
اصفهان نیازمند ترامواست، نه مترو

همه لیگ های بدون اصفهان

»ژنرال جنگ های 
سیب زمینی«  وارد 
کتابفروشی ها  شد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان :

اصفهان در ۱۳ لیگ ورزشی نماینده ندارد

  بومی سازی، گامی مهم 
در جلوگیری از قطعی اینترنت  4  غرب تنها به دنبال

2 براندازی است
 انتخابات ریاست جمهوری

7 به صورت سنتی برگزار می شود

4

5

ماشین دولت ضعیف و ناتوان 
است 

موج جدید قراردادهای سفید در بازار کار

  ۳0 درصد شاغالن، پروژه ای هستند!

سعید جلیلی گفت: ما بر این باوریم که دولت مانند ماشینی 
ضعیف و ناتوان است و باید تمام موانعی را که موجب کند شدن 
عملکرد این ماشین می شود را از سر راه برداریم. ماشین دولت 
باید به گونه ای باش��د که ظرفیت آحاد جامعه را در صنعت، 

اقتصاد، کشاورزی و فرهنگ در بر بگیرد و...

 روابط عمومی نقش 
تعیین کننده ای در افزایش 

آگاهی عمومی دارد

 ش��هردار اصفه��ان در روز جهان��ی ارتباط��ات و 
روابط عمومی از جمله  دستاوردهای روابط عمومی ها 
را افزایش می��زان امید ب��ه زندگی و ایج��اد آرامش 

عمومی دانست.   
این خالصه ای است از سخنان مرتضی سقائیان نژاد 

که مشروح آن را در زیر می خوانید:

س:حمیدرضا نیکومرام / زاینده رود[
]عک
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نمایشگاهی که برای ایرانی ها 
4

فرصت ساز  است

7 مسجد 400 ساله در انتظار مرمت

از هیاه��وی حض��ور تیم ه��ای اصفهان��ی در لیگ های ورزش��ی 
زمان زیادی نمی گ��ذرد. همین یکی دو س��ال پیش ب��ود که در 
رش��ته های مختلف از فوتب��ال و والیب��ال و بس��کتبال گرفته تا 
ش��نا و شمش��یربازی و بدمینت��ون و ... تیم ه��ای اصفهانی یک 
پای ثابت لیگ ه��ا بودند، ام��ا ورزش اصفهان ب��ه دالیل مختلف 
در بحران انحالل غوطه ور ش��د ت��ا امروز با وج��ود ظرفیت های 
 بس��یار، تعداد تیم های ورزش��ی اس��تان در لیگ ه��ای مختلف 
انگشت شمار باشند. لیگ های ورزشی برخی دست و پا شکسته، 
بعضی با انس��جام مطلوب و تعدادی نیز پویا و پرهیجان هر س��ال 
برگزار می ش��وند و اصفهان به رغم برخورداری از نیروهای بومی، 
نماینده ای در آنها ندارد. در ادامه م��روری می کنیم  بر  لیگ های 
رشته هایی که امسال و سال آینده را بدون نماینده ای از اصفهان 

پشت سر گذاشته و خواهند گذاشت. 
 لیگ برتر بدمینتون در فصل جاری به هفت��ه های پایانی نزدیک 

می شود. هرچند رقابت های این رش��ته معموال سر و صدایی در 
رس��انه ها ندارد، اما یکی از مهم ترین مس��ابقاتی اس��ت که برای 
حفظ آمادگی ملی پوشان ایران در طول سال برگزار می شود. بعد 
 از انحالل تیم بدمینتون فوالد ماهان، باش��گاه ت��ازه وارد پایتخت 
دو سال حمایت از ملی پوشان اصفهانی را برعهده داشت و به عنوان 
قهرمانی نیز رسید، اما مش��کالت مالی ادامه فعالیت این تیم را با 
مشکل مواجه کرد. تیم بدمینتون لوله پاسارگاد اصفهان نیز امسال 
لیگ برتری شد، اما مسئوالن این تیم نیز که مشکالت مالی را عنوان 
کردند، نیامده انصراف دادند. آنها معتق��د بودند هیأت بدمینتون 
 هیچ کمکی برای حضور آنها در لیگ برتر انجام نداده است. به نظر 
می رس��د بدمینتون اصفهان با وجود ملی پوش��انی چون برادران 

کرمی به راحتی می تواند سکونشین رقابت های لیگ برتر باشد. 

 بنز جزء بیت المال  است
 نه مال هاشمی 

 سفارت ایران در کلمبیا 
به فروش می  رسد

مردم کشش احمدی نژاد  
دیگری را ندارند

 بودجه تئاتر و سینما؛
 مساوات یا عدالت؟

راهنمای سینمای ایران 
منتشر شد 
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بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس مه�ران حجاری زاده 

درگذشت پدربزرگ  گرامیتان  

حاج محمد علی حجاری زاده 
)) بزرگ خاندان ((

 را به ش�ما و دیگر بازماندگان این مصیبت 
تس�لیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان 
برای آن مرحوم عل�و درجات الهی و برای 

بازماندگان صبر مسئلت داریم.

مدیریت و کارکنان شرکت شبکیه



چهره روزیادداشت

 سفارت ایران در کلمبیا 
به فروش می  رسد

با موافق��ت رييس جمهور و بر اس��اس ابالغيه اي که ط��ي هفته هاي 
 اخير توس��ط محمدرضا رحيم��ي مع��اون اول ريي��س جمهور به 
علي اکبر صالحي ابالغ شده، وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به 
فروش ساختمان سفارت ايران واقع در شهر بوگوتاي کشور کلمبيا، 
به مساحت450 متر مربع عرصه و610 متر مربع اعياني اقدام و وجوه 

حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي کشور واريز کند. 

دو جاسوس صبح دیروز اعدام شدند
دو جاسوس سرويس های اطالعاتی بيگانه سحرگاه روز يک شنبه به 

دار مجازات آويخته شدند. 
نخستين محکوم عليه که حکم صادره درمورد او به موقع اجرا درآمد 
محمد حيدری نام داش��ت که اطالعاتی در زمينه مس��ائل مختلف 
امنيتی و اسرار کش��ور را تهيه و در مالقات های مکرر خود با عوامل 
موساد در خارج از کشور، در اختيار آنان قرار داده بود و در اين زمينه 
مبالغی نيز به عنوان دستمزد دريافت کرده بود.  محکوم عليه ديگر 
کورش احمدی ن��ام دارد که ضمن ارتباط گيری با عوامل س��ازمان 
اطالعات مرکزی آمريکا )سيا( اطالعات کشور در زمينه های مختلف 
را جمع آوری و در اختيار آنان قرار داده بود. اين گزارش افزود در پی 
تکميل تحقيقات، پرونده اتهامی نامبردگان با صدور کيفرخواست به 
دادگاه انقالب اسالمی تهران ارسال و دادگاه پس از تشکيل جلسه با 
حضور نماينده دادستان و وکالی مدافع متهمان، اتهام آنان را در حد 
محارب تشخيص و نامبردگان را به اعدام محکوم کرد. احکام صادره 

از سوی ديوان عالی کشور نيز مورد تأييد قرار گرفته بود.

 سخنگوی وزارت خارجه، انفجارهای 
تروریستی در عراق را محکوم کرد  
س��يدعباس عراقچی س��خنگوی وزارت امور خارج��ه، انفجارهای 
خونين در ش��هرهای مختلف عراق که با هدف ق��رار دادن تجمعات 
مردم غيرنظامی و بی گناه و اماکن مذهبی از جمله در يک مس��جد 
روی داد و منجر به کشته و زخمی شدن صدها نفر از مردم گرديد را 
به ش��دت محکوم کرد و با بازماندگان اين حوادث تروريستی اظهار 

همدردی نمود.
عراقچی اظهار داش��ت: وقوع اين اقدامات تروريس��تی در ش��رايط 
حس��اس کش��ور عراق و منطقه در راس��تای توطئه تروريست ها و 
حاميان خارجی آنها در جهت برهم زدن ثبات و امنيت عراق و با هدف 
 تشديد طايفه گرايی و تبديل اختالفات سياس��ی به درگيری های

مذهبی صورت می گيرد که بی ترديد با انس��جام ملی و هوشياری 
مردم و گروه های مختلف سياسی عراق و اقدامات دولت، اين کشور 

ناکام خواهد ماند. 

 جامعه اسالمی باید به سمت
 فرهنگ حجاب و عفاف برود

کانديدای يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری با بيان اين که 
جامعه اسالمی بايد به سمت فرهنگ حجاب و عفاف برود، گفت: شايد 
باندهای مافيايی هم که موجب فروپاش��ی جامعه می ش��وند وجود 
داشته باشند که بايد با آنها برخورد انتظامی کرد؛ يعنی بايد مشخص 

شود که اين افراد قصد دارند جامعه را به فساد بکشند.
مصطفی کواکبيان گف��ت: موافق اين که در دانش��گاه های موجود 
کش��ور بين دختران و پس��ران تيغه کشيده شود نيس��تم، اين کار 
مطلوب نيست، اما با اين کار که دانش��گاه های ويژه  تک جنسيتی 

ايجاد شود موافقم.
وی افزود: از ديدگاه اس��الم در بعد حقوق اجتماعی و سياسی هيچ 
تفاوتی بين زن و مرد وجود ندارد، از اين رو معتقدم که زنان بايد در 
عرصه های سياسی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و... فعال باشند و 

مجاهدت و تالش زنان در عرصه های اجتماعی برای ما مهم است. 

ماشین دولت ضعیف و ناتوان است 
س��عيد جليلی گفت: ما بر اين باوريم که دولت مانند ماش��ينی ضعيف 
و ناتوان اس��ت و بايد تمام موانعی را که موجب کند شدن عملکرد اين 
ماشين می شود را از سر راه برداريم. ماشين دولت بايد به گونه ای باشد 
که ظرفيت آحاد جامعه را در صنعت، اقتصاد، کشاورزی و فرهنگ در بر 

بگيرد و بتواند ايجاد فرصت کند.
نامزد انتخابات رياس��ت جمهوری يازدهم گفت: توجه داشته باشيد که 
هرگونه رفتار م��ا در انتخابات خودش موضوعي��ت دارد. رفتار ما بايد در 
انتخابات يک رفتار نمونه باش��د. اولين گام برای تحق��ق اهداف انقالب 
تبليغات انتخابات اس��ت. در اولي��ن گام که همان تبليغات اس��ت بايد 
تالشمان و ادعاهايی را که داريم نشان دهيم؛ لذا از همه شما عزيزانی که 
لطف داريد و با يک نگاه تکليف مدارانه در اينجا حاضر شديد، صميمانه 
خواهش می کنم در هيچ مسيری از گام هايی که برمی داريد و هر حرکتی 

که انجام می دهيد آخرت خودتان را به دنيای ديگران نفروشيد.

اخبار کوتاه 

 بنز جزء بیت المال  است
 نه مال هاشمی 

محمد هاشمی / فعال سیاسی   
از ابتدای انقالب آقای هاشمی در رده مسئوالنی قرار داشت که بايد از 
حفاظت ويژه برخوردار می شد وطبيعتا تعداد مسئوالنی که از اين نوع 
حفاظت برخوردار هستند، محدود است. تيم حفاظت از آقای هاشمی 
از سوی سپاه »انصار المهدی« تعيين می شود. تمام وسايل و تجهيزات 
مورد نياز برای حفاظت از آقای هاشمی از جمله ماشين بنز، از سوی 
محافظان آقای هاش��می درخواست و از سوی س��پاه انصار المهدی 
تأمين می ش��ود. هيچ يک از 
اين وس��ايل مورد ني��از برای 
محافظ��ت از اش��خاص، در 
تملک آن فرد قرار نمی گيرد، 
بلکه تجهيزات مورد نظر جزء 
اموال دولت يا سپاه محسوب 
می شود، بنابراين خودروهای 
تيم محافظ آقای هاشمی هم، 

در تملک او نيست.
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 وضعیت اکنون، بحرانی تر از سال 88 نیست

حجت االسالم طائب رييس شورای مرکزی قرارگاه عمار بيان کرد:  نظام اسالمی مانند اين موضوعات را 
پشت سر گذاشته و وضعيت اکنون، بحرانی تر از سال 88 نيست. طائب ادامه داد: هر کس رييس جمهور 

شود اوضاع داخلی و خارجی او را می دواند و به کار وامی دارد.

احتمال اجرای مدل 
شورش روسی در تهران

مردم کشِش احمدی نژاد 
دیگری را ندارند

رسول سنايی راد رييس دفتر سياسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تأکيد بر 
اين که برگزاری دو انتخابات با دو ويژگی متفاوت می تواند پيامدهای احتمالی 
هم در پی داشته باشد، بيان داش��ت: يکی از اين پيامدهای احتمالی می تواند 
اجرا کردن مدل شورش روسی در تهران و سپس ساير نقاط کشور و مجدد  در 
تهران باشد، تجربه س��ال 88 اين بود که اين فتنه در تهران رخ داد و نيروهای 
امنيتی نيز در اين شهر منسجم شدند تا توانستند اوضاع را کنترل کنند، ولی 
اگر اين شورش به شهرهای ديگر س��رايت می کرد، بر اثر پراکندگی نيروهای 
مدافع، شايد شرايط به گونه ای ديگر رقم می خورد. وی با بيان اين که انتخابات 
يازدهم چند اليه و با نتايج غيرقابل پيش بينی است، گفت: راهبرد دشمنان در 
تحريم و مذاکره می تواند اشتباه محاسباتی را در نخبگان و توده های مردم به 

وجود آورد و فضای انتخاباتی کشور را  تحت تأثير خود قرار دهد.  

علی عسگری در جمع طالب و روحانيون خراسان شمالی در مدرسه عالی نواب 
مشهد اظهار داشت: قدرت طلبی بد است، ولی رسيدن به قدرت با انگيزه خدمت 

و گشايش امور مسلمين يک وظيفه است.
رابط پارلمانی مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام يادآور 
شد: همه مراجع عزيزند، ولی امام راحل يک ويژگی خاص در سازمان دهی ملی، 
تربيت شاگرد، مقابله با سنت های طاغوت، در ارتباط با تأسيس حکومت مبتنی 
بر آرای مردم و در استمراردهی به جريان فکری خودشان با تأسيس بنياد واليت 
فقيه داشت. عسگری تصريح کرد: همه مش��کل اقتصادی ما تحريم ها نبوده 
است، سوءتدبيرها نيز مشکل ساز شد. مردم و جامعه کشِش احمدی نژاد ديگری 
برای سال92را با اين شرايط و استمرار شرايط کنونی ندارند و سوءمديريت و 

رکود اقتصادی در حماسه موردنظر رهبری بايد از ميان برداشته شود.

سخنگوی شورای نگهبان شرايط تأييد صالحيت کانديداها 
و مسائل مرتبط با آن را تشريح کرد. 

  عباس��علی کدخدايی س��خنگوی ش��ورای نگهبان اظهار 
داشت: جامعه ايران يک جامعه باز سياسی است و همه مردم 
و کسانی که دلسوز نظام هس��تند احساس وظيفه دارند که 

نسبت به مسائل کالن کشور اظهارنظر کنند. 
 س��خنگوی ش��ورای نگهبان بر همين اس��اس به اقش��ار 
مختلف همچون روحانيون و دانش��جويان اش��اره کرد که 
بيانيه هايی خطاب به ش��ورای نگهبان نوشتند و گفت: اين 
نشانه مردم ساالری است و ما نمی توانيم کسی را منع کنيم. 
کدخدايی با بيان اين که ش��ورای نگهبان ش��نونده مطالب 
است و اصولی دارد و براساس قانون اعالم نظر می کند، اظهار 
داشت:  اعضای شورای نگهبان مثل بقيه مردم در دانشگاه ها، 
حوزه و جامعه حضور دارند. س��خنگوی شورای نگهبان در 
ادامه با اشاره به اين که تأييد صالحيت در انتخابات رياست 
جمهوری با انتخاب��ات مجلس متفاوت اس��ت، گفت: ما در 
انتخابات مجلس هيأت های نظارت شورای نگهبان را داريم 
که وظيفه بررس��ی و تأييد و رد صالحيت شرکت کنندگان 
را برعهده دارن��د، اما در انتخابات رياس��ت جمهوری بحث 
ردصالحيت را نداريم. در رياس��ت جمهوری ما فقط احراز 

شرايط را داريم که تنها برعهده خود شورای نگهبان است.

در ديدار عبدالسالم عظيمي رييس قوه قضاييه جمهوري 
اسالمي افغانس��تان با علي اکبر صالحي وزير امور خارجه 
کش��ورمان، راه هاي توس��عه همکاري هاي دو کش��ور در 
زمينه هاي مختلف از جمله روابط کنس��ولي مورد بررسي 

قرار گرفت.
صالحي در اين ديدار با اش��اره به تاريخ و فرهنگ مشترك 
ميان  ايران و افغانستان، دو کشور را شاخه هاي يک درخت 
با ريشه مشترك دانست و حضور افغان ها در ايران را عاملي 
براي تقويت روابط بين دو کشور و دو ملت خواند. وزير امور 
خارجه کش��ورمان وجود مرزهاي مشترك ميان دو کشور 
را مورد اش��اره قرار داد و با بيان اين که امنيت دو کشور به 
هم گره خورده اس��ت، بر اراده مثبت مقامات دو کشور در 
حفظ اين روابط و امني��ت تأکيد کرد. صالحي ضمن توجه 
به ض��رورت و اهميت حفظ امنيت دو کش��ور و اش��اره به 
برخي حوادث در مرزهاي دو کشور، راه جلوگيري از تکرار 
اين حوادث را قطع ورود غي��ر قانوني به ايران و در کنار آن 
قانونمند کردن تردد ش��هروندان افغانستان به کشورمان 
دانست. وي صدور گذرنامه از سوي دولت افغانستان براي 
اتباع اين کش��ور را مورد توجه قرار داد و افزود: جمهوري 
اس��المي ايران نيز با اراي��ه رواديد و اجراي��ي کردن طرح 

ساماندهي اتباع افغانستان به اين روند کمک خواهد کرد.

محسن رضايی می گويد از نامزدهای رياست جمهوری در 
کابينه اش استفاده می کند. نامزد انتخابات رياست جمهوری 
يازدهم در گفتگويی تفصيلی با خبرآنالين با اشاره به اين که 
منتظر نتايج صالحيت ديگر نامزدهای رياس��ت جمهوری 
است، گفت: بخشی از افرادی که در کابينه ام از آنها استفاده 
خواهم ک��رد، نامزده��ای انتخابات فعلی هس��تند و بخش 
ديگری هم از نيروهای جوانی که بايد آنها را برای آينده کشور 

کادرسازی کنيم. 
 وی ب��ا بي��ان اي��ن ک��ه يک��ی از مهم تري��ن تج��ارب من 
کادر سازی اس��ت و هيچ کس در کش��ور به اندازه من کادر 
تربيت نکرده است، اظهارداشت: بسياری از کسانی که همين 
االن در اداره کش��ور هستند و يا شهيد ش��ده اند و بعضا هم 
برخی از آنها را مردم نمی شناسند، اما مديران قابلی هستند 
در دوران مديريتی ما تربيت شده اند. رضايی درباره برنامه اش 
برای استفاده از نيروهای جوان اظهارداشت: من آن تجربه را 
می خواهم برای نسل سوم و چهارم به کار بگيرم و لذا بسياری 
از فرمانداری ها را به جوان های نسل سوم و چهارمی که فوق 
ليسانس و دکترا دارند خواهم داد و از ميان آنها بعد از دوسال 
استاندارهايی را انتخاب خواهم کرد و در سال چهارم، اولين 
وزرای جوان را تقديم ملت ايران می کنم که حتی ظرفيت 

رياست جمهوری را هم داشته باشند.

محمدنجار وزير کش��ور گفت: بيش از66 هزار شعبه اخذ 
رأی در داخل کش��ور و 285 ش��عبه اخذ رأی در خارج از 
کشور آماده می شوند تا در 24 خرداد آرای مردم را با نشاط 

و شور گسترده اخذ کنند. 
 مصطفی محمدنجار وزير کش��ور پس از پايان چهارمين 
جلس��ه هيأت اجرايی مرکزی انتخابات رياست جمهوری، 
گفت: شورای نگهبان با توجه به وظايف قانونی اش از مهلت 
پنج روزه باقی مانده برای بررسی صالحيت ها مطابق قانون 

استفاده کرد و نامه ای هم برای ما فرستاد. 
 وزير کشور افزود: شورای نگهبان پايان روز سه شنبه نتايج 
تأيي��د صالحيت های کانديداه��ا را به ما اع��الم می کند و 
وزارت کشور طبق قانون، 48 ساعت فرصت دارد تا اسامی 
کانديداهای مورد تأييد را به اطالع عموم و خود کانديداها 
برساند. وی افزود: بعد از بحثی که با اعضای هيأت مرکزی 
اجرايی انتخابات داشتيم، قرار شد در اين 48 ساعت جلسه 
مشترکی با کانديداهای تأييد صالحيت شده برگزار شود 
و بايده��ا و نبايدها و نکات��ی که برای برگ��زاری انتخاباتی 
باشکوه الزم اس��ت به اطالع کانديداها برسد. محمدنجار 
گفت: با توجه به اين که هيأت های اجرايی انتخابات پيش 
از اين وجود نداشته و مطابق قانون برای اين دوره تشکيل 

شده است، اين جلسه نيز برای اولين بار تشکيل می شود.

انتخابات شورای نگهبان امور خارجه انتخابات

 تشریح شرایط
 تأیید صالحیت کاندیداها

اتباع افغان به صورت قانوني 
به ایران سفر کنند

از نامزد ها در کابینه ام 
استفاده می کنم 

 آمادگی66 هزار 
شعبه اخذ رأی در کشور
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 »خدايا مرا با آبرو بميران«؛ اين جمله سوزناکی است که عزت اهلل
انتظامی در پاياِن نام��ه اش که روز جمعه 2۷ ارديبهش��ت 92 
خطاب به مردم ايران نوش��ته، آورده اس��ت. او در 89 س��الگی، 
تنها دو آرزو دارد: راه اندازی بني��اد فرهنگی-هنری انتظامی و 

مرگ با آبرو. 
  انتظامی از مدت ها پيش در ص��دد راه اندازی بنياد فرهنگی -

هنری اس��ت تا يادگاری از او در س��ال های پس از درگذشتش 
باشد. هم از اين روست که در اين س��نين کهنسالی ، تمام هّم و 
غّم خود را مصروف راه اندازی بنيادش کرده است و برای نيل به 
مقصود، عالوه بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، حتی از رياست 
جمهوری نيز مدد جس��ته اس��ت، اما گويا برای مقامات ارش��د 
 رياست جمهوری، نه عزت اهلل انتظامی مهم است و نه بنيادی که 

می خواهد بنا کند.
 ماج��رای ش��نبه هفته گذش��ته نش��ان داد ک��ه ب��رای آنها، 
 سوءاس��تفاده از يک»برن��د هن��ری«، مه��م ت��ر از هم��ه چيز

است. 
 خالصه ماجرا از اين قرار است که روز شنبه از رياست جمهوری 
به ع��زت اهلل انتظامی زنگ می زنند که ب��رای پيگيری کارهای 
بنيادت آماده شو، ماشين می آيد دنبالت، اما به جای امور بنياد، 
 او را به س��تاد انتخابات می برند و انتظامی ک��ه در آنجا متوجه 
موضوع می شود، وارد سالن اصلی نمی شود و در سالنی بيرون 

از سالن ثبت نام، بر روی صندلی می نشيند که ناگهان می بيند 
احمدی نژاد و مش��ايی به س��متش می آيند و در سمت راست 
 و چپش می نش��ينند و بعد از گرفت��ن چند عک��س، او را تنها

می گذارند و سپس جوانی به سمتش می آيد و می گويد: کارهای 
بنياد بماند برای بعد. )مش��روح ماجرا به رواي��ت خود عزت اهلل 

انتظامی را اينجا بخوانيد.( 

انتظامی 
  نگاهی به تصاوي��ر روز ثبت ن��ام نيز بر رواي��ت انتظامی صحه 
می گذارد: او در هيچ ک��دام از صحنه های مرب��وط به ثبت نام 
 حضور ندارد و در عکس هايی هم که از او و مشايی و احمدی نژاد

مشترکا گرفته ش��ده است، بسيار غمگين و س��رخورده به نظر 
می رسد. 

اين در حالی اس��ت که اگر انتظامی برای حمايت از مش��ايی به 
س��تاد انتخابات رفته بود، قاعدتا بايد در سالن ثبت نام و هنگام 
 گرفتن عکس های تبليغاتی از صحنه های ثبت نام و سخنرانی 
احمدی نژاد برای مشايی حاضر می شد، نه اين که در بيرون از 
آنجا و با چهره ای افسرده و س��ری پايين بر روی صندلی خارج 
از سالن. همچنين بايد کالمی درباره کانديدای مورد عالقه اش 
مطرح می کرد ت��ا تيتر روزنامه های حاميان دولت باش��د، ولی 

چنين هم نشد. 

 ثبت نام مشایی 
 روزی که احمدی نژاد، مشايی را برای ثبت نام به وزارت کشور برد 
و سپس عکس های عزت اهلل انتظامی در همراهی آنان منتشر شد، 
خيلی ها متعجب شدند که چرا شخصی به وزانت و اعتبار انتظامی، 
خود را خرج سياسی بازی احمدی نژاد و مشايی کرده است و ای بسا 
بسياری از نگاه ها نيز درباره وی دگرگون شد ولی دردنامه انتظامی 

نشان داد که ماجرا چه بوده است. 
  اي��ن سوءاس��تفاده تاريخ��ی و ش��رم آور، نش��انه ای از برخ��ی 

واقعيت هاست: 
1      رييس جمهوری که بايد حافظ حيثيت مردم باشد، کاری 
می کند که فغان يک هنرمند 89 ساله به آسمان می رود که خدايا 

مرا با آبرو بميران. 
وقتی با يک هنرمند نامدار چنين م��ی کنند، خداوند به داد مردم 

عادی برسد. 
2     برای برخی، رس��يدن به هدف های مادی، آنقدر مهم است 
که حاضرند برايش هر کاری، حتی زشت و غيراخالقی هم که باشد 
انجام دهند. اين کار می تواند حتی سوءاستفاده از يک پيرمرد 89 

ساله هم باشد. 
3      به رغ��م بزرگنماي��ی هايی که م��ی کنند، خودش��ان هم 
می دانند که مشايی رأی ندارد و به همين دليل از هر امکانی برای نجات 
 اين کانديدای اس��تفاده می کنند: از حض��ور تبليغی احمدی نژاد

 در ستاد انتخابات تا فريب انتظامی با عنوان ثبت بنياد فرهنگی اش. 
خارج از مسائل سياسی، واقعا چقدر زشت است که يک پيرمرد 89 
ساله را با وعده پيگيری طرح فرهنگی اش، از خانه بيرون بکشند و 
او هم کلی مدارك مربوط به بنيادش را با خود بياورد و بعد با او چند 

عکس تبليغی بگيرند و بروند. 
4      برخی آنقدر کوته انديش هستند که فکر نمی کنند با روشن 
ش��دن واقعيت، کار به اصطالح تبليغی ش��ان به ضد تبليغ برای 

خودشان تبديل می شود. 
آنها در مملک��ت داری هم اين گونه دورانديش هس��تند! و اوضاع 

کنونی کشور، محصول اين افراد با تدبير)!( است. 
5      و بدت��ر از اص��ل ماجرا اين که رس��انه های دولت��ی، ابتدا 
اصل نامه انتظام��ی را جعلی می خوانند و يادش��ان م��ی رود که 
 نويسنده نامه حی و حاضر است و سپس دولتی ها در اطالعيه ای 
راجع به نامه، به جای عرض شرمساری و عذرخواهی، به عزت اهلل 
 انتظامی نيش و کنايه می زنند که »شرايط کنونی ايشان برای ما 

قابل درك است« و لذا احترامشان را نگه می داريم. 
 به راستی رييس جمهور شدن واقعا چقدر می ارزد؟!

در حاشیه سوءاستفاده تاریخی از پیرمرد هنرمند ۸۹ ساله

 غرب تنها به دنبالرییس جمهور شدن واقعا چقدر می ارزد؟!
 براندازی است

رييس جمهور سوريه، کش��ور های غربی را به دامن زدن به 
بحران اين کشور متهم کرد.

»بش��ار اس��د« رييس جمهور س��وريه در گفتگو با روزنامه 
آرژانتينی کالرين، با اس��تقبال از تالش های صورت گرفته 
برای برگزاری گفتگو های صلح گف��ت که دولت های غربی 
به دنبال راه هايی برای برافروختن آتش بحران در س��وريه 
هس��تند، به جای اين که آن را متوقف کنن��د. وی افزود که 
دولت های غربی ب��دون توجه به تلفات و خس��ارات جنگ 

داخلی در سوريه به دنبال براندازی دولت وی هستند. 

نمی دانیم برنامه هسته ای ایران 
نظامی است یا نه

مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی که به روس��يه سفر 
کرده گفت: هن��وز نمی دانيم که آيا برنامه هس��ته ای ايران 
دارای اهداف نظامی هست يا نه.»يوکيو آمانو« با متهم کردن 
ايران به عدم همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی گفت: 
هنوز نمی دانيم که آيا برنامه هس��ته ای ايران دارای اهداف 
نظامی هست يا نه. آمانو خواس��تار همکاری ايران با آژانس 
شد. آمانو در حالی مدعی عدم همکاری تهران با آژانس شده 
که چهارشنبه هفته گذش��ته نماينده اين نهاد بين المللی 
مذاکراتی را با نماينده ايران در وين انجام داد که در پايان، آن 
دو طرف با ابراز رضايت از روند گفتگوها بر پيگيری آن تأکيد 
کردند. الزم به ذکر است با روی کار آمدن آمانو به جای محمد 
البرادعی به عنوان مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی، 
رويکرد اين نهاد در قبال ايران تغيير کرد، چون آمانو درست 
 همان حرف هايی را می زند که مقامات غربی درمورد برنامه 

هسته ای ايران می گويند. 

 اسد آماده حمله 
به تل آویو است

هاآرتض به نقل از ساندی تايمز می نويسد: پس از حمالت 
اسرائيل به سوريه، دمشق اقدام به آماده کردن موشک های 
پيشرفته زمين به زمين کرده تا اگر مجددا مورد حمله قرار 

گرفت تل آويو را هدف قرار دهد.
به نوشته اين روزنامه، ارتش س��وريه فرمان حمله به مرکز 
اس��رائيل را در صورتی که مجددا س��وريه مورد حمله رژيم 

صهيونيستی قرار بگيرد دريافت کرده اند.

اخبار بین الملل



یادداشت

روابط عمومی ها چشم بینای 
دستگاه های اجرایی هستند

حجت االسالم و المسلمین حسین اژدری، مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
اس��تان اصفهان با اش��اره به این که روابط عمومی ها چشم هر دستگاه 
هستند، گفت: باید روابط عمومی با دنیای خارج از دستگاه خود ارتباط 
و تعامل بسیار خوبی داشته باشد؛ چرا که بازتاب عملکرد هر سازمانی از 
طریق روابط عمومی انجام می گیرد. بای��د روابط عمومی با دنیای خارج 
از دستگاه خود ارتباط و تعامل بسیار خوبی داشته باشد؛ چرا که بازتاب 

عملکرد هر سازمانی از طریق روابط عمومی انجام می گیرد. 

 تدوین نقشه جامع فرهنگی 
دانشگاه  آزاد خمینی شهر

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی خمینی شهر، گفت: یکی از مهم ترین 
اقدامات معاونت فرهنگی تهیه و تدوین نقشه جامع فرهنگی دانشگاه                 آزاد 
واحد خمینی شهر است. حجت االسالم موس��وی با اشاره به برنامه های 
فرهنگی و فوق برنامه قرآن و عترت دانشگاه  آزاد واحد خمینی شهر، اظهار 
 کرد: هشت کانون اصلی در این مجموعه فرهنگی و نیز چندین کانون ها 
زیرمجموعه این دانش��گاه  داریم که کانون هنرمندان برای کالس های 
آموزش��ی، ادبی و داستان نویسی، کانون فیلم س��کانس و نقد فیلم های 
روز،کانون گپ دانشجویی و کرسی آزاد اندیشی از جمله این کانون های 

فرهنگی این دانشگاه  است.

 استقرار 9600 خانوار عشایری 
در مناطق ییالقی استان

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان اصفهان گفت: با آغاز ییالق عشایر 
به استان اصفهان، 9 هزار و 600 عشایر قشالقی در مناطق ییالقی اصفهان 
مستقر می شوند. منصور شیشه فروش با اعالم این که شاهد کوچ عشایر 
به استان اصفهان هس��تیم، اظهار کرد: تا کنون 80 درصد از خانوارهای 
عشایری به استان اصفهان وارد و بقیه این عشایر نیز تا اواخر هفته آینده 
در اصفهان مستقر می شوند. مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان اصفهان 
تصریح کرد: این عشایر از شهرستان های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان 

و چهارمحال و بختیاری از قشالق به سمت ییالق سفر می کنند.

 کشف یک تن تریاک و حشیش 
از کامیونت حمل کود

فرمانده انتظامی استان اصفهان از کش��ف 995 کیلو گرم مواد مخدر از 
نوع تریاک و حش��یش از بار کامیونت حمل کود حیوانی خبر داد. سردار 
عبدالرض��ا آقاخانی گفت: مأم��وران پلیس مبارزه با مواد مخدر اس��تان 
اصفهان در راستای طرح ممنوعیت ورود مواد مخدر به کشور و دستگیری 
سوداگران مرگ، به دنبال اقدامات انتظامی یک دستگاه کامیونت حامل 
مواد مخدر را در بدو ورود به استان شناسایی کردند. سردار آقاخانی تأکید 
کرد: از مجموع مواد مخدر کشف ش��ده مقدار 244 کیلو گرم آن از نوع 
حشیش است که در این رابطه چهار متهم دستگیر و سه دستگاه خودرو 

سبک و سنگین نیز توقیف شد.

اعضای بدن مرد 52 ساله اصفهانی 
اهدا شد

 اعض��ای ب��دن ی��ک م��رد 52 س��اله اصفهان��ی، باهماهنگ��ی واح��د 
فراهم آوری اعضای پیوندی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
به بیماران نیازمند اهدا شد. روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزش��کی اصفهان اعالم کرد: هوش��نگ موجودی که دچار مرگ مغزی 
ش��ده بود، پس از انجام مراحل قانونی تحت عمل جراحی برداشت اعضا 
قرار گرفت.کبد و دو کلیه این بیم��ار مرگ مغزی برای انجام عمل پیوند 

استفاده شد.

گشتی در اخبار 

دولت بعدی پول مترو اصفهان را 
می دهد

عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس 

   عوض حیدر پور 

پرداخت نش��دن دو میلی��ارد دالر مترو کالنش��هرها ب��ه خصوص 
اصفهان از تخلفات دولت اس��ت. امیدواریم دولت بعدی قانون مدار 
 باشد و این مس��ائل و مشکالت برطرف ش��ده و پول متروی اصفهان

 پرداخت شود.
اختصاص بودجه الزم به مترو کالنش��هرها از مجل��س هفتم به بعد 

به ص��ورت جدی ب��ه منظور 
تکمیل ش��بکه حم��ل ونقل 

عمومی توجه شده است.
دولت در واگذاری دومیلیارد 
دالر مترو کالنش��هرها سرباز 
زده اس��ت و بعی��د می دانم 
با توج��ه به وضعی��ت ارزی و 
اقتصاد کش��ور از سوی دولت 

فعلی، این مهم محقق شود.
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چهره روز
جمشیدی، مدیر امور اجتماعی استاندار شد

احمد جمشیدی، رییس سابق اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان به عنوان مدیر امور 
اجتماعی استانداری اصفهان منصوب شد.پیش از وی حجت االسالم مهدی امینی به عنوان 

سرپرست امور اجتماعی استانداری اصفهان فعالیت می کرد که از سمت خود استعفا کرد.
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این بار نیز در مصاحبه مطبوعاتی معاون حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری اصفهان صدای سوت مترو پیچید. 
مصطفی نوریان در جمع اصحاب رسانه گفت: مترو با 
توجه به هزینه های باالی احداث و مدت زمان اجرای 
طوالنی آن، برای ش��هر تاریخی اصفهان مناس��ب 
نیست. مشروح سخنان معاون ش��هرداری را در زیر 

خواهید خواند:
     یک کارشناس حمل و نقل با شرایط و مشکالت 
کنونی، احداث تراموا را ب��ه مترو در اصفهان ترجیح 
خواه��د داد. احداث ترام��وا به دلیل اش��غال حجم 
کمتری از خیابان و هزینه بری کمتر، برای اصفهان به 
صرفه تر است. تنها مشکل تراموا در زمان حاضر، نبود 
فناوری آن در داخل است. تحریم کشورهای خارجی 
اجرای پ��روژه تراموا و مترو در اصفهان را با مش��کل 

مواجه کرده است.
     100 میلیارد تومان بودج��ه برای اجرای تراموا 
در اصفهان تخصیص داده ش��ده ک��ه به محض رفع 

مشکالت اجرایی، کار آن آغاز خواهد شد.
      در سیاست های ابالغی کالن کشور توسعه حمل 
و نقل عمومی به ش��هرداری ها در دس��تور کار قرار 
گرفته و شهرداری اصفهان توسعه حمل و نقل عمومی 
در بحث سخت افزاری و نرم افزاری را در دستور کار 

خود قرار داده است.
     احداث و راه اندازی خطوط اتوبوس تندرو، مترو و 
تراموا در برنامه های شهرداری اصفهان گنجانده شد.

      ب��رای ثبت نام تاکس��ی های ش��خصی به نام 
تاکسی های دوم در سایت تاکسیرانی مصوبه دولت 
انجام ش��د و این اقدام ظرفیت ناوگان تاکسیرانی را 

افزایش داد.
      برای کاهش مشکالت رانندگان و مسافران، نصب 
تاکسی متر در تاکسی ها در حال اجراست. از مزایای 
تاکسی متر، محاسبه نرخ دقیق کرایه، امکان پرداخت 
با اصفهان کارت، کارت ه��ای عابربانک و همچنین 

رعایت بهداشت اجتماعی راننده و مسافر است.

      تاکنون 500 دس��تگاه تاکس��ی به تاکسی متر 
مجهز شده و روزانه 20 تاکسی متر بر روی تاکسی ها 

نصب می شود.
      تاکس��یرانان برای گریز از نظارت بر درآمدشان 
و میزان حمل مس��افر به خرید این تاکس��ی مترها 

تمایل ندارند.
      نظ��ارت صحیح بر 25 هزار تاکس��ی، منوط به 
نظارت الکترونیکی اس��ت و به تخلفات تاکسیرانان 

رسیدگی می شود.
      ازدیگر طرح های اجرایی ش��هرداری اصفهان، 
احداث ایستگاه های دوچرخه اس��ت و پیش بینی 
 می ش��ود تعداد ایس��تگاه های دوچرخ��ه از 26 به 
مس��یرهای  و  یاب��د  افزای��ش  ایس��تگاه   60 
دوچرخه سواری نیز در اصفهان پیش بینی خواهد 

شد.
      چند طرح ترافیکی در اصفهان در هفته جاری 

افتتاح می شود.

      بهره برداری مجهزتری��ن و منحصر به فردترین 
مرکز مدیریت کنترل و ترافیک کالنشهرهای کشور 
در اصفهان با هزینه ای بالغ بر 30 میلیارد ریال افتتاح 
شده و400 تقاطع به صورت هوشمند در این مرکز 

کنترل و نظارت خواهد شد.
      س��امانه  ه��ای هوش��مند و الکترونیک��ی در 
مدیریت ترافیک ش��هر اصفهان تأثیرات مطلوب به 
جا می گذارد.توسعه چش��مگیر و قابل توجه شهر 
اصفه��ان و محدودیت ه��ای فیزیکی و فن��ی اولین 
مرک��ز مدیریت و کنت��رل ترافیک که در س��ال 72 
 احداث شده بود، از جمله دالیل احداث مرکز جدید  
کنترل ترافیک اس��ت که از منحصر ب��ه فردترین و 
مجهزترین مراکز در بین کالنش��هرهای کش��ور به 

شمار می رود.
      در مرکز مدیریت کنترل و ترافیک جدید شهر 
پیش��رفته ترین و به روزترین تأسیسات و تجهیزات 
استفاده ش��ده که با راه اندازی این مرکز، بسیاری از 
محدودیت های فن��ی در برنامه ریزی های ترافیکی 

حذف و امکانات اجرایی مطلوبی مهیا می شود.
      در س��ال جاری150 دس��تگاه اتوبوس جدید 
خریداری شده که با توجه به حجم مسافر، اقبال مردم 
نسبت به یکی دو سال گذشته از ناوگان اتوبوسرانی 
بیش��تر ش��ده و می توان گفت 12 درص��د افزایش 

یافته است.
       امروز بیش از 100 هزار مسافر روزانه از بی آرتی 
استفاده می کنند، این در حالی است که پیش بینی 

شده بود این مقدار60 هزار نفر باشد.
      ب��ه دلیل ای��ن که دول��ت تعهدات خ��ود را در 
سیاست های کالن اجرا نکرد، ش��هرداری اصفهان 
دست به کار ش��د و از س��ال 91 ناوگان را بر حسب 

ظرفیت هایی که داشت افزایش داد.
      هم اکنون نزدیک به 25 هزار تاکسی در خطوط 
مختلف اصفهان اقدام به خدمات رسانی می کنند که 
به این علت که مشکالتی همچون تحریم و مشکالت 
ارزی وجود داشت، نتوانستیم اقدام به نوسازی کنیم، 

بنابراین اقدام به بهسازی کردیم.
      در حال حاضر 15 هزار تاکسی تا پایان سال 92 
به سیستم هوشمند تجهیز خواهد شد و تا سال 93 

تمامی تاکسی ها به این سیستم مجهز می شوند.
      کارت ه��ا به عنوان پ��ول مج��ازی در اختیار 

ش��هروندان قرار خواهد گرفت تا مش��کالت عدیده 
ای که در رابطه با پول خرد و کاغ��ذی وجود دارد از 

بین برود.
     طی س��ال 91 و 92 بودجه خوبی ب��رای مترو 
اصفهان برنامه ریزی ش��ده و تا پایان خردادماه 10 
واگن و دو لوکومتیو وارد می ش��ود و اگر با مش��کل 
خاصی  روبه رو نشویم، در پایان خرداد سال جاری فاز 
 یک خط مترو اصفهان از پاسداران تا میدان شهدا به 
بهره برداری خواهد رسید و پیش بینی می شود که 

3/5 درصد حجم مس��افر را در راستای حمل و نقل 
عمومی سرویس دهی کند.

      شهر اصفهان روز به روز توسعه می یابد و در این 
راستا ترافیک هم هر روز عظیم تر می شود و روزانه 
بیش از 450 تا 500 خودرو وارد چرخه حمل و نقل 
می ش��ود که س��اماندهی و مدیریت می خواهد، در 
همین راستا در س��ه بخش مراکز کنترلی هوشمند 

را تقویت کرده ایم.
      طی یک دهه گذشته وسعت و حجم خودرویی 
که وارد چرخه حمل و نقل عمومی ش��ده، سه برابر 

بوده است.
      ب��ه خاطر س��المت و ایمنی پل ه��ا 35 معبر 

آزادسازی شد و در اختیار شهر قرار گرفت.
      ام��روز بی��ش از 14 ه��زار پارکین��گ داری��م. 
امس��ال نیز در مناطق مختلف از جمل��ه خیابان باغ 
گلدسته،خیابان خواجه نظام الملک و خیابان الهور 
پارکینگ هایی احداث شده و تا پایان سال سه هزار 

پارکینگ در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان :

    اصفهان نیازمند ترامواست، نه مترو

زنان بیشتر در میان 
خانواده معتاد می شوند

تدوین سند راهبردی 
بافت های فرسوده شهری

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به این که 9 درصد 
جمعیت معتادان اصفهانی زن هستند،  گفت: بر اساس آمار ارایه شده توسط 
ستاد مبارزه با مواد مخدر استان، حدود 10 هزار و 800 نفر از 120 هزار معتاد 
شناخته شده در اصفهان، زن هستند. مرضیه فرشاد در گفتگو با ایسنا با اشاره به 
این که برخی از زنان تحت پوشش همسر خود درمان می شوند و نمی توان آمار 
واقعی از تعداد زنان معتاد زیر نظر بهزیستی ارایه داد، اظهار کرد: در سال 91 در 
حدود 543 زن معتاد تحت پوشش بهزیستی اصفهان خدمات درمانی دریافت 
کرده اند که از این تعداد، 281 نفر از درمان های سرپایی استفاده کرده اند. وی 
بیان کرد: تاکنون چهار مجوز دیگر برای تأسیس مراکز اقامتی میان مدت در 

استان اصفهان صادر شده است.

مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان از تدوین سند توسعه 
راهبردی بافت های فرسوده شهری در کش��ور خبر داد و اظهار کرد: حرکتی 
جهادی در زمینه احیا و نوسازی بافت های فرسوده شهری در کشور آغاز شده 
است. به گزارش ایسنا، حس��ین جعفری گفت: در زمینه بازسازی و نوسازی 
بافت های فرسوده شهری، در کرمان بس��یار بهتر از اصفهان و بسیاری دیگر 
از کالنشهرها کار شده است. وی با تأکید بر مش��ارکت مردم در این خصوص 
گفت: رس��انه ها نقش مهمی برای آگاه س��ازی جامعه و به ویژه ساکنان این 
مناطق می توانند ایفا کنند.جعفری با بیان این که حرکتی جهادی در زمینه 
نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری در کشور آغاز شده، اظهار کرد: 

این محدوده ها به یکی ازاولویت های شهردار ی های کشور تبدیل شده است.

زیر پوست شهر/شب های زنده رود

سنا[
س:ای
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در  اصفه��ان  ش��هردار 
 گروه 
 روز جهان��ی ارتباط��ات و شهر

رواب��ط عموم��ی از جمله  

دستاوردهای روابط عمومی ها را افزایش میزان امید 
 به زندگ��ی و ایجاد آرام��ش عمومی دانس��ت.   این

خالصه ای است از سخنان مرتضی سقائیان نژاد که 

مشروح آن را در زیر  می خوانید:
     روابط عمومی نقش تعیین کننده ای در افزایش 
آگاهی عمومی جامعه و فرهنگ سازی و تنویر افکار 
عمومی دارد. ش��هرداری اصفهان در طی 10 س��ال 
گذشته توجه ویژه ای به این حوزه به منظور رضایت 
مندی و امید آفرینی در جامعه داشته به طوری که 
با گسترش اطالعات، زمینه مشارکت شهروندان در 

امور شهر فراهم شده است.
      ب��ا توجه ب��ه این ک��ه افزایش می��زان امید به 
 زندگ��ی و ایجاد آرام��ش عمومی از دس��تاوردهای 
روابط عمومی هاست، بنابراین جلب اعتماد مخاطب، 
باالترین س��رمایه برای روابط عمومی ها به ش��مار 

می رود.
     روابط عمومی عالوه بر این که چش��م، گوش و 
زبان سازمان است به عنوان مغز و فکر سازمان نیز از 

آن یاد می شود.
     روابط عمومی هنر و فن برقراری ارتباط با مردم را 
با هدف جلب رضایت آنها که منجر به اهمیت یافتن 

حقوق شهروندی است، انجام می دهد.
     شهرداری ها مهم ترین و بزرگ ترین نهادهای 

ش��هری به ش��مار می رون��د و گس��تردگی دامنه 
فعالیت ها و خدمات روزمره ای��ن نهادهای مردمی 
باعث می شود که دائما ارتباط تنگاتنگ و گسست 
ناپذیری با آحاد جامعه شهری داشته باشند و با اتخاذ 
یک سلسه برنامه های جامع شهری و سیاست گذاری 
هایی مبتنی بر ش��الوده ها و بن مایه های علمی و 
تحقیقاتی، جریان و روند امور را به سوی منزلگاه های 

توسعه پایدار و متوازن شهری هدایت کنند.
     روابط عمومی ها زمینه های مساعدی را برای 
تعمیق همکاری های مشترک و ایجاد تفاهم، تعامل، 
همگرایی و هم اندیشی بین این نهادها و مردم فراهم 
می آورد و به طور حتم روابط عمومی ها با بسترسازی 
در فرآیند رشد و تکامل حیات خویش قادر خواهند 
بود نقش های مؤثر و بدیع��ی را در تأمین و تمهید 
موقعیت های دلخواه، تحکیم مناس��بات صمیمانه 
با مردم و تقویت همکاری های مش��ترک و متقابل 
بین ش��هروندان و مس��ئوالن پدید آورند و به تعبیر 
متعارف و معمول، به منزله یک پل مستحکم و مقاوم 
از عهده ایجاد ارتباط متقابل و دو سویه بین مردم و 

کارگزاران برآیند.

     آموزش ب��ه عنوان یک اصل سرنوش��ت س��از 
 و حیات��ی در محوری��ت فعالیت ه��ای رواب��ط 
عمومی هاست. به پشتوانه برنامه های مدون آموزشی 
می توان گام ه��ای بلند و اس��تواری را در تعمیق و 
تثبیت مبانی علمی و تحقیقاتی علم مدیریت بر روابط 

عمومی برداشت.
     روابط عمومی ها باید با نگرش مردم س��االری 
دینی هم��ه فعالیت ها و توانمن��دی علمی و عملی 
را در راه تحق��ق هدف های عالی��ه و راهبردی نظام 
مقدس جمهوری اس��المی ایران و رسیدگی به امور 
 مردمی که به عنوان ولی نعمتان این انقالب معرفی 

شده اند، به کار گیرند.
     بن��ا ب��ه فرمایش��ات رهب��ر معظ��م انق��الب 
»اطالع رسانی صحیح و ش��فاف به مردم باعث رفع 
نگرانی ها و بر طرف ش��دن ایرادها خواهد شد« به 
همین منظور شهرداری اصفهان از 10 سال گذشته 
توجه ویژه ای به حوزه رواب��ط عمومی جهت کوتاه 
شدن دیوار بی اعتمادی داشته و بخش های مختلف 
این حوزه در تمام ابعاد رس��انه ای و اطالع رس��انی 

توسعه و تقویت یافته است.

شهردار اصفهان:

 روابط عمومی نقش تعیین کننده ای 
در افزایش آگاهی عمومی دارد

 شهر اصفهان روز به روز توسعه 
می یابد و در این راستا ترافیک 
هم هر روز عظیم تر می ش�ود و 
روزانه بیش از 450 تا 500 خودرو 
وارد چرخه حمل و نقل می شود 
ک�ه س�اماندهی و مدیریت می 
خواهد، در همین راس�تا در سه 
بخش مراکز کنترلی هوشمند را 

تقویت کرده ایم



چهره روزیادداشت

 نمایشگاهی که برای ایرانی ها 
فرصت ساز است

گروه اقتصاد- حضور در هش��تمین نمایش��گاه بین المللی غذا و 
هتلداری عمان می تواند افق جدیدی را برای توس��عه فعالیت های 
بین المللی و فرا منطقه ای فعاالن صنعت هتل کشور به وجود آورد.

این نمایش��گاه که عنوان بزرگ ترین رویداد کشور عمان در زمینه 
صنعت مواد غذایی و هتلداری را به خود اختصاص داده، بهترین راه 
ورود به بازار سرمایه چندین میلیارد دالری کشور پادشاهی عمان در 

صنعت هتل و هتلداری خواهد بود. 
افزایش 38/7 درصدی گردشگر و دو برابر شدن سرمایه گذاری های 
 این حوزه تا س��ال 2017 بیانگر این موضوع اس��ت که ساخت هتل 
 و ارائ��ه خدمات هتل��داری در اولوی��ت نیازهای کش��ور عمان قرار 

دارد. 
 صرف هزین��ه ای بالغ ب��ر 3/5 میلی��ارد دالر برای پ��روژه فرودگاه 
بین المللی مسقط، 2/5 میلیارد دالر برای مجموعه گردشگری موج 
مسقط، 2/5 میلیارد دالر برای ساخت مجموعه تفریحی- گردشگری 
موریا و جبل س��یفا، یک میلیارد دالر برای هتل پنج ستاره الجبل، 
ساخت مرکز نمایش��گاهی جدید با بیش از 30هزار متر مربع فضای 
 نمایش��گاهی و چندین هتل 4 و 5 س��تاره با صرف هزینه ای بالغ بر 
یک میلیارد دالر و نیز ساخت مجموعه ورزشی- تفریحی مسقط با 
 صرف هزینه ای بالغ بر 10 میلیون دالر از جمله پروژه هایی است که 

می تواند زمینه های مشارکت در کشور عمان را فراهم کند.  

خبر ویژه

4
نمایندگان مجلس با راه اندازی بورس ارز مخالفت کردند

نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه، در جریان بررسی بخش درآمدی بودجه سال ۹2 با پیشنهاد 
راه اندازی بورس ارز با 58 رأی موافق، 113 رأی مخال��ف و 1۶ رأی ممتنع مخالفت کردند. در این 

نشست، محمدرضا پورابراهیمی پیشنهاد تشکیل بورس ارز را مطرح کرد.
انتظار افزایش زمان جاری بودن 
آب در بستر زاینده رود را داریم

عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس 

شورای اسالمی/علی ایرانپور 
میزان بارش ها در سال جاری در سطح کشور و همچنین در استان اصفهان 
مطلوب بوده و در افزایش کشاورزی تأثیر بس��زایی دارد. انتظار افزایش 
زمان جاری بودن آب در بستر زاینده رود را داریم. با وجود این بارندگی ها 
شاهد استفاده کمتر از آن در زمان هستیم و برای استفاده از این بارش ها 
باید از طریق س��دهای خاکی و س��یل بندهایی که ایجاد می ش��ود، در 
مناطقی از استان که به وضوح 
ش��اهد این کمبودها هستیم 
برای زمان هایی که نیاز به آب 
کشاورزی هست مورد مصرف 
قرار بگیرد. در قالب این منابع 
می توان بخش��ی از کشاورزی 
سنتی را با جهش��ی که ایجاد 
می ش��ود، به س��مت صنعتی 

شدن پیش ببریم.
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20 تا 30 درصد کل مشموالن قانون کار ، 
گروه 
در مشاغل پروژه ای و پیمانکاری فعالیت اقتصاد

دارند، با این حال موج جدید قراردادهای 
سفیدامضا به دلیل انجام نشدن بازرسی کار و سوء استفاده برخی 
کارفرمای��ان، باعث افزای��ش پرونده های ش��کایت در هیأت های 
تشخیص شده است. امضای قراردادهای یکطرفه به همراه تحمیل 
 کامل ش��رایط کارفرما به کارگر، مدت هاس��ت بازار کار کشور را 
می آزارد و به عنوان یک پدیده زش��ت و واقعیتی تلخ در بازار کار 
ایران وجود دارد؛ اقدامی که در راستای آن، کارفرما تنها شرایط و 
منافع خود را به عنوان مفاد قرارداد همکاری با کارگر قرار می دهد 
و منافع کارگران به هیچ وجه دیده نمی شود. کارشناسان بازار کار 
 می گویند، از بی��ن رفتن تعادل در عرضه و تقاض��ای نیروی کار و 
باال رفتن تعداد تقاضا برای کار در کشور به این مسأله دامن زده و 
باعث شده تا کارفرمایان در مقابل سیل تقاضای کارجویان نه تنها 
امکان انتخاب بهترین نیروها را به دست بیاورند، بلکه شرایط نیز 
فراهم شود تا برخی کارفرمایان پا را از این نیز فراتر بگذارند و نیروی 

کار را مجبور به پذیرش شرایط خود در قبال کار کنند.

فکر سوء استفاده از کجا آمد؟
هرچند در قانون کار مقرراتی در این زمینه وجود دارد و نیروی کار 
می تواند از طریق مراجع قانونی احقاق حق کند، اما از زمانی که فکر 

سوء استفاده از نیروی کار در بین برخی کارفرمایان رواج پیدا کرد، 
آنها به س��رعت روش های مختلفی را برای دورزدن قانون و فرار از 

مجازات طراحی و به اجرا گذاش��ته اند.
دریافت تس��ویه های س��فیدامضا و گرفتن اختیار کامل از کارگر 
برای پرداخت میزان حقوق، زمان قطع همکاری، تعیین س��اعت 
کار، نوع کاری که فرد باید انجام دهد و مسائلی از این دست نه تنها 
 در ایران، بلکه از نظر سازمان جهانی کار نیز از بدترین اشکال کار و 
سوء استفاده کامل از متقاضیان کار تلقی می شود. متأسفانه ابداع 
روش های س��وء استفاده از نیروی کار باعث ش��ده تا افراد نتوانند 
حتی با مراجعه به مراجع قانونی نیز احق��اق حق کنند. به عنوان 
 نمونه، برای پذیرش متقاضی کار در بنگاه، کارفرما از وی می خواهد 
تسویه ای را قبل از شروع همکاری امضا و در اختیار کارفرما تحت 
عنوان »حسن انجام کار« قرار دهد، بدینوسیله کارفرما می تواند 
هرگونه دخل و تصرف��ی را در قرارداد انجام ده��د و هر زمانی هم 
که فکر می کند باید نی��رو را از کار بیکار کند، اقدام نماید. افزایش 
انعقاد این گونه قراردادها در بازار کار کشور و پذیرش کارگران به 
 دلیل هراس از بی��کاری و انتخاب بین بد و بدتر، باعث گس��ترش 
بی اعتمادی بین کارگران و کارفرمایان شده و هر یک سعی می کنند 
در زمان انعقاد صرفاً قرارداد، منافع خ��ود را دنبال کنند که البته 
کارفرمایان موفق تر هستند. ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر از 
افزایش انعقاد قراردادهای مبهم و سفیدامضا با کارگران شاغل در 

بخش های پروژه ای و پیمانکاری خبر داد و گفت: کارگران شاغل 
در این گونه حوزه ها معموالً ضرر و زیان می بینند.

کارگرانی که دیده نمی شوند
نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با تأکید 
بر این که به دلیل قرار داشتن این پروژه ها در خارج از مرکز امکان 
کنترل و بازرس��ی وجود ندارد و یا بسیار کم اس��ت، اظهار داشت: 
 به دلیل این که بخش��ی از این پروژه ها در خارج از ش��هرها انجام 
می ش��وند و به دلیل ن��وع خاص کار ک��ه خیلی امکان بازرس��ی 
وجود ندارد، این مسأله باعث فرصت طلبی و سوء استفاده برخی 
کارفرمایان واقع شده اس��ت. فتح الهی ادامه داد: مشکل افزایش 
انعقاد قراردادهای سفیدامضا از زمانی بیشتر شد که وزارت سابق 
کار و امور اجتماعی و تأمین اجتماعی در سال 81 تفاهم نامه ای را 
امضا کردند که طی آن، کارگران شاغل در بخش های پیمانکاری و 
پروژه ای به دلیل این که ماهیت دایمی ندارند، از بیمه بیکاری نیز 
برخوردار نخواهند شد. این مقام مسئول کارگری کشور افزود: به 
عبارتی، در حالی که کارفرمایان بابت اس��تفاده احتمالی کارگران 
 از بیمه بی��کاری 3 درصد حق بیمه به تأمی��ن اجتماعی پرداخت 
می کنند، اما از آن سو به دلیل وجود این تفاهم نامه، عماًل امکان 
استفاده کارگران شاغل در بخش های پیمانی از بیمه بیکاری وجود 
ندارد. وی تأکید کرد: به دلیل باال بودن تعداد کارگران شاغل در این 
 بخش و این که میزان شکایات این دسته از کارگران در هیأت های

حل اختالف قابل توجه اس��ت، باید تفاهم نامه س��ال 81 اصالح 
ش��ود و امکان برخورداری کارگران پیمانکاری و پروژه ای از بیمه 
بیکاری فراهم ش��ود. نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران ایران اظهار داشت: هم اکنون بسیاری از کارگران شاغل 
در حوزه های پیمانی با این مشکل مواجه هستند و به عنوان نمونه 
گروه های زیادی از این دس��ت نیروی کار در مش��اغل راهسازی 

فعالیت دارند.

رواج پرونده های سفیدامضا 
فتح الهی ادامه داد: متأسفانه کنترلی بر نحوه فعالیت پیمانکاران 
و کارفرمایان در این گونه حوزه ها وجود ندارد و نمی توان ممیزی 
 برای آنها انج��ام داد. در حال حاضر اغلب پرون��ده های مربوط به 
هیأت های حل اختالف و تش��خیص مربوط به این نوع کارگران 
است. به گفته وی، متأسفانه در حال حاضر دریافت تسویه حساب های 
س��فیدامضا از کارگران پروژه ای زیاد شده است. بررسی هایی که 
در هیأت های تشخیص درباره حق و حقوق این کارگران صورت 
می گیرد، نشان می دهد که اغلب این افراد از حقوق قانونی خود 
برخوردار نیستند. این مقام مس��ئول کارگری کشور تصریح کرد: 
متأس��فانه نه تنها این کارگران در موارد بس��یاری مجبور به ارائه 
تسویه های سفیدامضا می ش��وند، بلکه از عیدی، پاداش و مزایای 
 جانبی قانون کار نی��ز برخوردار نیس��تند. هم اکن��ون بین20 تا 
30 درصد کارگران کش��ور در این گونه حوزه ها مش��غول به کار 

هستند. 

موج جدید قراردادهای سفید در بازار کار

 مسکن، در قبضه افراد  30 درصد شاغالن، پروژه ای هستند!
با نفوذ سیاسی و اقتصادی

گروه اقتصاد-عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس، با اش��اره به نفوذ افراد سیاس��ی و اقتصادی به بازار 
مسکن، گفت:در بازار مسکن و اجاره بهاشاهد رشد قارچ گونه 
افرادی هستیم که دارای نفوذ سیاسی و اقتصادی بوده و با 
گرفتن وام های کالن از بانک های کشور، رکود و تورم باالیی 
را در بازار مسکن به وجود آورده اند.  عزت اهلل یوسفیان مال با 
اشاره به این که بازار مسکن در شرایط کنونی با رکود تورمی 
مواجه است، گفت: متأسفانه بسیاری از صاحبان امالک که 
دارای قدرت مالی باالیی هستند، با عدم عرضه مسکن خود 

به افزایش قیمت و تورم در این بازار دامن زده اند.

  بومی سازی، گامی مهم 
در جلوگیری از قطعی اینترنت 

گروه اقتصاد- مدیر عامل شرکت مخابرات استان اصفهان 
گفت: وابستگی کمتر اینترنت به خارج از کشور، غنی سازی 
محتوای آن و نیز  بومی سازی تجهیزات  مخابراتی می تواند 
از بروز مش��کالتی نظیر قطع��ی و کندی س��رعت اینترنت 
جلوگیری کند.  حسین کشایی تعداد تلفن ها در هر کشور 
را از شاخصه های رشد ناخالص ملی  آن کشور عنوان کرد و 
افزود:  استان اصفهان  با دو میلیون و 151 هزار شماره تلفن 
ثابت مشغول به کار  و چهار میلیون و 84 هزار شماره  تلفن 
همراه، در رتبه دوم  کشور بعد از تهران قرار دارد.  وی اینترنت 
به ویژه اینترنت پرسرعت )ADSL( را یکی از شاخصه های 

روز جهان  عنوان کرد. 

تأثیر مزد کارگران بر قیمت 
اجناس، فقط ۷ درصد است

گروه اقتصاد-رییس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی 
کار اس��تان اصفهان گفت: در حالی که کارفرمایان مخالف 
افزایش دستمزد کارگران بیشتر از نرخ 25 درصد هستند، 
اما تأثیر مزد هر کارگر بر قیمت تمام شده کاال فقط 7 درصد 
است. احمدرضا معینی با اشاره به 487 هزار تومان دستمزد 
پایه کارگران در سال ۹2، اظهار داشت: به گفته کارفرمایان، 
هزینه پرداختی به ی��ک کارگر تازه وارد با احتس��اب بیمه، 
سنوات کاری و حق مس��کن به بیش از 700 هزار تومان در 
ماه می رسد که در شرایط اقتصادی امروز سبب ورشکستگی 

کارگاه ها و واحدهای تولیدی شان می شود.

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

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
9 کالس��ه پرونده: 911039ح7. وقت رس��یدگی: 1392/4/10 ساعت 11/30 صبح. 
خواه��ان: صندوق مهر امام رضا ب��ه مدیریت غالمرضا مصطف��ی پور. خوانده: 
اصغر س��فری فرزند عبداله. خواس��ته: مطالبه وجه. خواهان دادخواس��تی تسلیم 
دادگاه های عمومی نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 7 حقوقی ارجاع گردیده 
و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگی حضور به هم رساند. شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
11 کالس��ه پرونده: 9209980350300109. وقت رسیدگی: 1392/4/10 ساعت 8 
صبح. خواهان: احمد نانجیان – اعظم تناسان به وکالت سام قاسمی نژاد. خوانده: 
احمد بحق. خواسته: مطالبه. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده 
که جهت رس��یدگی به شعبه س��وم حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین 
ش��ده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک 
ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
 و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند.

شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

احضار 
12 چ��ون آق��ای مجتبی فرد فرزند مرتضی ش��کایتی علیه آقای مس��عود امیری 
مبن��ی بر تحصیل مال از طریق نامش��روع مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
920020ک107 ای��ن دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز یکش��نبه 1392/4/9 
س��اعت 10/30 صبح تعیین ش��ده نظر ب��ه اینکه متهم مجهول المکان می باش��د، 
لذا حس��ب م��اده 115 قانون آیین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوب��ت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت 
به عم��ل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم 
 حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتض��ی اتخاذ خواهد نمود. 

م الف: 648 شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

احضار 
13 چون آقای یاسر غاتمی فرزند محمدهادی شکایتی علیه آقای ناصر الماسی مبنی 
بر فروش مال غیر مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 911315 این دادگاه ثبت، 
وقت رسیدگی برای 92/4/10 ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان می باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت به عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت 
 عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

م الف: 18858 شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی 
14 آقای اشکان عسکری فرزند لهراسب دادخواستی به طرفیت خانم آزاده زارعی 
فرزند حبیب بخواس��ته اعس��ار از پرداخت محکوم به )مهریه( به این دادگاه تقدیم 
نموده اس��ت که به کالس��ه 9109980352201531 و به شماره بایگانی 911582 
در ش��عبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت ش��ده و وقت رس��یدگی مورخ 
92/4/9 س��اعت 12:30 ظهر تعیین شده اس��ت از آنجا که خوانده مجهول المکان 
می باش��د به دس��تور و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در 
یک��ی از روزنامه درج می گ��ردد تا خوانده در وقت رس��یدگی فوق حاضر و در 
این م��دت جهت اع��الم آدرس و دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم به 

 دفت��ر دادگاه مراجعه نماید نتیجه عدم حضور اتخ��اذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
افغانی – مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

ابالغ وقت رسیدگی 
16 در خصوص پرونده کالس��ه 92-54 خواهان مجید همامی دادخواس��تی مبنی 
ب��ر الزام ب��ه انتقال به طرفی��ت رضا بهاری تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی 
ب��رای مورخه 92/4/5 س��اعت 4/30 عصر تعیی��ن گردیده، با توج��ه به مجهول 
المکان بودن 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 س��جاد – اول ارباب 
– روب��ه روی مدرس��ه نیلی پ��ور – جنب س��اختمان صبا – پالک 57 کدپس��تی 
8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان – ش��عبه20 ش��ورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نماید. در صورت 
 عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. 

م الف: 2270 شعبه20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان   

ابالغ
17 شماره ابالغیه:9110100350805247. شماره پرونده: 9109980350801240. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 911302. خواهان موسس��ه قرض الحسنه مهر بسیجیان 
به نمایندگی مرادعلی نیکوپناه دادخواس��تی ب��ه طرفیت خواندگان نبی اله صیادی 
و محم��ود روش��ن و اصغر فالحت��ی و زهیر باریک رو به خواس��ته مطالبه طلب 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
هش��تم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبق��ه 3 اتاق 
315 ارج��اع و به کالس��ه 9109980350801240 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی 
آن 1392/04/5 و س��اعت 08:30 تعیی��ن ش��ده اس��ت. به علت مجه��ول المکان 
ب��ودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاه ه��ای عمومی و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

داوری – منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
18 شماره ابالغیه:9110100350407961. شماره پرونده: 9109980350401281. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911299. خواهان مهدی تلگینی دادخواستی به طرفیت 

خوان��دگان رضاقلی پهلوان زاده و س��ازمان مس��کن و شهرس��ازی اصفهان به 
خواس��ته ابطال س��ند رسمی )موضوع س��ند ملک اس��ت( و خلع ید تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه 
عموم��ی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 308 ارجاع و به 
کالس��ه 9109980350401281 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/04/04 
و س��اعت 09:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده رضاقلی 
پهل��وان زاده و درخواس��ت خواهان و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت 

در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

شعبه چهار دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
19 شماره ابالغیه:9110100350406647. شماره پرونده: 9109980350401260. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 911277. خواهان مهناز خس��روی فارسانی دادخواستی 
به طرفیت خواندگان علی اس��دی قفری و رضا عباس��ی و عل��ی قربانی و عباس 
ش��یروانی و عفت قربانی مزرعه و محمد خس��روی فارسانی به خواسته دستور 

موقت و ابطال وکالتنامه و ابطال س��ند رس��می )موضوع س��ند ملک است( تقدیم 
دادگاه ه��ای عموم��ی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 
چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 308 
ارج��اع و ب��ه کالس��ه 9109980350401260 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1392/04/09 و س��اعت 12:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن 
تمامی خواندگان و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه ه��ای عمومی و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

شعبه چهار دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
20 شماره ابالغیه: 9110100350505654. شماره پرونده: 9109980350501088. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911100. خواهان امیرحس��ین موقتیان دادخواستی به 
طرفیت خوانده نس��یم موقتیان به خواس��ته الزام خوانده به پرداخت بهای 35000 
س��هم مش��اع از شش��دانگ 24/153 بخش 20 اصفه��ان به ن��رخ روز طبق نظر 
کارشناس تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه یک 
اتاق 105 ارجاع و به کالسه 9109980350501088 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1392/04/11 و س��اعت 08:00 تعیی��ن ش��ده اس��ت. به علت مجه��ول المکان 
ب��ودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاه ه��ای عمومی و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
21 شماره درخواست: 9110460352500024. شماره پرونده: 9109980352501921. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911955. در پرونده کالس��ه بایگانی 911955 این شعبه 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفه��ان طبقه 4 اتاق ش��ماره 454 خواهان زهرا رحیمی ب��ه طرفیت خوانده علی 
رضا رحیمی و س��ودابه انص��اری به خواس��ته حضانت تقدیم ک��ه دارای وقت 
رسیدگی مورخه 1392/04/08 ساعت 8/30 می باشد نظر به اینکه آدرس خوانده 
مجهول المکان اعالم شده با درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

شریعتی – مدیر دفتر شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
22 شماره ابالغیه: 9110100351304970. شماره پرونده: 9109980351300314. 
شماره بایگانی شعبه: 910317. خواهان سید محمد علی طباطبایی دادخواستی به 
طرفیت خوانده قاسم دهقانی به خواسته الزام به تحویل تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه س��یزدهم دادگاه عمومی 
)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 355 ارجاع و به کالسه 
9109980351300314 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/04/10 و ساعت 
08:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 

و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می 
ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
 فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
23 شماره ابالغیه: 9110100351804289. شماره پرونده: 9109980351801884. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911968. خواهان رویا ولیخانی قصرچمی دادخواستی 
به طرفیت خوانده آرش اباس��یتی به خواس��ته صدور حکم طالق به درخواست 
زوج��ه تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی 
به ش��عبه هجدهم دادگاه عموم��ی حقوقی)خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق 220 ارجاع و به کالس��ه 9109980351801884 ثبت گردیده که وقت 
رس��یدگی آن 1392/04/05 و س��اعت 12:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول 
الم��کان بودن خوانده و درخواس��ت خواه��ان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر 
آگه��ی و اط��الع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود 
نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. کمال نوری – منش��ی شعبه هجدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
24 شماره ابالغیه: 9110100351804284. شماره پرونده: 9109980351801885. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911969. خواهان رویا ولیخانی قصرچمی دادخواستی 
ب��ه طرفیت خوانده آرش اباس��یتی به خواس��ته مطالبه مهریه تقدی��م دادگاه های 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه هجدهم دادگاه 
عموم��ی حقوقی)خان��واده( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفه��ان خ چهارباغ 
باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبق��ه 2 اتاق 
220 ارج��اع و به کالس��ه 9109980351801885 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی 
آن 1392/04/05 و س��اعت 11:45 تعیی��ن ش��ده اس��ت. به علت مجه��ول المکان 
ب��ودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاه ه��ای عمومی و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریاف��ت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر 
 گ��ردد. کمال نوری – منش��ی ش��عبه هجده��م دادگاه عمومی حقوق��ی اصفهان

ابالغ
25 شماره ابالغیه: 9110100350805526. شماره پرونده: 9109980350801222. 
شماره بایگانی شعبه: 911283. خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت 
خوانده رضا حس��نی کوچک��ی به خواس��ته مطالبه وجه چک و تامین خواس��ته 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
هش��تم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبق��ه 3 اتاق 
315 ارج��اع و به کالس��ه 9109980350801222 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی 
آن 1392/04/05 و س��اعت 10:30 تعیی��ن ش��ده اس��ت. به علت مجه��ول المکان 
ب��ودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاه ه��ای عمومی و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

داوری - منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان



یادداشت

روبان سفید

کافه کتاب

هفت

»کوروش بزرگ« شنیدنی شد  
قطعه حماسی »کوروش بزرگ« به خوانندگی دانیال دادور و دکلمه جمشید مشایخی پیشکسوت 
سینما و تئاتر منتشر شد. این قطعه حماسی که جزء پرهزینه ترین تک آهنگ های موسیقی کشور 

محسوب می شود، با ترانه ای از بابک صحرایی تولید شده است.

5

تمام بندها را بریده ام
کتاب »تمام بندها را بریده ام« نخستین 
رمان سیاوش گلش��یری که به تازگی 
منتشر شده، از پرفروش های نشر افراز 

شد.
س��یاوش گلش��یری در ای��ن رابط��ه 
گف��ت: رمان»تم��ام بنده��ا را بریده 
ام« در م��دت کوتاه��ی از پرف��روش 
تری��ن کتاب ه��ای نش��ر افراز ش��ده 
اس��ت و این در وضعی��ت فعلی ب��ازار کت��اب امیدوارکننده اس��ت. وی 
در ادام��ه افزود: به خاط��ر فروش باال احتم��اال کتاب ب��ه زودی به چاپ 
دوم نیز خواهد رس��ید. ای��ن مدرس داس��تان نویس��ی در ادامه تصریح 
 کرد: این رم��ان درواقع رمانی اجتماعی اس��ت که در س��ه فصل روایت 
می شود و در هریک از این فصل ها شخصیت های درگیر در این داستان 

روایت می شوند.  
 س��یاوش گلش��یری، م��درس کالس ه��ای فیلمنام��ه نویس��ی و 
داستان نویسی انجمن سینمای جوان اصفهان و مرکزآفرینش های ادبی 

قلمستان و از نویسندگان ماهنامه صنعت سینماست. 

خاطرات فرهنگی
بازیکن تیم فوتب��ال ذوب  آهن ضمن 
انتق��اد از فرهنگ و فض��ای حاکم بر 
ورزشگاه های کشور گفت: سال هاست 
به عنوان بازیکن در تیم های مختلف 
لیگ برتر کش��ور ب��ازی ک��رده ام، اما 
متأسفانه در ساختمان هیچ یک از این 
باشگاه  ها، کتابخانه یا محلی که برای 
مطالع��ه در نظر گرفته ش��ده باش��د، 

ندیدم.
 مهدی رجب زاده اظهار داش��ت: به نظر من، اس��تفاده از منابع مکتوب 

بهترین راه حل برای فرهنگ سازی در اماکن  ورزشی است. 
وی نبودن کتابخانه در س��اختمان اداری باش��گاه ها را ای��رادی بزرگ 
دانس��ت و افزود: س��ال گذش��ته که در خدمت تیم فجرسپاسی شیراز 
بودم، قفسه کوچکی در یکی از راهروهای س��اختمان این تیم نظرم را 
جلب کرد و هنگامی که با دقت بیش��تری نگاهش کردم، متوجه شدم 
کتابخانه کوچکی اس��ت که حدود۱۰ جلد کتاب در آن قرار دارد. شاید 
این قفسه کوچک، تنها کتابخانه  ای بود که در تمام عمر حرفه ای خود در 
باش��گاه های ایران دیدم. با چنین اوضاع و احوالی نباید لقب فرهنگی را 

برای باشگاه های ورزشی کشورمان در نظر بگیریم.  

فرشچیان در لیتوانی
نمایش��گاهی از آثار مینیاتور اس��تاد 
فرشچیان در شهر کائوناس لیتوانی برپا 
ش��ده و در آن بیش از بیس��ت تابلوی 
 مینیاتور برگرفته از نس��خه های اصلی 
آثار استاد فرشچیان به نمایش درآمده 

است.
در مراس��م افتتاحی��ه این نمایش��گاه  

پروفس��ور ژیلوین��اس پادایگه رییس 
دپارتمان بین الملل و مطالعات دانشگاه لیتوانی گفت: این اقدام می تواند 
نقش مهمی در معرفی فرهنگ وهنر ایرانی در لیتوانی و  به ویژه در میان 

جامعه دانشگاهی ما داشته باشد. 
همچنین در این مراس��م، ابراهیمی دبیر اول سفارت جمهوری اسالمی 
ایران در ورشو و آکرودیته لیتوانی با اش��اره به قدمت تاریخی و فرهنگی 
 کش��ورمان، زبان هنر و تصویرگری را بهترین وسیله در بیان ارتباط بین 
ملت ها و معرفی فرهنگ کشورها دانست. این نمایشگاه به مدت یک ماه 

پذیرای عالقه مندان به هنر و فرهنگ ایرانی است. 

کتاب »ژنرال جنگ های س��یب زمینی« ش��امل گزی��ده جدیدی از 
شعرهای رسول یونان، از سوی انتشارات امرود راهی کتابفروشی  ها 

شد.
این کتاب شامل گزیده ای از ش��عرهای ترکی رسول یونان است که 
توسط آیدین روشن به فارسی ترجمه شده است. »ژنرال جنگ های 

سیب زمینی« 72 قطعه شعر سپید را دربرمی گیرد.
ش��عرهای این کت��اب گزی��ده ای از 
شعرهای چاپ ش��ده در کتاب های 
»تاکس��ی«، »جام��اکا«، »من چین 
محلله لرینده ایتمیشم« )من در محله 
چینی ها گم شده ام( و »آتالر و باشقا 
ایشیق الر« )اس��ب ها و روشنی های 
دیگر( اس��ت. همچنین تع��دادی از 
شعرهای جمع آوری و ترجمه شده در 
این کتاب، از اشعار منتشرشده یونان 
در رس��انه های چاپی و الکترونیکی 

هستند.

 بودجه تئاتر و سینما؛
 مساوات یا عدالت؟

گروه فرهنگ- بی شک هنگامی که صحبت از اختصاص 
بودجه به دو عرصه سینما و تئاتر می شود منظور و مراد، 
مساوات نیست و به هر کدام از این دو حوزه باید با توجه به 
مختصات، شرایط فنی و افرادی که به آن اشتغال دارند و 

با عدالت بودجه تخصیص یابد.
س��ینما با توجه به اتکایش به صنعت و اس��تفاده از مواد 
 و دس��تگاه های نوعا صنعت��ی به مراتب نس��بت به تئاتر 
هزینه برتر است، اما نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت 
 که تئاتر علیرغم عاری بودن وابس��تگی های��ش به ابزار 
و ادوات صنعتی و با توجه ب��ه این که ابزار اصلی آن ابدان 
 انس��انی اس��ت، لذا به دلیل ایجاد فضا و بس��تر مناسب 
به منظور امنیت روانی و ش��غلی ش��خص بازیگر، باید از 
پش��توانه مالی و حمایت های اقصادی مکفی برخوردار 

باشد.
تئاتر و مراحل مختلف آن از پردازش یک ایده تا نگارش 
نمایش��نامه و به دنب��ال آن تولید حاص��ل از گذران یک 
پروسه تمرین از سوی بازیگران و عوامل اجرایی، روندی 
زمانبر است که روح و جسم بازیگران را تا پایان به تسخیر 
خود درمی آورد، گو این که بسیاری از بازیگران و فعاالن 
تئاتری، به غی��ر از پرداختن به تئات��ر، فعالیت حرفه ای 
دیگری به منظور درآمدزایی و امرار معاش ندارند و لذا به 
جهت استمرار پایداری و در صحنه ماندن،به غیر از بازی 
در نمایش باید بتوانند از درآمد حاصل از تئاتر در مقاطع 

گوناگون آن گذران زندگی کنند.
وقتی به س��ینما نگاه می کنیم شاید بس��یاری از فعاالن 
این عرص��ه کار و حرفه ای غیر از فعالی��ت در این عرصه 
داشته باشند که اگر خالف این نیز باشد درآمدزایی آنها 
حاصل از یک قرارداد س��ینمایی، آن میزان است که آنها 
 بتوانند مدتی گذران زندگی کنند و یا آن را پایه ای برای 
سرمایه گذاری در مشاغل دیگر قرار دهند. حال آن که در 
تئاتر به هیچ عنوان این گونه نیست و با وجود زنده بودن 
و گویایی که این عرصه نسبت به سینما دارد فعاالن آن به 
عشق تئاتر در این صحنه حضور دارند و با سختی فعالیت 

هنری خود را ادامه می دهند.
آرام آرام نویدهایی راجع به رسمیت شناخته شدن تئاتر 
در تمام مراحل تولید آن به عنوان یک پیش��ه و حرفه به 
گوش می رس��د و تعاملی که در حال اجراست، به اهتمام 
بیشتر نسبت به تئاتر  می انجامد که امیدواریم نتایج آن 

به تعالی تئاتر و این هنر فاخر ختم شود. 

»قصه بگو یا بمیر« داستان پادشاهی است که سر دختران را به 
تیغ جالد می سپارد و اکنون شهرزاد با قصه گویی در هر شب، 

در تالش است تا جان خود را نجات دهد.
درباره ش��یوه اجرایی آن می توان گفت که به صورت نمایش 
قابی نیست، بلکه تماشاگران در دو طرف صحنه هستند و تئاتر 

در میان مخاطبان اجرا می شود.
احس��ان جانمی گفت: این نمای��ش نگاه و روایت ت��ازه ای به 
داستان های»هزار و یک شب« شهرزاد دارد. این نگاه تأویل و 
تفسیر جدیدی از این قصه های کهن ارایه می دهد و کاراکتر 

جالد و سلطان را به گونه دیگری معرفی می کند.
وی ادامه داد: به جای این که به قصه پرداخته بش��ود، به طرح 
قصه و ش��خصیتی که این قص��ه را به وج��ود آورده پرداخته 
می ش��ود و مس��ئله ای که قصه را به وجود آورده اس��ت مورد 
توجه قرار می گیرد. در قسمت هایی مسائلی مطرح می شود که 
در قصه نیست؛ یعنی ش��خصیتی به اسم جالد دارد که به شاه 

درباره کشتن دخترها کمک می کند. این کاراکتر جالد، تغییر 
هویتش یا بازیابی هویتش را مورد بررسی قرار می دهد و سعی 
می کند این قصه را به صورت جذاب تری ارایه کند و تأویل آن 

را فرازمانی و فرا مکانی می کند.
وی بیان ک��رد: ای��ن متن ن��گاه جدی��دی داش��ت. رویکرد 
 روانشناسانه ای که به شخصیت ها داش��ت، تفسیر فرازمانی و 
فرامکانی و امکانی که به کارگردان می داد بس��یار قابل توجه 
بود. با توجه به امکاناتی که متن در اختیارم قرار می داد، صحنه 
خاصی را برای آن طراحی کردم تا بتوانم ابداعات و ترفندهای 

نمایشی مناسبی داشته باشم.
کارگردان نمایش»قصه بگو یا بمیر« تصریح کرد: نمایش، تمام 
عناصر ابژکتیو را به س��وبژکتیو تبدیل کرد؛ یعنی تمام عناصر 
جسمانی را به ش��کل روایت ذهنی درمی آورد. تالش می کند 
 مینی مالیس��تی نگاه کند و نگاه مینی مالیس��تی ب��ه زبان و 
موقعیت ها داشته باشد. این اجرای مینی مالیستی را در اثرم 

به کار بردم، کارکردهای شکل گرایانه ای از عناصر جسمانی را 
به ذهنی تبدیل کردم. بازی کارکردگرایانه ای از اشیاء گرفتم و 

قواعد مینی مالیست را رعایت کردم.
جانمی بیان ک��رد: هرکاری چالش جدیدی پی��ش رویم قرار 
می دهد. این چالش ها را هم در کار فنی در نظر می گیرم. زمانی 
که با یک متن روبه رو می شوم، اما چالش اصلی را با تماشاگران 
دارم ت��الش می کنم می��ان ای��ن چالش ها ی��ک همخوانی و 
تعامل ایج��اد کنم. بعضی کاره��ا موفقیت بس��یاری برایم به 

هم��راه دارد. نمایش»قصه 
بگو ی��ا بمیر« از این دس��ته 
اس��ت؛ اثری که تماشاگر به 
ش��دت آن را دوس��ت دارد، 
زیرا یک جور تراژدی است. 
تزکیه نفس م��درن را در آن 
می بین��د، هم دچ��ار رعب 
و وحش��ت می ش��ود ه��م 
دلسوزی و شفقت نسبت به 
کاراکترها دارد. شخصیت ها 
به صورت خاکستری بررسی 
می شوند، نه سیاه و نه سفید 
هستند با ریتم دنیای امروز 
ک��ه ریتمی س��ریع اس��ت 
همخوان��ی دارد، درون آن 
 برخالف داستان های کهن، 

تقدیر گرایی نیست، بلکه این خود ضعف های کاراکترهاست 
که آنها را به پایان فاجعه انگیزشان سوق می دهد.

جانمی در ادام��ه درباره کارهای آینده اش خاطرنش��ان کرد: 
پس از پایان اجرای این نمایش،گ��روه بر روی نمایش»پری« 
تمرکز خواهد کرد که از نمایش های پذیرفته شده در جشنواره 
نمایش کمدی تاالر هنر و یک نمایش کمدی موزیکال است. 

نمایش»قصه بگو یا بمیر« به نویس��ندگی کامران شهالیی و 
کارگردانی احسان جانمی است. رسول هنرمند، مائده وحید و 
نیما آتش نقش آفرینان این نمایش هستند و مسعود ابراهیمی 
به عنوان دستیار کارگردان، نسیم خادم عباس به عنوان منشی 
صحنه و بابک رجبی به عنوان آهنگساز این نمایش، به ایفای 

نقش می پردازند.
عالقه مندان جهت تماشای این نمایش می توانند  تا 3 خرداد، 
هر ش��ب از س��اعت۱۹ به س��الن کوچک تاالر هن��ر اصفهان 

مراجعه کنند.

گذرا درباره نمایش »یا قصه بگو یا بمیر« 

شهرزاد قصه مدرن می گوید
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راهنمای سینمای ایران 
منتشر شد 

غایب جشنواره 
اردیبهشت

کتاب »راهنمای سینمای ایران« همزمان با شصت و ششمین دوره جشنواره 
بین المللی فیلم کن منتشر و در بازار فیلم کن به نمایندگان کشورهای مختلف 
اهدا شد. به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، این کتابچه با موضوع 
معرفی ویژگی های سینمای کشورمان و عرضه اطالعات درباره فیلم های روز 
سینمای ایران در ۱65صفحه آماده شده است و حاوی اطالعاتی جامع درباره 
سینمای ایران همچون معرفی جشنواره های سینمای ایرانی، وضعیت تولید در 
سینمای ایران، معرفی فیلم های پرفروش، بررسی وضعیت تولید در سینمای 
کشورمان و... اس��ت. همچنین در این کتابچه آثاری از سینمای ایران نیز به 
شکلی جامع و با ارایه اطالعاتی درباره داستان، عوامل، بیوگرافی کارگردان و 

عکس های فیلم های روز معرفی شده اند.

حس��ین زرین فر از پیشکس��وتان تئاتر اصفه��ان و از بازیگران مش��هور 
تماشاخانه سپاهان می گوید: مدت هاس��ت که در بستر بیماری هستم 
و با وجودی که از من برای حضور در جش��ن اردیبهشت تئاتر دعوت شد 
نتوانستم در این مراسم حاضر شوم. وی در ادامه در رابطه با وضعیت تئاتر 
اصفهان افزود: زمانی که من با ارح��ام صدر و محمدعلی رجایی و مهدی 
قلی صفاپور همبازی بودم و تئاتر ب��ازی می کردم، تئاتر اصفهان حتی از 
تهران نیز پرمخاطب تر بود، اما در حال حاضر مردم با تئاتر بیگانه شدند و 
در درجه بیستم برایشان قرار دارد. وی در ادامه در رابطه با توجه مسئوالن 
به پیشکسوتان تئاتر اصفهان گفت: هرسال عید مسئوالن تئاتراصفهان به 
خانه ام می آمدند و جویای احوالم می شدند، اما امسال تنها با من تماس 

تلفنی داشتند و جویای احوالم شدند.

یکی از رکوردداران اسکار 
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - »فرانک کاپْرا« متولد۱۸ مه ۱۸۹7کارگردان سرشناس ایتالیایی-
آمریکایی  در کنار فیلمسازانی مثل جان فورد و هاوارد هاکس، از مهم ترین فیلمسازان 

دوران طالیی سینمای هالیوود پیش از جنگ جهانی دوم بود.
فرانک کاپرا سینماگری است که رؤیاهای زندگی آمریکایی را به بهترین شکل ممکن 
بر پرده نقره ای به تصویر کشید. وی بیشتر به خاطر کمدی های اجتماعی پراحساسش 

شهرت دارد، ولی در کارنامه4۰ ساله اش انواع فیلم ها را می توان یافت.
کاپرا با سه اسکار بهترین کارگردانی همراه با ویلیام وایلر و پس از جان فورد )با چهار 

اسکار کارگردانی( جزء رکوردداران است.
وی زاده سیس��یل در ایتالیاست و در شش س��الگی به همراه خانواده خود به آمریکا 
مهاجرت کرد. کاپرا ابتدا به کارهای مختلفی در س��ینما دست زد. اولین تجربه مهم 
وی در هالیوود، نوشتن فیلمنامه در استودیو مک س��نت در دهه 2۰ است. در سال 

۱۹26 برای اولین بار در مقام کارگردانی ق��رار گرفت و فیلم »ولگرد، ولگرد، ولگرد« 
را با بازی هری لنگدون س��اخت. این فیلم با معرفی جوان کرافورد هنرپیش��ه بزرگ 
س��ینمای کالس��یک نیز همراه بود. همکاری بین کاپرا و لنگدون با دو فیلم دیگر به 
نام های »مرد قوی« )۱۹26( و »زیرش��لواری دراز «)۱۹27( ادامه یافت. این س��ه 
فیلم از بهترین فیلم های هری لنگدون هس��تند. در س��ال ۱۹2۸ کاپرا برای اولین 
بار در مقام تهیه کننده نیز قرار گرفت و کمدی صامت »ای��ن چیز معین« را با بازی 
ویوال دانا ساخت. پس از این دوره مس��یر زندگی کاپرا با پیوستن به کمپانی کلمبیا 
تغییری اساسی پیدا کرد و وی در سال۱۹34با کمدی بی نظیر »در یک شب اتفاق 
افتاد« توانست جایزه اسکار را دریافت کند )این فیلم برای اولین بار در تاریخ سینما 
جایزه »BIG FIVE« را به دست آورد(. در »آقای دیدز  به شهر می رود« و »خرمن 
 تصادفی« او ب��از هم تصوی��ری فاتحانه و ایده آلیس��تی از جامعه آمری��کا به نمایش 

می گذارد و با »آقای اسمیت به واشنگتن می رود« یک بار دیگر اثری ستودنی را خلق 
می کند. پس از خلق تعداد زیادی از شاهکارهای تحسین برانگیز سینمای کالسیک 
توسط وی در دهه3۰ و همچنین بردن سه اسکار کارگردانی برای فیلم های »در یک 
شب اتفاق افتاد«، »آقای دیدز به شهر می رود« و »نمی توانی این را با خودت ببری«، 
او نیز همچون دیگر کارگردان های بزرگ سینمای آمریکا به جبهه های جنگ جهانی 
رفت تا فیلم های مس��تند از جنگ تهیه کند. از جمله این مستندها »پیش درآمدی 
بر جنگ« )۱۹43( و مجموعه کارهای »ما چرا می جنگیم؟« اس��ت. کاپرا در خالل 
 جنگ تصمیم به س��اخت »آرس��نیک و تور کهن��ه« )۱۹44( با ب��ازی کری گرانت 
 می گیرد. ای��ن فیلم یکی از ش��اهکارهای کمدی س��یاه در تاریخ س��ینما و فیلمی 
 تأثی��ر گ��ذار در کارنامه کاپراس��ت، اما اغل��ب کاپرا را ب��ا »چه زندگی محش��ری« 

می شناسند. کاپرا در3سپتامبر ۱۹۹۱ در سن ۹4 سالگی درگذشت. 

 ماجرای »ملکه« در دوران دفاع مقدس 
گروه 
اتف��اق می افت��د و داس��تان آن درب��اره فرهنگ

دیده بان جوانی است که در روزهای آخر 
جنگ در پاالیش��گاه نفت آب��ادان در منطقه نظام��ی برای اثبات 

توانایی اش به اطرافیان، وارد برج دیده بانی می شود. وی برحسب 
 تصادف س��یم تلفنی پیدا می کند و درون بویلر پاالیشگاه آبادان 
می رود و از سرنوش��ت دیده بان قبلی مطلع می شود و در همین 
 حین نس��بت به باورهای ثابت��ش به جن��گ، تردیدهایی برایش 

به وجود می آید.
این فیلم ی��ک تمثیل اساس��ی دارد ک��ه فیلم براس��اس آن بنا 
می ش��ود و آن تمثیل ملکه و زنبور عس��ل اس��ت ک��ه دیده بان 
 به ص��ورت نامتع��ارف به پ��روش زنبور عس��ل در زم��ان جنگ 
می پردازد. نام فیلم »ملکه« اس��ت و فیلم با ای��ن مونولوگ تمام 
می شود که »زنبور عس��ل اگر نیش بزند می میرد، ولی ملکه اگر 
نیش بزند نمی میرد« و تمثیل این فیلم بر این مبنا گذاشته شده 
است. وقتی جنگ از حالت ممنوعیت و حرمت خارج می شود که 
پای هستی کندو و جامعه زنبورها در خطر باشد. اگر ملکه نباشد 
جامعه از میان م��ی رود. به همین خاطر ملکه ب��رای حفظ کیان 
کندو و جامعه، مجاز است که نیش بزند. ملکه روایت زنبورهایی 
اس��ت که نیش می زنن��د با آن ک��ه می دانند می میرن��د، چرا که 
 خانه از جان برایشان با ارزش تر اس��ت. به همین دلیل این فیلم، 
ضد جنگ نیس��ت بلکه انسانی اس��ت. فیلم نگاه انسانی به جنگ 
دارد. این نگاه انس��انی برای اولین بار در ادبیات داس��تانی دفاع 
مقدس توس��ط حبیب احمد زاده در کتاب»داس��تان های ش��هر 
جنگی« به خصوص داس��تان»پر عقاب« مطرح شده است. فیلم 
 حماسه س��رایی ندارد، اما نگاهش به جنگ انس��انی اس��ت. فیلم 
نمی خواهد همه گونه جنگ و خشونت را تقبیح کند، می خواهد 
بگوید جنگ وقتی مجاز است که درمقام دفاع باشد. مخاطبی که 

این فیلم را می بیند آرزو نمی کند که ای کاش من هم آنجا بودم 
و نگاهش موافق جنگ نیست، افتخار هم نمی کند. از طرفی این 
فیلم دیدگاه پز روش��نفکری مخالف همه نوع جنگ را هم ندارد 
بلکه نگاهش به دشمن هم انسانی اس��ت؛ مانند رابطه دیده بان با 
فرمانده عراقی و این که فرمانده عراقی هم زن و بچه اش را دوست 
دارد و از کشته شدن افرادش ناراحت می شود. ما می بینیم که فیلم 
با حمله ناجوانمردانه عراقی ها تمام می ش��ود و می خواهد بگوید 
همیشه نباید خوش بینانه با دشمن رفتار کرد، چون ممکن است 
دشمن مطابق قوانین انسانی رفتار نکند. در لحظه ای که قطعنامه 
 را پذیرفته  و آتش بس اعالم ش��ده عراقی ها ب��ه ایرانی ها حمله 

می کنند و دیده بان هم در جریان همین حمله کشته می شود.
»ملکه« بد فهمیده می ش��ود، چون روایت فیلم سخت و پیچیده 
است و مخاطبین سینما عادت به فیلم پیچیده ندارند. فیلم پر از 
روابط پیچیده است. شاید دم دستی ترین تعبیر و برداشت از این 
فیلم، ضد جنگ بودن آن اس��ت، حال این که این گونه نیس��ت و 
نتیجه این فیلم مشروعیت بخشی به دفاع هشت ساله ماست در 
حالی که تعدادی از فیلم ها مشروعیت دفاع هشت ساله ما را زیر 
سؤال می برند. کارگردان نمی خواهد مخاطب را در یک موقعیت 
احساس��ی نس��بت به دیدگاه خودش قرار دهد و او را قانع کند و 

همان نتیجه ای  رابگیرد که خودش گرفته است.

ملکه در کنار کندو

نتیجه این فیلم 
مشروعیت 

بخشی به دفاع 
هشت ساله 

ماست درحالی که 
تعدادی از فیلم ها 
مشروعیت دفاع 
هشت ساله ما را 

زیر سؤال می برند

SMS

»ژنرال جنگ های سیب زمینی« 
وارد کتابفروشی ها شد

به جای این که 
به قصه پرداخته 

بشود، به طرح قصه 
و شخصیتی که این 

قصه را به وجود 
آورده پرداخته 

می شود و مسئله ای 
که قصه را به وجود 
آورده است مورد 

توجه قرار می گیرد

 نمایش »یا قصه بگو یا بمیر« شصت و نهمین اثر گروه کاووش است. این  داستان نگاهی نو وخالقانه 
گروه 
به داستان »هزار و یک شب« شهرزاد دارد و درواقع همان قصه قدیمی دخترانی است که به حرمسرای فرهنگ

پادشاه می روند و کشته می شوند، به جز شهرزاد که با ترفند قصه گویی از مرگ می گریزد. نمایش 
به صورت دوسویه اجرا می ش�ود و به لحاظ تصاویر بصری و نمایش گرایی کامال به شیوه ای جدید به روی صحنه می رود 

ودر واقع می توان گفت »قصه بگو یا بمیر«  نگاه جدید و مدرنی به داستان های »هزارو یک شب« دارد.



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 تجهیزات ورزشگاه 
در حال نصب است

ورزشگاه نقش جهان میزبان علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان، 
 محرابیان مس��ئول پروژه های مه��ر ماندگار و عب��دی معاون فنی 
 و مهندسی ش��رکت توس��عه و نگهداری اماکن ورزشی کشور بود تا 
 از آخرین مراحل س��اخت و تکمی��ل این ورزش��گاه بازدید به عمل 

آید.
در حال حاضر صندلی های ورزشگاه نصب شده اند و کارگران مشغول 
 نصب س��ایر تجهیزات ورزش��گاه هس��تند. طبق آخرین گفته های

مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان در ح��ال حاضر کارگران 
در سه ش��یفت کاری در ورزشگاه مشغول کار هس��تند. جواهری از 
پیشنهاد این اداره برای اضافه شدن یک پیمانکار دیگر به پروژه برای 

تسریع در روند ساخت نیز خبر داد. 

 هرجا ابراهیم زاده برود
 من هم می روم

مربی فصل گذش��ته نفت تهران گفت: هرجا ابراهی��م زاده برود من 
هم می روم.کری��م قنبری درب��اره مذاکرات منص��ور ابراهیم زاده با 
 پرس��پولیس عنوان کرد: من در جری��ان ریز مذاکرات نیس��تم، اما 
مس��أله ای که وج��ود دارد این اس��ت که ابراهی��م زاده ب��ه غیر از 

پرسپولیس از تراکتورسازی پیشنهاد جدی تری دارد.
  به هر ح��ال او به ایران م��ی آید و ب��ه زودی تصمی��م نهایی اش را 
می گیرد. وی اف��زود: هرجا ابراهیم زاده برود ب��ا او همکاری خواهم 

داشت، اما هنوز چیزی مشخص نشده است.

مس پارس؛ تیمی بومی- خانوادگی 
در لیگ برتر هندبال

فعالیت های تیم هندبال مس پارس فالورجان برای حضور در فصل 
جدید لیگ برتر هندبال آغاز شد.

مهرابی مدیرعامل باش��گاه مس پارس در گام اول، مشاوران خود را 
منصوب کرد. یحیی مهرابی که سال گذشته سرپرستی این تیم در 
 لیگ دسته یک را عهده دار بود به س��مت امور باشگاهی و قهرمانی 
تیم های باش��گاه منصوب شد.حس��ن ریاحی به عنوان مسئول در 
 امور تیم هندبال انتخاب ش��د که وظیفه جذب بازیکنان را برعهده 

دارد.
 شرکت در جلس��ات مربوط به این تیم و تشکیل تیم های پایه مس 
پارس از جمله وظایف وی خواهد بود. ریاحی س��ال گذشته بازیکن 
این تیم در دسته یک بود. مهرابی همچنین ایمان احمدی را به عنوان 

مشاور حقوقی تیم هندبال مس پارس منصوب کرد. 

 بازگشت قوانین کشتی
 به یک دهه قبل

اجالس فدراسیون جهانی کش��تی با هدف بررسی قوانین مسابقات 
کشتی در مسکو برگزار شد.

از تغییرات جدید می توان به تغییر سه تایم دو دقیقه اي به دو تایم سه 
دقیقه ای و جمع امتیازات دو تایم برای مشخص شدن برنده کشتی  و 

همچنین امتیاز نداشتن هل دادن اشاره کرد.
با تصویب مسئوالن فیال، این تغییرات قوانین از مسابقات جهانی سال 

۲۰۱۳ در مجارستان قابل اجرا خواهد بود. 
تغییرات ایجاد شده در کشتی آزاد و فرنگی به ترتیب زیر است:

1    شمارش امتیازات به صورت مجموع هر دو تایم خواهد بود.
2   زمان کشتی به صورت دو تایم سه دقیقه ای خواهد بود.

3   خاک ک��ردن، دو امتیاز دارد. بیرون رفتن حریف از تش��ک و 
پوئن- اخطار تنها یک امتیاز خواهد داشت.

4    ضرب��ه فن��ی در کش��تی آزاد وقتی خواه��د بود ک��ه امتیاز 
یک کش��تی گیر به۱۰ برس��د و در کش��تی فرنگی این امتیاز هفت 

خواهد بود.
5   در کش��تی آزاد، اولین تذکر کم کاری از سوی داور به صورت 
هشدار زبانی اعالم می ش��ود. در اعالم اخطار دوم، کشتی گیران۳۰ 
ثانیه فرصت دارند امتیاز بگیرند که اگر کشتی گیری موفق به کسب 
امتیاز نشود، آن کشتی گیری که هشدار کم کاری دریافت کرده، یک 

امتیاز از او کم شده و اخطار، جریمه می شود.
6    در کشتی آزاد، اگر در پایان دو دقیقه از هر تایم، کشتی گیران 
امتیازی نگیرند، داور به کش��تی گیر کم کارتر اخطار می دهد که در 
 این ش��رایط کش��تی گیر کم کار۳۰ ثانیه فرصت دارد امتیاز بگیرد 

وگرنه یک امتیاز به حریفش داده می شود.
7   در کشتی فرنگی ش��رایط اخطار متفاوت از کشتی آزاد است. 
 اولین تذکر به صورت هش��دار است، دومین هش��دار به کشتی گیر 
کم کار این فرص��ت را به حریفش می دهد که کش��تی را به انتخاب 
 خ��ودش در خ��اک ادامه ده��د یا در س��رپا و س��ومین هش��دار به 
کشتی گیر کم کار، یک امتیاز برای حریف در پی خواهد داشت. اگر 
 کشتی گیری چهار اخطاره شود، مسابقه قطع شده و حریفش با امتیاز 

ضربه فنی برنده می شود. 

تغییر مربیان در ایران از میانگین 
کشورهای عربی هم باالتر رفته

جالل چراغپور/کارشناس فوتبال
مدیران باش��گاه ها در فصل گذش��ته به محض این که تیمشان دو هفته  
پیاپی نتیجه  نمی گرفت، سرمربی را عوض می کردند. تغییرات مربی در 
لیگ ما به حدی رسید که از میانگین و حتی متغیرترین شرایط مربیگری 
در کشورهای عربی هم باالتر رفت، دلیل این امر هم ترس از سقوط بود. 
هرچند در برخی تیم ها تا حدودی اثر مثبت داش��ت، اما همه می دانند 
که مس��أله فنی، چیزی نیست 
که با تغییر مربی در عرض یک 
هفته  بهتر شود. در ایران هم در 
 تیمی مثل پرسپولیس، یحیی 
گل محمدی به جای یک مربی 
صاحب نام پرتغالی آمد و مسلم 
بود که تغییرعمده ای در کیفیت 

فنی تیم ایجاد نخواهد شد.

6
مسمومیت فوتبالیست های ایرانی با  غذای شرقی

وضعیت نامناسب جسمی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران دومین تمرین این تیم در بنگالدش را لغو کرد. 
ثمینی پور سرپرست تیم ملی فوتبال بانوان اعالم کرد: متأسفانه به دلیل تغذیه نامناسب و همچنین شرایط 
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از سیف زاده 
خواستیم بماند

دایی سرمربی 
پرسپولیس شد و تمام! 

 عل��ی دایی گوی��ا به محض نش��ان دادن چراغ س��بز به مس��ئوالن باش��گاه 
پرس��پولیس، هدایت این تیم را برای حضور در لیگ سیزدهم بر عهده گرفته 

است. 
محمد پنجعلی  اعالم کرد: او یک پرسپولیسی اس��ت و این واضح بود در این 
شرایط دائی بیش از مایلی کهن شانس دارد. او به عنوان عضوی از کمیته  فنی 
پرسپولیس و البته سرپرست آینده  پرسپولیس اعالم کرد علی دائی سرمربی 

آینده  پرسپولیس است.
 پنجعل��ی در خصوص انتخ��اب علی دایی به عنوان س��رمربی پرس��پولیس 
 در مصاحب��ه ای کوتاه می گوی��د: کار حضور علی دایی در پرس��پولیس تمام 
شده اس��ت و او به این تیم می آید و سال آینده س��رمربیگری تیم را به عهده 

می گیرد.

معاون توس��عه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: با توجه 
به تالش هایی که مرتضی سیف زاده در وزنه برداری اصفهان صورت داده است 

خواستار ادامه حضور وی در این هیأت هستیم.
غالمعلی ابراهیمی با بیان این مطلب گفت: مرتضی س��یف زاده رییس هیأت 
وزنه برداری اس��تان اصفهان طی نامه ای از اداره کل ورزش و جوانان اس��تان 
اصفهان درخواست کرد که ش��خص دیگری را به عنوان سرپرست این هیأت 
معرفی کنیم، اما به دلیل این که سیف زاده س��الیان زیادی برای وزنه برداری 
استان زحمت کشیده و برای احداث خانه وزنه برداری اصفهان نیز پیگیری های 
بس��یاری را صورت داد، از وی خواس��تیم کماکان به کار خود ادامه دهد. وی 
 افزود: عالوه بر اداره کل ورزش و جوانان که خواستار ماندن سیف زاده در هیأت 
وزنه برداری استان است، اهالی این رشته نیز به ماندن وی اصرار زیادی دارند. 

اشک سرمربی بایرن پیش از فینال در آمد!
یوپ هاینکس پس از آخرین بازی خانگی دوران مربیگری خود 
در بوندس��لیگا  درکنفرانس مطبوعاتی به شدت احساساتی شد. 
وی پس از قهرمانی در بوندسلیگا در دو فینال جام حذفی و لیگ 

قهرمانان اروپا جای خود را به گواردیوال خواهد داد. 

نناد اللوویچ رییس فیال شد
نن��اد اللوویچ به عن��وان رییس جدید فدراس��یون 
جهانی کشتی انتخاب شد.مارتینتي رییس مستعفي  
فیال با کناره گی��ري قابل پیش بیني باعث ش��د تا 
اللوویچ صربستاني تنها نامزد احراز این پست باشد.

مشخص شدن زمان خداحافظی مورینیو
رسانه های اسپانیایی اعالم کردند این هفته،  جدایی 
ژوزه مورینی��و از رئال مادرید به طور رس��می اعالم 
می شود. نشستی بین فلورنتینو پرس و ژوزه مورینیو 

برگزار و جدایی مورینیو اعالم خواهد شد. 03
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براس��اس خبرهای رس��یده از اداره 
گروه 
ورزش و جوان��ان و به دنبال ش��ایعه ورزش

کناره گیری رییس این اداره از سمت 
خود، کارکنان اداره شهرستان برای نگهداشتن این مدیر در 

اصفهان طومار امضا کرده اند.
 ه��دف از نگارش ای��ن طومار که خط��اب به مدی��رکل اداره 
 ورزش و جوانان بوده اس��ت، ی��اری گرفتن از ش��خص اول 
 ورزش اس��تان برای نگهداش��تن افش��ین مالیی به عنوانی 
 یک��ی از مدی��ران ارزش��ی ورزش اصفه��ان در ای��ن  ش��هر 

است.
ظاهرا کارمندان این اداره که این روزها بسیار فعال و پرانگیزه 
شده اند از محمدرضا جواهری خواسته اند که زمینه را برای 

ادامه حضور مالیی برای هدایت کشتی به گل نشسته ورزش 
شهرستان اصفهان فراهم کند. 

اگرچه زمان زیادی از حضور مالیی در  اداره ورزش و جوانان 
شهرس��تان اصفهان  نمی گذرد، اما توانس��ته تحول فکری و 
پویایی خاصی را در بدنه این اداره و کارمندان آن و همچنین 

جامعه ورزشی اصفهان ایجاد کند.
اما اکنون و با ش��نیدن ش��ایعه رفتن او از این شهر این سؤال 
مطرح است که چه موضوعی باعث ش��ده که مالیی با انگیزه 
یک ماه قب��ل، اینچنین برای رفت��ن بی قرار و ب��رای ماندن 
بی انگیزه ش��ود؟چه چیز باعث ش��ده فکر رفتن به اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اری را در س��ر بپروراند؟ البت��ه اگرچه 
هن��وز هی��چ چیز قطع��ی نیس��ت، اما ب��ا این هم��ه تمامی 
کارمندان س��اختمان تربیت بدنی چهارراه تختی فرصت را 
غنیمت ش��مرده و در تالشند تا ناخدای کش��تی طوفان زده 
 ورزش اصفه��ان را در ای��ن دریای پرتالط��م و بحرانی حفظ 

کنند. 
دراین راس��تا هم با امضای طوم��اری از جواه��ری به عنوان 
مدیرکل اداره ورزش اس��تان خواس��ته اند در راستای حفظ 

مالیی تالش کند. 
حال بای��د دید جواه��ری که خ��ود او را برای ریاس��ت اداره 
شهرس��تان مناس��ب دید، چگونه به این نیاز جامعه ورزشی 
اصفهان پاس��خ مثبت می ده��د و این مدیر ارزش��ی را برای 
نصف جهان حفظ و از خروج این سرمایه مدیریتی جلوگیری 

می کند. 

 

تیم فوتبال ذوب آهن در حالی به دنبال بستن تیمی قدرتمند 
برای فصل آینده اس��ت که به دلیل برنامه ریزی های سازمان 
لیگ، هنوز نمی داند فصل آینده در لیگ برتر حضور دارد یا نه!

نزدیک به هش��ت روز از پایان رقابت ه��ای دوازدهمین دوره 
لیگ برتر فوتبال باشگاه های کش��ور می گذرد و در شرایطی 
که بسیاری از تیم ها انتخاب سرمربی و جذب بازیکنان خود 
را آغ��از کرده اند، ذوب آه��ن به دلیل مش��خص نبودن زمان 
دیدارهای پلی آف نتوانسته برای فصل آینده خود برنامه ریزی 

داشته باشد.
ذوبی ها که در پایان رقابت های لیگ برتر با کس��ب۳۸ امتیاز 
از۳۴ ب��ازی در رده پانزدهم جدول رده بن��دی لیگ برتر قرار 
 گرفتند، برای گرفتن مجوز بقا در لیگ برتر باید با تیم راه یافته

به پلی آف از رقابت های لیگ دس��ته اول بازی کنند، اما هنوز 
نمی دانند قرار است چه زمانی و به چه تیمی بازی کنند.

البته اتفاقات لیگ دس��ته اول و باز ش��دن پرون��ده تبانی و 
محرومیت عده بس��یاری از بازیکنان، س��رمربیان و بسیاری 
از باشگاه های دس��ته اولی، دلیل اصلی مشخص نبودن زمان 
دیدارهای پلی آف ذکر شده، اما با این حال مسئوالن سازمان 

لیگ هنوز زمانی برای این دیدار مشخص نکرده اند.
تمرینات ذوب آهن بعد از پایان مس��ابقات لیگ برتر تعطیل 
شد و بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم اصفهانی قرار است برای 
مدتی به استراحت بپردازند و به زودی تمرینات این تیم برای 

دو بازی پلی آف آغاز شود.
فرهاد کاظمی س��رمربی ذوب آه��ن در گفتگو با رس��انه ها، 
انتقاداتی نسبت به مش��خص نبودن زمان دیدارهای پلی آف 
مطرح کرده بود و عن��وان کرده بود که تی��م اصفهانی از این 
مس��أله به ش��دت ضربه خواهد دید. باید دید آیا مس��ئوالن 
س��ازمان لیگ و فدراسیون فوتبال نس��بت به انتخاب زمانی 
مناسب برای دیدارهای پلی آف اقدام می کنند یا بازیکنان تیم 

اصفهانی همچنان باید در بالتکلیفی به سر ببرند.
در هر حال اگ��ر ذوب آهن بخواهد برای فص��ل آینده یکی از 
مدعیان کسب سهمیه آسیایی و قهرمانی به شمار رود، باید از 
هم اکنون نسبت به جذب بازیکن و مشخص کردن برنامه های 
تمرینی و سایر فعالیت های خود برای فصل آینده اقدام کند؛ 
مسأله ای که با توجه به برنامه ریزی سازمان لیگ و مشخص 

نبودن ماندن یا سقوط این تیم، امکان پذیر نخواهد بود. 

وقتی پرسنل انگیزه می گیرند

تدبیر جواهری در خصوص مالیی چیست؟
تکلیف پلی آف هنوز مشخص نیست

بالتکلیفی، بالی جان ذوب آهن 

      ادامه از صفحه  یک:
گروه 
 بوکسورزش

 لیگ برت��ر بوک��س یکی از 
 پر حرف و حدیث ترین لیگ های ورزشی کشور در 

سال های اخیر بوده است.
 هرچند از نظم خاصی در برگزاری مسابقات برخوردار 
نیست، اما بازهم تیم هایی هستند که با حضور خود و 
جذب ملی پوشان مطرح این رشته به گرم شدن تنور 
رقابت ها کمک می کنند. با انحالل فوالد ماهان که 
سه سال پیش در لیگ برتر نماینده اصفهان بود، دیگر 
خبری از اصفهانی ها در لیگ برتر بوکس نشنیده ایم.

تکواندو
امسال هم شکوه و ش��کایت ملی پوشان تکواندوی 
اصفهان بابت عدم حضور تیم��ی از مهد تکواندوی 
ایران در لیگ برتر پاسخی از سوی مسئوالن به همراه 
نداشت. از س��ال هایی که ذوب آهن و هسا حمایت 
تکوان��دوکاران اصفهان��ی را برعهده داش��تند زمان 
زیادی می گذرد و امس��ال هم در لیگ تازه به اتمام 
رسیده تکواندو ملی پوش��ان اصفهانی پیراهن دیگر 

تیم ها را برتن داشتند. 
مرتضی رئیسی به رغم درخواس��ت پوالدگر رییس 
فدراسیون تکواندو در مجمع عمومی دو سال پیش 
هیأت همچنان تمایلی به جلب نظر باشگاه ها برای 

حمایت از تکواندو ندارد.
تنیس

یک پای ثابت س��کوهای لیگ برتر ش��رایط حضور 
دوباره در این مس��ابقات را ندارد. س��یمین سپاهان 
اصفهان که س��ال ها با حمایت منوچهر مؤمن زاده 
در لیگ برتر یکه تازی کرد، از دو فصل پیش روندی 
نزولی را در پیش گرفت. مشکالت مالی دلیلی بود که 
مسئوالن این تیم سال گذش��ته برای پایان فعالیت 
چند ساله خود در تنیس عنوان کردند، اما به رغم این 

موضوع یک سال دیگر نیز در لیگ ماندند.
 عدم حضور سیمین س��پاهان در لیگ پیش رو که 
البته فعال به تعویق افتاده اس��ت قطعی شده است. 
س��یمین جزء شش تیمی اس��ت که با انصراف خود 
شروع رقابت های لیگ برتر را به تعویق انداخت. اگر 
لیگ برتر تنیس در زمان دیگری برگزار شود امسال 

شاهد حضورشاهین خالدان و فرشاد طالور، رنکینگ 
داران اصفهانی در تیم های دیگر خواهیم بود.

 تنیس روی میز
شاید اگر ذوب آهن زودتر انحالل تیم تنیس روی میز 
خود را اعالم می کرد بهتر بود؛ تیمی که فصل پیش 
 ابتدا به بهانه نداشتن بودجه کافی عرصه رقابت هایی

 که تا همان س��ال قبل، قهرمانی اش را تجربه کرده 
بود ترک کرد، اما ناگهان از میانه های فصل تصمیم 

به بازگشت گرفت. 
ذوب آهنی ه��ا اگ��ر آن روز، حض��ور غافلگیرانه در 
لیگ برتر را انتخاب نمی کردند با شکایت بازیکنان 
 س��ابق این تیم که بدهکار بودند و عصبانی، مواجه 
نمی شدند. هیچ باش��گاهی در اصفهان حاضر به در 
اختیار گرفتن امتیاز ذوب آهن نشد تا تنیس روی میز 
اصفهان نماینده ای در لیگ برتر مردان نداشته باشد.

جودو
لیگ برتر ج��ودو از جمل��ه لیگ هایی اس��ت که با 
اس��تقبال چندان خوبی از س��وی تیم ها و رسانه ها 
مواجه نشده است. مسابقاتی که شاید به دلیل عدم 

 توفیقات بین المللی این رش��ته در ماه ها و ش��اید
 سال های اخیر در بعد باشگاهی نیز موفقیتی حاصل 
نکرده اس��ت، امس��ال نهمین دوره خ��ود را تجربه 
کرد. عدم حضور باش��گاهی از اصفهان در لیگ برتر 
 جودو اما قطعا قابل توجیه اس��ت. جودوی اصفهان 
سال هاس��ت به ظهور تک چهره ها چشم دوخته و 
هنوز نام یک اصفهانی به عنوان ی��ار ثابت تیم ملی 
در رس��انه ها منتشر نشده اس��ت. پس باشگاه های 
اصفهان��ی در خصوص ع��دم حمایت از این رش��ته 
تصمیم اشتباهی نگرفته اند. شاید ابتدا وظیفه هیأت 
جودو باشد که پشتوانه سازی و ترمیم زیرساخت های 
خود را در اولویت قرار دهد و بعد تالش برای متقاعد 

کردن باشگاه ها برای تیمداری.
 دوچرخه سواری

رکابزن��ان اصفهانی از مه��ره های ثاب��ت تیم های 
ملی و باش��گاهی ایران در تورهای مختلف داخلی و 
خارجی هس��تند. نام حس��ین ناطقی و حامد جنت 
برای دوچرخه س��واری ایران کامال ش��ناخته شده 
است اما آنها هم به ناچار پا به رکاب، شهرهای ایران 
را یکی پس از دیگری پشت س��ر می گذارند تا لیگ 
 برتر را با پیراهن تیمی خارج از اصفهان رکاب بزنند. 
تالش های ناطقی اما دو س��ال پیش ج��واب داد تا 
باشگاه دوچرخه س��واری جوانه حمایت از رکابزنان 
گلپایگانی را در لیگ برتر برعه��ده بگیرد، اما دوران 
حضور این تیم بسیار کوتاه بود، چرا که با مشکالت 
ایجاد ش��ده بر س��ر راه فعالیت های این تیم باز هم 
رکابزنان راه��ی خارج از اس��تان ش��دند. فراموش 
 نش��ود ذوب آهن آخری��ن تیمی بود ک��ه حمایت 
دوچرخه س��واران اصفهان��ی را در تورهای مختلف 
برعهده داشت، اما این تیم هم چهار سال پیش پایان 

فعالیت های خود را اعالم کرد.
دو و میدانی

روزی که ذوب آهن خبر از انحالل تیم دو و میدانی 
خود داد هنوز امید زیادی ب��ه ماندن تیم های دیگر 
این باشگاه از جمله بسکتبال و هندبال بود. خط قرمز 
باشگاه سبز اصفهانی ابتدا روی نام تیمی کشیده شد 
که هر س��ال یکی از سکوهای س��ه گانه لیگ برتر را 

تجربه می کرد. 
احسان حدادی زمانی لیگ برتر را در این تیم تجربه 
کرد، اما او هم طلبکار از اصفهان رفت! سال گذشته 
از دوومیدانی اصفهان در لیگ برتر خبری نبود و رضا 
قاسمی، برادران مرادی و دیگر دونده های اصفهانی 

برای باشگاه های تهرانی به میدان رفتند.
شمشیربازی

یکی دیگر از تیم های ورزشی استان در لیگ برتر، تیم 

شمشیربازی ذوب آهن بود. با انحالل این تیم قرار بود 
رسانه برتر، حامی مردان شمشیرباز اصفهانی شود، اما 
تالش های رضایی دبیر هیأت برای تحقق این امر به 
نتیجه نرسید تا رسانه برتر فقط بانوان اصفهانی را در 

لیگ برتر شمشیربازی حمایت کند.
کاراته

قهرمانی سوپرلیگ کشور با نام سپاهان عجین شده 
بود. کاراته سپاهان اما منحل شد تا فقط تیمی بومی 
در لیگ برتر نماینده اصفهان باشد. تیم تمام اصفهانی 
س��پاهان نیز با موفقیت در لیگ برتر به سوپر لیگ 
صعود کرد، اما مشخص نیست فصل آینده این تیم 
نماینده اصفهان در باالترین سطح رقابت های کاراته 

باشگاهی کشور خواهد بود یا نه.
 والیبال

روزی که خبر تیمداری گیتی پس��ند در لیگ برتر 
والیبال رس��انه ای شد، شاد ش��دیم از این که چراغ 
والیبال اصفهان بعد از سال ها روشن شده است، اما 
عمر تیم والیبال گیتی پسند که با هزینه زیاد گام به 
لیگ برتر گذاشت کوتاه تر از آن چیزی بود که همه 

تصور می کردند. 
 س��ال گذش��ته والیب��ال اصفه��ان در لی��گ برتر 
نماینده ای نداشت و بعید اس��ت امسال هم اتفاقی 
جز این رخ بدهد. فعالیت های هیأت والیبال فعالدر 

سکوت انجام می شود!
وزنه برداری

رس��انه ها هم ش��اید مث��ل رییس پرت��الش هیأت 
وزن��ه ب��رداری خس��ته ش��دند از این ک��ه گفتند 
وزن��ه ب��رداران اصفهان��ی را جم��ع کنی��د و تیمی 
 در ح��د قهرمانی آس��یا ببندی��د. حض��ور پررنگ 
 وزنه برداران اصفهانی در تیم ملی و قهرمانی هایی که 
باشگاه های جنوبی با درخشش آنها کسب کردند را 

باشگاه های اصفهانی نادیده گرفته اند. 
وزنه برداران اصفهان به راحتی م��ی توانند تیمی از 
اصفهان را بر سکوی اول کش��ور قرار دهند، اما فعال 
هیچ یک از باش��گاه های اصفهان حاضر به ورود به 

این عرصه نیست.
شنا

تیم شنای سپاهان که با حضور س��تاره های شنای 
کشور از س��کوی نایب قهرمانی لیگ برتر پایین تر 
نیامد در راس��تای انحالل تیم های غیرفوتبالی این 

باشگاه منحل شد.
  امتی��از س��پاهان در لیگ برت��ر را هیچ باش��گاهی 
 از اصفه��ان حمای��ت نکرد تا ملی پوش��ان ش��نا یا 
کنار بنش��ینند و یا لیگ را با دیگر باشگاه ها تجربه 

کنند. 

اصفهان در ۱۳ لیگ ورزشی نماینده ندارد

همه لیگ های بدون اصفهان



یادداشت

 شش هزار معلم، متقاضی 
انتقال به خارج از استان هستند

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: ش��ش هزار 
معلم در چه��ار محال و بختی��اری متقاضی انتقال خارج از اس��تان 

هستند.
علیرضا کریمیان با اشاره به این که معلم های بسیاری در این استان 
متقاضی انتقال به استان دیگری هستند، اظهار داشت: با انتقال یک 
معلم از این استان به اس��تانی دیگر یک کالس یا حتی  چندکالس 

بدون معلم خواهند بود.
وی تصریح کرد: در اکثر رش��ته ها در مدارس این استان مازاد نیرو 
وجود دارد و معلمان بیکار خواهند بود و این خود یک مشکل است.

کریمیان ادامه داد: بیشترین نیاز نیرو در این استان در مناطق محروم 
بوده و استان برای نقل و انتقال نیرو با مشکل مواجه است. مدیرکل 
آموزش و پرورش چهار مح��ال و بختیاری اذعان داش��ت: تقاضای 
300 نفر در س��ال برای انتقال به خارج از استان یک مشکل است و 

ساماندهی نیروی انسانی را دچار مشکل خواهد کرد.
کریمیان یادآور ش��د: امروزه معلمی��ن غیر بومی در این اس��تان با 
مشکالت عدیده ای روبه رو هستند و برای این مشکل، برنامه هایی 
در دس��تور کار آموزش پرورش قرار گرفته اس��ت. وی بیان داشت: 
برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در دستور ما قرار گرفته تا بتوان 
تس��هیالتی را ایجاد کرد و برای انتقال معلمین به ش��هرهای خود 

چاره ای بیندیشیم. 

خبر ویژه

 یزدان جاللی
معاون سیاسی- امنیتی استاندار 

انتخابات ریاس��ت جمهوری به صورت دس��تی برگزار می شود و به 
همین منظورستاد انتخابات اس��تان از 25 فروردین رسماً فعالیت 
خود را آغاز کرد و به صورت مستمر نشست های خود را برگزار کرده 
است. 980 ش��عبه اخذ رأی پیش بینی ش��ده که این تعداد نسبت 
به انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی،330 ش��عبه افزایش داشته 
است. پیش بینی ش��ده از تعداد 980 ش��عبه اخذ رأی 885 شعبه 
ثابت و در شهرهای بزرگ و مناطق عش��ایری تعداد 15 شعبه سیار 
خواهیم داش��ت. 12 خرداد 
نف��رات تأیی��د ش��ده اعالم 
می ش��وند و فرمانداری ها و 
بخش��داری ها فرصت دارند 
 از 13 تا 15خرداد اس��امی 
افراد تعیین صالحیت شده 
 را ب��ه اط��الع کلی��ه عموم 

برسانند.

 انتخابات ریاست جمهوری
 به صورت سنتی برگزار می شود

چهره روزیادداشت
تجویز 2/4 میلیون نسخه در چهارمحال و بختیاری

 رضا محمدی، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد گفت: در سال گذشته افزون بر
دو میلیون و ۴00 هزار نسخه در استان تجویز شد. وی با بیان این که نسخ پزشکان به طور مستمر 

بررسی می شود، گفت: بهبود شاخص های تجویز دارو از مهم ترین اهداف این معاونت است.
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اخبار کوتاه

 زنگ حماسه سیاسی 
و حماسه اقتصادی در شهرکرد

معاون سیاسی و امنیتی فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: 
زنگ حماس��ه سیاس��ی و حماس��ه اقتصادی در شهرستان 
ش��هرکرد نواخته خواهد ش��د. ی��داهلل گودرزی در جلس��ه 
بزرگداشت س��وم خرداد در فرمانداری ش��هرکرد با اشاره به 
اهمیت بزرگداشت سالروز آزادسازی خرمشهر، اذعان داشت: 
برای بزرگداشت س��وم خرداد س��الروز آزادسازی خرمشهر 
باید برنامه های بصیرتی و فرهنگی مفیدی در سطح استان 

برگزار شود. 

تدوین 64مورد استاندارد ملی 
در چهارمحال وبختیاری

مدی��رکل اس��تاندارد و تحقیق��ات صنعت��ی چهارمحال و 
بختیاری از تدوین 6۴ مورد اس��تاندارد ملی در اس��تان طی 
س��ال گذش��ته خبرداد. عبداهلل نظری افزود: استانداردهای 
 مرب��وط ب��ه نی��کل و آلیاژه��ای آن، فوالده��ای اب��زار و 
خشک کن های هوای فشرده و توان هیدرولیک ها از عمده 
استانداردهای تدوین شده در استان است. وی تصریح کرد: 
یکی از وظایف مهم و اصلی این سازمان، تدوین استانداردهای 
 ملی اس��ت که چهارمح��ال و بختی��اری در ای��ن زمینه از 
اس��تان های ش��اخص به ش��مار م��ی رود. نظری از رش��د 
2۴درصدی تدوین و تجدید نظر استانداردهای ملی دراستان 
در سال گذشته نسبت به برنامه مصوب اداره کل استاندارد و 

تحقیقات صنعتی خبرداد. 

جوانان سهم باالیی در تحقق 
شعار حماسه سیاسی دارند

جهانگیر خبازی گفت: الزمه تحقق شعار حماسه سیاسی 
و اقتصادی، حضور قش��ر عظیم جوانان ایران اسالمی در 
انتخابات پیش رو است. مدیر کل ورزش و جوانان در جمع 
 جوانان و دبیران تش��کل های مردم نهاد اس��تان افزود: 
نام گذاری امس��ال با نام حماس��ه سیاس��ی و حماس��ه 
اقتصادی نش��ان از اهمیت حضور همگانی در انتخابات 
سال جاری است. خبازی با اش��اره به قشر عظیم جوانان 
ایران اسالمی گفت: جوانان به عنوان بزرگ ترین سرمایه 
انسانی فعال در جامعه همواره به عنوان مهم ترین پشتوانه 
نظام مقدس جمهوری اسالمی مد نظر قرار گرفته اند؛ زیرا 

حرکت و نشاط یک جامعه را قشر جوان فراهم می کند.

فریاد مرمت مسجد، بلند شد 
مسجد امام جعفر صادق )ع( روستای ش��وراب صغیر شهرستان 
سامان با قدمتی ۴00 ساله، کوچک ترین مسجد در چهارمحال 
و بختیاری است که در اثر بی توجهی در حال تخریب است و نیاز 
به مرمت دارد.کوچک ترین مس��جد در چهار محال و بختیاری با 
زیر بنای70 متر مربع در روستای شوراب صغیر از توابع شهرستان 
سامان اس��تان چهارمحال و بختیاری واقع ش��ده و جزء آثار ملی 
ثبت شده است. این مسجد به صورت خشت و گل و طاقی بر روی 
دو ستون ساخته ش��ده که به گفته اهالی روستای شوراب صغیر، 
 توسط حاج میر عباس نوربخش بنا شده است. مسجد امام جعفر 
صادق )ع( در س��ال 1316 هجری شمسی بازسازی شده و نمای 
این مسجد در حال حاضر کاه و گل سرخ است. این مسجد در حال 

حاضر در معرض تخریب است و نیاز به مرمت و بازسازی دارد.

یکی از اهالی روس��تای ش��وراب صغیر در گفتگو ب��ا مهر در این 
خصوص اظهار داش��ت: مسجد تاریخی روس��تای شوراب صغیر 
یکی از تاریخی ترین مس��اجد چهارمحال و بختیاری است که در 
این روستا ساخته شده و قدمت تاریخی این مسجد بیانگر قدمت 

روستاست. 
روس��تای ش��وراب صغیر اس��تان چهارمحال و بختیاری یکی از 
قدیمی ترین روستاهای این استان است. وی با بیان این که شغل 
عمده مردم این روستا باغداری و تولید میوه است، اظهار داشت: 
بادام، هلو، س��یب، گردو و... از جمله میوه هایی اس��ت که توسط 
اهالی این روس��تا تولید می ش��ود و هلوی تولیدی این روستا در 
باغات گسترده حاش��یه زاینده رود شهرت کش��وری پیدا کرده 
 اس��ت.وی تصریح کرد: وجود باغات گس��ترده میوه، نزدیکی به 
زاین��ده رود، وجود آثار تاریخی از جمله مس��جد تاریخ��ی و... از 

امتیازهای این روستا به شمار می رود و نیاز است در جهت توسعه 
گردش��گری گام های بزرگی برای این روس��تا توسط مسئوالن 

برداشته شود.
وی اذعان داشت: این روستا به شهرهای بزرگ استان اصفهان از 
جمله نجف آباد، تیران و... نزدیک اس��ت و باید از این امتیاز برای 

توسعه روستا بهره گرفت.

مسجددر حال تخریب است
دهیار روستای شوراب صغیر هم با اش��اره به این که این مسجد 

ج��زء کوچک ترین مس��اجد 
اس��تان اس��ت، اظهار داشت: 
ای��ن مس��جد دارای قدم��ت 
۴00 ساله است که در دوران 
صفویه در این روس��تا احداث 

شده است.
محسن رحیمی با بیان این که 
مصالح استفاده شده در ساخت 
 و س��از این مس��جد خشت و 
کاه وگل اس��ت، بیان داشت: 
این مسجد در حال حاضر در 
ح��ال تخریب اس��ت و نیاز به 
مرمت و بازس��ازی دارد. وی 
اذعان داش��ت: تخری��ب این 
مس��جد در نم��ای بیرونی و 
سقف مسجد است.رحیمی با 
بیان این که به دلیل استفاده از 

مصالح ساختمانی قدیمی باید مرمت و بازسازی از سوی سازمان 
میراث فرهنگی صورت گیرد، بیان داشت: نگهداری و مرمت از این 
مس��جد به دلیل این که جزء آثار ملی است، باید با نظارت میراث 

فرهنگی صورت گیرد. 
یکی از اهالی دیگر روستای شوراب صغیر در گفتگو با مهر با بیان 
این که این مسجد جزء آثار تاریخی روستاست، بیان داشت: باید 
رسیدگی به آثار تاریخی بیش از آثار دیگر در دستور کار مسئوالن 
و ارگان های دولت��ی قرار گیرد. یزدانی با اش��اره ب��ه این که این 
مسجد در مسیر زیبای باغات این روستا قرار دارد و می تواند جزء 
مکان های گردشگری این شهرستان باشد، بیان داشت: مکان های 
گردشگری و تاریخی این شهرستان برای گردشگران شناخته شده 
نیستند. وی بیان داشت: آثار گردشگری و تاریخی باید به صورت 

گسترده به گردشگران معرفی شود. 

کوچک ترین مسجد چهارمحال و بختیاری در حال تخریب

 مسجد 400 ساله در انتظار مرمت

 مسجد تاریخی 
روستای شوراب 

صغیر یکی از 
تاریخی ترین 

مساجد چهارمحال 
و بختیاری است 
که در این روستا 

ساخته شده و 
قدمت تاریخی این 

مسجد بیانگر قدمت 
روستاست

استان چهارمحال و بختیاری گر چه در نگاه نخست قرار است دارای جاذبه های طبیعی باشد، ولی در 
گروه 

کنار این جاذبه مملو از قابلیت های تاریخی اس�ت که انگار بناست در نظر همه مغفول بماند. این در شهرستان
حالی است که توجه به احیا و مرمت این بسترهای گردشگری برای توریست های داخلی و خارجی 
می تواند اقتصاد راکد مانده استان را رونقی دوباره ببخشد؛ اقتصادی که به اشتباه راهش را در استان زیبای چهارمحال به 
سمت احداث کارخانه های آالینده کج کرده و هر روزخاک، درخت و آب و هوای استان را بیمارتر از قبل می کند. از دیگر 
سو، حرکت نادرست در این مسیر اقتصادی جاذبه های گردشگری را چه در حوزه تاریخی و چه در حوزه طبیعی با چالش های 

اساسی روبه رو کرده  که نمونه اخیر آن، مسجد امام جعفر صادق )ع( روستای شوراب صغیر شهرستان سامان است. 

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

مزایده
830 دایره اجرای احکام ش��عبه اول حقوقی دادگس��تری خمینی ش��هر در پرونده 
کالس��ه )910335 اجرا( له آقای محمد حس��ن پریش��انی علیه آقای عبدالعلی آقایی 
به خواس��ته مطالبه مبلغ 74/635/757 ری��ال در نظر دارد مقدار 1/67 حبه از پالک 
ثبتی 72/3787 یک باب مغازه واقع در خمینی ش��هر – بلوار توحید – نبش دوشنبه 
بازار که به صورت دو واحد تجاری در طبقه همکف و زیرزمین می باشد با عرصه 
58/80 مترمرب��ع و اعیان��ی در دو طبقه به متراژ 117/6 مترمربع با س��قف تیرچه 
بلوک تمامی داخل س��نگ و کنیتکس، کف س��نگ فرش، دربهای فلزی را که توسط 
کارش��ناس رسمی ش��ش دانگ آن به مبلغ 3/225/300/000 ریال ارزیابی گردیده 
اس��ت را از طریق مزایده به فروش رساند، لذا جلسه مزایده روز شنبه 1392/3/18 
س��اعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی ش��عبه اول حقوقی خمینی شهر واقع 
در دادگس��تری خمینی شهر برگزار می گردد و طالبین می توانند ظرف 5 روز قبل 
از مزایده به نش��انی اعالم ش��ده مراجعه و از ملک مذکور بازدی��د نمایند. خریدار 
کس��ی اس��ت که باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید. خریدار می بایستی 10% قیمت 
پیش��نهادی را ف��ی المجلس و مابقی را ظ��رف یک ماه از تاریخ مزایده به حس��اب 
س��پرده دادگس��تری واریز نماید، در غیر اینصورت 10% اولیه پس از کسر هزینه 
های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. رضایی – مدیر شعبه اول اجرای احکام 

مدنی دادگستری خمینی شهر  

مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
923 شماره آگهی: 139203902004000026. شماره پرونده: 1/8700400200400005. 
آگه��ی مزایده پرون��ده اجرایی کالس��ه: 57 و 456-2/765 و 446 الی 2/746-443. 
ش��ش دانگ یک باب خانه پالک ش��ماره 2652/4 قطعه سوم تفکیکی مجزی شده از 
پالک اصل��ی واقع در عباس آباد به مس��احت 551/35 مترمربع واقع در بخش یک 
ثب��ت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان صائب بعد از بانک ملی پالک آبی 151 که 
سند مالکیت آن در صفحه 497 دفتر 75 امالک با شماره چاپی 385542 و به شماره 
ثبت 10361 ثبت و صادر ش��ده اس��ت با حدود: شمااًل به طول 23/90 متر پی است 
به شارع احداثی در امتداد گل انداز مادی فرشادی شرقًا در دو قسمت به طول های 
5/10 متر و 14 متر به دیوار اشتراکی با خانه پالک 2654 جنوبًا اول در دو قسمت 
که دوم غرب مجاور است به طول های 17/65 متر و 20/50 متر به پی خانه 2652 
باقیمانده دوم به طول 3 متر درب و دیواری اس��ت به پیاده رو خیابان صائب غربًا 
اول به طول 34/15 متر به دیوار خانه 2652/2 به طول 21 متر به پی پالک 3 فرعی 
از 2652 باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نش��ر کارش��ناس رسمی پالک فوق 

یک باب منزل مس��کونی و طبق سند به مساحت عرصه 551/35 مترمربع احداثی 
در دو طبقه زیرزمین و همکف می باش��د زیرزمین مش��تمل ب��ر هال و پذیرایی، 2 
اطاق خواب، آش��پزخانه اپن، حمام و س��رویس بهداش��تی، و موتورخانه و انباری 
به مس��احت حدود 280 مترمربع و طبقه همکف مش��تمل ب��ر 4 اطاق خواب، هال و 
پذیرایی، آشپزخانه اپن، حمام و سرویس بهداشتی به مساحت حدود 400 مترمربع 
بود و اعیانی موجود جمعًا حدود 680 مترمربع می باش��د. اسکلت ساختمان فلزی 
با س��قف تیرآهن و آجر، نمای جنوبی س��اختمان مشرف به حیاط آجر 3 سانتی و 
نمای ش��مالی مشرف به مادی سیمانی، کف س��الن طبقات سنگ، پوشش دیوارها 
گ��چ و رنگ روغنی، کف حیاط موزاییک، کف و بدنه حمام و س��رویس بهداش��تی 
و آش��پزخانه سرامیک و کاشی، دارای انش��عابات منصوب برق سه فاز و تک فاز، 
آب و گاز، دارای سیس��تم س��رمایش کولر آبی و گرمایش موتورخانه و ش��وفاژ، 
کابینت آشپزخانه چوبی و عمر بنا حدود 26 سال می باشد. ملکی آقای محمد نوری 
که طبق اس��ناد رهنی ش��ماره های 94135-74/10/3 و 96517-79/8/9 دفترخانه 
و   81/3/21-119391 و   77/10/20-102983 و   76/6/31-99748 و  اصفه��ان   4
131606-83/6/19 دفترخانه 15 اصفهان در قبال بدهی شرکت ایران رنکو در رهن 
بانک ملی ایران شعبه اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم بانک مدت بیمه نامه سند 
رهنی فوق تا 92/6/31 می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 92/3/20 
در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – چهار 
راه اول – خیاب��ان الهور به مزایده گذارده می ش��ود. مزایده از مبلغ پایه س��یزده 

میلیارد و دویست میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیش��نهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به 

آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به عهده برنده 
مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این آگهی در 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 92/2/30 درج و منتش��ر می 
گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. م الف: 1671 

اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
 

حصر وراثت 
926 آق��ای عبدالمجی��د کبیری خوزانی دارای شناس��نامه ش��ماره 605 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 136/92 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان غالمحس��ین کبیری خوزانی بشناسنامه 350 

در تاری��خ 1392/1/1 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به: 1- عزت لری خوزانی فرزند بابا ش ش 291 )همس��ر(. 
2- عبدالمجی��د کبی��ری خوزانی فرزند غالمحس��ین ش ش 605 )فرزند(. 3- محمد 
کبیری خوزانی فرزند غالمحسین ش ش 781 )فرزند(. 4- احمدرضا کبیری خوزانی 
فرزند غالمحس��ین ش ش 94 )فرزند(. 5- رس��ول کبیری فرزند غالمحسین ش ش 
5929 )فرزند(. 6- محبوبه کبیری خوزانی فرزند غالمحسین ش ش 1446 )فرزند(. 
7- الهام کبیری خوزانی فرزند غالمحس��ین ش ش 1592 )فرزند(. 8- زهره کبیری 
خوزانی فرزند غالمحس��ین ش ش 1141 )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 
دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر 

فقدان سند مالکیت 
1052 آق��ای میرزا اس��ماعیل فردوس��ی اوره فرزن��د علی اکبر باس��تناد دو برگ 
استش��هادیه محلی که هویت و امضای ش��هود رسما گواهی شده است مدعی است 
که سند مالکیت س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 1/326 واقع 
در بخ��ش 9 که در صفحه 487 دفتر 7 امالک ذیل ثبت 842 بنام میرزا اس��ماعیل 

فردوسی اوره فرزند علی اکبر ثبت و صادر و تسلیم گردیده مفقود شده است چون 
درخواست صدور سند مالکیت نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از 
آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( نس��بت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 
باش��د از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل س��ند به ارائه کننده مس��ترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا 
در صورت اعتراض اصل س��ند ارائه نش��ود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد.م الف: 72 شادمان – رئیس ثبت نطنز
 

ابالغ
1 شماره ابالغیه:9110100350805347. ش��ماره پرونده: 9109980350801265. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 911327. خواهان شرکت اس��کان با مدیریت احمد مرآتیان 
دادخواس��تی به طرفیت خوانده رحیم مؤمنی به خواس��ته مطالبه وجه سفته تقدیم 
دادگاه ه��ای عموم��ی شهرس��تان اصفه��ان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 
هش��تم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 315 
ارج��اع و به کالس��ه 9109980350801265 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1392/04/02 و س��اعت 09:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجه��ول المکان بودن 

خوانده و درخواس��ت خواهان و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه 
ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مرات��ب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگه��ی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
 و ضمائ��م را دریاف��ت و در وق��ت مق��رر ف��وق جهت رس��یدگی حاض��ر گردد. 

داوری – منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 ابالغ 
2 ش��ماره درخواست: 9210463634600003. شماره پرونده: 9109983634600207. 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 920232. در پرونده کالس��ه 920232 این ش��عبه آقای 
اس��داهلل صالح��ی فرزند یداهلل ب��ه اتهام خیان��ت در امانت تحت تعقی��ب بوده و به 
لح��اظ معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاه های عموم��ی و انقالب در امور کیفری مراتب را در روزنامه آگهی تا ظرف 
م��دت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی در این ش��عبه حاضر و از اته��ام وارده دفاع 
 نمای��د و در ص��ورت عدم حضور در وقت معین رس��یدگی و اظهار نظر می گردد.

دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر 

ابالغ رأی
3 کالسه پرونده: 939/91. شماره دادنامه:92/1/19-13. مرجع رسیدگی: شعبه سوم 
ش��ورای حل اختالف خمینی شهر. خواهان: محمدرضا رضاخواه فرزند عبدالجبار 
نشانی: خمینی شهر – سه راه معلم – خ جمالزاده – کوی شهید فکری مهر – پالک 
پنجم. خوانده: علیرضا مرادی فرزند جواد نش��انی مجهول المکان. خواسته: مطالبه. 
گردش��کار: پس از ارج��اع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی ش��ورا. در خصوص 
دعوی آقای محمدرضا رضا خواه بطرفیت آقای علیرضا مرادی دائر بر مطالبه مبلغ 
دو میلیون و دویس��ت هزار ریال به انضمام خس��ارات دادرسی و خسارات تاخیر 
تادیه مس��تند به یک فقره چک عهده بانک س��په ش��ماره 094383 مورخ 89/7/25 
بمبل��غ 2/200/000 ریال با توجه به م��دارک مذکور در فوق و عدم حضور خوانده 
علی رغم ابالغ از طریق نش��ر آگهی و عدم ارائه دفاعیه از جانب وی و وجود اصل 
س��ند مستند دین در ید خواهان که داللت بر مش��غولیت ذمه خوانده می نماید و با 
استناد به مواد 198 و 515 و 519 و 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 
11 و 26 و 27 و 28 و 29 و 31 قانون ش��وراها خواس��ته خواه��ان را محمول بر 
صحت دانس��ته و خوانده را به پرداخت مبلغ 2/200/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ س��ی هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررس��ید )89/7/25( لغایت زمان اجرای حکم که توسط واحد اجرای احکام 
محاس��به خواهد ش��د محکوم و اعالم می نماید رای ص��ادره غیابی و ظرف مدت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در ش��ورا و س��پس ظ��رف مدت 20 روز پس 
از انقض��اء مدت واخواه��ی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرس��تان 
 خمینی ش��هر می باشد. ش��عبه س��وم حقوقی ش��ورای حل اختالف خمینی شهر

اخطاریه 
4 ش��ماره پرونده: 346/92ش2. محس��ن واع��ظ دلیلی فرزند حس��ین محل اقامت 
مجه��ول المکان محل حضور ش��عبه 2 ش��ورای ح��ل اختالف اصفه��ان واقع در 
خ س��جاد خ ارباب وقت حضور 92/4/2 س��اعت 8:30 صبح عل��ت حضور: مطالبه 
 نفقه. دعوی میترا رحیم پور بطرفیت ش��ما جهت رس��یدگی در شعبه حاضر شوید. 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

فقدان سند مالکیت 
5 آق��ای غالمحس��ین خدنگ��ی اح��دی از ورثه مرح��وم محمد خدنگ��ی به موجب 
گواهی حصر وراثت ش��ماره 130- 92/2/14 دادگس��تری اردس��تان باس��تناد دو 
برگ استش��هادیه محلی که هویت و امضاء مش��هود رس��ما گواهی شده و مدعی 

اس��ت که سند مالکیت 8 حبه مشاع باس��تنا بها ثمنیه اعیانی آن از هفتاد و دو حبه 
ششدانگ پالک 1880 فرعی واقع در زواره شانزده اصلی گرمسیر بخش هفده ثبت 
اصفه��ان که در صفحه 123 دفتر 144 امالک بن��ام محمد خدنگی زواره فرزند علی 
اکبر س��ابقه ثبت و س��ند صادر و تسلیم گردیده و طی س��ند انتقال شماره 4038-
54/5/30 دفت��ر 13 زواره 2 حب��ه از مالکیت خود را به غی��ر انتقال قطعی داده و به 
حکایت دفتر امالک معامله ای انجام نگردیده و در اثر سهل انگاری مفقود شده است 
نظر باینکه درخواست صدور س��ند مالکیت المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحی 
آیی��ن نامه قانونی ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر 
از آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( نس��بت به آن یا وجود س��ند مالکیت مزبور نزد 
خود باش��د از تاریخ انتش��ار این آگه��ی تا مدت 10 روز به ای��ن اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و س��ند معامله تس��لیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل س��ند به ارائه کننده مس��ترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرس��د یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله 
 ارائه نش��ود، المثنی س��ند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تس��لیم خواهد شد. 

م الف: 73 ذبیح اله فدایی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره 

وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
6 کالس��ه پرونده: 9109980350301457. وقت رسیدگی: 92/4/4 ساعت 9 صبح. 
خواهان: غالمرضا صادقی با وکالت علی جزینی درچه. خواندگان: 1- محمد مهدی 
کاظمی 2- فرهاد شجاعی احمدآباد. خواس��ته: مطالبه. خواهان دادخواستی تسلیم 
دادگاه های عمومی نموده که جهت رس��یدگی به شعبه سوم حقوقی ارجاع گردیده 
و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگی حضور به هم رساند. شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

حصر وراثت 
7 آقای نادعلی گلی دارای شناس��نامه ش��ماره 6 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
182/92 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان فردوس عسگری فروشانی بشناسنامه 94 در تاریخ 1392/2/2 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به: 1- نادعلی گلی فروشانی فرزند حسن ش ش 6 )همسر(. 2- هادی گلی فروشانی 
فرزند نادعلی ش ش 9716 )فرزند(. 3- مهدی گلی فروش��انی فرزند نادعلی ش ش 
655 )فرزند(. 4- الهام گلی فروشانی فرزند نادعلی ش ش 1-017381-113 )فرزند( 
والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 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 ی��ک ماه به دادگاه تقدی��م دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. 

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 

وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
8 کالس��ه پرونده: 920998035030087. وقت رسیدگی: 92/4/4 ساعت 11 صبح. 
خواهان: حس��ن مس��اح کیانی. خوانده: مظفر مکوندی. خواس��ته: الزام به تحویل. 
خواه��ان دادخواس��تی تس��لیم دادگاه های عموم��ی نموده که جهت رس��یدگی به 
ش��عبه س��وم حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین ش��ده به علت مجهول 
الم��کان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و ب��ه تجویز ماده 
73 قان��ون آیین دادرس��ی مدنی مراتب ی��ک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
محل��ی آگهی می ش��ود ت��ا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظ��رف یک ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و 
 ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور به هم رساند. 

شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
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عکس نوشت

اثر هنری یک هنرمند 
برزیلی در هنگ کنگ 

 چندموزه عجیب و غیرمعمول 
در دنیا

 به بهان��ه روز جهانی موزه س��راغ عجیب ترین موزه های دنی��ا رفته ایم؛ 
موزه هایی که بهانه تأسیس شان خنده دارترین و غیرمعمول ترین لوازم 

دور و بر ما بوده است.
     موزه ای برای سوپ ژاپنی

دیگر همه می دانند ژاپنی ها چقدر به فرهنگ و آداب و رسوم شان احترام 
می گذارند؛ به خصوص وقتی پای غذاهای سنتی شان به میان می آید و 
حرف از نودل می شود. روی همین حساب هم تنها موزه سوپ رشته دنیا به 
نام ژاپنی ها در یوکوهاما به ثبت رسیده است. این موزه که در سال 1994 
افتتاح شده بخشی از تاریخ غذایی ژاپنی ها را از روزی که نودل اختراع شد 

تا امروز به نمایش در می آورد. 
     بدترین هنرهای دنیا

شده تا به حال اثری هنری خلق کنید که اطرافیان بعد از دیدن آن توی 
 ذوقتان بزنند و بگویند »ببر بگذارش توی م��وزه«؟! خب اگر تا االن فکر 
می کردید این صرفاً یک توهین کالمی نسبت به هنر شماست، باید بگوییم 
در دنیای واقعی چنین موزه ای برای نمایش زشت ترین آثار هنری دنیا 
وجود دارد؛ جایی که رقابت آثار نمایش داده شده بر سر مسخرگی و زشتی 
اثر است، نه زیبایی و ظرافت های هنری اش! موزه زشت ترین آثار هنری 
دنیا در سال 1993 در بوستون آمریکا راه اندازی شد و از همان زمان و تنها 

شرط ورود آثار به آن، وحشتناک بودنشان عنوان شد. 
     گیاهان ممنوعه پشت ویترین

در قلب آمستردام موزه ای وجود دارد که انواع و اقسام گیاهان ممنوعه را 
در خود جا داده است. موزه گیاهان ممنوع محلی برای نمایش ماری جوآنا، 
خشخاش، گرس و بقیه گیاهانی است که در صنعت ساخت مواد مخدر 
کاربرد دارند. دلیل اصلی راه اندازی چنین موزه ای، آش��نا کردن مردم با 
این گیاهان در راستای پیشگیری از مصرف مواد مخدر سنتی بوده است. 
در این موزه اطالعات تخصصی مربوط به هر کدام از این گیاهان و اعتیاد 

به آنها همراه با تصاویر و اسالید و فیلم ارائه می شود.
     توالت،  از پیش از میالد تا امروز

این یکی موزه احتماالً جایی نیست که به دیدنش عالقه مند باشید. موزه 
تاریخ توالت! با این حال بازدیدکنندگانی که به تماش��ای موزه توالت در 
دهلی نو می روند با مراحل تکامل ساخت سرویس های بهداشتی از 2500 

سال پیش از میالد مسیح تا امروز آشنا می شوند. 

خواندنی

هوش کودکان تا پایان پنج س��الگی رشد چشمگیری 
دارد و هر کودک این توان بالقوه را دارد که در مغز خود، 
آموخته ها را ذخیره و پردازش و از آنها در موقعیت های 

مناسب استفاده کند. 
این فرصت تا پایان 15 س��الگی ب��رای کودکان وجود 
دارد و بزرگس��االن با توجه به ش��ناختی ک��ه از نقاط 
 ضعف و قوت کودک شان دارند، باید نسبت به تقویت 
توانایی ها و کاهش کاس��تی های��ش، اقدامات الزم را 
انجام دهند. در این گزارش، بیشتر به این مسأله اشاره 

شده است.
     ابزارهای اولیه ساختار هوش کودک

ابزارهای اولیه که به عنوان مواد خام تش��کیل دهنده 
س��اختار هوش کودک، به خصوص قبل از سه سالگی 

حائز اهمیت است عبارت است از :
احس��اس امنیت، اش��باع عاطفی )محب��ت بی دریغ 
به کودک(، تغذیه مناس��ب، ماس��اژ بدن )ب��ه عنوان 
جایگزین ورزش با اس��تفاده از روغن زیتون و یا کنجد 
قبل از اس��تحمام (، ارتباط کالمی )این کار باید به دو 
شکل مس��تقیم مثل صحبت با کودک و قصه گویی و 
غیر مس��تقیم از طریق پخش اشعار و قصه های صوتی 
کودکانه انج��ام گیرد(، بازی )به ش��کل انف��رادی، با 
اف��راد خانواده و به ش��کل گروه��ی به عن��وان ابزاری 
 برای اجتماعی ش��دن کودک ( مهارت های حرکتی، 
 فعالیت های ترسیمی )خط خطی کردن و رنگ آمیزی

با دس��ت( فعالی��ت های خالقان��ه )تعریف داس��تان، 
نقاش��ی، درس��ت کردن یک گلوله کروی با خمیر ( و 
آموزش مفاهیم پایه که مجم��وع این عوامل می تواند 
بستر مناسبی برای رشد هوش در مراحل باالتر سنی 

ایجاد کند. 
پرسش خیلی از والدین این است که آموزش ها را از چه 
سنی باید آغاز کرد ؟ شروع زودتر از موعد یک آموزش 
نه تنها سودمند نیست، بلکه می تواند نقش مخربی را 
در زندگی کودک داشته باشد، بنابراین باید آموزش ها 
بر اساس توان جس��می و روحی روانی کودک و به دور 
از هر گونه فش��ار صورت گیرد و ضمن این که اهمیت 
دادن به دنیای کودک نیز ضروری اس��ت؛ دنیایی شاد 

همراه با بازی.

 چگونه فرزندان باهوش 
داشته باشیم؟

تیم فوتبال مینسوتا وایکینگز آمریکا، طرح نهایی برای ساخت 
یک اس��تادیوم جدید را که دارای بزرگ ترین س��قف ش��فاف 
جهان است، اعالم کرد. این اس��تادیوم قرار است در مرکز شهر 
مینیاپولیس س��اخته شود. مهندس��ان در نظر دارند به منظور 
افزایش مقاومت این س��قف در مقابل آب و هوای سیبری مانند 
مینسوتا، از نوعی پلیمر به جای شیشه استفاده کنند.این سقف 
امکان مش��اهده آس��مان و نوعی حس آزادی را به هواداران و 
بازیکنان می دهد. در دس��امبر س��ال 2010 س��قف استادیوم 
مت��رودوم در مینیاپولیس بر اثر بارش س��نگین برف، س��قوط 
کرد. طرح ه��ای اس��تادیوم چندمنظوره جدید ک��ه جایگزین 
این استادیوم خواهد شد، بخش��ی از برنامه یک دهه ای توسعه 
دوباره مرکز شهر مینیاپولیس گزارش شده است. این استادیوم 
ظرفیت 65 هزار نفر را داشته و بودجه 975 میلیون دالری برای 
ساخت آن در نظر گرفته شده است. هدف از ارائه چنین طراحی، 
انعکاس تاریخ، جغرافیا، آب و هوا و همچنین میراث فن ساالرانه 

و معماری مینیاپولیس است. فضای داخلی این ورزشگاه آن را به 
چندمنظوره ترین ساختمان در آمریکا با پیشرفته ترین فناوری 
عصر دیجیتالی تبدیل می کند. بزرگ ترین سقف شفاف جهان 
باز نمی شود و برای تحمل برف، به صورت شیب دار طراحی شده 
است. این سقف، نیمه جنوبی استادیوم را می پوشاند و از اتیلن 

تترافلورواتیلن به جای شیشه ساخته می شود. این پلیمر شفاف 
نور بیشتری را منتش��ر می کند و عایق بهتری نسبت به شیشه 
اس��ت. این پلیمر قادر اس��ت 400 برابر وزنش را تحمل کند و 
طول عمر آن50 سال گزارش شده است. همچنین می توان آن 
را با لحیم کاری تعمیر کرد. با ای��ن حال، این ماده پخش کننده 
صداست و س��قف باید از چندین الیه پرباد س��اخته شود. این 
پلیمر پیش تر برای س��اخت اس��تادیوم ها و گنبدهای »پروژه 
ادن« در کورنوال بریتانیا نیز به کار رفته است. ترکیب دیوارهای 
عمل پذی��ر با س��قفی ش��فاف و پنجره های عظیم در سراس��ر 
استادیوم جدید فرصت الزم برای تجربه هر دوی جهان داخل 

و بیرون به بهترین نحو را برای فوتبال دوستان فراهم می کند.
به عالوه، این اس��تادیوم قرار اس��ت به جای شباهت داشتن به 

کشتی فضایی فرود آمده، با مکان های مجاور خود در آمیزد.
گفته می شود، اولین مس��ابقه فوتبال استادیوم در سال 2016 

برگزار خوهد شد.

طراحی استادیومی با بزرگ ترین سقف شفاف جهان

پیامبر اعظم )ع( :
هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهش��ت بر او 

واجب شود. 
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