایی گزینش می شود و پس از آنالیز بازخوردهای 
آن، در سال آینده به صورت گسترده در ش��هر اصفهان عملیاتی خواهد 
 ش��د. علیرضا یاوری با بیان مطلب فوق گفت: پ��س از اجرای طرح »هر 
دانش آموز،یک آتش نشان« این سازمان در طی برنامه ریزی های مدون، 
نظام آموزشی ایمنی و آتش نشانی را طرح ریزی کرده است. وی در این 
خصوص اظهار داش��ت: مطالعه و برنامه ریزی و طراحی نظام آموزش��ی 
ایمنی و آتش نشانی به وسیله کارشناسان آموزش سازمان آتش نشانی از 

ابتدای سال جاری آغاز شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: 
در برخورد کامیون با اتوبوس در محور اصفهان- شهرکرد تنها 

سه نفر مصدوم شدند. 
حیدر علی خانبازی در این رابطه اظهار داشت: در اثر برخورد 
کامیون ب��ا اتوبوس خالی که تنها دو سرنش��ین داش��ته، در 
ساعت22:20 س��ه نفر مصدوم ش��دند که یک نفر از آنها به 

بیمارستان انتقال داده شد. وی با اشاره به این که این حادثه 
در هشت کیلومتری پایگاه رخ داد، بیان داشت: واژگونی پراید 
در س��اعت 6:35 و در 12 کیلومتری پایگاه پل نوغان و محور 
فریدن- الیگ��ودرز دو نفر را دچار حادثه ک��رد که به صورت 

سرپایی درمان شدند. 
وی ادام��ه داد: در محور تی��ران- نجف آب��اد و در اثر برخورد 
موتور سیکلت با خودرو پراید، سه نفر دچار حادثه شدند که 
 دو مصدوم داش��ته و یک نفر از آنها به بیمارستان انتقال داده 

شد. 
خانبازی با اشاره به یک مورد تشنج در نجف آباد که به مرکز 
درمانی انتقال داده شده است، اضافه کرد: یک مورد برخورد 
موتور سیکلت با پیکان نیز به همین پایگاه گزارش شده که در 
یزدانشهر نجف آباد به وقوع پیوسته است و یک نفر مصدوم آن 

به صورت سرپایی درمان شد. 

زیر پوست شهر/باران ایستگاه های بی آر تی را شست...
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مس��أله دیگری که در مورد فضای س��بز اصفهان 
صدق می کن��د و ش��بهاتی در باب کاه��ش و یا 
ناکارآمدی این مقوله مطرح می کند، عدم رسیدگی 
به فضای سبز در برخی از مناطق شهر است که این 
مسأله باعث شده تا چهره سبز اصفهان جای خود 
را با خزان پاییزی عوض کند. تبعات خشک شدن 
زاینده رود نه تنها از لحاظ روح��ی، بلکه از جهت 
بیولوژیکی نیز در فضای سبز به خصوص پارک ملی 
ناژوان اصفهان تأثیر بسزایی گذاشته و باعث شده تا 
خسارات جبران ناپذیری به این نواحی وارد شود. 

تقلیل چند هزار هکتاری ناژوان
به گفته برخی از منابع آگاه، در س��ال 1354 کل 

فضای سبز شهر اصفهان 21 هزار هکتار بوده که 
اکنون ب��ه 14 هزار هکتار تقلیل یافته اس��ت. در 
مورد بافت جنگلی ناژوان هم این مس��أله صدق 
می کند؛ زیرا بنا بر ش��واهد و اسناد موجود، این 
بافت س��الیان پیش در زمان تصوی��ب به عنوان 
پارک جنگلی وس��عتی باالی دو ه��زار هکتار را 
ش��امل می ش��ده که پس از گذر زمان و با تغییر 
کاربری و واگذاری منابع طبیع��ی این جنگل به 
شهروندان، وس��عت آن هم اکنون به یک هزار و 

200 هکتار تغییر پیدا کرده است.
مهدی بصیری، عضو هیأت علمی دانشکده منابع 
طبیعی نیز با اظهار تأس��ف از این ک��ه مدیریت 
انسانی با تمایالت س��ودجویانه و پول پرستی به 

 تخریب منابع طبیعی پرداخته اس��ت، می گوید:
» تکنوفیل ها ی��ا دوس��تداران تکنولوژی، بدون 
 توجه ب��ه پیامده��ای هرکاری س��اخت و س��از 
می کنند، اما این مسأله صحیح نیست و خطرناک 
است. حفظ و توسعه فضای س��بز منطقه ناژوان 
برای استفاده شهروندان اصفهانی و دفاع از حق و 
حقوق آنان برای اس��تفاده از این منطقه ضروری 

است.«
با ورود روزان��ه بی��ش از صدها خ��ودرو صفر به 
جمعی��ت ترافیک ش��هری، وجود فضای س��بز 
 برای ایجاد هوای پاک بیشتر از گذشته احساس 
می شود و اگر بخواهیم معکوس این موضوع عمل 

کنیم، نمی توانیم از عهده آلودگی هوا برآییم. 

 رودخان�ه زاین�ده رود، عام�ل اصلی 
تخریب ناژوان

نگهداری و توسعه فضای سبز موضوعی است که 
با خشک شدن رودخانه زاینده رود تبعات منفی 
شامل حال آن شد و باعث گردید تا این موضوع به 
فراموشی سپرده شود و بس��ترهای آن نیز از بین 
رود. نقطه ای که در اصفهان بیش��ترین خسارات 
را از خشک ش��دن زاینده رود متوجه خود کرد، 
جنگل بیشه ای ناژوان بود که با توجه به اهمیت 
داش��تن این منطقه برای س��الم نگه داشتن هوا 
از آالیندگی موج��ود در فضای ش��هر، هر روز بر 
وس��عت تخریب آن افزوده می شود. این مشکل، 
نقطه نظر علیرضا نصر، عضو شورای اسالمی شهر 
اصفهان را نیز به دنبال داش��ت که در این رابطه 
به جام جم می گوید:» ب��دون هیچ تعارفی اعالم 
می کنم که نه ش��ورای شهر، نه ش��هرداری و نه 
مسکن و شهر سازی، هیچ کدام دغدغه ای جدی 
برای ناژوان ندارند که اگر غیر از این بود، بسیاری 
از مش��کالت تاکنون حل ش��ده بود. شهرداری و 
شورای شهر نشان داده اند اگر اراده کنند کارهای 
بزرگی انج��ام می دهند، اما ای��ن دو نهاد تا کنون 
هیچ کاری برای ن��اژوان انج��ام نداده اند؛ چراکه 
 طرح ساماندهی این بیشه حیات بخش به خاطر 
200 میلی��ون توم��ان اعتبار، بین ش��هرداری و 
مس��کن و شهرسازی دست به دس��ت می شود و 
گویا قرار هم نیس��ت یکی از طرفین کوتاه بیاید.  
مش��اور این طرح هیچ عجله ای ب��رای اجرای آن 
ندارد و آرام آرام و بدون هیچ نگرانی و بازخواستی 
از سوی شهرداری و شورای شهر کار خود را دنبال 
می کند که با این ش��رایط و ادامه این روند، نباید 
انتظار داشت حال و روز ناژوان بهتر از این باشد.«

نصر اصفهان��ی تأکید می کند:» ن��اژوان واقعاً در 
آستانه نابودی اس��ت و خشک  شدن زاینده رود و 
تغییر نگ��رش مردمی مبنی بر حفظ این بیش��ه، 
بر تخریب روزافزون آن دامن زده است. از 1200 
هکتار مس��احت این بیش��ه،200 هکت��ار آن در 
مالکیت ش��هرداری و بقیه در تملک مردم است. 
برخی قوانین س��ختگیرانه مانند نداش��تن اجازه 
تغییر کاربری در باغات دلیل این مس��أله است؛ 
چراکه بس��یاری از مالکان ساکن ش��هر اصفهان 

هستند و برای رس��یدگی به باغ خود باید مسیر 
اصفهان تا ن��اژوان را هر روزه بپیماین��د،  این در 
حالی اس��ت که در صورت داش��تن س��اختمانی 
کوچک یا حتی اتاقک و سرپناهی در باغ، امکان 
رس��یدگی و محافظت برای آنها بس��یار آسان تر 
خواهد ش��د، اما چنین امکانی از سوی شهرداری 
از آنها دریغ شده و نمی توانند از باغ خود به عنوان 

تفرجگاه استفاده کنند. «

مردم از بی مسئولیتی رنج می برند
مردم نه تنها اجازه ساخت و ساز مشروط به حفظ 
باغ ها و زمین های ناژوان را ندارن��د، بلکه هنگام 
فروش امالک خود نیز با چنان قیمت گذاری های 
ناعادالنه ای از سوی برخی دالالن مواجه می شوند 
که ناچار باغ و ملک خود را رها می کنند که نتیجه 
آن، خش��ک و برهوت ش��دن بیش از پیش بیشه 
است. این گالیه ای است که مردم ساکن در این 
مناطق دائما به مس��ئولین می کنند و باور دارند 
کس��ی نیس��ت تا حق آنها را برای ایجاد فضایی 
مطلوب، مطالبه کن��د. محمود م��رادی، یکی از 
س��اکنین در منطقه ن��اژوان در م��ورد وضعیت 
معیش��ت و رس��یدگی ش��هرداری به این ناحیه 
این گونه م��ی گوید: » نزدیک به نیم قرن اس��ت 
که فضای مس��کونی در منطقه ناژوان وجود دارد 
ولی هنوز شهرداری برای سامان دادن به وضعیت 
معیشتی ساکنان این مناطق اقدامی صورت نداده 
و دائما با بهانه هایی، از پرداختن به آن خودداری 
می کند. وقتی ش��هرداری که حافظ منافع مردم 
در شهر است در رابطه با احیای این طرح اقدامی 
صورت نمی ده��د، از دیگر مس��ئوالن نمی توان 
انتظار داش��ت؛ زیرا آنها اعتقاد دارن��د که این از 
عهده وظایف آنها خارج اس��ت و باید ش��هرداری 
به مسائل رفاهی و اجتماعی شهروندان ساکن در 

ناژوان رسیدگی کند.«
هم اکنون به اعتقاد بس��یاری از مسئوالن، علت 
عدم توفیق کمیته عالی ناژوان در حل مشکالت 
این منطقه، ملی بودن آن اس��ت و در صورت رفع 
قانونی مس��ائل و مش��کالت منطقه ناژوان، این 
منطقه می تواند ب��ه عنوان طرح مه��م در بحث 

مشارکت ها مطرح و مدیریت شود. 

خزان دلگیر،  میهمان ریه های زاینده رود

ناژوان از درد  بی مسئولیتی می سوزد 

وسعت جنگل طبیعی ناژوان اصفهان مسأله ای است که سال های سال با دستبردهایی که در آن زده شده، در حال  داوود 
 تقلیل است و باعث شده این جنگل طبیعی که به نوعی ریه تنفسی ش�هر اصفهان محسوب می شود، با نامهربانی و شیخ جبلی

بی مسئولیتی تعدادی از مدیران از وسعت آن کاسته شود، تا جایی که هم اکنون به  یک هزار و 200هکتار کاهش اراضی 
پیدا کرده است.
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چهره روزیادداشت

اتفاق نادر در بازار سکه اصفهان
روز گذش��ته برای س��ومین بار طی یک ماه اخی��ر، تابلوهای اعالم 
نرخ انواع س��که در مرکز بازار طال و جواهر اصفهان بدون هیچ گونه 

نرخ گذاری فقط ارقام صفر را نشان می داد.
روز گذشته بس��یاری از طال فروش��ان، تابلوهای دیجیتالی و دستی 
اعالم قیمت خود را برداش��تند و خودش��ان ه��م از نرخ های واقعی 
خبر نداشتند. بر این اس��اس مرکز بازار طال و جواهر اصفهان در پی 
پیگیری رسانه ها از عدم اعالم نرخ انواع سکه بیان کرد که دلیل اصلی 
آن را هم خودمان نمی دانیم، چرا که از صبح، هیچ گونه قیمتی به ما 

گزارش نشده بود. 

امضای تفاهمنامه توسعه اقتصادی 
میان اصفهان و کره 

اتاق بازرگانی اصفهان با انجمن مطالعات اقتصاد کره جنوبی با هدف 
توسعه اقتصادی ایران و کره جنوبی تفاهمنامه همکاری امضا کرد. 

البرز، بیکارترین استان کشور شد
در 12ماهه س��ال گذشته 2/8 میلیون نفر در کش��ور بیکار شناخته 
شدند، در حالی که بیکاری زنان دو برابر مردان بود. همچنین پرس و 
جو از دوستان، مهم ترین گزینه کارجویان برای ورود به بازار کار بود.

مهر نوشت، بررسی گزارش عملکرد 12 ماهه بازار کار کشور در سال 
90 نش��ان می دهد نرخ بیکاری جمعیت فعال10 ساله و بیشتر در 
کشور، نقاط شهری و روستایی به ترتیب 12/3 درصد، 13/7 درصد 
و 8/9 درصد بوده است. در میان اس��تان های کشور البرز و لرستان 
به ترتیب با 19/3 و 19/2 درصد باالترین نرخ بیکاری و استان های 
یزد و خراس��ان جنوبی به ترتیب با0/60 و 8/4 درصد، کمترین نرخ 

بیکاری را به خود اختصاص داده اند.

 فروش۲۰۰ هزار تنی 
فرآورده های نفتی اصفهان در  بازار بورس

گروه اقتصاد- رییس اداره بازاریابی و فروش شرکت فرآورده های 
نفتی اصفهان گفت: از ابتدای امسال تا آبان ماه، فروش فرآورده های 
ل��وب کات، وکی��وم بات��وم و آیزوریس��ایکل ش��رکت پاالیش نفت 
اصفهان،200ه��زار تن بوده اس��ت. مجید شهس��واری اظهار کرد: 
پاالیشگاه اصفهان، با هدف تسهیل و دسترسی آسان به بازار  بورس 
اصفهان در زمینه فروش فرآورده های ویژه نفتی، تدابیر قابل توجهی 

اتخاذ کرده است. 
وی هدف از فعالیت اداره بازاریابی و فروش فرآورده های نفتی شرکت 
را کاهش هزینه های تولید، واس��طه گری و عرضه فرآورده های ویژه 
نفتی در بازار بورس برشمرد و گفت: در این راستا همچنین نرم افزار 
فروش سامانه نیما که توسط کارشناسان داخلی طراحی و اجرا شده، 
نقش بسزایی در بهینه سازی فرآیند فروش، کاهش نیروی انسانی و 

افزایش رضایتمندی مشتریان ایفا کرده است.

افزایش قیمت خودرو منتفی است
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فعال بحثی برای افزایش 
دوباره قیمت خودرو تا پایان سال وجود ندارد. محمدصادق مفتح در 
این باره به مهر از برنامه های خودروس��ازان ب��رای افزایش کیفیت 
تولیدات، پس از افزایش قیمت ها در دو ماه گذش��ته سخن گفت و 
اظهارداشت: تولیدکنندگان داخلی برای این موضوع تعهد داده اند. 

آغاز طرح خصوصی سازی سدها
علیرضا دائمی سرپرس��ت معاونت آب و آبف��ای وزارت نیرو با اعالم 
آغاز خصوصی س��ازی س��دها در کش��ور و ورود بخش خصوصی به 
 عرصه سرمایه گذاری در سدس��ازی، گفت: این طرح ها با مشارکت 

85 درصدی بخش خصوصی است.

آزادی برخی از متهمان ارزی
رییس کمیس��یون اصل90 از مخالفت این کمیسیون با قرائت گزارش 
اختالالت ارزی، جلسه ویژه با رییس کل بانک مرکزی و آزادی تعدادی 

از اخاللگران ارزی خبر داد.
علی پورمختار رییس کمیس��یون اصل90 مجلس ش��ورای اسالمی با 
اشاره به روند بررسی گزارش این کمیسیون در خصوص نوسانات بازار 
ارز اظهار داشت: در آخرین جلسه کمیسیون اصل90 در هفته گذشته، 
به منظور قرائت گزارش کمیسیون درباره نوسانات ارزی در صحن علنی 
رأی گیری ش��د، اما اعضای کمیس��یون با قرائت این گزارش در صحن 
مخالفت کردند. وی در ادامه به دستگیری 90 اخاللگر بازار ارز نیز اشاره 
کرد و با بیان این که این دستگیرشدگان از سیستم بانکی و دستگاه های 
دولتی نبوده اند، گف��ت: برخی از این بازداشت ش��دگان که از دالالن و 
صرافان بودند، با قرار وثیقه آزاد ش��ده اند و برخی نیز هنوز در بازداشت 
هستند. عمده این اخاللگران در آشفتگی های بازار نقش داشتند و دست 
به سوءاس��تفاده  زده بودند که نیروهای امنیتی با شناسایی این افراد با 

آنها برخورد کردند.

 وام های کالن بانکی 
در جایی غیر از تولید

تخلیه آثار تورمی 
هدفمندی؛ تا پایان دی 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مطالبات معوق بانکی، 71 هزار 
میلیارد تومان اس��ت که بیش از60 درصد معوقات، مربوط به وام های کالن 
است. حسین گروسی  اظهار کرد: بسیاری از معوقات بانکی مربوط به وام های 
درشتی است که در بخش تولید صرف نشد  و این ناشی از ضعف نظارت دولت و 
ناکارآمدی سیستم بانکی است که باید پاسخگو باشند. وی با تأکید بر حمایت 
از تولید، تصریح کرد: یکی از اهداف نظام، ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای 
جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاهی و جویندگان کار است و حمایت از تولید 
و صنعت ضروری است. وی با اش��اره به این که تمام جوانانی که وام اشتغال و 
ازدواج گرفته اند تسهیالت خود را بازپرداخت می کنند، گفت:71 هزار میلیارد 
 تومان معوقات بانکی مربوط به افرادی اس��ت که تسهیالت را در بخش تولید 

سرمایه گذاری نکردند و به بازرگانی و زمین خواری تزریق شده است. 

در حالی که برخی کارشناس��ان و دست اندرکاران بخش خصوصی نسبت 
به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و روش آن انتقاداتی دارند، مس��ئوالن 
دولتی به دفاع از اجرای این قانون و روش آن پرداخته و معتقدند پرداخت 
نقدی یارانه بهترین روش اجرا بوده است. در این باره محمدرضا فرزین دبیر 
ستاد هدفمندسازی یارانه ها  درباره توجه کم به بخش تولید با بیان این که 
17هزار و 800 میلیارد تومان به صورت نقدی و غیر نقدی به بخش تولید 
اختصاص داده شد است، اعالم می کند که تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری 
و همچنین شاخص بورس نشان می دهد اقداماتی در جهت حمایت از تولید 
انجام شده است. وی همچنین تورم موجود را با اجرای قانون هدفمندسازی 
مرتبط نمی داند و معتقد است هدفمندی نهایتا آثار تورمی خود را تا پایان 

دی ماه در اقتصاد کشور تخلیه خواهد کرد. 

رییس اتحادیه ط��ال و جواهر اس��تان اصفهان گفت: در 
حال حاضر صادرات طال به کش��ورهای خارجی متوقف 
 شده اس��ت که نبود صادرات طال می تواند به خروج آن 

به صورت قاچاق منجر شود. 
هوشنگ شیش��ه بران در کارگروه رس��یدگی به توقف 
صادرات طال که در خانه صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: از مهر امسال به دلیل 
بخش��نامه گمرک، صادرات عام طال باید با مجوز بانک 
مرکزی ص��ورت بگی��رد و در غیر این ص��ورت صادرات 
از محل ورود موقت مجاز اس��ت که ای��ن روش به صرفه 
نیس��ت. وی با بیان این که براس��اس مقررات، پیش از 
این طال صادر و مع��وض آن وارد می ش��د، افزود: بانک 
مرکزی و گمرک می توانند ب��ا انجام توافقی میان خود، 
مشکل صادرات طال را حل کنند. شیشه بران با تأکید بر 
این که 55 درصد طالی کشور در استان اصفهان تولید 
می ش��ود، بیان داش��ت: باید دید آیا در صادرات هم به 
جایگاهی که باید رس��یده ایم. وی با اشاره این که تقاضا 
برای زیورآالت کم شده و بیشتر سرمایه ها به سمت سکه 
و طالی ساخته نشده رفته اس��ت، تأکید کرد: ادامه این 
روند می تواند منجر به تعطیلی بسیاری از کارخانه های 

ساخت طال شود. 

ریی��س س��تاد مدیریت حمل و نقل و س��وخت کش��ور 
با اع��الم آخرین وضعی��ت تصمیم گیری  دول��ت درباره 
قیمت س��وخت، افزایش قیم��ت بنزین ب��ه لیتری پنج 
هزار توم��ان را تکذی��ب و اعالم ک��رد: س��همیه بنزین 
 موتورسیکلت های فاقد پالک ملی تا سه ماه آینده حذف

 می شود.
محمد رویانی��ان گفت: تمامی موتورس��یکلت های فاقد 
پالک ملی، س��ه ماه فرص��ت دارند تا ب��رای تهیه پالک 
 ملی اق��دام کنند و در غی��ر این صورت، س��همیه بنزین 

نیمه یارانه ای این دسته از موتورها حذف خواهد شد.
وی با اعالم این که در حال حاضر به طور متوسط روزانه 
7 تا 7/5 میلیون لیتر س��همیه بنزین نیم��ه یارانه ای به 
موتورها اختصاص می یابد، تصریح کرد: تمامی دارندگان 
موتورس��یکلت برای دریافت پالک ملی حداکثر تا پایان 

سال جاری وقت دارند.
این مقام مسئول با اعالم این که قطعا افزایش قیمت هر 
لیتر گازوئیل از350 تومان فعلی حتی به 700 تومان نیز 
نمی تواند منجر به توقف قاچاق سوخت شود، گفت: باید 
نظام عرضه، توزیع و انتقال هوشمند فرآورده های نفتی 
به عنوان یک راهکار جدی در دستور کار مجموعه دولت 

و وزارت نفت قرار گیرد.

 مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان درباره افزایش 
15درصدی قیمت اینترنت برای کاربران، گفت: خدمات 
اینترنت پرسرعت ارایه شده شرکت مخابرات استان برای 
مش��ترکان، افزایش قیمتی را در برنداشته است. حسین 
کشایی با اشاره به افزایش نرخ ارز و رشد قیمت اینترنت، 
اظهار کرد: تا این لحظه افزایش قیمتی در خدمات اینترنت 
پرس��رعت مخابرات اصفهان نداشتیم. وی به تعرفه تلفن 
ثابت اشاره کرد و افزود: تعرفه تلفن ثابت از سال 1383 تا 
 اسفند سال90 بدون تغییر بوده و طی سال جاری تعرفه ها

تنها 12 درصد افزایش داشته اس��ت. مدیرعامل شرکت 
مخابرات استان اصفهان از یکسان سازی تعرفه مکالمات 
در شب و روز س��خن گفت و ادامه داد: این اقدام براساس 
سیاست های جدید ش��رکت مخابرات صورت گرفته و با 
توجه به این که این تفاوت تعرفه یک سیاس��ت تشویقی 

بوده است در آینده به شکل دیگری اعمال خواهد شد. 
از آنجا که تقسیم روز به سه بخش، جزء طرح های تشویقی 
و اختیاری مخابرات بوده اس��ت ، اقدام اخیر این شرکت 
برای یکسان کردن هزینه مکالمات کل روز، از نظر قانونی 
بی اشکال اس��ت، اما در این اقدام، مخابرات به دلیل عدم 
اطالع رس��انی تخلف ک��رده،  زیرا هنوز اغلب مش��ترکان 

مخابرات از این تغییر آگاه نیستند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حتی اگر فاز دوم 
هدفمندی یارانه ها اجرا نشود، قیمت بنزین و گازوئیل سال 
آینده حتما باید افزایش یابد. ارسالن فتحی پور درمورد فاز 
دوم هدفمندی یارانه ها و الیحه بودجه 92 گفت: س��ال 
آینده حتماً الزم است قیمت حامل های انرژی شامل بنزین 
و گازوئیل افزایش پیدا کند، چون اگر این کار انجام نشود، 
به خاطر افزایش مصرف داخل��ی و افزایش پدیده قاچاق، 
مجبور خواهیم شد، بنزین و گازوئیل بیشتری وارد کنیم. 
وی افزود: اصالح قیمت درمورد بنزین و گازوئیل برای سال 
آینده ضروری به نظر می رسد، حال فاز دوم اجرا بشود یا نه، 
 برای جلوگیری از افزای��ش بی رویه مصرف، این قیمت ها

باید اصالح ش��ود. به گفته وی در ح��ال حاضر که قیمت 
بنزین و گازوئیل با نوسان قیمت ارز در داخل کشور نسبت 
به این محصوالت در خارج از مرزهای ایران به شدت ارزان 
شده، این امر سبب رونق گرفتن قاچاق سوخت در برخی 
از مناطق مرزی شده است. حفظ و کنترل سامانه هوشمند 
سوخت یکی از مس��ئولیت های مهم شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران اس��ت و در شرایطی که قیمت 
حامل ه��ای انرژی در داخ��ل و خارج کش��ور از اختالف 
بس��یاری برخوردار اس��ت، کنترل و جلوگیری از قاچاق 

فرآورده، نیازمند عزم همگانی در این شرکت است.

بنزین  مخابراتطال و جواهر قاچاق سوخت

صادرات  طال  در سه ماه گذشته  
متوقف شده است

بنزین
 5 هزار تومان نمی شود

تعرفه اینترنت پرسرعت 
گران نشده است

لزوم افزایش 5۰درصدی 
قیمت بنزین 

اخبار کوتاه

4
امضای قرارداد صادرات گاز ایران به عراق

جواد اوجی مدیر عامل ش��رکت ملی گاز ایران از امضای قرارداد صادرات گاز به این کشور عربی در 
آینده نزدیک خبر داد و گفت: در س��ال 2013 ایران متعهد می ش��ود 20 تا 25 میلیون متر مکعب 

گاز به عراق صادر کند. 
5 برابر شدن یارانه نقدی را 

فعالجدی نگیرید
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

 محمد نهاوندیان

موضوع پنج برابر شدن یارانه های نقدی که قرار است به مردم داده شود، 
تنها در حد بحث در دولت مطرح است و تا زمانی که تبدیل به الیحه نشود، 

به عنوان برنامه جدی نمی تواند مورد بررسی قرار گیرد.
 تبعا اگ��ر قرار باش��د یارانه نق��دی پنج برابر ش��ود، دولت اج��ازه ندارد 
 مس��تقیما وارد عمل ش��ود، بلکه باید پیش��نهاد خود را در قالب الیحه 
 به مجلس ارس��ال ک��رده و مجلس نی��ز  آن را به ش��ور گذاش��ته و در 
صورت تأیی��د، تصویب نهایی 

شود.
ای��ن ک��ه دول��ت ب��ه عنوان 
عمده ترین عرض��ه کننده ارز 
در اقتص��اد کش��ور، از ارایه و 
عرضه ارز در مرک��ز مبادالت 
 ارزی اجتن��اب کن��د، تبع��ا 

قابل توجیه نیست.
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با آغاز انقالب صنعتی در کش��ور انگلستان، زنان و 
کودکان نیروی کاری ارزان محس��وب می شدند 
که با دس��تمزدی اندک در حدود 14 س��اعت در 
کارخانجات و معادن به کار مشغول می شدند که 
متعاقب اعتراضاتی که در آن کش��ور رخ داد، برای 
اولین بار اصالحاتی در قوانین کار به خصوص منع 
کار کودکان و زنان درمعادن و کاهش س��اعت کار 
تمامی کارگران از 14 س��اعت به هش��ت تا شش 

ساعت در پارلمان این کشور تصویب شد.
 در کش��ورایران نی��ز زن��ان در 50 س��ال اخیر از 
محیط های کشاورزی و دامداری و یا  کار در منازل 
وارد بازار کار شهرها شده اند و به دالیل گوناگون 
در حال حاضر خیل عظیم��ی از دختران تمایل به 
کار درخانه را ندارند، زی��را آن را باعث عدم حضور 
در اجتماع عن��وان می کنند و ب��رای حضور خود  
در اجتماع حت��ی کار در کارگاه هایی با ش��رایط 

 دس��تمزد پایین را می پذیرند.گواه ای��ن مدعا را 
می توان با یک نگاه س��طحی در ش��هر دید. » به 
یک خانم منش��ی مج��رد نیازمندی��م«، » به یک 
فروشنده خانم نیازمندیم«، »به یک همکار خانم 
 نیازمندیم« و... اینها جمالتی است که از سر وکول 
نیازمندی ه��ا و در و دیوار ش��هرباال م��ی رود. با 
عبور از درب برخی مغازه های ش��یک سطح شهر 
 بانوان زیادی را می توان دی��د که به کار فروش در 
مغازه های پوشاک، صوتی تصویری، رایانه، اغذیه 

و... مشغول به کارند.
البته کاربرای زنان نه در ایران و اصفهان بلکه در هر 
کجای دیگر هم امری پس��ندیده است، اما پایمال 
کردن حق و حقوق آنها در هر جغرافیایی بی تردید 

رفتاری ناجوانمردانه به شمار می رود.
این در حالی اس��ت که آنها از دستمزد ماهیانه50 
یا 70 هزار تومان هم می گویند، ولی با این توجیه 

که »برای ما فعال کافی اس��ت«، »مگر چقدر خرج 
داریم« و... . دربرابر این دیدگاه می توان این انتقاد 
را وارد کرد که فروش��گاهی که تلویزون،ماش��ین 
لباسشویی و... رابه نرخ های چند میلیون تومانی به  
فروش می رساند، به جای استخدام یک کارگرمرد 
با توان بدنی بیش��تر و براس��اس پایه حقوق اداره 
کار، چرا به ای��ن راحتی از آزادی حق��وق زنان در 
کار سوءاستفاده می کنند وآیا مرجعی قانونی و یا 
بازرسی برای مبارزه با این این نوع از بردگی مدرن 

وجود دارد یا خیر!؟

اس�تثمار زنان مربوط به ضع�ف قانون 
نیست 

دراین خصوص اصغربرش��ان دبی��ر اجرایی خانه 
کارگر اس��تان اصفهان با اعالم این که مشکل در 
قانون نیست، چرا که قانون کار ایران هیچ تفاوتی 

بین حقوق مرد و زن قائل نش��ده است، بلکه به زنان 
امتیازاتی برای دوران بارداری و ش��یر دادن کودک 
هم در نظر گرفته است، معتقد است: کارگران زن به 
تعداد زیادی در استان درکارخانجات ریسندگی به 
کار مشغولند که این مراکز به دلیل فعالیت قانونی، 
تمامی مالحظ��ات اعم از بیمه، دس��تمزد اداره کار، 

عیدی و... را عایت می کنند.
 ام��ا نکت��ه ای که ب��ه ق��ول ای��ن فع��ال کارگری 
نمی توان از نظردورداشت این است که تمامی زنان 
توان رفتن به شهرک های صنعتی را ندارند و ترجیح 
 می دهند در مش��اغل خدماتی سطح ش��هر مانند

 مغازه ها و فروشگاه به کار مشغول شوند که این اماکن 
محل سوءاستفاده های مالی و بعضا اخالقی می شود.

رفع مش�کل بیکاری بدون حل معضالت 
اشتغال، محال است

رفع مش��کل بیکاری بدون حل معضالت اش��تغال 
 محال اس��ت. این دیدگاه در حالی مطرح می ش��ود

که برخ��ی معتقدن��د به دلیل مش��کالت ش��دید 
 اقتصادی درتولید کشور، تعادلی بین متقاضی کار و

 عرضه کننده آن وجود ن��دارد و به دلیل وجود خیل 
بیکاران در جامعه و رقابت جویندگان کار با یکدیگر، 
فضایی به نفع سودجویی کارفرمایان فراهم شده است 
که بدون قرارداد و یا با عقد قراردادهای کوتاه مدت از 
نیروی کار با دستمزد پایین استفاده می کنند. برشان 
این وضعیت را یک عامل و بس��تر اساسی درجذب 
اس��تثمارگونه زنان عنوان می کند: بانوان همواره با 
نرخ هایی پایین تر از مردان تن به کار می دهند، این 
ناچاری ممکن است دالیل مالی فراوانی داشته باشد 

که در اوضاع اقتصادی امروز ما بعید نیست.
 اداره کار و اموراجتماع��ی و نهاده��ای ذیرب��ط 
سال هاس��ت به عنوان مجریانی برای رفع شکایات 
 میان کارگر و کارفرما نقش خود را نش��ان داده اند،

اما س��ؤالی ک��ه با گش��ت و گذار در س��طح ش��هر 
برای ش��هروندان پیش م��ی آید این اس��ت که چرا 
 بازرس��ان اداره کار و یا س��ازمان تأمی��ن اجتماعی
  به دلیل کمبود نیرو از فعالی��ت تمامی کارگاه های

زیرزمین��ی و خ��ارج از قوانی��ن س��ازمان ه��ای 
 مربوطه نمی توانند اطالعات کس��ب کنن��د؟ و آیا 
مغازه های ش��یک س��طح ش��هر خارج از نگاه آنان 

نیست؟
در واقع بنا به اظهارنظر بس��یاری از همین بازرسان، 
هروق��ت کارگ��ر از کار فرما ش��کایت نکن��د هیچ  
بازرس و ارگانی توان رس��یدگی به مش��کالت آنان 
را نخواهد داش��ت و به عبارت بهتر، وقتی بازرس��ان 
اداره کار ب��ه کارگاه ها مراجعه م��ی کنند کارگران  
اعم از زن یا مرد به دالیل گوناگون از جمله از دست 
 ندادن ش��غل خود، معترف به قانونی بودن کار خود 
می شوند. ماجرا ازاین قراراست که کارفرمایان اقدام 
به عقد ق��رارداد هایی با ظاهری قانون��ی با کارگران 

می کنند که در عمل به ش��رایط آن پایبند نیستند 
و کارگران نیز به دلیل کمبود کار و شغل در جامعه، 
از اخراج شدن هراس دارند. افزون برهمه این موارد، 
الزم است ارگان های ذیربط با نظارت و دقت بیشتری 
بر مسأله مهم کار بانوان زوم کنند تا هم کارکنان از 
آسیب های بالقوه و بالفعل در این مسیر مصون باشند 
و هم کارفرمایانی که بیماردل هستند راهشان را از 
بیراهه جدا کنند. در این می��ان نباید فراموش کرد 
زنان نیمی از نیروی اجتماع را تش��کیل می دهند و 
حذف آنان درمس��ائل اقتصادی غیرعقالنی اس��ت، 
 پس باید در کش��ور، اقداماتی ج��دی تردرخصوص 
عدم سوءاس��تفاده از نیروی کار زنان تحت عناوین 

برابری زن و مرد صورت گیرد. 

وضعیت مشاغل بانوان در بررسی زاینده رود 

حقوق برابر، دستمزد نابرابر

بی شک کار زنان در جامعه امری تازه نیست، بلکه آنان تا قبل از انقالب صنعتی و تا قبل از 5۰ سال گذشته در ایران،  کامران 
به کار درمزارع، قالیبافی در منازل، دامداری و... اشتغال داشتند که با تغییر مدل تولید اقتصادی جوامع کار زنان نیز صباغی

به کارخانه ها و معادن سوق پیدا کرد.

ب�ه دلی�ل مش�کالت ش�دید 
اقتص�ادی درتولی�د کش�ور 
متقاض�ی  بی�ن  تعادل�ی 
آن  کنن�ده  کاروعرض�ه 
وجود ن�دارد وب�ه دلیل وجود 
خی�ل بی�کاران در جامع�ه 
و رقاب�ت جوین�دگان کارب�ا 
نف�ع  ب�ه  یکدیگر،فضای�ی 
سودجویی کارفرمایان فراهم 
شده است که  بدون قرارداد و 
یا با عقد ق�رار داد های کوتاه 
مدت از نیروی کار با دستمزد 

پایین استفاده می کنند



کافه کتابیادداشت

 هفت

بازگشت گودزیال
گودزیال، هیوالی مشهور سینمای ژاپن پس از سال ها دوباره به پرده  نقره ای می آید. نسخه جدید 
فیلم علمی- تخیلی و اکش��ن »گودزیال« را گرث ادوارد کارگردانی خواهد کرد. براس��اس برنامه 

زمانبندی، این پروژه از ماه مارس 2013 درشهر ونکوورکانادا آغاز می شود.
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حاشیه بر کتاب
حس��ا م الدین مطهری از ب��ه پایان 
رسیدن نگارش مجموعه »حاشیه بر 
کتاب« خبر داد. این کتاب به زودی 
به همت نش��ر »آرم��ا«ی اصفهان 

منتشر می شود.
این اثر دربردارنده یادداش��ت هایی 
درباره کتاب و کتابخوانی است که در 
 رسانه های مختلف منتشر شده است. 
این یادداش��ت ها اغل��ب در روزنامه ه��ای جوان، جام جم و س��ایت 
خانه کتاب »اش��ا« منتش��ر ش��ده و به ص��ورت پراکن��ده بوده اند. 
مطهری با بی��ان این که جمع آوری ای��ن یادداش��ت های پراکنده با 
هدف تجمیع این نگاش��ته ها انجام ش��ده اس��ت، گف��ت: اغلب این 
 یادداش��ت ها از س��ال 13۸۸ تا اوایل سال 13۹1 منتش��ر شده اند. 
به گفته وی، این کتاب پس از دریافت مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی، اواسط ماه آینده توسط نشر »آرما« منتشر خواهد شد. 

معمای شاه با 400نقش
سریال تلویزیونی »معمای شاه« به 
کارگردانی محمدرضا ورزی با بازی 
جعفر دهقان در کاخ سعدآباد کلید 
می خ��ورد. تصویربرداری س��ریال 
تلویزیون��ی »معم��ای ش��اه« ب��ه 
کارگردان��ی محمدرض��ا ورزی از 
سه شنبه پنجم دی در لوکیشن کاخ 
رضا شاه واقع در سعدآباد آغاز شده 
اس��ت. جعفر دهقان در نقش رضاش��اه و حس��ین نورعلی در نقش 
محمدرض��ای ولیعهد بازیگرانی هس��تند ک��ه در نخس��تین روز از 
تصویربرداری سریال، مقابل دوربین می روند. حدود400 بازیگر در 
این سریال بازی خواهند داشت که حسین محب  اهری در نقش دکتر 
ایادی، عبدالرضا اکبری در نقش سپهبد زاهدی، عباس شادروان در 
نقش عبدالحسین هژیر، علی رامز در نقش محمود جم، احمد نجفی 
در نقش رزم آرا، حسین نورعلی در نقش شاه جوان، امیرمهدی  کیا در 
نقش شاه میانسال، اصغر معینی صالح در نقش دکتر مصدق، حمید 
 منوچهری در نقش آیت اهلل کاش��انی، کامران تفتی در نقش ش��هید 
نواب صفوی، انوش نصر در نقش حسین عال، عباس شادروان در نقش 
عبدالحسن هژیر و رضا فیاضی در س��ه نقش چرچیل، ژنرال هایزر و 

نماینده مجلس از جمله این هنرمندان هستند. 

چاپخانه های اصفهان تعطیلند
نایب ریی��س اتحادیه چاپخانه داران 
شهرستان اعالم کرد که هر چند تا به 
امروز بر اث��ر اوضاع نا بس��امان بازار 
چاپ چاپخانه ای در اصفهان به شکل 
واقعی اعالم تعطیلی نکرده است، اما 
واقعیت این است که با این وضعیت 
چاپخانه های اصفهان عمال تعطیلند 
و کاغ��ذی زیر دس��تگاه چاپش��ان 
نمی رود و در حال حاضر اکثر چاپخانه های اصفهان با 30 درصد توان 
خود کار می کنند. وی خاطرنشان کرد: در شرایطی قرار داریم که نه 
مش��تری هس��ت و نه کاغذ وجود دارد، کاغذی هم که به دس��ت ما 
می رس��د بس��یار گران اس��ت. نایب رییس اتحادی��ه چاپخانه داران 
شهرستان اصفهان در پاسخ به این سؤال که به نظر شما با وجود این 
وضع ام��کان تعطیل��ی چاپخانه های اصفه��ان وج��ود دارد یا خیر، 
اظهارداشت: به هر حال بس��یاری از چاپخانه ها به خاطر تعهداتی که 
دارند، نمی توانند چاپخانه شان را تعطیل کنند، ولی حقیقت آن است 

که این روند بسیار ضرر ده است. 

روایت »12 قصه از امام علی )ع( 
و یارانش« برای بچه ها

»12 قصه از امام علی )ع( و یارانش« به روایت مژگان شیخی توسط 
انتشارات قدیانی منتشر شد.

قصه های این کتاب بر اساس نهج البالغه انتخاب شده و با تصویرهای 
رنگی که سیدحسام الدین طباطبایی آنها را کشیده، کتابی جذاب را 

ایجاد کرده است.
همان طور که از نام کتاب پیداست در این اثر، 12 قصه با زبانی ساده 

برای کودکان نوشته شده تا هم با شخصیت 
امیر مؤمنان بیشتر آشنا شوند و هم این که 

نکات آموزنده داستان ها را یاد بگیرند.
یار روزهای سخت، کسی که می آید، ابوذر 
صحرانشین، من همانم که بودم، راه و چاه، 
حکای��ت آن مروارید، عقیل و آهن س��رخ، 
آن مرد پیش��گو، ناله مرغابی، مردی که از 
بازار گذشت و... عنوان برخی داستان های 

کتاب است.
این کت��اب 152 صفحه ای در ش��مارگان 
2200 نس��خه و قیم��ت 12500 توم��ان 

منتشر شده است.
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بیضایی در پشت صحنه وقتی همه خوابیمالماسی ابدی از هنر نمایش در ایران  بیضایی در صحنه تاتر
الماس ها ابدی اند 

 گ�روه فرهن�گ - به��رام بیضای��ی در س��ال 131۷ در ته��ران به دنی��ا آمد. 
خانواده بیضایی اهل آران و بیدگل بوده اند. پدر وی تعزیه خوان بوده اس��ت و عمو 
و پدربزرگش دس��ت اندرکار تعزیه و تنظیم متن برای تعزی��ه بوده اند و بی تردید 
همین بن مایه ذهن و اندیشه اندیشناک او ش��د تا الماسی ابدی از هنر نمایش در 

ایران باشد.
تدریس سینما و تئاتر، تحقیق در امور نمایشی و هنری در ایران باستان و معاصر، 
تحریر چندین جلد کتاب بسیار ارزشمند، تحریر برترین نمایشنامه های نمادین 
ایران، داوری فستیوال های متعدد هنری درسراسردنیا، کارگردانی چندین فیلم 
و تئاتر در ایران و دیگر کشورها، تدوینگری س��ینما، فیلمنامه نویسی در سینما، 
بازیگردانی در تئاتر و کسب افتخارات بسیاری برای ایران، سرانجام او را به  مدرس 

در دانشگاه استنفورد آمریکا  تبدیل کرد.

»رگبار«، »چریکه تارا«، »مرگ یزدگرد«، »باش��و؛ غریبه کوچک«، »شاید وقتی 
دیگر«، »مسافران« و »سگ کش��ی« از مهم ترین آثار وی هستند. مژده شمسایی 

چهره پرداز و بازیگر، همسر اوست. 
برخی ازجوایز متعدد این هنرمند ارزش��مند عبارتند: مجس��مه س��پاس بهترین 
فیلمنامه )رگبار(، جایزه بهترین فیلم ازنخستین دوره فستیوال فیلم تهران )رگبار(، 
برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه از جشنواره ش��یکاگو )سفر(، برنده جایزه بهترین 
فیلم کوتاه از جشنواره مسکو )س��فر(، برنده جایزه ویژه جشنواره قاهره )غریبه و 
مه(، برنده جایزه اول جشنواره فیلم و هنر فرانسه )باش��و؛ غریبه کوچک( ، برنده 
سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیأت داوران )مسافران(، برنده سیمرغ بلورین بهترین 
فیلمنامه )سگ کشی(، برنده سیمرغ بلورین بهترین تدوین )وقتی همه خوابیم(، 

برنده تندیس زرین بهترین کارگردانی جشن خانه سینما )سگ کشی(. 
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مشکالت موسیقی بانوان 
بی شمار است

رکوردداران انجمن 
منتقدان سینما کدامند؟

مشکالت موسیقی بانوان، حل نش��دنی به نظر می رسد و اگر هنرمندان 
موسیقی، عاش��ق کارشان نباش��ند، هرگز با این همه مشکل نمی توانند 

کاری از پیش ببرند.
س��هیال پورگرامی خواننده و سرپرس��ت گ��روه »آوای مهربانی« گفت: 
مشکالت موس��یقی بانوان، حل نش��دنی به نظر می رسد، زیرا مشکالت 
موسیقی بانوان در کش��ور ما بی شمار اس��ت و اگر هنرمندان موسیقی، 
عاشق کارش��ان نباش��ند، هرگز با این همه مش��کل نمی توانند کاری از 
پیش ببرند. این خواننده در ادامه افزود: متأسفانه ما همیشه درگیر و دار 
افراط و تفریط هستیم؛ یا کال پیشکوستان را فراموش می کنیم یا دیگر به 
جوانان اهمیت نمی دهیم. در این سال ها جو موسیقی بانوان طوری است 
 که دیگر به گروه های موس��یقی نوپا و جوانان اهمیتی داده نمی شود و 

به راحتی آب خوردن از دایره بازی بیرون انداخته می شوند.

فیلم »ملکه« و »برف روی کاج ها« از سوی انجمن منتقدان و نویسندگان 
 س��ینمای ایران، رکورددار جوایز در حوزه  فیلم، موس��یقی، کارگردانی، 

تهیه کنندگی، فیلمنامه و... شدند.
انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران نوش��ت: این انجمن برای 
نخستین بار با جمع آوری آرای بیش از هشتاد منتقد و نویسنده سینمایی، 
 نامزدهای دریاف��ت تندیس در 13 رش��ته را از میان تمام��ی فیلم های 

شرکت کننده در سی امین جشنواره فیلم فجر اعالم کرد.
در میان کاندیداهای معرفی شده از سوی انجمن منتقدان و نویسندگان 
س��ینمایی ایران، »ملکه« با دوازده بار نامزدی صدرنشین است و »برف 
روی کاج ها« با 10 نامزدی در رده دوم قرار دارد. » بوس��یدن روی ماه« 
در هشت رشته نامزد شده و »پذیرایی ساده« و »بی خود و بی جهت« در 

شش رشته کاندیدا هستند.

 چندی پیش مجتم��ع فرهنگی- هنری 
گروه 
سوره اصفهان به مناس��بت روز وحدت فرهنگ

 حوزه و دانش��گاه و تولد ع��ارف گرانقدر
 حاج ش��یخ محمد تقی بهلول، میزبان مراسمی با عنوان »سبک 
زندگی از آغاز تا دوران معاصر« بود. در این مراسم که با سخنرانی 
دکترحس��ین مطیع، حجت االس��الم سید محس��ن موسویان، 
سیدمحمد صادق سجادزاده و رسول صادقیان همراه بود، نکات 

جالبی در خصوص عبارت پرکاربرد این روزها)سبک زندگی( گفته 
شد که در ادامه مرور می کنیم. 

دکتر حسین مطیع 
موضوع سبک زندگی، موضوع جدیدی نیست و از قرون اولیه در 
اسالم تا عصر حاضر بس��یاری از علما در کتاب های خود به بیان 
چگونگی س��بک زندگی پرداختند. از علمای معاصر می توان به 

کتاب »مفاتیح الحیاه« عالمه جوادی آملی اشاره کرد. 
 سبک زندگی، مجموعه ای از طرز تلقی ها، ارزش ها، شیوه های 
رفتاری و سلیقه هایی است که نشانگر شرایط زندگی انسان است. 
برخی معتقدند با طبقه بندی مردم جامعه، می توان سبک زندگی 

آنان را مشخص نمود. 
متأسفانه س��بک زندگی کنونی ما از فرهنگ مدرنیته غرب تأثیر 
گرفته و مدرنیته در تمامی ابعاد زندگی ما وارد شده است. ملت ما 
در دانشگاه، در ابعاد کوچک و به صورت عمیق و در حوزه رسانه با 

ابعاد بزرگ و به صورت سطحی با مدرنیته ارتباط برقرار کرده اند. 
بهترین پیشنهاد برای فرار از مدرنیته و انتخاب راه درست، سبک 

زندگی امام خمینی)ره( است. 

حجت االسالم سید محسن موسویان 
 آنچه از زندگی پیامبران به درد زندگی ما می خورد، ایجاد بهشت 
آسمانی در بستری زمینی است. نجات ما با داشتن نگاه توحیدی 
امکان پذیر می شود و راه نجاتمان مکتب امام خمینی)ره( است 
که به صورت کامل و جامع، هم عقالنی��ت و هم معنویت را جمع 

نموده است. 
عقالنیت در دست دانشگاه و معنویت در دست حوزه قرار دارد که 
باید با یکدیگر جمع گردد تا مکتبی توحیدی را پایه گذاری نماید. 
فرهنگ، چیزی جز اش��اعه توحید نیس��ت و چنانچه قرار باشد 
فرهنگ توحیدی در صحنه بیاید، باید با شرک درگیر شود و این 

الزمه هر جریان توحیدی است که در مقابل شرک بایستد.

سیدمحمد صادق سجادزاده  
امروزه کس��ی ش��ک ندارد که پرنفوذترین جریان جهان، جریان 
رسانه ای است و هر کسی در هر جای جهان نوعی از سبک زندگی 
 مطلوب خود را در رس��انه ها رق��م بزند دنیا را در دس��ت خواهد 

گرفت. 
 سبک زندگی، موضوع مطرح شده مهمی در ده سال اخیر است 
 که اکنون با فرمایش��ات رهبر معظم انقالب ب��ه آن توجهی ویژه 
می شود. هرآنچه در حوزه های مختلف خوراک، پوشاک، اوقات 
فراغت، فیلم وموسیقی وجود دارد مشمول سبک زندگی می شود 
و سبک زندگی در خانواده، تغذیه، بهداش��ت، حوزه اخالق، کار، 
فرهنگ سیاسی، معنویت در زندگی، حجاب، مد، پوشش، مطالعات 

زنان، هویت، اوقات فراغت معنا می یابد.
در ادامه این برنامه، رس��ول صادقیان سخنران بخش پایانی بود و 
سپس برنامه با پخش بخش هایی از زندگی حاج شیخ محمد تقی 

بهلول پایان یافت. 

 درنشست سبک زندگی معاصرعنوان شد:

بهترین پیشنهاد برای فرارازمدرنیته، سبک زندگی امام خمینی)ره( است 

نمایش��گاه بزرگ »جایزه جهانی بی��داری« که 
درروز 2۷ آذر درمح��ل م��وزه هنره��ای معاصر 
اصفهان افتتاح ش��د، این روزه��ا هنوزدرجریان 

است. 
این نمایش��گاه که درس��ه بخش عکس، پوستر 
 وکاریکات��ور برپ��ا ش��ده، برخالف اس��مش که 
جایزه ای جهانی را بردوش می کشد، جز درصد 
اندکی ازهنرمندان غیروطنی را پوشش نمی دهد 
و به جزاین اکثریت ایرانی، هنرمندانی از بریتانیا، 
ترکیه، روسیه، لهس��تان و کروواسی نیز آثارخود 
را در این نمایش��گاه ش��رکت داده اند. نمایشگاه 
بیداری توجه خود را معط��وف به جنبش بزرگ 
بیداری اسالمی کرده است که در چند سال اخیر، 
کشورهایی مثل تونس، مصر و لیبی را درنوردیده 

و به آش��وب های خیابانی در بریتانیا هم کشیده 
شده اس��ت، عالوه بر این، گوش��ه چشمی هم به 
غزه و لبنان و دموکراسی نوپای افغانستان داشته 
 اس��ت. بماند که این عکس ها تاچه حد می تواند

با مخاطبین خود صادق باش��د و چقدر در القای 
نوع نگاه خ��اص خود تالش میکند، ف��ارغ از این 
که مخاطب هم برای خود از کل این ماجرای بهار 
 عربی یا بیداری اس��المی دیدگاه و نگرش هایی

 دارد. در بخ��ش عک��س، توج��ه افراط��ی ب��ه 
 حرکت ه��ای مردم��ی در مصر و لیب��ی در کنار 
ب��ی توجهی به س��ایر جنبش ها مث��ال در تونس 
و بحری��ن و ن��گاه تحقیر آمی��ز ب��ه تمرین های 
دموکراس��ی در افغانس��تان، مخاطب را بیش��تر 
 به یاد نوع نگاه گزارش��گران اخبار بیس��ت و سی 

می ان��دازد، ول��ی در بخ��ش پوس��تر و خصوصا 
کاریکاتور، نگاه ه��ا غالبا معطوف ب��ه دورنمایی 
از سرنوش��ت دیکتاتوری هاو پایه ه��ای متزلزل 
حکومت های انحصار طلب اس��ت؛ این که تقابل 
با رأی و نظر ملت و پا فشاری بر فضای خفقان تا 
چه اندازه می تواند نتیجه  عک��س به دنبال آورد 
 و این که دیکتات��وری ها به چه سرنوش��ت های 
 مش��ابهی دچارن��د و ناخ��ودآگاه ای��ن بی��ت از 
 زبان س��یف فرغانی در گوش ه��ر بیننده زمزمه 
می شود که» هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد/ 
هم رونق زمان ش��ما نیز بگذرد...«. این نمایشگاه 
تا تاریخ 1۸ دی ماه در محل موزه  هنرهای معاصر 
واقع در خیابان اس��تانداری ب��رای بازدید عموم 

برقرار است.

اتاق آبی و هفته ای متفاوت 
گالری اتاق آبی دراولین روز دی ماه نمایشگاهی 
از عکس های نس��رین امیری با عن��وان »هفت و 
نیم روای��ت نامعتبر« و وحید علیخانی با س��وژه 
»الغا - القا« را با تکنیک عکاسی چیدمان برگزار 
کرده است. عکس های نس��رین امیری بیشتر به 
س��یر زیس��تی زن ایرانی از دوران سنت تا تجدد 
 رنگ پریده  ای��ن روزهایش معطوف می ش��ود.

زن درعک��س ه��ای نس��رین امی��ری موجودی 
متأثرازمحیط وعاری از کن��ش ها و واکنش های 
زیستی است؛ زنی پذیرنده و آسیب پذیر، درمانده،  
ناکام و ناگزیر و در کنار اینها زنی که خود نسرین 
اس��ت همه این پرده ها را کنار م��ی زند و هویت 
خود را با ابرازی درون گرایانه به تماشا می گذارد.

نس��رین امیری در پیش درآمد نمایش��گاه خود 
چنین می گوید: تردید، واژه ای که همواره از میان 
تاریخ این نس��ل و هزاران نس��ل به سالمت عبور 
کرده اس��ت، واژه ای که این بار یک تلنگر خواهد 
بود و ی��ک مخاطب زنده برای قض��اوت؛ قضاوت 
تاریخ، این بار نه برای اثبات، برای ش��ک و تردید 
نس��بت به آنچه که حقیقت می پنداریم. درکنار 
این مجموعه، عکس های وحی��د علیخانی هم با 
عنوان »الغا - القا«  به ارزیاب��ی زمان می پردازد 
و تأثیر آن بر محیط و به تبع آن پوس��ته و ظاهر 
 اش��یا و در مرحله ای دیگر درونمایه و معیارهای 
ارزش گذاری را به چالش می کش��د. وجود چند 
قاب خال��ی از تصویر الب��الی ای��ن مجموعه، بر 
هس��تی بی گفتگو و بالفعل زمان ب��ه عنوان یک 
 عنصر خام��وش و گاه تخری��ب کنن��ده، تأکید 
 می کن��د. علیخان��ی در مقدم��ه مجموعه خود 
می گوید: شاید این آخرین مهره از بازی هر روزه 
ماست! و همیشه در این مسیر بی برگشت بهانه ای 
هس��ت که جهت بازی را عوض می کند. در میانه 
راه، خود را باخت��ه می یابی! باخته خواس��ته ات! 
باخته اهدافت! چرا ک��ه این بازی تنها یک نتیجه 
دارد: القای یک نتیجه ناخواسته با الغای هدفت. 

وحی��د علیخان��ی و نس��رین امی��ری ه��ر دو از 
دانشجویان رشته عکسی دانش��گاه هنر اصفهان 
هستند. گالری اتاق آبی به نشانی خیابان مشتاق 
اول، انتهای کوچه روش��ن، جنب مادی نیاصرم 

تا روز چهارش��نبه 6 دی ماه به ای��ن دو مجموعه 
اختصاص یافته است. 

آرته باز هم شاعرانه شد 
آخرین مجموعه به نمایش دآمده در هفته جاری 
عکس های محمد غازی در گالری آرته است. این 
نمایشگاه که در اولین روز دی ماه کلید خورده با 
عنوان »من درختم تو انار« و همراه با نوعی نگاه 
شاعرانه به خلق تصاویری از درختان انار و مناظر 

پیرام��ون آن پرداخته اس��ت. رنگ های درخش��ان 
 و زن��ده، حرکت ه��ای دوربین و اس��تفاده از نور که

 به خوبی توانسته فضایی خیال انگیز در تصاویر پدید 
آورد، همه به ایجاد ارتباطی دلنشین و لذت بخش در 
این مجموعه کمک کرده است.محمد غازی خود در 
مقدمه، به این شعرشاملو اشاره دارد»...ای آسمان و 
درخت و باغ من گل و زنبور و کندوی من بازمزمه تو 
اکنون رخت به گستره  خوابی خواهم کشید که تنها 
رؤیای آن تویی...«. این نمایش��گاه شامل 20 عکس 
رنگی از محمد غازی عکاس و مس��تند س��از متولد 
1361 و دانش آموخته رش��ته کارگردانی سینما در 
دانشگاه س��وره اس��ت.گالری آرته تا روز چهارشنبه 
6 دی ماه واقع در آپادانا دوم، کوچه ش��هید موسی 
 رضایی در انتظ��ار بازدید کنن��دگان این مجموعه 

به سر می برد.

چند گالری این هفته عکس ها را نمایش می دهند ؟

عکسباران گالری های اصفهان  

نسترن  عکس عکس وعکس. این هفته س�ه نمایش�گاه عکس با س�ه دیدگاه و نگ�رش متفاوت در اصفهان ب�ه مخاطبان و
عالقه مندان به عکاسی اجازه می دهد که براساس سلیقه و پس�ند خود، تماشای یکی ازاین سه مجموعه را انتخاب مکارمی

کرده و از آن بهره مند شوند.

در بخش پوستر و خصوصا 
 کاریکاتور، نگاه ها 

 غالبا معطوف به دورنمایی
  از سرنوشت دیکتاتوری ها

 و پایه های متزلزل 
حکومت های انحصار طلب 

 است؛ این که تقابل با رأی 
 و نظر ملت و پا فشاری

  بر فضای خفقان 
 تا چه اندازه می تواند 

 نتیجه  عکس 
به دنبال آورد



ورزش به روایت تصویر)ششمین دوره مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر بانوان(

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

فرصت ۱۰ روزه به ذوب آهن
بر اساس حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، باشگاه ذوب آهن 
باید هرچه زودتر طلب سرمربی سابقه خود را به او پرداخت کند. کمیته 
 انضباطی فدراس��یون فوتبال در حکمی قطعی به باش��گاه ذوب آهن 
۱۰ روز مهل��ت داد تا طلب ۲۸۲ میلیون تومانی س��رمربی س��ابقش 
 را پرداخت کن��د. گویا در صورت ع��دم پرداخت این طلب، باش��گاه 

ذوب آهن ممکن است با جریمه کسر امتیاز مواجهه شود. 

دارکو از ذوب آهن جدا شد
دارکو بوژوویچ، دروازه بان صربس��تانی ذوب آهن که در ابتدای فصل 
و با نظر مربی دروازه بان های ذوب آهن به این تیم اصفهانی پیوس��ت، 
از س��وی فرهاد کاظمی کنار گذاش��ته ش��د. ذوب آهن به جای او با 
گاسپاروف ارمنس��تانی، با دروازه بان س��ابق راه آهن و پاس تهران به 

توافق رسیده است. 

 فوالدماهان
درضیافت باشگاه پرسپولیس

نیم فصل دوم لیگ برتر کانوپولوی باشگاه های کشور  امروز با برگزاری 
شش دیدار به میزبانی باشگاه پرسپولیس آغاز می شود. هفته پنجم و 
آغازین نیم فصل دوم لیگ برتر کانوپولوی مردان باشگاه های کشور به 
 میزبانی باشگاه پرسپولیس  امروز در استخر تربیت معلم کرج برگزار 
می شود.  در مسابقات این  هفته تیم های هیأت آستانه اشرفیه، هیأت 
استان خوزستان، فوالد ماهان سپاهان و پرس��پولیس حضور  دارند. 
 بدون شک حساس ترین مصاف هفته، رقابت فوالد ماهان و پرسپولیس 
است؛ دو تیمی که مدعی کسب عنوان قهرمانی به شمار می روند و در 
نیم فصل نخست رده های اول و دوم جدول رقابت ها را در اختیار دارند. 
برتری ماهان می تواند اصفهانی ها را به قهرمانی در پایان فصل امیدوار 
کند.  در پایان نیم فصل در جدول رده بندی پرسپولیس در صدر جدول 
قرار دارد، فوالد ماهان سپاهان در جایگاه دوم و مقاومت  بسیج در رده 

سوم ایستاده است.  

 اولتیماتوم فدراسیون بسکتبال 
به باشگاه های بدهکار

 فدراسیون بسکتبال باش��گاه هایی را که به تعهدات مالی خود عمل 
نکرده است، به کنار گذاشتن از لیگ تهدید کرد.

فدراسیون بسکتبال با ارس��ال نامه های جداگانه ای به باشگاه هایی 
که بابت ورودیه لیگ و بازیکنان خود به فدراس��یون بدهکار هستند، 
اخطار داد که درصورت عدم تس��ویه حساب س��ریع، از ادامه حضور 
تیم های آنان در مسابقات لیگ )برتر-دسته یک و دسته دو( جلوگیری 
به عمل خواهد آمد.  طبق قانون مصوب وزارت ورزش و جوانان،کلیه 
 هزینه ه��ای مس��ابقات لیگ م��ی بایس��ت از طریق باش��گاه های 
شرکت کننده و تا قبل از شروع مس��ابقات تأمین گردد که تعدادی از 

باشگاه ها تاکنون به این درخواست فدراسیون پاسخ مثبت نداده اند.

چه واویالیی شود امروز!
هنوز یک هفته از وداع تلخ میالد میداوودی با استقالل نگذشته که او باید 
رودرروی تیم محبوبش قرار بگیرد و احتماالً همه کار خواهد کرد تا بار دیگر 

قابلیت هایش را به رخ بکشد.
او ستاره س��ابق آبی هاس��ت، اما از بد روزگار  باید خیلی زود به فکرانتقام 
بیفتد  و تا تنور داغ است، نانش را بچسباند. البته این برای هرمزگانی ها 
 یک اتف��اق خوب خواهد ب��ود، اما می��الد را در پارادوکس��ی عجیب قرار 
می دهد؛ این که برای اثباتش چقدر تالش کند که استقاللی ها هم ناراحت 
نشوند؟! او که روزگاری در قامت یک س��تاره پیراهن استقالل را پوشید، 
نزولی عجیب در این تیم داشت، تا جایی که هیچ کس فکر نمی کرد چنین 
استعدادی به جای بالندگی در تیم بزرگ پایتخت به این حال، به کیلومترها 
دورتر و تیمی نوخاسته تبعید شود. امروز اما میداوودی می تواند واویالیی 
دوباره به پا کند؛ نه با پیراهن آبی، بلکه به رنگ زرد و علیه آبی و آبی پوش. 

 فروش ورزشگاه نقش جهان
 به فوالد مبارکه تصویب شد

جواهری/مدیرکل اداره ورزش و جوانان
پیش از این یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در ابتدای سال 
به حساب پیمانکار واریز شد و هفته گذشته نیز ۲/5 میلیارد تومان در 
اختیار شرکت توسعه قرار گرفت و به پیمانکار داده شد و روز گذشته 
هم یک میلیارد تومان دیگر از بودجه های اس��تان اصفهان توس��ط 
اس��تاندار اصفهان به حس��اب اداره کل واریز شد. 
همچنین بحث فروش ورزشگاه نقش جهان 
به ش��رکت فوالد مبارکه تصویب شده، اما 
هنوز به ما ابالغ نش��ده اس��ت. به هر حال 
برای این فروش کار کارشناس��ی زیادی الزم 
است؛ اگر با این ش��رایط بخواهیم 
برآوردی از قیمت این ورزشگاه 
داشته باشیم، باید قیمت این 
ورزشگاه را بین ۱۸۰ تا ۱۹۰ 
میلیارد تومان تخمین بزنیم. 

6
فالکائو، هدیه کریسمس چلسی به تورس

باشگاه چلسی قصد دارد با خرید 5۰ میلیون پوندی رادامل فالکائو، هدیه کریسمس فرناندو تورس 
را فراهم کند. فالکائو که این فصل در آتلتیکو عملکرد درخشانی داشته، هم  اندازه فرناندو تورسی 
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عمادرضا و مالیات 
۳۹۲ میلیون تومانی    

 مارادونا با االهلی 
در ایران

گویا عمادرضا، مهاجم عراقی س��ابق س��پاهان برای چند س��ال قرارداد 
خود با س��پاهان بدهی مالیاتی با رقم قابل توجه ۳۹۲ میلیون تومان به 
سازمان امور مالیاتی کشور بدهکار اس��ت و هنوز نسبت به پرداخت آن 

اقدام نکرده است. 
بدهی مالیاتی این بازیکن باعث ش��د که اداره امور مالیاتی استان دستور 
توقیف و مصادره اموال این بازیکن را صادر کند و از مس��ئوالن باش��گاه 
سپاهان بخواهد اموال این بازیکن در کشور ایران را برای مصادره به آنها 
واگذار کنند. البته با توجه به این که معموالً بازیکنان خارجی پیش بینی 
چنین مشکالتی را می کنند، معموالً سعی می کنند که برای جلوگیری از 

اتفاقاتی ناشی از این، در کشور ایران امالکی را خریداری نکنند! 

ممکن اس��ت دیگو مارادونا با تیم االهلی عربس��تان به ایران س��فر کند. 
االهلی عربس��تان در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی این کش��ور با 
نتیجه دو بر یک مقابل النصر تن به شکست داد. رسانه های عربستانی پس 
از شکست االهلی، از احتمال اخراج کارل یارولیم سرمربی این تیم خبر 
دادند. س��ایت العربیه خبر داد که مارادونا، سرمربی سابق الوصل امارات 
 و زیکو، سرمربی س��ابق عراق جدی ترین گزینه برای جانشینی یارولیم 

به شمار می آیند.
االهلی در لیگ قهرمانان آس��یا با تیم های س��پاهان، الغرافه قطر و برنده 
لوکوموتیو ازبکستان و النصر امارات هم گروه است. دیدار رفت سپاهان با 
االهلی سه شنبه دوم آپریل )۱۳ فروردین( در اصفهان برگزار خواهد شد. 

هدیه جالب همسر فان درفارت به او
همسر هافبک ملی پوش تیم هامبورگ در آستانه سال نو میالدی، 
باجه عرضه اغذیه هدیه داد. همسر فان درفات این باجه سیار را که 
ارزش��ی معادل۱۰ هزار یورو دارد، به »الرس و کریستیانا کاپه«، 

زن و شوهر اهل شهر هانوفر به عنوان هدیه سال نو تقدیم کرد. 

حضور اسنایدر در یک تیم لندنی
وسلی اسنایدر  برای ادامه فوتبال خود مجبور شده 
تیم دیگ��ری را انتخاب کند. در این میان باش��گاه 
تاتنهام هاتس��پر حاضر به پرداخت در خواس��ت 

۱۲میلیون پوندی  به سران اینتر شده است.

پیشنهاد عجیب گاگو به بوکاجونیورس
فرناندو گاگو، ستاره باشگاه والنسیا شرط و شروطش 
برای پیوس��تن به باش��گاه بوکاجونی��ورس را عقد 
قراردادی هش��ت س��اله اعالم کرده ک��ه در دنیای 

فوتبال سابقه نداشته است.  12
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س��ال ۲۰۱۲ در ش��رایطی روزه��ای 
پایانی اش را س��پری می کن��د که در 
کن��ار چهره های موف��ق و برتر ورزش 
در این سال، چهره هایی هم هس��تند که با تصمیمات و اقدامات 
اشتباهاتشان عنوان »روسیاه« را به خود اختصاص داده  و خبرساز 
شده اند که در ادامه به برخی از این شخصیت ها اشاره مختصری 

خواهیم داشت.
جان تری

نام جان تری با حاشیه عجین شده است. داس��تان از آنجا شروع 
شد که تری در دیدار چلس��ی مقابل کوئینزپارک رنجرز در اکتبر 
۲۰۱۱ به آنتون فردیناند، مدافع تیم حریف توهین نژادپرس��تانه 
کرد. تری بعد از آن بازوبند کاپیتانی تیم ملی انگلیس را به همین 
دلیل از دست داد، اما در ادامه دادگاه ورزشی او را از این اتهام تبرئه 
کرد. غائله به اینجا ختم نشد و اتحادیه فوتبال انگلیس او را به دلیل 
رفتار غیرورزشی و نابجا متهم و به پرداخت ۲۲۰ هزار پوند جریمه 

محکوم کرد. 
رومن آبراموویچ

این مال��ک روس، روبرتو دی ماتئو  را بع��د از چند نتیجه ضعیف 
اخراج کرد تا چلسی را به آشفتگی بیندازد. آنها تنها شش ماه بعد 
از این که با مربیگری دی ماتئو لیگ قهرمانان اروپا را فتح کردند، 
از مرحله گروهی این رقابت ها حذف شدند. رافا بنیتس به عنوان 
جانشین دی ماتئو، از طرف هواداران به بدترین شکل ممکن مورد 

استقبال قرار گرفت.

دیوید نعلبندیان
دیوید نعلبندیان،  تنیسور آرژانتینی در سال ۲۰۱۲ یک شاهکار از 
خود به جا گذاشت. او در فینال رقابت های تنیس کوئینز لندن در 
دیدار با مارن سیلیچ، تنیسور کروات در حالی که ست اول را 7-6 
برنده شده بود و در ست دوم ۳-4 پیش بود، کنترل اعصابش را از 
دست داد و با لگد محکمی به یک تابلوی تبلیغاتی که برابر پاهای 
یک داور خط بود، زد و این داور را مجروح کرد. این تنیسور ۳۰ ساله 
همچنین 64۰۰ پوند نیز به دلیل رفتار غیرورزشی از سوی اتحادیه 

تنیس جهان جریمه شد. 
جوی بارتون

جوی بارتون شاید یک الت بی سر و پا نباشد، اما بیشتر شبیه یک 
احمق است. بارتون  در اوایل سال نیز بعد از این که دومین کارت 
قرمز فصل خود را با پیراهن کوئینزپ��ارک رنجرز دریافت کرد، به 
بازیکنان منچسترسیتی حمله کرد و با زانو به سرخیو آگوئرو ضربه 
زد و قصد داشت با سر به صورت ونسان کمپانی نیز بکوبد. او بعد از 
این اتفاق در صفحه توئیتر خود نوشت: »این هنوز پرافتخارترین 
لحظه فوتبالی ام نیست، مهم این است که سالمم و روی همه شان 

را کم کرده ام.«
النس آرمسترانگ

کمیته ضد دوپینگ آمریکا این دوچرخه سوار که از سرطان جان 
س��الم به در برده را به پیچیده ترین، حرفه ای ترین و موفق ترین 
دوپینگی که تاریخ ورزش به خود دیده متهم کرد و تمامی هفت 

عنوان قهرمانی اش در رقابت های توردوفرانس را از او گرفت.

 شاید این از بدشانسی علی کفاشیان بود 
مسعود 
افشاری

که ش��ایعه پایان دنیا در ۲۱ دسامبر به 
چشم فردوسی پور و مسابقه پیامکی اش 
نیامد تا انتخاب فدراسیون فوتبال ایران 
 به عن��وان بهترین فدراس��یون س��ال ۲۰۱۲ قاره آس��یا با رأی 
7۲ درصدی، ب��ه عنوان عجیب تری��ن خبر این چن��د ماه اخیر 
برگزیده شود.  کفاشیان در حالی به این افتخار بزرگ رسید که در 
برنامه »۹۰« سابقه نداشته که با وجود امکان انتخاب گزینه های 
قرمز و آبی از س��وی مردم گزینه دیگری به پیروزی برس��د، ولی 
افتضاح فدراسیون خنده و ناکامی آنچنان روح مردم را آزرده کرده 
که حتی پرسپولیس و فرهاد مجیدی هم دیگر توانای رقابت با علی 
کفاشیان و فدراسیونش را ندارند. ماجرا هم تمام شدنی نیست و 
هم��ان ط��ور ک��ه فردوس��ی پ��ور وع��ده اش را داد، در برنامه 
امشب)چهارشنبه( باز هم دوربین ۹۰ دست به یک رونمایی بزرگ 
از انتخابات هیأت فوتبال دیگ��ری در اراک خواه��د زد تا بعد از 
انتخابات ش��یراز، کرمانش��اه و هرمزگان، برگ زرین دیگری در 
کارنامه فدراس��یون خنده ثبت ش��ود؛ انتخاباتی سفارش��ی که 
سناریوی آن به دست فدراسیون فوتبال ایران نوشته شد و بعد از 
هفته ها رونمایی از سند و مدرک تقلب در برنامه ۹۰، هیچ کس 
پیدا نش��د که الاقل برای روشن ش��دن این همه سؤال، پاسخی 
مناسب به نقطه های تاریک این اتفاقات بدهد.  انتخاب علی دایی 
به عنوان سرمربی تا اخراج و س��کوت یازده ماهه، انتخاب محمد 
مایلی کهن و اخراج پس از یک هفته، ایستادن به پای قطبی تا پای 

جان، انتخاب کی روش و سپردن اختیارات تام به او، عدم انتخاب 
مربی ایرانی برای کادر فنی کی روش، ح��ذف از جام ملت های 
آس��یا، صدور احکام عجیب از س��وی کمیته انضباط��ی در کنار 
انتخابات مشکوک هیأت های ورزشی و ناکامی های متوالی در 
عرصه فوتبال و فوتسال ملی از جمله مسائل حاشیه ای مهم این 
پنج سال بوده است. البته بر خالف این رأی 7۲ درصدی، کفاشیان 
همچنان استوار و پابرجا بر روی صندلی اش نشسته و هنوز مهر 
نظر سنجی برنامه ۹۰ خشک نشده، در مصاحبه با خبرگزاری ها 
این رأی مردم را هم زیر سؤال می برد که چرا فدراسیون او را زیر 
سؤال برده اند! کوچک ترین عذرخواهی هم در کار نیست.حتی 
اگر زمین و زمان هم به ناکامی های کفاشیان اعتراض کنند، ولی 
صندلی ریاست آنقدر شیرین اس��ت که حتی نظر اکثریت مردم 
فوتبالدوس��ت ایران هم برای رییس فدراس��یون ارزش��ی ندارد. 
کفاشیان راست می گوید؛ به هنگام پخش برنامه ۹۰ خواب بوده و 
 اعتراض مردم را به عملک��رد خودش ندی��ده!آری، آقای رییس 
مدت هاست که خواب اس��ت، وگر نه بعد از این همه ناکامی در 
 فوتبال بزرگس��االن، امید، جوانان وفوتس��ال کم��ی به خودش 
می آمد، ولی چاره ای نیست؛ چون آدمی که خودش را به خواب 
زده هرگز بیدار نخواهد شد. خواب شیرین کفاشیان و فدراسیونش 
فقط رویاست و کابوس هایش نصیب مردمی می شود که مجبورند 
هر روز و هر ماه ناکامی های فوتبال ایران و خنده های رییسش را 
ببینند و بعد از آن هم مورد انتق��اد قرار گیرند که چرا به ابروهای 

باالی چشم فدراسیون فوتبال اشاره کرده اند! 

در برنامه »۹۰« 
سابقه نداشته که 
با وجود امکان 
انتخاب گزینه های 
قرمز و آبی از سوی 
مردم گزینه دیگری 
به پیروزی برسد،اما 
افتضاح فدراسیون 
خنده آنچنان روح 
مردم را آزرده کرده 
که حتی پرسپولیس 
و فرهاد مجیدی هم 
دیگر توانای رقابت 
را ندارند

ارتون  در اوایل 
سال نیز بعد از 
این که دومین 
کارت قرمز فصل 
خود را با پیراهن 
کوئینزپارک 
رنجرز دریافت 
کرد، به بازیکنان 
منچسترسیتی 
 حمله کرد 
و با زانو به سرخیو 
 آگوئرو 
ضربه زد

مردم هم ناراحتندنگاهی به چهره های رو سیاه ورزش در سال ۲۰۱۲

خواب طوالنی کفاشیان! لگدی که 6400 پوند آب خورد!
گروه 
ورزش

قرعه کش��ی لیگ برتر تنیس روی میز بانوان باشگاه های کشور 
بار دیگر به تعویق افتاد. این بار مشخص نبودن وضعیت اسپانسر 
فرشتگان، دومین تیم لیگ برتری اصفهان، دلیل تعویق لیگ بود.

چندی پیش سرپرست هیأت تنیس روی میز استان اصفهان از 
فعالیت غیرقانونی تیم فرشتگان در اصفهان خبر داد. گویا فرشته 
سموعی به دنبال فراهم کردن شرایط حضور دومین تیم تنیس 

روی میز اصفهان در لیگ برتر است، اما مهدی تکابی اعالم کرد 
هیأت تنیس روی میز استان تنها فوالد ماهان را نماینده استان 
در لیگ برتر می دان��د.  با این حال، از طرف فدراس��یون تنیس 
روی میز که حامی فعالیت های س��موعی در این رش��ته است، 
مشکلی برای حضور فرشتگان در لیگ برتر وجود ندارد و مراسم 
قرعه کشی رقابت ها نیز این بار فقط به خاطر سرمربی تیم ملی 

به تعویق افتاد. س��موعی از فدراس��یون فرصت خواسته تا برای 
تیمش اسپانسر پیدا کند. طبق گفته رییس سازمان لیگ تنیس 
روی میز، فرش��تگان تا نهم دی فرصت دارند اسپانسر خود را به 

فدراسیون معرفی کنند تا لیگ برتر قرعه کشی شود. 
 داری��وش ضرغام پ��ور در این ب��اره ب��ه ایمنا گفت: قرار اس��ت 
معرفی نامه تیم فرشتگان به فدراسیون ارسال شود. ما مشکلی 
با حضور این تیم نداریم و خانم چوپان ن��ژاد نیز از هیأت تنیس 
روی میز اس��تان اعالم کردند که مش��کل این تیم با هیأت حل 

شده است. 
وی ادامه داد: خانم س��موعی به دنبال اسپانسر است تا حمایت 

تیمش را در لیگ برتر بر عهده بگیرد. به این تیم فرصت دادیم تا 
هم معرفی نامه بیاورد و هم اسپانسر پیدا کند. 

سموعی که یکی از متهمان پرونده مالی باشگاه ذوب آهن بود، 
چندی پیش به عنوان س��رمربی تیم ملی بانوان منصوب شد. با 
این که پرونده باش��گاه ذوب آهن هنوز باز است و حکم متهمان 
صادر نشده، گفته می شود سموعی از انجام فعالیت های ورزشی 
نیز محروم است. با این حال فدراسیون مانعی برای ادامه فعالیت 
سموعی نمی بیند. ضرغام پور به این مسأله نیز اشاره کرد و گفت: 
تا زمانی که حکم دادگاه صادر و به ما ابالغ نشود، هیچ مشکلی با 

حضور سموعی در فدراسیون نخواهیم داشت. 

این بار فقط به خاطر فرشتگان سموعی!

رقیب ماهان به دنبال اسپانسر است



یادداشت

 حماسه 9 دی نشان داد 
مردم از خواص جلوترهستند

نماینده مردم شهرکرد درمجلس گفت: حماسه 9 دی نشان داد که 
شعور و فهم مردم، باالتر از خواص کشور است و از این ناحیه مردم از 

خواص خیلی جلوتر هستند.
س��عید زمانیان اظهار داش��ت: 9 دی خروش مردم مؤمن و انقالبی 
کشور را به منصه ظهور رساند و به جهانیان نشان داد که ملت ایران 

هیچ گاه دست از دفاع از نظامشان برنمی دارند.
وی افزود: حماسه 9 دی نشان داد که مردم کش��ور با تمام وجود از 
دستاوردهای نظام دفاع کرده و محکم و استوار در حمایت از ولی فقیه 

خود در میدان حضور پیدا می کنند.
زمانیان با بیان این که ملت ای��ران از بینش و درک باالیی برخوردار 
هستند، تصریح کرد: حماسه 9 دی نشان داد که شعور و فهم مردم 
باالتر از خواص کش��ور اس��ت و از این ناحیه مردم از خواص خیلی 

جلوتر هستند.
این مسئول، حماس��ه 9 دی را مش��ت محکمی بر دهان دشمنان و 
فتنه گران دانس��ت و متذکر شد: فتنه گران و دش��منان نظام بعد از 
حماسه 9 دی دریافتند که این مردم به هیچ طریقی با آنها سر سازش 

ندارند و باید بساط خود را هر چه سریع تر جمع کنند.
نماینده مردم ش��هرکرد در مجلس شورای اس��المی با بیان این که 
حماس��ه 9 دی یکی از شعائر الهی است، متذکر ش��د: 9 دی یکی از 
شعائر الهی است که توسط مردم متبلور شد و به منصه ظهور رسید.

 برگزاری مسابقات انتخابی 
تیم تیراندازی با کمان 

سرپرس��ت هیأت تیراندازی با کمان چهارمحال و بختیاری 
گفت: مس��ابقات انتخابی تی��م تیراندازی با کمان اس��تان، 
هفتم دی م��اه جاری در ش��هرکرد برگزار می ش��ود. احمد 
رییسی که با فارس سخن می گفت،اظهار داشت: مسابقات 
انتخابی تیم استان با هدف شناخت استعدادهای این رشته 
ورزشی و معرفی نفرات برتر برای حضور در مسابقات داخل 
سالن قهرمانی کشور برگزار می شود. این مسئول افزود: این 
رقابت ها در مس��افت 18 متر ریکرو و کامپوند داخل سالن 
روز پنج شنبه هفتم دی ماه سال جاری در مجموعه ورزشی 

تختی شهرکرد آغاز می شود. 

برگزیدگان مسابقات استانی 
مفاهیم قرآن در مرحله کشوری

مدیرکل اوقاف و امور خیری��ه چهارمحال و بختیاری گفت: 
پنج نفر برتر مس��ابقات مفاهیم قرآن کریم این اس��تان 28 
دی ماه جاری در مرحله کشوری در تهران شرکت می کنند. 
حجت االسالم محمد طباطبایی به فارس گفت: نتایج مرحله 
استانی سی و پنجمین دوره مس��ابقات مفاهیم قرآن کریم 
اس��تان چهارمحال و بختیاری اعالم شد. این مسئول افزود: 
این دوره از مس��ابقات، با حضور 40 نفر از شهرس��تان های 
لردگان، بروجن، فارسان و شهرستان ش��هرکرد و در رشته 

مفاهیم تخصصی برگزار شد. 

 جمع آوری محصوالت 
فاقد نشان استاندارد

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی چهارمحال و بختیاری 
گفت: در صورت مشاهده محصوالت فاقد نشان استاندارد، 
قطعات از سطح نمایندگی های استان جمع آوری خواهد شد. 
علی نظری به فارس گفت: در پی بازرسی از نمایندگی های 
خدمات پس از فروش ش��رکت های خودروس��از، 17 مورد 
بازرسی در این استان انجام شد. وی افزود: کارشناسان این 
اداره کل اقدام به بازرسی و کنترل قطعات مورد استفاده در  
این نمایندگی ها در سطح استان کرده اند. نظری گفت: در این 
بازرسی ها مشخصات فیزیکی خودرو، مشخصات نمایندگی 
فروش و خدمات پس از فروش و قطعات و مجموعه های فنی 
مجزا و سیس��تم های به کاررفته در خودرو و انبار نمایندگی 

خودروساز مورد بازرسی قرار می گیرد.

خبر ویژه

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
داود شیوندی 

صادرات کاالی��ی از طریق ش��رکت های تعاونی این اس��تان در س��ال 
 جاری نس��بت به مدت مش��ابه 57 درصد رشد داشته اس��ت، به طوری

 ک��ه در ش��ش م��اه اول س��ال ج��اری 810 ه��زار دالر کاال توس��ط 
ش��رکت ه��ای تعاون��ی چهارمح��ال و بختی��اری ب��ه کش��ورهای 
خارجی صادر ش��ده و طب��ق برنامه ریزی ه��ای صورت گرفت��ه  مقرر 
شد تا پایان س��ال جاری250 ش��رکت تعاونی در سطح اس��تان ایجاد 
 ش��ود که تاکن��ون از این می��زان،240  ش��رکت تعاونی ایجاد  ش��ده و 
 می توان نوید داد که تا پایان س��ال جاری، میزان تش��کیل شرکت های

ش��رکت   از250   تعاون��ی 
پیش بینی شده بیشتر خواهد 

شد.
 تش��کیل این میزان ش��رکت 
تعاون��ی در چهارمح��ال و 
بختیاری نسبت به مدت مشابه 
 رش��د 114 درصدی را نشان 

می دهد.

 صادرات کاال از تعاونی ها 
57 درصد افزایش یافت

یادداشت

اخبار کوتاه

چهره روز
فراخوان »پاسداشت مقاومت«  اعالم شد

فرزاد صفدری رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان فارسان از اعالم فراخوان »پاسداشت 
مقاومت«  خبر داد و گفت: مسابقه عکس، شعر و خاطره، خوشنویس��ی، طراحی، نقاشی و متن 

ادبی»پاسداشت مقاومت« در برابر فتنه سال 88، نهم دی ماه سال جاری برگزار می گردد. 
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آزمایش محصوالت بزرگ ترین کارخانه  گروه 
ورق خودرو خاورمیانه، درایران خودرو با شهرستان

موفقیت پایان یافت.
رییس هیأت مدیره ب�زرگ ترین کارخانه ورق خودرو خاورمیانه 
درچهارمحال و بختیاری گفت: کارخانه خودروسازی کشور با پایان 
موفق آزمایش محصوالت این واحد صنعتی و مقایسه آن با نمونه 
خارجی، سفارش خرید ماهانه10 هزار تن ورق را به کارخانه ورق 

گالوانیزه خودرو داد.
 تاکنون محصوالت تولید ش��ده بزرگ ترین کارخانه ورق خودرو 
خاورمیان��ه درچهارمح��ال وبختی��اری ازن��وع صنعت��ی بود که 
جهت مصارفی غیراز خودرو سازی ارس��ال می شد. کارخانجات 
خودروسازی کشور ساالنه 400هزار تن ورق گالوانیزه نیاز دارند. 
ب�زرگ ترین کارخان��ه ورق خودرو خاورمیانه ب��ا راه اندازی خط 
تولید »اسکین پس«، از اردیبهشت ماه امسال، تولید ورق خودرو 

پیشرفته مطابق با استانداردهای روز دنیا را آغاز کرد.
 با تولید این محصول در ایران، صنعت کشور نخستین گام را برای 

بی نیازی از واردات این محصول برداشته است.
  پیش ازاین، ورق ها با خواص کیفی باال از کشورهای خارجی وارد 
 می شد. خط تولید  اس��کین پس موجب بهبود خواص مکانیکی 
 می ش��ود و دانه بن��دی س��اختار کریس��تالی ورق را یکنواخت 
 می کند. این خط تولید به دست مهندسان ایرانی طراحی و با تالش 

ش��بانه روزی متخصصان جوان ش��رکت ورق خوردو در اس��تان 
چهار محال و بختیاری ساخته شد. این ورق ازنظر مشخصه های 
کیفی و قابلیت رنگ پذیری درسطح ورق های خارجی باکیفیت 
 باال- مطابق با ش��رکت س��ی ام آی فرانس��ه - مخصوص خودرو 

است.
جوانبخت افزود: این واحد صنعتی امسال 135هزار تن ورق تولید 
کرده است که در مقایسه با پارس��ال 40 درصد رشد داشته است. 
وی گفت : این واحد صنعتی امسال پنج  هزار و500 تن ورق مورد 
نیاز صنایع تولید ل��وازم خانگی را هم در مجم��وع به ارزش چهار 
و نیم میلیون دالرتولید و به کش��ورهای عراق و افغانستان صادر 
کرده است، ارزش این مقدار صادرات هم در مقایسه با مدت مشابه 
پارسال 64 درصد بیش��تر شده اس��ت.  کارخانجات سایپا و ایران 
خودرو سهامداران عمده بزرگ ترین ورق خودرو خاورمیانه هستند.

جوانبخت پیش بینی ک��رد تولیدات این کارخانه س��ال آینده به 
ظرفیت اسمی400 هزار تن برسد. مجتمع ورق خودرو گالوانیزه 
چهارمح��ال وبختیاری، درس��ال88 با حضور ریی��س جمهور در 
منطقه صنعتی سفید دشت بروجن به بهره برداری رسید. این واحد 

صنعتی از سال 89 تولیداتش را صادر کرد.
هم اکنون 300نفر به صورت مستقیم و هزار و500 نفر به صورت 
غیر مس��تقیم در ب�زرگ ت�ری��ن مجتمع ورق گالوانی��زه خودرو 

خاورمیانه مشغول به کارند.

اع�زام هی�أت تج�اری چهارمح�ال و بختی�اری به 
تاجیکستان 

تجار و بازرگانان کش��ور با مدیری��ت چهارمح��ال و بختیاری به 
تاجیکستان اعزام شدند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهار محال و بختیاری، این 
استان را متولی اعزام هیأت تجاری به تاجیکستان اعالم کرد و گفت 
: 15تاجر و بازرگان  از استان های مختلف کشور و به نمایندگی از 
تولیدکنندگان و تجار چند رسته هیأت تجاری ایران به تاجیکستان 
هستندکه با سرپرستی و مدیریت شرکت پارسیس جهانبین واقع 
در شهرکرد، خیابان فردوس��ی جنوبی کوچه 24 به تاجیکستان 
اعزام شدند.رحمن کرمی  افزود :  این هیأت تجاری متشکل از15  
بازرگان از سراسر کشور است که چهارم تا یازدهم دی ماه در کشور 
تاجیکستان برای مبادالت تجاری با تجار آن کشور رایزنی می کنند.

کرمی گف��ت: این تجار ب��رای تب��ادالت تج��اری در زمینه های 
 مختل��ف از جمل��ه صنع��ت مبلمان، صنای��ع دس��تی، خدمات، 

بسته بندی محصوالت تجاری، چرم و... رایزنی می کنند.
وی اضافه کرد: دیدار با س��فیر و رایزنان، بازدید از مراکز تجاری و 
تولیدی، نشست با رؤسای اتاق بازرگانی کشور تاجیکستان، تبادل 
نظر و انعقاد قراردادهای تجاری از برنامه های این سفر هشت روزه 
است که بازرگانان می توانند برای مبادالت کاالهای تولیدی با تبادل 

نظر و بازارهای جدید صادراتی رایزنی کنند.

موافقت ب�ا کلیات تقویم نمایش�گاهی پیش�نهادی
 سال 92

کلیات تقویم نمایشگاهی پیشنهادی سال 92 در کارگروه توسعه 
صادرات غیر نفتی چهارمحال و بختیاری پذیرفته و تأیید شد.

رییس اداره بازرگانی خارجی صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری با اعالم این خبر گفت:  هم اکنون طرح پیشنهادی تقویم 
نمایشگاهی سال 92 برای هم پوشانی با سایر نمایشگاه های کشور 

و تأیید نهایی  به انجمن نمایشگاه های کشور ارسال شده است.
فرامرز عظیمیان افزود: در این تقویم، 22 نمایشگاه تخصصی برای 

سال آینده در  استان پیش بینی شده است.
 وی گفت: ای��ن  تقوی��م ش��امل نمایش��گاه ه��ای تخصصی در 
زمینه های ش��یرینی و ش��کالت، فرش دس��تباف و تابلو فرش، 
بهداشتی و آرایشی، شوینده ها و پاک کننده ها، لوستر و چراغ های 
تزئینی، مبلمان و دکوراس��یون داخلی، صنایع دستی و سوغات، 
صنایع چوب و یراق آالت، موبایل و تجهیزات جانبی، اسباب بازی 

و سرگرمی و ورزش و تجهیزات ورزشی است.
 وی اف��زود: صنع��ت س��اختمان، س��رامیک و چین��ی آالت 
 بهداش��تی، رس��انه ه��ای دیجیت��ال، اش��تغال و کارآفرین��ی، 
 صنعت، تکنول��وژی ه��ای نوی��ن س��اختمان، کامپیوت��ر و... از 
دیگر نمایشگاه های پیش بینی شده برای س��ال آینده در استان  
است.وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه ها از دهم اردیبهشت ماه 

به تفکیک زمان برگزاری تا 20  اسفندماه در استان برپا می شود.

کوتاه از رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 

پایان موفق آزمایش کارخانه ورق خودرو

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

ابالغ
6114 شماره ابالغیه: 9110100352405887، شماره پرونده: 9109980352400593، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910602، خواه��ان علیرضا غدیری منش دادخواس��تی به 
طرفیت خوانده فرش��اد مالکی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه بیس��ت و چه��ارم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه 
9109980352400593 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/11/15 و س��اعت 
10:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 13757 میرطالبی- منشی شعبه بیست و چهارم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
6120 کالسه پرونده: 910623، وقت رسیدگی: 1391/11/15 ساعت 9 صبح، خواهان: 
محمد اسماعیل خوش خبر خامنه با وکالت سعید چکشی، خوانده: سلمان غالمی، مینا 
نفیال فشارکی، خواسته: مطالبه وجه، خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و بتجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
محلی آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
نمای��د و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرس��اند. م الف/ 14129 دفتر 

شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6123 شماره ابالغیه: 9110100350803879، شماره پرونده: 9109980350800731، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910761، خواهان علیرض��ا نقش دادخواس��تی به طرفیت 
خوان��ده امین فاضلی مقدم و ش��رکت خدماتی و بازرگانی کومه س��ازان درفک خز 
ب��ه مدیرعاملی امین فاضلی مقدم به خواس��ته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفه��ان طبق��ه 3 ات��اق ش��ماره 315 ارجاع و به کالس��ه 
9109980350800731 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/11/14 و س��اعت 
9:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 

و و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه عمومی و انقالب در امور مدنی 
تا دس��تور دادگاه مرات��ب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود 

خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 14109 داوری- منشی ش��عبه هشتم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6288 شماره ابالغیه: 9110100351404816، شماره پرونده: 9109980351400614، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910614، خواهان س��ید محمود ش��یرزادی دادخواستی به 
طرفیت خوانده رامتین نافذ به خواس��ته تأمین خواس��ته و مطالبه طلب تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 322 ارجاع و به کالسه 
9109980351400614 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/11/15 و ساعت 8:00 
تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی 
حاض��ر گردد. م الف/ 15164 مرتضایی- مدیر دفتر ش��عبه چهاردهم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6503 در خصوص پرونده کالس��ه 1607/91ش14 خواهان محمد اسکندری با وکالت 

ندا حیدری دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفیت سید ایمان خادم طبائی 
تلک آبادی- حس��ن قاسمی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 91/11/16 
ساعت 11 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع 
ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6504 در خصوص پرونده کالسه 810/91 ش 33 خواهان مجید شجاعی دادخواستی 
مبنی ب��ر مطالب��ه 11/088/000 ریال بانضمام مطلق خس��ارات قانون��ی به طرفیت 
حمیدرضا باقی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز پنج شنبه مورخ 91/11/26 
س��اعت 8 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر 

تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6505 ش��ماره: 1471/89 ش 33 و 1471/91ش33 بموج��ب رأی ش��ماره 43 تاریخ 
90/4/24 ش��عبه 33 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه حس��ن امینی مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 50/000/000 
ریال بابت اصل خواس��ته و س��ی و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین 
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید )9/9/7( لغایت اجرای حکم در حق محکوم له 
مجید شجاعی نش��انی محل اقامت: اصفهان خ مدرس مقابل خ مولوی کوچه محمدی 
پ��الک 4. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محک��وم علیه محکوم به را 
پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب 
جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم 

می شود. شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
6506 بدینوس��یله اعالم می گردد آقای محمود ابراهیمی فرزند حس��ین شکایتی علیه 
آق��ای حمیدرضا نوریان فرزند اصغر دایر بر ایراد ض��رب و جرح عمدی با چاقو و 
قدرت نمایی با چاقو و توهین و فحاشی مجهول المکان به این بازپرسی تسلیم و به 

ش��ماره 911053 ب 16 ثبت گردیده است که از مش��تکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ 
نش��ر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می ش��ود و با تجویز ماده 159 قانون 
آیین دادرس��ی کیفری این آگهی به منزل ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محل��ی برای یک نوب��ت درج و در صورت عدم حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم 
خواهد نمود. م الف/ 15836 ش��ریفی- مدیر دفتر ش��عبه 16 بازپرسی مجتمع شماره 

دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
6507 بدینوس��یله اعالم می گردد آقای ناصر مدیدیان ش��کایتی علیه آقایان یاس��ر 
صادق��ی- مهدی کریمی فرزن��د محمدعلی دایر بر فروش م��ال غیر مجهول المکان 

به این بازپرس��ی تس��لیم و به شماره 911039 ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکی 
عنه ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رس��یدگی دعوت به حضور می شود و 
با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرس��ی کیفری ای��ن آگهی به منزل ابالغ در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این 
بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/ 15837 ش��ریفی- مدیر دفتر شعبه 16 

بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
6508 نظر به اینکه آقای مجتبی هاشمی فرد فرزند عبداله به اتهام جعل و استفاده از 
س��ند مجعول حسب شکایت نظام مهندس��ی اصفهان از طرف این دادسرا در پرونده 
کالس��ه 911600 د 27 تح��ت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی 

دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه 27 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار 
آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 15849  دفتر شعبه 27 دادیاری مجتمع 

شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
6509 بدینوس��یله اعالم می گردد آقای محس��ن آقابیگی فرزند علی قیصر ش��کایتی 
علیه آقای حجت نصراصفهانی دایر بر تحصیل مال نامشروع و کالهبرداری مجهول 
المکان به این بازپرس��ی تسلیم و به ش��ماره 911085 ب 16 ثبت گردیده است که از 
مش��تکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می 
ش��ود و با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرس��ی کیفری این آگهی به منزل ابالغ در 
یک��ی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی برای یک نوب��ت درج و در صورت عدم 
حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/ 15848 شریفی- مدیر دفتر 

شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ رای
6510 شماره دادنامه: 9109970353001375 شماره پرونده: 9009980358300524 
شماره بایگانی شعبه: 900866 شاکی: آقای علی حاج حسینی به نشانی میدان تره بار 
مرکزی تاالر 9 غرفه 11 متهم: آقای عبدالمالک وفایی به نشانی مجهول المکان اتهام: 
تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات گردشکار: دادگاه 
ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
درخصوص شکایت علی حاجی حسینی علیه عبدالمالک وفایی دایر بر تحصیل مال از 
طریق نامشروع باتوجه به اظهارات شاکی در صفحه 23 پرونده و اینکه درخصوص 
خرید باغ مدرکی ارائه ننموده اس��ت و نیز رونوش��ت فیش های واریزی که طبق آن 
مبلغ هجده میلیون تومان جهت خرید مرکبات به حس��اب متهم واریز نموده اس��ت به 
نظر دادگاه موضوع فاقد وصف جزایی می باش��د و به اس��تناد ماده 177 قانون آئین 
دادرس��ی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعالم می گردد ش��اکی می تواند با تنظیم 
دادخواس��ت حقوقی نسبت به اس��تیفاء حق خود اقدام نماید. رای صادره ظرف مدت 
20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد. م 

الف/15845 کاظمی- دادرس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رای
6511 شماره دادنامه: 9109970352701245 شماره پرونده: 9009980358001141 
شماره بایگانی شعبه: 910118 شاکی: آقای محمدعلی رجبی به نشانی بلوار کشاورز 
قبل از بزرگراه ش��هید حبیب الهی بیمه البرز متهم: آقای قدیر خس��روی به نش��انی 
مجهول المکان اتهام: جعل و اس��تفاده از سند مجعول گردش��کار: دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذیل مب��ادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: درخصوص ش��کایت آقای محمدعلی رجبی فرزند احمد علیه آقای 
قدیر خس��روی فرزند صفدر و دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول دادگاه باتوجه 
و بررس��ی مجموع اوراق پرونده، تحقیقات انجام شده، شکایت شاکی، نحوه شهادت 
ش��هود تعرفه ش��ده در پرونده مدارک ارائه شده از سوی شاکی در پرونده صفحات 
هشت لغایت 33 و نظریه کارشناسی پیوستی صفحه 50 و مفاد کیفرخواست صادره 
پیوس��تی و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و در نهایت عدم دفاع مؤثر از خویش 
و سایر محتویات پرونده در مجموع اتهام انتسابی را ثابت و محرز دانسته مستنداً به 
مواد 2-16-523-535-533 از قانون مجازات اسالمی متهم موصوف الذکر را جهت 
بزه جعل به تحمل شش ماه حبس و جهت بزه استفاده از سند مجعول به پرداخت ده 
میلی��ون ریال بعنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید و مس��تنداً 
به ماده ده قانون مجازات اس��المی اسناد مجعول پس از قطعیت دادنامه معدوم و بال 
اعتبار می باش��د. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
تجدیدنظر مرکز استان )اصفهان( می باشد. م الف/15844 ذبیحی- رئیس شعبه 101 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
6516 شماره ابالغیه: 9110100351703016 شماره پرونده: 9009980351701011 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901056 درخصوص دعوی خانم شهناز چوپانی سفیددشتی 
با وکالت خانم لیال کاظمی زهرانی بطرفیت خوانده حس��ینعلی چهرازی فرزند اکبر در 
پرونده کالسه 9009980351701011 به شماره بایگانی 901056ح17 ظرف یک هفته 
از تاریخ انتش��ار آگهی جهت مالحظه نظر کارشناسی و اظهار هر مطلبی اثباتًا و نفیًا 

در دادگاه واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری 
کل اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 206 حاضر شوید.م الف/15862 دفتر شعبه 

هفدهم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
6526 از دفت��ر ش��عبه اول حقوقی دادگاه عمومی خمینی ش��هر در پرونده مطروحه 
کالسه 890517ع ح/1 به 1- بهرام سامی فرزند غالمعباس 2- محمد هارون الرشیدی 
فرزند قلی خواندگان پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان 
آن بانک صادرات اس��تان اصفهان به وکالت خانم آرزو حمیدپور بخواس��ته مطالبه 
طلب و در جریان رس��یدگی می باش��د اخط��ار می نماید که برای روز ش��نبه مورخ 
91/12/12 س��اعت 10/30 صبح در دادگاه شعبه اول حقوقی محاکم عمومی خمینی 
ش��هر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید بصورت کتبی قبل از موعد مقرر 
بدفتر مربوطه اعالم و ارس��ال دارید واال تصمیم مقتض��ی اتخاذ و دادگاه غیابًا رای 
صادر خواهد نمود و جهت دریافت نس��خه ثانی و برگ دادخواس��ت و ضمائم بدفتر 
دادگاه مربوطه مراجعه نماید این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عموم��ی و انقالب در امور مدنی در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 

درج می شود. دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر

ابالغ
6527 ش��ماره: 459 مرجع رس��یدگی ش��ورای حل اختالف حوزه دو خمینی ش��هر 
خواهان: محمدقلی جعفری فرزند چراغعلی به نش��انی خمینی ش��هر خ شهید اشرفی 
اصفهانی- خ ش��مس تبریزی- فرعی4 پ19 خوان��دگان: 1- ایرج صالحی فرزند تاج 
علی به نش��انی خانه اصفهان خ نوبهار کوی ش��هید ربیع��ی پ58، 2- صفر صالحی 
فرزند رضاقلی 3- حس��ن دودانگی به نشانی خمینی ش��هر بلوار اشرفی اصفهانی- 
کوی54- بن بس��ت اول انتهای کوچ��ه 4- اکبر بدیعی جوانی فرزند حس��ن مجهول 
المکان موضوع: الزام به انتقال شورا با اعالم ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به 
اتخاذ تصمیم می نماید. رای ش��ورا: درخصوص دادخواست آقای محمدقلی جعفری 
فرزند چراغعلی ب��ه طرفیت آقایان 1- ایرج صالحی فرزند تاج علی 2- صفر صالحی 
فرزند رضاقلی 3- حسن دودانگی فرزند رضاقلی 4- اکبر بدیعی جوانی فرزند حسن 
به خواس��ته الزام به انتقال قطعی و رسمی چهارصد سهم مشاع از 1470 سهم شش 
دانگ پالک ثبتی 99/504 مقوم به یک میلیون تومان با مالحظه دادخواس��ت و ضمائم 
آن که مصون از هرگونه ایراد و اعتراضی باقی مانده است و حکایت از وقوع عقد بیع 
فی ما بین طرفین پرونده دارد و باتوجه به اس��تماع اظهارات طرفین و استعالم انجام 
ش��ده از اداره ثبت اسناد و امالک خمینی ش��هر که حکایت از مالکیت رسمی خوانده 
ردیف چهارم نس��بت به ملک متنازع فیه دارد و اظهار نظر کارشناس��ی که مصون از 
هرگونه ایراد و اعتراضی باقی مانده اس��ت لذا دعوی خواه��ان را متوجه خواندگان 
ردیف اول تا س��وم ندانس��ته و مس��تنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی 
قرار رد آن را صادر و اعالم می دارد و نس��بت به خوانده ردیف چهارم مس��تنداً به 
م��واد 219-220-223 قانون مدنی حکم به الزام خوانده ردیف چهارم به حضور در 
یکی از دفاتر اس��ناد رسمی و انتقال مقدار 416 مترمربع از پالک ثبتی 99/504 برابر 
با 124/417 سهم مش��اع معادل 1/269 قفیز مشاع را در حق خواهان صادر و اعالم 
می دارد. باتوجه به اینکه خواهان هزینه دادرسی را مطالبه نکرده است شورا در این 
مورد با تکلیفی مواجه نمی باش��د. رای صادره نس��بت به خوانده ردیف چهارم آقای 
اکبر بدیعی جوانی غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این ش��ورا 
و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم عمومی خمینی 
ش��هر می باشد. سایر موارد اظهار نظر شده به ش��رح اخیر قابل اعتراض می باشد. 
خواسته خواهان مازاد بر سهام مذکور که مورد حکم قرار گرفته است محکوم به بی 
حقی اس��ت حکم به رد آن صادر و اعالم می دارد. توکلی- قاضی شعبه دوم حقوقی 

شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
6528 در خصوص پرونده کالس��ه 1039/91 خواهان اکبر مرادی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت مهدی خوانس��اری تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز 
دوش��نبه مورخه 91/11/9 س��اعت 5 عصر تعیین گردیده، باتوجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان س��جاد- اول ارباب- روبه روی مدرسه نیلی 
پور- جنب س��اختمان صبا- پالک 57 کدپس��تی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان- شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

چهارشنبه  6 دی  1391 | 12 صفر   1434
شماره 949 / 8 صفحه | قیمت:200 تومان

No. 949  , December  26   ,2012
8 Pages

 امام رضا  )علیه السالم(:
 هر کس اندوه و مشکلی را از مؤمنی برطرف نماید، خداوند در 

روز قیامت اندوه را از قلبش برطرف می سازد.

فرزندم یاد نمی گیرد، چه کنم؟

برای افزایش س��رعت در انجام فعالیت های گوناگون و عادت کردن 
کودک به استفاده مفید از زمان، از او بخواهید در مدت زمان مشخص 
کارهایی را برای شما انجام دهد؛ برای مثال به او بگویید دو دقیقه وقت 

داری که این تصویر را برای من رسم کنی.
کودکم در کالس اول ابتدایی درس می خوان��د و اختالل یادگیری 

دارد، چه کارهایی باید برای درمانش انجام دهم؟

آشنایی با اختالالت یادگیری
یکی از مسائلی که دانش آموزان به طور جدی با آن روبه رو هستند 
ناتوانی در یادگیری مطالب آموزشی است، به گونه ای که این مشکل 

۸ تا ۱۰ درصد از کودکان دبستانی را درگیر کرده است.
اختالالت یادگیری؛ یعنی اخت��الل در یک یا چند فرآیند روانی پایه 
که به درک یا استفاده از زبان ش��فاهی یا کتبی مربوط می شود و به 
ش��کل نداش��تن توانایی کامل در گوش کردن، فکر کردن، صحبت 
کردن، خواندن، نوش��تن، هجی کردن و یا انجام محاسبات ریاضی 

ظاهر می شود.

معرفی علل اصلی
علل اصلی شکس��ت این گونه دانش آموزان عبارت است از: نداشتن 
انگیزش کافی، فقدان توجه و دقت الزم، دقت بیش از اندازه به جزئی 

از کل و فقدان هماهنگی الزم در حرکات. 
 این گونه از کودکان، نیازمند اس��تفاده از خدمات ویژه  هس��تند که 
می تواند در مدارس و مراکز مشاوره ارایه شود، اما سهم عمده آموزش 
این دانش آموزان به عهده والدین است، زیرا بیشترین زمان مفید آنان 

در خانواده سپری می شود.

توصیه هایی به والدین
نکات و توصیه های زیر می تواند راهنمای والدین برای کار با کودک 

در منزل باشد:
1     تکرار و تمرین: این کودکان دیر یاد می گیرند و زود فراموش 
می کنن��د، بنابراین تک��رار و تمرین ض��روری اس��ت، البته مراحل 
یادگیری باید در فاصله های زمانی مش��خص انجام شود که این کار 
باعث می شود  به کودک فشار زیادی وارد نشود و عالوه بر آن، انگیزه 

یادگیری در کودک را نیز افزایش می دهد. 
مطالب درسی باید به شیوه کامال عینی آموزش داده شود؛ به عنوان 
مثال آموزش باید همراه با ارایه تصاویر، وس��ایل مختلف آموزشی و 
مثال های عملی و ملموس که کودک با آنها آشنایی دارد، انجام شود.

2    پرس�ش و پاس�خ: با کودک خود مدام صحب��ت کنید. از او 
 س��ؤال کنید و بگذارید او نیز صحبت کند. ای��ن کار موجب افزایش 
مهارت های گوش دادن، فکر کردن و صحبت کردن که از اصول اولیه 

آموزش هستند، می شود.
3    تحری�ک ح�واس: ح��واس پنجگانه ک��ودک را ب��ا انجام 
فعالیت های گوناگون تحریک کنید. از جمله این تمرین ها می توان 
به بازی های تشخیص اشکال مختلف، تش��خیص بوهای متفاوت با 
چشم بسته، تشخیص انواع مزه ها، تشخیص صداها و تشخیص اشیاء 

گوناگون اشاره کرد. 
این کار موجب تکامل سیستم عصبی کودک و افزایش قدرت تمییز 

در کودک می شود.
4    آموزش مفاهیم: آموزش مفاهیم، جهت یابی و تشخیص چپ 
و راس��ت برای این گروه از کودکان بسیار ضروری است. مفاهیمی از 
جمله بلند و کوتاه، ریز و درش��ت، کوچک و بزرگ، زی��ر و رو، باال و 

پایین، چاق و الغر و... .
5     تقویت مهارت های حرکت�ی: برای تقویت عضالت بزرگ 
و ظریف، انجام فعالیت های��ی مثل پریدن، پرتاب ک��ردن، گرفتن، 
دویدن، قیچی کردن، تا کردن و مچاله کردن کاغذ، ترسیم خطوط 
به صورت مارپیچ و زیگزاک، برش الگو از روی کاغذ، استفاده از خمیر 
برای فشردن در دست و به شکل لوله درآوردن آن، مهره نخ کردن و 

مواردی از این قبیل توصیه می شود.
6     تحریک دقت: برای افزایش دقت کودک به او دستوراتی برای 
اجرا بدهید؛ به عنوان مثال به او بگویید:» ابتدا کتاب را بردار و سپس 
ده قدم به طرف تابلو برو و کتاب را روی میز بگذار و هنگام بازگشت 

مداد را به من بده.« 
7    تحری�ک س�رعت عمل: ب��رای افزایش س��رعت در انجام 
فعالیت های گوناگون و عادت دادن کودک به استفاده مفید از زمان، 
 از او بخواهید در مدت زمان مش��خص کارهایی را برای ش��ما انجام 
دهد؛ برای مثال به او بگویید:» دو دقیقه وقت داری که این تصویر را 

برای من رسم کنی.«
8     تحریک حوصله: با در نظر گرفتن این مس��أله که کودکان 
مبتال به اختالالت یادگیری، دامنه توجه محدودی دارند و به همین 
علت بسیار کم حوصله هستند، انجام فعالیت هایی در زمینه افزایش 
حوصله کودک ضروری اس��ت؛ به عنوان مثال م��ی توانید از کودک 
بخواهید که س��که های ۱۰۰ تومانی را از میان یک کیسه خاک اره 
پیدا کند و یا مهره ه��ای کوچک درون یک کیس��ه را از میان دیگر 

مهره ها جدا کند.
9     تقلید: انجام بازی های تقلیدی برای رشد تصور بدنی و کنترل 
حرکات ضروری است؛ مانند تقلید صداهای مختلف و یا راه رفتن به 

شیوه برخی از حیوانات مثل اردک، خرگوش، خرچنگ و... .

برای بس��یاری از بچه هایی که در مدرس��ه های زیر 
درس می خوانند، این محوطه ها عادی هس��تند، چه 
 به خاطر انتخاب آنها باش��د، چه مکان مدرس��ه، چه 
محدودیت های ش��هریه و غی��ره. به هر ح��ال همه 
 این مدرس��ه ها به طور خالقانه ای طراحی شده اند. 
 مدرس��ه های بیش��تری در سراس��ر دنیا هستند که 

می توانند شگفتی بیافرینند.
1    مدرسه شناور، خلیج هالونگ، ویتنام

اکثر توریس��ت های��ی که از 
ویتن��ام دی��دن م��ی کنند 
)حدود 9۰ درصد( به خلیج 
هالونگ هم می روند؛ خلیجی 
که امتداد وس��یعی در خط 
س��احلی و ح��دود 2۰۰۰ 
جزیره با اندازه های مختلف دارد که در اطراف بسیاری 
از ای��ن جزیره ه��ا دهکده های ش��ناور وج��ود دارد ؛ 
اجتماعات کوچکی از بومیان که شاید هیچ وقت روی 
زمین س��فت زندگی نکرده باشند. مهم تر از همه اینها 
مدرسه ای شناور به شکل نقطه ای در نزدیکی ساحل 
است که در اطراف آن قایق های مدرسه کناره گرفته اند 

و به جای اتوبوس مدرسه از آنها استفاده می شود.
2    مدرس�ه گنبد یکپارچه، آریزونا، ایاالت 

متحده آمریکا
هیچ ش��کی وجود ندارد که 
ظاهر این ساختمان، شبیه 
به ساختمانی از دنیایی دیگر 
اس��ت. از این گذش��ته، این 
مدرسه »مدرس��ه ابتدایی 
مرزی« نام دارد. خود سازه 
یک گنبد یکپارچه اس��ت؛ یک روش س��اخت و ساز 
 جدید و محب��وب که بس��یار مقاوم و بس��یار مقرون 
به صرفه است. فونداسیون بتنی، گرد انتخاب شده و 
گنبد آن برآمده است و اندازه مناسب و صحیحی دارد 
 که با اس��تفاده از مصال��ح مختلف از جمل��ه مخلوط

 افشانه ای بتن تقویت شده است.
3    مدرس�ه کانتینر حمل و نقل، آمستردام، 

هلند
این سازه زیبا مدرسه دالتون 
در آمستردام است که خانه 
موقتی بچه های مهد کودک 
ب��ود ت��ا وقتی ک��ه محوطه 
جدید در سال 2۰۰9 تکمیل 
شد. حیف که این سازه فقط 
یک وسیله موقت است،زیرا  به علت مزایای بسیاری که 
کانتینرهای حمل و نق��ل دارند؛ مانن��د هزینه کم و 
 فراوانی آنها و اس��تفاده از آنها به عن��وان مکان های 
قابل سکونت به س��رعت در میان طراحان و معماران 

محبوبیت یافته است.
4     مدرس�ه زیرزمینی، ویرجینیای شمالی، 

ایاالت متحده آمریکا
مدرس��ه ابتدایی تراِست در 
ِرس��تون، یک��ی از مع��دود 
مدرسه های روی زمین بوده 
که در زیر زمین ساخته شده 
است. تصمیم به ساخت این 
مدرس��ه به ش��کل کنونی 
ظاهرا به علت بحران انرژی و نیرو در اوایل دهه هفتاد 
بوده است و هدف از آن، ساخت سازه ای بود که تا حد 
ممکن نس��بت به نیرو و انرژی، هوشمند باشد و همه 
تسهیالت الزم را برای بچه های بومی فراهم کند. یک 
تپه کوچک جنگلی به مس��احت ۱4 جریب، تسطیح 
شد و مدرسه بر روی آن ساخته ش��د، سپس سازه با 

خاک پوشانده شد.
5     مدرسه غار، ژیون، چین

مدرسه ابتدایی دونگ ژونگ 
در استان گوئیژوی چین قرار 
 داردو هم��ان ط��ور ک��ه 
می بینید، کل مدرسه در یک 
غار طبیعی ب��زرگ  در کنار 

یک کوه واقع شده است.

Moth eye  یک فناوری 
جدید در دنیای تلویزیون

پیش بینی می ش��ود فناوری های جالب ت��ری نیز در 
آینده نزدی��ک وارد ب��ازار تلویزی��ون ش��ود. در رقابت 
امروزی بازار تکنولوژی، ش��رکت های تلویزیون سازی 
نیز از س��ایر ش��رکت ه��ا عق��ب نماندن��د و از فناوری 
جدی��دی ب��ه ن��ام »Moth eye« اس��تفاده کردند. 
این فن��اوری همانند ی��ک فیلتر عمل می کن��د و مانع 
بازتاب ن��ور بر روی صفح��ه نمایش می ش��ود، کیفیت 
 تصویر را تا حد بس��یاری افزایش می دهد و باعث ایجاد 
رنگ های ش��فاف بر روی صفحه نمایش می گردد. این 
فناوری نخس��تین بار بر روی تلویزیون جدید ش��رکت 
ش��ارپ اعمال شده اس��ت و تا پایان س��ال 2۰۱2 وارد 
 بازار خواهد ش��د.پیش بینی می ش��ود فن��اوری های 
جالب تری نیز در آینده نزدیک وارد بازار تلویزیون شود.

 5مدرسه جالب غیر عادی
6+4- در دنیا
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خواندنی

دانستنی

اخبار کوتاه

عکس نوشت

نتایج یک تحقیق نشان می دهد که عدم استعمال دخانیات به ویژه در زنان باعث افزایش طول عمر 
می شود. نتایج یک مطالعه طی 23 سال روی 7۰ هزار شهروند هیروشیما و ناکازاکی نشان داده 
که استفاده نکردن از سیگار و سایر دخانیات، در حدود ۱۰ سال به عمر افراد می افزاید.72 درصد 
از مردان سیگاری موجود در این مطالعه که از2۰ سالگی اقدام به کشیدن سیگار کرده بودند تا 
7۰ سالگی عمر کردند که در این میان، مردانی که هیچ گاه سیگار مصرف نکردند تا ۸ سال بیشتر 
زندگی کردند. نتایج حاصل از این گزارش با بررسی زنان موجود در این مطالعه نشان می دهد که 
79 درصد از زنانی که از 2۰ سالگی سیگار کشیدن را آغاز کرده بودند تا 7۰ سالگی عمر کردند 
که در بین زنان مورد مطالعه افرادی که هیچ گاه به س��یگار کشیدن روی نیاوردند تا ۸۰ سالگی 
عمر کردند.  یافته های دیگر این مطالعه با مشاهدات بیشتر نشان می دهد که در مقایسه با افراد 
سیگاری، دیگر افرادی که قبل از 35 سالگی مصرف سیگار را قطع کرده بودند توانستند بسیاری 

از مضرات و عوارض حاصل از استعمال دخانیات را در خود کاهش دهند.

نسل آینده آمبوالنس هوایی به شکل جت تک سرنشین، امکان حضور سریع تیم پزشکی 
به محل حادثه را فراهم می کند.

 آمبوالنس هوایی به دلیل گرفتار نش��دن در ترافیک جاده ای، روش مناسبی برای حضور 
به موقع تیم امدادی در محل حادثه را فراهم می کند.

بر خالف بالگردهای امدادی، طرح مفهومی آمبوالنس هواییSkyway  که توسط »دانیل 
دوبروگورسکی« ارایه شده است، از یک جت کوچک تک سرنشین فاقد پره )ملخ( استفاده 

می کند که امکان فرود در نزدیک ترین فاصله با محل حادثه را فراهم می کند.
تمامی تجهیزات مورد نیاز برای امدادرسانی، در بدنه آمبوالنس هوایی کوچک تعبیه شده 

است و یک پزشک خلبان، کار هدایت Skyway  را بر عهده دارد.
محفظه ویژه ای شامل صندلی خلبان و برانکار به وس��یله یک اهرم از درون جت به پایین 

فرستاده شده و بیمار در صورت نیاز به مراکز درمانی منتقل می شود.

دو دانشمند آمریکایی یک ش��یوه MRI ابداع کرده اند که 
می تواند از تأثیر تلفن همراه بر مغز، نقشه برداری کند.

دستاورد محققان مرکز سرطان اسلون-کترینگ در نیویورک 
می تواند یک ابزار مهم برای محققانی باشد که امکان ایجاد 
تومور مغزی یا بیماری های دیگر را در اثر اس��تفاده بیش از 

اندازه از تلفن همراه بررسی می کنند.
این شیوه یک تصویر سه بعدی با وضوح باال را از حرارتی که 

توس��ط تابش تلفن همراه ایجاد و در مغز جذب شده، ارایه 
می کند. دانش��مندان در حالت کلی درمورد این که تأثیرات 
مضر امواج فرکانس رادیویی آنتن تلفن ه��ای همراه بر مغز 
و نیز داغ ش��دن ماده مغز با تابش اش��عه تلفن همراه، توافق 
دارند، تحقیق کردند. امروزه نقشه برداری از این تابش جذب 
شده ش��امل اندازه گیری میدان های الکتریکی با استفاده از 
کاوشگرهایی است که در سرهای س��اختگی پر شده از ژل 
قرار داده می شوند. شبیه سازی های رایانه ای نیز می توانند 
اختالالت میدانی فرکانس رادیویی را در سرهای ساختگی 
پیش بینی کنند، اما این شیوه ها غیر مستقیم و برای استفاده 
بر روی انسان بوده و بسیار تهاجمی است. همچنین وضوح 
این تصاویر پایین بوده و از این رو نمی توانند میدان های در 

حال تغییر سریع را در نواحی کوچک مغزی نمایش دهند.
از سوی دیگر با انجام تنظیماتی بر روی رزونانس مغناطیس 
اتمی)NMR(، دانش��مندان می توانند به طور مس��تقیم 
نقشه های دقیق س��ه بعدی را از حرارت تابش در مغز زنده 

انسان ایجاد کنند.پزش��کان در حال حاضر از NMR برای 
اندازه گیری درجه حرارت توموره��ا در یک درمان حرارتی 
سرطان استفاده می کنند. در این شیوه، پزشکان هسته اتمی 
را در یک میدان مغناطیسی استاتیک قرار داده و سپس آنها 
را در یک میدان فرکانس رادیویی نوسان دار برای اندازه گیری 
فرکانس رزونانس به ارتعاش درمی آورند. حرارت، باعث تغییر 
موقعیت الکترون هایی ش��ده که در اطراف هسته اتم های 
هیدروژن در بافت گردش می کنند. این امر باعث تغییر اندازه 
میدان مغناطیسی حس ش��ده در هسته می شود و فرکانس 
رزونانس آنها را تغییر می دهد. محققان برای ایجاد نقشه های 
سه بعدی از مغز، محفظه های پالستیکی جداگانه را با بافت 
مغز گاو و ژل پر کردند. آنها نمی توانستند از یک تلفن همراه 
واقعی در دس��تگاه MRI اس��تفاده کنند، چ��را که میدان 
مغناطیس��ی قوی می تواند تلفن را با س��رعت بسیار باالیی 
پرتاب کند،  از این رو یک آنتن تابش��ی فرکانس رادیویی از 

یک ماده ضد فرومغناطیس ساخته شد.

سیگاری ها 10سال کمتر عمر می کنند

با ابداع تصویری دانشمندان

تأثیر تلفن همراه بر مغز نقشه برداری شد
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فناوری

در هفته گذش��ته از فناوری های مختلفی رونمایی ش��د که 
دوربینی با امکان عکاس��ی در حاالت مختل��ف و هواپیمای 

ماهیگیر از آن جمله است.
در هفته گذش��ته چند فناوری جدید وارد بازار ش��ده است 
 که در اینجا تع��دادی از این فن��اوری ها را به ش��ما معرفی  

می کنیم:

کنترل مصرف آب
میزان مصرف آب، یکی از مواردی 
است که همیشه باید به آن دقت 
داشته باشید. به تازگی دستگاهی 
س��اخته شده اس��ت که می تواند 
میزان مصرف شما را کنترل کند. 
این دس��تگاه روی شیر آب، نصب 
ش��ده اس��ت که می توانید آن را برنامه ریزی کنید تا تنها به 

اندازه خاصی آب مصرف شود.

عکاسی در هر جهت
در هفته گذشته دوربین دیجیتالی 
معرفی ش��د که می توان��د در هر 
زاویه ای از شما عکسبرداری کند. 
ای��ن دوربی��ن، دارای یک صفحه 
نمایش متحرک است که می تواند 
به عنوان پایه نیز از آن اس��تفاده 
کرد و از همین رو در هر جهتی از شما عکسبرداری می کند.

هواپیمای ماهیگیر
 ط��رح هواپیم��ای ماهیگی��ر که 
هفته پیش به نمایش درآمد، یک 
کشتی پرنده اس��ت که می تواند 
درست در نزدیکی سطح آب پرواز 

کند.
این کشتی حالتی آیرودینامیکی  

دارد که با این حالت آیرودینامیکی در س��رعت های باال، از 
سطح آب جدا ش��ده و پرواز می کند و به سرنشین خود این 
امکان را  می دهد که هر جا که خواس��ت آن را نگه داشته و 

ماهیگیری کند.

جلوگیری از هدر رفتن برق
در هفته گذشته دستگاه دیگری 
نیز برای جلوگی��ری از هدر رفتن 
 ب��رق وارد بازار ش��د که بیش��تر 
 ب��ه درد ش��ارژرهای موبای��ل 

می خورد. 
این دستگاه باعث می شود تا وقتی 
شارژر درون پریز است، ولی گوشی به آن وصل نشده، برقی 

مصرف نشود.
  این نکته ای است که ش��اید خیلی از ما به آن توجه نداشته 

باشیم.

فناوری های جدید
از هواپیمای ماهیگیر تا... 

 نسل آینده آمبوالنس های هوایی
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