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 دالیل گرایش نوجوانان
 به مصرف مواد مخدر 

 ریل گذاری سپاهان
گشایش نمایشگاه بین المللی  برای قهرمانی

صنعت گردشگری  
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آزمون سخت سیستم بهداشت استان در هفته سالمت
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هندبالساحلیآنحرفاولرامیزند
با اینکه انتظار می رود یکی از شهرهای ساحلی ایران 
در هندبال ساحلی حرف اول را در کشور بزند؛ اما شهر 
اصفهان به عنوان مه��د هندبال ایران در این رش��ته 

پیشتاز است.
هندبال س��احلی »Beach handball« که به آن 
sandball هم گفته می شود، یک ورزش مفرح تیمی 
اس��ت که قوانین آن بسیار ش��بیه به هندبال سالنی 
است، با این تفاوت که به جای سالن در زمین ماسه ای 

انجام می شود.
گل زیبا بزن، امتیاز بیشتر بگیر

هر تیم در این بازی از چهاربازیکن تش��کیل می شود 
و هر گل، یک امتیاز به حس��اب می آید؛ ام��ا اگر این 

گل توسط دروازه بان زده ش��ود و یا بازیکن با حرکت 
چرخش��ی اقدام ب��ه زدن ش��وت و گل ب��ه اصطالح 
 زیب��ا کن��د، دو امتیاز ب��ه حس��اب آن تی��م ریخته

 می شود.
ابعاد زمین هندبال ساحلی نس��بت به زمین هندبال 
س��النی کوچک تر اس��ت و بازیکنان هندبال ساحلی 

اجازه دریبل زدن ندارند.
مسابقات هندبال س��احلی در دو یا سه ست )بسته به 
اینکه هر تیم در چند س��ت به پیروزی رسیده باشد( 
برگزار می ش��ود و به دلیل انجام آن در زمین ش��ن و 
ماس��ه ای، احتمال مصدومیت در این ب��ازی کمتر از 

هندبال سالنی است...

فرمانده انتظامی اس��تان اصفه��ان از اج��رای طرح ویژه حص��ه برای رفع 
مش��کالت امنیتی ای��ن منطقه از 15 اردیبهش��ت م��اه خبر داد. س��ردار 
 عبدالرضا آقاخانی، با اشاره به اجرای طرح نوروزی پلیس از 28 اسفند 93 تا
 15 فروردین س��ال 94 اظهار داش��ت: ب��ا توجه به اجرای ط��رح موفقیت 
آمیز ایس��تگاه های س��المت در س��طح اس��تان اصفه��ان ب��ا کاهش 32 
 درصدی تلفات جاده ای در نوروز 94 نس��بت به نوروز س��ال گذشته روبرو

 شدیم.
وی افزود: با توجه به تردد 13 میلیون مسافر در سطح جاده های...
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کاهش 8 درصدی جرایم خشن
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به بیش از ۵ برابر تعداد فعلی 
پزشک نیاز داریم

شرکت جبل، قرار گاه  
پورسانت گیری » م.ه« 

راه اندازی  سالن تئاتر 
شهرسرعت می گیرد

آخرین خبر از آزمون 
استخدامی  معلمان
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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آگهی استخدام
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت  اول    

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زيررا از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد . 

تضمين ) ريال ( برآورد )ريال ( نوع بودجه  محل اجراشماره مناقصه 

1/900/853/05795/100/000جاریخدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه دهاقان 93-2-175

انجام خدمات حفاظت فیزیکی و حراستی اداره مرکزی و ادارات تابعه آب و فاضالب 93-2-176
111/219/740/7363/397/000/000جاریاستان اصفهان 

3/882/528/432176/500/000جاریعملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی منطقه برخوار 93-2-177

1/307/099/42965/354/000جاریعملیات بهره برداری ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه چادگان93-2-178

وزارت نيرو ضمن برگزاری آزمون استخدامی متمركز در روز 
پنج شنبه مورخ 94/02/31 جهت شركت آب و فاضالب  شهری  
استان  اصفهان استخدام می نمايد. داوطلبان می توانند از تاريخ 

94/02/01 لغايت 94/02/10 به سايت
www.azmoon-niroo.ir 
مراجعه نموده و ثبت نام نمايند.

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

آل سقــــوط!
عربستان متحمل 

»شکست مفتضحانه«  شد



 درباره حق آبه »هامون« 
با اشرف غنی صحبت شد

مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اعمال 
تحریم ها علیه ایران در ه��ر ایالت آمریکا ،گفت: همه این 
م��وارد و بحث هم��ه تحریم های هس��ته ای در مذاکرات 

جاری در وین انجام می شود.
وی سفر اش��رف غنی، رییس جمهور افغانستان به ایران 
را خوب و موثر خواند و افزود: درب��اره حق آبه »هامون« 

نیز صحبت شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره انتصابش 
به عنوان س��فیر در ژاپن نیز گفت: این اخبار موثق نبوده 

و اگر چنین چیزی باشد در موقع خود اعالم می کنیم.
افخم درباره رایزنی های س��ه جانبه ایران، سوریه و عراق 
گفت: سه کشور درباره مسایل منطقه ای مواضع مشترکی 

دارند.
وی گفت: بحران س��وریه نباید مانع از گس��ترش روابط 
ش��ود و کمک به س��وریه برای ح��ل بحران این کش��ور 
 از جمل��ه دس��تور کاره��ای نشس��ت ام��روز در تهران 

است.
سخنگوی وزارت خارجه از اینکه عربستان، از فاز نظامی 
به فاز سیاس��ی وارد ش��ود را گام مثبتی خواند و درباره 
یمن اظهار داشت: همه کشورها باید نقشی ایفا کنند که 
راهکار سیاسی دنبال شود. اگر کسانی ائتالف برای جنگ 
را تش��کیل می دهند، ایران به دنبال ائت��الف برای صلح 
است. ما س��هم خود را برای کمک به صلح ایفا می کنیم، 
 همه کم��ک کنن��د گفت وگوهای یمنی - یمنی ش��کل

 بگیرد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار وال استریت ژورنال درباره 
جیسون رضاییان گفت: درباره این پرونده اخبار را از قوه 
قضاییه دنبال می کنیم. اینکه گفت وگویی با آمریکایی ها 

در این مورد شده، خیر.
وی در پاس��خ به س��وال دیگر درب��اره تبع��ه ایرانی که 
صهیونیس��ت ها مدعی ش��ده اند به جرم جاسوس��ی در 
س��رزمین های اش��غالی بازداش��ت کرده اند و ب��ه زندان 
محکوم ش��ده،گفت: این خبر را دیده ایم. ب��ه طور مکرر 
 ثابت ش��ده که ادعاهای منابع صهیونیس��تی بی اساس

 است.
س��خنگوی وزارت خارج��ه ادام��ه داد: آنه��ا در مقاطع 
مختل��ف بهره برداری ه��ای خ��ود را دارن��د و چنی��ن 
 خبرس��ازی هایی را راج��ع ب��ه اتب��اع ایران��ی مط��رح 

می کنند.
افخ��م ب��ا بی��ان اینک��ه صهیونیس��ت ها در منطق��ه 
منفعالن��ه عم��ل کردن��د، گف��ت: بخش ه��ای ذیربط، 
این خب��ر را پیگی��ری می کنن��د؛  ولی در اینک��ه ادعای 
 رژیم صهیونیس��تی بی اس��اس و واهی اس��ت، تردیدی

 نکنید.

محمدرضا مخبردزفولی، دبیر ش��ورای عالی انقالب فرهنگی اظهار داشت: 
تاکنون صالحیت حدود 90 رییس دانشگاه در شورای عالی انقالب فرهنگی 
به تایید رسیده که از این میان 46 رییس دانش��گاه متعلق به وزارت علوم، 
39 رییس مربوط به دانش��گاه های وزارت بهداش��ت و 5 رییس دانش��گاه 
مربوط به واحدهای بزرگ دانشگاه آزاد است. وی افزود: امیدواریم به زودی 
درباره مابقی سرپرس��تان دانشگاه ها نیز در ش��ورا با همکاری و همدلی که 
بین اعضای ش��ورا و وزرا وجود دارد، تصمیم گیری کنیم. دبیر شورای عالی 
انقالب فرهنگی گفت: تایید صالحیت سرپرس��تان دانشگاه ها سازوکاری 
داشته و رویه ای درمورد بررسی صالحیت روسای دانشگاه های  پیشنهادی 
وجود داشته است. مخبردزفولی با اشاره به مطرح شدن پیشنهادات جدید 
در مورد فرآیند پیشنهاد و معرفی سرپرس��تان دانشگاه ها از سوی برخی از 
اعضای ش��ورای عالی انقالب فرهنگی تاکید کرد: علت این تاخیر و وقفه به 
این موضوع باز می گردد که این تغییر فرآیند و رویه، در حال آماده س��ازی 

است  تا در صحن شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه شود.

 فرماندار شهرستان شاهین ش��هر و میمه گفت: علیرغم مشکالت و 
تنگناهایی که وجود داشت ۷5 درصد اعتبارات عمرانی شهرستان 

شاهین شهر و میمه در سال گذشته محقق شد.
علیرضا بصیری اظهار داش��ت: علیرغم مش��کالت و تنگناهایی که 
وجود داش��ت، ۷5 درصد اعتبارات عمرانی شهرستان شاهین شهر 
و میمه در سال گذش��ته به همت دولت تدبیر و امید و پیگیری های 
 اس��تاندار تخصیص یاف��ت. وی با بیان اینکه س��ال مال��ی دولت تا

 3۱ تیره ماه امسال است، افزود: مابقی اعتبارات تا پایان تیرماه امسال 
اختصاص پیدا کرده و همه پروژه های عمرانی به صورت ۱00درصد 
در س��طح این شهرس��تان اجرایی خواهد ش��د، همچنین تالش و 
هدف ما در این منطقه پیگیری و تکمیل پروژه های نیمه تمام است.

فرماندار شاهین ش��هر و میمه ادامه داد: آزادسازی قیمت آرد و نان 
در شهرستان شاهین شهر و میمه تابع سیاست های ابالغی از سوی 

استانداری اصفهان خواهد بود.
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شامگاه سه ش��نبه اول اردیبهشت، س��خنگوی ائتالف جنگ 
س��عودی آمریکایی علیه مردم یمن با اع��الم توقف این جنگ 
مدعی دس��تیابی متجاوزان به اه��داف خود در ای��ن تجاوزات 
وحشیانه ای شد که به گفته منابع بین المللی و یمنی بیش از سه 
هزار کشته و زخمی به جا گذاشته است که در میان شمار زیادی 

زن و کودک به چشم می خورد.
ش��یخ»جالل الدین الصغیر«  از اعضای مط��رح مجلس اعالی 
اسالمی و نماینده سابق پارلمان عراق در خصوص اعالم توقف 
جنگ عربستان و متحدانش علیه یمن، خاطر نشان کرد: چند 
روز پیش اعالم کردم که عربس��تان س��عودی پس از اقدامات 
جنایتکارانه بزرگی که طی روزهای اخیر مرتکب شد و حتی از 
سالح ممنوعه بین المللی استفاده کرد، به دنبال راهی برای فرار 

از ورطه و تنگنایی است که در یمن گرفتار شده است.
وی با تاکید بر این که شکس��ت این جنگ افروزی از همان روز 
آغاز آن مبرهن و قطعی بود، افزود : از اعالم پایان عملیات موسوم 
به توفان قاطعیت شگفت زده نش��دم، در حقیقت آنها در یمن 
شکس��ت خوردند؛ زیرا آنها هیچ یک از اه��داف خود را محقق 
نکردند، جز کشتار شمار زیادی از انس��ان های بی گناه؛ اعم از 
زنان و کودکان و تخریب زیر س��اخت ها و زی��ان وارد کردن به 

مردم یمن.
الصغیر تاکید کرد، این جنگ نتایج و پیامدهای روانی و سیاسی 
فراوانی به جا خواهد گذاش��ت و به طرح سعودی در یمن ضربه 
خواهد زد. با وجود قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد 
درباره یمن، معتقدم شکست اعراب خلیج فارس شکست بسیار 

بزرگ و مفتضحانه ای است و ورطه ای که آل سعود در آن گرفتار 
ش��د، باعث ش��د که هر طور ش��ده فورا از این ورطه فرار کنند، 
بنابراین ذلتی برای خود فراهم کردند و با ذلت متحمل شکست 
شدند و با این ذلت فرار کردند؛ اما اینکه با این شیوه خارج شوند، 
به معنای این نیس��ت که روزهایی که در پیش دارند، روزهای 
خوشی خواهد بود؛ بلکه می توانم تاکید کنم که تمام آنچه را در 
گذشته، ساخته بودند، ویران کردند و نگرانی های زیادی برای 
نظام و امنیت خود به سبب جنایات خود در یمن به وجود آوردند.

وی افزود: عربستان ادعا می کند از ملت های عرب دفاع می کند، 
در حالی که در یمن شاهد کشتار انسان های بی گناه و تخریب 
زیر ساخت ها بودیم؛  همانند جنایاتی که رژیم صهیونیستی علیه 
ملت غزه مرتکب شد.عضو مطرح مجلس اعالی اسالمی عراق 
می گوید: البته که آنها باید چنین ادعاهای بی اساسی مبنی بر 
حمایت از ملت های عرب را بر زبان جاری کنند، انسان های عاقل 
هرگز ادعاهای آنها را باور نمی کنند. آیا آنها از ملت های عربی با 
کشتار یک ملت عرب حمایت می کنند، آیا از یمن با ضربه زدن 
به ملت این کشور دفاع می کنند، آیا از اهل سنت یمن با حمله به 
مناطق سنی نشین حمایت می کنند، تا زمانی که واقعیت های 
میدانی دروغ آنها را برمال می کند، هیچ کس ادعاهای آنها را باور 

نمی کند، آنها مرتکب جنایت دریمن شدند.
وی تاکید کرد، تنها نتیجه و دستاورد آل سعود در این جنگ این 
بود که آنها سبب اتحاد ملت یمن شدند و جنایات آنها، سبب شد 
تا ملت یمن واقعیت ها را با وجود محدودیت های رس��انه ای از 
نزدیک ببینند، اوضاع تلخی را که س��عودی ها به وجود آورند و 
هیچ یمنی نمی تواند آن را فرام��وش کند، در نتیجه می بینیم 
 که هم��ان صدایی را که در جنوب می ش��نویم، در ش��مال هم 
 می ش��نویم و همگی متحد هس��تند؛  در حالی که سعودی ها 
می خواستند بین مردم یمن تفرقه افکنی کنند، کامال بر عکس 
شد و همه ملت یمن با هم بر اثر این تجاوز متحد شدندو این اراده 
خداوند است که مکر مکاران بد سرشت به خودشان برمی گردد.

قاضی زاده هاشمی گفت: کشور به بیش از پنج برابر تعداد فعلی 
پزشک نیاز دارد. جلسه 6۱ س��تاد راهبری اجرای نقشه جامع 
علمی کشور به ریاس��ت محمدرضا مخبردزفولی، دبیر شورای 

عالی انقالب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.
سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در این جلسه، گفت: آموزش عالی در حوزه بهداشت و 
درمان بدون کسب مهارت های عملی موجب آسیب دیدن مردم 
خواهد شد. وی افزود: مش��کل دیگر آموزش علوم پزشکی آن 
است که دانشجوی علوم پزشکی آموزش عملی را در بالین بیمار 

می بیند و برای بیماران سرپایی چندان مهارتی ندارد.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ادامه داد: با توجه به این موراد 
آیین نامه ای با هدف آمایش آموزش عالی در حوزه سالمت تدوین 
ش��ده که برای تصویب ارائه می شود. عضو ستاد راهبری اجرای 
نقشه جامع علمی کش��ور گفت: ماموریت محور شدن آموزش 

علوم پزشکی، یکی از الزامات مهم ساماندهی این حوزه است.
وی افزود: رویکرد اصلی توسعه و آموزش عالی در حوزه سالمت 

نیازهای منطقه ای و ملی خواهد بود.
وی اف��زود: تفوی��ض اختی��ارات مدیریتی وزارت بهداش��ت و 

جهت گیری به سمت چابک سازی و ایفای نقش سیاست گذاری 
توس��ط این وزارتخانه، رویکرد اصلی سیاست های تدوین شده 
است. عضو س��تاد راهبردی اجرای نقش��ه جامع علمی کشور 
ادامه داد: در تقسیم بندی های آموزش پزشکی حداکثر اهتمام 
به اقتضائات منطقه ای ش��ده اس��ت. وزیر بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشکی ضمن تشکر از رای مثبت اعضا به سیاست های 
پیش��نهادی این وزارتخانه، گفت: برخالف آنچه که رایج است، 
کشور به بیش از پنج برابر تعداد فعلی پزشک عمومی و تخصصی 

نیاز دارد.

عربستان متحمل »شکست مفتضحانه«  شد

وزیر بهداشت: به بیش از ۵ برابر تعداد فعلی پزشک نیاز داریم

آل سقــــوط!
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 حزب بدل مشارکت، 
کار دست وزیر داد 

بعد از اینکه غالمرضا انصاری از صدور مجوز کمیسیون ماده 
۱0 برای حزب اتحاد ملت خبرداد و گفت: به زودی در یک 
کنفرانس خبری به بیان مانیفس��ت و جزییات بیشتری از 
این حزب خواهیم پرداخت. بعضی از نمایندگان مجلس به 
صدور این مجوز اعتراض کرده ان��د. خلیل عباس زارع زاده، 
سخنگوی کمیس��یون شوراهای مجلس ش��ورای اسالمی 
درباره صدور مجوز به حزب اتحاد ملت ایران اس��المی که 
به عنوان حزب بدل منحله مشارکت از طرف وزارت کشور 
مج��وز فعالیت اخذ کرده اس��ت،گفت: وزیر کش��ور جهت 
پاس��خگویی به چند مس��اله که مهم ترین آن صدور مجوز 
به این حزب است، در کمیس��یون شوراهای مجلس حضور 
یافت. وی با تاکید ب��ر اینکه هر اقدام علی��ه قانون محکوم 
اس��ت، گفت: اگر اعضای حزب جدید   همان اعضای حزب 
قدیم باش��ند، خالف قانون و اصال تخلف اس��ت و دور زدن 
قانون به حساب می آید. باید با چنین اقداماتی برخورد شود.

همچنین سیدحسین نقوی س��خنگوی کمیسیون امنیت 
ملی مجلس شورای اسالمی با اش��اره به اخذ مجوز فعالیت 
برخی از اعضای موس��س حزب منحله مش��ارکت با عنوان 
جدید ح��زب اتحاد ملت ایران اظهار داش��ت: حزب منحله 
مش��ارکت آثار مخربی را در نظام سیاس��ی و افکار عمومی 
ایجاد کرد و از این روی، احیای این حزب با هر عنوان دیگری 

خالف منافع ملی و مصالح کشور محسوب می شود.

مذاکرات ایران و آمریکا این  بار در 
جاده مخصوص کرج

بار ها و بار ها برخی مس��ووالن صنعت خودروس��ازی ایران 
از شراکت با یک ش��ریک غیرآس��یایی خبر داده بودند. در 
حالی که هیچ گاه این مس��ووالن، از کش��ور این ش��ریک 
نامی نبرده و همه چیز را به آینده مذاکرات دو خودروساز، 
موکول کرده اند که اکنون از آغاز مطالعات امکان س��نجی 
خودروس��ازان آمریکای��ی در ب��ازار ایران خبر می رس��د. 
سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو این خبر را اعالم 
کرده و گفته که برخی خودروسازان آمریکایی، پیغام هایی را 
برای خودروسازان ایرانی فرستاده اند و برخی ها را نیز واسطه 

کرده اند که پای مذاکره با خودروسازان ایرانی بنشینند.
محمدرضا نجفی منش، با بیان اینکه خودروسازان آمریکایی 
رایزنی هایی را با خودروسازان و مسووالن ایرانی برای حضور 
در بازار خودروی ای��ران خبر داد و گف��ت: هر حضوری که 
باعث ارتقای تکنیک و مجهز ش��دن خودروسازان ایرانی به 
تکنولوژی روز شود، بسیار مناس��ب به نظر می رسد و ایران 
از آن استقبال می کند. این در حالی است که قرارداد ها باید 
 به سرمایه گذاری مشترک و صادرات بینجامد. عضو شورای

 سیاس��ت گذاری خودرو افزود: نکاتی در مورد عقد قرارداد 
با خودروسازان آمریکایی حتما لحاظ خواهد شد که نمونه 
آن، منافع ملی، باید در این قرارداد ها لحاظ ش��ود و صنعت 
داخلی باید در یک قرارداد جوینت ونچر »برد � برد«، تولید 
مشترک با خودروساز آمریکایی داشته و بخشی از تولیدات 

را صادر کند.

 نظر رهبر انقالب 
درباره مرضیه افخم

در حاش��یه مراس��م رونمایی از خاطرات سید محمد صدر، 
هادی س��لیمان پور، رییس مرکز آم��وزش و پژوهش های 
بین المللی وزارت امور خارجه در س��خنانی اظهار داشت: 
سال گذش��ته و در جریان برگزاری س��مینار ملی سفرای 
جمهوری اسالمی ایران در کشور دیداری میان سفرا و مقام 
معظم رهبری برگزار شد. بر اساس یک رسم، قبل از حضور 
رهبر معظم انقالب در میان سفرا، ش��ورای مدیران وزارت 
امور خارجه در حیاط پشت حس��ینیه امام خمینی )ره( به 
پیش��واز رهبر معظم انقالب رفتند که در آن دیدار دو اتفاق 
جالب افتاد. نخست اینکه حضرت آقا، خانم مرضیه افخم را 
با اسم خطاب و با گرمی با ایش��ان احوالپرسی کردند و ابراز 
داش��تند از اینکه بانویی با حجاب کامل در محافل خبری، 
دیپلماتیک وارد شده اس��ت، ابراز رضایت دارند و در ادامه 
نیز با چهره ای باز به اس��تقبال و احوالپرسی خاص با آقای 
صدر پرداختند و از آقای ظریف پرسیدند که آقای صدر به 
وزارت خارجه بازگشته است؟ که آقای ظریف پاسخ مثبت 
 دادند و ایشان نیز با مهربانی فرمودند که بسیار اتفاق خوبی 

است.

مالیاتی که از جیب مردم درآمد و به 
جیب دولت نرفت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اصالح ساختارهای 
مالیات��ی در کش��ور گفت: در  ص��ورت اجرای نظ��ام جامع 
مالیاتی، اق��دام بزرگی در سیس��تم مالیاتی کش��ور انجام 
می ش��ود؛ زیرا در حال  حاض��ر به   همان می��زان که مالیات 
پرداخت می شود، فرار مالیاتی نیز وجود دارد. سال هاست 
وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی مشغول پیگیری این 
طرح هستند، خوشبختانه با پیشرفتی که داشتیم حدود ۸0 
درصد کار پیش رفته و با توافقی که بین کمیسیون اقتصادی 
و سازمان امور مالیاتی داشتیم، مقرر شده تا پایان سال 95 
طرح جامع مالیاتی در کش��ور اجرا ش��ود، با این طرح کلیه 
فرارهای مالیاتی مشخص می ش��ود و فقدان اطالعات برای 
شناسایی مودیان مالیاتی به خوبی برطرف و فرارکنندگان 
مالیاتی قابل شناس��ایی خواهند بود. ابراهیم نکو، به سایت 
»نما« می گوید: بر اس��اس گزارش های مرکز پژوهش های 
مجلس و دیوان محاسبات که سال گذشته اعالم کرده عدد 
قابل توجهی از مردم مالیات اخذ ش��ده، این مبلغ به خزانه 
واریز نش��ده و این موضوع به دلیل عدم وجود سامانه نظام 

جامع مالیاتی است.

شنیده ها 

تغییر فرآیند تایید صالحیت 
سرپرستان دانشگاه ها 

تحقق ۷۵ درصد اعتبارات 
عمرانی شاهین شهر و میمه

آین��ده  نشس��ت  کار  دس��تور 
کم��پ دیوی��د ک��ه ب��اراک اوباما 
رییس جمه��ور آمریکا خواس��تار 
برگ��زاری آن در ماه آینده ش��ده 
بود، شامل »دس��تور کاری جامع 
ش��امل هم��ه جنبه ه��ای مرتبط 
ب��ا تواف��ق آین��ده می��ان ایال��ت 
متح��ده آمری��کا و ای��ران درباره 
 برنام��ه هس��ته ای ته��ران خواهد

بحری��ن  بود«.وزیرخارج��ه   
گف��ت: م��ا خواس��تار داش��تن 
ای��ران  ب��ا  خ��وب  روابط��ی 

 هس��تیم؛ ب��ه وی��ژه اینک��ه ای��ران کش��ور همس��ایه
 است.

پایگاه اینترنتی روزنامه رای الیوم چاپ لندن در گزارشی 
به قلم احمد مصری نوش��ت: ش��یخ خالد ب��ن احمد آل 
خلیفه، وزیر خارج��ه بحرین اعالم کرد: نشس��ت آینده 
ی سران کش��ورهای خلیج فارس با باراک اوباما درکمپ 
دیوید، همه زوایا و جنب��ه های توافق آینده هس��ته ای 
 ایران را با توجه با اهمیت بس��یار زیاد آن، بررسی خواهد 

کرد.
دس��تور کار نشس��ت آینده کمپ دیوید که باراک اوباما 
ریی��س جمهور آمری��کا خواس��تار برگ��زاری آن در ماه 
آینده شده بود، شامل »دس��تور کاری جامع شامل همه 
جنبه ه��ای مرتبط با تواف��ق اینده می��ان ایالت متحده 
 آمریکا و ای��ران درباره برنامه هس��ته ای ته��ران خواهد

 بود«.
بر پایه این گزارش، آل خلیفه در اظهاراتی به خبرگزاری 
رس��می بحرین گفت:» منطقه در حال حرکت به سمت 
دوره ای مهم است و ترتیبات نشس��ت آینده چند وقتی 

اس��ت که اعالم ش��ده است.
همچنی��ن این تواف��ق دارای 
زی��ادی  بس��یار   اهمی��ت 

است«.
ب��ه نوش��ته رای الی��وم، وزیر 
خارجه بحری��ن با اش��اره به 
اینک��ه، »ما از ه��ر توافقی که 
به نفع کشورهای خلیج فارس 
و تقویت امنی��ت و ثبات این 
کشورها باش��د و سایه جنگ 
را از سر این کش��ور دور کند، 
اس��تقبال می کنیم«، تصریح 
کرد: »ما خواستار داشتن روابطی خوب با ایران هستیم، 

به ویژه اینکه ایران کشور همسایه است«.
رای الی��وم نوش��ت: کاخ س��فید در هفده��م آوری��ل 
جاری اع��الم کرده بود اوباما در س��یزدهم م��ی آینده از 
س��ران ش��ورای همکاری خلیج ف��ارس در کاخ س��فید 
 و چهارده��م هم��ان م��اه در کم��پ دیوی��د میزبان��ی

 می کند.
 کاخ س��فید در بیانی��ه ای گفت��ه: »ای��ن نشس��ت 
فرصتی ب��رای بح��ث درب��اره راه های تقویت ش��راکت 
 می��ان دو ط��رف وتحکی��م هم��کاری ه��ای امنیت��ی 

است«.
بر پایه این گ��زارش ایران در دوم آوریل جاری در ش��هر 
لوزان س��وئیس، چارچوب توافقی را با کش��ورهای پنج 
به اضافه یک )آمریکا، روس��یه، انگلیس، فرانس��ه، چین، 
وآلم��ان( امضا کرده، ت��ا اینکه دو طرف بر اس��اس آن تا 
پایان ژوئن آینده، درباره جزییات فنی و حقوقی با هدف 
دس��تیابی به توافق نامه نهایی هسته ای، به توافق دست 

یابند.

مع��اون عربی و آفریق��ای وزیر 
ام��ور خارج��ه تاکید ک��رد: ما 
اقدامات و تحرکات عربس��تان 
س��عودی را در قب��ال امنی��ت 
 منطقه به دقت رصد و پیگیری

می کنیم.
للهی��ان  امیرعبدا حس��ین 
مع��اون عرب��ی و آفریق��ای 
وزارت امور خارجه ب��ا ارزیابی 
اق��دام عربس��تان در پذیرش 
آتش بس گف��ت: امنیت یمن 
ب��رای کش��ورهای منطق��ه و 

جمهوری اس��المی ایران حای��ز اهمیت اس��ت. وی 
افزود: عربس��تان اقدام نادرس��ت و خطای راهبردی 
را در آغ��از و تحمی��ل جن��گ به م��ردم یم��ن انجام 
 داد.امیرعبداللهی��ان اضاف��ه ک��رد: عربس��تان بدون

 هیچ گونه دستاوردی فقط با وارد کردن خسارت های 
گسترده به تاسیسات و زیربناهای یمن و کشتن زنان، 
کودکان و مردم بی پناه این کش��ور ش��رایطی فراهم 
کرد ک��ه گروه های تروریس��تی، افراط��ی و تکفیری 
زمینه مس��اعدی برای آینده فعالیت هایشان در یمن 
فراهم می بینند.وی گفت: جمهوی اس��المی ایران به 
ویژه وزیر امور خارجه تالش های جدی،  گس��ترده و 
موثر دیپلماتیک در زمینه برق��راری آتش بس انجام 
دادن��د و بخش های مختل��ف دولت و دس��تگاه های 
ذیربط نیز در این باره در تعامل با دستگاه دیپلماسی 
 اقداماتی برای کمک رس��انی به م��ردم یمن صورت

 دادند.امیرعبداللهی��ان اف��زود: مجموع��ه تالش ها و 
رایزنی های دیپلماتیک ما که جزییات آن را در فرصتی 
دیگر بیان خواهی��م کرد، منجر به وق��وع این اتفاق و 

توقف عملیات نظامی علیه 
یمن ش��د.معاون وزیر امور 
خارجه در پاس��خ به اینکه 
آیا آت��ش ب��س منحصر به 
تالش ه��ای دیپلماتیک ما 
بوده اس��ت، اظهار داشت: 
جمه��وری اس��المی ایران 
یک��ی از طرف های��ی ب��ود 
که نق��ش موث��ر و مهمی 
در برقراری آت��ش بس ایفا 
کرد که جزیی��ات آن را در 
 زمان دیگر اع��الم خواهیم 
کرد. وی درب��اره پیامدهای تجاوز نظامی عربس��تان 
به یمن نیز گفت: عربس��تان با تحمیل جنگ به یمن، 
نه فق��ط امنیت خ��ود را تقویت نکرد؛ بلک��ه تبعات و 
 پیامدهای نامطلوبی برای خ��ود و امنیت منطقه رقم

 زد. امیرعبداللهی��ان اف��زود: از ام��روز ب��رای انتقال 
مجروحان یمن به کشورمان به منظور مداوا و ارسال 
فوری کمک ه��ای دارویی اقدام خواهد ش��د و انتظار 
 داریم مجروحان یمنی به س��رعت به ته��ران منتقل

 ش��وند. وی تاکی��د ک��رد: م��ا امنی��ت منطق��ه را 
امنی��ت جمه��وری اس��المی ای��ران می دانی��م و 
درب��اره اقدامات��ی ک��ه وض��ع را پیچیده کن��د؛ چه 
از س��وی عربس��تان و چ��ه از س��وی ه��ر بازیگ��ر 
 دیگ��ری، ب��ا ق��درت واکن��ش نش��ان خواهی��م 
داد. مع��اون وزی��ر ام��ور خارج��ه همچنی��ن اب��راز 
امی��دواری ک��رد ک��ه گفت وگوه��ای سیاس��ی بین 
گروه های یمنی هر چه س��ریع تر آغاز ش��ود و شاهد 
 بازگش��ت صلح، ثب��ات و آرام��ش به یم��ن و منطقه 

باشیم.

نقش مهم ایران در توقف عملیات نظامیبحرین، خواستار روابطي خوب با ایران است



یادداشت

 بستری 12 بیمار مبتال به اسهال
 و استفراغ در شهرضا

به دنبال انتش��ار اخباری مبنی بر امکان ایجاد نوعی بیماری با منشا 
ویروسی تحت عنوان »ژیگلوزیس« در شهرستان سمیرم و احتمال 
سرایت آن به دیگر مناطق استان؛ از جمله شهرستان شهرضا، معاون 
شبکه بهداشت و درمان این شهرستان گفت: آب آشامیدنی شهرضا 
کامال بهداشتی بوده و جای هیچ گونه نگرانی در این خصوص برای 
مردم شهرستان نیست. حجت اهلل موس��وی افزود: موارد اعزامی به 
بیمارس��تان امیرالمونین )ع( ش��هرضا در خصوص مشاهده عالئم 
بالینی اسهال و استفراغ درمان شده و موارد مشابه در حال افزایش 
نیستند. معاون شبکه بهداشت و درمان شهرضا تصریح کرد: هرگونه 
تغییری در روند پذیرش بیماران، کامال تح��ت کنترل بوده و از این 
نظر جای هیچ گونه نگرانی نیست. موسوی گفت: از 12 مورد بیمار 
مبتال به اسهال و استفراغ بستری ش��ده در بیمارستان امیرالمونین 
)ع( شهرضا چهار نفر مربوط به شهرستان سمیرم، چهار نفر مربوط 
به شهرستان دهاقان و چهار نفر مربوط به شهرضا بوده اند که درمان 

شدند.

دانش آموزان،  نخستین گروه هدف 
سالمت دهان و دندان

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: دانش آموزان نخستین 
گروه هدف س��المت دهان و دندان در اصفهان هستند.  غالمرضا 
اصغری در جمع دانش آموزان و مسووالن آموزش و پرورش اظهار 
داشت: سالمت دهان و دندان از جمله برنامه های در دست اجرای 

حوزه بهداشت و درمان استان است.
وی اظهار داش��ت: در این برنام��ه دانش آموزان به عن��وان اولین 
گروه های هدف مورد نظر قرار گرفته اند، همچنین دادن مکمل های 

غذایی به مدارس نیز از دیگر برنامه های در دست اجرا است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: یکی از عناوین 
هفته، س��المت ایمنی غذا اس��ت که مصرف غذای س��الم یکی از 
ضروریات مهم زندگی س��الم اس��ت. وی افزود: در حال حاضر که 
فصل گرما پیش روست، توجه ویژه به سالمت غذا تاثیر زیادی بر 
سالمت افراد دارد و رعایت نکردن آن باعث بیماری های مختلف از 
جمله بیماری های گوارشی، سوء هاضمه، دل درد و غیره می شود.

اصغری ادامه داد: از جمله راهکاره��ای مهمی که در مصرف مواد 
غذایی بایستی توجه کنند، می توان به شستن و ضد عفونی کردن 
میوه و سبزیجات، اس��تفاده از آب آشامیدنی س��الم، اطمینان از 
سالم و بهداشتی بودن مواد غذایی مصرفی در رستوران ها و اغذیه 
فروشی ها، رعایت درست نگه داشتن مواد غذایی در منزل و پرهیز 

از مصرف مواد غذایی مانده و مشکوک به آلودگی اشاره کرد.
وی رعایت م��وارد بهداش��تی را یکی از مهمتری��ن راه های حفظ 
س��المتی عنوان ک��رد و گف��ت: هرچند ک��ه تمامی بازرس��ین و 
کارشناسان بهداش��تی ما با نظارت ها و بازرس��ی های مستمر در 
راستای تولید و عرضه محصوالت سالم به مردم تالش می کنند و 
با خاطیان نیز به ش��دت برخورد می کنند، ولی بایستی این نکته 
را مد نظر قرار دهیم که افراد نیز مراقب س��المتی خود باشند و در 
انتخاب و مصرف مواد غذایی س��الم جهت حفظ س��المتی خود و 

خانواده دقت کنند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، همکاری  تمام حوزه ها را در 
ارتقای سیستم بهداشت و درمان بسیار موثر قلمداد و اعالم کرد: 
با ارتباط و همکاری های بین بخشی و افزایش سیستم های نظارتی 
و همچنین فرهنگ س��ازی مردم در مصرف غذاهای سالم، شاهد 

سالمت یکایک همه مردم باشیم. 

برگزاری همایش ملی گردشگری 
محله های اصفهان 

همایش ملی گردشگری محله های اصفهان و ارتقای هویت شهری 
به همت سازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان و همکاری 
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد نجف آباد و جهاد دانش��گاهی واحد 
اصفهان در س��الن اجتماعات کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان 
برگزار می شود. سرپرس��ت معاونت پژوهش��ی جهاد دانش��گاهی 
واحد اصفهان گفت: این دس��ت همایش ه��ا و گردهمایی ها نقطه 
عطفی جهت تغییر دیدگاه مسووالن جامعه به مبحث گردشگری 
است.مهدی ژیانپور گفت: همزمان با برپایی هفته های گردشگری 
محالت اصفهان، همایش ملی آن با اعالم فراخوانی از سوی کمیته 
گردشگری شهرداری اصفهان با شش محور با موضوعات محله های 
ش��هری اصفهان و فرصت های گردش��گری، محله، گردشگری و 
فرهنگ عامه، ابعاد اجتماعی، فرهنگی، مدیریت شهری، کالبدی 
و محیطی و ابعاد اقتصادی آغاز به کار کرد که طبق آن تمامی افراد 
صاحب نظر و اندیشمندان از سراسر کش��ور می توانستند مقاالت 
علمی خود را درباره موضوع گردشگری محالت اصفهان به دبیرخانه 
این کمیته ارسال کنند.وی ضمن اعالم داوری مقاالت افزود: پس 
از داوری مقاالت ارسالی، عالوه بر چاپ مقاالت در کتاب همایش،  
هش��ت عنوان مقاله جهت ارائه در روز اختتامی��ه همایش انتخاب 
شد. سرپرست معاونت پژوهشی، ضمن اعالم خبر از  تشکیل گروه 
مطالعاتی گردشگری منطقه ایی در جهاد دانشگاهی واحد اصفهان 
از اواخر س��ال 93 اضافه کرد: با توجه به نیاز شهر اصفهان در حوزه 
گردشگری، این نهاد تصمیم به تش��کیل گروه مطالعاتی در حوزه 

گردشگری در کنار گروه مطالعات شهری خودکرده است. 

 پایان مطالعات طرح 
دولتخانه صفوی تا مهر 94 

مدیر پ��روژه دولتخانه صفوی گف��ت: ف��از مطالعاتی طرح 
دولتخانه صفوی در حال انجام است و تا مهرماه سال جاری به 
اتمام می رسد. لیال پهلوان زاده با اعالم این مطلب افزود: یکی 
از کارهای ارزشمندی که طی این سال ها انجام گرفته احیای 
دولتخانه صفوی است که در برنامه اصفهان 9۵ نیز قرار گرفته 
است. وی با اشاره به اینکه دولتخانه صفوی از دروازه طوقچی 
شروع و به سی و سه پل می رسد و یکی از نقاط کنونی محور 
تاریخی فرهنگی شهر اصفهان محسوب می شود، تصریح کرد: 
احیاي بافت تاریخي و محور چهارباغ به عنوان محور دولتخانه 

صفویه در دستورکار شهرداري قرار دارد.
این کارشناس سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه ف��از مطالعاتی طرح دولتخان��ه صفوی در حال 
انجام است و تا مهرماه س��ال جاری به اتمام می رسد، گفت: 
پس از اتمام مطالعات این طرح، مش��خص می ش��ود که در 
کدام محدوده آن می توان از تردد خودروها جلوگیری کرد. 
وی اضافه کرد: تامی��ن اطالعات در م��ورد بناهای تاریخی 
بسیار سخت و دش��وار اس��ت؛ از این رو در صدد راه اندازی 
س��ایتی برآمده ایم تا با کتابخانه های دنیا مرتبط باشیم و از 
این طریق اطالعات موجود را ارایه و اطالعات گسترده تری 

کسب نماییم.
پهل��وان زاده یادآور ش��د: این س��ایت به دو زبان فارس��ی و 
انگلیسی طراحی شده اس��ت. وی اظهارداشت: طرح دولت 
خانه صفوی از جمله طرح هایی اس��ت که س��ازمان میراث 
فرهنگی و گردش��گری هم باید به آن توجه بیشتری کند تا 

موقعیت گردشگری این محدوده خدشه دار نشود. 

 اعالم اولین فراخوان مهندسان 
معمار و طراح

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان، از مهندسان 
معمار و طراح واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی شهرداری 
اصفهان، معاون شهرس��ازی و معماری شهرداری اصفهان با 
بیان این خبر گفت: در راس��تای برون س��پاری و مشارکت 
حرفه مندان در امور شهرسازی و به منظور کنترل طرح نمای 
ساختمان های در حال احداث معاونت شهرسازی و معماری 
از مهندسان معمار و طراح واجد ش��رایط جهت عضویت در 
کارگروه سیما و منظر شهری مناطق 1۵ گانه دعوت به عمل 
می آورد. جمشید نورصالحی افزود: متقاضیان جهت کسب 
اطالعات بیش��تر و تکمیل ف��رم ثبت نام به س��ایت معاونت 
.shahrsazi شهرس��ازی و معماری ب��ه آدرس اینترنت��ی 

isfahan.ir بخش نما و سیمای شهری مراجعهکنند. 
گفتنی اس��ت؛ متقاضیان از یک الی پانزدهم اردیبهشت ماه 

فرصت دارند در سایت مورد نظر ثبت نام کنند.  
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فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان از 
اجرای طرح ویژه حص��ه برای رفع 
 مش��کالت امنیتی ای��ن منطقه از

 1۵ اردیبهشت ماه خبر داد. سردار عبدالرضا آقاخانی، با 
 اش��اره به اجرای طرح نوروزی پلیس از 28 اس��فند 93 تا

 1۵ فروردین سال 94 اظهار داشت: با توجه به اجرای طرح 
موفقیت آمیز ایستگاه های سالمت در سطح استان اصفهان 
با کاهش 32 درصدی تلفات جاده ای در نوروز 94 نسبت به 

نوروز سال گذشته روبرو شدیم.
وی افزود: با توجه به تردد 13 میلیون مس��افر در س��طح 
جاده ه��ای اس��تان و راه  اندازی 40 ایس��تگاه س��المت، 
مس��افران نوروزی رضایتمندی خوبی نسبت به فعالیت 

تمام ارگان  های فعال در ستاد تسهیالت سفر داشتند. 
فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان با اشاره به کاهش چهار 
درص��دی مجموع س��رقت ها و کاهش هش��ت  درصدی 
جرایم خشن استان در سال گذشته نس��بت به سال 92 
اظهار داشت: در این راس��تا مقابله و پیش��گیری از انواع 
سرقت ها،یکی از ویژه برنامه های نیروی انتظامی استان در 

سال جدید خواهد بود.
وی با بیان اینکه برنامه ریزی های صورت گرفته در س��ال 
 گذش��ته برای کاه��ش و پیش��گیری از وقوع س��رقت ها

 10 درصد بوده و تنها هشت درصد آن محقق شده است، 
افزود: در این راستا باید یادآور شوم که کمبود تجهیزات و 
امکانات این موفقیت را از نیروی انتظامی استان دور کرد و 

امیدواریم در سال جاری این امر محقق شود.
سردار آقاخانی، مقابله با جرائم خشن را از دیگر اولویت های 
استان اصفهان در س��ال جاری دانست و اظهار داشت: در 

راس��تای مبارزه با مواد مخدر افزایش کش��فیات و مقابله 
با قاچاق کاال را در دس��تور کار خود ق��رار داده ایم که در 
فروردین ماه س��ال جاری 80 درصد کشف مواد مخدر را 

داشته ایم.
فرمانده انتظامی استان اصفهان، توزیع و مصرف مواد مخدر 
در محالت را بزرگ ترین دغدغه مردم دانست و گفت: در 
این راس��تا در نظر داریم با اجتماعی کردن مبارزه با مواد 
مخدر و استفاده از ظرفیت های مردمی با همکاری دستگاه 

قضایی این معضل را در محالت ساماندهی کنیم.
وی با اش��اره به جداس��ازی فعالیت  فوریت های پلیس از 
کالنتری ها ادام��ه داد: تاکنون در 6 کالنت��ری این طرح 
اجرا شده و به زودی در تمام کالنتری ها این طرح اجرایی 

خواهد شد.
سردار  آقاخانی در ادامه با اش��اره به راه اندازی 4 ایستگاه 
پلیس راه در س��طح اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: این 
ایستگاه ها در مس��یر اصفهان – تهران، اصفهان – شیراز، 
شرق اصفهان و سه راهی محمد آباد و نیک آباد راه اندازی 

خواهند شد.
وی با اشاره به اجرای طرح سالمت ادارای در مراکز نیروی 
انتظامی استان اصفهان افزود: سال گذشته نمره سالمت 
اداری نیروهای انتظامی استان 7/7 بوده است و برنامه ما 
این است که در س��ال جاری آن را به نمره 10 ارتقا دهیم. 
فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به تربیت بیش از 
1۵00 حافظ قرآن در بدنه نیروی انتظامی استان اصفهان 
اظهار داشت: در این راستا استان اصفهان پس از مازندران 

رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.
وی پاکسازی محالت از اراذل و اوباش، مزاحمین خیابانی 

و معتادین ولگرد را از برنامه های سال 94 دانست و افزود: 
تقویت و ساماندهی گلوگاه ها برای جلوگیری از ورود مواد 
مخدر و هرگونه قاچاق دیگر نیز از برنامه های در دس��تور 
کار است. س��ردار آقاخانی در خصوص نصب دوربین های 
کنترل ترافیک در سطح شهر اصفهان نیز گفت: قرار بود 
تا پایان سال گذشته 400 دوربین در سطح شهر اصفهان 

نصب شود که به دلیل مشکالتی هنوز نصب نشده است.
وی با اش��اره به برنامه  نیرو انتظام��ی در خصوص کاهش 
تصادفات نیز اظهار داش��ت: کاه��ش 1۵ درصدی تلفات 
جاده ای استان در دس��تور کار قرار گرفته است. فرمانده 
انتظامی استان اصفهان با اشاره به فعالیت 67 دفتر پلیس 
10+ در استان اصفهان افزود: در س��ال جاری تعداد این 

دفاتر بر اساس نیاز افزایش خواهد یافت. 
فرمانده انتظامی استان اصفهان تاکید کرد: طرح انضباط 
ماندگار از جمله برنامه های پلیس در سال جاری در ارتباط 
با کارکنان نیروی انتظامی اس��ت که بر اس��اس آن افراد 
موظف به حفظ انظباط در زمینه ظاهر، داشتن تجهیزات 

کامل و غیره خواهند بود.
وی همچنین با اشاره به گسترش طرح پلیس افتخاری در 
اصفهان گفت: در سال گذش��ته یک هزار پلیس افتخاری 
در اصفهان به کار گرفته شدند و همکاری و کمک موثری 
در فعالیت های مختلف پلیس داشتند. آقاخانی با اشاره به 
در پیش رو داشتن دو انتخابات در سال جاری و موقعیت 
حساس اس��تان اصفهان در این زمینه افزود: از آغاز سال 
ج��اری آموزش های الزم ب��رای س��اماندهی و نظارت بر 
فعالیت های انتخابی در دستور کار نیروی انتظامی استان 

اصفهان قرار گرفته است.
برقراری 130 هزار تماس در فروردین ماه با پلیس 110

وی با اش��اره به اینکه در فروردین ماه  130 هزار تماس با 
110 انجام شده است، گفت: از این تعداد، حدود 80 هزار 
مورد عملیاتی ش��دند. فرمانده انتظامی استان اصفهان از 
انهدام باند س��رقت درون اتومبیل با بیش از 1000 مورد 
س��رقت از داخل خودروها خبر داد و گفت: این سرقت ها 
توسط سه نفر انجام می شده است و با احتساب مالخرها 
 تعداد افراد دس��تگیر ش��ده در این ارتباط ب��ه هفت نفر

 می رسد. 
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 79 درصد از شکایات 
مربوط به نزاع به صلح و س��ازش انجامی��د، تاکید کرد: به 
طور کلی حوصله و طاقت مردم در مواجهه با س��ختی ها 
کاهش یافته و فش��ارهای اجتماعی و اقتص��ادی در این 

زمینه موثر است. 
س��ردار آقاخانی در ادامه در پاس��خ پرسش��ی در ارتباط 
با  چرایی ع��دم ارائه خدم��ات امنیتی ب��ه منطقه حصه 
اصفهان طی یک س��ال گذش��ته، گفت: حضور کیوسک 
نیروی انتظامی در این منطقه جرایم را پنهان کرده بود؛ اما 
برای رفع مشکالت این منطقه طرح ویژه حصه را مدنظر 

داریم که از 1۵ اردیبهشت ماه اجرایی خواهد شد.

یادداشت

اخبار شهردار

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
مسوولین بهداش��ت و درمان اس��تان اصفهان در تکاپوی 
برنامه ریزی برای هفته س��المت بودند که خبر از ش��یوع 
یک بیماری ویروس��ی در چندین شهرس��تان اس��تان به 
گوش رسید، خبری که هفته سالمت در اصفهان را تحت 
الشعاع خود قرار داده و هنوز پرونده آن باز است.  فروردین 
ماه بود که خبر رس��ید در بیمارس��تان »سیدالش��هداء« 
شهرس��تان س��میرم تعدادی بیم��ار با عالئمی مش��ابه 
بستری ش��ده اند، بررس��ی های اولیه از س��وی پزشکان 
انجام شد، تش��خیص بیماری به نام »ش��یکلوزیس« بود، 
 بیماری با عالئم اسهال و استفراغ ش��دید همراه با خون. 
شایعات آغاز ش��د و هر لحظه خبری از این اتفاق به گوش 
رسید. در میان مردم زبان به زبان و در فضای مجازی دست 
به دست ش��د، »آب اصفهان آلوده اس��ت«، شایعه ای که 
با گذش��ت زمان فضا را ملتهب تر می کرد، و حاال در فکر 
 بیش��تر مردم، »نکند ما هم به این بیماری مبتال شویم.«

رییس شبکه بهداشت شهرستان سمیرم که گویی شایعات 
را شنیده اس��ت، به گفتگو با رس��انه ها می پردازد. دکتر 
حسین خاکباز می گوید: با توجه به شیوع بیماری اسهال 
و اس��تفراغ از صبح روز یکش��نبه در بین مردم و شایعات 
 مبنی بر آلوده بودن آب ای��ن موضوع را تکذیب می کنیم.

یک روز از این اتفاق می گذرد و حاال آمار مراجعه کنندگان 
به بیمارس��تان سیدالشهدا شهرستان س��میرم با عالئم 
بیماری »شیگلوزیس« به بیش از 100 نفر رسیده است، 
از طرفی نگرانی ها در نزد مس��وولین بهداش��ت و درمان 
س��میرم و مردم این شهرس��تان افزایش پیدا کرده است. 
خاکبار که این بار خطر شیوع یک بیماری ویروسی را در 
شهرستان بیشتر احساس می کند، می گوید : تیم معاونت 
درمان اس��تان برای بررس��ی بیش تر بیماری و تشخیص 
نهایی در حال اعزام به س��میرم اس��ت. خاکب��از در ادامه 
از مردم س��میرم درخواس��ت می کند از مص��رف هرگونه 
آب آش��امیدنی و غیر بهداش��تی همچنین س��بزیجات، 
 کاهو و غذاهای غیر بهداشتی به ش��دت خودداری کنند.

اهمیت مس��اله تا جایی اس��ت که محمد حسین نصرتی، 
فرماندار س��میرم ب��ه گفتگو با رس��انه ها در ای��ن زمینه 
می پردازد. وی می گوید: هیچ نگرانی در مورد بیماری شایع 
شده چند روز اخیر وجود ندارد و تمام شرایط تحت کنترل 

 است و این بیماری یک »ویروس ساده التهاب روده« است.
نصرت��ی ادام��ه می دهد: هی��چ ی��ک از این بیم��اری ها 
صحت نداش��ته و تنها یک ویروس س��اده الته��اب روده 
باعث بروز این بیماری ش��ده اس��ت و اعالم این شایعات 
باعث ب��ه مخاط��ره افت��ادن امنی��ت روانی ش��هروندان 
ش��ده اس��ت.  فرماندار س��میرم می گوید: موارد مش��ابه 
در شهرس��تان های ش��هرضا، دهاقان و اصفهان گزارش 
 ش��ده اس��ت که هیچ انع��کاس خبری نداش��ته اس��ت.
این ادع��ای نصرت��ی را ب��ا فاصله ی��ک روز؛ یعن��ی اول 
اردیبهش��ت ماه،حجت اهلل تنهای��ی، ریی��س ش��بکه 
بهداش��ت و درمان ش��هرضا تاکید می کن��د و می گوید: 
موارد مح��دود ناش��ی از اس��هال و اس��تفراغ ارجاعی به 
بیمارس��تان امیرالمومنین ش��هرضا مداوا ش��ده و جای 
نگرانی نیس��ت. برای پیگی��ری وضعیت ای��ن بیماری در 
شهرس��تان اصفهان، س��ری به یکی از آزمایش��گاه های 
مرکز ش��هر زدیم، در گفتگویی که با سوپروایزر این مرکز 

آزمایشگاهی داشتیم، مطلع شدیم که بیش از ۵ نفر با این 
 عالئم برای انجام آزمایشات به این مرکز مراجعه کرده اند. 
سوپروایزر این مرکز آزمایش��گاهی به ما در خصوص این 
بیماری می گوید: از اف��راد مراجعه کننده تس��ت مدفوع 
 گرفته ش��ده اس��ت و نتیجه آن هنوز مش��خص نیست. 
در این میان نباید از نقش فضای مجازی در اطالع رسانی 
و البته ش��ایعه پراکنی! گذش��ت. علیرغم اعالم مسووالن 
بهداش��ت و درمان شهرستان سمیرم و ش��هرضا مبنی بر 
س��الم بودن آب، باز هم ش��اهد اطالعیه هایی در فضای 
مجازی بودیم. »سالم دوس��تان اصفهانی، آب شهرکرد و 
اصفهان به انگل کشنده آلوده شده است و کشته داده،آب را 
حتما بجوشانید و بعد بخورید، امروز در بیمارستان جلسه 
بوده و اعالم کرده اند، آب آلوده به انگل آمیب عامل اسهال 

خونی شدید...«.
 این ش��ایعه درحال��ی در میان م��ردم و فض��ای مجازی 
می چرخ��د ک��ه غالمرض��ا اصغ��ری، ریی��س دانش��گاه 
علوم پزش��کی اصفه��ان ب��ا نادرس��ت خوان��دن برخی 
ش��ایعات در م��ورد آلودگ��ی آب اصفه��ان می گوی��د: 
بیم��اری ت��ب و اس��هال ش��ایع ش��ده در تع��دادی از 
 شهرس��تان ه��ای اس��تان، نوع��ی »بیم��اری فص��ل

 گرماست.«

هفتمین نمایش��گاه بین المللی گردش��گری، صنایع و تجهیزات وابس��ته با حضور مهمانان داخلی و خارجی و با مشارکت بیش از 
60 مشارکت کننده در محل نمایش��گاه های بین المللی استان اصفهان گش��ایش یافت. حضور مهمان هایی از کشورهای ویتنام، 
اندونزی، تاجیکستان، ارمنستان، مالزی و روسیه در روز نخست نمایشگاه مشهود بود.  مقارن شدن برپایی این نمایشگاه با فصل اوج 
گردشگری اصفهان؛ یعنی اردیبهشت ماه، هم زمانی با هفته نکوداشت اصفهان و همچنین جاری بودن آب در زاینده رود و جوار پل 
 شهرستان، این نمایشگاه را به نمادی کامل از ظرفیت های گردشگری اصفهان تبدیل کرده است. در این نمایشگاه انواع خدمات و

 زیرگروه های صنعت گردشگری شامل دفاتر خدمات مس��افرتی، آژانس ها، هتل ها، ارایه دهندگان خدمات مربوط به هتل داری 
نظیر خودروهای تشریفاتی و تجهیزات نظافت هتل، اتحادیه هتل داران، ارایه دهندگان خوراک های سنتی و محلی، انواع صنایع 
دستی، نشریات تخصصی حوزه گردشگری، انجمن ها، شرکت های هواپیمایی، خطوط هوایی، شرکت های سرمایه گذاری حوزه 
گردشگری، مراکز توریسم درمانی، مراکز اقامتی ویژه، ارایه دهندگان ماشین های ویژه کاروان های گردشگری، کمیته گردشگری 
سازمان فرهنگی-تفریحی شهرداری اصفهان با پروژه »اتوبوس گردشگری اصفهان«، شرکت های خدمات مسافرتی و جهانگردی، 

مراکز ارایه دهنده سفر کارت، موسسات آموزشی ویژه راهنمایان تور، شرکت های سرمایه گذاری صنعت گردشگری، سیتی سنتر 
غرب اصفهان، بزرگ ترین دهکده المپیک کشور در زمینه توریسم ورزشی و مجتمع های گردشگری حضور دارند. حضور سفارت 
ویتنام، سفارت مالزی و سرکنسولگری کشور روسیه، حضور مستقیم نماینده خط هوایی ایرفلوت روسیه، کارگزار رسمی سفارت 
ارمنستان، مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی استان در زمینه توریسم هوایی، بیمارستان سعدی و مرکز باروری و ناباروری اصفهان 
در زمینه توریسم سالمت و هیات ورزش های همگانی استان اصفهان در شاخه توریسم ورزشی؛ از جمله نقاط قوت این نمایشگاه 
 اس��ت. در بخش صنایع دس��تی برپایی 32 غرفه مربوط به صنایع دستی اس��تان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری است. 
هتل های سنتی و سفره خانه ها، هتل صخره ای به عنوان شگفت انگیزترین هتل ایران، هتل کویری و سایت های کویرگردی نیز از 

دیگر غرفه های جذاب این نمایشگاه هستند. 
هفتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری، صنایع و تجهیزات وابسته از یکم تا پنجم  اردیبهشت ماه طی ساعات بازدید 16 الی 22 در 

محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان دایر است. 

آزمون سخت سیستم بهداشت استان در هفته سالمت

آب ، متهم ردیف اول

گشایش نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری  

هفته نکو داشت اصفهان در باغ گلها         

س: ایمنا
]عک

فرمانده انتظامی استان 
اصفهان خبر داد؛

کاهش 8 درصدی جرایم خشن

گروه 
جامعه 



يادداشت

گشتی در اخبار

 بهره برداری از فاز 13 پارس جنوبی
 در سال آينده

مجری ف��از ١٣ پارس جنوبی گفت: هم اکن��ون بخش دریایی 
فاز ١٣ با اولویت بیش��تری در حال ساخت اس��ت و براساس 
برنامه ریزی انجام ش��ده، بخش��ی از این فاز تا س��ال آینده به 

بهره برداری می رسد.
پیام معتمد، با اش��اره به پیش��رفت فیزیکی 7٣/64 درصدی 
فاز ١٣، اظهار داش��ت: عملیات نصب آخری��ن جکت فاز ١٣ 

پارس جنوبی تا هفته آینده ادامه دارد.
مجری فاز ١٣ پارس جنوبی افزود: عملیات نصب در این جکت 
به پایان رسیده؛ اما به دلیل بدی آب وهوا، عملیات شمع کوبی 
در این جکت به صورت نیمه کاره از پارسال تاکنون باقی مانده 

است.
وی افزود: این سازه دریایی به وزن  یک هزار و ٩٩٥ تن و ارتفاع 
بی��ش از 7٢ متر توس��ط متخصصان داخلی ش��رکت صنایع 
دریایی ایران )صدرا(، در جزیره صدرا مستقر در استان بوشهر 

ساخته شده است.
مجری فاز ١٣ پارس جنوبی با بیان این که براساس برنامه ریزی 
صورت گرفته بخشی از این فاز تا س��ال آینده به بهره برداری 
می رس��د، گفت: هم اکنون بخ��ش دریایی این ف��از با اولویت 

بیشتری در حال ساخت است.
براساس برنامه در طرح توس��عه فاز ١٣ حفاری ٣٨ حلقه چاه 
تولیدی در نظر گرفته شده است؛ به گونه ای که اکنون پیشرفت 
بخش حفاری آن به بیش از ٥٠ درصد رسیده است. این طرح 
گازی شامل دو بخش خشکی و فراساحل توسط کنسرسیومی 
متش��کل از ش��رکت های پتروپایدار ایرانیان، صدرا و مپنا به 

صورت قرارداد EPC در حال اجراست.
در اولین روز س��ال ٩4 نیز یک فروند کشتی تجاری بحرینی 
به پایه س��کوی فاز ١٣ پارس جنوبی برخورد کرد که با اتخاذ 

اقدامانی ایمنی، مشکلی در این فاز ایجاد نشد.
هم اکنون ش��رکت پترو پایدار ایرانیان، مپنا و صدرا مهمترین 

پیمانکاران طرح توسعه این فاز مشترک گازی هستند.
هدف از ط��رح توس��عه ف��از ١٣ پارس جنوبی تولی��د روزانه 
٥٠میلیون مترمکعب گاز طبیعی شیرین شده، ٨٠ هزار بشکه 
میعانات گازی، 4٠٠ تن گوگرد، س��االنه ١/١میلیون تن گاز 
مایع و یک میلیون تن گاز اتان به منظور تامین خوراک صنایع 

پتروشیمی است.
میدان گازی پارس جنوبی با مس��احت ٣7٠٠ کیلومتر مربع 
در ١٥٠کیلومتری جن��وب غربی بندر عس��لویه در آب های 
خلیج فارس و بر روی خط مرزی مشترک ایران و قطر قرار دارد.

 واکنش تهران
 به قرارداد جديدگازی قطر

معاون وزیر نفت با بیان اینکه فعال لغو یا جریمه گازی پاکستان 
به دلیل تاخیر در واردات گاز ایران مطرح نیس��ت، نس��بت به 

قرارداد جدید گازی بین پاکستان و قطر واکنش نشان داد.
همزمان با امضای این قرارداد جدید خرید گاز از قطر، پاکستان 
برای افزایش واردات گاز طبیعی از قطر، ساخت یک خط لوله 
از بندر گوادر تا نواب شاه را با یک ش��رکت چینی امضا کرده 
اس��ت که با تکمیل این خط لوله امکان افزایش واردات گاز از 

قطر فراهم خواهد شد.
به عبارت دیگر، در حالی پاکستانی ها به بهانه تحریم از احداث 
خطوط لوله واردات گاز از ایران طفره می روند که منابع مالی 
قابل توجهی را صرف تجهیز پایانه واردات ال.ان.جی و ساخت 

خطوط لوله توزیع و انتقال گاز وارداتی از قطر کرده اند.
براساس گزارش های منتشر شده توسط رسانه های پاکستانی، 
دولت اس��الم آباد به دنبال واردات روزان��ه ٢٠٠ میلیون فوت 
مکعب گاز به ص��ورت ال.ان.جی از قطر اس��ت و در نظر دارد 
حجم واردات خ��ود را ب��ه 4٠٠ میلیون فوت مکع��ب در روز 

افزایش دهد.
همزمان با آغاز واردات گاز قطر توسط پاکستانی ها وزارت نفت 
ایران نس��بت به امضای این قرارداد جدید گازی بین دوحه - 

اسالم آباد واکنش نشان داده است.
امیرحس��ین زمانی نیا،  با رد هرگونه مذاکراه ای��ران به چین 
و روس��یه به منظور احداث خطوط لوله انتق��ال گاز در خاک 
کشور، گفت: هم اکنون ساخت خطوط لوله انتقال گاز ایران به 

پاکستان در مراحل پایانی کار قرا دارد.
معاون امور بین المل��ل وزیر نفت همچنین ب��ا تاکید بر اینکه 
پیشنهاد گازی ایران به چین برای مشارکت در خطوط لوله گاز 
پاکس��تان صحت ندارد، تصریح کرد: در شرایط فعلی ایران به 

اندازه کافی مشتری برای صادرات گاز در اختیار دارد.
این دپیلمات وزرات امور خارجه با تاکی��د بر اینکه امیدواریم 
پاکستانی ها هم به تعهد خود عمل کنند و از ایران گاز دریافت 
کنند، اظهار داش��ت: دریافت گاز ایران از س��وی پاکس��تان 
برای رشد و توسعه آنها هم ضروری اس��ت. از سوی دیگر گاز 
محصولی نیس��ت که روی دس��ت ایران بماند و مشتری های 

زیادی برای گاز داریم.
زمانی نیا با بیان اینکه هم اکنون همه کشورهای جنوبی حاشیه 
خلیج فارس مشتری گاز ایران هستند و مذاکرات با آنها برای 
صادرات گاز ادامه دارد، تبیین کرد: درس��ت اس��ت مشتریان 
گاز ایران زیاد هس��تند؛ اما خ��ط لوله هفتم ب��رای انتقال گاز 
به پاکستان تعریف شده اس��ت؛ اگرچه می توان استفاده های 
دیگری از این خط لوله ک��رد، ولی این خط لول��ه در بدترین 
ش��رایط مالی و در دوران اوج تحریم ها س��اخته شده است و 
انتظار این است که گاز ایران هر چه سریعتر به این کشور برود.
معاون وزیر نف��ت همچنین درباره احتمال فس��خ قرارداد و یا 
جریمه گازی پاکستان توسط ایران هم توضیح داد: امیدواریم 
پاکس��تان به تعهداتش عمل کند و در جهت رش��د و توسعه 
کش��ور خود این قدم مهم را بردارد؛ ولی در هر صورت بین دو 
کشور قرارداد معتبری وجود دارد که پیش بینی های الزم در 

آن دیده شده است.
این مقام مس��وول با یادآوری اینکه ایران قصد فسخ قرارداد و 
یا جریمه گازی پاکس��تان را ندارد، گفت: تاکنون مذاکراتی با 

پاکستان بریا فسخ قرارداد مشترک گازی انجام نشده است.
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در سال ٩٢ و آن هم در ایام رسیدگی به پرونده کرسنت در الهه 
و درست هنگامی که قرار بود با شهادت در دادگاه گره کور این 
پرونده عیله ایران را باز کند،خبر ناپدید ش��دنش همه را شوکه 

کرد. او عباس یزدان پناه است.
به گزارش زاینده رود و ب��ه نقل از خبرگزاری تس��نیم، عباس 
یزدان پناه یزدی یک ایرانی تبعه انگلیس اس��ت که با انتش��ار 
خبر ربوده شدن و بعد کشته شدنش و بار دیگر زخمی شدنش، 
افکار عمومی را  متوجه فضای مخوف باندهای بزرگ مفاس��د و 
تبهکاران کالن اقتصادی کرد. پیش از این رسانه های جهان، او را  
جعبه سیاه مافیای اقتصادی در ایران توصیف می کردند و هنوز 
هم معتقدند که او  حلقه مفقوده بسیاری از پرونده های پیچیده 
رش��وه خواری و فس��اد، به خصوص در حوزه نفتی است. با این 
اوصاف، در سال ٩٢ و آن هم در ایام رسیدگی به پرونده کرسنت 
در الهه و درست هنگامی که قرار بود با شهادت در دادگاه، گره 
کور این پرونده عیله ایران را باز کند، خبر ناپدید ش��دنش همه 
را ش��وکه کرد. هرچند، حداقل همسرش پس از ماه ها جستجو 
معتقد است که عباس یزدان پناه کشته شده است.حال یک سال 
است که به شدت ذهن ها را درگیر کرده است؛ چه کسی از کشته 

شدن عباس یزدان پناه سود می برد؟
عباس یزدان پن��اه یزدی، فرزند افراس��یاب متول��د ١٣4٨ در 
شهرستان س��یرجان، از سالهای دبیرس��تان و دانشگاه یکی از 
نزدیک ترین افراد به مهدی هاش��می بوده و همیشه نامش در 
کنار  مهدی هاشمی آمده اس��ت. یزدان پناه خود می گوید: »ما 
دوس��تی خیلی عمیقی در راهنمایی و دبیرس��تان داشتم. من 
دانشکده فنی مخابرات قبول شدم، رتبه خوبی آورده بودم و باز 
از دست تقدیر و قضا مهدی هم در همین رشته قبول شد و ما در 

یک رشته و دانشکده و دانشگاه با هم همکالس بودیم«.
عباس یزدان پناه در سال 7٩ به نیابت از مهدی هاشمی، شرکتی 
به نام جبل را تاسیس می کند.  او خود در این باره می گوید: »در 
اوایل ١٣7٠ ی��ک روز مهدی و آقای صداق��ت آمدند منزل ما، 
و به من گفتند شرکتی به اسم ش��رکت »جبل« تاسیس شده 
با عده ای س��هام دار که تو مدیرعامل و س��هام دار آنجا هستی. 
اینطور که من بعدها مطلع ش��دم، این ش��رکت جبل شرکتی 
بود که با ش��راکت مهدی، مصطفی داودی و  عباس صداقت به 
عنوان شرکای ایرانی تشکیل شده بود و یک سرمایه گذار عرب 

خارجی، به نام آقای شیخ حسن عنایی. اینها مشترکاً  شرکت ها 
و حساب های بانکی را در خارج از کش��ور تشکیل داده بودند و 
چون احتیاج به یک شرکت هم در داخل کشور داشتند، شرکت 
جبل را تاس��یس کردند و هرکدام نماینده ای در این ش��رکت 
مشخص کردند که من، نماینده از طرف مهدی]هاشمی[ بودم 
و عب��اس صداقت و مصطف��ی داودی زاده هم برادران ش��ان را 
گذاشته بودند.« از شواهد امر پیداس��ت که تالش برای تنظیم 
قرار دادهای بزرگی میان شرکت های چند ملتی با ایران و اخذ 

پورسانت بزرگترین کسب و کار شرکت جبل بوده است.
یزدان پناه در این فیلم می گوید: »واقعیت قضیه این بود که ما 
می خواس��تیم به هر حال در پروژه های نفت دخیل باشیم. در 
سال 7١ ش��یوه های کاری ما کم کم تغییر کرد. به این صورت 
که یک روز مهدی)هاش��می(، آقایی را به اسم سعید ذاکری به 
من معرفی کرد و به من  گفت ک��ه اطالعاتی که این می خواهد 
از وزارت نفت راجع به پروژه پارس جنوبی بگیر و در اختیارش 
قرار بده؛ چون من عازم مسافرتم. بعدا در طول ارتباط و دوستی 
که با سعید ذاکری داشتیم و رابطه را برقرار کردیم، متوجه شدم 
که سعید ذاکری واسطه ارتباطی شده بین آقایی به نام بوذری 
و مهدی و این سه در گرفتن یک کمیسیونی روی قضیه پارس 
جنوبی همکاری می کنند.«با این اوصاف عباس یزدان پناه یزدی 
و مهدی هاش��می یک قرارگاه پورس��انت گیری تاسیس کرده 
بودند. او در این باره می گوید:  »هر کاری می کردیم تا بتوانیم از 
مسایل پورسانتی استفاده کنیم و از ارتباطاتی که دوستان مان  
داشتند، سعی می کردم اس��تفاده کنم. و به این جهت با مهدی 
خیل��ی هماهنگ می ک��ردم، قضایایی که می خواس��تم انجام 
بدهم. سعی می کردم که ازامکانات و اعتباراتش استفاده کنم؛ 
مثال در قضیه یک شرکت استرالیایی بود که ما می خواستیم این 
را در پروژه س��اختمان بانک مرکزی کمکش کنیم. برای اینکه 
بتوانیم یک پورس��انتی ازش بگیریم. و یا خرید کارخانه سیگار 
سازی گیالن بود که می خواستیم برای یک شرکت سیگارسازی 

خارجی بخریم و یا خرید سیگار از یک کمپانی.«
ب��رگ برنده ش��رکت جبل ب��رای داللی اطالع��ات ذی قیمتی 
بود که مهدی هاش��می با اعتب��ار خود از بدنه دولت به دس��ت 
می آورد. اخب��ار دقیق و محرمانه از س��ری تری��ن تصمیمات 
 و پ��روژه ه��ای اقتص��ادی نظ��ام. بخش��ی از اتهام��ات عباس

 یزدان پناه و مهدی هاشمی هم انتقال همین اطالعات محرمانه 
اقتصادی کش��ور به پیمانکاران خارجی برای تس��هیل در عقد 
قراردادهاس��ت. او در اعترافاتش در این باره به چند مورد اشاره 

می کند.
یزدان پناه می گوید: »از اوایل س��ال  7٢ دیگر روابط ما ش��کل 
دیگری به خود گرفت. خب چون پروژه ای که انجام نمی ش��د 
و ما ارتب��اط مالی روی این پروژه ها داش��تیم و بیش��تر به رد و 
بدل کردن اطالعات و حفظ ارتباطات معطوف ش��ده بودیم. از 
قبیل اطالعاتی راجع به شرکت نفت، یا پروژه های نفتی مانند 
پروژه س��یری. یا ش��رایطی که در پروژه ابوذر بود و از این قبیل 

اطالعات.«
اخبار و اطالعاتی که عباس یزدان پناه یزدی به نیابت از مهدی 
هاشمی در اختیار ش��رکای خارجی اش قرار می دهد؛ به دلیل 
آنکه از س��وی فرزند رییس جمهور ایران به دس��ت آمده برای 
بسیاری و از جمله سرویس های امنیتی جهان جذاب بوده است. 
همین امر در س��ال ١٣74 نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی 
ایران را وامی دارد که در گام نخست عباس یزدان پناه یزدی را 
به اتهام جاسوسی دس��تگیر و روانه زندان کنند. یزدان پناه در 
سال 74 به بهانه مرخصی از زندان خارج شد و دیگر بازنگشت. او 
بالفاصله تابعیت انگلیس را دریافت می کند و پس از آن همچون 
گذشته در خارج از کشور فعالیت های اقتصادی اش را به همراه 
مهدی هاش��می ادامه می ده��د.در س��الهای ١٣74 تا ١٣٩٢ 
یزدان پناه به عنوان نماینده مهدی هاش��می در خارج از کشور 
چندین قرارداد بزرگ در حوزه نف��ت و گاز را میان ایران و چند 
شرکت خارجی تنظیم کرده و پورسانت های چند میلیون دالری 
دریافت می کند. قراردادهای اس��تات اویل، کرسنت و توتال، از 
این  جمله اند.به عنوان مثال، آنها با تاس��یس ش��رکت درینجر 
و هورتن و افتتاح حس��اب در یکی از بانک های س��وئیس بابت 
داللی در قرارداد اس��تات اویل مبلغ ١٥ میلیون دالر پورسانت 
دریافت می کنند. این درحالی است که همه این مبالغ در قالب 
 قراردادهای مش��اوره ای بوده اس��ت. نکته جالب اینجاست که
 حس��اب ه��ای بانک��ی ب��رای برج��ا نمان��دن ردی از مهدی 
هاش��می، تنها با یک امضا و آن هم توس��ط عب��اس یزدان پناه 
 ی��زدی برداش��ت می ش��ده اس��ت؛ ب��ا ای��ن اوص��اف عباس 
یزدان پناه یزدی؛ ن��ه تنها دوس��ت دوران نوجوان��ی و جوانی 
مهدی هاش��می؛ بلکه معاون، نماین��ده و حتی»کیف پولش« 

هم بوده است.
در س��ال ١٣٩٢ و در آس��تانه برگزاری دادگاه اله��ه با موضوع 
قرارداد کرس��نت عباس یزدان پناه با برخی ازمسووالن کشور 
ارتباط می گی��رد و اعالم می کند که حاضر اس��ت علیه فس��اد 
و رش��وه خ��واری در جریان  قرارداد کرس��نت ش��هادت دهد. 
 ای��ن ش��هادت در ص��دور حکمی به نف��ع جمهوری اس��المی 
می توانست بسیار مفید باشد و به دنبال آن اطالعات ذیقیمتی 
از فس��اد در حوزه نفت و انرژی به مس��ووالن امنیتی و قضایی 

جمهوری اسالمی ایران ارائه دهد.
قرار بر آن می ش��ود که یزدان پن��اه در ام��ارات از طریق ویدئو 
کنفرانس چند جلس��ه ای دردادگاه الهه ش��هادت دهد. اما او 
به ناگاه در تاریخ ٥ تیرماه ٩٢  ربوده ش��ده و ناپدید می ش��ود. 
بس��یاری از جمله همس��رش معتقدند که عباس بعد از ربوده 
ش��دن،  برای برجای نماندن هیچ ردی کشته ش��ده است؛  اما 
رس��انه های بیگانه در اصراری عجی��ب در تالش��ند از قتل او 
صحبتی نش��ود و ماجرا را ب��ه آدم ربایی تقلی��ل دهند. جالب 
اینجاس��ت که دولت انگلیس هم که در موارد مش��ابه به شدت 
پیگیر سرنوشت شهروندان خود است در اقدامی عجیب پرونده 

ربایش عباس یزدان پناه را مختومه اعالم می کند.

    
    

اعترافات عباس يزدان پناه در فیلم منتشر شده

شرکت جبل، قرار گاه  پورسانت گیری » م.ه«

س��خنگوی کارگروه س��امانه نظارت 
پایش هوش��مند تردد ناوگان عمومی 
درباره زمان اعالم سهمیه های جدید 
گازوییل برای ن��اوگان عمومی گفت: 
کمیته اطالع رس��انی تش��کیل شد تا 
بتوانی��م مطالب را به موقع، درس��ت، 
صحیح و کامل در اختی��ار مردم قرار 

دهیم.
ش��هرام آدم نژاد، س��خنگوی کارگروه 

سامانه نظارت پایش هوشمند تردد ناوگان عمومی، با بیان این که برخی جزییات 
اجرایی طرح از اول خرداد ماه اطالع رسانی خواهد شد، توضیح داد: از روز نخست 
اردیبهش��ت اس��ناد حمل؛ یعنی بارنامه و صورت وضعیت ناوگان حمل و نقل 
عمومی مالک ارزیابی قرار می گیرد تا در پایان ماه مشخص شود، اول خرداد چه 
میزان سهمیه جدید گازوییل براس��اس پیمایش در کارت های سوخت وسایل 
نقلیه حمل ونقل عمومی شارژ ش��ود، بنابراین فاز نخست اجرای طرح که از روز 
سه شنبه یکم اردبیهشت آغاز شد، در سهمیه این ماه خودروهای مشمول طرح 
تغییری ایجاد نمی کند و سهمیه جدید از اول خرداد اعمال خواهد شد.وی ادامه 
داد: نمایندگان صنف به جلسات کارگروه دعوت و ارزیابی تجربی از میزان مصرف 
سوخت ناوگان حمل ونقل عمومی انجام شد تا رقمی که در نهایت برآورد می شود 
به واقعیت بیش��تر نزدیک باشد.معاون برنامه ریزی س��ازمان راهداری و حمل 
ونقل جاده ای اظهار کرد: سهمیه های جدید گازوییل ناوگان عمومی حمل ونقل 
برون شهری و درون شهری آخر اردیبهشت اعالم خواهد شد.بر همین اساس، به 
گفته غالمحسین دغاغله، مدیرکل حمل ونقل کاال سازمان راهداری شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، ستاد مدیریت 
حمل ونقل و سوخت و س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعضای کارگروه سامانه 
نظارت پایش هوشمند تردد ناوگان عمومی هستند.براساس اعالم وزارت راه و 
شهرسازی، طرح توزیع سوخت ناوگان حمل ونقل عمومی بر اساس پیمایش در 
دو مرحله به اجرا در می آید که مرحله نخست از اردیبهشت ٩4 براساس اسناد 
حمل شامل بارنامه و صورت وضعیت یا CMR بارنامه بین المللی برای ناوگان 
ترانزیت کاال آغاز می شود. اجرای مرحله دوم طرح نیز از مهرماه ٩٥ خواهد بود.

زمان اعالم سهمیه های جديد 
گازويیل

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه 
رگوالت��وری اعالم ک��رد: ب��ه منظور 
افزای��ش رقاب��ت، کیفیت و پوش��ش 
نیازهای مش��تریان و ترغیب نوآوری 
و ارائه خدمات ارزش اف��زوده در بازار 
تلفن همراه کش��ور، پروانه اپراتورهای 
مجازی تلفن همراه )MVNO( صادر 
می ش��ود. صادق عباسی ش��اهکوه، با 
اشاره به اینکه »اصول حاکم بر پروانه  

اپراتورهای مجازی تلفن همراه« در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون 
تنظیم مقررات ارتباطات تصویب ش��ده اس��ت، اظهار کرد: اش��خاص 
حقیقی و حقوق��ی متقاضی دریاف��ت پروان��ه MVNO می توانند با 
مراجعه ب��ه پورتال س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباط��ات رادیویی و 
مطالعه دقیق  این مصوبه و فراخوان صدور پروانه MVNO از شرایط 
دریافت پروان��ه و م��دارک و مس��تندات الزم آگاه ش��وند.وی تصریح 
کرد: متقاضیان دریاف��ت پروانه می توانن��د از پانزدهم اردیبهش��ت تا 
پانزدهم مرداد س��ال جاری درخواس��ت خ��ود را همراه ب��ا مدارک و 
 مستندات الزم به س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال

 کنند.
بر اس��اس مفاد این مصوبه در صورتی که متقاضی براساس »معیارهای 
ارزیابی شایستگی متقاضیان دریافت موافقت اصولی« مندرج در پیوست 
شماره یک مصوبه، واجد شرایط دریافت موافقت اصولی شود، سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بدوا  نسبت به اعطا »موافقت اصولی 
راه اندازی ش��بکه مجازی تلفن هم��راه« به نام متقاضی واجد ش��رایط 
مذکور جهت انجام مذاک��رات الزم برای حصول توافق ب��ا اپراتورهای 

میزبان اقدام می نماید.
 دارن��ده موافق��ت اصول��ی از زم��ان ص��دور آن، ش��ش م��اه مهل��ت 
دارد ت��ا پس از عق��د قرارداد ب��ا حداقل یک��ی از اپراتوره��ای میزبان، 
 درخواس��ت خ��ود را ب��رای دریاف��ت پروان��ه ب��ه س��ازمان ارائ��ه

 کند.

صدور پروانه ی  اپراتورهای مجازی 
موبايل فراخوان شد

مدی��رکل دفتر وزارت��ی آموزش وپرورش 
با اش��اره ب��ه اینکه آیی��ن نام��ه اجرایی 
رتبه بندی در حال تنظیم اس��ت و پس از 
آن جهت اجرای م��دارس و مناطق ابالغ 
می شود، گفت: پس از اخذ مجوز کتبی از 
سازمان مدیریت، ضوابط و جزییات آزمون 

استخدامی اعالم خواهد شد.
 محم��د فاض��ل در خص��وص آزم��ون 
استخدامی وزارت آموزش وپرورش اظهار 
داش��ت:  این آزمون در تابس��تان امسال 

برگزار می شود.
وی در پاسخ به این پرسش » مجوز کتبی آزمون استخدامی از سوی سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی ریاس��ت جمهوری صادر شده اس��ت؟« افزود: اعطای مجوز به صورت 
شفاهی اعالم شده است؛ اما هنوز مجوز کتبی ابالغ نشده است. به محض اینکه مجوز 
کتبی را از س��ازمان مدیریت بگیریم، جزییات و دستورالعمل های آزمون استخدامی 

را ابالغ خواهیم کرد.
 مشاور وزیر آموزش وپرورش و مدیرکل دفتر وزارتی در پاسخ به این پرسش » نیروهای 
شرکتی و مربیان پیش دبستانی در این آزمون استخدامی در اولویت هستند؟« بیان 
کرد:  هنوز جزییات دقیق اعالم نشده است، بنابراین نمی توان اظهار نظر قطعی کرد؛ 
اما قرار است  فرزندان فرهنگیان، مربیان پیش دبستانی و نیروهای شرکتی در اولویت 

باشند.
فاضل در خصوص آخرین وضعیت تدوین جزییات و آیین نامه  های طرح رتبه بندی 
معلمان اظهار داشت:  آیین نامه اجرایی طرح رتبه بندی در حال تنظیم است و پس از 

آن جهت اجرای مدارس و مناطق ابالغ می شود.
 وی افزود:  فراخوانی را به منظور اعالم نظرات فرهنگیان درخصوص رتبه بندی اعالم 
کرده ایم و از فرهنگیان تقاضا داریم تا پیشنهادات و نظرات خود را در رابطه با این طرح 

عنوان کنند تا بتوانیم آیین نامه اجرایی را بر اساس نظرات فرهنگیان تدوین کنیم.
 مش��اور وزیر آموزش وپرورش و مدیرکل دفتر وزارتی در پاس��خ به این پرسش » کار 
تدوین آیین نامه اجرایی طرح رتبه بندی چه زمانی به پایان می رس��د؟« عنوان کرد: 
امیدواریم هر چه زودتر کار تدوین آیین نامه های اجرایی به نتیجه برسد؛  اما از آنجایی 
که باید بخشی از کار در دولت تدوین شود از زمان بندی اجرای کار در دولت اطالعی 

نداریم.

 آخرين خبر از آزمون استخدامی
 معلمان

همگام با سرمايه داران

 مريدين آوديو؛
 از صوت تا حقیقت

زمان��ی ک��ه ن��ام 
عرص��ه  ب��زرگان 
تولید لوازم پخش 
و ضب��ط ص��دا به 
 می��ان م��ی آی��د،
 انگلیسی ها معموال 
حضوری قابل توجه 
دارند. پیش از این با 
نِیم آودیو و محصوالت استثنایی این برند آشنا شده ایم. 
امروز هم سراغ یک انگلیسی بزرگ دیگر به نام مریدین 
آودیو می رویم که در دنیای صدا برای بسیاری تداعی 

کننده خاطرات خوش دوران جوانی است.
در سال ١٩77 آرزوها و رویاهای دو دوست انگلیسی، 
به نام های باب اس��تووارت و آلن بوثروید شکل واقعی 
به خود گرفت و حاصل این همکاری تولید محصوالتی 
در حوزه ضبط و پخش صدا آن هم در باالترین کیفیت 
ممکن بود. از ابتدا وظایف به خوبی میان این دو دوست 
تقسیم شد تا قطار پیشرفت با نهایت سرعت به سمت 
موفقیت طی مس��یر کند. آنها هانتینگدون در ش��رق 
انگلس��تان را به عنوان پای��گاه خود انتخ��اب کرده و 
مسئولیت کارهای مهندسی بر عهده باب قرار گرفت. 
در آن سو نیز آلن که یک مخترع و صنعتگری ماهر بود، 

مسئولیت طراحی محصوالت را بر عهده گرفت.
نکت��ه قابل توج��ه آن اس��ت ک��ه تم��ام محصوالت 
مریدین زیر نظر این دوس��تان قدیمی و تنها در کشور 
انگلیس تولید شده و می ش��وند. اولین محصول آنها، 
اسپیکرهایی مجهز به آمپلی فایر داخلی بود. مریدین 
در آن زمان صدایی بی نظیر را به طرفداران موس��یقی 
ارائه داد و با محصول جدید خود طرفداران بی شماری 
را جذب کرد. پس از آن فعالیت خط تولید ادامه یافت 
و در س��ال ١٩٨٣ اولین پخش کننده دیس��ک صوتی 

ساخت انگلستان را به بازار ارائه داد.
 بس��یاری از کارشناس��ان در آن زمان مبهوت کیفیت 
پخش، محصول مریدین ش��ده بودند. ارائه محصوالت 
صوتی مختلف از جانب مریدین ادامه داش��ت تا اینکه 
در سال ٢٠٠7 بخش کوچکی از سهام مریدین به گروه 
میوز »زیر مجموعه ریش��مون« فع��ال در حوزه تولید 
کاالهای لوکس مستقر در س��وئیس واگذار شد. میوز، 
هم اکنون مالک بیشترین میزان از سهام مریدین است 
و بر اس��اس اطالعات موجود مالکیت آن تحت نظارت 
گروه س��رمایه گذاری ریئنت »عض��و کوچک تر گروه 

ریشمون« قرار دارد.
امروزه آمریکا و چین دو بازار بزرگ و اصلی محصوالت 
مریدین محسوب می شوند. انواع ابزار مرتبط با حوزه 
صدا و تصوی��ر در دایره محصوالت تولی��دی مریدین 
قرار دارند و این برند، هم اکنون بوتیک های لوکس��ی 
در لندن، آکس��فورد، کویت، بانکوک، مکزیکو سیتی، 
سانتیاگو، مسکو، بنگالورو و سنگاپور دارد. عالوه براین 
خرده فروش��ان مختلف در سراس��ر جهان محصوالت 
مریدین را ب��ه طرفداران آن ارائه م��ی دهند. مریدین 
همانطور که در ش��عار خ��ود همواره مطرح س��اخته؛ 
تعریف جدید از کیفیت صدا را ارائه داده و فاصله صوت 
تا حقیقت را کوتاه کرده اس��ت.مریدین همکاری های 
مختلفی را با خودروسازان مطرحی چون فراری، مک  

الرن، لندروور و جگوار داشته است.
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یادداشت

هفت هنر

 نمایشگاه آثار جشنواره عکس
 شیخ بهایی در موزه هنرهای معاصر 

نمایشگاهی از آثار برگزیده جشنواره عکس شیخ بهایی  در موزه هنرهای 
معاصر برگزار می شود. دبیر اجرایی جشنواره شیخ بهایی گفت: از زمان 
اعالم فراخوان جشنواره عکس شیخ بهایی، بیش از چهار هزار عکس که 
از سوی ۵۷۰ نفر شرکت کننده به دبیرخانه ارسال شد و بر اساس نظرات 
هیات داوران، که متش��کل از ۲۰ نفر از عکاس��ان حرفه ای و متخصص 
در سطح کش��ور بود، در نهایت ۱۰۰ اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب 
ش��د. منجمی افزود: این آثار برگزیده همزمان با ایام هفته نکوداش��ت 
اصفهان یعنی از ۳ تا ۱۰ اردیبهشت ماه در موزه هنرهای معاصر اصفهان 
 در معرض تماش��ای عالقمن��دان و هنردوس��تان ق��رار خواهد گرفت. 
عالقمندان می توانن��د جهت بازدید از این نمایش��گاه به موزه هنرهای 

معاصر واقع در خیابان استانداری مراجعه کنند. 

 کنسرت گروه ساربانگ
 در هنرسرای خورشید 

کنسرت موسیقی گروه س��اربانگ، همزمان با هفته نکوداشت اصفهان 
برگزار می شود. سرپرست این گروه گفت: اشعار انتخابي گروه موسیقي 
ساربانگ برگزیده شده از ش��عرهاي نو و کالسیك است. آرش مشتاقي 
ادامه داد: این گروه به اجراي چهار قطعه موسیقي خواهند پرداخت که 
سه قطعه ساخته خود من و یك قطعه نیز س��اخته استاد علیزاده است 
و قطعات »مقدمه همایون« به صورت بي کالم، »امید عش��ق« ساخته 
علیزاده، تصنیف »باغ بي برگي« اخوان ثالث و تصنیف »خلوت شوق« 
دادور، در این برنامه اجرا خواهند ش��د. وي در رابطه با ترکیب س��ازها 
بیان کرد: سنتور، کمانچه، عود، سازه هاي کوبي و تار از جمله سازهاي 
مورد استفاده در این اجرا هستند. سرپرس��ت گروه موسیقي ساربانگ 
درباره ترکیب اعضای گروه در این اجرا افزود: امیرهوش��نگ ابراهیمي 
خواننده گروه و بقیه اعضا عبارتند از: امین حیدري» عود«، پویان عطایي 
»س��نتور«، حمیدرضاآزاده فر»کمانچه«، جعفر قاضي عسگر و پویان 
جمشیدي»س��ازهاي کوبه اي«.  این کنسرت روز چهار اردیبهشت ماه 

ساعت ۲۰:۳۰ در محل هنرسرای خورشید اصفهان برگزار می شود.

 اجرای گروه »هنگام«
در هفته نکوداشت اصفهان

گروه موسیقی هنگام همزمان با هفته نکوداشت اصفهان در هنرسرای 
خورشید به اجرا می پردازد . سرپرس��ت این گروه موسیقي  افزود: این 
اجرا در دو بخش انجام می شود. محمد ش��ریف توکلي ادامه داد: بخش 
اول به اجراي موسیقي سنتي اختصاص دارد که قطعه بسیار زیبایي از 
روح اهلل کبیري و با شعري از بنده به اصفهان و اصفهاني ها تقدیم خواهد 
شد.  بخش دوم این اجرا نیز به موس��یقی تلفیقی اختصاص دارد که از 

پیانو، پرکاشن کوبه اي و ... در آن استفاده می شود. 

 برگزاری نمایشگاه هاي هنري 
در ایستگاه هاي بي آر تي 

نمایشگاه هاي هنري س��یار در ایس��تگاه هاي بي آر تي توسط کمیته 
فرهنگ ش��هروندي برگزار مي ش��ود. مدیر کمیته فرهنگ شهروندي 
گفت: حضور هنرمندان به صورت س��یار در میان مردم، باعث تقویت 
روابط آنها و زیباتر س��اختن چهره ش��هر مي شود.  ش��مس آراء افزود: 
به همین جهت همزمان با برپای��ي ایام هفته نکوداش��ت در اصفهان، 
مجموعه اي از نمایش��گاه هاي س��یار با حض��ور هنرمن��دان نقاش و 
 خطاط در برخي از پ��ر رفت و آمدترین ایس��تگاه ه��اي اتوبوس هاي
 بي آر تي برگزار مي شود. وي گفت: این طرح از روز ۵ تا ۱۱ اردیبهشت 

در شهر اصفهان برگزار مي شود. 

بزرگداشت هنرمند سفالگر 
مراسم بزرگداشت استاد اسماعیل ش��یران برگزار می شود. مدیر عامل 
س��ازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان گفت: از سال گذشته 
تاکنون برنامه ای را جهت بزرگداشت از اساتید رشته های هنری مختلف 
در اصفهان آغاز نموده که نخستین برنامه آن با مراسم بزرگداشت استاد 
مرتضی تیموری، پیشکسوت کتابداری در ایران برگزار شد و قرار بر این 
شده که این برنامه در هر ماه با برگزاری مراسم بزرگداشتی برای یکی از 
چهره های شاخص هنری و فرهنگی اصفهان که در قید حیات هستند، 
برگزار شود. بقایی افزود: استاد شیران نیز یکی از بزرگترین و صاحب نام 
ترین اساتید هنر سفالگری در ایران و جهان است که آثار بسیار قابل توجه 
و چشمگیری را در طول دوران فعالیت هنری اش ساخته و به ثبت رسانده 
است. وی ادامه داد: استاد شیران در بسیاری از کشورهای خارجی حضور 
یافته و هنر خود را به جهانیان معرفی کرده است. بقایی افزود: به همین 
جهت تصمیم بر این شد که همزمان با برگزاری هفته نکوداشت اصفهان 
مراسم بزرگداشت این استاد با حضور استاد ش��یران ، برخی از اساتید 
سفالگری و مدیران و مسووالن ش��هری برگزار شود. گفتنی است؛ این 
مراسم روز ۶ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۰:۳۰ صبح در سالن اجتماعات 

کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار می شود.

 مرحله داوری فیلمنامه های 
جشنواره فیلم کوتاه 

فیلم نامه های ارسال شده به دبیرخانه تولید فیلم کوتاه داستانی کودکان 
و نوجوانان به مرحله داوری رس��ید .  بیش از۵۵۰ فیلم نامه به دبیرخانه 
این جشنواه رسیده که توسط هیات  داوران در مرحله خوانش و داوری 
قرارگرفته است.  به دلیل استقبال کم س��ابقه فیلم نامه نویسان از این 
جش��نواره، زمان اعالم نتایج نیمه دوم اردیبهش��ت ماه سال جاری از 
طریق سایت تاالرهنراصفهان به  نشانی  www. art hall. ir  خواهد بود . 
تقویت و ارتقا هویت در کودکان و نوجوانان با رویکرد افزایش احساس 
تعلق به خانه، محله، شهر و میهن، ترویج سبك زندگی ایرانی اسالمی با 
نگاه ویژه به موضوعات حقوق همسایه، تفریح، بازی و سرگرمی، دوستی 
با طبیعت، احترام به والدین، ارتباط با رسانه، نظافت و بهداشت و نظم، 
ترافیك )حم��ل و نقل عمومی و عاب��ر پی��اده( و ... از جمله موضوعات 

فراخوان شده در این جشنواره بوده است. 

 حجت االس��الم محمد قطبی، 
در نشس��ت خبری روز گذشته  
پیرامون نقشه راه فرهنگ و هنر 
اصفه��ان )راهبردها و برنام��ه های کالن( با اش��اره 
ب��ه راهبردهای فرهنگ��ی هن��ری اداره کل فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی در افق پنج س��اله اظهار داش��ت: 
برنامه ه��ای ح��وزه فرهنگی هن��ری ای��ن اداره در 
س��ال جدید به بخش های مختلف��ی همچون مرکز 
 رش��د فرهنگ، هنر و رس��انه، خانه ل��وح و قلم، میز

  اصفه��ان شناس��ی، ح��وزه ق��رآن وعت��رت، حوزه 
کانون ه��ای فرهنگی هنری مس��اجد، ح��وزه چاپ 
و نش��ر، حوزه مطبوعات، ش��هر و ادبیات، موسیقی، 
 س��ینما و آموزش ه��ای فرهنگ��ی هنری تقس��یم

 می شود.
 وی ب��ا توضیحات��ی در ارتب��اط ب��ا راه ان��دازی میز

 اصفهان شناس��ی گفت: اس��تقرار پایگاه های میراث 
فرهنگی ناملموس در هتل ها و سفره خانه های سنتی 
با محوریت موسیقی س��نتی، نقالی، شاهنامه خوانی، 
نمای��ش طنز، ب��ازی های بوم��ی - محل��ی، ورزش 
 زورخان��ه ای، رس��میت بخش��ی ب��ه آم��وزش های

 اصفه��ان شناس��ی و اس��تقرار ت��ك درس اصفهان 
شناس��ی وی��ژه گردش��گران خارجی ب��ا محوریت 
می��راث فرهنگ��ی ناملم��وس، مش��ارکت و ایج��اد 
زمینه تولید فیلم مس��تند هنر به زبان های فارس��ی 
و انگلیس��ی ب��رای عرض��ه ب��ه گردش��گران داخلی 

 و خارج��ی  از برنام��ه های مرب��وط به ای��ن بخش 
است.

مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان اصفهان 
تاکید کرد: در حوزه چاپ و نشر، تشکیل هیات امنای 
شهرک چاپ و نشر؛ متشکل از شاخصان حوزه های 
چاپ و نش��ر، تبلیغات، و صنوف وابس��ته و پیگیری 
تعیین قطعی مکان و اقدامات بعدی، استقرار الگوهای 
تکمیلی حوزه چاپ کتاب از قبیل فروس��ت گذاری، 
نمایه سازی، نمودار سازی، اینفوگرافی نشانه گذاری، 
تك نگاری، مس��تند نگاری و کتابخانه های نگاری از 

برنامه های این حوزه است.
وی با اش��اره به اینکه روزنامه های اصفهان در زمینه 
اینفوگرافی، الگویی برای روزنامه های کشور هستند، 
اظهار داش��ت: در زمینه کتاب های نگارخانه ای نیز 
در حال فعالیت هس��تیم که در ای��ن زمینه محتوای 
 کتاب می تواند در قالب قاب هایی توس��ط نویسنده 
 دس��ته بندی ش��ده و در نگارخانه ها ب��ه نمایش در 

می آید.
قطبی گفت: تقویت تولیدات ایرانی »بومی، سنتی و 
مقامی« و توجه بیش��تر به تولید عرضه آلبوم، تدوین 
و استانداردسازی س��رفصل های آموزش موسیقی؛ 
مانند دیکته و نت نویسی، س��لفژ و تاکید بر استفاده 
 از موس��یقی س��نتی و ایرانی در مکان های عمومی،

 هتل ها، س��فره خانه ها، سامان بخش��ی مراسم عقد 
و عروس��ی و جش��ن ها با به��ره گیری از موس��یقی 

 س��نتی از مه��م ترین برنام��ه های حوزه موس��یقی 
است.

وی اف��زود: همچنین تس��ریع در تاس��یس س��الن 
 تئاترش��هر، زمین��ه س��ازی تاس��یس و توس��عه

 تماش��اخانه های محلی توس��ط بخ��ش خصوصی، 
بسترس��ازی و رقابت در ح��وزه نمایش ب��ا تاکید بر 
نمایش مکت��ب اصفهان احیا و تقویت و س��اماندهی 
نمایش های آیینی؛ مانند تعزیه، نقالی، پرده خوانی، 
پیش پرده خوانی، شمایل خوانی، مقتل خوانی، سایه 

بازی و سیاه بازی از برنامه های حوزه نمایش است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در 
پاسخ به پرسش��ی در ارتباط با اینکه دلیل رفتن وی 
از اداره ارش��اد اصفهان چیس��ت، گفت: دلیل رفتن 
من نه عزل اس��ت و نه اس��تعفا و یا خداحافظی، بلکه 
 پس��ت دیگری با موضوع قرآنی به من پیشنهاد شده 

است.
وی اضافه کرد: ش��ش ماه مانده به اتمام دولت دهم 
به من پیش��نهاد ش��د ت��ا مدیرکلی ارش��اد اصفهان 
را تا پای��ان دولت برعه��ده بگیرم و اکن��ون نیز یك 
س��ال و نیم بیش ت��ر از زم��ان تعیین ش��ده افتخار 
خدمت در ارش��اد را داش��تم. قطبی اظهار داش��ت: 
آرزوی م��ن این ب��ود ک��ه بر س��ر کار علم��ی خود 
برگردم و بر این اس��اس با وجود حجم کار در ارش��اد 
 اصفه��ان در زمینه پس��ت جدید خود نی��ز فعالیت 
داش��تم.وی درباره قطع بیمه خبرن��گاران نیز گفت: 
در هیچ کجای دنی��ا خبرنگاران توس��ط حاکمیت و 
دولت بیمه نمی ش��وند؛ بلکه یا خبرن��گار خصوصی 
هس��تند و یا اینکه  توس��ط س��ازمان تحت امر خود 
بیمه می ش��وند. مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
اس��تان اصفهان ب��ا بیان اینک��ه ، بهتری��ن کار برای 
بیمه شدن خبرنگاران این اس��ت که توسط مسوول 
رس��انه خود بیمه ش��وند، تصریح کرد: بیمه کنونی 
 خبرن��گاران خویش فرم��ا و تنها برای ام��ور درمانی

 بود. 
وی ادامه داد: اگر خبرنگار از سوی مدیرمسوول رسانه 
خود بیمه شود؛ عالوه بر س��ابقه تخصصی از مزایای 
پاداش خدمت، س��نوات، عیدی و حت��ی درصورت 
انحالل آن مجموعه از بیمه بیکاری برخوردار می شود. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان اجرای این 
قانون را بهترین اقدام برای صیانت از حرفه و ش��غل 
خبرنگاران برش��مرد و گفت: خبرنگارانی که کارفرما 
زیر بار بیمه کردن آنها نمی رود، م��ی توانند از بیمه 

مشاغل خانگی استفاده کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان ؛

راه اندازی  سالن تئاتر شهرسرعت می گیرد

گروه 
فرهنگ

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

تحدید حدود اختصاصی  
 23/2608 شماره  پالك  تمام  نيمه  خانه  باب  يك  حدود ششدانگ  تحديد  اينكه  به  نظر 
كه طبق سوابق  ثبت شهرضا  يك  در سودآباد بخش  واقع  از پالك 23/140  مفروزي 
 وپرونده ثبتی بنام آقاي محمدرضا جوي فرزند قديرعلي و پروين شاهنظري فرزند فتح اله
به  بنا  اينك  نيامده است  به عمل  در جريان ثبت است وعمليات تحديدحدودقانوني آن 
دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك 
مرقوم در روز شنبه مورخ 94/03/09 ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 
آمد0 لذا به موجب اين آگهی به كليه مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت 
مقرر در اين آگهي در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 
پذيرفته خواهد شد.  روز   30 تا  تحديدی  تنظيم صورتمجلس  تاريخ  از  ثبت  قانون   20 
تاريخ انتشار:1394/02/03سيدمهدي ميرمحمدي رئيس اداره ثبت اسنادوامالك شهرضا 

ابالغ رای 
1/302 كالسه پرونده:843/93ش.ح2 شماره دادنامه:1123 تاريخ رسيدگی: 93/11/14 
مرجع رسيدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد خواهان: بانك مهر 
اقتصاد سهامی عام با نمايندگی حميد نوری به شماره ثبت 429709 نشانی: اصفهان 
كدپستی 8173644595 خواندگان: 1- زهره  پالك3-   – توحيد  خ  ابتدای   – آذر  پل   –
به  پالك168، 2- مصطفی جمالی   – خ.امام شرقی   – آباد  نشانی جالل  به  جمشيديان 
نشانی مجهول المكان گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه 
فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسيدگی 
را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای مينمايد. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی خواهان بانك مهر اقتصاد )سهامی عام( با نمايندگی حميد نوری به شماره ثبت 
429709 با وكالت خانم سميه عرب به طرفيت خانم زهره جمشيديان و آقای مصطفی 
جمالی دائر بر تقاضای صدور حكم بر محكوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
هزينه   – تاديه  تاخير   – بابت اصل خواسته به عالوه سود متعلقه  13/160/000 ريال 
دادرسی – حق الوكاله وكيل شورا پس از بررسی محتويات و اوراق مندرج در پرونده و 
از توجه به دادخواست تقديمی و مستندات ابرازی و با توجه به وجود چك و گواهی عدم 
پرداخت آن و اينكه وكيل خواهان اظهار داشته كه خوانده رديف دوم اقدام به صدور 
چك به شماره 507550 مورخه 92/3/30 نموده و خوانده رديف اول نيز به عنوان ضامن 
ظهر چك را امضا نموده است و شورا نظر به استعالم واصله از بانك مهر اقتصاد به 
تاريخ 93/11/11 كه در خصوص تسهيالت به شماره 83151787767211 به نام خوانده 
رديف اول بوده و آقای مصطفی جمالی )خوانده رديف دوم( ضامن تسهيالت بوده و 
كل مبلغ تسهيالت به ميزان 46/000/000 ريال و مبلغ پرداختی 41/930/000 ريال و 
مبلغ معوقه تسهيالت به ميزان 14/300/000 ريال می باشد و شورا نظر به اينكه خوانده 
رديف اول عليرغم ابالغ در شورا حضور نداشته و خوانده رديف دوم نيز عليرغم نشر 
آگهی در جلسه حضور نيافته و اليحه ای نيز دال بر بری الذمه بودن ارسال ننموده اند 
لذا شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخيص و مستنداً به مواد 249و314 قانون 
تجارت و نيز با استناد به مواد 198و515و519 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی حكم به محكوميت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت 
مبلغ 13/160/000 ريال بابت اصل خواسته و نيز پرداخت مبلغ 205/000 ريال بابت 
مورخه  چك  سررسيد  تاريخ  از  تاديه  تاخير  خسارت  پرداخت  نيز  و  دادرسی  هزينه 
لغايت اجرای حكم را در حق خواهان صادر می نمايد رای صادره غيابی و   93/8/19
از گذشت  قابل واخواهی در همين شورا و پس  ابالغ  از  بيست روز پس  ظرف مهلت 
 بيست روز ديگر قابل تجديدنظرخواهی در محاكم عمومی نجف آباد می باشد.م الف:501 

شعبه دوم حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد 
مزایده 

 930-1288 شماره  دادنامه  موجب  به  و  اجرايی   930359 كالسه  پرونده  در   1/303
قادری  آقای محمدرضا  اجرايی  از شعبه سوم حقوقی نجف آباد محكوم عليه  صادره 
فرزند غالمعلی محكوم است به پرداخت مهريه شامل 150 عدد سكه تمام بهارآزادی و 
غيره بابت محكوم به و هزينه های دادرسی و غيره در حق محكوم له و مبلغ 200/000 
ريال نيم عشر دولتی در حق صندوق دولت كه از طريق اجرای احكام مدنی شهرستان 
نجف آباد اموال ذيل توقيف و توسط كارشناس رسمی دادگستری منتخب آقای مهندس 
ارزيابی گرديده است.1- تمامت ششدانگ يك قطعه  منوچهر جمشيديان به شرح ذيل 
 – فوالدشهر  جاده  در  واقع  نجف آباد   7 قطعه  در  واقع   2071/1 ثبتی  شماره  به  ملك 
نجف آباد – مقابل رستوران فانوس و مجاور حسينيه به مساحت 1812/7 مترمربع كه 
در خصوص اراضی زراعی حريم جاده طبق استعالم موظف به 68 متر عقب نشينی و 
برای ساخت بنا حريم 168 متر می بايست رعايت گردد كه از ملك مذكور 765 مترمربع 

كه  مترمربع   1056 مساحت  و  ريال   1/000/000 متر  هر  ارزش  به  قرارداد  حريم  در 
مبلغ  مترمربع   1812 ارزش  جمع  و  ريال   1/500/000 ارزش  به  باشد  نمی  حريم  در 
2/349/000/000 ريال تعيين گرديد. كه با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفين 
نسبت به نظريه كارشناسی اموال توقيف شده از طريق اجرای احكام حقوقی نجف آباد 
و در تاريخ 94/2/19 ساعت 10 صبح و در همان محل به فروش می رسد. برنده مزايده 
شخصی است كه از قيمت كارشناسی باالترين قيمت را انتخاب كه بايستی 10% آن را 
فی المجلس به حساب 2171290354001 واريز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به 
واريز مابقی آن اقدام ننمايد مبلغ سپرده با كسر هزينه به نفع صندوق دولت ضبط و 
مزايده مجددا تكرار می گردد ضمنًا خريدار می تواند ظرف پنج روز قبل از مزايده از 
اموال/ملك مورد نظر بازديد به عمل آورد.م الف:592 مدير اجرای احكام شعبه سوم 

حقوقی دادگستری نجف آباد 
مزایده مجدد )نوبت دوم(

2/1 اجرای احكام مدنی دادگاه عمومی بخش زواره در نظر دارد در اجرای مفاد اجراييه 
در پرونده كالسه 930122 مدنی شورا كه به موجب آن آقای رسول زائری محكوم به 
پرداخت مهريه قابل توجهی در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتی در حق صندوق 
تمامت  به فروش می رسد:  از طريق مزايده  به شرح ذيل  اموال وی را  دولت می باشد 
بيست و چهار صدم حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ پالك ثبتی 16/2338 بخش 17 
ثبت اصفهان واقع در حوالی شهرك زيتون زواره )پامنبع( به مساحت دويست مترمربع 
با اعيانی حدود 120 مترمربع در حد اجرای اسكلت از نوع بتونی با سقف تيرچه و فاقد 
ديوارچينی و عمليات سفت كاری می باشد. مبلغ ملك مذكور به همراه ساختمان طبق نظر 
كارشناس رسمی دادگستری سيصد و هشتاد ميليون ريال اعالم می گردد. متقاضيان 
خريد می توانند در روز مزايده در جلسه مزايده حضور يافته و تا پنج روز قبل از تاريخ 
مزايده اموالی را كه آگهی شده مالحظه نمايند. اموال فوق به شخصی واگذار می گردد كه 
باالترين پيشنهاد را ارائه نمايد. برنده مزايده بايد 10% بها را فی المجلس به عنوان سپرده 
به قسمت اجرا تسليم نمايد و مابقی آن را ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده پرداخت 
نمايد و در صورتی كه مابقی بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده 
به نفع دولت ضبط می گردد. تاريخ مزايده: يك شنبه مورخ 94/02/27 ساعت 10صبح. 
مكان مزايده: اجرای احكام مدنی دادگاه عمومی بخش زواره. م الف:558  سالمه زاده 

مديراجرای احكام مدنی دادگاه عمومی بخش زواره
اجراییه

پرونده: 9301845/1  بايگانی  پرونده: 139304002121000076/2 شماره   2/3 شماره 
كالسـه:  ييه  اجـرا بـالغ  ا آگهـی   139405102003000189 ابالغـيه:  شمـاره 
ابوالقاسم سلطانی رنانی فرزند قنبرعلی به  139304002121000076/2 بدينوسيله به 
كوچه شهيد اكبر  خيابان قدس –  رهنان –  شناسنامه شماره 37 به نشانی اصفهان – 
سلطانی – پالك31 بدهكار پرونده كالسه 139304002121000076/2 كه برابر گزارش 
برابر چك  كه  ابالغ می گردد  ايد  نگرديده  انتظامی اصفهان شناخته  نيروی  ابالغ  واحد 
اعتباری عسكريه مبلغ 62/000/000  شماره 605888-93/09/18 بين شما و موسسه 
ريال بدهكار می باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجراييه 
مطرح  اجرا  اين  در  فوق  كالسه  به  و  صادر  اجراييه  قانونی  تشريفات  از  پس  نموده 
 می باشد لذا طبق ماده 18 آيين نامه اجرايی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد 
در  نوبت  يك  فقط  است  محسوب  اجراييه  ابالغ  تاريخ  كه  آگهی  اين  انتشار  تاريخ  از 
نسبت  روز  ده  مدت  ظرف  می گردد  منتشر  و  درج  اصفهان  چاپ  زاينده رود  روزنامه 
به پرداخت بدهی خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهی ديگری عمليات 
اجرايی طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.م الف:2328 اسدی رئيس اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان 
حصر وراثت

شرح  به   19 شماره  شناسنامه  دارای  مرادنيه  پرويزی  انگيز  روح  خانم   2/12
و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  شورا  اين  از   15/94 كالسۀ  به  دادخواست 
چنين توضيح داده كه شادروان طلعت كيانی بشناسنامه 11327 در تاريخ 93/11/13 
است  منحصر  مرحوم  آن  حين الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
از  صادره   1338 ت.ت   562 ش.ش  معصومعلی  فرزند  مرادنه  پرويزی  ناهيد  به:1- 
 19 ش.ش  معصومعلی  فرزند  مرادنيه  پرويزی  انگيز  روح   -2 متوفی(  )دختر  تهران 
فرزند  آقامرادنه  پرويز  مهرانگيز   -3 متوفی(  )دختر  كرمانشاه  از  ت.ت 1326 صادره 
معصومعلی ش.ش27 ت.ت 1322 صادره از كرمانشاه )دختر متوفی( 4- مينو پرويزی 
متوفی(  )دختر  تهران  از  صادره   1344 ت.ت   1005 ش.ش  معصوملی  فرزند   فرادنبه 
5- نير پرويزی مرادنه فرزند معصومعلی ش.ش 328 ت.ت 1328 صادره از كرمانشاه 

)دختر متوفی( والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
 نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:58 

شعبه پانزدهم حقوقی شورای حل اختالف لنجان
ابالغ نظر کارشناس

2/23 بدينوسيله به آقای سيد مجيد نيكبخت)مجهول المكان( ابالغ می گردد اموال توقيف 
شده جمعًا 1/823/690/000 ريال ارزيابی شده است در صورت اعتراض ظرف 3 روز 
از تاريخ انتشار كتبا ارائه دهيد. ضمنًا شماره پرونده 930317ش/9 می باشد.م الف:2087 

شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
تبادل لوایح

باوكالت  غيره  و  حسينی  رسول  سيد  تجديدنظرخواهی  پرونده  خصوص  در   2/24
 رمضان قاری و مهدی پيرحاجی به طرفيت تجديد نظرخوانده 1- نرجس السادات حسينی

2- فخرالسادات حسينی 3- سيد جالل حسينی مورخه 2082-93/11/30 مطروحه در 
پرونده كالسه 932/93 شعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان واقع در خيابان محتشم 
 كاشانی خطاب به تجديدنظر خوانده 1- نرجس السادات حسينی 2- فخرالسادات حسينی

3- سيد جالل حسينی جهت تبادل لوايح و ارائه اليحه دفاعيه ظرف مهلت ده روز از 
می گردد.م الف:2119  اقدام  مقررات  وفق  عدم حضور  فرماييد.  اقدام  آگهی  نشر  تاريخ 

شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/25 در خصوص پرونده كالسه 122/94ش5 خواهان سلمان شكری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 35/000/000 ريال بابت يك فقره چك به طرفيت غالمحسين بخشی زاده 
– جواد دوستی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 94/3/2 ساعت 12 تعيين 
گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به 
اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:2157 شعبه 5 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  شكری  سلمان  خواهان  123/94ش5  كالسه  پرونده  خصوص  در   2/26
طرفيت  به  فقره چك  يك  بابت  ريال  ميليون  پنجاه   50/000/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی 
جواد دوستی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 94/3/2 ساعت 11/30 تعيين 
گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به 
اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:2158 شعبه 5 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

 9309980361701205 پرونده:  شماره   9309970361702060 دادنامه:  شماره   2/27
با  حسين  فرزند  آبادی  حسن  حميد  آقای  خواهان:   931224 شعبه:  بايگانی  شماره 
نورباران  چهارراه   – اصفهان  نشانی  به  علی  فرزند  افجدی  اختر شفيعی  وكالت خانم 
طبقه پايين خوانده:   – ساختمان بهمن   – جنب بانك تجارت   – ابتدای شريف واقفی   –"
ها: خواسته  المكان  مجهول  نشانی  به  بهزاد  فرزند  پيربلوطی  قاسمی  رضا   آقای 

گردشكار:  خسارت  مطالبه   -3 چك  وجه  مطالبه   -2 تاديه  تاخير  خسارت  مطالبه   -1
مبادرت  زير  شرح  به  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم  پرونده  محتويات  به  توجه  با  دادگاه 
به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: در دعوی خانم اختر شفيعی افجدی به وكالت از 
پيربلوطی فرزند  آقای رضا قاسمی  به طرفيت  آبادی فرزند حسين  آقای حميد حسن 
بهزاد به خواسته مطالبه مبلغ 160/330/000 ريال به استناد يك فقره چك به شماره 
2415699 و سررسيد 93/2/10 و گواهينامه عدم پرداخت صادره از بانك محال عليه 
به انضمام خسارت دادرسی و تاخير تاديه دادگاه نظر به دادخواست تقديمی خواهان 
به خواهان  نستب  ذمه خوانده  اشتغال  بر  داللت  كه  ابرازی  مستندات  تصوير مصدق 
مينمايد و نظر به اينكه خوانده با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگرديده و ايراد 
و دفاعی در مقابل دعوی مطروحه به عمل نياورده است فلذا دعوی خواهان را به نظر 
ثابت دانسته و مستندا به مواد 198و515و519 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی و مواد 310و313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده قانون 

صدور چك حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 160/330/000 ريال به عنوان 
اصل خواسته و همچنين مبلغ 11/452/920 ريال عنوان خسارت دادرسی اعم از هزينه 
های دادرسی و نشر آگهی و حق الوكاله وكيل در مرحله بدوی طبق تعرفه و خسارت 
تاخير تاديه وفق شاخص اعالمی از سوی بانك مركزی از تاريخ سررسيد لغايت هنگام 
پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم مينمايد رای صادره غيابی و ظرف مدت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظر 
 در محاكم تجديدنظراستان اصفهان ميباشد.م الف:309 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان  
ابالغ رای 

2/28 شماره دادنامه: 9309970350101517 شماره پرونده: 9209980350100919 شماره 
 بايگانی شعبه: 920940 خواهان: آقای مهرداد شوشتری با وكالت آقای حجت ا... خدارحمی
به نشانی اصفهان – خيابان توحيد – چهارراه توحيد – ساختمان بانك ملت – طبقه اول 
– واحد3 خوانده: آقای مجيد جهانبخش به نشانی حصه غربی – جنب مدرسه مكتبی – 
كارگاه درب و پنجره سازی – مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه سفته دادگاه با عنايت 
به محتويات پرونده و با اعالم ختم دادرسی به شرح ذيل انشاء رای مينمايد. رای دادگاه: 
مجيد  طرفيت  به  خدارحمی  حجت ا...  وكالت  با  شوشتری  مهدی  دعوی  خصوص  در 
جهانبخش فرزند حسينعلی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 300/000/000 ريال بابت 
شش فقره سفته واخواست نشده به شماره خزانه داری كل 138785 لغايت 138780 
به انضمام خسارت دادرسی به شرح دادخواست تقديمی دادگاه با عنايت به محتويات 
اينكه  به  تقديمی و رونوشت مصدق سفته مدركيه نظر  پرونده و مالحظه دادخواست 
خوانده با وصف ابالغ قانونی وقت دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نگرديده و دفاعی 
به عمل نياورده و دليلی كه حاكی از برائت ذمه خويش باشد اقامه ننموده و مستندات 
ابرازی خواهان مصون از ايراد و اعتراض مانده و با توجه به بقاء اصول اسناد در يد 
خواهان كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخيص 
مستندا به مواد 522و519و198و194 قانون آيين دادرسی مدنی و ماده 1301 قانون 
مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 300/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
و پرداخت حق الوكاله وكيل و هزينه دادرسی طبق تعرفه بانضمام خسارت تاخير تاديه 
براساس شاخص اعالمی بانك مركزی از تاريخ 1392/7/27 لغايت وصول كه در دايره 
اجرای مدنی محاسبه و به حيطه وصول درخواهد آمد در حق خواهان صادر و اعالم 
می دارد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه 
و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهی می باشد.م الف:310 شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

 9309980361701223 پرونده:  شماره   9309970361702055 دادنامه:  شماره   2/28
با وكالت  فرزند منصور  فرنيا  آقای شهروز  بايگانی شعبه: 931242 خواهان:  شماره 
نبش كوچه خدابنده  خ نيكبخت –  آقای فريد سلگی فرزند رسول به نشانی اصفهان – 
پ5- ط2 خوانده: آقای علی رامی فرزند مجيد به نشانی مجهول المكان خواسته ها:   –
دادرسی  خسارات  مطالبه   -3 تاديه  تاخير  خسارت  مطالبه   -2 چك  وجه  مطالبه   -1
گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير 
مبادرت به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای فريد سلگی به 
وكالت از آقای شهروز فرنيا فرزند منصور به طرفيت آقای علی رامی فرزند مجيد به 
خواسته مطالبه مبلغ 140/000/000 ريال به استناد 1 فقره چك به شماره 696140 و 
انضمام  به  عليه  بانك محال  از  پرداخت صادره  گواهينامه عدم  و  سررسيد 93/11/6 
خسارت دادرسی و تاخير تاديه دادگاه با توجه به دادخواست تقديمی و تصوير مصدق 
مستندات ابرازی خواهان كه داللت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان می نمايد 
و  ايراد  و  نگرديده  حاضر  دادگاه  در  قانونی  ابالغ  وصف  با  خوانده  اينكه  به  نظر  و 
دفاعی در قابل دعوی مطروحه به عمل نياورده است فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت 
دانسته و مستندا به مواد 198و515و519 قانون آيين دادرسی مدنی و مواد 310و313 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چك حكم به محكوميت خواندگان به 
پرداخت مبلغ 140/000/000 ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 10/000/000 ريال 
به عنوان خسارات دادرسی در مرحله بدوی طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه وفق 
در  پرداخت  هنگام  لغايت  سررسيد  تاريخ  از  مركزی  بانك  سوی  از  اعالمی  شاخص 
از  پس  روز  بيست  و ظرف  غيابی  رای صادره  می نمايد  اعالم  و  حق خواهان صادر 
ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظر در 
دادگاه عمومی حقوقی  استان اصفهان می باشد.م الف:311 شعبه 28  تجديدنظر  دادگاه 

شهرستان اصفهان
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پيشرفت خوب
روند بهبودي شریفي، 

حسرت اصفهانی ها، 
حسرت قرمزها

سرپرست تیم فوتبال سپاهان گفت: با مسووالن کمیته انضباطی درباره 
مشکل کرمی صحبت کردیم.

 رس��ول خ��وروش، در خص��وص وضعی��ت آس��یب دیدگ��ی مه��دی 
ش��ریفی و اینک��ه آی��ا او می توان��د س��پاهان را در ب��ازی مقاب��ل تی��م 
راه آه��ن همراه��ی کن��د یا ن��ه اظهار داش��ت: ظاه��ر موضوع نش��ان 
می ده��د که ش��ریفی نس��بت ب��ه اول هفته پیش��رفت خوبی داش��ته 
 اس��ت، بنابرای��ن خیل��ی امیدواریم او ب��ه بازی حس��اس ب��ا راه آهن

 برسد.
وی درب��اره اینکه آیا مش��کل محرومیت عبداهلل کرمی ب��رای همراهی 
سپاهان حل شده اس��ت یا نه، گفت: امروز با مسووالن کمیته انضباطی 
در این ب��اره صحب��ت کردیم. باش��گاه نهایت ت��اش خ��ود را می کند 
 با توجه ب��ه مدارکی که کرم��ی در اختی��ار دارد، مش��کل او را برطرف

 کند.

معموال هر مربی یا بازیکنی که در لیگ برتر می درخشد و به قول معروف گل می کند، 
طرفداران تیم های س��رخابی که مجموعا اکثریت قاطع هواداران فوتبال ایران را 
تشکیل می دهند، توقع دارند که آن ستاره در اسرع وقت از تیم محبوب آنها سر در 
بیاورد. طبیعتا رسانه های سراسری نیز در راستای این عاقه عمومی حرکت کرده 
و از هر فرصتی برای نزدیک تر نشان دادن آن ستاره به یکی از این دو تیم استفاده 
می کنند. حاال اگر این وسط ستاره گل کرده و در بورس قصه ما، خودش رگ و ریشه 
استقالی یا پرسپولیسی داشته باشد، شایعات هم قوت گرفته و حرف و حدیث های 
بیشتری پیرامون او و ارتباطش با یکی از این دو تیم به گوش می رسد. در این بین اگر 
استقال و پرسپولیس فصل خوبی را هم پشت سر نگذاشته باشند، میل هواداران و 
به تبع آنها رسانه ها برای دیدن آن ستاره در پیراهن یا روی نیمکت تیم های سرخابی 
پایتخت بیشتر هم می شود. گل محمدی که پس از برد قاطع و عجیب هفته گذشته 
ذوب آهن برابر صدرنشین وقت لیگ بیش از پیش نگاه ها را به سمت خود جلب کرده 
است، شاید در حال حاضر بیش از هر مربی دیگری در فوتبال ایران در بورس باشد.

شهری که ساحلی نيست اما؛

هندبالساحلیآنحرفاولرامیزند

 نجف نژاد: استقالل این بار هم
 به فروش نمی رود

 ریی��س هیات مدی��ره باش��گاه اس��تقال با بی��ان این ک��ه مبلغ
 290 میلیارد تومان برای فروش باشگاه استقال گران است، گفت: 
در مزایده 9 اردیبهشت هم باشگاه استقال به فروش نخواهد رفت.

مقداد نجف نژاد، در مورد اینکه ممکن است بعد از مزایده و فروش 
باشگاه ترکیب مدیریتی این باش��گاه مجددا تغییر کند، گفت: در 
حال حاضر یک دغدغه بیش��تر نداریم و آن اداره درس��ت باشگاه 
استقال اس��ت. چون این باشگاه ماش��ین و یا کارخانه نیست که 
بگوییم آن را می فروش��یم و بعد بقیه مش��کات با خریدار جدید 

حل شود.
 رییس فراکسیون ورزش مجلس افزود: برای استقال و پرسپولیس 
هر کدام با 20،30 میلیون طرفدار، اهلیت قبل از هر چیزی مهم تر 
است. االن قیمت گذاری 290 میلیارد تومان برای استقال گران 
اس��ت؛ البته من می گویم اگر ه��زار میلیارد توم��ان هم قیمتش 
باشد، باید این باشگاه را حتی به مبلغ 50 یا 100 میلیارد به کسی 

بفروشیم که مطمئن باشیم آن را خوب اداره می کند.
رییس هیات مدیره باشگاه استقال در پاسخ به این پرسش که آیا 
نگران نیستید که بعد از فروش باشگاه دیگر به عنوان رییس هیات 
مدیره نباش��ید، گفت: چنین نگرانی ندارم، با این ش��رایط بازهم 

باشگاه به فروش نمی رود.
وی در واکنش به مباحث مطرح ش��ده از سوی نژاد فاح در برنامه 
نود که گفته بود »چرا موضوع نمایندگ��ی و عضویت هیات مدیره 
را درباره آقای نجف نژاد مطرح نمی کنی��د؟« گفت: بنده چندین 
دوره است که در باشگاه استقال هستم؛ البته آقای نژاد فاح هم 
از دوستان خوب من است. ما رفیق هستیم و شخصا مشکلی با این 

اظهارات ندارم.
وی همچنین در پاس��خ به این پرسش که آیا هش��دار مدیرعامل 
باشگاه استقال مبنی بر کسب سهمیه آسیایی برای امیر قلعه نویی 
را شما هم قبول دارید؟ گفت: ما در حال حاضر مطمئن هستیم که 
سهمیه آسیا را می گیریم. استقال در دوره های سخت تر از این هم 
به خوبی نقش خود را ایفا کرده اس��ت؛ چون ذات استقال داشتن 

شخصیت قهرمانی است.
وی با رد وجود چنین هش��داری، گفت: در استقال کاما شرایط 
دوستانه و صمیمیت حاکم است. ما یک جمع و خانواده هستیم که 

این جمع از هم جدا نیست.
رییس هیات مدیره باشگاه استقال همچنین به حضور در تمرین 
این باشگاه اشاره و تصریح کرد: در اس��تقال صمیمیت و همدلی 
کاملی برقرار اس��ت. معتقدیم که بس��یاری از مشکات با همدلی 

تاکنون حل شده و از این به بعد نیز این رویه جواب می دهد.
نجف نژاد با قدردانی از حس��ن اعتماد اعضای هیات مدیره باشگاه 
اس��تقال برای انتخابش، گف��ت: در حال حاضر هی��ات مدیره و 
مدیرعامل پای کار هستند و تمامی ارکان زحمت می کشند؛ البته 

مسئولیت بنده دوچندان شده است.
وی با بیان این که تمامی تاش را برای بسیج کردن امکانات به کار 
خواهد گرفت، افزود: تمام تاشم را می کنم تا بازیکنان و کادر فنی و 
سرمربی خیال شان از مشکات حاشیه ای به خصوص مسایل مالی 
حل ش��ود تا آنها تنها دغدغه برد در زمین را داش��ته باشند. هیات 

مدیره برای رسیدن به این هدف از هیچ تاشی دریغ نمی کند.
رییس هیات مدیره باش��گاه اس��تقال با بیان این ک��ه در آخرین 
حضورش در تمرین باشگاه اس��تقال از قلعه نویی حمایت جدی 
کرده است، گفت: تمام تاشمان را می کنیم تا تیم از شرایط فعلی 
خارج ش��ود؛ البته در حال حاضر ش��رایط تیم بد نیست. استقال 
در کورس قهرمانی هنوز حضور دارد و حداقل مطمئن به کس��ب 

سهمیه آسیا هستیم.

 پرسپوليس، با مرد شماره شش 
صعود می کند؟

برانکو، ششمین مربی پرس��پولیس در لیگ قهرمانان آسیا است. 
برای اولین دور، پرسپولیس در یک دوره از مسابقات لیگ قهرمانان 

آسیا صاحب دو مربی بوده است.
برانکو، در حالی دومین بازی خود در پرسپولیس را در عرصه لیگ 
قهرمانان تجربه می  کند که درخشان هم در سه بازی با سرخپوشان 

صاحب دو برد و یک باخت بوده است.
1- در س��ال 2003، بازی ه��ا در یک مرحله به میزبانی تاش��کند 
انجام ش��د و پرس��پولیس صاحب دو برد برابر نمایندگان عراق و 
ترکمنس��تان و یک باخت برابر پاختاکور ش��د، در این س��ال علی 
پروین سرمربی س��رخ ها بود؛ در حالی که اکبر غمخوار مدیرعامل 
س��رخ ها، رس��ما حکم هانس دیتر اش��میت آلمانی را ب��ه عنوان 
 س��رمربی صادر کرده؛ام��ا پروین حاض��ر به پذیرفت��ن این حکم

 نبود.
2-در س��ال 2007، ادوارد نل��و وینگادا، در حالی در پرس��پولیس 
استارت زد که در مدت 6 ماه از آغاز فصل، افشین قطبی و افشین 
پیروانی هدایت سرخپوش��ان را برعهده گرفته و کنار رفته بودند. 
وینگادا، در حالی س��رمربی ش��د که آمده بود منجی پرسپولیس 
ش��ود که البته نش��د و هر چند در لی��گ قهرمان��ان 2008 )87 
شمس��ی( پرس��پولیس علیرغم کس��ب نتایج بد و از جمله باخت 
پنج � یک برابر الغراف��ه قطر صعود کرد؛ اما در مجموع نس��بت به 
 قطبی و پیروانی، میانگین امتی��ازات و بیان عملکردی ضعیف تر

 داشت.
3- در سال 2011، پرسپولیس با مربیگری علی دایی، نتیجه ای بد 
در لیگ قهرمانان گرفت. چهار باخت در کنار یک برد و یک مساوی، 
بدترین عملکرد پرس��پولیس در این مقطع بود، در حالی که رابطه 
دایی و کاشانی هنوز گل و بلبل بود و به تیرگی نرسیده بود. جالب 
اینکه دایی هم تازه چند هفته بود که در زمس��تان سال 88 جای 

کرانچار کروات را گرفته بود.
4-در سال 2012)بهار91(، پرسپولیس سومین ماه حضور دنیزلی 
را به عنوان س��رمربی در حالی تجربه کرد که این مربی ترک تبار 
برای دومین بار به پرس��پولیس می  آمد. دنیزلی از نیم فصل لیگ 

سال 91 � 90 جای استیلی را گرفته بود.
5- امس��ال حمید درخش��ان با ش��ش امتیاز از س��ه ب��ازی نقش 
 اصل��ی را در ب��اروری امیده��ای آس��یایی پرس��پولیس داش��ته 

است.
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سپاهان برای سبقت گرفتن از مدعیان، نیاز مبرم به سه 
امتیاز خانگی برابر راه آهن دارد.در چارچوب رقابت های 
هفته بیست و هفتم، لیگ برتر فوتبال عصر جمعه در یکی 
از حساسترین دیدارها، س��پاهان در ورزشگاه فوالدشهر 
میزبان راه آه��ن خواهد بود. دو تیم ب��رای امتیاز گرفتن 
در این بازی انگیزه های متفاوتی دارند، از سویی سپاهان 
که در کورس قهرمانی اس��ت و شانس خوبی برای کسب 
پنجمین قهرمانی خود در لیگ برتر دارد، به هر سه امتیاز 
خانگی این بازی چشم دوخته اس��ت؛  اما در سوی دیگر 
شرایط برای راه آهن متفاوت است. این تیم که در پله ی 
یکی مانده به آخر جدول رده بندی ق��رار دارد،  برای فرار 
از سقوط دوست ندارد اصفهان را دست خالی ترک کند.  
سپاهان در این دیدار، احس��ان حاج صفی و وریا غفوری 
را به دلیل س��ه اخطاره بودن، در اختیار ندارد و در سوی 
دیگر نوید خوش هوا از راه آه��ن دیگر مدافع محروم این 

بازی است.
دو پیروزی مهم و حیاتی سپاهان، در دو بازی گذشته برابر 
تراکتورسازی و پرس��پولیس که هر دو آنها با گل دقایق 
پایانی بدست آمد، دلیل بس��یار محکمی خواهد بود که 
منتظر حضور تماشاگران سپاهانی بیش از هر بازی دیگری 

در لیگ باشیم. 

 با وجودی که تیم فوالد هفت الماس قزوین پس از مثبت 
اعام شدن آزمایش دوپینگ پنج  بازیکن این تیم، اجازه 
ادامه فعالیت در لیگ حرفه ای را به دست آورد؛ اما اعضای 

کادر فنی تیم فوالد با جریمه نقدی روبرو شدند.
محمدرضا اس��امی، س��رمربی تیم فوالد اظهار داشت: 
حکم کمیته انضباطی در مورد تعلیق بازیکنان و جریمه 
نقدی کادر فنی به ما اباغ ش��د و ما هم اعتراض کردیم. 
باشگاه و کادر فنی در مورد اس��تفاده بازیکنان تیم فوالد 
از مکمل های غیرمجاز اطاعی نداش��ته چ��ون این کار 
در خارج از فصل انجام ش��ده اس��ت. بازیکنان ما پیش از 
آغاز لیگ از موادی غیرمجاز اس��تفاده کرده اند و باشگاه 
عما نمی توانس��ت نظارتی در این مورد داشته باشد. من 
سرپرستی مسایل فنی تیم را به عهده دارم و نمی دانم چرا 
باید در مورد فعالیت های خارج از فصل بازیکنان پاسخگو 

باشم و بیشتر از همه جریمه بشوم؟!
س��رمربی فوالد هفت الماس ادامه داد: ج��رم ما خدمت 
کردن به چند جوان و معرفی آنها به بسکتبال کشور است. 
با این حال ما خودمان این بازیکن��ان را جریمه کردیم و 
خودشان هم در انتظار جریمه های ستاد مبارزه با دوپینگ 
هستند. ما هم که با سخت ترین کارها ، کمترین دستمزد را 

می گیریم در انتظار رای کمیته استیناف هستیم.

 ریل گذاری سپاهان
 برای قهرمانی

 جرم ما خدمت کردن
 به چند جوان است

دیه گو س��یمئونه، در خصوص بازی تیم��ش برابر رئال 
مادرید در دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمان��ان اروپا اظهار داش��ت: هیچ ی��ک از 2 تیم برای 
این بازی تحت فش��ار قرار ندارند. در تمام ابعاد زندگی 
فشار وجود دارد. ما مس��ئولیت هایی داریم و هیچ کسی 

مسئولیت بیشتری از دیگری ندارد.
سیمئونه درباره عملکرد میراندا، گودین و خوانفران در 
خط دفاعی اتلتیکومادرید هم گف��ت: ما در خط دفاعی 
عملکرد بسیار خوبی داریم. با این سه بازیکن و همچنین 
خس��وس گامس، خط دفاعی قدرتمندی س��اخته ایم. 
حضور خوس��ه خیمنس هم باعث افرایش رقابت میان 
بازیکنان شده اس��ت. ما در ترکیب اصلی خود مدافعان 
میانی تیم ملی اروگوئه و برزیل را داریم و اگر مشکلی هم 

وجود داشته باشد به مربی مربوط است.
س��رمربی آرژانتینی روخ��ی بانکو از عملک��رد آنتوان 
گریزمان، مهاجم فرانس��وی  تیمش در رقابت ها اروپایی 
این فصل نیز تمجید و عنوان کرد: او پا به پای ما حرکت 
می کند و گل هایش در لیگ وضعیتش را بهتر هم کرده 
اس��ت. او در پس��تی متفاوت بازی می کن��د. گریزمان 
بازیکنی جوان است و هنوز باید پیشرفت کند. امیدوارم 

که او پیشرفت روزمره اش را حفظ کند.

برای دربی نه ما تحت 
فشاریم نه رئال مادرید

مربی - بازیکن تیم فوتس��ال تاسیس��ات دریایی گفت: 
با وج��ود تیم خوبی ک��ه داریم، باید قهرمان مس��ابقات 
قهرمانی باش��گاه های آس��یا ش��ویم؛ هر چن��د رقبای 
قدرتمندی در این راه داریم. وحید شمس��ایی در مورد 
آخرین ش��رایط تیم فوتسال تاسیس��ات دریایی عنوان 
کرد: بعد از کش و قوس های فراوان و چند جلسه ای که با 
اعضای هیات مدیره داشتیم، بودجه باشگاه با 40 درصد 
افزایش نسبت به فصل گذشته تصویب شد تا کارمان را 
آغاز کنیم. وی ادامه داد: فعا با محمد کشاورز، ابوالقاسم 
عروجی و قدرت بهادری برای فصل بعد به توافق رسیدیم 
و قرارداد چهار برگی امضا کردیم. کش��اورز به اصفهان 
رفته تا رضایت نامه اش را دریافت کند و عروجی هم فقط 
باید برگه تسویه مالی خود را از باشگاه ماهان تندیس قم 
بگیرد. با باشگاه فرش آرا در حال مکاتبه هستم تا بهادری 
به صورت رس��می به ما بپیوندد. با این وج��ود فقط نفر 
چهارم می ماند که می خواهیم با وسواس بیشتری بازیکن 
چهارم را بگیریم. س��عی می کنیم ق��رارداد این نفرات و 
بازیکن چه��ارم را به زودی ثبت کنیم. وی در پاس��خ به 
این سوال که آیا قصد جذب بازیکن خارجی را هم دارد،  
یا خیر، خاطرنشان کرد: وقتی می بینم بازیکنان ایرانی 

قابلیت فراوانی دارند، چرا باید بازیکن خارجی بگیرم؟

 سالن هندبال،
 خوش  یمن بود
�

حضوربانوان واليبال بازاصفهانی 
درمسابقات آسيایی؛

ملی پوشان اصفهانی درمسابقات 
قهرمانی آسيا

به گزارش روابط عمومی هیات والیبال استان اصفهان، 
سرمربی تیم ملی والیبال زیر 23 سال زنان ایران فهرست 

12 بازیکن اعزامی به مسابقات فیلیپین را منتشرکرد.
نخستین دوره مس��ابقات والیبال قهرمانی زیر 23 سال 
زنان آس��یا و انتخابی جهان از یازدهم اردیبهش��ت ماه 
امسال به میزبانی فیلیپین آغاز خواهد شد.مریم هاشمی، 
س��رمربی تیم مل��ی زیر23س��ال بانوان ایران  اس��امی 
12 بازیک��ن زیر 23 س��ال  اعزامی به این مس��ابقات را 
اعام کرد که یک س��وم این تیم را بازیکنان شایس��ته 
تیم ذوب آهن اصفهان وش��اگردان خان��م فریبا صادقی 
س��رمربی تیم بانوان ذوب آهن اصفه��ان و نایب رییس 
هیات والیبال اس��تان درامور بانوان تشکیل می دهند، 
که عبارتن��د از: خانم ها س��مانه سیاوش��ی، منا دریس 
محمودی، هاله متقی��ان و نداچمانیان.به یقین حضور 
چهار بازیکن والیبال اصفهان وچهار مهره کارس��ازتیم 
بان��وان ذوب آهن درتیم ملی زیر 23س��ال کش��ورمان 
ب��رای ش��رکت درمس��ابقات قهرمانی آس��یا، افتخاری 
اس��ت ارزش��مند برای جامعه ورزش اصفه��ان، هیات 
والیبال اس��تان به ویژه باش��گاه فرهنگی ورزشی ذوب 
 آهن ک��ه همواره درس��ال ه��ای اخیر یک پ��ای فینال
 رقابت های لیگ برتر باش��گاه های کش��ور بوده است. 
ش��ایان ذکراس��ت خانم مائ��ده برهانی دیگ��ر بازیکن 
شایسته والیبال بانوان اصفهان، از سوی کمیته انضباطی 
 فدراسیون والیبال جمهوری اس��امی ایران به عنوان با 
اخاق ترین بازیکن س��ال 93 معرفی ش��ده اس��ت که 
مای��ه مباهات جامع��ه ورزش بان��وان اس��تان اصفهان 
ش��د، ناگفته نماند که محمد جواد معنوی نژاد جوان با 
اخاق والیبال اصفهان نیزاز س��وی فدراسیون والیبال 
ایران ب��ه عن��وان پدیده س��ال 93 شناس��ایی ومعرفی 
ش��ده اس��ت. دیگر اعضای تیم ملی والیبال زیر23سال 
ایران را خانم ه��ا: نگین ش��یرتری، رؤیا خالق��ی، مینا 
روس��تا، مهس��ا کدخدا،فاطمه حسنی س��عدی، مریم 
 خلیل��ی، مهس��ا صاب��ری وتهمین��ه درگزی تش��کیل 
می دهند. عباس برقی خامنه مشاورفنی، مریم هاشمی 
س��رمربی، س��ید ابراهیم ادبیان راد آنالیزور، س��اجده 
سروش فیزیوتراپ، کامبیز یعقوبی کمک مشاور فنی و 
الهام یافتیان سرپرست تیم ملی زیر 23سال زنان ایران 

در این مسابقات راهمراهی می کنند.

با اینکه انتظار می رود یکی از شهرهای ساحلی ایران در هندبال 
ساحلی حرف اول را در کشور بزند؛ اما شهر اصفهان به عنوان مهد 

هندبال ایران در این رشته پیشتاز است.
 sandball که به آن »Beach handball« هندبال ساحلی
هم گفته می ش��ود، یک ورزش مفرح تیمی است که قوانین آن 
بسیار ش��بیه به هندبال سالنی اس��ت، با این تفاوت که به جای 

سالن در زمین ماسه ای انجام می شود.
گل زیبا بزن، امتياز بيشتر بگير

هر تیم در این بازی از چهاربازیکن تش��کیل می شود و هر گل، 
یک امتیاز به حساب می آید؛ اما اگر این گل توسط دروازه بان زده 
شود و یا بازیکن با حرکت چرخشی اقدام به زدن شوت و گل به 

اصطاح زیبا کند، دو امتیاز به حساب آن تیم ریخته می شود.
ابعاد زمین هندبال س��احلی نس��بت به زمین هندبال س��النی 
کوچک تر است و بازیکنان هندبال س��احلی اجازه دریبل زدن 

ندارند.
مسابقات هندبال ساحلی در دو یا سه س��ت )بسته به اینکه هر 
تیم در چند ست به پیروزی رسیده باش��د( برگزار می شود و به 
دلیل انجام آن در زمین شن و ماسه ای، احتمال مصدومیت در 

این بازی کمتر از هندبال سالنی است.
سال ۷۸، اولين دوره مسابقات قهرمانی کشور

هندبال س��احلی در دهه هفتاد شمسی در ایران باب شد و شهر 
ساحلی بندرعباس در سال 1378 میزبان اولین دوره مسابقات 

هندبال ساحلی قهرمانی کشور بود.
هم اکن��ون تی��م مل��ی هندب��ال س��احلی برزی��ل، بهتری��ن 
تی��م جه��ان اس��ت ک��ه در ص��در رنکین��گ تیم ه��ای ملی 

س��احلی جهان ق��رار دارد. هدای��ت تیم ملی هندبال س��احلی 
 ایران که بیش��تر از بازیکنان اصفهانی تش��کیل ش��ده است را 
سید حس��ن افتخاری اصفهانی بر عهده دارد که رییس انجمن 

ساحلی فدراسیون هندبال هم هست.
مهدی قش��قایی، امیرحسین س��المی، عباس اس��دزاده و امید 
سه کناری از باتجربه ترین بازیکنان هندبال ساحلی ایران هستند 
و بسیاری از مربیان اصفهانی نیز در این رشته فعالیت کرده اند. به 
دلیل مفرح بودن و اینکه هندبال ساحلی بیشتر جنبه سرگرمی 
دارد، استقبال خوبی از این رش��ته از طرف نونهاالن و نوجوانان 
می شود؛ ضمن اینکه ش��هر اصفهان نخستین شهر ایران بود که 

هندبال ساحلی در بخش بانوان را راه اندازی کرد.
اصفهان ساحلی نيس�ت؛ اما در هندبال ساحلی 

پيشتاز است
ش��هداد مرتجی، یکی از مربیانی اس��ت که در چند س��ال اخیر 
تیم های اصفهانی را در رویدادهای مختلف این رش��ته همراهی 
کرده اس��ت. وی در مورد وضعیت هندبال س��احلی در اصفهان 
می گوید: اصفهان ش��هری س��احلی نیس��ت و با اینک��ه انتظار 
می رود هندبال ساحلی در شهرهای س��احلی شمالی و جنوبی 
ایران قوی تر از اصفهان باش��د؛ اما شهر اصفهان در این رشته در 
کشور پیشتاز است و حرف اول را می زند که به نظر من به حضور 
 س��ید حس��ن افتخاری در اصفهان و فعالیت ها و تاش های او 

و همکارانش برای توسعه این رشته در اصفهان برمی گردد.
هفته نکوداشت اصفهان، بهانه ای برای گردهمایی 

ساحلی بازان
ش��هر اصفهان از امروز میزبان س��ومین دوره مسابقات هندبال 

ساحلی هفته نکوداشت اصفهان اس��ت. مسابقاتی که در تقویم 
فدراسیون هندبال نیز به ثبت رسیده و مسووالن برگزاری آن به 
دنبال تبدیل کردن آن به تورنمنتی آسیایی هستند. مرتجی در 
مورد این مسابقات می گوید: در هفته نکوداشت اصفهان تبلیغات 
خوبی برای مسابقات هندبال ساحلی توسط شهرداری اصفهان 
صورت می گیرد و این باعث شده استقبال خوبی از این مسابقات 
به عمل آید. فکر می کنم اگر زمین ساحلی ناژوان بیشتر تجهیز 
شود و جایگاه تماشاگران و سایبان برای آن درنظر گرفته شود، 
این استقبال بیش��تر هم خواهد ش��د.وی ادامه می دهد: ناژوان 
محل تفریح مردم اصفهان است و همیشه مراجعه کننده زیادی 
دارد و تبلیغات، نقش موثری در اقبال مردم به این مسابقات دارد؛ 

چون سطح مسابقات هم همیشه باال بوده است.
ردپای هندبال ساحلی در شهرستان های اصفهان

مرب��ی هندب��ال اصفه��ان در م��ورد وضعی��ت این رش��ته در 
شهرس��تان های اصفهان هم می گوید: نجف آباد و فاورجان در 
میان شهرستان های استان وضعیت بهتری در هندبال ساحلی 
دارند و هیات استان هم تاش زیادی برای توسعه این ورزش در 
شهرستان ها داشته که جواب هم داده است. اگر تورنمنت های 
بیش��تری برگزار ش��ود و بتوانیم از تیم های خارجی هم دعوت 
کنیم و یا در تورنمنت های برون مرزی شرکت کنیم، این شرایط 

بهتر هم خواهد شد.
هندبال ساحلی، دروازه ای برای ورود به هندبال 

سالنی
مرتجی به وضعیت این رش��ته در س��ایر نقاط جهان هم اشاره 
می کند: در کشورهای دیگر دنیا هندبال ساحلی پیش زمینه ای 
برای ورود ب��ه هندبال س��النی اس��ت و در کش��ورهایی مانند 
اوکراین، مسابقات هندبال سالنی در تابستان و پیش از لیگ های 
هندبال سالنی برگزار می شود و چون در این بازی فشار زیادی 
به بازیکنان وارد می ش��ود، بازیکن به حد مطلوب��ی از آمادگی 

جسمانی می رسد.
وی اضافه می کند: کش��ورهای حوزه خلیج فارس نیز خیلی به 
هندبال س��احلی اهمیت می دهند و آن را به رش��ته ای مستقل 
تبدی��ل کرده ان��د و کش��ورهایی مثل قط��ر، عم��ان و بحرین 
س��رمایه گذاری زیادی در این رش��ته کرده اند و حدود 20 روز 
دیگر نیز عمان میزبان مس��ابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام 

جهانی است.
مرتجی ادامه می دهد: هندبال ساحلی نسبت به هندبال سالنی 
حالت تفریحی بیشتری دارد و چون تیم ها در طول چند روز در 
کمپی در کنار ساحل دور هم جمع می شوند، جو دوستانه ای در 

آن وجود دارد

اس�تقالل و پرس�پوليس



یادداشت

 آب آلوده، عامل شیوع بیماری
 در چهارمحال و بختیاری نیست

رییس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد گفت: طی سه روز 
گذشته نوعی بیماری با عالمت اس��هال در این استان شایع 
شده که برخالف ش��ایعات، آب علت ش��یوع بیماری نیست 
و عامل اصلی در حال بررس��ی اس��ت. مرتضی هاشم زاده، در 
مالقات با نماینده ولی فقی��ه در چهارمحال و بختیاری اظهار 
کرد: طی س��ه روز گذش��ته به علت ناش��ناخته ای،  برخی از 
هم استانی ها دچار بیماری شده و در مراکز درمانی این استان 
بستری شدند. وی با بیان اینکه علت ابتالی بیماری آب آلوده 
نیس��ت، گفت: برخی از فرصت طلبان و سودجویان به دالیل 
شخصی علت بروز بیماری را آلودگی آب اعالم کرده و موجب 
نگرانی مردم شدند؛ به طوری که مردم برای خرید آب معدنی 
به س��وپر مارکت ها هجوم برده و از مصرف آب آش��امیدنی از 
شیر آب پرهیز می کنند. هاشم زاده افزود: با مشاهده بیماری 
به سرعت س��تاد بحرانی تشکیل ش��د و بالفاصله با آموزش 
پزشکان، علت یابی آغاز شد و با بررس��ی 24 نقطه، مشخص 
شد که علت بیماری آب نیست و علت اصلی در حال بررسی 
است. رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اعالم آمادگی 
کامل و تجهیز بیمارستان ها، اذعان داشت: تمام مراکز درمانی 
اس��تان؛ مانند بیمارستان های ش��هرکرد، بروجن، لردگان و 
فارسان آماده خدمات رسانی اس��ت. وی یادآور شد: طی سه 
روز گذشته 55 نفر در ش��هرکرد و 15 نفر در لردگان با عالئم 
اسهال در مراکز درمانی استان بستری شدند که حدود 20 نفر 
از این افراد به اسهال خونی مبتال شده اند. این مسوول با اشاره 
به اینکه این بیماری در اس��تان اصفهان نیز شایع شده است، 
خاطرنشان کرد: میزان ش��یوع و ابتال در استان چهارمحال و 
بختیاری کمتر از اصفهان است. وی با توصیه مردم به رعایت 
بهداش��ت فردی تصریح ک��رد: باید در مصرف س��بزیجات و 
میوه ها در این فصل بسیار دقت کرد و در مدارس صابون مایع 
استفاده شود. هاش��م زاده تاکید کرد: همه چیز تحت کنترل 
است و مردم گول شایعات و تبلیغات راه افتاده در شبکه های 

اجتماعی را نخوردند.

 لبخند 7 بیمار به زندگی
 با اهدای عضو شهروند اردلی

فرماندار شهرستان اردل گفت: خانواده مرحوم قاسم رئیسی 
اردلی که سال گذش��ته بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده 
بود با اهدای اعضای بدن وی؛ به 7 نفر زندگی دوباره بخشیدند.

محمد نوذری افزود: این خانواده، دیه فرزندشان که مبلغ 200 
میلیون تومان بود را به س��تاد دیه جهت آزادسازی زندانیان 

اختصاص دادند.

 نماینده ولی فقیه در 
چهارمحال و بختیاری؛

 با شایعه سازان بیماری 
 برخورد شود

م  س��ال ال حجت ا
محمدعلی نکونام، 
ب��ا  نشس��ت  در 
اعضای ستاد اقامه 
نماز در این استان 
اظهار ک��رد: چند 
روزی است که یک 
علت ناشناخته باعث بیماری در این استان شده و 
آنچه در این میان موجب ناراحتی اس��ت، شایعات 

ایجاد شده توسط سود جویان است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه بای��د در اطالع رس��انی در 
خصوص ش��یوع بیم��اری در این اس��تان با مردم 
ش��فاف بود ، گفت: شفاف س��ازی و اطالع رس��انی 
دقی��ق ب��ه م��ردم در رس��انه ها از تش��دید 
ش��ایعات درب��اره بیم��اری اخی��ر ش��ایع ش��ده 
 در این اس��تان، جلوگی��ری ک��رده و آن را خنثی 

می کند.
نماین��ده ولی فقی��ه در چهارمح��ال و بختی��اری 
خواس��تار پیگیری مس��تمر بررس��ی علت ایجاد 
بیماری شد و افزود: باید با عامالن و شایعه سازانی 
 که در دل مردم آش��وب ایج��اد می کنند، برخورد

 شود.
نکونام در این نشس��ت با بیان تاثیر فضای مجازی 
بر جامعه خاطرنشان کرد: هم اکنون طیف وسیعی 
از مردم کش��ور به وی��ژه در بین جوان��ان از فضای 
مج��ازی بهره می برن��د و مخاطب��ان فراوانی دارد 
 و بای��د از این فرصت ب��رای تروی��ج مباحث دینی 

بهره برد.
نماین��ده ولی فقی��ه در چهارمح��ال و بختی��اری 
افزود: با توجه به اینکه مس��ابقات وبالگ نویس��ی 
در س��طح ملی انجام می ش��ود؛ اما تبلیغات خیلی 
قوی صورت نگرفت و اگر بهتر عمل می شد، تعداد 

ثبت نام کنندگان به 10 هزار نفر نیز می رسید.
امام جمعه شهرکرد با استقبال از اجرای مسابقات 
موذنان این استان، اذعان داشت: اذان یکی از شعائر 
ناب اسالم است و باید تا جایی که امکان دارد، زنده 

صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه اذان یک معروف در حال فراموشی 
است خاطرنشان کرد: هیچ گاه نباید بگذاریم اذانی 
که از بلندگوها و گلدسته مساجد پخش می شود، 

مخدوش شود.

یادداشت

اخبار کوتاه 

 موزه اس��تاد بهرامی بروجن، یکی از مهمترین موزه های 
 مردم شناس��ی بروجن اس��ت که با معماری بس��یار زیبا 
گوشه هایی از نوع زندگی مردم گذشته این استان را نشان 

داده است.
 اس��تان چهارمحال و بختیاری دارای چن��د موزه مردم 
شناس��ی اس��ت که موزه مردم شناس��ی بروجن، یکی از 

زیباترین این موزه ها به شمار می رود.
موزه مردم شناسی بروجن معروف به موزه استاد بهرامی، 
شامل مجموعه ای از مجسمه های است که در آن فرهنگ 
قدیم و آداب و رسوم زندگانی مردم استان در زمینه های 
کشاورزی، دامداری، نحوه تامین معاش، چگونگی خرید 
 و فروش و داد و س��تد، صنایع دس��تی همچون قالیبافی، 
چرخ ریس��ی، گیوه دوزی، نمدمال��ی، کاله دوزی، نحوه 
فراگیری و آموزش کودکان در مکتب خانه ها به نمایش 

گذاشته شده است.
همچنین در این موزه تندیس هایی از مشاهیر ایران؛ چون 
س��عدی، فردوس��ی، پروین اعتصامی و ... در معرض دید 

بازدیدکنندگان قرار دارد.
موزه بروجن

در این موزه ظروف س��نگی، مس��ی و چوب��ی، ابزارهای 
کشاورزی، کتاب ها و نسخه های خطی و قدیمی، سماور 

و قوری های قدیمی، انواع کفش و پوشاک محلی و سنتی 
و صدها اثر تاریخی و مجسمه های سنگی دیگر به نمایش 

گذاشته شده است.
یکی از زیباترین قس��مت های این موزه، محل پخت نان 
است که با معماری بسیاری زیبا و هنرمندانه ساخته شده 
است و نوع پخت نان در گذش��ته چهارمحال و بختیاری 

توسط زنان این استان را نشان داده است.
ساختمان موزه مردم شناسی بروجن، مربوط به 

120 سال پیش است
مسوول این موزه گفت: ساختمان این موزه مربوط به 120 
سال پیش است.بهرام بهرامی اظهار داشت: این خانه متعلق 
به فردی به نام مصطفی خان بوده اس��ت که بعد ها به نام 

خانه حفیظی ها شهرت پیدا می کند.
وی افزود: میراث فرهنگی این خانه تاریخی را از بازماندگان 

می خرد و آن را تبدیل به موزه مردم شناسی می کند.
وی ادامه داد: هم اکنون در این موزه سبک زندگی مردم 
چهارمحال و بختیاری به ویژه مردم شهرستان بروجن، به 

وسیله ی مجسمه هایی نمایان شده است.
وی اذعان داشت: در این موزه نوع روش کشاورزی، پخت 
نان، تولید صنایع دستی، ازدواج و عروسی و... توسط مردم 

گذشته این منطقه نشان داده شده است.

 مس��وول این موزه بی��ان ک��رد: در این م��وزه همچنین 
شغل های گذشته اس��تان چهارمحال و بختیاری مانند 
نمد مالی، کاله مالی و...  توس��ط مجس��مه ها  باز سازی 

شده است.
وی تاکید کرد: مسافران بس��یاری در نوروز امسال از این 

موزه مردم شناسی بازدید کرده اند.
بهرامی در ادامه با اشاره به اینکه بسیاری از مردم بروجن 
از وجود چنین موزه ای بی اطالع هستند، اظهار داشت: از 
مردم دعوت می کنیم که از موزه دیدن کنند و اطالعات 
خود را در حوزه میراث گذش��ته و سبک زندگی مردمان 

گذشته بیشتر کنند.
 موزه مردم شناس��ی اس��تاد بهرامی؛ یک��ی از زیباترین 
موزه های مردم شناس��ی استان به ش��مار می رود. مدیر 
کل می��راث فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و گردش��گری 
چهارمح��ال و بختیاری با اش��اره به اینک��ه چهارمحال و 
بختی��اری دارای م��وزه ه��ای مختلف��ی اس��ت، گفت: 
ای��ن اس��تان ه��م اکن��ون دارای م��وزه های فع��ال در 
 زمینه ه��ای م��ردم شناس��ی، پوش��اک، م��وزه آب و ..

. است.
بهمن عسگری س��وادجانی ادامه داد: موزه مردم شناسی 
اس��تاد بهرامی، یکی از بهتری��ن و زیباترین م��وزه های 
مردم شناسی این استان به ش��مار می رود که با معماری 
 بس��یار زیبا، روایتگر زندگی مردمان گذش��ته این استان

 است.
وی اف��زود: این موزه مجموع��ه ای کامل از ن��وع زندگی 
 مردم چهارمحال و بختیاری از کودکی تا بزرگ سالی در
 بخش های کس��ب و کار، پخت غذا و نان، ب��ازی، آداب و 

رسوم عروسی، کشاورزی و... است.
بهمن عسگری سوادجانی در ادامه با اشاره به احداث موزه 
بزرگ استان در شهرکرد، بیان کرد: کار احداث این موزه 
در شهرکرد آغاز شده است و هم اکنون 22 درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد.
 وی اظه��ار داش��ت: ای��ن م��وزه در زمینی به مس��احت
 یک هزار و 500 متر س��اخته می شود و ساخت فضاهای 
 مختلفی مانند گالری ه��ا، کتابخان��ه و ... در آن طراحی 

شده است.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
چهارمح��ال و بختی��اری ادام��ه داد: پی��ش بین��ی م��ا 
این اس��ت که این موزه طی دو س��ه س��ال آینده به بهره 
برداری برس��د.موزه مردم شناس��ی بروج��ن در نزدیکی 
 میدان مرکزی ش��هر بروجن و در منزل حفیظی ها واقع

 شده است.

روایتی کامل از زندگی چهارمحالی ها؛

موزه ی »استاد بهرامی« 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
 9309980350100239 پرونده:  شماره   9309970350101821 دادنامه:  شماره   2/28
نشانی  به  مهرگانی  آزادی  نعمت ا...  آقای  خواهان:   930284 شعبه:  بايگانی  شماره 
 – الزمان  ك.صاحب   – دستگرد   – بنزين  پمپ  روبروی   – كشاورز  بلوار   – اصفهان 
پ191 خوانده: آقای علی باصری به نشانی مجهول المكان خواسته ها: 1- مطالبه طلب 
مطالبه   -4 وكيل  درخواست  به  حق الوكاله  مطالبه   -3 دادرسی  خسارات  مطالبه   -2
خسارت تاخير تاديه دادگاه با عنايت به محتويات پرونده ختم دادرسی به شرح ذيل 
انشاء رای مينمايد. رای دادگاه: در خصوص دعوی نعمت ا... آزادی مهرگانی با وكالت 
عليرضا رضائی به طرفيت علی باصری به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 241/000/000 
ريال بابت دو فقره چك به شماره 276528 مورخ 92/10/1و276527 مورخ 92/8/15 
بانك صادرات به انضمام خسارت هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل و تاخير تاديه به 
دادخواست  پرونده و مالحظه  به محتويات  عنايت  با  دادگاه  تقديمی  دادخواست  شرح 
محال  بانك  از  صادره  پرداخت  عدم  گواهينامه  و  چك  مصدق  رونوشت  و  تقديمی 
دادگاه  جلسه  در  دادرسی  وقت  قانونی  ابالغ  وصف  با  خوانده  اينكه  به  نظر  و   عليه 
خويش  ذمه  برائت  از  حاكی  كه  دليلی  و  نياورده  عمل  به  دفاعی  و  نگرديده  حاضر 
باشد ابراز ننموده و مستندات ابرازی خواهان مصون از ايراد و اعتراض مانده و با 
توجه به بقاء اصول اسناد در يد خواهان كه حاكی از اشتغال ذمه خوانده دارد دعوی 
خواهان را وارد و ثابت تشخيص مستندا به مواد 519و198و194 آيين دادرسی مدنی 
و مواد 313و310 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالحی صدور چك و 
استفساريه مجمع تشخيص مصلحت نظام حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
241/000/000 ريال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخير تاديه و ارزش واقعی 
وجه چك بر مبنای نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول براساس شاخص اعالمی 
بانك مركزی جمهوری اسالمی كه پس از محاسبه از طريق اجرای احكام مدنی به حيطه 
وصول درخواهد آمد و پرداخت كليه خسارات دادرسی و حق الوكاله وكيل وفق مقررات 
در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهی 
در دادگاه تجديدنظر مركز استان می باشد.م الف:312 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

 9309980361701248 پرونده:  شماره   9309970361702056 دادنامه:  شماره   2/29
شماره بايگانی شعبه: 931267 خواهان: خانم شهربانو كيانپور فرزند لطف ا... به نشانی 
اصفهان – سپاهان شهر – الوند4- صبا – عندليب – فيض – پالك103 خوانده: آقای 
گردشكار:  خودرو  پالك  فك  به  الزام  خواسته:  مجهول المكان  نشانی  به  جزينی  حامد 
دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: 
در خصوص دعوی خواهان خانم شهربانو كيانپور فرزند لطف ا... به طرفيت خوانده 
انتظامی  شماره  به  خودرو  پالك  فك  به  خوانده  الزام  خواسته  به  جزينی  حامد  آقای 
529ق97ايران13 دادگاه نظر به اقرار خواهان به فروش خودرو و مالكيت رسمی ايشان 
و اينكه فك پالك و صدور پالك جديد به نام خريدار از الزامات ضمنی قرارداد است و 
خوانده ايراد و دفاعيه به عمل نياورده است فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته 
و مستندا به مواد 220 قانون مدنی و 198و515 قانون آيين دادرسی مدنی حكم به الزام 
دادرسی صادر و  بابت خسارت  پرداخت 2/580/000  به فك پالك خودرو و  خوانده 
اعالم مينمايد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين 
دادگاه و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان اصفهان 

می باشد.م الف:314 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه 

 9309980361700559 پرونده:  شماره   9310420361700372 اجراييه:  شماره   2/30
شماره  به  مربوطه  حكم  اجراي  درخواست  بموجب   930567 شعبه:  بايگانی  شماره 
9310090361703265 و شماره دادنامه غيابی مربوطه 9309970361701089 محكوم 
به نشانی مجهول المكان محكوم است  عليه عليرضا ظهوريان نجار فرزند غالمحسين 
به پرداخت مبلغ 240/000/000 ريال بابت اصل خواسته وجه يك فقره چك به شماره 
789599-91/02/10 و همچنين هزينه های دادرسی و نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت 
اعالمی  تغيير شاخص  براساس  پرداخت  هنگام  لغايت  زمان سررسيد  از  تاديه  تاخير 
نشانی  به  فرزند مصطفی  دهنوی  محمدرضا  خواهان  در حق  مركزی  بانك  از سوی 
اصفهان – خ امام خمينی – دهنو – خ.عمليات محرم – بن بست شهاب و نيز پرداخت حق 

االجرای دولتی به مبلغ 12/000/000 ريال در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف 
به موقع  آنرا  مفاد  ده روز  اجرائيه ظرف  ابالغ  از  اجرائيه:1- پس  ابالغ  ازتاريخ  است 
اجرا گذارد.2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و 
استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند. 
اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور 
معلوم شود كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی خود بدهيد بنحوی 
كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 
ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی 
 79/1/21 مدنی مصوب  دادرسی  آئين  قانون  و  مدنی  احكام  اجرای  قانون  به  ميباشد 
اجرای محكوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه  قانون نحوه  و همچنين مفاد 

نمائيد.م الف:316 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه 

 9209980350201198 پرونده:  شماره   9410420350200003 اجراييه:  شماره   2/31
شماره بايگانی شعبه: 921358 بموجب درخواست اجراي حكم غيابی مربوطه به شماره 
دادنامه مربوطه 9309970350201505 محكوم عليه حسين افشاری فرزند محمدعلی 
ميليون  هفتاد  و  ششصد  مبلغ  پرداخت   -1 به  است  محكوم  مجهول المكان  نشانی  به 
بابت  ميليون و دويست هزار ريال  مبلغ سی و شش  نيز  بابت اصل خواسته و  ريال 
هزينه دادرسی و پرداخته خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 93/06/04 لغايت 
اجرای حكم براساس شاخص تورم در حق محكوم له فاطمه گودرزی فرزند يدا... به 
عشر  نيم   -2  .8169745911 كدپستی  پ482-   – سپاهان  كوچه   – امام  كوی  نشانی 
حق االجرا در حق صندوق دولت.محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس 
ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبی برای پرداخت  از 
محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد 
و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز 
صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالی ندارد صريحا اعالم 
نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجرای 
حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی خود بدهيد بنحوی كه اجرای تمام يا قسمتی از 
مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-
عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی ميباشد به قانون اجرای 
احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه 
دوم  نمائيد.م الف:319 شعبه  توجه   1377 10آبان  مالی مصوب  محكوميت های  اجرای 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  
اجراییه 

 9209980350200278 پرونده:  شماره   9410420350200001 اجراييه:  شماره   2/32
شماره بايگانی شعبه: 920308 بموجب درخواست اجراي حكم غيابی مربوطه به شماره 
دادنامه مربوطه 9309970350200441 محكوم عليهم 1- پريسا لقايی فرزند اكبر 2- 
عباس لقايی فرزند جعفر هر دو به نشانی خ شيخ صدوق شمالی – خ كاخ غربی – كوی 
آريا – بن بست مهر – سمت چپ – منزل سوم- ط1، 3- مهران بحری فرزند ابراهيم 
به پرداخت مبلغ ششصد ميليون  به 1- متضامنًا  اند  به نشانی مجهول المكان محكوم 
ريال  هزار  پانزده  و  دويست  و  ميليون  شانزده  مبلغ  نيز  و  خواسته  اصل  بابت  ريال 
بابت هزينه دادرسی و پرداخت شصت درصد حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه قانونی در 
مرحله بدوی و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 91/04/05 لغايت 
اجرای حكم براساس شاخص تورم در حق محكوم له شركت تعاونی اعتبار صالحين به 
نشانی تهران – ميدان ولی عصر – بلوار كشاورز – خ.فلسطين – خ.ايتاليا – شماره34 با 
وكالت ناصر زارعی فرزند حسن به نشانی چهارباغ خواجو – شهدای خواجو – ابتدای 
ط1، 2- نيم عشر حق االجرا در حق صندوق )رای   – افرا  بن بست ياس8- ساختمان 
لقايی و مهران بحری غيابی است(. محكوم عليه مكلف  صادره نسبت به آقای عباس 
به موقع  آنرا  مفاد  ده روز  اجرائيه ظرف  ابالغ  از  اجرائيه:1- پس  ابالغ  ازتاريخ  است 
اجرا گذارد.2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و 
استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند. 

اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور 
معلوم شود كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی خود بدهيد بنحوی 
كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 
ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی 
 79/1/21 مدنی مصوب  دادرسی  آئين  قانون  و  مدنی  احكام  اجرای  قانون  به  ميباشد 
اجرای محكوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه  قانون نحوه  و همچنين مفاد 

نمائيد.م الف:320 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  
ابالغ رای 

 9309980350200535 پرونده:  شماره   9309970350201887 دادنامه:  شماره   2/33
نشانی  به  اصغر  فرزند  مجيد شجاعی  آقای  بايگانی شعبه: 930618 خواهان:  شماره 
بن بست هوشمند- پ14 خوانده:  شهرستان اصفهان – خ.سروش – كوی هوشمند – 
آقای حميدرضا طوطيان به نشانی مجهول المكان خواسته ها: 1- مطالبه وجه چك 2- 
پرونده  محتويات  به  توجه  با  دادگاه  خواسته  تامين   -3 تاديه  تاخير  خسارت  مطالبه 
دادگاه:  رای  مينمايد.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم 
طوطيان  حميدرضا  خوانده  طرفيت  به  شجاعی  مجيد  خواهان  دعوی  خصوص  در 
به شماره 474985- ريال وجه چك  ميليون  بيست  و  يكصد  مبلغ  مطالبه  به خواسته 

91/9/25و474984-91/10/20 عهده بانك ملی ايران شعبه فالورجان با احتساب هزينه 
دادرسی و خسارت تاخير تاديه نظر به دادخواست تقديمی و فتوكپی مصدق متن و ظهر 
گواهينامه عدم پرداخت وجه چك صادره از ناحيه بانك محال عليه كه اساسًا داللت بر 
اشتغال ذمه خوانده در قبال خواهان به ميزان مبلغ فوق را دارد و اينكه خوانده با اطالع 
از دعوی مطروحه و جريان رسيدگی در جلسه دادرسی حاضر نشده و نسبت به دعوی 
دفاع موثری به عمل نياورده و دليلی بر پرداخت وجه سند مدركيه اقامه نكرده است 
لذا دادگاه با استصحاب اشتغال ذمه خوانده دعوی را وارد تشخيص و مستنداً به مواد 
310و311و312 قانون تجارت و مواد 198و515و519 قانون آيين دادرسی دادگاههای 
و  قانون چك   2 ماده  به  تبصره  يك  الحاق  قانون  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
استفساريه آن مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت مبلغ يكصد 
پانصد و شصت  نيز مبلغ سه ميليون و  بابت اصل خواسته و  و بيست ميليون ريال 
هزار ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 
تورم مربوطه در حق خواهان محكوم می نمايد  براساس شاخص  اجرای حكم  لغايت 
اجرای احكام مكلف است خسارت تاخير تاديه را به شرح فوق محاسبه و از خوانده 
اخذ و به خواهان پرداخت نمايد رای صادره غيابی بوده و ظرف مدت 20 روز از تاريخ 
ابالغ دادنامه قابل واخواهی در محكمه صادركننده رای بوده و پس از 20 روز ديگر 
قابل تجديد نظرخواهی در محاكم تجديدنظر مركز استان اصفهان می باشد ضمنًا قرار 
رد درخواست تامين خواسته وی صادر می گردد.م الف:322 شعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
اجراییه 

 9209980352401382 پرونده:  شماره   9310420352400433 اجراييه:  شماره   2/34
شماره  به  مربوطه  حكم  اجراي  درخواست  بموجب   921490 شعبه:  بايگانی  شماره 
9310090352403532 و شماره دادنامه مربوطه 9309970352401137 محكوم عليه 
حميدرضا اكبری فرزند اسدا... به نشانی تهران – خيابان حالل احمر – قبل از پل نواب 
– پالك590 محكوم است به پرداخت مبلغ نود و پنج ميليون ريال )95/000/000ريال( 
بابت اصل خواسته وجه قسمتی از چك 1403/057017/55-92/7/14 و خسارت تاخير 
در تاديه از تاريخ چك لغايت اجرای حكم و دادرسی به مبلغ 1/950/000 ريال در حق 
خ شيخ بهايی –  محكوم له پرهام درميانی طباطبايی فرزند اكبر به نشانی اصفهان – 
تخت  ساختمان   – سبز  سرای  مسكن  مقابل   – ارديبهشت  و  آذر  چهارراه  حدفاصل 
جمشيد – ط2 و همچنين محكوم به پرداخت مبلغ 4/750/000 ريال بابت حق االجرای 
اجرائيه:1- پس  ابالغ  ازتاريخ  دولتی در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف است 
ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبی برای پرداخت  از 
ميسر  آن  از  به  محكوم  استيفا  و  حكم  اجرا  كه  كند  معرفی  مالی  بدهد.3-  به  محكوم 
باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده 
روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالی ندارد صريحا 
اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به 
اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای فرار در پرداخت اموال خود را 

يا  تمام  اجرای  كه  بنحوی  بدهيد  دارايی خود  از  واقع  يا صورت خالف  نكنيد  معرفی 
محكوم  ماه   6 تا  روز   61 از  مجازات حبس  به  باشد  متعسر  اجرائيه  مفاد  از  قسمتی 
خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی ميباشد به 
قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد 
 قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف:325 

شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

 9309980352400676 پرونده:  شماره   9209970352402201 دادنامه:  شماره   2/35
با  احمد  فرزند  بنی  حيدری  حياتقلی  آقای  خواهان:   930719 شعبه:  بايگانی  شماره 
وكالت آقای سيد فتح ا... حسينی وردنجانی فرزند سيد رحمن به نشانی چهارمحال و 
بختياری – شهركرد –خ.شريعتی – كوچه44- پ5- ط2 خوانده: آقای مهدی شكری نيا 
فرزند علی به نشانی مجهول المكان خواسته ها: 1- مطالبه خسارات دادرسی 2- مطالبه 
وجه چك رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای سيد فتح ا... حسينی بوكالت از آقای 
حياتقلی حيدری به طرفيت آقای مهدی شكری نيا عمرانی به خواسته مطالبه مبلغ 169 
و  دادرسی  و خسارات   92/12/12-508571 فقره چك شماره  يك  وجه  ريال  ميليون 
تاخير تاديه نظر به مفاد دادخواست تقديمی خواهان و مالحظه اصل چك مستند دعوی 
در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت آت و اينكه خوانده نسبت به خواسته خواهان ايراد 
و اعتراض به عمل نياورده و دليلی بر برائت ذمه خويش ارائه ننموده است فلذا دادگاه 
مستنداً به مواد 249و310 قانون تجارت و 198و515و522 قانون آيين دادرسی مدنی و 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك خوانده را به پرداخت مبلغ يكصد و شصت 
و نه ريال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی و حق الوكاله به ميزان مقرره قانونی 
و تاخير تاديه از تاريخ چك لغايت تاريخ اجرای رای در حق خواهان محكوم می نمايد 
رای صادره غيابی است و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه 

می باشد.م الف:332 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980352400693 پرونده:  شماره   9309970352402233 دادنامه:  شماره   2/36
شماره بايگانی شعبه: 920726 خواهان: آقای حسينعلی حفيظی فرزند محمد به نشانی 
فياض  آقای  خوانده:  پ35   – سوم  بست  بن  سجاديه5-   – ارتش  خيابان   – اصفهان 
 -2 تاديه  تاخير  خسارت  مطالبه   -1 خواسته ها:  مجهول المكان  نشانی  به  دستگردی 
به طرفيت آقای  مطالبه طلب رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای حسينعلی حفيظی 
فياض دستگردی به خواسته مطالبه مبلغ 150 ميليون ريال وجه 3 فقره چك شماره های 
307607و499825و307609-90/6/2و91/5/20و91/5/20 و خسارات دادرسی و تاخير 
تاديه نظر به مفاد دادخواست تقديمی خواهان و مالحظه اصل چكهای مستند دعوی در 
يد خواهان و گواهی های عدم پرداخت آنها و اينكه خوانده نسبت به خواسته خواهان 
ايراد و اعتراضی به عمل نياورده و دليلی بر برائت ذمه خويش ارائه ننموده است فلذا 
دادگاه مستنداً به مواد 249و310 قانون تجارت و 198و515و522 قانون آيين دادرسی 
مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك خوانده را به پرداخت مبلغ يكصد و 
پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی و حق الوكاله به ميزان مقرره 
قانونی و تاخير تاديه از تاريخ چكها لغايت تاريخ اجرای رای در حق خواهان محكوم 
می نمايد رای صادره غيابی است و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين 

دادگاه می باشد.م الف:333 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/44 در خصوص پرونده كالسه 33/94 خواهان منيژه طاووسی نيك آبادی با وكالت 
مصطفی نوروزی - علی اشرف رحيمی دادخواستی مبنی بر ابطال وكالتنامه – ابطال 
سودرجانی  شاهچراغی  اكبر  سيد   -1 طرفيت  به  سند  انتقال  به  الزام   – مالكيت  سند 
ناصر شاهچراغی سودرجانی  واثقی 3- محمود شاهچراغی سودرجانی 4-  اكبر   -2
راد  محمدی  طيبه   -8 فاضلی  مرتضی   -7 فاضلی  حسين   -6 فاضلی  زهره   -5 
9- سيد كمال روفانی اصفهانی 10- كوروش رومانی تقديم نموده است وقت رسيدگی 
برای روز چهارشنبه مورخ 94/2/30 ساعت 3/30عصر تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره دو  اين شعبه واقع در  به  از وقت رسيدگی  قبل 
در  نمايد.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای 
صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:1471 شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان



 امام حسن عسکری علیه السالم: 
 وص��ول ب��ه خداون��د عزوج��ل، س��فری اس��ت

کشف دلیل علمی عالقه افراد  که جز با عبادت در شب حاصل نگردد.
به آواز خواندن در حمام!

بهترین  راه ها برای پختن ماهی چیست؟
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1- سوخاری کردن
واقعیت این است که بیش��تر مردم،  طعم غذاهای سوخاری را 
دوست دارند و حتی خیلی از کس��انی که عالقه ای به خوردن 
ماهی ندارند،  بدشان نمی آید گاهی ماهی سوخاری را در برنامه 
غذایی خود داشته باشند. برای س��الم و مغذی تر شدن ماهی 
سوخاری،  می توانید گوشت را حدود نیم ساعت پیش از سرخ 
کردن، در ترکیبی از آبلیمو، نمک،  پودر فلفل سیاه و پودر سیر 
بخوابانید.سپس هر دو طرف ماهی را به پودر سوخاری یا پودر 
نان خشک آغشته و ماهی را با روغن های مخصوص سرخ کردنی، 
س��رخ کنید. قبل از خ��وردن ماهی، پودرهای س��وخاری که 
آغشته به روغن هستند و در اثر حرارت دیدن، به رنگ قهوه ای 
درآمده اند، از سطح ماهی جدا کنید و گوشت سالم و خوش طعم 

آن را بخورید.
برای جدا شدن ساده تر پودر سوخاری، می توانید حدود 3 دقیقه 
پیش از پایان پخت،  در ماهیتابه را بگذارید تا پودر چسبیده به 
ماهی ها با بخار ایجادشده، ش��ل و به راحتی کنده شود. برای 
طبخ ماهی با این روش،  بهتر است گوش��ت ماهی را به صورت 

فیله درآورید.

2- تنوری کردن
بهترین راه طبخ ماهی تنوری در خانه، استفاده از فر است. برای 
طبخ ماهی تنوری،  می توانید از ماهی های بزرگ و درسته هم 

استفاده کنید و نیازی به فیله کردن ماهی ها نیست.
در این روش، ابتدا داخل ش��کم یا گوش��ت ماهی را با مقداری 
نمک و کمی پودر انار یا پودر لیمو عمانی طعم دار کنید، سپس 
روی پوست ماهی چند برش عمیق بزنید و تمام پوست و داخل 

برش ها را با رب انار بپوشانید.
حاال ماهی را خوب داخل فویل آلومینیومی بپیچید و آن را بعد 
از قرار دادن در یک س��ینی یا تابه نازک، داخل طبقه وسط فر 
بگذارید. فر شما باید از قبل کامال گرم شده و حداقل حدود 120 
درجه سانتی گراد حرارت داشته باشد. مدت زمان پخت هم به 

اندازه ماهی بستگی دارد.
می توانید حدود نیم ساعت بعد از قرار دادن ماهی در فر، فویل 
آن را باز کنید و ببینید چه م��دت دیگر برای پخت کامل زمان 
الزم دارید. این روش، یکی از بهترین روش های طبخ ماهی است 
که عالوه بر طعم خوبی که ب��رای ماهی ایجاد می کند، به دلیل 

استفاده نکردن از روغن، غذای سالم تری هم خواهید داشت.

3- آب پز کردن
تعجب نکنید؛ برای تهی��ه ماهی با این روش، قرار نیس��ت که 
ماهی ها را داخل آب بیندازید. فقط کافی است یک ظرف گود 
مانند قابلمه را تا نیمه با آب پر کنید. سپس تکه های ماهی که 
فقط با کمی نمک طعم دار ش��ده اند، داخل فویل آلومینیومی 
ضخیمی بپیچید و در نهایت هم فویل های حاوی ماهی را بعد از 

جوش آمدن آب، داخل ظرف بریزید.
اگر تکه های ماهی کوچک باشند،  حدود 15-10 دقیقه برای 
پخت آنها کافی است. می توانید یک قزل آالی نسبتا درشت را 
هم حدود 30 دقیقه با این روش بپزید. زمانی که ماهی در حال 

پختن است، باید برای تهیه سس این غذا دست به کار شوید.
 سس ماهی آب پز باید ترکیبی از رب  انار، گردوی آسیاب شده،  
نعناع و جعفری ساطوری و مقداری هم پودر فلفل سیاه باشد که 
همگی آنها باید حدود 5 دقیقه باهم تفت داده شوند. درصورت 
تمایل می توانید کمی پیازداغ هم به این سس اضافه کنید. سس 

ماهی آب پز باید درست پیش از سرو، روی آن ریخته شود.
4- بخارپز کردن

ماهی بخارپز بیش��تر برای طرفداران س��بزیجات که عاش��ق 
طعم های طبیعی هستند، مناسب است. برای تهیه این ماهی، 
نیازی به استفاده از روغن نیست. گوشت ماهی در روش بخارپز 
کردن، عطر و طعم س��بزی های مختلف را به خود می گیرد و 
فقط افزودن کمی نمک و فلفل سیاه قبل از پخت به آن  کافی 
است. در این روش، ابتدا باید کف تابه را با مقداری سیب زمینی 

حلقه شده بپوشانید.
سپس روی س��یب زمینی ها، یک ردیف هویج حلقه شده، یک 
ردیف ساقه کرفس خرد ش��ده،  یک ردیف فلفل دلمه ای، یک 
ردیف پیاز خام حلقه شده و یک ردیف برگ سبزی های معطری 
مانند نعناع،  جعفری و گشنیز قرار دهید و تکه های ماهی را روی 

این سبزی ها بگذارید.
در نهایت هم برگ های خردشده کرفس را روی ماهی ها بپاشید 
و در تابه را بگذارید. بعد از گرم شدن تابه، حرارت را به اندازه ای 
کم کنید که ماهی و س��ایر س��بزی ها آب بیندازن��د و خوب 
بخارپز بش��وند. در صورت تمایل می توانید دو حبه سیر هم به 
محتویات تابه اضافه کنید. شما می توانید ماهی بخارپز را برای 
 بهبود طعم آن، با کمی روغن زیتون و آبلیموی تازه یا س��رکه، 

سرو کنید.

همه می توانند اعتراف کنند ک��ه حداقل یکی دو بار 
در زندگی، زیر دوش یکی از ترانه های معروف و مورد 
عالقه شان را با صدای بلند خوانده اند. اکنون محققان 
به ارائه توضیح علمی برای این عالقمندی پرداخته اند.
محققان آمریکایی اظهار کردن��د: برخی از ما حتی 
در برابر پ��ول هم ام��کان ن��دارد که در جم��ع آواز 
بخوانی��م، اما ب��دون اینکه کس��ی ترغیبم��ان کند 
زیر دوش ش��روع ب��ه آواز خوان��دن می کنیم و یک 
 توضیح علمی پشت این س��مفونی صابونی ما وجود 

دارد.
ابتدا بای��د دلیل احس��اس راحتی اف��راد در حمام و 
تمایل به آواز خواندنش��ان را مورد بررس��ی قرار داد. 
برای بس��یاری، حمام تنها جایی است که می توانند 
لحظات��ی از روز را کامال تنها باش��ند. ش��ما در یک 
محیط گرم، کوچک و امن هس��تید و به اندازه کافی 
احساس راحتی می کنید. استرس ها به تدریج از شما 
دور می شوند. وقتی احس��اس راحتی می کنید، مغز 
 دوپامین آزاد می کند که می تواند خالقیت را تحریک 

کند.
در این موقع، آواز خوان��دن می تواند این حال خوب 
را بهتر هم بکند. آواز خواندن، ب��ه خاطر تاثیری که 
بر تنفس دارد منجر به افزایش اکس��یژن در خون و 
بهبود روند گردش خون بدن می ش��ود که در نهایت 
عملکرد عمومی بدن را بهتر کرده و احس��اس خوبی 

به فرد می دهد.
از آنجا که برای آواز خواندن، تنفس عمیق تر می شود، 
آرامش ذهنی مشابه زمان مدیتیشن حاصل می شود. 
همچنین از دیگر مزیت های آواز خواندن باید به این 
امر اشاره کرد که در آن زمان دیگر به مشکالت فکر 

نمی کنید.
بهترین نکته در مورد آواز خواندن در حمام انعکاس 
صداست. نمی توان سیستم صوت بهتری از حمام پیدا 
کرد. زیرا کاشی های حمام صدا را جذب نمی کنند و 
صدا بازتاب پیدا می کند همچنین صدا قبل از این که 
محو شود، بارها حول اتاق می چرخد. از سوی دیگر، 
به دلیل کوچک بودن فضای حمام، تن صدا بیشتر و 
بم تر می شود. در حقیقت صدای ش��ما بهتر از آنچه 
هست به نظر می رس��د و این اعتماد به نفس شما را 

بیشتر می کند.
دالیلی بس��یاری ب��رای آواز خوان��دن در زیر دوش 

وجود دارد:
کاهش استرس، شادی بیشتر، انعکاس صدا در حمام 
و شاید به این خاطر که دوست داریم صدای خودمان 
را بشنویم. مهم نیست به چه دلیل، به هر حال به این 
کار ادامه دهید چون در نهایت برای س��المتی شما 

خوب است.
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 دالیل گرایش نوجوانان
 به مصرف مواد مخدر 

در این مطلب به بررسی موارد گرایش دهنده نوجوانان و جوانان 
به اعتیاد می پردازیم و می خواهی��م بدانیم چه عواملی در ایجاد 

اعتیاد در آنها تاثیرمی گذارد؟
 عوامل فردی موثر در گرایش به مصرف مواد مخدر عبارتند از :

 فشارهای عصبی و بیماری های روحی
کس��انی که دائما در معرض فش��ارهای عصب��ی و محیطی قرار 
دارند، بیشتر از دیگران در معرض خطر گرایش به اعتیاد هستند. 
موقعیت هایی همانند کنکور، از دست دادن نزدیکان، شکست های 
عاطفی، مالی، ش��غلی، تحصیلی، انتخاب همس��ر و… ممکن 
است در زندگی هر جوانی پیش آید. اضطراب، افسردگی شدید، 
پرخاش��گری و رفتارهای ضد اجتماعی، زمینه س��از بروز اعتیاد 

هستند.
 شخصیت های خاص

بعضی از افراد با خصوصیات شخصیتی خاص خودشان، بیشتر در 
معرض خطر اعتیاد قرار می گیرند؛ به طور مثال کسی که به خاطر 
خجالت و رودربایستی، توان نه گفتن به دوستش را ندارد، ممکن 

است با هر تعارف ساده به مصرف مواد مخدر آلوده شود.
 نگرش مثبت به مواد مخدر

مجموع اطالعات غلط و باورهای نادرس��ت، موجب می شود که 
فرد، نگرش و دیدگاه مثبتی نس��بت به مصرف مواد مخدر پیدا 
کند و زشتی مصرف برایش از بین برد و به راحتی به مصرف مواد 

مخدر روی بیاورد.
 مشکالت جسمانی

مشکالت جسمانی، یکی دیگر از عوامل موثر در گرایش به مصرف 
مواد مخدر اس��ت. بعضی  افراد برای تس��کین درد از مواد مخدر 
استفاده می کنند. در صورتی که پزشکان با بهره گیری از داروهای 
مسکن، می توانند طوری درد را کنترل کنند که فرد به آن داروها 

وابسته نشود.
 عدم آگاهی از خطرات مصرف مواد مخدر

گروهی دائما در حال تبلیغ برای مواد مخدر هستند، که این کار 
را یا برای توجیه رفتار خود و یا برای به فروش رساندن مواد مخدر 

انجام می دهند.
تاثیر مشاغل خاص در گرایش به مواد مخدر

بعضی از مش��اغل خاص که فعالیت جس��می س��نگین و تغییر 
ساعت های خواب و بیداری را به دنبال دارند، فرد را مستعد ابتال به 
اعتیاد می کنند، کسانی که این مشاغل را دارند، باید بیشتر مراقب 

خودشان باشند.
عوارض مصرف مواد مخدر بر سالمت جسمی و روانی 

فرد
* کاهش وزن
* سوءتغذیه

* اختالالت گوارشی متعدد
* آسیب های عضالنی

*اختالالت کبدی و کلیوی
*عفونت های خطرناک )هپاتیت و ایدز(

* اختالالت قلبی – عروقی
*سکته های قلبی و مغزی

* آتروفی مغز و از بین رفتن سلول های مغز
* ناتوانی جنسی و عقیمی
* سقط جنین و مرده زایی

* تولد کودک نارس
* کاهش وزن و هوش نوزاد

*سرطان ریه و ضایعات هوشی
* ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن

*اختالل خواب
* افسردگی

* اختالالت روانی شدید و پایدار
* از دست دادن زیبایی

* تیره شدن رنگ پوست
*از بین رفتن سلول های مغزی و کوچک شدن مغز

* مسمومیت
* پیری زودرس در فعالیت های مغزی

*دچار توهم و خیاالت شدن
*بوی بد دهان و پوسیدن دندان ها

برای پیشگیری از گرایش به مواد مخدر چه باید کرد؟
1- خطرات را بشناسید

 محیط  های پرخطر اطراف خود را بشناسید و از آن دوری کنید.  
از افراد بزهکار و پرخطر دوری کنید.

2- از آینده خود مراقبت کنید
 آینده را همین حاال باید بس��ازید. پس هر کاری که امروز انجام 

می دهید در آینده تان تاثیر دارد.
3- مهارت های خود را افزایش دهید

 بسیاری از این مهارت ها در منابع دینی ما، در قرآن کریم، در سیره 
نبوی )ص( و اهل بیت)ع( سفارش شده است. شیوه معاشرت های 
 اجتماعی را بیاموزید و  یاد بگیرید چگونه هیجان هایتان را کنترل

 کنید.
4- خودتان را ارزیابی کنید

ق��راری ب��ا خودت��ان بگذاری��د و تصمی��م بگیری��د ک��ه ه��ر 
روز بیش��تر از روزه��ای دیگ��ر از خودت��ان مراقب��ت کنی��د. 
ب��رای ای��ن کار فهرس��تی از کارهای��ی تهی��ه کنی��د ک��ه 
 نباید انج��ام بدهی��د و همین ط��ور کارهای��ی که بای��د انجام 

بدهید.
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نکاتی که می توانست  گوشی 
هوشمند Xperia Z4  را بهتر کند

همان طور که مطلع هستید، گوشی هوشمند اکسپریا زد 4 رسما معرفی شد.
مشخصات گوشی س��ونی Xperia Z4 :   صفحه نمایش 5/2اینچی فول 
اچ دی با رزولوش��ن 10۸0 در 1۹20 پیکس��ل، پردازنده ۶4 بیتی هش��ت 
هسته ای اس��نپ دراگون ۸10، س��ه گیگابایت حافظه رم و 32 گیگابایت 
حافظه داخلی قابل ارتقا به 12۸ گیگابایت با استفاده از درگاه کارت حافظه 
میکرو اس دی،مشخصات گوشی هوشمند اکسپریا زدXperia Z4 4 است.
دوربین20/7 مگا پیکس��لی در قاب پش��تی به همراه دوربین سلفی واید 
  Xperia Z4 5/1 مگا پیکس��لی از دیگر مش��خصات گوش��ی هوش��مند
س��ونی اس��ت که از یک باطری 2۹30 میلی آمپر س��اعتی برخوردار است 
و به اندروید پنج  مجهز اس��ت.Xperia Z4 صفحه نمایشش را نسبت به 
 Xperia نسل قبلی ارتقا نداده است.با مقایسه مش��خصات سخت افزاری
Z4 نسبت به نس��ل قبلی این دستگاه، ش��اهد پیش��رفت های دست و پا 
شکس��ته هس��تیم که می تواند فروش این محص��ول را با مش��کل مواجه 
کند؛ به همین من��وال در ادامه قص��د داریم چهار چیزی که می توانس��ت 
 Xperia Z4 را به گوش��ی هوش��مند واقعا بهت��ری تبدیل کن��د، بازگو

کنیم.
QHD وضوح تصویر 

 QHD در حالی که بیشتر گوشی های باال رده 2015، از صفحات نمایش
 Xperia 4 استفاده می کنند، سونی وضوح تصویر صفحه نمایشk و گاهی
 Z4 را نسبت به نس��ل قبلی ارتقا نداده و به همان کیفت فول اچ دی بسنده 

کرده است.
هرچند صفحه نمای��ش اکس��پریا زد 3 یک��ی از بهترین ه��ای زمانه خود 
محس��وب می ش��د؛ اما با این ح��ال عالقه من��دان به محصوالت س��ونی، 
 Xperia Z4 را در پرچ��م دار QHD انتظار به کار گی��ری صفحه نمایش 

داشتند.
حتی پس زمینه Xperia Z4 نسبت به نسل قبلی هیچ تغییری نکرده است.

 تغییر ساختار کلی
در نگاه اول تفاوت خاصی در ظاهرXperia Z4 و نسل قبلی این محصول 
مشاهده نمی شود، این در حالیست که بیشتر گوشی های پرچم دار 2015 

ظاهری مدرن به خود گرفته اند.
 Xperia.همچن��ان لرزش گی��ر اپتیکال ن��دارد Xperia Z4 دوربی��ن
Z4 همچون نس��ل قبل��ی با بدنه ای س��بک، تم��ام فلزی با گوش��ه هایی 
گ��رد و ب��راق راه��ی ب��ازار خواهد ش��د. ای��ن نس��ل از پرچم دار س��ونی 
در رنگ های سفید، س��یاه، مسی و س��بزآبی و با پش��تیبانی از استاندارد 
 IP۶ ضد گردوغبار و اس��تانداردهای IP5 و IP۸ ض��د آب عرضه خواهد

 شد.
 لرزش گیر اپتیکال دوربین

بر اس��اس اطالع��ات منتش��ر ش��ده، س��ونی از هم��ان م��اژول دوربین 
اکس��پریا زد 3 در پرچ��م دار جدی��د خ��ود اس��تفاده ک��رده و ای��ن 
 ب��دان معناس��ت ک��ه دوربی��ن Xperia Z4 همچن��ان از قابلی��ت

 لرزش گیر اپتیکال محروم است.
 لن��وو، چن��دی پیش نش��ان داد ک��ه می ت��وان تثبی��ت کنن��ده تصویر 
را در گوش��ی هوش��مندی ب��ه ضخام��ت ۶/4 نی��ز ج��ای داد، ب��ا ای��ن 
 ح��ال مدی��ران س��ونی همچن��ان ب��ر ای��ن عقیده اند ک��ه می ت��وان از
 لرزش گیر اپتی��کال دیجیتالی دوربی��ن همانند چیزی ک��ه در آیفون ۶ 
 ش��اهد به کارگیری آن ها هس��تیم، به جای نمونه س��خت افزاری استفاده 

کرد.
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