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هفته دفاع مقدس گرامى باد

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر دستگرد

5 مناظره تاریخى در انتخابات آمریکابلیت گیت در فوتبال ایران!چرا بنزین برخى از جایگاه ها برکت ندارد؟ مراقب سایت هاى فیشینگ باشیدفرار از قانون؛ چرا؟! بین المللورزشاقتصاداجتماعاجتماع

سرنوشت تعطیلى همیشگى
 شنبه هـا به جاى پنج شنبه هـا

جلسات محرمانه
رهبرى و هاشمى
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میزان: مدیرکل پیشگیرى هاى وضعى معاونت اجتماعى 
و پیشــگیرى از وقوع جرم قوه قضائیــه از اجراى طرح 
نصب ردیاب خودرو در کشــور خبر داد و گفت: بر اساس 
آمارها، ساالنه تعداد قابل توجهى انواع دستگاه خودرو در 
کشور توسط سارقین به سرقت مى رود. علیرضا ساورى 
گفت: بررسى هاى کارشناسى نشــان مى دهد 90 درصد 

خودروهاى مســروقه مربوط به پنج نوع خودرو به ترتیب 
سرقت؛ پراید، پژو405، پرشیا، سمند و نیسان است و 10 

درصد مابقى سرقت ها مربوط به سایر خودروهاست. 
وى افزود: به لحاظ جغرافیایى استان هاى تهران، خراسان 
رضوى، اصفهان، البرز، آذربایجان شــرقى، و... بیشترین 

فراوانى آمار سرقت خودرو را به خود اختصاص داده اند.

پاییز خنک، کم باران و 
آلوده در راه است

چه اتومبیل هایى بیشتر سرق ت مى شوند؟

هواشناسى، پیشگو نیســت بلکه باعلم و ادواتى 
که در اختیار دارد هوا را پیــش بینى کرده و پیش 
بینى هواشناسى اســتان در کوتاه مدت و روزانه، 
90 درصد به وقوع مى پیوندد.مدیرکل هواشناسى 
استان اصفهان در نشستى که همزمان با هفته دفاع 
مقدس با خبرنگاران داشت این مطلب را اعالم کرد.

زیر پوست تکدیگرى در اصفهان
از درآمد میلیونى متکدیان تا تشکیل باندهاى خالفکار

4

در صفحه  اقتصاد بخوانیددر صفحه حوادث بخوانید

تعیین دستمزدکارگران سلیقه اى مى شود؟نامزد، قاتل؛ پدر و مادر، همدست قاتل
هفته گذشته خبر رها شدن جسد دختر جوانى در کنار خیابان به پلیس 
راهنمایى و رانندگى استان گلستان اعالم شد. در نخستین بررسى ها 
به نظر مى رسید این دختر در تصادف کشــته شده و عامل حادثه نیز 

گریخته است.  

 70 درصد کارگران کشور هر ماه «حداقل دســتمزد» را مى گیرند 
و به ســختى گذران زندگى مى کنند، با وجود این دولت به دنبال آن 
اســت که اجازه یابد حداقل دســتمزد کارگران را کمتر از نرخ تورم 

افزایش دهد.
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CRM،راهکارى کالن براى تمامى کسب و کارها

9

شب شب 8080 سالگى سالگى
 نگین اصفهان  نگین اصفهان 

تعیین تکلیف
 دژاگه 
و العربى
 تا امروز

هر توریست در 
ایران چقدر 

خرج مى کند؟

3

7

کمبود 290هزار
 پرستار در

 بیمارستان هاى
 کشور

3

جشن تولد هنرستان هنرهاى زیبا با تجلیل از جشن تولد هنرستان هنرهاى زیبا با تجلیل از 5050 هنرمند برتر استان برگزار شد هنرمند برتر استان برگزار شد

جزئیات  دیدارهاى رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام از زبان محمد هاشمى 

ید  ید، ای  نای خا ا ید ای رو ید، ای  نای خا ا ای رو
ید ما جاوید، ای  ی  ید               ای  ما جاوید، ای  ی                 ای 

ت  ن ا و رو تارگان فلک از  ت م  ن ا و رو تارگان فلک از  م 
ید ید ای  ور را  ید           ای  از  ید ای  ور را             ای  از 

هفته دفاع مقدس گرامى باد

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر سمیرم
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ایســنا: معاون اول رئیس جمهور بــا انتقاد از حجم 
بزرگ دولت اظهار داشت: در سال جارى میزان نقدى 
درآمدهاى دولت از میزان هزینه هاى جارى کشور مبلغ 
خیلى باالترى نیست به همین دلیل اینکه تصور کنیم 
از محل بودجه دولت مى توانیم عمران را توسعه دهیم 
و به توسعه دست یابیم خیلى نقطه روشنى وجود ندارد.

اسحاق جهانگیرى اظهار داشت: تقریبًا امروز دولت در 
همه ابعاد کشور حضور دارد، همچنین در امور اقتصادى 
نیز نقش بســیار پررنگى دارد. در همین راستا اعمال 
تحریم ها و فشــارهاى اقتصادى، دولت را با مشکالت 

جدیدى روبه رو ساخت.

وى با انتقاد از حجم بزرگ دولت اظهار داشت: در سال 
جارى در شــرایطى که بیش از دو میلیون بشکه نفت 
صادر شــده اســت و همچنین درآمدهاى مالیاتى نیز 
نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، میزان نقدى 
درآمدهاى دولت از میزان هزینه هاى جارى کشــور 
مبلغ خیلى باالترى نیست به همین دلیل اینکه تصور 
کنیم از محل بودجه دولت مى توانیم عمران را توسعه 
دهیم و به توسعه دست یابیم خیلى نقطه روشنى وجود 
ندارد. بزرگى دولت به قدرى رســیده است که هرچه 
درآمد کســب مى کنیم باید صرف هزینه هاى جارى 

نماییم.

ایرنا: رئیس کل ســازمان نظام پزشــکى گفت: حکم 
اولیه پرونده پزشکى مرحوم عباس کیارستمى تا 2 هفته 
آینده صادر مى شود و پرونده در صورت اعتراض شاکى یا 

متشاکى به هیئت تجدیدنظر ارجاع مى شود.
علیرضا زالى اضافه کرد: آخرین جلسه رسیدگى به پرونده 
پزشــکى فوت مرحوم عباس کیارستمى یک شنبه 28 
شهریور برگزار شد که البته خانواده مرحوم کیارستمى در 
این جلسه حضور نداشتند و هنوز حکم اولیه این پرونده از 

طرف قاضى پرونده انشا نشده است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکى در ادامه گفت: کارهاى 
کارشناسى براى صدور حکم انجام شده و احتماًال تا حدود 

دو هفته آینده جلســه بعدى هیئت بدوى انتظامى این 
پرونده تشکیل مى شود و حکم اولیه در این جلسه انشا 
مى شود. زالى اظهار داشت: وکیل پرونده پزشکى مرحوم 
کیارستمى به دالیلى براى رفع ابهام در پرونده درخواست 
بازگشت دوباره پرونده را به دادســرا داشته است اما در 
مورد هر ســه موضوع مطروحه در این پرونده، کارهاى 
کارشناسى انجام شده است و منتظر صدور حکم هستیم.

این مقام مسئول سازمان نظام پزشکى خاطرنشان کرد: 
در صورتى که شاکى پرونده یا متشاکى نسبت به حکم 
اولیه صادر شده اعتراض داشته باشد، مى تواند نسبت به 

حکم صادر شده درخواست تجدید نظر کند.

انتقاد جهانگیرى از 
بزرگى حجم دولت

صدور حکم اولیه پرونده 
کیارستمى تا 2 هفته آینده 

نامه احمدى نژاد به رهبرى
ایسنا: محمود احمدى نژاد با ارسال نامه اى به مقام 
معظـم رهبرى اعـالم کرد کـه در عمل بـه منویات 
معظم له، برنامه اى براى حضور در عرصه رقابت هاى 
انتخاباتى سـال آینده ندارد. در این نامه آمده اسـت 
همانگونه که مستحضر هسـتید در دیدار مورخ نهم 
شهریورماه سـال جارى، اینجانب برنامه هاى تبیین 
انقالب در سراسـر کشـور را تشـریح نمودم، پس از 
آن حضـرت عالى توصیـه فرمودید کـه در این دوره 
مصلحـت نیسـت بنـده در انتخابات شـرکت نمایم 
و اینجانب نیـز تبعیت خـود را اعالم نمـودم. ضمن 
تشـکر از بیانـات مهـم حضرتعالى در جلسـه درس 
خارج فقه مـورخ پنجم مهرماه جارى، به اسـتحضار 
مى رسـانم کـه در عمل بـه منویـات رهبـر بزرگوار 
انقالب، برنامه اى براى حضور در عرصه رقابت هاى 

انتخاباتى سال آینده ندارم.
به لطف خداونـد متعال و با افتخار همـواره به عنوان 
سرباز کوچک انقالب و خادم مردم باقى خواهم ماند.

بدهى4000 میلیارد تومانى 
رانندگان زندانى

خبرگزارى صدا و سـیما: مدیرعامل سـتاد دیه 
کشـور، رقم بدهى راننـدگان زندانى را چهـار هزار و 
325 میلیارد تومان اعالم کرد.سـید اسـدا...جوالیى 
افزود: از سال 85 تا آخر سال 94 کل بدهى رانندگان 
زندانـى چهارهـزار و 325 میلیارد تومان اسـت. وى 
گفت: 78 هـزار و 889 راننده در زنـدان ها محبوس 

هستند.
جوالیى با اشـاره به گذشت برخى از شـکات افزود: 
تاکنون 5 درصد از شکات، حدود 210 میلیارد تومان 

به نفع رانندگان زندانى، گذشت کرده اند.

30 هزار دانشجوى چینى 
شاگرد پروفسور سمیعى

ایرنـا : رئیـس فدراسـیون جهانـى انجمـن هاى 
جراحان مغـز و اعصاب گفـت که مسـئولیت تربیت 
30هزار دانشـجوى چینى علوم اعصـاب را برعهده 

دارد.
پروفسور مجید سمیعى در جمع استادان و دانشجویان 
دانشگاه علوم پزشـکى بابل افزود: مسئوالن کشور 
چین از من خواسـته اند تـا براى ارتقـاى علوم مغز و 

اعصاب به آنها کمک کنم .
وى ادامه داد : از 13 سـال پیش تاکنون تمام رشـته 
علوم اعصاب کشـور چین را بر عهده دارم و آنان نیز 
به پاس قدرشناسى، یک بیمارستان هزار تختخوابى 
را در کشورشـان به نام «پروفسور سـمیعى» احداث 
کردند که چند ماه آینده به بهره بردارى خواهد رسید.
جراح زبردسـت ایرانى اظهار داشت: در روایات آمده 
اسـت که علم را بیاموزید حتـى از کشـور چین ولى 
امروز مایه افتخـار و مباهات ما ایرانیان اسـت که از 
کشـور چین براى کسـب علم و دانش به سراغ یک 

ایرانى مى آیند.

برنامه 90 
همردیف با شیطان است!

تابناك: در تازه ترین ویدئویى که از حسـن عباسى 
منتشر شده، او به نقد فوتبال و فوتبالیست ها پرداخته 
و با ادبیاتى غیرکارشناسـانه بـا نادیـده گرفتن تمام 
نکات مثبتى کـه ورزش فوتبال را بـه پربیننده ترین 
و محبوب تریـن ورزش در جهـان تبدیـل کـرده، 
فوتبالیست ها را لمپن دانسته و حتى کى روش و سایر 
مربیان لیـگ برتر را هم بى نصیب نگذاشـته اسـت. 
«روزپالس» بـا این مقدمه افزوده اسـت: او حتى به 
مبالغ دریافتى بازیکنان ایرانى از باشگاه هاى خارجى 
هم نقد داشـته و با کنایه گفته است: کسى که از تیم 
آلمانى تا قطـرى میلیون ها دالر گرفتـه، کجا به درد 
این جامعه خورده است؟عباسى که پیش از این نیز در 
جریان یک سـخنرانى عجیب ارتش را غیرمنصفانه 
به چالش کشیده و در این باره با برخورد قاطع از طرف 
جامعه روبه رو شده بود، این بار برنامه 90 را همردیف 
با شـیطان دانسـته و مى گوید: تا نزدیک اذان صبح 
برنامـه 90 پخـش مى شـود که چـه کسـى پیراهن 
چه کسـى را کشـیده اسـت؛ این غفلت اسـت و کار 

شیطان!

توئیتر

میزان: سردار فتح ا... جعفرى مســئول تیم حفاظت بیت امام خمینى (ره) در آغاز انقالب و 
پایه گذار یگان زرهى سپاه پاسداران انقالب اسالمى خاطراتى درباره حفاظت از امام راحل(ره) 

بیان کرد که بخش هایى از آن را مى خوانید:
■   زمانى که امام (ره) در قم ساکن بودند، در زمستانى سرد و برفى، ایشان به پشت بام مى آمدند 
تا با مردم دیدار کنند؛ آن زمان تازه شهید مطهرى و شهید مفتح توسط منافقین کوردل، ترور 
شده بودند، ما تصمیم گرفته بودیم که بر روى پشت بام، اتاقکى شیشه اى و ضدگلوله براى 
دیدارهاى امام (ره) تعبیه کنیم، یک روز که ایشان مشغول ارائه تفسیر سوره «حمد» بودند، ما 
قصد کردیم که آن اتاقک شیشه اى ضدگلوله را باالى پشت بام بسازیم، مرحوم حاج احمد آقا 
در همان هنگام که ما تازه کارمان را آغاز کرده بودیم و وسایل را جابه جا مى کردیم، ما را دیدند، 
جویا شدند که ما چه کار مى کنیم، ما هم موضوع را به او گفتیم، بالفاصله حاج احمد آقا به ما 
گفتند که «امام (ره) قبول نمى کند»، ما هم گفتیم که این اتاقک را مى سازیم و امام (ره) را در 

عمل انجام شده قرار مى دهیم، گذشت تا صبح فردا...
 امام (ره) مانند سایر روزها براى انجام دیدار به پشت بام آمدند، تا آهن ها را دیدند، بالفاصله 
پرســیدند که این آهن ها چیســت؛ ما هم اصًال جرأت نکردیم حرفى بزنیم، فقط گفتیم که 

مى خواهیم براى نگهبان، اتاقکى بسازیم تا در این زمستان، سردش نشود. 
■   در زمان جنگ و وقتى که امام (ره) در جماران بودند نیز حاضر نشدند در ساختمان ضد بمبى 
که سپاه براى ایشان ساخته بود بروند، ایشان گفتند که «من همان کارى را انجام مى دهم که 

مردم عادى آن را انجام مى دهند».
■   بعد از مرخصى امام (ره) از بیمارستان قلب و قبل از آنکه ایشان در جماران ساکن شوند، دو 
سه ماهى را در خانه اى در منطقه دربند زندگى کردند، آن زمان شهید عباس کروندى فرمانده 
پایگاه قدر سپاه تهران در نیروى هوایى، جزو نیروهاى حفاظت ما در بیت امام (ره) بود، یک بار 
شهید کروندى زمانى که پست حفاظت را تحویل گرفت، به دلیل آنکه حواسش نبود سالح، 
مسلح است، انگشتش روى ماشه چکیده و تیر اسلحه «ژ3» درست در منطقه پشت درب اتاق 

امام (ره) شلیک شد.
صداى شلیک را که شنیدیم بالفاصله همه در آن محوطه جمع شدیم، خود امام (ره) هم آمدند، 
ایشان بالفاصله پس از رسیدن رو به شهید عباس کروندى کردند و گفتند که «خودت مشکلى 

پیدا نکردى؟»  ما هیچ نگرانى را در چهره ایشان ندیدیم.

3 خاطره درباره حفاظت از بیت امام خمینى (ره)

امام(ره) با احداث اتاق ضد گلوله مخالفت کرد

,,

 امام (ره) مانند 
سایر روزها 
براى انجام 
دیدار به پشت 
بام آمدند، 
تا آهن ها را 
دیدند، بالفاصله 
پرسیدند که 
این آهن ها 
چیست؛ ما هم 
اصالً جرأت 
نکردیم حرفى 
بزنیم، فقط 
گفتیم که 
مى خواهیم 
براى نگهبان، 
اتاقکى بسازیم 
تا در این 
زمستان، 
سردش نشود

عصر ایران: مصطفى پورمحمدى عــالوه بر بعد 
سیاسى و تشکیالتى، در ســال هاى گذشته نامش به 
عنوان یکى از مســئوالن پیگیر فســادهاى مالى هم 
مطرح بوده است. پورمحمدى اگر چه براى مدتى وزیر 
کشور احمدى نژاد بود اما در نهایت به یکى از منتقدان 
جدى سیاست هاى او تبدیل شد. او در گفتگو با روزنامه 
ایران گفته است که اسفندیار رحیم مشایى از چهره هاى 
نزدیک به محمود احمدى نژاد با پرونده اختالس موسوم 

به سه هزار میلیاردى ارتباط داشته است. 
ارتباط آقاى اســفندیار رحیم مشایى  با پرونده سه هزار 
میلیاردى را نمى شــود کتمان کرد. وقتى دســتوراتى 
درخصوص پروژه هاى واگذار شده به افراد وجود دارد و 
در دفتر دولت سابق نیز ثبت شده، پس ما چه چیزى را 
خالف گفته ایم؟  ارتباط اینها با فساد سه هزار میلیاردى 
قابل کتمان نیست، ســند همه آنها موجود است، فوالد 
خوزستان را با چه توصیه به چه کسى داده اند. اما مطلب 
مهم این است که همه کارها با توصیه ایشان (مشایى) 
بوده و این اتفاقات در دولت قبل انجام شده است، نامه 
آقاى رئیس جمهورى وقت و همچنین نامه آقاى مشایى 
که نوشــته اند و موضوع را تأیید کرده اند، جزو اسناد و 
مدارك است. ایشان نوشته اســت که فالن کارخانه را 
خارج از مزایده به آنها (متهمان ســه هــزار میلیاردى) 
بدهید. یعنى توصیه ها و حمایت هاى اینچنینى به آنها 
شده که شایستگى آن را نیز نداشتند. آنها نیز از حمایت 

مدیران ارشد و مسئوالن وقت استفاده و رشد کردند.

رابطه رحیم مشایى با پرونده3000 میلیاردى

تابناك: عضو شــوراى مرکزى جامعــه روحانیت مبارز 
در خصوص ســخنان رهبر معظم انقالب درباره توصیه 
به احمدى نژاد براى عدم کاندیداتــورى در انتخابات آتى 
ریاســت جمهورى ابراز عقیده کرد: اینطور نیست که شما 
مى گویید. آقا، کار شوراى نگهبان را نکرده اند که به احمدى 

نژاد بگویند نیاید.
حجت االسالم و المسلمین جعفر شجونى در توضیح سخنان 
خود گفت: در حقیقت ایشان گفته اند که تشکیل دو دولت 
درست نیست. اتفاقات فعلى اینگونه است که انگار دو جریان 
در مملکت درست شده. اینکه دو نفر به سفر استانى بروند و 
شرایط به گونه اى باشد که انگار جنگ و جدل موضوعاتى 

بود که آقا خواستند انجام نشود.
این فعال سیاسى اصولگرا در پاســخ به این سئوال که اما 
رهبر انقالب صراحتاً اعالم کردند که توصیه کرده اند و به 
مصلحت نیست که آقاى احمدى نژاد در انتخابات شرکت 
کنند،(اگرچه به صراحت اسم نیاوردند و مسئله انتخابات را 
مستقیم مورد اشــاره قرار ندادند، اما همه مى دانند منظور 
چیست) خاطر نشان کرد: منظور این بود که در شرایط فعلى 
کارهایى که اشاره کردم، انجام نشود. منظور آقا این بود که 
اگر احمدى نژاد مى خواهد کاندیدا بشود، در موعد قانونى، 
ثبت نام و فعالیت کند وگرنه منظور ایشان عدم شرکت در 

انتخابات نبوده است!

نصف جهــان  در روزى که در تهران و در مراسم رونمایى از 
آلبوم «طریق عشق» با صداى محمدرضا شجریان، فرزند او 
همایون در توضیح وضعیت جسمانى این روزهاى استاد آواز 
ایران گفت که ایشان (محمدرضا شجریان) به علت وضعیت 
جســمانى خود نمى تواند از منزل خارج شود و فیزیوتراپى 
مى کند، در اصفهان وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى اذعان 

کرد که هنوز به عیادت شجریان نرفته است.  
در حاشیه جشن 80 سالگى تأســیس هنرستان هنرهاى 
زیباى اصفهان، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى درگفتگوى 
اختصاصى در پاسخ به ســئوالى در زمینه وضعیت بیمارى 
استاد شجریان به نصف جهان گفت: به استاد شجریان سر 
نزده ام اما از وضعیت وى باخبر بوده و در جریان کارشــان 
هستم و امیدوارم سالمتى خود را بازیابد. على جنتى افزود: 

امیدواریم در فرصتى مناسب، به او سر زده و او را ببینیم.

توصیه، براى عدم 
کاندیداتورى نبود!

وزیر ارشاد: هنوز به 
دیدن شجریان نرفته ام

عصر ایران:  در نخستین مناظره دو نامزد انتخابات ریاســت جمهورى آمریکا موضوع ایران نیز یکى از 
اصلى ترین مسائل مورد بحث بود.

براى نخستین بار مسئله ایران از سوى «هیالرى کلینتون» و با اشــاره اى گذرا در پاسخ به سئوال «امنیت 
سایبرى» آمریکا مطرح شد. کلینتون، ایران را در کنار روسیه و چین متهم به حمله سایبرى به آمریکا کرد.

اما اشاره به ایران در ســخنان «دونالد ترامپ» ادامه یافت و در موضوع انتقادات او از توافق هسته اى بارها 
تکرار شد. ترامپ در جریان مناظره مدعى شد تحریم هاى فلج کننده آمریکا علیه ایران در حال کشاندن این 
کشور به ورطه سقوط بود که با اشتباه توافق هســته اى، ایران از این تهدید جان سالم به در برده و حاال در 

آستانه تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ است. 
در نقطه مقابل، کلینتون در دفاع از توافق هسته اى گفت که تحریم هاى ایران از زمانى که او وزیر امور خارجه 
بوده آغاز شــده و این تحریم هاى ســخت بود که ایران را به پاى میز مذاکره کشاند و در نهایت حتى بدون 

شلیک یک گلوله منجر به توافق هسته اى شد. 
از دیگر نکاتى که نام ایران به میان آمد، اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره ”شــلیک به قایق هاى ایرانى در 
خلیج فارس“ بود که کلینتون با اشاره به اینکه ترامپ در صدد تحمیل یک جنگ با ایران با این قبیل اظهارات 

و اقدامات خواهد بود او را فردى تحریک پذیر دانست.

اشاره مکرر به 
«ایران» در مناظره 
کلینتون و ترامپ

خبرآنالین: برادر آیت  ا... هاشــمى رفســنجانى در 
گفتگویى تفصیلى با ایرنا شرکت کرد.  اهّم سخنان محمد 

هاشمى  به شرح زیر است:
■   [در مــورد تعامالت آقایان هاشــمى و روحانى] آنها 
جلسات ادوارى منظمى با یکدیگر ندارند ولى به صورت 
موردى جلسات دو نفره اى برگزار مى کنند. همانطور که 
قبل از این رهبرى و آقاى هاشــمى هم جلسات ادوارى 
منظمى با یکدیگر داشتند ولى اکنون به صورت موردى 

درآمده است.
■    قبًال هر دو هفته یکبار آقاى هاشمى و رهبرى جلساتى 
کامًال خصوصى برگزار مى کردند ولى اکنون دیگر به آن 
نظم سابق نیست. ولى ضرورت که باشد چنین جلساتى 

شکل مى گیرد و هیچکس هم از محتواى آن خبر ندارد.
■   [درباره رابطه رهبرى و هاشمى] آ قاى هاشمى میانه 

خوبى با رهبرى داشــته و دارند. اختالف دیدگاه بین این 
بزرگان وجود دارد. آقاى هاشمى و رهبرى در مورد برخى 
مسائل،دیدگاه هاى مخصوص به خود را دارند. همانطور 
که علماى دیگر نیز چنین اختــالف نظرهایى با یکدیگر 
دارند. اما مخالفان قادر به درك این موضوع نیستند که در 
معیار و مالك روحانیت، اختالف نظر نه تنها بد نیست بلکه 
بر اساس حدیثى محکم از حضرت رسول(ص)؛ «اختالف 

نظر بین علماى اسالم رحمت است.»
■   آقاى هاشمى مى گوید چون رهبرى، ولى فقیه است 
و والیت دارد اطاعت از او واجب اســت. ایشان خطاب به 
رهبرى گفته اند شما ولى فقیه هستید و من براى پذیرش 

نظرات شما حجت شرعى دارم.
■   به عنوان برادر و رئیس دفتر آقاى هاشــمى مى گویم 
اختالف نظرهایى بین این دو بزرگوار بر ســر موضوعات 

سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى وجود دارد اما آنچه 
برخى از آن به عنوان شــکاف یاد مى کنند وجود خارجى 

ندارد و صرفاً اختالف نظر بین دو عالم است.
■   این اختــالف نظر بین آقاى هاشــمى و امام راحل(ره) 
هم وجود داشت.  ایشــان نظرات خود را در محضر امام(ره) 
مى گفتند و امام(ره) هم عموماً آن را مى پذیرفتند ولى وقتى 

نظرشان با امام(ره) یکى نبود نظر ایشان را قبول مى کردند.
■   [درمورد ادعــاى توزیع  یک CD علیه هاشــمى در 
انتخابات خبرگان ســال 94] بله. در آن گفته بودند باید 
نگذاریم هاشمى و روحانى رأى بیاورند چرا که اگر روحانى 
در خبرگان رأى بیاورد حتمًا در دور بعد هم رئیس جمهور 

مى شود.
■   ما در لبه پرتگاه جنگ بودیــم. دولت روحانى موفق 
شــد جلوى جنگ را بگیرد.در مجموع روحانى و دولتش 

موفق بودند.
■   آنچه واقعیت دارد این است که مقام معظم رهبرى در 
سال هاى پایانى دولت احمدى نژاد به تیم مذاکره کننده 
فرموده بودند «استراتژى بنده عوض شده و اکنون برد- برد 
است. در برد- برد هم باید مذاکره انجام شود. بروید یک 
چیزى بدهید یک چیزى هم بگیرید و قضیه را تمام کنید».
■    وقتى مى گویند اگر قالیباف و جلیلى هم رئیس جمهور 
شــده بودند باز برجام به تصویب مى رسید سئوالى پیش 
مى آید؛ آن هم اینکه اگر دولت آنها هم برجام را به تصویب 
مى رساند پس چرا اینقدر به برجام انتقاد و حمله مى کنید؟

■   امام (ره) نفرمودند اوزون برون فلس دارد. فقط گفتند 
مطابق فقه شیعه خوردن ماهى فلس دار حالل است و دکتر 
سحابى که متخصص بود مصداق آن را پیش امام (ره) آورد. 

از آنجا حرمت خاویار برداشته و حالل شد.

■    من نظر رهبرى را هم درباره موسیقى دیده ام. ایشان 
نظر وســیعى در رابطه با کنسرت و موســیقى دارند حاال 
این تعبیر را هم فرموده بودند که شما اسمش را کنسرت 

نگذارید و بگذارید محفل.
■   وقتى از جانب رهبرى به ریاست صدا و سیما منصوب 
شدم خدمت ایشان رفتم و گفتم ما در رابطه با موسیقى در 
زمان امام(ره)، طبق فتواى ایشان عمل مى کردیم چون 
ایشــان ولى فقیه بودند، رهبرى فرمودند نظر من درباره 
موسیقى همان فتواى امام(ره) است و به روال سابق عمل 

کنید.
■   [در مورد وضع ســالمتى آقاى هاشمى] من که برادر 
و بسیارى اوقات کنار ایشان هستم هیچ ناراحتى از ایشان 
ندیدم. ایشان هنوز هم پله هاى ساختمان را خیلى سریع 

باال مى روند.

جزئیات  دیدارهاى رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
از زبان محمد هاشمى 

جلسات محرمانه
رهبرى و هاشمى 
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ایرنا: معاون پرستارى وزیربهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکى گفت: هم اکنون بیمارستان ها ومراکز بهداشتى 
ودرمانى کشور با کمبود 290هزارپرســتار درگروه هاى 
مختلف مواجه هستند. دکتر محمد میرزابیگى افزود: از دو 
سال پیش تاکنون اقدامات خوبى براى جذب پرستاران در 
بیمارستان ها و مراکز بهداشتى و درمانى آغاز شده است. 
وى اضافه کرد: همزمان نیز تعداد فارغ التحصیالن حوزه 
پرستارى کشور از شش هزار نفر ساالنه به 12هزار نفر در 
دو سال گذشته افزایش یافته واین تعداد نیز به تدریج وارد 

بیمارستان ها ومراکز بهداشتى و درمانى کشور مى شوند.
معاون پرستارى وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى با 

بیان اینکه پارسال حدود 16هزار پرستار در مراکز بهداشتى 
ودرمانى کشــور جذب شــدند، افزود: تا پایان امسال نیز 
11هزار و200 پرستار از مجموع 17هزار نفرى که دولت 
مجوز آن را به وزارت بهداشت و درمان داده جذب خواهند 
شد. معاون پرســتارى وزیربهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکى به اجراى طرح ســطح بندى خدمات پرستارى با 
هدف بهبود پرداختى ها به پرستاران از دو سال ونیم گذشته 
خبر داد وگفت: با این ســطح بندى ها که افزایش تعداد 
پرستاران را به دنبال خواهد داشت، حداقل کمبود 290 هزار 
نفرى پرستار در بیمارستان ها ومراکز بهداشتى ودرمانى 

کشور را تا چهار سال آینده جبران وتأمین خواهد کرد.

تسنیم: معاون گردشــگرِى سازمان میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى کشــور از ورود 16 میلیون 
گردشگر خارجى به ایران در سه سال گذشته خبر داد و 
گفت: گردشگران خارجى که در سه ونیم سال گذشته به 
ایران سفر کردند، هر کدام، هزار و500 دالر هزینه کرد 
داشتند. مرتضى رحمانى موحد در مراسم بزرگداشت روز 
جهانى گردشگرى اظهار داشت: در سه سال گذشته بیش 
از 16 میلیون گردشگر خارجى به ایران سفر کردند و نیم 

میلیارد ایرانى در داخل کشور به سفر پرداختند.
وى افزود: گردشــگران خارجى که در ســه ونیم سال 
گذشته به ایران ســفر کردند، هر کدام، هزار و500 دالر 

هزینه کرد داشــتند که درآمدى برابر با 24 میلیارد دالر 
عاید کشورمان شده اســت. معاون گردشگرِى سازمان 
میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى اظهار 
داشت: صنعت گردشــگرى جزو معدود صنایعى بود که 
اثرات مثبت برجام را به نمایش گذاشــت. ما امیدواریم 
این صنعت، ســیر صعودى خود را براى سال هاى آتى 
حفظ کند. وى با اشــاره به اهتمام دولــت براى ایجاد و 
گسترش زیرساخت هاى این صنعت، از مشارکت بخش 
خصوصى، راهنمایان، جوامع محلــى، کودکانى که بلِد 
محلى هستند، وزارتخانه ها و سایر دستگاه ها در توسعه 

گردشگرى تقدیر کرد.

هر توریست در ایران 
چقدر خرج مى کند؟

کمبود 290هزار پرستار در 
بیمارستان هاى کشور

 کنسرت، نمک دارد 
نصف جهـان    موسیقى در سرشـت خود کارهاى زیادى 
کرده،  البته عده اى هستند که این موضوع را قبول ندارند 
و علیه این هنر دست به هر کارى مى زنند. از جمله اینکه 
اخیراً خبرى منتشر شده با این مضمون که  جلسه شوراى 
فرهنگ عمومى استان چهار محال و بختیارى  از طرف 
امام جمعه شهرکرد و رئیس شوراى فرهنگ عمومى این 
استان تعطیل اعالم شد. گفته شده است که این تعطیلى 
در اعتراض به اجراى کنسرت در فرهنگسراى شهرکرد 

بوده است.
امام جمعه شهرکرد در آخرین بیانات خود در خطبه هاى 
نماز پیرامون برگزارى کنسرت هاى موسیقى گفته بود: 
آیا گسـترش مجالس لهو و لعب و برخورد با کسانى که 
معترض به برگزارى اینگونه مجالس هستند، یک افتخار 
براى دولت اسالمى اسـت؟ حجت االسالم والمسلمین 
نکونام با اشاره به اینکه برگزارى کنسرت هاى موسیقى 
در کشور معصیت آشکار است، گفت: به یقین برگزارى 
کنسرت هاى موسیقى کار دشمن است براى آنکه جامعه 
ما را به سـمت بى بندو بارى و امثال اینها سـوق بدهد و 
شـادى هاى کاذب ایجاد کند و لهو و لعب را گسـترش 

بدهد و در نهایت، دین جامعه ما را بگیرد.

دکمه فرهنگ َدر رفت 
نصف جهان    کمربند عامل بسیار مهمى است که شلوار 
را سرپا نگه دارد. سعى کرده ایم برخى از مسائل فرهنگى 
را در طول این سـال ها با زدن یک دکمه آن هم با فشار 
زیاد، رفع کنیم اما هم دکمه شکست و هم دست خودمان 

از بس فشار دادیم. 
سـخنگوى وزارت بهداشـت گفـت: مسـائل فرهنگى 
دکمه اى نیست که با یک اشاره به طور کامل اجرا شود، 
طرح جمع آورى قلیان مانند بستن کمربند ایمنى نیاز به 

فرهنگسازى دارد.
 ایرج حریرچى در خصوص طرح جمع آورى تنباکوهاى 
میوه اى از اماکن عمومـى، گفت: اماکن عمومى تعریف 
دارد و نحوه نظارت بر آنها مشخص است مثًال ما هیچگاه 
ادعا به جمع آورى قلیان ها از سطح پارك ها نکرده ایم زیرا 
ارگان مسئول باید اقدامات الزم را با توجه به مصوبه انجام 

دهند البته نظارت مستقیم در این طرح بر عهده ماست.
وى افزود: براى رسـیدن به این هدف، مهمترین وسیله 
افزایش مطالبات اجتماعى اسـت. هیچ دولتى با جریمه 
و مأمور گذاشـتن نمى تواند جلوى آن را بگیرد بلکه باید 

در محیط هاى اجتماعى مطالبات مردمى به وجود آید.

پراید کشى تا عراق
نصـف جهـان    برخـى از محصـوالت، مشـترى خاص 
خـودش را دارد نه بخاطر اینکه در داشـبورد بـاد کولر را 
تنظیم مى کند یا اینکـه درهاى آن در حیـن حرکت باز 
وبسته مى شـوند یا امنیت خودرو از یک دوچرخه کمتر 
اسـت و موارد دیگر، بلکه نکته در اشـتراك برادرى ما با 
آنها سـت تاریخ نشـان داده که ما، هم دوست هستیم و 
هم نسبت به دوستى خود تاکتیک هاى فردى نشان مى 
دهیم. براسـاس آمار گمرك در پنج ماهه نخسـت سال 
جارى، تعداد هزار و 578 دسـتگاه خودرو سـوارى پراید 
صادر شد که براساس آن هشت میلیون و 679 هزار دالر، 

ارز وارد کشور شده است.
گفتنى است ارزش ریالى این میزان صادرات بیش از 26 
میلیارد تومان در آمار گمرك ثبت شده است که طبق آن 
میانگین ارزش هر پراید براى صادرات حدود 17 میلیون 
تومان محاسبه مى شـود. الزم به ذکر اسـت که در پنج 
ماهه نخسـت سـال جارى عراق تنها مقصد پرایدهاى 

تولید داخل بوده است.

براى قاچاقچى هاى محترم! 
نصف جهان  دوسـتان محتـرم قاچاقچـى عکس هاى 
رنگى و سلفى را آماده کنند که مسـئولین در صدد تهیه 

آلبوم براى دوستان هستند .
رئیس سـازمان تعزیـرات حکومتى در حاشـیه دیـدار با 
مسئوالن سـتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: سامانه 
الکترونیک سـازمان تعزیـرات حکومتى مـورد بازدید و 
بررسى قرار گرفت. علیرضا جمشیدى  تصریح کرد: یکى 
از اطالعاتى که در این سامانه در دسترس است، موضوع 
گردآورى اطالعات محکومان است که با استفاده از این 
سـامانه، شناسـایى و معرفى قاچاقچیان حرفـه اى نیز 

انجام مى شود.

چرك نویس
ایرنا: رئیس مرکز تشخیص و پیشگیرى فتا ناجا با اشاره 
به آغاز سرشمارى عمومى نفوس و مسکن سال 95 گفت: 
شهروندان در ثبت اطالعات سرشمارى عمومى نفوس و 

مسکن، مراقب سایت هاى فیشینگ باشند.
ســرهنگ دوم على نیک نفس افــزود: مرحله اول این 
سرشمارى به صورت اینترنتى از سوم مهرماه لغایت 25 
مهر است و شهروندان مى توانند خود اطالعات آمارى را 

در سایت سرشمارى تکمیل کنند.
وى با اشــاره به اینکه این اولین بار است که سرشمارى 
کشــور در بســتر اینترنتى صورت مى گیــرد، گفت: 
سرشــمارى اینترنتى با توجه به کاهــش هزینه هاى 
سرشــمارى، تســهیل کننده جمــع آورى اطالعات 
مــى باشــد و راســتى آزمایــى آن نیــز راحــت تر 
اســت. ضمن آنکه نتایــج آن بــه ســهولت و زمان 
کمتــرى قابلیــت اســتخراج است.ســرهنگ دوم 
نیک نفــس با بیان اینکه  آدرس ســایت سرشــمارى

 http://www.sarshomari95.ir اســت، افــزود: 
کاربران حتمًا آدرس سایت سرشمارى را خود در آدرس 
بار وارد نمایند و از ورود به ســایت سرشمارى از طریق 
لینک هاى متفرقه مثل سایت هاى تبلیغاتى، پیام هاى 
تلگرامى، ســایت ها و منابع غیر رســمى و ایمیل هاى 
ناشــناس و مشــکوك خوددارى نمایند. چراکه ورود از 
طریق لینک هاى متفرقه احتمال دارد کاربران را در دام 

کالهبرداران و سایت هاى فیشینگ بیاندازد.
وى یادآور شــد: با توجه به طراحى خوب ســایت، ورود 
کاربران به ســایت و تکمیل اطالعات راحت مى باشد و 
شــهروندان محترم مى توانند هم از طریق گوشى هاى 
هوشمند و هم از طریق سیستم هاى کامپیوترى متصل 
به اینترنت به سایت واردشده و نسبت به تکمیل فرم هاى 

مربوطه اقدام کنند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشــگیرى فتا ناجا ادامه داد: 
فرم هاى اینترنتى سرشمارى به صورت ساده و روان تهیه 
شده و مردم با در اختیار داشتن اطالعات دقیق هویتى خود 
و نیز کدپستى صحیح مى توانند در این سرشمارى شرکت 

کرده و اطالعات خود را وارد کنند، سئواالت طرح شده نیز 
به صورت بسیار ساده است و هر فردى مى تواند به سهولت 

به آن پاسخ دهد.
سرهنگ دوم نیک نفس در ارتباط با نحوه ثبت نام اینترنتى 
در سرشــمارى گفت: سرپرســتان خانوار مى توانند با 
مراجعه به آدرس www.sarshomari95.ir و واردکردن 
اطالعاتى از قبیل نام و نام خانوادگى اعضاى خانوار، شماره 
ملى، ســن، جنس، دین، تابعیت، وضعیت سواد، مدرك 
تحصیلى، وضع مهاجرت، وضــع فعالیت، وضع تأهل و 
تعداد فرزندان، نوع بیمه درمانى، شماره تلفن همراه و ثابت 
سرپرست خانوار، آدرس محل سکونت، کدپستى، نحوه 
تصرف واحد مسکونى، مســاحت زیر بنا، نوع اسکلت و 
مصالح به کار رفته در ساختمان، در این طرح ثبت نام کنند.
وى بابیان اینکه یکى از اعضاى مطلع خانواده مى تواند 
با اطالعات کارت ملى افراد خانوار و دانســتن کدپستى 
اطالعات را در سایت سرشمارى ثبت نماید، افزود: این 
فرد با وارد کردن کد ملى سرپرستان خانوار پس از مراجعه 
به سایت سرشمارى، به عنوان رمز ورود، اطالعات خانوار 
را وارد کرده و پس از تأیید نهایــى، کد آمارى را از طریق 

سامانه یا پیامک دریافت نماید.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیرى فتا ناجا ادامه داد: حفظ 
و نگهدارى کد آمارى بسیار مهم اســت زیرا اطالعات 
پاسخگویان در اینترنت بر اســاس کدآمارى بازشناسى 
خواهد شد و در مرحله دوم سرشمارى که حضورى است 
و مأموران به درب منازل مراجعه مى کنند تنها کد آمارى 

دریافتى از سامانه را به مأمور سرشمارى ارائه مى دهند.
سرهنگ دوم نیک نفس تأکید کرد: در سرشمارى عمومى 
نفوس و مســکن چه به صورت اینترنتى و چه حضورى 
که از سوى مأموران سرشــمارى به درب منزل صورت 
مى گیرد نیاز به دادن اطالعات بانکى نیست و شهروندان 
به هیچ عنوان اطالعات بانکى خود مثل شــماره کارت، 
تاریخ انقضــاى کارت بانکــى، کد اعتبار ســنجى یا 

همان(CVV۲) و رمز بانکى را در هیچ سایتى وارد نکنند.
این مقام انتظامــى ادامه داد: اگر در هنــگام واردکردن 

اطالعات خانوار با درخواست ورود اطالعات 
بانکى روبه رو شدند بدانند که این سایت 

سرشمارى نیست و فیشینگ است  و 
از وارد کردن اطالعات خانوار هم 
خوددارى کنند و گزارش سایت 

را به پلیس فتا بدهند.
رئیــس مرکــز تشــخیص و 
پیشگیرى فتا ناجا بابیان اینکه 
در طــول زمان سرشــمارى 
عمومى نفوس و مسکن 95 به 
صورت اینترنتى پلیس فتا حتمًا 
ســایت هاى جعلى و فیشینگ 

را رصد کــرده و با شناســایى آنها 
گردانندگان این سایت ها را به محاکم 

قضائى معرفى مى کند، گفت: شهروندان 
نیز در صورت برخورد با سایت هاى جعلى و 

فیشینگ سرشمارى 95 مى توانند از طریق سایت 
پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir سامانه 

پاســخگویى به فوریت هاى سایبرى، 
بخــش ارتباطــات مردمــى گزارش 

کنند.

 مراقب سایت هاى فیشینگ باشید
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طالعات خانوار با درخواست ورود اطالعات 
نکىروبه روشدند بدانند که این سایت 

سرشمارى نیست و فیشینگ است  و 
ز وارد کردن اطالعات خانوار هم 
خوددارى کنند و گزارش سایت

ا به پلیس فتا بدهند.
ئیــس مرکــز تشــخیص و
یشگیرى فتا ناجا بابیان اینکه 
ر طــول زمان سرشــمارى 
5عمومى نفوس و مسکن 95 به
صورت اینترنتى پلیس فتا حتمًا

ســایت هاى جعلى و فیشینگ 
ا رصد کــرده و با شناســایى آنها 

گردانندگان این سایت ها را به محاکم 
ضائى معرفى مى کند، گفت: شهروندان 

یز در صورت برخورد با سایت هاى جعلى و 
5یشینگ سرشمارى 95 مى توانند از طریق سایت 

rلیسفتا به آدرسCyberpolice.ir سامانه 

اســخگویى به فوریت هاى سایبرى، 
خــش ارتباطــات مردمــى گزارش 

کنند.

ی ب ی ی ى ی ب ر
شرکت مى کنند

 که اینترنتى در سرشمارى 
توصیه به شهروندانى

جمال نوروزباقرى
 خط کشى عابر پیاده،چراغ راهنمایى و حضوریک مأمور پلیس در کنار خیابان؛ 
اینها به شــما که پشــت فرمان اتومبیل نشســته اید یک خبر را مى دهد که 
اگرکمربند خود را نبسته اید، آن را سفت کنید و اگر روى خط هستید یواشکى خود 
را پشت خط برسانید و گوشى تلفن همراه را روى بلندگو گذاشته و صحبت کنید.
قانون گریــزى در ذات هــر ایرانى ریشــه اى قطور دوانده به طــورى که هر 
فرد ناخواســته به اعمالى دســت مى زند کــه در عمل همان فــرار از قانون 

است.
جرائــم راهنمایــى و رانندگــى و تخطــى ازآن ســاده تریــن وپیــش پــا 
افتاده ترین قانون گریزى اســت اما چــرا در ایران به قانون احترام گذاشــته 

نمى شود؟
در پاسخ به این سئوال ، مردم همیشــه متهم ردیف اول هستند و مسئولین در 
مقام مصلح ســعى دارند تا به آنها آموزش بدهند و آنها را نسبت به این عمل باز 
دارند. اما در یک نگاه کلى تر این مسئولین هستند که قانون گریز هستند ومردم 
در پیروى از آنها یاد مى گیرند زیرا پیش خود مى گویند: حاال که فالن مســئول 
نسبت به مقام خود سوء استفاده مى کند و از قانون تخطى مى کند چرا باید  قانون 

صرفًا در مورد عوام اجرایى گردد نه خواص؟!
از طرف دیگر این قانون گریزى ریشــه در بى قانونى نیز دارد. افرادى در جامعه 
حضور دارند که قانون را تا جایى که از آنها حمایت کند قبول دارند و در بسیارى 

موارد قانون آنها، استدالل هاى خودشان است که بیشتر سلیقه اى است .
مردم خاطرات فراوانى از قانــون گریزى مردان قانون در ذهن دارند و شــاید 
این مرور خاطرات اســت که آنها را مجاب مى کند که  آنها نیز نسبت به قانون 

بى توجه باشند.
بررسى ها نشــان مى دهد این است که شــهروندان و مردم ما تا کنون اگر هم 
قانونگرا بوده اند، فایده این قانونمدارى را نچشیده اند. یعنى آنکه فرد قانون شکن، 
کارهایش  با انواع ترفند و حیله و... راحت تر و سریع تر پیش مى رود. این شاید 
یکى از مهمترین دالیل در حوزه قانون گریزى باشد که احتماًال خیلى از افراد هم 

از آن خبر ندارند و در ضمیر ناخودآگاه نهان است.
امروز در ایران سخن از قانون اســت و البته فراتر از آن، قانون شکنى رواج دارد.

بسیارى از افراد جامعه، به دالیل متعدد به قانون شکنى و بى نظمى عادت کرده، 
و ترك این عادت زشت و مخرب، برایشان ســخت و غیر ممکن است.آنچه در 
کمال ناباورى، بیش از فحشا و اعتیاد به مواد افیونى و مخدر، جامعه را به شدت 
تهدید کرده و به سوى سقوط و ناهنجارى پیش مى برد، اعتیاد به قانون گریزى 

و دروغ است. 
براى ایجاد جامعه پاك و قانونمند، بهتر است که درصد مهمى از نیرو و بودجه و 
امکانات دولت و سازمان ها، به جاى هزینه شدن در سفرهاى بى نتیجه و تبلیغات 
بى فایده و اجراى برنامه هاى تشــریفاتى و برگــزارى همایش هاى مختلف 
پرهزینه، با دقت و برنامه ریزى صحیح و اصولــى، در بخش هاى مهم صرف 

شود. 
جامعه قبل از نان و آب و برق و گاز و تلفن و شغل ومسکن و آزادى و عدالت، به 
قانون نیاز دارد، چرا که قانون، بــراى جامعه، به طور منطقى و اصولى، همه چیز 

خواهد ساخت.

فرار از قانون؛چرا؟!

,,

 در ایران سخن 
از قانون است 
و البته فراتر 
از آن، قانون 
شکنى رواج 
دارد.بسیارى 
از افراد جامعه، 
به دالیل متعدد 
به قانون شکنى 
و بى نظمى 
عادت کرده، و 
ترك این عادت 
زشت و مخرب، 
برایشان سخت 
و غیر ممکن 
است.آنچه در 
کمال ناباورى، 
بیش از فحشا 
و اعتیاد به 
مواد افیونى و 
مخدر، جامعه 
را به شدت 
تهدید کرده و 
به سوى سقوط و 
ناهنجارى پیش 
مى برد، اعتیاد 
به قانون گریزى 
و دروغ است

میزان: رئیس سازمان نهضت سواد آموزى گفت: بیسوادى 
تا سه سال آینده در ایران به طور کامل ریشه کن مى شود.

على باقرزاده افــزود: طبق آمارهــا، 96 درصد از جمعیت 
کشور باسواد هستند و هدف گذارى سازمان نهضت سواد 
آموزى براى باسوادى افراد جامعه، 280 هزار نفر در سال 

جارى است.
وى یادآور شــد: 480 هزار نفر با مــدرك تحصیلى پنجم 
ابتدایى و باالتر، در سرشمارى 1390 خود را بیسواد اعالم 
کرده اند. معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: دولت 

یازدهم در سه سال گذشته بخش هاى مختلف آموزش و 
پرورش ایران را متحول کرده است. رئیس سازمان نهضت 
سوادآموزى گفت: افزایش سواد کاربردى در جامعه باعث 
بهبود زندگى مردم و ارتقاى شــاخص هاى توســعه اى 

مى شود.

تســنیم: معاون رئیس جمهور گفــت: تعطیلى 
همیشــگى شــنبه ها منوط به هماهنگى تمام 
نهادها على الخصوص وزارت آموزش و پرورش 

در کشور است.
مسعود سلطانى فر درباره سرنوشت تعطیلى روز 
شنبه به جاى پنج شــنبه براى هماهنگ شدن 
تعطیالت ایران با کشــورهاى دنیا توضیح داد: 
نخستین چیز این اســت که به هر حال تعطیلى 
جمعه براى مسلمانان مهم است. آن را نمى توان 
تغییر داد ولى اینکه به جاى پنج شــنبه، شنبه ها 
تعطیل شود برخى کشورها این کار را انجام دادند 
و آثار و فواید آن را نیز در هماهنگى با تعطیالت 
دنیا به دست آوردند. معاون رئیس جمهور درباره 
تعطیلى همیشــگى شــنبه ها به جاى پنج شنبه 
گفــت: در زمینه جابه جایى تعطیالت شــنبه به 
جاى پنج شنبه، مسلمًا باید همه نهادها و ارگان ها 
با یکدیگــر هماهنگ  و متفق القول باشــند که 
مهمترین وزارتخانه در این باره وزارت آموزش و 
پرورش است که باید برنامه ریزى هاى الزم را در 

این خصوص انجام دهد.

بیسوادى در ایران 
تا 3 سال آینده 
ریشه کن مى شود

سرنوشت تعطیلى 
همیشگى شنبه ها 
به جاى پنج شنبه ها

خبرآنالین: بیش از 80 درصد از شاغالن ایرانى فاقد 
تحصیالت دانشگاهى هســتند. در حالى که جمعیت 
ورودى به بــازار کار ایران عمدتــًا داراى تحصیالت 
دانشگاهى هســتند، آمارها حکایت از باال بودن نرخ 
بیکارى فــارغ التحصیالن دانشــگاهى نســبت به 
متوســط نرخ بیکارى دارد، به طورى که بیش از 80 
درصد از شــاغالن هنوز فاقد تحصیالت دانشگاهى 

هستند.
در میان شــاغالن ایرانــى داراى تحصیالت، بخش 
عمده اى از افراد داراى تحصیالت دانشــگاهى، فوق 
دیپلم و لیسانس هستند و به این ترتیب شمار کسانى 
که فوق لیســانس و دکترا دارند، هر چند نســبت به 
ســال هاى پیش افزایش داشــته اند امــا همچنان 
ســهم اندکى از بازار کار ایران را بــه خود اختصاص 

داده اند.
بر این اساس برآوردها نشــان مى دهد شمار کسانى 
که تحصیالت تکمیلى دانشــگاهى دارند از شــمار 
بیسوادان بازار کار کمتر است. گزارش کارشناسى مرکز 
پژوهش هاى مجلس نشان مى دهد بیش از 10 درصد 
از شــاغالن ایرانى، حتى در ســال 1394، اظهار بى 

سوادى کرده اند.
 برخى کارشناســان با تحلیل سطح ســواد شاغالن، 
چنین نتیجه مى گیرند که ســاختار بازار کار ایران به 
گونه اى است که فضا براى اشتغال افراد با تحصیالت 
عالى مناســب نیســت. ایــن در حالى اســت که در 
ســال هاى اخیر ظرفیت دانشگاه هاى ایران به شدت 
افزایش یافته و کنکور نقطه رقابت سرنوشــت سازى 

براى نســل دهه هاى 50 ، 60 و 70 تلقى مى شــد 
. کاهش شــمار جمعیت جوان سبب شــده است در 
شرایطى بســیارى از صندلى هاى دانشگاه ها خالى 
بماند و دانشــجویى براى پر کردن آن نباشد که فارغ 
التحصیالن نیز توفیقى در یافتن شغل در بازار کار ایران 

نداشته اند.
 ایجــاد اشــتغال یکــى از مهمتریــن دغدغه هاى 
سیاســتگذاران و مدیــران ایرانــى اســت امــا با 
توجــه بــه شــرایط نیروهــاى جــوان ورودى به 
بــازار کار الزم اســت عــالوه بــر کّمیــت ایجاد 
اشــتغال، کیفیت ایجاد شــغل نیز مــورد توجه قرار 

گیرد.
کارشناسان مى گویند، اقتصاد ایران در سال هاى آتى 
در حالى نیازمند جهش در ایجاد شغل است که ضرورى 
است این شــغل ها متناســب با افراد تحصیل کرده 

باشد.

چند درصد شاغالن ایرانى دانشگاه نرفته اند؟
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مرگ «کاراکال» نادر
 در بادرود

ایمنا: رئیس انجمن حافظان محیط زیســت بادرود 
گفت: بر اثر برخورد یک وسیله نقلیه با «کاراکال»، 
این گونه نادرجانورى دچار جراحات شــدید شد و از 

بین رفت.
عبدالعظیم شکارى گفت: متأســفانه بر اثر برخورد 
وســیله نقلیه با کاراکال در بلوار حــرم امامزاده آقا 
على عبــاس (ع) بادرود، این گونه نــادرى جانورى 
از ناحیه شــکم دچار جراحات شدید شــد و از بین 

رفت.
وى افــزود: کاراکال یکى از هشــت گربه ســان 
وحشــى ایــران (پلنــگ، یوزپلنــگ، کاراکال، 
سیاهگوش، گربه شنى، گربه پاالس، گربه جنگلى 
و گربه وحشى) بوده و از گونه هاى کمیاب به شمار 

مى رود.

راه اندازى قرارگاه رسانه اى 
اقتصاد مقاومتى در اصفهان

فارس: سازمان بسیج رسانه استان به منظور تشکیل 
جبهه رســانه اى براى زمینه ســازى و تنویر افکار 
عمومى و اســتفاده از ظرفیت هاى مادى و معنوى 
در حوزه اقتصاد، اقدام بــه راه  اندازى قرارگاه اقتصاد 

مقاومتى کرد.
رضا صفرى اظهار داشــت: بســیج رســانه براى 
بسترســازى، تبلیغات مؤثر و تبیین گفتمان اقتصاد 
مقاومتى در کشــور اقدام بــه راه انــدازى قرارگاه 
رسانه اى کرده است و هدف اصلى این اقدام، تبیین 
اقتصاد مقاومتى به منظور تشــکیل جبهه رسانه اى 
براى زمینه ســازى و تنویر افکار عمومى و استفاده 
از ظرفیت هاى مــادى و معنوى در حــوزه اقتصاد 

است.

6 شهرستان اصفهان، متأثر از 
خشکسالى هیدرولوژیکی 

ایسنا: ســتار ســبزه على رئیــس اداره هواشناسى 
شــهرضا گفت: 80 تا 100 درصد شهرســتان هاى 
شهرضا، خمینى شهر، ســمیرم، لنجان، فالورجان 
و اصفهــان متأثــر از خشکســالى هیدرولوژیکی 

است.

پیشرفت 71 درصدى 
تعریض پل فلزى

 ایمنا:  معاون عمران شــهرى شــهردارى اصفهان 
از پیشــرفت 71درصــدى تعریــض پــل فلزى 

خبرداد.
ایرج مظفر با اشــاره بــه اینکه پل فلــزى یکى از 
قدیمى ترین و اصلى ترین پل هاى شهرى اصفهان 
محسوب مى شود، اظهارداشــت: تعریض این پل، 
ترافیک روانى را در محدوده خیابان مطهرى و حکیم 

نظامى کم مى کند.
وى با اشــاره به اینکه عملیات اجرایى طرح تعریض 
پل فلزى با هزینه  هفت میلیارد و 500 میلیون تومان 
و با اعتبارات شهرداري منطقه 5 در دست اجراست، 
افزود: این پروژه تاکنون 71 درصد پیشــرفت داشته 

است.

190 هکتار از اراضى ملى 
آران سنددار شد

ایرنا: مدیر اداره منابع طبیعــى و آبخیزدارى آران و 
بیدگل از صدور سند به وسعت 190 هکتار از اراضى 
ملى در تاغزارهاى جنوب روســتاى محمدآباد این 

شهرستان خبر داد.
رضا شفیعى اظهارداشــت: وسعت شهرستان آران و 
بیدگل 605 هزار هکتار است که از این مقدار در حدود 
587 هزار هکتار اراضى ملى و در حدود 18 هزار هکتار 

آن مستثنیات است.
وى افــزود: تاکنون بیش از 95 درصــد زمین هاى 
ملى آران و بیدگل ســنددار شده اســت و پیگیرى 
براى صدور سند حدود 20 هزار هکتار باقیمانده نیز 

ادامه دارد.

ایسنا: مدیرکل پزشــکى قانونى استان اصفهان گفت: 
بیشترین مراجعان نزاع مربوط به شهرستان هاى اصفهان، 

خمینى شهر، فالورجان و لنجان است.
على سلیمان پور با اشــاره به اینکه در پنج ماهه نخست 
سال جارى تعداد 19 هزار و 312 نفر به دلیل صدمات ناشی 
از نزاع به مراکز پزشــکی قانونی استان اصفهان مراجعه 
کردند، اظهار داشــت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل معادل 0/8 درصد افزایش یافته است.
وى با بیان اینکه از کل مراجعان نزاع شــش هزار و 365 
نفر زن و 12 هزار و 947 نفر مــرد بوده اند، افزود: این در 
حالی است که در مدت مشابه سال قبل 19 هزار و 159 

نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه 
کرده اند که شش هزار و 77 نفر زن و 13 هزار و 82 نفر مرد 

بوده اند.
مدیرکل پزشکى قانونى اظهار داشت:در مرداد ماه سال 
جارى چهار هــزار و 118 نفر به دلیل صدمات ناشــى از 
نزاع به مراکز پزشکى قانونى استان مراجعه کرده اند که 
نسبت به مرداد ماه سال گذشته حدود 3/2درصد کاهش 

داشته است. 
وى همچنین به این هم اشــاره کرد که آمار متقاضیان 
دریافت مجوز سقط در پنج ماه نخست سال جارى نسبت 

به مدت مشابه سال قبل، افزایش داشته است.

ایمنا: مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزى اصفهان با 
تأکید بر اینکه حقآبه کشــاورزان مشخص است، گفت: 
کشاورزان شــرق اصفهان زیر بار نخواهند رفت که آبى 
براى کشت تحویل آنها داده نشود و رسمًا به نمایندگان 
وزارت نیرو و مجلس اعــالم مى کنیم که از حقوق خود 

نمى گذریم.
اسفندیار امینى در واکنش به صحبت هاى معاون وزیر 
نیرو در نداشتن کشــت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان 
در سال آبى جارى، تأکید کرد: به طور قطع، کشاورزان 
حقآبه هاى مشخصى دارند و در بند 2 مصوبه 9 ماده اى 

شورایعالى آب، این موضوع تصویب شد.

وى تصریح کرد: براین اساس هیچ بخش مصرف دیگرى 
از جمله شرب و صنعت حق برداشت از حقآبه ها را ندارند و 
در همان مصوبه قید شد که هر زمانى که آب به هر دلیلى 
کم باشد، تمام بخش هاى مصرف باید به همان نسبت 

مصرف خود را کاهش دهند.
وى با بیان اینکه کشــاورزان شرق اصفهان در جلسات 
اخیر خود بارها عنــوان کردند که حقآبــه هاى خود را 
مى خواهند، افزود: کشاورزان براساس آمار بارش هاى 
باران و اینکه رودخانه به حال خود رها شده و زاینده رود 
هنوز ساماندهى نشده، زیر بار این نخواهند رفت که آبى 

براى کشت تحویل آنها داده نشود.

افزایش مصدومان نزاع 
در اصفهان

کشاورزان از حقابه 
کشت پاییزه نمى گذرند

فارس: معاون کنترل، نظارت و پیشــگیرى خدمات 
شــهرى شــهردارى اصفهان گفت: امــروز بعضى از 
تکدیگران سطح شهر با سه چهار ســاعت کار در روز 

به  راحتى در ماه، باالى پنج میلیون تومان درآمد دارند.
مجتبى کاظمى با اشاره به طرح جمع آورى متکدیان در 
ده روز گذشته اظهار داشت: این طرح تا آخر شهریور ماه 
به  صورت جدى و ضربتى در سطح شهر ادامه داشته و 

اجرا شد.
وى از ورود بعضى از متکدیان در پوســته شهر و نقاط 
پرتردد آن خبر داد و تصریح کرد: افرادى که در اصفهان 
به تکدیگــرى مى پردازند غالبًا اتبــاع بیگانه اند و یا از 
شهرهاى دیگر استان یا شهرســتان هاى استان هاى 
دیگر هســتند کــه وقــت خــود را صرف ایــن کار 

مى کنند.
معاون کنترل، نظارت و پیشــگیرى خدمات شــهرى 
شــهردارى اصفهان دربــاره گرایش اتبــاع بیگانه به 
تکدیگرى گفــت: اینکه تبعه خارجــى به خود زحمت 
مى دهد از کشــور خود با خانواده به حاشیه اصفهان با 
بدترین وضعیت نقل  مکان کند و خود و خانواده اش به 
امر تکدیگرى در شهر مشــغول شوند به علت حمایتى 

است که توسط مردم از آنها انجام مى شود.

90 درصد از تکدیگران، نیازمند واقعى 
نیستند

وى باالى 90 درصد از این افــراد را نیازمند غیرواقعى 
برشمرد و افزود: مردم باید آگاه شوند افرادى که به  عنوان 
نیازمند در شهر به تکدیگرى مى پردازند جز تن پرورانى 

که تکدیگرى را به عنوان شغل و حرفه انتخاب کرده اند 
چیز دیگرى نیستند.

کاظمى با اشاره به اینکه تکدیگرى در آموزه هاى دینى 
نیز مورد مذمت واقع  شــده بیان کرد: حمایت از فقرا و 
نیازمندان در آیات و روایات نیز مورد اشــاره قرار گرفته 
است ولى الزاماً نیازى نیست که از هر فرد تکدیگرى که 
خود را مانند نیازمندان نشان مى دهد دستگیرى کنیم 
چرا که نیازمند واقعى به سبب آبروى خود در سایه است.
این مسئول از اســتفاده کودکان در تکدیگرى گفت و 
خاطرنشان کرد: این افراد براى آنکه بتوانند به اهداف 
خود و پول بیشترى برسند با اجاره و یا دزدیدن کودکان 
به تحت تأثیر قــرار دادن احساســات و عواطف مردم 

مى پردازند.

درآمد 5 میلیونــى تکدیگران از فعالیت 
4 ساعته در روز

معاون کنترل، نظارت و پیشــگیرى خدمات شــهرى 
شهردارى اصفهان از درآمد خوب تکدیگرى در سطح 
شهر خبر داد و اظهار داشت: امروز بعضى از تکدیگران 
سطح شهر با سه چهارساعت کار در روز به  راحتى در ماه 

باالى پنج میلیون تومان درآمد کسب مى کنند.
وى تکدیگرى را جرم خوانــد و افزود: هم تکدیگران و 
هم افرادى که آنها را دور هم جمع مى کنند طبق قانون 
مجرم هستند و بر طبق وظیفه اى که شهردارى ها دارند 

باید آنها را جمع آورى کنند.
کاظمى کمک مردم به تکدیگران را عامل انگیزه این 
افراد دانســت و تصریح کرد: حضور درصد باالى افراد 
مشغول به تکدیگرى در شهر، عاملى براى تبدیل این 

عمل به نوعى شغل و حرفه شده است.

نوع دوستى، عامل تشــکیل باندهاى 
تکدیگر

وى حمایــت مادى و معنــوى مــردم را عاملى براى 
تشــکیل باندهاى تکدیگرى خواند و اظهار داشــت: 
امروز شاهد تشکیل باندهاى مدیریت شده تکدیگرى 
هســتیم که تاکنون چهار بانــد از آنها را شناســایى 
کردیــم ولى قطعًا تعــداد ایــن باندها بیشــتر از این 

است.
معاون کنترل، نظارت و پیشــگیرى خدمات شــهرى 
شهردارى اصفهان از جلوگیرى مردم براى جمع آورى 
تکدیگران از ســوى مأموران شهردارى گفت و عنوان 

کرد: این افراد با برانگیختن احساسات و عواطف مردم 
کار را به  جایى رســانده اند که مردم براى جلوگیرى از 
جمع آورى آنها با مأموران درگیر مى شــوند و کمک به 

فرار آنها مى کنند.
این مســئول افزود: بعضى ها فکر مى کنند، شهردارى 
پس از جمع آورى این افراد قصد دار زدن یا محاکمه این 
افراد را دارد در صورتى کــه این افراد پس از جمع آورى 
به مرکز فضیلت بهزیستى برده مى شوند و در آنجا مورد 

غربالگرى قرار مى گیرند.

98 درصد تکدیگران و دست فروشان، 
زن و بچه هستند

کاظمى در خصوص دست فروشان سر چهارراه ها نیز 

گفت: این افراد که اکثراً از یکى از شــهرهاى شــرقى 
آمده اند غالبًا هم به گلفروشى مشغول هستند به  نحوى  
که مرد خانواده یا در خانه در حال اســتراحت اســت یا 
مشغول به خرید و فروش مواد مخدر و زن و بچه هاى 
آنها نیز در ســر چهار راه ها مشــغول به دست فروشى 

هستند.
وى تصریح کرد: 98 درصد تکدیگــران اتباع خارجى 
و گلفروشــان ســر چهارراه هــا را خانم ها تشــکیل

 مى دهند.
معاون کنترل، نظارت و پیشــگیرى خدمات شــهرى 
شهردارى اصفهان با اشاره به اجرایى شدن طرح برخورد 
با تکدیگران سطح شهر خاطرنشان کرد: در پنج ماهه 
ابتداى سال توانســتیم 665 نفر را جمع آورى کنیم که 
با فعال شــدن این طرح تاکنون 200 نفر را شناسایى و 

جمع آورى کردیم.

شناسایى و جمع آورى 4 باند تکدیگر در 
سطح شهر

وى از پلمب چند خانه محل اســکان تکدیگران خبر 
داد و گفت: پس از شناســایى چهار باند تکدیگر، چند 
دســتگاه خودرو نیز که بــراى حمــل تکدیگران به 
مناطق مختلف شــهر در نظر گرفته  شــده بود توقیف

 شد.
معاون کنترل، نظارت و پیشــگیرى خدمات شــهرى 
شهردارى اصفهان در پایان توصیه کرد: امیدواریم که 
کمک هاى مردم به سمتى برود که با مأموران شهردارى 
همکارى کنند و جلوى باندبازى شدن تکدیگرى را در 

سطح شهر بگیرند.

زیر پوست 
 تکدیگرى در اصفهان

فارس و تســنیم: فرمانده ناجا گفــت: با توصیه هاى 
صورت گرفته توسط پلیس، تصادفات جاده اى 2 درصد 
کاهش یافته و امیدواریم با توصیه هاى پلیس، این تلفات 

هم کاهش یابد.
سردار حسین اشــترى در جمع خبرنگاران در اصفهان 
اظهار داشت: در شــش ماهه اول 95 در حدود 8 درصد 
کاهش داشته ایم و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

وى به افزایش کشفیات مواد مخدر و کشف جرم اشاره 
کرد و گفت: در بخش مواد مخدر 20 درصد و در کشف 
جرم در هنگام وقوع 15 درصد و در بحث مقابله با کاالى 

قاچاق 40 درصد افزایش داشته ایم.
فرمانده ناجا تصریح کرد: نیــروى انتظامى و مردم باید 
ارتباط بیشترى با هم برقرار کنند تا امنیت برقرار شود و 

مشکالت در جامعه کمتر شود. 
وى ادامه داد: نیروى انتظامى و هفته نیروى انتظامى با 
شعار همه باهم براى امنیت و مشارکت در نظم و امنیت 
شروع مى شود که امیدواریم هفته نیروى انتظامى ارتباط 

بیشترى بین همکاران نیروى انتظامى و مردم باشد.
سردار اشترى با اشاره به بیانات مقام معظم رهبرى که 
فرمودند نیروى انتظامى یار مهربان مردم است، عنوان 
کرد: امیدواریم بتوانیم این سخن رهبر معظم انقالب را 
به مردم ثابت کنیم و آن را ارتقا بخشیم، از طرفى هم ارائه 
خدمات بیشتر در تمام مراکز نیروى انتظامى به مردم و 
تجلیل از زحمات همکاران انتظامى و خانواده آنها را در 

هفته نیروى انتظامى خواهیم داشت.
وى درباره برخورد با برخــى اصناف از جمله چایخانه ها 
گفت: در برخورد با برخى اصناف طبــق قانون برخورد 
مى کنیم و از طریــق وزارتخانه هــاى مربوط پیگیرى 
مى شود ولى از همه اصناف و مردم تقاضا داریم قوانین 

را رعایت کنند.
وى اظهار داشت: در این موارد نیروى انتظامى یا از طریق 
شوراى اصناف و یا از طریق وزارت بهداشت بسته شدن 
چایخانه ها را پیگیرى مى کند و در آنجا که مرجع قضائى 
به نیروى انتظامى دســتور مى دهد و تأکید مى کند که 
واحدى پلمب شــود، برخورد از طــرف نیروى انتظامى 

صورت مى گیرد.
وى عنوان کرد: یکى از مأموریت اصلى نیروى انتظامى 
ارتقاى توان حرفه اى پلیس است که با آموزش هاى متعدد 
و تخصصى مى توانیم پلیس حرفه اى را تقویت کنیم و 
مبناى فعالیت نیروى انتظامى این است که یک پلیس 

حرفه اى دانش محور باشد.
ســردار اشــترى افزود: یکى از اقداماتى کــه نیروى 
انتظامى در دستور کار خود دارد، اســتفاده از تجهیزات 
به روز براى مأموریــن پلیس چه مرزهــا، چه جاده ها 
و شهرهاســت تا بتوانیم از تکنولــوژى و امکانات روز 
استفاده کنیم و مأموریت خود را سریع تر، با دقت بیشتر و 
مالحظاتى که مدنظر نیروى انتظامى و مردم است، انجام 

دهیم.

از درآمد میلیونى متکدیان تا تشکیل باندهاى خالفکار

« دفاع مقدس، یک فرهنگ و تفکر بوده و رمز و راز مدیریت جهادى 
را باید در دفاع مقدس جســتجو کنیم. این در حالى است که به نظر 
من، دفاع مقدس، انقالب و بسیج، واژه هایى هستند که تفکر پشت 

آنهاست.»
سردار رسول یاحى در تاالر فرشچیان و در مراسم رونمایى از کتاب خود 
با نام «خدمت ناتمام» که همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار شده بود 
با بیان این مطلب گفت: در دوران هشت سال دفاع مقدس که حاکمیت 
شدیداً از ابعاد مختلف در فشار بود و امکانات مادى و معنوى کمى در 
اختیار داشت دشمن سر تا پا مسلح ناجوانمردانه کشور را مورد هجوم 
قرار داد ولى دولتمردان در آن زمان، با اتخاذ و تدابیر خاص، توانستند 
به خوبى از این بحران عبور کنند تا دشــمن نتواند بــه اهداف خود 

دست یابد. 
معاون پیشین سیاسى امنیتى اســتاندارى اصفهان افزود: در نهایت، 
شوراى امنیت، سازمان ملل و مجامع جهانى، صدام و عراق را متجاوز 
اعالم کردند و پایان جنگ، با موفقیت جمهورى اسالمى همراه بود 
و مســئوالن ما نیز امروز با اقتدار در خدمت به مردم هستند در حالى 
که صدام به عنوان متجاوز معرفى شــد و سرنوشــتى نامعلوم پیدا 

کرد.
ســردار یاحى با بیان اینکه در دوران جنگ تحمیلى به عنوان رزمنده 
فعالیت کرده گفت: مدتى در اســتاندارى اصفهان به عنوان معاون 
سیاسى امنیتى مشغول کار شده و در مدت 14 ماه فعالیت در این سمت، 
(25 اسفند 92 تا خرداد 94) با نگاه جامع و سیستمى، توانستم اقدامات 

مؤثرى انجام دهم.
وى افزود: کرامت انســانى، توجه به مسائل شرعى، تأکید بر فعالیت 
هاى فرهنگى و دانشگاهى و... را همواره مدنظر داشته و تصورم آن 
است که اگر به این مسائل توجه شود، بسیارى از مشکالت در جامعه 

برطرف خواهد شد. 
معاون پیشین سیاسى امنیتى استاندارى اصفهان کارآفرین را هنرمند 
واقعى در استان اصفهان که استانى صنعتى است مى داند و مى گوید: 
کسانى که اشــتغال ایجاد مى کنند باید به عنوان هنرمند در جامعه 

معرفى شوند.
سردار یاحى افزود: دارا بودن مردم متدین و تالشگر نقطه قوت استان 
و تحمل اندك مردم نیز از نقاط ضعف مى تواند باشد که باید آستانه 

این تحمل افزایش یابد. 
وى با بیان اینکه در مدت قبول مســئولیت در استاندارى اصفهان در 

تماس با رسانه ها محدودیت داشتم گفت: معتقدم براى هدایت جامعه، 
رسانه ها مى توانند نقش خوبى ایفا کرده و انگیزه ایجاد کنند.

سردار یاحى گفت: اعتقاد دارم منابع مالى و معنوى باید به سه قسمت 
تقسیم شده و 15 درصد به گذشته، 25 درصد به حال و 60 درصد به 

آینده تعلق گیرد و باید فرهنگ آینده پژوهى در جامعه تزریق شود.
معاون پیشین سیاسى امنیتى استاندارى اصفهان افزود: در دفاع مقدس 

تفکر حاکم بود که این تفکر امروز باید به نسل جوان انتقال یابد. 
سردار یاحى خود را از همکالسى هاى و فرمانده شهید حسین خرازى و 
جمعى دیگر از شهدا خواند و گفت: شهید حسین خرازى در 20 سالگى 

فرمانده بود و این نشان مى دهد باید به جوانان اعتماد کرد. 
وى با بیان اینکه از حدود 200 هزار شهید دوران دفاع مقدس، بیش 
از 150 هزار شهید زیر 25 سال سن داشتند گفت: با اعتماد به جوانان و 
تفکر دفاع مقدس و جهادى، مى توان بر بسیارى از مشکالت فائق آمد. 
ســردار یاحى کتاب «خدمت ناتمام» را حاصل پیاده کردن 40 سال 
تجربه مدیریتى خود دانست و گفت: به دلیل برخى مشکالت فنى، این 
کتاب امروز رونمایى نمى شود و این کار باتوجه به اینکه کتاب داراى 

مجوز چاپ است در زمان دیگرى انجام خواهد شد. 
وى ادامه داد: این کتاب در 370 صفحــه، مجموعه خاطرات دوران 
مسئولیت 14 ماه به عنوان معاون سیاسى امنیتى در استاندارى اصفهان 

تبیین شده است.
■■■

مصاحبه گر و تدوینگر کتاب «خدمــت ناتمام» هم گفت: این کتاب 
به شیوه تاریخ شفاهى تهیه شــده و در حقیقت قسمتى از تاریخ زنده 
اصفهان است که در آن ثمره فعالیت سردار یاحى بوده که در سال 93، 

جمع آورى شد و مى تواند منبعى براى دانشجویان باشد.
مولود ستوده افزود: این کتاب در سه جهت؛ شخصیت، محتوا و شهر 
اصفهان شرایط را براى مشارکت اجتماعى فراهم کرده و بسیار شفاف 

است و به صورت علمى براى استفاده محققین تهیه شده است.
ستوده ادامه داد: این اولین کتابى است که مدیریت در اصفهان به وضوح 
در آن وجود داشته و الگویى است تا دیگر مدیران ارشد با مطالعه آن، 
نسبت به ثبت و ضبط دستاوردهاى خود اقدام کرده و آنها را در اختیار 
مردم قرار دهند و بدینسان جوانان نیز ارتباطى منطقى برقرار کرده و 

این امر مانع تحریف وقایع مى شود. 
در این مراسم اسماعیلى استاد دانشگاه و سردار رضایى از رزمندگان 
دوران دفاع مقدس به بیان خاطرات خود از هشت سال دفاع مقدس 

پرداختند.

انتشارخاطرات معاون سابق استاندار 
در کتاب «خدمت ناتمام»

ساسان اکبرزاده
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اصفهان است 
که در آن ثمره 
فعالیت سردار 
یاحى که در 
سال 93، 
جمع آورى شد 
و مى تواند 
منبعى براى 
دانشجویان 
باشد

افزایش 40 درصدى مقابله با کاالى قاچاق
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شکل گیرى 
قطب جدید 

مراودات اقتصادى

ایرنا: فصل کوچ عشایر به قشالق از راه رسید و این بار کوچرویان مستقر در مناطق عشایرى سمیرم در حال 
عزیمت به مناطق قشالقى و گرم جنوب هستند. هر چند این سال ها و با وجود تعرض و تجاوز به ایل راه ها 
و صنعتى شدن جوامع عشایر نیز شکل و شمایل کوچشان فرق کرده و بخشى از جابه جایى دام هاى شان 
تا رسیدن به مقصد با کامیون و وانت انجام مى گیرد؛ اما کوچ چه به شکل مرسوم و ُکهن و چه با ماشین و 

کامیون همچنان پابرجاست و به عنوان بخشى از زندگى ایل جریان دارد.
عالوه بر این، تعداد زیادى از عشایر مستقر در سمیرم غیر از پیشه دامدارى کشت و کار باغدارى و 

کشاورزى هم دارند وازهمین رو و براى جمع آورى و فروش محصوالت شان بیشتر در ییالق 
سمیرم مى مانند.

ماندنى که هر چند خالف قانون «تقویم کوچ» اســت و به گفته رئیس اداره امور عشایر 
سمیرم، این زمان براى کوچ به قشالق 25 شهریور ماه هر سال تعیین شده است. 

حسین سامى با اشاره به اینکه عموم عشایر به همراه دام هاى شان تا زمان حاضر 
کوچ کرده و یا از محل استقرارشان جابه جا شده اند، گفت : تعدادى هم که کوچ 
نکرده اند، محل استقرار ییالقى خود را ترك کرده و به مرور در حال َچرا و حرکت 

به سمت جنوب هستند. وى علت این امر را، بهره مندى هر چه بیشتر از طبیعت و 
پوشش گیاهى منطقه عنوان کرد و گفت: این عده از قبل مراتع یا علوفه باغ هایى 

را اجاره مى کنند و در این زمان در طول مسیر چراى دام را هم دنبال مى کنند.
وى با بیان مشکالت عشایر از جمله نبود آب کافى در مسیرها و گرماى قشالق 

ادامه داد: اداره امور عشــایر خود را موظف مى داند تا دهم مهرماه به عشایر 
آبرسانى داشته باشد.

■■■ 
مدیر  اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى سمیرم گفت: ماندن عشایر در ییالق در هر صورت 
خالف قانون و تقویم کوچ است، به ویژه اینکه اگر بارندگى داشته باشیم، دردسرهاى 

زیادى نیز براى خود عشایر و ستاد بحران به دنبال خوهد داشت.
محمد حسن طاهرى تصریح کرد: نیروهاى یگان حفاظت منابع طبیعى، حرکت یا سکون عشایر 

در منطقه را رصد مى کنند.

ایمنــا: رئیس کارگــروه مصــرف کمیتــه آب اتاق 
بازرگانی اصفهان و مدیر پروژه احیا و تعادل بخشــی 
آب هاي زیرزمینی شــرکت آب منطقــه اي اصفهان 
به وضعیت بحرانی آب در اســتان اشــاره کرد و بیان 
داشــت: تعدادي از دشــت هــاي اســتان اصفهان 
به دلیل برداشــت بیش از حــد آب هــاي زیرزمینی 
دچار افت زیادي شــده و آب آن مناطق شــور شــده

 است.
محمد آزاد با بیان اینکه در برخی از مناطق ســطح آب 
بیش از 20 متر پاییــن تر رفته و زمین نشســت کرده 
است، تصریح کرد: در شــهرهاي آران و بیدگل و مهیار 

حفره هایی در ســطح زمین ایجاد شــده و در برخوار و 
دامنه بسیاري از تاسیسات و ساختمان ها ترك خورده 
اند که علت این مشــکالت، برداشت بیش از حد آب از 

چاه ها است.
وي با بیان اینکه در استان اصفهان 57 هزار چاه عمیق 
و نیمه عمیق داریم که 15 هزار چاه غیرمجاز و 42 هزار 
چاه مجاز اســت، گفت: هماهنگی هایی با دادگستري 
انجام شده که براي مســدود کردن چاه هاي غیر مجاز 

اقدام کنیم.
آزاد در پاســخ به این ســوال که وضعیت آب در استان 
چگونه است؟، گفت: سهم سرانه آب سالیانه هر نفر در 

جهان هفت هزار و 600 متر مکعب اســت که در ایران 
این سهم معادل هزار و 800 متر مکعب و در استان 900 

متر مکعب است.
مدیر طرح احیا و تعادل بخشــی منابــع آب زیرزمینی 
شــرکت آب منطقــه اي اصفهان در ادامــه گفت: در 
اصفهان بیشــترین مصرف آب یعنی حدود 88 درصد 
ســهم کشــاورزي بود که با توجه به خشکی حوضه 
زاینده رود فعال بخش هاي صنعت و شــرب بیشترین 
مصرف را دارند. در سال آبی جدید که از ابتداي مهرماه 
شروع شده اســت ســهم آب کشــاورزي صفر بوده 

است.

قر در مناطق عشایرى سمیرم در حال 
و با وجود تعرض وتجاوز به ایل راه ها 
 و بخشى از جابه جایىدامهاىشان

شکل مرسوم و ُکهن و چه با ماشین و 
رد.

دارى کشت و کار باغدارى و 
الت شان بیشتر در ییالق 

س اداره امور عشایر
ن شده است. 

مان حاضر 
هم که کوچ

را و حرکت 
ر از طبیعت و 
فه باغ هایى 

ى کنند.
ى قشالق 
ه عشایر

الق در هر صورت 
شیم، دردسرهاى 

ى، حرکت یا سکون عشایر 

با احداث پروژه نمایشگاه بزرگ محقق مى شود

وضعیت آب اصفهان بحرانی تر از کشور است

هواشناسى، پیشــگو نیســت بلکه باعلم و ادواتى که 
در اختیار دارد هــوا را پیش بینى کــرده و پیش بینى 
هواشناسى استان در کوتاه مدت و روزانه، 90 درصد به 

وقوع مى پیوندد.
مدیرکل هواشناســى اســتان اصفهان در نشستى که 
همزمان با هفته دفاع مقدس با خبرنگاران داشت این 
مطلب را اعالم کــرد و گفت: جــا دارد در هفته دفاع 
مقدس از همه همکاران در هواشناســى یاد کنیم چرا 
که هواشناسى در زمره دستگاه هایى است که در دوران 
دفاع مقدس و در مناطق عملیاتى، نقش مؤثر داشــته 
و همکارانمان در هواشناســى اســتان نیز شبانه روز 
اطالعات جوى را در اختیار دستگاه هاى مختلف براى 

حفظ کیان کشور قرار مى دادند.
مجید بیجندى افزود: امســال و در فصل پاییز به دلیل 
پایدارى هوا با تأخیر در دریافت بارش هاى مؤثر پاییزى 
مواجه هســتیم و در حقیقت پیش بینى مى شود پاییز 
امسال اســتان اصفهان با کاهش بارندگى و افزایش 

آلودگى هوا مواجه باشد.
وى ادامه داد: این کاهش بارش نسبت به میزان نرمال 
از اواسط آبان تا اواســط آذر مشهود است ولى میانگین 
دما در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
خنک تر خواهد بود کــه در نتیجه خنکى دما و کاهش 
بارش، پدیده وارونگى هوا را ایجاد کرده و افزایش تعداد 
روزهاى آلوده در شهرهاى بزرگ استان از جمله شهر 

اصفهان را به ارمغان دارد. 
مدیرکل هواشناسى اســتان اصفهان به کشاورزان نیز 
هشدار داد در مناطق غرب و جنوب غرب استان باتوجه 
به اینکه تأخیر در دریافت بارش هاى مؤثر را داریم کار 
کشت دیم را دو هفته دیرتر نسبت به زمان کشت انجام 

دهند.
بیجندى ایــن را هم گفت که در ســایر نقاط اســتان 
نیز باتوجه به اینکه مخاطره در کشــت دیم اســت به 
کشاورزان توصیه مى شود از کشت دیم خوددارى کنند.
وى با تأکید بر مصرف بهینه آب و مدیریت مصرف آب 
باتوجه به خشکسالى و کم آبى به ویژه در مرکز، شرق 
و جنوب اســتان گفت: تعطیلى مدارس و دانشگاه ها

در روزهــاى آلوده، بدتریــن و آخریــن راه حل براى 
کاهش آلودگى هواســت. این در حالى است که حفظ 
ســالمتى مردم و محیط زیست با اســتفاه از سوخت 
جایگزیــن، حمــل و نقل شــهرى و... امــکان پذیر 

مى گردد.
وى به استناد اینکه گفته شده 73 درصد آلودگى شهرها 
با حمل و نقل مرتبط اســت گفت: این نشان مى دهد 
مدیریت در حوزه حمل و نقل بسیار مؤثر در عدم آلودگى 

هوا است.
مدیرکل هواشناسى استان اصفهان در ادامه گفت: 

در ســال زراعى 95-94، 14 درصــد کاهش بارندگى 
نسبت به مدت مشابه داشتیم و اصفهان در زمینه کاهش 
بارندگى کوتاه مدت در رتبه سوم کشور قرار دارد و میزان 
بارندگى هاى سال زراعى 95-94 استان اصفهان نسبت 
به بلندمدت حدود 27 درصد کاهش داشته که اصفهان 
در این راستا، رتبه چهارم را در کشور به خود اختصاص 

داده است.
بیجندى با بیان اینکه میانگین وزنى بارش کلى استان 
در سال زراعى 95-94 ، 118 میلى متر است گفت: ما 
فقط 73 درصد بارش نرمال استان را دریافت کردیم و 
کاهش 53 درصدى میزان بارش ها نسبت به بلندمدت 

در این شهر نگران کننده است.
وى با تشریح میزان بارندگى ها در سرشاخه هاى زاینده 

رود هم گفت: بارش هاى منطقه کوهرنگ نیز در سال 
آبى 95-94، نسبت به گذشــته 25 درصد و نسبت به 
میانگین بلندمدت 12 درصد کاهش یافته و در نهایت 

وضعیت بارش در سرشاخه ها خوب نبوده است.
بیجندى با اشاره به وضعیت دماى اســتان نیز گفت: 
امسال در فصل تابســتان و در تیرماه نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته یک درجه سانتى گراد افزایش یافت. 
در مرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته خنک تر 
و دماى شهریور ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 1/9 درجه و نســبت به میانگین بلندمدت 1/5 
درجه ســانتى گراد گرم تر بود و در حقیقت ما تابستان 

گرمى را سپرى کردیم که در تغییر اقلیم مؤثر است.
مدیرکل هواشناسى استان اصفهان مى گوید: از ابتداى 
سال زراعى امســال تا ابتداى شــهریور، بیشتر نقاط 
استان دچار خشکســالى متوســط و خفیف بود و 55 
درصد مساحت استان در هفت ســال گذشته تاکنون 

دچار خشکسالى خفیف و 14 درصد خشکسالى متوسط 
بوده است.

بیجندى از سکونت 80 درصد جمعیت استان در محدوده 
خشکســالى و 20 درصد در محدوده نرمال خبر داد و 
گفت: در 50 درصد حوضه آبریز گاوخونى نســبت به 
بلندمدت خشکسالى خفیف و 43 درصد دچار خشکسالى 

متوسط است. 
وى با تأکید بر اینکه کاربردى کردن هواشناسى یکى 
از اقدامات شایســته در دولت تدبیر و امید است گفت: 
ما معتقدیم هواشناسى فقط دادن گزارش جوى نیست 
بلکه هواشناسى باید به زندگى مردم راه یافته و «توسعه 
هواشناسى کاربردى» (تهک) مدنظر باشد که تأثیرگذار 
است و این کار با حوزه کشــاورزى شروع تا  در صورت 
وقوع پدیده جوى، از طریق هواشناســى اطالع رسانى 
مى شود که تاکنون نیز نتایج خیره کننده اى داشته است.
وى اضافه شــدن دو محصــول انار و ســیب درختى 

به چهــار محصول ســال زراعــى گذشــته و اجراى 
برنامه هاى تهک در بخش هاى کشــاورزى، آلودگى 
هوا، میراث فرهنگى و گردشگرى، ورزش و سالمت و 
راه و ترابرى را از اقدام هاى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان خواند و گفت: ســاختمان جدید هواشناســى 
اصفهان در 3500 متر مطابق با استانداردهاى الزم در 
آینده نزدیک در اراضى گل نرگس که هدیه دولت تدبیر 

و امید و تالش استاندار است راه اندازى خواهد شد. 
بیجندى گفت: اداره کل هواشناسى استان اصفهان اقدام 
به نصب و راه اندازى دستگاه هاى سنجش ذرات معلق 
و... نموده و توانسته غلظت ذرات معلق و گازهاى آالینده 
زیست محیطى را به صورت اتوماتیک و روى خط نشان 
داده و شاخص کنترل کیفى هوا را به صورت اتوماتیک 
محاســبه و گزارش نماید که امید است با تأمین اعتبار 
الزم بتوانیم تعداد سنجش آالینده ها را افزایش دهیم تا 

نتایج بهترى را شاهد باشیم.
وى هواشناسى استان اصفهان را بزرگترین هواشناسى 

کشور با گستردگى شبکه دانست. 
■■■

مسئول اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان هم 
در این نشست درخصوص احتمال باران اسیدى در استان 
گفت: باران اسیدى در شــرایط خاصى اتفاق مى افتد و 

پیش بینى آن ساده نیست.
نوید حاجى بابایى افزود: معموًال پیش بینى هاى کوتاه 
مدت همراه با سنجش غلظت انواع آالینده هاى هوا، 
احتمال وقوع باران اسیدى را در 24 ساعت تا 48 ساعت 
قبل تعیین مى کند و با شــرایط موجود، بارش اسیدى 
در اســتان اصفهان اتفاق نخواهد افتاد. وى این را هم 
گفت که پیش بینى مى شود امسال شرایط جوى کمک 

چندانى به کاهش آلودگى هوا در استان نکند.

پاییز خنک، کم باران و 
آلوده در راه است

هواشناسى استان اصفهان پیش بینى کرد
رونمایى از 40عنوان کتاب از 

زندگینامه شهداى اصفهان 
40 عنوان کتاب در زمینه زندگینامه شهداى اصفهان 
در دفتـر نماینـده ولى فقیـه در اسـتان و امـام جمعه 

اصفهان رونمایى شد.
به گزارش دفتـر نماینده ولـى فقیه در اسـتان و امام 
جمعه اصفهـان، رونمایـى از کتاب هاى یاد شـده به 
مناسـبت گرامیداشـت هفته دفاع مقدس و با حضور 

شمارى از خانواده شهدا انجام شد.

کشف 7 تن چوب قاچاق 
در برخوار 

ایرنا: مدیراداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان 
برخوار از کشـف و ضبط بیش از پنج تـن چوب بلوط 

و دو تن چوب تاغ قاچاق در این شهرستان خبرداد.
ناصر نورمحمدیان گفت: مأموران یگان حفاظت این 
اداره حین عملیات گشت و مراقبت موفق به کشف و 
ضبط بیش از پنج تن چوب بلوط در یک کوره غیرمجاز 
در حومه شهر دولت آباد و بیش ازدو تن چوب تاغ انبار 
شده در یک دامدارى در مجاورت جنگل هاى دست 

کاشت در منطقه احمدآباد از توابع حبیب آباد شدند.
وى افـزود: چـوب درختـان بلـوط کشـت شـده در

جنـگل هـاى شـمال کشـور و درختـان تاغ کـه در 
مجاورت فرودگاه شهید بهشتى اصفهان کشت شده 

در یک کوره غیر مجاز تبدیل به زغال مى شد.

برپایى نمایشگاه عکس و 
ادوات سنگین دفاع مقدس 

ایمنـا: مدیرمنطقه 4 شـهردارى اصفهـان گقت: به 
مناسبت هفته دفاع مقدس نمایشگاه عکس و ادوات 

سنگین جنگى در منطقه 4 برپا شده است.
 محمد هویدا اظهارداشـت: نمایشـگاه دفاع مقدس 
براى زنـده نگه داشـتن یاد شـهدا و حفظ آثـار دفاع 

مقدس در منطقه 4 برپا شده است.
وى با اشاره به اینکه در این نمایشگاه 40 غرفه وجود 
دارد، افـزود: در این نمایشـگاه غرفـه هایى همچون 
عکس، تانک، ماشـین، لوازم جنگـى و ... وجود دارد 
وعالقه مندان براى بازدید از این نمایشگاه مى توانند 
از ساعت 9 تا 22 به ضلع غربى باغ غدیر مراجعه کنند.

تعیین تکلیف واحدهاى 
فاقد متقاضى در شهر مجلسى

با توجه به سیاست دولت مبنى بر تعیین تکلیف پروژه  
مسـکن مهر و اتمام این پروژه تا پایان سـال جارى ، 
جلسـه اى با حضور مدیران عامل اسبق تعاونى هاى 
مسکن مهر که در واگذارى مسکن مهر در شهر جدید 
مجلسـى موفق بوده اند، جهت هم اندیشى در تعیین 
تکلیف با قیمانده مسکن مهر در شهر جدید مجلسى 
برگـزار گردید . بـه گـزارش روابط عمومى شـرکت 
عمران شهر مجلسى،در این جلسه که مجرى پروژه 
2000 واحـدى غدیر این شـهر حضور داشـت، مقرر 
گردید با توجه به لغو شـرایط چهار گانه مسـکن مهر 
نسبت به معرفى متقاضیان جدید همکارى هاى الزم 

صورت پذیرد.

نصب اولین تابلوى جدید در 
ورودى نجف آباد

اولین سرى از چهار تابلوى جدید ورودى نجف آباد که 
به شکلى متفاوت با همکارى کارشناسان شهردارى 
و صنعتگران شـهر نجف آباد طراحى و سـاخته شده، 
در ورودى شـرقى نجف آباد در مسیر اصفهان نصب

 شد.
به گزارش روابط عمومى شهردارى نجف آباد، مسعود 
منتظـرى، شـهردار نجف آبـاد با اشـاره به سیاسـت 
شهردارى در خصوص زیبا سازى معابر و ورودى هاى 
شهر بیان داشـت: در یک سـمت این تابلوى 54 متر 
مربعى از عنوان « شـهر علم، ایمان و ایثار» برگرفته 
از تعابیر رهبـر معظم انقالب در خصـوص نجف آباد 
استفاده شده و طرف دیگر آن نیز با عبارت « قدیمى 
ترین شـهر جدید ایران»  نماد ساخته شدن بر اساس 

طرح شیخ بهایى مزین شده است.

خبر

ایسنا: وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمى گفت: فعًال قرار 
شده است جشنواره کودك به صورت فاخر در اصفهان 
برگزار شود و در این زمینه نیز چندین فیلم خوب ساخته 
شده، همچنین کارهاى انیمیشنى قوى نیز آماده حضور 

هستند. 
على جنتى در خصوص آخرین وضعیت جشنواره کودك 
اظهارداشت: جشــنواره فیلم هاى بین المللى کودك در 
اصفهان برگزار مى شود و سال گذشته هم قرار بر این بود 
که برگزار شود و در این زمینه اصرار ما بسیار بیشتر بود 

و به دلیل مشکالت اجرایى در اصفهان به تأخیر افتاد.
وى ادامه داد: همچنین در بخش بین المللى نیز فیلم هاى 

خوبى خواهد رســید و اگر این جشنواره به خوبى برگزار 
شود، امکان اضافه شدن بخش نوجوان نیز وجود دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمى ادامه داد: اگر اصفهان 
بتواند تجربه جشــنواره کودك را به خوبى اجرایى کند 
و کار کودك موفق باشد، این جشنواره را ادامه خواهیم 
و اگر احساس کردیم که در بخش کودك فیلم ها کم و 
نادر است و نمى تواند یک جشنواره برگزار کند آن موقع 

نوجوان را نیز به آن اضافه خواهیم کرد.
جنتى تصریح کرد: دبیرخانه دائمى جشنواره کودك در 
اصفهان مستقر است و با همکارى شهردار اصفهان دبیر 

جشنواره انتخاب خواهد شد.

ایمنا: مدیر کل گمرك اصفهان گفت: با وجود کاهش 
واردات گمرکات استان، در راستاى برنامه هاى اقتصاد 
مقاومتى و راه اندازى ســامانه جامع امور گمرکى شاهد 
افزایش 18 درصدى درآمد گمرکات اســتان اصفهان 

هستیم.
 اسدا... احمدي ونهري با بیان اینکه در شش ماهه نخست 
امسال گمرکات استان اصفهان با داشتن پنج گمرك تابعه 
فعال و11 انبار اختصاصى، تشریفات صادرات 679 هزار 
تن و به ارزش 404 میلیون و 811 هزار دالر انجام داده 
است، اظهار داشــت: این آمار در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل از لحاظ وزن هشت درصد و از نظر ارزش 24 

درصد کاهش داشته است.
وي عمده ترین کاالهــاي صادراتی از گمرك اصفهان 
را، آهن آالت و فــوالد و مصنوعات آن بــا 34 درصد، 
مواد پتروشــیمی با 20 درصــد فرش بــا 13 درصد  و 
محصوالت لبنى با 5 درصد و سایر کاالها را 28 درصد 
بر شمرد و اظهار داشــت: مهمترین کشورهاي مقصد 
کاالهاي صادراتی گمرك اصفهان عراق با 154 میلیون 
دالر و 38 درصد ســهم ازکل صادرات، افغانســتان با 
92 میلیــون دالر  و23 درصد، پاکســتان با 46 میلیون 
دالر و 11 درصد  و ترکمنســتان بــا 31 میلیون دالر و 

هشت درصد است.

افزایش 18 درصدي درآمد 
گمرك اصفهان

فعًال جشنواره کودك را 
فاخر برگزار کنید

معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان گفت: 
این معاونت بر روى سیما و منظر شهرى پروژه نمایشگاه 
بزرگ، پیوست فرهنگى و میزان ساختمان هاى احداثى 
از نظر تعداد سالن ها و فضاى ادارى این پروژه نظارت 

داشته و این موارد را مورد بررسى قرار داده است. 
سید جمال الدین صمصام شــریعت در گفتگو با واحد 
رسانه شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان 
افزود: طرح نمایشــگاه بین المللى همچنین توســط 
شهردارى منطقه، کمیسیون بررسى و تصویب طرح ها 
و شوراى سیاست گذارى شهردارى اصفهان، معاونت 
حمل و نقل و ترافیک و شوراى اسالمى شهر اصفهان 

بررسى و نظرات تخصصى الزم اعمال شده است.
وى ادامه داد: به عنوان نمونــه معاونت حمل و نقل و 
ترافیک شهردارى اصفهان در خصوص مسایل ورودى 
و خروجى، پارکینگ، تفکیک راه هاى سواره و پیاده و 
برطرف کردن محدودیت هــاى احتمالى به دلیل قرار 
گرفتن پروژه در حلقه چهارم ترافیکى شــهر اصفهان 
مواردى را مطرح کرد که طى یک صورت جلســه به 
شرکت نمایشگاه ها اعالم شد تا مشاور، اصالحات مورد 

نظر را اعمال کند.  
معاون شهرســازى و معمارى شــهردارى اصفهان با 
اشاره به این که دیدگاه معاونت شهرسازى در خصوص 
احداث مکان هایى مانند پروژه نمایشگاه بزرگ در سطح 
شهر اصفهان بسیار مثبت است، اظهار داشت: جلسات 
متعددى در استاندارى و شهردارى اصفهان در خصوص 
این پروژه برگزار شده و به نظر مى رسد بستر کامل براى 
تحقق این طرح فراهم شده که در این خصوص تالش 

مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت نمایشگاه ها نیز بسیار 
جدى و قابل بوده است.

مرکز بزرگ و استاندارد نمایشگاهى از ملزومات شهر 
خالق است.

صمصام شریعت با تأکید بر این که داشتن نمایشگاهى 
بین المللى و اســتاندارد از ملزومات شهر خالق است، 
گفت: دارا بودن یک فضاى مؤثر نمایشگاهى که بتواند 
پاسخگوى کالنشــهر اصفهان باشــد، از ضروریاتى 
است که جذب ســرمایه گذار در شهر اصفهان و رونق 
و شکوفایى اقتصادى را در پى داشته و ایجاد اشتغال و 

توسعه صادرات را به ارمغان مى آورد.
وى قرار گرفتن محل نمایشــگاه بین المللى در کنار 
سالن اجالس سران را یک ویژگى مهم براى این مرکز 
برشمرد و اضافه کرد: با احداث این دو مجموعه، قطب 
جدید توسعه و مراودات در شرق اصفهان شکل مى گیرد 
و به دلیل آن که در حال حاضر، شرایط پسابرجام نیز پیش 
روى کشور قرار دارد مى توان اطمینان داشت که با برنامه 
ریزى دقیق و همت مضاعف، بهره بردارى به موقع و 
مناسب از این طرح بزرگ رقم خواهد خورد تا آلودگى 
ترافیکى و صوتى محل پل شهرستان نیز برطرف گردد.

معاون شــهردار اصفهان، ورود شــهردارى به جمع 
سهامداران شرکت نمایشگاه اصفهان و سرمایه گذاران 
این پروژه و نیز جدیت نمایندگان شهردارى براى حل 
مشــکل پروژه را اتفاقى نیکو براى اصفهان دانست و 
گفت: در حال حاضر محدودیــت و مانعى براى پروژه 
نمایشگاه بزرگ اصفهان سراغ ندارم و امیدوارم مسیر 

پروژه با درایت و کیفیت عالى به پیش رود. 

ساسان اکبرزاده

ىىدى ا

ق مى شود

ساز کوچ پاییزه باید کوك شود

عشایر نمى توانند عشایر نمى توانند 
در ییالق بماننددر ییالق بمانند
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ویترین

جانشین پراید تا پایان سال 
رونمایى مى شود؟

جام نیــوز: ســاخت پلــت فرم هــاى ایرانى در 
شــرکت هاى خودروسازى کشور ســال هاست که 
پیگیرى مى شود و اینطور که به نظر مى رسد قرار است 
تا آخر سال 95 یکى از این ایرانى ها به بازار معرفى شود.
پراید همان خودروى رؤیایى کــه در اوایل دهه 70 
چشــم ایرانیان به جمالش روشن شــد حاال به یک 
خودروى 20 ســاله تبدیل شده اســت که دیگر آن 
جذابیت را بــراى ایرانیان ندارد.مدیــر عامل گروه 
خودروسازى سایپا مى گوید: یکى از کارهاى بسیار 
ســخت در صنعت خودروســازى تصمیم گیرى در 
مورد آینده پراید اســت زیرا این محصول با توجه به 
قیمتى که دارد از کیفیت باالیى نیز برخوردار بوده و 
همچنان 20 درصد کل تقاضاهاى بازار خودرو متعلق 

به پراید است.
مهدى جمالى ادامــه داد: با خودروســازان خارجى 
در مورد خودروى جایگزین پرایــد صحبت کرده و 
مذاکراتى داشتیم اما هیچکدام نتوانستند محصولى 
زیر 30 میلیون تومان بــراى عرضه در ایران معرفى 
کنند ولى شاید یک محصول بسیار ارزان قیمت از رنو 
بتواند جایگزین شود و تا پایان سال رونمایى مى گردد.

فروشگاه هاى زنجیره اى را 
پلمب نکنید

مهر:معــاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفت: 
متأســفانه در برخى استان ها مســئوالن با تأسیس 
فروشگاه هاى زنجیره اى مقابله کرده و به بهانه هایى، 
نظر به پملب آنها مى دهند اما مردم حق دارند جنس 
ارزان بخرند.یدا...صادقــى از شــیوه برخورد برخى 
مسئوالن استانى با فروشــگاه هاى زنجیره اى انتقاد 
کرد و افزود: در برخى نقاط، فروشگاه هاى زنجیره اى 
تبدیل به معضل شده است و برخى مسئوالن اصناف 
مصاحبه مى کنند که فالن فروشــگاه زنجیره اى به 
دلیل نداشتن پروانه کسب باید پلمب شود، در حالى که 
مصرف کننده حق دارد کاال را ارزان تر تهیه کند و ما 

موظفیم به مصرف کننده پاسخگو باشیم.
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانــان با بیان اینکه 
کمیته اى براى نظارت در این امر تشکیل شده و نباید 
با اینگونه پدیده ها برخورد قهرى داشت، گفت: با فشار 

به مسئوالن محلى، کارى حل نمى شود.

1/5 میلیارد مترمکعب آب 
در ایران گم مى شود

مهر: یک مقام مســئول با تأکید بر اینکه حجم کل 
آب بدون درآمد در کشور ســالیانه به یک میلیارد و 
500 میلیون مترمکعب مى رسد، گفت: 26 درصد آب 

ورودى به شبکه آب کشور بدون درآمد است.
به گفته على ســیدزاده، از این میزان در حدود 800 
میلیون مترمکعب مربوط به هدر رفت واقعى، نشت از 
لوله و نشت از انشعابات مى شود و بقیه آن نیز مربوط 
به هدر رفت ظاهرى اســت.وى با تأکید بر اینکه 26 
درصد ورودى آب به شبکه بدون درآمد است، تأکید 
کرد: براساس اســتاندارهاى جهانى این عدد در بین 
کشــورهاى توســعه یافته 15 درصد و در میان در 

کشورهاى در حال توسعه به 35 درصد مى رسد.

سایه گرانى بر سر 
کاالهاى اساسى خانوار

باشــگاه خبرنگاران جوان: طبــق آمار بانک 
مرکزى در یکســال اخیر قیمت 11 گــروه کاالیى به 

شکل قابل توجه و محســوس افزایش یافته که هر 
کدام از مســئوالن دالیل متفاوتــى براى این 

گرانى ها مطرح مى کنند.گزارش بانک مرکزى 
بیانگر آن است طى یکسال گذشته، بهاى 
لبنیات3/6 درصد، تخم مرغ 23/4 درصد، 
برنج 46/9 درصد، حبوبات 27/7 درصد، 
میوه هــاى تازه 27/4 درصد، گوشــت 
قرمز 7 درصد، گوشت مرغ 17 درصد، 
قند و شــکر 48/9 درصد، چاى 15/1 
درصد و روغن نباتى نیز 4درصد افزایش 
و تنها قیمت سبزى هاى تازه 1/5 درصد 

کاهش یافته است.

اقتصاد آنالین: رئیس کانون بانک ها و مؤسســات 
اعتبارى خصوصى از مقاومت بانک ها در مقابل تعهدات 
جدید دولتى خبــرداد و گفت: دولت از محل تســعیر 
ارز و اوراق خزانه، بدهــى خود را با بانک ها تســویه 

خواهد کرد.
کــوروش پرویزیــان بــا تأکیــد بــر ضــرورت 
سرعت بخشــیدن بــه پرداخــت بدهــى دولــت به 
بانــک هــا و پیمانــکاران بخش خصوصــى گفت: 
بدهى دولت بــه بانک ها باید پرداخت شــود تا قدرت 
اعتباردهــى آنها ارتقا یابــد، البته بــراى این موضوع 
پیشــنهاداتى مطــرح و مصــوب شــده کــه بــه 

نظــر، گام رو بــه جلویــى بــراى ایــن اســت 
کــه بخشــى از تعهــدات گذشــته دولــت بــه

 بانک ها کم شود.
وى افزود: البته مهمتر از پرداخــت بدهى هاى دولت 
به بانک هــا، باید مقاومت کنیم کــه تعهدات جدیدى 
به دوش بانک ها گذاشــته نشــود، ایــن موضوعى 
واجــد اهمیت اســت؛ ضمن اینکــه نظــم مالى در 
هزینه کرد بخش دولتــى را نیز فراهــم خواهد آورد؛
مهم اســت که بازپرداخت تعهدات گذشــته صورت 
گیــرد و مهمتر آن اســت کــه تعهــدات جدیدى به 

بانک ها اضافه نشود.

 مهر: سخنگوى ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از کشف 
هفت هزار میلیارد تومان کاالى قاچاق در نیمه اول امسال 
خبر داد و گفت: یک درصد توان مبارزه با قاچاق کاال، در 

سطح عرضه متمرکز شده است.
قاســم خورشــیدى گفت: امروز، توان کشف کاالهاى 
قاچاق در کشور به شدت افزایش یافته و در شش ماهه 
نخست امسال، بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان کاالى 
مکشوفه قاچاق در کشور به ثبت رسیده است، در حالى 
که در طول ســال 94، این رقم پنج هزار میلیارد تومان 

بوده است.
وى افزود: کاالهاى قاچاق کشــف شــده در نیمه اول 

امسال، 40 درصد بیشــتر از مجموع کاالهاى مکشوفه 
سال 94 بوده ، این در شرایطى است که تنها یک درصد 
توان مبارزه با قاچاق کاال و ارز، در سطح عرضه بوده، در 
حالى که تصور عمومى بر این اســت که بخش اعظمى 
از توان مبــارزه با قاچاق، در ســطح عرضــه معطوف

 شده است.
خورشیدى تصریح کرد: کشفیات مربوط به سطح عرضه 
در شش ماهه نخست امسال، در حدود 68 میلیارد تومان 
است که در مقایسه با هفت هزار میلیارد تومان کل کشفیات 
کاالهاى قاچاق در این مدت ، چیزى معادل یک درصد را 

در بر مى گیرد.

مقاومت بانک ها 
در برابر تعهدات جدید

کشف7000 میلیارد کاالى 
قاچاق در نیمه نخست امسال

مهر: 70 درصد کارگران کشــور هر مــاه «حداقل 
دســتمزد» را مى گیرند و به ســختى گذران زندگى 
مى کنند، با وجود این دولت به دنبال آن است که اجازه 
یابد حداقل دســتمزد کارگران را کمتــر از نرخ تورم 

افزایش دهد.
نماینده دائم ایران در ســازمان بین المللى کار با بیان 
اینکــه در حال حاضر بیــش از 93 درصــد کارگراِن 
شغل هاى مستمر با «قرارداد موقت» فعالیت مى کنند، 
گفت: در الیحه اصالح قانون کار که در کمیســیون 
اجتماعى مجلس شــوراى اســالمى در حال بررسى 
است، براى تعیین حداقل دستمزد کارگران  «وضعیت 
اقتصادى کشــور» هم به شــاخص هاى تورم و سبد 
معیشــت کارگران اضافه شده اســت، به این معنى 
که دولت مى توانند با توجیه نامناســب بودن وضعیت 
اقتصادى کشور، حداقل دســتمزد را کمتر از نرخ تورم 

افزایش دهند.
اولیاء على بیگى با اشــاره به انتقادات مطرح شــده در 
خصوص الیحه اصالح قانون کار گفت: مخالفت قشر 
کارگرى با الیحه اصالح قانون کار و اعتراضات مطرح 
شــده به دلیل عدم رعایت اصل ســه جانبه گرایى در 

فرآیند بررسى این الیحه است.
رئیس کانون عالى شوراهاى اسالمى کار ایران افزود: 
متأسفانه برخى با نگاه هاى جناحى و سیاسى به دنبال 
تفرقه بین تشــکل هاى کارگرى هســتند،  در حالى 
که کانون عالى شوراهاى اســالمى کار، کانون عالى 
انجمن هاى صنفــى کارگران و مجمــع نمایندگان 
کارگران به عنوان سه تشــکل رسمى کارگرى کشور 
اعتراض واحــد در جهت رعایت حقــوق کارگران و 

مطالبه این قشر  دارند.
وى با بیان اینکه مجلس شــوراى اسالمى دو وظیفه 
حســاس قانونگذارى و نظارت بر ُحسن اجراى قانون 
را بر عهده دارد، ادامه داد: طبق ماده 73 قانون برنامه 
پنجم توســعه دولت موظف بود تا پایان ســال اول 

برنامه یعنى پایان سال 90 اقدامات قانونى الزم را براى 
اصالح قانون کار با رعایت منافع کارگران، کارفرمایان 
و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه جانبه 

گرایى فراهم کند.
على بیگى ادامه داد: در حالى الیحه اصالح قانون کار 
باید با رویکرد سه جانبه گرایى بررسى مى شد که این 
الیحه یکبار توســط دولت دهم به مجلس ارسال شد 
و به دلیل عدم رعایت سه جانبه گرایى عودت داده شد 
اما باز هم در دولت فعلى ایــن الیحه براى دومین بار 
بدون مشورت جامعه کارگرى به مجلس ارسال شد و 

جاى تأسف دارد که مجدداً عین همان الیحه 
دولت دهم بدون تغییر به مجلس تقدیم 

شده است.

زمان در انــواع قراردادها 
تعریف شود 

نماینده دائــم ایران در ســازمان 
بین المللى کار (ILO) درباره 

مهمترین انتقادات کارگران 
به الیحه اصــالح قانون 
کار گفت: مــاده 7 قانون 
کار روح قانون اســت که 
بر اســاس آن باید مدت 
قراردادها بــراى کارهاى 
مســتمر و غیرمســتمر از 
ســوى وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى تعیین مى شد 
اما پس از 26 ســال از زمان 
تصویب قانــون، هنوز در این 

بخش ابهام وجــود دارد 

و دولت هاى مختلــف آیین نامه این مــاده را تدوین 
نکرده اند.

رئیس کانون عالى شــوراهاى اســالمى کار ایران با 
بیان اینکه به دلیل بى توجهى به مــاده 7 قانون کار، 
امروز بیش از 93 درصد کارگراِن شــغل هاى مستمر 

با «قرارداد موقت» فعالیت مى کنند، افزود: در 
شغلى که ماهیت مستمر دارد قرارداد کارگر 

نیز باید به صورت دائم باشد.

تعیین حداقل دســتمزد 
بدون توجه به تورم؟! 

على بیگــى بــه دیگــر انتقاد 

تشکل هاى کارگرى به الیحه اصالح قانون کار اشاره 
کرد و گفت: بر اساس ماده 41 قانون کار، شورایعالى کار 
همه ساله موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران 
سراسر کشور را بر اساس دو 

شاخص نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین کند که 
در الیحه اصالح قانون کار که از سوى دولت به مجلس 
ارائه شده، شاخص ســومى تحت عنوان «با توجه به 
شرایط اقتصادى کشور» نیز اضافه شده است که این 

شاخص دو شرط قبلى را باطل مى کند.
نماینده دائم ایران در سازمان بین المللى کار افزود: به 
عنوان نمونه اگر تورم ســالى 20 درصد اعالم شود، 
حداقل دســتمزد ماهیانه کارگر نیز باید 20 درصد 
افزوده شود اما اگر شاخص «شرایط اقتصادى» به دو 
شرط قبلى اضافه شود دولت مى تواند با این بهانه که 
وضعیت اقتصادى کشور نامطلوب است، میزان افزایش 
حداقل دستمزد را کمتر از نرخ تورم در نظر بگیرند و این 

به زیان جامعه کارگرى است.

تالش براى کوچک تر کردن سفره کارگران؛

تعیین دستمزدکارگران سلیقه اى مى شود؟

ایسنا: اگر صاحب خودروى شخصى هستید حتماً بارها 
متوجه این موضوع شــده اید که بنزینى کــه از برخى از 
جایگاه ها دریافت مى کنید زودتــر از زمان انتظار تمام 

مى شود، گویى بنزین برخى از جایگاه ها برکت ندارد!
 خالى شــدن باك بنزین یا بازگشت آمپر بنزین به حالت 
قبل از سوختگیرى، مشکلى است که افراد بسیارى با آن 
مواجه شده اند، به طورى که برخى مصرف کنندگان به این 
موضوع اعتقاد دارند که ممکن است برخى جایگاهداران 

کم فروشى کرده یا آب و هوا قاطى بنزین مى کنند.
این مسئله در ذهن مصرف کنندگان تا جایى قدرت گرفت 
که بیژن زنگنه وزیر نفت را نیز وارد ماجرا کرد و زنگنه در 
اوایل سال جارى، جایگاهداران را به کم فروشى متهم کرد 
و گفت که هر سال 300 تا 400 نفر از مدیران جایگاه ها به 
زندان مى روند که عمده دالیل آن عدم پرداخت بدهى به 
شرکت نفت، قاطى کردن گازوئیل با بنزین و کم فروشى 

است.
گفته وزیر، واکنش هاى بســیارى را از ســوى مردم و 
مسئوالن ذیربط به همراه داشــت، به طورى که کانون 
کارفرمایى جایگاهداران ایران در جوابیه اى ادعاى وزیر 
را رد کرده و این صحبت ها را غیرکارشناسى دانستند. در 
این جوابیه آمده بود که با توجه به نظارت واحد مهندسى 
شرکت و پلمب بودن کلیه تجهیزات تلمبه که شامل 14 

عدد پلمب در هر تلمبه است، با وجود کنترل سازمان هاى 
مربوطه از جمله سازمان اســتاندارد و واحد کنترل کیفى 
شــرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ایــران، امکان 

کم فروشى در جایگاه ها وجود ندارد.
 این اظهارات در حالى اســت که سال گذشته هم رئیس 
انجمن جایگاهداران ســوخت در رابطه با کم فروشــى 
بنزین در جایگاه هاى سوخت گفته بود که چیزى به اسم 
کم فروشى، اضافه کردن آب در بنزین نداریم زیرا در طول 
24 ساعت، واحد کنترل کیفیت شرکت ملى نفت ایران در 

جایگاه هاى سراسر ایران حضور دارند.
با وجود این گفته ها، مشــکل نارضایتى مردم از برخى از 
جایگاه هاى ســوخت همچنان به قوت خود باقى است 
و شــهروندان در عمل در مورد بنزینى که ازجایگاه هاى 
مختلف دریافت مى کنند به یک نسبت رضایت ندارند و 
عنوان مى کنند بنزین دریافت شده از برخى جایگاه ها با 

سرعت بیشترى سوخت مى شود.
برخى از افراد دلیل اینکه بنزین برخى از جایگاه ها زودتر 
از موعد مورد انتظار سوخت مى شود را خصوصى بودن 
جایگاه مى دانند و مى گویند معموًال بنزین جایگاه هایى 
که در ســر در آنها عنوان «خصوصى» ثبت شده است، 

سریع تر از جایگاه هاى دولتى تمام مى شود.
برخى دیگر مشکل را از دستگاه هاى نازل مى دانند و ادعا 

دارند عمر دســتگاه نازل در برخى از جایگاه ها به اتمام 
رسیده اســت و جایگاهداران به دلیل اینکه خراب بودن 
دســتگاه هاى نازل باعث ورود هوا به بنزین مى شــود، 

دستگاه هاى خود را تعویض نمى کنند.
از ســوى دیگر بخار گرفتن باك بنزین، استفاده از کولر 
ماشین، تنظیم نبودن باد الســتیک و... از جمله دالیلى 
اســت که برخى از جایگاهداران به مشتریان ناراضى از 
سرعت پایان یافتن سوخت مصرفى ارائه مى کنند که البته 
براى مشتریان قابل قبول نیست و این افراد، به خصوص 
خانم ها که معموًال سوختگیرى را به عهده جایگاهداران 
مى گذارند همچنان اعتقاد  دارند که برخى از جایگاهداران 
شاسى نازل را طورى تنظیم مى کنند که همراه بنزین، هوا 

هم داخل باك مى شود.
هرچند باوجود گذشت نزدیک به هفت ماه از انتقادات وزیر 
و پاسخ جایگاهداران، گردوخاك این موضوع تاحدودى 
فرونشسته است، اما نارضایتى مردم حاکى از این است که 
انتقاد وزیر و پاسخ کانون کارفرمایى جایگاهداران ایران 
پس از هفت ماه هنوز نتیجه روشــنى در بر نداشته است 
و آنچه در این میان حائز اهمیت اســت، ابهامات موجود 
در زمینه کیفیت بنزین، سئواالت بى جواب و نارضایتى 
دنباله دار شــهروندان است که باید پاســخى براى آن 

اندیشیده شود.

چرا بنزین برخى 
از جایگاه ها
 برکت ندارد؟

ایسنا: تا چند سال پیش که عرضه خودروهاى داخلى کمتر از تقاضاى آن بود، در کنار بازار خودرو، بازار 
خرید و فروش حواله خودروها نیز داغ و پر رونق بود، به گونه اى که کسب و کار برخى افراد این بود که 

خودرو را در کارخانه ثبت نام کرده و حواله آن را در بازار آزاد به قیمتى گران تر بفروشند.
با این حال در چند ســال اخیر به دلیل افزایش عرضه خودرو در کنار رکود بــازار و کاهش تقاضاى 
مصرف کنندگان، بازار خرید و فروش حواله خودروها نیز تقریبًا از بین رفته و منسوخ شده است. با این 

حال در چند روز اخیر مجدداً بازار خرید و فروش حواله یک خودرو راه افتاده است.
شرکت پارس خودرو ابتداى هفته جارى فروش و پیش فروش خودروى رنو ساندرو استپ وى را آغاز 
کرد. طبق اعالم این شرکت، چهار هزار دستگاه خودروى استپ وى عرضه شده در مدت کمتر از 30 

دقیقه به فروش رسیده است.
به دنبال آن برخى شهروندان متقاضى خرید این خودرو اعالم کردند که به دلیل پر شدن ظرفیت، موفق 
به ثبت نام براى خرید این خودرو از طریق سایت اینترنتى فروش نشده اند و در مراجعه به نمایندگى هاى 
فروش پارس خودرو نیز متوجه شده اند که برخى از این نمایندگى ها، حواله این خودرو را با قیمتى باالتر 

از قیمت کارخانه در بازار آزاد عرضه کرده اند.
به گفته شهروندان، برخى دالالن و نمایندگى هاى فروش پارس خودرو نسبت به ثبت نام این خودرو در 
سایت فروش اینترنتى و فروش حواله آن با قیمت  چند میلیون تومان باالتر در بازار آزاد اقدام کرده اند.

در این شرایط که بازار خرید و فروش حواله خودروها پس از مدت ها دوباره راه افتاده است، شاید بهتر 
باشد سیستم فروش خودروسازان به گونه اى اصالح شود که دالالن، واسطه ها و نمایندگى هاى فروش 

دیگر اساساً نتوانند خودروها را با هدف داللى و واسطه گرى خریدارى کنند.
راهکار اصلى در این زمینه ممنوع شــدن خرید و فــروش حواله خودروها در بازار اســت. به گفته 
کارشناسان، خودروسازان باید سیستم فروش خود را به گونه اى اصالح کنند که امکان انتقال حواله 
خودروى ثبت نامى از شخص ثبت نام کننده، به دیگران وجود نداشته باشد. در آن صورت دیگر شاهد 
بروز اتفاقات اینچنینى به نفع دالالن و سودجویان و به ضرر 

مصرف کنندگان نخواهیم بود.

دالالن به بازار خودرو بازگشتند!

ب ر ق
ـروه کاالیى به 

یافته که هر
راىاین
کزى
ى
 

بروز اتفاقات اینچنینىبه نفع دالالن و سودجوی
مصرف کنندگان نخواهیم بود.
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واکنش مهدى شریفى 
به یک مصاحبه عجیب

ورزش سـه: مهاجم تیـم تراکتورسـازى نسـبت به 
مصاحبـه اى عجیـب که از قولش منتشـر شـده بود، 

واکنش نشان داد.
یکى از رسـانه ها مصاحبه اى از قول مهدى شـریفى 
مهاجم تراکتورسازى منتشر کرد مبنى بر اینکه امیدوار 
اسـت سـپاهان قهرمان لیگ برتر شـود. این مسـئله 
دردسرهایى را براى شریفى ایجاد کرده است. شریفى 
ضمن تکذیب این گفتگو در اینسـتاگرامش نوشـت: 
سالم عرض مى کنم خدمت همه هواداراى تراکتور، 
خواستم بگویم من در این مدت اصًال مصاحبه نکردم 
و فقط تمرکز روى تمرینات خودم دارم تا بتوانم به تیم 
کمک کنم که امسـال بتوانیم به لطف خـدا قهرمان 
بشویم و فقط تمرکزم روى تیمم است، نمى دانم این 
مصاحبه ها که فقط شایعه است و هدف درست کردن 

حاشیه است را کدام از خدا بیخبرى پخش مى کند.

مسائل را در اتاق هاى 
دربسته حل کنید

فارس: حسـین فرکى سـرمربى تیم فوتبال سایپا در 
واکنش به مصاحبه تند وزیر ورزش و پس از آن، بیانیه 
تندتر بهرام افشارزاده مدیرعامل سابق استقالل گفت: 
این شرایط اصًال خوب نیسـت. وقتى در جایگاه هاى 
باالى فوتبـال و ورزش ایـن اتفاقات مى افتد شـاهد 
تأثیرات منفى بر کل ورزش و فوتبال که رشته ماست 
خواهیم بود. یکسرى حرف ها وقتى زده مى شود خوب 
نیست. شـاید هر دو طرف هم درسـت بگویند اما این 
مسائل نباید رسـانه اى شـود. بیان این مسـائل هیچ 
سـودى براى ورزش و فوتبال ما ندارد. بهتر است این 

مسائل در اتاق هاى در بسته حل شود.

ابراهیم زاده: مذاکره اى با 
ذوبى ها نداشته ام

تسنیم: منصور ابراهیم زاده سرمربى تیم فوتبال مس 
کرمان در مورد قطـع همکارى یحیـى گل محمدى 
با ذوب آهن عنوان کرد: با شـناختى که من از باشگاه 
ذوب آهن و سعید آذرى داشتم فکر مى کردم تا آخرین 
لحظه از گل محمدى حمایت خواهند کرد، همانطور که 
در اوایل حضور او با وجود اینکه ذوب آهن نتایج خوبى 
به دسـت نمى آورد ولى حمایت کردند و در نهایت هم 
قهرمان جام حذفى شدند. چیزى که من شنیده ام این 
است که گل محمدى دیگر عالقه اى به حضور در این 

تیم نداشته و خواسته که از ذوب آهن جدا شود. 
سرمربى مس کرمان درباره اینکه آیا تماسى از سمت 
باشگاه ذوب آهن با او گرفته شده است یا خیر، عنوان 
کرد: هیچگونه تماس یا مذاکر ه اى با مسئوالن باشگاه 

نداشته ام.

سامانه هوادارى سازمان لیگ 
تعطیل شد!

مهـر: جنـگ و جـدال فدراسـیون فوتبـال بـا سـه 
باشگاه پرسـپولیس، اسـتقالل و تراکتورسازى بر سر 
سامانه هاى هوادارى سـرانجام با پیروزى سه باشگاه 

لیگ برترى همراه شد.
در حالى که از ابتداى این فصل از مسابقات لیگ برتر، 
سازمان لیگ براى تبلیغ محیطى سامانه اسپانسر خود با 
این سه باشگاه به مشکل خورده بود، در نهایت و بعد از 
جلسات مختلف، مقرر شد تا سامانه هوادارى استقالل، 

پرسپولیس و تراکتورسازى در ورزشگاه ها تبلیغ شود.
این موضوع حتى کار را به جایى رسانده بود که محمود 
گودرزى وزیر ورزش و جوانان هم در مصاحبه اى اعالم 
کرد فدراسیون فوتبال «زیر دو خم» باشگاه ها را گرفته 
است و باید به آنها اجازه بدهد که فعالیت اقتصادى خود 

را دنبال کنند.
امیر عابدینى سرپرسـت کمیته بازاریابى فدراسـیون 
فوتبال در این خصوص گفت: بعد از جلسات مختلف 
مقرر شد تا سامانه هوادارى سه باشگاه تبلیغ شود و ما 

سامانه خود را تعطیل کردیم.
وى در پاسخ به این سـئوال که آیا وزیر ورزش هم در 
این ماجرا نقش داشـت یا خیر، گفت: خیلى ها در این 
موضوع نقش داشـتند که به موقع درباره آن صحبت 

خواهم کرد.

تایم اوت

خبرآنالین: علیرضا منصوریــان در تازه ترین مصاحبه 
خودش بعد از عیــادت منصور پورحیــدرى گفته: «بر 
حسب وظیفه همراه با ســید مهدي رحمتی براي دیدار 
با منصورخــان پورحیــدري عزیز راهی بیمارســتان

 شدیم. 
منصورخــان پدر معنــوي و مــرد بــزرگ و پرافتخار 
فوتبال ایران و استقالل اســت... از هواداران استقالل 
نیز می خواهم براي ســالمتی آقــاي پورحیدري دعا

 کنند.»
او در ادامه گفت: «باید گالیه و ناراحتی شــدید خود را 
بابت برخی رفتارها و بــی معرفتی ها در فضاي مجازي 

بیان کنم. متأســفانه برخی ها به جاي استفاده درست 
از فضاي مجازي، فقط اقدام به شــایعه پراکنی و انتشار 
اخبار کــذب می کننــد و هیچگونه توجــی به عواقب 
کار خود ندارند و نمــی دانند همین تکثیر شــایعات و 
دروغ ها، می تواند چه آســیب هایی به بار بیاورد. انتشار 
اخبار دروغ در مورد منصورخان، می تواند باعث ناراحتی 
و ناامنی ذهنی خانواده ایشان شود و یک کار غیر اخالقی 
و دور از مرام و معرفت است. هر از گاهی هم به صورت 
دســته جمعی به صفحه یک نفر هجوم آورده می شود. 
بهتر است یک بار به عواقب و آسیب هاي این کار فکر 

کنیم.»

نصف جهان  محمدرضا خلعتبرى زمانى یکى از بازیکنان 
مورد توجه فوتبال ایران بود. اما این بازیکن که سنش باال 
رفته، امسال مجبور شد به گسترش فوالد تبریز برود. البته 
با این حال، او یکى از بازیکنان گرانقیمت گسترش فوالد 
در نقل و انتقاالت بود و مدیران این تیم انتظار داشتند که 

خلعتبرى بتواند عملکردى بسیار خوب داشته باشد.
اما این اتفاق رخ نداده و خلعتبرى نتوانسته در هفت هفته 
اول لیگ برتر عملکرد خوبى در گسترش داشته باشد. به 
گزارش خبرآنالین حاال شایعه شده که مدیران گسترش 
با خلعتبرى تمــاس گرفته و به او گفته انــد از تیم کنار 

گذاشته شده است. 

در همین حال فراز کمالوند سرمربى تیم گسترش فوالد 
درباره وضعیت خلعتبرى مى گوید: مشــکل خلعتبرى 
به هیچ وجه انضباطى نیســت اما مجموعه باشــگاه بر 
این باور اســت کــه او از نظر فنى نتوانســته انتظارات 
را برآورده کند. بــه همین خاطر چنــد روز به مرخصى 

رفته است.
به گزارش ورزش ســه، او ادامه مى دهد:  خلعتبرى البته 
درگیر بیمارى مادرش نیز هســت. او چند روز مرخصى 
گرفته اما باشــگاه نیز به او اعالم کرده فعًال در تمرینات 
حاضر نشود. او از باشگاه اخراج نشده و قرار است در آینده 

درباره اش تصمیم گیرى شود.

خلعتبرى 
از گسترش اخراج شد؟

خبر دروغ درباره 
منصورخان مى دهند

بلیت گیت در فوتبال ایران!
نود: کمتر کسى فکر مى کرد ماجراى خالى ماندن جایگاه هاى 
طرفداران استقالل در دربى 83، منجر به شکل گیرى ماجراى 
بلیت گیت در فوتبال ایران شــود. در حالى که در برنامه هفته 
گذشته 90 ماجراى خالى ماندن جایگاه استقاللى ها پیگیرى 
شد و آیتم ویژه اى هم روى آنتن رفت، در برنامه 90 این هفته 
جزئیات بیشترى از ماجراى واگذارى غیرقانونى بلیت فروشى به 
شرکتى به نام برهان مبین مشخص شد. شرکتى که مى بایست 
از طریق مناقصه برنده مى شــد، به صورت خودجوش و البته 
با رانت آشنایى با مدیران باالدســتى فدراسیون فوتبال(زمان 
ریاست على کفاشیان) برنده بى رقیب بلیت فروشى لیگ برتر و 

حتى بازى هاى ملى هم شده است.
هفته گذشته مهندس کاشــانى مدیرعامل این شرکت ادعا 
مى کرد که شرکت برهان مبین، یک شرکت دانش بنیان است 
اما تحقیقات نشان مى دهد که در حال حاضر این شرکت، دانش 

بنیان هم نیست.
در طول یک هفته گذشته هنوز مشخص نشده که این شرکت 
چطور کار را از فدراسیون فوتبال تحویل گرفته و این در حالى 
اســت که آنها 35 درصد از سهم بلیت فروشــى را در اختیار 

گرفته اند. 
جزئیات این قرارداد به دست برنامه 90 رسید و البته غالمرضا 
بهروان رئیس کمیته برگزارى مسابقات لیگ برتر هم اعداد و 
ارقامى که در برنامه رسانه اى شد را تأیید کرد. نکته عجیب این 
بود که بهروان با اینکه خودش عضو هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال در دوره قبلى بود خبر نداشت کار از چه طریقى به شرکت 

برهان مبین واگذار شده است.
اما محاسبه هاى برنامه 90 نشان داد که با توجه به قرارداد 11 

ساله شرکت برهان مبین با فدراسیون فوتبال و افزایش سالیانه 
15 درصد رقم پورسانت، این شرکت در سال 1404 حدود 75 
میلیارد تومان سود خواهد کرد. در حالى که شرکت برهان مبین 
بدون رقیب و مناقصه و با تخلفى بزرگ این کار را تحویل گرفته 
و با ادعاى اینکه چهار میلیــارد و نیم صرف کارهاى مربوط به 
بلیت فروشى در سامانه و البته تجهیزات پز در مبادى ورودى 
ورزشگاه کرده است و 220-230 نفر کارمند دارد، این حق را 
براى خودش قائل شده که تا سال 1404 کار بلیت فروشى را 

در اختیار داشته باشد.
سئوال این است که چطور مى تواند چنین اتفاقى بیافتد؟ با کدام 
ساز و کار باید یک شرکت برنده چنین پروژه بزرگى شود؟ سئوال 
اصلى دیگر این است که مهدى تاج رئیس سازمان لیگ در دوره 
گذشته و على کفاشیان به عنوان ریاست وقت فدراسیون فوتبال 
و هیئت رئیسه وقت آیا مى دانسته اند که با واگذارى کار مهم 
بلیت فروشى به این شرکت، مرتکب تخلف بزرگى شده اند؟ آیا 
از مفاد اساسنامه فدراسیون فوتبال درباره واگذارى پروژه هاى 

فوتبال به شرکت ها با خبر بوده اند؟
حتــى احمد رضــا براتــى رئیس کنونــى کمیتــه حقوقى 
و تدوین مقررات فدراســیون فوتبال هم حاضر نشــد روى 
خط برنامه بیایــد. دلیلش هم این بــود که این قــرارداد در 
زمانى بســته شــده کــه او در فدراســیون فوتبــال حضور

 نداشته است.
باشــگاه هاى فوتبال ایران که حاال با مشکالت مالى دست و 
پنجه نرم مى کنند، به جاى اینکه درصد باالیى از بلیت فروشى 
را در اختیار بگیرند، باید به 40 درصد سهم بلیت فروشى راضى 
شوند و 35 درصد از فروش را شرکتى ببرد که سایتش شماره 

کارت ملى مخدوش، متعلق به متوفى و یا متعلق به زنان را براى 
خرید بلیت قبول مى کند. این اتفاق چرا باید بیافتد؟ چرا در این 
سال ها هیچ نظارتى نشده و همه تماشاگر تخلف هاى پشت سر 
هم فدراسیون فوتبال بوده اند؟ وزارت ورزش و نهادهاى نظارتى 

در این باره چه کرده اند؟  
کار به جایى مى رسد که خود غالمرضا بهروان هم قبول مى کند 
که حق باشگاه ها در این قرارداد عجیب و غریب با شرکت برهان 
مبین نادیده گرفته شده و زمانى که مجرى برنامه از او مى پرسد 
مگر در هیئت رئیسه قبلى عضو نبوده اى و از این ماجراها خبر 

نداشته اى؟ پاسخ مى دهد که بى خبر بوده است!
یعنى قرارداد با برهان مبین در حیات خلوت مالى برخى مدیران 
بسته شده که اعضاى هیئت رئیسه قبلى فدراسیون از آن بى 

خبر بوده اند؟
با 35 درصد سهمى که به شــرکت برهان مبین داده مى شود، 
شاید در سال هاى آینده شاهد تیمدارى این شرکت در فوتبال 
ایران هم باشیم! وقتى یک باشگاه به زحمت 40 درصد مى گیرد 
و یک شرکت با رانت آشنایى با مدیران، یک کار بزرگ و مالى 
را تحویل مى گیرد، بعید نیست چنین اتفاقى هم بیافتد! البته در 
ماجراهاى دیگر فدراسیون فوتبال نظیر ماجراهاى اسپانسرهاى 
فدراسیون فوتبال وسازمان لیگ و همچنین پیراهن هاى تیم 

ملى شاهد مسائل مشابهى بوده ایم.
شــاید براى بررســى بیشــتر احتیاج بــه ســندهاى زمان 
شــروع کار شــرکت برهان مبین بــا فدراســیون فوتبال 
باشــد. ترکیب اولیــه هیئت مدیره شــرکت برهــان مبین 
به خوبى نشــان مى دهد که چرا کار به این شــرکت واگذار 

شده است.

 : یسنا ا
وزنه بردار فوق ســنگین 
ایــران گفت: مــن هیچ 
توهیــن یــا بى احترامى 
به کســى نکردم و فقط 

واقعیت ها را گفتم.
بهادر موالیى در مورد حکم 
کمیته انضباطى فدراسیون 
وزنه بردارى مبنــى بر اینکه 
تا اطالع ثانــوى از حضور 
در میادین محروم است، 
گفــت: مــن واقعیت ها 
را گفتــم اما انــگار به آنها 
برخــورده و مــن را تعلیق 
کردند؛ در حالى که هیچ دعوا 
و بى احترامى و توهینى نکردم.

او ادامه داد: ســرمربى تیم ملى عنوان کرد که من در حد المپیک نبودم و در تمرینات 
هم کم مى آوردم؛ بنابراین من نیز جواب دادم اما به فدراسیون، سرمربى یا افراد دیگر 

بى احترامى نکردم.
موالیــى همچنیــن گفت: علــى مــرادى قبــل از المپیک مــن را تعلیــق کرد. 
او زمانى که رئیس فدراســیون شــد، گفت که از ورزشــکاران حمایــت مى کند اما 
از من بعــد از خط خــوردن از تیــم ملــى و تصادفى که داشــتم، هیــچ حمایتى 

نکرد.
وزنه بردار فوق ســنگین ایران در مــورد اینکه ســرمربى خواســته بهترین نفرات 
را بــه المپیک ببرد، تصریــح کرد: من در تمرینــات، 195 کیلوگــرم در یک ضرب 
و 252 کیلوگــرم در دوضــرب زدم. از طرفــى اگر ســرمربى ترکیب را مشــخص 
مى کرد، بایــد در همــان اردوى کالچاى ایــن کار را انجــام مى داد امــا او حرف 
آخر را نمى زد و رئیس فدراســیون مشــخص مى کرد چه کســى انتخاب شــود و 

چه کسى نه.
او افزود: رئیس فدراســیون با رئیس هیئت مازندران مشــکل دارد و نمى خواســت 
70 درصــد تیم ملــى از مازندران باشــد.  حســین توکلــى را نیز بــه همین دلیل 
برکنار کرد، چــون در انتخابــات هیئت وزنه بــردارى مازندران بــه عباس رحیمى

 رأى داده بود.

ورزش سه: روزنامه قطرى در آخرین گزارش از اردوى 
العربى مدعى شد تکلیف ستاره ایرانى تا روز چهارشنبه 

(امروز) با این باشگاه مشخص خواهد شد.
روزنامه الرایه در گزارشــى پیرامون شرایط بازیکنان 
خارجى العربى مدعى شد امروز تکلیف ماندن یا جدایى 
اشــکان دژاگه از این تیم به صورت کامل مشــخص 
خواهد شد و همه چیز به تست پزشکى مهاجم برزیلى 

و مصدوم بستگى دارد.
در گزارش الرایه آمده است: « ”پائولینهو» آزمایش هاى 
پزشــکى خود را انجام داده و مسئوالن باشگاه منتظر 
جواب آزمایش هستند تا پرونده او را ببندند. در صورتى 
که مصدومیت، جزئى باشد احتمال ماندش وجود دارد 
اما در صورت مصدومیت طوالنى مدت، قراردادش را 
فسخ مى کنند تا به جاى او لژیونر دیگرى را جذب کنند.

پیش بینى ها در باشگاه العربى حاکى از آن است 
که در صورت نامطلوب بودن جواب آزمایش 
پائولینهو، مسئوالن باشــگاه العربى اشکان 

دژاگه را در لیســت نگه خواهند داشت. البته تمام امور 
در نهایت به دست «بیلوسو» ســرمربى العربى است 
زیرا پائولینهو مهاجم است و در صورت جایگزین کردن 

دژاگه به جاى او این تیم بدون مهاجم مى ماند.»
پیش از این مدیربرنامه هاى ستاره ایرانى 
از قطعــى بودن ماندن اشــکان در 
العربى خبر داده بود اما نایب رئیس 
باشگاه با پیش کشــیدن احتمال 
واگذارى این بازیکن به تیمى 
چینى، بیشــتر به اخبار 
ضد و نقیــض در 
ارتباط با کاپیتان 
یــران  دوم ا

دامن زد.

روزنامه الرایه مدعى شد

تعیین تکلیف دژاگه و العربى تا امروز

ایســنا: ملى پوش  والیبال نشســته و قدبلندترین 
ورزشــکار پارالمپیک ریو راجع  به برنامه آینده خود 
گفت : هنوز برنامه خاصى ندارم و در استراحت به سر 
مى برم. البته تا جایى که خبر دارم چون مسابقه اى 
وجود ندارد، تیم   ملى نیز تا یکســال تعطیل است و 
اردویى ندارد و مســابقات لیگ برتر والیبال نشسته 
نیز تقریباً بعد از سه ماه برگزار مى شود که در طى این 

مدت سعى مى کنم استراحت کنم تا وارد لیگ شوم.
مرتضى مهرزاد با انتقاد نســبت به پخش یکسرى 
تصاویر و مطالب از او در اینستاگرام به نام «مرتضى 
مهرزاد» اظهار داشت: من صفحه اینستاگرام شخصى 
ندارم. واقعاً به گروه خونى من مى خورد که اینستاگرام 
داشته باشم، نمى دانم چه کسى با نام من اقدام به باز 
کردن چنین صفحه اى کرده که مطالبش ارتباطى 

به من ندارد. حتى عنوان کــرده بودند على کریمى 
بازیکن فوتبال، من را با هزینه شــخصى خود مرداد 
ماه به اردوى تدارکاتى آلمان فرستاده و به من مبلغى 
پول داده است، همه اینها شایعه اى بیش نیست و من 

تکذیب مى کنم.
ملى پوش والیبال نشسته همچنین با انتقاد نسبت به 
پایین بودن پاداش قهرمانى تیم   ملى والیبال نشسته 
نسبت به رشته هاى انفرادى، خاطر نشان کرد: با وجود 
اینکه در پارالمپیک ریو موفق به کســب مدال طال 
شدیم اما چون رشته تیمى هستیم هر ورزشکار تنها 
150 ســکه دریافت مى کند. واقعاً چه فرقى مى کند 
بین ما که براى رسیدن به مدال طال گروهى تالش 
کردیم، با کسى که به صورت انفرادى براى دستیابى 
به عنوان قهرمانى زحمت مى کشــد و 300 سکه 
پاداش مى گیرد. همچنین تمام ورزشکارانى که در 
جریان بازى هاى پارالمپیک ریو موفق به کسب مدال 
طال مى شدند فرداى مسابقات، کمیته  ملى پارالمپیک 
با پرداخت 10 هزار دالر از زحمات آنها تقدیر و تشکر 
مى کرد اما از تیم   ملى والیبال نشسته هنوز تقدیرى 
صورت نگرفته  است. البته شنیدم قرار است این تقدیر 

و تشکر صورت بگیرد که هنوز خبرى نیست.

گالیه آسمانخراش والیبال نشسته ایران: 

چرا باید نصف بقیه، پاداش بگیریم؟
شاید حسینى سرمربى بماند

آذرى: همه چیز درباره گل محمدى تمام شده است
مهر: مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با بیان اینکه درباره 
بیانیه یحیــى گل محمدى نظرى نــدارد، گفت: فعًال 
مجتبى حسینى سرمربى ذوب آهن است و چه بسا اگر 

موفق باشد، سرمربى باقى بماند.
ســعید آذرى درباره بیانیه یحیى گل محمدى با بیان 
مطلب فوق، گفت: من نظرى در این ارتباط ندارم. همه 
چیز از نظر من تمام شده است. ما کارمان را با مجتبى 
حسینى به عنوان سرمربى ادامه مى دهیم و کار فنى در 
اختیار ایشان است.  وى با تأکید بر اینکه تمامى اسامى 
مطرح شده براى سرمربیگرى ذوب آهن شایعه و بعضًا 
شیطنت برخى افراد است، گفت: حسینى فعًال کار فنى 
تیم را در اختیار دارد و چه بسا اگر موفق باشد، سرمربى 

تیم شود. 
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن درباره اینکه آیا شرایط 
خاصى براى سرمربیگرى حسینى تعیین کرده است یا 
خیر، گفت: هیچ شرایطى نیست. ما از حسینى خواستیم 
با قدرت به کارش ادامه بدهد و به هیچ چیزى جز مسائل 
فنى فکر نکند. آذرى درباره احتمال بیشتر شدن حواشى 
ذوب آهن با شرایط پیش آمده، تأکید کرد: ما به خوبى 

از بحران ها عبور کرده ایم. شــرایط ما که دیگر بدتر از 
روز اولى نمى شود که تیم را تحویل گرفتیم. ما نگران 
چیزى نیستیم. فقط یکبار دیگر باید تأکید کنم مطرح 
شدن گزینه هاى سرمربیگرى براى ذوب آهن، گمانه 
زنى اســت در حالى که مجتبى حسینى فرمانده مقتدر 

ذوب آهن است و کارش را در تیم انجام مى دهد.
وى با اشاره به دیدار جام حذفى ذوب آهن تأکید کرد: ما 
باید در بوشهر به مصاف شهردارى این تیم برویم. هواى 
بوشهر شرجى است و ممکن است تیم ما را اذیت کند. از 
بازیکنان خواستیم مردانه و قدرتمند در این بازى ظاهر 
شوند. مدیرعامل ذوب آهن در پاسخ به این سئوال که 
آیا نگران تأثیر تغییر ایجاد شده در کادر فنى بر عملکرد 
بازیکنان نیستید، گفت: ما نگران چیزى نیستیم. حمایت 
کارخانه هم پشت سر ماســت. بازیکنان هم مى دانند 
که با باشــگاه قرارداد دارند و با قدرت کارشان را انجام 

خواهند داد.
آذرى در پایان گفت: یحیــى گل محمدى براى ذوب 
آهن زحمت زیادى کشید که از او بخاطر زحماتش تشکر 

مى کنیم. امیدواریم این مربى در ادامه راه،  موفق باشد.

: یسنا ا
وزنه بردار فوق ســنگین 
ایــران گفت: مــن هیچ 
توهیــن یــا بى احترامى 
به کســى نکردم و فقط 

واقعیت ها را گفتم.
بهادر موالیى در مورد حکم 
کمیته انضباطى فدراسیون 
وزنه بردارى مبنــى بر اینکه 
تا اطالع ثانــوى از حضور 
در میادین محروم است، 
گفــت: مــن واقعیت ها 
را گفتــم اما انــگار به آنها 
برخــورده و مــن را تعلیق 
کردند؛ در حالى که هیچ دعوا 
و بى احترامى و توهینى نکردم.
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ى پیرامون شرایط بازیکنان 
روز تکلیف ماندن یا جدایى 
ه صورتکامل مشــخص 
ست پزشکى مهاجم برزیلى 

« ”پائولینهو» آزمایش هاى 
 و مسئوالن باشگاه منتظر 
ونده او را ببندند. در صورتى 
 احتمال ماندش وجود دارد 
والنى مدت، قراردادش را 
ژیونر دیگرىرا جذب کنند.

ى حاکى از آن است 
ن جواب آزمایش 
اه العربى اشکان 

دژاگه به جاى او این تیم بدون مهاجم مى ماند.»
پیش از این مدیربرنامه هاى ستاره ایرانى
از قطعــى بودن ماندن اشــکان در
العربى خبر داده بود اما نایب رئیس
باشگاه با پیش کشــیدن احتمال
واگذارى این بازیکن به تیمى
چینى، بیشــتر به اخبار
ضد و نقیــض در
ارتباط با کاپیتان
ن ا یــر دوم ا

دامن زد.

واکنش موالیى به حکم کمیته انضباطى:واکنش موالیى به حکم کمیته انضباطى:

من واقـــعیت ها را گفتــــم اما تعلیقـــــم کردنــدمن واقـــعیت ها را گفتــــم اما تعلیقـــــم کردنــد
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قرآن را بیاموزید که بهترین گفتار است و آن را نیک بفهمید که بهار دل هاست. 
از نور آن شــفا و بهبودى خواهید که شفاى ســینه هاى بیمار است  و قرآن را 
نیکو تالوت کنید که سودبخش ترین داستان هاست، زیرا عالمى که به غیر علم 
خود عمل کند، چونان جاهل سرگردانى است که از بیمارى نادانى شفا نخواهد 
گرفت بلکه حّجت بر او قوى تر و حسرت واندوه بر او استوار تر و در پیشگاه 

موال على (ع)خدا سزاوارتر به نکوهش است. 

همزمان با پنجمین روز از گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
و به منظور یادآوري فداکاري هاي رزمندگان و شهدا در 
هشت سال دفاع مقدس و شهداى مدافع حرم، صبحگاه 
باشکوه مشترك نظامی همچون سالهاى گذشته با حضور 
جمعی از مســئولین سیاسى و نظامى اســتان اصفهان و  
شهرســتان لنجان، نیروهاي نظامی و انتظامی مستقر در 
منطقه،  مدیران، مسؤلین، بسیجیان، کارکنان  و مجاهدان 
جبهه اول صنعت کشــور«ذوب آهــن» و تعدادي از 
خانــواده هاي  معزز شــهدا و ایثارگران به همت ســتاد 
برگزاري مراســم هفته دفاع مقدس و با محوریت حوزه 
مقاومت بسیج شهید تندگویان در مقابل ساختمان توحید 

ذوب آهن اصفهان برگزار شد.                                            
 در ابتداى این آیین پس از قرائت قرآن، مســئولین ارشد 
حاضر ضمن اداى احترام در مقابل تمثال مبارك 286شهید 
دفاع مقدس ذوب آهن اصفهــان، از یگان هاى نظامى و 
یگان ها و گروهان هاى نمونه بسیج ذوب آهن حاضر در 

جایگاه سان دیدند و برنامه هاى صبحگاه آغاز شد.

ذوب آهن ، یکی از پایــگاه هاي اقتصاد مقاومتی 
کشور است

در این آئین باشــکوه و افتخار آفرین سردار محمد کرمی 
فرمانده مجتمع دانشگاهی امیرالمومنین (ع) سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی اصفهان و از یادگاران هشت سال دفاع 
مقدس طی سخنانی با ســتودن فداکاري هاي رزمندگان 
اسالم  به مرور توطئه هاي دشمن و استکبار جهانی از ابتداي 
پیروزي انقالب پرداخت و گفت: توطئه هاي دشــمن در 
نقاط مرزي و توطئه آمریکا در طبس به شکست انجامید و 
سرانجام جنگ تحمیلی در 31 شهریور ماه 1359 شروع شد  
ولی به دستور حضرت امام خمینی (ره) ملت ایران سیلی 
محکمی به صدام زد و ماشــین جنگی او را شکست داد. 
رزمندگان ما با توکل به خدا و تبعیت از رهبري و نثار خون 
خود، عملیات هاي مختلف نظامی را با کمترین امکانات با 

پیروزي همراه کردند.
وي با بیان اینکه دشمن با تمام امکانات در برابر رزمندگان 
اسالم ناتوان بود،  افزود: دشمن در مراحل بعدي در فکر راه 
اندازي جنگ نرم افتاد و امروز جهاد کبیرمطرح است.منظور 

رهبري از جهاد کبیر نیز مقابله با توطئه هاي دشمن در ابعاد 
و طرح هاي مختلف نظامی، فرهنگی و اقتصادي است.

وي با ذکر یاد شــهداي مدافع حرم و خصوصًا ســردار 
شهید حســین همدانی در سوریه و یاد شــهداي منطقه 
لنجان خصوصاً ســرداران شــهید شــاهمرادي و شهید 
قجه اي از فداکاري ها و رشــادت هاي آنها سخن گفت 
و یادآور شــد:  همه ما در ابعاد نظامــی و غیر نظامی باید 
به فکر موفقیت باشــیم و در ذوب آهن نیز  مهندســین

 و کارکنان باید با ابتکار به فکر تولید بیشتر و رونق اقتصادي 
بیشتر باشند و با تولید محصوالت جدید و با ارزش خالقیت 
خود را نشان داده و در این پایگاه اقتصاد مقاومتی، با جهان 
رقابت کنند.  ما باید در تمامی عرصه ها خود را در محضر 
الهی ببینیم و در این صورت تمام کارهاي ما جهاد در راه خدا 

محسوب خواهد شد.

فرهنگ مقاومــت در برابــر اســتکبار باید به
 نسل هاي بعد منتقل شود

مهندس علمداري مشاور فرهنگی و اجتماعی مدیر عامل 
ذوب آهن نیز در این صبحگاه مشترك نظامی طی سخنان 
کوتاهی با اشاره به توطئه هاي مختلف استکبار جهانی علیه 
انقالب اسالمی یادآور شد: مردم قهرمان ایران اعم از زنان و 
مردان مجاهد با نهایت آمادگی و رشادت در مقابل دشمنان 
ایستادند و به دشــمن غافل ثابت نمودند که آنان تا ظهور 
امام زمان(عج) در مقابل ظلم ایستادگی کرده و با تک تک 
سلول هاي خود از اسالم و انقالب اسالمی دفاع خواهند 

نمود.
وي  برگزاري مراسم بزرگداشت دفاع مقدس و برگزاري 
صبحگاه هاي مشترك نظامی را، نشــان از بیعت و پیمان 
مجدد مردم کشور مان  براي اطاعت از رهبري معظم انقالب 
و مبارزه با دشمنان در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعی، 

فرهنگی و نظامی دانست.
در ادامه این مراسم سرهنگ صفر پور فرمانده سپاه ناحیه 
لنجان از مسئولین ذوب آهن به جهت برگزاري صبحگاه 
مشترك نظامی و فراهم آوردن امکانات مختلف آن قدردانی 
نمود و گفت: فلسفه نکوداشت هفته دفاع  مقدس،  تجلیل 
از مجاهدت هاي شــهدا، رزمنــدگان و تمامی ایثارگران 

دوران دفاع مقدس و خانواده هاي آنان است. این امر مانع 
از فراموش شدن عظمت فداکاري هاي رزمندگان دوران 
دفاع مقدس می شود که امروز هم مصمم درخدمت انقالب 

و گسترش فرهنگ دفاع مقدس اند.

ذوب آهن یک خاکریز و سنگر در برابر دشمن است
در ادامه این مراســم صبحگاه نظامی، فرج ا... شوشتري 
فرزند سردار شهید نورعلی شوشتري که در راه  محرومیت 
زدایی و وحدت شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان به 
شــهادت رســید به عنوان یکی از میهمانان مراســم در 
سخنان کوتاهی گفت: برگزاري هفته دفاع مقدس یادآور 
فداکاري هاي رزمندگان اســالم در هشــت سال جنگ 
عزتمندانه با دشمن است و همچنین یادآور این موضوع 
است که جنگ تمام نشده بلکه این جنگ در ابعاد وسیع تر

 ادامه دارد.
وي افزود: هم اکنون کارخانه اي مانند ذوب آهن خود یک 
خاکریز و سنگر است و شــما کارکنان ذوب آهن باید به 
خاطر داشته باشید که گردش چرخ هاي صنعت و فعالیت
 کوره بلند همانند حرکت یک تانک و شلیک آن به سمت 

دشمن است.
 فرزند شهید شوشــتري افزود: کارگر ژاپنی فقط کارگر 
اســت ولی کارگر ایرانی غیر از کارگري سرباز امام زمان 

(عج) هم هست.

تجلیل از خانواده شهدا، ایثارگران و بسیجیان
 در بخشی از این صبحگاه نظامی با شکوه از تعداد 4 خانواده 
شهید دفاع مقدس و مدافع  حرم ویک رزمنده ذوب آهنى 
مدافع حرم و یک فرمانده پایگاه نمونه در ســطح استان 

اصفهان تجلیل گردید.
 در ادامــه آیین مذکــور، واحدهــاي نمونــه نظامی، 
انتظامی وپدافند منطقه و ذوب آهن مســتقر در جایگاه 
و واحد هــا و گروهان هــاى نمونه ورزشــی، امداد  و 
نجــات،  غــواص، آتــش نشــانی،توپخانه،کارگران 
صنعتــی  و گروهــان ویــژه اقــوام ایرانــى از مقابل 
جایگاه رژه رفتند و قــدرت و صالبت خود را به نمایش 

گذاشتند.

در پنجمین روز از هفته دفاع مقدس و سالروز عملیات "ثامن االئمه" صورت گرفت:

برگزارى آیین باشکوه صبحگاه مشترك  در ذوب آهن اصفهان
ذوب آهن ، یکی از پایگاه هاي اقتصاد مقاومتی کشور است

مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهــان، فرماندار شهرســتان 
شاهین شهر و میمه، مدیرکل نوســازى، توسعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان، مسئول ستاد اجرایى فرمان امام (ره) در استان اصفهان با حضور 
در دبیرستان دخترانه برکت شهرك گلدیس شاهین شهر و بریدن روبان 
مخصوص، این واحد آموزشى و دو واحد آموزشى ابتدایى در خانه کارگر 

و روستاى جهادآباد را به صورت متمرکز افتتاح کردند.
فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه در این مراسم که در سالن اجتماعات 
دبیرستان برکت گلدیس برگزار شده بود با تبریک آغاز سال تحصیلى 
وگرامیداشت خون شهیدان که عزت و امنیت را برایمان به ارمغان آوردند 
گفت: باتوجه به رشد جمعیت شهرستان، در یک جمله مى توان گفت 

شاهین شهر، کرج دوم و ایران کوچک است. 
علیرضا بصیرى با بیان اینکه شهرستان شاهین شهر و میمه، از جمعیت 
باالیى برخوردار است و اقوام مختلف در آن سکونت دارند افزود: یکى از 
عیوب شهرستان شاهین شهر در دو دهه اخیر آن است که زیرساخت ها و 
خدمات الزم براى فضاهایى که ساخته شد همچون گلدیس، مهیا نگردید و 
در آنها دیده نشد و به همین دلیل شهر با مشکالت و معضالتى همراه است.

وى خاطرنشان کرد: شــش هزار و200 واحد مسکن مهر در شهرستان 
ساخته شد و بر معضالت شهر افزود و در این راستا به دلیل کمبود فضاهاى 

آموزشى، ما پنج برابر استان مجبوریم مدارس دو نوبته داشته باشیم.
فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه با قدردانى از کمک خیرین، مدیرکل 
آموزش و پرورش استان، مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان 
و ستاد اجرایى فرمان امام (ره) بنیاد برکت در ساخت مدارس گفت: اسم 
شاهین شهر، بزرگ است ولى به دلیل مشکالتى که از گذشته ها به ارث 
رسیده، امروز علیرغم همت مســئوالن و اقدامات شورا و شهردارى در 
احداث واحدهاى آموزشى، مردم از خدمات الزم در شهرستان برخوردار 
نیستند.این در حالى است که شورا و شهردارى شاهین شهر در سال گذشته 
یک مدرسه و امسال نیز یک مدرسه تحویل داده اند، اما الزم و ضرورى 
است تا ستاد اجرایى فرمان امام (ره) بنیاد برکت همچون گذشته توجه 

ویژه اى به شهرستان شاهین شهر و میمه داشته باشند.
بصیرى ارائه خدمات مطلوب به مردم شهرستان شاهین شهر و میمه را 

بخاطر وجود اقوام مختلف در این شهر، خدمت به کل جمعیت کشور 
مى داند. وى اظهار امیدوارى کرد با لطف خدا و همکارى همه مسئوالن، 
دانش آموزان این شهرســتان بتوانند در فضایى مطلوب، استعدادهاى 

آموزشى خود را شکوفا کنند تا جامعه اى بهتر رقم بخورد. 
■■■

در این مراسم که امام جمعه شاهین شهر، مسئوالن آموزش و پرورش، 
اعضاى شورا، شهردار، خیرین مدرسه ساز و... نیز حضور داشتند مدیر 
آموزش و پرورش شاهین شهر هم با خیرمقدم گفت: در دومین روز سال 
تحصیلى 96-95 شاهد افتتاح سه پروژه بنیاد برکت با 18 کالس در شهرك 

گلدیس، خانه کارگر و روستاى جهادآباد هستیم.
کریم کمال افزود: این سه پروژه آموزشى شامل دبیرستان دخترانه برکت 
در گلدیس با 6 کالس، دبستان ابتدایى در خانه کارگر با 6 کالس و دبستان 
ابتدایى با 6 کالس در روستاى جهادآباد است که جمعاً سه واحد آموزشى 
با 18 کالس افتتاح شد و این هدیه رهبر معظم انقالب به دانش آموزان در 

مناطق محروم است که امید است استمرار یابد.
وى با قدردانى از تالش هاى نماینده مردم شهرستان شاهین شهر، میمه 

و برخوار، مدیرکل آموزش و پرورش استان، مدیرکل نوسازى، توسعه و 
تجهیز مدارس استان، مسئول ســتاد اجرایى فرمان امام (ره) بنیاد برکت 
استان گفت: سال گذشته 54 کالس و تا پایان سال جارى 50 کالس را در 
شاهین شهر افتتاح مى کنیم اما به دلیل رشد جمعیت دانش آموز که هر سال 
تعداد هزار تا هزار و 500 دانش آموز به جمعیت دانش آموزى ما اضافه 
مى شود باالى30 کالس به 200 کالس دونوبته ما اضافه شده که اگر جذب 
شش هزار دانش آموز در مدارس غیرانتفاعى نبود ما امروز نمى توانستیم 

جوابگوى پذیرش دانش آموزان باشیم.
مدیر آموزش و پرورش شــاهین شــهر از مدیرکل آموزش و پرورش 
استان بخاطر تأمین کمبود معلمان در شاهین شهر قدردانى کرد و گفت: 
با تأمین معلمان، امروز حتى یک کالس ما در مدارس شاهین شهر بدون 

معلم نیست.
کمال، شعار ســال تحصیلى 96-95 آموزش و پرورش شاهین شهر را 

«آموزش و پرورش پویا با مشارکت همگانى» اعالم کرد.
مدیر آمــوزش و پــرورش شــاهین شــهر مــى گویــد: فضاهاى 
آموزشــى ما وضعیت خوبــى ندارند. این در حالى اســت که ســال 

گذشــته از آبان تا فروردین فقــط ما 548 نفــر را ثبت نــام کردیم و 
این افراد به کاروان آموزشــى ما افزوده شــدند و این نشــان مى دهد 
شاهین شهر به لحاظ فضاى آموزشى،منطقه اى محروم بوده و باید به آن 

بیشتر توجه شود.
■■■

مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان نیز گفت: امروز 
همزمان 200 پروژه بنیاد برکت در کشور افتتاح مى شود که سهم استان 

اصفهان 9 پروژه است.
محمدحسین سجاد با بیان اینکه از شروع فعالیت بنیاد برکت در امر مدرسه 
سازى تاکنون 21 پروژه سهم استان اصفهان بود گفت: از 21 پروژه سهم 
استان اصفهان در بنیاد برکت هشت پروژه قبًال و 9 پروژه امروز افتتاح شده 
و چهار پروژه در دست اقدام است که به زودى افتتاح و بهره بردارى خواهد 

شد و ما خواستار استمرار این فعالیت ها هستیم.
وى گفــت: ســتاد اجرایــى فرمــان امــام (ره) از جایــگاه 
ویژه اى برخوردار بوده و امکانات و منابعى در اختیار دارد که به فرمان رهبر 
معظم انقالب براى محرومیت زدایى صرف شده و بنیاد برکت نیز در کنار 

این ستاد،  ساخت مدارس، مسائل فرهنگى و...  انجام مى دهد.
مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان مى گوید: اگر 
در گذشته از مناطق محروم، حمایت مى شد ما امروز شاهد هجوم مردم 
به شهرها و حاشیه شهرها نبودیم و اگر مشکالت آب، گردوغبار و... در 
دیگر استان ها به موقع رفع مى شد امروز شاهین شهر یک شهر متراکم 

نبود.
سجاد، قصد بنیاد برکت را خدمت و این امر را فضیلت دانست و از همه 

کسانى که در ساخت مدارس تالش مى کنند قدردانى نمود. 
وى گفت: پــروژه هاى بنیاد برکــت در مدت کوتــاه عملیاتى و اجرا 
مى شــود و این یک رکورد در ساخت مدارس اســت که مرهون نظم 
و انضباط بنیــاد برکت و حمایت مســئوالن آن اســت و این مدارس 
هدیه رهبر معظــم انقالب بــه دانش آمــوزان مناطق محــروم براى

 بهره گیرى از امکانات مى باشد.
در این مراســم عالوه بر برنامه هاى متنوع، لوح سپاس به مسئول ستاد 

اجرایى فرمان امام خمینى (ره) بنیاد برکت استان اهدا شد.

نقش آفرینى ستاد اجرایى فرمان حضرت امام(ره) 
و بنیاد برکت در محرومیت زدایى و توانمند سازى مناطق محروم و کمتر توسعه یافته

9 واحد آموزشى بنیاد برکت در استان ساسان اکبرزاده
اصفهان افتتاح شد

9 مدرسه جدید بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایى فرمان 
حضرت امام (ره) بــا 54 کالس درس به عنوان هدیه مقام 
معظم رهبرى به دانش آموزان مناطق محروم و کمتر توسعه 

یافته استان اصفهان به بهره بردارى رسید .
بنا به گفته حســین تحقیقى مسئول ســتاد اجرایى فرمان 
حضرت امام(ره) در استان اصفهان ، بنیاد برکت به عنوان 
بازوى اجرایى ســتاد اجرایى فرمان حضرت امام (ره) در 
حوزه مسئولیت هاى اجتماعى ، فعالیت خود را در راستاى 
محرومیت زدایى و توانمندســازى مناطق محروم و کمتر 
توســعه یافته اســتان در چندین محور متمرکز نموده که 
توانمندسازى اقتصادى از طریق توسعه کارآفرینى ، انجام 
امور زیربنایى و عمرانى و توسعه فضاهاى فرهنگى ، ارائه 
خدمات بیمه اى ، ارائه خدمات مالى و کمک به نیازمندان ، 
ایتام ، بیماران صعب العالج و توسعه فضاهاى آموزشى از 
طریق مدارس برکت در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته 
از جمله اقدامات بنیاد برکت در استان مى باشد . وى ادامه 
داد بنیاد برکت تاکنون با افتتاح 9 باب مدرسه جدید برکت 
جمعاً 17 مدرسه جهت بهره بردارى دانش آموزان تحویل 
آموزش و پرورش استان نموده است . این در حالى است که 
ساخت 4 مدرسه نیز در استان براى سال جارى برنامه ریزى 
و در دست اجراست که تا پایان سال تحویل دانش آموزان 

خواهد گردید .
مسئول ســتاد اجرایى فرمان امام راحل در استان اصفهان 
گفت: 9 مدرســه جدید بنیاد برکت در روســتاى شاپور 
آباد برخوار و شــهرك گلدیس ، جهاد آباد و خانه کارگر 
شاهین شهر و روستاى کروچ فالورجان و روستاى سهر 
فیروزان پیربکران ، جوى آباد خمینى شــهر ، روســتاى 
ابوزیدآباد آران و بیدگل و روستاى فرخى خور و بیابانک 

افتتاح شده است. 
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جشن هشتادمین ســالگرد تأسیس هنرستان هنرهاى 
زیباى اصفهان به همراه تجلیــل از هنرمندان داراى 
نشان درجه یک هنرى و نیز مراسم رونمایى از مجسمه 
مشــاهیر با حضور وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمى و 
استاندار در فضاى آزاد و زیباى هنرستان هنرهاى زیباى 

واحد پسران برگزار شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى در این جشن که جمعى 
از مدیران دســتگاه هاى اجرایى، پیشکسوتان هنر و 
هنرمندان رشــته هاى مختلف هنرى حضور داشتند با 
بیان اینکه مایه کمال افتخار است که توفیق حاصل شد 
تا در این جشن باشکوه به مناسبت هشتادمین سالگرد 
تأسیس هنرستان هنرهاى زیباى اصفهان شرکت کنم 
گفت: ســخن گفتن از هنر آن هم در شهر و دیارى که 
مهد و زادگاه هنر است بسیار دشوار و در حقیقت زیره به 

کرمان بردن است. 
علــى جنتى افــزود: اصفهــان پایتخت هنــر جهان 
اســالم بوده و این بر کســى پوشــیده نیست و طى 
ســالیان متوالــى، هنرمندان بســیار زیــادى در این 
شــهر پرورش یافته و آثار ماندگارى نیــز از خود به جا 

گذاشتند.
وى ادامه داد: هرچند آموزش هاى رسمى در هنرستان 
هنرهاى زیبا به 80 سال رسیده اما قدمت آموزش هاى 
غیررسمى و استاد شاگردى نامحدود بوده  و این تا بدان 
حد است که ثبت اسامى هنر آفرینان در این شهر در حد 

انتشار یک کتاب است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى مى گوید: شهرى که قدر 
هنرمندان را بداند همواره شــهرى مانا، پایدار، سبز و 

شاداب خواهد بود.
جنتى با بیان اینکــه اصفهان زمانــى پایتخت ایران 
بوده و در شــکوفایى علمى در دوران اســالمى نقشى 
بارز داشته اســت آثار به جا مانده در این شهر را حاصل 
کار هنرمندانى خــالق و ایده پرداز دانســت و گفت: 
معمارباشــى در عهد شــاه عباس طراحى مســاجد را 
انجــام مــى داد و مســجد امــام (ره) در اصفهان از 
شــاهکارهاى اوســت، یا به روایــت تاریخ، اســتاد 
على اکبر در دوران صفویه باشــکوه ترین مســاجد، 
زیباترین پل ها و خیابان هــا را در کمال اوج هنرى بنا 
کرد. اما در دهه هاى اخیر برخى شهرداران و معماران 
این بافت ها را تخریب کــرده و به جاى آن بناى غربى 

ساختند.
وى مى گوید: هنر وقتى جوششى باشد ارزشمند بوده و 
البته اگر هنر جوششى سفارشى هم باشد خوب است اما 

هنر فرمایشى ارزش چندانى ندارد. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى گفت: هنرستان هنرهاى 
زیبا به شــکل تخصصى بــه پــرورش هنرجویان در 
رشته هاى مختلف پرداخته و امروز در آستانه هشتادمین 
سالگرد تأسیس اســت و این تجربه نشــان مى دهد 
هنرجویانى که آمــوزش هاى هنرى را از هنرســتان 
هنرهاى زیبا آموخته و ســپس تکمیل کردند موفق تر

 از کسانى هســتند که این آموزش ها را در دانشگاه ها 
آموخته انــد. بنابراین مربیان و هنرجویان هنرســتان 

هنرهاى زیبــا مطمئن باشــند که ثمره هنــر آنها نه
80 سال بلکه 800 سال باقى مانده و به درختى تنومند 

مى مانند.
جنتى مى گوید: همه ما مى دانیم اگر صدها بار در بافت 
طبیعى اصفهــان گردش کرده و به تماشــاى بناهاى 
باشکوهى چون چهلستون، عالى قاپو، مسجد امام (ره)، 
سى و سه پل و پل خواجو بنشــینیم، از چگونگى پدید 
آمدن آنها با امکانات اندك در آن زمان، دچار شگفتى 

مى شویم.
وى هشــتادمین ســال تأسیس هنرســتان هنرهاى 
زیباى اصفهــان را تبریک گفت و افــزود: اصفهان، 
زیباســت و مردم اصفهان، هنر را خوب مى شناسند و 
در حفظ بناهــاى زیباى آن مى کوشــند و در حقیقت 

اصفهان شهرى اســت که نمى توان از دیدار بناهاى 
آن حتــى براى من کــه اصفهان زادگاهم اســت دل 

کند. 
■■■ 

استاندار اصفهان هم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
گفت: امنیت و ثبات امروز کشــور، ثمره خون شهیدان 
و مقاومت ایثارگــران بوده و اگر جمهورى اســالمى 
ایران، امــروز در منطقه ایفاى نقــش مى کند مرهون 

ایثارگران است.
رسول زرگرپور همچنین از برگزارى هجدهمین مجمع 
عمومى شوراى صنایع دستى جهان در اصفهان خبر داد 
و گفت: برگزارى این مجمع در اصفهان، گواه بر منزلت 
هنرى استان و شــهر اصفهان است. و اینک نیز جشن 

هشتادمین سالگرد تأسیس هنرستان هنرهاى زیباى را 
برگزار مى کنیم.

وى با بیان اینکه در جمع هنرمندان، چیزى براى گفتن 
نیســت، خاطره اى از دوران تحصیل خود در خصوص 
هنرستان هنرهاى زیباى اصفهان بیان کرد و گفت: 50 
سال قبل و زمانى که یک محصل معمولى در اصفهان 
بودم که در خیابان مدرس به مدرسه مى رفتم روزى از 
کنار این هنرستان گذشــته و فکر مى کردم این مکان 
کاخ مانند متعلق به مســئوالن وقت است و زمانى که 
صحت این امر را جویا شدم فرد میانســالى که از این 
هنرستان بیرون مى آمد گفت این هنرستانى است که 
در آن انسان هاى بزرگ تربیت مى شــوند و در آینده 
باعث افتخار کشور مى شــوند که هنوز این سخنان را 

به یاد دارم. 
استاندار اصفهان گفت: همیشه آرزو داشتم این مکان 
را که محل تربیت هنرمندان بود ببینم اما 50 سال از آن 
زمان گذشت تا سال گذشته که اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى اســتان من را به عنوان استاندار دعوت کرد تا 
سالنى را در این مکان افتتاح کنم و آرزویم تحقق یافت.

وى ادامه داد: مــا افتخار مى کنیم در اســتانى زندگى 
مى کنیم که هنر در آن شناخته شده و هنر، برند اصفهان 

است. 
زرگرپور احداث موزه هنر و احداث شهر هنر را از کارهاى 
اساسى در سه ســال گذشــته در اصفهان برشمرد و 
گفت: کارخانه ریســباف در فضاى 7 هــزار هکتارى 
مهیا شــده تا موزه هنر را در آن احــداث و راه اندازى 
کنیم و امروز مسابقه طراحى آن در حال انجام است تا 
موزه اى در شأن هنر و هنرمندان اصفهان ساخته شود 
و شهرى هم در کنار اصفهان، به نام شهر هنر قرار است

 احداث گردد. 
■■■ 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمى نیز که میزبان این 
مراسم بود با خیرمقدم به همه میهمانان گفت: هنرستان 
هنرهاى زیباى اصفهان مکان مقدسى است که 80 سال 
به تعلیم، تعلم و تزکیه هنرجویــان پرداخته و افرادى 
شــاخص به جامعه هنرى جهان اسالمى و جهان هنر 

تقدیم کرده است. 
حجــت االســالم والمســلمین حبیب رضــا ارزانى 
با بیان اینکــه در این جشــن، از 50 هنرمنــد داراى 
درجــه هنــرى یــک کــه اعتبــار نامــه گرفتند و 
11 هنرمند مجســمه ســاز که ســردیس مشــاهیر 
را ســاختند و هنرمندان پیشکســوت در رشــته هاى
مختلف تجلیل مى شــود گفت: هنرســتان هنرهاى 
زیباى اصفهان در سال 1315 تأســیس شده و امروز 
پس از 80 ســال، چون نگینى در اســتان اصفهان و 

استان هاى همجوار مى درخشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى اســتان اصفهان از 
آماده شدن افق 1404 براى هنرســتان هنرهاى زیبا 
خبر داد و گفت: مأموریت و چشــم انداز این هنرستان، 
احیاى هنرهــاى ســنتى و... اســت و نیازمند توجه 
بیشتر مسئوالن کشور، استان و... اســت تا بتوانیم از 
هنرجویان جوان امروز، در آینــده هنرمندانى توانمند 
ساخته و از آنها کارهاى فاخر ببینیم و هنرمندانى چون 
اســتاد فرشــچیان از این هنرجویان، به جهان معرفى 

شوند. 
■■■ 

در ادامه وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمى و اســتاندار 
اصفهان کیک تولد هشــتادمین ســالگرد تأســیس 
هنرستان هنرهاى زیبا را بریدند. همچنین در این جشن 
از کتاب ویژه هشــتادمین ســالگرد تأسیس هنرستان 
هنرهاى زیباى اصفهان با عنوان «80 » رونمایى شد 
و وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمى و همراهان عالوه بر 
بازدید از سردیس هاى ساخته شده مشاهیر هنرستان 
هنرهاى زیباى اصفهان با بریدن روبان مخصوص، این 

نمایشگاه را افتتاح کردند. 

اجرایى شدن صدور شناسنامه 
فنى ملکى ساختمان

ایمنا: رئیس کمیسیون عمران، شهرسازى و معمارى 
شوراى  شهر اصفهان از اجرایى شدن صدور شناسنامه 
فنى ملکى ساختمان خبر داد و گفت: براساس قانون، 
هر گونه پیـش فروش سـاختمان باید پـس از صدور 

شناسنامه فنى ملکى باشد.
عبدالرسـول جان نثـارى بـا بیـان اینکـه ایـن مورد 
مى تواند جلوى خیلـى از تخلفـات و کالهبردارى ها 
را در آپارتمـان بگیـرد، خاطرنشـان کرد: قرار اسـت 
شـهردارى اصفهان اقدامات اجرایـى را در این زمینه 
انجام دهد و شاهد صدور این شناسنامه ها در مناطق 

شهردارى باشیم.

افزایش 100 درصدى پذیرش 
دانشجو در دانشگاه زواره

 آنا: رئیس دانشگاه آزاد اسالمى مرکز زواره از افزایش 
100 درصدى پذیرش دانشجو خبر داد.

مصطفى عابدزاده گفت: بیشترین متقاضیان در رشته 
هاى گرافیک ، کامپیوتر و حسابدارى هستند و در ترم 
جارى در رشـته کاردانـى گرافیک پذیرش دانشـجو 
داشته ایم و از ترم آینده در رشـته مرمت آثار تاریخى 

پذیرش دانشجو خواهیم داشت.

نیاز 20 درصدى
پیش دبستانى ها به سنجش 

ایمنا: مدیـر آمـوزش و پـرورش ناحیه یک اسـتان 
اصفهان گفت: 20 درصد نوآموزان پیش دبستانى نیاز 
به سنجش، با هدف تشخیص زودرس عوارض ناشى 

از بیمارى ها و مشکالت دارند.
علوى هدف از برپایى پایگاه هاى سنجش نوآموزان 
دوره پیش دبسـتانى را انجام فعالیت هایى که منجر 
به تشـخیص زودرس و نهایتاً ارجاع به مراکز درمانى 
مى شـود، عنوان کرد و افـزود: با انجام ایـن اقدامات 
سـعى مى کنیم از بروز عوارض و ناتوانى هاى ناشى 

از مشکالت و بیمارى ها جلوگیرى به عمل آوریم.
وى تصریح کـرد: 20 درصد فرزنـدان در بدو ورود به 
دبسـتان نیاز به توجه و آموزش بیشـترى نسـبت به 

دانش آموزان معمولى دارند.

ارائه تخفیفات 35 درصدى 
عوارض در کهریزسنگ

روابـط عمومـى شـهردارى کهریزسـنگ اعـالم 
کـرد: در ایـن شـهردارى تـا 23 مهـر مـاه سـال 
جـارى، شـهروندان از تخفیـف 35 درصـدى بـراى 
پرداخـت عـوارض برخـوردار مى شـوند. بر اسـاس 
ایـن گـزارش، متقاضیـان جهـت برخـوردارى از 
ایـن تسـهیالت مـى تواننـد بـه شـهردارى مراجعه 

نمایند.

به تصویر درآمدن حوادث 
انقالب در قالب نمایش

ایسنا: فرمانده پایگاه چهارم رزمى هوانیروز اصفهان 
گفـت: حـوادث و رخدادهـاى ده سـال اول انقـالب 
اسالمى به صورت تئاتر در قالب برنامه اى تحت عنوان 

« با این ستاره ها» به نمایش در مى آید.
امیر سـرتیپ نوربخش باقـرى اظهار داشـت: از اول 
مهرمـاه در محل هوانیـروز اصفهان در حـال اجراى 
برنامـه اى با عنـوان « با این سـتاره ها» هسـتیم که 
یک روایت نمایشـى از حوادث ده سـال اول انقالب 
اسالمى است.وى ادامه داد: این برنامه که به صورت 
تئاتر اجرا مى شود با همکارى شهردارى منطقه 6 و دو 
یگان از ارتش برگزار مى شـود کـه در قالب نمایش، 
راهپیمایى هاى مردم براى پیروزى انقالب اسـالمى 
و جنگ تحمیلى به تصویر کشیده مى شود و به شکل 

حقیقت در مى آید. 
وى افزود: در اجراى این برنامه از حرکات نور و سایه 
اسـتفاده مى شـود و 350 نفر براى اجراى آن در حال 

تالش هستند. 
امیـر سـرتیپ باقـرى تصریح کـرد: سـعى مى کنیم 
به دلیل اسـتقبال خوب مردم تا آخر همین هفته این 

برنامه را اجرا کنیم. 

خبر

رئیــس اداره اوقاف و امــور خیریه ناحیــه 2 اصفهان 
از برگــزارى ویــژه برنامــه هایــى همزمان بــا فرا 
رســیدن مــاه محــرم در 26 بقعــه متبرکــه خبــر 

داد.
 به گزارش روابط عمومى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان، حجت االسالم و المسلمین سید محمد 
هادى روح االمینى اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن 
ماه محرم و ایام عزادارى ابا عبدا... الحســین(ع)، حرم 
مطهر 26 امامزاده عظیم الشــأن ناحیه 2 اصفهان ویژه 
برنامه هایى را در قالب طرح بصیرت عاشورایى برگزار 

مى کنند.

وى افزود: این برنامه ها براى تمام اقشــار و سنین اجرا 
مى شــود که براى بانوان، همایش بانوان والیى که در 
قالب رهروان زینبى برگزار مى شــود و همچنین براى 
دانش آموزان نیز ویژه برنامه «احلى من العسل» در نظر 

گرفته شده است.
وى ادامه داد: همچنین برنامه هاى شــب شهادت امام 
حسین(ع)، شب شهادت امام ســجاد(ع) و ویژه برنامه 
لبیک یا حســین(ع) نیز براى عموم مردم در جوار بقاع 
متبرکه اجرا مى شــود که این برنامه ها با مشــارکت 
اعضاى هیئت امناى بقاع متبرکه و هیئت هاى مذهبى 

برگزار خواهد شد.

 فارس: معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اصفهان 
گفت: تالش شــده تا بــا انتخاب بیــش از 300 طرح 
اشتغالزایى در روستاهاى استان اصفهان، زمینه مشارکت 

روستاییان در این امر تقویت شود.
محمدعلى طرفه اظهارداشت: اســتان اصفهان بالغ بر 
هزار و 800 روستا دارد که نیمى از آن داراى شوراست و 
نزدیک به 800 روستا در استان اصفهان داراى دهیارى 

هستند.
وى افــزود: 17 درصد از ســاکنان اســتان اصفهان را 
روستاییان تشکیل مى دهند که این سهم نسبت به آمار 
کشور باالتر است و ساالنه بالغ بر 120 میلیارد تومان از 

ردیف هاى بودجه اى استان اصفهان در قالب طرح ها و 
فعالیت هاى عمرانى به روســتاییان اختصاص دارد که 
سرانه آن براى هر روســتایى حدود 200 هزار تومان در 

سال است که رقم قابل قبولى است.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اصفهان با اشاره 
به ایجاد طرح هاى توسعه روستایى گفت: تالش شده تا 
با انتخاب بیش از 300 طرح اشــتغالزایى در روستاهاى 
استان اصفهان، زمینه مشــارکت روستاییان در این امر 
تقویت شــود و با ایجاد طرح هاى زیربنایــى با توجه به 
اقتصاد مقاومتى از توانایى هایى روســتاییان براى فعال 

شدن تولید در روستاها استفاده شود.

انتخاب 300 طرح اشتغالزایى 
در روستاها

 اجراى برنامه بصیرت 
عاشورایى در بقاع متبرکه

شب 80 سالگى نگین اصفهان 
جشن تولد هنرستان هنرهاى زیبا با تجلیل از 50 هنرمند برتر استان برگزار شد 

ناگفته اى از سفر رئیس جمهور به اصفهان  
ایسنا:  استاندار اصفهان در جشن هشتادمین سالگرد تأسیس هنرستان هنرهاى زیبا  یادآورشد: سال 93 که آقاى روحانى به اصفهان آمد،وقتى از آینده اصفهان سئوال کرد 
و پرسیدچه کرده اید، پاسخ گفتم ما امروز تنها استانى هستیم که آمایش سرزمین دارد و طبق آن متوجه شدیم که به واسطه تعداد دانشگاه ها و صنایع مى توانیم کریدور علم و 
فناورى باشیم، از طرف دیگر اصفهان با 23 هزار بناى تاریخى مى تواند در میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى هم سردمدار باشد به همین منظور متوجه شدیم دیگر 

به دودکش احتیاج نداریم و پمپ هاى آب نیز نمى خواهیم ما باید در این دو مسیر حرکت کنیم.
استاندار اصفهان ادامه داد: پس از سخنان من رئیس جمهورى گفتند اگر هنر در اصفهان نباشد و در آینده اصفهان جایى نداشته باشد، پس جایگاه هنر کجا باید باشد؟ این جمله 
ما را متوجه کرد که چه غفلت عظیمى از پتانســیلى به این مهمى در اصفهان روى داده و امروز مى توان اعالم کرد که آینده اصفهان بر روى سه محور اصلى علم و فناورى، 

گردشگرى، میراث فرهنگى و صنایع دستى و از طرف دیگر بر روى فرهنگ و هنر استوار است.

ساسان اکبرزاده

دیابتى  ها به 
جاده سالمت بروند

اجراى نمایش در 
عصارخانه شاهى

رویکرد مثبت 
«چارسوق شعر» 

غرفه هاى خودمراقبتى از سوى کمیته فرهنگ سالمت با 
اولویت تغذیه سالم و با هدف پیشگیرى از دیابت در جاده 

سالمت میزبان شهروندان است.
به گزارش روابط عمومى ســازمان فرهنگى- تفریحى 
شهردارى اصفهان، براســاس آمار به دست آمده شهر 
اصفهان تبدیل به باالترین شهر مبتال به دیابت در ایران 
شده است و نزدیک به 320 هزار دیابتى در استان اصفهان 

وجود دارد.
بیمارى هاى کلیوى، چشمى، پوســتى و قطع اعضاى 
بدن از جمله عوارض این بیمارى است که به همین دلیل 

بسیارى از افراد، دیابت را مادر تمام بیمارى ها مى دانند.
کمیته فرهنگ سالمت ســازمان فرهنگى- تفریحى 
شــهردارى اصفهان با توجه به شاخص برنامه هاى این 
کمیته با اولویت تغذیه سالم با هدف پیشگیرى از دیابت به 
برپایى غرفه هاى «خودمراقبتى» ویژه عموم شهروندان 

در جاده سالمت اقدام کرده است.
غرفه آموزش هاى خودمراقبتى از سوى کمیته فرهنگ 
سالمت سازمان فرهنگى- تفریحى شهردارى اصفهان 
و با همکارى انجمن خیریه دیابت جنان(متوســلین به 
حضرت على اصغر(ع) )برنامه ریزى شده و روزهاى جمعه 

هر هفته در جاده سالمت میزبان شهروندان خواهد بود.

نمایش «روز کالغ» از سوى سازمان فرهنگى- تفریحى 
شهردارى اصفهان تا 8 مهرماه در موزه عصارخانه شاهى 

اجرا مى شود.
به گــزارش روابط عمومى ســازمان فرهنگى- تفریحى 
شــهردارى اصفهان، این نمایش کارى از گروه هنرهاى 
نمایشى «راوى» به نویسندگى و کارگردانى مجید صدیقى 

بوده که از 27 شهریورماه در حال اجراست.
این نمایش از ســوى موزه عصارخانه شــاهى وابسته به 
ســازمان فرهنگى- تفریحــى شــهردارى اصفهان و با 
همکارى تاالرهنر و گروه هنرهاى نمایشــى راوى برنامه 
ریزى شده است که تا 8 مهرماه(فردا) هر روز ساعت 19 اجرا 

مى شود.
نمایش «روز کالغ» برگرفته از نمایشنامه «مرگ یزدگرد» 
نوشته بهرام بیضایى بوده که داستان یک آسیابان به همراه 
فرزند و همسرش را بیان مى کند که با جسد یزدگرد مواجه 

مى شوند.
عالقه مندان براى دریافت بلیت ایــن نمایش مى توانند 
تا 8 مهرماه به محل موزه عصارخانه شــاهى واقع در ضلع 
شــمالى میدان امام(ره)، کنار ورودى بازار قیصریه، بازار 
قنادها، بعدازبانک ســپه، پاســاژ عصارى(طالفروش ها) 

مراجعه کنند. 

«چارسوق شــعر» به دلیل چهار فصل سال، در چهار 
قالب شعرى برگزار مى شــود که مورد توجه تعداد قابل 

توجهى از شاعران شهر اصفهان قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفریحى 
شهردارى اصفهان، برنامه «چارسوق شعر» در نخستین 
روز از مهر 1395 و با حضور گسترده شاعران اصفهانى 
در محل حوضخانه مرکز آفرینش هاى ادبى قلمستان 
برگزار شد و شاعران اصفهانى در این مراسم، اشعار خود 
را در قالب رباعى آماده  کرده و در حوضخانه قلمستان 

براى یکدیگر قرائت مى کردند.
«چارسوق شــعر» به دلیل چهار فصل سال، در چهار 
قالب شعرى برگزار مى شــود که مورد توجه تعداد قابل 

توجهى از شاعران شهر اصفهان قرار گرفته است.
الهــه رضایى رئیس دفتــر تخصصى زبــان و ادبیات 
سازمان فرهنگى- تفریحى شهردارى اصفهان افزود: 
یک ماه پیش از برگزارى «چارسوق شعر»، به شاعران 
اعالم مى کنیم که اشعار خود را براى دفتر ارسال کنند 
و آنها باید قالب شــعرى و همینطور موضوع اشعار خود 
را منطبق بر «چارسوق شعر» بگذارند و به تعداد نسبت 
آراء، شاعران انتخاب شده و مى توانند شعر هاى خود را 

در این برنامه بخوانند.

2 نمایشگاه « نواى نقاشى» و « پوستر صلح» امروز چهارشنبه هفتم مهرماه ساعت 16 در موزه هنرهاى معاصر 
سازمان فرهنگى- تفریحى افتتاح مى شوند.

به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفریحى شهردارى اصفهان، رئیس موزه هنرهاى معاصر با بیان 
این مطلب گفت: نمایشگاه «نواى نقاشى» آثار نقاشى هاى آهنگین پژمان تدین، تلفیقى از نقاشى و موسیقى 
اســت که ریشــه در آموخته هاى هنرى کودکى این هنرمند و تجربه هاى نوآورانه ســال هاى اخیر ایشان

 دارد.
محمدعلى صرامى اظهار داشت: پژمان تدین براى نخســتین بار در جهان، نقاشى هاى آهنگین را پدید آورده 
است که در همین راستا 25 اثر از آثار این موســیقیدان و نقاش اصفهانى روز چهارشنبه در گالرى شماره شش 

به نمایش گذاشته مى شود.
وى افزود: پژمان تدین نقاش اصفهانى متولد سال 56 است که نقاشى را در کودکى نزد پدربزرگ خود مرتضى 
شریفى از پیروان سبک کمال الملک آغاز کرد و در ادامه از محضر استادانى همچون مرتضى نصر و اکبر میخک 

بهره مند شد.
وى تصریح کرد: پژمان تدین در هشت نمایشــگاه انفرادى در اصفهان و رم و چندین نمایشگاه جمعى داخلى 
و خارجى شرکت کرده است که در راستاى برگزارى این نمایشگاه ها روز چهارشنبه هفتم مهرماه (امروز) نیز 

نمایشگاه «نواى نقاشى» در محل موزه هنرهاى معاصر سازمان فرهنگى- تفریحى افتتاح مى شود.
رئیس موزه هنرهاى معاصر ادامه داد: همچنین نمایشگاه گروهى «پوســتر صلح» با نمایش 30 اثر برگزیده 

پوسترهاى جهانى با موضوع «صلح» نیز روز چهارشنبه هفتم مهرماه(امروز) گشایش مى یابد.
صرامى بیان کرد: در این نمایشگاه آثارى از هنرمندان ایرانى و خارجى حضور دارد که مورد بازدید هنردوستان 

قرار مى گیرد.
گفتنى است؛ نمایشگاه « پوستر صلح» تا 22 مهرماه و نمایشگاه « نواى نقاشى» تا 30 مهرماه در محل موزه 

هنرهاى معاصر واقع در خیابان استاندارى مورد بازدید عالقه مندان قرار خواهد گرفت.

2 نمایشگاه 
در موزه هنرهاى معاصر
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دسکتاپ

اندروید

رصد آنالین

ویندوزاستور، میزبان 
برنامه هاى دسکتاپ ویندوزى

ایتنا: با به  روز رســانى جدید مایکروسافت،اکنون 
برنامه نویســان مى تواننــد برنامه هاى دســکتاپ 
وینــدوزى خــود را بــه کاربرانى که از فروشــگاه 

برنامه هاى ویندوز 10 خرید مى کنند، عرضه نمایند.
گفته مى شود نیروى محرکه این اقدام، پروژه سنتنیال 
(Project Centennial) بوده که به توسعه دهندگان 
این امکان را مى دهد تا برنامه هاى قدیمى تر ویندوزى 
(که به زبان مایکروسافت، برنامه هاى Win32 نامیده 
مى شوند) را به پلتفرم ویندوز انیورسال (UWP) انتقال 
داده و سپس آنها را در فروشگاه ویندوز یا ویندوزاستور 

به فروش برسانند.
تسهیل انتقال این برنامه ها به فروشگاه ویندوز براى 
برنامه نویسان، مى تواند به رشد مجموعه برنامه هاى 
در دسترس کاربران نیز کمک کند؛ آن هم در زمانى 
که مایکروســافت از این فروشــگاه به عنوان راهى 
جدید و بهتر براى به دست آوردن برنامه براى وسایل 

برخوردار از ویندوز 10 یاد مى کند.
شایان ذکر است که در روزهاى آینده، چندین شرکت 
نیز برنامه هاى مبتنى بر سنتنیال عرضه خواهند کرد؛ 
از جمله اورنوت (Evernote) که در فروشگاه ویندوز، 

برنامه دسکتاپ ویندوزى خود را عرضه کرده است.
گفتنى است پروژه سنتنیال نخستین بار چند ماه پیش و 
 (Build) در همایش برنامه نویسان مایکروسافت با نام

رونمایى شد.

تماشاى شبکه هاى سیما روى 
گوشى اندرویدى شما

نصــف جهان ســیماى همــراه نرم افــزارى فوق 
العاده جالب و فارســى براى سیستم عامل اندروید 
مى باشــد که این امــکان را در اختیار شــما قرار 
مى دهد که به صورت آنالین به مشاهده60 شبکه 
تلویزیونى از جمله شبکه هاى استانى، برون مرزى، 
سراســرى و دیجیتال به همراه 20 شبکه رادیویى 
صدا و ســیما بپردازید. این نرم افــزار براى پخش

شبکه هاى تلویزیونى نیاز به سرعت اینترنت مناسب 
دارد و اطالعات کاملى مربوط به فرکانس دریافت 
و سایر توضیحات درباره شبکه ها را در اختیار شما 

قرار مى دهد.
برخى از قابلیت هاى این برنامه:

* لیست کاملى از 119 شبکه تلویزیون و رادیو و 13 
کانال پخش زنده از اماکن مذهبى.

* دریافت جدول زمانى پخش برنامه ها از اینترنت 
بطور روزانه براى 52 شــبکه تلویزیون و 48 شبکه 

رادیو.
* امکان پخش آنالین به صورت هوشمند و داخل 
برنامه براى بیش از 50 شــبکه بــدون نیاز به هیچ

نرم افزار اضافى.
* پخش ”فیلم و ســریال“ با امکان نمایش رایگان 

فیلم هاى منتخب بصورت آنالین.

رونمایى همراه اول از
 فناورى «تماس واى فاى» 

نصف جهان پس از ایرانســل؛ اکنون نوبت به اپراتور 
همراه اول رسیده تا فناورى WiFi Calling یا «تماس 
واى فاى» را رونمایى کند و به طور آزمایشــى مورد 
بررســى قرار دهد تا به زودى براى تمامى مشترکان 

فعال شود.
با اســتفاده از فناورى «تماس واى فاى» هریک از 
مشترکان این اپراتور مخابراتى مى توانند از هر کجاى 
جهان با استفاده از قابلیت واى فاى با مشترك دیگرى 

تماس بگیرند یا به تماس ها جواب بدهند.
کاربرانى که از واى فاى با ســرعت بــاال در خانه یا 
محل کار خود بهره مى برند؛ مى توانند با این قابلیت 
تماس هایى با کیفیت بســیار بــاالى HD دریافت 

کنند.
 در این وضعیت؛ براى کاربرانى کــه خارج از ایران 
هستند نیز هزینه هنگفت رومینگ حذف خواهد شد.

نصف جهان «ایدکو» از آغاز فعالیتش تا امروز، همواره تالش کرده بهترین راهکارها را در قالب مشاوره، محصوالت و خدمات 
در اختیار مشتریان خود قرار دهد. از همین رو، از همان آغاز فعالیت، با دریافت نخستین نمایندگى فروش محصوالت کسپرسکى 
در ایران، به عنوان محصولى معتبر و مطرح در حوزه امنیت اطالعات در جهان، راهکارى کارآ و موثر را در اختیار افراد و سازمان 

هاى ایرانى قرار داد. 
اکنون «ایدکو» نه تنها به عنوان یکى از سه نماینده برتر و بزرگ کسپرسکى و نخستین Platinum Partner کسپرسکى 
در حوزه محصوالت شرکتى کسپرسکى در ایران فعالیت مى کند، که به عنوان توزیع کننده آنالین محصوالت این شرکت در 
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، به نمایندگانش در 22 کشور منطقه خدمات مى دهد. عالوه بر این ایدکو توزیع محصوالت 

شرکت در ایران و منطقه را نیز بر عهده دارد. 
ارائه خدمات پشتیبانى حضورى و از راه دور، برگزارى مستمر دوره هاى آموزشى، راه اندازى سرویس Ticketing آنالین و راه 

اندازى بخش صداى مشترى، بخشى از تالش هاى ایدکو براى حفظ «وفادارى به تعهدات» است.
www.irkaspersky.com :وب آدرس

نصف جهان    Touchgrind Skate 2 بازى جدید و فوق العاده زیباى اســکیت ســوارى از نوع لمسى براى اندروید 
است که استودیوى بازیســازى Illusion Labs  آن را به صورت رایگان در پلى استور عرضه نموده است.بازى هاى 
شرکت بازیسازى Illusion Labs جزو آن دسته از بازى هایى هســتند که نمى توان هیچگونه بهانه اى براى بازى 
نکردن آنها آورد و همیشه ارائه کننده ســبک و نوآورى جدیدى بوده اند که هم مورد استقبال منتقدان قرار گرفته و 
هم مورد استقبال مخاطبان! تا به حال هیچ وقت اسکیت بازى کردن تا این حد لذت بخش نبوده است؛ مهارت هاى 
Touchgrind Skate 2 را مى توانید تنها در 10 دقیقه یاد بگیرید اما براى جدایى و دل کندن از آن به هفته ها زمان نیاز 

 Touchgrind خواهید داشت! اگر از عالقه مندان به بازى هاى ورزشى و اسکیت سوارى هستید تحت هیچ شرایطى
Skate 2 را از دست ندهید.

برخى از ویژگى هاى این بازى:
 Training, Competition, Jam Session  :3،  سه حالت مختلف بازىD فیزیک واقع گرایانه و گرافیک خیره کننده

سه اسکیت پارك مختلف با ویزگى هاى منحصر به فرد،100 چالش مختلف و متنوع براى تکمیل نمودن.

معرفى محصول

نصف جهــان شرکت «ایســوس» دانگل سریعى در 
رده AC3100 معرفى کرده اســت تــا از این طریق 
کامپیوترهاى رومیزى مخصوص بازى  یا مالتى مدیا، 
اســتریم ویدیو و تصویر، از بهتریــن روترهاى بازار 

بى نصیب نمانند. 

معرفى و مشخصات
PCE-AC88 یک کارت شبکه PCI قابل نصب روى 

مادربردهاى کامپیوترهاى رومیزى است که از چهار 
آنتن بى سیم خارجى نیز بهره مى برد. این آنتن ها روى 
یک پایه مرکزى نصب شده اند و از طریق کابل آنتن 
به پشت کارت شبکه یا کیس متصل مى شوند. یکى از 
مزیت هاى این نوع طراحى، این است که کاربران این 
دانگل مى توانند به جاى آنتن هاى خارجى ایســوس 
از آنتن هاى پرقدرت بهترى اســتفاده کنند؛ چراکه 
امکان جداســازى آنتن ها از کارت PCI وجود دارد. 
این دانگل در رده AC3100 است؛ یعنى دوبانده بوده 
و از فرکانس 2.4 گیگاهرتز و پنج گیگاهرتز پشتیبانى 

مى کند. حداکثر سرعت روى فرکانس 2.4 گیگاهرتز 
برابر هزار مگابیت است، اما روى فرکانس قوى تر پنج 
گیگاهرتز شاهد سرعت بسیار باالى 2167 مگابیت 
هســتیم که در مجموع با کار هم زمان دو فرکانس 
روى دو شبکه مجزا سرعت 3100 مگابیتى به دست 
مى آید. این محدوده سرعت اجازه مى دهد این دانگل 
به بسیارى از روترهاى بى سیم پرسرعت موجود در بازار 
متصل شود و با باالترین کارایى، انتقال اطالعات را 

روى شبکه بى سیم انجام دهد. 
برخوردارى از چهار آنتن بى سیم خارجى خبر از استفاده 
فناورى MU-MIMO 4×4 مى دهد. این فناورى اجازه 
مى دهد چهار دستگاه هم زمان روى هر کانال ارتباطى 
هوایى از چهار مسیر مختلف اطالعات را استریم کنند 
و در نتیجه روى کیفیت کار یکدیگر تأثیرگذار نباشند. 
همچنین ایــن دانگل واى فاى از فناورى پیشــرفته 
Wave-2 روى پردازنده SoC شرکت برودکام بهره 

مى برد. Wave-2، واى فاى ســریع تر و قوى ترى در 
اختیار کاربر مى گــذارد و کیفیت ارتباطات را تضمین 

 Broadcom مى کند. پردازنــده این کارت شــبکه
BCM4366 است که اوایل سال 2016 معرفى شد 

و از معمارى چیپ ســت هاى Cortex-A9 شرکت 
ARM با ســرعت 1.4 گیگاهرتز بهــره مى برد. این 

پردازنده از کانال 160 مگاهرتز و مدوالســیون هاى 
 TurboQAM ا(1024بیتى) وNitroQAM پیشرفته

پشتیبانى مى کند. 
این کارت شــبکه 125 گرمــى از وینــدوز 7 و 10 
پشتیبانى مى کند و در ارزیابى هاى صورت گرفته در 
 (N روى استاندارد) فاصله ده متر ســرعت هاى 322
و 717 مگابیت (روى استاندارد AC )براى فرکانس 
رده پایین 2.4 گیگاهرتز از خود برجاى گذاشته است. 
همچنین سرعت کپى اطالعات از روى SSD به روى 
پى سى با این کارت شبکه حدود 115 مگابیت است که 
در میان کارت هاى شبکه، رکورد محسوب مى شود. 
این محصول به کامپیوترهاى رومیزى محدود است 
و براى استفاده از مدوالسیون 1024QAM-، نیاز به 

Asسخت افزار دارد.
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مسدود کردن کامنت هاى 
توهین آمیز در اینستاگرام

نصف جهان مرحله اول: اینستاگرام خود را به آخرین 
نسخه موجود بروزرسانى کنید. این قابلیت از نسخه 

9.3 به اینستاگرام اضافه شده است.

مرحله دوم: به صفحه پروفایل خود مراجعه کرده و 
بر روى گزینه سه نقطه ضربه بزنید.

 مرحله سوم: اکنون از محدوده Settings وارد گزینه 
Comments شوید.

 مرحله چهارم: در این مرحله دو بخش وجود دارد:
بخــش فعالســازى  بــا  اول:  خــش  ب

 Hide Inappropriate Comments  اینستاگرام 
با استفاده از لیســت پیش فرض خود کامنت هاى 
توهین آمیز را مســدود کرده و براى شــما و دیگر 

کاربران نمایش داده نمى شود.
 Custom Keywords بخش دوم: اما بخش دوم که 
نام دارد، به شما این امکان را مى دهد تا با وارد کردن 
واژگان توهین آمیز، کامنت هایــى که حاوى این 
واژگان باشــد براى شــما و کاربران دیگر نمایش 

داده نشود.
نکته: اگر شــما در لیســت خود از کلمات فارسى، 
فینگلیش یا انگلیسى استفاده کرده اید نیاز است که 
کیبورد گوشى خود را انگلیسى کرده و بین آنها کاما 

(,) قرار بدهید.
اما پس از تهیه لیســت ســیاه باال، در صورتى که 
کاربرى براى شما یک کامنت با کلمات توهین آمیز 
تعریف شده ارسال کند، کامنت مورد نظر براى شما و 

دیگر کاربران نمایش داده نخواهد شد.

فیلتر هواى آلوده با 
روسرى!

ایسنا: یک محقق موفق بــه طراحى و تولید یک 
روســرى شــده که هواى آلوده را فیلتر کرده و بر 
هواى اطراف کاربر نیز نظارت مى کند.این روسرى 
که Wair نام دارد، بیشــتر براى دوچرخه ســواران
 طراحى شده، براى مردان، زنان و کودکان مناسب 

است.
ایده تولید این روسرى زمانى به فکر طراح آن رسید 
که وى یک روز براى دوچرخه ســوارى به خارج از 
منزل رفته بود اما به دلیــل آلودگى بیش از حد هوا 
و وجود گازهاى گلخانه اى نتوانســت به مسیر خود 

ادامه دهد.
Wair  همچنین داراى یک اپلیکیشن همراه است 

که در زمان آلودگى هوا به گوشــى هوشمند کاربر 
پیام مى فرســتد تا وى روســرى را بر روى صورت 

خود بکشد.
این اپلیکیشــن همچنین بر وضعیــت هوا نظارت 
کرده و اطالعات مرتبط با انتشار آلودگى را در خود 
نگه مى دارد. اگر همه چیز طبق برنامه ریزى پیش 
برود این فناورى تا تابستان سال 2017 روانه بازار 

خواهد شد.

ترفند

فناورانه

CRM،راهکارى کالن براى تمامى کسب و کارها
 عبارت مدیریت ارتباط با مشترى یا CRM از اوایل دهه 
نود میالدى وارد حوزه مدیریت و بازاریابى شــده است. 
بررسى ها نشان مى دهد که این اصطالح تقریباً از زمانى 
 Siebel Systems که توماس ســیبل، مدیر و مالک
عنوان «مدیریت ارتباط با مشترى» را در مورد نرم افزار 
تولیدى خود به کار برد، به تدریــج درادبیات مدیریت و 

بازاریابى رایج شد.
هنوز در مــورد تعریف مدیریــت ارتباط با مشــترى یا 
Customer Relationship Management ، اتفاق 

نظرى وجود ندارد. بسیارى از شرکت هاى فعال در حوزه 
تکنولوژى اطالعات، CRM یا مدیریت ارتباط با مشترى 
را مجموعه نرم افزارها یا خدماتى میدانند که به اتوماسیون 
بازاریابى، فروش و خدمات کمک مى کند. CRM با این 
تعریف، تا حد زیادى به حوزه تکنولوژى نزدیک مى شود.

بخش دیگرى از فعاالن حــوزه مدیریت، تأکید دارند که 
CRM نگرشى با تأکید بر ایجاد، حفظ و توسعه و تعمیق 

رابطه با مشتریان است و در این نگرش، ممکن است از 
تکنولوژى هاى روز استفاده بشود یا نشود. برخى تعریف 
ســابقه تاریخى CRM و مدیریت ارتباط با مشترى را با 
جمالت پیتر دراکر آغاز مى کنند: هدف هر کسب و کارى، 

ایجاد و نگهداشتن مشترى است.

هدف از CRM چیست؟
ایده اصلى CRM کمک به شرکت ها و سازمان ها براى 
اســتفاده از تکنولوژى و منابع انسانى در به دست آوردن 
دیدى بهتر نسبت به رفتارهاى تجارى و ارزشى است که 
هر مشترى براى سازمان ایجاد مى کند. در صورتى که 
یک سیســتم CRM بتواند مطابق با ایده باال عمل کند، 

سازمان قادر خواهد بود: 
* خدمات بهترى به مشتریان ارائه دهد.

* بازدهى و اثربخشــى مراکز تلفنى تماس با مشترى را 
افزایش دهد.

* ارائه محصوالت جنبى مؤثرتر خواهد بود.
*کارمندان فروش را در عقد سریع تر قراردادهاى فروش 

یارى دهد. 

* فرایندهاى فروش و بازاریابى را تسهیل کند .
*مشتریان جدیدى براى خود پیدا کند.

* گردش مالى مشتریان خود را افزایش دهد. 
مزایایى که براى CRM برشمردیم تنها با خرید و نصب 
یک نرم افزار CRM محقق نخواهد شد. براى آنکه یک 
سیستم CRM عمًال اثربخش باشد، سازمان باید پیشتر 
تصمیم گرفته باشــد که به دنبال کدام یک از اطالعات 
مشترى است و نیز از جمع آورى این اطالعات چه چیزى 
را دنبال مى کند. به عنوان مثال بسیارى از مؤسسات مالى 
شرایط زندگى مشتریان خود را به دقت پیگیرى مى کنند تا 

بتوانند خدمات بانکى مناسبى نظیر رهن یا اجاره را در مواقع 
مناسبى به آنها ارائه کنند تا نیازهاى آنها را به بهترین شکل 
پاسخ دهند. در گام بعدى، سازمان باید به منابع مختلفى 
که از طریق آنها اطالعات مشتریان وارد سازمان مى شود 
توجه داشته باشد و مشخص کند که در حال حاضر این داده 
ها در کجا و به چه شکل ذخیره شده و چگونه مورد استفاده 
قرار مى گیرد. به عنوان مثال یک سازمان ممکن است از 
راه هاى بسیار متعددى با مشتریان خود تعامل داشته باشد 
مانند نامه نگارى، وب ســایت، انبارهاى فیزیکى، مراکز 

تلفنى ارتباط با مشترى، تیم هاى سیار فروش و بازاریابى 
و نیز تبلیغات. سیستم هاى CRM بسیار مطمئن قادرند 
این نقاط را به یکدیگر متصل کنند. اطالعات جمع آورى 
شده بین سیســتم هاى عملیاتى (مانند فروش و انبار) و 
سیســتم هاى تحلیل کننده اطالعات، رد و بدل شده و 
مى توانند قالب هاى موجود در آنها را استخراج و مرتب 
کنند. تحلیلگران سازمان سپس از طریق همین اطالعات 
قادر خواهند بود تا تصویر جامعى از هر مشــترى و حوزه 

هایى که به خدمات بهترى نیاز دارند، به دست آوردند. 

نصب و راه اندازى یک CRM چقدر هزینه 
در بر خواهد داشت؟ 

اندکى بیش از آنچه که کارمندان فروش نرم افزار مدعى 
هستند!! . برخى از فروشندگان مدعى هستند که نرم افزار 
CRM آنها مى تواند در زمانى کمتر از یک هفته نصب شده 

و کار کند. چنین بسته هاى نرم افزارى در طوالنى مدت 
چندان مفید به فایده نخواهند بود زیرا نمى توانند تصویر 
جامعى را از بخش هاى مستقل و در عین حال مرتبط با هم 
که مورد نیاز مشترى است ارائه دهند. زمان مورد نیاز براى 
پروژه هاى CRM که نیازهاى آن به خوبى برداشت شده، 

به پیچیدگى پروژه و اجزاى آن بستگى دارد. 

 CRM چه چیزى باعث شکست پروژه هاى
مى شود؟

در واقع بسیارى از عوامل! نخست نبود ارتباط بین افراد 
در زنجیره ارتباط با مشــترى که ممکن است به ایجاد 
تصویرى ناقص از مشترى منجر شود. ارتباطات ضعیف 
در این قسمت منجر به پیاده سازى تکنولوژى در سازمان 
اما بدون پشتیبانى هاى الزم از کاربر مى شود. به عنوان 
مثال در صورتى که منافع پرسنل فروش به شکل کامل 
با سیستم همراستا نباشد، ممکن است اطالعات جمعیت 
مشخصى که موفقیت سیستم را سبب مى شود، به سیستم 

وارد نکنند.

سریع ترین دانگل بى سیم
 براى کامپیوترهاى
 رومیزى 

رامین مشکاه
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چهل تکه

پایش: یک زن 32ساله پس از اینکه از یک تصادف سخت و 
وحشتناك جان سالم به در برد،  دچار مشکلى عجیب شده است. 
«آماندا» دختر 32ساله اى است که پس از تصادف، بخش هایى 

از خاطرات گذشته اش را اصًال به یاد نمى آورد.
 این موضوع فراموشى شاید مشکلى نداشته باشد اما دردسر 
اصلى این است که او فکر مى کند یک کودك هفت ساله است 
و بعضى روزها نیز فکر مى کند دخترى 15 یا 16ساله است و 

رفتارى مانند کودکان پیدا کرده است. 
 خانواده او تالش هاى بســیار براى بازگشت آماندا به زندگى 
کرده اند اما هیچ فایده اى نداشته و او همچنان با 32سال سن 

در دوران کودکى خود به سر مى برد!

باشگاه خبرنگاران جوان: یک اردك بادى همراه با وزش شدید 
باد در یکى از جاده هاى شهر گالسگوى اسکاتلند بعد از جدا شدن 

از محل نصب خود براى مردم دردسر ساز شد.
گزارش شــده اســت این اردك متعلق به نمایشگاه خودرویى 
است که در کنار جاده این شهر برپاست که در آخر هفته با وزش 
باد شدید از جاى خود کنده شــد و در جاده با خودروهاى مردم 

برخورد کرد.
این تصویر توســط یکى از رانندگانى که این حادثه را از نزدیک 

دیده، گرفته شد.
بر اساس این گزارش، اردك بادى رها شده در جاده به هیچ وسیله 

نقلیه و فردى خسارت وارد نکرد.

عصر ایران: رســانه هاى مغربى از سفر یک زن مغربى به شهر 
گراتس اتریش به همراه با روده هاى شوهرش خبر دادند تا آنها را 

در اتریش آزمایش کند.
وى مى خواســت بفهمد که آیا در روده هاى شوهرش عالیمى 

مبنى بر مسمومیت وجود دارد یا خیر.
رسانه هاى اتریشى افزودند که مسئوالن این کشور در 25 سپتامبر 
سال جارى هنگام بازرسى گمرکى فهمیدند که این زن، روده هاى 
شوهرش را در یک بسته پالستیکى زیر لباس خود پنهان کرده بود.
این زن گفت که شــوهرش در جریان عمــل جراحى در مغرب 
درگذشــت و اکنون مى خواهد ثابت کند که شوهرش مسموم 

شده است.

اتفاق بسیار عجیب 
براى دختر 32 ساله

اردك بادى 
یک خیابان را بست

پرواز زن مغربى 
با روده هاى شوهرش 030201

تســنیم: ســاعت 1و 35 دقیقه بامداد روز دوشنبه به 
مأموران کالنتــرى 128 تهران نو خبر رســید هنگام 
اجراى ایســت و بازرســى در خیابان دالوران، راکب 
یک دستگاه موتورســیکلت که جنین نوزادى را داخل 
کیسه پالســتیکى حمل مى کرده، دســتگیر شده که 
دقایقى بعد تیمى از مأمــوران انتظامى در محل اعالم 

خبر حاضر شدند.
راکب موتورســیکلت در این باره اظهار داشت: جنین 
سقط شده متعلق به همسرم است و در حال بردن آن به 

پارك سرخه حصار براى دفنش بودم.

پس از این اتفاق بــا هماهنگى بازپــرس امور جنایى 
پایتخت، راکب میانســال موتورســیکلت دســتگیر و 
جنین نیز براى انجام آزمایشات الزم به پزشکى قانونى 

منتقل شد.
 متهم 50 ساله این پرونده به شعبه ششم دادسراى امور 
جنایى تهــران منتقل شــد و در اظهاراتش به بازپرس 
گفت: همسرم مشکل داشت و باردار نمى شد و سرانجام 
پس از 17 سال باردار شد اما پزشکان اعالم کردند که 
همچنان مشکل نگهدارى جنین براى وى وجود دارد، 
شب گذشته(یک شنبه) همسرم بد حال و جنین سه ماهه 
وى سقط شد؛ من پس از این اتفاق بسیار ترسیدم و حتى 
به دلیل ترس با اورژانس تمــاس نگرفتم، پس از این 
اتفاق مادر همسرم به منزلمان آمد و تصمیم گرفتم که 
جنین سقط شده را به پارك سرخه حصار ببرم و در آنجا 
دفن کنم اما دستگیر شدم، براى اثبات ادعایم نیز تمامى 

مدارك پزشکى و سونوگرافى همسرم موجود است.
سرانجام محسن مدیر روستا بازپرس ویژه قتل پایتخت 
پس از شنیدن اظهارات متهم پرونده دستور آزادى وى 
را صادر کرد همچنین دســتورات الزم براى مشخص 
شدن علت سقط جنین صادر شــد و مادر جنین نیز به 
محض امکان حضور براى ارائه توضیحات در دادســرا 

حاضر خواهد شد.

ماجراى حمل جنین در داخل کیسه

مهر:  زد و خورد مأمور پلیس با یکــى از والدین در روزهاى 
آغازین مهر در جلوى مدرسه دخترانه باعث آسیب دیدگى 
صورت پدر یکى از دانش آموزان شد. برخوردى که واکنش 

پلیس را نیز به دنبال داشت.
 روز شــنبه 3 مهرماه وقتى پدر یکى از دانش آموزان دختر 
مدرسه اى در محدوده شهریار  استان تهران براى بازگرداندن 
دختر دانش آموزش به مدرسه مراجعه کرده بود، در خیابان 
منتهى به مدرسه به دلیل ازدحام والدین و ترافیک، در حالى 
که به آرامى در حرکت بود، ماشینش به لباس مأمور نیروى 
انتظامى که در محل مدرسه حاضر بود، کشیده مى شود که 
در پى آن مأمور نیروى انتظامى با وى درگیر شده و با مشت 
به صورت وى مى کوبد و با خودروى نیروى انتظامى، محل 

حادثه را ترك مى کند.

به گفته شــاهدان عینى ماجرا با همکارى اولیاى مدرسه و 
دیگر والدینى که در محل حادثه حضور داشــتند پدر دانش 
آموز که از ناحیه صورت و بینى دچار آسیب دیدگى شده بود به 
عوامل اورژانس سپرده شد و موضوع این درگیرى بالفاصله 

به سامانه 197 اطالع داده شد.
پیگیرى ها از محل حادثه نشــان مى دهد که درگیرى پدر 
دانش آموز دختر بــا مأمور نیروى انتظامــى به دلیل نحوه 
رانندگى آهســته وى در کوچه اى که پــر از دانش آموزان 
دبستانى بوده و کشیده شدن لبه هاى ماشین به لباس مأمور 
انتظامى رخ داده و بعد از پایین آمدن راننده از خودرو و معذرت 
خواهى از مأمور نیروى انتظامى، این مأمور با مشت ضربه اى 
به صورت مصدوم زده که بخاطر این ضربه عینک در صورت 
وى شکسته شده و خرده شیشه ها باعث آسیب صورت پدر 

دانش آموز دختر شده است.
با اعالم این خبر به ســامانه 197و با بررسى صحت ادعاى 
مرد مصدوم،  بالفاصله برخورد با مأمور خاطى در دستور کار 

مأموران بازرسى فرماندهى غرب استان تهران قرار گرفت.
فرمانده نیروى انتظامى غرب اســتان تهران با اعالم اینکه 
نیروى انتظامى، نماد امنیت اســت، گفت: قطعًا با توجه به 
شواهد و قرائنى که وجود دارد و با استناد به تماس شاکى با 
سامانه 197 پیگیرى موضوع تا حصول نتیجه نهایى در دستور 

کار بازرسان ناجا قرار خواهد گرفت.
سردار محسن خانچرلى از شهروندان و به ویژه والدین دانش 
آموزان خواست تا در زمان تعطیلى مدارس همکارى الزم با 
مأموران پلیس را داشته باشند تا از ایجاد ازدحام و ترافیک در 

اطراف مدارس جلوگیرى شود.

پدر دانش آموز
از پلیس کتک خورد!

میزان:  فرمانده انتظامى شهرســتان بندر ماهشهر از 
قتل یک زن در بندر امام(ره) خبر داد و گفت: سرنخ هاى 
بسیار خوبى از این جنایت به دســت آمده و عامل یا 

عامالن آن به زودى دستگیر خواهند شد.
جلیل زبیدى اظهار داشــت: روز یک شــنبه یک زن 
حدوداً 30 ساله در منزل مسکونى خود در منطقه 57 
دستگاه بندر امام (ره) توسط فرد یا افرادى ناشناس با 
46 ضربه چاقو به قتل رسید. وى ادامه داد: ظاهراً قاتل 
یا قاتالن با انگیزه سرقت مرتکب این جنایت شده اند 
اما تحقیقات براى کشف نقاط تاریک این پرونده ادامه 
دارد و سرنخ هاى بسیار خوبى نیز در این رابطه به دست 

آمده است.
فرمانده انتظامى شهرستان بندر ماهشهر خاطرنشان 
کرد: تعداد ضربات چاقو و قســاوت قلبى که عامل یا 
عامالن این جنایت از خود نشــان داده اند، حکایت از 
انگیزه اى غیــر از انگیزه ســرقت دارد. زبیدى افزود: 
تالش براى دستگیرى مســببان این جنایت خونین 
ادامه دارد و با توجه به سرنخ هاى بسیار خوبى که در این 
ارتباط به دست آمده، به دستگیرى قریب الوقوع متهم 

امید بسیار داریم.

قتل یک زن با 46 ضربه 
چاقو در بندر امام(ره)

ایسنا: هفته گذشته خبر رها شدن جسد دختر 
جوانى در کنار خیابان بــه پلیس راهنمایى 
و رانندگى اســتان گلســتان اعالم شد. در 
نخســتین بررســى ها به نظر مى رسید این 
دختر در تصادف کشــته شده و عامل حادثه 
نیز گریخته است. در ادامه تحقیقات مأموران 
روشن شــد این دختر «نرگس» نام دارد و 
خانه شــان در نزدیکى همــان محل حادثه 

است.
از سوى دیگر خانواده نرگس گفتند دخترشان 
براى خرید از خانه خارج شده و دیگر به خانه 
برنگشته است. به همین خاطر نگران شده اند 
و موضوع را به پلیس خبــر داده اند، تا اینکه 

جسد دخترشان در کنار خیابان پیدا شد.
با توجه به اینکــه والدین دختر، شــکایتى 
نداشته اند و نظریه کارشناســان راهنمایى 
و رانندگــى علت مرگ این دختر را ناشــى 
از یک تصادف نشــان مى داد، موضوع قتل 
منتفى شد اما چند روزى از این حادثه گذشته 
بود که ناشناســى در تماس با مرکز پلیس 
خبــر داد که نرگــس قربانى یــک جنایت

 شده است.
در پى این تماس، تحقیقات پلیس بار دیگر 
آغاز شــد و کارآگاهان جنایى در بررسى ها 
متوجه شدند که شــب حادثه و ساعتى قبل 
از مرگ نرگس، از خانه آنها صداى درگیرى 

و مشاجره به گوش همسایه ها رسیده است. 
همچنین مشخص شد دختر جوان به حالت 

قهر خانه را ترك کرده است. 
بدین  ترتیب بار دیگر تحقیقــات تازه اى از 
خانواده نرگس انجام گرفت. آنها ابتدا مدعى 
شدند که دخترشــان در تصادف کشته شده 
اســت اما در نهایت راز این جنایت خاموش 
را برمال کردند و روشن شــد نرگس پس از 
مشــاجره به حالت قهر از خانه بیرون آمده و 
نامزدش سوار بر خودرو به دنبالش رفته است.

والدین نرگــس در بازجویى گفتند: نامزدش 
ســاعتى بعد به خانه برگشت و گفت از روى 
عصبانیت با خودرویش بــه عمد به نرگس 
زده و او را به قتل رسانده است که بعد از کمى 
صحبت ما را راضى کرد تا از او شکایت نکنیم 
و همه چیز را یک حادثه جلوه بدهیم. ما هم 
در نهایت قبول کردیم و نامزد نرگس هم بعد 
از این توافق خودرویش را فروخت تا کسى 

به او ظنین نشود.
سرهنگ مجتبى مروتى رئیس پلیس آگاهى 
استان گلستان گفت: در پى اظهارات خانواده 
نرگس، نامزد او بازداشت شد و به قتل اعتراف 

کرد.
تا مشخص شــدن انگیزه اصلى این جنایت 
و علت مخفى کردن ماجرا از طرف خانواده 

دختر، تحقیقات ادامه خواهد داشت.

«ستایش»  
قربانى سهل انگارى 

پزشکان شد  
جام نیوز: دختر بچه هشت ســاله قمى بخاطر یک 
شکستگى اســتخوان پا بعد از تصادف به بیمارستان 
نکویى قم منتقل مى شود و زیر عمل جراحى به علت 
سهل انگارى پزشــک بیهوشى دراســتفاده غلط از 
اکسیژن، به کما رفته و در نتیجه مرگ مغزى مى شود.

«مهدى موسایى» عموى «ستایش» اظهار داشت: 
ستایش موســایى کودك  هشت ساله،  16 روز پیش 
تصادف مى کند و بخاطر شکستگى پا به اتاق عمل 
بیمارستان نکویى اســتان قم منتقل مى شود که به 

دلیل اشتباه بزرگ پزشک بیهوشى، به کما مى رود.
وى با بیان اینکه دستگاه اکسیژن حین عمل به مدت شــش دقیقه قطع بوده وستایش دختر بچه هشت ساله 
بدون تنفس مى ماند.ادامه داد: سهل انگارى پزشکان، کودك ما را به مرگ مغزى دچار کرد ولى پزشکان بدون 
اینکه این مســئله را به متخصصین مغز اطالع دهند تا براى درمان اقدامى کنند این کودك به مدت 14 روز در 
بیمارستان در حالت کما به سر مى برد و روز سه شنبه خبر دادند ستایش مرگ مغزى شده است و تنها راه، اهداى 

عضو ستایش است .
 موسایى به اعزام تیم پزشکى از تهران نیز اشاره کرد و گفت: روز دوشــنبه تیم پزشکى اعزامى از تهران اظهار 

داشتند اگر همان روز پزشکان بیمارستان نکویى قم به ما خبرداده بودند ستایش نجات پیدا مى کرد .
 

خانم آبدارچى
جاعل 200میلیونى

از آب درآمد!  
فردا: رئیــس پلیس آگاهــى فرماندهــى انتظامى 
اســتان کرمان از دســتگیرى یک جاعــل که مبلغ 
دو میلیــارد ریــال کالهبــردارى کرده بــود، خبر

 داد.
سرهنگ یدا... حسن پور در این خصوص اظهارداشت: 
در پى وقوع یک فقــره کالهبــردارى پرونده اى از 
کالنترى 13 شــهر کرمان به اداره مبــارزه با جعل و 

کالهبردارى پلیس آگاهى استان ارجاع داده شد.
وى بیان داشــت: از این رو کارآگاهان پلیس کرمان 
تحقیقات خــود را آغاز کردند و در گفتگــو با یکى از 
شاکیان به این نتیجه رسیدند که فردى با جعل امضا 

اقدام به کالهبردارى کرده است.
سرهنگ حسن پور در ادامه گفت: شاکى مدعى شد خانم متهم که آبدارچى یک شرکت انبوه سازى است با جعل 
امضاى مدیر عامل و واگذارى اوراق مسکن، اخذ وجه از شــهروندان و همچنین دادن وعده که آنها را در اولویت 

واگذارى آپارتمان قرار مى دهد، دست به کالهبردارى زده است.  
وى اضافه کرد: از این رو مأموران پلیس آگاهى با انجام یکســرى اقدامات فنــى و اطالعاتى مخفیگاه متهم را 

شناسایى و وى را دستگیر کردند.
سرهنگ حسن پور اظهار داشت: زن کالهبردار که با جعل امضا دســت به اقدامات مجرمانه مى زد به 17 فقره 

کالهبردارى به مبلغ دو میلیارد ریال اعتراف کرد.
رئیس پلیس آگاهى در پایان از شهروندان خواست از اعتماد بیجا به افراد ناشناس که از موقعیت شغلى آن ها بى 

اطالع هستید خوددارى و در انجام معامالت ملکى از مراجع قانونى استعالم کنید.
پایش: ردیابى هاى پلیسى براى کشف راز یک جنایت 
به دنبال پیدا شدن پیکر بى جان زن میانسال در حاشیه 

جاده روستایى در شهرستان فومن کلید خورد.
مأموران پلیــس آگاهى بالفاصله بــه دنبال اطالع از 

کشف جسد، خود را به محل مورد نظر رسانده و تحقیق 
براى کشف راز این جنایت را آغاز کردند.

نخستین بررســى هاى پلیس حکایت از آن داشت که 
قربانى حادثه با اصابت جسم نوك تیز به نقاط مختلف 

بدنش از پا در آمده است.
وضعیت قرار گرفتن جسد در حاشــیه جاده نیز نشان 
مى داد که عامل جنایت پس از قتل، جسد قربانى را به 
این منطقه منتقل کرده و با عجله آن را در حاشیه جاده 

رها کرده و متوارى شده است.
مأموران وقتى آثارى از خون در اطراف جســد ندیدند 
این فرضیه پلیسى قوت گرفت که محل قتل در جاى 
دیگرى بوده و جسد بعد از جنایت به این محل منتقل 

شده است.
معاون اجتماعى پلیس گیالن دراین باره گفت: مأموران 
انتظامى در ساعت 10و35 دقیقه صبح روز چهاردهم 
شهریور امسال و به دنبال دریافت گزارش هاى مردمى 
از کشف جسد زن ناشــناس درکنار جاده اى روستایى 
مطلع شــده و در محل حضــور یافتند.جســد پس از 
بررســى هاى مقدماتى با دســتورقضائى به پزشکى 

قانونى منتقل شــد. تا اینکه دو روز بعد و در تحقیقات 
پلیسى هویت زن میانسال، ســاکن رشت، سابقه دار و 

داراى اعتیاد به مواد مخدر به دست آمد.
در حالى که چند هفته از ماجراى پیدا شــدن جســد 
مى گذشت سرانجام کارآگاهان درتجسس هاى ویژه 
جنایى ردى از یک مرد جوان دراین ماجرا به دســت 
آوردند.آنها ســپس درعملیاتى ضربتى متهم 37ساله 
را بازداشت کردند.او نیز در بازجویى هاى فنى اقرار کرد 
حدود دو ماه قبل با مقتول آشــنا شده و با  وجود داشتن 

همسر با وى رابطه پنهانى داشته است.
وى گفت:«فریبا» شب حادثه زمانى که همسرم در خانه 
نبود به دیدنم آمد و با داد و فریاد از من خواست هرچه 
زودترهمسرم را طالق بدهم و با او ازدواج کنم. من که 
با شنیدن این حرف ها وتهدیدها به شدت ترسیده بودم 
همان شب او را به قتل رســانده و بعد هم جسدش را 
با موتور ســه چرخه ام به اطراف جاده روستایى برده و 

رهایش کردم.
متهم پــس از بازجویى هاى نهایى با دســتور قضائى 

راهى زندان شد.

نامزد، قاتل؛
پدر و مادر، همدست قاتل

حل معماى جسد کنار جاده
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به نام خدا
خاک ما را در ازل با آب مهر آمیختند

همکاران گرامى ، معلمان شریف ، دانش آموزان عزیز 
بسیار خرسندم که در سالى دیگر موسم پربرکت و پرطراوت تعلیم و تربیت آغاز مى شود، همگى بااشتیاق به آغوش پرمهر 

«مهر» باز مى گردیم و در این حال و هواى خدایى، سرود دل انگیز دانایى را همخوانى مى کنیم .
با آغاز مهر ماه همه پى در پى مى خوانیم این نواى عرشى را که بربام و سراى ما نازل گشته، بدون تردید آگاهى و دانایى، از

 جلوه هاى ناب خداوندى است و اینک که به لطف یزدان پاك بار دیگر مهر قامت برافراشته و مردان و زنان آینده، به جشن 
معرفت کوچ کرده اند و گل ها و جوانه ها در معبد دانایى صف بسته اند الزم مى دانم تا این عید شورانگیز را به پیشگاه همه 
شما خوبان، صمیمانه تبریک عرض نمایم. آن کسانى که امروز در زوایاى همه تاریکى ها نور مى پاشند و روشنایى به ارمغان 

مى آورند شمایید و آن کسانى که از امروز، نگارش تکلیف خوشبختى را آغاز مى کنند شمایید.
اگر چه خار مغیالن مشکالت، تن و جان ها را گاهى در این رهگذر مى آزارد اما نگذارید سیاهى ها خود را به رخ آفتاب بکشند. 

شوق رسیدن به کعبه آمال و امید کشتى بانى نوح ایمان، بزرگ ترین سرمایه ما در پیمایش این سلوك مقدس است. 
فرصت را مغتنم شمرده و مواردى را که بخشى از آن مى تواند میثاق مشترك ما در این سال تحصیلى باشد تقدیم حضورتان 

مى نمایم.
1-آموزش و پرورش استان باتوجه به موقعیت کشور و تأکید مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) در سال جارى بیش از گذشته 
سیاست هاى اقتصاد مقاومتى را در دستور کار خود قرار داده و به عنوان ضرورتى همیشگى برنامه هاى عملیاتى آن را آغاز 
کرده است و انتظار دارد این نگرش در سطح همه ادارات و مدارس نهادینه شود و کشور را درمقابل هجمه دشمنان بیمه نماید.
2-دولت تدبیر و امید از ابتدا نگاهــى دانش بنیان به آموزش و پرورش داشــته و برهمین مبنا حرکت خود را بر اســاس 
برنامه هاى راهبردى تنظیم و تدوین کرده است، آموزش و پرورش استان نیز با انجام مطالعات وسیع کارشناسانه در همه 
معاونت ها و بخش هاى تابعه توفیق یافت تا راهبردها،سیاســت هاى اجرایى و برنامه هاى عملیاتى خود را تدوین و ابالغ 
نماید و انتظار دارد همکاران عزیز در سراسر استان این مجموعه را الگوى حرکت و تالش خستگى ناپذیر خود قرار دهند و با 
گزارش گیرى در مقاطع کوتاه مدت، موقعیت خویش را ارزیابى کنند و باتوجه به نتایج آن، فعالیت هاى خود را مدیریت نمایند.

3-علیرغم آنکه کشور درسال هاى  93 و 94  دشوارترین شرایط را به لحاظ مالى و اعتبارى پشت سر نهاد اما به لطف الهى و 
باکوشش فکرى و اجرایى همکاران ، آموزش و پرورش استان در همه شاخص هاى تعلیم و تربیت با رشد قابل توجهى مواجه 

شد که گزارش مستند آن به تدریج به اطالع همکاران گرامى خواهد رسید.
4-عالى ترین سرمایه آموزش و پرورش، اعتماد مردمى است،هرچند که قاطبه همکاران به این مهم وقوف کامل دارند اما باز 
هم تأکید مى کنم همه توان خویش را به کارگیرید تا سطح اعتماد مردم به این دستگاه ارتقا یابد و با برخى رفتارها آسیب نبیند.
5-آموزش و پرورش داراى وسیع ترین سطح ارتباط مردمى است و هرگز نمى توان آن را بدون بهره گیرى از مشارکت هاى 
مردمى اداره کرد. متأسفانه تا سخن از ضرورت این مشارکت ها به میان مى آید، برخى اذهان، آن را به مشارکت هاى مالى 
محدود مى کنند درحالى که حوزه مشارکت بسیار وسیع است و مى تواند به یک مفاهمه و اجماع همه جانبه بین مردم و آموزش 

و پرورش منجر شود و ما برآن تأکید جدى داریم .
6-رشــد روزافزون برخى مؤسســات که از رهگذر تعلیم و تربیت، اهداف مالــى و اقتصادى و انتفاعى را در دســتور کار 
خود قرار داده اند مخاطره اى جدى براى نظام آموزشى کشور است. ترویج مهارت تست زنى، از عمق یادگیرى مى کاهد 
و نظام کیفى آموزشى را به ماشینى کّمى تبدیل مى کند و اصل دانایى را به عنوان مبناى توانایى زیر سئوال مى برد. از همه 
همکاران به طور جدى انتظار داریم اجازه ندهند تا این رفتار خطرناك، سالمت دستگاه مقدس آموزش و پرورش را تهدید 

کند و ارزش هاى آن را مخدوش سازد .
7-آموزش و پرورش استان در طول سال تحصیلى گذشته و با تأکید بر گسترش فعالیت هاى بین بخشى توانست جایگاه 
شایسته اى را در حوزه هاى اجتماعى به خود اختصاص دهد و توسط چندین دستگاه اجرایى دیگر مورد تقدیر قرار گیرد که 

این روند به فضل الهى ادامه پیدا خواهد کرد.
8-با توجه به اینکه در انتهاى این سال تحصیلى انتخابات مهم ریاست جمهورى، میان دوره اى مجلس در برخى مناطق و 
شوراهاى اسالمى برگزار مى شود با تأکید بر حفظ فضاى کامًال بى طرفانه و اخالقى از همکاران محترم انتظار داریم که با کار 
و تالش بیشتر خدمات رسانى را وجهه همت خود قرار دهند و فراز و نشیب هاى فضاهاى حقیقى و مجازى بر کیفیت کار آنان 

تأثیرى نداشته باشد و کوشش هاى خود را بر مشارکت حداکثرى در انتخابات متمرکز کنند.
9-ارائه گزارش هاى مستند و روشن از فعالیت ها و موفقیت هایى که کسب مى کنید راهکارى براى اقناع افکار عمومى به 

شمار مى آید تا بتوانید حس همکارى اجتماعى را نسبت به برنامه هاى آموزش وپرورش برانگیزانید.
10-به همکاران گرامى و دانش آموزان عزیز عرض مى کنم کسب نمره و گرفتن مدرك در مقابل اصل دانایى و تجهیز به 
مهارت هاى زندگى و اجتماعى یک هدف ثانویه به شمار مى آید و بدون دستیابى به این هدف اولیه موفقیتى راتجربه نخواهیم 
کرد پس از همه لحظه هاى شورانگیز مدرسه و کالس در جهت رشد دانایى و افزایش مهارت هاى زندگى و اجتماعى نهایت 

استفاده را داشته باشید.
11-آغاز ســال تحصیلى جدید مقارن با ایام عزادارى محرم و صفر اســت این همزمانى موقعیت مساعدى را براى نشر

درس هاى بى بدیل عاشوراى حسینى و فرهنگ ناب جهاد و شهادت و آزادگى ایجاد مى کند که ان شاءا... نهایت بهره را از 
آن خواهیم برد در ضمن به همکاران ارجمند جداً توصیه مى کنم که در همه برنامه ها رعایت حرمت این ایام را بنمایند و از

 ارزش هاى دینى و مذهبى به طور شایسته پاسدارى کنند.
12-ترویج روحیه نقادى و نقد پذیرى، قانونمندى، فروتنى، صرفه جویى، تحمل و احترام به عقیده و سلیقه مخالف، دفاع از 
ارزش هاى دینى، عقالنیت، رعایت حقوق مدنى و شهروندى، خوشرویى، خوش زبانى و خوش رفتارى، اهتمام بر کار عمیق 
علمى و پژوهشى، مردم دارى و التزام به انجام کار گروهى، از جمله توصیه هاى اینجانب به همکاران محترم و آینده سازان 

عزیز است تا به یارى خداوند کریم ازاین رهگذر، کارنامه موفقى را در این سال تحصیلى براى خویش رقم بزنیم.
13-اهتمام بر حق معلمان شریف تا آنجا که بتوانند همه شایستگى هاى خود را در اختیار دستگاه تعلیم و تربیت قرار دهند و از 
نهایت منزلت اجتماعى و فرهنگى برخوردار شوند. از رسالت هاى خطیر آموزش و پرورش استان به شمار مى آید.  همچنین 
تکریم از معلمان شریف پیشکسوت را که از افتخارات و سرمایه هاى بى بدیل آموزش و پرورش و جامعه به شمار مى آیند در 

همه جا و همه وقت، وظیفه قطعى خود مى دانیم و به آن مى بالیم.
14-خدمات خواهران فرهنگى که در همه عرصه هاى آموزش و پرورش نقش درخشــانى ایفا مى کنند و سخاوتمندانه

 قابلیت هاى خود را که متناسب با ارزش هاى نظام تعلیم و تربیت است بروز مى دهند باید بیش از گذشته در کانون توجه 
مدیران این دستگاه قرار گیرند و از توانمندى هاى آنان در عرصه هاى مدیریتى و کارشناسى به نحو شایسته استفاده شود .  

توفیق همگان را از پیشگاه خداوند قادر متعال آرزومندم .
محمدحسن قائدیها
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان

«همزمان با بازگشــایى مدارس در سوم مهرماه ســال جارى، قریب 
860 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلى در اســتان اصفهان 
به اســتقبال ســال تحصیلى 96-95 رفتند، که این میزان نسبت به 
سال گذشــته 4 درصد افزایش دارد که 2 درصد این افزایش مربوط به 
مهاجرپذیرى و بخش دیگر، افزایش جمعیت دانش آموزى در اســتان 

اصفهان است.»
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان که به همــراه معاونین و 
مشــاورین خود در نشســت با خبرنگاران حضور یافته بود با بیان این 
مطلب گفت: امسال براى اولین بار 31 شــهریور ماه، زنگ شکوفه ها 
براى پایه اول ابتدایى با هدف عدم تمرکز فعالیت ها در مرکز اســتان، 
در شهرستان کاشــان با حضور معاون آموزش ابتدایى وزیر آموزش و 
پرورش به صدا در آمد و آموزش و پرورش کاشان نیز یکصدمین سال 

تأسیس را سپرى مى کند. 
محمدحسن قائدیها افزود: سوم مهرماه سال جارى بازگشایى مدارس 
استان با حضور استاندار در هنرستان خّیرساز فضیلى ناحیه 3 به منظور 
تجلیل از خیرین مدرسه ســاز صورت پذیرفت و زنگ ایثار، مقاومت و 
شهادت نیز در یکى از مدارس شــاهد به صدا درآمد این در حالى است 
که زنگ نمادین اقامه نماز جماعت هــم در مدارس آموزش و پرورش 

استان، زده شد. 
وى گفت: امسال قریب ســه میلیون و 543 هزار و 68 کتاب در دوره 
ابتدایى، 318 هزار و 500 جلد کتاب دوره پیش دانشگاهى، 144 هزار 
و139 جلد کتاب سوم فنى و حرفه اى در 40 رشته و 128 هزار و 77 جلد 

کتاب کار و دانش در سطح استان بین دانش آموزان توزیع شد است. 
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با بیان اینکه امسال قطار 
حرکت ســند بنیادین در آموزش و پرورش به پایه دهم رســیده و پایه 
دهم در نظام جدید براى اولین بار در کشــور اجرایى مى شود گفت: در 
آموزش و پرورش امسال قریب 180 عنوان کتاب جدیدالتألیف چاپ شده 
و در استان توزیع شد و برنامه ریزى کرده بودیم که قبل از شروع سال 
تحصیلى، این کتاب هاى درسى در تمام مقاطع در اختیار دانش آموزان 
قرار گیرد و بدینسان به نظر مى رسد آموزش و پرورش، سال سختى را 

پیش رو داشته باشد.
قائدیها افزود: ما افتخار داریم که تا مهرماه سال جارى در استان اصفهان 
شاهد افتتاح 46 مدرسه جدید با 305 کالس درس بودیم و بالغ بر 47 
هزار و 694 مترمربع به فضاهاى آموزشى استان اضافه خواهد شد که 
جا دارد از خّیرین مدرسه ساز استان تشکر کنم که 70 درصد هزینه ها را 
پرداخت کرده اند و 30 درصد بقیه از محل درآمدهاى استان تأمین شد. 
مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان مى گوید: از ابتداى دولت 
تدبیر و امید تاکنون، آموزش و پرورش استان اصفهان 19 پژوهش سرا 
تأسیس کرده که از این میزان فقط 9 پژوهش سراى آن در هفته دولت 
امسال افتتاح شد که با احتســاب 20 پژوهش سراى آموزش و پرورش 
که در دولت قبلى راه اندازى شده بود ، تعداد پژوهش سراها امروز به 39 

پژوهش سرا مى رسد.
قائدیها سپس به تشریح اجراى پروژه مهر با عنوان «زیباترین بهار، بهار 
تعلیم و تربیت است» پرداخت و گفت: بازگشایى مدارس فرصت مناسبى 
براى فراگیرى تعلیم، تربیت، بصیرت و... دانش آموزان بوده و پروژه مهر، 
نماد مدیریت است. وى فراهم کردن زمینه مناسب بازگشایى مدارس 
را از اهداف اجراى پروژه مهر خواند و گفت: پــروژه مهر از 15 تیر آغاز 

شده و تا 15 مهر ماه اجرا مى شود و براى مدیریت این پروژه، شورایى 
متشکل از 19 عضو تشکیل شده و پنج کارگروه تعمیر و تجهیز مدارس، 
ســازماندهى، نظارت و ارزیابى، توجیه، تبلیغ و اطالع رســانى و تأیید 
صالحیت معلمان و کارکنان براى این پروژه که ریاست آن با مدیرکل 

آموزش و پرورش استان است تعریف گردیده است. 
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان مى گوید: شوراى پروژه مهر 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان از 12 خرداد ماه سال جارى و عمًال 
زودتر از موعد مقرر، تشکیل شــد و کلید خورد و تاکنون نیز مصوبات 

خوبى هم داشته است.
وى با بیان اینکه پروژه مهر، در اولین جلسه شوراى آموزش و پرورش 
در دســتور کار قرار گرفت و به اطالع اســتاندار نیز رسید گفت: ابالغ 
دستورالعمل پروژه مهر و بازگشایى مدارس به فرمانداران و بخشداران 
از سوى استاندار، همکارى دستگاه هاى مختلف در بازگشایى مدارس، 
تشکیل شوراى آموزش و پرورش در شهرستان ها با مسئولیت فرماندار، 
برگزارى جلسه با رؤســاى 41 گانه آموزش و پرورش در سطح استان، 
معرفى رابط از سوى نواحى آموزش و پرورش براى اجراى پروژه مهر، 
ارزیابى اجراى پروژه مهر در شهرستان ها از سوى کارگروه ارزیابى، ابالغ 
دستورالعمل کارگروه تعمیر و تجهیز مدارس به ادارات، برگزارى جلسات 
توجیهى رؤســاى مدارس و... از مصوبات و اقدامات انجام شده براى 
اجراى پروژه مهر مى باشد. این در حالى است که به کلیه ادارات آموزش 
و پرورش اســتان براى اجراى پروژه مهر، یک میلیارد و 200 میلیون 
تومان اعتبار براى تعمیر و تجهیز داده شد. عالوه بر این نیز براى درس 

کار و فناورى پایه ششم هم کامپیوتر، لپ تاپ، ِسرِور و... توزیع شد. 
قائدیها از برگزارى جلســاتى با مدیران، اولیا و... در آستانه شروع سال 
تحصیلى در استان خبر داد و گفت: امسال اولین سال استقرار پایه دهم 
و هدایت تحصیلى بود که در این راستا ما جلساتى را با مدیران، معلمان، 
اولیا و... برگزار کردیم و علیرغم اینکه هدایت تحصیلى در سطح کشور 
با چالش هایى مواجه بود اما در اســتان اصفهان با اقداماتى که صورت 
گرفت هدایت تحصیلى با کمترین آســیب اجرا شد و با مذاکراتى که با 
مسئوالن وزارت آموزش و پرورش داشــتیم و خوشبختانه بحث خرید 

خدمت آموزش و پرورش استان از مؤسسات غیردولتى، ابالغ و اجرایى 
شده و در نتیجه در سال تحصیلى جدید، با کمبود معلم مواجه نخواهیم 

بود. 
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در 2/5 سال گذشته، 
سیستم ایمن سازى وسایل سرمایشى و گرمایشى مدارس از 30 درصد 

به 80 درصد از طریق پکیج و یا موتورخانه مرکزى رسید.
قائدیها افزود: باتوجه به اینکه آموزش و پرورش وظیفه تدریس و تعلیم 
حتى یک فرد واجدالتعلیم را دارد ما در استان 200 مدرسه داریم که زیر 
10 نفر دانش آموز دارند که به تحصیل در این مدارس مشغولند یعنى در 
این مدارس از یک دانش آموز تا 10 دانش آموز، تحصیل مى کنند. این 
در حالى است که میانگین سرانه هزینه تحصیل هر دانش آموز حداقل از 
یک میلیون و 700 هزار تومان تا 11 میلیون تومان براى دانش آموزان 
داراى شرایط ویژه و خاص است. وى در پاسخ به سئوالى مبنى بر دریافت 
هزینه از اولیا در مدارس دولتى هم گفت: براســاس قانون، نباید هیچ 
هزینه اى از دانش آموزان در مدارس دولتى دریافت شود و ما نیز به هیچ 

عنوان راضى به دریافت پول اجبارى از والدین نیستیم. 
قائدیها در ادامه اظهار داشت: آموزش و پرورش دستگاه سرمایه گذارى 
است که خروجى هاى بسیار مناســبى دارد و باید در هر نوبت پرداخت 
سرانه به آموزش و پرورش استان، 30 میلیارد تومان و در مجموع طى 
چهار نوبت در سال 120 میلیارد تومان ســرانه پرداخت شود ولى هم 

اکنون این میزان در طول سال حدود دو میلیارد تومان است. 
وى با بیان اینکه آموزش و پرورش نظارت هاى الزم را بر مدارس دارد 
گفت: درد و ناله زیاد است و مدارس هم هزینه دارند ولى ما برخوردهاى 
الزم را با خاطیان انجام داده و مى دهیم،به گونه اى که امسال براى اولین 
بار ما در آموزش و پرورش استان اصفهان لغو ابالغ مدیران بخاطر دریافت 
هزینه اجبارى از دانش آموزان را داشتیم و همینطور براى اولین بار پرونده 
17 مدیر متخلف به دادگاه تخلفات ادارى ارجاع شد و 350 مورد تذکر کتبى 

با درج در پرونده داشتیم که همه اینها نشان از نظارت بر مدارس دارد. 
      

      ادامه  در صفحه بعد

            روز اول مدرسه                                                                                 

ساسان اکبرزاده

استقبال 860 هزار دانش آموز اصفهانى
 از سال تحصیلى جدید
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       جشن شکوفه ها                                                                                 

    آماده سازى فضاهاى آموزشى و تعمیر و تجهیز مدارس                      

پروژه مهر 95 یکى از مهمترین موضوعاتى است که معاونت آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان، مسئوالن 
و کارشناسان مربوطه هر سال با شروع سال تحصیلى اقدام به اجراى بخش هاى مختلف این پروژه مى نمایند. در همین 
راستا گفتگویى با رحیم محمدى معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان انجام شده است که 

در ذیل به آن مى پردازیم.

جناب آقاى محمدى لطفاً به فلسفه وجودى اجراى پروژه مهر 95 در سال تحصیلى جدید 
اشاره بفرمایید.

بدون شک یکى از نقاط عطف تعلیم و تربیت از نظر زمانى و مکانى، روز اول مهر زمان بازگشایى مدارس است که در طول 
یکسال آموزشى باید به این مبحث مهم توجه کرد به طورى که مى توان ارتقا، تغییر و تحول را در روز اول مهر به خوبى 
احساس کرد. به جهت اهمیت این بحث، وزارت آموزش و پرورش از سال هاى گذشته براى اینکه این اتفاق به بهترین 
شکل ممکن رخ دهد و عوامل تأثیرگذار به منظور برگزارى مراسم باشکوه اول مهر انجام شود، اقدام به تعریف پروژه مهر 

نمود که با یکسرى اهداف و برنامه هایى همراه شد.

 هدف اصلى از اجراى این پروژه چیست؟
پروژه مهر، نماد برنامه ریزى، هماهنگى، مدیریت و اثربخشى کلیه فعالیت ها در زمان بازگشایى مدارس است که از نظر 
ساختارى نیز در وزارت آموزش و پرورش ستاد مربوطه تعریف شد که در این راستا دبیرخانه پروژه مهر وزارت آموزش و 
پرورش زیر نظر معاونت آموزش متوسطه وزارتخانه به عنوان رئیس ستاد پروژه مهر کشور مشخص و تعریف شد و این 
ستاد نیز در استان ها تعریف شد که مدیر کل آموزش و پرورش به عنوان رئیس این ستاد تعریف شد. همچنین براى این 
ستاد، پنج کارگروه مشخص گردید که متولى هر کارگروه یکى از معاونان و مسئوالن بخش هاى مختلف اداره کل آموزش 

و پرورش استان هستند. 

 چه وظایفى براى ستاد مذکور مشخص شده است؟
این ستادى است براى هماهنگ کردن، سرعت بخشیدن و مدیریت بهتر فعالیت ها در جهت اینکه با به صدا درآمدن زنگ 
اول مهر، مسئوالن مدارس از همان روز اول بدون هیچ وقفه اى کار خود را در جهت تعلیم و تربیت دانش آموزان انجام 
دهند. نکته مهم در این فرآیند، ارزیابى از این فعالیت هاست که در سطح وزارتخانه، استان و منطقه انجام مى شود و نتایج 

آن کمک مى کند که اعتبار برنامه هایى که براى این پروژه تدوین مى شود به خوبى محقق شود. 

 این ارزیابى ها براساس چه اصول و شاخص هایى انجام مى شود؟
این ارزیابى ها براساس شاخص هایى که بیشترین تأثیر را در بهتر انجام شدن فعالیت ها در راستاى بازگشایى مدارس دارد، 
احصا مى شود، سپس اعتبارسنجى و متناسب با درجه اهمیت آنها امتیازبندى و در مرحله بعد نیز ارزیابى از حوزه هاى مربوط 
به این پروژه و فعالیت هاى مربوطه انجام مى شود. گفتنى است که عملکرد استان ها در وزارتخانه نیز مورد ارزیابى قرار 
گرفته مى شوند و هر ساله در پایان شهریورماه یک گروه متخصص در استان ها حضور پیدا مى کنند و براساس فرم هاى 

امتیازبندى و شاخص ها، بعد از ارزیابى استان ها اقدام به رتبه بندى آنها مى کنند.
 

آیا در پروژه مهر ســال تحصیلــى جدید، برنامه ویــژه و متفاوت ترى نســبت به 
سال هاى گذشته در نظر دارید؟

یکى از ویژگى هایى که هر ســال این پــروژه دارد، وجود ابتکارات و خالقیت هایى اســت که در ایــن پروژه انجام 
مى دهیم. به طورى که هر سال براساس مشــورت هایى که در ستاد پروژه مهر مى شــود، در سطح استان اقدامات
 نوآورانه اى مدنظر قرار گرفته مى شود و امسال موضوع ارزیابى ها به شکل گسترده ترى صورت مى گیرد این در حالى 
است که در سال هاى گذشته در بحث مستندسازى کارهاى ویژه اى انجام شد. از دیگر اقداماتى که براى سال جارى انجام 
مى شود این است که سعى کردیم با راه اندازى کارناوال هاى استقبال از سال تحصیلى، روز اول مهر متفاوتى را در فضاى 

شهرها و مناطق خود ایجاد کنیم.

آیا در اجراى این پروژه، نهادها و سازمان هاى اجرایى استان با آموزش و پرورش همکارى 
الزم را داشته اند؟

یکى از ویژگى هاى پروژه مهر این اســت که بتوانیــم از تمام امکانــات و فرصت هایى که در مناطق و اســتان ها 
است اســتفاده کنیم به خصوص فرصت شــوراى آموزش و پرورش اســتان و مناطق که رئیس شــوراى آموزش 
و پرورش اســتان، اســتاندار و رئیس شــوراى آموزش و پرورش مناطق، فرمانداران هســتند. در همین راســتا از 
دو سال گذشــته وزارت کشور بخشــنامه اى به نام ســتاد اســتقبال از مهرماه ارائه داد که اســتانداران و مسئوالن 
دســتگاه هــاى اجرایــى را مکلــف کــرد بــراى بازگشــایى مطلــوب و شایســته مــدارس در روز اول مهر،
 برنامه هاى ویژه اى داشــته باشند، به خصوص اســتفاده از امکانات و پتانســیل هاى موجود در شهردارى ها و سایر 

دستگاه هاى اجرایى.

امسال زنگ بازگشایى مدارس به چه صورت برگزار شد؟
 بنا بر دستور ستاد پروژه مهر وزارتخانه، با توجه به استقرار پایه دهم و اهمیتى که هنرستان هاى فنى و حرفه اى و کاردانش 
در استقرار پایه دهم دارند، این تصمیم گرفته شد که براى بازگشایى زنگ مدارس در همه مناطق و نواحى استان یک 
هنرستان انتخاب شود و هنرستان فضیلى خیرساز منحصر به فرد در شهر اصفهان واقع در ناحیه 3 اصفهان را براى انجام 
این امر مهم در نظر گرفتند. همچنین ناگفته نماند که امسال نیز زنگ شکوفه ها در شهرستان کاشان با حضور معاون وزیر 

و مقامات استان به صدا در آمد. 
لطفاً به تعدادى از فعالیت هاى شاخص انجام شده از سوى معاونت آموزش ابتدایى اداره 

کل اشاره بفرمایید.
یکى از اقداماتى که در ر اســتاى اجراى طرح پروژه مهر انجام شده، توسعه و تجهیز 9 پژوهش سراى جدید در مناطق 
کمتربرخوردار استان اســت که در مجموع 39 پژوهش ســراى دانش آموزى پوشــش 99 درصدى نیازهاى دانش 
آموزان را انجام مى دهند. همچنین براى اولین بار حدود 1300 معلم را از طریق دانشگاه فرهنگیان، در همه دوره هاى 
تحصیلى به همراه حدود 230 هزار نفر از معلمان که از طریق ماده 28 جذب آموزش و پرورش شــده اند را در مناطق 
سازماندهى کرده ایم. همچنین تاکنون یک میلیارد تومان از اعتبارات داخلى استان در مناطق و نواحى به منظور تعمیر 
و بازســازى مدارس اختصاص داده شده است. ناگفته نماند که اســتقرار پایه دهم در نظام آموزشى، یکى از مهمترین

 برنامه هاى آموزش و پرورش بوده که در این راستا 120 عنوان کتاب جدید چاپ و توزیع شده است. 

در گفتگو با معاون آموزش متوسطه
 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان مطرح شد:

اختصاص یک میلیارد تومان
 از اعتبارات داخلى استان

 به منظور تعمیر و بازسازى مدارس

 ... ادامه از صفحه قبل

مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان به افتخارات کســب شده 
کشورى و استانى هم اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش استان اصفهان 
بخاطر همکارى هاى صادقانه و مؤثر با دستگاه هاى اجرایى استان، در 
تابستان امسال از سوى پنج دستگاه دولتى؛ شوراى هماهنگى مبارزه با 
مواد مخدر رتبه اول، شوراى پیشــگیرى از جرم دستگاه برتر، اداره کل 
محیط زیســت رتبه اول، در اعزام دانش آموزان به اردوهاى راهیان نور 
رتبه اول کشور، و استاندارى اصفهان در پاسخگویى به شکایات مراجعین 

رتبه عالى را به خود اختصاص داده است که قدردانى هم شد.
همچنین آموزش و پرورش اســتان اصفهان رتبــه اول توزیع متوازن 
رشته ها را داشته و در  42 درصد پوشــش فنى و حرفه اى و... در سطح 
کشــور برتر بود. این در حالى اســت که از 15 تیم دانش آموزى که در 
تابستان سال جارى فعالیت داشتند 12 تیم موفق به کسب رتبه هاى اول 
تا سوم شدند. همچنین آموزش و پرورش استان اصفهان توانست رتبه 

اول ایده هاى برتر و پژوهش در سطح کشور را به دست آورد. 
قائدیها اضافه کرد: آموزش و پرورش استان اصفهان سال گذشته، رتبه 
سوم جشــنواره نوجوان خوارزمى را به دست آورده بود که این جشنواره 
امسال با شرکت 339 هزار دانش آموز انجام شــد و اصفهان رتبه دوم 

را کسب کرد. مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان مى گوید: با 
تأسیس و راه اندازى اداره آموزش و پرورش در فوالدشهر، که از مهرماه 
سال جارى مستقل شد تعداد مناطق آموزش و پرورش در استان به 41 

منطقه مى رسد. 
***

معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان نیز 
در خصوص سنجش کودکان پیش دبستانى گزارشى ارائه داد و گفت: 
باتوجه به اینکه امسال، اولین سال سنجش کودکان پیش دبستانى بود 
پیش بینى کرده بودیم 78 هزار کودك پیش دبســتانى در سامانه سناد 

ثبت نام کنند. 
شهین جوانى با بیان اینکه سنجش پیش دبستانى در 11 منطقه و نواحى 
استان عملیاتى مى شود افزود: هدف از سنجش کودکان پیش دبستانى، 
مداخله بهنگام در تشــخیص و درمان انواع بیمارى ها بوده که از هفته 
اول مهرماه آغاز مى شود و ما ســعى داریم تا مشکالت بینایى، جسمى 
حرکتى، رفتارهاى هیجانى و... را شناسایى کنیم و به متخصصان ذیربط 
ارجاع دهیم تا این کودکان پس از یکسال، آماده ورود به دبستان شوند. 

وى ادامه داد: فقط نوآموزانى مورد سنجش قرار مى گیرند که در سامانه 
ســناد در آموزش و پرورش ثبت نام کرده باشند. البته این طرح در سال 
گذشته به صورت آزمایشى در اصفهان انجام شد و امروز کشورى شده 

است. 
جوانى گفت: در سامانه سناد در سطح اســتان اصفهان 12 هزار و 422 
کودك شش تا 11 سال که جا مانده از تحصیل بودند شناسایى شدند و در 
تابستان سال جارى 93 نفر ثبت نام کردند که امید است با همکارى همه 
دستگاه ها، بتوانیم دانش آموزان جامانده از تحصیل را شناسایى کرده و 

مسیر ادامه تحصیل را برایشان فراهم سازیم.
***

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان اصفهان هم از تحصیل 
45 هزار اتباع مجاز و پنج هزار اتباع غیرمجاز در اســتان اصفهان خبر 
داد و گفت: یکــى از فعالیت هاى آموزش و پرورش اســتان، تحصیل 
45 هزار اتباع مجاز و پنج هزار اتباع غیرمجــاز که 98/5 درصد آنان را 
افغانستانى ها تشــکیل مى دهند بود که معادل 7 درصد جمعیت دانش 

آموزان استان هستند. 
رحیم محمدى گفت: برنامه ریزى شده بود همزمان با بازگشایى مدارس، 
کارناوال هایى با مدیریت ســازمان دانش آموزى در مناطق و نواحى در 

سطح شهر به راه افتد. 
وى ادامه داد: در ســند بنیادین تحول، تغییرات محتواى دروس اصلى 
عالوه بر دروس عمومى و دروسى با دیگر کارکردها تعریف شده است. 

وى یکــى از مهمترین وظایف آموزش و پــرورش را هدایت تحصیلى 
دانش آموزان دانست و گفت: در اجراى هدایت تحصیلى البته مشکالتى 
بود اما ما در اســتان اصفهان با عملکردى مناسب، 61 هزار دانش آموز 
را سازماندهى کردیم و توانستیم تا حدودى رضایت والدین و خانواده ها 

را فراهم آوریم. 
محمدى اظهار امیدوارى کرد دانش آموزان در دستیابى به اهداف خود با 

هدایت تحصیلى، موفق باشند.
***

معاون پژوهش و برنامه ریزى آموزش و پرورش اســتان اصفهان هم 
با بیان اینکه ما به شدت با کمبود نیروى انســانى مواجه هستیم گفت: 
امسال 10 هزار نفر از دانشگاه فرهنگیان که فارغ التحصیل شده اند در 
سطح کشور پذیرش مى شوند که سهم استان حدود 500 نفر است و این 

میزان کافى نیست. 
اکبر پناهى از برگزارى دوره ضمن خدمت در تابستان سال جارى خبر داد 
و گفت: باتوجه به اینکه کتاب هاى پایه دهم تغییر کرده، باید دوره هایى 
برگزار مى شد که بیش از 60 درصد در تابستان و بقیه طى ماه هاى مهر 

و آبان اجرایى مى شود. 
***

معاون ســوادآموزى آموزش و پرورش استان اصفهان هم گفت: استان 
اصفهان با 96/8 درصد افراد باسواد، سومین استان کشور بوده و در این 

استان 93 درصد زنان و 96 درصد مردان باسواد هستند.
بهمن امید قائمى افزود: براى سوادآموزى 246 کودك کار برنامه ریزى 

شده و 9 مرکز یادگیرى محلى راه اندازى شده است.
وى افزود: امسال 200 نفر در دوره هاى مهارت هاى آشنایى با کامپیوتر، 

آموزش هاى الزم را گذراندند.
معاون ســوادآموزى آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در مهرماه 

سال جارى، یادواره شهداى سوادآموز را در اصفهان برگزار مى کنیم.
***

معاون پرورشى و فرهنگى آموزش و پرورش استان اصفهان نیز از اقامه 
نماز جماعت در مدارس استان از آغاز ســال تحصیلى خبر داد و گفت: 
اقامه نماز جماعت در طول سال در مدارس، از محورهاى فعالیت ماست. 
محمدجواد احمدى افزود: همزمان با بازگشــایى مدارس که مصادف با 
هفته دفاع مقدس است برنامه ریزى هاى الزم براى حضور راویان جنگ 
در مدارس مهیا شده تا دانش آموزان بیش از پیش با ترویج فرهنگ ایثار 

و شهادت آشنا شوند. 
وى از اعزام دانش آموزان دوره متوسطه به اردوهاى راهیان نور به مناطق 
عملیاتى خبر داد و گفت: سال گذشــته 24 هزار و 500 دانش آموز دوره 
متوسطه به مناطق عملیاتى اعزام شدند که پیش بینى مى شود این تعداد، 

امسال افزایش یابد. 
احمدى گفت: در فعالیت هاى پرورشــى هم تربیت چند ساحتى مدنظر 
اســت و ما انســان را تک بعدى نمى خواهیم بلکه تربیت یک ساحت، 
اعتقادات دینى یک ساحت، علم، تربیت اجتماعى، با هم زیستن و... نیز 

از دیگر ساحت هاست. 
معاون پرورشى و فرهنگى آموزش و پرورش استان اصفهان از راه اندازى 
کرسى هاى آزاداندیشــى با همراهى دانش آموزان در مدارس گفت و 
اینکه زمینه رشــادت در گفتگو باید براى دانش آموزان مهیا و به آنان 

تزریق و تقویت شود.
***

معاون تربیت بدنى و تندرستى آموزش و پرورش استان اصفهان نیز به 
برنامه هاى مختلف براى سالمت روح و جسم دانش آموزان اشاره کرد و 
گفت: تربیت بدنى از اولویت کالس هاى ماست که در کنار آنها المپیاد و 

مسابقات برگزار خواهد شد. 
عبدالرضا رئیسى با بیان اینکه سال گذشته در المپیاد دروس مدرسه اى 
300 هزار دانش آموز شرکت کرده بودند اظهار امیدوارى کرد امسال تعداد 

بیشترى در سومین المپیاد دروس مدرسه اى شرکت کنند. 
وى گفت: در سال جارى، نرمش صبحگاهى در مدارس برگزار خواهد شد 
و ما در اداره مراقبت در آسیب هاى اجتماعى نیز طرح هایى براى دانش 
آموزان، والدین و کارکنان داریم. همچنین اداره سالمت ما نیز آموزش 
طرح بهداشت دهان و دندان را با معاینه کلیه دانش آموزان مدنظر دارد. 
رئیسى افزود: سفیران سالمت نیز آموزش هاى الزم را به دانش آموزان 

مى دهند تا آنها نکات سالمتى را مدنظر داشته باشند.

,,

آموزش و پرورش استان اصفهان 
رتبه اول توزیع متوازن رشته ها را 
داشته و در  42 درصد پوشش فنى 
و حرفه اى و... در سطح کشور برتر 
بود. این در حالى است که از 15 
تیم دانش آموزى که در تابستان 
سال جارى فعالیت داشتند 12 

تیم موفق به کسب رتبه هاى اول 
تا سوم شدند. همچنین آموزش و 
پرورش استان اصفهان توانست 

رتبه اول ایده هاى برتر و پژوهش 
در سطح کشور را به دست آورد
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جام نیوز: بوش پس از مراسم شــنبه گذشته، 
عکس خود را  درسایت اجتماعى اش منتشر کرده 
و زیر آن از اوباما بخاطر گرفتن عکس تشکر کرد.

در مراســم افتتاحیه موزه ملى تاریخ و فرهنگ 
آفریقایى تباران آمریکایى، «بــاراك اوباما» از 

«جورج بوش» عکس انداخت.
جورج بوش 70 ساله که در مراسم افتتاحیه این 
موزه شرکت کرده بود در گرفتن سلفى از خود و 
خانم همراهش با شکست روبه رو شد اما از اینکه 
از رئیس جمهورى کنونى آمریکا کمک بخواهد 

ابایى نداشت.
 در ویدئویى منتشر شده در سایت هاى اجتماعى، 
جورج بوش را مى بینیم که پس از شکســت در 
گرفتن عکس «ِســلفى» به شــانه باراك اوباما 
زده و از رئیس جمهورى کنونــى مى خواهد تا 
عکســى از او و همراهش بگیرد. آقــاى اوباما 
هــم پــس از گرفتــن تلفــن همــراه بوش 
دقیقــه اى را صرف تنظیم کادر کــرده و از آنها 

عکس مى گیرد.
جورج بوش که در ســال 2003 قانونى را امضا 
کرد که اجازه ســاخت این موزه در آن درج شده، 
در مراســم روز شــنبه، مهمان افتخارى بوده و 

سخنانى نیز ایراد کرد.

وقتى اوباما به 
درخواست بوش 

عکاس شد 

مهر: دولت توکیو در ادامه تثبیت جایگاه بین المللى و منطقه اى خود، 
توافق تأمین مایحتاج و خدمات رسانى متقابل با آمریکا را به روز رسانى 

کرد.
ژاپن با استناد به قانون امنیتى جدیدى که از اوایل سال جارى میالدى 
(2016) به مرحله اجرا درآورد، توافق تأمین مایحتاج و خدمات رسانى 
متقابل (ACSA) با آمریکا را با هدف تأمین هرچه بیشــتر تجهیزات 

نظامى، بازبینى و اصالح کرد.
ناگفته نماند که دولت توکیو در ماه میالدى مارچ دو قانون را از تصویب 
گذراند که به تقویت مشارکت ژاپن در دفاع جمعى کمک کرده و به تبع 

آن حضور در جنگ هاى فرا سرزمینى را مجاز مى داند.
پیش تر، ژاپن با توســل به ACSA در امورى مثل ســوخت رسانى، 
تأمین غذا، ارائه خدمات لجســتیکى و دیگر تجهیــزات متعارف به 

هنگام رزمایش هاى مشــترك، عملیات هاى صلحبانى سازمان ملل و 
عملیات هاى تجسس و شناسایى بین المللى با آمریکا همکارى داشت اما 
با اصالحى که اخیراً در این قانون صورت گرفته است، همکارى احتمالى 
توکیو- واشنگتن از این فراتر رفته و به عنوان مثال تأمین سالح براى ژاپن 

در صورتى که امنیت آن به مخاطره بیافتد را نیز شامل مى شود.
اما «فومیو کیشیدا» وزیر امور خارجه ژاپن به هنگام حضور در مراسم 
امضاى این توافق به روز رسانى شده تنها به گفتن این مطلب که تغییر 
ایجاد شده به بهبود همکارى هاى لجستیک بین دو کشور کمک مى 

کند، بسنده کرد.
 با این حال، به باور بسیارى از کارشناسان، قصد ژاپن از تغییرات مورد 
استقبال آمریکا، افزایش توانمندى هاى خود در سطح آسیا- پاسیفک 

با هدف به چالش کشیدن کشورهایى مثل چین و کره شمالى است.

آریا: وزیر سابق خزانه داري انگلیس، با انتقاد از عملکرد رئیس بانک مرکزي 
این کشور به ویژه پس از «برگزیت» خواستار کناره گیري وي شد.

«نایجل السون» وزیر سابق خزانه داري انگلیس ضمن انتقاد از سیاست 
هاي اقتصادي «مارك کارنی» رئیس باك مرکزي و دخالت هاي وي در 
امور سیاسی گفت: هیچکدام از رؤساي گذشته بانک مرکزي انگلیس مانند 
کارنی به ویژه افتضاحی که وي در جریان همه پرسی 23 ژوئن 2016 به 

راه انداخت، رفتار نکرده اند.
وزیر سابق خزانه داري انگلیس، در ادامه افزود : کارنی دوباره تالش کرده 
است تا اظهارات پیشــین اش را درباره آثار منفی برگزیت مطرح و معتبر 

جلوه دهد.
مارك کارنی رئیس بانک مرکزي انگلیس پیش از برگزاري همه پرسی 
23 ژوئن گفته بود، که در صورت برگزیت احتمال رکود اقتصادي بسیار 
زیاد است. اعضاي کمیته سیاست هاي پولی بانک مرکزي انگلیس، نیز به 
ریاست کارنی در نشست مى 2015 هشدار دادند که در صورت برگزیت، 
باید تدابیر الزم را براي جلوگیري از کاهش رشد اقتصادي، افزایش تورم و 

کاهش ارزش پوند صورت دهند.
در گزارش این کمیته آمده است در صورتی که ابهامات پیرامون مناسبات 
تجاري با انگلیس افزایش یابد، ممکن است ارزش پوند به شدت کاهش 
یابد عالوه بر آن سرمایه گذاري در عرصه تجاري به تأخیر افتاده و بیکاري 

افزایش یابد.

مشرق: پیرشدن جمعیت یکى از دغدغه هاى اصلى اغلب 
کشورهاى جهان بوده به طورى که از آن به عنوان بحرانى 

بزرگ یاد مى شود.
این پدیده زمانى شــکلى جدى تر به خــود مى گیرد که با 
بررسى نرخ تولد نوزادان و جمعیت در دنیا متوجه مى شویم 
که میزان نرخ زاد و ولد بر خالف نرخ پیرى در حال کاهش 
بوده و کلیه کشورهاى جهان طى چند سال آینده با بحران 

جمعیت روبه رو خواهند بود.
شناخت آینده از این منظر باعث شــده تا اکثر کشورهاى 
جهان براى مقابله با این بحران با توســل به مشوق هاى 
دولتى در جهت باال بردن نرخ زاد و ولد در کشورهایشــان 

گام بردارند.
با بررسى  مشــوق هاى گوناگون دولتى در کانادا از جمله 
مدت زمان مرخصى زایمان که طى یک دهه گذشــته از 
ده هفته به 35 هفته و ســپس به یکســال افزایش داشته 
نشان از توجه دولتمردان این کشور به موضوع مهم بحران 

جمعیت دارد.
«آنجال» یکى از مادران کانادایى در رابطه با مشــکالتى 
که فرزندآورى در این کشــور بــراى خانواده ها به همراه 
داشــت، مى گوید: «قانون قدیم، مطابقتى بــا نیاز مردم 
نداشت؛ خانواده هایى که صاحب فرزند مى شدند دائم نگران 
نگهدارى و مخارج فرزندانشــان بودند اما باتغییر قوانین، 

قدرى از دغدغه والدین کاسته شده است.»
در کشــور کانادا هم اینــک زوج هایى کــه صاحب فرزند 
مى شــوند مى توانند بدون اینکه دغدغه از دســت دادن 
کارشان را داشته باشند به مدت یکسال از مرخصى زایمان 
اســتفاده کنند و نکته قابل توجه در این میان این است که 
این مرخصى زایمان مى تواند با توافــق زوجین بین پدر و 

مادر تقسیم شود.
به زعم کارشناسان کانادایى بى توجهى به بحران کاهش 
نرخ زاد و ولــد و افزایش نرخ پیرى مى تواند خســارات و 
زیان هاى جبران ناپذیرى را در دهه هاى آینده  متوجه این 

کشور کند.
جمعیت کانادا در مقایسه با 50 ســال گذشته دو برابر شده 

است . جمعیت کانادا در سال 2012 به 33 میلیون نفر رسید 
جمعیت کانادا در فاصله ســال هــاى 2006 تا 2011 پنج 
میلیون و 900هزارنفر افزایش داشــته است و در این میان 

مهاجرت اولین عامل رشد جمعیت کاناداست.
در ســال 2000 کانادا شاهد افزایش چشــمگیر مرخص 
زایمان از ده هفته بــه 35 هفته بود ایــن مدت مرخصى 
مى تواند با توافق پدر و مادر بین آنها تقسیم شود همه این 
برنامه ها براى این اســت که زوج ها بدون نگرانى از قطع 
شدن حقوق یا احتمال از دست دادن شغلشان بتوانند به بچه 

دار شدن فکر کنند.
در ایالت «کبک»  در کانادا افرادى که صاحب فرزند سوم 
مى شوند از هدایاى باالیى برخوردار مى شوند براى فرزند 
اول 500 دالر(معادل یک میلیون و 750 تومان) فرزند دوم 
هزار دالر(معادل ســه میلیــون و 500هزارتومان) و براى 
فرزند سوم، هفت هزار و500 دالر(معادل 26 میلیون تومان) 
افزایش پیدا مى کند اینها نمونه هایى از سیاست هاى دولت 
کبک در سال 2003 میالدى بوده است البته این بسته ها 
تنها شامل تشویق هاى ملى نمى شود بلکه شامل تسهیالت 

آموزشى و رفاهى کودکان هم مى شود.
امــروز، دولت کانــادا در قالب طــرح CCTB که طرحى 
حمایت کننــده از کــودکان اســت عالوه  بــر پیش بینى 
مزایاى مالیاتى بــراى خانواده ها به ازاى فرزند نخســت 
290 دالر(حدود یک میلیون تومان) و براى فرزندان دوم، 
سوم و چهارم هر کدام 270 دالر(حدود 950 هزار تومان) 

کمک هزینه به شکل ماهیانه مى پردازد.
تشویق به افزایش جمعیت در کانادا در حالى مطرح مى شود 
که  به زعم برخى کارشناســان امور جمعیتى این کشور در 
حال حاضر ظرفیت پذیرش صد میلیون شهروند را داراست.
آنچه از بررسى مشوق هاى الزم براى افزایش جمعیت در 
چند کشور به دست آمده اســتفاده از حمایت دولتى و بستر 
ســازى مناســب و همچنین اطمینان دادن به مردم براى 
افزایش نسل است به طورى که مسئله اقتصادى در تمامى 
مشوق هاى در کشورهاى گوناگون بیش از موارد دیگر به 

چشم مى خورد.

ایرنا : «شى جین پینگ» رئیس جمهورى و فرمانده کل قواى 
چین با اعالم اینکه واحد موشکى این کشور باید به درك الزم 
نسبت به شــرایط بحرانى منطقه دســت یابد، خواستار ارتقاى 

سطح کیفى این بخش نظامى شد.
 وى این ســخنان را در جریان بازدید از این واحد که یکسال از 
تشکیل آن مى گذرد مطرح کرد و یادآور شد که کشور چین به 

تشکیالت موشکى و راکتى مدرن نیازمند است.
وى با اشاره تلویحى به شرایط بحرانى در مناطق دریاى جنوبى 
و دریاى شــرقى تأکید کرد که نیروى موشکى کشور باید حس 

بحران را درك کرده و بداند در چه موقعیت حساسى قرار دارد.
«شــى» با تأکید بر اینکه این واحد باید تقویت شود، خطاب به 
مسئوالن و دست اندرکاران واحد موشکى کشورش یادآور شد: 
باید کارى کرد تا توان رزمى این واحد با در اختیار گرفتن بهترین 

و پیشرفته ترین راکت ها و موشک ها افزایش یابد.
او با اشــاره به اینکه تقویت قدرت رزمى این واحد آن را به یک 
نیروى بازدارنده راهبردى تبدیل خواهــد کرد، گفت: به همین 

سبب راکت ها و موشک ها باید مدرن شود.
رئیس جمهورى چین وجود واحد موشکى را یکى از راهبردهاى 
بازدارنده کشور توصیف کرد و گفت که این نیرو باید با تهدیدها 

مقابله کند.
وى افزود: چنانچه نیروى موشکى چین قوى تر شود، مى تواند 
یک محیط بســیار امن با قدرت بازدارندگى براى کشور ایجاد 

کرده و امنیت ملى را تحقق بخشد.
به گفته رئیس جمهورى و فرمانده کل قواى چین، امروزه با تغییر 
محیط بین المللى و افزایش بحران ها، نیروهاى موشکى به یک 

قدرت بى بدیل تبدیل شده است.
به گزارش «چاینا دیلى» وى گفت که باالرفتن توان این واحد 
در واقع به قدرتمندتر شــدن چین و همچنین برقرارى توازن و 

ثبات در جهان کمک خواهد کرد.
نیروى موشــکى چین موســوم به «واحد راکــت هاى چین»
 سال گذشــته میالدى به عنوان بخشــى از اصالحات نظامى 
این کشــور براى اولین بار تشــکیل شــد و مورد بهره بردارى

 قرار گرفت.

هدیه 26میلیون تومانى ایالت کبک 
براى تولد فرزند سوم

افزایش انتقادها 
براي کناره گیري رئیس بانک مرکزي انگلیس نیازمندى چین

 به واحدهاى موشکى مدرن 

ارتقاى سطح همکارى هاى لجستیک ژاپن با آمریکا 

خبرآنالین: مناظره هاى انتخاباتى همیشه براى دو حزب 
اصلى آمریکا چالش برانگیز بوده و گاه آراء نامزدها را به شدت 
تحت تأثیر قرار داده است. تارنماى خبرى «سى.بى.سى نیوز» 
کانادا به همین بهانه پنج لحظه تاریخى مناظره هاى انتخاباتى 

آمریکا را به شرح ذیل فهرست کرده است:

مناظره جان.اف.کندى و ریچارد نیکسون/ 
1960 میالدى

برنده انتخابات: جان اف کندى
نخستین مناظره تلویزیونى و رادیویى انتخابات آمریکا در سال 
1960 بین «ریچارد نیکسون» از حزب جمهوریخواه و «جان 
اف کندى» نامزد حزب دموکرات برگزار شد. در شرایطى که 
کندى کامًال آماده بود و در تمام طول مناظره رو به دوربین (و نه 
خبرنگاران) سخن مى گفت، نیکسون دستپاچه و رنگ پریده 
به نظر مى رسید.آنهایى که از رادیو به این مناظره گوش داده 
بودند، نیکســون و آنهایى که از طریق تلویزیون به تماشاى 
مناظره نشسته بودند، کندى را برنده مناظره آن روز دانستند. 

در نهایت هم کندى پیروز انتخابات ریاست جمهورى شد.
نیکسون در انتخابات بعدى در سال 1968 بارها با پیشنهاد 
«هیوبرت هامفرى» رقیب دموکرات خود براى شــرکت در 
یک مناظره زنده تلویزیونى مخالفت کرد و سرانجام موفق به 

کسب کرسى ریاست جمهورى شد.

مناظره جرالد فــورد و جیمى کارتر / 1976 
میالدى

برنده انتخابات: جیمى کارتر
مناظره «جرالد فورد» جمهوریخواه و «جیمى کارتر» دموکرات 
دومین مناظره زنده تاریخ انتخابات ریاست جمهورى آمریکا 
بود. در این مناظره زمانى که یکى از خبرنگاران از فورد درباره 
افزایش نفوذ شوروى در اروپاى شرقى پرسید، او گفت: شوروى 
هیچ نفوذى در اروپاى شرقى ندارد و در دولت من هم هیچگاه 
فرصتى براى آن نخواهد یافت.این اظهــارات در بحبوحه 
جنگ سرد بین شــوروى و آمریکا و در شرایطى ایراد شد که 
کشورهایى مثل لهستان، رومانى، مجارستان همه عضو بلوك 

شرق و متحد شوروى بودند. برخى مى گویند که این اظهارات 
خود زمینه شکست وى را فراهم کرد.

مناظره رونالد ریگان و والتر ماندیل / 1984 
میالدى

پیروز انتخابات:  رونالد ریگان
در رقابت هاى انتخابات ســال 1984 موضوع ســن باالى 
«رونالد ریگان» جمهوریخواه بارها دستمایه انتقاد مخالفان 
قرار گرفت. ریگان 73 ساله در مناظره با «والتر ماندیل» نامزد 
حزب دموکرات، با زیرکى این موضوع را طور دیگرى جلوه 

داد. ریگان گفت که قصد ندارد بحث سنى را در رقابت هاى 
انتخاباتى به میان بیاورد چرا که نمى خواهد از «خامى و جوانى» 

رقیب خود سوءاستفاده کند.

مناظره دن کویل و لوید بنتســن / 1988 
میالدى

پیروز انتخابات : جرج اچ دبلیو بوش
نامزد هاى معاونت ریاست جمهورى آمریکا در سال 1988 در 
یک مناظره زنده انتخاباتى حضور یافتند. «دن کویل» معاون 
«جرج بوش» در آن زمان بارها خود را با جان اف کندى رئیس 

جمهورى کشته شده آمریکا مقایسه کرده بود. «لوید بنتسن» 
معاون نامزد حزب دموکرات زمانى که کویل بار دیگر این ادعا 
را در مناظره انتخاباتى تکرار کــرد، خطاب به رقیب جوانش 
گفت: من بودم که در کنار کندى خدمت کردم. من کندى را 

مى شناختم. سناتور، تو جک کندى نیستى!
این اظهارات با تشویق بلند حضار همراه شد و تاکنون بارها به 
عنوان یک ضرب المثل سیاسى مورد استفاده قرار گرفته است. 
«داگ المتس» از مقام هاى دولــت ریگان چندى پیش در 
همایش سراسرى حزب دموکرات مشابه این اظهارات را براى 

«دونالد ترامپ» به کار برده بود.

مناظره جرج دبلیو بوش(پســر) و ال گور / 
2000 میالدى

پیروز انتخابات: جرج دبلیو بوش
مناظره هاى انتخاباتى نامزدهاى انتخابات سال 2000 آمریکا با 
حواشى بسیارى همراه بود. در سومین مناظره انتخاباتى «جرج 
دبلیو بوش» جمهوریخواه و «ال گور» نامزد حزب دموکرات، 
زمانى که نوبت اظهارات بوش فرا رسید، گور در اقدامى عجیب 
از پشت تریبون خود خارج شــد و به سمت بوش رفت تا او را 
مضطرب سازد. بوش اما با خونســردى سرى تکان داد و به 

اظهارات خود ادامه داد.

5مناظره تاریخى در انتخابات آمریکا
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مزایده
اجراى احکام مدنى شعبه 3 دادگاه حقوقى اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 930486 ج ح/3 له حسن بابا فرزند اسماعیل با وکالت آقاى صمد ورسه اى به نشانى: 
قزوین خ فردوسى نبش خ امیر امجد ساختمان پزشــکان صدف ط 3 واحد 13، علیه: آقاى علیرضا 
نجفى فرزند قدرت اله به نشانى: اصفهان خ امام خمینى خ شــهداى لمجیر بعد از فرهنگسرا. مورد 
مزایده فروش: 1- ششدانگ مشــاع یک باب مغازه مسکونى به پالك ثبتى 452/3469 بخش 16 
ثبت اصفهان به مساحت حدود 75 مترمربع به آدرس اصفهان خ امام خمینى خیابان عطاءالملک فاز 
6 پالك شماره 416 که براساس نظر کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 2/600/000/000 ریال 
ارزیابى گردید. 2- ششدانگ مشاع یک باب منزل مسکونى به پالك ثبتى 8763/15 بخش 3 ثبت 
اصفهان به مساحت 171/95 مترمربع به آدرس اصفهان خ ســروش خ مصلى مقابل ایران خودرو 
و سازمان خدمات موتورى شهردارى کوچه شــاهزاده ابراهیم پالك 3 که براساس نظر کارشناس 
رسمى دادگسترى به مبلغ 3/000/000/000 ریال ارزیابى گردید. 3- 2/5 دانگ مشاع از شش دانگ 
یک باب منزل مسکونى به پالك ثبتى 6472 بخش 2 اصفهان به مساحت حدود 380 مترمربع به 
آدرس اصفهان خ چهارباغ مسجد ســید خ جامى کوى 33 الله پالك 5 که براساس نظر کارشناس 
رسمى دادگسترى به مبلغ 3/600/000/000 ریال ارزیابى گردید. اوصاف ملک طبق نظر کارشناس: 
1- ششدانگ مشــاع یک باب مغازه پالك ثبتى 452/3469 داراى بالکن به مساحت 30 متر مربع 
–ارتفاع مفید 4/45 متر- ارتفاع مفید بالکن 2/5 متر – دهانه مفید حدود 5/30 متر مى باشد. داراى 
گواهى پایان ســاختمان براى 75 مترمربع همکف و 75 مترمربع زیرزمین و 30 مترمربع بالکن مى 
باشد. 2- ششدانگ مشاع یک باب منزل مسکونى پالك ثبتى 8763/15 مساحت ناخالص در سند 
مالکیت 171/95 مترمربع که پس از تعریض گذر مساحت باقیمانده خالص 153 مترمربع مى باشد. 
مساحت اعیانى (زیرزمین و دوطبقه) در مجموع 3 طبقه حدود 310 مترمربع داراى قدمت حدود 24 
سال مى باشد. اسکلت ساختمان فلزى داراى سرویس کاشى و سرامیک و کابینت فلزى و فاقد نما 
مى باشد. مشترکات شامل کنتور برق، کنتور گاز و کنتور آب و سه خط تلفن مى باشد. 3- 2/5 دانگ 
مشاع یک باب منزل مسکونى به پالك ثبتى 6472 به مساحت حدود 380 مترمربع عرصه و 150 
متر اعیانى با مصالح آجرى سقف تیرآهن و آجر ضربى و نماى سیمان سفید و داراى مشترکات آب و 
برق و گاز مى باشد. قدمت بنا حدود 50 سال بود. زمان 95/8/3 از ساعت 9 الى 9:30. مکان: اصفهان 
خ نیکبخت دادگسترى کل اصفهان. ساختمان اجراى احکام حقوقى طبقه چهارم. طالبین خرید مى 
توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا از ملک به نشانى هاى فوق الذکر مراجعه و از 
آن بازدید و با تودیع 10٪ قیمت کارشناسى به شماره حســاب سپرده دادگسترى اصفهان واریز و با 
ارائه فیش مربوطه در مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت، برنده مزایده خواهد بود. 

م الف: 15728 شعبه 3 اجراى احکام دادگاه عمومى حقوقى اصفهان/5/1430
 ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139504002003000615/1شــماره بایگانــى پرونده:9501181/1شــماره 
ابالغیه:139503802003000129بدین وســیله به آقاى غالمرضا مطلبى فرزندمصیب به شماره 
شناسنامه234وکدملى0452150991ســاکن1-اصفهان خیابــان فروغى کوى آســیا پالك34  
2-بازار انقالب سراى درخت سوخته ابالغ مى شــود که وحید مقاره عابد فرزند کریم جهت وصول 
مبلغ1/150/000/000 ریال به اســتناد چک شــماره0919/702285-95/5/20 به عهده بانک 
صادرات شعبه بازارانقالب علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایى به کالسه9501181 در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور،محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده،لذا بنا 
به تقاضاى بســتانکار طبق ماده18آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه روزنامه نصف جهان 
چاپ اصفهان آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ نشــر این آگهى که روز ابالغ 
محسوب مى گردد،نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید،عملیات اجرائى جریان خواهد یافت.م 

الف:19801اسدى رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان7/114
 ابالغ اجراییه

شــماره پرونده:139504002003000616/1شــماره بایگانى پرونــده:9501182/1 شــماره 
ابالغیه:139503802003000130بدین وســیله به آقاى غالمرضا مطلبى فرزندمصیب به شماره 
شناسنامه234وکدملى0452150991ســاکن1-اصفهان خیابــان فروغى کوى آســیا پالك34  
2-بازار انقالب سراى درخت سوخته ابالغ مى شــود که وحید مقاره عابد فرزند کریم جهت وصول 
مبلغ1/180/000/000 ریال به اســتناد چک شــماره0919/702274-95/5/15 به عهده بانک 
صادرات شعبه بازارانقالب علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایى به کالسه9501182 در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور،محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده،لذا بنا 
به تقاضاى بســتانکار طبق ماده18آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه روزنامه نصف جهان 
چاپ اصفهان آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ نشــر این آگهى که روز ابالغ 
محسوب مى گردد،نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت.م 

الف:19802  اسدى رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان7/115
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 950628 خواهان محمد غیابى با وکالت آقــاى محمدامین بصیرى 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجــه به طرفیت آقــاى احمد قاســمى تقدیم نموده  اســت. وقت 
رســیدگی براي روز چهار شــنبه مورخ 95/8/12 ســاعت 8:30 تعیین گردیده اســت. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهــان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی 
مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقــع در اصفهان ابتداي 
خیابان آتشگاه مجتمع شــماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماییــد. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی 
اتـخـــاذ مـی شـــود.  م الف: 19738 شعبه 9 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/7/121
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 678/95 خواهان عبدالرضا یزدان پناه دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 
90/000/000 ریال به طرفیت هژیر خسروى دشت باگردى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي 
روز مورخ 95/8/12 ساعت 3/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـــود.  م الف: 19764 شعبه 24 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/7/122
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 668/95 خواهان عبدالرضا یزدان پناه دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به 
طرفیت سعید رفاهت نیا تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز چهار شنبه مورخ 95/8/12 ساعت 
17:30 عصر تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـــود.  م الف: 19763 شعبه 31 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/7/123
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510106825306570 شــماره پرونده: 9509986825300366 شماره بایگانی 
شعبه: 950464 خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت علیرضا زمانى دادخواستی به طرفیت خواندگان 
رضا نقیان و محمدعلى یوسفى و لیال کوپایى قهجاورستانى به خواسته تأمین خواسته و مطالبه وجه 
چک و مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه اول اتاق 
121 ارجاع و به کالسه 9509986825300366 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/08/09 
و ساعت 11:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 19716 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان/7/124
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 1137/95 خواهان مصطفى حسینى دادخواســتی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت 1- امید پورحسون فرزند مزید با وکالت ســعید عکاف 2- حسین خرسندى 3- اسماعیل 
کریمى فرزند محمد تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي روز یکشنبه مورخ 95/8/16 ساعت 
11/30 صبح تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شوراى حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 19758 شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/125
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 950600 خواهان محســن نصــر اصفهانى با وکالت لیال کیســارى 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت هادى اخوان تقدیم نموده  اســت. وقت رســیدگی براي 
روز سه شــنبه مورخ 95/8/18 ســاعت 8 صبح تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنــى مراتب در جراید 
منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقــع در اصفهان خیابان شــیخ صدوق 
شــمالى چهارراه وکال مجتمع شــوراى حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماییــد. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی 
اتـخـــاذ مـی شـــود.  م الف: 19759 شعبه 5 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/7/126
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 95-1147ش5 خواهان مرتضى صدیقى دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت رحمت محمدى طامه تقدیم نموده وقت رسیدگی براي روز دوشنبه مورخ 95/8/17 ساعت 
11/30 صبح تعیین گردیده است.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان،برابر 
ماده73قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شــمالى-چهارراه وکال مجتمع شوراى حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ تلقی شده 
وتصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهد شد. م الف:19760 شعبه5 حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره 2)/7/127
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 95-30خواهان حمیدشــفیعى باوکالت آقاى ابراهیم رجبى دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مســعود احمدى تقدیم نموده  اســت.وقت رســیدگی براي روز مورخ 
95/8/22ساعت4عصر تعیین گردیده است،باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي 
خواهان برابر ماده73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان آتشــگاه مجتمع شماره2شوراي حل اختالف مراجعه و 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـــاذ مـی شـــود. م الف: 19761 شعبه 25حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان  اصفهان(مجتمع شماره دو)/7/128
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 950623 خواهان یداله جعفرى با وکالت عباس نیکونهاد دادخواستی مبنی 
بر مطالبه چک به طرفیت مجتبى فرقانى- شرکت مهندسى فن آور به مدیریت محمد شریفى تقدیم 
نموده  است. وقت رسیدگی براي روز سه شنبه مورخ 95/9/2 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  م 

الف: 19762 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/7/129
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 1164/95 خواهان علیرضا مشهدى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
1- حسین آشــورى 2- ایمان عموچى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز چهار شنبه مورخ 
95/9/3 ساعت 8/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي 
خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان آتشــگاه مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 19756 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/7/130
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 353/95 ش 51 ح خواهان محمد کشانى دادخواست مبنی بر مطالبه به 
طرفیت رضوان شفیعى دستجردى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز شنبه مورخه 95/8/29 
ساعت 9:30 صبح تعیین گردید با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب 
در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى خ هشت بهشت شرقى بعد از 
چهارراه پیروزى روبه روى مسجد امام على (ع) مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 
شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 19747 شعبه 

51 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/7/131
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 219/95 خواهان فتح اله ذینى زاده دادخواست مبنی بر مطالبه به طرفیت 
حسین محمدى دشتکى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز شنبه مورخه 95/8/29 ساعت 
10/30 تعیین گردید با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه به نشانى خ هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه 
پیروزى روبه روى مسجد امام على (ع) مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه شوراى 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 19748 شعبه 53 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/7/132
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 387/95 خواهان آقاى احمد حســن زاده به وکالت آقاى جواد پوالدى 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقاى حسین محورى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی 
براي روز شنبه مورخه 95/8/29 ساعت 9/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى خ 
هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مسجد امام على (ع) مجتمع شماره 3 شوراى حل 
اختالف اصفهان شعبه شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  
م الف: 19749 شعبه 53 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/7/133

ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالسه 950818ش/11خواهان ابراهیم قرهى قهى دادخواستی مبنی بر مطالبه 
تقدیم نموده  است.وقت رسیدگی براي روز مورخ 95/9/1 ساعت8صبح تعیین گردیده است،با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره2شوراي حل اختالف مراجعه ونسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود. م الف: 19743 شعبه 

11 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/7/134
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 950673 خواهان على محمدى زانیان با وکالت حمید شفیعى دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدعلى تکریان تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 95/9/1 
ساعت 8/30 تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق نبش 4راه وکال مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی 
اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 19744 شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /7/135
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 1188/95 خواهان ابراهیم قرهى قهى دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت 1- زهرا قاسمى 2- مالک ابدالى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز مورخ 95/8/24 
ساعت 8/30 تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 19742 شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/7/136
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 1186/95خواهان ابراهیم قرهى قهى دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت 1-شیدانکوئى2- مالک ابدالى تقدیم نموده وقت رسیدگی براي روز سه شنبه مورخ 95/8/24 
ساعت 9 تعیین گردیده است.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان،برابر 
ماده73قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شــمالى- چهارراه وکال مجتمع شماره2شوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ 
تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهد شد. م الف:19741 شعبه8حقوقى شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/7/137
 مزایده

شماره درخواست: 9510463723500022 شماره پرونده:9009983723200990 شماره بایگانى 
شــعبه:940056 آگهى مزایده اموال غیر منقول این اجراى احکام درنظر دارد در خصوص پرونده 
940056 اجراى احکام حقوقى شعبه دوم اموال مشاع خانم الهه علیرضایى(1دانگ)وآقاى غالمرضا 
اکبرى(5دانگ)را که دســتور فروش آن طــى دادنامــه9209973723200990 مورخ92/6/30 
شعبه دوم دادگاه عمومى مبارکه صادر شده است را به مشــخصات زیر از طریق مزایده بتاریخ روز 
شنبه95/8/1 ساعت10صبح به فروش برساندشرکت کنندگان موظف به پرداخت ده درصد قیمت 
پایه بصورت فى المجلس به حساب سپرده شماره2171290299008 نزد بانک ملى مرکزى مبارکه 
مى باشند و چنان چه برنده مزایده ظرف مهلت30روز مابقى قیمت مورد مزایده را به حساب مذکور 
واریز و قبوض آن را تقدیم این اجرا ننماید و یا از مزایده انصراف دهد ده درصد تودیع شده وى پس 
از کســر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شــد براى بازدید از اموال شرکت کنندگان 
تا پنج روزقبل از مزایده میتوانند به ایــن اجراى احکام مراجعه نمایند/محــل انجام مزایده:اجراى 
احکام حقوقى شعبه دوم دادگســترى مبارکه-مال مورد مزایده عبارت است از ششدانگ یک باب 
منزل مســکونى واقع در دیزیچه- خیابان شــهدا-جنب امامزاده کوچه نسترن پالك66 کدپستى

8483134913 و پالك 28 کدپســتى8483134916 داراى عرصه اى به مساحت397 مترمربع و 
اعیانى آن با مساحت267مترمربع در سه قسمت،بخشى از ســاختمان با مصالح دیوارهاى آجرى-

سقفهاى چوبى-ســطوح داخلى تایک متر سرامیک و مابقى گچ وســفید ورنگ آمیزى با دربهاى 
خارجى فلزى و آشپزخانه تاارتفاع1/5مترکاشى باقدمت حدود30 سال-بخش دیگراز اعیانى بامصالح 
دیوارهاى آجرى سقف هاى تیرآهن و طاق ضربى-سطوح داخلى گچ سفید-بادربهاى خارجى فلزى 
و قدمت3سال وقسمت سوم قدیمى با مصالح دیوارهاى خشتى-سقفهاى چوبى-سطوح داخلى گچ 
ورنگ آمیزى مى باشد.مشترکات شامل آب و برق وگاز و تلفن مى باشد و ملک از دو طرف در طرح 
عقب نشــینى شــهردارى قراردارد-از لحاظ موقعیت ثبتى در محدوده امالك دیزیچه پالك126 
اصلى بخش9ثبت اصفهان قرار دارد وفاقد ســند مالکیت مفروزى مى باشد-باتوجه به موارد فوق 
و موقعیت محل و در نظرگرفتن مساحت عرصه ارزش6 دانگ ملک مزبور با مشخصات فوق الذکر 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى جمعا به مبلغ1/158/000/000ریال ارزیابى و به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته خواهد شدالف:95/431اجراى احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى 

شهرستان مبارکه/7/138
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510103730102830  شــماره پرونده: 9509983730100316 شماره بایگانی 
شعبه: 950319 خواهان  ســیف اله پورپیرعلى دادخواســتی به طرفیت خوانده سید احمد زنگنه به 
خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان نجف آباد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 
9509983730100316 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/08/08 و ساعت 8:30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده احمد زنگنه و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده احمد زنگنه پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 2050 شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستري 

شهرستان نجف آباد/7/140
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره درخواســت: 9510103730102843 شــماره پرونده: 9509983730100507 شماره 
بایگانى شــعبه: 950518 خواهان: بانک مهراقتصاد دادخواســتى به طرفیــت خواندگان مهدى 
شاه بندرى ورضا شــاه بندرى به خواسته مطالبه خسارات دادرســى و پرداخت حق الوکاله و مطالبه 
وجه چک و مطالبه خســارت تاخیرتادیه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده که 
جهت رسیدگى به شعبه1دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع وبه 
کالسه9509983730100507ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن1395/8/10وساعت9:30تعیین 
شده اســت. به علت   مجهول المکان بودن خواندگان ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده73 قانون 
آیین دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از 

جراید کثیراالنتشار آگهى مى شودتا خواندگان پس از نشرآگهى و اطالع ازمفادآن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود نســخه دوم دادخواســت وضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى حاضرگردد.م الف:2044شــعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان

 نجف آباد/7/141
 ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست:9510103730102841شماره پرونده: 9509983730100511 شماره بایگانى 
شعبه 950522 خواهان: بانک مهراقتصاد دادخواستى به طرفیت خواندگان منوچهرکسمایى مهدى 
شاه بندرى ورضا شاه بندرى به خواســته مطالبه خســارات تاخیرتادیه ومطالبه خسارت دادرسى و 
پرداخت حق الوکاله و مطالبــه وجه چک و تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان نجف آباد نموده 
که جهت رسیدگى به شعبه1دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع وبه 
کالسه9509983730100511ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن1395/8/10وساعت9:30تعیین 
شده است.به علت مجهول المکان بودن خواندگان ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده73 قانون آیین 
دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى شودتا خواندگان پس از نشرآگهى و اطالع ازمفادآن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
حاضرگردد.م الف:2043شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان نجف آباد/7/142

 ابالغ وقت رسیدگى 
شماره: 124/95- 1395/6/28 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان:حمیدرضاکریمى دادخواستى به 
خواســته الزام خوانده به طرفیت خوانده مظفرفدایى به شوراى حل اختالف شعبه هفتم  شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره  ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ95/8/10 
ساعت3:30تعیین گردیده ،علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک بار در 
روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار میگردد که ازتاریخ نشرآگهى 
ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد. بدیهى است در صورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شد.م الف: 1168شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/7/143
مزایده

شماره درخواست: 9510463759600021 شماره پرونده: 9409983759600003 شماره بایگانى 
شعبه: 940104 در پرونده 940104 ح 1 اجرا و به موجب اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه عمومى 
(حقوقى) شاهین شــهر محکوم علیه شــرکت مهیامان به پرداخت 38/384/432 ریال بابت اصل 
خواســته و مبلغ 23/239/726 ریال توقیفى از اجراى احکام شعبه دوم حقوقى در حق محکوم له و 
مبلغ 1/500/000 ریال بابت نیم عشر دولتى محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود 
اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح ذیل توسط کارشناس رسمى دادگسترى کارشناسى 
شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: یک دستگاه لیفتراك کوماتسو ساخت ژاپن تیپ 
FD۷۰ E۵ شش سیلندر با ظرفیت 7 تن بشماره ســریال 63198 با در نظر گرفتن استهالك و 
نیاز به باطرى براى راه اندازى به قیمت پایه 600/000/000 ریال مى باشد و با توجه به اینکه نظریه 
کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش 
اموال از طریق مزایده را دارد. زمان: 1395/07/20 ســاعت 9 الى 10 صبح مکان: شعبه اول اجراى 
احکام مدنى دادگســترى شاهین شــهر محل بازدید: آدرس فوق الذکر مزایده از قیمت کارشناسى 
شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد برنده مزایده مى بایست 10 
درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشــد تا به حساب سپرده دادگسترى به شماره 
2171290277002 واریز و حداکثر تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز 
نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز 
مى گردد کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره 
اجراى احکام مدنى شعبه اول مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز مزایده درخواست 
کتبى خود را جهت شرکت در مزایده ارائه دهند. م الف: 827  اجراى احکام شعبه اول دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/7/164
ابالغ راي

کالسه پرونده: 335/95 شماره دادنامه: 578-95/6/1 مرجع رسیدگی: شعبه 22 شوراي حل اختالف 
اصفهان، خواهان: رسول صادقى فرزند محمود به نشــانی: اصفهان خ کاشانى روبروى بیمارستان 
کاشانى شرکت کاوشگر رایانه، خوانده: داود صادقى فرزند محمد به نشانی: مجهول المکان، خواسته: 
الزام خوانده به پرداخت مبلغ 186/850/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره  733161- 94/9/20 
بانک صادرات ایران،  گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاي محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأي می نماید: 
راي قاضی شورا: در خصوص دادخواست رسول صادقى به طرفیت داود صادقى به خواسته مطالبه مبلغ 
یکصد و هشتاد و شش میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال وجه یک فقره چک به شماره  733161- 
94/9/20 عهده بانک صادرات ایران شعبه شهید نبیائیان به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با 
توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوي و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و 
انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي خواهان ایراد و تکذیبی به 
عمل نیاورده و مستندات ابرازى نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی 
هذا ضمن ثابت دانستن دعوي به استناد مواد 198، 519 ، 522 قانون آیین دادرسى مدنی و مواد 315، 
 310،  309،  307 ، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و 
شش میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت دو میلیون و هفتصد و نود 
و دو هزار و هفتصد و پنجاه ریال 2/792/750 ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهى به 
پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص 
بانک مرکزي در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم حقوقى اصفهان 

مى باشد. م الف: 19752 شعبه 22 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/7/169
ابالغ راي

کالسه پرونده: 336/95 شماره دادنامه: 577-95/6/1 مرجع رسیدگی: شعبه 22 شوراي حل اختالف 
اصفهان، خواهان: رسول صادقى فرزند محمود به نشــانی: اصفهان خ کاشانى روبروى بیمارستان 
کاشانى شرکت کاوشــگر رایانه، خوانده: شــعبانعلى حیدرى گاونانى به نشــانی: مجهول المکان، 
خواســته: الزام خوانده به پرداخت مبلغ 63/500/000 ریال بابت چهار فقره چک به شــماره هاى 
256361- 94/12/14 و 726198- 94/11/20 و 726199- 94/12/10 و 726177- 95/2/30 
بانک کشاورزى،  گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاي محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأي می نماید: راي 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست رسول صادقى به طرفیت شعبانعلى حیدرى گاونانى به خواسته 
مطالبه مبلغ شصت و سه میلیون و پانصد هزار ریال وجه چهار فقره چک به شماره هاى 1- 256361- 
94/12/14 و 2- 726198- 94/11/20 و 3- 726199- 94/12/10 و 4- 726177- 95/2/30 
به عهده بانک کشاورزى به انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه باتوجه به دادخواست تقدیمی 
و مالحظه اصول مستندات دعوي و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا 
حاضر نشده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات 
ابرازى نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن 
دعوي به استناد مواد 198، 519 ، 522 قانون آیین دادرسى مدنی و مواد 315،  310،  309،  307 ، 249 
قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شــصت و سه میلیون و پانصد هزار ریال 
به عنوان اصل خواسته و پرداخت یک میلیون و ســى و دو هزار و پانصد ریال 1/032/500 ریال به 
عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهى به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید لغایت 
زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانک مرکزي در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
رأي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس مدت 20 روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 19753 شعبه 22 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان/7/170
ابالغ راي

کالسه پرونده: 277/95 شماره دادنامه: 458-95/5/20 مرجع رسیدگی: شعبه 27 شوراي حل اختالف 
اصفهان، خواهان:  سعادت ا... لطیفى به نشــانى: اصفهان خانه اصفهان میدان گلها بلوار سپاه کوى 
سپاه پالك 14، خواندگان: 1- سجاد اسدى 2- علیرضا اســدى هر دو به نشانی: مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه سفته شماره 871009 به مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام هزینه هاى دادرسى 
و خسارت تأخیر تأدیه. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاى محترم شورا، ضمن 
اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید: راي 
قاضی شورا: در خصوص دعواى ســعادت ا... لطیفى به طرفیت 1- سجاد اسدى 2- علیرضا اسدى 
به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه سفته به شماره خزانه دارى کل 871009 به انضمام 
مطلق خسارات قانونی، با عنایت به بقاي اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه 
خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگى 
و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب، شورا دعواي مطروحه را وارد و ثابت تشخیص 
داده، لذا به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198و 515 و 519 و522 قانون آئین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بــر محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 720/000 ریال بابت هزینه  دادرسی و همچنین خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 95/3/11 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ 
اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران برعهده اجراى محترم احکام مى باشد، در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعى به خوانده 
قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى 
در دادگاههاى عمومی حقوقی اصفهان می باشد. و در خصوص خوانده ردیف اول با توجه به استرداد 
مســتنداً به بند ب ماده 107 ق.آ.د.م قرار رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره در 
این قسمت قطعى است. م الف: 19751 شــعبه 27 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/7/172
ابالغ راي

کالسه پرونده: 22/95 شــماره دادنامه: 168-95/4/30 مرجع رسیدگی: شعبه 53 حقوقى شوراي 
حل اختالف اصفهان، خواهان: اردالن حســنى به نشــانی: اصفهان خ مالصــدرا ك 6 پ 30 با 
وکالت محمد دانشور به نشــانى: اصفهان دولت آباد میدان انقالب بلوار دانشگاه ابتداى خ آزادگان 
ك کمیته امداد، خوانده: علیرضا زارع اسحرنجى به نشــانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 
یکصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به انضمام مطلق خســارات دادرســى، حق الوکاله وکیل، 
خسارات تأخیر تأدیه. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضی شورا: در خصوص دعوى آقاى 
اردالن حسنى با وکالت محمد دانشــور به طرفیت علیرضا زارع اسحرنجى به خواسته مطالبه مبلغ  
R 100/000/000 یکصد میلیون ریال وجه چک به شــماره 1522/286367/16 به عهده بانک 
ملت به انضمام مطلق خســارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مســتندات در 
ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ آگهى در جلسه حضور 
ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رســد که مستنداً 
به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515 ، 519 ، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلــغR 100/000/000 یکصد میلیون ریال بابت اصل خواســته و 1/505/000 ریال 

بابت هزینه  دادرسی و R 120/000 یکصد و بیســت هزار ریال بابت نشر آگهى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف (93/6/4) تا تاریخ 
اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابــل اعتراض در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 19735 شعبه 53 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه)/7/173
ابالغ راي

کالسه پرونده: 20/95 شــماره دادنامه: 172-95/5/2 مرجع رســیدگی: شعبه 53 حقوقى شوراي 
حل اختالف اصفهان، خواهان: اردالن حسنى به نشانی: اصفهان خ مالصدرا ك 6 پ 30 با وکالت 
محمد دانشور به نشانى: اصفهان دولت آباد میدان انقالب بلوار دانشگاه ابتداى خ آزادگان ك کمیته 
امام، خوانده: علیرضا زارع اسحرنجى به نشــانی: مجهول المکان و هزینه انتشار آگهى طبق تعرفه 
120/000/000 ریال، خواسته: مطالبه مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات 
دادرسى وکیل و خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید: راي 
قاضی شورا: در خصوص دعوى آقاى اردالن حسنى با وکالت محمد دانشور به طرفیت علیرضا زارع 
اسحرنجى به خواسته مطالبه مبلغ و  120/000/000 یکصد و بیست میلیون ریال وجه چک به شماره 
1462/445518/12 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خســارات قانونی، با توجه به محتویات 
پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم 
ابالغ نشر آگهى در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام 
اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر مى رسد که مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515،  519 ، 522 قانون آ.د.م حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال یکصد و بیست میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و 1/775/000 ریال بابت هزینه  دادرســی و  120/000/000 یکصد و بیست میلیون ریال 
بابت نشر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف (94/4/6) تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در 
محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 19734 شعبه 53 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/7/174
ابالغ راي

کالسه پرونده:950367 شماره دادنامه:1111-95/6/23مرجع رسیدگی شعبه7:شوراي حل اختالف 
اصفهان خواهان: مجیدحبیبى به نشانی: اصفهان شرکت سیمرغ-کوچه17 شهریور-کوى مرجان 
مرجان5 پالك28.وکیل: به نشانی:خوانده:على احمدى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ هیجده 
میلیون ریال طبق رســید عادى.با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید.راي قاضی شورا حل اختالف: در 
خصوص دعوي آقاي مجیدحبیبى بــه طرفیت آقاى على احمدى به خواســته مطابه مبلغ هیجده 
میلیون ریال طبق رسیدعادى مورخ94/8/14به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات 
پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان و اینکه خوانده على رغم  ابالغ قانونى درجلسه رسیدگى 
حضورنیافته و هیچگونه دلیل ومدرکى که موید برائت ذمه خویش(خود)نســبت به دعوى خواهان 
ارائه ننموده،لذا شورا دعوى خواهان را محرز و ثابت دانسته داده و با استناد به موا د1301 قانون مدنى 
198و519و519و522قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هیجده 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و ســیصد و هفتاد هزارریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (95/1/14)لغایت تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه می باشد 
و پس ازاتمام مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد.ضمنا در خصوص تامین خواسته بدلیل اینکه خواهان خواسته خود رامسترد نموده 
است وفق بند ب م107قرار رد دعوى صادر وقرار صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد.م الف:19729شعبه7 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان(مجتمع شماره دو)/7/175
ابالغ راي

کالسه پرونده:941461 شــماره دادنامه: 955-95/06/15 مرجع رسیدگى: شعبه 12 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: مجیدحبیبى دره سارى به نشانی: اصفهان خورزوق شهرك سیمرغ کوى 
استاد شهریار کوى مرجان مرجان غربى پالك29 خوانده:مجید رضایى به نشانی مجهول المکان، 
خواســته: مطالبه مبلغ5000000ریال بابت وجه2 فقره چک به شماره هاى 301485و301484 به 
انضمام هزینه هاى دادرسى وتاخیرتادیه.گردشــکار:پس از ارجاع پرونده به این شعبه وثبت آن به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاءقاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم 
وبه شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راي قاضی شوراى: در خصوص دعوي خواهان آقاى 
مجید حبیبى دره سارى به طرفیت خوانده آقاى مجیدرضایى بخواسته مطالبه مبلغ2000000ریال 
بابت وجه یک فقره چک به شــماره301484 بعهده بانک رفاه کارگــران در وجه حامل به انضمام 
هزینه دادرسى وتاخیر تادیه باتوجه به محتویات پرونده ومدارك پیوستى واظهارات خواهان درجلسه 
رسیدگى مورخ95/5/13 بشــرح دادخواست تقدیمى واینکه اصل مســتندات از قبیل اصل چک و 
گواهى عدم پرداختى در ید خواهان مى باشد واینکه خوانده نیز علیرغم ابالغ وقت به نحو نشرآگهى 
درجلسه رســیدگى حضورنیافته و هیچگونه الیحه ودفاعیات محکمه پسندى در مقام اعتراض به 
خواسته خواهان ارائه نموده اســت لذا شــوراباتوجه به مراتب فوق دعوى خواهان را وارد دانسته و 
استناد به مواد198و519 و522 قانون آئین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ2/000/000 ریال بابت چک به شــماره 301484وپرداخــت مبلغ800/000ریال بابت هزینه 
دادرسى وهزینه نشرآگهى وتاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک مورخ93/2/30 لغایت اجراى حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم مى گردد.ودر خصوص دیگرخواسته خواهان نسبت به چک شماره301485 
مورخ93/3/30 بلحاظ عدم انتقال به خواهان به اســتناد بند10ماده84قانون آیین دادرســى مدنى 
قراررد دعوى  خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره درقسمت محکوم علیه غیابى و ظرف مدت 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شعبه وسپس ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد و در قسمت خوانده صادره ظرف مدت 
بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى و حقوقى اصفهان مى باشد.م 

الف: 19730 شعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/7/176
ابالغ راي

کالسه پرونده:94-1915 شــماره دادنامه:145-95/2/5مرجع رسیدگی:شــعبه32 شوراي حل 
اختالف اصفهان خواهان: مهدى میرزایى به نشــانی: هشــت بهشــت شــرقى خ میثم فجر10 
پالك57.وکیل:به نشانی:خوانده: محمدرضامحمدى مجهول المکان خواسته: مطالبه.با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور راي می نماید.راي قاضی شــورا حل اختالف:در خصوص دعوي آقــاي مهدى میرزایى 
به طرفیت آقــاي محمدرضامحمدى به خواســته مطالبه مبلــغ 36/000/000 ریال وجه چک به 
شــماره493553درتاریخ 94/3/30به عهده بانک ملى ایران به انضمام مطلق خســارت قانونی، با 
توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مســتندات در ید خواهان صدورگواهی هاى عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد.و 
اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رســیدگی حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندي در مقام اعتراض نســبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا 
دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد313 و314 قانون تجارت و198 
و515و519و522 قانون آ.د.م حکم بــر محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ 36/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و 1/120/000 ریال بابت هزینه دادرسى با احتســاب نشرآگهى جلسه اجرا در 
صورت لزوم و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف(493553 )به تاریخ 94/3/30 
تا تاریخ اجراي حکــم در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید.راي صــادره غیابی و ظرف مهلت 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی همین مرجع وظرف بیســت روز قابل اعتراض  در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:19731شــعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان

اصفهان (مجتمع شماره یک)/7/177
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/276869- 95/7/1 چون آقاى حمید باقرى فرزند على به استناد دو برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی شدند که ســند مالکیت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ قطعه زمین پالك 1081/1218 واقع در قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در 
صفحه 465 دفتر 430  ذیل ثبت 104116 سند مالکیت 274042 به نام حمید باقرى فرزند على ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن: به علت 
جابجایى مفقود شده  است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر 
از آنچه در این آگهی ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 2073 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

نجف آباد/6/1317
حصر وراثت

آقاي اکبر کافیان موسوى نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 719 به شرح دادخواست به کالسه 873/95  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید محمود کافیان موسوى 
نجف آبادى بشناسنامه 316 در تاریخ 1395/2/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- سید اکبر کافیان موسوى نجف آبادى ش.ش 719، 2- سید حسین کافیان 
موســوى نجف آبادى ش ملى 1080291121،  3- فاطمه کافیان موســوى نجف آبادى ش.ش 1044،  
4- پروانه کافیان موســوى ش.ش 1448 (فرزندان متوفى) 5- بیگم محمدى قلعه سفیدى ش.ش 1077 
(همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2075 شعبه 14 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/7/234
مزایده

در پرونده کالسه 950028  اجرایى و به موجب دادنامه 459-88/4/31 صادره از شعبه سوم عمومى نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى آقاى صالح شمس فرزند منصور محکوم اســت به پرداخت 204 عدد سکه تمام بهار 
آزادى و 40 مثقال طالى ساخته شــده و مبلغ 46000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره 
در حق محکوم له و مبلغ 600/000 رریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که از طریق اجراي احکام 
مدنى دادگسترى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشــناس رسمى دادگستري منتخب 
آقاي حسین پورقیصرى به شــرح ذیل ارزیابی گردیده است. یکدســتگاه خودروى سوارى رنو تیپ لوگان 
ال 90 مدل 1391 شماره شاسى 1150780، سفید روغنى، شــماره موتور 102877 پالك 945/53 ن 21 
که قیمت پایه کارشناسى بیست میلیون تومان برآورد مى گردد. نظر به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین 
نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراي احکام حقوقی نجف آباد و در تاریخ 95/7/17 
ساعت 10 صبح و در همان محل اجراى احکام به فروش میرســد، برنده مزایده شخصی است که از قیمت 
کارشناسی باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فی المجلس به حساب 2171290354001 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کســر هزینه به 
نفع صندوق دولت ضبــط و مزایده مجدداً تکرار می گــردد. ضمناً  خریدار می تواند ظــرف پنج روز قبل از 
مزایده از اموال/ ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 2079  اجراي احکام شــعبه سوم دادگاه حقوقی 

نجف آباد/7/330



1616آگهىآگهى 2768چهارشنبه  7 مهر  ماه 

شرکت مادرتخصصى عمران و بهسازى شهرى ایران در نظر دارد 
تعدادى از امالك و اراضى خود را با شرایطى استثنایى به صورت
"نقد" و "نقد و اقســاط" با پرداخت هاى شناور از طریق مزایده 

عمومى با شرایط ذیل به فروش برساند.                       
متقاضیان مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر و دریافت 
وتحویل مدارك شــرکت در مزایده ، در ســاعات ادارى از روز 
شــنبه  مورخ 1395/7/3  لغایت پایان وقت ادارى روز سه شنبه 
مورخ1395/7/13  به نشانى هاى ذیل مراجعه نمایند. تلفن هاى 

اعالمى نیز آماده پاسخگویى به سواالت متقاضیان مى باشند. 

توضیحات: 
1-شرایط پرداخت به صورت "نقد"  و "نقد و اقساط" مى باشد. 

2-گشایش کلیه پاکت هاى دریافتى از متقاضیان راس ساعت10 
صبح روزشــنبه مورخ 1395/7/17به صورت متمرکز درمحل 

شرکت مادرتخصصى عمران وبهســازى شهرى ایران به نشانى 
تهران- باالتر از میدان ونک- خیابان خدامى- شماره 51 صورت 
خواهد گرفت. حضور متقاضیان یا نماینده آنها  با ارائه رســید 

تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکتها آزاد است. 
3-براى شرکت در مزایده، ارائه ســپرده طبق جدول ذیل  به 
صورت ضمانت نامه بانکى بنام شــرکت مادر تخصصى عمران و 
بهسازى شهرى ایران با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به حساب 
شماره 4001037206373733  نزد بانک ملى  شعبه مرکزى به نام 
شرکت مادر تخصصى عمران و بهسازى شهرى ایران بابت مزایده 

ضرورى است.
4-به پیشنهادهاى فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایى 
که بعد از انقضاى مدت مقرر در فراخوان واصل شود و همچنین 
پیشنهادهاى فاقد سپرده، داراى سپرده مخدوش، سپرده هاى 
کمتر از میزان مقرر،چک شــخصى و نظایر آن مطلقًا ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.

5-شرکت مادر تخصصى عمران و بهسازى شهرى ایران در رد یا 
قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

6-درخصوص تمامى ردیف هاى آگهى مزایده ، درصدهاى 
نقدى قابل انتخاب عبارتنــد از 30٪ ،40٪،50٪،60٪ و70٪ از 
مبلغ پیشنهادى و تعداد اقساط ماهیانه قابل پرداخت (ماه) قابل 

انتخاب عبارتند از 12،30،24،18،36 ماه.
7-به منظور سهولت در محاسبه قیمت "نقدو اقساط"، جداولى 
براســاس تمامى حالت هاى قابل انتخــاب در بند فوق طراحى 

گردیده ودر پاکت "ج" اسناد مزایده قراردارد.
8-براســاس "فرم راهنمایى نحوه ارائه پیشــنهاد قیمت نقد 
واقساط" که درپاکت "ج" اســناد مزایده قراردارد، متقاضیان 
مى توانند قیمت پیشنهادى خود را با استفاده از جداول فوق الذکر 

ارائه نمایند.
9- درضمن در جهت تسهیل شرایط فروش ، به میزان 10٪ مبلغ 

پیشنهادى در زمان انتقال سند از متقاضى دریافت مى شود.

10-مالك انتخاب برنده مزایده باالترین نسبت ارزش فعلى به 
قیمت پایه مزایده پیشنهادات ارائه شده براى هرردیف مزایده

 است.
11-جزئیات بیشتر در برگ شرایط مزایده (که در نشانى هاى ذیل 
و پایگاه اینترنتى شرکت به آدرس www.udrc.ir  ارائه مى شود) 

آورده شده که الزم است به آنها توجه کامل شود . 
اســتان تهران( دفتر مرکزى): میدان ونک – خیابان شهید 
خدامى- پالك 51- شرکت مادر تخصصى عمران وبهسازى شهرى 

ایران- تلفن: 87572262و021-87572398
استان اصفهان:  محل دریافت اســناد : اصفهان- میدان امام 
حسین- ارگ جهان نما- طبقه دوم- واحد 58- شرکت مسکن 

سازان استان اصفهان، تلفن:09336688563
محل  دریافت وتحویــل پاکات: اصفهان - خیابان ســعادت 
آباد – نبش خیابان فرایبورگ- اداره کل راه وشهرسازى استان 

اصفهان- اداره عمران وبهسازى- تلفن:031-36693115

آگهـى مزایـده عمـومـى

نوع و کاربرى ملکنشانىردیف
مساحت (مترمربع)

قیمت پایه نقدى پالك ثبتى
مزایده(ریال)

سپرده شرکت در 
توضیحات مزایده (ریال)

اعیانعرصه
                                                     استان اصفهان

آران بیدگل- خیابان 22 بهمن- کوچه نینواى ششم- خانه 1
2 الى 9 فرعى از 1292/9521/16خانه مسکونىتاریخى معروف به طباطبایى

اعیان خشت وگل قدیمى،سقف طاق ضربى،نماى خارج   242,219,000 6312,844,380,000   اصلى
کاهگل،سطوح داخلى گچى مى باشد.

انتقال سند تابع ضوابط و مقررات شهرهاى جدید مى باشد. 855,716,600 100421,857,220,000-2633/4زمین مسکونىاصفهان - بهارستان- بلوار بهشت قطعه شماره یک (شرقى)2
انتقال سند تابع ضوابط و مقررات شهرهاى جدید مى باشد.856,936,700 1004/121,897,890,000-2638/3زمین مسکونىاصفهان - بهارستان- بلوار بهشت قطعه شماره دو(غربى)3

 791,360,000 200319,712,000,000-704 زمین تجارىاصفهان - بهارستان- بلوار بهشت 4
کرسى چینى سنگى و آرماتور فونداسیون و میلگرد انتظار ستون 

بطور ناقص انجام شده و انتقال سند تابع ضوابط و مقررات 
شهرهاى جدید مى باشد.

انتقال سند تابع ضوابط و مقررات شهرهاى جدید مى باشد.602,884,000 ,200246,762,800,0001-1758 زمین تجارىاصفهان- بهارستان- بلوار بهشت5
انتقال سند تابع ضوابط و مقررات شهرهاى جدید مى باشد.658,004,000 200415,266,800,000-381/67 زمین تجارىاصفهان - بهارستان-  خیابان الفت- نرسیده به خیابان زهره6
انتقال سند تابع ضوابط و مقررات شهرهاى جدید مى باشد.1,186,013,000 200532,867,100,000-888/3زمین تجارىاصفهان - بهارستان - خیابان الفت- نرسیده به خیابان زهره7

اصفهان - خیابان ابن سینا -کوچه میر عالء الدین - 8
در طرح دانشگاه علوم و حدیث - قسمتى از پالك جهت پست 236,500,000 42242,730,000,000-182زمین مسکونىکوچه نحوى

برق واگذار شده است
در طرح دانشگاه علوم و حدیث 175,000,000 4556/11,750,000,000-250زمین مسکونىاصفهان خیابان عالمه مجلسى -پشت مقبره عالمه مجلسى9

شماره مزایده:2/س م/95

ابالغ راي
کالسه پرونده: 34/95 مرجع رسیدگى: شعبه 42 شــوراى حل اختالف اصفهان شماره دادنامه: 590-

95/6/28 خواهان: منصور جاللى ماربین به نشانى: اصفهان خ پروین خ حکیم شفایى اول کوچه بهار 
بن بست شاهد سمت چپ پ 10، خواندگان: 1- احمد رستمیان به نشانى: اصفهان خ کاوه کوچه ایرج 
میرزا پ 42 واحد یک 2- محمدباقر صادقیان به نشانی: مجهول المکان، خواسته: الزام خوانده/خواندگان 
به حضور در دفتر اسناد رسمى و انتقال رسمى یک دستگاه اتومبیل به شماره انتظامى 221 ب 29 ایران 
83 به تاریخ 95/6/14 شعبه 42 شوراى حل اختالف به تصدى امضاء کننده زیر تشکیل، پرونده کالسه 
34/95 مفتوح است با مالحظه اوراق پرونده، شورا با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به 
صدور راي می نماید. راي شورا: در خصوص دعوي منصور جاللى ماربین به طرفیت 1- احمد رستمیان 
2- محمدباقر صادقیان به خواســته الزام خواندگان به انتقال رسمى ســند یک دستگاه خودرو نیسان 
یخچال دار به شماره انتظامى 221 ب 29 ایران 83 نظر به اینکه خودرو تا بحال چند بار خرید و فروش شده 
و صدور حکم انتقال سند به نام خواهان مستلزم اثبات و احراز رابطه قراردادى با بقیه فروشندگان مى باشد 
که خواهان با ارائه تعداد یک برگ تصویر قولنامه هاى قبلى رابطه قراردادى خود را با فروشندگان قبلى 
احراز نموده با توجه به استعالم انجام شده از معاونت راهور اصفهان، خواسته خواهان را ثابت تشخیص 
داده و به استناد مواد 198و 519 ق.آ.د.م و مواد 220 و 219 و 225 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده 
ردیف دوم به تنظیم و انتقال سند خودرو فوق الذکر و پرداخت مبلغ 870/000 ریال بابت هزینه دادرسی در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد و در مورد بقیه خواندگان نیز به لحاظ عدم توجه دعوى، مستنداً به بند 
4 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر مى گردد. راي صادره غیابی و ظرف مدت بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 19728 شعبه 42 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/7/178
ابالغ راي

کالسه پرونده: 395/95 شماره دادنامه: 546-95/6/6 مرجع رسیدگی: شعبه 27 شوراي حل اختالف 
اصفهان، خواهان:  مهدى واثق نیا به نشانی: اصفهان خ طیب کوچه 22 پالك6 ، خواندگان: 1- نسیم 
فالحتى 2- وحید پورقدیرى هر دو به نشــانی: مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه چک شــماره 
212/2617737- 92/11/25 به مبلغ 110/000/000 ریال به انضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت 
تأخیر تأدیه. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضی شــوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى 
مهدى واثق نیا به طرفیت 1- نسیم فالحتى 2- وحید پورقدیرى به خواسته مطالبه مبلغ 110/000/000 
ریال وجه چک به شماره 212/2617737مورخ 92/11/25 به عهده بانک توسعه تعاون به انضمام مطلق 
خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و 515 و 519 و522 قانون 
آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 1/465/000 ریال بابت هزینه  دادرسی طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف (92/11/25) تا تاریخ اجراي حکم مبلغ 120/000 ریال هزینه هاى نشر آگهى تا زمان اجراى 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 19724 شعبه 27 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/7/179
ابالغ راي

کالسه پرونده:188/95 شماره دادنامه:389-95/4/20مرجع رسیدگی:شعبه24 شوراي حل اختالف 
اصفهان خواهان: مهدى واثق نیا به نشــانی: اصفهان بازاربزرگ ســراى حاج کریم پ103 وکیل: به 
نشــانی: خوانده: فروغ منصف مجهول المکان خواســته: مطالبه106/500/000ریــال بابت دوفقره 
چک به انضمام هزینه دادرســى وخســارت تاخیرتادیه به تاریخ95/4/5شعبه شــوراى حل اختالف 
اصفهان به تصدى امضاءکنندگان زیرتشــکیل،پرونده کالســه188/95 مفتوح اســت با مالحضه 
اوراق پرونده شــورا با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صــدور راي می نماید.راي 
شــورا:درخصوص دعوي آقاي مهدى واثق نیا به طرفیت خانم فروغ منصف به خواســته مطالبه مبلغ 
106/500/000 ریال به انضمام خســارات تاخیرتادیه وهزینه دادرسى موضوع دوفقره چک به شماره 
هاى 147/338331 به تاریخ94/11/25و898/197107بــه تاریخ94/10/25عهده بانک صادرات خ 
عبدالرزاق به انضمام هزینه دادرسى و خســارت تاخیرتادیه باتوجه به محتویات پرونده و بقاى اصول 
مستندات،در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشــتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم 
ابالغ قانونی درجلســه رســیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرك و دفاع موجهى در خصوص 
دعوى مطروحه مبنى بر پرداخت دین وبرائــت ذمه خویش بعمل نیاورده لذا شــورا دعوي خواهان را 
محرز و ثابت تشخیص داده ومســتندا به مواد و198 و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد وشــش میلیون و پانصدهزارریال بابت اصل خواســته 
ومبلغ2/087/500بابت هزینه دادرسى و هزینه نشرآگهى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک(94/11/25)و(94/10/25)تا زمان اجراى حکم بر اســاس آخرین شاخص بانک مرکزى درحق 
خواهان صادر و اعالم مینماید.راى صادره غیابى وظرف مهلــت20روز ازتاریخ ابالغ قابل واخواهى در 

همین شعبه و پس ازاتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشــد.م الف: شعبه 24 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان19723

(مجتمع شماره دو) /7/180
ابالغ راي

کالسه پرونده:95-171 شــماره دادنامه:344-95/4/6مرجع رسیدگی:شعبه31 شوراي حل اختالف 
اصفهان خواهان: غالمرضامهدى به نشانی: اصفهان-خ هاتف-کوى مشیر(یخچال)-روبروى مجتمع 
تجارى مهدى ساختمان کسرى طبقه اول واحد2خوانده:اسدا.. محمودى فر به نشانى مجهول المکان 
وکیل خواهان:آقاى محمود سنجرى به نشانی اصفهان خ امام خمینى-خ شریف شرقى-ك22-پ194.

با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور راي می نماید.راي قاضی شورا:در خصوص دعوي آقاي غالمرضا مهدى باوکالت محمود سنجرى 
به طرفیت آقاي اسدا... محمودى فر به خواسته مطالبه مبلغ شش میلیون ونهصد هزارریال وجه چک به 
شماره206059- به تاریخ87/11/2 و206060به تاریخ87/12/2و206061به تاریخ 87/1/17به عهده 
بانک ملى به انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت به بقاي اصول مستندات در ید خواهان وگواهی عدم 
پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواسته دارد و عدم حضورخوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خوانده خواسته از هرگونه تعرض 
و تکذیب.شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده.حاضر نگردیده لذا به استناد مواد310 و313 
قانون تجارت و198 و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شش میلیون و نهصدهزار ریال6/900/000 ریال بابت اصل 
خواسته ومبلغ640/000ششصد وچهل هزارریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیرتادیه از 
تاریخ سررسیدچک تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى ایران برعهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.راي صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ واقعى به خوانده قابل واخواهى در این شورا و ظرف بیست روز پس 
از انقضاى مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشد.م 

الف:19721شعبه 31 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)  /7/181
ابالغ راي

کالســه پرونده:950282 شــماره دادنامه:892-95/6/11مرجع رســیدگی:مرجع رسیدگى شوراي 
حل اختالف اصفهان خواهان: على اصغرنعمت الهى به نشــانی: اصفهان پل شــهیدچمران مجتمع 
مسکونى مهر1 وکیل: حسین محمدیان و حمیده سلیمى به نشانی: خ شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک 
تجارت(ارغوان)طبقه3 واحد18 خوانده: غالم محسنى مجهول المکان خواسته: مطالبه11/000/000ریال 
وجه یک فقره چک عهده بانک ملى.با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید.راي قاضی شورا حل اختالف:در خصوص 
دعوي آقاي على اصغرنعمت الهى با وکالت حســین محمدیان وحمیده سلیمى به طرفیت آقاي غالم 
محسنى به خواسته مطالبه مبلغ یازده میلیون ریال وجه چک به شماره419042 به عهده بانک ملى به 
انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان وگواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده 
لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به استناد مواد310 و313 قانون تجارت و198 
و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یازده میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و 665/000  ریال بابت هزینه دادرسى وحق الوکاله وکیل 120/000ریال هزینه 
نشرآگهى طبق تعرفه ي قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف(94/3/30 ) تا 
تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه می باشد و پس ازاتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 
خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:19719شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو) /7/182
اجراییه

به موجب راي شماره687 تاریخ 95/4/29 حوزه14حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که 
قطعیت یافته است محکوم علیه:مهدى صالحى مقدم به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ یکصدوسى میلیون ریال وجه یک فقره چک عهده بانک تجارت شماره498605ومبلغ دومیلیون 
وچهارصدوچهل وپنج هزار ریال هزینه دادرسى.حق الوکاله وکیل وهزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى 
وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررســیدچک92/8/23 درحق محکوم له:زهرا ضیایى به وکالت نفیسه 
عرب زاده و حسین محمدیان به نشانى:اصفهان خ شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت(ارغوان)
طبقه3واحد18ونیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید.م الف: 19757 شــعبه14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/7/183
اجراییه

شــماره: 950003 ش 5 به موجب رأى شــماره 390 تاریخ 95/3/11 حوزه 5 شــوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیهم: 1- محسن بشــیرى 2- محمد (روح اله) 

کریمى هر دو به نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ سى میلیون ریال بابت چک 
شماره 733765 و مبلغ 1/065/000 ریال بابت هزینه دادرســى و تاخیر تادیه از 94/10/23 تا اجراى 
حکم به انضمام نیم عشر دولتى. مشــخصات محکوم له: حمید عمورى تربوشى به نشانى: اصفهان خ 
امام خمینى خ امام رضا روبروى ك 20 مبلمان برادران رضائى. مــاده 34 قانون اجراي احکام : همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم  و پرداخت محکوم به بوده  
لیکن براي فرار از آن اموال خــود را معرفی نکرده یا صورت خالف واقــع از دارائی خود داده به نحوي 
که تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشــد به حبس جنحه اى از شصت و یک روز تا شش 
ماه محکوم خواهد شد. م الف: 19746 شعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /7/184
اجراییه

شماره: 79/95 ش45-95/6/29 به موجب راي شماره 678 تاریخ 95/6/20 حوزه 45 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیها:على و اکبر و رسول و مرتضى وصدیقه و طاهره 
همگى خواجه ارزانى به نشانی مجهول المکان.محکوم علیه محکوم است به:محکومیت خواندگان به 
تنظیم سندرسمى ملک به شماره ثبتى 659-27بخش14ثبتى اصفهان نسبت به کل1/4 (یک چهارم) 
از ســه دانگ ملک به نحو هر ورثه به نسبت ســهم االرث تعلق یافته به وى از 1/4(یک چهارم) سهم 
االرث مورث خود در حق خواهــان به میزان 1/7(یک هفتم) به نفع خواهــان ردیف چهارم خانم زهرا 
جبار زارع و 2/7(دوهفتم) به نفع خواهان ردیف اول 2/7(دوهفتــم) خواهان ردیف دوم،2/7(دوهفتم)  
به نفع خواهان ردیف سوم و درحق محکوم لها:على با قیومیت زهراجبارزارع اکبر واصغر و زهرا همگى 
جبارزارع با وکالت خانم نسیم ایزدى به نشانى:اصفهان خ مشــتاق اول خ ابوالحسن اصفهانى ابتداى 
شهداى خواجو کوچه14و12 طبقه فوقانى سوپرقائم.وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى وهزینه دادرسى 
و نیم عشردولتى.ماده34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحاً اعالم نماید.م الف:19737شعبه45 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/7/185
اجراییه

شماره: 950304 ش/7- 1395/6/24 به موجب راي شماره 666 تاریخ 95/4/15 حوزه 7 شوراي حل 
اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محمد داورى شلمزارى به نشانی: 
مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ یازده میلیون و چهارصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 
یک میلیون و صد و بیست و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 94/2/28 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان محمدرضا معینى 
کربکندى با وکالت آقاى حسین محمدیان به نشانى: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى بانک تجارت 
(ارغوان) طبقه سوم واحد 18 و پرداخت نیم عشر حق اجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 19718 شعبه هفتم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/186
اجراییه

شــماره: 941532- 1395/6/24 به موجــب راي شــماره 9509976796300496 تاریخ 95/3/3 
حوزه 33 شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه عابص رهبر 
به نشــانی: مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ نود و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و یک میلیون و نهصد و پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى 
و خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید چک موصوف 93/10/25 لغایت زمان اجراى حکم در حق 
محکوم له: محمدرضا معینى کربکندى با وکالت حســین محمدیان و مریم رضاپور به نشانى: اصفهان 
خ شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) ط ســوم واحد 18 و پرداخت نیم عشر اجرایى. 
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقــع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 19717 شــعبه 33 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/7/188
ابالغ راي

کالسه پرونده: 328/95 شماره دادنامه: 812-95/5/13 مرجع رسیدگى: شعبه سیزده شوراى حل اختالف، 
خواهان: على اصغر نعمت الهى به نشانی: اصفهان پل شهید چمران مجتمع مسکونى مهر 1 با وکالت 1- 
حسین محمدیان 2- افسانه غالبى هر دو به نشانى: اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالى، ساختمان بانک 

تجارت (ارغوان) طبقه 3، واحد 18، خوانده: سعید پاسیار به نشانى: مجهول المکان، خواسته: محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 18/350/000 ریال وجه یک فقره فاکتور فروش لوازم یدکى کامیون به انضمام 
کلیه خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل و خســارت تأخیر در تأدیه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شورا: در خصوص دعوى 
آقاى على اصغر نعمت الهى با وکالت آقاى حسین محمدیان و افسانه غالبى به طرفیت آقاى سعید پاسیار 
به خواسته مطالبه مبلغ 18/350/000 ریال وجه یک فقره فاکتور فروش لوازم یدکى کامیون به انضمام 
مطالبه کلیه خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ صدور لغایت وصول با 
توجه به محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و با توجه به اینکه وکیل خواهان دلیل محکمه پسندى 
مبنى بر اینکه امضاء ذیل فاکتور منتسب به خوانده مى باشد ارائه ننموده است و شهود خود را در جلسه 
رسیدگى معرفى ننموده است دعواى مطروحه متوجه شخص خوانده نمى باشد، لذا شورا به استناد بند 4 
ماده 84 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار رد دعوى خواهان صادر و 
اعالم می نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى 
حقوقى اصفهان می باشد. م الف: 19755 شعبه 13 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /7/189
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 950820خواهان شــهریار ابراهیمى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
غالمحسین بیاتى تقدیم نموده وقت رسیدگی براي روز سه شنبه مورخ 95/8/25 ساعت 12 ظهر تعیین 
گردیده است.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان،برابر ماده73قانون آئین 
دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان 
شیخ صدوق شمالى- چهارراه وکال مجتمع شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهد 
شد. م الف:19740 شعبه12 حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/7/190

ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالسه 89/95خواهان  سعید سعادت دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت سعید 
عالیپور تقدیم نموده است.وقت رسیدگی براي روزیکشنبه مورخه 1395/8/23ساعت5/30عصر تعیین 
گردیده،با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان  سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور،جنب 
ساختمان صبا،پالك 57 کدپستی 8165756441 شــوراي حل اختالف اصفهان- شعبه  شوراي حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـــود.  م الف: 19733 شعبه42 حقوقى 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/ 7/192
ابالغ  اجراییه

شــماره پرونــده: 139504002127000082/1 شــماره بایگانی پرونده: 9500139 شــماره آگهى 
ابالغیه: 139503802127000019 بدینوســیله به آقاي کامران کریمى فرزند جهانبخش به شماره 
ملــى 1190161788 که طبق گواهى عدم پرداخت به نشــانى: شــهرضا ترك آباد اول بلوار دســت 
راســت و طبق تقاضانامه صدور اجرائیه ساکن: شــهرضا اول بلوار دست راســت کوچه خاکى سمت 
چپ کوچه بن بســت اول که برابر گزارش مأمور اداره پســت امکان ابالغ واقعــى در آدرس مندرجه 
در اجرائیه به شما وجود نداشته اســت ابالغ میگردد که به استناد چک شــماره 13/9236/412974 
مورخ 1394/11/20 و گواهینامه عدم پرداخت به شــماره 179000 مورخ 1395/06/13 شــما مبلغ 
بیســت و هشــت میلیون ریال به آقاى اســماعیل بهرامى بدهکار بوده که به علت عدم پرداخت و بنا 
به درخواست بســتانکار اجرائیه به مبلغ بیســت و هشــت میلیون ریال صادر و پرونده اجرائى تحت 
شماره بایگانى 9500139 در واحد اجراى اســناد رسمى شهرضا در جریان رســیدگى میباشد، لذا به 
اســتناد ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رســمى مصوب ســال 1387 مراتب یکنوبت در روزنامه 
نصف جهان چاپ اصفهان جهت ابالغ به شــما درج و منتشــر میگردد و ظرف مــدت ده روز پس از 
انتشــار آگهى عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 403 واحد اجراي اســناد رسمی شهرستان 

شهرضا /7/289
ابالغ  اجراییه

شماره پرونده: 139504002127000054/1 شماره بایگانی پرونده: 9500087 شماره آگهى ابالغیه: 
139503802127000016 بدینوســیله به آقاي مجید بهرامى قصرچمى فرزند امامقلى به شــماره 
شناسنامه 27 و شماره ملى 1199618640 متولد 1351/06/01 که طبق گواهى عدم پرداخت و طبق 
تقاضانامه صدور اجرائیه ساکن: شهرضا خیابان پاسداران فرعى 5 جنب پمپ بنزین که برابر گزارش مأمور 
اداره پست در آدرس مندرجه در اجرائیه مورد شناسائى واقع نگردیده است ابالغ میگردد که به استناد چک 
شماره 992709 مورخ 1394/07/20 بانک ملى شعبه بازار شهرضا و گواهینامه عدم پرداخت به شماره 
784483 مورخ 1395/04/22 مبلغ چهار میلیون ریال به آقاى امیرحسین جنتى بدهکار بوده که به علت 
عدم پرداخت و بنا به درخواست بستانکار اجرائیه به مبلغ چهار میلیون ریال بابت طلب بستانکار صادر و 
پرونده تحت شماره بایگانى 9500087 در جریان رسیدگى میباشد، لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجراى 
مفاد اسناد رسمى مصوب سال 1387 مراتب یکنوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان جهت ابالغ 
به شما درج و منتشر میگردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى عملیات اجرائى جریان خواهد یافت 
و غیر از آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. م الف: 404 واحد اجراي اسناد رسمی شهرستان
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