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  کارش��ناس و فع��ال محیط 
زیست کشور ژاپن گفت: این 
کشور طرح تحقیقاتی مدیریت 
جنگل منطقه بازفت در چهار 
 محال و بختیاری را اجرا خواهد
 کرد. به گزارش ایرنا، ماشیما 

تونی در جلسه توجیهی اجرای پروژه تقویت مدیریت جنگلداری و 
مراتع چهار محال و بختیاری، هدف از انجام ...

  شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

رئیس ش��ورای اسالمی شهر 
اصفه��ان، گف��ت: اصفهان از 
نظر برخ��ورداری از امکانات 
و تجربی��ات در زمینه ه��ای 
خدمات��ی، به وی��ژه خدمات 
ش��هری س��رآمد اس��ت. به 

گزارش فارس، عباس حاج رسولیها در آیین افتتاح ششمین نمایشگاه 
تخصصی مبلمان شهری و سومین نمایشگاه خدمات ... 

شهرستان ها / ادامه در  صفحه4

سخنگوی وزارت امورخارجه 
گفت: با توجه به سیاست های 
امریکا علیه  خصمانه دول��ت 
ای��ران، در ح��ال حاضر امکان 
ب��رای مذاک��ره و مالقات بین 
مقامات ای��ران و امریکا وجود 

ندارد. به گزارش ایرنا، رامین مهمانپرست در نشست هفتگی در جمع 
خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی ... 

سراسری / ادامه در  صفحه2

تحریم کاالهاي رژیم صهیونیستي 
در واشنگتن

استاندار اصفهان خواستار شد: 
گسترش روابط دوجانبه ايران و الجزاير

شهردار اصفهان خبر داد:

فروش 200 میلیارد تومان اوراق مشارکت 
برای احیای میدان امام علي )ع(

صفحه 2

با سرمایه گذاری بخش خصوصی
6 پارکينگ عمومي در اختيار 

اصفهاني ها قرار مي گيرد

 طرح مديريت جنگل بازفت 
 چهارمحال و بختياري با همکاري ژاپن 

در حال حاضر، مذاکره 
بين ايران و امريکا ممکن نيست  

اصفهــان سرآمـــد خدمات 
شهري است

س��اخت پارکینگ ه��اي عموم��ي از سیاس��ت ها و 
اولویت هاي ش��هرداري اصفهان اس��ت. به گزارش 
موج، مدیر سرمایه گذاري و مشارکت هاي شهرداري 
اصفهان با تأکید بر اینکه ساخت پارکینگ هاي عمومي 
از سیاس��ت ها و اولویت هاي شهرداري است، اظهار 
کرد: این مدیریت س��اخت پارکینگ و تش��ویق به 
پارکینگ س��ازي را به صورت مشارکتي در اولویت 
برنامه هاي خود قرار داده، این در حالي اس��ت که در 
حال حاضر 6 واحد پارکینگ به صورت مش��ارکتي 
در این ش��هر در مرحله بهره برداري، اجرایي، انعقاد 
قرارداد و مذاکره اس��ت. سید حسن ابطحي با اعالم 
این مطلب گفت: شهرداري اصفهان اقدامات مختلفي 
براي گسترش فرهنگ ساخت پارکینگ هاي عمومي 
انجام داده و در این راستا، راهکارهایي براي تشویق 
بخش خصوصي به س��رمایه گ��ذاري در این زمینه 
انجام گرفته اس��ت. وي از به��ره برداري 2 پارکینگ 
عمومي به صورت مش��ارکتي در آینده نزدیک خبر 
داد و اعالم کرد: پارکینگ هاي هفتم محرم و کرماني 
آماده بهره برداري اس��ت و طي مراس��مي با حضور 
 مسئوالن شهري، به زودي در اختیار شهروندان قرار 

مي گیرد. 
وي ب��ا بیان اینکه در س��ه ماه ابتداي س��ال قرارداد 
 س��اخت 3 پارکینگ عمومي منعقد ش��ده اس��ت، 
گفت: طي هفته هاي آتي، عملیات اجرایي پارکینگ سه 
راه قائمیه، خیابان طیب و چهارباغ باال آغاز مي شود. 
مدیر سرمایه گذاري و مشارکت هاي شهرداري اصفهان 
با اشاره به اینکه ساخت پارکینگ ابتداي خیابان وحید 
نیز در مرحله مذاکره با بخش س��رمایه گذار است، 
اذعان داشت: احداث پارکینگ به صورت مشارکتي 
در راستاي کاهش ترافیک از اهداف شهرداري است 
و سعي داریم با ایجاد تسهیالت تشویقي، به این مهم 

رونق بیشتري دهیم. 
به گفته وي، س��اخت مجموعه هاي تجاري- اداري 
از مهمترین سیاست هاي تشویقي شهرداري اصفهان 
جهت جلب سرمایه گذار و بخش خصوصي در امر 

پارکینگ سازي است. 

فروش محصوالت سردرختی باغات میوه مزرعه خیریه امــام علی )ع( شورای 
مشارکت های مردمی بهزیستی چهارمحال وبختیاری

شورای مشارکت های مردمی بهزیستی چهارمحال وبختیاری در نظر دارد محصوالت باغات 
هلو و بادام خود را درسال 89به صورت های: 

1ـ سردرختی کلی 
2ـ سردرختی واحد به واحد 

طبق جدول ذیل به فروش برساند:
واحد های مزرعه:

مشخصات و توضیحات:
1ـ میوه های فوق الذکر مزرعه موضوع این مزایده می باشد

2ـ داوطلبان حقیقی و حقوقی جهت اخذ برگ شرایط عمومی و اسناد مزایده و برگ تقاضای 
شرکت در مزایده از تاریخ انتشار آگهی حداکثر تا مورخ 89/5/6 به یکی از نشانی های زیر 

مراجعه نمایند:
* شهرکرد ـ خیابان فردوسی شمالی ـ باالتر از دانشگاه پیام نور ـ سازمان بهزیستی استان 

چهارمحال و بختیاریـ  معاونت مشارکت های مردمی تلفن: 0381-2241818-2223242
*  سامانـ  اراضی شوراب صغیرـ  مزرعه خیریه امام علی )ع( بهزیستی چهارمحال و بختیاری

3ـ شرکت کنندگان بایستی پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 
مورخ 89/5/6 به یکی از نشانی های فوق تحویل و رسید دریافت کنند

4ـ پیشنهاد های واصله روز پنج شنبه مورخه 89/5/7 در محل سازمان بهزیستی چهارمحال و 
بختیاری بازگشایی و قرائت خواهد شد

مزایده  برنده  برعهده  دادگستری  رسمی  کارشناسان  الزحمه  و حق  آگهی  درج  هزینه   5ـ 
می باشد.

مساحت تقریبی نام واحدردیف
قیمت پایه )ریال( براساس نظر شرح ارقامبه هکتار

کارشناسان رسمی دادگستری

1/800/000/000هلو شامل انواع زعفرانی و کاردی10یک1

2/000/000/000بادام شامل انواع سفید، مامایی و سنگی60دو2

1-هلو شامل انواع زعفرانی و کاردی70جمع
23/800/000/000- بادام شامل انواع سفید، مامایی و سنگی

روابط عمومی سازمان بهزيستی چهارمحال و بختياری

آگهی مزایده عمومی

آگهی مناقصات دو مرحله ای

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد بهره برداری و خدمات امور مشترکین
 تعدادی از شهرستانهای استان را مطابق با شرایط و مشخصات مندرج در سند مناقصه از محل اعتبارات 

جاری از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

برآورد )ریال(تضمین )ریال(شرحشماره مناقصه

43/000/000856/501/300امور مشترکین برخوار89-2-180

93/000/0002/365/168/904بهره برداری برخوار89-2-181

30/000/000587/200/000بهره برداری و خدمات امور مشترکین گز89-2-182

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 89/5/14
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح یکشنبه 89/5/17

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfa-esfahan.com شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شماره تلفن: 0311-6680030
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سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: با توجه به 
سیاس��ت های خصمانه دولت امریکا علیه ایران، 
در حال حاضر امکان برای مذاکره و مالقات بین 

مقامات ایران و امریکا وجود ندارد.  
به گزارش ایرنا، رامین مهمانپرس��ت در نشست 
هفتگی در جمع خبرنگاران رس��انه های داخلی 
و خارج��ی این مطلب را در پاس��خ به س��ؤالی 
داد مبنی بر این که گفته می ش��ود احتمال دیدار 
وزرای خارجه جمهوری اسالمی ایران و امریکا 
در حاش��یه کنفرانس بی��ن الملل��ی کابل وجود 

دارد؟ 
س��خنگوی وزارت امورخارجه اف��زود: به دلیل 
امری��کا  اقدام��ات  و  سیاس��ت های خصمان��ه 
ب��رای صدور قطعنام��ه، تحریم های یک جانبه و 
رفتارهای ناصحیح نس��بت به اتباع ایرانی امکان 
مالقات بین مقامات ایران و امریکا وجود ندارد. 
وی در خصوص پیش��نهادات ایران در کنفرانس 
بین المللی کابل نیز گفت: مش��کالت افغانستان 
و بحرانی ک��ه در منطقه ایجاد ک��رده نیاز به راه 
حل ه��ای ج��دی و رویکردهای جدی��د دارد. 
وی تصری��ح کرد: ما معتقدی��م برای ایجاد صلح 
و امنیت در افغانس��تان و منطقه، مبارزه با افراط 
گرایی و تروریس��م، مواد مخدر و حل مشکالت 
آوارگان؛ کشورهای همس��ایه و منطقه می توانند 
نقش جدی داش��ته باش��ند. همان طور که دولت 
و ملت افغانستان مسئولیت آن را برعهده بگیرند 
گامی به جلو اس��ت و ما از این رویکرد حمایت 
می کنی��م. س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه در 
ادامه اظهار داش��ت: تش��کیل دول��ت عراق یک 
مسأله کاماًل عراقی اس��ت و امیدواریم در اسرع 
وقت دولت مردمی این کش��ور تش��کیل ش��ود. 
مهمانپرس��ت در پاس��خ به س��ؤالی در رابطه با 

موض��ع جمه��وری اس��المی ای��ران در رابطه با 
ش��کل گیری دولت آتی عراق با بیان این مطلب 
تأکید کرد: با توجه به هوش��یاری و سطح آگاهی 
سیاسی مردم عراق و گروه های سیاسی آن کشور 
فکر می کنیم باید همه تش��ویق کنند تا در اسرع 
وقت این دولت مردمی شکل بگیرد. وی تصریح 
کرد: اینکه توصیه هایی برای س��رعت بخشیدن 
به تش��کیل دولت عراق براساس رایزنی های و 
مش��اوره هایی که با هم انج��ام می دهند صورت 
بگیرد از طرف کشور ما یا کشورهای دیگر امری 
طبیعی است ولی این که کسی از بیرون از منطقه 
قص��د مداخله در ام��ور داخلی عراق را داش��ته 
باشد و بخواهد برای تشکیل دولت آن از بیرون 
تصمیم بگیرد مورد قبول ملت عراق نخواهد بود. 
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد: 
م��ا فکر می کنیم هر چه س��ریع تر دولت مردمی 
عراق باید تشکیل شده و روندی هم در حال طی 
ش��دن است که براس��اس مذاکرات و رایزنی ها 
نوید تش��کیل دولت عراق را در آینده ای نزدیک 

می دهد. 

خبرنگاری پرس��ید: آیا ایران به گروه وین پاسخ 
کتب��ی داده اس��ت ی��ا خیر؟ س��خنگوی وزارت 
خارجه اظهار داش��ت: چارچوب بحث مشخص 
ش��ده و به اطالع طرف مقابل هم رس��یده است 
اما پاس��خ ما به صورت مکتوب ارس��ال خواهد 
شد. وی با بیان اینکه چارچوب های بحث ما در 
خصوص تبادل سوخت مشخص است، ادامه داد: 
در همین زمینه هم رایزنی هایی صورت گرفته و 
بحث های مرب��وط به مذاکرات با اتحادیه اروپا، 
گ��روه 1+5 و همه مجموعه هایی که به نوعی بر 
یکدیگر تأثیر خواهند گذاش��ت در حال پیگیری 
اس��ت. وی تأکید کرد: جمهوری اس��المی ایران 
اعالم کرده که اس��اس مذاکرات تبادل س��وخت 
و یا مس��ائل دیگری که مطرح می ش��ود، بیانیه 
 ته��ران و تمام��ی بندهای مربوط ب��ه آن خواهد 

بود. 
خبرن��گاری در خص��وص درخواس��ت مذاکره 
کنگ��ره امریکا با ایران پرس��ید که مهمانپرس��ت 
گف��ت: اخب��ار منتش��ر ش��ده در م��ورد تمایل 
کمیسیون سیاس��ت خارجی کنگره امریکا برای 
داش��تن ارتباط و مذاکره با کمیس��یون سیاس��ت 
خارجی مجلس ش��ورای اس��المی بود که آقای 
بروج��ردی رئیس کمیس��یون هم نظ��ر خود را 
اعالم کرد. مهمانپرس��ت گفت: اینکه نمایندگان 
مجل��س با پارلم��ان کش��ورهای دیگ��ر ارتباط 
داش��ته و رایزنی کنند، اقدام خوبی اس��ت اما در 
خصوص نمایندگان کنگره امریکا می توان گفت 
که اقدامات، رفتارها و تصمیمات این کنگره مانع 
از انجام مذاکرات و مالقات ها می شود. به گفته 
وی، در عین حال اعضای کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی موضوع 

را بررسی کرده و پاسخ مناسب را خواهد داد.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی سازمان انرژی 
اتم��ی را موظف کردند ب��رای تأمی��ن نیازهای 
س��وخت رآکتورهای تحقیقاتی، آموزشی کشور 
برای مصارف پزش��کی، صنعتی و کش��اورزی، 
تولید و تأمین س��وخت هس��ته ای ب��ا غنای 20 

درصد را انجام دهد.    
به گ��زارش ایرنا، نمایندگان مجلس در جلس��ه 
علنی خود به ادامه بررسی جزئیات طرح صیانت 
از دس��تاوردهای صلح آمیز هس��ته ای جمهوری 
اس��المی ایران پرداختند و مواد 3 تا 5 این الیحه 
را نیز تصویب نهایی کردند. با تصویب نمایندگان 
مجلس س��ازمان انرژی اتمی موظف است برای 

تأمی��ن نیازهای س��وخت رآکتورهای تحقیقاتی، 
آموزشی کش��ور برای مصارف پزشکی، صنعتی 
و کشاورزی، تولید و تأمین سوخت با غنای 20 

درصد را انجام دهد. 
همچنین دولت مکلف ش��د صرفًا در چارچوب 
توافقنامه پادمان معاهده منع گس��ترش صلح های 
هس��ته ای ب��ا آژانس بی��ن المللی ان��رژی اتمی 
هم��کاری کن��د. براس��اس این مصوب��ه اجابت 
درخواس��ت های فراتر از توافقنامه پادمان توسط 

دولت ممنوع است. 
نماین��دگان مجل��س همچنین دول��ت را موظف 
کردن��د نس��بت به کش��ورهایی که به بازرس��ی 

هواپیماها و کش��تی های ایرانی ی��ا محموله های 
باری کش��ور مبادرت می ورزن��د و یا از تحویل 
سوخت به هواپیماهای ایرانی خودداری می کنند 

مقابله به مثل کند. 
پ��س از تصویب طرح صیانت از دس��تاوردهای 
صلح آمیز هس��ته ای ایران محمد حسن ابوترابی 
ف��رد نائب رئیس اول که ریاس��ت جلس��ه علنی 
را برعه��ده داش��ت از هم��ه نماین��دگان که در 
تصویب این طرح همکاری داش��تند تشکر کرد. 
وی گفت: این مصوب��ه نقش کلیدی در افزایش 
 اقت��دار و کارایی نظام و پیون��د دولت و مجلس 

دارد. 

یک فروش��گاه زنجیره ای 
ب��زرگ امری��کا ف��روش 
کاالهای رژیم صهیونیستی 
در فروشگاه های خود در 
واشنگتن را متوقف کرد. 
به گزارش فارس به نقل 
روزنامه صهیونیس��تی  از 
امریکایی ه��ا  هاآرت��ص، 
معموالً بس��یار بیش��تر از 
اس��رائیل  از  اروپایی ه��ا 
پش��تیب��انی می کنن��د و 

معموالً ایده هایی نظیر تحریم کاالهای اس��رائیلی یا عدم س��رمایه گذاری 
در ش��رکت هایی که با اسرائیل همکاری می کنند، در امریکا ناموفق است 
اما به نظر می رس��د این پروژه ها اخیراً در امریکا و به خصوص در میان 
دانش آموزان این کش��ور گسترش پیدا کرده اس��ت. هفته گذشته، هیأت 
مدی��ره فروش��گاه های المپیا فود واش��نگتن تصمیم گرفتن��د که فروش 
کاالهای اس��رائیلی در دو فروشگاه این ش��رکت در واشنگتن را متوقف 

کنند. 
این تحریم شامل تمامی کاالهای ساخت رژیم صهیونیستی می شود، این 
در حالی است که در برخی کشورهای اروپایی فقط کاالهایی که ساخت 

شهرک های رژیم صهیونیستی باشد تحت تحریم قرار گرفته است.

در آستانه برگزاری رزمایش 
مشترک سئول و واشنگتن، 
چین نیز مانور نظامی را در 
آبهای دری��ای زرد برگزار 
کرد. به گ��زارش فارس به 
نقل از خبرگزاری رویترز، 
در حال��ی ک��ه واش��نگتن 
و س��ئول قرار اس��ت طی 
رزمایش  آت��ی  روزه��ای 
نظامی مشترکی را در آبهای 
نزدیک چین برگزار کنند، 
پک��ن نیز پیش از برگزاری این رزمایش مش��ترک، مانور نظامی را در آبهای 
دری��ای زرد )منطقه ای از اقیانوس آرام میان چین و ش��به جزیره کره( برگزار 
کرد. بنا بر این گزارش، سازمان لجستیک ارتش آزادی خلق چین و وزارت 
حمل ونقل و آمادگی نظامی این کشور که این رزمایش را ترتیب داده بودند، 
4 بالگ��رد و همچنین 4 کش��تی نجات در محل برگ��زاری این مانور نظامی 
مس��تقر کرد ند. این رزمایش نظامی که از روز ش��نبه آغاز شده بود، به مدت 
دو روز برگ��زار ش��د. این گزارش افزود: بخش��ی از این رزمایش به منظور 
انجام تمرینات ویژه توس��ط نیروهای ارتش چی��ن در مواقع بروز حمالت 
از فواصل دور برگزار ش��د.  این رزمایش در شرایطی توسط چین در آبهای 
دریای زرد برگزار شد که سئول و واشنگتن نیز قصد دارند به زودی در ماه 
جاری میالدی رزمایش مشترکی را در همین منطقه برگزار کنند.  وزارت دفاع 
امریکا )پنتاگون( با وجود مخالفت های شدید چین، روز پنج شنبه از برگزاری 
رزمایش مشترک واشنگتن و سئول در آبهای شبه جزیره کره خبر داد و یک 
روز پس از انتشار بیانیه پنتاگون در این رابطه وزارت خارجه کره جنوبی نیز 
برگزاری این رزمایش مشترک را تأیید کرد.  به دنبال انتشار بیانیه وزارت دفاع 
امریکا )پنتاگون( در خصوص برگزاری رزمایش نظامی مشترک امریکا و کره 
جنوبی، چین مجدداً بر مخالفت شدید خود با برگزاری این رزمایش در آبهای 
نزدیک این کشور تأکید کرد و خواستار خویشتنداری دو کره برای ممانعت 
از افزایش تنش ها در شبه جزیره کره شد.  سخنگوی وزارت خارجه چین در 
اظهاراتی در این زمینه همچنین احتمال برگزاری مانور مشترک پیونگ یانگ و 

پکن در واکنش به مانور مشترک سئول و واشنگتن را به شدت رد کرد. 
برخی تحلیلگران مسائل آسیا- اقیانوسیه اعالم کرده اند که ماهیت رزمایش 
اخیر چین با مانورهای پیشین این کشور کاماًل متفاوت بوده است و شاید در 
اعتراض به رزمایش مشترک سئول و واشنگتن برگزار شده است. تنش ها در 
شبه جزیره کره پس از اینکه نتایج تحقیقات گروه تفحص چندملیتی در تاریخ 
20 ماه مه )حدود 2 هفته پیش( رسماً اعالم شد، به شدت افزایش یافته است.  
تی��م تحقیقاتی در خصوص موضوع غرق ش��دن ناو جنگی کره جنوبی که 
شامل کارشناسان کره جنوبی، امریکا، استرالیا، انگلیس و سوئد می شد، چندی 
پیش به این نتیجه رسیدند شواهد چشمگیری موجود است که نشان می دهد 

ناو جنگی سئول توسط اژدر کره شمالی غرق شده است. 
بر اساس این گزارش، کره شمالی هرگونه مشارکت در غرق شدن ناو چئونان 
را رد کرده و اعالم کرده است که تهدیدهای کره جنوبی را بدون پاسخ نخواهد 
گذاشت. در حال حاضر فرضیه هایی نیز در رابطه با نقش امریکا در غرق شدن 
ناو جنگی کره جنوبی مطرح است. بسیاری از تحلیل گران مسائل شبه جزیره 
کره معتقدند که امریکا برای رسیدن به اهداف خود در منطقه آسیا- اقیانوسیه 

ناوجنگی کره جنوبی را غرق کرده است. 

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از روزنامه واشنگتن پست در اینترنت، 
زنان عربستان سعودی وقتی از خانه خارج می شوند با لباس سیاه همه بدن 
خود را می پوشانند.اما با وجود اینکه صورت شان کاماًل پوشیده است، سرانه 
مصرف مواد آرایشی و مراقبت های مو میان این زنان بیش از هر زن دیگری 
در خاورمیانه است. تجارت لوازم آرایشی زنان سعودی در توییتر به خوبی 
مشهود است. دختران نوجوان سعودی شبانه برای آرایش کردن گرد می آیند. 
سال گذشته، زنان سعودی تقریباً 2 میلیارد و 400 میلیون دالر صرف خرید 
لوازم آرایش کردند و بدین ترتیب در  زمره  بزرگترین مصرف کنندگان دنیا 
قرار گرفتند. تحلیلگران پیش بینی می کنند که این بازار زنان سعودی امسال 
11 درصد افزایش یابد. اکثر زنان عربستانی محصوالت سالن های حرفه ای 
را ترجیح می دهند اما قوانین رسمی صدور مجوز در این زمینه را محدود کرده 
است. فقط کسانی که مجوز آرایشگاه داشته یا صاحب نفوذ باشند، می توانند  
سالن زیبایی دایر کنند. این روزنامه افزود، تبعیض های شدید جنسی همراه با 
 محدودیت های عمومی از قبیل نبود تئاتر باعث شده است مراسمی همچون 
عروس��ی ها، میهمانی های نامزدی،تولد و حتی مراسم عزاداری برای زنان 
س��عودی اهمیت زیادی پیدا کن��د. آنها همه تالش خ��ود را می کنند تا با 
پوشیدن لباس های گرانبها اطرافیان را تحت تأثیر قرار دهند. واشنگتن پست 
با اش��اره به دختر به بیس��ت و پنج س��اله ای که هفت ساعت  زمان و 270 
 دالر هزینه آرایش موی خود در یک س��الن زیبایی در ریاض کرده اس��ت 
نوش��ت: چنین ف��ردی حدود یک س��وم از درآمد خ��ود را صرف آرایش 

می کند.

سراسری

در پ��ی روابط گس��ترده ای که روس��یه 
و آلم��ان در پیش گرفتند دو کش��ور به 
امضای توافقنامه های دوجانبه دیگری در 
زمینه های بهداشت و آموزش پیشرفته 
مدیران روسی در آلمان نیز پرداختند. بر 
این اساس مقرر شد که 4000 مدیر طراز 
اول روسیه، دوره های آموزشی خود را 
در آلمان بگذرانن��د. همچنین دو طرف 
به بررس��ی همکاری های تازه در زمینه 
ف��ن آوری اطالع��ات پرداختند. در این 
زمینه احتماالً شرکت »این فینیون« آلمان 
و »کنسرن سیس��تما« روسیه با یکدیگر 
همکاری خواهند کرد. در این بین یکی 
از مس��ائل مورد مناقشه میان طرفین که 
به نتیجه نرس��ید، موض��وع روادید بود. 
روس ها اعتق��اد دارند که اتحادیه اروپا 
و به خصوص آلمان باید تس��هیالتی در 
زمین��ه صدور روادید برای ش��هروندان 
روسیه قائل شوند. زیرا از نظر آنها، یک 
همکاری و شراکت همه جانبه با آلمان 
و اتحادیه اروپا بدون آزادسازی ضوابط 
روادیدی با روس��یه ممکن نخواهد بود. 
از س��وی دیگر آلمان ها معتقدند که از 
بین بردن کام��ل روادید در کوتاه مدت 
میس��ر نخواهد بود. زی��را آلمانی ها و 
به طور کلی کش��ورهای عضو اتحادیه 
اروپا معتقدند در صورت تسهیل صدور 
روادی��د ویا لغ��و آن برای ش��هروندان 
روس��ی، به یکب��اره با س��یل عظیمی از 
کارگ��ران جویای کار مواج��ه خواهند 
ش��د. به رغم وجود مشکالت متعدد در 
ای��ن راه، با این حال مرکل وعده داد که 
آلمان دس��ت کم ص��دور روادید را در 
پهنه اقتصادی برای اتباع روسیه تسهیل 
خواهد کرد. مس��أله دیگری که چالشی 
اساس��ی در روابط روس��یه ب��ا اتحادیه 
اروپا و آلمان محس��وب می شود، نحوه 
رعایت حقوق بشر در فدراسیون روسیه 
اس��ت که یکب��ار دیگ��ر در چارچوب 
این مذاک��رات نیز مطرح ش��د. در این 
راس��تا آنگال مرکل خواس��تار رسیدگی 
هرچه س��ریع تر به پرون��ده قتل »ناتالیا 
اس��تمیرووا«، فعال حقوق بش��ر روسیه 

شد. 
ش��ایان ذکر است، وی که روزنامه نگار 
و فعال سازمان حقوق بشری »مموریال« 
بود، یک س��ال پی��ش در چچن به قتل 
رس��ید. از ای��ن رو صدر اعظ��م آلمان 
خواس��تار پیگیری این مس��أله ش��د و 
خاطر نشان ساخت که برای یک جامعه 
مدنی مهم اس��ت انسان هایی که حقوق 
انس��ان های دیگر را پایمال می کنند، با 
مجازات��ی درخور روبه رو ش��وند. وی 
از این مس��أله استقبال کرد که مدودیف 
ش��ورایی برای پشتیبانی از جامعه مدنی 
و حق��وق بش��ر تأس��یس کرده اس��ت. 
مدودی��ف نیز ب��ه رغم آنک��ه از وجود 
ب��رای رعایت  دش��واری های مختلف 
حقوق بش��ر در روس��یه سخن گفت، با 
این حال از تالش دولت روس��یه جهت 
ح��ل این مش��کالت خبر داد ت��ا بدین 

ترتیب آلمانی ها را راضی نگه دارد. 
چشم انداز روابط روسیه و آلمان 

از جمله موضوعات مورد عالقه روسیه 
و آلمان طی سال های گذشته می توان 
ب��ه مباحث مرتب��ط با محیط زیس��ت، 
بهداش��ت، ایج��اد مس��کن، بازس��ازی 
نهاده��ای حقوقی و امور دادگس��تری، 
ایج��اد لوله نفتی دریای ش��رق، صدور 
انرژی، مس��ائل مربوط به حقوق بش��ر، 
تقویت دولت قانونمند، مس��ائل بانکی 
و مدرنیزه ک��ردن صنایع اش��اره نمود. 
بر این اس��اس روابط اقتص��ادی آلمان 
و روس��یه در حوزه های تأمین انرژی، 
ماشین آالت، هواپیما و کشتی سازی از 
رش��د قابل مالحظه ای برخوردار بوده 
است. به نحوی که مناسبات اقتصادی و 
مبادالت تجاری میان آلمان و روسیه در 
سال 200۸ بر ۸4 میلیارد یورو بالغ شده 
اس��ت که در قیاس با بزرگترین شریک 
اروپای��ی آلم��ان، یعنی فرانس��ه )13۸ 
میلی��ارد دالر( رقم قابل اعتنایی اس��ت. 
روس��یه در مجموع 50 درصد معامالت 
خود را ب��ا اتحادیه اروپا انجام می دهد 
و آلم��ان در رأس طرف ه��ای تجاری 
روس��یه در اروپا اس��ت. بر این اساس 
مبادالت بازرگانی بین دو کشور در سه 
ماهه اول سال 2010 به 15 میلیارد دالر 

بالغ ش��ده اس��ت. به طور کلی آلمان و 
روس��یه همواره ش��رکای قابل اعتمادی 
برای یکدیگ��ر بوده اند. ب��ه نحوی که 
ب��روز بح��ران مالی ن��ه تنها ب��ر روابط 
اقتصادی دو کش��ور تأثیر منفی نداشته، 
بلکه عماًل مناس��بات میان دو کشور را 
نیز گس��ترش داده است. به همین سبب 
نیز دو کش��ور قصد دارند در آینده، در 
گستره فن آوری پیشرفته، همکاری های 
نیرومندتری داش��ته باشند. این درحالی 
اس��ت که مدودیف در راستای نوسازی 
اقتصاد روس��یه، تمایل زیادی به سرمایه 
گذاری و همکاری شرکت های آلمانی 
در روس��یه دارد. مجموع مس��ائل فوق 
باعث ش��ده که آنگال مرکل، سال 2011 
را »س��ال گسترش همکاری های علمی 

آلمان و روسیه« اعالم نماید.
به هر حال در شرایطی که ادامه همکاری 
با روس��یه برای برلین بسیار مهم است، 
مس��کو می تواند بر حمای��ت آلمان از 
خ��ود برای عقد ق��رارداد هم��کاری با 
اتحادی��ه اروپا امی��دوار باش��د. از این 
رو دیداره��ای دوجانبه س��ران آلمان و 
روسیه را باید از یک سو موجب تعمیق 
همکاری های دوجانبه میان دو شریک 
اقتصادی دانس��ت و از سوی دیگر باب 
ت��ازه ای در مناس��بات اتحادی��ه اروپا 
و روس��یه تلقی کرد که ط��ی آن آلمان 
همچون یک میانجی عمل خواهد کرد. 
البته روابط نس��بتًا خوب برلین و مسکو 
در اروپا با خش��نودی س��ایر کشورهای 
عضو اتحادی��ه اروپا همراه نیس��ت. به 
خصوص کش��ورهایی که قباًل از اقمار 
ش��وروی س��ابق به ش��مار می آمدند، 
کماکان نگاه بدبینانه ای به روسیه دارند 
و نگاه مثبتی به نزدیکی میان این کشور 
و بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا، یعنی 

آلمان ندارند. 
نتیجه گیری 

آنچ��ه از رونده��ای حاکم بر سیاس��ت 
خارج��ی روس��یه در دوران ریاس��ت 
اس��ت،  مدودیف مش��خص  جمهوری 
جایگزین شدن آتالنتیک گرایی به جای 
اوراسیاگرایی است که در دوران ریاست 
جمهوری پوتین بر روابط خارجی روسیه 
حاکم بود. به نظر می رس��د دلیل اصلی 
این جایگزینی و چرخش در سیاس��ت 
خارجی روس��یه، بی��ش از آنکه به تغیر 
رئیس جمهور مرتبط ش��ود، از مس��ائل 
حاد در اقتصاد روس��یه ناشی می شود. 
در واقع عقب ماندگی اقتصادی روسیه 
و نیاز مبرم این کش��ور به نوس��ازی در 
زمینه های فن آوری و همچنین احتیاج 
ب��ه افزایش س��رمایه گ��ذاری، موجب 
ش��ده که روس��یه تمای��ل بیش��تری به 
 گس��ترش روابط با امریکا و اروپا نشان 

دهد. 
در میان کش��ورهای اروپایی، گس��ترش 
روابط با آلمان از هر جهت برای روسیه 
خوش��ایند و مطل��وب اس��ت. زیرا این 
کشور از توان باالیی در زمینه های فنی 
و اقتصادی برخوردار است و می تواند 
بخ��ش عمده ای از نیازهای روس��یه را 
تأمی��ن کند. از این رو ب��ه احتمال زیاد 
در آینده نیز همچنان ش��اهد گس��ترش 
رواب��ط میان روس��یه و اتحادیه اروپا به 
خصوص آلم��ان خواهیم ب��ود. بر این 
اس��اس آلم��ان به عن��وان پ��ل ارتباطی 
روس��یه با غرب عمل خواهد کرد و به 
همین س��بب نیز از جایگاه برجسته ای 
در خط مش��ی آتالنتیک گرایی روس��ی 
برخ��وردار خواهد ب��ود. در مورد ایران 
نیز روس ها به رغ��م آنکه به چهارمین 
قطعنامه تحریمی علیه تهران رأی مثبت 
داده اند، با این حال تشدید تحریم های 
اتحادی��ه اروپا و امری��کا را که فراتر از 
قطعنامه جدید ش��ورای امنیت سازمان 
ملل وضع ش��ده اس��ت، عامل وخیم تر 

شدن اوضاع می دانند. 
در واقع دولت روسیه ضمن عالقمندی 
به کنترل اتمی جمهوری اس��المی، هیچ 
تمایلی به سرنگونی نظام حاکم بر ایران 
ندارد. زیرا روس ها به خوبی می دانند 
ک��ه در ص��ورت س��قوط جمه��وری 
اس��المی، نظ��ام سیاس��ی جانش��ین آن 
 بی تردید همراه و همکار غرب خواهد 

بود.
پایان

 جايگاه آلمان در آتالنتيک گرايی روسی
)قسمت دوم(

تحريم کاالهاي رژيم صهيونيستي 
در واشنگتن

   زنان سعودی پرمصرف ترين 
زنان دنيا در زمينه محصوالت 

زيبايی و آرايشی هستند

برگزاري مانور نظامي چين 
در آستانه رزمايش مشترك 

سئول- واشنگتن

    مهمانپرست: 
در حال حاضر مذاکره بين ايران و امريکا ممکن نيست  

  با مصوبه امروز مجلس؛ 
سازمان انرژي اتمي موظف به توليد و تأمين سوخت هسته اي

 با غناي 20 درصد شد  

جهان نما ایراننصف النهار

بخ��ش خصوص��ی ب��رای 
مرحله  طرح ه��ای  اجرای 
س��وم میدان امام علی )ع( 
اعالم آمادگی کرده اس��ت 
ک��ه پ��س از بررس��ی این 
پروژه به صورت مشارکتی 
ب��ه اج��را در می آی��د. به 
گزارش م��وج از اصفهان، 
شهردار اصفهان از احداث 
 پ��ارک س��وار همزم��ان با 
اول  ف��از  ب��رداری  به��ره 
طرح احی��ای می��دان امام 
علی)ع( جهت جابه جایی 
ش��ه���روندان و همچنین 
رفاهی  تس��هیالت  ایج��اد 
بیشتر در این محور، اجرای 
نمای  زیباسازی  طرح های 
زیرگذر میدان امام علی)ع( 

با رعایت مباحث میراثی، مذهبی و نقوش زیبای 
ایرانی خبر داد و گفت: تابلو روز ش��مار ساخت 
زیرگ��ذر به زودی نصب می ش��ود و حدود یک 
ماه نیز ش��مارش معکوس برای بهره برداری این 
طرح عظیم شهری و ملی آغاز می شود. مرتضی 
س��قاییان نژاد طرح احیای میدان امام علی)ع( را 
در قالب 3 مرحله ب��ه منظور بازگردندان هویت 
تاریخی و فرهنگی، بهسازی محله ها و بازسازی 
و احیای بافت تاریخی و فرس��وده، س��اماندهی 
ترافیک��ی و ح��ذف ترافیک عب��وری در میدان 
دانست و افزود: عوامل اجرایی شهرداری از سال 
پیش به ص��ورت جدی وارد اج��رای این طرح 
شدند و مطالعات معماری، میراثی، شهرسازی و 
ترافیک��ی این طرح را انجام داند و تنها پروژه ای 
اس��ت که در کشور مورد تأیید س��ازمان میراث 
فرهنگی اس��ت. وی با اش��اره به اینکه مدیریت 
ش��هری در سه نوبت کاری زیرگذر طرح احیای 
میدان امام علی)ع( را در مدت کمتر از یک سال 

و چهارم��اه زودتر از موعد مقرر به بهره برداری 
می رس��اند، اذعان داش��ت: تاکنون این پروژه با 
برنامه ریزی دقیق و رعایت تمام ساز و کارهای 
حدود 93 درصد پیش��رفت فیزیکی داشته است. 
وی با تأکید ب��ر اینکه فعالیت های عمرانی چهار 
مسیر هاتف، عبدالرزاق، ولی عصر و مجلسی، به 
مناسبت عید سعید فطر به اتمام می رسد، تصریح 
کرد: مدیریت ش��هری با برنامه ریزی دقیق طرح 
احی��ای میدان امام علی)ع( را از لحاظ س��رعت 
و مباحث اقتصادی و اجتماعی بررس��ی کرده تا 
هر چه س��ریعتر این طرح به اتمام برس��د. دکتر 
س��قاییان نژاد ب��ه علل تغییر زم��ان بهره برداری 
زیرگذر میدان امام علی)ع( از 15 ش��عبان به اول 
ماه ش��وال اش��اره و تصریح کرد: احداث پایانه  
درون شهر همزمان با بهره برداری فاز اول طرح 
احی��ای میدان ام��ام علی)ع( در ای��ن محور و با 
هدف ارتقای تس��هیالت حمل و نقل عمومی و 
اجرای طرح های زیباسازی نمای زیرگذر میدان 
امام علی)ع( با رعایت مباحث میراثی، مذهبی و 

نقوش زیب��ای ایرانی از دالیل 
تغیی��ر زم��ان بهره ب��رداری از 
این پروژه عظیم ش��هری است 
که به مناس��بت عید سعید فطر 
در اختی��ار ش��هروندان ق��رار 

می گیرد.
تاکنون ش��هرداری  وی گفت: 
برای اج��رای این طرح بالغ بر 
400 میلیارد ریال هزینه کرده، 
در حالی که مدیریت ش��هری 
در این زمینه دس��ت تنها بوده 
و از هی��چ منبع دیگری جهت 
تأمین هزینه ها اس��تفاده نکرده 
اس��ت. وی اضاف��ه ک��رد: بر 
اساس مصوبه دولت، در آینده 
نزدی��ک ف��روش 200 میلیارد 
تومان اوراق مش��ارکت جهت 
ادامه اجرای طرح احیای میدان 
امام علی)ع( آغاز خواهد ش��د. شهردار اصفهان 
با اش��اره به تملک و آزادسازی پروژه میدان امام 
علی)ع( اظهار داشت: سعی شده سیاست کلید به 
کلید و توافقی در قالب تعامل با مالکان صورت 
گیرد و در این راستا، بخش عمده ای از این مهم 
به صورت معوض ملکی انجام ش��ده است. وی 
با اش��اره به اجرای فاز دوم می��دان امام علی)ع( 
در وس��عتی حدود 2/4 هکتار اظهار داش��ت: در 
این مرحله از احیای میدان ۸00 س��اله، عملیات 
آزادسازی و سازه ای شامل دو طبقه پارکینگ در 
زیرمیدان جهت به هم پیوس��تن بازار شهر و راه 

اندازی مسیر پیاده انجام می شود. 
س��قاییان نژاد با بیان اینک��ه محوطه 32 هکتاری 
در مرحله سوم این طرح قرار دارد، تصریح کرد: 
بخش خصوصی ب��رای اجرای طرح های مرحله 
س��وم میدان امام علی )ع( اع��الم آمادگی کرده 
اس��ت که پس از بررس��ی این پروژه به صورت 

مشارکتی به اجرا در می آید.

شهردار اصفهان خبر داد:

فروش 200 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای احیای 
میدان امام علي )ع(

همت مضاعف و کار مضاعف در اصالح الگوی مصرف آب
شرکت آب و فاضالب روستايی استان چهارمحال و بختياری
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آی��ا آن ق���در ولخ�رج��ی ک��رده اید ک��ه به همه 
مقروض شده باشید؟ خوب، نگران نباشی�د، ش�ما 
ت�نها ف�ردی نی�س��تید ک�ه در یک چنین ش��رایطی 
قرار گرفته اس��ت. زندگ��ی مدرن، ب��ه گون�ه ای 
 اس��ت که خواه ناخواه ما را به س��مت خرج کردن 
 م��ی کش��اند. ب�ه هر ح��ال اگر م��ی خواهید کلیه 
بده��ی هایتان را ص�اف کرده و ب�ه آرامش ذهن�ی 
دس�ت پی�دا کن�ید، ب�اید به صورت ریش�ه ای ب�ا 
این مش��کل برخورد کرده و جلوی ولخرجی�های 
بیهوده خ��ود را بگیرید. در این مقاله، چند تکنیک 
به شما آموزش داده می شود که به واسطه آنها می 
توانی��د مانع از زی��اده روی در خرج کردن پولهای 

خود شوید.
متوجه باشید که چه مقدار پول خرج می کنید 
اف��راد بس��یاری که به خرج کردن معتاد ش��ده اند، 

دیگر متوجه نیس��تند که چه مقدار پول خرج می کنند. ابتدا باید دقت کنید هر جنس��ی که قصد خرید 
 آن را داری��د، چ��ه قیمتی دارد و ب��رای خرید هر یک از آنها، باید چه مبلغ��ی را پرداخت کنید، این امر 
می تواند به ش��ما کمک کند که حس��اب پول هایتان را داشته باش��ید و ببینید آیا واقعًا به تمام چیزهایی 
که می خواهید بخرید، احتیاج دارید یا خیر. به عنوان مثال یک ش��ب که بیرون می روید، ببینید چقدر 
خرج می کنید. گاهی اوقات افراد آنقدر پول نوش��یدنی و غذای دوس��تان خود را حس��اب می کنند که 
اصاًل متوجه نمی ش��وند جیبش��ان خالی شده. این افراد زمانی که به خانه برمی گردند احساس می کنند 
که باید مقداری از اس��کناس هایش��ان را گم کرده باش��ند، غافل از اینکه تمام آنها را خرج دوستانشان 
کرده اند. ش��اید چیز گرانی هم نخریده باش��ند و فقط هزینه چای، قهوه و بستنی و ... بچه ها را حساب 
کرده باش��ند؛ اگر با دقت بیش��تری به این نوع خرج کردن های خود نگاه کنید، می بینید که اصاًل نیازی 

به خرید هیچ یک از آنها نبوده است.
تصمیمات آنی برای خرج کردن نگیرید 

اگر ش��ما جزو افرادی هستید که به طور آنی، تصمیم می گیرند تا اجناس گرانقیمتی را خریداری کنند، 
بای��د بر روی این خصوصیت اخالقی خود، تجدیدنظر کنید. اگر چیزی را می بینید که واقعًا خوش��تان 
می آید و می خواهید آن را همان لحظه بخرید، یک لحظه صبر کنید، حداقل یک روز به خودتان وقت 
بدهید تا بیش��تر روی خرید آن فکر کنید، ش��اید به این نتیجه رسیدید، که اصاًل به آن نیازی ندارید. اگر 
هم به آن احتیاج داشته باشید، برمی گردید و آن را تهیه می کنید. با انجام این کار، فرصت پیدا می کنید 

تا اجناس مشابهی که از کیفیت باالتری برخوردار هستند را نیز پیدا کنید.
به مکان هایی که به راحتی، می توان پول خرج کرد نروید 

اگر ما وقت زیادی را در مکان های خاصی صرف کنیم، خود به خود، به سمت پول خرج کردن کشیده 
می ش��ویم. این نوع پول خرج کردن ها، صرفًا احساسی هس��تند. بنابراین باید سعی کنید تا آنجایی که 

 

می توانید اطراف مغازه های مورد عالقه تان، پرس��ه نزنید. به پارک و یا جایی بروید که وسوس��ه پول 
خرج کردن به پایین ترین میزان خود برسد.

در زمان خرید، اهداف خود را معین کنید 
پی��ش از اینکه به قصد خرید خانه را ترک کنید، لیس��تی از تمام چیزهای��ی که به آن احتیاج دارید تهیه 
کنید. این کار بیانگر آن اس��ت که ش��ما تنها چیزهایی را می خرید، که به آن احتیاج دارید و اجناس را 
تنها به این خاطر که خوش��م آمد، خرید نمی کنید. هی��چ گاه بدون تعیین اهداف خرید، پا به بازارهای 

خرید نگذارید.
مایحتاج خود را، اولویت بندی کنید 

پیش از اینکه جنس��ی را بخرید، ببینید ارزش آن چقدر اس��ت و تا چه حد به آن احتیاج دارید. اگر این 
کار را واقع بینانه انجام دهید، آنوقت متوجه می ش��وید که از هر 10 آیتمی که یادداش��ت کرده اید، تنها 
به ۸ مورد آن نیاز داش��تید. اگر برای این کار یک روز به خودتان مهلت بدهید، آنوقت زمانی که برای 

خرید بیرون می روید، تنها چیزهایی را تهیه می کنید که واقعًا به آن نیاز دارید.
از روی عادت پول خرج نکنید 

در اکثر موارد بیشتر ولخرجی های روزانه ما، تنها از روی عادت شکل می گیرند. در بسیاری از مواقع 
این مخارج روزانه، غیرضروری به نظر می رس��ند. به عن��وان مثال اگر هر روز 2-3 هزار تومان صرف 
نه��ار می کنید، به آن معنا نیس��ت که مجبور هس��تید، تا آخر عمر این کار را انج��ام دهید. از خانه نهار 
ببری��د. کلی��ه آداب خرج کردن خود را مجدداً ارزیابی کرده و ببینید که آیا انجام آنها ضروری اس��ت یا 

 

خیر.
برای خود محدودیت های مالی محکم تعیین کنید 

اگ��ر واقع��ًا نم��ی توانید جل��وی ولخرجی های ب��ی مورد خ��ود را بگیری��د، بهتر اس��ت به صورت 

 

هفت��ه ای، می��زان مح��دودی پ��ول، ب��ه خودتان بدهی��د. این پ��ول باید نقد باش��د، چرا ک��ه کنترل و 
رس��یدگی به آن راحت تر اس��ت. اگ��ر یاد بگیرید که با ماه��ی 200 هزارتومان مخ��ارج روزمره خود 
 را بگذرانی��د، برای پول هایتان، ارزش بیش��تری قائل می ش��وید و آداب صرف��ه جویی را به خوبی یاد 

می گیرید.

کنجکاوی، سوءاس��تفاده و یا هر نیت دیگر، چندان 
تفاوتی با هم ندارد؛ حاش��یه امن خأل قانونی، برای 
دالالن و فروش��ندگان، دس��تگاههای غیرقانون��ی 
فیلمبرداری و ضبط صدا به قدری فراهم اس��ت که 
کس��ی دست خالی از این بازار مکاره برنمی گردد. 
بدیهی است: سوداگران زیادی در صف خرید این 
ابزارن��د، تا حرمت ها و حریم خصوصی جامعه را 

به تاراج ببرند.
به گزارش مهر، دس��تگاه ضبط صدای قابل اختفا، 
از راه دور، که س��ه س��ال پیش از چین وارد ایران 
ش��د حاال بازار پررونق��ی دارد، به طوری که رواج 
خری��د و ف��روش و اس��تفاده از این دس��تگاهها، 
ک��ه کارب��رد معمولی و ع��ادی ن��دارد، نگرانیهای 
زی��ادی را در جامع��ه ایج��اد کرده اس��ت. تکرار 
بی اخالقیهای��ی، همچون انتش��ار فیلم میهمانیهای 
خصوصی، اس��تخر بانوان و یا فیلمهایی از زندگی 
خصوصی چهره های مشهور، که عالوه بر حرمت 
ش��کنی های اخالقی و نق��ض حریم خصوصی و 
وجدان جامعه، گاه خس��ارات جبران ناپذیری نیز، 
بر جای گذاش��ته اس��ت. این دس��تگاههای چینی، 
توسط دالالن س��فارش زیادی دارند و به صورت 

قاچاق به ایران وارد می شوند.
ــمع، در لباسهای  ــازی تجهیزات استراق س جاس

پاکستانی؛ تجارت جدید و پولساز
به دلیل این که حجم عمده ای از این محصوالت، 
ب��ه صورت قاچاق وارد کش��ور می ش��ود، امکان 
کنترل ورود آن، از س��وی مراجع رسمی به حداقل 
رسیده اس��ت. براس��اس اطالعات به دست آمده، 
تجار غیرقانونی از دو ش��یوه، برای وارد کردن این 
تجهیزات استفاده می کنند، یکی به صورت مخفی، 
در بین بس��ته های اجناس دیگ��ر دیجیتالی که از 
چین وارد کشور می شود و یا به صورت جاسازی 

در لباسهای وارداتی از پاکستان.
اگرچ��ه ام��روزه مانن��د ماهه��ای اول ورود ای��ن 
دستگاهها به کشور، به راحتی پشت ویترین مغازه 
ها، دیده نمی ش��وند و خرید و فروش شان چندان 
علنی نیست، اما با گشت و گذاری کوتاه در مراکز 
خرید لوازم کامپیوتر و دس��تگاههای دیجیتالی، به 
وفور می توان نمونه های مختلفی از این دستگاهها 

را خریداری کرد.
گوش دادن به صدای دیگران از کیلومترها فاصله

یکی از انواع این دس��تگاهها، یک گیرنده کوچک 
است که می توان آن را در محیطی نصب کرد و در 
هر فاصله، حتی خارج از کش��ور با استفاده از سیم 
کارتی که برای آن تعریف می شود، صدای محیط 
را ب��ه وضوح گ��وش داد. این دس��تگاه، به راحتی 
توسط ش��بکه های ماهواره، با یک تلفن به فروش 

می رسد.
یک��ی از پاس��اژهای حاش��یه میدان ام��ام خمینی 
پایتخت، محل فروش چنین دس��تگاههایی اس��ت. 
اگرچه ب��ه صورت علنی نمی توان نمونه ای از آن 
را در ویترین دید، ولی با یک نیم دور در هر طبقه 
و س��ئوال از فروشندگان، می توان به راحتی آن را 

تهیه کرد.
اگر چه فروشنده ها احتیاط می کنند ولی بعد از دو 
دقیقه، حضور در این پاساژ، سراغ این دستگاه را از 
جوانی که مقابل درب مغازه ای ایس��تاده می گیرم. 
می گوید: باید صبر کنم تا نمونه برایم بیاورد. بعد 
از چند دقیقه، بازگش��ته و هم��کار خود را معرفی 
می کند. او که خودش را وحید معرفی می کند، در 
توضیحاتی که در مورد این دس��تگاه ضبط صدای 
محیط می دهد مدعی اس��ت: ص��دای محیطی به 
وس��عت 100 متر را، با کیفیت��ی باال ضبط می کند 
و از طری��ق تلف��ن، می ت��وان با س��یم کارت این 
دس��تگاه تماس برقرار و در هر جایی حتی خارج 
 از کش��ور، صدای محیط را گ��وش داده و یا ضبط 

کرد!
ــزار  ــط 130 ه ــی؛ فق ــای جاسوس میکروفن ه

تومان 
به گفته این فروش��نده، دسترس��ی به صدای ضبط 
شده، توس��ط این دس��تگاه، به دلیل ارسال توسط 
امواج رادیویی نامحدود است و امکان گوش دادن 
به صدای آن، برای افراد دیگر که به صورت اتفاقی 
از این فرکانس استفاده می کنند نیز وجود دارد. به 
تازگی دس��تگاه جدید دیگری وارد بازار شده، که 
صدای محیطی به مس��افت 100 تا 150 متر، حتی 
در فض��ای باز را ضبط کرده و با اس��تفاده از امواج 
بلوتوث، روی دستگاهی که فرد برای آن مشخص 
می کند، می فرس��تد ولی فاصل��ه مکانی دریافت 
صدا توس��ط این دس��تگاه محدود اس��ت. صدای 
ارس��الی توسط این فرستنده، به صورت انحصاری 

در اختیار فرد قرار می گیرد.
وحید می گوید: توس��ط این دس��تگاه می توان از 
آنچه که در محیط نصب دس��تگاه می گذرد، مطلع 
شد، کاربرد جاسوسی دارد، سارقان هم می توانند 
از آن استفاده کنند و یا وسیله ای برای سوء استفاده 
است. این دس��تگاهها، به صورت محدود خرید و 
فروش می ش��ود و نم��ی ت��وان آن را در ویترین 
مغازه ها دید، ولی خریدشان نیز کار چندان مشکلی 
نیس��ت. قیمت فروش این دستگاههای ضبط صدا، 

حدود 130 هزار تومان است.
ــا قابلیت فیلمبرداری؛ جاذبه جدید  خودکاری ب

سوداگران
ع��الوه ب��ر دس��تگاههای ضب��ط صدا، ب��ه تازگی 
دس��تگاههای ضب��ط تصوی��ر، به همراه ص��دا نیز 
وارد بازار ش��ده اس��ت. دس��تگاهی که به راحتی، 
می توان فیلمهای خصوص��ی از دیگران تهیه و از 

آن سوءاستفاده کرد.
گفته می شود: دس��تگاههای مخفی ضبط تصویر، 
ان��واع مختلفی دارد. س��اعت، آدامس و غیره. ولی 
نمونه موجود آن در کش��ور،  خودکاری است، که 
دوربین غیرقابل دید بسیار کوچکی، در سر آن قرار 
دارد و ق��ادر ب��ه فیلمبرداری از محیط اس��ت. تنها 
راه شناس��ایی این خودکار، که ظاهری کاماًل مشابه 
خودکارهای معمولی در بازار دارد، این است که در 
هنگام ضبط، چراغ بسیار کوچک آبی رنگی در سر 

آن روشن می شود.
دوربی��ن این خودکار، دارای کیفیت بس��یار باالیی 
است و تصاویر دریافتی از آن، وضوح باالیی دارد 
و در حافظ��ه دو گیگا بایتی خود تصویر و صدای 
ضب��ط ش��ده را ذخی��ره می کند. ای��ن خودکارها، 
از کش��ور چین ب��ه تعداد انب��وه وارد ب��ازار ایران 

می شود.
وحی��د می گوی��د: این خودکارها، ح��دود 150 تا 
160 هزار تومان قیم��ت دارد. ولی قیمت دقیقش، 
مش��خص نیس��ت چرا که هر کسی آن را به قیمت 
متفاوتی، می فروش��د. اگر پلیس ف��ردی را با این 
دستگاه دستگیر کند، با مشکل مواجه می شود چون 
مأموران ش��دیداً این موضوع را پیگیری می کنند. 
البته ای��ن خودکارها اآلن در بازار تا حدود 200 یا 
300 هزار تومان هم، به فروش می رس��د اگر چه 
قیمت خرید اینها 20 هزار تومان است. اوایل ورود 
این دس��تگاهها به بازار کمت��ر از 120 هزار تومان، 
نبود ول��ی اآلن که فروش ش��ان محدودیت دارد، 

قیمت آن از 200 هزار تومان کمتر نیست.
ــتری پروپا قرص تجهیزات  ــتانی ها، مش شهرس

ضبط پنهانی صدا و تصویر!
یک��ی از وارد کنندگان این نوع خودکار، می گوید: 
قیمت تمام ش��ده این خودکار، ب��ا هزینه حمل تا 
تهران، 10 هزار تومان اس��ت و ما به صورت عمده 
و تع��داد بیش از 100 قلم، به مغازه دارها به قیمت 
30 هزار تومان می فروشیم. البته قیمت فروش این 
خ��ودکار در مغازه ها و به صورت خرده فروش��ی 
حدود 50 هزار تومان است و استقبال خوبی هم از 

آن، به خصوص در شهرستانها شده است.
او می گوید:  همکاران دیگری نیز هستند که از این 
خودکاره��ا وارد می کنند چون س��ود خوبی دارد. 
از اول امس��ال یک کانتینر از ای��ن خودکارها را به 
ب��ازار فروخته ام، البته از میزان خرده فروش��ی آن 
در بازار خبر ندارم. ولی تقاضا برای خرید باالست 
و من هم با سفارش��های انبوه تر، تخفیف بیشتری 
می دهم. اغل��ب خریداران این خ��ودکار کنجکاو 

هس��تند، تا ط��رز کار آن را بدانن��د و معموالً قصد 
خاص��ی از خرید آن ندارند، ولی بقیه مردم با قصد 

خاص و منفی آن را خریداری می کنند.
خأل قانونی، در برخورد با ضبط پنهانی

یک وکیل دادگس��تری، معتقد اس��ت: به دلیل خأل 
قانونی و پیش بینی نش��دن مجازات برای اس��تفاده 
کنندگان از دس��تگاههای ضبط صوتی و تصویری 
پنهانی، راه فرار از قانون و مجازات برای این افراد 

وجود دارد.
بهرام بهرامی، ادامه می ده��د: در قانون، تنها برای 
آث��ار مجرمانه، که در پی اس��تفاده از این تجهیزات 

پدید می آید مجازات پیش بینی شده است.
وی می گوی��د: ب��ه طور نمون��ه در فصل هجدهم 
قانون مجازات اسالمی، مواد 63۸ تا 641 قانونگذار 
مجازاتهای��ی ب��رای فردی که به وس��یله تلفن و یا 
دس��تگاههای مخابراتی دیگر، برای اشخاص ایجاد 
مزاحمت کند، پیش بینی ش��ده البته استفاده از این 
ماده قانونی در صورتی است که بتوان این موضوع 

را با آن انطباق داد.
این قاضی س��ابق دیوان عالی کش��ور، با بیان اینکه 
البته م��اده 63۸ هم، به نوعی ممکن اس��ت با آثار 
ناش��ی از ای��ن اقدامات، مطابقت کن��د، می گوید: 
با توجه به پیش��رفت و توس��عه تجهیزات صوتی، 
تصوی��ری و مخابرات��ی، الزم اس��ت قانونگذار در 
خصوص اس��تفاده از این ادوات، م��واد قانونی را 
به صورت مش��خص، به نحوی که بازدارنده باشد، 
پیش بینی کند اما با اس��تناد به قوانین فعلی در حال 
حاضر تنها در صورتی که فعلی انجام ش��ده باشد، 

فرد را مجازات می کنیم.
وی ب��ا تأکی��د بر اینکه نمی ت��وان خرید و فروش 
و نگه��داری ای��ن ادوات را ج��رم دانس��ت، ادامه 
می دهد: ممکن اس��ت برخی ب��ه دلیل تخصص و 
یا وضعیت ش��غلی، از این وس��ایل استفاده کنند و 
صرف داش��تن این وس��ایل، نباید جرم تلقی شود 
ول��ی ورود آنه��ا مقررات خاصی دارد و مش��مول 
قانون قاچاق اس��ت. البته نگهداری این ادوات نیز، 
بای��د با نظ��ارت قوه قضائی��ه و در برخی موارد به 
صورت اس��تثنا باش��د، چرا که دلیلی برای استفاده 

عمومی آن وجود ندارد.
پلیس چه می گوید

س��رهنگ رضا غنی ل��و، مع��اون اجتماعی نیروی 
انتظام��ی تهران بزرگ نیز در ای��ن زمینه می گوید: 
خری��د و ف��روش و نگهداری هرگون��ه تجهیزات 
جمع آوری صوتی، تصویری و اس��نادی مدارک از 
مردم، بدون اطالع آنها ممنوع اس��ت مگر در حریم 

خصوصی و برای حفاظت اموال و ساختمان.
وی ادام��ه می دهد: حتی اگر فردی در داخل منزل 
شخصی اش، دوربین مدار بسته ای برای حفاظت 
ام��وال خود نصب کرده باش��د ولی همین وس��یله 
منجر به ثب��ت تصاویر و گفته هایی از میهمان وی 
ش��ود که اطالعی از روش��ن بودن دوربین ندارد و 
علیرغم میل باطنی اش فاش ش��ود، این اقدام جرم 

محسوب می شود.
وی می افزاید: مبنا برای جرم بودن اس��تفاده از این 
دوربینها، اطالع نداش��تن افراد در خصوص ضبط 

تصاویر، صدا و اسناد است.
غنی لو، می افزاید: خرید و فروش هر گونه وسایل 
صوت��ی و تصویری و وس��ایل الکترونیک��ی، نیاز 
به مج��وز اتحادیه دارد که طب��ق تحقیقات پلیس، 
اتحادی��ه مربوطه هیچ اطالع��ی از خرید و فروش 
ای��ن تجهیزات ندارد و مجوزی در این زمینه صادر 

نکرده است.
وی تصریح می کند: این وسایل میکرو، به صورت 
غیرقانونی و غیرمجاز وارد کش��ور می شود چون 
واردات به کش��ور باید با مجوز گمرک و توس��ط 
اش��خاص حقیقی و حقوقی، ش��ناخته شده، انجام 

شود.
به گفته معاون اجتماعی پلیس تهران، اخیراً استفاده 
از این دس��تگاهها، در س��طح جامعه افزایش یافته 
اس��ت به همین دلیل ش��هروندان باید در صورت 
اط��الع از خری��د و ف��روش و ی��ا نگه��داری این 
تجهی��زات، اطالعات خ��ود را از طریق تلفن 110 

اعالم کنند.
مع��اون اجتماع��ی پلی��س ته��ران، می افزاید: اگر 
ش��هروندان می خواهن��د، ب��ه ص��ورت دقیق تر 
موض��وع را پیگیری کنند، می توانند از طریق 110 
آدرس پای��گاه اطالعات منطقه را جویا ش��ده و با 
مراجعه ب��ه آنها، اطالعات خ��ود را در اختیار این 
پایگاهها ق��رار دهند و در ص��ورت احراز صحت 
اطالعات، عالوه بر جمع آوری و معرفی خاطی به 
دادگاه، نسبت به پلمب آن مغازه، به علت خرید و 
ف��روش با هماهنگی اتحادیه و اماکن عمومی اقدام 

می شود.
غن��ی لو، در مورد قوانین ناظر برای برخورد با این 
جرایم، اظهار می دارد: در اصل 22 قانون اساس��ی، 
به طور صریح آمده اس��ت ک��ه حیثیت، جان، مال، 
حقوق، مسکن و شغل اشخاص، از تعرض مصون 
است مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته، مانند 
اجازه ای که قضات برای کش��ف جرم، برای شنود 
و یا ورود پنهانی می دهند. همچنین بر اساس اصل 
25 قانون اساسی نیز، ضبط و فاش کردن مکالمات 
تلفنی، استراق سمع و تجسس، مگر به حکم قانون 

ممنوع است.
ــاس قانون  مجازات زندان، برای مجرمان براس

جرایم رایانه ای
به گفت��ه وی، در قانون جرای��م رایانه ای مصوب 
خردادماه 13۸۸ در س��ه بخش با عنوان دسترس��ی 
غیرمج��از، ش��نود غیرمجاز و بازرس��ی رایانه ای، 
ب��ه صورت ریز به اینگونه جرایم پرداخته ش��ده و 
مجازات زندان ت��ا جریمه نقدی، ب��رای مرتکبین 

تعیین شده است.
مع��اون اجتماعی نی��روی انتظامی ته��ران بزرگ، 
ب��ا بیان اینکه پلیس در صورت مش��اهده از طریق 
گش��تها و یا گزارش مردمی با این جرایم برخورد 
می کند، می گوید: پلیس منکر خرید و فروش این 

تجهیزات نیست.
وی تأکی��د می کن��د: ب��ه زودی برخ��ورد قاطع و 
ضربتی، با اصناف متخلف و افرادی که به صورت 
س��یار، اقدام به فروش این دستگاهها می کنند آغاز 

می شود.
وی، تصری��ح می کند: این افراد ب��ا توجه به اینکه 
می دانند پلیس نس��بت به این مسأله حساس است 
و قوانی��ن محکمی هم در این زمین��ه وجود دارد، 
به صورت پیچیده و س��ازمان یافته، برای خرید و 
فروش این تجهیزات عم��ل می کنند مانند فروش 
مواد مخدر که طبق قانون جرم است ولی متأسفانه 
قابلی��ت دسترس��ی برای فرد خواه��ان در صورت 

جستجو وجود دارد. 
غن��ی لو، در مورد ف��روش این تجهیزات توس��ط 
ش��بکه های ماهواره نیز، می گوید: براساس قانون 
موجود تبلیغات در ش��بکه های ماه��واره، به دلیل 
اینکه اغلب این ش��بکه ها مسأله دار هستند، جرم 
اس��ت و با تلفنهای اعالم ش��ده ب��رای فروش، در 
صورت شناس��ایی برخورد می ش��ود کم��ا اینکه 
بس��یاری از این تلفنها، امروز پاس��خگو نیس��تند و 

عوامل آنها دستگیر شده اند.
وی ادام��ه می دهد: در اغل��ب آگهی های فروش 
ای��ن تجهی��زات، ش��ماره تلفن��ی در دوب��ی اعالم 
می شود و از طریق این تلفن، از تماس گیرنده ها 
آدرس گرفته ش��ده و این تجهیزات، برای خریدار 
فرستاده می ش��ود. معموالً تلفنهای اعالم شده در 
حوزه ایران نیس��ت و با واس��طه این کار را انجام 
 می دهند، و یا بسیاری از اینها شماره تلفنها را تغییر 

می دهند.
میکرودوربینها، ابزار جدید سوداگران

معاون اجتماعی نیروی انتظامی تهران بزرگ، تأکید 
می کند: که این جرم تنها مختص به ایران نیس��ت 
و سرقت اطالعات شخصی، از معضالتی است که 
پلیس دنیا، با آن مواجه است. در ایران این جرائم، 
در حد نصب دوربین در اس��تخر و محل تعویض 
لباس است، ولی در کش��ورهای دیگر، مجرمان از 

این طریق درآمدزایی می کنند.

نائب رئیس کمیسیون حمل و نقل و محیط زیست 
شورای ش��هر اصفهان با اشاره به مهاجرت کالغها 
از ش��هر اصفهان گف��ت: این موضوع نش��انه یک 

فاجعه در اکوسیس��تم ش��هری است که در صورت 
 ادامه این روند، شهروندان با خطرات جدی مواجه 
می ش��وند. به گزارش مه��ر، علیرضا نصراصفهانی 
در جمع خبرنگاران افزود: بررسی ها نشان می دهد 
آلودگ��ی هوای اصفهان، موج��ب مهاجرت کالغها 
از اصفهان ش��ده و این موضوع، در شرایطی اتفاق 
افتاده ک��ه پیش از این در جری��ان افزایش آلودگی 
هوا بس��یاری از پرندگان، نظیر بلب��ل و کبوترها از 
اصفه��ان رفته و کالغه��ا و زاغها، به علت مقاومت 
باالیی که در برابر آلودگی هوا دارند ماندگار ش��ده 
و اخی��راً آنها نیز تاب آلودگی هوا را نداش��ته و به 
مناط��ق دیگ��ری مهاجرت کردند. وی با اش��اره به 
 اینکه اصفهان به سمت آلوده ترین شهر کشور پیش 
م��ی رود، اظهار داش��ت: وج��ود صنای��ع آالینده 
مشکالت زیس��ت محیطی متعددی، برای اصفهان 
 ایج��اد ک��رده و وضعیت هش��دار دهن��ده ای دارد. 

نص��ر اصفهانی با اش��اره به مصوب��ه مجلس، مبنی 
بر احداث صنایع در ش��عاع 50 کیلومتری، شهرها 
تصریح کرد: برای جلوگیری از آلودگی هوای شهر 
اصفهان باید در شعاع 50 کیلومتری، هیچگونه توسعه 
صنعتی صورت نگیرد و مس��ئوالن باید به این مهم 
توجه بیشتری داشته باشند. وی حذف آالینده های 
زیست محیطی و توس��عه فضاهای سبز را، بهترین 
راهکار برای سالم سازی هوای شهر اصفهان دانست 
و الزمه این امر را همکاری و تعامل تمام مسئوالن 
اس��تان و شهر اصفهان، دانست و افزود: با توجه به 
اینکه مدیریت شهری اصفهان در خصوص افزایش 
س��رانه فضای سبز و س��بزینگی این شهر اقدامات 
مهمی انجام داده و تا س��ال 90 فضای س��بز ش��هر 
اصفهان از 25 به 30 مترمربع، افزایش خواهد یافت 
اما متأس��فانه این میزان فضای س��بز جوابگوی این 
شهر آلوده نیس��ت. این عضو شورای شهر اصفهان 

تولید اکسیژن را، در مقایسه با تولید دی اکسیدکربن 
در شهر بسیار ناچیز دانس��ت و افزود: فقط فضای 
س��بزی عمودی، در تلطیف هوا و تولید اکس��یژن 
تأثیرگذار اس��ت ولی متأسفانه این گونه فضای سبز 
به هیچ عنوان، پاس��خگوی اکسیژن اصفهان نیست. 
نصر اصفهانی. در ادامه س��خنان خود اظهار داشت: 
در صورتی که آالینده های شهر اصفهان را بتوان در 
همی��ن حد کنترل کرد و روز به روز س��رانه فضای 
س��بز را افزایش دهیم، بخشی از مشکالت زیست 
محیطی اصفهان را رفع کرده ایم. این عضو شورای 
ش��هر اصفهان، در بخش پایانی سخنان خود هوای 
ش��هر اصفهان را بحرانی و غیر قابل تحمل دانست 
و بر توجه بیشتر مسئوالن، برای کاهش آالینده های 
زیست محیطی تأکید و خاطرنشان کرد: بی توجهی 
به این امر، مش��کالت زیادی را برای شهر تاریخی، 

فرهنگی و مذهبی اصفهان ایجاد خواهد کرد.

یک مسئول اعالم کرد:
هوا آلوده شد، کالغ ها از اصفهان فرار کردند 

بازار داغ تجهیزات شنود صــدا وتصویر؛ 

چند شيوه؛ برای جلوگيری از ولخرجیسوداگــران مشغول  تاراج حــریم   جـامعــه 
سرخط

حوادث

وقوع انفجار در یک منزل مس��کوني، واقع در خیابان جیحون، منجر به کش��ف البراتوار س��اخت مواد 
مخدر صنعتي ش��د. به گزارش فارس، ش��دت انفجار به حدي بود که شعله هاي آتش، کل ساختمان را 
در یک لحظه در میان خود گرفت و خس��ارت زیادي برجاي گذاش��ت. وقوع این انفجار توسط اهالي 
محل به س��امانه 125 اطالع داده ش��د و ستاد فرماندهي آتش نش��اني بالفاصله آتش نشانان ایستگاه ۸ را 

روانه محل حادثه کرد. 
موس��ي مصطفوي، فرمانده نیروهاي آتش نش��انان اعزامي، دراین مورد گف��ت: این انفجار در یک منزل 
مسکوني چهار طبقه که اجاره شده بود، رخ داد. وي با اعالم اینکه در محل این حادثه، سه نفر به شدت 
دچار س��وختگي شدند، اضافه کرد: بنا به اظهار شاهدان، این افراد در طبقه چهارم مشغول ساخت مواد 

مخدر شیشه بودند که دچار سوختگي شدند. 
وي ادامه داد: هنگام رس��یدن به محل حادثه، دود غلیظي از داخل منزل در حال متصاعد ش��دن بود که 
نیروهاي عملیاتي با بس��تن دس��تگاه تنفسي، آتش سوزي هاي باقیمانده را با اس��تفاده از چندین دستگاه 
خاموش کننده دس��تي، خاموش کردند. آنها همچنین ظروف مواد ش��یمیایي را که به ش��دت اشتعال زا 
بود، همراه با مواد مخدر صنعتي تولید ش��ده مانند کراک و شیش��ه، س��ریعًا به بیرون و فضاي باز منتقل 
کردن��د و مصدوم��ان حادثه را به بیرون و براي انتقال به مراکز درمان��ي، تحویل عوامل اورژانس دادند. 
این فرمانده آتش نش��اني در مورد علت وقوع این حادثه، گفت: تحقیقات اولیه حاکي اس��ت که نش��ت 
گاز مایع از س��یلندر 11 کیلویي در حین س��اخت مواد مخدر، موجب بروز انفجار و آتش س��وزي شده 
اس��ت. وي ادامه داد: آتش نشانان پس از ایمن کردن محل و انجام اقدامات احتیاطي، براي پیشگیري از 
 آتش س��وزي هاي احتمالي بعدي و تحویل مواد مخدر کشف ش��ده، به نیروي انتظامي، به ایستگاه خود 

بازگشتند.

10 روز قبل از عروسي
اختالف بر سر تعداد ميهمانان، عروس را فراري داد

با همس��رم بر س��ر تع��داد میهمانان عروس��ي، دعوا کردم، اما وقتي براي آش��تي به خان��ه پدرش رفتم 
متوج��ه ش��دم خانه خود را تخلی��ه کرده و از آنجا رفته ان��د. به گزارش فارس، م��رد جواني با مراجعه 
به ش��عبه 26۸ مجتمع قضایي خانواده، با بیان اینکه همس��رش ناپدید ش��ده است، دادخواست تمکین 
را ب��ه دادگاه ارائ��ه ک��رد. مرد ج��وان به قاضي حس��ن عموزادي، رئی��س ش��عبه 26۸ دادگاه خانواده، 
گف��ت: 6 م��اه قبل، مراس��م عقد من و همس��رم برگزار ش��د و قرار بود، هفته آینده مراس��م عروس��ي 
 برگ��زار ش��ود ام��ا همس��رم، بع��د از یک اخت��الف کوچ��ک و بچه گانه قهر ک��رد و به خان��ه پدرش 

رفت. 
وي ادامه داد: 10 روز قبل از مراس��م عروس��ي، با همس��رم بر سر تعداد میهمانان جر و بحث کردیم که 
همسرم با قهر به خانه پدرش رفت. اما چند روز بعد که به خانه پدر همسرم رفتم تا با او آشتي کنم، با 
صحنه  عجیبي روبه رو شدم. مرد جوان گفت: زنگ خانه پدر همسرم را زدم ولي کسي در را باز نکرد و 
زماني که از همسایه ها سؤال کردم آنها به من گفتند، خانواده همسرت، چند روز قبل از آن خانه رفته اند. 
 وي ادامه داد: آش��نایي چنداني هم با بس��تگان همس��رم نداش��تم، تا بتوانم از طریق آنها همسرم را پیدا 

کنم.
 او قباًل دوس��ت داش��ت براي زندگي به خارج برود و االن نگران این هس��تم که این کار را کرده باشد. 
قاضي عموزادي، بعد از شنیدن اظهارات مرد جوان، از وي خواست، آدرسي از همسرش یا بستگان او 

پیدا کند تا وي را در جلسه بعد به دادگاه احضار کند. 

انفجار در البراتوار مواد مخدر صنعتي 
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مدیرعامل ش��رکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزي گفت: در سال جاري بیش 
از 2 هزار واحد مس��کوني بافت هاي فرسوده در اصفهان براي دریافت تسهیالت به 
بانک مسکن معرفي شده است. غالمرضا عمراني در گفتگو با فارس در اصفهان بیان 
داشت: بر اساس طرحي که در روزهاي اخیر در مورد بافت هاي فرسوده در مجلس 
به تصویب رسید، زمین هایي که فاقد سند در این بافت ها هستند با تشکیل یک هیأت 
سه نفره رأي الزم در مورد آنها صادر مي شود. وي ادامه داد: این هیأت سه نفره متشکل 
از یک قاضي، رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک هر استان و نماینده سازمان مسکن و 

شهرسازي استان است. 
مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزي با بیان اینکه رأیي که از سوي 
این هیأت سه نفره در هر استان صادر مي شود رأي قاطع دادگاه محسوب مي شود و 
ظرف 20 روز باید اجرایي شود افزود: از دیگر جزئیات این طرح که در مورد احیای 
بافت هاي فرس��وده به تصویب رسیده است، اختصاص 50 درصد تخفیف از سوي 

شهرداري ها براي صدور پروانه ساختماني مسکوني است. 
عمراني بیان داش��ت: س��ند ملي راهبردي احیاي بافت هاي فرسوده از سوي شرکت 
عمران و بهس��ازي کشور در روزهاي گذش��ته براي ششمین بار ویرایش شد که در 
ویرایش جدید آن سیاست هاي کلي مداخالت بافت هاي فرسوده تدوین شده است.
وي اظهار داشت: بر اساس این سند، نوسازي و بهسازي در بافت هاي فرسوده طبق 
تقاضاي ساکنان به منظور بهبود وضع مسکن، تسهیل عبور و مرور، تهیه زیرساخت ها 
و ایجاد خدمات ش��هري در محالت اجرایي مي ش��ود. مدیرعامل شرکت عمران و 
مسکن سازان منطقه مرکزي بیان داشت: جلب مشارکت ساکنان بافت هاي فرسوده و 
تسهیل سرمایه گذاري بخش خصوصي از دیگر مواردي است که در سند ملي راهبردي 

بافت هاي فرسوده در نظر گرفته شده است. 
وي ادامه داد: در این س��ند برخالف برنامه هاي گذشته در احیاي بافت هاي فرسوده، 
تنها مسأله کالبدي در نوسازي این بافت ها مطرح نیست، بلکه بهبود وضع اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي در این بافت ها نیز در نظر گرفته ش��ده است که با اجرایي شدن 
آن تمام دس��تگاه ها باید مشارکت داش��ته باشند. عمراني تصریح کرد: اعتباري که در 
سال جاري براي نوسازي بافت هاي فرسوده استان اصفهان از سوي دولت در نظر گرفته 
شد براي 2 هزار و 200 واحد مسکوني بود که از این تعداد تاکنون 2 هزار و 200 واحد 
مسکوني در بافت هاي فرسوده استان براي دریافت تسهیالت نوسازي دولت به بانک 
مسکن معرفي شده اند. وي اضافه کرد: این تعداد متقاضي از اواخر آذرماه سال 13۸۸ تا 
تاریخ 20 تیرماه سال جاري به بانک هاي عامل معرفي شده اند. مدیرعامل شرکت عمران 
و مسکن سازان منطقه مرکزي گفت: در استان اصفهان 33 شهر داراي بافت فرسوده 
هستند که متقاضیان ساکن در این بافت ها مي توانند از تسهیالت 20 و 25 میلیون توماني 
دولت براي احیاي بافت هاي فرس��وده استفاده کنند.وي ادامه داد: از این تعداد حدود 
یک هزار و 200 واحد در شهر اصفهان، 242 واحد در شهر گلپایگان و 176 واحد در 
شهر کاشان براي دریافت تسهیالت معرفي شده اند. عمراني اظهار داشت: در صورتي که 
اعتبارت الزم براي نوسازي این بافت ها در سال جاري جذب شود، تا پایان سال 13۸9 
استان اصفهان مجوز معرفي 5 هزار واحد در بافت هاي فرسوده به بانک را دریافت کرده 
است. وي افزود: با توجه به اینکه در کل کشور حدود 65 هزار هکتار بافت فرسوده 
وجود دارد، سهم استان اصفهان از این میزان بافت فرسوده حدود 6 هزار هکتار است. 

معرفی 2  هزار واحد بافت  فرسوده 
اصفهان به بانک هاي عامل

شهرستان ها
اصفهان اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

گلپایگان

اصفهان

شهرکرد

شهرکرد

اس��تاندار اصفهان در س��ومین روز از سفر خود به 
ش��هر الجزیره ضمن دیدار با معاون نخس��ت وزیر 
و برخ��ی از وزی��ران دولت الجزای��ر، فرصت های 
علم��ی، صنعت��ی، معدن��ی، فن��ی و مهندس��ی، 
را  اصفه��ان  و  ای��ران  اقتص��ادی  و  گردش��گری 
 تش��ریح کرد و خواستار گس��ترش روابط دو جانبه 

شد.
به گ��زارش موج، علیرضا ذاکر اصفهانی  با اش��اره 
به فعالیت های دانش��مندان اصفهانی در سلول های 
بنیادی، هوا و فضا و سایر فناوری ها در مراکز علمی 
و دانش��گاهی گفت: برای ش��ناخت توانمندی های 
اصفهان، دانشمندان و اهل علم و معرفت الجزایر  باید 
با حضور در اصفهان شاهد پتانسیل های علمی مردمان 

ایران اسالمی باشند.
وی با اشاره به توانمندی شهرداری اصفهان در انتقال 
تجربیات مدیریت شهری پیرامون بافت های فرسوده، 
زیبا سازی شهری، فعالیت های عمرانی، فعالیت های 
فرهنگی و س��ایر زمینه ها به کشور الجزایر، تبادل و 
تعامل شهر الجزیره با اصفهان در موضوعات یاد شده 

را خواستارشد.

همچنین  اصفهان  اس��تاندار 
به همراه خلیده تومی، وزیر 
فرهنگ الجزایر و مس��ئوالن 
بلند پایه استان اصفهان و شهر 
الجزیره با حض��ور در مراکز 
نمایشگاهی برپا شده اصفهان 
در این شهر ضمن بازدید از 
آثار هنرمن��دان اصفهانی، به 
تب��ادل نظر پیرامون مس��ائل 
فرهنگی و آموزشی دوجانبه 

پرداختند.
از  ک��ه  بازدیده��ا  ای��ن  در 
نمایش��گاه فرش اصفهان در 

محل قرص الرئیس، نمایش��گاه هنرهای تجسمی 
هنرمندان اصفهانی در مح��ل موزه هنرهای تزئینی 
و نمایش��گاه صنایع دستی، شاهنامه خوانی، ورزش 
باس��تانی و قهوه خانه س��نتی در محل ریاض الفتح 
انجام شد، هنرمندان هنرهای تزئینی و صنایع دستی 
در زمینه خوشنویسی، نگارگری، میناکاری،مینیاتور، 
نقره، س��فال، قلمکاری و س��ایر رش��ته ها هدایایی 

ارزشمند به وزیر فرهنگ الجزایر اهدا کردند که مورد 
 توجه خلیده تومی و مسئوالن بلند پایه الجزایر قرار

 گرفت.
با حضور وزیر فرهنگ الجزایر و اس��تاندار اصفهان، 
غرفه عکس های هوایی شهر اصفهان که برای اولین 
 بار توسط سازمان فرهنگی تفریحی ایجاد شده است، 

افتتاح شد.

رئیس مجمع امور صنفی اصفه��ان گفت: تاکنون 
بی��ش از 90 درص��د از مؤدی��ان مالیات��ی اس��تان 
اصفه��ان در بخش اصن��اف اظهارنامه های مالیاتی 
 خود را به س��ازمان امور اقتصادی و دارایی تحویل 

داده اند.
عباس��علی بصیرت در گفتگو با فارس در اصفهان 
با اشاره به استقبال بی نظیر مؤدیان مالیاتی استان در 
بخش اصناف برای ارائه اظهارنامه مالیاتی در سال  
جاری بیان داشت: تعاملی که اصناف در سال  جاری 
با س��ازمان امور اقتصادی و دارایی اس��تان برقرار 
کردند، اقدامی اس��تثنایی در س��ال های اخیر بوده 
است. وی ادامه داد: اکثر اتحادیه های استان اصفهان 
توافق نامه افزای��ش 15 درصدی مالیات اصناف در 
س��ال  جاری با س��ازمان امور اقتصادی و دارایی را 

امضا کرده اند. 
رئیس مجمع ام��ور صنفی اصفهان با بیان اینکه از 
زمان اع��الم ارائه اظهارنامه های مالیاتی از س��وی 
اصناف به شعب س��ازمان امور اقتصادی و دارایی 
بی��ش از 90 درصد از مؤدیان که تعداد آنها بیش از 
100 هزار نفر است، اظهارنامه های خود را تحویل 
داده ان��د، افزود: مؤدیان مالیاتی در بخش اصناف تا 

31 تیرم��اه مهلت دارند ک��ه اظهارنامه های مالیاتی 
خود را ب��ه اداره امور اقتص��ادی و دارایی تحویل 
دهند. وی اضافه ک��رد: ارائه اظهارنامه های مالیاتی 
در س��ال  جاری نسبت به س��ال گذشته 50 درصد 
افزایش داشته است که با این میزان برآورد می شود 
تا پایان مهلت داده شده به اصناف، تمام اظهارنامه ها 

به شعب اقتصادی و دارایی تحویل داده شود. 
بصیرت تصریح ک��رد: به رغم تم��ام التهاباتی که 
در مس��یر افزای��ش 15 درصدی مالی��ات اصناف 
در س��ال  جاری در برخی از اس��تان های کشور به 
 وجود آمد، اس��تان اصفهان در همکاری و تعامل با 
 س��ازمان امور اقتص��ادی و دارایی پیش��گام بوده

 است. 
وی اظهار داشت: جلس��ات توجیهی اتحادیه ها و 
س��ازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان هر 
روز برگزار شد و در نتیجه این نشست ها، در استان 
اصفهان اصناف با کمترین التهابی توافقنامه مالیاتی 

سال  جاری را امضا کردند. 
رئیس مجمع امور صنفی اصفهان با بیان اینکه میزان 
مالیات برخی از مؤدیان در بخش اصناف در س��ال 
گذش��ته در استان اصفهان مش��خص نبوده است، 

گف��ت: با توافقی که با س��ازمان ام��ور اقتصادی و 
دارایی استان انجام شد، مقرر شد تکلیف این دسته 
از مؤدیان امس��ال مشخص شود. وی تصریح کرد: 
امسال در اس��تان اصفهان یک سال استثنایی برای 
ارائ��ه اظهارنامه های مالیات��ی و پرداخت مالیات از 

سوی اصناف بود. 
بصیرت با اش��اره به اینکه هیچی��ک از کارفرمایان 
استان اصفهان به اداره تأمین اجتماعی استان بدهی 
ندارند، اظهار داش��ت: در صورت��ی  که کارفرمایان 
بدهی  به این سازمان داشته باشند با اعمال جریمه 
از س��وی این سازمان روبه رو می شوند. وی افزود: 
بدهی  که از سوی تأمین اجتماعی استان مطرح شده 
مربوط به سهم کارفرما از بیمه است که دولت باید 

بپردازد. 
رئی��س مجمع امور صنفی با بیان اینکه طبق قانون 
در اکثر ش��غل های تولیدی دولت تا سقف پنج نفر 
کارگر حق بیمه کارفرما را باید بپردازد، گفت: بیشتر 
کارفرمایان در بخش اصناف استان خوش حساب 
هستند و در عین حال اگر آخر هر ماه لیست خود 
را ب��ه اداره تأمین اجتماعی ارائه ندهند، مش��مول 

جریمه تأمین اجتماعی می شوند. 

مدی��ر رواب��ط عمومی دانش��گاه علوم پزش��کی 
اصفهان گفت: برای نخستین بار خبرنگار سالمت 
به همت دانشگاه علوم پزشکی و دفتر خبرگزاری 

فارس در استان اصفهان تربیت می شود.
به گزارش فارس از اصفهان، نورالدین سلطانیان 
اظه��ار داش��ت: س��المتی و امنی��ت مهم تری��ن 
نی��از روزانه هر جامعه اس��ت و س��المتی مانند 
شمش��یر دو لبه ای است که اگر خوب به آن نگاه 
نش��ود به چالش کشیده می ش��ود و در صورت 
همفک��ری و تربی��ت خبرن��گاران متخصص در 
حوزه س��المت می توان این مس��أله را حل کرد. 
وی بیان داش��ت: ارتباط رسانه ای مراکز پزشکی 
با رس��انه ها باید به گونه ای باش��د ک��ه به جای 
م��وازی کاری در ی��ک راس��تا با ه��م همکاری 
کنند و ضمن رس��یدن به تفاهم مشترک، بتوانند 
 نسبت به رفع چالش های سالمت در جامعه اقدام 

کنند. 
مدی��ر رواب��ط عمومی دانش��گاه علوم پزش��کی 
اس��تان اصفهان خاطرنشان کرد: در تالش هستیم 
ضمن آم��وزش عده ای از خبرنگاران عالقمند به 

ح��وزه س��المت، کارت خبری از س��وی روابط 
عمومی دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان به آنها 
 اه��دا کنیم که خبرن��گاران بتوانند ب��دون ایجاد 
ب��ه  خب��ر،  تهی��ه  در  مش��کلی   هیچ گون��ه 
انجام رس��الت خطیر اطالع رس��انی خود اقدام 

کنند. 
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان 
 اصفهان با اشاره به اینکه سرانه سالمتی در ایران 
9 هزار تومان اس��ت و تنها کفاف سه بار ویزیت 
یک ف��رد توس��ط پزش��ک عموم��ی را می دهد 
خاطرنش��ان کرد: این در حالی اس��ت که سرانه 
سالمتی برای هر نفر در امریکا ۸ هزار دالر و در 

اروپا 3 هزار و 500 دالر است. 
وی با اظه��ار این مطلب که یکی از مش��کالت 
عمده رواب��ط  عمومی ها، تخصصی نبودن برخی 
از کارمن��دان و کارکنان این بخش اس��ت، ادامه 
داد: در م��ورد چالش های پی��ش رو در برخی از 
رس��انه های اس��تان اصفهان می توان به مصاحبه 
برخی از رس��انه ها با افراد غیر کارش��ناس اشاره 
کرد که این مس��أله عالوه ب��ر ایجاد دغدغه برای 

مسئوالن، مردم را نیز به مخاطرات زیادی خواهد 
انداخت.س��لطانیان به برخی از شایعات موجود 
در جامع��ه درب��اره برخی از بیماری ها در ش��هر 
 اصفه��ان همچون بیم��اری ام.اس اش��اره کرد و
 گف��ت: تأکید برخ��ی از رس��انه ها روی برخی 
 از بیماری ه��ا و ارتب��اط دادن آنه��ا ب��ه برخ��ی 
مدنظ��ر  ب��دون  خوراکی ه��ا  و   اماک��ن 
قراردادن  دیدگاه های کارشناسان کار درستی نیست  
از رس��انه ها انتظار می رود ضمن بیان کارشناسانه 
حقایق موج��ود در جامعه، انعکاس مطالب را به  
 گونه ای مدیریت کنند تا مشکلی برای مردم به وجود 

نیاید. 
وی با اش��اره به ضعف اطالع رس��انی در حوزه 
پزش��کی و س��المت در اصفهان تصریح کرد: به 
عنوان مثال، بزرگ ترین ICU با هزینه 2 میلیارد 
تومان در بیمارس��تان الزهرای اصفهان راه اندازی 
ش��ده و نزدیک به یک میلی��ارد تومان آمبوالنس 
نیز به بیمارس��تان ها تحویل داده ش��ده است که 
رسانه ها به سادگی از این مسائل که دغدغه اصلی 

مردم است گذشتند. 

رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان، گفت: 
اصفه��ان از نظ��ر برخ��ورداری از امکان��ات و 
تجربیات در زمینه های خدماتی، به ویژه خدمات 
ش��هری سرآمد اس��ت. به گزارش فارس، عباس 
حاج رس��ولیها در آیین افتتاح ششمین نمایشگاه 
تخصصی مبلمان ش��هری و س��ومین نمایش��گاه 
خدمات ش��هری، با اش��اره به اینک��ه واگذاری 

خدم��ات به بخش خصوصی جزء اهداف دولت 
است، اظهار داشت: واگذاری پروژه های خدماتی 
به بخش خصوصی، جزء سیاست های شهرداری 
و ش��ورای ش��هر اصفه��ان اس��ت. وی ب��ا بیان 
اینک��ه هر چه کار کنیم مطالبات مردم نیز بیش��تر 
می شود، افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه، 
حرک��ت رو به جل��و در خدمت رس��انی بهتر و 

 انتقال تجربه از اصفهان به س��ایر شهرهای کشور
 است. 

وی با اش��اره به اینکه این قبیل نمایشگاه ها، باید 
از مرزها گذش��ته و در مناطق مختلف جهان نیز 
برگزار ش��ود، خاطرنش��ان کرد: اصفهان باید در 
رأس ش��هرهایی باش��د که نمایشگاهی در حد و 
ان��دازه منطقه و خاورمیانه برگ��زار کند تا بتواند 
 خدمات ارائه ش��ده را به س��ایر کش��ورها انتقال 

دهد. 
حاج رس��ولیها بیان داشت: ش��رکت های داخلی 
ش��هری  خدم��ات  و  مبلم��ان  زمین��ه  در  ک��ه 
 فعالی��ت می کنن��د، بای��د توانمن��د باش��ند تا در 
 کش��ورهای دیگر نی��ز بتوانن��د نمایش��گاه برپا

 کنند. 
وی با اش��اره به اینکه برپایی چنین نمایشگاهی، 
جزء وظایف ش��وراها به حس��اب می آید، ادامه 
داد: ش��ورای شهر رس��یدگی به نماهای شهری، 
را ج��زء خدم��ات مش��اعی ش��هر، به حس��اب 
می آورد. رئیس ش��ورای اسالمی شهر اصفهان، 
ب��ا بی��ان اینک��ه زیبایی هر چ��ه بیش��تر مبلمان 
شهری، نش��ان از تکریم و احترام به مردم است، 
اف��زود: نظم و انضباط در حم��ل و نقل عمومی، 
همچون؛ اتوبوس، تاکس��ی و قطار شهری، نقش 
 قاب��ل توجه��ی، در زیبای��ی مبلمان ش��هری ایفا 

می کند.

رئیس اداره مهندس��ی عمومی ش��رکت پاالیش نفت اصفهان از نصب و راه اندازی 
آناالیزرهای اکسیژن )سامانه تعیین کننده میزان اکسیژن در آب مقطر مصرفی واحدهای 
تقطیر( بر روی کوره ها و بویلرهای پاالیشگاه اصفهان خبر داد. به گزارش ایرنا سید 
رضا فتاحی هدف از راه اندازی و نصب این سامانه ها را کنترل، نظارت و صرفه جویی 

در مصرف سوخت و همچنین جلوگیری از آلودگی محیط زیست عنوان کرد. 
وی افزود: در این راستا 390 دستگاه آناالیزر نصب و راه اندازی شد.وی اظهار داشت: با 
راه اندازی این دستگاهها، میزان مصرف سوخت بویلرها و کوره ها در سطح پاالیشگاه 

تحت کنترل قرار گرفت. 
فتاحی یادآور شد: این طرح با نظارت کارشناسان پاالیشگاه و توسط پیمانکار در مدت 
یکس��ال و با هزینه ای حدود 200 هزار یورو و یک میلیارد و 400 میلیون ریال اجرا 

شده است.

شهردار گلپایگان گفت: شهربازي الکترونیکي گلپایگان تا پایان سال  جاري به 
بهره برداري مي رسد. 

مسعود آراني در گفتگو با فارس در گلپایگان به عملکرد سه ماهه شهرداري این 
شهر اش��اره کرد و اظهار داشت: با درج آگهي هاي مناقصه و با رأي کمیسیون 
عالي معامالت شهرداري، پیمانکاران جهت عملیات اجرایي طرح هاي مختلف 

این شهر انتخاب شده اند. 
وي افزود: عملیات اجرایي آس��فالت معابر س��طح شهر حدود 5 هزار مترمربع 
ب��ا اعتباري بالغ بر 2 ه��زار و 500 میلیون ریال، تعویض و جدول گذاري بلوار 
س��لمان فارس��ي و میدان بس��یج به طول 2 هزار متر با اعتباري افزون بر ۸00 
میلیون ریال و پیاده روس��ازي خیابان هاي سطح ش��هر با اعتباري بیش از 250 

میلیون ریال انجام شده است. 
وي خاطرنش��ان کرد: اجراي قرارداد و ش��روع عملیات کانال سازي الهوتي با 
اعتباري افزون بر 200 میلیون ریال، آزادسازي و تملک بیش از 5 هزار مترمربع 
از اراضي طرح از جمله میدان تره بار و بلوار س��لمان فارس��ي و خیابان شهید 
مطه��ري با اعتباري افزون بر 3 هزار و 500 میلیون ریال و انتخاب پیمانکار و 
ش��روع عملیات بهسازي میدان ولیعصر با اعتباري بیش از 4 هزار میلیون ریال 

نیز از دیگر اقدامات شهرداري گلپایگان به حساب مي آید.
 آراني تصریح کرد: واگذاري عملیات اجرایي آرامس��تان و غسالخانه جدید به 
پیمانکار بخش خصوصي و آغاز عملیات بهس��ازي فاز دوم آرامس��تان قاضي 
زاه��د با اعتب��اري بالغ بر 300 میلیون ریال، انتخاب مش��اور و پیش��رفت ۸0 
درصدي طراحي پل س��وم رودخانه بلوار س��لمان فارس��ي با هزینه اي افزون 
ب��ر 750 میلیون ری��ال، اجراي کانال و دیواره خطرن��اک جنب میدان کارگر و 
 رف��ع خطر نقطه حادثه خیز با ص��رف هزینه اي بی��ش از ۸50 میلیون ریال نیز 
 از دیگ��ر اقداماتي اس��ت که از س��وي ش��هرداري گلپایگان ص��ورت گرفته 

است. 

رئیس اداره بازرگاني اس��تان اصفهان با اشاره به رشد 3/۸ درصدي صادرات استان 
نس��بت به سال گذشته گفت: علیرغم رکود بازارهاي جهاني، صادرات استان رشد 

مناسبي داشته است. 
مظفر انصاري در گفتگو با موج در اصفهان، میزان صادرات اس��تان را از آغاز سال 
۸9 برابر 200 میلیون دالر اعالم کرد و اظهار داشت: در کاالهاي صادراتي همچنان 

مصنوعات فلزي مانند طال و فوالد، رتبه هاي اول صادراتي را در اختیار دارند.
وي افزود: مصالح ساختماني از جمله سیمان، کاشي و سرامیک همچنین محصوالت 
کشاورزي و صنایع دستي از جمله محصوالتي بوده اند که در 3 ماهه نخست امسال 
نسبت به سال گذش��ته، رشد قابل توجهي داش��ته اند. رئیس اداره بازرگاني استان 
اصفهان پیرامون کشورهاي هدف براي کاالهاي صادراتي استان اصفهان بیان داشت: 
افغانس��تان 2۸ درصد، امارات 26 درصد و عراق 25 درصد، 3 کشوري هستند که 
بیشترین سهم را از کاالهاي صادراتي استان دریافت مي کنند. وي با بیان اینکه نسبت 
صادرات کاال به کشور عراق نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، گفت: کشور 
عراق با کاهش بیش از 3 درصد، در جایگاه سوم صادرات کاالهاي استان قرار گرفته 
اس��ت. انصاري با تأکید بر اینکه آمار ارائه شده بر اس��اس کاالهاي خارج شده از 
گمرک استان است، تصریح کرد: بخش اعظمي از کاالهاي تولید شده در استان که 
به طور معمول کاالهاي ساختماني هستند، از استان هاي مرزي کشور صادر مي شود. 
وي همچنین به کاهش 0/27 درصدي واردات کاال به استان نسبت به سال گذشته 
اش��اره کرد و اظهار داشت: بیش��ترین واردات استان را ماشین آالت صنعتي و مواد 
اولیه تولید تشکیل مي دهند. رئیس اداره بازرگاني استان اصفهان افزود: کشورهاي 
امارات، چین، ایتالیا، آلمان و ترکیه بیشترین سهم را در فروش کاال به استان داشته اند. 
وي در ادامه با بیان اینکه وضعیت ورود کاالي قاچاق به اس��تان همچنان مناس��ب 
نیست، تصریح کرد: کمیته مبارزه با قاچاق کاال و ارز در مدت زمان گذشته اقدامات 
قابل توجهي را انجام داده اس��ت، اما هنوز کافي نیس��ت.انصاري با تأکید بر اینکه 
تولیدکنندگان اس��تان همواره بر کاهش قیمت تمام شده کاال تشویق شده اند، ادامه 
داد: ورود کاالهاي قاچاق از کشور هاي مرزي، تولیدکنندگان استان را با مشکالت 
زیادي مواجه کرده است. وي گفت: امید است در سالي که رهبر معظم انقالب آن 
را »سال همت مضاعف و کار مضاعف« نامیده اند، فعالیت کمیته مبارزه با قاچاق کاال 

و ارز استان نیز افزایش یابد.

  کارشناس و فعال محیط زیست کشور ژاپن گفت: این کشور طرح تحقیقاتی 
 مدیری��ت جن��گل منطق��ه بازفت در چهار مح��ال و بختی��اری را اجرا خواهد

کرد.     
ماش��یما  ایرن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
توجیه��ی  جلس��ه  در  تون��ی 
تقوی��ت  پ��روژه  اج��رای 
 مدیری��ت جنگل��داری و مراتع 
چهار مح��ال و بختیاری، هدف 
از انجام این پروژه تحقیقاتی را 
بازفت  منطقه  تقویت جنگلهای 

اعالم کرد. 
دول��ت  ک��رد:  تصری��ح  وی 
جمه��وری اس��المی ای��ران از 
دولت ژاپن ب��رای انجام پروژه 
همکاری فنی در رابطه با استفاده 
از منابع طبیعی جنگل ها، مراتع 
و معرف��ی منابع درآمد جایگزین برای مردم بازفت درخواس��ت همکاری کرده 
است. وی افزود: بر این اساس شرکت تحقیقاتی جیکا در اکتبر 2009 تیمی از 
کارشناسان خود را به این منطقه اعزام کرد که این تیم تحقیقاتی ضرورت انجام 

پروژه از طریق مطالعه میدانی را تأیید کرد. 
این کارش��ناس ژاپنی احیای جنگل و مرتع با اس��تفاده از مدیریت مشارکتی و 

نیروهای بومی بازفت را از مهم ترین اهداف این پروژه عنوان کرد.  
وی همچنین اعتبار این پروژه را 400 میلیون ین اعالم کرد و گفت: این پروژه 
در مدت پنج س��ال اجرا می شود. بخش بازفت از توابع شهرستان کوهرنگ در 
 فاصله 1۸0 کیلومتری ش��هرکرد مرکز اس��تان چهارمحال و بختیاری قرار دارد 
بل��وط تش��کیل  را  مناط��ق  ای��ن   و 9۸ درص��د پوش��ش عم��ده جنگل��ی 

می دهد.

س��ازي  س��د   متخصص��ان 
کارون 4 رکورد نصب تجهیزات 

سد سازي کشور را شکستند. 
به گزارش م��وج، مجري طرح 
ملي س��د و نیروگاه کارون 4 با 
 بیان اینکه نصب ش��یر پروانه در 
 نیروگاه ها بیش از س��ه ماه زمان 
م��ي ب��رد، گف��ت: متخصصان 
سدسازي کارون 4 موفق شدند 
این امر را در مدت 45 روز انجام 
دهند که رکورد جدیدي اس��ت. 
حسین رنجبران همچنین با بیان 
اینکه نصب ران��ر هم اکنون ماه 

 ها زمان مي برد ولي در س��د کارون در مدت 90 روز نصب ش��د، افزود: نیروگاه 
سدکارون 4 ش��امل 4 واحد 250 مگاواتي است که ساالنه ظرفیت تولید 2هزار و 

107 گیگاوات ساعت برق را دارد و ساخت آن از سال 13۸1 اغاز شده است. 
وي گفت: نخس��تین واحد نیروگاه س��دکارون 4 هم اکنون 94 درصد پیش��رفت 
فیزیکي دارد و پیش بیني مي شود پاییز امسال به بهره برداري برسد. مجري طرح 
ملي سد و نیروگاه کارون 4 خاطرنشان کرد: براي ساخت نیروگاه کارون 4 تاکنون 
 400 میلی��ارد تومان هزینه ش��ده و براي تکمیل آن 100میلی��ارد تومان دیگر نیاز 

است. 
بر اساس این گزارش، سد کارون 4 با ارتفاع 230 متر، مرتفع ترین سد بتني دو قوسي 
 کشور است که در فاصله 1۸0 کیلومتري شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاري واقع 

شده است.

نصب آنااليزرهاي اکسيژن بر روي کوره ها 
و بويلرهاي شرکت پااليش نفت اصفهان  

تا پایان امسال؛
شهربازي الکترونيکي گلپايگان به 

بهره برداري مي رسد

رئیس اداره بازرگاني استان اصفهان:
رشد 3/8درصدي صادرات استان 

نسبت به سال گذشته

 طرح مديريت جنگل بازفت 
 چهارمحال و بختياري با همکاري ژاپن 

 رکوردي جديد در نصب 
تــجهيزات سدسـازي کشور 

استاندار اصفهان خواستار شد: 

گسترش روابط دوجانبه ايران و الجزاير

90 درصد از مؤديان مالياتي اصفهان اظهارنامه هاي خود را تحويل داده اند 

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 
خبرنگار سالمت در اصفهان تربيت می شود

رئیس شوراي اسالمی شهر اصفهان:

اصفهان سرآمد خدمات شهري است

اصفهان

تاالر بورس اصفهان در مجموع با خرید و فروش 456 هزار و 206 س��هم به ارزش 
595 میلیون و 25۸ ریال، باالترین حجم معامالت را به خود اختصاص داده است.به 
گزارش موج از اصفهان، در هفته گذشته در تاالرهاي مناطق، تعداد یک میلیون و 197 
هزار و 645 سهم به ارزش یک میلیارد و ۸91 هزار و 575 ریال مبادله شده است.بر 
این اساس، تاالر اصفهان در مجموع با خرید و فروش 456 هزار و 206 سهم به ارزش 
595 میلیون و 25۸ ریال، باالترین حجم معامالت را به خود اختصاص داده است که 

از این میان، ۸7 درصد معامالت به خرید سهم مربوط مي شود.
تاالر بورس منطقه اي قم با خرید و فروش 405 هزار و 745 س��هم در هفته گذشته، 
در  رتبه دوم جدول رتبه بندي عملکرد مناطق قرار دارد.این تاالر با فروشي معادل 97 
درصد، باالترین فروش سهم در مناطق را کسب کرده است. در این راستا، حجم خرید 

و فروش سهم در این تاالر به 4۸0 میلیون و 256 هزار ریال رسید.
تاالر بورس منطقه کیش با خرید و فروش 61 هزار و 267 سهم، شاهد رد و بدل کردن 

199 میلیون و 362 هزار ریال پول بوده است.
از این میان، ۸6 درصد کل معامالت مربوط به فروش س��هم و 14 درصد اختصاص 

به خرید سهم دارد.

در هفته منتهي به 23 تیرماه
باالترين حجم معامالت به بورس اصفهان 

تعلق گرفت

اصفهان
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نام )کریستف کلمب( با قاره امریکا گره خورده است. 
کشف قاره امریکا سرنوشت ساکنان زمین را به کلی تغییر 
داد. اما در عالم پزش��کی، نام این کاشف اسپانیایی، نه با 
افتخار، که همراه با تأس��ف، فاجعه ای جهانی را به یاد 
می آورد، فاجعه ای که ساالنه دست کم 5 میلیون نفر از 

ساکنان زمین را به کام مرگ می کشاند...
کریستف کلمب، هنگام ورود به کوبای امروزی با بومیانی 
مواجه شد که برگ های گیاه توتون را در چپق هایی به 
نام »تاباکو«، می گذاش��تند و پس از آتش زدن دود آن را 
به ریه های خود می کشیدند. او هنگام بازگشت، مقداری 
از دانه و برگ های این گیاه جادویی را به اس��پانیا برد و 
به این ترتیب قصه غم انگیز دخانیات، در دنیای معاصر 
آغاز شد. استفاده از توتون در آغاز ورودش به اروپا، بیشتر 

جنبه علمی و تحقیقاتی داشت. 
چنان که در سال 1560 میالدی »آن نیکوت« سفیر فرانسه 
در پرتغال، کتابی درباره خواص تخدیری توتون، منتشر 
کرد. عنوانی که بعد از آن ماده مؤثره سیگار باقی ماند و 
به نیکوتین معروف شد. تا قرن هجدهم، استفاده از سیگار 
چندان در میان عامه مردم رواج نداش��ت اما از نیمه قرن 
نوزدهم، کارگاه های کوچک سیگارسازی به کارخانه های 

بزرگ تولید محصوالت دخانی، تبدیل شدند.
 آلمان نخستین کارخانه سیگارسازی خود را در سال 1۸66 
میالدی افتتاح کرد و به فاصله کمتر از دو سال کارخانه های 
دیگری در انگلستان و امریکا تأسیس شدند. در دنیای 
معاصر، صنعت مخوف دخانیات، آنچنان قدرتی یافته که 
 یک تنه می تواند در برابر دولت ها و سازمان های جهانی
 بایس��تد. با وج��ود این، نیمه دوم قرن بیس��تم صحنه 
رویارویی نفس گیر دست اندرکاران این صنعت شوم، 
با س��ازمان های حامی سالمت مردم جهان بوده است. 
جدالی که با وجود قربانیان میلیونی توانسته است چند 
گام مهم این دشمن تمام عیار را به عقب براند. از نیمه دوم 
قرن بیستم هم زمان با منتشر شدن پی درپی نتایج علمی 
در مورد سرطان زا بودن سیگار و افزایش آگاهی عمومی 
شکل تازه ای از پرونده های دادخواهی در محکمه های 
قضایی به راه افتاده است. رونده هایی که یک سوی آنها 
قربانیان سیگار قرار دارند و در سوی دیگر شرکت های 

مخوف دخانیات.
اولین پرونده قضایی، شکایت از شرکت های دخانیات به 
سال 1950 برمی گردد. با وجود این در تمام این سال ها 
ش��رکت های بزرگ از تمامی اهرم های موجود، برای 
مقابله با شکایت های انفرادی و گروهی استفاده کرده اند. 
تا دهه 90 میالدی اکثریت قریب به اتفاق شکایت های 
قضایی به سرانجام خاصی، نمی رسیدند اما از آن زمان با 
آشکار شدن پنهان کاری عمدی این شرکت ها در مورد 
اعتیادزا بودن برخی مواد شیمیایی موجود در سیگار، ورق 
برای این کمپانی ها برگش��ته است. به عبارت دیگر در 
تمام این سال ها شرکت های دخانیات با این استدالل 
که خطرات سیگار بر همگان آشکار است و افراد خود 
استفاده از آن را انتخاب کرده اند، از بار مسؤلیت ضایعات 

جبران ناپذیر آن، شانه خالی کرده اند. 
اما دیگر دوره اس��تفاده از حربه قدیمی )احترام به حق 
انتخاب مش��تری و مس��ؤلیت پذیری او( ب��رای اثبات 
بی گناهی این ش��رکت ها به پایان رسیده است. به هر 
حال، اولین پرونده موفق قضایی که صنایع دخانیات را 
وادار به پرداخت غرامت کرد به سال 2000 برمی گردد. 
در این پرونده هیأت منصفه دادگاه کالیفرنیا شرکت فیلیپ 
- موریس را به پرداخت 1/5 میلیون دالر غرامت به یک 
شهروند کالیفرنیایی مبتال به سرطان پیشرفته ریه، محکوم 
ک��رد.از آن زمان پرونده های متعددی به جریان افتاده و 

پرداخت غرامت ها همچنان ادامه دارد... 
سیگارسازان، سیاست مداران و مبالغ هنگفت 

در یازدهم ژانویه سال 1964، در مقابل دوربین های 200 
خبرنگار و عکاس یک لحظه تاریخی در کنگره امریکا 
به ثبت رسید. دکتر لوترتری یک کتابچه قهوه ای را باز 
کرد و گوشه هایی از آن را برای نمایندگان خواند. مشاور 
عالی بهداشتی رئیس جمهور امریکا، به پشتوانه 7 هزار 
مقاله ای که تا آن زمان در مورد مضرات سیگار به چاپ 

رسیده بود، اعالم کرد.
- سیگار عامل سرطان ریه و حنجره، در مردان است. 

- سیگار به احتمال باال موجب سرطان ریه در خانم ها 
می شود.

- سیگار یکی از علل مهم برونشیت مزمن است.
گزارش مشاور عالی بهداشتی امریکا اولین گزارش 
رسمی در مورد سیگار بود. نتایج این گزارش مثل یک 
بمب خبری در جامعه امریکا پخش شد، به طوری که 
تا هفته ها خوراک برنامه های تلویزیونی و گزارش های 
تحلیلی نشریات را فراهم کرد. گروهی از نمایندگان که 
با البی قدرتمند صنایع دخانیات به کنگره راه یافته بودند 
تمام تالش خود را به کار بستند تا از فشار افکار عمومی 
به کنگره بکاهند، اما سرانجام کمپین نهادهای مردمی و 
نمایندگان ایالت های شمالی، صنایع دخانیات را به عقب 
نشینی وادار کرد. کنگره امریکا در سال 1965 و 1969، 

قوانینی را به تصویب رساند که 
عمده ترین اهداف آنها عبارت بود از:

- ثبت یک هشدار بهداشتی روی پاکت های سیگار 
- منع تبلیغات تلویزیونی محصوالت دخانی 

- ارائه گزارش های ساالنه، در مورد مضرات سیگار به 
کنگره 

- پشتیبانی مالی از تحقیقات ملی در مورد تأثیرات سیگار 
بر سالمت جامعه 

همچنین کنگره امریکا دولت این کشور را موظف کرد 
تا به حمایت همه جانبه از جمعیت های مردمی مبارزه با 
سیگار، بپردازد. در آن زمان بیش از 46 درصد جمعیت 
امریکا، سیگاری بودند و استفاده از دخانیات در فرهنگ 
اجتماعی مردم به هیچ عنوان رفتار ناهنجاری تلقی نمی 
شد. استفاده از سیگار آن قدر پذیرفته شده بود که حتی 
بسیاری از کارتون های بچه ها با پشتیبانی مالی صنایع 
دخانیات س��اخته می ش��د. با وجود ای��ن در طول 40 

سال کمپین ملی مبارزه با سیگار در سطح جامعه امریکا 
توانس��ت درصد مصرف کنندگان سیگار را به نصف 
برس��اند. ارزش کمپین ملی مبارزه با سیگار در امریکا، 
وقتی بیشتر مشخص می شود، که ساختار سیاسی این 
کشور را بشناسیم. در این کشور تمام ارزش های جامعه 

نهایتاً با معیار پول و سرمایه سنجیده می شود. 
حال اگر نگاهی به گردش مالی صنعت دخانیات در این 
کشور داشته باشیم به دشواری کار جمعیت های مبارزه با 

دخانیات، بیشتر پی می بریم.
از سه دهه پیش، کنگره امریکا مالیات مضاعفی را برای 
شرکت های دخانیات به تصویب رسانده است. از میان 
شرکت های بزرگ دخانیات درجهان سه غول بزرگ آنها، 
یعنی فلیپ موریس، آر� جی رینولد و براون ویلیامسون، 
هر سه اصالتاً امریکایی هستند. شرکت های دخانیات 
هم��واره از میزان باالی مالیات تحمیلی بر محصوالت 
خود، ش��کایت دارند اما بس��یاری از کارشناسان اعتقاد 
دارند که حقیقت چیز دیگری است. در سال 2006 میزان 
مالیاتی که از این صنای��ع، به خزانه دولت امریکا واریز 
شده چیزی بالغ بر 15 میلیارد دالر بوده است! دولت های 
امریکا سال هاست که روی این منبع مالی حساب باز کرد 
ه اند و در واقع باید گفت صنایع دخانیات هوشمندانه، 
دولت ها را هم معتاد کرده اند.این تمام ماجرا نیست! البی 
صنایع دخانیات آشکارا در کنگره امریکا، فعالیت می کند. 
بس��یاری از نمایندگان، ورود خ��ود به کنگره را مدیون 
کمک های مالی صنایع دخانیات به ستادهای تبلیغاتی 
خود هستند. عالوه بر این، تخمین زده می شودکه روزانه 
نزدیک ب��ه 110 هزار دالر در راهروهای کنگره، صرف 
دیدارهای دوستانه نمایندگان صنایع دخانیات با نمایندگان 

کنگره می شود.
سیگارهای الیت، دنیا را 10 سال فریب دادند 

یک��ی از جنجالی تری��ن پرونده های ش��کایت علیه 
شرکت های دخانیات، با محصولی گره خورده است که 
در دهه 90 میالدی به سرعت بازارهای دنیا را به تصاحب 
خود درآورد. در آن زمان شرکت های دخانیات در یک 
اقدام هدفمند و هماهنگ، محصوالتی را با عنوان سیگار 

الیت به بازار عرضه کردند. محصوالتی که در تبلیغات 
گسترده این شرکت ها، بسیار کم خطرتر از سیگارهای 
موجود معرفی می شد. دانشمندان برای اثبات این ادعا، 
یک دهه به تحقیقات میدانی پرداختند و سرانجام، نتایجی 
کامالً معکوس را منتشر ساختند. نتایج حاکی از آن بود، 
که اغلب سیگاری ها نه تنها نیکوتین کمتر موجود در 
این محصوالت را با کش��یدن تعداد نخ بیش��تر، جبران 
می کنند، بلکه با این کار مواد آس��یب زای بیش��تری را 
نیز وارد بدن خود می کنند. نتایج آن قدر محکم و تکان 
دهنده بود که اتحادیه اروپا رس��ماً در سال 2002 توزیع 
چنین محصوالتی را در کشورهای عضو خود، ممنوع 
کرد. شرکت های دخانیات با نارضایتی خط تولید این 
محصوالت را تعطیل کردند اما در حقیقت آنها این بازی 
را برده بودند. آنها توانسته بودند با یک ادعای شیطنت 
آمیز، رس��ماً 10 س��ال تمام همه دنی��ا را فریب دهند و 
 میلیاردها دالر به دست آورند. همین موضوع شکایت
3 انجمن مبارزه با سیگار را بر علیه چند کمپانی بزرگ 
به دنبال داشته است. شکایت هایی که در سال 200۸ در 
دادگاه هلسینکی، به جریان افتاده اند و با گذشت دو سال 

همچنان ادامه دارند.
نفوذی؛ قصه سیگار در سینما 

نفوذی یکی از بحث بر انگیزترین فیلم هایی است که 
فشارهای پشت پرده کمپانی های دخانیات بر رسانه ها 
را به نمایش درآورده است. داستان فیلم از یک ماجرای 

واقعی اقتباس شده است. 
مایک واالس، مجری برنامه خبری )60 دقیقه( مدارکی را 
درباره تحقیقات سری کمپانی بروان ویلیامسون، دریافت 
می کن��د. او از دکتر جف��ری وایگاند که به تازگی از آن 
کمپانی اخراج ش��ده، دعوت می کند ت��ا در برنامه 60 
دقیقه، شرکت کند. شیمی دان اخراجی کمپانی، در مقابل 
دوربین حقایق تکان دهنده ای را در پاسخ به پرسش های 
مایک واالس، فاش می کند. از جمله اینکه کمپانی بروان 
ویلیامسون آگاهانه در میزان نیکوتین محصوالت کارخانه 
دستکاری می کند و به صورت غیرقانونی از ماده افزودنی 
کومایورین، در سیگارهای تولیدی خود استفاده می کند. 

تلسکوپی با 1400 مگاپيکسلداستان یک صنعت ضدسالمت

کوتاهترين فاصله زمانی، در جهان اندازه گيری شد

اشاره

یک رصد خانه جدید با هدف جس��تجو برای یافتن س��یارک ها و دنباله دارهایی که می توانند زمین 
را تهدید کنند، در هاوایی راه اندازی ش��ده اس��ت. تلسکوپ پان-استارز 1 )پی اس 1( هر شب بخش 
های وس��یعی از آس��مان را برای ردیابی، نه فقط اجرام نزدیک فضایی، بلکه س��تارگان درحال انفجار 
)ابرنواخترها( رصد خواهد کرد. این تلسکوپ از شش ماه قبل، جمع آوری داده های علمی را شروع 

کرده بود اما اکنون هر شب از غروب تا طلوع فعال است.
 انتظار می رود که پی اس 1 هر ماه یک ششم آسمان را رصد کند. این تاسیسات به یک دوربین بسیار 
بزرگ دیجیتالی، مجهز اس��ت؛ دوربینی 1400 مگاپیکس��لی که می تواند از ناحیه ای به بزرگی 36 ماه 
کامل عکس بگیرد. دکتر نیک کایزر، سرپرس��ت پروژه پی اس 1 می گوید: هرچند اندازه تلس��کوپ 
بزرگ نیس��ت، اما دارای پیش��رفته ترین فناوری است. دوربین دیجیتال این تلسکوپ، هر شب بیش از 
500 عکس می گیرد که معادل جمع آوری حدود 4 تتابایت )هزار دی وی دی( داده است. انتظار می 
رود که این تلس��کوپ با رصد بخش وسیعی از آسمان، بتواند بسیاری از اجرام متحرک داخل منظومه 
شمسی را مشاهده کند. رصدهای مکرر بعدی، به منجمان اجازه خواهد داد این اجرام را ردیابی و مدار 

حرکت آنها را محاسبه کنند، تا تهدیدهای بالقوه علیه زمین، شناسایی شود. 
پروفس��ور کارلوس فرنک، از دانش��گاه دورهام، که عضو بریتانیایی هیأت علمی پی اس 1 است گفت: 
پی اس 1 بزرگترین تصویر رنگی از کیهان را تولید خواهد کرد. در کنار ش��بیه سازی های ابررایانه ها 
از کیهان، این داده ها به ما کمک خواهد کرد، چرخه حیات کهکشان ها و اگر بخت یاری کند، ماهیت 
ماده مرموز تاریک و انرژی تاریک که عامل اصلی تکامل کیهان هستند را درک کنیم. این تلسکوپ با 
آینه یک متر و ۸0 س��انتیمتری در هالیکاال همچنین بس��یاری از اجرام کوچک و محو را در بخش های 
دورافتاده منظومه شمس��ی که در مطالعات قبلی پنهان مانده بود، شناس��ایی خواهد کرد. پی اس 1، یک 
نمونه اولیه از یک تلسکوپ بزرگتر به اسم پی اس 4 با قدرتی چهار برابر است، که قرار است در کوه 

موناکی در هاوایی ساخته شود.

دانش��مندان آلمانی اعالم کردند با کش��ف کوچکترین مدت زمانی که یک الکترون برای خروج از اتم 
نیاز دارد، کوتاهترین فاصله زمانی در جهان را اندازه گیری کرده اند. به گزارش مهر، تاکنون این طور 
 ف��رض می ش��د که الکترونها بالفاصل��ه، پس از برخورد فوتون یا ذرات ن��وری، خروج از اتم را آغاز 

می کنند.
این پدیده که به Photoemission شهرت دارد، بیش از صد سال پیش توسط آلبرت اینشتین تشریح 
شده بود، اما فیزیکدانان دانشگاه تکنیچه، لودویک مکسیمیلیان و مکس پالنک، دریافتند زمانی که نور 
به واس��طه اتمها جذب می ش��ود، الکترون برانگیخته ش��ده و در صورتی که انرژی کافی وجود داشته 
باش��د، از اتم خارج خواهد شد. با این حال، در جدا شدن الکترونها از اتم تأخیر زمانی وجود دارد که 
به ادعای دانش��مندان آلمانی، این کوتاه ترین فاصله زمانی اس��ت که تا کنون اندازه گیری ش��ده است 
دانش��مندان با اس��تفاده از تکنولوژی زمان سنجی فوق کوتاه خود، پالسهایی از پرتوهای لیزری نزدیک 
ب��ه مادون قرمز را به اتم گاز خنثی نئ��ون تاباندند. اتمها به صورت همزمان تحت تأثیر پرتوهای ماورا 
بنفش ش��دیدی به مدت 1۸0 اتوثانیه )10 به توان منفی 1۸ از یک ثانیه( قرار گرفتند و الکترونها را از 

مدارهای اتمی خود آزاد کردند، سپس زمان خروج الکترونهای برانگیخته از اتم ثبت شد. 
دانش��مندان دریافتند الکترونه��ا در مدارهای اتمی متفاوت که به صورت همزمان برانگیخته ش��ده اند 
نیز اتم را در زمانی کوتاه اما قابل محاس��به و برابر 20 اتوثانیه، ترک می کنند. رینهارد کینبرگر یکی از 
محققان این پروژه، توضیح می دهد یک اتوثانیه برابر یک میلیاردم از یک میلیاردم یک ثانیه است، دوره 
زمانی که تصور آن کاماًل غیر ممکن است اما پس از برانگیختگی الکترونها توسط نور در این آزمایش، 
یکی از آنها زودتر از بقیه اتم را رها کرده و دانشمندان توانستند این شتاب الکترونی را آشکارا نمایان 
س��ازند. به گفته دانشمندان، این تحقیقات نش��ان می دهد نه تنها الکترونها با هسته اتم خود در تعامل 

هستند بلکه بر روی یکدیگر نیز تأثیر می گذارند. 
این تعامالت کمتر ش��ناخته ش��ده تأثیرات بنیادینی بر روی حرکات الکترونها در ریزترین ابعاد ممکن 

دارند، فرایندی که تعیین کننده روند تمامی فرایندهای بیولوژیکی و شیمیایی است. 
بر اس��اس گزارش بی بی س��ی، دانش��مندان بر این باورن��د، دوره زمانی 20 اتوثانی��ه ای برای خروج 

الکترونها کوتاهترین مدت زمانی است، که تا به حال به صورت مستقیم اندازه گیری شده است.

همزمان با میالد فرخنده و مسعود حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( طی مراسمی بانک کارگشایی 
شهرستان کاشان افتتاح شد.

  رئیس بانک کارگشایی در این مراسم که در باشگاه ورزشی بانک ملی کاشان برگزار شد، 
گره گشایی از مشکالت طبقات کم درآمد جامعه را یکی از مهم ترین اهداف تأسیس این 

بانک برشمرد. 
علی عادلی راه اندازی بانک های کارگشایی در کشور را در راستای طرح تحول بانک ملی 
عنوان کرد و افزود: تا قبل از سال 88 فقط 13 شعبه کارگشایی دایر بود که در حال حاضر 

و با افتتاح شعبه کاشان این تعداد به 36 شعبه رسیده است. 
وی افزود: در حال حاضر فعالیت بانک کارگشایی تنها در اختیار بانک ملی است و این بانک 

با اجرای این طرح قصد جدا سازی مشتریان خرد و کالن و چابک سازی بانک را دارد. 
عادلی اعطای تسهیالت در بانک ملی به صورت خرد و کالن را از ویژگی های این جدا سازی 
عنوان کرد و افزود: با اجرای طرح تحول بانک ملی، بهره مندی از ظرفیت های این بانک به 

صورت گسترده تری به اجرا در می آید. 
در ادامه این مراسم معاون استاندار و فرماندار کاشان، کمک به اقتصاد خانوارهای کم درآمد، 
رفع نیاز های ضروری مردم و نیز مبارزه با رباخواری را از اهداف مهم طرح تحول بانک ملی 

عنوان کرد. 
تحقق  برای  کاشان  ملی  بانک  گرفته  صورت  تالشهای  از  قدردانی  ضمن  حاجی  حسینعلی 
این  تسری  خواستار  اقتصاد،  و  صنعت  بخش  به  کمک  برای  دولت  های  سیاست  و  اهداف 

اقدامات به بخش های مسکن و کاالهای ضروری نیز شد. 
گفتنی است این بانک در ساختمان جنب بانک ملی کاشان به بهره برداری رسید و در حال 
حاضر با دریافت طال و مسکوکات بعنوان وثیقه تا سقف 10 میلیون ریال تسهیالت پرداخت 

می نماید. 

موضوع : شعبه بانک کارگشایی کاشان افتتاح شد
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2۸0/ ت/ 4 شماره دادنامه: ۸909970353300300 

شماره پرونده: ۸7099۸035۸500710 شماره بایگانی شعبه: ۸۸0571
شکات: 1. آقای اشکان بهار فر به نشانی خ چمران خ مولوی ک 22 بهمن بن 
امیر 2. خانم زهره طاهری به نش��انی اتوبان چمران خ مولوی ک 22 بهمن بن 
امیر 3. آقای افش��ین و آرمان بهار فر به نشانی اصفهان خ چمران خ مولوی ک 

22 بهمن بن بست امیر 4. گزارش به نشانی
متهمین: 1. آقای امید زندی 2. آقای رس��ول مکینیان همگی به نش��انی مجهول 
المکان 3. آقای سیدمحسن زارع به نشانی خ کاوه آل محمد ک نیکان 4. آقای 
احمد کرمی به نشانی اصفهان- خ مدرس- خ پوریای ولی- پالک 14. 5. آقای 
فضل اله نصیری به نش��انی اصفهان خ مدرس خ مولوی خ پوریای ولی کوچه 
ولی عصر بن بست شادان پالک 103  اتهام ها: ضرب و جرح عمدی 2. حمل 
و نگه��داری و نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره گردش��کار: دادگاه 
پس از بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 

به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای سیدمحسن زارعی فرزند سیدناصر 23 مبنی بر نگهداری 
تجهیزات دریافت از ماهواره و آقایان 1- فضل اله نصیری فرزند حس��ین 21 
ساله که با قرار کفالت آزاد است 2- امید زندی 3- محسن مکینیان 4- رسول 
مکینیان 5- احمد کریمی )احمد موسوی( فرزند محمدرضا که نامبرده پس از 
مدتی دس��تگیر و با قرار وثیقه آزاد شده )و در جلسه دادگاه فقط ایشان حاضر 
بودن��د( که متهمین ردیف س��وم و چهارم و پنجم مجهول المکان می باش��ند 
همگی متهم هستند به مشارکت درایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقایان 
افش��ین و آرمان همگی بهارفر و نیز نس��بت به خانم زهره طاهری از توجه به 
محتوی��ات پرونده گ��زارش مأمورین و تحقیقات بعمل آمده و کیفرخواس��ت 
صادره و دالیل مندرج در آن از جمله شکایت شکات و گواهی پزشکی قانونی 
موجود در پرونده و اظهارات متهمین و بالوجه بودن دفاعیات متهمین حاضر 
در جلس��ه اعم از دادس��را و دادگاه و عدم حضور دیگر متهمین با وصف نشر 
آگهی و س��ایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتس��ابی آنان را محرز و 
ثابت دانس��ته با استناد به مواد 302 و 4۸0 و 4۸4 از قانون مجازات اسالمی و 
م��اده 9 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهی��زات دریافت از ماهواره و نگهداری 
آن متهم آقای س��ید محس��ن زارعی را عالوه بر ضبط تجهیزات بنفع دولت به 
پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و دیگر متهمین 
را بالمشارکت به پرداخت پنج درصد از دیه کامل بابت جراحت )دامیه( سمت 
راس��ت روی س��ر و گونه راس��ت و بریدگی )دامیه( مچ دس��ت چپ در حق 
اشکان بهارفر و نیز به پرداخت نیم درصد از دیه کامل و چهار و نیم هزارم دیه 
بابت کبودی های بازوی چپ و قس��مت ابتدایی ساعد راست و کبودی قفسه 
صدری و ارش س��ائیدگی )حارصه( پهلوی راست در حق آرمان بهارفر و نیم 
درصد از دیه کامل بابت ارش آس��یب نسج نرم انگشت شست پای راست در 
حق افش��ین بهار فر محکوم می نماید و نس��بت به ش��اکیه خانم زهره طاهری 
که در کیفرخواس��ت ذکر ش��ده است پزشکی قانونی نس��بت به وی صدماتی 
را عنوان نکرده اس��ت و این دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باش��د )رأی صادره 
نسبت به احمد کرمی حضوری ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 
در محاک��م محترم تجدیدنظر اصفهان می باش��د و در خصوص دیگر متهمین 
 غیابی محس��وب ظ��رف ده روز پس از ابالغ قابل واخواه��ی در دادگاه بدوی

 می باشد.
م الف/ 54۸9 نجفی- رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
271/ ت/ 4 خان��م س��ارا ش��مس فرزند احمدرض��ا دادخواس��تی به طرفیت 
آق��ای مرتضی اله یاری فرزند محمد به خواس��ته طالق به ای��ن دادگاه تقدیم 
نم��وده اس��ت که به ش��ماره ردی��ف بایگان��ی ۸90565 در ش��عبه 16 دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان ثبت ش��ده و وقت رس��یدگی مورخ ۸9/6/3 س��اعت 
9:30 صبح تعیین ش��ده اس��ت. از آنجا که خوانده مجهول المکان می باش��د 
ب��ه دس��تور دادگاه و با تجویز م��اده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در 
یک��ی از روزنام��ه ها درج می گردد تا خوانده در وقت رس��یدگی فوق حاضر 
و در ای��ن مدت جه��ت اعالم آدرس و دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و 
 ضمائم به دفتر دادگاه مراجع��ه نماید. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی 

خواهد بود.
م الف/ 5049 مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
347/ت/4چ��ون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین معروف بیس��ت قفیزی 
معروف به پش��ت وزاغون ش��ماره پالک 1221 فرع��ی از 120 اصلی واقع در 
خفر جزء بخش 9 حوزه ثبتی شهرس��تان نطنز بنام خانم پروین توکلی خفری 
و غی��ره در جریان ثبت می باش��د و بعلت عدم حض��ور مالک در آگهی قبلی 
بایس��تی تجدید گردد اینکه به موجب دس��تور اخیر از م��اده 15 قانون ثبت و 
تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز ۸9/6/11 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاوری��ن و صاحبان امالک اخطار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در 
این آگهی در محل حضور به هم رسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قان��ون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 

30 روز پذیرفته خواهد شد.
م / الف 315                   شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

 
آگهی مفاد آرا

آگهی ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه
363/ ت/ 4 شماره خصوصی: ۸9/4/22-5525

آگه��ی ابالغ مف��اد آرا صادره از س��وی هیأت موجب بند 2 م��اده 133 قانون 
برنامه چهارم توسعه مستقر در اداره ثبت اردستان نظر به اینکه طبق آرا صادره 
باس��تناد اسناد عادی تس��لیمی تصرفات مالکانه مفروضی افراد متقاضی زیر در 
روستاهای موغار و قهساره پالک های 62 و 136 اصلی دهستان های گرمسیر 
و برزاوند بخش 17 ثبت اصفهان احراز گردیده اس��ت لذا طبق بند )ز( ماده 9 
آیین نامه اجرایی ماده 133 فوق الذکر مراتب برای یک نوبت آگهی می گردد. 
تا چنانچه کسی نسبت به آنها اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف 
مدت 20 روز اعتراض خود را به اداره محترم ثبت اس��ناد و امالک اردس��تان 
تس��لیم نماید تا بدادگاه صالحه ارس��ال گردد. بدیهی اس��ت در صورت عدم 
وص��ول اعتراض ظرف مدت مقرر در اجرای رأی ص��ادره مبادرت به صدور 

سند مالکیت خواهد شد.
1- رأی شماره: 943 شش��دانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
62 گرمس��یر واقع در روستای موغار به مساحت: 977/۸0 متر مربع بنام: علی 
اکب��ر احمدیان موغاری فرزند رض��ا 4 دانگ و خانم ع��ذرا کچوئی موغاری 

فرزند اکبر 2 دانگ
2- رأی شماره: 944 شش��دانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 برزاوند واقع در روس��تای قهس��اره به مس��احت: 193/77 متر مربع بنام : 

مونس خانم روحانی فرزند میرزا عبدالرحمن
3- رأی شماره: 945 شش��دانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 برزاوند واقع در روس��تای قهس��اره به مس��احت: 232/41 متر مربع بنام : 

محمد اسماعیلی قهساره فرزند غالمحسین
4- رأی شماره: 946 شش��دانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهساره به مس��احت: 949/91 متر مربع بنام : عباسعلی 

صادقی قهساره فرزند حسن
5- رأی شماره: 947 شش��دانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روستای قهساره به مساحت: 96/06 متر مربع بنام : صدیقه نظیفی 

قهسار فرزند محمدتقی
6- رأی شماره: 94۸ شش��دانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واق��ع در روس��تای قهس��اره به مس��احت: 322/۸3 متر مرب��ع بنام: رضا 

محمودی قهساره فرزند جواد
7- رأی شماره: 949 شش��دانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 

136 واقع در روس��تای قهس��اره به مس��احت: 1۸2/24 متر مربع بنام: مرتضی 
صادقی قهساره فرزند حسن

۸- رأی شماره: 950 شش��دانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روستای قهس��اره به مساحت: 400/34 متر مربع بنام: سیدعباس 

خادمی قهساره فرزند سید هاشم
9- رأی شماره: 951 شش��دانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روستای قهساره به مساحت: 656 متر مربع بنام : حسنعلی صفری 

فرزند رضا
10- رأی شماره: 952 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهساره، به مس��احت: 297/42 متر مربع بنام: سیدرضا 

خادمی قهساره فرزند میرزا آقا
11- رأی شماره: 953 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهس��اره به مس��احت: 364/23 متر مربع بنام: سیدباقر 

خادمی فرزند سید مرتضی
12- رأی شماره: 954 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهساره به مس��احت: 437/50 متر مربع بنام: علی اکبر 

اسماعیلی قهساره فرزند حسن
13- رأی شماره: 955 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روستای قهساره به مساحت: 274/90 متر مربع بنام: فاطمه بیگم 

طباطبائی و معصومه بیگم طباطبائی فرزندان سید علی اکبر بالمناصفه
14- رأی شماره: 956 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روستای قهساره به مساحت: 625/70 متر مربع بنام: زهرا رفیعی 

فرزند نعمت اهلل 
15- رأی شماره: 957 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهس��اره به مس��احت: 571/42 متر مربع بنام: سیدباقر 

خادمی فرزند سیدمرتضی
16- رأی شماره: 95۸ ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهس��اره به مس��احت: ۸49/707 متر مربع بنام : فاطمه 

حاتمی قهساره فرزند علی
17- رأی شماره: 959 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهس��اره به مس��احت: 112/72متر مرب��ع بنام: کوکب 

حیدری قهساره فرزند محمد
1۸- رأی شماره: 960 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهساره به مس��احت: 14۸/46 متر مربع بنام: معصومه 

کوهساری دولت آبادی فرزند رضا
19- رأی شماره: 961 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهساره به مساحت: 349/07 متر مربع بنام: منصورعلی 

محمودی قهساره فرزند نوروزعلی
20- رأی شماره: 962 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهساره به مساحت: 265/61 متر مربع بنام: مهدی علی 
پور فرزند عباس و حس��ین علی پور فرزند حس��ن و فاطمه علی پور قهساره 

فرزند حسن بالسویه هر کدام دو دانگ
21- رأی شماره: 963 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهس��اره به مس��احت: 1۸6/14 متر مربع بنام: بلقیس 

صادقی فرزند قدرت
22- رأی شماره: 964 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهس��اره به مس��احت: 191/59متر مربع بنام : مهدی و 
حجت اله و محمدهادی همگی عبدالحسینی قهساره فرزندان علیرضا بالسویه 

هر کدام 2 دانگ
23- رأی شماره: 965 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روستای قهساره به مساحت: 201/44 متر مربع بنام: حسن مردانی 
قهس��اره فرزند محمدعلی و س��ادات بیگم خادمی قهساره فرزند سیدمحمد و 
بتول صادقی قهساره فرزند محمدتقی و سکینه صادقی قهساره فرزند اسماعیل 

بالسویه هر کدام 1/5 دانگ
24- رأی شماره: 966 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهس��اره به مس��احت: 93/۸5 متر مربع بنام : شهربانو 

قاسمی قهساره فرزند حاجی محمد
25- رأی شماره: 967 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روستای قهساره به مساحت: 94/51 متر مربع بنام : زهرا صادقی 

قهساره فرزند قدرت اله
26- رأی شماره: 96۸ ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روستای قهساره به مساحت: 192/14 متر مربع بنام: فخری بیگم 

خادمی فرزند سیدابراهیم
27- رأی شماره: 969 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهس��اره به مس��احت: 327/79 متر مربع بنام: امین اهلل 

صفری قهساره فرزند ولی اهلل
2۸- رأی شماره: 970 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهساره به مس��احت: 45۸/79 متر مربع بنام : علی اکبر 

اسماعیلی قهساره فرزند غالمرضا 
29- رأی شماره: 971 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهساره به مساحت: 4۸3/96 متر مربع بنام: هدایت اله 

صادقی قهساره فرزند محمدحسین
30- رأی شماره: 972 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهس��اره به مس��احت: 107/47 متر مربع بنام: رجبعلی 

محمدی قهساره فرزند قاسم 
31- رأی شماره: 973 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روستای قهساره به مساحت: 311/10 متر مربع بنام: علی قاسمی 

سلیمان آبادی فرزند اسماعیل
32- رأی شماره: 974 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روستای قهساره به مساحت: 21۸/09 متر مربع بنام: ربابه صفری 

فرزند عباس
33- رأی شماره: 975 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهس��اره به مس��احت: 157/55 متر مربع بنام: س��کینه 

سعیدی فرزندمحمدعلی
34- رأی شماره: 976 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهس��اره به مس��احت: 339/75 متر مرب��ع بنام: فاطمه 

حاتمی قهساره فرزند قاسم
35- رأی ش��ماره: 977 شش��دانگ: خان��ه احداثی ب��ر روی عرصه مفروضی 
پالک 136 واقع در روس��تای قهساره به مساحت: 1۸7/15 متر مربع بنام: زهرا 

اسماعیلی علی آبادی فرزند رضا
36- رأی شماره: 97۸ ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهس��اره به مس��احت: 319/6۸ متر مرب��ع بنام: احمد 

محمدی قهساره فرزند محمدباقر
37- رأی شماره: 979 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روستای قهساره به مساحت: 90/41 متر مربع بنام: شوکت رفیعی 

فرزند خلیل
3۸- رأی شماره: 9۸0 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهساره به مساحت: 167/04 متر مربع بنام: علی نظری 

فرزند عباس
39- رأی شماره: 9۸1 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهس��اره به مس��احت: 177/44 متر مرب��ع بنام: عباس 

مهدوی قهساره فرزند تقی
40- رأی شماره: 9۸2 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روستای قهساره به مساحت: 749/29 متر مربع بنام: محمد صادق 
صادقی قهس��اره فرزند محمدنقی 1/5 دانگ و شهربانو محمدی قهساره فرزند 

مالحسین 4/5 دانگ 
41- رأی شماره: 9۸3 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهس��اره به مس��احت: 121/65 متر مرب��ع بنام: محمد 

حاتمی قهساره فرزند قاسم

42- رأی شماره: 9۸4 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهس��اره به مس��احت: 195/96  متر مربع بنام: کوکب 

صفری قهساره فرزند محمد
43- رأی شماره: 9۸5 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهس��اره به مس��احت: 214/۸3 متر مرب��ع بنام: فاطمه 

محمدی قهساره فرزند رجبعلی
44- رأی شماره: 9۸6 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهس��اره به مس��احت: 133/79 متر مربع بنام: س��کینه 

قاسمی فرزند اسماعیل
45- رأی شماره: 9۸7 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهس��اره به مس��احت: 357/72 متر مربع بنام: حسین 

اسماعیلی قهساره فرزند رمضان
46- رأی ش��ماره: 9۸۸ شش��دانگ: خان��ه احداثی ب��ر روی عرصه مفروضی 
پالک 136 واقع در روس��تای قهساره به مساحت: 192/7۸ متر مربع بنام: قاسم 

علیمردانی قهساره فرزند رضا
47- رأی شماره: 9۸9 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهس��اره به مس��احت: 161/۸9 متر مرب��ع بنام: فاطمه 

قاسمی قهساره فرزند عباسعلی
4۸- رأی شماره: 990 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهس��اره به مس��احت: 1۸3/13 متر مربع بنام: ام لیلی 
صادقی قهس��اره فرزند محمدباقر 4/5 دانگ و مرضیه س��عیدی قهساره فرزند 

عباسعلی 1/5 دانگ
49- رأی شماره: 991 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهس��اره به مس��احت: 3۸7/40 متر مربع بنام: آیت اله 
محمدی قهس��اره فرزند محمدباقر و ش��هربانو قاسمی قهس��اره فرزند حاجی 

محمد بالمناصفه
50- رأی شماره: 992 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهس��اره به مس��احت: 293/37 متر مرب��ع بنام: فاطمه 

معصومی فرزندعباس 
51- رأی شماره: 993 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهساره به مس��احت: 297/22 متر مربع بنام: اسماعیل 

معصومی قهساره فرزند عباس
52- رأی ش��ماره: 994 شش��دانگ: خان��ه احداثی ب��ر روی عرصه مفروضی 
پالک 136 واقع در روس��تای قهساره به مساحت: 213/10 متر مربع بنام: زهرا 

اسماعیلی فرزند رمضان
53- رأی شماره: 995 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهس��اره به مس��احت: 316/27 متر مربع بنام: اباسعد 

خادمی قهساره فرزند حسین
54- رأی شماره: 996 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهساره به مساحت: 23۸/06 متر مربع بنام: محمدعلی 

اسماعیلی فرزند حسن
55- رأی شماره: 997 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهساره به مس��احت: 157/72 متر مربع بنام:عبدالصمد 

مهدوی فرزند عباسعلی
56- رأی شماره: 99۸ ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهساره به مساحت: 114/24 متر مربع بنام: محمدرضا 

ابراهیمی علی آبادی فرزند اسماعیل
57- رأی شماره: 999 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روس��تای قهساره به مساحت: 224 متر مربع بنام: عزیزاله صفری 

قهساره فرزند ولی اله 
5۸- رأی شماره: 1000 ششدانگ: خانه احداثی بر روی عرصه مفروضی پالک 
136 واقع در روستای قهساره به مساحت: 471  متر مربع بنام: شهربانو قاسمی 

قهساره فرزند حاجی محمد.
م الف/ 13۸                           فدائی- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

 
آگهی فقدان سند مالکیت

3۸4/ت/4. آقای رضا مندعلی فرزند حس��ین باس��تناد دو برگ استشهاد محلی 
که هویت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهی شده مدعی اس��ت که سند مالکیت 
مجاری یک س��اعت و نیم از شش��دانگ قنات معروف مارند پالک شماره 47 
اصلی بخش 9 که در صفحه 3۸ دفتر 24 امالک ذیل ثبت 60 بنام رضامند علی 
فرزند حس��ین ثبت و صادر و تس��لیم گردیده و در اثر حمل اثاثیه منزل از بین 
رفته اس��ت چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که 
هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( نس��بت به 
آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده 
روز به این اداره مراجعه  اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
س��ند معامله تسلیم نمایند تا مراتب صورت مجلس و اصل سند یا ارائه کننده 
مس��ترد گردد: اگر طرف مهلت مقرر اعتراضی نرس��د ی��ا در صورت اعتراض 
 اصل س��ند ارائه نش��ود المثنی س��ند مالکیت مرقوم صادر به متقاضی تس��لیم 

خواهد شد.
 م/ الف 31۸                        شادمان – رئیس ثبت و اسناد و امالک نطنز

 
حصر وراثت

3۸7/ت/4  خان��م ش��کوه اعظم جزائ��ری با وکالت آقای ش��هرام آغالر دارای 
شناس��نامه شماره 752 به شرح دادخواس��ت به کالسه 1730/۸9 ح/10 از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مصطفی س��جاد به شناس��نامه 970 در تاری��خ ۸۸/11/12 اقامتگاه دائمی خود 
ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به یک پس��ر 
و یک دختر و همس��ر و مادر. 1- س��هیل س��جاد به ش��ماره شناسنامه 7374 
فرزند متوفی 2- صنم س��جاد به ش��ماره شناس��نامه 9-243463-001 فرزند 
متوفی 3- منیژه دودیان تهرانی به ش��ماره شناس��نامه 16741 همسر متوفی 4- 
ش��کوه اعظم جزایری به ش��ماره شناس��نامه 752 مادر متوفی والغیر اینک با 
انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
ت��ا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنام��ه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ 
 نش��ر آگهی ظرف ی��ک ماه ب��ه دادگاه تقدیم دارد واال گواه��ی صادر خواهد 

شد. 
م/ ال��ف 5595   رئی��س ش��عبه 10 دادگاه ش��ورای ح��ل اخت��الف اصفهان 

 ابالغ وقت رسیدگی
391/ت/4. در خص��وص پرونده کالس��ه ۸9/474 خواهان حمیدرضا داروغه 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت وحید شایسته تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز یک شنبه مورخ ۸9/5/31 ساعت 5/15 عصر تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. محل حضور: اصفهان – خیابان 
 حکیم نظامی – اول خیابان محتشم کاشانی – مجتمع شوراهای حل اختالف. 

م / الف 5601                    رئیس شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان
 

آگهی تاسیس
352/ت/4 آگهی تاس��یس شرکت مهندسین مشاور تکاب گستر پارس سهامی 
خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 13۸9/4/13 تحت ش��ماره 41003 و شناس��ه 
مل��ی 102605۸7010 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 13۸9/4/13 از 
لح��اظ امض��اء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر 
جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی 
می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: مش��اوره و اجرا در امور ش��بکه های توزیع 
و انتق��ال آب، طراحی س��دهای کوتاه و طراحی مخازن آب و ایس��تگاه های 
پمپاژ، هیدرولوژِی مهندسی رودخانه و طراحی شبکه های آبیاری و زه کشی، 
طراحی سازه های دریائی، مطالعه و بررسی آبهای زیرزمینی و تغذیه مصنوعی، 

طراحی تاسیس��ات شهری شامل ش��بکه های جمع آوری و تصفیه فاضالب و 
شبکه جمع آوری آبهای سطحی و انجام کلیه امور مربوط به موضوعات فوق. 
2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 
1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان خیابان رودکی – روبروی کالنتری 15 – 
پالک 14۸.  4- سرمایه شرکت: مبلغ 10/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 
100/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 3/500/000 ریال 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 140117 مورخ 13۸9/4/2 نزد بانک 
صادرات شعبه خیابان حکیم نظامی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در 
تعهد صاحبان س��هام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای غالمرضا 
بحرینی به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم عاطفه چاوش��ی حسینی به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- خانم هما صدری به سمت عضو هیئت 
مدیره. 4-5- آقای رضا اس��حاقی به س��مت عضو هیئ��ت مدیره. 5-5- آقای 
اس��داله عباس زاده به س��مت عضو هیئت مدیره. 6-5- آقای اس��داله عباس 
زاده به س��مت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امضای مدیر عامل و با 
مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیر عامل: مدیر عامل مجری مصوبات 
هی��ات مدیره می باش��د ۸- بازرس اصلی و علی الب��دل: 1-۸- آقای منوچهر 
محمدی��ان به عنوان ب��ازرس اصلی. 2-۸- آقای محمد علی کاظمی اس��فه به 

عنوان بازرس علی البدل.
م الف/ 5227/3 آذری – رئیس اداره ثبت    شرکت ها و موسسات واحد  ثبتی اصفهان  
 

آگهی تأسیس
351/ت/4. آگهی تاسیس شرکت تجارت گستران ماکان سهامی خاص. شرکت 
فوق در تاریخ 13۸9/4/12 تحت شماره 41000 و شناسه ملی 102605۸6967 
در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 13۸9/4/12 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر 
تکمی��ل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زی��ر جهت اطالع عموم در 
روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع 
ش��رکت: انجام کلیه فعالیت بازرگانی از قبیل ص��ادرات و واردات – خرید و 
فروش – تولید و تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – اخذ تسهیالت 
از بانکه��ای دولت��ی و خصوصی صرفًا جهت تحقق اهداف ش��رکت – انجام 
ام��ور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کش��ور – ش��رکت در مناقصات و 
مزایدات خصوصی و دولتی – مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی 
و خصوص��ی – اخ��ذ و اعطای نمایندگی از ش��رکت های دولتی و خصوصی 
و نی��ز انجام ه��ر گونه اموری که به نحوی با موضوع ش��رکت مرتبط باش��د. 
2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 
1-3- اس��تان اصفهان – ش��هر اصفهان، خیابان کاوه – خیاب��ان 15 خرداد – 
کوی شهید مهرانپور – پالک 44۸. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال 
منقس��م به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باشد 
که مبلغ 350/000 ریال توس��ط موسسین طی گواهی بانکی شماره 567 مورخ 
13۸9/3/16 نزد بانک س��په ش��عبه سه راه ملک ش��هر 1770 پرداخت گردیده 
اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان س��هام می باش��د. 5- اولین مدیران 
شرکت: 1-5- خانم طاهره ابراهیمی به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم 
امینه ابراهیمی تقی آبادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای سعید 
ابراهیمی به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای س��عید ابراهیمی به سمت 
مدیر عامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدن��د. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه 
اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای 
هیات مدیره و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیر عامل: مجری 
مصوبات هیات مدیره می باش��د. ۸- بازرس اصلی و علی البدل: 1-۸- آقای 
محمود پهلوان نژاد به عنوان بازرس اصلی. 2-۸- خانم راضیه جمالی به عنوان 

بازرس علی البدل. 
م الف/ 5227/2   آذری–رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد  ثبتی اصفهان

 
آگهی تاسیس

350/ت/4. آگهی تاسیس شرکت مهندسی ابداع ساخت آپادانا سهامی خاص. 
ش��رکت ف��وق در تاری��خ 13۸9/4/13 تحت ش��ماره 41009 و شناس��ه ملی 
102605۸7062 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 13۸9/4/13 از لحاظ 
امض��اء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت 
اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 
1- موضوع شرکت: فعالیت در زمینه های ساخت و نصب سازه های فلزی و 
خدمات وابس��ته از قبیل طراحی و محاسبه و نقشه کشی – اجراء و نظارت – 
انعقاد قرار داد با کلیه ارگانها – ادارات – اشخاص حقیقی و حقوقی – شرکت 
در مناقص��ات و مزایدات دولتی و خصوصی – اخ��ذ وام و اعتبار از بانکهای 
دولتی و خصوصی جهت تحقق اهداف شرکت و هر گونه اموری که به نحوی 
با موضوع ش��رکت مرتبط باش��د. 2- مدت ش��رکت: از تاری��خ ثبت به مدت 
نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان میدان 
جمهوری اس��المی – خیابان خرم – خیابان شهیدان غربی – کوچه شمشاد 2 
– پالک 21. 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 
10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 350/000 ریال 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 574171 مورخ 13۸9/4/9 نزد بانک 
کش��اورزی ش��عبه میدان جمهوری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در 
تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم زهرا جبار 
زارع به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم زهره جبار زارع به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای حامد بهرامی س��امانی به س��مت عضو هیئت 
مدیره. 4-5- آقای حامد بهرامی س��امانی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور 
شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقًا و با مهر شرکت 
 معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیر عامل: مجری مصوبات هیات مدیره می باشد.

 ۸- ب��ازرس اصل��ی و عل��ی الب��دل: 1-۸- آق��ای س��ید عل��ی بصی��ر ب��ه 
 عن��وان بازرس اصل��ی. 2-۸- خان��م مینا کبیری س��امانی به عن��وان بازرس 

علی البدل.
م الف/ 5227/1         آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات ثبتی اصفهان  

آگهی احضار 
402/ ت/ 4 چ��ون آق��ای محم��د نفیس��ی پور فرزن��د احمد ش��کایتی علیه 
آق��ای مه��دی بیاتی مبنی بر خیان��ت در امانت مطرح نموده ک��ه پرونده آن به 
کالس��ه ۸۸1136 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز ۸9/5/3 س��اعت 
10 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباش��د لذا حس��ب 
م��اده 1۸0 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوب��ت در یکی از روزنامه 
ه��ای کثیراالنتش��ار محل��ی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذک��ور دعوت 
بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم 
 حض��ور احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمیم مقتض��ی اتخاذ خواهد 

نمود. 
 م الف/ 5734             مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

حصر وراثت
392/ت/4 آقای مرتضی زارعی تهرانی دارای شناس��نامه ش��ماره 372 به شرح 
دادخواست به کالس��ه 1765/۸9/ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراث��ت نم��وده و چنین توضی��ح داده که ش��ادروان رجبعلی زارع��ی تهرانی 
بشناسنامه 5۸7 در تاریخ 76/7/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به س��ه پس��ر و یک دختر و همسر. 1- 
مرتضی زارعی تهرانی به ش��ماره شناسنامه 372 فرزند متوفی 2- جعفر زارعی 
تهران��ی ب��ه ش.ش 1440 فرزند متوفی. 3- مجتبی زارع��ی تهرانی به ش.ش 
12۸4 فرزن��د متوف��ی. 4- زهره زارعی تهرانی ب��ه ش.ش 713 فرزند متوفی. 
5- طیب��ه صدارت نجف آبادی به ش.ش 45 همس��ر متوفی و الغیر. اینک با 
انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک ماهی آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او اش��د از تاریخ نش��ر 
 نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
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به دلیل افزایش سن هافبک جدید لورکوزن
ماتيوس خواهان کناره گيري باالك از تيم ملي آلمان شد

ناداوری، باعث حذف زاينده رود شد

براي حضور در مسابقات جهاني قایقراني؛
دعوت 2 بانوي قايقران 

اصفهاني، به تيم ملي

کاسیاس: 
اسپانيا در يورو 2012، به پويول نياز دارد

کاپیتان س��ابق تیم ملي فوتب��ال آلمان به هافبک 
جدی��د بایرلورکوزن توصیه کرد: ب��ه فکر بازي 

براي تیم کشورش نباشد. 
به گزارش فارس و به نقل از خبرگزاري ورزش 
آلمان، لوتهار ماتیوس اظهار داش��ت: همیش��ه از 
میش��ائیل باالک حمایت کرده ام و بعد از این نیز 
ب��ه جانبداري از او ادام��ه مي دهم؛ ولي در مورد 
یک چیز با او اختالف نظر دارم. این مورد ش��ور 
و اشتیاقي است که وي براي بازگشت به تیم ملي 
دارد. در حال��ي که نظر من ب��ا او کاماًل متفاوت 

است. 
این چهره 49 ساله که در رقابت هاي جام جهاني 
1990 در نق��ش کاپیت��ان ژرمن ه��ا ب��ه موفقیت  
بزرگي همچون کس��ب عنوان نخس��ت رس��ید، 
افزود: تا چندي دیگر میشائیل 34 ساله مي شود 
و در زم��ان جام ملت هاي 2012 اروپا 36 س��اله 

خواهد بود. 
ب��اور دارم ش��رایط آن زمان او ش��بیه ب��ه رائول 
گونزال��س در رئال مادرید مي ش��ود. پس به او 
توصیه مي کنم همه جوانب را خوب بررسي کند 
و در ش��رایطي که تیم ملي بدون او،  عادت کرده 
بازي هاي خوبي انجام دهد، به فکر بازي نباش��د 

و حتي بازي خداحافظي اش را از تیم ملي تدارک 
ببیند. 

ماتی��وس ادام��ه داد: در صورتي ک��ه وي باز هم 
توسط س��رمربي تیم ملي دعوت ش��ود،  این امر 

برایش فایده ای ندارد. 
ضم��ن اینکه پ��س از یک دوره غیب��ت نخواهد 
توانس��ت خود را با ش��رایط جوان��ان جویاي نام 
در تی��م مل��ي، وف��ق ده��د. تحت این ش��رایط 
 احتمال لطمه و آس��یب به اعتب��ار وي نیز وجود 

دارد. 
میش��ائیل باالک پیش از شروع جام جهاني 2010 
به علت مصدومیت ج��دي در دیدار نهایي جام  
حذف��ي انگلیس، بخت حضور به همراه ژرمن ها 

در پیکارهاي آفریقاي جنوبي را از دست داد. 
تی��م جوان آلم��ان نیز در غی��اب و در حالي که 
بازوبن��د کاپیتان��ي را بر بازوي فیلی��پ الم دید، 
خ��وش درخش��ید و ت��ا کس��ب عنوان س��ومي 
جه��ان، پی��ش رف��ت. ب��االک در ای��ن ای��ام از 
چلس��ي انگلی��س جدا ش��د و ب��ا بایرلورکوزن 
از دس��ته اول بوندس لی��گا، قرارداد دو س��اله اي 
 بس��ت و بعد اع��الم کرد به تیم مل��ي بازخواهد 

گشت. 

 پژمان سلطانی 
 پ��س از اینک��ه نتایج مس��ابقات فوتس��ال جام 
رسانه ها به علت استفاده بعضی تیم ها از بازیکنان 
غیرمجاز، مردود اعالم ش��د این رقابتها دوباره از 
س��ر گرفته شد و در روز نخست، صدا و سیما با 
حساب 9 بر 5 روزنامه نسل فردا را مغلوب کرد. 
باش��گاه خبرنگاران جوان )الف( با نتیجه نزدیک 
6 بر 5 از س��د خبرگزاری فارس گذش��ت و در 
بازی آخر روز نخس��ت، تیم زاینده رود به دلیل 
کمب��ود یک بازیکن، داور مس��ابقه نتیجه را 3 بر 
صفر به س��ود اصفهان امروز اعالم کرد. در روز 
دوم نسل فردا با درخشش بازیکنانی چون فریور 
موس��وی، س��عید واعظ و مسعود افش��اری تیم 

باشگاه خبرنگاران )ب( را درهم کوبید. 
در بازی دوم باش��گاه خبرنگاران جوان )الف( با 
حس��اب 5 بر صفر، بر اصفهان امروز غلبه کرد و 
در ب��ازی آخر خبرگزاری فارس 6 بر 3 روزنامه 
زاینده رود را شکست داد. این دیدار که با نتیجه 
3 بر صفر به س��ود تیم زاینده رود، در 10 دقیقه 
ابتدایی دنبال می شد داور مسابقه، به اشتباه امین 
عطابخ��ش بازیکن زاینده رود را از زمین اخراج 
و همین موضوع باعث ش��د این تی��م 20 دقیقه 
پایان��ی را چهارنفره بازی و نتیجه را واگذار کند 
 ک��ه حاضرین در س��الن اذعان داش��تند که داور 
سنگین ترین مجازات را برای بازیکن زاینده رود 

در نظر گرفت.

دو بان��وي قایقران اصفهاني، به اردوي تیم ملي کانوپلو 
براي حضور در مسابقات جهاني ایتالیا دعوت شدند.

به گ��زارش فارس از اصفهان، چهارمی��ن دوره اردوي 
آمادگي تیم ملي کانوپولو براي ش��رکت در مسابقات 
جهاني ایتالیا، از امروز در تهران آ  غاز مي ش��ود. ش��یوا 
مولوي نیا و بهنوش رحماني، دو بانوي قایقران اصفهاني 
دعوت شده به اردوي تیم ملي هستند. پاروزنان تیم ملي 
که شهریور امسال براي سومین بار، به مسابقات قهرماني 
جهان اعزام مي شوند، ازدیروز، چهارمین مرحله تمرینات 
تدارکاتي خود را آغاز کردند. این اردو تا 15 مردادماه در 

دریاچه مجموعه ورزشي آزادي ادامه دارد. 
این مس��ابقات ب��ه منظور آمادگي تیم ه��اي حاضر در 

مسابقات قهرماني جهان برگزار مي شود. 

س��نگربان تیم ملی اس��پانیا، از کارل��س پویول 
 درخواس��ت ک��رد در تصمیم از خ��ودداری در 

بازی های ملی تجدید نظر کند.  
کارل��س پویول، جام جهانی موفقیت آمیزی را به 
همراه ماتادورها پش��ت سر گذاشت. با این حال 
او پس از پایان ای��ن رقابت ها، اعالم کرد، قصد 

ندارد، پیراهن تیم ملی اسپانیا را به تن کند. 
ایکر کاس��یاس، کاپیتان ماتادوره��ا، که یکی از 
ارکان موفقی��ت اس��پانیا در ج��ام جهان��ی بود، 
درب��اره  خداحافظ��ی پویول گفت: ب��ا او درباره  
آین��ده اش صحبت ک��رده ام. او تفکرات خودش 
را دارد. کارل��س به من گفت، منتهای آرزوی او 
در عرص��ه مل��ی، باال بردن ج��ام جهانی بوده و 
حاال که به این هدف رسیده است، می خواهد در 
اوج خداحافظ��ی کند. اما من فکر می کنم اکنون 

همه خسته هس��تیم و نباید در این مورد تصمیم 
بگیریم. 

کاس��یاس، در گفتگ��و ب��ا روزنام��ه AS گفت: 
رقابت های یورو 2012 در پیش اس��ت و تیم ما 
به بازیکن��ی مانند پویول نی��از دارد. به نظرم او 
می تواند حداقل تا پایان این رقابت ها اس��پانیا را 

همراهی کند. 
کاس��یاس، درباره ی حضور بازیکنان بارسلونا و 
رئ��ال مادرید در ترکیب تیم ملی اس��پانیا گفت: 
حضور بازیکنان از این دو باش��گاه، به هیچوجه 
رقاب��ت بین ای��ن دو غول فوتبال اس��پانیا را کم 
نخواه��د کرد. پ��س از پایان ج��ام جهانی ما به 
باش��گاه ها بازمی گردیم و ب��ار دیگر رقیب هم 
هس��تیم. اگرچه نباید فراموش کنیم که زمانی در 

کنار یکدیگر بازی کرده ایم. 

ورزشی

 زاینده رود 
یک مس��ابقه فوتبال، زمانی برای مخاطبین تلویزیونی 
ج��ذاب خواهد بود که گزارش��گر آن مس��ابقه بتواند 
با گ��زارش خوب خود، بینن��ده را پای جعبه جادویی 
میخک��وب کند؛ یک��ی از این گزارش��گران اصفهانی، 
غالمرض��ا دادخواه اس��ت که با صدای دلنش��ین خود 
فوتبال و فوتس��ال لیگ برتر را برای همگان در استان 
اصفهان گ��زارش می کند با او گپ خودمانی زدیم که 
 توجه ش��ما خوانندگان عزیز را ب��ه این گفتگو جلب 

می کنیم. 
وی پیرامون فعالیت خود، به زاینده رود، گفت: پس از 
چند س��ال دوندگی و شرکت در تست های مختلف 
برای اولین بار در سال 13۸4 بازی دو تیم فوتبال والنسیا 
و س��ویا از شبکه سوم س��یما پخش شد و به مدت دو 
سال در یک برنامه منتخب ورزشی بازیهای ضبطی از 
جمله: دیدارهای جام جهانی 2006 آلمان را به صورت 
تکرار گزارش کردم، دادخواه ادامه داد: پس از آن مجدداً 
ب��ه اصفهان آمدم و صدای بنده را تأیید و من به عنوان 
گزارشگر مرکز اصفهان، بطور زنده مسابقات لیگ برتر 
فوتبال و فوتس��ال کشور را گزارش نمودم در اینجا جا 
دارد از »قربانی« تهیه کننده مرکز اصفهان قدردانی کنم 
که به کار من بها داد. وی به هدف خود اش��اره و اظهار 
داش��ت: هدف من این است که به شبکه سوم راه پیدا 
کن��م البته انتقادهایی را دارم ک��ه واقعاً ضعف هایی به 
خصوص، در مراکز شهرستانها وجود دارد این کار خود 
سنایی نیست اما بنده شاید یکی از 5 نفر برترین های 
کشور در این عرصه باشم با توجه به فاکتورهای اصلی 
گزارش��گر، مانند: تن صدا، بیان و تسلط بیان در خود 
سراغ دارم. وی افزود: اگر در طول نود دقیقه یک اشتباه 
لفظی ش��ود همکاران مطبوعاتی از ما انتقاد می کنند و 
فقط اش��تباهات ما را می بینند اما من گزارشگری را به 
خاطر عش��ق و عالقه ای که دارم، دنبال می کنم چون 

چیز خاصی برای ما ندارد. 
وی، پیرامون باشگاه های اصفهانی افزود: متأسفانه در 
باش��گاه های اصفهانی )که البته با آنها روابط خوب و 
صمیمان��ه ای داریم( به ما بها نم��ی دهند اگر در طول 
گزارش، صدها تمجید و تعریف از آنها شود در جایی 
مش��خص نیس��ت ولی اگر انتقادی از آنها به میان آمد 
گزارشگر به چشم می آید، و اهمیت گزارشگر معلوم 

می شود. 
امیدوارم که این دیدگاه نسبت به گزارشگری تغییر کند و 
کسی که نود دقیقه، برای مردم فوتبال را گزارش می کند. 
حرفهایش مهم تلقی ش��ود. از مطبوع��ات اصفهانی، 
درخواست می کنم که از ما حمایت کنند تا انگیزه ای 
مضاعف ایجاد شود که س��طح گزارش خود را ارتقاء 
دهیم، گزارشگر جوان اصفهانی، قول داد و تأکید کرد: 
در این فصل گزارش های بهتری به بینندگان تلویزیونی 

از من خواهند شنید. 
وی به جوانانی که می خواهند وارد این عرصه ش��وند 
گفت: به نظر من کسی که می خواهد وارد این کار شود 
باید از )جماعتی( همکار بنده بهتر باشد و بتواند فراتر از 
او کار کند، مظلوم ترین شخص در عرصه گزارشگری 
اصفهان از دید م��ن: »جماعتی« که یک غیر اصفهانی 
است مسافت طوالنی را با هزینه شخصی از شهر ایذه 
تا اصفهان، طی می کند، اما بخاطر غیر اصفهانی بودن 
مورد انتقاد قرار می گیرد در صورتیکه او یکی از بهترین 
گزارشگران ایران است و جوانانی که می خواهند وارد 
این عرصه ش��وند، باید دارای تسلط بیان و تن صدای 
مطلوب باشد، که »جماعتی« فاکتورهای اصلی را دارد 
و همچنین گزارشگر باید با فوتبال بزرگ شده باشد تا 
اطالعات کافی را در این زمینه داشته باشد. وی اضافه 
کرد: من از مطبوعات سراسری نیز، انتقاد دارم که بعضی 
مواقع مطالبی را چاپ می کنند که غیر کارشناسانه است 
یک نفر را بی جهت، پدیده گزارشگری جلوه می دهند، 
که این تعریف و تمجیدها و خرد کردن گزارش گران به 
این قشر خوش ذوق ضربه می زند. اگر من گزارشگر 
بگویم که مادربزرگ »وین رونی« 20 سال پیش صاحب 
پنجمین نوه اش شده مطبوعات می نویسند: »گزارشگری 
با کوهی از اطالعات« اما گزارشگرانی مثل: جواد خیابانی 
و پیمان یوس��فی با صدای فوق العاده دلنشین و تکرار 
نشدنی اگر یک جایی اسم بازیکنی را اشتباه بگویند که 
حق صد در صدش��ان اس��ت این را انعکاس می دهند 
که مثال خیابانی دقیقه 70 وین رونی را رونالدو خواند 
هیچ اتفاقی رخ نداده گزارش��گر با یک عذر خواهی به 
کارش ادامه می دهد غالمرضا دادخ��واه، توضیح داد: 
از مجموعه صدا و سیمای مرکز اصفهان راضی هستم 
اما باش��گاه های اصفهانی به گزارش��گران اصفهانی، 
توجه چندانی ندارند و حتی در س��فرهای خارجی از 
گزارشگران درجه دوم و سوم تهرانی استفاده می کنند 
اما شأن خبرنگاران و گزارشگران اصفهانی خیلی باالتر 
است، که بخاطر یک سفر خارجی خودش را زیر سؤال 
ببرد اما بعضی گزاراش��گران شهرس��تانی، سطح شان 
پایین تر از گزارش��گران پایتخت نشین است. دادخواه 
در پایان تأکید کرد: قطعاً در جام جهانی 2014 گزارش 
خواهم کرد و مایل هس��تم، همه در این راه ما را مورد 

حمایت قرار دهند.

صحبت های شنيدنی 
گزارشگر فوتبال اصفهانی

پس از امضاي قراردادي 4 ساله
جرارد: جو کول در حکم مسي و رونالدو براي ليورپول 

به خاطر تأخیر چند روزه
بازيکنان ايراني اوساسونا، جريمه مي شوند

نام سيدصالحی، از فهرست استقالل خارج شد 

کاپیت��ان تیم لیورپول انگلی��س، از جذب مهاجم 
تیم ملي کشورش و عضو چلسي استقبال کرد.

ب��ه گزارش فارس و به نقل از روزنامه دیلي میل، 
اس��تیوون جرارد اظهار داش��ت: خوشحالم جو 
 ک��ول راهي آنفیلد ش��د تا ب��راي لیورپول بازي 
کند. کول 2۸ س��اله، روز گذشته قراردادي چهار 
س��اله با سرخ پوشان منعقد کرد که به موجب آن 
هفته اي 90 هزار پوند، دس��تمزد خواهد گرفت. 

وي در عی��ن حال پیراهن ش��ماره 7 را نیز به تن 
خواهد کرد که روزگاري در اختیار کني  دالگلیش 

بازیکن اسطوره اي و اسکاتلندي بود. 
ج��رارد گفت: جو کول در حکم لیونل مس��ي یا 
کریستیانو رونالدو براي ما محسوب مي شود. او 
مي تواند با تس��لطي که بر ت��وپ دارد، بازیکنان 
را با کاره��اي اعجاب انگیز تکنیکي به حیرت وا 

دارد. 

باش��گاه اوساسونا تصمیم دارد دو بازیکن ایراني 
خود را جریمه کند. 

ب��ه گ��زارش ف��ارس و به نق��ل از م��ارکا، پس 
از آنک��ه روز گذش��ته ج��واد نکونام و مس��عود 
ش��جاعي، خود را به مسئوالن تیم معرفي کردند 
و عصر روز گذش��ته در تمرین حض��ور یافتند، 
از ق��ول مقامات اعالم ش��د پرون��ده  این دو نفر 
 به خاطر بی نظمی به باش��گاه ارجاع داده ش��ده 

است. 
بر این اساس، تمرینات آماده سازي تیم اسپانیایي 

از روز پنج ش��نبه گذش��ته آغاز ش��د ولي این دو 
لژیون��ر با تاخیري 4 روزه، روز گذش��ته خود را 
به اوساس��ونا معرفي کردند. ش��جاعي و نکونام 
 تست قواي جسماني و تس��ت پزشکي خواهند 
داد. پ��س از آن در تمرین��ات تیم��ي در کن��ار 
همبازي های خود ش��رکت خواهن��د کرد؛ ولي 
باش��گاه در این مدت مس��أله بي نظمي و تأخیر 
در ورود ای��ن دو را مورد بررس��ي قرار خواهد 
 داد که پیش بیني مي شود جریمه اي در انتظارشان

باشد. 

مس��ئوالن باش��گاه اس��تقالل، ن��ام س��یدمهدی 
س��یدصالحی، مهاج��م مص��دوم این تی��م را از 
فهرست آبی پوشان برای حضور در دهمین دوره 

خارج  برت��ر  لی��گ 
کردند. 

به گزارش مهر، سید 
سیدصالحی،  مهدی 
فوتبال  تی��م  مهاجم 
استقالل به دلیل انجام 
عمل جراحی زانوی 
دی��ده اش  آس��یب 
م��اه  پن��ج   ح��دود 
نمی تواند استقالل را 

همراهی کند. سید صالحی در حال حاضر مراحل 
درمان را پش��ت سر می گذارد و مشخص نیست 
چه زمانی مهیای بازگش��ت به میدان خواهد شد. 

علی نظری جویباری، قائم مقام باش��گاه استقالل 
با تأیید این خبر در گفتگویی با مهر اظهار داشت: 
البته هنوز اسامی بازیکنان خود را تحویل هیأت 
فوتب��ال نداده ای��م. مهدی 
فوتبال  دبیر هیأت  انوری، 
اس��تان تهران نیز در رابطه 
ب��ا فهرس��ت اس��امی تیم 
گفت:  اس��تقالل  فوتب��ال 
زمان نقل و انتقاالت لیگ 
به پایان رسید. در فهرست 
از  نامی  استقالل  بازیکنان 
س��یدمهدی س��یدصالحی 
نب��ود. از آنجایی که زمان 
نقل و انتقاالت به پایان رس��یده اس��ت، مسئوالن 
هیچ باش��گاهی دیگر نم��ی توانند ن��ام بازیکن 

جدیدی را به فهرست خود اضافه کنند.

همانطور که اغلب رشته های ورزشی 
در کش��ورهای مختل��ف دنی��ا دارای 
گونه های متنوعی هستند، فوتبال نیز از 
این دسته خارج نیست و در ادامه این 
تفسیر به نحوه انجام بازی های مختلف 
این رشته پرطرفدار در دنیا می پردازیم. 
در سال 1۸5۸ شخصی به نام تام ویلز 
در ملبورن اقدام به پیشبرد فوتبال کرد. 
ویلز تحصیل کرده انگلستان در مدرسه 
راگب��ی ب��ود و در دانش��گاه کمبریج 
کریکت بازی کرده ب��ود. حدود نفوذ 
مس��تقیم بازی های فوتبال انگلیسی و 
ایرلندی روی ویلز نامش��خص است، 
ولی به هرحال ش��باهت هایی بین این 
نوع بازی ها و بازی ابتکاری وی موجود 
بود. همچنین شباهت هایی بین بازی 
ویلز با فوتبال گیلیک )به نحوی که در 
س��ال 1۸۸7 قانونمند شده بود( اعالم 
شد. به نظر می رسد که فوتبال استرالیایی 
شباهت هایی با بازی »مارن گرووک« 
مردم بومی اس��ترالیا نیز داشته اس��ت. 
باشگاه فوتبال ملبورن نیز در سال 1۸5۸ 
تأسیس شد که کهن ترین باشگاه زنده 
فوتبال در اس��ترالیا به حساب می آید، 
ولی قواعدی که این باش��گاه در اولین 
فصل بازی های خود مورد استفاده قرار 
داد نامشخص است. قواعد باشگاه در 
س��ال 1۸59 قدیمی ترین قانون زنده 
استرالیایی به حساب می آیند. این قوانین 
در هتل پاراد واقع در شرق ملبورن در 
مورخ 17 می توسط ویلز، دبلیو. جی. 
هامرسلی، جی. بی. تامپسون و توماس 
اسمیت )برخی منابع از شخصی به نام 
اچ. سی. ای. هریسون نیز نام می برند(. 
این مردان سوابقی مشابه ویلز داشته و 
قواعد آنها نیز ش��باهت هایی با قانون 
شفیلد داشتند، خصوصاً در نبود قاعده 
آفساید )گرچه شباهت ها نیز به صورت 
هم متالق��ی بودند(. یک ضربه آزاد در 
قبال عالمت )گرفتن کامل(. به هرحال 
اگرچه در قوانین ذکر نش��ده بود، ولی 
نگه داش��تن و دویدن با توپ آزاد بود. 
توپ مورد استفاده نیز )نظیر آنچه بعداً 
در راگبی مورد اس��تفاده قرار گرفت( 
به ش��کل بیضی بود. باشگاه همکاری 
قوی و دراز مدتی با باش��گاه کریکت 
ملبورن و کریکت بیضی داشت که از 
لحاظ سایز تنوع داشته ولی از زمین های 
مورد اس��تفاده در ان��واع دیگر فوتبال 
بس��یار بزرگ تر بوده اند، به عنوان زمین 
استاندارد فوتبال برگزیده شد. در سال 
1۸59 قوانین هنوز ش��امل اجزایی که 
طی مدتی کوتاه به صورتی مهم درآمدند 
نمی شدند. مانند الزام زدن توپ در حین 
دویدن. گاهی اوقات از قواعد استرالیایی 
به عنوان اولین شکل قوانین تدوین شده 
یاد می شود. ولیکن - همانگونه که در 
تمام انواع فوتبال در آن زمان صادق بود، 
هیچ سازمان رسمی قوانین را پشتیبانی 
نم��ی کرد- بناب��ر این در هر باش��گاه 
به نوعی بازی می ش��د. به هر حال در 
سال 1۸66 تعداد باشگاه های بیشتری 
در ویکتوری��ا قبول کردند که با قوانین 
به روز شده ملبورن اف. سی، )قوانین 
ویکتوریا و یا قوانین اس��ترال آسیایی( 
بازی کنند. نام رسمی این قوانین بعدا 
به قواعد فوتبال اس��ترالیایی )و تازگی 
فوتبال اس��ترالیایی( تغیی��ر یافت. در 
مستعمرات دیگر مانند تاسمانی در دهه 
1۸60 و استرالیای جنوبی در دهه 1۸70 
نیز قوانین مشابه ای برای بازی ها در نظر 
گرفته شد. فوتبال استرالیایی خصوصا 
از دهه 1990 در بس��یاری از کشورها 
حضوری کوچک ولی فزاینده  در سطح 
آماتوری داشته است ولی بیشترین نرخ 
مشارکت در پاپوآ گینه جدید، نائورو، 

زالندنو و آفریقای جنوبی بوده  است.
فوتبال راگبی

در س��ال 1۸70 در بریتانیا، 75 باشگاه 
وج��ود داش��تند ک��ه به ب��ازی راگبی 
مدرس��ه ای می پرداختند. این مدارس 
عب��ارت بودند از بالک هیس )س��ال 
تأسیس 1۸5۸ که طبق سوابق مناقشه ای 
به عن��وان قدیم��ی ترین باش��گاه غیر 
دانشگاهی راگبی )که هنوز وجود دارد، 
شناخته می ش��ود(. باشگاه های راگبی 
همچنین در کشورهای ایرلند، استرالیا، 
کانادا و زالند نو فعال بودند. بهرحال، 
تا سال 1۸71 یعنی زمانی که 21 باشگاه 
لندن گرد آمده تا اتحادیه فوتبال راگبی 
)آر. اف. یو.( را تش��کیل دهند، قواعد 
قابل قبولی برای راگبی وجود نداشت. 
)به صورت کنایه ای، بالک هیس اقدام 
به ممنوع س��اختن ضرب��ه زدن کرد.( 

اولین قواع��د آر. اف. یو. در ماه ژوئن 
س��ال 1۸71 به کار گرفته شد. بر طبق 
این قوانین پاس دادن توپ مجاز اعالم 
ش��ده بود. آنها همچنین ت��الش را در 
جایی که به س��مت دروازه و در بیرون 
خط با توپ تماس ایجاد ش��ود شامل 
کردند، اگر چه گل های ناشی از امتیاز و 
بازی عمومی و برگشت پنالتی هنوز در 

مناقشه بودند.
فوتبال امریکای شمالی

تیم تایگر او همیلتون انتاریو در حدود 
س��ال 1906، این تیم در س��ال 1۸69 
میالدی تأسیس شد. این تیم در نهایت 
با تیم همیلتون فالیینگ وایلکت ادغام 
شد و هنوز هم یک تیم فعال در کانادا 

است.
همانطور که در بریتانیای اوایل قرن 19 
مت��داول بود، مدارس و دانش��گاه های 
امریکا نیز بازی های محلی خود را بین 
تیم های دانشجویی برگزار می کردند. در 
س��ال های دهه 1۸20، یک بازی به نام 
بالون که در ابتدا در کالج نیو جرسی )که 
بعدها بنام دانشگاه پرینستون نامیده شد( 
و واحد قدیمی فوتبال بازی می شد، در 
کالج دارتماوس و نیو همپشایر برگزار 
ش��د. در س��ال 1۸27، یک دانشجوی 
دانش��گاه هاروارد یک ش��عر حماسی 
کمدی به نام نبرد دلتا سرود که از اولین 
اشارات فوتبال در دانشگاه های امریکا 
محسوب شد. اولین مسابقه ثبت شده 
فوتب��ال در کانادا یک ب��ازی بین کالج 
دانش��گاه و دانشگاه تورنتو در مورخ 9 
نوامبر س��ال 1۸61 است. کمی بعد از 
این بازی، یک باش��گاه فوتبال تشکیل 
شد. اگر چه قواعد بازی در این مقطع 
نامشخص است: یعنی مشخص نیست 
که آیا آنها یک بازی ضربه با پاً یا کار با 
دس��ت و یا هر دو را انجام می دادند و 
اینکه آیا اعضاء به طور عمده در مقابل 
هم قرار می گرفتند. اولین باشگاه فوتبال 
در امریکا که عمر کوتاهی نیز داش��ت 
باشگاه فوتبال اونیدا واقع در بوستون، 
ماساچوس��ت بود که در س��ال 1۸62 
تأسیس ش��د. اغلب گفته می شد این 
باشگاه اولین باشگاه در خارج از بریتانیا 
بود که در آن بازی ساکر انجام می شد. 
به هرحال قواعد مورد استفاده باشگاه 
اونیدا نیز ناش��ناخته ب��وده ولی قبل از 
تدوین قواعد اف ای شکل گرفته بود. 
این باشگاه مبتکر یک نوع بازی با قواعد 
دویدن به نام بازی بوس��تون بود که در 
س��ال های بعد در ماساچوس��ت بازی 
می شد. در سال 1۸64 در کالج ترینیتی 
تورنتو، دو نفر بنام های اف. بارلو کامبرلند 
و فردریک ای. بتان قوانینی را بر اساس 
بازی مدرسه ای راگبی، تدوین کردند. به 
هرحال عقیده عمومی آن است که اولین 
بازی راگبی کانادا به سال 1۸65 در شهر 
مونترال )زمانی که افسران ارتش بریتانیا 
در مقابل شهروندان محلی قرار گرفتند،( 
انجام پذیرفت. این بازی به تدریج ادامه 
یافته و باشگاه فوتبال مونترال در سال 
1۸6۸ به عنوان اولین باشگاه ثبت شده 
کانادا تأسیس شد. اولین مسابقه ای که 
ب��ه عقیده عامه تح��ت قوانین اف ای 
انگلیس��ی )س��اکر( در ایاالت متحده 
امریکا برگزار ش��د یک ب��ازی بود که 
بین پرینس��تن و راتگرز در سال 1۸69 
انجام شد. این بازی همچنین به عنوان 
اولین بازی کالج فوتبال ایاالت متحده 
که بین تیم کالج های مختلف انجام شد، 
شناخته شد )اگرچه فرم نهایی فوتبال 
امریکا حاصل راگبی و نه س��اکر بود(. 
رشد فوتبال مدرن امریکا ناشی از انجام 
یک بازی بین تیم های دانش��گاه مک 
گیل مونترال و دانشگاه هاروارد در سال 
1۸74 بود. در آن زمان، گفته می ش��د 
دانشجویان هاروارد به بازی بوستون به 
یک بازی دویدنی تحت قوانین اف ای 
که م��ورد عالقه دانش��جویان ایاالت 
متحده بود، می پرداختند. این امر بازی 
پایه راگبی که بین تیم مک گیل و دو تیم 
جایگزین )با سلسله قوانین مورد قبول 
خود انجام می شد را برای تیم هاروارد 
تس��هیل می نمود. بهر حال طی سالیان 
بعد، دانشگاه هاروارد هم قواعد راگبی 
م��ک گیل را پذیرف��ت و هم تیم های 
دانشگاه های دیگر ایاالت متحده را به 
پذیرش این قواع��د ترغیب نمود. در 
س��ال 1۸76، در همایش ماساسوئیت 
این دانشگاه قبول کردند که بیشتر قواعد 

اتحادیه فوتب��ال راگبی را بپذیرند. بهر 
حال قانون«بردن توپ بس��مت دروازه 
)که در آن زمان به عنوان فوتبال راگبی 
شناخته می شد( فقط در حالتی به عنوان 
امتیاز شناخته می شد که هیچ یک از دو 
تیم ضربه ای به دروازه ها وارد نسازند. 
در این همایش تصمیم گرفته شد که، 
در ب��ازی امریکایی، چهار حمله امتیاز 
یک گل را داشته باشد. در صورت امتیاز 
مس��اوی، یک گل از تبدیل یک حمله 
به جای چهار حمله، اولویت می یافت. 
تا چند س��ال بعد، تیم های پرینس��تن، 
راتگرز و دیگران با استفاده از قواعد پایه 
ساکر به بازی ادامه دادند و این بازی ها 
تا زمان جایگزین��ی قواعد پایه راگبی 
دانشگاه هاروارد و رقیبانش ادامه یافت. 
دانش��گاه های ایاالت متح��ده تا اوایل 
قرن بیس��تم به بازی ساکر باز نگشتند. 
در س��ال 1۸۸0 والتر کمپ مربی یال 
تغییراتی عمده را در بازی امریکایی به 
وجود آورد که اولین آنها کاهش تعداد 
بازیکن��ان از 15 نفر به 11 نفر بوده و با 
کاهش مساحت زمین بازی به نصف 
و معرف��ی »مبارزه« که در آن بازیکن با 
پاش��نه پا توپ را به عقب زده و بازی 
را ش��روع می کرد، ادامه می یافت. این 
تغییرات در س��ال 1۸۸2 با نوع آوری 
بعدی کم��پ ادام��ه یاف��ت: اگر تیم 
نمی توانست بعد از سه عقب ماندگی 
امتیاز، پنج یارد را به دست آورد، می باید 
مالکیت توپ را واگذار می کرد. )تکل 
موفق(. با گذشت سال ها فوتبال کانادا 
برخی پیش��رفت های فوتبال امریکا را 
در خ��ود جذب کرد ولی در عین حال 
برخ��ی از خصوصیات یکتای خود را 
نیز حفظ کرد. یکی از این خصوصیات 
فوتب��ال کانادا آن بود که برای س��الیان 
متم��ادی، به طور رس��می از پذیرش 
تفاوت بین خود و راگبی س��ر باز زد. 
به عنوان مثال، اتحادیه راگبی کانادا که در 
س��ال 1۸۸4 تأسیس شد، بیش از خود 
اتحادیه اصلی راگبی، پیشرو برگزاری 
فوتبال لیگ کانادا بود. )اتحادیه راگبی 
کانادا تا سال 1965 تأسیس نشده بود.( 
همچنین فوتبال امریکایی در دهه 1۸۸0 
به ط��ور مکرر به عنوان  راگبی خوانده 

می شد.
در نیمه ق��رن 19، بازی ه��ای فوتبال 
س��نتی که به طور کلی با عنوان »کاید« 
خوانده می شدند در ایرلند و مخصوصًا 
اس��تان کانتی محبوبیت خود را حفظ 
کردن��د. در این دوران، یک ناظر به نام 
پدر دبلیو فری��س دو فرم اصلی کاید 
به این ش��رح توصی��ف می کند: بازی 
زمینی ک��ه در آن هدف گذراندن توپ 
از دروازه ه��ای طاقی ش��کل که از تنه 
دو درخت س��اخته شده است و شعر 
حماس��ی »بازی سطح کش��ور« که در 
اکثر س��اعات روز یکش��نبه که در آن 
بازی انجام می گرفت، زمزمه می ش��د 
و برنده تیمی بود ک��ه توپ را از خط 
دروازه می گذرانی��د. درگیری فیزیکی، 
نگه داش��تن بازیکنان حریف و بردن 
توپ به جاهای مجاز از خصوصیات 
این بازی بود.در دهه 1۸70، محبوبیت 
راگبی و انجمن فوتبال در ایرلند فراگیر 
ش��د. کالج ترینیتی، دوبلی��ن اولین دژ 
توسعه راگبی به حساب می آمد. قوانین 
اف ای انگلیسی به صورت گسترده ای 
توسعه یافت. فرم های سنتی کاید تبدیل 
به بازی خشن و آشفته که اجازه خطا 
می داد، شدند. تا زمان تأسیس انجمن 
ورزشی گالیک )جی. ای. ای.( در سال 
1۸۸4، تالش عمده ای در جهت متحد 
ساختن و قانونمند کردن انواع فوتبال 
ایرلندی به عمل نیامده بود. سعی انجمن 
ورزشی گیلیک در پیشرفت ورزش های 
سنتی ایرلندی مانند هارلینگ و حذف 
بازی های خارجی مانند راگبی و انجمن 
فوتبال بود. اولین قواعد فوتبال گیلیک 
توسط ش��خصی به نام ماریس داوین 
تدوین و در مجله ایرلند متحد در تاریخ 
7 فوریه س��ال 1۸۸7 به چاپ رس��ید. 
قوانین داوین نش��انگر نفوذ بازی هایی 
مانند هارلینگ و تمای��ل او به فرموله 
کردن قوانین فوتبال ایرلندی بود. ابتدایی 
ترین مثال ای��ن تفاوت ها عدم وجود 
آفس��اید بود )رفتاری که طی س��الیان 
بعد از سوی فوتبال استرالیایی با دیگر 
بازی های ایرلند مانند پرتاب کردن انجام 

شد(.

هم راگبی و هم فوتب��ال امریکایی در 
زمان خودش��ان از لحاظ جراحت های 
شدید و مرگ تعداد زیادی از بازیکنان 
مورد توجه بودند. در اوایل قرن بیستم 
در امری��کا، این امر به مناقش��ات ملی 
انجامیده و برخی از کالج ها انجام فوتبال 
امریکایی را ممنوع اعالم کردند. متقاباًل 
جلساتی توسط 19 کالج در سال های 
1906 برگزار شد. گفته می شود که این 
جلسات به دستور رئیس جمهور تئودور 
روزولت برگزار می شد. به  نظر می رسید 
که او در خصوص این بازی خیالباف 
است ولی وی تهدید کرد که این بازی 
را در صورت عدم اصالح قوانین و به 
جهت کاهش شمار قربانیان و معلولین 
ممنوع اعالم خواهد کرد. این جلسات 
پایه انجمن ملی ورزش دانشگاهی را 
بنا نهادند. یکی از تغییرات پیشنهاد شده 
بزرگ شدن زمین بازی بود. به هرحال 
دانشگاه هاروارد به دلیل آنکه قبالً یک 
اس��تادیوم بتنی بنا کرده بود، با پیشنهاد 
بزرگ شدن زمین بازی مخالفت کرده 
و در ع��وض مس��أله قانونی س��ازی 
پ��اس به جلو را مطرح ک��رد. گزارش 
جلس��ات حاکی از برقراری بس��یاری 
از محدودیت ه��ا بر درگیری بازیکنان 
از راگب��ی بود: )منع بازی ه��ای دارای 
درگیری زیاد و پاس به جلو(. البته این 
تغییرات بالفاصله اعمال نشده و تنها 
در س��ال 190۸ سی و سه فوتبالیست 
امریکایی جان خود را از دست دادند. 
اما به هرحال شمار قربانیان و مجروحان 

به تدریج کاهش یافت.
در سال 1906 و با کاهش تعداد بازیکان 
هر تیم از 15 نفر به 13 نفر، قوانین لیگ 
راگبی تفاوت عمده ای از اتحادیه راگبی 
را تجرب��ه ک��رد. در س��ال 1907 یک 
تیم زبده راگبی از کش��ور زالندنو تور 
کشورهای استرالیا و بریتانیا را برگزار 
کرد که نتیجه آن تش��کیل لیگ جدید 
راگبی ساوت ولز بود. به هرحال قواعد 
راگبی حرفه ای در هر کشوری متفاوت 
بوده و نیاز مذاکرات بین س��ازمان های 
ذیربط از کش��ورهای مختلف، تعیین 
مقررات واحد برای انجام مسابقات بین 
المللی بود. این وضعیت تا سال 194۸ 
ادامه داش��ت. در س��ال 1995 اتحادیه 
راگبی تبدیل به یک بازی آزاد شد که 
در آن حرفه ای های عضو اجازه حضور 
می یافتند. اگرچه ریش��ه اصلی مناقشه 
بین دو قانون و علیرغم این واقعیت که 
مقامات ای.آر.یو مانند جان اونیل هر از 
چند گاه این مسأله را متذکر می شدند، 
قواعد هر دو قانون و فرهنگهای فوتبال 
مرتبط با آنها به اندازه ای با هم اختالف 
داشتند که آینده ای شفاف را برای چنین 

اتحادیه ای رقم نزنند.
کلمه فوتبال در زمانی که برای توصیف 
یک بازی خ��اص به کار برده ش��ود، 
می تواند هر یک از موارد باال را داش��ته 
باشد. به همین دلیل، مناقشات دوستانه 
 زی��ادی روی اصطالح فوتب��ال ایجاد 

شد.
اول ب��ه خاطر آنکه در مناطق مختلف 
جهان انگلیس��ی زبان این اصطالح به 
حالت های متفاوت مورد استفاده قرار 
می گرفت. بیش��تر اوقات کلمه فوتبال 
جهت اشاره به قانون غالب فوتبال در 
یک منطقه مشخص مورد استفاده قرار 
می گیرد. در اکثر کش��ورهای انگلیسی 
زبان، کلم��ه فوتبال معموالً اش��اره به 
انجمن فوتبال دارد که به نام ساکر نیز 
خوانده می شود )این نام در ابتدا مختصر 
شده عامیانه کلمه انجمن بوده  است(. از 
45 کشور عضو فیفا که در آن انگلیسی 
زبان رس��می و ابتدایی است، فقط سه 
کشور )کانادا، س��اموا و ایاالت متحده 
از کلمه ساکر استفاده می کنند و مابقی 

کلمه فوتبال را به کار می برند.( اگرچه 
فدراسیون فوتبال ساموا در واقع از هر 

دو نام استفاده می کند. 
در ماه می س��ال 2006 س��اکر زالندنو 
نام خ��ود را به فوتب��ال زالندنو تغییر 
داد. در استرالیا بخش حاکم نام فوتبال 
را به جای س��اکر جایگزین و استفاده 
از آن را افزایش داد. )نامی که توس��ط 
اکثر اس��ترالیایی ها مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد( ولی این موضوع مناقشه ساز 
ش��د زیرا کلمه فوتبال به طور س��نتی 
اشاره به قوانین فوتبال استرالیا و اتحادیه 
و لی��گ راگبی داش��ت. الزم به توجه  
اس��ت که اعضای تیم انجمن فوتبال 
 استرالیا هنوز به نام ساکروس هاشناخته 

می شوند.

چند نوع فوتبال در دنیا وجود دارد؟
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-6284166-7   
فکس : 0311-6284168

نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل 
حسین آباد، ساختمان 119، واحد3

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی : شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول
وب سایت:

WWW.ZAYANDE-ROUD.COM
پست الکترونیک:

INFO@ZAYANDE-ROUD.COM

قیمت طال )تومان(
30571هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
315000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

302000یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10491050   دالر امریکا

1308  1305  یورو

278281 ریال عربستان

284286 درهم امارات

کالم نور
امام صادق)ع(:

راستی که بداخالقی عمل را تباه می کند، همچنانکه سرکه عسل را فاسد می سازد.

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

40 °

30 °

25 °

15 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

نخس��تین دوره اهدا نشان ملی رس��ول مالقلی پور 
ش��هریور م��اه برگزار می ش��ود. به گ��زارش فارس 
نخستین دوره اهدای نشان ملی مالقلی پور شهریور 
ماه امسال، مصادف با سالروز تولد این فیلمساز فقید 
کشورمان، در سه بخش کارگردانی، فیلمنامه نویسی 
و سینمای مس��تند برگزار خواهد شد. براساس این 
گزارش، اکبر نبوی یکی از اعضای ش��ورای مرکزی 
اهدای نش��ان مالقلی پور در یک نشست خبری، با 
حضور اصحاب رسانه با اعالم این خبر اظهار داشت: 
بهترین زمان برای برگزاری این مراسم، سالروز تولد 
مالقلی پور اس��ت که این نشان به نوعی، هم جشن 
تولدی برای وی به حساب می آید و هم اینکه نشان 
ملی مالقلی پور به نفرات برگزیده اهدا خواهد شد. 
وی با اشاره به دلیل اهدای نشان در سه بخش گفت: 
برای سال اول تصمیم گرفتیم نشان را در سه بخش 
اهدا کنیم چرا که همه اهالی سینما رسول مالقلی پور 
را به واس��طه کارگردانی و فیلم نامه هایی که نوش��ته 
است می  شناسند و کمتر وجه تهیه کنندگی او به یاد 

افراد می آید. به همین خاطر تصمیم گرفتیم در بخش 
کارگردانی و فیلمنامه نویسی دو نشان و به سبب این 
که مالقلی  پور کار خود را از س��ینمای مستند آغاز 

کرده بود تصمیم گرفتیم یک نشان نیز در این بخش 
اهدا کنیم چرا که هر قدر به سینمای مستند اهمیت 

بدهیم باز هم کم است.

س��ال های اخیر حضور بازیگران مشهور و محبوب 
س��ینما و تلویزیون در تئاتر روند رو به رشدی داشته 
است، این اتفاق راهکاری برای جذب مخاطب بیشتر 
و تمهیدی برای تجربه نقش های تازه برای بازیگران 
است. به گزارش مهر، در گذشته بیشتر بازیگرانی که در 
سینما به شهرت می رسیدند سابقه تئاتری داشتند نسل 
طالیی تئاتر ایران بازیگرانی چون جمشید مشایخی، 
عزت اهلل انتظامی، داود رشیدی، علی نصیریان و ... را در 
دامن خود پرورش داد بازیگرانی که بعضی از آنها در 
قامت کارگردان هم صاحب تشخص و اعتبار بودند. 
اما در سال های اخیر و با گسترش صنعت فیلمسازی 
و افزایش تعداد شبکه های تلویزیونی بازیگرانی مقابل 
دوربین رفتند یا به شهرت رسیدند که توانایی حضور 
در تئاتر را نداشتند، این گسست تصوری را دامن می زد 
که بازیگران س��ینما و تلویزیون توانایی های کمتری 

نسبت به بازیگران تئاتر دارند.
بازیگران تئاتر که به تلویزیون و سینما رفتند توانستند از 
اعتبار حرفه ای شان دفاع کنند، حتی در سال های اخیر 
بخش��ی از جوایز بازیگری در جشنواره فیلم فجر به 
بازیگرانی رسید که در تئاتر تربیت شده اند. اما عملکرد 
بازیگران س��ینما و تلویزیون در تئاتر پرفراز و نشیب 
بوده اس��ت.گروهی تنها عاملی برای جذب مخاطب 
بوده اند و به وظیفه شان هم عمل کرده و توانسته اند به 
آمار بینندگان یک نمایش کمک کنند، گروهی کاماًل 

شکست خورده و نشان داده اند توانایی های الزم برای 
تبدیل ش��دن به بازیگری تمام عی��ار روی صحنه را 
ندارند و عده ای دیگر هنرمندانه از نقش های تلویزیونی 
فاصله گرفته و روی صحنه درخشیده اند. بازی دانیال 
حکیمی در نمایش ملودی شهر بارانی، باران کوثری 
در کوارت��ت، مهدی پاکدل در می خوام بخوابم، یرما، 
خشکسالی و دروغ، مریال زارعی در یک زن، یک مرد، 
نگار جواهریان در هفده دی کجا بودی؟ و نمونه هایی 
از این دست نشان می دهد که تئاتر عرصه ای سترگ و 
عمیق برای اثبات توانایی های نسل جدیدی از بازیگران 
بوده است، اگر در دهه 70 حضور محمدرضا فروتن 
در آغاز راه س��تاره ش��دن کمکی به نمایش رومئو و 
ژولیت نکرد و اعتباری به کارنامه این بازیگر نیفزود این 
روزها بسیاری از بازیگران سینما و تلویزیون دوست 

دارند با تئاتر تعامل داش��ته باشند. آنها می خواهند با 
تجربه نقش های متفاوت که همیشه در تئاتر وجود دارد 
و معموالً در س��ینما و تلویزیون کمتر می توان نشانی 
از آنها دید خود را اثبات کنند، شکس��ت خوردن در 
بعضی تجربه ها آنها را برای بهتر شدن در آینده کمک 
می کند، مدتی است اهالی تئاتر هم با تسامح بیشتری 
حضور سینمایی ها را در تئاتر ارزیابی می کنند و ترجیح 

می دهند این فضا را مسدود نکنند.
اما به نظر می رسد گاهی استفاده از بازیگران تلویزیون 
و س��ینما در تئاتر فقط راه��ی برای جذب مخاطب 
اس��ت و این روند در صورت تداوم نمایش هایمان 
را به سرنوشت فیلمها دچار می کند، بازیگرساالری 
می توان��د آفت��ی خطرن��اک ب��رای توقف کش��ف 
استعدادهای بازیگری باشد. تئاتر در سال های اخیر 
چهره ه��ای تازه ای را به س��ینما و تلویزیون معرفی 
ک��رده و همچنان زنده و پویا اس��ت. توجه به تئاتر 
خصوصی و آمار فروش تمهیدی برای رسیدن هنر 
تئاتر به خودکفایی اس��ت اما این ماجرا نباید باعث 
حاکم شدن فضایی در تئاتر شود که در سینما تجربه 
ش��ده و نتیجه ای جز نازل ش��دن فیلمه��ا و بازی ها 
نداشته است، استفاده از بازیگران سینما و تلویزیون 
در تئاتر می تواند عرصه ای برای محک زدن توانایی 
این بازیگران و محلی برای کشف استعدادها باشد نه 

راهکاری برای فتح گیشه.

تجربه نقش متفاوت، يا راهی برای جذب مخاطب 
چاپ نخست کتاب »سیمای کربال )تاریخ شهر کربال 
با نگاهی به حماسه عاشورا(« تألیف محمد صحتی 
سردرودی از سوی انتش��ارات میثم تمار، منتشر و 
روانه بازار نشر شد. اثر حاضر، پیشینه کربال از زمان 
آدم ابوالبشر)ع( تا نیم قرن اخیر را بررسی می کند و 

نیم نگاهی هم، به حماسه عاشورای حسینی دارد.
به گ��زارش ایبن��ا، کتاب حاضر در هش��ت فصل، 
س��یمای کربال را به تصویر می کشد؛ کربال پیش از 
تولد، کربال پس از تولد، آستان ثاراهلل، آثار تاریخی و 
دیگر زیارتگاه های کربال، پناهگاه ستمدیدگان و سد 
راه ستمگران، کربال؛ سرچشمه عاشورا، زیارت کربال 
و تربت و تسبیح عش��ق، کربال کانون علم و ادب. 
مؤلف کتاب در بخشی از طلیعه این اثر می نویسد: 
»و این خیال خامی بیش نیست اگر کسی تصور کند 
که دیگر آنچه که باید درباره کربال گفت، گفته شده 
اس��ت و نمی ش��ود در حق کربال، حرف تازه ای و 
مضمون نابی گفت! نه به هیچ وجه، چنین نیس��ت، 

بلکه: 
تا قیامت می شود از عشق گفت 

تو مگو مضمون نابی نیست، هست 
و ام��ا آنچه که ما می خواهی��م در این دفتر کوچک 
و ب��ا این قلم قاصر، از کتاب بزرگ و بی نظیر کربال 
بنویس��یم؛ نوش��تاری اس��ت اجمالی و انتخابی از 
دل انگیزترین دفتر تاریخ یعنی حریم حماس��ه ها و 
مشهد شهادت ها، کربال، شهر ثاراهلل. و از آنجایی که 

از بزرگ حماس��ه خون خدا گفت��ن نه در خور این 
خامه و نه در سهم این سیاهه مختصر است، بیشتر از 
شهر کربال سخن خواهد رفت تا از عاشورای کربال، 
چرا که این کار بس��یار بزرگ بر این کوچک ترین، 

سخت سنگین است و دشوار... 
سخن کربال همیشه س��رخ بوده و روایتش روایت 
رویش آالله ها اس��ت و حدیثش حدیث حریت و 
حماس��ه ها و بیت بیت هر غزل��ش غریو غیرت و 
عزت اس��ت و تربتش تس��بیح تش��یع و مهر نماز 
عاش��قان و خاک پاکش، نه تنها ش��فای بیماران که 
آیینه دل و مایه جال و ضیای اندیشه هاس��ت. کربال 
تفسیر خونین کرمنا س��ت، راستی اگر کتاب کربال 
نبود چگونه می شد »و لقد کرمنا بنی آدم« را فهمید و 
ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند 
ربهم یرزقون را درک کرد.«  کربال کلمه ای نیس��ت 
که کس��ی آن را نشنیده باشد و درباره آن و حوادث 
حماسی و تاریخ سازش به فکر فرو نرفته و انگشت 

حیرت به لب نگرفته باشد. 
این دلواژه، بی نظیر، در طول تاریخ خونین خویش، 
همیش��ه ورد زب��ان آزادگان و مطل��ع قصیده های 
غیرتمندان و سرود سرخ شهیدان بوده است.   چاپ 
نخست کتاب »س��یمای کربال )تاریخ شهر کربال با 
نگاهی به حماس��ه عاشورا(« در ش��مارگان 1200 
نسخه، 20۸ صفحه و بهای 35000 ریال راهی بازار 

نشر شد.

ــهادت: منطقه  ــهادت: 1362/12/1۸  محل ش ــام پدر: ابراهیم   متولد: 1342/1/20  تاریخ ش ن
عملیاتی خیبر- جزیره مجنون

فرازهایی از وصیت نامه شهید:
... برای پیروزی رزمندگان اس��الم و فرج امام زمان )عج( و برای طول عمر رهبر کبیر انقالب دعا 
کنید. ش��بهای جمعه دعای کمیل را برپا کنید و دعای توس��ل هم بخوانید و همیشه به یاد خدا باشید و 

نماز را برپا دارید. 
اآلن ک��ه تمام ابرقدرتها برای نابودی انقالب ش��کوهمند و باعظمت ما که ب��ه رهبری پیامبرگونه 
امام امت انجام گرفته اس��ت، بپا خاس��ته اند در برابر حمالت بی امان آنها وظیفه یکایک ما این اس��ت 
ک��ه کمر همت ببندیم و در برابر حمله های این جنایتکاران، ایس��تادگی کنیم... ای مردم مس��لمان از 
ش��ما می خواهم که جلوی فرزندانتان را از رفتن به س��ربازی نگیرید و بس��یج را تقویت کنید. س��پاه 
 پاسداران را تقویت کنید. کمک به جبهه ها را فراموش نکنید و از شما می خواهم که سنگرها را خالی

نگذارید.

پاسدار شهيد مسعود ايمانی

نگاهي به کتاب »سیماي کربال«
  سرخ ترين کلمه در قاموس عشق 

روزی بود...

با اهداي سه نشان و به دبیري اکبر نبوي؛

نخستین دوره اهداي نشان ملي »رسول مالقلي پور« 
شهریور ماه برگزار مي شود 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد بهره برداری و خدمات امور مشترکین تعدادی از 
شهرستانهای استان را مطابق با شرایط و مشخصات مندرج در سند مناقصه از محل اعتبارات جاری 

از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
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