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مدیرع���ام��ل ش��ركت 
 ش��ه��رك ه���ای صنعت��ی
چهارمحال و بختیاری گفت: 
همزمان با گرامیداش��ت هفته 
صنع��ت و مع��دن 4 واح��د 
تولیدی در شهرك های صنعتی 

استان به بهره برداری رسید. علی باللی در گفتگو با فارس در شهركرد 
از افتتاح 4 واحد تولیدی در ش��هرك های صنعتی این استان در هفته 

صنعت و معدن خبر داد و اظهار ...
  شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

مدی��ر ترافی��ک ش��هری 
اصفه������ان  ش��ه���رداری 
 از اعم����ال ممنوعی��ت تردد 
موتورس��یکلت ه��ا در محور 
چهارباغ عباسی از میدان امام 
حس��ین)ع( تا انق��الب تا دو 

هفته آینده خبر داد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی 
شهرداری اصفهان، مهندس مسعود بنده خدا با اعالم ...

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

 اس��ت��اندار اصفه�����ان 
گفت: به استانداری این اختیار 
داده ش��ده اس��ت ت��ا مدیران 
بانک های استان را در صورت 
عدم حمای��ت از صنایع عزل 
كن��د. ب��ه گ��زارش م��وج از 

اصفهان، علی رضا ذاكر اصفهانی در آیین تجلیل از صنعتگران نمونه 
استان اصفهان كه در اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان برگزار شد، 

با بیان این كه اصفهان به عنوان قطب صنعتی ایران ...
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

رئیس جمهور:
غربي ها با تحريم ايران 
براي نجات خود تالش مي کنند

آغــاز اجــراي
 طرح ارزيابي آلودگي صوتي

کشف میادین جدید
نفت و گـــاز در ايران

صفحه 4

معــاون جهــاد کشاورزي 
چهــارمحــال و بختیاري:
گــراني علـــوفه 

علــت گــرانی گوشت 

بهره برداری از4 واحــد توليــدي 
در چهــارمحــال و بختياري 

عزل مديران بانکي 
در صورت عدم حمايت از صنايع 

ممنوعيت تردد موتورسيکلت 
در چهارباغ

مع��اون تولی��دات دام جه��اد كش��اورزی 
چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: گرانی علوفه با 
كاهش س��رعت تولید گوش��ت یک��ی از دالیل 
اصلی رش��د جهش��ی قیمت گوش��ت قرمز در 
كش��ور اس��ت. برزو هیبتیان در گفتگو با فارس 
در ش��هركرد با تش��ریح چرای��ی افزایش قیمت 
 این محص��ول مصرفی در ماه ه��ای اخیر  اظهار 
داشت: خشکس��الی س��ال های 86 و 87 باعث 
ش��د تا تعداد زی��ادی از دام ها به كش��تارگاه ها 
تحویل داده ش��ود كه این امر باعث ازدیاد تولید 
در س��ال 87 و عرض��ه بیش از ح��د معمول دام 
به كشتارگاه ها ش��د، ولی اثر كاهشی خود را در 
میزان تولید گوشت قرمز در سال 88 نمایان كرد. 
وی افزود: قیمت علوفه نیز در س��ال 88 به دلیل 
خشکس��الی های مذكور به شدت افزایش یافت 
و این دو عامل س��بب ش��د كه قیمت گوش��ت 
قرمز در اوایل س��ال 88 روند افزایش��ی به خود 
بگیرد. هیبتیان با بیان اینکه 70 درصد هزینه های 
 دام��داران را تأمی��ن علوف��ه تش��کیل می دهد،
گفت: با توجه به اینکه علوفه در كش��ور بس��یار 
گران ش��ده این امر س��رعت تولید گوش��ت در 
كش��ور را كاه��ش می ده��د و به خاط��ر گرانی 
علوف��ه دام زودت��ر به ب��ازار عرضه می ش��ود كه 
وقت��ی زودتر وارد بازار ش��ود، گوش��ت كمتری 
 عرضه می ش��ود.معاون امور دام جهاد كشاورزی
 چهارمحال و بختیاری تصریح كرد: برهمین اساس 
الزم است تا در این زمینه دولت برای واردات جو 
اقدام كند تا همچون س��ال گذشته دامدار گرفتار 
نشود. وی خاطرنشان كرد: خوشبختانه در دو سال 
اخیر با وجود خشکس��الی توانستیم 30 هزار تن 
علوفه تولید و بی��ن دامداران توزیع كنیم. هیبتیان 
تصریح كرد: نبود نقدینگی كافی در اختیار دامدار 
برای كار های روزانه نظیر تهیه علوفه باعث فشار 

زیاد بر دامداران شده...
نیادامه در صفحه 4

زیی
س: ت

عک

داشتن آرامش در فصل گرما، مستلزم استفاده 
بهینه برق می باشد.

شهرداری ورنامخواست در نظر دارد باستناد مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به 
فروش خودروهای ذیل از طریق مزایده اقدام نماید.

1 – پراید صبا GTX مدل 1378 )مبلغ پایه 34/000/000 ریال(
2 – لودر هپکو HWL65 مدل 1388 )مبلغ 730/000/000 ریال(

3 – مینی لودر – سیستم 781 تیپ STD مدل 1387 )مبلغ پایه 160/000/000 
ریال(

آگهی مــزايده )نوبت دوم(

عبداله کيانی- شهردار ورنامخواست

متقاضیان جهت کسب اطالع بیشتر و دریافت برگه شرایط شرکت در مزایده 
تا پایان وقت اداری 89/4/20 به شهرداری مراجعه نمایند. ضمناً هزینه درج 

آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

شماره م الف/ 4612
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رئیس جمهور سوریه تصریح 
كرد عملکرد واش��نگتن در روند 
صلح بیانگر ضعف و ناتواني این 
دولت در تحقق این امر اس��ت. 
ب��ه گزارش فارس، بش��ار اس��د 
رئیس جمهور سوریه در گفتگو 
با روزنامه آرژانتیني كالرین اعالم 
كرد: كه آمری��کا از تحقق صلح 
در خاورمیانه عاجز اس��ت. اسد 

تصریح كرد: تجربه ما با آمریکا نشان مي دهد كه آمریکایي ها از همان ابتدا در 
اداره روند صلح ناتوان بوده اند. وي افزود: وزنه سیاسي برخي دولت هاي شمالي 
از جمله آمریکا و اروپایي ها تغییر یافته اس��ت و این وزنه به برخي دولت هاي 
دیگر در جنوب، مانند تركیه و برزیل منتقل شده است. اسد براي اثبات سخنان 
خود، به صراحت به بیانیه تهران و توافقنامه سه جانبه تهران، آنکارا و برازیلیا درباره 
تبادل اورانیوم اشاره كرد. رئیس جمهور سوریه درباره موضع دمشق درباره انرژي 
هس��ته اي، به طور كلي گفت: ما به دنبال عاري سازي خاورمیانه از سالح هاي 
هسته اي هستیم. رئیس جمهور سوریه درباره آغاز مسابقه تسلیحاتي هسته اي در 
منطقه هشدار داد و گفت: همه چیز باالخره تمام خواهد شد و در اینجا یک تهدید 
پنهان و خطرناك وجود دارد. اگر اسرائیل بخواهد همچنان به عنوان یک دولت 

هسته اي به معناي نظامي باقي بماند، این مسابقه روزي آغاز خواهد شد.

چین عضو دایم شوراي امنیت سازمان ملل از اعضاي گروه 1+5 خواست 
تا هرچه س��ریعتر مذاكره درباره حل مسأله هس��ته اي ایران را آغاز كنند. به 
گزارش ایرنا به نقل از رادیو چین، لیو جین مین معاون وزیر خارجه چین در 
نشست اخیر اعضاي گروه 1+5 كه در بروكسل برگزار شد، بر ضرورت حل و 
فصل مسأله هسته اي ایران از راههاي دیپلماتیک و مذاكره تأكید كرد. مدیران 
سیاسي وزارتخانه هاي خارجه گروه 1+5 جمعه گذشته در نشست خود در 
بروكسل درباره مسأله هسته اي ایران گفتگو كردند. مقام چیني از كشورهاي 
عضو گروه یادش��ده خواس��ت تا براي حل همه جانبه، بلندمدت و مطلوب 
مس��أله هسته اي ایران تالش كنند. آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و 
آلمان اعضاي گروه 1+5 هستند كه مذاكرات آنها درباره مسأله هسته اي ایران 
به دلیل راهبردهاي دوگانه آمریکا و كشورهاي غربي دراین خصوص همچنان 
بي نتیجه بوده است. مقامات سیاسي، كارشناسان و صاحب نظران چیني بارها 
تأكید كرده اند كه تحریم راه مناسبي براي حل مسأله هسته اي ایران نیست 
و این مس��أله تنها در چارچوب مذاكرات سیاسي و رایزني هاي دیپلماتیک 
قابل حل اس��ت. جمهوري اسالمي ایران بارها خطاب به كشورهاي یادشده 
اعالم كرده اس��ت كه نمي توان هم حرف از مذاكره زد و از س��وي دیگر به 
دنبال صدور قطعنامه، تحریم و فشارهاي غیرمنطقي علیه ایران بود. ملت ایران 
استفاده از فناوري صلح آمیز هسته اي را حق مسلم خود مي داند و اعالم كرده 

است كه سرسوزني از حقوق خود چشم پوشي نخواهد كرد.

برونیسالو كوموروفسکی نامزد حزب حاكم در انتخابات ریاست جمهوری 
لهس��تان به پیروزی رس��ید. واحد مركزی خبر به نقل از خبرگزاری فرانس��ه، 
پس از ش��مارش بیش از 95 درصد آراء دور دوم انتخابات ریاس��ت جمهوری 
لهس��تان كه در این كشور برگزار شد برونیسالو كوموروفسکی با كسب بیش 
 از 52 درصد آراء به پیروزی رسید. یاروسالو كاژینسکی نامزد مخالفان و برادر 
رئیس جمهور پیشین این كشور كه 21 فروردین در سفر به غرب روسیه در سانحه 
هوایی جان خود را از دست داد نیز 47 درصد آراء را كسب كرد. در همین حال 
برگزاركنندگان انتخابات لهستان اعالم كردند افزایش گرمای هوا و آغاز تعطیالت 

تابستانی باعث حضور كمرنگ مردم لهستان در انتخابات این كشور شد.

رقیب سرس��خت باراك اوباما در انتخابات ریاست جمهوري آمریکا با 
انتقاد از  اظهارات افش��اگرانه رئیس كمیته ملي ح��زب جمهوریخواه درباره 
اس��تراتژي جنگي اشتباه اوباما در افغانس��تان از مواضع پیشین خود در برابر 
اوباما عقب كش��ید. به گزارش فارس، پایگاه خبري بلومبرگ در گزارش��ي 
نوش��ت سناتور جان مک كین كه اكثر اوقات مخالف تصمیم هاي سیاسي و 
نظامي باراك اوباما رئیس جمهوري آمریکا بود، اظهارات افش��اگرانه مایکل 
اس��تیل رئیس كمیته ملي حزب جمهوریخواه آمریکا در مورد اش��تباه بودن 
استراتژي اوباما در جنگ افغانستان را نادرست خواند و گفت كه آمریکا در 
حال باختن جنگ نیست. مخالفت رقیب انتخاباتي رئیس جمهور آمریکا با 
اظهارات استیل در واقع عقب كشیدن مک كین از مواضع سرسختانه وي در 
برابر اوباما اس��ت. رئیس كمیته ملي حزب جمهوریخواه آمریکا اخیراً اعالم 
كرد كه راهبرد جنگي اوباما در افغانستان كاماًل اشتباه است و از آن جایي كه 
یک استراتژي نادرس��ت نتیجه اي نادرست خواهد داشت، آمریکا در جنگ 
افغانس��تان شکست خواهد خورد. اس��تیل با بیان این موضوع، تحت فشار 
سنگین انتقادهاي رئیس جمهور و دیگر مقامات سیاسي آمریکا قرار گرفت 
و مجبور به استعفاء شد در حالي كه برخي از سیاستمداران كهنه كار آمریکا از 

اظهارات افشاگرانه وي تقدیر كردند.  

مقتدا صدر روحانی شیعه عراق و صدرالدین قبانچی از رهبران مجلس 
اعالی اس��المی این كش��ور، اعمال فش��ار امریکا را برای تش��کیل دولت 
ع��راق محکوم كردند. خبرگزاری فرانس��ه از نجف گ��زارش داد، صدر با 
 انتشار بیانیه ای گفت: من از نوری المالکی )نخست وزیر كنونی عراق( و
ایاد عالوی )نخس��ت وزیر اس��بق( می خواهم كه نشست مشترك شان را 
در راستای تأمین منافع عراق و نه آمریکا، تشکیل دهند. در این بیانیه آمده 
اس��ت: من از آن دسته از نامزدهایی كه درپی كسب پست نخست وزیری 
هستند، می خواهم كه با در نظر گرفتن منافع عراق برای پیروزی فرد صالح 
یا اصلح، عقب نش��ینی كنند. وی از پارلمان عراق خواست تا فردی را كه 
دیکتاتور، حزب گرا، آمریکایی، بعثی و یا دشمن ملت عراق نباشد را برای 
تصدی این پس��ت انتخاب كند. در همی��ن حال، قبانچی در جمع اعضای 
هیأتی از عش��ایر نحف گفت: حضور ج��و بایدن، معاون رئیس جمهوری 
امریکا در عراق نباید به عزم و تصمیم این كش��ور در خصوص تش��کیل 
كابینه و گذر از تنش، خدشه ای وارد كند. وی افزود: در شرایطی كه عراق 
به سیاست همزیستی مثبت با همه ایمان دارد، تشکیل كابینه این كشور باید 
به دور از فشارهای خارجی بین المللی و منطقه ای، صورت گیرد. چندی 
پیش دادگاه فدرال، عالی ترین نهاد قضایی عراق نتایج انتخابات این كشور 

را كه 4 ماه پیش برگزار شد، تأیید كرد. 

رئیس جمهوری اسالمی ایران تالش كشورهای 
غرب��ی و امریکا برای تحریم ایران را تالش��ی برای 
 نج��ات خود از بن بس��ت ایجاد ش��ده دانس��ت و 
گفت: چنین تحریم هایی هیچ گاه بر ملت ایران اثری 
نخواهد داشت. به گزارش ایرنا، محمود احمدی نژاد 
در آیی��ن بهره برداری از طرح توس��عه فوالد بناب، 
گفت: هیچ پیشرفتی در كشور بدون داشتن غیرت و 
همت به دست نمی آید و اگر كسی كاستی و اشکالی 
دید باید غیرتمندانه و با اراده و احس��اس مسؤلیت 
ب��رای رفع آن تالش كند. احمدی نژاد افزود: اگر در 
س��طح جهانی موجودیت، فرهنگ و ارزش های ما 
مورد تهدید قرار گرفت، تنها با غیرت، همت و اراده 

ملی می توان از آن دفاع كرد. 
رئیس جمهوری در ادام��ه با قدردانی از تالش 

صنعتگ��ران صنعت فوالد بناب، گفت: من دس��تان 
ش��ما همت كنندگان و صنعتگران كشور را كه برای 
قطع وابستگی كشور و پیشرفت توسعه این مملکت 
زحمت می كش��ید، می بوسم و به آن افتخار می كنم. 
احم��دی نژاد مردم آذربایجان را انس��ان هایی فهیم، 
غیرتمن��د و ب��ا اراده توصیف كرد و گف��ت: مردم 
این س��رزمین در هركج��ا كه قرار گرفته اند منش��أ 
 خدمت، تولید و پیشرفت بوده اند. رئیس جمهوری 
افزود: همواره امید پیروزی بزرگ تر، انگیزه حركت 
در انسان ها را تقویت می كند و امید تاریخی بشر و 
ملت ای��ران برای تحقق همه خوبی ها و ارزش های 
انس��انی اس��ت. وی ادامه داد: اگر ما خودباوری را 
در مل��ت تقویت كنیم، خواهیم توانس��ت در همه 
زمینه ه��ا از جمل��ه صنعت، كش��اورزی و فرهنگ 

س��رآمد دیگران باش��یم. رئیس جمهور همچنین با 
اش��اره به توانمندی های انس��انی، طبیعی و صنعتی 
منطقه آذربایجان، گفت: این منطقه می تواند در همه 
زمینه ها از جمله صنعت، كشاورزی، توسعه فرهنگ، 
ورزش و دیگر موارد رتبه اول را داشته باشد اما افق 
دید همه ما باید فراتر از ایران باش��د و برای رسیدن 
به پیش��رفت های بزرگ تر همه ما باید تالش كنیم. 
احمدی ن��ژاد اضافه كرد: غربی ه��ا می دانند كه اگر 
ایرانیان با داشتن پشتوانه های بسیار گسترده تاریخی و 
جغرافیایی تالش مضاعف داشته باشند، دیگر جایی 
برای مس��تکبران و زورمداران جه��ان نخواهد بود. 
احمدی نژاد در ادامه سخنان خود تصریح كرد: امروز 
پیشرفت های هسته ای ایران بهانه ای برای غربی ها و 
امریکا اس��ت و آنان تحمل خیزش و جهانی شدن 
فرهنگ و تمدن ایران را ندارند. وی افزود: ملت ایران 
از نظر فرهنگ و تمدن و مدیریت ظرفیت های بسیار 
باالیی دارد كه درصورت بروز و ظهور كامل آن دیگر 
جایی برای زورمندان و مستکبران در جهان نخواهد 
بود. رئیس جمهوری با اش��اره به سوابق تاریخی و 
درخش��ان ایران، گفت: بسیاری از ملت های منطقه 
خود را جزء گس��تره فرهنگی ایران می دانند و این 
باعث نگرانی استکبار جهانی است كه فرهنگ متعالی 
و انسانی ایران، عالمگیر ش��ود. احمدی نژاد تالش 
غربی ها در تحریم ایران را بسیار ناچیز و بی اهمیت 
توصی��ف كرد و گف��ت: افق دید ما تنها شکس��تن 
تحریم ها نیست بلکه رسیدن به قله های پیشرفت و 
توسعه در همه زمینه هاست. وی گفت: ما معتقدیم با 
همکاری و دست در دست یکدیگر دادن، این هدف 
عالی و همچنین برچیده شدن ظلم و تجاوز از جهان 

محقق می شود.

وزیر نفت از كشف چند میدان جدید گازی و نفتی 
خبر داد و گفت: میدان گازی فروز در 30 كیلومتری 
جنوب ش��رق جزیره كیش با ذخی��ره در جای 700 
میلیارد مترمکعب و 280 میلیون بشکه مایعات گازی 
كشف شده است. به گزارش واحد مركزی خبر، سید 
مسعود میركاظمی در نشستی خبری گفت: طول میدان 
گازی فروز به 28 كیلومتر و عرض آن به 21 كیلومتر 
می رسد و میدانی كامالً مستقل است. وی افزود: با 
بهره برداری از این میدان روزانه 70 تا 72 میلیون متر 
مکعب گاز تولید خواهد شد كه تقریباً معادل دو و نیم 
فاز پارس جنوبی است. میركاظمی همچنین از كشف 
میدان گازی توس در خراس��ان رضوی با ذخیره در 
ج��ای 62 و نیم میلیارد مترمکعب خبر داد و گفت: 
این میدان توان تولید روزانه 4 میلیون مترمکعب گاز را 
خواهد داشت. وزیر نفت با بیان اینکه میدان نفتی البرز 
هم در قم كش��ف شده است، گفت: با حفر 4 حلقه 

چاه می توان روزانه دو هزار بشکه نفت از آن تولید 
كرد كه با توجه به نزدیکی به مركز ایران و پاالیشگاه 
ش��هر ری اهمیت زیادتری دارد. وی تأكید كرد: البته 
اولویت ما توسعه بهره برداری از میادین مشترك نفت 
و گاز است. وزیر نفت گفت: هم اكنون صنعت نفت، 

گاز و پتروش��یمی در ایران براساس توانمندی های 
متخصصان و صنعتگران ایرانی اداره می شود و اعمال 
تحریم هیچگونه خللی ایجاد نخواهد كرد. میركاظمی 
در نشست خبری افزود: امروز با كمال اطمینان اعالم 
می كنم تحریم ها، صنعت نفت ما را با هیچ مشکلی 
مواجه نمی كند. وزیر نفت با اعالم اینکه درصددیم 
تأمی��ن مالی طرح ه��ای توس��عه را از منابع داخلی 
تأمین كنیم، تصریح كرد: متخصصان ایرانی قادرند به 
 بهترین شکل ممکن تثبیت و افزایش سطح تولید را با 
مناس��ب ترین فناوری موجود انجام دهند و كسانی 
كه صنعت نفت ایران را تحری��م كرده اند به زودی 
به اش��تباه خود پی خواهند ب��رد. میركاظمی افزود: 
كش��ورهای جهان س��ال های زیادی تالش كردند 
نظام آزاد تجاری را با هدف مبادله آزاد اقتصادی پایه 
گذاری كنند و این نظام با صدور یک قطعنامه دچار 

تزلزل نخواهد شد.

رئیس س��تاد حمل و نقل و مدیریت س��وخت 
كشور گفت: بعد از اجرای طرح هدفمند كردن یارانه 
ه��ا، برای جلوگی��ری از افزایش قیمت بلیط، بخش 
حم��ل و نقل عمومی و مترو همچنان یارانه دریافت 
 خواهن��د كرد. محم��د رویانیان در نشس��ت خبری 
افزود: تاكس��یها و وانت بارها ه��م در صورت ارائه 
خدم��ات صددرص��دی به م��ردم، بنزی��ن با قیمت 
 پایین ت��ر دریافت می كنن��د. وی گفت: جابه جایی
80 تا 120 مس��افر در روز، شاخص ارزیابی خدمات 
تاكس��ی ها خواهد بود و تاكسی ها به همین منظور 
از هیجدهم اس��فند 88 موظف به نصب تاكس��یمتر 

هوشمند شده اند تا برای طرح هدفمند كردن یارانه ها 
آماده باش��ند. رویانیان افزود: هم اكنون از یک میلیون 
و 700 ه��زار وانت بار موجود در كش��ور فقط 200 
هزار دستگاه به مردم خدمات رسانی می كنند و بقیه 
در اختیار دس��تگاههای دولتی و اشخاصی با كاربری 
دیگر است كه این نوع وانت بارها نباید یارانه سوخت 
دریافت كنند. وی اف��زود: خدمات دهی وانت بارها 
15 درصد ترافیک تهران را كاهش می دهد و وزارت 
كشور قول داده است تا پایان مرداد امسال وانت بارها 
ساماندهی شوند. رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و 
سوخت كشور گفت: خودروهای گازوئیل سوز بعد از 

هدفمند شدن یارانه ها مشمول سیاست حمایت قیمتی 
می ش��وند و به میزان پیمایش یارانه نقدی دریافت 
می كنند. رویانیان با اشاره به اینکه قیمت بنزین براساس 
فوب خلیج فارس 800 تا 900 تومان اس��ت افزود: با 
وج��ود این قیمت خرید، با اختصاص یارانه، عرضه 
بنزین به مردم با قیمتی كمتر انجام می شود. رئیس ستاد 
مدیریت حمل و نقل و سوخت كشور با اشاره به اینکه 
طبق قانون هدفمند كردن یارانه ها، حامل های انرژی 
باید تک نرخی شوند گفت: با این حال با ادامه سیاست 
اختصاص یارانه، خودروهای عمومی گازوئیل و بنزین 

را با قیمت پائین تری دریافت می كنند. 

س��خنگوی كمیس��یون تلفیق مجلس شورای 
اس��المی گفت: با تصویب ماده ای از الیحه برنامه 
پنجم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
مکلف شد شبکه ملی اطالعات را تکمیل كند. مفتح 
در حاشیه نشست كمیس��یون تلفیق به خبرنگاران 
گفت: پس از تکمیل این ش��بکه ملی، دستگاه های 
مختل��ف باید تا پایان س��ال دوم برنام��ه با رعایت 
م��وارد ایمن��ی، اطالعات خود را در این ش��بکه به 
اشتراك بگذارند و امکان بهره برداری رایگان از این 
اطالعات فراهم ش��ود. سخنگوی كمیسیون تلفیق 
گفت: همچنین دستگاههای اجرایی مکلف شدند 
همه ارسال و دریافت استعالمات بین دستگاهها را 
از طریق خدمات الکترونیک و شبکه ملی اطالعات 
انجام دهند. وی افزود: براساس ماده دیگری از الیحه 
برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شد تا پایان سال 
اول برنامه، نقش��ه جامع دولت الکترونیک را اعمال 

كند. مفتح گفت: وزارت كش��ور نیز موظف است 
ه��ر چه س��ریع تر برای تهیه كارت هوش��مند ملی 
چند منظوره اقدام كند و بعد از آن همه مراحل نقل 
و انتقال اس��ناد مالکیت و ام��ور اداری با این كارت 
هوش��مند انجام شود. س��خنگوی كمیسیون تلفیق 
ادام��ه داد: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نیز 
مکلف شد زیرساختها را برای تهیه شبکه علمی در 
كشور فراهم كند و دانشگاهها به این شبکه متصل 
ش��وند و دریافت و ارس��ال اطالعات از این شبکه 
صورت گیرد. وی افزود: همچنی��ن در ماده دیگر، 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف به تهیه 
گزارش وضع فناوری اطالعات در ابعاد منطقه ای 
و ملی برای ارزیابی و پایش فناوری اطالعات شد. 
مفتح از مصوبه دیگر كمیس��یون تلفیق درباره یکی 
دیگ��ر از مواد الیحه برنامه پنجم خبر داد كه در آن 
وزارت بازرگانی مکلف می شود به منظور توسعه 

دولت الکترونیک، مراكز صدور و توسعه كارتهای 
الکترونیک را افزایش دهد و تا س��ال س��وم برنامه، 
سامانه های تجاری از این سیستم برخوردار شوند. 
سخنگوی كمیسیون تلفیق گفت: دولت مکلف شد با 
توسعه ابزار الکترونیکی، زمینه ارائه اخطارها، ابالغها، 
ارسال اوراق و اسناد از طریق سیستمهای الکترونیکی 
را فراهم كند تا ارتباطات كاغذی در اداره ها كاهش 
یابد. وی افزود: در بررسی یکی دیگر از مواد برنامه 
پنجم توس��عه، به منظ��ور توس��عه و تقویت نظام 
بانکداری و استقرار كامل سامانه بانکداری متمركز، 
مقرر شد همه حسابها به حسابهای متمركز با رعایت 
اس��تانداردهای بانک مركزی قابل تبدیل باش��د و 
همچنی��ن مراكز صدور گواه��ی الکترونیکی برای 
شبکه بانکی به بهره برداری برسد و همه بانکها امکان 
اس��تفاده از امضای الکترونیکی را در معامالتش��ان 

داشته باشند.

وزیر صنایع مق��ام ایران بی��ن تولیدكنندگان 
 س��یمان در جه��ان را رتب��ه پنجم اع��الم كرد و 
گفت: ظرفیت تولید فوالد نیز طي پنج سال گذشته 

دو برابر شده است.
علي اكبر محرابیان در آیین بهره برداري از طرح 
توس��عه مجتمع فوالد بناب در اس��تان آذربایجان 
شرقي افزود: از شاخص هاي مهم توسعه و پیشرفت 

هر جامعه اي تولید و مصرف سیمان و فوالد است 
و ب��راي تولید این دو كاال در كش��ور امروز هیچ 
محدودیتي وجود ندارد. محرابی��ان افزود: برنامه 
دولت گسترش س��رمایه گذاري در مناطق محروم 
با تکیه بر طرح هاي اساس��ي و ب��ا ارزش افزوده 
باالست. وزیر صنایع، س��رمایه گذاري هاي انجام 
شده براي توس��عه فعالیت هاي صنعتي و تولیدي 

در استان آذربایجان شرقي را بسیار مطلوب خواند 
و گف��ت: در مجتمع فوالد بناب هر س��ه ماه یک 
طرح توس��عه اجرا خواهد ش��د و ای��ن موضوع 
نش��انگر ظرفیت و توانمندي بخش خصوصي و 
همچنی��ن ویژگي هاي ممتاز اس��تان براي جذب 
س��رمایه گذاري هاي مش��ترك داخلي و خارجي 

است.

ایران

سراسری
نصف النهار

چه خبر از پایتخت

بدون شک، اظهارات رئیس جمهور 
ایاالت متحده امریکا در تشریح استراتژی 
جدید هس��ته ای این كش��ور كه به طور 
ضمنی و تلویحی ایران و كره ش��مالی را 
تهدید به كاربرد سالح های هسته ای كرد، 
نقض آش��کار حقوق بین الملل به شمار 
می آید، كه براساس اصول مصرح منشور 
سازمان ملل متحد، ناقض اصولی؛ چون 
اصل حاكمی��ت برابر دولت ه��ا و اصل 
عدم توس��ل ب��ه زور در روابط بین الملل 
است. البته مطابق ماده 51 منشور سازمان 
ملل 1945 و براس��اس اصل عرفی دفاع 
مش��روع، به كشور تهدید ش��ونده اجازه 
دفاع مشروع را می دهد، مشروط به اینکه 
اقدامات و ابزار دفاع مش��روع »متناسب« 
ب��ا ابزار تهدید باش��د و البت��ه این مورد؛ 
یعنی به كارگیری ادبیات تهدید در حقوق 
بین الملل، این ایده را در كشورهای فاقد 
سالح های هس��ته ای پرورش می دهد كه 
برای دفاع مشروع، می توان از هر ابزاری 
حتی دس��تیابی به سالح های هسته ای در 
رواب��ط بین الملل اس��تفاده و بهره برداری 
كرد، در ذیل به بررسی تاریخچه و كاربرد 
س��الح های هسته ای توس��ط كشورهای 

مختلف دنیا می پردازیم. 
ــرد  ــات و کارب ــه آزمایش تاریخچ

سالح های هسته ای 
ایاالت متحده امریکا در س��ال 1952 
ب��رای اولی��ن ب��ار بم��ب هیدروژنی را 
آزمایش كرد و اعالم كرد كه این آزمایش 
موفقیت آمیز بوده است. متعاقب آن، این 
كش��ور در س��ال 1954 مبادرت به یک 
سری آزمایش��ات اتمی گسترده در فضا 
ك��رد و آغاز ده��ه 60، اوج آزمایش��ات 
اتمی ش��وروی سابق بود، كه با تولید این 
س��الح ها، امریکا و اروپایی ها احس��اس 
خط��ر ك��رده و در ط��ی 25 س��ال، 482 
انفجار هس��ته ای در ج��و و 522 انفجار 
هس��ته ای، توسط پنج كشور فوق در دنیا 
انجام ش��ده كه باعث شگفتی است؛ زیرا 
امریکا با 1030، ش��وروی سابق با 715، 
فرانسه با 210، انگلیس با 45 و چین هم 
با 45 انفجار هس��ته ای به ترتیب در این 
زمینه رك��ورد دارند. نکت��ه جالب توجه 
این است كه انگلس��تان تمام انفجارهای 
هس��ته ای خ��ود را در خ��ارج از خ��اك 
انگلس��تان مورد آزمایش قرار داده است. 
هند نیز اولین آزمایش هسته ای خود را در 
س��ال 1974 انجام داد، كه این آزمایشات 
باعث اعتراض ش��دید پاكس��تان شد، به 
طوری كه یک رقابت تس��لیحاتی بین دو 
كشور در زمینه تسلیحات هسته ای پدید 
آمد. پس از دومین آزمایش هسته ای هند 
در تاریخ 11 مه 1998، پاكستان نیز اولین 
آزمایش هسته ای خود را هفده روز بعد؛ 
یعن��ی در تاریخ 28 م��ه 1998 انجام داد. 
البته الزم به ذكر اس��ت كه هند در تاریخ 
11 مه 1998 همزمان دو انفجار هسته ای 
انجام داد، كه متعاقب آن در تاریخ 13 مه 
1998 نی��ز آزمایش دیگری انجام داد، كه 
در پاسخ به آن، پاكستان نیز در تاریخ 30 
م��ه 1998؛ یعنی دوباره پس از هفده روز 
دومین آزمایش انفجار هس��ته ای خود را 
انجام داد، كه این رقابت تسلیحاتی باعث 
نگرانی های بی شماری در سطح منطقه و 

جهان شد.
 كره ش��مالی هم نخس��تین آزمایش 
هس��ته ای نظامی خود را در س��ال 2008 
انج��ام داد، اما اولین كاربرد س��الح های 

هس��ته ای توسط ایاالت متحده امریکا در 
هیروش��یما و ناكازاك��ی در اواخر جنگ 

جهانی دوم صورت گرفت. 
تهدید و کاربرد سالح های هسته ای 

از منظر دیوان بین المللی دادگستری 
پی��رو درخواس��ت ه���ای س��ازمان 
بهداشت جهانی و مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد از دیوان بین المللی دادگستری، 
در خصوص ارائه رأی مش��ورتی درباره 
تهدی��د  و  كارگی��ری  ب��ه  مش��روعیت 
سالح های هسته ای در حقوق بین الملل، 
باالخ��ره دی��وان در هش��تم ژوئیه 1996 
رأی مش��ورتی خود را در این خصوص 
صادر كرد. دیوان، در پاسخ به درخواست 
مجم��ع عمومی نظ��ر داد ك��ه تهدید، یا 
استفاده از سالح های اتمی عموماً مخالف 
قواع��د حقوق بین الملل اس��ت. اكثریت 
دیوان نیز نظریه وس��یعی را اتخاذ كرده، 
و ب��رای اولی��ن بار وجود ال��زام عمومی 
كش��ورها را به تضمین اینکه فعالیت در 
محدوده صالحیت و كنترل ش��ان باید به 
محیط زیست كشورهای دیگر یا مناطق 
ماورای كنترل ملی ش��ان احترام بگذارد، 
اع��الم نمودن��د. بنابراین، دی��وان اعالم 
 كرد كه كش��وره��ا بایس��ت مالحظات 
زیس��ت محیطی را هنگام��ی كه به طور 
مش��روع و ضرورتاً از جنگ افزار نظامی 
اس��تفاده می كنن��د، اتخاذ كنن��د و نتیجه 
گرف��ت كه: در حالی كه حقوق بین الملل 
موجود در ارتباط با حفاظت و حراس��ت 
از محیط زیس��ت به طور خاص استفاده 
از س��الح های هس��ته ای را منع نمی كند، 
ام��ا اهمیت فاكتورهای زیس��ت محیطی 
در چهارچ��وب اجرای اص��ول و قواعد 
حقوق، بای��د در نزاع های مس��لحانه در 
نظر گرفته ش��ود. البته دیوان خاطرنشان 
نمی كند كه آیا مقررات زیس��ت محیطی 
در حقوق عرفی متبلور ش��ده اند یا خیر؟ 
و تنها متذكر می ش��ود كه این مقررات به 
كشورهایی كه آن را به تصویب رسانده اند 
تحمیل می شود. در ارتباط با اعمال قواعد 
دفاع مش��روع، دیوان اح��راز می كند كه 
حق دفاع مش��روع منعک��س در حقوق 
عرفی و ماده 51 منش��ور مل��ل متحد و 
شرایط تناسب و ضرورت نسبت به همه 
سالح ها قابل اعمال است. اصل تناسب، 
فی نفسه استفاده از س��الح های اتمی را 
در هیچ ش��رایطی استثناء نمی كند. با این 
همه، دی��وان تذكر داده كه هیچ تجویزی 
در معاه��دات ی��ا حقوق عرف��ی وجود 
ندارد، كه اس��تفاده از سالح های اتمی را 
اجازه دهد و هیچ كنوانسیونی نیز وجود 
ندارد كه اس��تفاده از س��الح اتمی را منع 
كند. به هر ح��ال، هیچ یک از معاهدات، 
به طور صریح استفاده از سالح های معین 
تخریب جمعی كه به س��الح اتمی اشاره 
داشته باشد را منع نمی كند. البته شماری 
از معاهدات جهانی و منطقه ای، تحصیل، 
ساخت، تصرف، گسترش، آزمایشات یا 
استفاده از سالح اتمی را محدود كرده اند. 
در نهایت، دیوان، نتیجه گیری كرده كه در 
موقعیت فعلی حقوق بین الملل و با توجه 
به عناصر واقعی در دس��ترس، نمی توان 
به یک نتیجه قطعی راجع به مش��روعیت 
یا عدم مش��روعیت استفاده از سالح های 
اتمی توسط یک كشور در شرایط مفرط 
دفاع مشروع، كه بقای آن در معرض خطر 

است دست یافت. 
ادامه دارد...

مرتضی تمدن گفت: دولت مصمم اس��ت با كمک بخش خصوصی برای اقش��ار كم 
درآمد50 مركز اقامتی، س��یاحتی و گردش��گری باهدف پركردن اوق��ات فراغت جوانان و 
خانواده ها احداث كند. به گزارش موج به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت كشور، مرتضی 
تمدن اس��تاندار تهران در بازدید از آغاز عملیات اجرایی مجتمع فرهنگی و سیاحتی منطقه 
كوهسار س��اوجبالغ اظهار داشت: یکی از تأكیدات رئیس جمهور به استانداری تهران این 
اس��ت كه برای اقش��ار كم درآمد كه دارای امکانات ویژه نیستند با كمک بخش خصوصی 
 مراكز س��یاحتی و گردشگری ارزان قیمت تهیه ش��ود. تمدن افزود: در اجرای این هدف از 
سرمایه گذاری بخش خصوصی حمایت می كنیم اما مشروط به این كه ضوابط معین شده در 
كار گروه گردشگری را رعایت كنند و رفاه حال مردم كم درآمد را در نظر بگیرند. استاندار 
 تهران با هش��دار به افرادی كه درصدد تصرف غیرقانونی زمین های منابع طبیعی هس��تند. 
گفت: درصدد هستیم زمین هایی كه به صورت غیرقانونی تصرف شده را پس گرفته و به 
بیت المال برگردانیم. مجتمع اقامتی، سیاحتی و گردشگری كوهسار در شهرستان ساوجبالغ 
در زمینی به مساحت یکصد هزار متر مربع و در مدت 20 ماه احداث خواهد شد. این مجتمع 

شامل مراكز تجاری، تفریحی، ورزشی، اداری و اقامتی خواهد بود.

مس��ئول روابط عمومي شركت گاز اس��تان تهران گفت: این شركت 36 جایگاه توزیع 
 گاز س��ي ان جي در این اس��تان را در دست ساخت دارد. مس��عود نوري در گفتگو با ایرنا
افزود: عالوه براین به تازگي، چهار جایگاه توزیع گاز سي ان اجي به خودروها در شهرستانهاي 
ساوجبالغ، اسالمشهر، ورامین و قیامدشت در این استان به بهره برداري رسید. وي ادامه داد: 
با بهره برداري از این جایگاهها، شمار جایگاههاي سي ان جي در استان تهران به 152 واحد 
افزایش یافت. نوري خاطرنش��ان كرد: جایگاههاي در دس��ت ساخت نیز به تدریج به بهره 
برداري مي رس��د و امیدواریم با راه ان��دازي این جایگاه ها از مدت زمان معطلي دارندگان 

خودرو براي دریافت گاز سي ان جي در این استان كاسته شود.

مباني حقوقي تهديد به استفاده 
از سالح هاي هسته اي )قسمت اول(

اسد:
واشنگتن در تحقق روند صلح 

بسيار ضعيف است

کوموروفسکی رئيس جمهور
 لهستان شد

  چين خــواستار از سرگيري 
مذاکــرات هسته اي ايران شد

عقب نشيني مك کين از مواضع 
پيشين خود در برابر اوباما

محکوميت اعمال فشار آمريکا
براي تشکيل دولت در عراق

احمدي نژاد:

غــربي هــا با تحــريم ايران
 براي نجــات خــود تالش مي کننــد

کشف میادین جدید نفت و گاز در ایران

  رویانیان:
 هدفمنــد شدن یارانــه هــا، مــانع پرداخت 

یارانه سوخت به خودروهاي عمومي نیست

تکمیل شبکه ملی اطالعات در برنامه پنجم

وزیر صنایع:
ایران پنجمن تولید کننده سیمان درجهان است

جهان نما

استاندار تهران از احداث مراکز اقامتي 
و گردشگري در سطح استان خبر داد

36 جايگاه سي ان جي در استان تهران 
در دست ساخت است
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سرخط

حوادث

كارشناس امور زنان با اشاره به اینکه در عصر معاصر ارزشها رنگ باخته و بسیاری از ضد ارزشها 
جایگزین ارزشهای واقعی شده اند، گفت: باید فرهنگ و ارزشهای ایرانی - اسالمی به جوانان معرفی 
ش��ود. فرین فرشباف مدیر امور بانوان شهرداری با اش��اره به اینکه حفظ حجاب و عفاف به یک باور 
قلب��ی نیاز دارد و جوانان و نوجوانان ایرانی باید بدانند این مس��أله نه فقط در مذهب بلکه در فرهنگ 

ایرانی نیز مورد تأكید قرار گرفته است.
وی رعای��ت حج��اب و عفاف را نه فقط خاص زنان، بلکه مربوط به تمامی افراد جامعه دانس��ت 
وگف��ت: پذی��رش این اصل و ب��اور آن تأثیر به س��زایی در افزایش آرامش و امنی��ت جامعه و كاهش 

آسیب های اجتماعی خواهد داشت.
وی تزل��زل اخالقی زوجی��ن و افزایش آمار طالق در خانواده های ج��وان را از نتایج كم توجهی 
ب��ه موضوع حجاب عن��وان كرد و افزود: باید روی باورهای دینی از س��نین كودكی كار ش��ود و این 

آموزش ها تداوم داشته باشد زیرا آموزشهای مقطعی تأثیر چندانی نخواهد داشت.
فرشباف اضافه كرد: در مسأله حجاب نباید موضوع اجبار مطرح شود، زیرا خواست مسئوالن نظام 

در رعایت حجاب از سوی شهروندان غیراجباری و تنها تمکین قانون است.
وی با اش��اره به اینکه هر كشوری قوانین و مقررات خاص خود را دارد كه از سوی شهروندان آن 
جامعه مورد پذیرش قرار گرفته اس��ت گفت: وقتی كسی می پذیرد شهروند جامعه ای محسوب شود 

باید به قوانین و مقررات آن احترام گذاشته و تمام مساعی خود را برای رعایت آن به كار بندد.
این كارش��ناس تصریح كرد: شهروندی كه به قوانین مورد باور جامعه احترام نگذارد مرتب هنجار 

شکنی شده و این پذیرفته نیست.
.

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان از كش��ف چهار هزار و 600 حلقه 
س��ی دی غیرمجاز در اصفهان خبر داد. س��رهنگ میرعباس صوفی وند با اعالم این خبر اظهار داشت: 
در پی كس��ب خب��ری مبنی بر اینکه ف��ردی به نام »محم��د- ر« در یکی از محله های ش��هر اصفهان 
 در ام��ر تهیه و توزی��ع محصوالت ضدفرهنگی فعالی��ت دارد موضوع در دس��تور كار این پلیس قرار 

گرفت.
وی افزود: با تالش ش��بانه روزی مأموران منزل نامبرده شناس��ایی و پس از كسب اطمینان در این 

خصوص مأموران به محل اعزام شدند.
 این مقام مسئول گفت: با هماهنگی مقام قضایی در بازرسی از منزل وی تعداد چهار هزار و 600 
حلقه س��ی دی و دی وی دی غیرمجاز، دو دس��تگاه كیس رایانه، یک دس��تگاه لب تاپ، تعداد زیادی 

تصاویر مبتذل كشف و متهم دستگیر شد.
س��رهنگ صوفی وند در پایان با بیان اینکه متهم دستگیرش��ده به همراه پرونده جهت سیر مراحل 
قانونی تحویل مراجع قضایی ش��د خاطرنشان كرد: بحث اوقات فراغت جوانان و نوجوانان از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است و خانواده ها باید در این بستر دقت بیشتری داشته باشند چرا كه افراد سودجو 
 و فرص��ت طل��ب بدون توجه به عواقب كار خود اقدام به فروش س��ی دی های غیرمجاز می كنند كه 
م��ی توان��د اث��رات مخربی روی جوانان داش��ته باش��د و این خان��واده ها هس��تند كه م��ی توانند با 
 دادن آگاه��ی و بین��ش الزم به جوان خود از لغزش و آس��یب ناش��ی از این س��ی دی ها پیش��گیری 

كنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از افزایش 43 درصدی كشفیات این فرماندهی طی سه ماهه اول 
سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل خبر داد.

س��رهنگ محسن عقیلی با اعالم این خبر بیان داشت: با تالش شبانه روزی مأموران این فرماندهی 
و همچنین مشاركت خوب شهروندان با پلیس كشفیات این فرماندهی در سه ماهه اول سال جاری به 

نسبت مدت مشابه سال گذشته 43 درصد افزایش یافت.
 وی افزود: در كش��ف س��رقت احشام 125 درصد، س��رقت مغازه 79 درصد و س��رقت منزل نیز

50 درصد افزایش داش��ته اس��ت. این مقام مسئول در رابطه با كشفیات وس��ایل نقلیه، سرقت های به 
عنف و اماكن خصوصی نیز عنوان كرد: این فرماندهی در مدت مذكور از رش��د 51 درصدی كش��ف 
 اتومبیل مس��روقه، 81 درصدی موتورسیکلت مس��روقه و 27 درصدی سرقت به عنف برخوردار بوده

است.
س��رهنگ محس��ن عقیلی عنوان كرد: این فرماندهی در خصوص دستگیری سارقان نیز موفق عمل 

كرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 44 درصد رشد داشته است.

علی رغم هش��دارهای مکرر پلیس به مردم تنها در 
یک روز پنج نفر دیگر از شهروندان بر اثر غرق شدگی 

در منطقه تفریحی زاینده رود اصفهان جان باختند.
سرهنگ جهانگیر كریمی معاون اجتماعی فرماندهی 
انتظامی اس��تان اصفهان با بیان این مطلب اظهار داشت: 
 روز جمع��ه یازده��م تیرم��اه س��ال جاری متأس��فانه 
علی رغم هش��دارهای مک��رر پلس پنج نف��ر دیگر از 
ش��هروندان كه از منطقه تفریحی برای شنا استفاده می 
كردند به علت بی احتیاطی و عدم توجه به توصیه های 
ایمنی غرق ش��ده و جان خود را از دس��ت دادند. وی 

افزود: براساس اعالم مركز فوریت های پلیسی 110 استان از این پنج نفر دو نفر در شهرستان خمینی 
ش��هر، دو نفر در شهرستان لنجان و یک نفر در شهرستان مباركه به دلیل شنا در منطقه ممنوع رودخانه 

زاینده رود غرق شدند.
 این مقام مس��ئول گفت: این اف��راد »منوچهر- ر«، »مه��رداد- و«، »مرتضی- ص«، »علیرضا- س« 
و یک نفر با هویت نامعلوم هس��تند. س��رهنگ كریمی یک بار دیگر به خانواده ها هش��دار داد: مراقب 
فرزندان خود باش��ند و از ش��نا كردن آنها در رودخانه زاینده رود كه منطقه ای ممنوع است جلوگیری 
كنند. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اس��تان در پایان به ش��هروندان و مس��افران تابس��تانی استان 
توصیه كرد: به منظور ش��نا از اس��تخرهای سطح ش��هر كه از ایمنی بیش��تری برخوردار است استفاده 
كنند. ش��ایان ذكر است براس��اس اعالم مركز فوریت های پلیسی 110 شهرستان اصفهان نیز از ابتدای 
س��ال جاری تاكنون پنج نفر به علت ش��نا در رودخانه زاینده رود شهرس��تان اصفهان غرق شده بودند 
كه این رقم هم اكنون به 10 نفر رس��یده اس��ت. این در حالی است كه سال گذشته نیز 17 نفر به علت 
ش��نا در این رودخانه جان خود را از دس��ت داده بودند كه امید اس��ت با دقت نظر مس��ئوالن ذیربط و 
 توجه ش��هروندان و خانواده ها به هش��دارهای پلیس دیگر چنین اتفاقات ناگواری در سطح استان رخ 

ندهد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اس��تان اصفهان با بیان اینکه اس��تفاده از المپ زنون در خودروها 
ممنوع اس��ت از متوقف شدن خودروهای مجهز به این نوع المپ ها توسط مأموران پلیس راهور خبر 
داد. سرهنگ سیدمحمدرضا صفوی اظهار داشت: برابر قانون استفاده از المپ زنون در خودروها ممنوع 
اس��ت و رانندگانی كه اقدام به نصب این نوع المپ ها در خودروی خود كنند به علت آالیندگی نور 
توقیف می شوند. وی افزود: المپ هایی كه به المپ زنون معروف هستند استاندارد نبوده و تنها باعث 
پخش نور می شوند كه این امر موجب كاهش دید راننده طرف مقابل می شود. این مقام مسئول گفت: 
متأسفانه برخی از رانندگان با نصب این نوع المپ های غیرمجاز بر روی خودروی خود و استفاده از 
آنها در تاریکی ش��ب باعث اختالل در دید رانندگان دیگر ش��ده و این عدم دید نس��بت به جلو باعث 
بروز حوادث ناگوار می ش��ود. س��رهنگ صفوی در پایان از رانندگان خواست با استفاده از المپ های 

استاندارد در خودروی خود از بروز حوادث ناگوار در سطح شهر جلوگیری كنند.

 کشف بيش از 4600 سی دی غيرمجاز در اصفهان

در 3 ماه گذشته رخ داد:
افزايش 43 درصدی کشفيات پليس اصفهان

در یک روز اتفاق افتاد:
مرگ 5 نفر ديگر در زاينده رود اصفهان

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اصفهان:
استفاده از المپ زنون در خودروها ممنوع است

عطااهلل باباپور
پ��س از گذش��ت هف��ده س��ال، رس��انه های 
 رژی��م صهیونیس��تی زوای��ای ت��ازه ای از ت��رور 
سید عباس موسوی دبیركل سابق حزب اهلل لبنان را 
افش��ا و اعالم كردند كه مشخص می كند، شخص 
ایهود باراك وزیر جنگ رژیم صهیونیستی عملیات 
ترور موس��وی را با هدف وارد كردن ضربه كوبنده 

به حزب اهلل طراحی كرده است.
ای��ن منابع ادام��ه دادند: ی��ک هواپیمای بدون 
سرنش��ین اسرائیلی از نوع شوال با پرواز در ارتفاع 
باال تحركات س��ید حس��ن نص��راهلل را در نزدیک 
مركز امنیتی وابس��ته به حزب اهلل در منطقه ضاحیه 
در جنوب بیروت زیرنظر داش��ت اما... اخیراً چند 
رس��انه بین الملل��ی از ایجاد چند فرصت موس��اد 
برای ترور سید حس��ن نصراهلل خبر دادند. حال با 
توج��ه به اینکه این امر از اهداف همیش��گی رژیم 
صهیونیس��تی اس��ت، این س��ؤال پیش می آید كه 
موس��اد چرا تاكنون نصراهلل را مانند دبیركل پیشین 
حزب اهلل، حاج عماد مغنیه یا س��ران حماس ترور 
نکرده اس��ت؟ از زمان ترور س��ید عباس موسوی 
دبیركل پیش��ین حزب اهلل در فوریه 1992 تاكنون، 
 رژی��م صهیونیس��تی از هیچ تالش��ی ب��رای ترور 
سید حسن نصر اهلل فروگذار نکرده است به گزارش 
تابناك، آن زمان كه س��ید عباس موس��وی دبیركل 
پیشین حزب اهلل به همراه چند تن از همراهان و نیز 
همسر و فرزندش در روز 28 بهمن 1370 در مسیر 
بازگشت از مراسم یادبود هشتمین سالگرد شهادت 
شیخ راغب حرب در جبش��یت لبنان توسط قوای 
صهیونیس��تی به ش��هادت رس��ید، همه به این باور 
رس��یدند كه حزب اهلل مسیر س��ختی را برای ادامه 
حیات سران خود در پیش دارد و تل آویو مقامات 

آتی حزب اهلل را نیز آسوده نخواهد گذاشت.
بررسی ابعاد این ترور به خوبی نشان می دهد 
كه آیا اسرائیل توان ترور سیدحسن نصراهلل را دارد 
یا نه و در محاسبات خود برای این عملیات به چه 

می اندیشد؟ 
عباس موسوی چگونه ترور شد؟ 

یک��ی از چه��ار خلبان��ی ك��ه عملی��ات ترور 
س��یدعباس موسوی را به انجام رساندند، به تازگی 
در مصاحبه با روزنامه اسرائیلی معاریو، اشاره كرد 
كه دو فروند از هل��ی كوپترها در فرودگاه مخانیم 
در حال��ت آماده باش بودن��د و دو فروند دیگر در 
فرودگاه بیتست؛ تا آن كه پس از سه ساعت دستور 
پرواز صادر ش��د. این در حال��ی بود كه یک واحد 
كوچک نظامی در زمین، تحركات موس��وی را زیر 
نظر داشت. این س��رتیپ خلبان می گوید: پس از 
اتمام س��خنرانی موسوی در روس��تای جبشیت به 
مناسبت س��الگرد ش��هادت یکی از رهبران حزب 
اهلل )ش��یخ راغب حرب(، به ما اطالع داده ش��د كه 
كاروان حام��ل موس��وی و همراه��ان وی حركت 
ك��رده اند. ما به س��رعت پرواز كردی��م تا فرصت 
را از دس��ت ندهیم. نقش��ه این بود ك��ه كاروان را 
در ی��ک بزرگ��راه ك��ه از مناطق مس��کونی به دور 
 باش��د، هدف ق��رار دهی��م. درحالی ك��ه دو تا از
هلی كوپترها برای كاروان رفته بودند، دو تای دیگر 
نیز در مقابل س��واحل لبنان گشت می زدند تا اگر 
ماش��ین ها مس��یر خود را به س��مت جاده ساحلی 
تغیی��ر دادند، آنان را بزنند. من حدود ده دقیقه پس 
از پرواز توانستم كاروان آنان را ببینم كه متشکل از 
 چند ماش��ین مش��کی و یک جیپ حامل محافظان

بود.
درح��ال  باالی��ی  س��رعت  ب��ا  كاروان ه��ا   
حركت بودند. اما ما توانس��تیم ماش��ین موس��وی 
را شناس��ایی كنیم ك��ه چند بار ب��رای رد گم كنی 
ج��ای خ��ود را تغیی��ر داد. عماًل پ��س از این كار، 
 فاقد قدرت تش��خیص و شناسایی ماشین موسوی 

بودیم. 
در تماس��ی كه گرفته ش��د، دس��تور انهدام و 
بمب��اران تمام ماش��ین ها به ما داده ش��د تا حذف 
ه��دف مورد نظر، به صورت مطمئ��ن انجام گیرد. 
 ای��ن خلب��ان صهیونیس��ت می افزاید: س��رانجام
هل��ی كوپتره��ا كه خدم��ه آنها در ای��االت متحده 
آم��وزش می بینن��د، موش��ک اول را از فاصل��ه 5 
كیلومتری ش��لیک كردند كه به انفجار ماش��ین اول 
و انهدام آن منجر ش��د. )خلب��ان احتمال می دهد 
كه آن ماشین، ماش��ین موسوی بوده است.( در پی 
انفجار، ماش��ین پشت س��ری از مسیر منحرف شد 
و با ماش��ینی كه گفته ش��ده متعلق ب��ه جنبش امل 
است، برخورد كرد. ما فاصله خود را با كاروان كم 
كردی��م، دیدیم كه جیپ محافظان در كنار ماش��ین 
آتش گرفته توقف كرده اس��ت. درحالی كه س��ایر 
ماش��ین ها چنان كه انتظار داش��تیم به طرف جاده 
س��احلی در حركت بودند. یک موش��ک به سمت 
جیپ شلیک كردم كه به خطا رفت اما موشک سوم 
در حالی كه ماشین خالی بود، آن را هدف قرار داده 
و منهدم كرد. پیش از عملیات ما می دانستیم فردی 

كه قرار اس��ت هدف قرار گیرد، فرد مهمی اس��ت، 
خصوص��ًا آن كه كاروان وی نیز مؤید این امر بود؛ 
اما به ما گفته نش��د كه هدف موس��وی است. هلی 
كوپتر دوم نیز با آتش مسلسل سنگین محافظانی را 
كه بر روی زمین خوابیده بودند هدف گرفت بدون 
آن كه بدانیم به كدام ش��ان اصابت كرده است. در 
همان موقع دو هلی كوپتری كه بر فراز دریا حركت 
می كردند، به ماش��ین هایی ك��ه از مهلکه گریخته 
بودن��د، نزدیک ش��ده و آنان را ه��دف قرار دادند. 
بعد از فرود، خبر كش��ته شدن موسوی و همراهان 
وی را در رسانه ها شنیدم. عملیات پرواز ده دقیقه 
ب��ه طول انجامی��د درحالی كه پن��ج دقیقه پیش از 
بازگش��ت هلی كوپتر به فرودگاه ریمون، عملیات 
زدن موس��وی انجام ش��د. در تحقیق و بررسی كه 
س��ازمان اطالعات نظامی رژیم صهیونیستی)امان( 
در سال 2006 توسط ژنرال احتیاط عاموس گالبوع 
انج��ام داد، انتقادهایی را متوجه تصمیم گیری ویژه 
در مورد ترور موسوی در پی داشت و در آن فاش 
ش��د كه نقشه اصلی ربودن موسوی برای مذاكره با 

حزب اهلل در مورد خلبان رون آراد بود. 
چرا عباس موسوی ترور شد؟ 

پ��س از رب��وده ش��دن رون آراد خلبان ارتش 
صهیونیس��تی در لبنان، فرماندهی كل اس��تخبارات 
نظامی این رژیم تصمیم گرفت طی عملیاتی 3 تن 
از مقامات حزب اهلل لبنان را ربوده تا آنها را با آراد 
مبادله كند اما در نهایت این عملیات به ترور س��ید 
عباس موسوی، دبیركل سابق حزب اهلل لبنان منجر 
ش��د. پایگاه خبری الجوار پس از اعالم این مطلب 
نوش��ت: رانین برگمن روزنامه نگار و كارش��ناس 
مس��ائل امنیت��ی در روزنام��ه یدیع��وت آحارنوت 
ط��ی اظهاراتی چگونگی طراحی برای ترور س��ید 
عباس موسوی در اتاق عملیات استخبارات نظامی 
ارتش صهیونیس��تی را فاش ك��رد. برگمن در ادامه 
 افزود: ماه آوریل 1991 میالدی مس��أله ربوده شدن 
رون آراد  در ح��ال بررس��ی در ات��اق عملی��ات 
استخبارات نظامی ارتش اسرائیل بود. ابتدا یکی از 
حاضران در جلسه پیشنهاد كرد كه 3 تن از مقامات 
حزب اهلل ربوده شوند تا آنها را با آراد مبادله كنیم.
می خواستیم موازنه اسراء ایجاد كنیم. نام 3 تن 
از مقام��ات حزب اهلل مطرح ش��د ك��ه یکی از آنها 
موس��وی بود. وی افزود: بررسی ها همچنان ادامه 
داشت تا اینکه 13 فوریه شموئل آراد رئیس بخش 
عملیات در استخبارات ارتش،  طرح عملیات را بین 

مقامات پخش كرد.
  براس��اس آن نقش��ه ق����رار ب��ود 14 فوریه 
عباس موسوی  به اسارت درآید. 16 آوریل جنبش 
جهاد اس��المی عملیاتی انجام داد و در آن 3 سرباز 
اسرائیلی كش��ته شدند. این مس��أله خشم مقامات 
نظامی اس��رائیل را برانگیخ��ت. 7 صبح همان روز 
فرمانده��ان نظامی وارد اتاق س��تاد ارتش ش��ده تا 
موضوع كشته ش��دن 3 س��رباز و چگونگی انتقام 
گی��ری را بررس��ی كنند. در آن زم��ان ایهود باراك 
وزیر جنگ فعلی رژیم صهیونیس��تی، فرمانده ستاد 
بود. پ��س از پایان مذاكرات تصمی��م گرفتند فوراً 
نقشه و طرح ربودن عباس موسوی را به ترور وی 
تبدیل كنند. البته این پیشنهاد مخالفانی نیز در ستاد 
ارتش رژیم صهیونیس��تی داشت زیرا آنان از پیامد 

چنین كاری می ترسیدند. 
حت��ی وزی��ر جنگ آن زم��ان با ای��ن عملیات 
مخالف بود زیرا می ترس��ید كه خود موسوی برای 
حضور در مراسم نرود. اسحاق شامیر  نخست وزیر 
وقت رژیم صهیونس��تی هم از صبح آن روز با این 
عملیات مخالف بود اما ساعت چهار بعد از ظهر كه 
به دفترش آمد، پس از ش��نیدن حرف های مقامات 
نظامی، با عملیات ترور موافقت كرد. ساعت چهار 

و ده دقیقه به كاروان عباس موسوی حمله موشکی 
ش��د. رژیم صهیونیس��تی نگران این است كه مبادا 
ترور این ش��خصیت محبوب لبنانی منجر به تحقق 
یافتن آرزوی س��ید حسن نصراهلل در نابودی رژیم 

صهیونیستی شود.
آرزوی دست نیافتنی در جنگ 33 روزه 

ب��ا نگاهی ب��ه تالش های رژیم صهیونیس��تی 
برای ترور س��ید حس��ن نص��راهلل در جریان حمله 
به لبنان در س��ال 2006 میالدی می توان به خوبی 
دریاف��ت كه این رژیم تالش های خود را در فعال 
كردن ش��بکه های جاسوسی و اقدامات تروریستی 
و همچنی��ن پروازه��ای جاسوس��ی جه��ت ترور 
دبیركل ح��زب اهلل لنبان كه نق��ش اول را در اداره 
عملیات نظامی حزب اهلل به عهده داش��ت، افزایش 
داد در جن��گ 33 روزه اس��رائیل تم��ام ضاحیه كه 
احتم��ال حضور نص��راهلل در آن را می داد با خاك 
یکس��ان كرد اما نتوانس��ت از وی حت��ی اثری پیدا 
كن��د و بدین ترتیب ترور س��ید حس��ن نصراهلل به 
یک آرزوی دس��ت نیافتنی برای رژیم صهیونیستی 
تبدی��ل ش��د. ژن��رال دان حالوتس فرمانده س��تاد 
مش��ترك ارتش رژیم صهیونیس��تی پ��س از پایان 
جن��گ اعتراف كرد كه اس��رائیل قصد داش��ت در 
جنگ 33 روزه س��ید حس��ن نصر اهلل را ترور كند 
ولی موفق نش��د. وی اضافه كرد: تالش بس��یاری 
كردیم تا با كمک فناوری های بسیار پیشرفته، مکان 
نصراهلل را شناس��ایی ك��رده و وی را ترور كنیم، اما 
به این كار موفق نش��دیم. حالوتس در زمان جنگ 
رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی بود كه به دلیل 
ناكامی اس��رائیل در جنگ و پس از انتشار گزارش 
انتقادی كمیته وینوگراد درباره نتایج جنگ، ناگزیر 

به استعفاء شد. 
 چرا نصراهلل ترور نمی شود؟ 

 نافرج��ام مان��دن عملیات ترور س��ید حس��ن 
نص��ر اهلل را ن��ه می ت��وان به حس انس��ان دوس��تی 
رژیم صهیونیس��تی در حف��ظ جان زن��ان و كودكان 
و ش��هروندان عادی ربط داد و نه به احترام گذاش��تن 
مق��ررات  ارض��ی كش��ورها و  ب��ه حاكمی��ت   آن 
بی��ن الملل��ی. )آنچنان كه اخیراً موس��اد لغو ش��دن 
برخ��ی عملیاته��ای خ��ود را ب��ه این دالی��ل عنوان 
 كرده اس��ت( رژیم صهیونیس��تی به دو دلیل از ترور 
سید حسن نصراهلل عاجز است: اوالً عدم توانایی ذاتی 
در انجام عملیات و ثانیاً هراس از پیامدها و عواقب ترور 
دبیركل حزب اهلل لبنان. رژیم صهیونیستی نگران این 
است كه مبادا ترور این شخصیت محبوب لبنانی منجر 
به تحقق یافتن آروزی سید حسن نصراهلل در نابودی 
رژیم صهیونیس��تی ش��ود. پس از كشف شبکه های 
جاسوس��ی رژیم صهیونیس��تی و انج��ام تحقیقات 
مشخص شد كه این شبکه ها در انجام عملیات جمع 
آوری اطالعات از مسئوالن رده باالی حزب اهلل و زیر 
نظر گرفتن آمد و ش��د و محل زندگی آنها هدفی جز 
 دسترسی به دبیركل حزب اهلل لبنان و ترور این شخصیت 

نداشتند. 
 اعتراف اخیر رژیم صهیونیستی به ناتوانی 

رس��انه های خبری رژیم صهیونیس��تی گاهی 
اوق��ات از اق��دام نی��روی امنیتی خود ب��رای ترور 
س��ید حس��ن نصراهلل خبر می دهند ك��ه این امر با 
توج��ه به روحیه خون آش��امی این رژی��م بعید به 
نظر نمی رس��د ول��ی آنچه عجی��ب و بعید به نظر 
می رس��د وقتی است كه از انجام عملیات ترور به 
دالیل انسانی و یا احترام به تمامیت ارضی كشورها 

صرف نظر می كند. 
تنه��ا چن��د روز پس از ت��رور اخی��ر محمود 
المبح��وح از رهبران حماس ب��ا برنامه ریزی های 
گس��ترده در دبی، یک مس��ئول امنیت��ی این رژیم 
ادع��ا كرد: اس��رائیل در س��فر اخیر س��ید حس��ن 

نصراهلل دبی��ركل حزب اهلل لبنان به س��وریه، برای 
ه��دف قراردادن وی چند فرصت داش��ته اما از آن 
اس��تفاده نکرده اس��ت. موس��اد در ادامه این خبر 
جهت س��رپوش گذاشتن بر ناتوانی خود در اطالع 
از نح��وه و زمان س��فر نصراهلل، ادع��ا كرد: نصراهلل 
ب��رای جلوگیری از جلب نظر با لباس مبدل و یک 
ماش��ین معمولی به دمش��ق منتقل ش��ده است. از 
س��وی دیگر منابع بلندپایه صهیونیس��ت در گفتگو 
با روزنام��ه الجریده كویت ادعا كردند: س��رویس 
امنیتی و جاسوسی رژیم صهیونیستی در برهه اخیر 
برای زیر نظر گرفتن تحركات س��ید حسن نصراهلل 
تالش ه��ای زیادی ك��رده و طی چند ماه گذش��ته 
 نزدیک ب��ود دبی��ركل ح��زب اهلل دو مرتبه هدف 

قرار گیرد.
ای��ن منابع ادام��ه دادند: ی��ک هواپیمای بدون 
سرنش��ین اس��رائیلی از ن��وع ش��وال با پ��رواز در 
ارتف��اع باال تحركات س��ید حس��ن نص��راهلل را در 
نزدیک مركز امنیتی وابس��ته به حزب اهلل در منطقه 
ضاحیه در جنوب بیروت زیر نظر داش��ت. پس از 
كشف شبکه های جاسوس��ی رژیم صهیونیستی و 
انجام تحقیقات مش��خص شد كه این شبکه ها در 
 انج��ام عملیات جمع آوری اطالعات از مس��ئوالن 
رده ب��االی حزب اهلل و زیر نظر گرفتن آمد و ش��د 
و محل زندگی آنها هدفی جز دسترس��ی به دبیركل 
حزب اهلل لبنان و ترور این ش��خصیت نداشتند. به 
ادعای منابع صهیونیس��ت به محض مطلع شدن از 
س��اختمان حضور دبیر كل حزب اهلل به س��رویس 
اطالعات خارجی ]موس��اد[ دس��تور داده ش��د در 
عملیاتی سریع الس��یر سید حسن نصراهلل را هدف 
ق��رار دهن��د اما به دالیل��ی این عملی��ات صورت 

نگرفت.
منابع صهیونیس��ت دومین ب��ار ردیابی دیبركل 
ح��زب اهلل از س��وی رژیم صهیونیس��تی را زمانی 
عنوان كردند كه س��ید حس��ن نص��راهلل در فوریه 
گذش��ته برای دیدار با بش��ار االسد، رئیس جمهور 
س��وریه و محم��ود احمدی ن��ژاد، رئی��س جمهور 
ایران به دمش��ق رفته ب��ود. این مناب��ع ادعا كردند 
ك��ه موس��اد در آن زمان تح��ركات دبیركل حزب 
اهلل را رص��د ك��رده بود اما وی چن��د دقیقه پس از 
ورود به خاك س��وریه توانس��ت مخفی شده و از 
 صحن��ه رادار اس��رائیلی ها خ��ارج ش��ود. روزنامه 
فرامنطقه ای الشرق االوسط نیز پس از سفر محرمانه 
سید حس��ن نصراهلل به دمشق و حضور در نشست 
رؤس��ای جمهور ایران و س��وریه در این شهر، این 
س��فر را دارای پیام اطالعاتی برای اسرائیل دانست 
و نوش��ت: اس��رائیلی ها كه تصور می كردند پس از 
جن��گ 2006 نصراهلل را در محاص��ره اطالعاتی و 
كنترل خود دارند اما این س��فر نشان داد كه قدرت 
اطالعاتی آنان آنگونه كه تبلیغ می كنند، نیست زیرا 
 با همه توان اطالعاتی نتوانس��تند تش��خیص دهند
سید حسن به دمشق رفته است. این روزنامه نوشت 
كه سید حسن نصراهلل احتماالً با یک خودروی قدیمی 
بدون آنکه جلب توجه كند از لبنان به دمشق رفت 
 و مس��تقیم به كاخ ریاست جمهوری سوریه انتقال 

یافت.
یدیع��وت آحارن��وت نیز همان زمان نوش��ت: 
مسافت بین بیروت پایتخت لبنان و دمشق پایتخت 
س��وریه زیاد دور نیس��ت بلکه با یک س��فر كوتاه 
 م��دت می توان به دمش��ق رس��ید اما برای س��ید 
حس��ن نص��راهلل كه چند س��الی اس��ت از س��وی 
س��ازمان های اطالعاتی اس��رائیل تحركاتش كاماًل 
كنترل می ش��ود رفتن به دمشق و مشاركت در یک 
جلسه علنی باید همراه با نوعی عملیات اطالعاتی 

پیچیده و هوشمندانه ویژه صورت گرفته باشد. 
ــک قدمی ترور  ــتی در ی آیا رژیم صهیونیس

نصراهلل بوده است؟ 
را  اطالع��ات  اینگون��ه  صهیونیس��تی  رژی��م 
برای ب��زرگ نمایی كردن عملکرد نی��روی امنیتی 
خود در اختیار رس��انه های خب��ری قرار می دهد 
و ای��ن اتف��اق معم��والً بع��د از افتض��اح در عمل 
تروریس��تی رخ می ده��د. چ��ه كس��ی می تواند 
 بهانه های رژیم صهیونیستی در عدم توانایی ترور 
سید حسن نصراهلل را باور كند؟ چگونه این رژیم كه 
 از قتل زنان و كودكان در فلسطین و لبنان لحظه ای ابا 
نمی كن��د و جنایت قان��ای اول )1996میالدی( و 
قان��ای دوم )2006می��الدی( را مرتکب می ش��ود 
و حت��ی به آمبوالن��س حامل اطف��ال را در منطقه 
منصوری رحم نمی كند و آن را به آتش می كشد، 
دم از انس��ان دوستی و انس��انیت می زند. آیا رژیم 
صهیونیس��تی كه بارها حری��م هوایی لبنان را مورد 
تع��رض ق��رار داده اس��ت و حتی ب��ه بهانه وجود 
تأسیس��ات اتمی به حریم كشور سوریه نیز تجاوز 
می كند قائل به احترام حاكمیت اراضی كش��ورها 
اس��ت اس��ت؟ بدیهی اس��ت كه این رژیم س��عی 
می كند با آوردن بهانه های واهی ضعف نیروهای 

امنیتی و اطالعاتی خود را پوشش دهد. 

کارشناس امور زنان:چــرا نصــراهلل ترور نمی شــود؟
بايــد فــرهنگ و ارزش ايراني - اسالمي 

به جــوانان معــرفي شود

هنگامی كه چند سال پیش برای نخستین بار به این موضوع فکر كردم، آن را به عنوان موضوعی با 
ارزش به حساب آوردم. بعد فکر كردم اگر من آدم مهربانی هستم، پس چرا باید برای مهرورزی، برنامه 
زمان بندی شده ترتیب بدهم. با این وجود آن را امتحان كردم. در كمال تعجب، دریافتم اگر می خواهم 
مهربان تر و آرام تر شوم استفاده از این روش برای من بسیار مفید خواهد بود. این فکر اساساً مشاهدات 
مرا به این جهت كشاند كه گاهی به آسانی اسیر دنیای كوچک خود می شوم و فراموش می كنم زمانی را 

به تمرین رفتارهای مهربان )كه می خواهم به طور منظم در زندگی من باشد( اختصاص بدهم. 
بدیهی است كه هدف بسیاری از ما این است كه در تمام )یا بیشتر( اوقات مهربان باشیم. اما حقیقت 
این است كه وقتی در تقویم خود زمانی را به مهرورزی اختصاص می دهیم این حالت به طور عادی و 
بدون تالش به سایر قسمت های زندگی ما نیز سرایت می كند. اجرای این روش تقریباً آسان است. با 
نگاهی به تقویم خود، زمان كوتاهی )ده دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت یا هر چه میل خودتان است( را به 
طور منظم به این امر اختصاص دهید و مانند هر یک از قرار مالقات های جدول برنامه های خود بر اجرای 
آن تأكید داشته باشید. طی این مدت، كارهای دیگر را كنار بگذارید و توجه خود را كاماًل به آن متمركز 

 

كنید.
 این زمان مهربانی، زمانی اس��ت برای انجام هر كاری برای ش��خص دیگ��ر. كاری كه با فکر قبلی 
صورت گیرد. گاهی من از این فرصت برای مواردی از قبیل نوش��تن نامه ای كه احساس��ات قلبی مرا به 

ش��خص مورد عالقه ام نش��ان دهد یا نوشتن چکی برای یک مركز خیریه و یا شاید تلفن كردن به یک 
نفر فقط برای گفتن »دوستت دارم« ) و نه به دلیل دیگری( استفاده می كنم. در اوقات دیگر، روش هایی 
كه می توانم به اجتماع خود به نحوی مؤثرتر كمک كنم را بررس��ی می كنم. یا به راه هایی كه در مورد 
ارائه كمک های مثبت و مؤثر به زندگی شخص دیگر وجود دارد، فکر می كنم. یا برنامه ای را به اجرا 
درمی آورم و یا به اجرای آن كمک می كنم. مثاًل تهیه غذا برای فقرا، جمع آوری زباله، راهپیمایی به نفع 
بیماران ایدزی، یا هر كار دیگری در این زمینه. یا خیلی راحت چشمان خود را می بندم و در مورد مردم 
افکار خوبی را از ذهنم می گذرانم. انجام اینکار به خود شما بستگی دارد. هیچ روش صحیح یا اشتباهی 

برای تمرین این استراتژی وجود ندارد.
 تنها نکته مهم در این امر، نیت مهرورزی شماس��ت. این روش در زندگی من خیلی مؤثر بوده و به 
من در متمركز بودن بر هدف هایم و منحرف نشدن از آنها كمک می كند. امیدوارم این رفتار )نه تنها در 
ح��رف، بلک��ه در عمل( در اولویت های ما قرار گیرد. انجام این تمرین به ما كمک می كند تا این هدف 
را دائماً مدنظر داشته باشیم. این وقتی است كه در مورد صحت مسیر زندگی ام تأمل كنم و چنانچه در 
مس��یر صحیحی پیش نمی روم، تالش كنم تا متعادل و موزون ش��وم. تصور می كنم شما با آزمایش این 
روش از این كه مهربانی و عش��ق در تمام جنبه های زندگی ش��ما وارد ش��ده است، به نحوی خوشایند 

متعجب شوید.

می خــواهــم مهــــربان باشم!
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مع��اون حم��ل و نقل و ترافیک ش��هرداری 
اصفه��ان گفت: ب��رای اولین ب��ار در این كالن 
 ش��هر ط��رح ارزیابی آلودگ��ی صوت��ی خیابان 
میر و پل غدیر به عنوان آزمایشی با تأمین نیرو و 
تجهیزات در راستای برنامه ریزی جهت كاهش 
آلودگی صوتی در سطح ش��هر آغاز می شود. به 
گزارش ایس��نا، مصطفی نوریان اظهار داشت: به 
دلیل آالینده های متعدد در هوای اصفهان آلودگی 
صوتی مغفول واقع شده كه در این راستا معاونت 
حم��ل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان طی 
مذاكرات و جلس��اتی با ش��ركت كنترل كیفیت 
ه��وای برخی كالن ش��هرها و مش��اوران بومی 
اصفهان در زمینه پایش آلودگی صوتی مطالعات 

و اقداماتی را آغاز كرده است.
وی با بیان اینکه ب��ه عنوان پایلوت آلودگی 
صوتی نقاط خیابان میر و پل غدیر مورد ارزیابی 
قرار می گی��رد، افزود: بررس��ی می��زان آلودگی 
صوت��ی خیابان میر تا 10 روز آینده آغاز خواهد 
شد و در ادامه این طرح در پل غدیر و تمام نقاط 
مورد نظر اجرایی می شود. معاون حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری اصفهان بیان داشت: با بررسی 
نقش��ه های صوتی حاصل از نرم افزار مدل س��از 
می توان با ارزیاب��ی وضعیت آلودگی صوتی هر 
منطق��ه، نق��اط بحرانی را تعیین ك��رد، همچنین 
با اس��تقرار سیستم مركزی در ش��هر اصفهان به 
صورت مستمر پروژه هایی در این زمینه به اجرا 

در خواهد آمد. 
وی با اشاره به اینکه آلودگی صوتی بر اساس 
اطالعات مربوط به حجم ترافیک، سرعت و نوع 
خودروها در روز و ش��ب و مشخصات و ارتفاع 

ساختمان ها، خیابان ها و پارك ها تعیین می شود، 
خاطرنشان كرد: كاهش آلودگی صوتی به منظور 
باال بردن س��طح كیفی زندگی و كم كردن اثرات 
این آلودگی بر سالمت شهروندان در دستور كار 

مدیریت شهری قرار گرفته است. 
وی تأكی��د ك��رد: در ای��ن میان با بررس��ی 
نقش��ه های صوتی می توان ب��ا ارزیابی وضعیت 
آلودگی صوت��ی هر منطقه و تعیین نقاط بحرانی 
با برنامه ریزی در راستای كاهش آلودگی صوتی 
در س��طح مناط��ق اقدام��ات الزم را انجام داد و 
ای��ن اطالع��ات را از طری��ق GIS در اختی��ار 
كارشناس��ان عمران، شهرس��ازی و ترافیک قرار 
داد. نوری��ان بیان داش��ت: با تکمیل نقش��ه تراز 
صوتی تمامی مناطق ش��هر، ای��ن امکان به وجود 
آم��ده كه ضمن ارائ��ه توصیه ه��ا و راهکارهای 

الزم برای ح��ل معضل آلودگ��ی صوتی مناطق 
مختلف به مس��ئوالن، به شهروندان اطالع رسانی 
مناس��ب صورت گیرد. وی با بیان این مطلب كه 
كارشناس��ان در بررس��ی های خود به این نتیجه 
رسیده اند كه حدود استاندارد آلودگی صوتی در 
 مناطق ش��هری ب��ه ترتیب از س��اعت 7 صبح تا
10 شب، 55 دس��یبل و از ساعت 22 تا 7 صبح 
45 دسیبل است، تصریح كرد: آلودگی صوتی در 
شهر اصفهان به ویژه در هسته مركزی شهر و در 
مجاور بزرگراه ها باالتر از حد اس��تاندارد است. 
معاون حمل ونقل وترافیک آثار آلودگی صوتی 
بر زندگی ش��هروندان را بس��یار مهم دانست و 
گف��ت: بر اس��اس بررس��ی ها، آلودگ��ی صوتی 
مضراتی از جمله افزایش فش��ار خون و استرس 

را برای شهروندان در پی دارد. 

مدیر ترافیک ش��هری ش��هرداری اصفهان از 
اعمال ممنوعیت تردد موتورسیکلت ها در محور 
چهارباغ عباسی از میدان امام حسین)ع( تا انقالب 

تا دو هفته آینده خبر داد.
ب��ه گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط 
عمومی ش��هرداری اصفهان، مس��عود بنده خدا با 
اعالم این خبر اظهار داش��ت: ب��ه منظور افزایش 
ایمنی و تس��هیل در امر عبور و مرور، تردد انواع 
موتورسیکلت در محور چهارباغ باال عبور و مرور 
عاب��ران پیاده را در این مس��یر دچار اختالل كرده 
است اذعان داشت: این امر باعث كاهش سرویس 
ده��ی، ایجاد ترافیک و ب��روز برخی تصادفات و 

خطرات ناشی از بی توجهی راكبان موتورسیکلت 
در این محور پر تردد می شود.

مدیر ترافیک شهری شهرداری اصفهان با اشاره 
به اینکه بیش از 2 هزار دستگاه موتورسیکلت در 
رفیوژهای چهارباغ روزانه پارك می ش��ود ادامه 
داد: حرك��ت و پارك موت��ور در رفیوژها تهدید 
جدی علیه امنیت و س��المتی عابران به خصوص 
افراد سالمند و كودكان به شمار می آید. به همین 
منظ��ور ضمن هماهنگ��ی با پلی��س راهنمایی و 
رانندگی در مسیر مذكور از تردد موتورسیکلت ها 

جلوگیری خواهد شد.
وی افزود: در این طرح در صورت مش��اهده 
تردد موتورس��یکلت متوق��ف و به پاركینگ های 

عمومی شهر منتقل خواهد شد.

اس��تاندار اصفه��ان گفت: به اس��تانداری این 
اختیار داده ش��ده است تا مدیران بانک های استان 
را در صورت عدم حمایت از صنایع عزل كند. به 
گزارش موج از اصفهان، علی رضا ذاكر اصفهانی 
در آیین تجلیل از صنعتگران نمونه استان اصفهان كه 
در اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان برگزار شد، 
با بیان این كه اصفهان به عنوان قطب صنعتی ایران 
شناخته می ش��ود، اظهار داشت: پیشرفت صنعتی 
استان، رش��د و ارتقای كش��ور را به دنبال دارد و 
استانداری نیز با تمام توان خود از صنعتگران استان 
حمای��ت می كند. وی گفت: در جهت حمایت از 
صنایع اس��تان، هماهنگی های الزم انجام ش��ده تا 
افرادی كه با بانک های استان مشکالتی را داشته اند، 
حمایت شوند. استاندار اصفهان افزود: صنعتگران 
نیز باید ب��ا هم فکری، اس��تانداری را یاری دهند 
تا صنعت اس��تان به جایگاه اصلی خود در سطح 
ملی و جهانی برس��د. وی با بیان اینکه در جلس��ه 
شورای اشتغال كشور نیز مشکالت بخش صنایع 
اس��تان اصفهان عنوان شده اس��ت، تصریح كرد: 
بیشتر مشکالت طرح شده شورای اشتغال، پیرامون 
مسائل بانکی بود. ذاكر اصفهانی ادامه داد: در جلسه 
شورای اشتغال این اختیار به استاندار داده شد تا در 
صورتی كه مدیران بانک ها استان از صنایع حمایت 

نکنند، آنها را عزل كند چرا كه بانک ها باید همواره 
از این بخش س��ازنده كشور حمایت كنند. وی با 
تأكید بر اینکه بیشترین مش��کالت صنایع استان، 
مس��ائل نرم افزاری است، اظهار داشت: در مسأله 
هس��ته ای دیدیم كه چگونه ایرانیان عزت و اقتدار 
خود را در سطح جهان به دست آوردند و این یک 
نمونه از دستاورد نرم افزاری بود كه باید در دیگر 
بخش ه��ا نیز همانند بخش هس��ته ای به آن توجه 
شود. استاندار اصفهان خاطرنشان كرد: امروز بیشتر 
ایرانیان یه این باور رسیده اند كه ایرانی می تواند و 
باید در بخش صنعت این خود باوری توسعه پیدا 
كند. وی افزود: امروز دشمنان ترس از آن دارند كه 
ایران با اس��تفاده از همه ظرفیت ها و تمدن گذشته 

افتخار آمیز خود، به جایگاه برتر جهانی برسد.
ذاكر اصفهانی یکی از مشکالت جدی صنعت 
گران را ورود كاالهای چینی به كش��ور دانست و 
تصریح كرد: این مش��کل تنها زمانی در كش��ور و 
اس��تان رفع می ش��ود كه خود مردم و مسئوالن از 
خری��د كاالهای چینی خود داری كنند. وی افزود: 
ب��ه عنوان نمونه، طرح جمع آوری صنایع دس��تی 
چینی و هندی در اس��تان توس��ط هیأت دولت به 
تصویب رس��ید و با همکاری بخش های مختلف 
استان، تمامی صنایع دستی چینی و هندی از سطح 
استان جمع آوری ش��د. استاندار اصفهان با تأكید 
بر اینکه نباید چشم تولیدكنندگان به صنایع بیگانه 
باش��د، گفت: اینکه كاالی ایران��ی كیفیت ندارد، 
فرهنگی بود كه توس��ط كشورهای غربی در ایران 
گسترش یافت و بسیاری از مردم كشور نیز از آن 
پی��روی می كنند. وی با بیان این كه اس��تانداری از 
هم��ه بخش های صنعتی اس��تان حمایت می كند، 
خاطرنش��ان كرد: باید ش��رایطی فراهم شود تا هر 
فردی كه در اس��تان خالقیت بیشتری دارد، به كار 
تولید و خالقیت های خود را توس��عه بخشد. ذاكر 
اصفهانی از همه مدیران استان خواست تا همواره 
با صنعتگران اس��تان تعامل و همفکری مس��تقیم 

داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی اداره كل راه و ترابری 
استان چهارمحال و بختیاری سیف اله كریمی مدیركل 
راه و ترابری گفت: در راستای دور سوم سفر رئیس 
جمهور محترم و هیأت دولت به استان چهارمحال 
و بختیاری 16 مورد به عنوان تکالیف وزارت راه و 

ترابری مورد تصویب قرار گرفت. 
كریمی با بی��ان اینکه چهارمحال و بختیاری به 
عنوان یکی از استانهای شاخص در زمینه راه مطرح 
اس��ت گفت: این اس��تان بیش از 2/6 درصد از كل 
راههای كش��ور را به خود اختصاص داده و در حال 
حاضر تراكم 26 درصدی را در این زمینه داراست. 

وی خاطرنش��ان كرد: استان در توسعه راه رتبه 
نخست در كشور را دارد ولی متأسفانه راههای استان 
برای حداقل ها ساخته شده اند و با توجه به این كه 
چهارمحال و بختیاری در حال توسعه و رشد صنعتی 
ش��دن پیش می رود بنابراین راههای استان مستلزم 

توسعه سریع است. 
وی اظهار داش��ت: بر همین اس��اس در دولت 
نهم و دهم توجه ویژه ای به راه شده است. كریمی 

افزود: اعتبارات اختصاص داده ش��ده به ش��بکه راه 
قب��ل از روی كار آم��دن دولت نهم 2 میلیارد تومان 
عنوان كرد و گفت: این در حالی اس��ت كه در سال 
1388 این اعتبارات به بیش از 47 میلیارد تومان و در 
 سال 1389 به حدود 50 میلیارد تومان افزایش یافته 

است. 
كریمی گفت: در سفر سوم هیأت دولت به استان 
16 طرح تکالیف وزارت راه و ترابری مورد تصویب 
قرار گرفت كه شامل تسریع در مطالعه ارتقاء فرودگاه 
شهركرد توسط فرودگاههای كشور و تأمین اعتبار 
اجرایی آن پس از طی مراحل قانونی- تأمین اعتبار 
موردنیاز برای تکمیل چهارخطه شهركرد- فارسان- 
چلگرد پس از اخذ مجوزهای قانونی- تس��ریع در 
تکمیل مطالعات راه آهن چهارمحال و بختیاری از 
شهركرد به استانهای خوزستان- اصفهان طی سالهای 
13.89-1390، تس��ریع در اجرای احداث راه آهن 

مباركه- سفید دشت- شهركرد 
پیش بینی اعتبار جهت اجرایی شدن طرحهای 
احداث باند دوم شهركرد- شلمزار احداث باند دوم 

گلوگرد- بلداجی- گندمان- طرح بهس��ازی محور 
شهركرد- بازفت و چهارخطه كردن شهركرد- بن- 
داران پ��س از اخذ مجوز قانونی، تس��ریع در نقاط 
حادثه خیز محور بروجن- مباركه، اختصاص مبلغ 
150 میلیارد ریال جهت بهسازی و تکمیل راههای 
روستایی استان همچنین مطالعه بهسازی محور مسیر 

لردگان- چهارطاق- ایذه
تسریع در احداث جاده كمربندی شهركرد.

 انجام مطالعات آزادراه شهركرد به آزادراه كنار 
گذر غربی اصفهان.

تس��ریع در اجرای بهس��ازی محور بروجن- 
دهاقان.

تس��ریع در مطالعات محور سه راهی گوشکی 
به قرح توسط شركت ساخت و توسعه زیربناهای 

حمل و نقل كشور.
احداث ساختمان اداره كل راه و ترابری.

خرید ماشین آالت و تجهیزات راهداری.
تکمیل سالنهای فرودگاه شهركرد و تجهیزات 

ایستگاههای هواشناسی.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري اصفهان خبر داد:

آغــاز اجــراي
 طــرح ارزيابي آلــودگي صــوتي

مع��اون برنامه ری��زی و آموزش 
سازمان تاكسیرانی شهرداری اصفهان 
اع��الم ك��رد: ب��ا تدوی��ن و اج��رای 
دس��تورالعمل انضباطی توانس��ته ایم 
به نوع��ی طرح تکریم مس��افر را نیز 
اجرای��ی كنی��م و ب��ه آن جامه عمل 
بپوش��انیم. به گزارش اداره ارتباطات 
رس��انه ای روابط عمومی شهرداری 
اصفهان، منوچهر شاهسوندی با تأكید 

بر این مطلب تصریح كرد: در ماده واحد تشکیل سازمان تاكسیرانی كمیته ای برای 
رس��یدگی به تخلفات تاكسیرانان، تاكسی داران و نمایندگان سازمان در امور حمل 
و نقل پیش بینی شده است كه در همین چارچوب برای رفع مشکالت این حوزه 
دستورالعمل های انضباطی برای بخش های مختلف این ناوگان حمل و نقل عمومی 
تهیه و یا تعیین میزان خسارت و نوع اقدام هر بند در جدول تخلفات مربوطه با اخذ 
مجوز از سوی شورای اسالمی شهر برخوردار و اقدام قانونی به عمل می آید. بدیهی 
اس��ت اجرای جدول تخلفات به منظور امور سرویس دهی مطلوب توسط ناوگان 
تاكسیرانی اصفهان اعمال می شود. معاون برنامه ریزی و آموزش سازمان تاكسیرانی 
ادامه داد: هم اكنون س��ازمان تاكسیرانی دارای آیین نامه انضباطی با عنوان های 
آیین نامه رفتاری رانندگان، آیین نامه رفتاری و عملکرد شركت های خصوصی 
و 2 آیین نامه جداگانه تش��ریفات و تنبیهات رانندگان و ش��ركت های خصوصی 
تاكس��یرانی است. وی افزود: در این آیین نامه ها هم حقوق مسافران و هم حقوق 
رانندگان پیش بینی شده است كه در این زمینه می توان سه مورد از جمله ممنوعیت 
اس��تفاده از وسایل غیر مجاز در تاكس��ی، رعایت نرخ های كرایه مصوب، استفاده 
از تاكس��یمتر و ممنوعیت اس��تعمال دخانیات در حوزه آیین نامه رفتاری رانندگان 
و برخ��ورداری از رفتار احترام آمیز، خودداری از س��وار ك��ردن و ارائه خدمات به 
مسافرانی كه به نحو مشهود وضعیتی كثیف و آلوده و غیربهداشتی دارند در بخش 

حقوق رانندگان در قبال مسافران اشاره كرد.
شاهسوندی با بیان اینکه به كارگیری این دستورالعمل های انضباطی، در رسیدگی 
به تخلفات اعمال سلیقه نخواهد شد و تشویقات و تنبیهات در این حوزه بر اساس 
مقیاس های مش��خص انجام خواهد گرفت، خاطرنشان كرد: این آیین نامه ها در 
اجرای الیحه قانون تمركز امور مربوط به تاكسیرانی زیر نظر شهرداری ها و ماده 
9 قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین نامه های مربوطه 
تعیین و اجرا نوع خود بی نظیر هس��تند و با رعایت اصول كافی حقوقی و علمی 

تدوین شده است.

مدیرعامل س��ازمان مدیریت و نظارت بر تاكس��یرانی شهرداری اصفهان با 
اش��اره به طرح حذف خودروی پراید از ناوگان تاكس��یرانی در وزارت كشور 
گفت: به احتمال زیاد تندر 90 جایگزین پراید می شود. علیرضا تاجمیر ریاحی 
در گفتگو با فارس در اصفهان، با اشاره به اینکه طرح حذف خودروی پراید از 
ناوگان تاكسیرانی كشور در وزارت كشور مطرح است، اظهار داشت: به احتمال 
بس��یار زیاد، خودروی تندر 90 جایگزین پراید در ناوگان تاكسیرانی می شود. 
وی ب��ا بیان اینکه حمل و نقل عمومی با خودروی ش��خصی از س��وی قانون 
ممنوع اعالم شده است، افزود: نیروی انتظامی و پلیس راهور باید با رانندگانی 
كه با خودروی ش��خصی خود اقدام به مسافركش��ی می كنند، به صورت جدی 
برخورد كند. مدیرعامل س��ازمان تاكس��یرانی اصفهان با اشاره به اینکه تعدادی 
از مس��افربران شخصی در س��ال های 1385 و 1387 ساماندهی شدند، تصریح 
كرد: بسیاری از خودروهای شخصی به تاكسی تبدیل شدند و خودروی كسانی 
كه فرس��وده بود نیز از رده خارج و خودروی صفر در اختیار آنها قرار گرفت. 
وی با بیان این مطلب كه مس��افركش ش��خصی در ناوگان تاكس��یرانی معنایی 
ندارد، خاطرنش��ان كرد: افرادی كه نیاز دارند تا مسافركش��ی كنند باید زیر نظر 
تاكس��یرانی به فعالیت خود ادام��ه دهند، در غیر این صورت ب��ا آنها برخورد 
قانونی می ش��ود. تاجمیر ریاحی بیان داشت: در س��اعاتی از روز كه مسافر در 
ش��هر بیشتر است، مس��افربران ش��خصی، اقدام به جابه جایی مسافر می كنند و 
جلوی فعالیت تاكسی ها را می گیرند. وی با اشاره به تصویب آیین نامه انتظامی 
ش��ورای شهر تهران كه به تازگی به تصویب رسیده است، ادامه داد: تاكسیرانی 
اصفهان بر اس��اس مصوبه قبلی خ��ود، تعرفه  جریمه برای رانندگان متخلف را 
مش��خص كرده است. مدیرعامل سازمان تاكس��یرانی شهرداری اصفهان افزود: 
در صورتی كه از فعالیت مس��افربران ش��خصی جلوگیری شود، آلودگی ناشی 
از خودروها نیز به میزان قابل توجهی كاس��ته می ش��ود، چرا كه این خودروها 

آلودگی فراوانی در شهر ایجاد می كنند.

مع��اون اداره كل اوقاف و ام��ور خیریه اصفهان گفت: اساس��نامه مصالي 
اصفهان دست مدیران را براي كار و ساخت و ساز این پروژه بسته و بر همین 
اس��اس این اساس��نامه باید هر چه زودتر تغییر كند. حجت االسالم والمسلمین 
حس��ین اژدري در گفتگو با فارس در اصفهان با اش��اره ب��ه اینکه طبق فتواي 
رهب��ر معظم انقالب، مصلي در هر ش��هر باید زیر نظر نماینده ولي فقیه و امام 
جمعه آن شهر باشد، اظهار داشت: اساسنامه كنوني مصالي اصفهان به گونه اي 
طراحي ش��ده كه حقوق مادام العمر براي اعضاي هیأت  مؤس��س در نظر گرفته 
است. وي با بیان اینکه سند زمین مصالي اصفهان به نام اداره كل اوقاف و امور 
خیریه اس��ت، افزود: اداره كل اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفهان باید نظارت 
كامل بر تمام امور مصلي داش��ته باش��د. وی تصریح كرد: اوقاف از حقوقي كه 
اعضاي هیأت مؤس��س به عنوان حقوق مس��لم خود در نظ��ر گرفته به دادگاه 
ش��کایت كرده است. وي با اش��اره به اینکه ساخت و س��از مصلي نیز باید با 
اداره كل اوقاف باش��د، خاطرنشان كرد: هم اكنون مدیركل اوقاف اصفهان عضو 

هیأت مدیره مصلي است. 
اژدري ب��ا بیان اینک��ه نماینده ولي فقیه باید سرپرس��تي مصلي را به عهده 
بگیرد، بیان داش��ت: معطل ماندن ساخت و ساز مصلي سبب شده تا فرسایش 
ای��ن پروژه آغاز ش��ود، اما باز هم رغبت چنداني در س��اخت ای��ن پروژه در 
مسئوالن دیده نمي شود. وي ادامه داد: اساسنامه مصلي به ثبت رسیده و حقوق 
بسیاري را براي اعضاي هیأت مؤسس آن در نظر گرفته و شکایت اداره اوقاف 

نیز بر اصل و محتویات اساسنامه مصلي بوده است.
وی افزود: این اساس��نامه دست مدیران را براي كار بسته و باید تغییر كند 
و تمام مسئوالن دست به دست هم دهند تا هر چه زودتر این پروژه بزرگ به 
بهره برداري برس��د. وي با بیان اینکه مصلي با این وسعت در اصفهان رها شده 
و م��ردم مجبورند در میدان امام)ره( نماز جمعه را برپا كنند، تصریح كرد: امام 
جمعه اصفهان باید در رأس مصلي حضور داش��ته باش��د و باید با همت ویژه 
مس��ئوالن و فراه��م كردن اعتبار از مراكز فرهنگ��ي و دولت، این پروژه هرچه 

سریع تر به بهره برداري برسد.

مدیركل امور مالیاتی چهارمحال و بختی��اری گفت: 85 درصد از درآمدهای 
عمومی اس��تان را مالیات ها تش��کیل می دهد. به گزارش فارس، بهادر بهمنی در 
نشس��ت شورای اداری این استان ضمن گرامیداش��ت هفته مالیات اظهار داشت: 
درآمده��ای مالیاتی پس از درآمدهای نفتی دومین منبع درآمدی دولت اس��ت كه 
در امر عمران و آبادانی كشور نقش به سزایی دارد. وی با بیان اینکه 85 درصد از 
درآمدهای عمومی استان را مالیات ها تشکیل می دهد، افزود: این موضوع در سفر 
سوم ریاست جمهوری به استان بسیار مورد توجه و یکی از محورهای سخنرانی 
رئیس جمهور قرار گرفت كه این نشان از اهمیت باالی بحث مالیات دارد. بهمنی 
به ماده 104 قانون مالیات های مس��تقیم اش��اره كرد و گفت: طبق ماده 104 قانون 
مالیات های مس��تقیم، دستگاه ها و نهادهای دولتی موظف شده اند تا 0/5 درصد از 
ه��ر قراردادی كه منعقد می كنند به عنوان مالیات به دولت بپردازند. مدیركل امور 
مالیاتی چهارمحال و بختیاری بیش��ترین درآمد مالیاتی را از محل مالیات ادارات 
و نهاده��ای دولتی عنوان كرد و گفت: این در حالی  اس��ت كه بیش از 70 درصد 
درآمدهای مالیاتی استان تکلیفی هستند. بهمنی ادامه داد: رویکرد ویژه و مهمی در 
راستای درآمدهای مالیاتی به وجود آمده كه بر اساس آن پروژه های عظیم ملی و 
استانی مستقر در استان باید در پرداخت مالیات جدیت و همکاری الزم را داشته 
باشند. وی تصریح كرد: باتوجه به اینکه هدف از مالیات توزیع ثروت و درآمد در 
راس��تای اجرای عدالت بوده، برهمین اساس اطالعات ناقصی از برخی از ادارات 
اس��تان در دس��ت است كه این امر همکاری دس��تگاه  مربوطه با مؤدی مالیاتی را 
می طلبد. بهمنی مالیات بر ارزش افزوده را از رویکردهای خوب دولت نهم دانست 
و اف��زود: مالیات بر ارزش افزوده از رویکردهای خوب دولت نهم و گام مهم در 
راس��تای افزایش درآمدهای مالیاتی بوده اس��ت. وی به همکاری خوب اصناف، 
مردم و سایر اقشار در استان در پرداخت به هنگام مالیات اشاره كرد و گفت: نگاه 
حاكم بر استان در پرداخت مالیات نگاه مثبتی است كه باید استان را الگوی نمونه 
در پرداخت به هنگام مالیات حس��اب كنیم. بهمنی اداره كل امور مالیاتی اس��تان 
را دس��تگاهی پیشرو در نظام IT برش��مرد و گفت: بیش از 90 درصد از ادارات 
امور مالیاتی اس��تان مجهز به سیس��تم مکانیزه هستند. وی تصریح كرد: همکاری 
اطالعاتی مدیران كمک ش��ایانی در سهولت جمع آوری مالیات در استان خواهد 
داشت. مدیركل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری مالیات را از منابع مهم درآمد 
دولت برشمرد و گفت: ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی 
دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز كشور در زمینه های گوناگون می شود. بهمنی 
گفت: تغییر و تحول در اقتصاد كش��ور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع 
ثروت و درآمد مس��تلزم بازنگری و تجدیدنظر در انواع مالیات ها و نحوه وصول 
آنهاست. به گفته وی، اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 120 كشور جهان 
نشان دهنده مقبولیت و كارآیی این نظام در فراهم كردن یک منبع درآمد قابل اتکا 
و مطمئن برای دولت ها محسوب می شود. بهمنی به مزایا و ضرورت اجرای این 
مالیات اش��اره كرد و افزود: این مالیات در بسیاری از كشورها ضمن تأمین بیشتر 
عدالت اجتماعی نسبت به سایر مالیات ها و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری 
و تولید به عنوان منبع درآمد جدیدی، در راستای افزایش درآمدهای دولت به كار 

برده شده است.
مدیركل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان كرد: از آنجا كه سیستم 
مالیات بر ارزش افزوده یک سیس��تم خود اجراس��ت و همه مؤدیان نقش مأمور 
مالیات��ی را ایفا می كنند، هزینه وصول آن پایین اس��ت. بهمنی تأكید كرد: مالیات 
ب��ر ارزش افزوده یک منبع درآمد باثبات و در عین حال انعطاف پذیر اس��ت. وی 
ابراز امیدواری كرد؛ با پرداخت مستقیم و غیرمستقیم مالیات و هزینه كردن مازاد 

درآمدها گام اساسی در راستای رشد، توسعه و پیشرفت استان برداشته شود.

مدیرعامل شركت شهرك های صنعتی چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با 
گرامیداش��ت هفته صنعت و معدن 4 واحد تولیدی در شهرك های صنعتی استان به 
بهره برداری رسید. علی باللی در گفتگو با فارس در شهركرد از افتتاح 4 واحد تولیدی 
در ش��هرك های صنعتی این استان در هفته صنعت و معدن خبر داد و اظهار داشت: 
میزان سرمایه گذاری این واحدهای تولیدی افزون بر 49 میلیارد ریال است كه اشتغال 
98 نفر را در ش��هرك های صنعتی در پی دارد. وی افزود: این واحدهای تولیدی در 
شهرك های صنعتی فرخ شهر، بروجن و سامان)2( مستقر هستند كه عمده محصوالت 
آنها شامل اتصاالت گازی، پوشال كولر، نخ فاستونی)مخمل( و مقوا از ضایعات است. 
باللی ادامه داد: به همین مناسبت و به صورت همزمان با اعتباری قریب به 6 میلیارد 
ریال، 7 پروژه زیربنایی در شهرك های صنعتی بروجن، شهركرد، سفیددشت، فرادنبه 
و تخصصی آب لردگان به بهره برداری رسید. مدیرعامل شركت شهرك های صنعتی 
چهارمحال و بختیاری به مهم ترین طرح های اجرایی در بخش زیربنایی شهرك های 
صنعتی استان اشاره كرد و افزود: تهیه و اجرای زیرسازی و آسفالت بخشی از معابر 
و تهیه و اجرای بخشی از شبکه توزیع برق 20 كیلو ولت هوایی در شهرك صنعتی 
بروجن با اعتباری بالغ بر 220 میلیون تومان، احداث س��ر درب ورودی در شهرك 
صنعتی شهركرد با اعتباری بالغ بر 140 میلیون تومان از مهم ترین این پروژه ها به شمار 
م��ی رود. باللی ابراز امیدواری كرد: با لحاظ رویکرد مثبت دولت در راس��تای ایجاد 
بسترهای الزم برای سرمایه گذاری در زمینه های تولیدی، تعریف و اجرای پروژه های 
زیربنایی در شهرك های صنعتی چهارمحال و بختیاری در سال جاری نیز تدوام داشته 
باشد. وی با بیان اینکه 27 شهرك و ناحیه صنعتی مصوب در سطح استان وجود دارد، 
گفت: با توجه به تعداد شهرهای موجود استان، به طور متوسط هر شهر دارای یک 

شهرك یا ناحیه صنعتی است.
مدیرعامل ش��ركت شهرك های صنعتی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این در 
حالی  اس��ت كه در قیاس ملی نیز 3/5 درصد از مس��احت كل ش��هرك ها و نواحی 
صنعتی كش��ور در این اس��تان قرار دارد كه با لحاظ مس��احت یک درصدی استان، 
3/5 برابر سهم مساحتی استان برآورد می شود. وی ضمن تشریح وضعیت اعتبارات 
ش��ركت شهرك های صنعتی استان، گفت: اعتبارات عمرانی هزینه شده این شركت 
در دولت نهم 11 برابر اعتبارات عمرانی هزینه ش��ده از بدو تأس��یس تا سال 1384 
بوده و اعتبارات ملی و منابع داخلی طی دولت نهم، به ترتیب 2/5 و 2 برابر مدت 
مشابه قبل ارزیابی شده است. باللی ادامه داد: وضعیت شركت شهرك های صنعتی 
چهارمحال و بختیاری از نظر رتبه كشوری در زمینه های مختلف در محدوده هفتم تا 
یازدهم متغیر است و به عنوان مثال در زمینه گازرسانی به شهرك ها و نواحی صنعتی، 

این استان در رتبه هفتم قرار دارد.

در راستای تکریم مسافر صورت گرفت
اجرای دستورالعمل انضباطی 

ناوگان تاکسيرانی اصفهان

مدیرعامل تاکسیراني اصفهان:
تندر 90 در ناوگان تاکسيراني 

جايگزين پرايد مي شود

معاون اداره کل اوقاف اصفهان:
اساسنامه مصالي اصفهان 

دست مسئوالن را بسته است

مدیرکل امور مالیاتي چهارمحال و بختیاري:
85 درصد درآمدهاي عمومي 

چهارمحال و بختياري از ماليات است

بهره برداری از4 واحــد توليــدي 
در چهــارمحــال و بختياري 

تا دوهفته آینده

ممنوعیت تردد مــوتورسیکلت در چهــارباغ

استاندار: 

عزل مدیران بانکي در صورت عدم حمایت از صنایع 

شهرکــرد، رتبــه نخست در توسعــه راه را دارا است

 ادامه از صفحه اول 
است كه دامدار باید بتواند از تسهیالت بانکی با بهره كم برای خرید علوفه  
استفاده كند، اما در این زمینه دامداران مشکالت زیادی دارند.وی تأكید كرد: با 
توجه به اینکه جمعیت رو به افزایش اس��ت و نیاز گوش��تی بیشتری داریم باید 
نیاز ها و مشکالت دامداران برطرف شود و برای درازمدت سرمایه گذاری كنیم. 
هیبتیان از آماده س��ازی كش��تارگاه صنعتی استان خبر داد و گفت: این كشتارگاه 
با ظرفیت 2 هزار رأس گوس��فند و 200 رأس گام با سرمایه گذاری 15 میلیارد 
تومان آماده كش��تار اس��ت. وی افزود: زمانی كه كشتارگاه را تأسیس می كردند 
سیاس��ت گذاری پش��تیبانی دام تغییر كرد و كش��تارگاه كه به منظور جلوگیری 
از آلودگی و حفظ محیط زیس��ت و تأمین گوش��ت س��الم احراز شده بوده به 
صورت مجدانه پیگیری نش��د. معاون امور دام س��ازمان جهاد كش��اورزی 
چهارمحال و بختیاری به مزیت های كش��تارگاه صنعتی اشاره كرد و افزود: 
اگر كش��تار در كش��تارگاه صنعتی انجام ش��ود، تبدیل به ضایعات می ش��ود و 

گوشت به صورت تفکیک شده و تاریخ بندی شده به فروش می رود.
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آگهی مزایده
168/ ت/ 4 پرونده اجرایی كالسه: 2/825-30948

شش دانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان پالك شماره 56 فرعی از 5643 اصلی 
باقیمانده واقع در طبقه س��وم به مس��احت 125/83 مترمربع و پیشروی فضای 
كوچ��ه 1/34 مترمربع جمع��ًا 127/17 مترمربع به انضمام ش��ش دانگ اعیانی 
انب��اری قطعه س��وم تفکیکی واقع در زیرزمین به مس��احت 13/56 مترمربع و 
ش��ش دانگ اعیان��ی پاركینگ قطعه اول تفکیکی به مس��احت 12/50 مترمربع 
با قدر الحصه از عرصه مش��اعی و مش��اعات واقع در بخش 3 ثبت اصفهان به 
آدرس: اصفه��ان خیابان احمدآباد خیاب��ان میراحمدیان، كوی ملکیها پالك 16 
كدپستی 84199-81556 كه سند مالکیت آن در صفحه 529 دفتر 172 امالك 
ذیل شماره ثبت 37650 و با شماره چاپی 197516 سری الف 85 ثبت و صادر 
ش��ده است با حدود آپارتمان: ش��ماالً در 13 قسمت كه دوم و هشتم غربی و 
چهارم و دهم قوس��ی شکل و شش��م ودوازدهم شرقی است به طولهای 1/37 
و 0/16 و 0/20 و 2/10 و 0/20 و 0/16 و 2/15 و 0/16 و 0/20 و 2/10 و 
0/20 و 0/16 و 1/48 متر پنجره و دیواریس��ت به فضای كوچه ش��رقًا اول به 
طول 4/74 متر دیواریست به فضای پالك 5643/30 دوم در 5 قسمت كه اول 
جنوبی و سوم و پنجم شمالی است به طولهای 4/42 و 3/26 و 1/46 و 0/51 
و 2/96 متر درب و دیواریست به راه پله و آسانسور مشاعی سوم به طول 5/91 
متر دیوار به دیوار پالك 5643/30 جنوبًا به طول 10 متر پنجره ودیواریس��ت 
به فضای حیاط مش��اع غربًا ب��ه طول 14/30 متر دیواریس��ت به فضای قطعه 
65 تفکیکی، دوم حدود انباری: ش��ماالً اول به طول 3/20 متر دیواریس��ت به 
تحتانی عرصه مشاعی شرقًا اول به طول 1/23 متر درب و دیواریست به راهرو 
مش��اعی انباریها دوم در دو قس��مت كه اول جنوبی اس��ت به طولهای 0/88 و 
4/14 متر دیواریست اش��تراكی با انباری قطعه 4 تفکیکی جنوبًا به طول 2/34 
متر دیواریس��ت به تحتانی عرصه مش��اعی غربًا به طول 5/35 متر دیواریست 
به تحتانی قطعه 15 تفکیکی، س��وم حدود پاركینگ: ش��ماالً به طول 2/50 متر 
خط مفروض اس��ت به راهرو مشاعی شرقًا به طول 5 متر خط مفروض است 
به راهرو مشاعی جنوبًا به طول 2/50 متر خط مفروض است به راهرو مذكور 
غرب��ًا ب��ه طول 5 متر خط مفروض اس��ت به راهرو مذك��ور و حقوق ارتفاقی 
طبق قانون تملک آپارتمانهاس��ت. كه طبق نظر كارشناس رسمی پالك فوق به 
صورت یک دس��تگاه آپارتمان سه خوابه با مساحت 127/17 مترمربع واقع در 
طبقه س��وم یک مجتمع مس��کونی پنج واحدی است اعیانی مجتمع با اسکلت 
بتنی- س��قف تیرچه بلوك- نمای آجری- دیواره پله ها سرامیک- پنجره های 
خارج آلومینیوم- آسانس��ور و داخل آپارتمان با كف سرامیک- پالستر داخلی 
گچ و بعضًا MDF- آشپزخانه اپن با كابینت MDF كاشی و سرویس ایرانی 
می باش��د- سیس��تم تهویه آن ش��وفاژ و پکیج و كولر آبی است كه رادیاتورها 
و پکیج هنوز نصب نش��ده اس��ت. آپارتمان دارای انش��عاب آب و برق و گاز 
می باش��د. ملکی خانم زهرا شمس كوپائی كه طبق سند رهنی شماره 9882-

88/5/1 و 10570-88/10/12 دفترخان��ه 152 اصفه��ان در رهن آقای عطاءاله 
رضائی واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 89/5/18 در اداره 
اجرای اس��ناد رس��می اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- چهار راه 
اول س��مت چپ به مزایده گذارده می ش��ود. مزایده از مبلغ پایه یک میلیارد و 
یکصد و چهل و چهار میلیون و پانصد و س��ی هزار ریال شروع و به هر كس 
خریدار باش��د به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذكر است 
پرداخ��ت بده��ی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق 
اشتراك و مصرف در صورتی كه مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاری��خ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم ش��ده یا نش��ده باش��د به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
مزای��ده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 89/4/15 درج و منتشر می گردد و در صورت 

تعطیلی روز مزایده به روز بعد موكول می گردد.
م الف/ 4743              اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
187/ت/4 كالسه پرونده: 23/89 ح/4

وقت رسیدگی: 89/6/20 – ساعت 11:30
خواهان: آستان قدس رضوی نمایندگی اصفهان خوانده:  قاسم صادقی  

خواس��ته: ابطال رأی 1479-79/4/12 و ابطال پالك 742 مجزی ش��ده از 87 
فرعی از 29 اصلی 

 خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسیدگی به 
ش��عبه چهارم حقوقی اصفهان ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده به 

علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان از تاریخ 
نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر 

باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند. 
م الف/ 4934                     مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی اصفهان

آگهی ابالغ وقت دادرسی
188/ت/4 كالسه پرونده: 946/88 ح/4

وقت رسیدگی: 89/6/20 – ساعت 12:30 
خواهان: آستان قدس رضوی نمایندگی اصفهان  خوانده: درویشعلی مهدوی   
خواسته: ابطال رأی 579-88/7/19 حل اختالف اداره ثبت و ابطال سند پالك 
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 خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسیدگی به 
ش��عبه چهارم حقوقی اصفهان ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده به 
علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
كثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خواندگان از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف 
ی��ک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی 

حضور بهمرساند. 
م الف/ 4936           مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ 
189/ت/4 خواهانها فاطمه، زهره، علی، محمدحس��ین، پوران، عزت الملوك، 
عفت و ایران شهرت همگی حقوقی و انسیه اعتباریان با وكالت آقایان هدایت 
اله صادقی نژاد و عباسعلی شبانی دادخواستی بطرفیت خواندگان نادر و شهال 
بحرینی، حسین آقایی شركت مدرن اسلوب، حسن ملک زاده، قاسم نیکخواه، 
مهدی كریمی، س��یمین سیداسکندانی، فرشته امامی، ش��یال و شیما موجوانی، 
ش��ركت عمران بهارستان و اداره ثبت اس��ناد و امالك بخواسته ابطال اسناد و 
نقل و انتقال بر روی پالك ثبتی 2248/9 بخش 6 اصفهان واقع در مرق گچی 
الزام به تنظیم س��ند رسمی و خلع ید و قلع و قمع مستحدثات به شعبه چهارم 
دادگاه حقوقی اصفهان ارائه كه به كالس��ه 339/89 ح/4 ثبت و وقت رسیدگی 
برای مورخه 89/6/16 س��اعت 11 صبح تعیین و آدرس همه خواندگان به غیر 
از س��یمین سید اسکندانی شركت عمران بهارستان و اداره ثبت اسناد و امالك 
مجه��ول المکان اعالم نموده اند لذا مراتب در اجرای ماده 73 قانون آ.د.م یک 
نوب��ت در یکی از جراید كثیراالنتش��ار اصفهان درج و آگه��ی و به خواندگان 
مجهول المکان ابالغ می گردد ضمن حضور در جلسه رسیدگی برای دریافت 
نسخ ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه مراجعه نمایند واال وقت رسیدگی 
و دادخواس��ت و ضمائم ابالغ شده محس��وب و دادگاه غیابًا رسیدگی و اتخاذ 

تصمیم خواهد نمود.
م الف/ 4930           مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

آگهی احضار
 190/ت/4  نظر به اینکه خانم منصوره روان برزین و مریم كشاورزی شکایتی 
علیه خانم فرحش��اد قالیان پور فرزن��د حبیب مبنی بر اتهام كالهبرداری مطرح 
نموده كه پرونده آن به كالس��ه 890381 ثبت این ش��عبه و وقت حضور ظرف 

یک ماه پس از انتش��ار آگهی می باش��د با توجه به مجهول المکان بودن متهم 
حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرس��ی كیفری مراتب ی��ک نوبت در یکی از 
روزنامه های كثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت به عمل 
می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 

احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف/ 4931 مدیر دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 اصفهان

آگهی احضار
 191/ت/4  نظر به اینکه خانم مریم پزش��کی بوكالت از ش��ركت نگین معادن 
احیاء ش��کایتی علیه خانم فاطمه ش��یرازی باصری فرزند علی��ار مبنی بر اتهام 
جعل و اس��تفاده از س��ند جعلی مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 890363 
ثبت این ش��عبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتش��ار آگهی می باش��د 
با توجه به مجهول المکان بودن متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرس��ی 
كیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های كثیراالنتش��ار طبع و نشر می 
ش��ود و از متهم مذكور دعوت به عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در ص��ورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف/ 4932 مدیر دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 اصفهان

آگهی ابالغ
200/ ت/ 4 شماره دادنامه: 8909970351500286

شماره پرونده: 8809980351501164 شماره بایگانی شعبه: 881164
خواهان: آقای اس��ماعیل همتی با وكالت آقای محمد علی مظفری به نش��انی 
خمینی شهر خیابان بوعلی باالتر از بیمارستان نرسیده به گل فروشی ساختمان 

میردامادی طبقه 2
خوانده: آقای محسن مظاهری فرزند حسین مجهول المکان خواسته: مطالبه 

گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی 
می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقای اس��ماعیل همتی ب��ا وكالت آقای محمدعلی مظفری 
به طرفیت آقای محسن مظاهری به خواسته مطالبه مبلغ پانصد و چهل میلیون 
ریال و خس��ارات دادرسی به اس��تناد چکهای 678408-88/6/1 و 678412-

88/10/1 نظر به اینکه مستندات ابرازی خواهان كه مصون از تعرض و تکذیب 
خوانده باقی مانده داللت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
دارد و خوان��ده دفاعی كه بی اعتباری مس��تندات خواه��ان و برائت ذمه خود 
را ثابت س��ازد ارائه ننموده اس��ت دعوی خواهان مقرون به صحت تشخیص 
و مس��تنداً به م��واد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی خوانده به 
پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواس��ته و مبلغ ده میلیون و هفتصد و پنجاه و 
ی��ک هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت حق الوكاله وكیل طبق تعرفه 
قانونی در حق خواهان محکوم می گردد. در زمان اجرای حکم خسارت تأخیر 
تأدیه چکها از تاریخ سررس��ید چکها لغایت زمان اجرای حکم وفق ش��اخص 
ج��دول اع��داد تورمی بانک مركزی محاس��به و از محکوم علی��ه وصول و به 
محکوم له ایصال خواهد شد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل اعتراض در این دادگاه و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 

خواهی است.
م الف/ 4814                                                                   سراج- رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
201/ ت/ 4 شماره دادنامه: 8909970352700320

شماره پرونده: 8809980359800055 شماره بایگانی شعبه: 881233
ش��اكی: آقای قاسم رضوانی به نش��انی زینبیه ایستگاه باطون سلمان بن الهامی 

نژاد )فرعی اول دست راست منزل روبرو دست چپ(
متهم: آقای سعید امینی مجهول المکان اتهام: ضرب و جرح عمدی 

گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی 
می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص ش��کایت آقای قاسم رضوانی نیک آبادی فرزند حسین علیه آقای 
سعید امینی )ظاهراً فرزند محمد( و دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با قداره 
دادگاه با توجه و بررس��ی اوراق پرونده تحقیقات انجام شده شکایت شاكی و 
نظر به اینکه ش��اكی دلیل محکمه پس��ندی جهت اثبات بزه یاد شده به دادگاه 
ارائه ننموده اس��ت و در جلسات دادگاه حاضر نگردیده و شکوائیه خویش را 
پیگیری ننموده است و با توجه به اینکه دادگاه مورد را از موارد لوث تشخیص 
داده و قرار اتیان س��وگند ش��اكی را صادر نموده و به وی ابالغ صورت گرفته 
ولی در عین حال در دادگاه حاضر نگردیده و اتیان س��وگند بعمل نیاورده لهذا 
دادگاه نظ��ر به مراتب و فقد ادله اثباتی الزم و كافی و عدم احراز بزه مس��تنداً 
به اصل 37 قانون اساس��ی جمهوری اس��المی ایران و حاكمیت و اقتضاء اصل 
برائ��ت حکم ب��ر برائت متهم موصوف الذكر را ص��ادر و اعالم می گردد رأی 
صادره حضوری و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در 

محاكم تجدیدنظر مركز استان )اصفهان( می باشد. 
م الف/ 4815         ذبیحی- رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

آگهی ابالغ
202/ ت/ 4 شماره دادنامه: 8909970354400278

شماره پرونده: 8809980365100437 شماره بایگانی شعبه: 881014
متهم: آقای محمدرضا شاهنگیان به نشانی مجهول المکان

اتهام: ایراد صدمه بدنی غیر عمدی 
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 

زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خص��وص اتهام آقای محمدرضا ش��اهنگیان فرزند هدای��ت اهلل دایر بر بی 
احتیاط��ی در ام��ر رانندگی منتهی ب��ه ایراد صدمه بدن��ی غیرعمدی )از حیث 
جنبه عمومی بزه(، موضوع كیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان با توجه به شکایت اولیه شاكی )خانم محبوبه گندلی(، گواهی پزشکی 
قانونی، نظریه افس��ر كارش��ناس فنی تصادفات و كارشناس رسمی دادگستری 
در امور وس��ائط نقلیه موتوری و س��ایر قرائن و امارات موجود و منعکس در 
پرونده وقوع و انتساب بزه معنونه به متهم مذكور محرز و مسلم می باشد فلذا 
به اس��تناد ماده 717 قانون مجازات اسالمی با رعایت بند ماده 3 قانون وصول 
برخ��ی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مورد معین مصوب 1372/12/28 
مجلس شورای اسالمی وی را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع 
صن��دوق دولت محکوم و اعالم م��ی دارد. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی 
ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاكم محترم تجدیدنظر اس��تان 

اصفهان می باشد.
م الف/ 4816       خدابنده- رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

 
آگهی ابالغ

203/ ت/ 4 شماره دادنامه: 8909970351000108
شماره پرونده: 8809980351000872 شماره بایگانی شعبه: 880873

خواهان: آقای س��عید آجودانیان به نش��انی چهارراه نورباران كوچه درفش پ 
108 ط 2 خوانده: آقای علی اصغر سعیدی به نشانی مجهول المکان 

خواسته: مطالبه طلب
گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی 

می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای س��عید آجودانیان بطرفیت آقای علی اصغر س��عیدی 
بخواس��ته مطالبه مبلغ 445/000/000 ریال به موجب 5 فقره چک به ش��ماره 
385953-87/12/26 و 955-87/12/16 و 960-88/1/25 و 969-88/1/30 و 
972-87/12/27 بانک ملت نظر به اینکه رونوشت مصدق چک و گواهی عدم 
پرداخ��ت بانک محال علیه و بقاء اصول و مدارك در ید خواهان مؤید صحت 
ادعای خواهان می باش��د و خوانده از طریق نشر آگهی دعوت لکن در محضر 

دادگاه حض��ور نیافته و دفاعی بعمل نیاورده اس��ت. ل��ذا دعوی خواهان ثابت 
تش��خیص و مس��تنداً به مواد 314 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی تبصره الحاقی به م��اده 2 قانون چک خوانده به پرداخت 
اصل خواس��ته به انضمام مبلغ هزینه دادرس��ی و نیز پرداخت خسارت تأخیر 
تأدیه برمبنای نرخ تورم شاخص بانک مركزی از تاریخ چک تا وصول محکوم 
ب��ه در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی است.
م الف/ 4817        اصالنی- رئیس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
204/ ت/ 4 شماره دادنامه: 8909970351000109

شماره پرونده: 8809980351000873 شماره بایگانی شعبه: 880874
خواهان: آقای س��عید آجودانیان به نشانی خ بزرگمهر چهارراه نورباران كوچه 

درفش پ 108 ط 2
خوانده: آقای رضا دهکار به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه طلب

گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی 
می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقای س��عید آجودانیان بطرفیت آقای رضا دهکار بخواسته 
مطالب��ه مبل��غ 260/000/000 ری��ال به موج��ب 2 فقره چک به ش��ماره های 
784025-87/10/20 و 784020-87/10/10 بانک سپه نظر به اینکه رونوشت 
مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و بقاء اصول مدارك در 
ید خواهان مؤید صحت ادعای خواهان می باشد و خوانده از طریق نشر آگهی 
دع��وت لکن در محضر دادگاه حضور نیافته و دفاعی بعمل نیاورده اس��ت لذا 
دعوی خواهان ثابت تش��خیص و مستنداً به مواد 314 قانون تجارت و 198 و 
515 و 519 قانون آئین دادرس��ی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک 
خوانده به پرداخت اصل خواسته به انضمام مبلغ هزینه دادرسی و نیز پرداخت 
خسارت تأخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم شاخص بانک مركزی از تاریخ چک تا 
تاریخ وصول محکوم به در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی 

و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی است. 
م الف/ 4818        اصالنی- رئیس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

رونوشت آگهی حصر وراثت
208/ت/4 خانم راضیه سمیعی زفرقندی دارای شناسنامه شماره 1585 به شرح 
دادخواس��ت به كالسه 168/89 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده كه شادروان علی حبیبی نسرانی بشناسنامه 128 در 
تاریخ 86/10/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 
1- مریم حبیبی نسرانی به ش ش 134 فرزند متوفی

2- شهین حبیبی نسرانی به ش ش 6 فرزند متوفی
3- مبینا حبیبی نسرانی به ش ش 1230081100 فرزند متوفی
4- امید حبیبی نسرانی به ش ش 1230072128 فرزند متوفی

5- فاطمه حبیبی نسرانی به ش ش 185 فرزند متوفی 
6 – راضیه سمیعی زفرقندی به ش ش 1585 همسر متوفی و الغیر.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید 
تا هر كس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف/ 303    مرادی – رئیس شعبه  دوم شورای حل اختالف حقوقی نطنز   

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
219/ ت/ 4 تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 50/2216 واقع 
در آله آباد بخش یک ثبتی ش��هرضا مف��روزي از 50/565 كه طبق پرونده ثبتي 
بنام آقاي محمدرضا شیراني زاده فرزند محمد درجریان ثبت است بعمل نیامده 
اینک طبق تبصره 5 و 4 ماده 148 اصالحي قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز 1389/5/17 س��اعت 8 صبح درمحل شروع 
وبعمل خواهد آمد. لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی 
گردد كه در روز و س��اعت مقرر درمحل حضور یابن��د. اعتراضات مجاورین 
وصاحب��ان امالك مطاب��ق ماده 20 قان��ون ثبت ازتاریخ تنظی��م صورتمجلس 
تحدیدی ت��ا 30 روزپذیرفته خواهدش��د و طبق تبصره 2 م��اده واحده قانون 
تعیی��ن تکلیف پرون��ده های معترضی ثبت، معترض می بایس��ت ظرف مدت 
یکماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواست 
را ازمرج��ع ذیص��الح قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز 
تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نش��ده گ��ردد تحدید حدود در روز بعد از 

تعطیل انجام خواهدشد.
م الف/ 235                       میرمحمدی- رئیس ثبت اسنادوامالك شهرضا 
 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
220/ ت/ 4 تحدی��د حدود شش��دانگ یکباب خانه پالك ش��ماره 50/2209 
واقع در آله آباد بخش یک ثبتی شهرضا كه طبق پرونده ثبتي بنام خانم سوزان 
اعتض��اد فرزند محمد درجریان ثبت اس��ت بعمل نیامده اینک طبق تبصره 5 و 
4 م��اده 148 اصالحي قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز 1389/5/17 س��اعت 8 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد. 
لذا به موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد كه در روز و 
ساعت مقرر در محل حضوریابند. اعتراضات مجاورین وصاحبان امالك مطابق 
م��اده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجل��س تحدیدی تا 30 روزپذیرفته 
خواه��د ش��د و طبق تبصره 2 م��اده واحده قانون تعیین تکلی��ف پرونده های 
معترضی ثبت، معترض می بایس��ت ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت را ازمرجع ذیصالح قضایی اخذ 
و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی 

نشده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهدشد.
م الف/ 238                                                                             میرمحمدی- رئیس ثبت اسناد و امالك شهرضا 
 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
221/ ت/ 4 تحدی��د حدود شش��دانگ یکباب خانه پالك ش��ماره 50/2208 
واقع در آله آباد بخش یک ثبتی ش��هرضا مفروزي از 50/565 كه طبق پرونده 
ثبتي بنام آقاي حس��نعلي ترابي فرزند عبدالرحیم وغیره درجریان ثبت اس��ت 
بعم��ل نیامده اینک طبق تبصره 5 و 4 م��اده 148 اصالحي قانون ثبت وبرطبق 
تقاض��ای نامبرده تحدید حدود مل��ک مرقوم در روز 1389/5/17 س��اعت 8 
صبح درمحل ش��روع وبعمل خواهدآمد. لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین 
ومجاوری��ن اخطارمی گردد كه در روز و س��اعت مقرر در محل حضور یابند. 
اعتراضات مجاورین وصاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورتمجل��س تحدی��دی تا 30 روز پذیرفته خواهدش��د و طبق تبصره 2 ماده 
واح��ده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایس��ت 
ظرف مدت یکماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم 
دادخواس��ت را ازمرجع ذیصالح قضایی اخ��ذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا 
چنانچ��ه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نش��ده گردد تحدیدحدود در 

روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد.
م الف/ 236                     میرمحمدی- رئیس ثبت اسناد و امالك شهرضا 

 آگهی احضار
223/ ت/ 4 چ��ون آقای احمد مارانی و خانم زهرا باقری ش��کایتی علیه آقای 
علی معینی مبنی بر بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمات بدنی غیرعمدی 
مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 890391 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی 
ب��رای روز 89/6/9 س��اعت 9 صبح تعیین ش��ده نظر به اینک��ه متهم مجهول 
المکان میباش��د لذا حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرس��ی كیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های كثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم 
مذكور دعوت به عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و 
 در ص��ورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و تصمی��م مقتضی اتخاذ 

خواهد شد.
م الف/ 4922              مدیر دفتر شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

 آگهی احضار
224/ ت/ 4 چون آقای محس��ن مهرس��اب با وكالت اكبر نصرآزادانی شکایتی 
علی��ه آقای ادریس عمر زهی فرزند ابراهیم مبن��ی بر بی احتیاطی در رانندگی 
منجر به ایراد صدمه غیرعمدی مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 890395 
ك 108 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 89/6/9 س��اعت 11 صبح 
تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 115 قانون 
آئین دادرس��ی كیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های كثیراالنتش��ار 
طبع و نش��ر می شود و از متهم مذكور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی 
در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
م الف/ 4923              مدیر دفتر شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

 
آگهی احضار

225/ ت/ 4 چ��ون 1- نازی��ال لطفی��ان 2- نرگس رس��تگاری 3- زهرا مؤمنی 
4- ایران وفائی 5-  آقای رامین ثالثی 6- هدی مؤمنی 7- سیدارسالن صالحی 
8- صدیقه س��المی 9- كبری مؤمنی ش��کایتی علیه آقایان 1- مس��عود امامی 
كوهپایه 2- ش��هرام ذرافش��ان مبنی بر اخالل در نظام اقتصادی كش��ور مطرح 
نموده كه پرونده آن به كالسه 890365 ك 121 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی 
برای روز 89/6/17 س��اعت 10 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان میباش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی كیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های كثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از 
متهم مذكور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود 
و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد شد.
م الف/ 4924    توكلی- مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

 
آگهی ابالغ وقت دادرسی

226/ ت/ 4 كالسه پرونده: 890175 ح/ 1
وقت رسیدگی: 89/6/27 ساعت 11 صبح

خواهان: صندوق پس انداز و قرض الحسنه انصار المجاهدین
خوانده: سهیال كریمی خواسته: مطالبه

خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسیدگی به 
ش��عبه اول ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشار آگهی می 
ش��ود تا خوانده قبل از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف ی��ک ماه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند.
م الف/ 4925              مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
آگهی احضار

227/ ت/ 4 چون آقای غالمحسین صباغی نیا - اصغر كاوه فرزند علی شکایتی 
علی��ه آقای بهرام مصری پور و رضا مصری پور مبنی بر ضرب و جرح عمدی 
مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 890113 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی 
برای روز دوشنبه 89/6/22 ساعت 10/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی كیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های كثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و 
از متهم مذكور دعوت به عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر 
ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد شد.
م الف/ 4926   جزینی - مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
 

آگهی ابالغ
229/ ت/ 4 شماره دادنامه: 8909970353400403

شماره پرونده: 8809980358700738 شماره بایگانی شعبه: 890032
ش��اكی: آقای میثم اس��دی به نش��انی اصفهان- خ كاوه- خ 15 خرداد- كوچه 

امین- پالك 428
متهم: آقای محمدعلی عسکری به نشانی مجهول المکان

اتهام ها: 1. ایراد جرح عمدی با چاقو 2. مزاحمت بانوان
گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت بصدور رأی 

می نماید.
رأی دادگاه

در خص��وص اتهام متهم بنام آقای محمدعلی عس��گری دائر بر ایراد ضرب و 
جرح عمدی با چاقو حس��ب شکایت مصدوم بنام آقای میثم اسدی و گواهی 
پزشکی قانونی و گزارش مأمورین انتظامی و اظهارات مطلعین و متواری شدن 
متهم بزه انتس��ابی محرز و مس��لم میباشد و مستنداً به مواد 480 و 481 و 614 
قانون مجازات اسالمی متهم مذكور 1- بابت جراحت در حد دامیه باالی گونه 
چپ و دامیه سر كف دست راست و دامیه شست دست راست در مجموع به 
چه��ار صدم دیه كامل 2- بابت ارش نقص زیبایی ایجاد ش��ده بر اثر بریدگی 
گون��ه چپ به یک درصد دیه كامل در حق آقای میثم اس��دی ظرف مدت دو 
س��ال از تاری��خ وقوع جرم مورخ 1388/6/1 من ب��اب جنبه عمومی با عنایت 
ب��ه اینکه جرمهای مذكور با جس��م برنده )چاقو( ب��وده و جهت جلوگیری از 
بی��م تجری مرتکب با دیگران به تحمل ش��ش ماه حبس محکوم میگردد. رأی 
صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه 
و س��پس ظرف م��دت 20 روز پس از ابالغ قابل اعت��راض در محاكم محترم 

تجدیدنظر مركز استان اصفهان میباشد.
م الف/ 4921         مرادی- رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

 
آگهی ابالغ

230/ ت/ 4 شماره دادنامه: 8809970354001178
شماره پرونده: 8609980364700009 شماره بایگانی شعبه: 880808

شاكی: علی نظر علی زمانی سردارآبادی به نشانی كرمانشاه شهرستان صحنه روستای 
شیخ آباد علیا منزل پدری

متهمین: 1. آقای مهران زالکی به نشانی مجهول المکان 2. آقای رسول فتحی جمالیان 
به نشانی تهران پارس خ جشنواره- مهران سحر شمالی كوچه بهارك پ 24

اتهام: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
زیر مبادرت بصدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص اتهام 1. آقای رس��ول فتحی جمالیان با وكالت خانم روشنک صادقی 
وكیل دادگس��تری 2. مهران زالکی )ذالکی( دائر بر عدم رعایت نظامات و مقررات 
منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در حین انجام كار هر كدام به میزان یک سوم 
تقصیر دادگاه با توجه به محتویات پرونده، كیفرخواست صادره از دادسرای عمومی 
و انقالب اصفهان، ش��کایت ش��اكی بنام آقای علی نظر علی زمانی س��ردارآبادی، 
گزارش مرجع انتظامی، نظریه هیأت سه نفره كارشناسان رسمی دادگستری، اقاریر 
وكیل متهم ردیف اول، عدم حضور متهم ردیف دوم با وصف ابالغ از طریق نشر 
آگهی و عدم ارسال الیحه از سوی وی، گواهی پزشکی قانونی و با عنایت به سایر 
قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز دانسته مستنداً به مواد 294، 
تبص��ره 3 م��اده 295، 302، 442، 480، 367، 495، 496 و 365 از قان��ون مجازات 
اسالمی متهمین موصوف را بالسویه به پرداخت یک سوم دیات ذیل در حق شاكی 
محکوم می نماید و دیات مذكور عبارتند از هجده درصد دیه كامل بابت شکستگی 
استخوانهای درشت نی و نازك نی ساق پای راست كه بدون عیب بهبود یافته اند 
و دامیه س��ر در سمت راست بعنوان دیه مقدره و سه درصد دیه كامل بعنوان ارش 
الجنایه آسیب نسوج نرم اطراف محل شکستگی ضمنا میزان تقصیر متهمین برخالف 
نظر كارشناسان اصالح شده چرا كه مطابق ماده 365 قانون مجازات اسالمی در جمع 
اسباب بایستی میزان تقصیر و میزان دیه مساوی باشد. همچنین با توجه به اینکه جنبه 
عمومی بزه را جانش��ین محترم دادستان در كیفرخواست خواستار نشده است این 
مرجع مواجه با تکلیفی نیست رأی صادره در خصوص متهم ردیف اول حضوری 
محسوب و قطعی است راجع به متهم ردیف دوم غیابی محسوب ظرف ده روز پس 

از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضاء مهلت مزبور قطعی است.
م الف/ 4913            ابواسحقی- رئیس شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
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شماره بلوک- ملک- ردیف
آپارتمان برنده

منطقه 
شهرداری

یک16 -1101457

یک30 -1 -2101090

یک134 -3101171

دو26 - 4102646

دو81 - 5102125

دو50 - 6102396

سه33 -7103060

سه1 -34 -8103279

سه51 - 9103595

چهار31 - 10104371

چهار20 -10 - 11104708

چهار6 -114 - 12104131

پنج4 - 35 - 105508 13

پنج16 - 105052 14

پنج6 -15105242

شش3 - 6 -16106450

شش28 - 17106127

شش2 - 40 - 18106292

هفت5 - 38 - 19107497

هفت20 - 20207601

هفت42 -21107134

شماره بلوک- ملک- ردیف
آپارتمان برنده

منطقه 
شهرداری

هشت10 -3 -22308902

هشت74 - 23108485

هشت13 - 24108893

نه23 - 25109218

نه9 - 261090574

نه5 - 27109086

ده191 - 28210076

ده116 - 29110268

ده5 - 30110616

یازده25 - 31111888

یازده14 - 32111232

یازده20 - 33111591

دوازده3 - 7 - 34112087

دوازده1 - 35112284

دوازده1 - 17 -36112601

سیزده143 - 37113728

سیزده2- 38213019

سیزده7 - 39313260

چهارده19 - 40114967

چهارده4 - 41214979

چهارده5 - 42114638

شماره بلوک- ملک- ردیف
آپارتمان برنده

منطقه 
شهرداری

یک38 - 1101371

یک51 - 2101473

یک84 - 3101018

یک5 -14 -4101061

یک5 - 5101084

یک5 -10 - 101104 6

یک18 - 7101131

یک54 - 8101158

یک4 - 44 - 9101188

یک13 - 10101297

دو54 - 11102160

دو26 - 12102224

دو9 - 13102313

دو66 - 14102420

دو24 - 15102474

دو4 -284 - 16102515

دو6 - 17102647

دو12 - 18102014

دو59 - 19102045

دو10 - 20102095

سه225 - 21103245

سه1 - 22103344

سه5 - 23103412

سه76 - 24103505

سه90 - 25103609

سه10 - 1 - 26103761

سه22 - 27103843

سه71 - 28103051

سه24 - 29103105

سه3 - 14 - 30103153

چهار25 - 31104129

چهار13 - 32104192

چهار15 - 33104256

چهار13 - 34104335

چهار65 - 35104444

چهار24 - 36104532

چهار1 - 37104605

چهار3 - 9 - 38104725

چهار279 - 39104944

چهار164 - 40104069

پنج8 - 41105028

پنج12 -92 - 42105091

پنج132 - 43105133

پنج76 - 44105179

پنج2 -233 - 45105276

پنج65 - 46105342

پنج19 - 47105428

پنج11 - 48105513

پنج3 - 49205401

پنج99 - 1 - 50205672

شش58 - 51106342

شش1 -17 -52106386

شش8 - 53106435

شش461 - 6 - 54106482

شش51 - 55106018

شش2 -17 - 56106089

شش2 - 66 - 57106140

شش13 - 58106180

شش2 -73 - 59106250

شش82 - 60106291

هفت20 -12 - 61107498

هفت9 - 62207158

هفت46 - 63207257

هفت21 -81 - 64207517

هفت5 - 65207689

هفت28 - 66107005

هفت4 -67107093

هفت74 -68107176

هفت2 - 69107298

هفت29 - 70107397

شماره بلوک- ملک- ردیف
آپارتمان برنده

منطقه 
شهرداری

هشت32 - 71108417

هشت92 - 72108486

هشت8 -30 -73108517

هشت1 - 12 - 74108780

هشت62 - 75108837

هشت27 - 76208345

هشت6 - 77208584

هشت31 - 78308019

هشت94 - 79108023

هشت14 - 80108169

نه50 - 81109102

نه47 - 82109145

نه58 - 83109183

نه13 - 84109273

نه42 - 85109455

نه139 - 86109497

نه1 - 87109728

نه3 -27 -88109011

نه84 - 89109039

نه28 - 90109089

ده4 - 91110422

ده4 -23 - 92110529

ده9 -93110629

ده48 - 94110703

ده3 - 95110794

ده10 - 96210007

ده136 - 97110055

ده12 -4 - 98110145

ده2 - 9 - 99110209

ده70 - 100110298

یازده17 - 101111612

یازده29 - 102111686

یازده11 - 103111770

یازده14 - 104111903

یازده16 - 105111026

یازده24 - 106111161

یازده17 - 107111218

یازده37 - 108111280

یازده1 - 109111412

یازده13 - 110111480

دوازده114 - 1 - 111112037

دوازده21 - 112112131

دوازده5 - 113112216

دوازده1 - 1 - 114112246

دوازده4 - 13 - 115112288

دوازده4 - 2 - 116112360

دوازده72 - 117112495

دوازده1 - 21 - 118112588

دوازده26 - 119112871

دوازده32 - 120212027

سیزده45 - 121113837

سیزده9 - 122113934

سیزده1 - 8 - 123213068

سیزده4 - 18 - 124213243

سیزده9 - 125313140

سیزده3 - 9 - 126113397

سیزده3 - 127113616

سیزده32 - 128113672

سیزده10 - 129113720

سیزده134 - 130113788

چهارده6 - 131114865

چهارده15 - 132114619

چهارده51 - 133114693

چهارده6 - 134114806

چهارده1 - 135114982

چهارده38 - 136214279

چهارده13 - 137214540

چهارده15 - 138214938

چهارده21 - 139114510

چهارده7 - 140114568

شماره بلوک- ملک- ردیف
آپارتمان برنده

منطقه 
شهرداری

یک8 -1 - 1101006

یک3 - 2101046

یک9 - 1 -3101090

یک3 - 35 - 4101117

یک14 -72 - 501158

یک99 -6101243

یک38 - 6 - 7101359

دو54 -8102160

دو35 - 9102270

دو48 - 10102412

دو33 - 11102482

دو254 - 12102606

دو20 - 13102019

دو18 - 14102076

سه137 - 15103066

سه4 - 44 - 16103145

سه3 - 8 - 17103266

سه113 -18103390

سه4 -22 -19103523

سه41 - 20103704

سه9 -21103843

چهار45 - 22204025

چهار52 - 23104109

چهار7 - 24104197

چهار28 - 25104295

چهار40 - 26104441

چهار10 - 27104550

چهار19 - 28104707

پنج79 - 1 - 29205466

پنج24 - 2 - 30205905

پنج27 - 31105099

پنج78 - 5 - 32105155

پنج172 - 33105276

پنج64 - 34105376

پنج3 - 30 - 35105498

شش21 - 36106398

شش16 - 37106470

شش2 - 38106025

شش7 - 39106116

شش17 - 40106182

شش1 - 22 - 41106271

شش26 -42106330

هفت2 - 11 -43207094

هفت5 - 8 - 44207267

هفت58 -10- 45207633

هفت53 -46107003

هفت37 - 47107114

هفت84 -48107271

هفت3 -3 - 49107419

شماره بلوک- ملک- ردیف
آپارتمان برنده

منطقه 
شهرداری

هشت8 - 50308902

هشت2 -10 - 108178 51

هشت5 - 7 - 108456 52

هشت2 - 53108511-109

هشت1 - 5 - 54108797

هشت41 - 55208185

هشت56 - 56208702

نه14 - 57109569

نه29 - 58109008

نه3 - 22- 59109067

نه5 -60109100

نه46 - 61109162

نه2 - 62109255

نه123 - 63109461

ده24 - 64110001

ده6 - 65110147

ده12 - 66110252

ده52 - 67110406

ده162 - 68110545

ده143 - 69110688

ده30 - 70110813

یازده35 - 71111232

یازده20 - 72111394

یازده41 - 73111485

یازده2 - 74111661

یازده34 - 75111765

یازده37 - 76111910

یازده25 -77111124

دوازده30 - 78112306

دوازده2 -4 -79112393

دوازده4 -4 - 80112592

دوازده39 - 81112949

دوازده30 - 82112034

دوازده29 - 83112195

دوازده45 - 84112240

سیزده18 - 85113955

سیزده25 - 86213158

سیزده29 -87313136

سیزده14- 88113405-112

سیزده9 - 89113662

سیزده208 - 90113728

سیزده64 -91113824

چهارده98 - 92114608

چهارده25 - 93114722

چهارده39 - 94114851

چهارده16 - 95114990

چهارده10 - 96214345

چهارده35 - 97214935

چهارده400 - 98114519

تذکر مهم به برندگان:
 بدینوسیله برندگان جوایز جشنواره شهروندان خوش حساب اصفهانی اعالم و از مالکین امالک اعالمی 
دعوت می شود طبق جدول زمانبندی با در دست داشتن فرم تکمیل شده ذیل به همراه مدارک مندرج 

در آن به امور درآمد شهرداری مرکزی واقع در میدان امام حسین )ع( مراجعه نمایند.

تاریخ مراجعهبرندگان جوایزردیف

برنده یک واحد آپارتمان و برندگان یک دستگاه 1
بیستم تیرماهخودرو

بیست و دوم تیرماهبرندگان کمک هزینه سفر حج2

بیست و چهارم تیرماهبرندگان تلویزیون ال سی دی3

بیست و ششم تیرماهبرندگان سکه تمام بهار آزادی4

بیست و هشتم تیرماهبرندگان وام قرض الحسنه ده میلیون ریالی5

مشخصات مالک ملک اعالمی به عنوان برنده :
نام ................ نام خانوادگی....................... نام پدر ...................... تاریخ تولد ..................... شماره شناسنامه .....................................کد ملی ...

 ..................................
 آدرس محل سکونت ..............................................................................................................

شماره تلفن ثابت ........................ شماره تلفن همراه ........................... آدرس الکترونیکی: .............................
مشخصات ملک اعالمی به عنوان برنده :

آدرس دقیق ملک ...................................................................................................................
...............................................................................................................................................متراژ ملک .....................  پالک ثبتی  .......................

شماره بلوک- ملک- آپارتمان  .......................................
کروکی محل وقوع ملک اعالمی به عنوان برنده :                                                                                                          شمال

 
 نحوه اطالع از نتایج برندگان جشنواره شهروندان خوش حساب اصفهانی :

سایت خبری ایمنا         سایت پرتال شهرداری اصفهان          روزنامه اصفهان زیبا         دعوتنامه شهرداری اصفهان           سایر
 مدارک الزم :

• اصل و تصویر برابر با اصل سند مالکیت مربوطه    • اصل و تصویر برابر با اصل کارت ملی مالک  • اصل وتصویر برابر با اصل شناسنامه مالک  • در 
صورت وجود ،  اصل و تصویر برابر با اصل پروانه ساختمان • اصل و تصویر فیش پرداختی عوارض نوسازی و عمران شهر سال 1388  •دوقطعه 

عکس 4×3
      امضاء و اثر انگشت مالک 

برندگان خوشبخت جشنواره خوش حسابی معرفی شدند
شماره برندگان جوايز جشنواره خوش حسابی از سوی شهرداری اصفهان اعالم شد

برندگان وام قرض الحسنه ده میلیون ریالی

برندگان سکه تمام بهار آزادی

برندگان کمک هزینه سفر حج
برنده یک واحد آپارتمان

برندگان تلویزیون ال سی دی

برندگان یک دستگاه خودرو

منطقه شهرداریشماره بلوک- ملک- آپارتمان برنده

یک53 -101161

دو7 -102394

سه100 - 103598

چهار41 -104129

پنج69 - 105126

شش66 -106305

هفت4 -107430

هشت32 -308521

نه61 -109094

ده84 -110589

یازده54 -111039

دوازده4 -2 -112249

سیزده15 -113776

چهارده12 - 114465

شماره بلوک- ملک- ردیف
آپارتمان برنده

منطقه 
شهرداری

یک7 - 1101075

یک1 -64 - 2101158

یک56 - 3101409

دو2 - 4102485

دو20 - 5102037

دو30 -6102224

سه21 - 7103518

سه13 - 8103018

سه104 - 9103233

چهار90 - 10104535

چهار18 - 11104019

چهار8 - 12104236

پنج25 - 13105126

پنج39 - 14105349

پنج7 - 15205517

شش8 -16106429

شش2 - 17106099

شش24 -19 -18106276

هفت3 -52 -107489 19

هفت51 -79 -207517 20

هفت11 - 21107109

شماره بلوک- ملک- ردیف
آپارتمان برنده

منطقه 
شهرداری

هشت113 - 22108328

هشت1 -23 - 23108782

هشت56 - 24208804

نه94 -25109092

نه91 -26109262

نه84 -27109734

ده5 -28110229

ده1 -29110576

ده9- 30110975

یازده6 - 31111542

یازده33 - 32111876

یازده16 - 33111218

دوازده28 - 34112036

دوازده23 -35112254

دوازده96 -2 -36112571

سیزده103 -37113693

سیزده10 -38113891

سیزده15 -39313153

چهارده75 -40114582

چهارده13 -41114857

چهارده102 - 42214568

منطقه شهرداریشماره بلوک- ملک- آپارتمان برنده

هشت38 -108431
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ورزشی

افش��ین قطبی با هزینه فدراسیون فوتبال به جای 
س��فر به افریقای جنوبی و تماش��ای بازی های جام 
جهان��ی در طول این مدت در كش��ور هلند به س��ر 
می برده اس��ت. یک منبع آگاه فدراس��یون فوتبال در 
گفتگو با موج در تأیید این خبر گفت: س��رمربی تیم 
ملی ایران كه قرار بوده با هزینه فدراسیون فوتبال برای 
تماشای رقابت های جام جهانی عازم كشور آفریقای 
جنوبی شود، یک باره سر از هلند درآورده است. این 
منب��ع آگاه ادامه داد: برخالف ادع��ای برخی از افراد، 
قطبی هیچگاه در آفریقا دیده نش��ده است و تمام این 
اخب��ار كذب محض اس��ت. وی در خصوص ادعای 
مسئوالن فدراسیون فوتبال مبنی بر دیده شدن قطبی در 
یکی از بازی های جام جهانی اظهار داشت: مسئوالن 
فدراسیون مدعی شده اند كه یکی از نمایندگان روابط 
عمومی فدراس��یون كه بنا به دالیل نامعلوم خود این 
فرد نیز با هزینه بیت المال و فدراس��یون فوتبال عازم 
آفریقای جنوبی شده، قطبی را دیده است و به همین 
خاطر به نظر می رسد این ادعای فدراسیون كاماًل دور 
از منطق باش��د. وی ادامه داد: برای من بس��یار جالب 
است كه عکس افراد بس��یار غیر معروف تر به مانند 
محمد آخوندی، رئیس س��ابق روابط عمومی سازمان 
تربیت بدنی و محمود یاوری، سرمربی صبا و احمدی 
عضو روبط عمومی فدراسیون فوتبال در جام جهانی 
گرفته شده است، اما تا كنون هیچ عکسی از سرمربی 
تیم ملی ایران كه ادعا می شود عازم جام جهانی شده، 
به ایران ارسال نشده است. این منبع آگاه تصریح كرد: 
قطبی با پول بیت المال به جای آفریقا عازم هلند شده 
است و نمایندگان فراكسیون تربیت بدنی مجلس قطعًا 
باید این تخلف احتمالی فوتبالی را مورد رسیدگی قرار 
بدهند و در این خصوص آگاه سازی و اطالع رسانی 
كنند. گفتنی اس��ت علی كفاش��یان، رئیس فدراسیون 
فوتبال نیز برای تماشای رقابت های جام جهانی عازم 
آفریقای جنوبی شده بود، اما هیچ اثری از قطبی حتی 

در كنار او دیده نشده است.

كاپیتان تیم ملی ایتالیا كه عملکرد بس��یار ضعیفی 
را در ج��ام جهان��ی 2010 ارائه كرد پس از حضور در 
امارات به عنوان كاپیتان جدید تیم االهلی انتخاب شد. 
به گزارش ایسنا او پس از حضور در امارات در نشستی 
مطبوعاتی گفت: تجربیاتم را ب��ا خودم به دبی آوردم. 
می خواه��م این تجربیات را ب��ه بازیکنان جوان انتقال 
بدهم و امیدوارم آنها بتوانند از این تجربه ها اس��تفاده 
كنند. شاید به آنها كمک كند تا در آینده به پیروزی های 
بزرگی برسند.كاناوارو كه تنها مدافعی در جهان است 
كه توانسته به عنوان بهترین بازیکن دنیا انتخاب شود، 
ادامه داد: انتخابم برای بازی در االهلی بسیار آسان بود 
و قصد داش��تم فوتبالم را در اینجا به پایان برسانم. من 
20 سال در سری A و اللیگا بازی كردم و با حضور در 

امارات قصد دارم تجربه جدیدی را كسب كنم.

زاینده رود
تیم فوتبال ذوب آهن نوین اصفهان با شکست تیم 
نفت امیدیه با حس��اب 3 بر 2 به لیگ دسته دوم كشور 
صعود كرد. سرمربی تیم اصفهانی را غالمحسین آقاجان 
برعهده داش��ت و هدف اصلی خود را رساندن این تیم 
به لیگ برتر كشور دانست. اكثر بازیکنان ذوب آهن نوین 
بومی هستند و رسیدن به لیگ برتر كشور هر چند مشکل 
ولی محال نیست. سرمربی نفت امیدیه اهواز هوشنگ 
لرئنینان است كه این بازیکن، سابقه پوشیدن پیراهن تیم 
فوتبال سپاهان اصفهان را در كارنامه دارد و به نوعی این 
دیدار نبرد مربیان ذوب آهن و سپاهان به حساب می آمد.

رقابتهای جایزه بزرگ روس��یه در حضور نخست 
وزیر این كش��ور با قهرمانی میزب��ان خاتمه یافت. به 
گزارش مهر، این دوره از رقابتها با حضور 504 جودوكار 
از 54 كشور جهان در دو بخش بانوان و آقایان به مدت 
دو روز به میزبانی روس��یه در مسکو برگزار شد كه در 
نهایت تیم میزبان با كسب دو مدال طال، یک نقره و یک 
برنز قهرمان ش��د. ژاپن با یک طال، یک نقره و دو برنز 
درجای دوم ایستاد و برزیل با یک طال و سه برنز سوم 
شد. تیم های ازبکستان با یک طال و یک برنز، فرانسه 
و مصر هم با یک طال در مکانهای بعدی جدول توزیع 
مدالها ایس��تادند. تیم ملی جودو كشورمان كه با هفت 
ورزش��کار راهی این مس��ابقات شده بود تنها موفق به 
كسب سه پیروزی شد و از دست یابی به مدال بازماند. 
رشید سوبیروف از ازبکستان، بنجامین داربلت از فرانسه، 
مگاش��وف و نیفانتوف از روسیه، تاكاشی اونو از ژاپن، 
لوسیو كاررا از برزیل و الشهابی از مصر در اوزان مختلف 

این مسابقات موفق به كسب مدال طال شدند.

کاناوارو:
تجربه ام را به دبي آورده ام

صعود تيم فوتبال ذوب 
آهن نوين به ليگ دسته 

دوم کشور

مرفاوی: 
تمرينات مس به دور از حاشيه انجام می شود

محمد قاضی: 
در جام جهانی طرفدار تيم خاصی نبودم

مجيدنورمحمدی قراردادش را با ذوب آهن امضاء کرد

  افشين قطبي به جاي 
آفريقا در هلند

قهرمانی روسیه در حضور پوتین
هفت نماينده ايران بدون 

کسب مدال برگشتند!
فدراس��یون فوتبال برزی��ل از بركناری دونگا 
س��رمربی تی��م ملی این كش��ور و تم��ام اعضای 
كادر فن��ی وی پ��س از حذف برزی��ل در مرحله 
یک چه��ارم نهایی جام جهان��ی افریقای جنوبی 
خب��ر داد. به گزارش ایرنا، پس از شکس��ت 2 بر 
یک برزیل از هلند در دیدار س��خت جمعه انتظار 
چنین تصمیمی از سوی فدراسیون فوتبال برزیل 
می رف��ت. برزیل در حالی كه ب��ا گل روبینیو در 
نیمه اول از حریف خود پیش افتاده بود با دریافت 
دو گل در نیم��ه دوم و اخراج یکی از بازیکنانش 
در ای��ن دیدار ك��ه در بندر الیزابت برگزار ش��د، 
متحمل شکست شد. فدراسیون فوتبال برزیل در 

بیانیه ای گفت: با پایان یافتن یک دوره كاری كه در اوت 2006 آغاز و با حذف برزیل در جام جهانی 
آفریقای جنوبی خاتمه یافت، این فدراسیون بركناری كمیسیون فنی تیم برزیل را اعالم می كند. در این 

بیانیه اضافه شده است تا آخر ماه جاری یک سرمربی جدید انتخاب خواهد شد. 
رس��انه های محلی برزیل از مانو منزس، لیوناردو بازیکن س��ابق برزیل و س��رمربی آث میالن و 
همچنی��ن واندرل��ی لوكزامبورگو به عنوان جانش��ینان احتمالی دونگا نام برده اند. پیش��تر، لوییز فیلیپه 
اسکوالری كه سرمربیگری برزیل را برای كسب پنجمین عنوان قهرمانی جهان در سال 2002 به عهده 
داش��ت به عنوان جانشین احتمالی دونگا نام برده شده بود ولی وی گفته بود به دلیل تعهداتش نسبت 

به باشگاه پالمیراس برزیل قادر به بازگشت به تیم ملی نخواهد بود. 
سرمربی جدید برزیل هركه باشد، باید به همراه كادر فنی خود برزیل را برای چند دیدار دوستانه 
طی ماههای آینده و س��پس حضور در مس��ابقات قهرمانی جام ملتهای امریکای جنوبی )كوپا امریکا ( 

در آرژانتین در سال 2011 آماده كند.

فدراسيون فوتبال برزيل دونگا و کادرفني
وي را رسما بر کنار کرد

داوید ویا: 
آقاي گل شدن در جام نوزدهم کمترين آرزوي من است 

در حضور مدیرعامل جدید و براي 2 سال
قــرارداد گــوارديوال تمــديد شد

داوید ویا كه بعد از به ثمر رساندن تک گل دیدار اسپانیا و پاراگوئه با زدن 5 گل در صدر جدول 
گلزن��ان جام جهانی 2010 قرار گرفت، گفت: آقای گل ش��دن در جام نوزده��م كمترین آرزوی من 

است.
به گزارش ایرنا به نقل از س��ایت فیفا، مهاجم تیم ملی اس��پانیا افزود: آنچه برای من مهم اس��ت 
رسیدن به فینال این دوره از رقابت ها است. وی ادامه داد: البته خوشحالم كه در این بازی ها موفق به 
زدن گل و باعث موفقیت تیمم شدم اما زمانی شادی من دو چندان خواهد شد كه با اعضای تیم، جام 
قهرمانی را باالی سر ببریم. گفتنی است، داوید ویا برابر پاراگوئه چهل و سومین گل خود را در شصت 
و سومین بازی ملی اش به ثمر رسانده و تنها یک گل با رائول گونزالس 43 گله، كاپیتان سابق تیم ملی 
اسپانیا كه 102 بازی ملی انجام داده، فاصله دارد. تیم ملی فوتبال اسپانیا در مرحله نیمه نهایی رقابتهای 

جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی روز چهارشنبه هفته جاری به مصاف تیم ملی آلمان می رود.

مدیرعامل جدید باش��گاه بارس��لونا قرارداد 
گواردی��وال را تا دو س��ال دیگر تمدی��د كرد. به 
گ��زارش فارس و به نقل از آس اس��پانیا، جوزپه 
گواردی��وال با حض��ور در دفتر كار الکس��اندرو 
روس��ل، قرارداد خود را با بارسلونا تا پایان سال 
2012 تمدید كرد. روس��ل كه جای خوان الپورتا 
را در بارس��لونا گرفت��ه پیش از ای��ن نیز،  تمدید 
قرارداد گواردیوال را به هواداران بارس��ا قول داده 

بود.
به این ترتیب گواردیوال برای دو س��ال آینده 
در كنار بارسلونا خواهد بود و آندونی سوبیسارتا 
به عن��وان مربی دروازه بان��ان در كادر فنی تیم با 

حفظ س��مت )نائب رئیس باش��گاه( در كنار گواردیوال فعالیت خواهد كرد. استغفای یوهان كرایف از 
سمت رئیس افتخاری بارسلونا این شایعه را قوت بخشیده بود كه گواردیوال هم قراردادش را تمدید 

نکند.

زاینده رود
تیم فوتبال مس كرمان همانند اكثر تیم های لیگ برتری قبل از آغاز لیگ دهم در كشور تركیه اردو 
برپا كرده كه صمد مرفاوی سرمربی فصل پیش استقالل تهران و حال این تیم كرمانی پیرامون این اردو 
اظهار داشت: تمرینات بدنسازی تیم هر روز صبح و بعدازظهر به دور از هر حاشیه در حال برگزاری 
اس��ت و بچه ها با انگیزه خاصی در این تمرینات ش��ركت می كنند. وی ب��ه بازیکنان جدید این تیم 
اشاره كرد و گفت: ارشاد یوسفی، محمد منصوری، كیوان امرائی، نبی اهلل باقری ها و عادل كاله كج را 
به خدمت گرفتیم كه این بازیکنان در عین جوانی باتجربه هس��تند و می توانند برای مس كرمان مفید 
باش��ند. هر چند بازیکنانی همچون فرزاد آش��وبی و مهدی رجب زاده از این تیم به ترتیب به استقالل 
ته��ران و ذوب آه��ن اصفهان نقل مکان كردند. وی در پایان تأكید كرد: ما تیم را برای رتبه های باالی 
جدول آماده می كنیم و همانند سال قبل در قعر جدول برای سقوط نکردن دست و پا نمی زنیم و این 
تیم نسبت به تیم های بزرگی همچون استقالل و پیروزی تهران از حواشی كمتری برخوردار هستند.

زاینده رود
مهاجم بلندقامت تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در گفتگو با زاینده رود اظهار داشت: در تمرینات 
بدنس��ازی به سر می بریم. پنجشنبه گذش��ته اردوی چادگان به پایان رسید و همه بازیکنان با طراوت 
خاصی تمرینات را دنبال می كردند. محمد قاضی ادامه داد: تمرینات پرفش��اری را بعضی مواقع در 3 
نوب��ت و بعضی روزها در 2 نوبت انجام دادیم و این تمرینات در اصفهان ادامه دارد تا روز 17 تیرماه 
اردویی در تركیه برپا كنیم.  وی به مس��ابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی اش��اره كرد و 
گفت: من طرفدار تیم خاصی نبودم اما این جام نشان داد كه با تکنیک فردی نمی شود تیمی را موفق 
بدانیم و كارهای تاكتیکی، تیمی و نظرات مربیان باعث موفقیت تیمی خواهد شد. قاضی افزود: زمانی 
كه برزیل خوب نتیجه گرفت ایگور كاس��ترو خوش��حال بود اما وقتی بازی را به هلند در مرحله یک 
چهارم نهایی واگذار كرد او خیلی ناراحت ش��د و خیلی مایل بود تیم كش��ورش قهرمان جام نوزدهم 
شود، مهاجم ذوبی ها در پایان اضافه كرد: در مرحله مقدماتی بازی های خوبی از تیم ها شاهد نبودیم 

اما در مراحل بعدی جام جهانی رقابت ها به مراتب بهتر از مرحله گروهی بود.

زاینده رود
مجی��د نورمحمدی بازیکن فصل گذش��ته تیم فوتبال راه آهن ش��هر ری ق��راردادش را در هیأت 
فوتبال اس��تان اصفهان به ثبت رس��اند. این بازیکن قراردادی دوساله با ذوب آهن اصفهان امضاء كرد. 
در س��ال گذش��ته تیم راه آهن ش��هر ری فراز و نشیب زیادی داش��ت اما با بازی درخشان بازیکنانی 
 چون برادران نورمحمدی و میالد زنیدپور مانع از س��قوط نماینده شهر ری به لیگ دسته اول آزادگان

شد.
 باید منتظر ماند ابراهیم زاده از این بازیکن در آغاز رقابت های لیگ برتر در كجا استفاده می كند. 
پیش از این دو بازیکن علی احمدی و محمدرضا خلعتبری نیز برای دو فصل دیگر قراردادش��ان را با 
سبزجامگان اصفهانی در هیأت فوتبال استان اصفهان به ثبت رساندند. از راهروهای باشگاه ذوب آهن 
خبر می رسد ابراهیم زاده در اردوی تركیه كه ذوب آهن قرار است از 17 تیرماه به مدت 10 روز برپا 

كند به دنبال یکی دو بازیکن خارجی است.

پژمان غفاری
یک��ی از فینالیس��ت های جام 
آفریق��ای  فوتب��ال 2010  جهان��ی 
امش��ب مش��خص خواهد  جنوبی 
ش��د. در ورزش��گاه كی��پ ت��اون 
ساعت 23 اروگوئه به مصاف هلند 
می رود. اروگوئ��ه كه به عنوان تیم 
پنجم امری��کای جنوبی در پلی آف 
كاستاریکا را از پیش روی برداشت 
گام به آفریقای جنوبی گذاش��ت و 
در گ��روهA  قرار گرفت. در مرحله 
مقدماتی با كس��ب 7 امتیاز به عنوان 
تیم اول با وجود تیم های قدرتمندی 
همچون فرانس��ه و مکزیک صعود 
كرد و در مرحله یک هشتم نهایی در 
ی��ک بازی نزدیک، كره جنوبی را با 
حساب 2 بر یک مغلوب و در دور 
یک چهارم در ضربات پنالتی غنا را 
با شکس��ت روبه رو كرد. شاگردان 
تابارس به دس��ت های لوئیز سوارز 
مدیون هستند چون او در دقیقه 120 
در دیدار ب��ا تیم غنا یک توپ را از 
روی خط بیرون كشید و آسامواجیان 
نتوانست از روی نقطه پنالتی دروازه 
اروگوئ��ه را باز كند تا تک س��تاره 
غنایی ه��ا در ای��ن جام ب��ا ناكامی 

ب��ه خانه برگردد. اكن��ون در مرحله 
نیم��ه نهایی ب��ا هلندی بای��د دیدار 
كنند كه در قاره س��بز به عنوان تیم 
صدرنشین گروهش به رقابت های 
جام جهان��ی 2010 آفریقای جنوبی 
راه یاف��ت و از مرحل��ه گروه��ی با 
س��ه پی��روزی متوالی ب��ه جمع 16 
تیم پیوست و در این مرحله بر تیم 
اس��لواكی غلبه كرد و پ��ای به دور 
یک چهارم نهایی گذاشت. این تیم 
ب��ا یک بازی به یاد ماندنی برزیل را 
به كشورش بازگرداند. در این دیدار 

نباید از اش��تباهات فیلیپه ملو مدافع 
برزیلی ها چش��م پوش��ی كرد. در 
مرحله نیمه نهای��ی دو تیم اروگوئه 
و هلن��د با هم برخ��ورد كردند و با 
توج��ه به تجربی��ات بازیکنان هلند 
و نب��ود س��وارز در تركیب اروگوئه 
كه در كنار ف��ورالن می تواند برای 
هر تیمی مشکل س��از باشد به نظر 
می رسد كه هلند را در مرحله نهایی 

مشاهده كنیم. 
اما ورزش��گاه كی��پ تاون برای 
تیم ه��ای ب��زرگ بدیمن ب��وده و 

بای��د منتظ��ر ماند كه آیا ش��اگردان 
فن مارویک با ناكامی ورزش��گاه را 
ترك می كنند؟ مثلث روبن، اسنایدر 
و دكوی��ت، ب��الی ج��ان مدافعان 
اروگوئ��ه ای خواهد ب��ود و در آن 
سوی میدان، فورالن باید جور نبودن 
س��وارز را هم بکش��د. ف��ورالن در 
مصاحبه های خود تأكید كرده ما به 
خاطر سوارز به این مرحله آمدیم و 
باید تمام تالش خود را برای حضور 
در فینال انجام دهیم. افتخارات تیم 
اروگوئه در جام جهانی بیش از تیم 
هلند است. آنها در سالهای 1930 و 
1950 قهرمان جهام جهانی شده اند 
و هلن��د هم در س��ال های 1974 و 
1978 به مقام نائب قهرمانی بسنده 
كرد و ش��اگردان ف��ن مارویک در 
تیم ه��ای بزرگ��ی همچون  نب��ود 
برزیل، انگلس��تان، فرانسه، ایتالیا و 
آرژانتین قصد دارند به فینال برسند، 
تا اولین قهرمانی خ��ود را در دوره 
نوزدهم جام جهانی جش��ن بگیرند 
ولی اروگوئه اگر ب��ه مرحله نهایی 
راه یاب��د كار بزرگی صورت داده و 
زیرچش��می نگاهی به جام خواهد 

داشت.

فوتب��ال  اس��طوره ای  چه��ره 
برزی��ل و جه��ان از سیاس��ت ها و 
تیم كش��ورش  مربیان  تاكتیک های 

و آرژانتین انتقاد ك��رد. به گزارش 
فارس و به نقل از روزنامه اوگلبو، 
مس��ابقات  داش��ت:  اظه��ار  پل��ه 
جام جهان��ی آفریقای جنوبی نش��ان 
داد تاكتیک های��ی كه دیگو مارادونا 
و كارلوس دون��گا انتخاب كردند، 
درست نبود. اگر برزیل و آرژانتین 
خواه��ان كس��ب عن��وان قهرمانی 
هس��تند، باید در تاكتیک های خود 

تغییر ایجاد كنند. 
 وی عن��وان ك��رد: م��ن متوج��ه 
نمی ش��وم این چه تاكتیکی است كه 

تیم ه��ای برزی��ل و آرژانتین باید با 
یک مهاجم بازی كنند. در شرایطی 
كه گلزنان بیش��تری در این دو تیم 
هستند و هر كسی به راحتی متوجه 
می ش��ود ب��ا انتخ��اب روش های 
تهاجمی مناسب باید برای تیم ملی 

اقدام كرد. 
پل��ه اف��زود: من هی��چ وقت با 
مارادونا مش��کل نداش��ته ام ولی با 
اتفاقات��ی ك��ه در جام جهانی روی 
داد، مش��خص ش��د مارادونا مربی 
خوبی نیست. او زندگی پرهیاهویی 

داش��ته و این مسأله بر كارش سایه 
اظه��ارات چهره  ای��ن  می افکن��د. 
ب��زرگ و تاریخی در حالی اس��ت 
ك��ه از دیرباز رقابت زی��ادی میان 
او و مارادونا وجود داش��ته اس��ت. 
تی��م برزی��ل تحت رهب��ری دونگا 
در دی��دار یک چه��ارم  نهایی 2 بر 
یک مغلوب هلند ش��د و از صعود 
بازمان��د. آرژانتی��ن نی��ز 4 بر صفر 
مقاب��ل آلم��ان متحم��ل شکس��ت 
س��نگینی شد و موفق به راهیابی به 

نیمه نهایی نشد.

بازیک��ن جدی��د تی��م فوتب��ال 
تراكتورس��ازی تبریز گفت: با توجه 
به ش��رایط موج��ود در ای��ن تیم، به 
لط��ف خ��دا و حمایت ه��ای همه 
جانب��ه ه��واداران، در فص��ل آینده 
لیگ برتر س��همیه آسیایی را گرفته و 
برای نخس��تین بار تراكتور را آسیایی 
می كنیم. رسول خطیبی در گفتگو با 
خبرگزاری دانش��جوبان ایران منطقه 
آذربایجان ش��رقی، افزود: با توجه به 
بازیکنان حال حاضر تراكتور و نفراتی 
ك��ه به تازگی جذب ش��ده اند، برای 

قهرمانی در لیگ برتر و كسب سهمیه 
آسیایی بسیار امیدواریم كه رسیدن به 
این هدف مهم تالش ش��بانه روزی 
می طلبد. وی با بی��ان اینکه پیش از 
عقد قرارداد با تراكتورسازی از هفت 
تیم لیگ برتری و لیگ یکی پیشنهاد 
داشت، اظهار كرد: من تراكتورسازی 
را برای اینکه عاشق آن و هوادارانش 
هستم و تیم ش��هر خودم نیزهست، 
انتخاب كردم و از این انتخاب بسیار 
خوش��حالم.خطیبی با بی��ان اینکه به 
عنوان بازیکن آزاد به تراكتور پیوسته 

اس��ت، گفت: پ��س از گرفتن برگه 
تسویه حساب از گسترش فوالد برای 
امضای قرارداد به باشگاه تراكتورسازی 
رفتم و البته طی چند روز گذشته نیز 
نشس��تی با فراز كمالوند و مسئوالن 
باشگاه داش��تم كه خوشبختانه برای 
پیوس��تن به تراكتور ب��ه توافق نهایی 
رس��یدیم.وی، در پاسخ به این سؤال 
كه حضور احتمالی محس��ن خلیلی 
در تراكتور، ترافی��ک در خط حمله 
ایجاد نمی كند؟ گفت: من مش��کلی 
در این زمینه نمی بینم، چرا كه ترسی 

از رقابت سالم با هیچ مهاجمی ندارم 
و حتی معتقدم بقیه مهاجمان باید از 

رقابت با من ترس داشته باشند.

هاس��ت  م��دت   10 ش��ماره 
ك��ه در دنی��ای فوتب��ال از قدرتی 
جادوی��ی برخ��وردار بوده اس��ت 
ولی ج��ام جهان��ی 2010 آفریقای 
جنوب��ی پایان��ی بود ب��رای قدرت 
این ش��ماره. ب��ه گ��زارش ایرنا و 
به نق��ل از خبرگزاری فرانس��ه، با 
نگاهی به ادوار گذشته جام جهانی 
فوتبال متوجه می شویم كه تمامی 
كس��انی كه پیراهن شماره 10 را بر 
ت��ن می كردند، از ب��زرگان فوتبال 

محس��وب می ش��دند. 
پل��ه در برزی��ل، مارادون��ا در 
آرژانتی��ن از جمله بازیکنانی بودند 

كه در دوران بازیگری خود پیراهن 
ش��ماره 10 را بر ت��ن می كردند و 
بع��د از آنها نی��ز نوبت ب��ه زیدان 
رس��ید ك��ه در ج��ام جهان��ی 98 
پیراه��ن ش��ماره 10 را برتن كند. 
كاكا ش��ماره 10 برزیل بر این امید 
بود كه بتواند ن��ام خود را در دفتر 
مش��اهیر جام جهانی به ثبت رساند 
ام��ا، نمایش ضعیف او باعث ش��د 
تا این آرزو تحق��ق نیابد. عملکرد 
ضعیف كاكا در جام جهانی 2010 
كه در امر گلزنی موفق نشد، چیزی 
نبود ك��ه طرف��داران فوتبال برزیل 
انتظار داش��تند. اما در مورد شماره 

لیونل مس��ی هم  10 آرژانتینی ها، 
نم��ی توان چیزی بیش��تر از این به 
زبان آورد، در ج��ام جهانی 2006 
می��الدی مس��ی در حالی ش��اهد 
شکس��ت تیمش در ضربات پنالتی 
به آلمان ها بود كه بر روی نیمکت 
ذخیره ها نشس��ته بود ولی در جام 
2010 كه در میدان حضور داشت، 
نتوانس��ت به عنوان بهترین بازیکن 
جهان تیمش را یاری دهد و هرچه 
تالش ك��رد و عرض و طول زمین 
را دوید به جایی نرس��ید و این بار 
هم آلمان ها توانستند آرژانتین را با 
نتیجه پرگل 4 بر صفر درهم كوبند. 

برای انگلیسی ها هم حقیقت چیزی 
جز ای��ن نبود، انگلیس��ی هایی كه 
زمانی با جف هرس��ت موفق شده 
بودند تا در فینال جام جهانی 66 با 
س��ه گل وی به قهرمانی برسند، در 
این جام نتوانستند با وین رونی راه 

وی را ادام��ه دهن��د. 
فرانس��ه و ایتالیا هم كه زمانی 
بازیکن��ان بزرگ��ی در ای��ن تیم ها 
برت��ن  را   10 ش��ماره  پیراه��ن 
می كردند در این جام نتوانستند با 
س��یدنی گووو و آنتونیو دی ناتاله 
راه ب��زرگان فوتبال خ��ود زیدان و 

روبرت��و باج��و را ادام��ه دهن��د.

شايد کیپ تاون هم برای هلند بديمن باشد

جام 2010 و پایاني براي افسانه پیراهن شماره 10

پله:
 جام جهاني نشان داد مارادونا مربي نیست

رسول خطیبي:
بقیه مهاجمان تیم باید از رقابت با من ترس داشته باشند

ضربات پنالت��ی كه در جریان جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی 
ب��رای تیم ها از دس��ت رفت، در طول تاریخ مس��ابقات جام جهانی 
س��ابقه نداشته است.با دو پنالتی كه درجریان دیدار تیم های پاراگوئه 
و اس��پانیا برای هریک از این تیم ها ازدست رفت شمار پنالتی هایی 
كه در جریان وقت قانونی مسابقات جام جهانی به ثمر نرسیده است 

به باالترین حد خود رسید. 
تعداد پنالتی های از دس��ت رفته در جریان مسابقات جام جهانی 
2010 آفریق��ای جنوبی 6 ضربه اعالم ش��ده اس��ت. دیدار تیم های 
اس��پانیا و پاراگوئ��ه در تاریخ ج��ام جهانی دومین ب��ازی بود كه هر 
تیم صاحب یک ضربه پنالتی ش��د اما موفق نش��د به گل تبدیل كند. 
براس��اس این گزارش در جام جهانی 1930 نیز تیم های آرژانتین و 
مکزیک هر یک صاحب یک ضربه پنالتی ش��دند اما این پنالتی ها از 

دست رفت.

فدراس��یون جهانی فوتبال )فیفا( برای چهار تیم حاضر در مرحله 
نیمه نهای��ی جام نوزدهم، مبلغ 335 میلیون یورو پاداش در نظر گرفته 
است. به گزارش فارس و به نقل از ماركا اسپانیا، هر كدام از چهار تیم 
راه یافت��ه به مرحله نیمه نهایی مبلغ 15 میلیون یورو پاداش گرفته اند. 
ج��دا از این مبلغ فیفا به تیم اول ج��ام جهانی مبلغ 24 میلیون یورو، 
 تی��م دوم 20 میلیون یورو، تیم س��وم 16 میلیون ی��ورو و تیم چهارم

 14 میلیون یورو جایزه خواهد داد. 
فیف��ا در مجموع مبلغ 335 میلیون یورو برای این چهار تیم یعنی 
اروگوئه،  هلند، اس��پانیا و آلمان كنار گذاشته است. این رقم نسبت به 
س��ال 2006 )ج��ام جهانی هجدهم در آلمان( ك��ه 208 میلیون یورو 
بوده،  معادل 61 درصد رش��د داشته است. جالب اینجاست كه چنین 
پاداش نجومی و ارزش��مندی تنها حاصل از سود سالیانه فیفا از مبلغ 

3 حامی مالی درجه دوم آن بوده است.

رکورد پنالتی نزنها در جام جهانی پاداش ميليوني فيفا به 4 تيم
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قیمت طال )تومان(
30650هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
315500یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

303500یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10421046   دالر امریکا

1308  1305  یورو

279281 ریال عربستان

283285 درهم امارات

کالم نور
رسول اکرم)ص(:

خداوند شخص آسانگیر نرمخو را دوست دارد.

در آستانه اکران
بیداری رویاها؛ گامی بلند در سینمای دفاع مقدس

به بهانه انتشار زندگي نامه داستاني 
شهید »عراقي«

نمایشگاه نقاشي هاي تقلبي
در لندن دایر شد

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

39 °

36 °

21 °

14 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

فیلم س��ینمایی بی��داری رویاها ب��ه كارگردانی 
محمدعلی باشه آهنگر نگاهی متفاوت و غیركلیشه ای 
به جای��گاه زن در جامعه پس از جن��گ دارد، فیلم 
تصویری تازه از زنان در سینمای دفاع مقدس می سازد. 
به گزارش مهر، محمدعلی باشه آهنگر كه پیش از این 
در فیلمهای س��ینمایی قبلی اش هم نشان داده بود به 
حضور زنان در بطن و حاش��یه جنگ توجه دارد در 
بیداری رویاها به تصویری تازه از جایگاه و نقش زنان 
در جامعه پس از جنگ می پردازد. اگر زمانی ابراهیم 
حاتمی كیا كارگردان محبوب و شاخص سینمای دفاع 
مقدس بهترین تصاویر را از زنان در س��الهای دفاع 
مقدس می ساخت، مدتی است باشه آهنگر این كار 
را برای س��ینمای ایران انجام می دهد. حضور زن در 
نیمه گمشده و جایگاه زن در فرزند خاك و بیداری 
رویاها را نمی توان نادیده گرفت. در نیمه گمش��ده 
زن نماد عش��ق، ایثار و فداكاری اس��ت و در فضای 
دش��وار زندگی در شرایط جنگی همسرش را یاری 
می دهد. باشه آهنگر در این فیلم تصویری از زندگی 
خانوادگی در فضای خشن جنگی می سازد. تصویری 
كه ب��ه دلیل فض��ای مردانه فیلمه��ای دفاع مقدس 
كمتر دیده ش��ده اس��ت. در فرزند خاك زن تالش 
می كند پیکر ش��وهر شهیدش را به موطن اصلی اش 
برگرداند، همراه��ی دو زن با دو نگاه مختلف برای 
یافتن یادگاری از دوران دفاع مقدس تأثیرگذار است. 
گوهری كه از دل خاك بیرون می آید و مایه بركت و 
آرامش اهل منطقه می شود. زن در فرزند خاك نماد 
پاكی، صبوری و وفاداری است. تندیسی كه عاشقانه 
یادگار دوران دفاع مقدس را پاسداری می كند. شاید 
موقعیت رخشانه )هنگامه قاضیانی( در بیداری رویاها 
با زنهایی كه پیشتر در فیلمهای باشه آهنگر دیده ایم 
تفاوت داشته باشد، اما این زن قربانی شرایطی است 

كه جنگ برایش رقم زده، فیلمساز به رخشانه نزدیک 
می ش��ود و او را در قال��ب زنی س��نتی و وفادار به 
خاطره همسر شهیدش برای مخاطب معرفی می كند. 
تراژدی كه بر زندگی رخشانه حاكم است و وضعیت 
دشواری كه او در زندگی خانوادگی و اجتماعی اش 
دارد با زنانی كه آهنگر پیش از این به آنها می پرداخت 
تفاوت دارد. رخشانه سالهای جوانی اش را در جنگ 
گذرانده، همس��رش را از دست داده اما شرایطی كه 
مینا )شبنم مقدمی( در فرزند خاك داشت با شرایطی 
كه رخشانه دارد فرق دارد. فضای فیلم بیداری رویاها 
ب��ا فضای گرم، پررنگ و ش��ور فرزند خاك و حال 
و هوای عاش��قانه نیمه گمشده تفاوت دارد. بیداری 
رویاها تصویری از روزهای مالل آور زندگی رخشانه 
اس��ت. روزهایی كه در التهاب و انتظ��ار می گذرد. 
بخش دردناك فاجعه بازگشت ایوب است. قهرمانی 
كه در ركود و سکونی كه بر زندگی اهالی خانه حاكم 

اس��ت گم می شود و حتی بازگشت او هم نمی تواند 
فضای غم زده را بش��کند. باشه آهنگر همانطور كه 
ب��ه وضعیت تراژدیک رخش��انه می پردازد موقعیت 
اندوهناكی كه داود )امین حیایی( و ایوب دارند را هم 
ترسیم می كند. این ویژگی كمک می كند فضای فیلم 
متعادل ش��ود. رخشانه قهرمان مطلق بیداری رویاها 
است اما مردان هم سهمی در این بازی دارند. بیداری 
رویاها تلخ و تکان دهنده است و از دل واقعیتی آمده 
كه نادیده گرفته ش��ده، به همین دلیل تازگی خاصی 
دارد. ممکن اس��ت فیلم ضعفهایی داش��ته باشد كه 
دارد و كامل نیست، اما حركتی تازه در سینمای دفاع 
مقدس اس��ت و باید از آن حمایت كنیم تا این خون 
تازه در رگ های سینمای دفاع مقدس باقی بماند. فیلم 
سینمایی بیداری رویاها با بازی امین حیایی، هنگامه 
قاضیانی، محمدحسین آرمان، حمید آذرنگ و... از 16 

تیرماه روی پرده سینماها می  رود.

حامد حقی
»آن شمع سر نهاده«، هجدهمین جلد از مجموعه كتاب های داستانی»قهرمانان 
انقالب«، توس��ط انتشارات سوره مهر منتشر شده است. محمدرضا اصالنی این 
اثر را با محوریت زندگی شهید محمدمهدی عراقی نوشته است.كتاب »آن شمع 
سر نهاده«، زندگی نامه داستانی شهید محمد مهدی عراقی است كه دوران كودكی، 
تحصی��الت، مبارزات و ش��هادت وی را در بر می گی��رد. در این اثر، چارچوب 
واقعیت ها به دلیل امانت داری حفظ شده و فقط با فضاسازی  و استفاده از عناصر 
داستانی، قالب رمان به خود گرفته است. این كتاب قالب وقایع نگاری دارد و این 
اثر، برای ایجاد جاذبه و حس همزادپنداری در مخاطب، با قالب داستانی نوشته 
شده است. حاج مهدی عراقی از پایه گذاران گروه مبارز »فداییان اسالم« است. وی 
درآستانه پیروزی انقالب اسالمی در سال 57 در پاریس و در كنار امام خمینی )ره( 
بود و در همان دوران برای برخی از اعضای انجمن های اسالمی كه به دیدار وی 
می رفتند، جلسات پرسش و پاسخ پیرامون سابقه مبارزات مذهبی برگزار می كرد. 
محمد مهدی عراقی در حالی كه سرپرستی مؤسسه كیهان را به عهده داشت، در 
روز 4 شهریور سال 1358، به همراه فرزندش حسام، توسط گروهک فرقان ترور 
شدند و به ش��هادت رسیدند. كتاب »آن شمع سر نهاده«، از مجموعه »قهرمانان 
انقالب« و نوشته محمد رضا اصالنی، در قطع رقعی و 168 صفحه و با شمارگان 
 2500 نس��خه و بهای 20 هزار ریال توس��ط انتشارات س��وره مهر منتشر شده

است.

گالري ملي لندن نمایشگاهي را دایر كرده كه در نوع خود بي نظیر است و در 
آن هنر تقلب در آثار نقاشي موشکافي مي شود. به گزارش ایرنا در این نمایشگاه 
كه »موشکافي: تقلب ها، اشتباهات و كشفیات« نام دارد و تا اواسط سپتامبر )22 
شهریور( برپا خواهد بود 40 اثر كه مورد بررسي موشکافانه بخش علمي گالري 
قرار گرفته است به نمایش درمي آید. اشوك راي مدیر تحقیقات علمي این گالري 
به خبرگزاري رویترز گفت: تقریبا 40 درصد از2 هزار و 500 اثر نقاشي موجود 
در این گالري به گونه اي تحت بازبیني فني قرار گرفته است. به طور معمول 
تاریخ نگاران هنري، دانشمندان و كارشناسان بازسازي آثار هنري در پشت صحنه 
قرار دارند. اما موشکافي كارشناسي بخش تحقیقات علمي گالري را كه پیشتاز 
بررسي مواد و تکنیک هاي بررسي نقاشي هاي اروپاي غربي است به نمایش مي 
گذارد. شیوه هاي علمي نوین مثل تصویر برداري از طریق اشعه مادون قرمز، به 
كارگیري اش��عه ایکس و بررسي الکتروني كمک كرده است تا پرسش هایي را 
كه مدیران گالري س��ال ها دنبال آن بودند جواب دهد.براي یک بیننده ناآزموده 
این نقاشي هاي تقلبي همانند شاهکارهاي اصیل به نظرمي رسند اما زیر الیه هاي 
پنهان رنگ داستان دیگري نهفته است. در سال 1937 این گالري 14 هزار پوند 
صرف 4 نقاشي دیواري كرد كه تصور مي شد متعلق به جورجونه نقاش ایتالیایي 
است اما بعدها ثابت شد كه این آثار تقلبي هستند. در این گالري فیلم كوتاهي نیز 
به نمایش گذاشته مي شود كه دیداركنندگان را به آزمایشگاه كارشناسان مي برد تا 

با چگونگي استفاده از تکنیک هاي كارشناسان آشنا شوند.

از س��ال 59 تا كنون، ح��وزه  هنری نزدیک به 
یک ه��زار عنوان كتاب با موض��وع »جنگ و دفاع 

مقدس« به چاپ رسانده است.
كتابخان��ه ی  مدی��ر  صم��د زاده،  نص��رت اهلل 
تخصصی جنگ حوزه هنری در آستانه 30سالگی 
دف��اع مق��دس، در گفتگ��و ب��ا ایس��نا، مجموع 
كتاب های چاپ ش��ده با موض��وع »جنگ و دفاع 
مقدس« در حوزه  هنری را 950 عنوان كتاب ذكر 
ك��رد و گفت: این كتاب ه��ا در موضوعاتی چون 
ش��عر، داس��تان، نمایش نامه، خاطره و كتاب های 
پژوهش��ی به چاپ رس��یده اند كه در بخش های 

مختلف ح��وزه  هنری چون دفت��ر ادبیات و هنر 
مقاومت، انتش��ارات سوره  مهر و یا سایر بخش ها 

منتشر شده اند. 
وی بیش ترین عنوان كتاب های چاپ ش��ده را 
متعلق به دفتر ادبیات و هنر مقاومت دانس��ت كه 
ش��امل 500 عنوان می شود و ش��امل مطرح ترین 
كتاب ه��ای دفاع مق��دس چ��ون »دا«، »بابانظر« و 

»فرمانده ی من« است. 
صم��دزاده كتاب ه��ای چاپ  ش��ده در حوزه  
هنری را یک هشتم كل آثار به چاپ  رسیده با موضوع 
»جنگ و دفاع مقدس« در سطح كشور عنوان كرد.

نواه��ا و نغمه هاي مراس��م عروس��ي محلي 
اس��تان چهارمحال و بختیاري در هي گل سروده 

مي شود.
ب��ه گ��زارش روابط عمومي صدا و س��یماي 
مركز چهارمحال و بختیاري: یکي از مراس��م شاد 
و مهم محلي استان چهارمحال و بختیاري ازدواج 
اس��ت كه در آن موسیقي هاي خاص و آوازهاي 
دلنش��یني اجرا مي شود. در مستند هي گل تالش 
مي شود نس��ل امروز با آوازهاي محلي كه ریشه 
در ق��درت، ابهت و احس��اس اصیل ایراني دارد، 

آشنا شود.
نواها و آوازهاي جذاب و دلنشین جشن هاي 
عروسي محلي اس��تان كه برگرفته از اشعار زنان 

بومي سرایان در وصف عروس و داماد، خانواده، 
ایل و طایفه آنها اس��ت با تحقیق و بررسي دقیق 

در این مستند به تصویر كشیده مي شود.

آداب و رسوم روستائیان در برنامه آواي روستا از 
تولیدات صداي مركز چهارمحال و بختیاري معرفي و 

پخش مي شود.
به گزارش روابط عمومي صدا و س��یماي مركز 
چهارمح��ال و بختی��اري، آواي روس��تا به منظور 
معرف��ي روس��تاهاي اس��تان و افزای��ش آگاه��ي 
روستائیان در زمینه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، 
اقتصادي و انعکاس قابلیت هاي روستاها و نیازهاي 
آنها به مسئوالن از شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 
20:30 دقیقه به روي آنتن صداي مركز مي رود. این 
برنامه درقالب گفتار، گزارش، گفتگوهاي خودماني 
و صمیمي با روس��تائیان و مصاحبه هاي رادیویي به 
طرح و بررسي مسائل مختلف روستائیان، طرح هاي 
عمران��ي، تقویت روحیه خودكفای��ي، فعالیت هاي 

اقتصادي و فرهنگ بومي روستا مي پردازد.
عوامل برنامه: 

تهیه كننده: فیروزه بني طالبي، گوینده: آرزو باللي، 
گزارشگر: ابوالفضل هادي پور، مهدي غفاري.

ب��ا تجهیز و نوس��ازي راك صوتی فرس��تنده 
رادیو سراسری ایستگاه رادیویی سفیددشت مركز  
چهارمحال و بختیاري كیفیت دریافت برنامه هاي 

این شبکه رادیویي بهبود یافت.
به گ��زارش رواب��ط عمومي صدا و س��یماي 
مركز چهارمحال و بختی��اري، این راك صوتی كه 
با پیگیری واحد فرس��تنده ه��ای رادیویی مركز و 

همکاری امور موج متوسط اداره كل فرستنده های 
رادیویی معاونت توسعه و فناوری رسانه نوسازی 
شد، فركانس صدای فرستنده 100كیلو وات رادیو 
سراسری را تأمین می كند. با نوسازی تجهیزات این 
راك صوتی، برنامه هاي رادیو سراس��ری با كیفیت 
مطلوب ص��دا روی فركانس 648 كیلوهرتز، موج 

متوسط قابل دریافت است.

شركت عمران بهارستان، ساخت پنج كتابخانه 
و پن��ج قرائتخانه را در این ش��هر برعهده گرفته 
اس��ت. مدیر دبیرخانه انجمن كتابخانه های شهر 
بهارس��تان )از توابع اصفهان( با اعالم این خبر به 
ایبنا گفت: هفته جاري مدیر عامل شركت عمران 
بهارستان در جلسه انجمن كتابخانه هاي این شهر، 
آمادگي خود را براي ساخت و واگذاري كتابخانه 
مركزي، پنج كتابخانه عمومي و نیز پنج قرائتخانه 

اعالم كرد. 
همچنی��ن مقرر ش��د كتابخانه زیر پوش��ش 
ش��هرداري به ن��ام »فرزانگان« پ��س از انتقال به 
س��اختماني مناس��ب به صورت مش��اركتي اداره 

شود. 

فریب��ا س��لماني پور اف��زود: دو كتابخانه زیر 
پوش��ش نه��اد كتابخانه ه��اي عمومي در ش��هر 
بهارس��تان ش��امل »عموم��ي بهارس��تان« و »امام 
خمین��ي )ره(« در مجموع 850 مت��ر مربع زیربنا 

دارند.
 براي رس��یدن به اس��تاندارد مورد نظر نهاد 
كتابخانه ها، باید دس��ت ك��م دو كتابخانه جدید 
در این ش��هر ساخته ش��ود. وي همچنین گفت: 
عضوگی��ري در كتابخانه ه��اي ش��هر بهارس��تان 
اصفه��ان در یک س��ال اخیر 400 درصد رش��د 
داشته اس��ت. در این مدت 118 هزار و 762 نفر 
ب��ه كتابخانه هاي بهارس��تان مراجعه كردند و 51 

هزار و 65 نسخه كتاب امانت گرفتند.

نام پدر: غالمعلی              متولد: 1347/3/4        محل شهادت: شلمچه - عملیات كربالی 5
فرازهایی از زندگی نامه شهید:

شهید محمدحسین جعفرزاده در تاریخ 1347/3/4 در یک خانواده مذهبی و متدین در روستای چلیچه 
به دنیا آمد. بعد از اتمام تحصیالت، داوطلبانه به جبهه اعزام شد. شهید جعفرزاده شجاعت و جسارت زیادی 
داش��ت تا اینکه در تاریخ 1365/12/5 در منطقه عملیاتی ش��ملچه به درجه رفیع ش��هادت نائل شد و پیکر 

مطهرش بعد از گذشت 13 سال، به زادگاهش انتقال و در گلزار شهدای چلیچه به خاك سپرده شد.

شهيد محمدحسين جعفرزاده

طنين آواي روستا در صداي مرکز 
چهارمحال و بختياري 

نغمه هاي جشن هاي محلي در هي گل

صداي راديو سراسري بهتر به گوش مي رسد

5 کتابخانه جديد در بهارستان اصفهان ساخته مي شود

روزی بود...

رسانه

در آستانه  30 سالگي دفاع مقدس

انتشــار 950 عنوان کتــاب دفــاع مقــدس 
توسط حــوزه  هنــري 

به نظرمي رسد استرالیایي ها توجه ویژه اي به 
آثاري دارند كه مربوط به خون آشام ها و زامبي ها 
باش��د. به گزارش ایبنا به نقل از اس��ترالیانیوز، بر 
مبناي نظرسنجي اخیر آنگوس و رابرتسون یک 
مؤسسه معتبر نظرسنجي استرالیایي،  در میان 100 
كتاب محبوب استرالیایي ها، استفاني مه یر نویسنده 
امریکایي است كه گوي سبقت را از بقیه ربوده و 
در رأس فهرست كتاب هاي محبوب جاي گرفته 
است. در این نظرسنجي »هري پاتر« اثر جي كي 

رولینگ نیز در مقام دوم قرار دارد. 
مجموعه »خانه س��وكي« ك��ه آن هم درباره 
خون آشام هاس��ت و با اقتب��اس از آن مجموعه 
تلویزیوني »خون واقعي« ساخته شد هم دیگر اثر 
خون آشامي موجود در این فهرست است كه در 

ردیف هشتم جاي دارد.
با این حال موضوع هاي فانتزي و خیالي مورد 
توجه استرالیایي ها به همین جا ختم نمي شود و 
»غرور و تعصب و زامبي ها« كه با اقتباس از غرور و 
تعصب جین آستین و در آمیختن آن با داستان هاي 
زامبي ها نوش��ته ش��ده اث��ري از »س��ت گراهام 
 اسمیت« نیز جایگاه 33 را به خود اختصاص داده

است.

افسانه گرگ و ميش، 
محبوب ترين کتاب 

استراليايي ها


