
 دولت به جای صدقه دادن، شغل عزتمند ایجاد کند

کدام ریيس جمهور بيشترین آرا 
را به خود اختصاص داده است؟

»یک  پذیرایی  
ساده«  در  شبکه
 نمایش  خانگی

نهاوندیان در جلسه اقتصاد بدون نفت به میزبانی اتاق بازرگانی اصفهان:

بررسی آماری انتخابات ریاست جمهوری

واکنش ایران به سخنان 
وزیرخارجه کانادا 2

 شپش؛ زنگ خطر 
برخی از مدارس 34

4

اقتصاد اصفهان با 
5زاینده رود زنده است

وعده کاری که نمی توانم انجام 
دهم، نمی دهم  

همیشه پای متکدیان خارجی در میان است 

گرما، آمار گدایان را در اصفهان باال برد 

محمد باقر قاليباف با اش��اره به وضعيت كنوني كشور گفت: 
»امروز متأسفانه كشور ما از ضعف مدیریت و بی توجهی رنج 
می برد و مسئوالن به جای خدمت، خودشان یک طرف قصه 
هستند و هميشه دعوا و تنش وجود دارد. در دعوا و تنش مردم 

دیده نمی شوند و این ضعف است.

برف روی کاج های 
سینما قدس نشست

 »ب��رف روی كاج ه��ا« اولي��ن س��اخته س��ينمایی 
پيمان معادی اس��ت؛ هنرمندی كه س��ابقه نوشتن 
فيلمنامه هایی چون »كافه ستاره« را در كارنامه دارد، 
اما با حضور در دو فيلم »درباره الی« و »جدایی نادر از 

سيمين« هر دو ساخته اصغر فرهادی، شناخته شد.
داس��تان »برف روی كاج ه��ا« به بره��ه ای كوتاه از 
زندگی زوجی ميانسال می پردازد كه بعد از 14سال 

زندگی مشترک درگير مشکالتی شده اند.

س: مهر[
]عک

2

3

قانون  اجازه نمی دهد زنان 
رییس جمهور شوند2

من با هیچ کس شوخی ندارم  6

انتخابات ریاس��ت جمهوری یکی از مؤلفه های مهم حضور مردم 
در عرصه               های تصميم               گيری در نظام جمهوری اسالمی ایران است. 
افتخار جمهوری اس��المی در طول ساليان گذشته حضور پرشور و 

یکپارچه                مردم در عرصه انتخابات بوده است. 
رهبر معظم انقالب در این رابطه فرموده اند: »مسأله حضور مردم و 
انتخابات در نظام جمهوری اسالمی با این شکل بدیع و تازه               ای كه 
در دنيا عرضه می شود، مسأله بسيار مهمی اس��ت؛ جا دارد درباره                
آن بيشتر تأمل ش��ود، حرف زده شود، بحث ش��ود. مسأله، مسأله 
مردم               س��االری دینی اس��ت؛ یعنی حضور یکپارچه                م��ردم، رقابت 
جدی، فعاليت و تالش حقيقی مردمی، در كنار معيارهای اسالمی 
و معيارهای الهی. این تركيب ش��گفت               آور همان چيزی اس��ت كه 

بشریت محتاج آن است؛ تشنه آن است.« 1۳۸۸/۰۵/1۲  
 جمهوری اس��المی ایران در س��ی و پنج س��ال حيات خود شش 
ریيس جمهور داشته است. دو ریيس جمهور اول ایران نتوانستند 
 دوران چهار س��اله مس��ئوليت خ��ود را به پای��ان برس��انند؛ اولی

 )بنی صدر( بركنار شد و از ایران گریخت و دومی)شهيد رجایی( در 
انفجاری در س��اختمان نخست وزیری ترور ش��د. اما چهار ریيس 
جمهوری كه در ادامه عهده دار ریاس��ت قوه مجریه شدند، هر یک 
دو دوره پياپی در این س��مت بودن��د. در آس��تانه یازدهمين دوره 
 انتخابات ریاست جمهوری، آمار ده دوره پيشين انتخابات را مرور 

می كنيم. 

زاینده رود 2 ميليارد متر 
مکعب آب کم دارد

مهدی هاشمی در فيلم  
تبليغاتی پدر

تکليف ذوب آهن را 
سریع تر روشن کنيد

 تقویت پایه های نظام 
دغدغه مسئوالن باشد

 تونل دوم رخ خردادماه 
افتتاح می شود
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آگهی مزایده عمومی 
سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان در نظر دارد تعدادی از قطعات يدكی وسائط 
نقليه سنگين و لوازم متفرقه را با قيمت پايه كارشناسی به صورت يكجا از طريق مزايده 

عمومی به فروش برساند. 
متقاضيان جهت كسب آگاهی بيشتر، دريافت و تكميل اس�ناد مربوطه و ارائه آنها می 
توانند از روز یکشنبه مورخ 91/2/22 تا پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 92/2/31 به 
نشانی: اصفهان – خیابان 22 بهمن- مجموعه اداری امیرکبیر، معاونت بازرگانی و جهت بازديد 
از اقالم مذكور از ساعت 8 الی 14 به انبار مركزی سازمان واقع در فلکه دانشگاه صنعتی – 
500 متر باالتر از پلیس راه قدیم اصفهان – تهران  مقابل خیابان سپافیل جنب انبار اداره مرکزی 

برق – انبار بختیاردشت مراجعه نماييد.
تلفن تماس: 2673090 و 0311-2673075

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 

)نوبت اول/2(

آگهی فراخوان 

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

نوبت دوم

مهلت دريافت موضوعشمارهنوع فراخوانرديف
اسناد

مهلت ارائه 
پيش�نهاد

تجديد 1-
92/2/3092/3/8خريد 20 عدد تيغه ستاره خردكن5350-91مناقصه

تمديد 2-
خريد المپ ستيالسيون با 8174-91مناقصه

92/2/2892/3/5كريستال

شركت سهامی ذوب آهن اصفهان 

سایر موارد:
1- زمان دریافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد )مندرج در جدول(

2- جهت اطالع از محل دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به آدرس www.esfahansteel.com مراجعه 
فرماييد.

ضمناً ليست استعالمهای مربوط به خريدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سايت شركت به آدرس ذيل درج می گردد.



چهره روزیادداشت

وعده کاری که نمی توانم انجام دهم، 
نمی دهم  

محمد باقر قاليباف با اش��اره به وضعيت كنوني كش��ور گف��ت: »امروز 
متأسفانه كشور ما از ضعف مدیریت و بی توجهی رنج می برد و مسئوالن 
به جای خدمت، خودشان یک طرف قصه هستند و هميشه دعوا و تنش 

وجود دارد. در دعوا و تنش مردم دیده نمی شوند و این ضعف است.
 وي در ادامه افزود: در شهرداری تهران اگر خدمتی رخ داد به این خاطر 
بود كه ما خود را درگير كار سياسی نکردیم. هر چند خواستند ما را درگير 
كنند، اما نگذاشتيم. بنابراین اگر توفيق خدمت بود، اولين كار بنده این 

است كه دولت را از پيشاپيش دعواهای سياسی و گروهی بيرون بياورم. 
قاليباف افزود: متعهدم كاری كه نمی توانم انجام دهم، وعده ای بابت آن 
نمی دهم؛ اگر وعده ای می دهم، به ضمانت عملکرد گذشته ام است.  در 

تهران مردم ندیده اند كه بنده وعده ای بدهم و خالف آن مشاهده شود.

 فکر نمی کردم هاشمی کاندیدا شود 
كاندیدای احتمالی ریاس��ت جمهوری گفت: اظهارنظرهای سياسيون 
درمورد صالحيت های كاندیداها درست نيست، تصميم گيرنده نهایی 
 ش��ورای نگهبان و داور اصلی تعيي��ن صالحيت ها خود م��ردم و آرای 

آنهاست.
غالمعلی حداد عادل با تأكيد بر اهميت روش رس��يدن به راه حل گفت: 
برای حل مشکالت اقتصادی روش رس��يدن مقدم بر ارائه برنامه است و 
اعتماد كردن و احترام گذاشتن به متخصصان علم اقتصاد مبنای خروج 
از مشکالت است. وی همچنين افزود: البته مشکل اقتصادی كشور با نظر 
یک نفر یا دو نفر عالم و اقتصاددان حل نمی ش��ود و  برای حل مشکالت 
باید وحدت و روحيه جمعی با ه��م پيوند بخورند تا از ای��ن تحریم ها و 
مشکالت سربلند بيرون بيایيم. وی با اشاره به این كه اصال حدس نمی زد 
آقای هاشمی در انتخابات ثبت نام كند، افزود: تصور نمی كردم و احتمال 
هم نمی دادم كه آقای هاشمی در80 س��الگی تصميم بگيرند برای این 
مسئوليت ثبت نام كنند. با توجه به شرایطی كه ایشان دارند و از وضعيت 
بدنی وی در مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر دارم، فکر نمی كردم كه 

برای این مسئوليت مناسب باشند.

  سپاه هرگز به حمایت از کاندیدا 
و یا جریان خاص سیاسی نمی پردازد

مسئول روابط عمومی كل سپاه با تأكيد بر عدم دخالت و جانبداری سپاه 
در انتخابات گفت: تبيين تهدیدات دشمن عليه انقالب و آگاهی بخشی 

ملی نسبت به آن انتظار امروز ملت ایران از سپاه است.
سردار سرتيپ دوم پاسدار رمضان شریف مسئول روابط عمومی كل سپاه  
با اشاره به حساسيت شرایط جاری كشور و ضرورت پيش بينی تمهيدات 
الزم برای تحقق حماس��ه سياس��ی و برگزاری انتخاباتی با شکوه اظهار 
داشت: جبهه متحد ضدانقالب و دشمنان ملت ایران درصدد برآمده اند 
به هر طری��ق ممکن با بهره ب��رداری از ابزارهای مختل��ف و به كارگيری 
ش��يوه های مزورانه و فریبکارانه مانع حضور هوشمندانه و انقالبی مردم 
در انتخابات ریاست جمهوری در 24 خردادماه و انتخاب فردی شایسته 
برای تداوم آرمان ه��ا و اهداف واالی امام راحل )ره( و ش��هدای گرانقدر 
و حفاظت از گفتمان انقالب اس��المی و رهبری ش��وند. وی افزود: رصد 
اقدامات و سناریوهای دشمن در شرایط فعلی اقتضا می كند اصحاب رسانه، 
شخصيت ها و گروه های مرجع به رسالت خطير خود در آگاه  سازی مردم 

از ترفندها و نقشه های شوم دشمن عمل كنند.

 مخالفت ایران با قطعنامه ضد سوریه
ش��بکه خبری الجزیره گ��زارش داد، محمد خزاعی، نماین��ده ایران در 
س��ازمان ملل به عنوان مخالف قطعنامه ضدس��وری در مجمع عمومی 
سازمان ملل در اعتراض به تهيه پيش نویس قطعنامه ضد سوری توسط 
برخی كشورهای عربی منطقه گفت: ایران هرگز از این قطعنامه حمایت 

نخواهد كرد. 
وی در ادامه گفت: كسانی كه این پيش نویس را تهيه كرده اند، نظر دیگر 
كشورهای منطقه درباره سوریه را جویا نشده اند. وی همچنين تأكيد كرد 
كه ایران از نشست ژنو 2 برای حل بحران سوریه حمایت می كند. محمد 
خزاعی همچنين عدم اشاره به حمله رژیم صهيونيستی به سوریه در پيش 

نویس قطعنامه ضد سوری را مضحک خواند.

 آغاز فعالیت ستادهای استانی متکی
مسئول ستاد جوانان منوچهر متکی از تعيين بيشتر مسئولين ستادهای 
متکی در سراسر كشور خبر داد. محمد حسين آزادبخت با اعالم این خبر 
افزود : پس از ثبت نام منوچهر متکی در یازدهمين دوره انتخابات ریاست 
جمهوری، مسئولين ستاد های وی در سراسر كشور تعيين شده اند و پس 
از اعالم قانونی شورای محترم نگهبان این ستاد ها به طور رسمی فعاليت 

خود را آغاز می كنند. 
وی افزود : فارغ از برخی شایعه س��ازی ها و فرافکنی هایی كه متأسفانه 
این روزها از سوی برخی ها كه هویتشان روشن است صورت می گيرد، 
منوچهر متکی به ميثاقی كه با آرمان های شهدا و مردم بسته، پایبند است 

و تا آخر در صحنه انتخابات می ماند.

اخبار کوتاه 

آرایش سیاسی به هم خورده 
است 

غفوری فرد/ فعال سیاسی   
 به نظر می رسد كه ورود آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و آقای سعيد جليلی 
به انتخابات، تغييرات عمده ای در آرایش كاندیداها خواهد داشت. ائتالف 
1+2 تلویحاً اعالم كرده است كه شاید از آقای جليلی حمایت كند. از ائتالف 
پنج نفره، آقایان متکی و ابوترابی ثبت نام ك��رده اند كه تا به حال موضع 
 خاصی در قبال كاندیداتوری آقای هاشمی و س��عيد جليلی نگرفته اند،

ولی به نظر می رس��د كه اصولگرایان به عنوان یک قط��ب در برابر آقای 
هاش��می بایس��تند.البته من 
آق��ای هاش��می را خ��ارج از 
دایره اصولگرایی نم��ی دانم و 
 اصوالً معتقد نيستم كه ایشان 
اصالح طلبند. آقای هاش��می 
یک فرد فراجناحی اس��ت و از 
این موضع در مس��ائل مملکت 
 نظ��ر ك��رده و درب��اره آنه��ا 

تصميم گيری می كند.
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اختصاص 200 میلیارد تومان برای تسهیالت به زندانیان نیازمند

نمایندگان مجلس مصوب كردن��د مبلغ دو هزار ميليارد ریال از محل وجوه قرض الحس��نه بانک ها برای 
پرداخت تس��هيالت به زندانيان نيازمند اختصاص یابد. نمایندگان مجلس ، مقرر كردند س��ازمان های 
مناطق آزاد تجاری و صنعتی موظفند 10 ميليارد تومان به كميته امداد و سازمان بهزیستی پرداخت كنند.

 انصراف شریعتمداری 
از کاندیداتوری

 ناکارآمدی نظرسنجی  
از دید ائتالف 5 نفره

سخنگوی ستاد انتخاباتی محمد شریعتمداری گفت كه وی از كاندیداتوری 
در انتخابات ریاست جمهوری انصراف داده است. محسن بهرامی، سخنگوی 
ستاد انتخاباتی محمد شریعتمداری از انصراف محمد شریعتمداری از حضور در 
عرصه انتخابات   ریاست جمهوری به نفع آیت اهلل هاشمی رفسنجانی خبر داد و با 
اشاره به مالقات روز گذشته شریعتمداری با هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: 
در پی این مالقات و كسب تکليف و انجام هماهنگی ها قرار شد همان طور كه 
آقای ش��ریعتمداری از پيش اعالم كرده بود، به نفع آیت اهلل هاشمی از صحنه 
انتخابات كناره گيری كند. بهرامی اضافه كرد: به زودی بيانيه رس��می اعالم 
انصراف آقای شریعتمداری منتشر خواهد شد كه در این بيانيه از همه اعضای 
ستاد تهران و ستادهای استانی درخواس��ت شده  در جهت تبيين برنامه های 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و حمایت از كاندیداتوری وی فعاليت كنند.

حجت االسالم محمد حسن ابوترابی در خصوص نحوه تصميم گيری نهایی 
ائتالف اكثریت اصولگرایان گفت: ائتالف بر اساس همين مدل حركت كرد و با 
مشی مبتنی بر اخالق و درک صحيح سياسی بر اساس مدل قابل قبول و اتفاق 

به نتيجه مطلوبی دست یافت. 
ابوترابی افزود: در این چارچوب جلساتی را برگزار كردیم و بر این دو اصل تأكيد 
داشتيم كه اگر نظر سنجی ها توانست به صورت شفاف مسير حركت ما را برای 
رسيدن به فرد واحد تعریف كند، بر همان اساس عمل كنيم واگر نه، از جایگاه 
آیت اهلل مهدوی برای رس��يدن به نظر صحيح بهره بگيریم. در نهایت با توجه 
به این كه دوستان با اكثریت آرا نظرش��ان این بود كه نظر سنجی ها اختالف 
معناداری ندارد و سرعت رشد پایگاه اجتماعی افراد هم متفاوت است، لذا در 

مجموع نظر سنجی را برای رسيدن به تصميم ناكارآمد دیدند.

عضو فقه��ای ش��ورای نگهب��ان با تش��ریح روند بررس��ی 
 صالحيت كاندیداهای ریاست جمهوری، گفت: قانون اجازه 
ریيس جمهور شدن را به خانم ها نمی دهد. آیت اهلل محمد 
یزدی در جمع طالب، اس��اتيد و فضال، در جامعه مدرسين 
حوزه علميه قم با اشاره به روند بررسی صالحيت كاندیداهای 
ریاس��ت جمهوری در ش��ورای نگهبان به برخی سؤاالت و 
ابهامات در این زمينه پاس��خ داد. وی با بيان این كه یکی از 
مش��اهير و بزرگان به من تلفن  كرد و  گفت، در بحث تأیيد 
صالحيت ها مقداری محکم تر برخورد كنيد و سخت بگيرید 
و مواظب باش��يد، یعنی چه كه هر كس��ی هوس ریاس��ت 
جمهوری به سرش زده، اس��م نوشته، آیا می شود سرنوشت 
كشور را به دست هركس��ی داد، اظهار داشت: امروز حقيقتا 
شرایط خيلی س��خت اس��ت، به طوری كه تعداد 686 نفر 
ثبت نام كرده اند تا ریيس جمهور ش��وند، البت��ه اكثر آنان 
نمی خواهند ریيس جمهور ش��وند. ریيس جامعه مدرسين 
حوزه با اش��اره به ثبت نام بانوان، ادام��ه داد: در بين افرادی 
كه ثبت نام كرده ان��د، ده، دوازده خانم  حضور دارند؛ یکی از 
آنها گفته كه »اگر من ریيس جمهور شوم، نيمی از كابينه ام 
خانم ها و نيم دیگر آقایان خواهند بود«؛ قانون اجازه ریيس 
جمهور ش��دن را به خانم ها نمی دهد، ح��اال چطور این فرد 

تركيب كابينه را هم مشخص كرده است!

آیت اهلل موم��ن، عضو ش��ورای نگهبان با بي��ان این كه 
مجلس خب��رگان ب��رای تصویب یک مس��أله ب��ه رأی 
اكثریت ني��از دارند گفت: ب��رای انتخاب رهب��ر انقالب 
پس از رحل��ت ام��ام راح��ل باید دو س��وم اف��راد رأی 
 می دادن��د؛ یعن��ی در آن زم��ان رأی حداق��ل 56 نف��ر

 الزم ب��ود، اما بيش��تر اف��راد یعن��ی ح��دود 70 نفر به 
آیت اهلل العظمی خامنه ای رأی دادند. 

وی ادامه داد: ریاست جمهوری بر اساس اصل 113 قانون 
اساسی اختياراتی دارد، به طوری كه تمام كارهای اجرایی 
كش��ور بر عهده اوس��ت و پس از رهبر انق��الب باالترین 
اختيارات را دارد. مومن با بيان این كه بررسی صالحيت 
كاندیداها مشکالت و سختی های فراوانی دارد، گفت: در 
ميان 686 نفری كه در این دوره ثبت ن��ام كرده اند، كار 
سختی بر عهده شورای نگهبان است و جلسات متعددی 
تشکيل می شود تا صالحيت هر یک از افراد مورد بررسی 
قرار گيرد و بر اس��اس ادله و اس��ناد تصميم گيری شود.  
 عضو ش��ورای نگهبان افزود: مردم وظيفه دارند از ميان 
تأیيد صالحيت شدگان بهترین شخص و اصلح را انتخاب 
كنند؛ ش��ورای نگهبان ممکن اس��ت بيش از 10 نفر را 
تأیيد صالحيت كند و در این ميان مردم تصميم گيرنده 

نهایی هستند.

نماینده كش��ورمان در آژانس، مذاكرات وین را س��ازنده 
توصيف كرد و گفت كه طرفين برای دور بعدی مذاكرات 

در آینده توافق كردند. 
 عل��ی اصغر س��لطانيه،  نماین��ده كش��ورمان در آژانس 
بين المللی ان��رژی اتمی كه سرپرس��تی مذاك��رات روز 
چهارش��نبه بين ایران و آژانس در وین را عه��ده  دار بود، 
دقایقی پس از اتمام این مذاكرات گفت كه این مذاكرات 
فش��رده و بيش از هش��ت س��اعت با طرح مباحث فنی و 
حقوقی با مقامات آژانس در نمایندگ��ی ایران در وین به 
طول انجاميد. وی افزود: انجام این مذاكرات عزم سياسی و 
حسن نيت جمهوری اسالمی ایران را در همکاری با آژانس 
در رفع ابهامات و در عين حال اثبات بی اساس بودن ادعاها 
و در نهایت اثبات صلح آميز بودن فعاليت های هس��ته ای 
ایران را نشان داد. نماینده كشورمان در آژانس افزود: در این 
مذاكرات فشرده پيرامون مداليته و چارچوب موضوعات 
باقيمانده مباحث فشرده فنی انجام شده و طرفين در رابطه 
با برخی موارد باقيمانده پيشنهادات كتبی ارائه كردند و 
قرار شد تا در نشس��ت آینده این پيش��نهادات بررسی و 
در جهت نزدی��ک كردن نظرات و باالخ��ره فراهم آوردن 
شرایط برای توافق متن پيش��نهادات خود را در نشست 

آینده ارائه كنند. 

سخنگوی وزارت امور خارجه كشورمان، اظهارت وزیر امور 
خارجه كانادا در كنفرانس »گفتگ��وی جهانی برای آینده 

ایران« را محکوم كرد.
سيدعباس عراقچی در واكنش به سخنان وزیر امور خارجه 
كانادا در كنفرانس »گفتگوی جهانی ب��رای آینده ایران« 
گفت: تالش دولت كانادا برای برگزاری نشس��تی با حضور 
تعدادی از عناصر معلوم الحال ضدایرانی و اظهارات سخيف 
و غيرمسئوالنه وزیر امور خارجه كانادا ضد ایران، مصداق 
بارز نقض اصل عدم دخال��ت در امور داخلی كش��ورها به 
عنوان یکی از اصول بدیهی حقوق بين الملل اس��ت و آن 
را محکوم می كنيم. عراقچی ب��ه مقامات كانادایی توصيه 
كرد، قبل از توسل به این گونه اقدامات و اظهارات سخيف 
عليه ملت ایران، درخصوص صحت و ميزان اعتبار اطالعات 
خود اطمينان حاصل كنند. سخنگوی وزارت امور خارجه 
كش��ورمان افزود: فرافکنی دولت كانادا در عرصه سياست 
خارجی خصوص��اً در قبال جمهوری اس��المی ایران، مانع 
اس��تمرار توجه افکار عمومی در داخل و خ��ارج كانادا به 
مسایلی مانند تقلب های انتخاباتی موس��وم به »رسوایی 
روبوكالز« كه به تش��کيل دولت فعلی كانادا منجر ش��د یا 
موارد فاحش و سيستماتيک نقض حقوق بشر در این كشور 

نخواهد بود. 

انتخابات انرژی هسته ایانتخابات بین الملل

قانون  اجازه نمی دهد زنان 
رییس جمهور شوند

امکان تأییدصالحیت 
بیش از 10 نفر در انتخابات

 توافق ایران و آژانس 
برای ادامه مذاکرات

واکنش ایران به سخنان 
وزیرخارجه کانادا
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اولین دوره
 - ریيس جمه��وری منتخب: ابوالحس��ن بنی صدر با 

10 ميليون و 753 هزار و 752 رأی
- تعداد ثبت نام كنندگان: 124 نفر

- رقبای نهایی: ۹5 نفر
- تعداد واجدان ش��رایط: 20 ميلي��ون و ۹۹3 هزار و 

643 نفر
- تعداد رأی دهن��دگان: 14 ميلي��ون و 152 هزار و 

887 نفر
- درصد مشاركت: 67/4 درصد

   ریاس��ت جمهوری بنی صدر تنه��ا 17 ماه به 
طول انجاميد. وی در این مدت به تدریج با تمامی 
نهاده��ای انقالبی وارد ف��از مقابله ش��د و در كنار 
عدم توجه به مصوبات قانونی مجلس، به حمایت 
از گروه های��ی چ��ون مجاهدین خل��ق پرداخت. 
اینچنين بود كه ابتدا در 20 خرداد 1360 با حکم 
امام خمينی )ره(  از فرماندهی كل قوا بركنار شد. 

س��رانجام در اول تيرم��اه 1360 متعاقب تصویب 
الیح��ه، امام در پاس��خ ب��ه نامه ریي��س مجلس ، 

بنی صدر را از ریاست جمهوری عزل كرد.

دومین دوره
 - ریيس جمه��وری منتخب: محمدعل��ی رجایی با 

12 ميليون و 770 هزار و 50 رأی
- تعداد ثبت نام كنندگان: 71 نفر

- رقبای نهایی: 4 نفر
- تعداد واجدان ش��رایط: 22 ميلي��ون و 687 هزار و 

17 نفر
- تعداد رأی دهن��دگان: 14 ميلي��ون و 573 هزار و 

803 نفر
- درصد مشاركت: 64/2 درصد

   در روز 8 ش��هریور 1360 محمدعل��ی رجای��ی 
ریيس جمهوری و محمدجواد باهنر نخست وزیر وقت 
به همراه گروهی از اعضای هيأت دولت در انفجار دفتر 

نخست وزیری به شهادت رسيدند.

   سومین دوره
 - ریيس جمه��وری منتخب: آی��ت اهلل خامنه ای با 

15 ميليون و ۹05 هزار و ۹87 رأی
- تعداد ثبت نام كنندگان: 46 نفر

- رقبای نهایی: 4 نفر
- تعداد واجدان ش��رایط: 22 ميلي��ون و 687 هزار و 

17 نفر
- تعداد رأی دهن��دگان: 16 ميلي��ون و 847 هزار و 

717 نفر
- درصد مشاركت:74/2 درصد

چهارمین دوره
 - ریيس جمهوری منتخ��ب: آی��ت اهلل خامنه ای با 

12 ميليون و 205 هزار و 12 رأی
- تعداد ثبت نام كنندگان: 50 نفر

- رقبای نهایی: 3 نفر
- تعداد واجدان ش��رایط: 25 ميلي��ون و ۹۹3 هزار و 

802 نفر

- تعداد رأی دهن��دگان: 14 ميلي��ون و 238 هزار و 
587 نفر

- درصد مشاركت: 54/7 درصد

   پنجمین دوره
- ریيس جمهوری منتخب: اكبر هاشمی رفسنجانی با 

15 ميليون و 550 هزار و 528 رأی
- تعداد ثبت نام كنندگان: 7۹ نفر

- رقبای نهایی: 2 نفر
- تعداد واجدان ش��رایط: 30 ميلي��ون و 13۹ هزار و 

5۹8 نفر
- تعداد رأی دهن��دگان: 16 ميلي��ون و 452 هزار و 

677 نفر
- درصد مشاركت:54/6 درصد

ششمین دوره
- ریيس جمهوری منتخب: اكبر هاشمی رفسنجانی با 

10 ميليون و 566 هزار و 4۹۹ رأی
- تعداد ثبت نام كنندگان: 128 نفر

- رقبای نهایی: 4 نفر
- تعداد واجدان ش��رایط: 33 ميلي��ون و 156 هزار و 

55 نفر
- تعداد رأی دهن��دگان: 16 ميلي��ون و 76۹ هزار و 

787 نفر
- درصد مشاركت: 50/5 درصد

هفتمین دوره   
 - ریي��س جمه��وری منتخ��ب: محم��د خاتمی با 

20 ميليون و 138 هزار و 784 رأی
- تعداد ثبت نام كنندگان: 238 نفر

- رقبای نهایی: 4 نفر
- تعداد واجدان ش��رایط: 36 ميلي��ون و 466 هزار و 

487 نفر
- تعداد رأی دهن��دگان: 2۹ ميلي��ون و 145 هزار و 

745 نفر
- درصد مشاركت: 7۹/۹ درصد

هشتمین دوره  
 - ریي��س جمه��وری منتخ��ب: محم��د خاتمی با 

21 ميليون و 65۹ هزار و 53 رأی

- تعداد ثبت نام كنندگان: 814 نفر
- رقبای نهایی: 10 نفر

- تعداد واجدان ش��رایط: 42 ميلي��ون و 170 هزار و 
230 نفر

- تع��داد رأی دهن��دگان: 28 ميلي��ون و 81 هزار و 
۹30 نفر

- درصد مشاركت: 66/6 درصد

نهمین دوره
   مرحله اول

- راه یافتگان به مرحله دوم:
- اكبر هاشمی رفس��نجانی با 6 ميليون و 1۹0 هزار 

و 122 رأی
- احمدی نژاد با 5 ميليون و 718 هزار و 12۹ رأی

- تعداد ثبت نام كنندگان: 1014 نفر
- رقبای نهایی: 8 نفر

- تعداد واجدان ش��رایط: 46 ميلي��ون و 768 هزار و 
418 نفر

- تعداد رأی دهن��دگان: 2۹ ميلي��ون و 400 هزار و 
857 نفر

- درصد مشاركت: 62/8 درصد
    مرحله دوم

 - ریيس جمهوری منتخب: محم��ود احمدی نژاد با 
17 ميليون و 248 هزار و 782 رأی

- تعداد رأی دهن��دگان: 27 ميلي��ون و ۹58 هزار و 
۹31 نفر

- درصد مشاركت: 5۹/8 درصد

دهمین دوره
 - تاریخ برگزاری: 22 خرداد 1388

 - ریيس جمهوری منتخب: محم��ود احمدی نژاد با 
24 ميليون و 527 هزارو 516 رأی

-نفر دوم: ميرحسين موسوی
-تعداد ثبت نام كنندگان: 475 نفر

- رقبای نهایی: 4 نفر
- تع��داد واجدان ش��رایط: 46 ميلي��ون و 1۹۹ هزار 

۹۹7 نفر 
- تعداد رأی دهن��دگان: 3۹ ميلي��ون و 165 هزار و 

1۹1 نفر
- درصد مشاركت: 85 درصد

بررسی آماری انتخابات ریاست جمهوری

کدام ريیس جمهور بیشترين آرا را به خود اختصاص داده است؟

      ادامه از صفحه  یک:



یادداشت

 فعالیت 400 مرکز ترک اعتیاد
در استان  

عضو هیأت مدیره علمی درمانگران اعتیاد اس��تان اصفهان گفت: در حال 
حاضر 400 مرکز ترک اعتیاد در سطح استان اصفهان در راستای درمان 
بیماران معتاد فعال هستند.  هومن منشعی در گفتگو با فارس در پاسخ به 
این سؤال که آیا اخبار منتشر شده در برخی از سایت های خبری مبنی بر این 
که اعتیاد، بازار مراکز ترک اعتیاد را سکه کرده را تأیید می کنید، اظهار کرد: 
درمان اعتیاد جزئی از وظایف وزارت بهداشت و درمان و سازمان بهزیستی 
است. وی ادامه داد: براس��اس آمار اعالم شده از س��وی وزارت بهداشت و 

سازمان بهزیستی 2 درصد از جمعیت کشور دارای اعتیاد هستند.

 شپش؛ زنگ خطر 
برخی از مدارس

رییس گروه بهداش��ت آموزش و پرورش اصفهان با بیان این که مریبان 
بهداش��ت مدارس باید اولیا را در جریان امور بهداش��تی و سالمتی قرار 
 دهند، گفت: شپش، زنگ خطر در برخی از مدارس اصفهان است. سعید 
باقری در پاسخ به این سؤال که آیا در مدارس اصفهان وجود شپش گزارش 
شده و مورد تأیید بهداش��ت مدارس بوده، اظهار کرد: در کشور ایران بنا 
بر ش��رایط آب و هوایی و اغلب در اثر عدم رعایت بهداشت، شپش وجود 
دارد و در مدارس ابتدایی دخترانه اصفهان این بیماری به صورت موردی 
وجود داشته و ما از طریق بهداشت و درمان اقدامات الزم را انجام داده ایم.

گشتی در اخبار 

زاینده رود 2 میلیارد متر مکعب 
آب کم دارد

منصور شیشه فروش
مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان 

زاینده رود دو میلیارد متر مکعب آب ک��م دارد.140 میلیارد تومان 
اخیراً ب��ر اثرکاهش ناگهانی دم��ای هوا به باغات اصفهان خس��ارت 
وارد شده است. وجود بحران آب به عنوان یک  مشکل جهانی است. 
 در اصفهان نوس��ان دما و تنوع داریم؛ چنان که یک نقطه سه درجه 

زیر صفر و در یک نقطه دمای هوای گرم است. 
در ط��ی روزه��ای اخی��ر در 
حاشیه ش��هر، اصفهان دچار 
وزش باد ش��دیدی ش��د که 
س��رعت آن 97 کیلومتر در 
س��اعت بود و ای��ن در حالی 
است که در اصفهان 16 نقطه 
بیابانی و گرد و غبار داریم که 
تاالب گاو خونی هم نیز دچار 

خشکی شده است.
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چهره روز
 80درصد ساماندهی مادی های اصفهان انجام شده است

سید جالل عمرانی، رییس اداره انهار شهرداری اصفهان با اشاره به ساماندهی۸0 درصدی 
مادی های اصلی ش��هر اظهار داشت: در س��ال جاری بیش از ۳0 میلیارد ریال بودجه برای 

ساماندهی مادی ها و انهار در نظر گرفته شده است.

3

 پژوهش��گاه مهندس��ی بحران های طبیعی و پدافند غیر عامل 
ش��اخص پژوه با اخذ مجوز از وزارت عل��وم، تحقیقات و فناوری 
گس��ترش فعالیت های پژوهش��ی و تحقیقاتی خود را در قالب 
سه پژوهش��کده مدیریت، جغرافیا و مهندسی پدافند غیرعامل 
در  دستور کار قرار داده است. در این راستا مجموعه تحصیالت 
تکمیلی پژوهش��گاه مهندس��ی بحران های طبیع��ی و پدافند 
غیرعامل، با بهره گیری از آخرین اس��تانداردهای پژوهش��ی و 
آموزش��ی و با کلیه امکانات اداری و اجرایی در محل دانش��گاه 

اصفهان افتتاح شد. 
به گزارش خبرنگار ما، این پژوهشگاه که توسعه مرزهای دانش، 
مهارت و پرورش نیروهای متخصص، خالق، متفکر و متعهد در 
زمینه های پدافن��د غیرعامل، مدیریت بح��ران و فناوری های 
نوین در صنعت ساختمان را در صدر اهداف و فعالیت های خود 
جای داده، در حال حاضر دارای سه پژوهشکده مصوب براساس 
قوانین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که هرکدام دارای 
سه گروه پژوهشی با تش��کیالت و اعضای هیأت علمی مرتبط با 

فعالیت های خود هستند.
بیش از 50 عضو هیأت علمی و 200 پژوهشگر و محقق به طور 
 مس��تقیم با این مجموعه ارتباط دارند. پژوهش��گاه مهندس��ی 
بحران های طبیع��ی و پدافند غیر عامل ش��اخص پژوه از مراکز 

خصوصی فعال در حوزه پژوهش کشور محسوب می شود. 
در مراسم افتتاح و بهره برداری از ساختمان تحصیالت تکمیلی 
پژوهش��گاه مهندس��ی بحران های طبیعی و پدافند غیرعامل 
شاخص پژوه، هیأت رییسه دانش��گاه اصفهان، معاون پژوهشی 
وزیر علوم، مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم  و 

دیگر مسئوالن حضور داشتند.  
ساختمان مذکور دارای کالس های آموزشی، سالن اجتماعات، 
کتابخانه، س��ایت های کامپیوتر، انجمن آمایش سرزمین، گروه 

پژوهشی آینده پژوه و رصد خانه علم وفناوری است.  

فعالیت 600مؤسسه، مرکز و گروه پژوهشی در کشور 
معاون پژوه��ش و فناوری وزارت علوم، تحقیق��ات و فناوری در 
مراسم افتتاحیه این س��اختمان گفت: هم اکنون 600 مؤسسه، 
مرکز و گروه پژوهشی در کشور فعال هستند که هیچ کدام از آنها 

نتوانسته اند به پژوهشکده و یا پژوهشگاه ارتقا یابند. 
دکتر محمد مهدی نژاد درباره فعالیت بخش خصوصی در حوزه 
پژوهش کشور خاطرنشان کرد: پژوهشگاه مهندسی بحران های 
طبیعی و پدافند غیرعامل شاخص پژوه اگرچه از بخش خصوصی 
فعال در حوزه پژوهش کشور برخاسته، اما توانسته است نقشه راه 
خود را به خوبی ترسیم کند و با گسترش فعالیت های خود در دو 

مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز دانشجو بپذیرد. 

دبیر شورای عالی عتف)شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری( 
اظهار داشت: کشور چاره ای جز ورود بخش خصوصی به حوزه 
پژوهش و فن��اوری ندارد؛ چرا که بخش ه��ای دولتی در اجرای 
پروژه های پژوهش��ی بس��یار کندتر از بخ��ش خصوصی عمل 
می کنند و علی رغم آن که ش��اید به ظاهر بودجه بیش��تری در 
اختیار دارند، اما در بخش هزینه ها با محدودیت های بس��یاری 

مواجه اند.  

2/5 میلیارد تومان اعتبار از محل بخش خصوصی
 رییس پژوهش��گاه مهندس��ی بحران ه��ای طبیع��ی و پدافند 
غیرعامل ش��اخص پژوه نیز گفت: این س��اختمان ب��ا دو هزار و 
500 متر زیر بنا و هزینه 2/5 میلیارد تومان به منظور اس��تفاده 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی به بهره برداری رسیده است.

دکتر امیر محم��ود زاده گفت: در این س��اختمان رش��ته های 
جغرافیا، برنامه ریزی ش��هری، مدیریت منابع انسانی و زلزله در 
مقطع دکتری و رش��ته های عمران، سازه و مخاطرات محیطی 

در مقطع کارشناسی ارشد تدریس می شود.
وی ادامه داد: همچنین کلنگ ساختمان رصدخانه علم و فناوری 
با حضور مع��اون پژوهش و فن��اوری وزارت عل��وم، تحقیقات و 

فناوری در این پژوهشگاه به زمین زده می شود.
محمود زاده خاطر نشان کرد: رصدخانه علم و فناوری پژوهشگاه 
شاخص پژوه تحت نظر رصدخانه ملی فناوری کشور مستقر در 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت خواهد کرد.
وی ادامه داد: وظیفه رصد خانه علم و فناوری پژوهشگاه شاخص 
 پ��ژوه، پایش و پوی��ش محیط در موض��وع علم و فن��اوری و در 

دو حوزه مدیریت بحران و صنعت ساختمان است.

محمود زاده ابراز امیدواری کرد که مراحل ساخت این رصد خانه 
تا پایان سال 92 به اتمام رسد. 

وی با اشاره به این که این پژوهشگاه در سه پژوهشکده عمران، 
جغرافیا و مدیریت پروژه های پژوهشی گسترده ای را آغاز کرده 
است، اظهار کرد: همکاری مطالعاتی این مرکز هم اکنون با مراکز 
مطالعاتی بانکوک، کواالالمپور و تورنتو در حال انجام است و در 
زمینه مدیری��ت بحران نیز با متخصص��ان روس همکاری های 

مساعدی آغاز شده است.  

باید ساختار علم مهم تر از ابزارآن باشد
رییس دانش��گاه اصفهان نیز در این مراسم گفت: باید به سمتی 

برویم که ساختار علم برای ما مهم تر از ابزار آن باشد. 
محمد حسین رامش��ت اظهار کرد: آن چه امروز در بخش علم و 

فناوری کشور اتفاق می افتد، رشد بذری اس��ت که امام)ره( در 
ابتدای انقالب اسالمی پاشیده بودند. 

وی با بیان این که اصفهان ش��هر اتفاقات علم و فناوری اس��ت، 
افزود: کریدور علمی فناوری کشور، ش��هرک علمی تحقیقاتی 
و ش��هرک فناوری از جمله مهم ترین و ب��زرگ ترین پروژه های 
فناوری کشوری است که در اصفهان مشغول به فعالیت هستند.

رییس دانش��گاه اصفهان ادامه داد: انتظار این است که اصفهان 
 مهد فناوری کش��ور باش��د؛ چرا که 400 س��ال پیش اصفهان 
چهارباغ فناوری داش��ت و چنان چه چهارباغ را بررس��ی کنیم 
می بینیم که 400 سال پیش خیابان چهارباغ از یک سو به مرکز 
تولید علم)مدرسه چهارباغ(، مرکز تولید اقتصاد )بازار قیصریه( و 

مرکز ارتباطات )میدان نقش جهان( راه داشته است. 
رامشت با بیان این که باید موضوع پژوهش در دو بخش دولتی 
و مردمی دنبال ش��ود، اف��زود: اهداف پژوهش��ی باید توس��ط 
سازمان های دولتی هدایت شود تا هم خود بهره مند شده و هم 

بهره وری داشته باشند.    
وی تصریح کرد: در ایران عادت شده که وقتی از علم صحبت به 
میان می آید، تنها ابزار و روش های علمی ذهن  را درگیر می کند 
اما هیچ گاه ساختارها مد نظر نیامده در صورتی که باید به سمتی 

برویم که ساختار علم برای ما مهم تر از ابزار باشد.
رامشت افزود: امروز باید علوم انسانی مدنظر قرار گیرد و به چشم 
بیاید، همان طور که می بینیم عمده فضای این پژوهش��گاه نیز 
مربوط به علوم انسانی اس��ت؛ چرا که نیازهای محیط انسانی و 

طبیعی در علوم انسانی مشخص می شود. 
وی تأکی��د کرد:70 درصد جمعیت کش��ور در ش��هرها زندگی 
می کنند، اما آیا آنها علم شهرنش��ینی دارند؟ پاسخ به این سؤال 
منفی است در صورتی که شهر یک پدید ه  فرهنگی بزرگ است که 
فقط از چند ساختمان یا چند خیابان ساخته نشده و هم  پای آن 
باید علوم انسانی نیز ارتقا یابد. رییس دانشگاه اصفهان خاطرنشان 
کرد: در این راس��تا بخش خصوصی باید وارد شود و از هدر رفت 

منابع جلوگیری کند. 
گفتنی اس��ت پرورش دانشجویان کارشناس��ی ارشد و دکتری 
پژوهش محور، مدیریت استعدادها، اجرای طرح های پژوهشی 
 تقاضا مح��ور و رصد عل��م و فن��اوری در حوزه ه��ای مصوب از 

مهم ترین مأموریت های این مرکز است. 
الزم به ذکر اس��ت همزمان با این مراس��م، کلنگ س��اختمان 
رصدخانه علم و فناوری با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این پژوهشگاه به زمین زده شد. 
در پایان این مراسم نشست خبری با حضور دکتر حسنی، مدیر 
کل دفتر گس��ترش آموزش عالی وزارت علوم و رییس دانشگاه 

اصفهان و با حضور نمایندگان رسانه های مختلف برگزار شد.

 افتتاح ساختمان تحصیالت تکمیلی شاخص پژوه در شهر علم و فناوری

خیز بلند شاخص پژوه در افق دانش

گداها حاال از کارمندان رسمی 
دریا
دولت هم پولدارتر ش��ده اند؛ قدرتی پور

این را کارشناسانی می گویند 
که درآمد روزانه برخی متکدی��ان اصفهان را تا رقم 
200 هزار تومان هم برآورد می کنند؛ متکدیانی که 
با درآمدهای میلیونی عطای کارکردن را به لقایش 

بخشیده و روزانه به روز می شوند. 
طب��ق آم��اری ک��ه از مناب��ع مختلف در دس��ت 
اس��ت، 75 درصد متکدی��ان جمع آوری ش��ده از 
س��طح ش��هر اصفهان از ت��وان کاری برخوردارند 
و تنه��ا 10درصد آنها س��ن باالی51 س��ال دارند.

با تم��ام این ها حس ترحم اس��ت که ح��رف اول را 
 می زند و همی��ن مقوله گداه��ا را چاق ت��ر از قبل 
می کند. در ای��ن میان انداختن ت��وپ کم کاری به 
زمین این و آن ه��م دردی را از متکدیان ش��هر که 
چهره اصفهان را مخدوش می کنند، حل نمی کند. 
با تمام ای��ن ها آمار برای کس��انی که گرد ش��هر را 

می چرخند همیش��ه قرمز اس��ت. نه دقیق است و 
نه پیگیران��ه؛ چون همواره پ��ای متکدیان خارجی 
درمیان اس��ت. هر س��اله با رفتن ه��وا رو به گرمی، 
درجه صع��ودی آم��ار متکدیان��ی که معم��والً از 
پاکس��تان، بنگال، هند و کش��ورهای همس��ایه پا 
به اصفهان م��ی گذارند باال م��ی رود. طبق آخرین 
آمار، در واپسین روزهای س��ال 91 از زبان مدیرکل 
بهزیس��تی اس��تان اصفهان بی��ش از 2۳ درصد از 
متکدیان جمع  آوری ش��ده از س��طح شهر اصفهان 
اتباع بیگانه و به ویژه افاغنه هستند:»افزایش کودکان 
 خیابانی و متکدیان در بازه زمانی در س��طح ش��هر 
نشان دهنده کم کاری شهرداری است و بهزیستی در 

این زمینه هیچ مسئولیتی ندارد.«
 محم��ود محم��د زاده در حالی ای��ن آم��ار را بیان 
می کند که به گفته او، به طور میانگین ساالنه بین 
یک هزار و ۳00 تا یک هزار و 500 کودک خیابانی 
و متکدی به مراکز بهزیستی استان اصفهان تحویل 

داده می ش��وند.افرادی که بعد از چن��د روز دوباره 
آواره خیابان ها می شوند؛ چرا که بهزیستی ملزم به 
نگهداری آنها برای مدت زیادی نیست و وقتی تعداد 
زیادی از آنها به آغوش خانواده ها بازمی گردند، باز 
هم خیابان است که برایش��ان درآمدزایی می کند. 
این در حالی است که اکثر شاغالن در صنف گداهای 
اصفه��ان، دارای بدنی س��الم و ج��وان و همچنین 
پردرآمد هس��تند، اما در خیابان ها افرادی معیوب 
و معلول جلوه می کنند تا هم��ان حس ترحم، کار 
خودش را بکند. مدیرکل بهزیس��تی استان در این 
رابطه می گوید:»افرادی که ب��رای چهارمین بار به 
بهزیستی تحویل داده می ش��وند به مراجع قضایی 

معرفی می شوند.«
بماند، کارشناس دفتر آسیب های اجتماعی اداره کل 
بهزیستی اس��تان اصفهان اظهار نظر کرده که قطعاً 
اصفهان مکان مناسبی برای متکدیان و افرادی که 
قصد بر هم زدن چهره شهر را دارند، نخواهد بود و این 

شهر را عاری از متکدی معرفی می کند، اما این روزها 
متکدیان شهر بیشتر از انگشتان دست شده اند، حتی 
اگر عب��اس علی توفیقی بگوید: » اصفهان ش��هری 
پاک از متکدی است و خوشبختانه تعداد متکدیان 
در کالنشهر اصفهان نسبت به دیگر شهرهای بزرگ 

کشور بسیار اندک و انگشت شمار است.«
  کارش��ناس دفتر آس��یب های اجتماعی اداره کل 
بهزیستی اس��تان اصفهان با بیان این که اصفهان، 
شهری توریستی و گردش��گر پذیر است، با توجه به 
این که هرساله در ایام نوروز مسافران زیادی از داخل 
و خارج از کش��ور، اصفهان را به عنوان مقصد س��فر 
نوروزی خود انتخاب می کنند، لذا نظارت و کنترل 
بیشتری در این ایام به منظور جلوگیری از فعالیت 

متکدیان در سطح شهر صورت می گیرد.   
کارش��ناس دفتر آس��یب های اجتماع��ی اداره کل 
بهزیستی اس��تان اصفهان در پاسخ به این سؤال که 
در طول سال 91 چه تعداد متکدی در مرکز فضیلت 
پذیرش شده اند، می افزاید: آمار، خط قرمز ماست و 
در هر شرایطی ارایه آمار حتی در مورد متکدیان، کار 

ما را سخت تر می کند.
با تمام این ها وقتی تکدی گری چهره شهر اصفهان 
را مخدوش می کند، شورایی ها به عنوان مسئوالن 
شهری هم لب به سخن می گش��ایند. علیرضا نصر 
 اصفهانی به ماده هش��ت قانون اش��اره م��ی کند و 
می گوید:»طبق ماده هش��ت، قبل از ایجاد سیمای 
شهری مردم باید احس��اس امنیت داشته باشند.« 
تکدی گری چه��ره اصفهان را مخ��دوش کرده که 
تاکنون این اقدام، جمع آوری خدمات شهری را دچار 

مشکل کرده است. 
نیروی انتظامی باید دقت نظر بیش��تری با توجه به 

جمع آوری این افراد داشته باشد.
کافی است کنار رودخانه ای که این روزها رنگ آب 
را به خود دیده قدم بزنی یا در س��ایه درختی کمی 
بیارامی، چند لحظه طول نمی کش��د که آرامشت 
تبدیل به ثانیه هایی با مزاحمان مختلفی می شود 
که یا آدامس فروشند یا می خواهند فالت را بگیرند و 
یا نسخه نشان می دهند. این روزها کودکان هم نقش 
عمده ای بازی می کنند؛نقشی که سالیان سال است 

عصب دلسوزی ما را می جنباند.
هرس��اله با گرم ش��دن ه��وا، ییالق و قش��الق این 

میهمانان ناخوانده هم به اصفهان آغاز می ش��ود تا 
این شهر توریستی ش��اهد وصله های ناجوری مثل 
متکدیان خارجی باش��د؛ متکدیانی که با سماجت 
بیش از حد خود و ظاهر بس��یار ناراح��ت کننده و 
نوزادانی که در آغوش دارن��د، باعث رنجش روحی 
 ش��هروندان و میهمانانی که به اصفه��ان می آیند 
می شوند، گرچه برخی هم از این میهمانان بی کالس 

بدشان نمی آید! با وجود این که نیروی انتظامی هر 
از چندی آنان را جمع آوری و از کشور اخراج می کند، 
اما باز به طور غیرقانونی از م��رز می گذرند و به ایران 
می آیند. صدها و هزاران کیلومتر راه را طی می کنند 
تا ارمغان شومی بشوند و انواع بیماری های مسری 
را  به دلیل رعایت نکردن نکات بهداشتی که باعث به 
خطر افتادن سالمت شهروندان خواهد شد، انتشار 
بدهند. نب��ود متولی خاص به معنی ب��دون متولی 
ماندن نیست؛ زیرا اکنون سازمان ها و وزارتخانه های 
زیادی از جمله شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان 
بهزیستی، وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت 
رفاه، سازمان تأمین اجتماعی، کمیته امداد و وزارت 
کار هر یک گوش��ه ای از مس��ئولیت س��اماندهی و 

جمع آوری متکدیان را برعهده دارند. 
با این وجود نبود هماهنگی میان متولیان باعث شده 
است که کمیته مشترکی برای مبارزه با تکدی گری 

تشکیل نشود و این کالف همچنان پیچیده بماند.

همیشه پای متکدیان خارجی در میان است 

گرما، آمار گدایان را در اصفهان باال برد 

به طور میانگین ساالنه بین هزار و 
300 تا هزار و 500 کودک خیابانی 
و متکدی ب�ه مراکز بهزیس�تی 
اس�تان اصفه�ان تحوی�ل داده 
می شوند. افرادی که بعد از چند 
 روز دوب�اره آواره خیاب�ان ه�ا 
می ش�وند؛ چ�را که بهزیس�تی 
ملزم ب�ه نگه�داری آنه�ا برای 
مدت زی�ادی نیس�ت و وقتی  به 
آغوش خانواده ها بازمی گردند، 
باز هم خیابان است که برایشان 

درآمدزایی می کند



رییس اتاق ایران گفت: مش��کل تورم در کشور ایران 
ما تنها با تولید حل می ش��ود و دولت به جای این که 
صدقه به مردم دهد، در فکر ایجاد شغل عزتمند برای 
مردم باش��د. مش��کالت اقتصادی بخش صنعت در 
کشور مخصوصا در اس��تان صنعتی اصفهان در طی 
سال های اخیر خسارات جبران ناپذیری را ایجاد کرده 
که تبعات آن شامل بنگاه های تولیدی در اکثر نقاط 

استان شده است.
 متأس��فانه بی توجهی دولت به اج��رای راهکارهای 
اساس��ی بخش خصوصی از جمله اتاق ای��ران برای 
مهار ت��ورم در بخش های مختل��ف اقتصادی باعث 
شد تا تورم رش��د چش��مگیری به خود گیرد که در 
نهایت، امروز شاهد تورم باال در عرصه های مختلف 
هستیم. به گفته کارشناسان اقتصادی، اجرای فاز اول 
هدفمندی یارانه ها و بخش بندی ابتدایی جامعه به 
دهک های مختل��ف یک نوع بازار کاذب س��رمایه را 
برای اقشار کم درآمد ایجاد کرد که در ازای این بازار،  
سرمایه اندک تورمی بیشتر از توقع در ایران ایجاد شد 

که نه تنها یارانه های واریزی پوششی بر آن نشد، بلکه 
خود نقطه قوتی برای باال رفتن نمودارهای اقتصادی 

در بخش تورم شد.

 تورم تنها با افزایش تولید حل می شود
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران در اولین 
نشست از سلسله نشست های تخصصی اقتصاد بدون 
نفت که در محل اتاق اصفهان برگزار شد، با اشاره به 
این که تنها راهکار جلوگیری از تورم در شرایط کنونی 
تکیه بر تولید است، اظهار کرد: در پیشنهادهایی که 
کارش��ناس های اقتصادی ات��اق و دیگر بخش های 
خصوصی به دولت داد، توجه ب��ه تولید داخلی برای 
مهار تورم از نکات کلیدی بود که متأسفانه دولت به 
این مسأله بی توجهی کرد و تورم را به حد اعالی خود 
رساند. وی همچنین تصریح کرد: اگر دولت نگران افراد 
کم در آمد جامعه است، نباید با صدقه دادن به آنها در 
فکر حل مشکالت مالی آنها باشد، بلکه باید با ایجاد 

شغل عزتمند به رشد و اعتالی جامعه کمک کند.

اصالح ساختار اقتصادی با بهبود محیط   
کسب و کار

فضای کسب و کار از جمله شاخص های تعیین کننده 
وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن 
می توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی 
هر کشور پرداخت. تأثیر فضای کسب و کار مساعد بر 
افزایش جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ایجاد 
اشتغال و رش��د تولید ناخالص داخلی مشهود است. 
براین اس��اس اصالح زیرس��اخت ها در ایجاد فضای 
کسب و کار امری ضروری به نظر می رسد. اگر موانع 
بر سر ایجاد فضای کس��ب و کار از میان نرود به طور 
طبیعی س��رمایه گذار نمی تواند آن گونه که انتظار 
دارد عمل کند. »اصالح س��اختار اقتصاد جز با بهبود 
محیط کس��ب و کار ایجاد نمی ش��ود.« این مطلبی 
بود که نهاوندیان در ادامه صحبت خود به آن اش��اره 
داشت و گفت: نگاه های توزیع گرا فقر ایجاد می کند 
و اگر نگاه تولیدگرا نباشد، رشد و پیشرفت در اقتصاد 

ایجاد نمی شود.

اقتصاد بدون  نفت باید پایه ریزی شود
با تشدید تحریم ها توس��ط ایادی استکبار در ایران و 
جلوگیری از فروش نفت در کش��ور، یک نوع جهش 
اقتصادی در ایران ایجاد شد که در سایه تحریم ها به 
وجود آمد و آن تکیه بر اقتصاد بدون نفت بود. کشور 
ما در شصت سال گذش��ته که در بحث در آمد نفتی 
وارد شده و متأسفانه این درآمد را بدون برنامه ریزی 
در حل مسائل روزانه مردم هزینه می کند و هیچ گاه 
به صورت جدی در فکر ایجاد اقتصادی بدون تکیه بر 
تولید نفت نبوده تا از این طریق، تنها از درآمد نفت به 
تأمین مسائل کالن بپردازد که توسعه و تجهیز بخش 

نفتی هم از این قاعده مستثنی نبود. 
رییس اتاق بازرگانی ای��ران با تأکید بر اجرای اقتصاد 
بدون تکیه بر نفت در ایران گفت: کشور ما می تواند 
فصل خوبی را در جهش اقتص��ادی ایجاد کند که با 
حضور هرکدام از شما در آن می تواند در فصل جدید 
رقم بخورد. اقتصاد بدون نفت جمله صحیحی نیست و 
منظور از این جمله، ایجاد اقتصاد بدون تکیه بر درآمد 
نفتی است و در این مقوله در آمد نفتی از اقتصاد حذف 
نمی شود، بلکه به صورت صحیح برای پرداختن به آن 

برنامه ریزی می شود. 
وی افزود: اگر به عق��ب برگردیم و ب��ه اولین برنامه 
پنج ساله انقالب نگاه کنیم، می بینیم که شعارهای 
اقتصادی رنگ تکرار دارند و در جلساتی این چنینی 
صحبت های اقتصادی به مراتب از زبان اقتصاددانان 
ما زده شده ، ولی نمی دانیم مشکل اصلی کجاست که 

این شعارها به سوی عملی شدن نمی رود.

طرح های اقتصادی ب�ا ناکارآمدی دولت 
زمین گیر شد

رییس اتاق بازرگان��ی ایران با اع��الم این مطلب که 
در این دوره 60 س��اله دولت ها تنه��ا تکیه بر درآمد 
نفتی داش��تند، گفت: در این دوره 60 س��اله بخش 
عمده درآمد خزانه کش��ور از راه ف��روش نفت تأمین 
می ش��د و دولت ها برای اجرای ط��رح های خود به 
این درآمد تکیه می کردند. در ای��ن فرآیند، دولت با 
فروش نفت توسعه های بخشی ایجاد کرده، ولی با این 
 سیاست اقتصاد به دلیل ناکار آمدی طرح های دولتی 

زمین گیر شد. 

خصوصی سازی باید با زمینه سازی جلو 
بیاید

 وی با اش��اره ب��ه خصوصی س��ازی عنوان ک��رد: در 
نگاه های توسعه ای دولت به خصوصی سازی در 30 
 سال اخیر موجی در کش��ور به این نام ایجاد شد که 

نگاه های کالن را برای بهبود اقتصاد به همراه داشت 
و باور داش��ت که اگر بخ��ش های دولت��ی به بخش 
خصوصی سپرده شود، می تواند هم کسب درآمد از 
این طریق داشته باشد، هم از مسئولیت های اجرایی 
خود بکاه��د، ولی با ایجاد نش��دن زیرس��اخت های 
این مؤلفه بخش خصوصی نیز نتوانس��ت آن طور که 

شایسته است به اقتصاد کشور کمکی کند.

بهبود فضای کسب و کار، راهکار اصالحی 
در اقتصاد

یکی از مؤلفه هایی ک��ه در دولت های پیش��رفته و 
متمدن توانسته که در بهبود وضعیت اقتصادی کمک 
بسزایی کند و به نوعی یک رشد اقتصادی مطلوب را 
در آن کشور ایجاد کند، بهبود فضای کسب و کار است. 
رییس اتاق بازرگانی ایران در این رابطه افزود: بهبود 
محیط کسب و کار در یک کشور می تواند به نحوی 
نقش مؤثری در ایجاد اقتصادی شکوفا را ایفا کند و به 
شفای دردهای اقتصادی در کش��ور بپردازد. وظیفه 
اصلی دولت اس��ت که با تأمین فضای الزم به بهبود 
فضای کسب و کار بپردازد که در اقتصاد کنونی جامعه 

ما شرط اصلی است. 

حماس�ه اقتصادی با حضور مردم ش�کل 
می گیرد

نهاوندیان با تأکید بر شعار رهبر معظم انقالب در سال 
جاری، افزود: سال جاری سال تولید ملی، حمایت از 
کار و سرمایه ایرانی به دنبال سال دیگر است؛ زیرا با 
تقویت این بخش می توان حماسه ای در کشور آفرید 
که تنها با حضور مردم شکلی می گیرد. با توجه به این 
که رهبر معظم انقالب س��ال جاری را سال حماسه 
 سیاس��ی و حماس��ه اقتصادی نام گذاری کرده اند، 
می توان باور داش��ت که حماس��ه اقتصادی همانند 
حماسه سیاسی تنها با حضور مردم در صحنه شکل 
می گیرد و ب��دون حضور آنها نمی توان به پیش��برد 

اهداف پرداخت.

مدیریت اقتصادی دولت اشتباه بود
وی در پایان صحبت های خود اضافه کرد: آمار بیکار ی 
و سرمایه های معطل، همچنین تعطیلی کارخانه ها و 
مکان های تولیدی آن نیست که یک شهروند در خانه 
حس می کند، بلکه واقعیت نسبت به اعالم دولت در 
بخش آمار فراتر است. با توجه به این که ایران اسالمی 
دارای ظرفیت های بزرگ اقتصادی است و بازار به این 
بزرگی در کش��ور وجود دارد، نباید ایرانی با جمعیت 
75 میلیون تا این حد درگیر مشکالت اقتصادی باشد. 

چهره روزیادداشت

افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی 
درآمد هدفمندی یارانه ها منتفی شد

در جریان ادامه بررس��ی جزئیات الیحه بودجه ۹۲ در بخش هدفمندی 
یارانه ها پیشنهاد افزایش30 هزار میلیارد تومانی درآمد قانون هدفمندی 

یارانه ها ارائه شد که با رأی منفی نمایندگان مجلس روبه رو شد.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلس��ه علنی روز پنجشنبه و در 
ادامه بررس��ی جزئیات الیح��ه بودجه ۹۲ وارد بررس��ی بخش درآمدی 
هدفمندی یارانه ها ش��دند که در ابتدای جلسه جلیل جعفری، نماینده 
خلخال پیشنهاد افزایش30 هزار میلیارد تومانی درآمد حاصل از اجرای 
قانون یارانه ها را از50 هزار به 80 میلیارد تومان مطرح کرد. براساس این 
گزارش، این پیشنهاد با ۲6 رأی موافق 10۹ رأی مخالف و 15 رأی ممتنع 

از مجموع 1۹7 نماینده حاضر در جلسه به تصویب نرسید. 
جعفری در بیان این پیشنهاد گفت: کمیسیون تلفیق رقم درآمد دولت را 
از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها50 هزار میلیارد تومان تصویب 
کرده اس��ت. وی ادامه داد: معتقدیم با این 50 هزار میلیارد تومان قانون 
هدفمندی یارانه ها در بند اول عملیاتی نخواهد شد. براین اساس، پیشنهاد 
افزایش30 هزار میلی��ارد تومانی درآمد حاصل از ای��ن قانون از 50 هزار 
میلیارد تومان به 80 هزار میلیارد تومان ارائه ش��د. جعفری افزود: ماده 
یک قانون هدفمندی یارانه ها در طول اجرای برنامه پنج ساله کشور الزم 
می داند تا قیمت س��وخت در پایان این برنامه به 10 درصد قیمت فوب 
خلیج فارس برسد و این در شرایطی است که در سال سوم اجرای قانون 

برنامه پنج ساله قرار داریم. 

خبر ویژه

4
اعالم آمادگی ایران برای شکل گیری مشترکات اقتصادی با عراق

برحم احمد صالح، رییس اتاق بازرگانی گفت: کارهای مشترک خوبی بین اتاق ایران و عراق شده و 
ایران برای شکل گیری هرچه سریع تر این مشترکات اقتصادی آمادگی خود را برای هرگونه تعامل 

اقتصادی با این کشور اعالم می کند.
اقتصاد اصفهان با زاینده رود 

زنده است
رییس خانه صنعت و معدن استان 
اصفهان/ عبدالوهاب سهل آبادی 

اصفهان صنعت، تمدن و فرهنگ خود را به زاینده رود مدیون است و اگر در 
این شهر رودخانه زاینده رود بمیرد، دیگر اقتصاد شکوفایی نخواهد داشت. 
بی توجهی به مسأله آب رودخانه زاینده رود هنوز ادامه دارد و با توجه به این 
 که مدت ها از تصمیمات گرفته شده در ارتباط با مدیریت صحیح زاینده رود

می گذرد، ما هنوز ش��اهد هیچ گونه تغییری در این بخش نیستیم. مردم 
 ش��رق اصفهان ب��رای مطالبه 
حق آبه خود خالف میل باطنی 
و دور از ش��أن اصفه��ان اقدام 
به تجمع ب��رای گرفتن جواب 
سؤال های خود کردند. امروز هم 
اگر آبی در رودخانه جاری است، 
موقت و تا مدتی اندک اس��ت 
و جاری ش��دن این آب تنها به 
بخش شرب مردم لطمه می زند.
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 2Sanday 7 August 2011  یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583             

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 ابالغ 
1003 شماره درخواست: 9210463624800004. شماره پرونده: 9109983634801792. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 912068. در پرونده کالس��ه 912068 این ش��عبه آقای 
ص��ادق حاجی وندی به اتهام مزاحمت تلفنی تح��ت تعقیب بوده و به لحاظ معلوم 
نب��ودن محل اقام��ت نامبرده به تجویز ماده 15 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های 
عموم��ی و انقالب در ام��ور کیفری مرات��ب را در روزنامه آگه��ی تا ظرف مدت 
30 روز از تاریخ نش��ر آگهی در این ش��عبه حاضر و از اته��ام وارده دفاع نماید 
 و در ص��ورت ع��دم حضور در وق��ت معین رس��یدگی و اظهار نظ��ر می گردد.

 شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر 
 

حصر وراثت 
1004 آقای س��ید مهدی میریان اندانی دارای شناس��نامه ش��ماره 2007 به شرح 
دادخواست به کالسه 129/92 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان زهره رضایی آدریانی بشناس��نامه 108 در 
تاری��خ 1391/6/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت ب��ه: 1- بتول رضایی آدریانی فرزن��د رمضان ش ش 80 
)مادر(. 2- س��ید مهدی میریان اندانی فرزند س��ید اس��داله ش ش 2007 )همسر( 
والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نش��ر آگهی ظرف یک ماه ب��ه دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. 

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر  

ابالغ وقت رسیدگی
1006 در خصوص پرونده کالس��ه 214/92 خواهان مهدی نوبندگانی دادخواستی 
مبنی بر تقاضای مطالبه چک به طرفیت الهه خاک پرور یزدی تقدیم نموده اس��ت. 
وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 92/4/18 ساعت 10 صبح تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمایید. در صورت 
 عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. 

شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
1007 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 155/92 خواه��ان جواد نص��ر اصفهانی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه 1 فقره چک – هزینه دادرسی و غیره به طرفیت 
خداداد محمدی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 92/4/10 س��اعت 
11/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
 اتخاذ می ش��ود. شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
1008 کالسه پرونده: 1062/91. ش��ماره دادنامه:92/1/31- 57. مرجع رسیدگی: 
ش��عبه 7 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: گل جان صادقی فرزند نادرقلی 
به نش��انی اصفهان – خیابان شهید ش��یرانی – چهار راه درویشی – کوی هنر – 
خانه آخری. خوانده: محمد کریمی به نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه مبلغ 
7/000/000 ریال طبق رس��ید عادی. با عنایت به محتوی��ات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی 
م��ی نماید: رای قاضی ش��ورای حل اختالف. در خصوص دع��وی خانم گل جان 

صادق��ی فرزند نادرقلی به طرفیت آقای محمد کریمی فرزند عزیزاله به خواس��ته 
مطالبه مبلغ 7/000/000 ریال طبق رس��ید عادی مورخ 84/7/22 به انضمام مطلق 

خس��ارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید 
خواهان و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حضور نیافته 
و هیچگون��ه دلیل و مدرکی ک��ه موید برائت ذمه خویش )خود( نس��بت به دعوی 
خواهان ارائه ننموده لذا شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت دانسته و با استناد 
ب��ه مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم ب��ر محکومیت خوانده 
ب��ه پرداخت مبلغ 7/000/000 ری��ال بابت اصل خواس��ته و 340/000 ریال بابت 
هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواس��ت )91/6/13( لغایت تاری��خ اجرای حکم در حق خواهان 
ص��ادر و اعالم می نمای��د. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
 بیس��ت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
1009 خانم شهناز طالبی اسکندری دارای شناسنامه شماره 65 به شرح دادخواست 
به کالسه 860/92ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان بهرامعلی رنجبر بشناسنامه 9231 در تاریخ 91/12/17 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- رسول رنجبر ش ش 3712 )فرزند(. 2- منصور رنجبر ش ش 75487 )فرزند(. 
3- ناصر رنجبر ش ش 806 )فرزند(. 4- سمیه رنجبر ش ش 315 )فرزند(. 5- مریم 
رنجبر ش ش 5021 )فرزند(. 6- مرضیه رنجبر ش ش 1270818491 )فرزند(. 7- 
پروانه رنجبر ش ش 1048 )فرزند(. 8- شهناز طالبی اسکندری ش ش 65 )همسر( 
والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
 تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  

ابالغ رأی
1012 شماره دادنامه: 9209970350200038. شماره پرونده: 9109980350201239. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 911271. خواهان: آقای فرهاد رحمتی با وکالت آقای علی 
بهنام به نش��انی بهارستان – خیابان الفت غربی – پالک 181- طبقه اول. خوانده: 

آق��ای محمدعلی فاطمی منش به نش��انی مجهول المکان. خواس��ته ها: 1- مطالبه 
وجه چک 2- مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه. گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. 
رأی دادگاه. در خص��وص دعوی آقای علی بهن��ام بوکالت از آقای فرهاد رحمتی 
فرزند ابراهیم به طرفیت آقای محمدعلی فاطمی منش فرزند غالمحسین به خواسته 
مطالبه مبلغ یکصد و پنج میلیون ریال وجه سه فقره چک بشماره 91/8/5-949639 
و 949643-91/10/5 و 949644-91/12/5 عه��ده بانک س��په اصفهان به انضمام 
خسارت تاخیر تادیه و دادرسی با توجه به محتویات پرونده و با توجه به تصویر 
مصدق چکها و گواهی عدم پرداخت موصوف نظر به اینکه در دادخواست تقدیمی 

خواهان بتاریخ 91/10/20 چک شماره 949644-91/12/5 مورد مطالبه قرار گرفته 
که حکایت از دین موجل داش��ته و پیش از موعد قانونی آن با تقدیم دادخواس��ت 
م��ورد طلب قرار گرفته و همچنی��ن در خصوص چک دیگر بش��ماره 949639 با 
توج��ه به اینکه دارنده آن بنام آقای علیرضا ش��اهین بوده و انتقال س��ند تجاری 
می بایس��ت در ظهر آن صورت گیرد که در مانحن فیه از س��وی خواهان رعایت 
نشده لذا مستنداً به ماده 2 و 3 آیین دادرسی مدنی و 245 قانون تجارت قرار عدم 
اس��تماعل دعوی خواهان صادر می گردد و در خصوص چک بش��ماره 949643 
با توجه به تعیین وقت رس��یدگی و ابالغ آن به خوانده و عدم حضورش و ارسال 
الیحه دفاعیه و بالتعرض گذاشتن ادعای خواهان دادگاه دعوی خواهان را محمول 
بر صحت دانس��ته و مس��تنداً به ماده 198 و 515 و 519 و 522 آیین دادرس��ی 

مدن��ی و م��واد 310 -311 قانون تج��ارت خوانده را به پرداخت مبلغ س��ی و پنج 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و شصت درصد حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا 
اجرای حکم که از س��وی مدیر اجرای احکام مورد محاسبه قرار می گیرد در حق 
خواه��ان محکوم می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20روز از تاریخ 
اب��الغ دادنامه قابل واخواهی در محکمه ص��ادر کننده رای بوده و پس از 20 روز 
 دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان اصفهان می باشد. 

محمدعلی معقولی – رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رأی
1013 شماره دادنامه: 9209970351400149. شماره پرونده: 9109980351400333. 
شماره بایگانی شعبه: 910333. خواهان: بانک ملت با مدیریت آقای علی دیواندری 
با وکالت آقای آرش ش��یرانی به نش��انی اصفهان – خ فروغ��ی – روبروی بانک 
ص��ادرات – ابتدای ک23- دفت��ر وکالت. خواندگان: 1- آق��ای محمد ماهرانی به 
نش��انی اصفهان – خ ش��هیدان غربی – جنب کوی ش رضا عسکری – تراشکاری 
ماهرانی. 2- آقای نعمت اله ثالثی به نشانی اصفهان – خ امام خمینی – روبروی گز 
مولوی – ابزار بتن برج. 3- خانم محترم طاهری آفارانی به نشانی مجهول المکان. 
4- آقای رحیم ش��ماعی زواره به نشانی اصفهان – میدان جمهوری – اداره امور 
مالیاتی. خواس��ته ها: 1- تامین خواسته 2- مطالبه طلب. گردشکار: دادگاه پس از 
بررسی محتویات به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رأی دادگاه. در 
خصوص دعوی بانک ملت با مدیریت آقای دیواندری و وکالت آقای آرش شیرانی 
بطرفیت 1- خانم محترم طاهری آفارانی فرزند غالمعلی 2- آقای رحیم ش��ماعی 
زواره فرزند حس��ین 3- آقای محمد ماهرانی فرزند حس��ین 4- آق��ای نعمت ا... 
ثالثی فرزند رحمت ا... بخواسته مطالبه مبلغ 95/000/000 ریال بانضمام خسارات 
دادرس��ی و تاخیر تادیه و بابت 4 فقره س��فته و قرارداد بانکی با این توضیح که 
صادرکننده خوانده ردیف اول و س��ایر خواندگان ضامن می باش��ند نظر به ابقاء 
اصول مس��تندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان 
دارد و اینکه خواندگان ب��ا اطالع از دعوی مطروحه هیچگونه ایراد و دفاعی بعمل 
نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خود ارائه ننموده لذا مس��تند دعوی 
خواه��ان محمول بر صحت تلق��ی دادگاه خواهان را در دعوی اقامه ش��ده محق 
تش��خیص مس��تنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 95/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 3/800/000 ریال بابت هزینه دادرسی و واخواست سفته، همچنین 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس قرارداد بانکی 
از تاری��خ 91/3/27 تا زمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز پس از اب��الغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس 
 از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد.

محمدرضا محمدی جرقویه – رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
1014 در خصوص پرونده کالس��ه 92- 73 خواهان حس��ن قربانی دادخواس��تی 
مبن��ی بر مطالبه به طرفیت احمدرضا جعفری تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی 
ب��رای مورخ 92/3/28 س��اعت 17/30 تعیین گردیده اس��ت. با توج��ه به مجهول 
الم��کان ب��ودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر م��اده 73 قان��ون آیین 
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 نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمایید. در صورت 
 عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. 

شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
1015 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 91- 1926 خواه��ان فروزان کش��اورزی 

دادخواس��تی مبن��ی ب��ر مطالبه به طرفی��ت 1- اردش��یر رش��یدی 2- محمدقلی 
محمدی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 92/3/25 س��اعت 10/30 
صب��ح تعیین گردیده اس��ت. با توج��ه به مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاض��ای خواهان مرات��ب در جراید منتش��ر تا خوان��ده قبل از وقت رس��یدگی 
به این ش��عبه واق��ع در ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمایید. در صورت 
 عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. 

شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرائی 
1016 ش��ماره: 1293/91. به موجب رای ش��ماره 1722 تاریخ 91/10/3 حوزه 5 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه خسرو 
دهقان نش��انی محل اقامت مجهول المکان محکوم اس��ت به: محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ هشت میلیون و دویست هزار ریال بابت اصل خواسته و هفتاد هزار 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خس��ارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
چ��ک 131767025129-91/3/4 تا تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ 
اعالمی از س��وی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باش��د در حق خواهان 
حسین قمیان به نشانی اصفهان – خ چهارباغ پایین – کوچه پردیس – پ19 صادر 
و اعالم می گ��ردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد ودر صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند یا ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرائی 
1017 ش��ماره: 500/91. به موجب رای ش��ماره 886 تاری��خ 91/9/11 حوزه 23 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- 
علیرضا پایاب 2- براتعلی پایاب نش��انی محل اقامت مجهول المکان محکوم است 
ب��ه: رای بر محکومیت تضامن��ی خواندگان به پرداخت مبل��غ 50/000/000 ریال 
بابت اصل خواس��ته به انضمام هزینه دادرسی و خس��ارت تاخیر تادیه براساس 
ش��اخص بانک مرکزی از تاریخ سررس��ید مورخ 91/5/1 تا زمان وصول در حق 
محکوم له حس��ین لطیفی به نش��انی خ امام خمینی – ش��هرک قدس. )بابت وجه 1 
فقره س��فته به ش��ماره 831467(. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
ب��ه محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظ��رف ده روز مفاد آن را 
ب��ه موقع اج��را بگذارد یا ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به بده��د یا مالی معرفی 
کن��د که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د ودر صورتی که 
خ��ود را قادر به اجرای مف��اد اجرائیه نداند یا ظرف مهل��ت مزبور صورت جامع 
 دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. 

شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
1021 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 92- 230 خواهان محس��ن ابراهیم خانی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه 3 فقره س��فته به طرفیت رضا قاسمی معافی فرزند 
محمد تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز پنج شنبه مورخ 92/4/27 ساعت 
10/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی 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 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 



یادداشت

روبان قرمز

اکران خانگی 

هفت

»خاک و مرجان« در لبنان دوبله می شود   
کارگردان فیلم سینمایی »خاک و مرجان« برای دوبله فیلم به زبان عربی راهی لبنان شد. فیلم»خاک 
و مرجان« ساخته مسعود اطیابی به لبنانی دوبله می شود. مسعود اطیابی دراین باره به خبرگزاری 

هنر ایران گفت: قرارداد دوبله فیلم  با استودیوی آدیو رجیو پروداکشن در لبنان بسته شد.

5

»نون شب« برای اصفهان 
تولید فیل��م تلویزیونی »نون ش��ب« در 
اصفهان پایان یافت. تهیه کننده این فیلم 
تلویزیونی گفت: این فیلم۹۰ دقیقه ای که 
برای پخش از شبکه های تلویزیونی آماده 
شده است.  محمد محمدی افزود: در این 
فیلم تلویزیون��ی که در ش��هر اصفهان 
فیلمبرداری شده، سرگذش��ت و وقایع 
پیش روی زندگی مرد مکانیکی که برای 
تأمین پول تالش می کند را به تصویرکشیده شده است.  وی ادامه داد: در 
فیلم سینمایی »نون شب« سیروس همتی، بابک انصاری، کیمیا باباییان، 
علیرضا شیخ االسالم، کاظم افرندنیا، دنیاحیدری و... ایفای نقش می کنند. 
تهیه کننده این فیلم تصریح کرد: هادی رحیمی کارگردان، حمید امینی 
نویسنده، امیر معقولی تصویربردار و سعید یاردوستی مدیرتولید، این فیلم 

هستند.

نمایشنامه نویسی در تاالر هنر
دوره آموزشی نمایشنامه نویسی مقدماتی 
با حضور س��عید محس��نی در تاالر هنر 
اصفهان تشکیل شد. این دوره به آموزش 
مبانی نمایشنامه نویسی،  آشنایی با سبک 
های نمایش��نامه نویس��ی و آش��نایی با 
شخصیت پردازی در نمایشنامه اختصاص 
دارد. دیال��وگ نویس��ی،  زم��ان و مکان 
دراماتیک و فضاسازی از دیگر مباحث این 

دوره آموزشی است که هنرجویان به فراگیری آنها می پردازند. 
 هنرجوی��ان و عالقه من��دان م��ی توانند جهت ثب��ت ن��ام در دوره های 
نمایشنامه نویسی و سایر دوره های بازیگری و کارگردانی تا پایان خرداد ماه 

به تاالر هنر اصفهان واقع در میدان الله مراجعه کنند. 

مازیار فالحی در اصفهان
مازیار فالحی طی روزها دوم و سوم خرداد 
س��ال جاری در اصفهان به اجرای برنامه 
خواهد پرداخت. این کنسرت قرار است در 
مجتمع آموزشی و فرهنگی شیخ بهایی 
برگزار ش��ود و ف��روش بلی��ت آن از روز 

دوشنبه ۲۳ اردیبهشت آغاز شد.  
از فعالیت های هنری فالحی می توان به: 
ساخت موسیقی متن، ترانه ها وخوانندگی 
فیلم های دو راه حل برای یک مسأله )به سفارش یونیسف(، مدرسه ای برای 
دیگران، نبش قلب، ققنوس )تلویزیون(، تیتراژ سریال لحظه دیدار، فیلم های 
به دنبال خوشبختی، دلواپسی، بی ستاره، سر سپرده، تیتراژ فیلم سینمایی 

دختران، سریال قلب یخی، فیلم سینمایی پروانگی اشاره کرد. 

 »رسوایی«،»برف روی کاج ها« را
کنار زد 

مدیر سینما قدس اصفهان گفت: فروش 
»برف روی کاج ها« در اصفهان یک سوم 

فیلم »رسوایی« ده نمکی نیز نیست.
منصور نورپور گف��ت: فروش »برف روی 
کاج ه��ا« در اصفه��ان متوس��ط بوده و 
در مقایس��ه با فیلم »رس��وایی« خیلی 
کمتر فروش داش��ته اس��ت. وی افزود: 
اقبال مخاطب عام به فیلم های ده نمکی 
همچنان خوب است و فیلمی مانند »برف روی کاج ها« نیز نتوانست رقیب 

خوبی برای این فیلم باشد. 

فیلم سینمایی»یک پذیرایی ساده« به تهیه کنندگی و کارگردانی مانی 
حقیقی توسط پخش دنیای هنر در سراسر کشور عرضه شد. گفتنی است 
که در لوح فشرده این فیلم آنونس فیلم هایی نظیر من و زیبا، آدم آهنی، 
بوس��یدن روی ماه، و... دیده می ش��ود. از بازیگران آن می توان به: ترانه 
علیدوس��تی، مانی حقیقی، سعیدچنگیزیان، اس��ماعیل خلج و صابر ابر 
اشاره کرد.  خالصه داستان: در جاده ای کوهستانی در فضایی زمستانی در 

سرزمینی جنگ زده، زن و مردی بین 
رهگذران پول پخش می کنند.  این 
فیلم در سی امین جشنواره فیلم فجر 
حضور داش��ته و کاندیدای بهترین 
کارگردانی و کاندیدای بهترین بازیگر 
نقش اول زن از این جش��نواره شده 
است. همچنین مانی حقیقی برنده 
دیپلم افتخار بهترین کارگردانی برای 
این فیلم از شش��مین جشن انجمن 
منتقدان در سال ۹1 نیز شده است. 

اکران نو با فیلم های کهنه
گروه فرهنگ - اکران س��ینماهای کش��ور در نیمه بهار با 
جایگزینی آثار جدید ب��ه جای فیلم هایی ک��ه هنوز به کف 
فروش نرسیده اند، نو شدنی را تجربه می کند که بیش از هر 
چیز متکی بر جذابیت آثار صندوق خانه ای اس��ت و نشانی از 

پویایی تولید در سال ۹1 ندارد. 
فهرست پنج فیلم انتخاب شده از سوی شورای صنفی نمایش 
برای اکران س��ینماها در نوروز ۹۲ این نوید را می داد که در 
روندی حرفه ای مخاطب بتواند با آثار جدید و به روز سینمای 
ایران که در طول سال ساخته شده و در جشنواره فجر شرکت 
کرده اند، بر پرده سینماها دیدار کند. ترکیب مذکور این نوید 
را هم می داد که چه بسا بتوان این روند عادی را که به هزاران 
دلیل برای س��ینمای ما غیر عادی ش��ده! به کلیت اکران در 
طول س��ال نیز تعمیم داد و از خالل آن به ی��ک اکران پویا و 
تازه از تولیدات جدید و به روز رسید که در آن کمتر نشانی از 

فیلم های تاریخ گذشته و پشت خط اکران مانده باشد. 
اما این شروع خوب برای رسیدن به کمترین زمان از تولید به 
اکران فیلم ها، با رسیدن به زمان تغییر اکران و جابه جایی ها 
مثل قطاری که از ریل خارج شده باشد، دوباره به همان مسیر 
سنگالخی همیشگی خود بازگشت و فیلم هایی که پشت خط 
اکران مانده و در طول سال گذشته بارها صحبت اکران آنها 
در مقاطع مختلف بود، به ترتیب جای خود را بر پرده نمایش 

گرفتند. 
حاال این سؤال پیش می آید که اگر در سینمای ما این امکان 
وجود دارد که فیلمی در روندی عادی و معلوم تولید شده و در 
کمترین زمان ممکن بدون حاشیه و جدل از تولید به اکران 
برس��د و به گفته بهتر روندی پویا و به روز از تولید به مصرف 
داشت باشد، چرا این شرایط شامل حال همه آثار نمی شود؟  
س��ینمای ایران ش��اهد این معضل بوده که وقتی فیلم های 
حرفه ای و ج��دی که متأثر از روح زمان خ��ود و گویای حال 
و هوای فیلمس��از در یک مقط��ع زمانی خاص هس��تند در 
زمان خود دیده و شنیده نمی شوند، عواقبش نه فقط دامان 

سینماگر، بلکه دامان سینمای ایران را می گیرد.  
با توجه به موارد اشاره شده و بازگش��ت دوباره روند اکران به 
سیستم تعویق و تأخیر در نمایش آثار جدید و به روز سینمایی 
که جدی و قابل بحث هستند و پناه بردن به نمایش فیلم هایی 
که با کج سلیقگی در زمان خود دیده نش��دند در کنار اکران 
فیلم های جدید ضعیف و سطحی آن هم برای نمایش پویایی 
کاذب، سینمای ایران حکم همان قطاری را دارد که چاره ای 
جز حرکت بر دور باطل و سنگالخی تکرار اشتباهات گذشته 
خود ندارد که سرانجامش از امروز پیداست... اما پرسش مطرح 

شده همچنان باقی است! 

 »ب��رف روی کاج ها« اولین س��اخته 
جمال
س��ینمایی پیم��ان مع��ادی اس��ت؛  نوروز باقری

نوش��تن  هنرمن��دی ک��ه س��ابقه 
فیلمنامه هایی چ��ون »کافه س��تاره« را در کارنامه دارد، اما با 
حضور در دو فیلم »درباره الی« و »جدایی نادر از سیمین« هر 

دو ساخته اصغر فرهادی، شناخته شد.
داستان »برف روی کاج ها« به برهه ای کوتاه از زندگی زوجی 
میانسال می پردازد که بعد از 14سال زندگی مشترک درگیر 
مشکالتی شده اند. رویا)با بازی مهناز افشار( معلم پیانویی است 
که به خاطر نگرانی از غیبت دوهفته ای یکی از ش��اگردانش، 
 پیگیر دلی��ل غیبت او می ش��ود اما ب��ه طور اتفاق��ی متوجه 
 می ش��ودکه این ش��اگرد با همسرش، علی)حس��ین پاکدل( 
رابطه ای مخفیانه دارد که منجر به جدایی موقت آنان و درادامه 
طالق غیابی رویا از علی می ش��ود. پس از ای��ن اتفاق، رویا که 
حال و روز خوشی ندارد، با برادر یکی از همسایه هایش به نام 
نریمان)صابراَبر( آشنا می شود و رفته رفته این دو به یکدیگر 
عالقه مند می ش��وند، اما در پایان با اظهار ندامت علی و طلب 
بخشش از رویا همه چیز به حالت اول برمی گردد و نریمان به 

امان خدا رها می گردد.
در مورد داس��تان فیلم، باید گفت ش��اید به اش��تباه این فیلم 
در دس��ته فیلم های با موضوع »خیانت« ق��رار گرفته؛ چرا که 

بینندگان این فیلم کاماًل متوجه سیر داستان و زمان ورود مرد 
جدید به زندگی شخصیت اصلی می شوند و هیچ اتفاق خارج از 

شرایط معمولی در داستان فیلم اتفاق نمی افتد.
»برف روی کاج ها« از هم��ان آغاز و مواجهه با اس��م فیلم، به 
واسطه همین پیش��ینه، حس و حال خاصی ایجاد می کند که 
در ادامه کلیت روند فیلم می تواند پاسخ مناسبی به این حس و 
انتظار ایجاد شده بدهد. فیلم داستان رکودی است که زندگی 
زوج محوری بعد از 14سال دچارش شده و با یک رفتار عام، این 

رکود خود را نشان می دهد.
هرچند این رفتار ناخوش��ایند واکنشی اس��ت به رابطه ای که 
درست پیش نمی رود، رابطه ای در سراشیبی سقوط، رابطه ای 
ناکافی حداق��ل برای یک ط��رف ماجرا )علی( که به ش��کلی 
عام، کلیش��ه ای و تکراری ش��ده – همان طور ک��ه در روابط 
اجتماعی واقعی از گذش��ته تا حال و آین��ده در جغرافیاهای 
مختلف اتفاق افتاده، می افتد و خواهد افتاد – اما تالش شده با 
شخصیت پردازی ظریف کاراکترها، ویژه کردن آنها از آدم های 
متداول و تکراری و انگیزه هایشان به نوعی این رفتار بر بستری 

جدید، وجوهی متفاوت و خاص پیدا کند.
رویا و علی زوجی هستند با اختالف س��نی که این ویژگی در 
فیزیک ظاهری آنها نمود باورپذیری پیدا کرده، بدون آنکه به 
آن تأکید شود. در عین حال که این تصویر می تواند کدی باشد 

از نوع نگاه و رفتارشناس��ی علی، تا گرایش و رابطه او با شاگرد 
کالس پیانوی رویا )نسیم( را باورپذیر جلوه دهد. عالوه بر این، 
در سکانس مهم و تعیین کننده ابتدایی نیز یک کد کاربردی در 
ارتباط با علی ارایه می شود که در عین واقعی بودن این رفتار 
در موقعیت چیده شده ابتدایی، پس از بروز بحران در رابطه رویا 

و علی هم می تواند کلیدی باشد.
»برف روی کاج ها«که برخ��الف عکس ها و تبلیغاتش فیلمی 
است سیاه و س��فید، پیش از هر چیز درامی است بسیار ساده 

و اتفاقاً نسبتاً کم نقص که با 
شخصیت پردازی مناسب و 
اجرای غیرتصنعی اش)الاقل 
در بازی ها( می تواند رضایت 
عموم��ی را ب��رای مخاطب 
جدی و عادی سینما فراهم 
آورد. فیلمنامه خطی و روان 
»ب��رف روی کاج ه��ا« ک��ه 
برهه ای کوتاه از زندگی یک 
زوج را با تأکید بر شخصیت 
زن نمایش می دهد، در کنار 
فضاس��ازی حس��ی کار که 
عالوه بر تأکی��دی که حتی 
درعن��وان فیلم نی��ز وجود 
دارد، درجای ج��ای و بطن 
فیلم جلوه کرده، می خواهد 

با بهره گیری حداکثری ازتصویر و حداقل گفتارمتن، به اثری 
سینمایی با ویژگی های رومانتیک و شاعرانگی زنانه دست یابد 

و در این امر البته نسبتاً هم موفق است.
تناقض عظیمی که در»برف روی کاج ها« وجود دارد، این است 
که از یک سو این فیلم سیاه و سفید با داستان ساده اش ادعای 
نوعی آوانگاردیسم در سینما را در سر می پروراند و از دیگرسو 
تنها نمونه ای نس��بتاً موفق از تجربیاتی است که درچندسال 
گذشته درسینمای ما بسیار صورت گرفته و اتفاقاً معادی که 
س��ابقه همکاری با اصغرفرهادی را نیز در کارنامه اش دارد، به 
نوعی در مرکز این تجربیات کمینه گرا در داس��تان پردازی و 

روایت قرار داشته است.
چنین تناقضی در برخورد س��اده انگارانه با داستان و موضوع 
محتوایی و برخورد دقیق و سختگیرانه با تصویر و موضوع فرمی 
فیلم نیز به چشم می آید و عماًل ما را به گفتمان اصلی این متن 

با فیلم موردنظر می رساند.

درباره فیلم جنجالی پیمان معادی 

برف روی کاج های سینما قدس نشست
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ساموئل جکسون 
رییس جمهور آمریکا

مهدی هاشمی در 
فیلم  تبلیغاتی پدر

ساموئل ال جکسون، بازیگر آمریکایی در یک فیلم جدید در نقش رییس جمهور 
آمریکا ظاهر می شود.  این فیلم انگلیس��ی زبان را جالماری هالندر کارگردان 
فیلم فنالن��دی »انتقاالت نادر« در س��ال ۲۰1۰ کارگردان��ی می کند. پتری 
جوکرانتا تهیه کننده همان فیلم نیز از تهیه کنندگان فیلم است. داستان این 
فیلم درباره یک پسر 1۳ ساله فنالدی است که شب را در یک جنگل محلی و در 
فضای باز می خوابد تا به خودش ثابت کند که مرد شده است، اما وقتی هواپیمای 
رییس جمهور آمریکا با خرابکاری تروریست ها در این جنگل سقوط می کند، 
او و رییس جمهور آمریکا باید برای نجات جان خودشان به سختی تالش کنند.  
ساموئل ال جکسون متولد 1۹48 در واشنگتن، در فیلم های مشهوری چون 
»ژوراسیک پارک«، »قصه عامه پسند« و »سه ایکس« ظاهر شده است. او بارها 

نامزد دریافت اسکار، گلدن گلوب و بفتا شده است.

در روزهای آینده و با اعالم رسمی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 
توسط ش��ورای نگهبان تبلیغات نامزدها آغاز می شود. در این میان انتشار 
اخبار ضد و نقیض در مورد سازندگان فیلم های انتخاباتی نامزدها ادامه دارد.

اما مهدی هاشمی در مدت اخیر بیکار ننشس��ته و با استقرار در ساختمان 
هیأت امنای دانشگاه آزاد جلسات مختلفی را با عناصر سیاسی و اقتصادی 
برگزار کرد و پس از ثب��ت نام پ��درش در انتخابات نیز نق��ش محوری در 
فعالیت های تبلیغاتی او برعهده دارد. هنوز مهدی هاشمی کارگردان فیلم 
تبلیغاتی پدرش را انتخاب نکرده، اما در سال 84 رسول صدر عاملی و کمال 
تبریزی ساخت فیلم تبلیغاتی هاش��می را برعهده داشتند که به ویژه فیلم 
ساخته شده توس��ط کمال تبریزی نقش قابل توجهی در ایجاد رأی منفی 

برای هاشمی به همراه داشت.

خالق طنز و تلخی توامان 
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - ماریو مونیچلی متولد مه 1۹1۵ کارگردان و فیلمنامه نویس ایتالیایی 
 بود. او به همراه لوئیجی کومنچینی و دینو ریس��ی از اس��تادان ژان��ر کمدی ایتالیایی 
بود. مونیچلی یکی از برجس��ته ترین فیلم س��ازان دوران پس از جنگ ایتالیا به ش��مار 

می رفت.
او بیش از ۷۰ فیلم سینمایی را کارگردانی کرد. از معروف ترین فیلم های این کارگردان 
می توان به توتو به رم می رود، دردس��ر بزرگ در خیابان مدونا، پدران و پسران، جنگ 
بزرگ، دوستان من و مرحوم ماتیا پاسکال اشاره کرد. شیوه فیلم سازی مونیچلی ترکیبی 
از طنز، انتقاد و تلخی بود. او افزون بر ساخت کمدی های واقع گرایانه، چندین فیلم جدی 

را نیز کارگردانی کرد.
مونیچلی در س��ال 1۹1۵ در خانواده ای هنرمند در ایالت توس��کانی زاده شد. پدرش 
روزنامه نگار و برادرش مترجم و نویسنده بود، اما او از دوست نمایشنامه نویسش »جاکومو 

فورتزانو« تأثیر پذیرفت و از طریق او با س��ینما آشنا شد. او پس از آنکه تحصیالت خود 
را در دانشگاه های پیزا و میالن در رشته های ادبیات و فلسفه به پایان رساند، چند فیلم 
غیرحرفه ای ساخت. سپس بین س��ال های 1۹۳۵ به مدت سه سال دستیار کارگردان 
آگوستو جنینا بود. از سال 1۹4۰ تا 1۹4۹ به همراه استنو به فیلمنامه نویسی پرداخت 
که حاصل آن بیش از 4۰ فیلم نامه بود. مونیچلی نخس��تین فیلمش را در سال 1۹۳۵ 
کارگردانی کرد که فیلمی صامت با نام »پسران خیابان پال« بود. او پس از آنکه هفت فیلم 
کمدی با همکاری استنو ساخت، از سال 1۹۵4 به طور مستقل به فیلم سازی ادامه داد.

فیلم سازی او در ژانر کمدی تلخ در سبک نئورئالیسم، در سال های پس از جنگ جهانی 
دوم شکل گرفت. او در طول دوران فعالیتش جوایز س��ینمایی بسیاری دریافت کرد و 
سه بار نامزد دریافت اسکار بهترین فیلم خارجی برای فیلم های جنگ بزرگ )1۹۵۹(، 
برنامه ریز )1۹۶۳( و دختری با هفت تیر )1۹۶8( شد. مهم ترین جایزه های سینمایی 

او شامل جایزه ش��یر طالیی از جش��نواره فیلم ونیز برای فیلم جنگ بزرگ )1۹۵8(، 
جایزه دستاورد یک عمر فعالیت هنری از جشنواره ونیز و سه بار جایزه خرس نقره ای از 
جشنواره فیلم برلین هستند. یکی از ساخته های این کارگردان با نام بورژوای کوچک 
کوچک )1۹۷۷( در جش��نواره جهانی فیلم تهران به نمایش در آمد و مورد اس��تقبال 

قرار گرفت.
مونیچلی بازیگرانی همچون مارچلو ماسترویانی، ویتوریو گاسمن، کلودیا کاردیناله و 
ویتوریو دسیکا را به سینمای ایتالیا و جهان معرفی کرد. همچنین او بارها با کمدین های 

برجسته ای مانند توتو و آلبرتو سوردی همکاری کرد.
ماریو مونیچلی س��رانجام در ۲۹ نوامبر ۲۰1۰ خودکش��ی کرد. او که چند روز پیش از 
خودکشی برای درمان سرطان در یکی از بیمارستان های رم بستری شده بود، خود را 

از پنجره اتاق اش در طبقه پنجم بیمارستان به بیرون پرت کرد و بالفاصله درگذشت. 

»گذشته« س��اخته اصغر فرهادی پروانه نمایش گرفت. این فیلم 
درحالی برای اکران در س��ینماهای تهران آماده می ش��ود که روز 
یکشنبه برای اولین بار در جشنواره فیلم کن روی پرده خواهد رفت.

خبرگزاری ها به نقل از روابط عمومی س��ازمان سینمایی از اکران 

»گذشته« در چهارشنبه همین هفته خبر دادند.
علی سرتیپی، مدیر بخش داخلی »گذشته« در گفتگو با بانی فیلم 
اعالم کرد: فیلم گذشته قطعاً در چهارشنبه هفته آینده روی پرده 
نخواهد آمد. سرتیپی درخصوص دلیل تعویق اکران این فیلم گفت: 

نسخه ای که از گذشته در اختیار داریم نسخه مخصوص بازبینی 
است و هنوز نسخه اصلی به دستمان نرسیده، به همین دلیل چون 
تا زمانی که نسخه اصلی گذشته به دستمان نرسیده، نمی توانیم این 
فیلم را اکران عمومی کنیم. مدیرعامل فیلمیران همچنین گفت: 
حتی یک پالن از گذشته حذف نخواهد شد و نمایی در فیلم وجود 

ندارد که قابل نمایش در ایران نباشد.
سرتیپی ابراز امیدواری کرد، فیلم »گذشته« تا دو هفته دیگر اکران 
عمومی شود. مدیر پخش دفتر فیلمیران درباره برنامه ریزی برای 
اکران فیلم سینمایی»گذشته« به فارس گفت: ما تالش می کنیم 
تا در اولین فرصت فیلم را در س��ینماهای تهران و شهرس��تان به 

نمایش درآوریم.
وی در پاسخ به این سؤال که برای نمایش فیلم با سرگروه سینمایی 
خاصی صحبت شده است یا خیر، گفت: فیلم قابلیت مناسب برای 
جذب مخاطب را دارد و سرگروه خاصی برای نمایش فیلم در نظر 
نگرفتیم. در حال آماده س��ازی فیلم هس��تیم و قصد داریم هر چه 

سریع تر فیلم را در ایران به نمایش بگذاریم.
س��رتیپی درباره امکان نمایش فیلم در س��الن های سینما گفت: 
فیلم س��ینمایی گذش��ته را به ۳۵ میلی متری تبدیل می کنیم تا 
امکان نمایش فیلم در سینماهای مختلف وجود داشته باشد. البته 
در سالن هایی که به سیستم دیجیتال مجهز است فیلم به صورت 

دیجیتال به نمای��ش درخواهد آمد، این در حالی اس��ت که روابط 
عمومی سازمان سینمایی اعالم کرد با موافقت وزارت ارشاد فیلم 
سینمایی »گذشته« آخرین س��اخته اصغر فرهادی از هفته آینده 
در سینماهای تهران اکران می شود. بر اساس این گزارش با صدور 
پروانه نمایش فیلم »گذشته« در نشست فوق العاده شورای اکران 
موافقت به عمل آمد. همچنین همزمان با آغاز جشنواره فیلم کن و 
طی روزهای آینده فیلم »گذشته« برای خبرنگاران و نویسندگان 
س��ینمایی به طور اختصاصی به نمایش گذاش��ته خواهد شد که 
جزئیات آن متعاقباً به آگاهی خواهد رسید. سخنگوی شورای صنفی 
نمایش نیز از اکران قطعی فیلم »گذشته« اصغر فرهادی در ایران در 

یک هفته آینده خبر داد.
حبیب کاوش در گفتگو با ایسنا، درباره  وضعیت اکران »گذشته« در 
ایران بیان کرد: فیلم در وزارت ارشاد دیده شده و برخی از دوستان 
شورای صنفی نمایش آن را تماشا کردند. وی افزود: فیلم جدید اصغر 
فرهادی اثری بسیار زیبا و درخور توجه است. معتقدیم »گذشته« 
فیلمی افتخاربرانگیز است؛ چون اگرچه در خارج از کشور تهیه  شده، 
اما نویسنده، کارگردان،  بازیگر و فیلمبردار آن ایرانی هستند.کاوش 
درباره  زمان قطعی اکران فیلم فرهادی نیز بیان کرد: »گذشته« در 
اولین فرصت و در کمتر از هفت ، هش��ت روز آینده در سینماهای 

کشورمان اکران خواهد شد. 

 چرا اکران »گذشته« فرهادی، در ایران به تعویق افتاد؟

حتی یک پالن 
از گذشته حذف 

نخواهد شد و نمایی 
در فیلم وجود 
ندارد که قابل 

نمایش در ایران 
نباشد

SMS

»یک  پذیرایی  ساده«  در  شبکه
 نمایش  خانگی

تناقض عظیمی که 
 در»برف روی 

کاج ها«  وجود دارد، 
این است که این 

 فیلم سیاه و سفید با
 داستان ساده اش

ادعای نوعی 
 آوانگاردیسم 

در سینما را در سر 
می پروراند



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 شروین طلوعی، تنها اصفهانی 
در ترکیب تیم ایران

مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا از تاریخ ۱۲ لغایت ۲۰ خرداد 
ماه سال جاری در شهر شانگهای چین برگزار خواهد شد که بر این 
اساس، فدراسیون شمش��یربازی ترکیب خود را بر اساس رنکینگ 
ورزشکاران و پس از برگزاری مس��ابقات جایزه بزرگ مشخص کرد. 
بر این اساس، در اسلحه اپه علی یعقوبیان، محمد اسماعیلی و حامد 
صداقتی پیراهن تیم ملی را برتن کردند. در اس��لحه س��ابر مجتبی 
عابدینی، محمد فتوح��ی، علی پاکدامن و محم��د رهبری انتخاب 
 شدند و در اس��لحه فلوره نیز ش��روین طلوعی، علی ادهمی وحامد 

صیاد قنبری ملی پوش شدند. 

باشگاه پرسپولیس با  ابراهیم زاده 
وارد مذاکره شد

پس از نظر سنجی های مختلفی که در مورد انتخاب سرمربی جدید 
پرسپولیس از سوی محمد رویانیان صورت گرفت و همچنین گفتگو 
با پیشکسوتان این باش��گاه، یکی از گزینه هایی که به عنوان بهترین 
گزینه برای سرمربیگری پرسپولیس به رویانیان تأکید شد، منصور 
ابراهیم زاده به دلیل اخالق خوب و حتی حضورش در بین ۱6 مربی 
جهان بود. از همین رو، رویانیان س��عی کرد تا با این مربی نام آش��نا 
وارد مذاکره شود که باالخره ظهر پنجشنبه در تماسی تلفنی توسط 
نماینده تام االختیارش ب��ا ابراهیم زاده که در کربال به س��ر می برد، 
صحبت کرد. با توجه به صحبت های مفی��د طرفین، حضور منصور 
ابراهیم زاده در پرسپولیس بسیار نزدیک و تقریباً قطعی شده است. 
البته قرار است رویانیان با اعضای کمیته فنی و هیأت مدیره نیز در 

این خصوص گفتگو کند.

ورود بانوان به ورزشگاه های 
عربستان آزاد می شود

احمد عید به شبکه العربیه گفت: با فراهم شدن شرایط، از این پس 
زنان می توانند در بخش خانوادگی دو استادیوم امیر عبداهلل فیصل 
و ملک عبداهلل جده حضور داشته باشند. رییس فدراسیون عربستان 
تأکید کرد: باید امکانات الزم برای حضور خانواده ها در استادیوم ها 
فراهم شود.وی افزود: آماده کردن ورودی و خروجی های مخصوص 
برای زنان و امکانات دیگر که جدا از دیگر بخش ها باشد، الزمه اجرای 

طراح ورود خانوادگی به استادیوم های عربستان است.

تمرین تیم ملی تعطیل شد
ملی پوش��ان فوتبال کشورمان که از س��اعت ۱۰ صبح پنجشنبه به 
مدت یک س��اعت و نیم زیرنظر کارلوس کی روش تمرینات خود را 
برگزار کرده بودند، بنابه نظر کادر فن��ی بعد از ظهر تمرین نخواهند 
داشت و به اس��تراحت خواهند پرداخت.کارلوس کی روش به همراه 
سایر افراد کادرفنی دس��تور تعطیلی تمرین بعد از ظهر  تیم ملی را 
صادر کردند.تیم ملی فوتبال کشورمان از روزهای گذشته تمرینات 
خود را برای بازی دوس��تانه مقابل عمان و سه مس��ابقه باقیمانده از 

رقابت های مقدماتی جام جهانی ۲۰۱4 آماده می کند.

 آغاز به کار مدارس دوومیدانی 
در تابستان سال جاری

عبدالرسول یزدی زاده، رییس هیأت دوومیدانی استان اصفهان گفت: 
این مدارس تابستان برای نونهاالن و نوجوانان ایجاد و آموزش های پایه 
و اصولی این رشته در این مدارس تدریس می شود. وی اضافه کرد: با 
تربیت دونده های نونهال و اجرای برنامه های آموزشی ویژه در حال 
تقویت رشته دو و میدانی در اصفهان هستیم.  رییس هیأت دو و میدانی 
اصفهان با اشاره به این که این رشته در بخش پایه در حال توسعه است، 
اظهار داشت: شهرستان های مختلف استان دارای ظرفیت های خوبی 

به لحاظ دونده های سرعتی و قهرمانان پرش و پرتاب هستند.

 پیروزی نوشاد عالمیان
برابر نماینده پرتغال

پس از حذف نیم��ا عالیمان، حمیدرضا طاهرخان��ی و مهران احدی 
 در بخ��ش انفرادی م��ردان در مرحل��ه حذفی پنج��اه دومین دوره 
رقابت های قهرمانی جهان، نوش��اد عالمیان ستاره تنیس روی میز 
ایران از روز سوم رقابت های جهانی، مسابقات خود را آغاز کرد و در 

مصاف با آندره سیلوا از پرتغال 4 بر ۲ پیروز شد.

ماهان از سد نماینده اردن گذشت
چهاردهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا در شهر 
دهوک عراق پیگیری شد و تیم فوالد ماهان یکی از نمایندگان ایران 
مقابل AFU اردن به میدان رفت و موفق شد9۰ بر 8۱ این تیم را از 

پیش رو برداشته و سومین برد خود را جشن بگیرد.

در تیم ملی باید خانه تکانی 
صورت گیرد

فرشید طالبی/مدافع تیم سپاهان
مطمئن باش��ید اگر به جام جهانی صعود کنیم، فق��ط به دلیل دعای 
خیر مردم اس��ت. اگر بخواهیم از روی نظم و قانون صحبت کنیم، تیم 
ملی ش��رایطش را ندارد. باید بگویم که فوتبال باشگاهی ما با فوتبال 
ملی تفاوت دارد. در تیم مل��ی مان ۱6 بازیکن 
از استقالل و پرسپولیس دعوت شده اند! باید 
تفک��ر در تیم ملی عوض ش��ود و خانه تکانی 
اساس��ی صورت گیرد. مربی تی��م ملی مربی 
بزرگی است، ولی دو س��ال است که نتوانسته 
فوتبال را به ش��رایطی خوب سوق دهد 
و مطمئن باشید در بازی با استرالیا 
فقط یک معجزه رخ داد؛ همیش��ه 
 که نباید منتظر معج��زه بمانیم. 
خیلی ها می گویند فوتبال ایران 

پسرفت کرده است.

6
ایران، آمریکا را 6تایی کرد

تیم کشتی آزاد ایران در نخستین دیدار خود در چارچوب رقابت های حفظ کشتی در المپیک با عنوان 
»نبرد روی ریل«،  بامداد پنجشنبه به وقت تهران در نیویورک به مصاف تیم آمریکا رفت و با نتیجه شش بر 
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اشتباهات داوری 
زیاد است

تکلیف ذوب آهن را 
سریع تر روشن کنید

تیم بسکتبال فوالد ماهان در چهارمین رقابت خود در جام باشگاه های غرب 
آس��یا برابر ای اس یو اردن قرار گرفت و در حالی که در نیمه اول نتیجه را به 
حریف واگذار کرد، در پایان بازی توانست پیروزی را به نام خود کند. محسن 
صادق زاده در خصوص ای��ن دیدار گفت: ب��ا توجه به دیداره��ای قبلی تیم 
اردن ش��ناخت کامل و جامعی از این تیم داش��تیم و با طراحی تاکتیک های 
خاصی در برابر این تیم حاضر شدیم. وی ادامه داد: تیم اردن تیمی قدرتمند 
بود که در دو ب��ازی اخیر خود در برابر دهوک و ش��انفیل نمای��ش زیبایی را 
از خود ارایه داده بود. م��ا نیز با برنامه ای که داش��تیم توانس��تیم در کوارتر 
 س��وم بازی را در دس��ت گرفته و پیروز این دیدار ش��ویم. صادق زاده گفت: 

امیدوارم با درخشش بازیکنان تیمم، در جایگاه اصلی خود قرار بگیریم.

خسرو ابراهیمی، مدیر عامل باش��گاه ذوب آهن گفت: هنوز هیچ چیزی برای 
ما مشخص نیس��ت و ما از فدراس��یون انتظار داریم هر چه سریع تر تکلیف 
بازی پلی آف را روشن کند. از فدراسیون فوتبال انتظار داریم هر چه سریع تر 
 تکلیف بازی پلی آف را روشن کند تا تیم ذوب آهن از حالت بالتکلیفی در بیاید. 
هم اکنون تیم ما در  حال تمرین روزانه است، اما معلوم نیست این تمرینات تا 
چه زمانی می خواهد ادامه پیدا کند؛ چون با این روند یک حالت فرسایشی به 
وجود می آید و بازیکنان ما از نظر روانی و بدنی تحلیل می روند. وی با بیان این 
که نقل و انتقاالت باید بعد از آخرین بازی در لیگ انجام شود، گفت: هم اکنون 
هر گونه نقل و انتقالی در تیم ها غیر قانونی است و اگر انتقالی به طور رسمی به 

ثبت برسد ما بدون شک به این موضوع اعتراض خواهیم کرد.

تورس: این می توانست تنها شانس ما باشد
 فرناندو تورس اولین گل بازی را در دیدار چلسی و بنفیکا در فینال 
لیگ اروپا به ثمر رساند. بازیکن اسپانیایی در این باره اظهار داشت: 
واقعاً می خواستیم قهرمان لیگ اروپا شویم. شاید به خاطر این که 

این تنها شانس ما برای این کار بود.

 از اخراج مانچینی تعجب نکردم
ماری��و بالوتلی اع��الم کرد ک��ه از اخ��راج روبرتو 
مانچینی از باش��گاه تعجب نکرده است. مانچینی 
پس از سه س��ال و نیم فعالیت در باشگاه، به دلیل 
برآورده نکردن اهداف آن از سمت خود برکنار شد.

 قهرمانی مهم است، نه گلزنی
گونزالو هیگواین که خ��ود را برای دیدار مهم جمعه 
ش��ب در فینال کوپ��ا دل ری آماده می کن��د، اظهار 
داشت: اگر جام قهرمانی اس��پانیا را به دست آوردم 

دیگر این که چه کسی گل ها را می زند مهم نیست. 03

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 1038   |  May  18  ,2013  |  8 Pages 

در این دور که با چند شگفتی همراه بود، تنها نماینده ایران یعنی 
استقالل در دوبی مقابل الش��باب، حریف اماراتی خود با برتری 
پرگل 4 بر ۲ نیم��ی از راه صعود را با موفقیت ط��ی کرد تا آبی ها 
در صورت کس��ب نتیجه الزم در بازی برگشت، برای اولین بار در 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا )با شکل جدید( به جمع هشت تیم 
برتر آسیا راه پیدا کرده باش��ند. البته پیش از این، امیر قلعه نویی 
که به تازگی با استقالل قهرمانی لیگ برتر را جشن گرفته، همراه 
با س��پاهان به این مرحله راه یافته بود تا این مربی یک بار دیگر با 

آبی های پایتخت به این افتخار بزرگ نایل شود. 
امیر قلعه نویی ش��امگاه چهارش��نبه پس از پی��روزی پرگل تیم 
استقالل ایران مقابل الشباب امارات، اظهار داشت: الشباب تیمی 
اس��ت که بازی های مقدماتی را به خوبی پشت سرگذاشت و در 

مسابقه پایانی خود در مرحله گروهی به پیروزی رسید. 
وی با ابراز خرسندی از به ثمر رساندن چهار گل توسط بازیکنان 
استقالل در نیمه دوم دیدار مقابل الشباب، افزود: البته نیمه اصلی 

مسابقه هنوز باقی مانده و در تهران باید از الشباب پذیرایی کنیم. 
س��رمربی تیم اس��تقالل با قدردانی از هواداران این تیم در شهر 
دوبی گفت: می دانستیم الش��باب تیمی حرفه ای است. آنها در 
نیمه نخست موقعیت زیادی نداشتند، اما با گل به رختکن رفتند. 
قلعه نویی افزود: اس��تقالل در نیمه دوم ش��جاعانه ب��ازی کرد و 

شجاعت بازیکنان عامل پیروزی در این مسابقه بود. 
وی تأکید کرد: البته بازی در تهران را باید نیمه دوم این بازی بدانیم 
و از این رو آن مسابقه از اهمیت بیش��تری برخوردار خواهد بود. 
وی درباره حمایت و حضور هواداران ایرانی در این مسابقه گفت: 
هواداران استقالل در دوبی واقعاً نقش یار دوازدهم را به خوبی ایفا 
کردند. اگر بازی در روز تعطیل برگزار می شد، ورزشگاه پر از ایرانی 
بود. سرمربی تیم استقالل از کیفیت زمین دیدار مقابل الشباب 
گالیه کرد و افزود: این زمین نسبت به بقیه زمین های امارات از 
کیفیت خوبی برخوردار نبود. قلعه نویی در پاسخ به این پرسش که 
آیا فکر می کرد استقالل در نیمه دوم چهار گل بزند، گفت: ما در 
نیمه اول در دقیقه ب��دی گل خوردیم؛ چرا که وقتی تیمی در آن 
دقایق گل می خورد تمرکز خود را به طور کامل از دست می دهد. 
وی اضافه کرد: بین دو نیمه به بازیکنان گوشزد کردیم که مراقب 
باشند گل دوم را دریافت نکنیم و اگر این اتفاق رخ دهد، می توانیم 
به الش��باب گل بزنیم که همین اتفاق افتاد. تیم فوتبال استقالل 
ایران شامگاه چهارشنبه در دیدار مقابل الش��باب امارات در دور 
رفت مرحله یک هش��تم نهایی لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا 
 با نتیحه 4 ب��ر ۲ به برتری رس��ید و راه صعود خ��ود را به مرحله 

یک چهارم نهایی هموار کرد.

نایب رییس هیأت مدیره باش��گاه ذوب آه��ن می گوید که با 
حفظ ترکیب فعلی تیم مدیریتی باشگاه، فرهاد کاظمی قطعاً 

در ذوب آهن می ماند.
مجید فیض بخشیان در گفتگو با ایسنا درباره وضعیت باشگاه 
ذوب آهن در پایان فصل دوازدهم لیگ برت��ر فوتبال، اظهار 
کرد: وضعیت از این بهتر نمی شود! اگر در همه بازی ها گل اول 
را می زدیم، برنده می ش��دیم، اما متأسفانه تا می خواستیم به 
خود بجنبیم گل می خوردیم. به هر حال در دو هفته  گذشته 

نتایج خوبی گرفتیم و به پلی آف رسیدیم.
وی درباره احتمال ایج��اد تغییر در کادر مدیریتی باش��گاه 
ذوب آهن گفت: هن��وز در این رابطه هی��چ تصمیمی گرفته 
نشده و مدیرعامل کارخانه باید تصمیم نهایی را بگیرد. برای 
فصل بعد تالش می کنیم در لیگ برتر بمانیم و برای قهرمانی 
بجنگیم. برای این هدف باید هم کادر فنی و هم کادر مدیریتی 
را تقویت کنیم. ش��اید در این بین خود من ه��م بروم تا فرد 

قوی تری جایگزین ش��ود. هدف همه ما کم��ک به مجموعه 
ذوب آهن است.

فیض بخش��یان ادامه داد: هنوز تکلیف هیأت مدیره باشگاه 
معلوم نیس��ت. فعال هم که تیم فوتبال م��ا در مرحله پلی آف 
است و هیچ تصمیمی نمی توان گرفت، اما با این حال از فرهاد 
کاظمی خواسته ایم که تیم را برای فصل بعد آماده کند. همه 
چیز به این صورت پیش می رود مگر ای��ن که در آینده اتفاق 

دیگری رخ دهد و مثال ترکیب هیأت مدیره تغییر کند.
نای��ب ریی��س هی��أت مدی��ره باش��گاه ذوب آه��ن درباره 
می��زان بده��ی این باش��گاه ب��ه ورزش��کارانش ه��م گفت: 
بازیکنان تی��م م��ا تقریب��اً 95 درص��د قراردادهایش��ان را 
گرفته اند و مطالبات ورزش��کاران س��ایر رش��ته ها هم مبلغ 
 ناچیزی اس��ت که ت��الش داریم در اس��رع وق��ت پرداخت 

کنیم. 
ما این نوید را می دهیم که در فصل آینده با قدرت وارد میدان 
می ش��ویم؛ چون دیگر خصوصی ش��ده ایم و قید و بندهای 
ش��رکت های دولت��ی را در پرداخت ها نداری��م و می توانیم 

بازیکنان خوب و نامی خریداری کنیم. 
وی در ادامه از تصمیم هیأت مدیره کارخانه ذوب آهن برای 
برگزاری مجمع این باشگاه خبر داد و افزود: فعال منتظریم که 
نظر اعضای هیأت مدیره کارخانه را درباره روند باشگاه داری 
جویا شویم. مدیرعامل جدید کارخانه قصد دارد که با قدرت 
تمام وارد عرصه شویم، ولی برای این کار تصویب هیأت مدیره 

کارخانه نیاز است.

قلعه نویی:

شجاعت بازیکنان استقالل، عامل پیروزی برابر الشباب
مجید فیض بخشیان:

نیمکت ذوب آهن دوباره دست فرهاد کاظمی 

داستان اختالف نظر میان 
گروه 
اداره کل ورزش  و جوانان و ورزش

هیأت فوتبال استان روز به 
روز شرایط حادتری به خود می گیرد. 

این ش��رایط حکم آب گل آلودی به خود گرفته که 
هر یک به نوعی قصد صید ماه��ی بزرگ تری دارد 
و این وسط چه بالیی سر ورزش و فوتبال این شهر 
می آید، البد خیلی مهم نیس��ت که فدای سرشان 
شده اس��ت. محمدرضا جواهری در قامت مدیرکل 
اداره ورزش و جوان��ان گالیه های پیشکس��وتان از 
عملکرد رییس هیأت فوتبال اس��تان و تحقیقاتی 
که خ��ود دراین زمین��ه انج��ام داده را دلیل اصلی 
عزم راس��خ خود برای انجام هر چه زودتر تغییرات 
در رأس فوتب��ال اس��تان بیان می کن��د. از طرفی 
ابرقویی نژاد هم به پش��توانه همین عملکرد که در 
قالب پاور پوینتی زیبا در آورده  خود را محق به ابقا 
می داند و اقدامات مدیرکل را حرکتی س��لیقه ای 

دانسته است. ابرقویی نژاد هم که می خواهد بیش 
از پیش حضور خود در این س��مت را در رس��انه ها 
موجه تر و مقبول تر نشان دهد، از جمالتی استفاده 
کرده که به زعم مدی��رکل، توهین ب��ه او و جامعه 
فوتبال اس��تان بوده و اوضاع را از چی��زی که بوده، 
بدتر کرده اس��ت. این موضوع را می ت��وان در البه 
الی ۱5دلیلی که مدیرکل به عن��وان دالیل اصلی 
خود برای ای��ن تغییرات در جمع رس��انه ها عنوان 
کرده اس��ت فهمید؛ جایی که م��ی گوید: » رییس 
هیأت فوتبال استان اصفهان ۱۱ سال در این هیأت 
امپراطوری کرده و متأسفم برای ورزشی که چنین 
ظرفیت باال ام��ا چنین مدی��ری دارد. در این میان 
برخی رس��انه ها ابرقویی نژاد را همراهی کردند. او 
به فوتبال و ورزش این استان توهین کرد و در یکی 
 از مصاحبه هایش در خص��وص برکناری اش گفت

آرزو بر جوانان عیب نیست و در مصاحبه دیگری هم 
گفت شتر در خواب بیند پنبه دانه! او با طرح چنین 

صحبت هایی من، ورزشکاران و ورزش استان را شتر 
فرض کرد، ما نیز به همین جهت به دنبال آیین نامه 

رفتیم، اما او به دنبال البی سیاسی رفت.«
جواهری که برای رونمایی از حکم برکناری رییس 
هیأت فوتبال استان نشس��ت، مطبوعاتی در دفتر 
 خود تشکیل داده بود. ابتدا از اتفاقات و فعالیت های

انجام شده در ورزش��گاه نقش جهان گفت و اعالم 
کرد که به زودی این پروژه با س��ه شیفت کاری به 
بهره برداری خواهد رسید و از مردم برای بازدید از 
عملکرد پیمانکار در این پ��روژه در یک روز خاص 
دعوت ک��رد. همچنین از تش��کیل مجمع خیرین 
ورزش��ی س��از به عنوان اقدام بزرگ و تاریخی در 
دوران مدیریت��ی خود در اصفهان نام ب��رد و بعد از 
اشاره گذرا به س��ایر عملکرد خود در این هشت ماه 
بالفاصله به سراغ اصل کالم و هدف اصلی تشیکل 
این جلسه اورژانسی رفت. جواهری به ضرس قاطع 
از برکن��اری قطعی رییس هیأت فوتبال اس��تان تا 

ظهر روز پنجش��نبه مورخ ۲6اردیبهشت ماه خبر 
داده است، نامه حمید سجادی، معاون وزیر ورزش 
به رییس فدراس��یون کفاش��یان مبنی بر برکناری 
رییس هیأت فوتبال اس��تان و انتخاب سرپرس��ت 
برای هیأت اس��تان اصفهان با هماهنگی اداره کل 
ورزش و جوانان استان  را به عنوان سند حرف های 
خود به رسانه ها نشان داد؛ نامه ای که مهر محرمانه 
بودن آن چش��م هر بیننده را به خود جلب می کند 
و این س��ؤال را در ذهن متبادرم��ی کند که چطور 
نامه ای با این اهمیت به تعداد خبرنگاران حاضر در 
نشست خبری زیراکس و بین این عزیزان توزیع می 
شود؟! البد خیلی دیگر کار از کار گذشته که توجه 

و حساسیت به این مسائل رنگ باخته است؛شاید.
جواهری حتی گفت��ه: »اجازه نمی ده��م اتفاقاتی 
که در هیأت فوتب��ال فارس و دیگر اس��تان ها رخ 
داد در اصفهان هم اتف��اق بیفتد. حضور افرادی که 
البی سیاسی دارند، ورزش را تخریب می کند. او به 
جامعه ورزش توهین کرد و من اجازه ادامه این روند 

را نمی دهم.«
تغییر یک رییس هیأت چه ربطی به مسائل سیاسی 
دارد، پاس��خی بود که جواهری درخصوص ارسال 
نامه برای به تعویق افتادن تغییرات در هیأت فوتبال 
تا بعد از انتخابات عنوان کرده است:» ابرقویی نژاد 
کیست که بخواهد با این ش��رایط بماند؟ او با البی 
رأی آورده و اکنون هم با البی به دنبال ماندن است. 
ابرقویی نژاد گفته است جواهری با نامه های جعلی 
به دنبال برکناری من اس��ت، م��ن کالش یا جاعل 
نیستم. من جنگجو نیس��تم، قانونی کار می کنم و 
تا زمانی که هس��تم نمی گذارم کس��ی به جای من 

تصمیم بگیرد.«
وی می گوید: »مدت یک ماه است که ابرقویی نژاد 
هر صحبت و تهمتی را در مورد هر فردی می زند و 
ما در این زمینه س��کوت کرده ایم ت��ا تنها از طریق 
قانون پیگیری کنی��م. در حال حاضر مس��تندات 
کاملی در مورد اتفاق��ات رخ داده در هیأت فوتبال 
استان اصفهان داریم و هر عزیزی که اعتراض دارد، 
می تواند بیاید و ما این مستندات را در اختیارش قرار 
خواهیم داد. بنده انس��ان قانونمندی هستم و هیچ 
کار غیرقانونی انجام ن��داده ام و در هر محکمه ای با 
مستندات قانونی که در اختیار دارم از این موضوع 

دفاع خواهم کرد. جالب است که ابرقویی نژاد دم از 
قانون می زند، اما مطابق بانامه معاون وزیر حاضر به 

ترک هیأت فوتبال نیست.«
 ظاه��را دی ماه س��ال گذش��ته م��اه خوب��ی برای 
ابرقویی ن��ژاد و یارانش نب��وده و از همان زمان ودر 
چارچوب مس��ابقات پیشکس��وتان بنای اختالف 
گذاشته شده اس��ت: »ما از دی ماه س��ال گذشته 
که از طرف اهالی فوتبال مسائلی در مورد عملکرد 
ضعیف ابرقویی نژاد به عن��وان رییس هیأت فوتبال 
استان اصفهان مطرح شد، پیگیری هایی را در این 
زمینه انجام دادیم و به ۱5  مشکل عمده از عملکرد 
این فرد پی بردیم و مش��کالت ابرقویی نژاد را به او 

نشان دادیم.«
جواهری می گوید:» ایش��ان را در هم��ان دی ماه 
گذشته خواستیم و همه  این ۱5 مورد را به صورت 
کتبی و شفاهی به او ارائه کرده و از او خواستیم که با 
وجود زحماتی که در این چند سال برای این هیأت 
کش��یده، به دلیل این مش��کالتی که با مستندات 
قانونی نیز مورد تأیید قرار گرفته بودند، از س��مت 
خود استعفا دهد. ابرقویی نژاد یک هفته از ما فرصت 
خواس��ت که تصمیم خود را گرفته و م��ا را نیز در 
جریان این تصمیم قرار دهد، اما متأس��فانه رفتند 
و بحث را سیاس��ی جلوه داده و ما را متهم کرد که 

خالف قانون عمل می کنیم.«

در اولین نشست مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان چه گذشت؟ 

من با هیچ کس شوخی ندارم 

م�دت ی�ک م�اه اس�ت ک�ه 
ابرقویی نژاد هر صحبت و تهمتی 
را در مورد هر فردی می زند و ما 
در این زمینه س�کوت کرده ایم 
تا تنها از طری�ق قانون پیگیری 
کنیم. در حال حاضر مستندات 
کاملی در مورد اتفاقات رخ داده 
در هیأت فوتبال استان اصفهان 
داریم و هر عزی�زی که اعتراض 
دارد، می توان�د بیای�د و ما این 
مس�تندات را در اختیارش قرار 

خواهیم داد



یادداشت

 تونل دوم رخ خردادماه 
افتتاح می شود

مدیر ساخت و توس��عه راه های مسکن و شهرس��ازی چهارمحال و 
بختیاری از افتتاح تون��ل دوم رخ با حض��ور رییس جمهور در آینده 

نزدیک خبر داد.
مهندس حس��ن علی مقص��ودی گفت: ب��ا توجه به ای��ن که محور 
شهرکرد- رخ - باغبهادران مهم ترین راه ارتباطی شهرکرد به اصفهان 
است و درگذشته این محور از گردنه پرخطر و پرپیچ و خم رخ عبور 
می کرد، در س��ال 1383 احداث تونل اول رخ آغاز و در سال 1387 

به بهره برداری رسید.
وی افزود: پس از افتتاح تونل اول رخ طرح دو بانده کردن این مسیر 
آغاز و  طی سال های گذشته قطعات مختلف آن به بهره برداری رسید، 
این در حالی اس��ت که تونل دوم رخ به عنوان قطعه پایانی این طرح 

آماده بهره برداری است.
مهندس مقصودی با بیان این که عملیات اجرای��ی تونل دوم رخ از 
سال 1388ش��روع و خردادماه امس��ال با حضور رییس جمهور به 
بهره برداری خواهد رسید، خاطرنشان کرد: در قالب این طرح 1370 

متر تونل و هشت کیلومتر راه های طرفین افتتاح خواهند شد.
وی هزینه ساخت این تونل را بالغ بر 160 میلیارد تومان عنوان کرد و 
گفت: ساخت و بهره برداری از این تونل جزء مصوبات سفرهای هیأت 
دولت به استان بوده و در س��ال های گذشته در زمره پروژه های مهر 

ماندگار قرار گرفت.

خبر ویژه

 حجت االسالم محمدعلی نکونام
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری 

  حفظ و تقویت پایه های نظام باید دغدغه همیشگی و مستمر مسئوالن 
باشد. در ماه سراسر نور رجب قرار داریم و باید تالش کنیم تا با بهره گیری 
از فضایل و برکات این ماه وظایف و رس��الت های خود را به بهترین نحو 
انجام دهیم. با جمع شدن در کنار یکدیگر و برگزاری نشست های مختلف 

می توان گام مهمی در رسیدن به جایگاه شایسته و واقعی خود برداریم.
قول و سخن روحانیان در میان مردم جایگاه ویژه ای دارد و بر همین اساس 
باید تا می ت��وان از این طریق 
مسیر زندگی افراد را به سوی 
مسیر حق و درس��ت هدایت 
ک��رد، این در حالی اس��ت که 
افراد در ابتدا باید خود را اصالح 
کنند و از نفس و منیت فاصله 
بگیرند تا بتوانند در درجه دوم 

دیگران را اصالح کنند.

 تقویت پایه های نظام 
دغدغه  مسئوالن باشد

چهره روزیادداشت
سنجش بینایی 31 هزار کودک در استان 

در سال گذشته 31 هزار کودک دراس��تان سنجش بینایی شدند.حس��ین سعیدی، مدیر کل 
بهزیستی اس��تان با اعالم این خبر افزود: از این تعداد بیش از سه هزار کودک مشکوک به انواع 
اختالل بینایی بودندکه برای تشخیص و درمان به اپتومتریست ها و چشم پزشک ارجاع شدند. 

7
روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1037 |پنج شنبه 26  اردیبهشت 1392 | 5 رجب 1434

گل های وحشی زرد رنگ در وسعتی بسیار زیاد دو طرف جاده 
شهر سفید دشت - بروجن روییده اند و منظره های زیبایی را در 

این جاده ایجاد کرده است.
به گزارش مهر، فصل بهار فصل زیبایی های استان چهارمحال 
و بختیاری است و ماه اردیبهش��ت و خرداد اوج زیبایی بهاری 

این استان است.
استان چهارمحال و بختیاری به واسطه قرار گرفتن در ارتفاعات 
زاگرس و داشتن شرایط توپوگرافی خاص و بارش های مناسب 

رویشگاه بسیاری از گونه های گیاهی و دارویی خاص است.
امس��ال از ابتدای فص��ل بهار تاکن��ون بارش ه��ای خوبی در 
 این اس��تان صورت گرفت��ه و این موضوع، موجب سرس��بزی 
کوهستان ها و دش��ت های استان ش��ده وهم اکنون در جای 
جای مناطق مختلف این استان زیبایی های متفاوتی مشاهده 
می شود. گیاهان وحشی در مناطق مختلف این استان به گل 
نشسته اند و در هر منطقه که پا گذاشته می شود گل های رنگی 
متفاوت مشاهده می شود. هم اکنون در شهرستان بروجن)حد 
فاصل سفید دشت - بروجن( در وسعت بس��یار زیاد گل های 
وحشی زردنگی روییده اند که زمین در این منطقه به رنگ زرد 
مشاهده می شود و این موضوع موجب شده تا مسافرانی که از 
این جاده عبور می کنند در کنار جاده بایستند و با گرفتن عکس، 

این زیبایی خدادادی را ثبت کنند و از این زیبایی لذت ببرند.
وس��عت بس��یار زیاد رویش گل های زردنگ که در پشت آنها 
کوهستان وجود دارد، نما و منظره بس��یار زیبایی ایجاد کرده 
است. گل های زردنگ در دو طرف جاده روییده اند و هنگامی 

که وارد جاده این منطقه می شویم به نظر می رسد که وارد دشت 
گل های زردنگ شده ایم و این مهم، احساس بسیار خوبی برای 

مسافرانی که در این جاده تردد می کنند ایجاد کرده است.
یکی از مس��افران خوزس��تانی که به شهرس��تان بروجن وارد 
ش��ده بود، به مه��ر گف��ت: اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
استانی بس��یار زیبا با آب و هوای بس��یار عالی است. یادگاری 
تأکید کرد: من بارها به اس��تان چهارمحال و بختیاری س��فر 
کرده ام  و این اس��تان درهر فص��ل زیبایی خ��ودش را دارد، 
اما ماه اردیبهش��ت ماه اوج زیبایی این اس��تان است و هنگام 
که ب��ه هر منطق��ه این اس��تان پ��ا می گذاریم، گل و س��بزه 
 و چش��مه و آبش��ار مش��اهده می کنی��م. وی بیان داش��ت: 
هم اکنون مسافرت در جاده های این استان بسیار لذت بخش 
اس��ت و هر جاده ای زیبایی خودش را دارد. وی با اشاره به این 
که ما از س��مت لردگان وارد اس��تان ش��ده ایم، اظهار داشت: 
زیبایی ه��ای جنگل های ل��ردگان یک��ی از زیباترین مناطق 
 بود که نظر من و خان��واده ام را جلب ک��رد . وی تصریح کرد: 
هم اکنون این قس��مت از شهرس��تان بروجن که به رنگ زرد 
درآمده نظر م��ن و خانواده ام را جلب ک��رده و تصمیم گرفتیم 
که  در کنار گل های زردنگ استراحت کنیم و این منطقه واقعاً 

زیباست. 
وی با اشاره به ضرورت معرفی جاذبه های گردشگری این استان، 
گفت: مسئوالن این استان باید این همه نعمت خدادادی و جاذبه 
گردش��گری را معرفی کنند تا ورود مس��افر و گردشگر به این 

استان افزایش پیدا کند و باعث ایجاد رونق و کسب و کار شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمین��ی)ره( چهارمحال و بختیاری 
از رشد 72 درصدی پرداخت زکات در اس��تان در سال گذشته 

خبر داد.
ابوالقاس��م رستگار در نشست س��تاد زکات اس��تان اظهار کرد: 
سال گذشته یک میلیارد و 120 میلیون تومان زکات در استان 
جمع آوری شد که پیش بینی می ش��ود این میزان تا پایان سال 
به دو میلیارد تومان برس��د. وی ادامه داد: از ای��ن میزان زکات 
جمع آوری ش��ده، 170 میلیون تومان در قالب کاالهایی چون 
محصوالت باغی، دام و طال و 950 میلیون تومان نیز در قالب وجه 
نقد بوده است. رس��تگار با تأکید بر لزوم اشاعه و تبیین فرهنگ 
وقف در اس��تان، گفت: داش��تن نگاه معنوی به زکات زمینه ساز 
همکاری های اثر بخش تر در راس��تای تعمیق ای��ن فرهنگ در 
استان است. در همین راستا امسال کالس های تبیینی در همه 

نقاط استان برگزار می شود. 
وی وضعیت پرداخت زکات در اس��تان را در قیاس با س��ال های 
گذش��ته مطلوب ارزیاب��ی و تصریح کرد: هدایت ه��ای نماینده 
ولی فقیه در اس��تان در ش��کل گیری حرکت مطلوب به سمت 
فرهنگ سازی پرداخت زکات بسیار راهگشا بوده که می طلبد این 
روند همچنان دنبال شود. رستگار، سرانه زکات استان را 2200 
تومان دانس��ت و افزود: شهرس��تان لردگان با پرداخت دو برابر 
سرانه زکات، 40 درصد درآمد استان در زکات را تأمین می کند، 
به طوری که در همین راستا سال گذشته رتبه اول پرداخت زکات 

در استان را به خود اختصاص داد.
مدیرکل کمیته امداد اس��تان ب��ا بیان این که پ��س از لردگان، 

شهرس��تان بروجن بیشترین زکات پرداختی اس��تان را به خود 
اختصاص داده، اظهار کرد: این شهرس��تان با رش��د سه برابری 
پرداخت زکات در س��ال گذشته نسبت به س��ال90 به جایگاه 
مطلوبی در این زمینه رسیده اس��ت. وی همچنین اجرای طرح 
ش��جره طیبه ب��رای اولین بار در اس��تان را اقدامی در راس��تای 
نهادینه کردن فرهنگ زکات در اس��تان برش��مرد و خاطرنشان 
کرد: در همین راس��تا از زمان اجرای این طرح تاکنون پنج هزار 
و313 اصله نهال در استان کاشته شد که پیش بینی می شود با 
توجه به ظرفیتی که وجود دارد تا پایان سال جاری این میزان به 

20 هزار اصله برسد. 

50 درصد از مددجویان کمیته امداد ساکن مناطق محروم 
هستند

مدیرکل کمیته امداد امام خمین��ی)ره( چهار محال و بختیاری 
گفت: 13هزار خانوار تحت پوش��ش کمیته امداد چهار محال و 
بختیاری در مناطق محروم س��اکن هس��تند. ابولقاسم رستگار 
اظهار داش��ت: 50 درص��د از مددجویان این اس��تان در مناطق 
محروم ساکن هستند. وی با اشاره به این که افراد تحت پوشش 
به چهار گروه تقسیم می شوند، گفت: گروه های درجه 9، هشت، 
هفت و شش به ترتیب از افراد محروم این استان هستند که درجه 
شش جزء مناطق برخوردار هستند. رستگار ادامه داد: شهرستان 
بروجن، شهرکرد و فارس��ان در این اس��تان از شهرستان هایی 
 هس��تند که مناط��ق مح��روم ندارن��د و شهرس��تان کوهرنگ 

محروم ترین شهرستان چهارمحال و بختیاری است.

شهرستان لردگان 
با پرداخت دو برابر 
 سرانه زکات، 
40 درصد درآمد 
استان در زکات را 
تأمین می کند، به 
طوری که در سال 
گذشته رتبه اول 
پرداخت زکات در 
استان را به خود 
اختصاص داد

مسئوالن این 
استان باید این همه 
نعمت خدادادی و 
جاذبه گردشگری 
را معرفی کنند 
تا ورود مسافر و 
گردشگر به این 
استان افزایش پیدا 
کند و باعث ایجاد 
 رونق و کسب و
 کار شود

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( چهارمحال و بختیاری خبرداد؛رویش گل های بهاری در جاده سفید دشت – بروجن

رشد 72درصدی پرداخت زکات در استانرانندگی در میان زیبایی های طبیعت

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

 ابالغ وقت رسیدگی
987 در خصوص پرونده کالسه 130/92 خواهان مهدی نوبندگانی دادخواستی مبنی 
بر مطالب��ه به طرفیت پدرام احمدی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 
92/5/29 ساعت 4 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 25 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ وقت رسیدگی
988 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 2100/91 خواهان مهدی یزدانی دادخواس��تی 
مبن��ی بر الزام خوانده ب��ه طرفیت 1- به��رام برهانی کوجوی��ی 2- منصور یزدانی 
کوجویی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز س��ه ش��نبه م��ورخ 92/4/4 
س��اعت 9/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. ب��ا توجه به مجهول الم��کان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی 
به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاش��انی جنب بیه ایران – مجتمع شماره  یک 
اصفه��ان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایی��د. در صورت 
 ع��دم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود.

 شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
989 در خص��وص پرونده کالس��ه 129/92 خواهان مهدی نوبندگانی دادخواس��تی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت ابوالقاس��م هوایی ش��مس آبادی تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای م��ورخ 92/5/29 س��اعت 3/45 عصر تعیین گردیده اس��ت. با توجه 
ب��ه مجهول الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر م��اده 73 قانون 
آیین دادرس��ی مدن��ی 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 
اخت��الف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایی��د. در صورت 
 ع��دم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. 

شعبه 25 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
990 در خصوص پرونده کالس��ه 155/92 خواهان نعمت اهلل پاس��بانی دادخواس��تی 
مبنی بر انتقال س��ند به طرفیت احمدرضا مطلبی فش��ارکی تقدیم نموده اس��ت. وقت 

رس��یدگی ب��رای مورخ 92/4/5 س��اعت 10/30 تعیین گردیده اس��ت. ب��ا توجه به 
مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر م��اده 73 قانون آیین 
دادرس��ی مدن��ی مراتب در جراید منتش��ر تا خوان��ده قبل از وقت رس��یدگی به این 
ش��عبه واق��ع در اصفه��ان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل 
اخت��الف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایی��د. در صورت 
 ع��دم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود.

 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
991 خانم طاهره طباطبایی دارای شناس��نامه ش��ماره 5231 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 684/92ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان رقیه گرامی بشناس��نامه 30 در تاری��خ 92/1/7 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سید 
محمدرض��ا طباطبایی ش ش 69661 )فرزند(. 2- فاطمه طباطبایی ش ش 59 )فرزند(. 
3- طاهره طباطبایی ش ش 5231 )فرزند(. 4- صدیقه طباطبایی ش ش 1047 )فرزند(. 
5- زه��را طباطبایی ش ش 67900 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
992 آقای میالد غنی دارای شناس��نامه شماره 17390 به شرح دادخواست به کالسه 

733/92ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان اکبر غنی بشناس��نامه 2614 در تاریخ 91/11/18 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- میالد غنی 
ش ش 17390 )فرزند(. 2- لیال غنی ش ش 308 )فرزند(.  3- مریم غنی ش ش 2481 
)فرزند(. 4- صدیقه باقری ش ش 15 )همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
993 خان��م فاطمه موس��وی جش��وقانی دارای شناس��نامه ش��ماره 127 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 517/92ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه شاه میرزایی جشوقانی بشناسنامه 

248 در تاری��خ 1350/9/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- س��ید عبدالکریم موسوی جش��وقانی ش ش 276 
)فرزند(. 2- سید محمد اس��ماعیل موسوی جشوقانی ش ش 123 )فرزند(. 3- فاطمه 
موسوی جشوقانی ش ش 127 )فرزند(. 4- سید حسن موسوی جشوقانی ش ش804 
)همس��ر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
 تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
994 خانم فهیمه بیات بادی دارای شناس��نامه ش��ماره 9909 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 753/92ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان اصغر بیات بادی بشناس��نامه 440 در تاریخ 90/11/28 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به دو پس��ر و دو دختر و یک همسر دائمی به نام های ذیل: 1- محمدرضا بیات بادی 
ش ش 1272135985 )پس��ر متوفی(. 2- امیرمحمد بیات بادی ش ش 1272585727 
)پس��ر متوف��ی(. 3- فرزانه بیات ب��ادی ش ش 651 )دختر متوف��ی(. 4- فهیمه بیات 
بادی ش ش 9909 )دختر متوفی(. 5- طاهره یزدچی ش ش 58682 )همس��ر متوفی( 
والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت آگهی 
م��ی نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 

 تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
995 خان��م ناهی��د علی��زاده بهرامی دل دارای شناس��نامه ش��ماره 1652 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 766/92ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت 
نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان ابراهیم علیزاده بهرامی دل بشناس��نامه 
37155 در تاری��خ 84/3/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به یک پسر و چهار دختر و یک همسر دائمی به نام های 

ذیل: 1- حمیدرضا علیزاده بهرامی دل ش ش 511 )پس��ر متوفی(. 2- شهناز علیزاده 
بهرامی دل ش ش 571 )دختر متوفی(. 3- شمس��ی علی��زاده بهرامی دل ش ش 158  
)دختر متوفی(. 4- ش��هال علیزاده بهرام��ی دل ش ش 1065 )دختر متوفی(. 5- ناهید 
علیزاده بهرامی دل ش ش 1652 )دختر متوفی(. 6- خانم محمدی ش ش 285 )همسر 
متوفی( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
 تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرائی 
 91/11/30 تاری��خ   1959 ش��ماره  رای  موج��ب  ب��ه   .1640/91 ش��ماره:   996 

حوزه 7 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
علی س��اتی روح انگیز نش��انی محل اقامت مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت 
مبل��غ پنج میلیون و س��یصد هزار ری��ال )5/300/000 ریال( بابت اصل خواس��ته و 
یکصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخی��ر و تادیه از تاریخ 
سررس��ید چک موصوف 86/12/12-496471 ت��ا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
مهدی نوبندگانی به نش��انی اصفهان – خ کاوه – جنب بیمارستان سوانح سوختگی – 
فروش��گاه عاشقان مهدی)عج( صادر و اعالم می نماید. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همی��ن که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز 
مف��اد آن را به موقع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبی برای پرداخت محک��وم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د ودر صورتی 
ک��ه خود را قادر به اجرای مف��اد اجرائیه نداند یا ظرف مهل��ت مزبور صورت جامع 
 دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کن��د و اگر مالی ندارد صریح��ا اعالم نماید. 

شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرائی 
997 ش��ماره: 1639/91. ب��ه موجب رای ش��ماره 1962 تاری��خ 91/11/30 حوزه 7 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه اسداله 
شهبازی نشانی محل اقامت مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ سی و چهار 
میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و یکصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 90/9/25-316721 تا تاریخ 
اج��رای حکم در حق خواهان مهدی نوبندگانی به نش��انی اصفهان – خ کاوه – جنب 
بیمارستان سوانح سوختگی – فروشگاه عاشقان مهدی)عج( صادر و اعالم می نماید. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه 
مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اج��را بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد ودر صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند یا ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم 

نماید. شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ 
998 ش��ماره: 461/91. به موجب رای شماره 966 تاریخ 91/6/12 حوزه 14 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه فاطمه شجاعی 
فرزن��د رضاعلی ش��غل: خانه دار نش��انی محل اقامت مجهول المکان محکوم اس��ت 
به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ چهل و هش��ت هزار 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررس��ید 91/1/20 
تا تاریخ وصول که محاس��به آن بر اس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی بر 
عهده اجرای احکام می باش��د و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم 
له اکبر باقرصاد با وکالت حس��ینعلی احمدی ش��غل آزاد به نش��انی خ شیخ صدوق 
ش��مالی – مجتمع س��رو- طبقه5- پالک 19 صادر و اعالم می نماید. ماده 34 قانون 
اج��رای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت 
ظ��رف ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد ودر 
صورتی که خود را قادر ب��ه اجرای مفاد اجرائیه نداند یا ظرف مهلت مزبور صورت 
 جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. 

شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ 
999 ش��ماره: 460/91. به موجب رای شماره 967 تاریخ 91/6/12 حوزه 14 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه فاطمه شجاعی 
فرزند رضاعلی ش��غل: خانه دار نش��انی محل اقامت مجهول المکان محکوم است به: 
پرداخ��ت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبل��غ چهل و دو هزار ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید مورخ )90/10/15( 
تا تاریخ وصول که محاس��به آن بر اس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی بر 
عهده اجرای احکام می باش��د و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم 
له حجت ش��هبازی فرزند اکبر با وکالت حس��ینعلی احمدی به نشانی خ شیخ صدوق 

ش��مالی – مجتمع س��رو- طبقه5- پالک 19 صادر و اعالم می نماید. ماده 34 قانون 
اج��رای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت 
ظ��رف ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد ودر 
صورتی که خود را قادر ب��ه اجرای مفاد اجرائیه نداند یا ظرف مهلت مزبور صورت 
 جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. 

شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ 
1000 ش��ماره: 1634/90ش ح14. ب��ه موجب رای ش��ماره 2044 تاریخ 90/11/27 
حوزه 14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
آقای رضا یوسفیان نشانی محل اقامت مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 
چهل و ش��ش میلیون ریال )46/000/000 ریال( بابت وجه یک فقره چک به ش��ماره 
449573-89/5/25 عه��ده بانک صادرات و مبلغ س��ی و چهار ه��زار ریال )34/000 
ریال( بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر 
تادی��ه از تاریخ سررس��ید چک لغای��ت اجرای حکم در حق محکوم له آقای محس��ن 
براتی با وکالت آقای حس��ینعلی احمدی به نشانی خ ش��یخ صدوق شمالی – مجتمع 
س��رو- طبق��ه5- واحد 19 صادر و اعالم م��ی نماید. ماده 34 قان��ون اجرای احکام: 
همی��ن که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز 
مف��اد آن را به موقع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبی برای پرداخت محک��وم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د ودر صورتی 
ک��ه خود را قادر به اجرای مف��اد اجرائیه نداند یا ظرف مهل��ت مزبور صورت جامع 
 دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ن��دارد صریحا اعالم نماید. 

شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
1001 آقای مجتبی روح االمینی خوزانی دارای شناس��نامه ش��ماره 21393 به شرح 
دادخواست به کالس��ه 146/92 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمدحس��ین روح االمین خوزانی بشناسنامه 43 
در تاری��خ 1391/12/17 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- فاطمه حاجی حیدری ورنوس��فادرانی فرزند غفور 
ش ش 35383 )همس��ر(. 2- مجتبی روح االمینی خوزانی فرزند محمدحس��ین ش ش 
21393 )فرزن��د(. 3- مقتدا روح االمینی خوزانی فرزند محمدحس��ین ش ش 22348 
)فرزند(. 4- مهری روح االمینی خوزانی فرزند محمدحس��ین ش ش 113-018822-1 
)فرزن��د(. 5- منی��ره روح االمینی خوزانی فرزند محمدحس��ین ش ش 6001 )فرزند( 
والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت آگهی 
م��ی نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنام��ه از متوفی نزد او باش��د از 
 تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. 

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر  

حصر وراثت 
1002 خانم مریم حاجی هاش��می ورنوس��فادرانی دارای شناس��نامه شماره 694 به 
ش��رح دادخواست به کالس��ه 148/92 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نم��وده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان فاطمه حاجی حیدری بشناس��نامه 477 
در تاری��خ 1390/1/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به: 1- علی حاج هاشمی ورنوسفادرانی فرزند حسین ش ش 
336 )فرزند(. 2- عزت حاج هاشمی ورنوسفادرانی فرزند حسین ش ش 459 )فرزند(. 
3- مریم حاج هاشمی ورنوس��فادرانی فرزند حسین ش ش 694 )فرزند(. 4- صدیقه 
حاج هاش��می ورنوسفادرانی فرزند حسین ش ش 45 )فرزند(. 5- مهری حاج هاشمی 
ورنوس��فادرانی فرزند حس��ین ش ش 272 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
 دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
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صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
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نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

عکس نوشت

صاحب این مازوراتی در 
اعتراض به خدمات ضعیف 
 پس از فروش شرکت 
تولید کننده مازراتی، 
از چند مرد خواسته که 
با پتک به جان خودرو 
گرانقیمتش افتاده و آن را 
خرد کنند.

اخبار ویژه

پژوهش های صورت گرفته توسط 
پژوهش��گران دانش��گاه ایالت��ی 
واشنگتن نشان می دهد که بوهای 
دلپذیر س��اده و قابل تش��خیص 
می توانن��د باعث ترغی��ب افراد به 

خرید بیشتر شوند.
اس��تفاده از نورپردازی و موسیقی 
مناس��ب نق��ش مهم��ی در جلب 
مشتری ایفا می کند، اما مطالعات 
جدید از نق��ش انکارناپذیر بوهای 
س��اده و دلپذیر در ترغیب افراد به 

خرید بیشتر حکایت دارد.
محققان تأکید می کنند که بوهای 
ساده در تضاد با بوهای مخلوط و پیچیده، مشوقان قدرتمندی برای ترغیب افراد به خرید 
محسوب می شوند، چراکه بوهای ساده به فرآیندهای پیچیده مغزی برای تحلیل نیاز ندارند 
و فرد می تواند تمرکز بیشتری بر خرید داشته باش��د. محققان دانشگاه واشنگتن در این 
مطالعه از دو نوع بوی مختلف شامل رایحه ساده پرتقال و رایحه پیچیده پرتقال - ریحان 
با مخلوط چای سبز استفاده کرده و در یک دوره 18 روزه میزان خرید مشتریان فروشگاه 
لوازم منزل در هنگام استشمام بوهای عادی، رایحه س��اده و رایحه پیچیده مورد بررسی 
قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که 100 مشتری در زمان استشمام رایحه 
ساده پرتقال 20 درصد بیشتر خرید کرده اند. »اریک اس��پانگنبرگ« نویسنده ارشد این 
تحقیق می گوید: تحقیقات ما نشان می دهد که بوهای ساده و قابل تشخیص به دلیل عدم 
 نیاز به تحلیل های پیچیده مغزی، از اثربخشی بیشتری بر میزان خرید مشتریان برخوردار 

هستند.

متخصصان اظهار کردند: همیشه 
در رژیم غذایی خ��ود فلفل قرمز را 

داشته باشید.
فلفل قرمز یا فلفل چیلی عالوه بر 
این که به غ��ذا گرما می دهد فواید 
زیادی برای سالمتی دارد که چند 

مورد از آن در ذیل آمده است:
- برای قل��ب مفید اس��ت و باعث 
تقویت رگ های خونی می ش��ود. 
همچنین باعث کاهش کلسترول 
و کاه��ش مق��دار فیبری��ن خون 

می شود.
- درد و التهاب را کاهش می دهد. 

ماده »کاپسی سین«  جزء اصلی در فلفل قرمز است که در تسکین درد میگرن و سردردهای 
سینوسی مؤثر است و ترشح اندروفین ها که یک مسکن طبیعی است را تحریک می کند.

فلفل قرمزهمچنین دارای خواص ضد باکتریایی است که به مقابله با عفونت مزمن سینوسی 
کمک می کند.

مطالعات نشان می دهد کاپسی سین می تواند سرعت سوخت و ساز را افزایش داده و از تجمع 
بافت چربی جلوگیری کند.

 فلف��ل قرمز ب��ا س��رطان مب��ارزه می کن��د و م��اده کاپسی س��ین موج��ود در آن باعث 
می شود سلول های سرطانی پروس��تات از بین بروند. همچنین سطح قند خون را کاهش 

می دهد.
مطالعات حاکی از این است که خوردن فلفل قرمز می تواند س��طح انسولین را پس از غذا 

کنترل کند.

بوهایی که مردم را به خرید بیشتر 
ترغیب می کنند!

 فلفل قرمز را 
در رژیم غذایی خود بگنجانید

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 

8 تا 10 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 100 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... .

دانستنی

نتایج پژوهشی در کشور حاکی است 18 سالگی رایج ترین 
سن شروع مصرف اکستاسی است. سوء مصرف مواد، الگوی 
غیرتطابقی از مصرف مواد است. سوء مصرف مواد مخصوصا 
در نوجوان��ان از اختالالت رفتاری محس��وب می ش��ود. 
نوجوانان به دالیل خاص س��نی و خصوصیات تکاملی از 
جمله نشان دادن حس استقالل، کسب جواز ورود به گروه 
همساالن، تسکین استرس های دوران رشد و جلوه دادن 

این که بزرگ شده اند، نسبت به این امر آسیب پذیرترند.
س��وء مصرف مواد در نوجوان��ان با بزهکاری، مش��کالت 
تحصیلی، اختالل در عملکردهای اجتماعی و مهارت های 
زندگی، اخت��الل در کارکرده��ای خانواده، خودکش��ی، 
ادامه مص��رف در بزرگس��الی و افزایش احتم��ال ابتال به 
بیماری ایدز همراه است و منشأ بس��یاری از جرائم چون 
قتل، تجاوز، دزدی و ح��وادث ناهنجار اجتماعی اس��ت.

پژوهش های متعددی در جهان نش��ان داده است تعداد 
افرادی که به تازگی شروع به مصرف مواد می کنند، به طور 
نگران کننده ای رو به افزایش اس��ت و نکت��ه حائز اهمیت 
این که اغلب این افراد را نوجوانان 12تا 17 س��ال تشکیل 
می دهند. یکی از م��وادی که به وفور مورد س��وء مصرف 
واقع می شود، اکستاسی اس��ت. این دارو در دنیا به داروی 
شادی آور معروف اس��ت. اثرات این دارو30 دقیقه پس از 
مصرف شروع شده و اوج اثر آن حدود 90 دقیقه بعد است. 
مصرف زیاد این دارو به مدت طوالنی، موجب بروز مقاومت  
در برابر دارو می شود. حدود دو سوم از داروی مصرف شده، 
بدون تغییر از ادرار دفع می شود. این دارو موجب تغییر در 
سطح هوشیاری شده و تمایالت عاطفی و احساسی فرد را 
افزایش می دهد و به طور موقت با رهاسازی از اضطراب و 
افسردگی همراه است و در تصویر ذهنی بدن و احساس فرد 

نسبت به خود تغییراتی ایجاد می کند.
بروز توهم��ات بینایی ب��ه هم��راه اخت��الل در تمرکز و 
تصمیم گیری به دنبال مصرف اکستاس��ی امری محتمل 
است و درک زمان و فضا برای مصرف کنندگان دارو تغییر 
می یابد. نورها به نظر براق تر شده، رنگ ها زنده تر و واقعی تر 
می ش��وند. این دارو با میزان 1/5 تا 1/7 میلی گرم به ازای 
هر کیلوگرم وزن بدن، پدیده مس��خ شخصیت خفیف تا 
متوسط ایجاد می کند. تهوع، افزایش فشار خون، هپاتیت، 
افزایش درجه حرارت بدن تا 42 درجه سانتیگراد، نارسایی 
سیستم قلب و عروق، مشکالت کلیوی، به هم فشرده شدن 
دندان ها، خشکی دهان، تش��نگی، کاهش اشتها، اختالل 
در تعادل، صرع و کما از اثرات جسمانی مصرف اکستاسی 
است. مصرف اکستاسی از سال 1990 با مقاصد تفریحی 
توسط نوجوانان اروپایی و آمریکایی افزایش یافت و هر چند 
قرص ها تحت نام اکستاسی به فروش می رسید، اما طیف 
وس��یعی از ترکیبات و مواد غیر مجاز دیگ��ر در آن وجود 
داشت. در ایران این دارو به نام قرص شادی معروف است.

اکثر مصرف کنندگان این قرص در جهان 18تا20 س��ال 
هستند و گروه سنی 12تا17 سال در رده بعدی قرار دارند. 
آشنایی با الگوهای سوءمصرف مواد، مشخصات نوجوانان 
مصرف کنن��ده و خانواده ه��ای آنها و ش��ناخت طراحان 
برنامه های پیش گیرنده نسبت به پدیده فوق ضروری است.

بر این اساس پژوهشی )مطالعه توصیفی مقطعی( بر روی 
800 نوجوانان 16تا18 سال س��اکن مناطق غرب تهران، 
به بررسی سن ش��روع مصرف، طول مدت مصرف، نحوه 
دسترسی، الگوها، زمان های رایج مصرف، دفعات، میزان و 
نحوه مصرف اکستاسی پرداخته است. پارک ها، سینماها،  
نگارخانه ها، کتابخانه ها، ورزشگاه ها، شهربازی ها، خانه های 
محله، پاساژها و مراکز خرید، کلوپ های بازی، کافی نت ها، 
گیم نت ها، باشگاه های پرورش اندام، استخرها، کالس های 
آموزش��ی و هن��ری، کافی ش��اپ ها، رس��توران ها، اغذیه 
فروشی ها، مغازه ها، آرایش��گاه ها، ایستگاه های اتوبوس و 
مترو، کارواش ها و تعمیرگاه های وسایط نقلیه، پارکینگ ها 
و خیابان ها، محیط مطالعه این پژوهش را تشکیل می دهند. 
43 درصد افراد مورد مطالع��ه در این پژوهش، دختر و 57 
درصد پسر بوده اند. میانگین سنی نوجوانان 17 سال بوده و 
78 درصد آنها دانش آموز بوده اند. میزان تحصیالت پدر اکثر 
آنها )71/2درصد( در سطح دیپلم و تحصیالت دانشگاهی 
بوده اس��ت. مادران 57/8 درصد آنها نیز تحصیالت دیپلم 
و باالتر داشتند. پدران 67/9 درصد نوجوانان دارای شغل 
آزاد یا کارمند بوده و مادران 71/6 درصد خانه دار بوده اند. 
64/1 درصد نوجوانان از میزان درآمد خانواده خود اطالعی 
نداش��ته اند. از نظر وضعیت اقتصادی، 54 درصد، وضعیت 
اقتصادی خانواده خود را متوس��ط ارزیابی کرده اند. 92/6 
درصد سابقه اخراج از مدرسه نداشته و 93/5 درصد همراه 
پدر و مادر خود زندگی می کردن��د.88/6 درصد نوجوانان 
مورد بررسی سابقه مصرف س��یگار نداشته  و 74/5 درصد 
از خانواده ه��ای نوجوانان در این پژوهش س��ابقه مصرف 
داروهای غیرمجاز هم نداش��ته اند. یافته های این پژوهش 
نش��ان داد7/6 درصد از 800 نوجوان مورد بررسی حداقل 
یک بار اکستاس��ی مصرف کرده اند. این یافته ها همچنین 
از اختالف معنادار عملکرد پس��ران و دخت��ران در مصرف 
اکستاسی خبر می دهد. همچنین بر اساس نتایج به دست 
آمده، مصرف اکستاس��ی در بین نوجوانان��ی که وضعیت 
اقتصادی خانواده خود را »متوسط« ارزیابی کرده اند، از سایر 
نوجوانان کمتر است. اگرچه در این زمینه اختالف ها معنادار 
نبوده اند. پژوهش انجام ش��ده حاکی از آن است که  تعداد 
نوجوانانی که در خانواده آنها سابقه مصرف مواد وجود دارد، 
بیشتر است. یافته های تحقیق، در زمینه توصیف الگوهای 
مصرف در نوجوانان مصرف کننده اکستاس��ی نشان داده 
 سن شروع مصرف اکستاسی در اکثر نوجوانان )60 درصد( 

18 سالگی است.

فرزندان چه کسانی بیشتر 
اکستاسی  مصرف می کنند؟

 iOS سیستم عامل های موبایل که فعال برنده آن اندروئید و
بوده و دیگر سیس��تم عامل ها مانن��د ویندوزفون و بلک بری 
برای رتبه سوم در جنگ هستند. حاال یک سیستم مبتنی بر 
لینوکس دیگر با نام آش��نای اوبونتو) Ubuntu( از شرکت 
Canonical معرفی شده است که قصد دارد تا سال 2014 

بر روی اسمارت فون ها عرضه شود.
به گفته س��ازندگان در آینده با س��وپرفونی مواجه خواهید 
شد که همچنین یک PC کامل نیز هس��ت. سیستم عامل 
موبایلی اوبونتو مانند چیزی ک��ه در MeeGo دیده بودیم 
یک سیستم عامل وابسته به Gesture های لمسی مختلف 
برای عملکردهای مختلف است. از تمامی گوشه های صفحه 
برای استفاده از این Gesture ها بهره گرفته شده تا بتوانید 
با س��رعت هر چه تمام تر بین اپلیکیشن های مختلف سوئیچ 
کرده و به تنظیمات و محتواهای مختلف دسترس��ی داشته 

باشید.
لیست اپلیکیش��ن های مورد عالقه تان از سمت چپ صفحه 
باز می ش��ود و با کشیدن انگش��ت به صورت کامل از چپ به 
راس��ت تمامی اپلیکیش��ن های در حال اجرا و از راس��ت به 
چپ اپلیکیشن قبلی اجرا ش��ده، به سرعت در دسترس شما 
قرار می گیرد؛ حیرت انگیز است، نه؟ تا اینجا جایگزین های 
مناسبی برای دکمه های Back و مالتی تسکینگ اندروئید 

پیدا شده که با کشیدن انگشت از پایین به باال نیز عملکردی 
شبیه به دکمه منو را ش��اهد خواهید بود. اوبونتوی برخالف 
دیگر شرکت ها یک سیس��تم عامل واحد را برای دسکتاپ و 
موبایل در نظر گرفته و قول نهایت اس��تفاده از پردازنده های 
چندهسته ای موبایلی را داده که منجر به تجربه ای آمیخته از 
تجربه موبایلی اندروئید و تولید محتوای اوبونتوی دسکتاپ 
خواهد شد. جالب اینجاست که می توانید با اتصال گوشی به 
موس، کیبرد و مانیتور به طور کامل به نسخه دسکتاپ اوبونتو 
سوئیچ کنید. جس��تجو در اوبونتو به صورت کلی و در میان 
همه چیز صورت می گیرد، به این ترتیب چه بخواهید کانکتی 
را پیدا کنید، چه یک اپلیکیشن و چه یک پیامک یا موزیک، 

تنها ب��ه یکجا مراجع��ه خواهید کرد. همچنی��ن مکالمات و 
مکاتباتی مانند پیامک، ایمیل، تماس و پست های شبکه های 

اجتماعی، همگی در یکجا جمع شده اند.
در اوبونتو در هم��ان لحظه که عکس��ی می گیرید بالفاصله 
عکس در فضای رایگان ابری اوبونتو آپلود ش��ده و همچنین 
از گجت های دیگرتان با سیستم عامل های اندروئید، iOS یا 

ویندوز نیز قابل مشاهده خواهد بود.
اوبونتوی موبایل هم برای گوش��ی های متوسط و رده پایین 
و هم برای پرچمداران هوش��مند، آماده شده است. حداقل 
س��خت افزار مورد نیاز اوبونتو برای گوشی های ارزان قیمت، 
 512 ،Cortex-A9 پردازنده تک هسته ای یک گیگاهرتزی
مگابایت رم و 4 گیگابایت حافظه داخلی اس��ت، در حالی که 
 در پرچمداران اوبونتویی شاهد پردازنده های چهارهسته ای 
A9 یا اینتل اتم، یک گیگابایت رم یا بیش��تر و 32 گیگابایت 
حافظه داخلی خواهیم بود. الزم به ذکر است که تنها در نوع 
دوم قابلیت تبدیل به سیس��تم عامل دسکتاپ وجود خواهد 

داشت.
اوبونتو این وع��ده را به اپراتوره��ا و تولیدکنندگان می دهد که 
بتوانند اوبونتوی موبایلی را به سلیقه خود تغییر دهند و امکانات 
مورد نظرشان را به آن بیفزایند. به نظر می رسد HTC سنس و 

سامسونگ تاچ ویز را نیز در اوبونتو بتوان دید.

رقیب سرسخت اندروئید و iOS از راه رسید

دو دختر نوجوان آمریکایی برای این که بتوانند بعد از نیمه شب 
 هم پای اینترنت بنش��ینند به یکی از والدینش��ان م��واد مخدر 

خوراندند. 
 به گزارش گاردی��ن، این دختره��ا که در کالیفرنیای ش��مالی 
زندگی می کنند به قصد تفریح  و برای این که والدینش��ان مانع 
دسترسی به اینترنت در ساعات اولیه بامداد نشوند، در نوشیدنی 
 یکی از پدر و مادر  قرص مواد مخدر ریختن��د و آنها را به والدین 

خود خوراندند. 
 والدین یاد شده معموال ساعت10 ش��ب دختر 16 ساله خود را 
وادار می کردند تا اس��تفاده از اینترنت را متوقف کند، اما او یک 
 شب به رستورانی مراجعه و با خرید نوش��یدنی و آلوده کردنش 

 به مواد مخ��در، آنها را بیه��وش کرد و تا دیر وق��ت پای اینترنت 
نشست. 

 بررس��ی های پلیس نش��ان می دهد والدین ک��ه متوجه طعم 
غیرعادی این نوشیدنی ش��ده بودند، به طور کامل آن را مصرف 
نکردند، اما همان میزان مصرف برای ب��ه خواب رفتن آنها کافی 
بود. آنها پس از بیدار شدن در صبح با انجام بررسی پزشکی متوجه 
مسأله ش��دند و همراه با دخترشان برای بررس��ی مسأله به اداره 

پلیس مراجعه کردند. 
 در حال حاضر تحقیقات در این زمینه کماکان در جریان است، اما 
پلیس می گوید به علت این که این بزهکاری مربوط به نوجوانان 

است اطالعات بیشتری را افشا نمی کند.

کار عجیب دو دختر آمریکایی

امام هادی )ع( :
 اگر مردم می دانستند مرگ چه نعمتی در پی دارد هر آینه آن 
را طلب کرده و بیش از انس��ان عاقلی که دوا را برای مداوای 

دردش دوست دارد، دوست می داشتند.
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