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وقتى معده تان خالى است، مراقب باشیدامروز؛کاهش آلودگى هوا در اصفهانآلن دلون: حاال آماده مرگ هستمجا مانده هاى سهام عدالت شماره شبا بدهند ضیافت مرگ در ویالى اجاره اى! سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

 سود دو طرفه
 8000 میلیارد تومانى

بدهى 2000 میلیارد تومانى شهردارى اصفهان
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دمنوشى براى دور زدن      
سرماخوردگى

از  قطر برگشته هاى بخت برگشته!

تکلیف بازگشایى زاینده رود
6 روز دیگر مشخص مى شود

5

آبروریزى در 
ماجراى 

یک سرقت هنرى

2

شبى که تلگرام رفع فیلتر شد، بسیارى از کاربران که عکس ها 
 Auto Save ، Save to Gallery و فیلم هاى زیادى را در حالت

و Autoplay داشتند، به ناگهان به کانال هایى که دلشان تنگ شده 
بود، سر زدند. 

نتیجه این شد که ترافیک به شدت باال رفته و پهناى باند زیادى به نفع 
اپراتورها و به ضرر جیب کاربران مصرف شد.

وبسایت معتبر «مدیوم» گزارشى درباره عکاسى ایرانى 
منتشر کرده که در این گزارش آمده، عکس هاى پشت 
صحنه فیلم مستندى را به عنوان عکس هاى واقعى 
با توضیحات غیرواقعى اســتفاده و جایزه هاى متعدد 

بین المللى هم کسب کرده است.
در این گزارش آمده است: زمانى که مهرداد اسکویى 
فیلمساز شناخته شده ایرانى در عرصه هاى جهانى قصد 
داشت مستند «رؤیاهاى دم صبح» را تولید کند، از یکى 

از دانشجویان سابق خود که... 

3
سپاهان در انتظار زلزله اى بزرگسپاهان در انتظار زلزله اى بزرگ

گزارش نصف جهان از جلسه مهم کمیته فنى سپاهان بعد از شکست در دربىگزارش نصف جهان از جلسه مهم کمیته فنى سپاهان بعد از شکست در دربى

4

شهردار اصفهان در نشست خبرى با اصحاب رسانه اعالم کرد

عمو پورنگ  
بازیگر شد

تعویق نمى  افتد

5

پوعمو پور پورو پورعمو عمو
گبازیگربازیگر بازیگرا

پایان تلخ تراژدى «سانچى»
توقف عملیات خنک سازى نفتکش ســانچى توسط چینى ها منجر به  انفجارهاى 
شدید  در این کشتى شد و بدین ترتیب ســانچى پس از 9 روز سوختن در آتش در 
نهایت در دل دریــا فرو رفت و رنگ ســفید امیدوارى زنده بودن 29 پرســنل آن 
در ســیاهى دود غلیظى که بدنه کشــتى را در لحظات آخر در آغوش گرفته بود،

فروپاشید.
7

سعید آذرى: 

ى
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 کاربران که عکس ها 
Auto Save ، Save to

هایى که دلشان تنگ شده 

فته و پهناى باند زیادى به نفع 
 شد.

2

توقفف
شدیدد
نهنهایتت
در سسـ
فرووپااش

5

آ

ی
ىنمى  افتدقق نمىقیقوتعو افتدیق نمى  افتدیتعویق ی تعویق نمى  افتدتع

روایت «مدیوم» از یک جنجال در هنر ایرانى

غلبه آتش بر آب 
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 شبى که تلگرام رفع فیلتر شد، بســیارى از کاربران که 
 Auto Save عکس ها و فیلم هاى زیــادى را در حالت
Save to Gallery ، و Autoplay داشــتند، به ناگهان 

به کانال هایى که دلشــان تنگ شــده بود، ســر زدند. 
نتیجه این شد که ترافیک به شــدت باال رفته و پهناى 
باند زیادى به نفــع اپراتورها و به ضــرر جیب کاربران 

مصرف شد.
البته در این دو هفته که فیلترهم شده بود، مردم به ناچار 
از فیلترشکن استفاده کرده و از مزایاى فیلترشکن این بود 
که کاربران مجبور به درگیر شدن با اتصاالت اینترنتى 
خود شده و پهناى باند زیادى هم هدر رفت.(مصرف نشد، 

هدر رفت.) وقتى هم که تلگرام باز شد دوباره مردم مشتاق 
براى استفاده از پهناى باند بیشتر با هم مسابقه گذاشتند. 
در نتیجه و در هر حالت این اپراتورهاى اینترنتى هستند 
که با لشکر 45 میلیونى تلگرام  سود سرشارى را به جیب 
مى زنند و دیگر نباید نیاز چندانى به سود ناشى ازمکالمه 

و پیامک داشته باشند.
تا به حال فکــر کرده اید اگر 45 میلیــون کاربر تلگرام 
ماهیانه 15 هزار تومان به طور متوســط بــه اپراتورها 
پول دهند (بعضى ها ماهیانه 40 هزار تومان مى دهند)، 
مى شــود ماهى 675 میلیارد تومان و ســالیانه مى شود 

هشت هزار میلیارد تومان؛ معادل دو ونیم ماه یارانه؟!

داود خانــى معاون ســازمان خصوصى ســازى گفت: 
تاکنون 33میلیون نفر در سراسر کشور توانسته اند، سود 
نقدى سهام عدالت را از طریق حساب هاى بانکى اعالم 
شده دریافت کنند. به عبارتى از هر هزار نفر تنها دو نفر 
نتوانسته اند سود خود را در این مدت دریافت کنند. چنین 
افرادى یا شماره حساب شبا بانکى خود را هنوز به سامانه 
ســهام عدالت اعالم نکرده اند، یا اینکه تأییدیه شماره 

شباى آنها از سوى بانک دریافت نشده است.
به گفته وى، اگر شــخصى با وجود اعالم شماره شباى 
حساب بانکى خود در ســامانه سهام عدالت، اما از طرف 
بانک با برگشت این شماره مواجه شده و یا به دلیل ورود 

اعداد غلط به ســامانه و از طرفى مشکل انسداد حساب 
مواجه شده باشد، در صفحه سامانه پس از صورتحساب 
اشخاص در سامانه سهام عدالت سازمان خصوصى سازى 

اعالم مجدد شماره شبا را خواستار شده است.
خانى گفت: در صفحه مذکور سامانه سهام عدالت شماره 
شباى مورد تأیید بانک به رنگ سبز قرار گرفته و به کاربر 
توضیح داده که باید منتظر اعالم زمان واریز سود باشد. 
در صورت عدم وجــود چنین فرآینــدى اگر همچنان 
رقمى به عنوان سود سهام عدالت هنوز به شماره شباى 
حساب بانکى شــخص واریز نشــده، باید دلیل آن را 

بررسى کرد.

 سود دو طرفه
 8000 میلیارد تومانى 

جا مانده هاى سهام عدالت 
شماره شبا بدهند

چرا به مردم توهین مى کنید؟
حسن روحانى رئیس جمهور، پیش    رویداد 24|
از ظهر دیروز (یک شـنبه 24 دى مـاه) در آیین اختتامیه 
نهمین جشـنواره بین المللى فارابى که در سالن اجالس 
سران برگزار شد اظهار داشت: در خیابان عده اى اعتراض 
مى کنند. خواهش مى کنم به همه مردم ما احترام بگذارید. 
اجازه دهید موضـوع در یک دادگاه صالح ثابت شـود. یا 
خس و خاشاك اسـت، یا گاو، یا گوساله، یا آشغال است. 
چرا توهین مى کنید و بى ادبانه با جامعه برخورد مى کنید؟ 
دقیق حرف بزنیـم، مخصوصـاً در تریبون هاى مقدس. 
ملت ما ملت بزرگى است. اعتراض بود، تمام شد. برخى 
سوءاستفاده کردند، نیروهاى امنیتى به خوبى اداره کردند.

این داعش منظم!
براساس گزارش یک روزنامه آمریکایى    روزنو |
شبه نظامیان داعش در پى فرار از پایگاهایشان در سوریه 
انبوهى از اسـناد و مدارك مربوط به ثبت امور مالى خود 
را برجاى گذاشته اند که نشان دهنده دقت شگفت انگیز 
این گروه در مستندسـازى اقدامات و امورشان است. در 
سه سال گذشته صدها ترابایت اطالعات کامپیوترى از 
رایانه ها و حافظه هاى متعلق به اعضاى داعش در شمال 
سوریه کشـف و ضبط شده اسـت. در هر ترابایت از این 
اطالعات چیزى بیش از 80 میلیون صفحه ذخیره شده 

در قالب فایل نرم افزار Word وجود دارد.

منتظر نشسته اند...
حسـام الدین آشـنا، مشـاور    آفتاب  نیوز |
رئیس جمهور، مخالفان برجام را مورد خطاب قرار داد و 
گفت: دوستان منتظر نشسته اند یا توافق شکست بخورد 
و بگویند ما که گفته بودیم؛ یا ادامه پیدا کند و بگویند البد 

به نفعشان بوده است.

دوران پیشین و پیش از آن!
 میزان| احمد مسـجد جامعـى، عضو شـوراى 
شهر تهران دیروز در جلسه شـورا اظهار داشت: سندى 
در شوراى سوم تهیه شده بود و مشـخص شد که 320 
میلیارد تومان هزینه هـاى بدون سـند در دوران بلدیه 
محمود احمـدى نژاد موجـود بوده اسـت. هنوز تکلیف 
این گزارش و بررسـى هاى صورت گرفته در این زمینه 
مشخص نشده است. وى ادامه داد: آن زمان نیز گزارشى 
در رابطه با عملکرد دوره پیش از آن ارائه شد اما تکلیف 
آن مشـخص نشـد. وى بیان کـرد: درخواسـت ما این 
است که شـهردار تهران ساالنه گزارشـى را در رابطه با
 عملکرد ها ارائه دهد تا از این طریق، بتوانیم به صورت 

ساالنه وضعیت را بررسى کنیم.

فریادهاى نماینده بر سر وزیر 
  باشگاه خبرنگاران جوان | فریادهـاى 
اقبال محمدیـان، عضو مجمـع نمایندگان خوزسـتان 
در هنـگام حضـور وزیر بهداشـت در صحـن لحظاتى 
نظم جلسـه دیـروز مجلـس را برهـم زد. محمدیان در 
مقابل قاضى زاده هاشمى که در قسـمت ردیف جلوى 
صندلى هاى سبز صحن علنى مجلس نشسته بود شروع 
به داد و فریاد کرد، فریادهاى وى آنقدر بلند بود که نظم 
جلسه را کامًال برهم زد، اما قاضى زاده هاشمى تنها آرام 
وى را نظاره مى کرد. وزیر بهداشت در این باره گفت: گویا 
مشکلى در بیمارسـتان حوزه انتخابیه آقاى محمدیان 
وجود دارد که وى مى خواهد در لحظه حل شود که البته 

اجازه نداد بنده صحبت کنم.

یک نکته
دربـاره سـفراخیر آیـت ا... سـید    عصر ایران |
محمود هاشـمى شـاهرودى به آلمـان و حواشـى ایجاد 
شـده براى درمان... هر چند برخوردارى از بهترین شرایط 
درمانى حـق همه اسـت، امـا مسـئوالن نظام کـه مدام 
بر لـزوم سـاده زیسـتى و توجه بـه ظرفیت هـاى داخلى 
تأکید مى کنند، باید براى سـفر درمانـى اروپا، توضیحات 
قانع کننـده اى بـه افـکار عمومى ارائـه کنند تـا اینگونه 
نتیجـه گیرى نشـود که حـرف مسـئوالن با عمل شـان 
نمى خواند؛ این موضوع به ویژه درباره مسئوالنى که ملبس 

به لباس روحانیت هستند، بیش از بقیه صدق مى کند.

خبرخوان

مراسم اولین سالگرد درگذشت اکبرهاشمى رفسنجانى، رئیس 
فقید مجمع تشخیص مصحلت نظام روزپنج شنبه در مدرسه عالى 
شهید مطهرى در حالى برگزار شد که برخى از همراهان قدیمى 

آیت ا... و چهره ها، ترجیح دادند که در مراسم شرکت نکنند.
به گزارش اعتماد آنالین، على اکبر والیتى که از سال هاى ابتدایى 
انقالب اسالمى در کنار هاشمى رفسنجانى دیده شده است و در 
هشت سال دولت سازندگى هاشــمى رفسنجانى در وزارت امور 
خارجه فعالیت داشت، حاال قریب یکسال است بر جاى هاشمى 
رفسنجانى در دانشگاه آزاد تکیه زده و ترجیح داد در مراسم ترحیم 
مؤسس دانشگاه آزاد اسالمى شرکت نکند. این در حالى است که 

رسانه هاى وابسته به این دانشــگاه نیز منفعالنه با این موضوع 
برخورد کردند. روزنامه «فرهیختگان» ارگان این دانشــگاه که 
بعد از تغییر مدیریت دانشگاه آزاد، جهت گیرى متفاوتى را نسبت 
به سابق دنبال مى کند، تنها در گفتگویى با صادق محصولى که 
از جریان مخالف هاشمى رفســنجانى است به نقد شخصیت او 

پرداخت.
جداى از این، طبق آنچه گزارش شــده دانشگاه آزاد اسالمى که 
حاال تحت مدیریت مستقیم والیتى فعالیت مى کند، براى مراسم 
سالگرد درگذشت مؤسس و رئیس ســابق خود هیچ برنامه اى 

تدارك ندید و ترجیح داد که از کنار این موضوع عبور کند.

عرضه گوشتى تحت عنوان گوشت گوساله الکچرى به قیمت کیلویى 900 هزار تومان، مدتى است 
خبرساز شده اما هیچیک از نهادهاى ذیربط تاکنون درباره اینکه چرا گوشتى با این قیمت گزاف بدون 
برخوردارى از تأییدیه سازمان دامپزشکى کشور عرضه شده مسئولیت این تخلف را بر عهده نگرفته اند.

محمد محمدى، عضو هیئت مدیره انجمن ملى حمایت از حقوق مصرف کنندگان در این باره گفته بود: 
فروش گوشت با این قیمت حتى اگر گوساله ها طال هم خورده باشند، تخلف و غیرقانونى است و دولت 
باید جوابگوى این تخلف باشد. اما سید اصغر برائى نژاد، مدیرکل دامپزشکى استان تهران درباره چیزى 
به نام گوشت الکچرى مى گوید: در برخى کشورها گوساله ها را در شرایط خاص محیطى و تغذیه اى 
پرورش مى دهند و بسته به سلیقه متقاضى بین سنین یک تا پنج ماهگى کشتار و عرضه مى کنند. به این 
نوع گوشت ها VEAL یا اصطالحاً گوشت الکچرى گفته مى شود. این گوساله ها پس از چند روز از شیر 
مادر گرفته مى شوند و به صورت دستى با شیر غنى شده تغذیه شده و در محیط هایى کامًال بهداشتى و آرام 
نگهدارى مى شوند. بعضاًَ در پرورش این دام ها از موسیقى و ماساژ هم استفاده مى شود. نکته مهم دیگر 
درباره این دام ها نحوه کشتار آنهاست. این دام ها به نحوى کشتار مى شوند که حداقل ترس و استرس به 
آنها وارد نشده تا از ترشح آدرنالین در بدنشان جلوگیرى شود. هم در طول مدت پرورش و هم پس از کشتار، 
آزمایش هاى الزم صورت مى گیرد. این گوشت ها  قیمتشان نهایتاً تا دوبرابر قیمت گوشت معمولى است.

عبدا...ناصرى از نزدیکان به اصالح طلبان در 
گفتگو با پایگاه اطالع رسانى «الف» متعلق 
به احمد توکلى، از جمله درباره وزیر کشــور 
دولت حسن روحانى هم مطلبى بیان کرده 

که به نظر جالب مى آید:  
در همان سال 92 وقتى کابینه ایشان نهایى 
شــد و اصالح طلبان و همه متوجه شدند که 
وزیر کشور آقاى رحمانى فضلى است، آقاى 
هاشمى جلسه شــامى در منزل خود برگزار 
کردند. آقایان ناطق، خاتمى، ســید حسن 

خمینــى و روحانى حضور داشــتند و محور 
بحث هم این بود که بخش قابل توجه اقبال 
روحانى با اینکه تقریبًا لب مرز رأى آورد، به 
دلیل بحث آزادى سیاسى و اجتماعى بود و 
این وزیر نمى تواند معرف رأى مردم باشــد. 
اگر اشتباه نکنم جلســه سه شنبه شب بود. 
چهارشنبه جلسه اى داشتیم که در آن اعالم 
شد آقاى روحانى اســتدالل ها را پذیرفت و 
قانع شد آقاى رحمانى فضلى را به عنوان وزیر 
کشور معرفى نکند و تا زمان معرفى در تحلیف 

که پاکت را از زیر عبا درآورد، از نزدیکان آقاى 
روحانى فقط آقاى ترکان خبر داشــت آقاى 
رحمانى فضلى معرفى شده اند، وى هم ساعت 
11 شب خبردار شــده بود؛ یعنى هیچیک از 
نزدیکان آقاى روحانى خبر نداشتند. البته از 
حق نگذریم که وى هم استدالل هاى خود 
را داشت که با آقاى رحمانى فضلى سال ها در 
مجلس همکارى داشته و همسایه بوده اند، 
رفت وآمد خانوادگى دارند، درنتیجه ایشان را 

براى وزارت مناسب مى دانست.

وبسایت معتبر «مدیوم» گزارشى درباره عکاسى ایرانى 
منتشر کرده که در این گزارش آمده، عکس هاى پشت 
صحنه فیلم مســتندى را به عنوان عکس هاى واقعى 
با توضیحــات غیرواقعى اســتفاده و جایزه هاى متعدد 

بین المللى هم کسب کرده است.
در این گزارش آمده اســت: زمانى که مهرداد اسکویى 
فیلمساز شناخته شده ایرانى در عرصه هاى جهانى قصد 
داشت مستند «رؤیاهاى دم صبح» را تولید کند، از یکى از 
دانشجویان سابق خود که یک عکاس و فیلمبردار است، 
به عنوان فیلمبردار این پروژه سینمایى دعوت مى کند. 
اسکویى پس از شــش ماه تالش فراوان موفق مى شود 
با توجه بــه محدودیت ها، از پیچ و خــم ادارى دریافت 
مجوز براى ساخت مستند «رؤیاهاى دم صبح» در یک 
کانون اصالح و تربیت دختــران مجوز بگیرد و باالخره 

فیلمبردارى آغاز مى شود.
ســه روز پس از فیلمبردارى، اســکویى درمى یابد که 
فیلمبردارش توانایى فنى الزم براى این پروژه سینمایى 
را ندارد و مهارت او متناسب دیگر انواع تولیدات سینمایى 
است اما به او اجازه مى دهد به عنوان عکاس پشت صحنه 
در این پروژه سینمایى به کار خود ادامه دهد؛ اما هفت روز 
بعد، عکاس، پروژه فیلم «رؤیاهــاى دم صبح» را براى 

حضور در یک پروژه دیگر ترك مى کند.
زمانى که اسکویى ساخت خود را تکمیل مى کند و آن را 
به جشــنواره هاى بین المللى ارسال مى کند، عکاس نیز 
مجموعه عکس هاى پشت صحنه این مستند را  با عنوان 
«دختران انتظار» کامل مى کند؛ مجموعه عکسى سیاه و 
سفید از یک کانون اصالح و تربیت دخترانه. این مجموعه 
عکس در بســیارى از جشــنواره هاى خارجى با عنوان 
تحریک کننده  «در انتظار اعدام» رونمایى مى شود، اما 
در این میان، عکاس هیچگاه از اســکویى براى انتشار 
عکس هاى پشت صحنه از مستند «رؤیاهاى دم صبح» 

اجازه نمى گیرد. 
نگارنده این گزارش وبسایت معتبر «مدیوم»  همچنین 
عنوان مى کند زمانى که با عکاس در این باره تلفنى حرف 
زدم، او پاسخ صریحى به پرسش هاى من ارائه نداد و مدام 
معتقد بود که او قربانى حس حسادت دیگران نسبت به 

موفقیتش شده است.
همچنین روایت و کپشــن هاى او در مجموعه عکس 
«دختران در انتظار اعدام» با آنچه خود دختران در فیلم 
مى گویند، متفاوت اســت و زمانى که از او درباره عنوان 
تحریک کننده «دختران در انتظار اعدام» پرســش شد، 
وى مدعى شد که فردى در نشریه «گاردین» براى اولین 
بار از  عنوان «در انتظار مردن» براى این مجموعه استفاده 
کرده اما واضح اســت که خود وى اطالعات را در اختیار 
گاردین قرار داده و زمانى که متوجه عنوان گمراه کننده 
آن شده، تالشــى براى تصحیح آن نکرده است. مقاله 
گاردین یکى از چندین و چند مقاله با عنوانى مشابه است.
توضیحات و اطالعات این مجموعــه عکس حاکى از 
آن است که این دختران در انتظار حکم اعدام هستند اما 

مستند «رؤیاهاى دم صبح» در واقع در یک کانون اصالح 
و تربیت و توانبخشى فیلمبردارى شده است و دختران در 
یک خوابگاه با فعالیت هاى روزانه، کالس ها و دسترسى 

به یک حیاط زندگى مى کنند.
عکس آغازین مجموعه عکس، پرتره اى از دخترى است 
که صورت  خود را با دست هایش پوشانده و در کپشن آن 
آمده است «مهسا، 17 ساله است. او عاشق پسرى شده و 
قصد داشته با او ازدواج کند اما پدرش مخالف این ازدواج 
است. مهسا عصبانى مى شود و با کارد آشپزخانه پدرش 
را به قتل مى رساند و حاال برادران مهسا تقاضاى اعدام 
او را دارند.» عکاس در چندین مصاحبه عنوان کرده که 
مهسا اجازه عکاسى به او نمى داد اما پس از سه روز به او 
این اجازه را داد و در حالى که داستان زندگى اش را تعریف 
مى کرد، گریه مى کــرد و صورتش را با دســت هایش 

پوشانده بود.
اسکویى کارگردان مستند «رؤیاهاى دم صبح» صراحتًا 
عنوان مى کند که داستان نقل شده ساختگى است و نام 
دخترى که در عکس مى بینید، «خاطره» است، او هرگز 
پدرش را به قتل نرسانده و به اعدام محکوم نشده است 
و کپشــن هاى این عکس همگى زاییده  تخیل عکاس 

هستند.
محمد امین شهنوازى، فیلمســاز اهل زاهدان در ایران 
نیز اعالم کرده چهار ســال پیش شــروع به کار روى 
پروژه اى درباره قاچاقچیان در زادگاهش استان سیستان 
و بلوچســتان کرد. همان عکاس براى مدت چهار روز 

به عنوان فیلمبــردار در این پروژه کار کــرده و در میان 
برداشت ها به عکسبردارى از ســوژه ها مى پردازد. این 
فیلم هنوز تکمیل نشده است اما در فاصله کوتاه پس از 
پایان پروژه، عکاس  مجموعه  عکسى با عنوان «قاچاق 
سوخت» را به جشــنواره هاى بین المللى و رقابت هاى 
عکاسى ارائه مى دهد. درست شبیه فیلم اسکویى، فریم 
به فریم یکسانى از فیلم شهنوارى و عکس ها وجود دارد.

شــهنوازى نیز مى گوید که عکاس بــراى هیچیک از 
این عکس ها که در حین ساخت فیلم گرفته شده اجازه 
دریافت نکرده است و شــکایت مى کند که کپشن هاى 
استفاده شده در زیر عکس ها همگى ساختگى هستند. به 
عنوان مثال در کپشن یک عکس آمده است: «"مریم" 
همسر و دو پسرش را در قاچاق ســوخت از دست داده 
اســت. همســر او در حال حمل 1800 لیتر گازوئیل به 
پاکســتان بوده که با شــلیک پلیس هاى مرزى کشته 
شده اســت.» اما شــهنوازى تصریح مى کند که سوژه 
اصلى این عکس مریم نیســت، بلکه «زرخاتون» نام 
دارد. او مادربزرگ دو پسرى اســت که در کنارش قرار 
دارند و پســرش در یک ســانحه رانندگى کشته شده 
است. داستان این خانواده بسیار جذاب است و من بسیار 
شگفت زده شدم که عکاس تالش کرده با این دروغ ها 
این داستان را دراماتیک تر کند. او حتى چند ماه پس از 
پایان فیلمبردارى و بدون اطالع کارگردان به ســراغ 
سوژه ها رفته به طورى که موى دو پسر در فیلم بلند و در 

عکس کوتاه است!

محمدصــادق دهقانى، کارگردان فیلــم «همدم» نیز 
در گفتگو با ایســنا اعالم کرده که وى مشکلى مشابه 
داشــته که بدون اجازه وى عکس هاى این فیلم را در 
جشنواره هاى خارجى شرکت داده است. او معتقد است 
این رفتار عکاس یادشده در واقع خیانت به سوژه هاى او 

در براى منافع شخصى بوده است.
محمدعلى  هاشــم زاده، کارگردان فیلــم «آب، خاك، 
آتش» نیز بــا روایت ماجرایى مشــابه عنوان کرده که 
همین عکاس، عکس هــاى فیلــم او را تحت عنوان 

مجموعه  «عروسى در بلوچستان» منتشر کرده است.
در انتهاى این گزارش در ســایت مدیوم آمده اســت: 
عکس هاى او در بسیارى از نشریه هاى خارجى منتشر 
شده و جوایز معتبرى نیز کســب کرده است. سپتامبر 
گذشــته، مهرداد اسکویى با چندین نشــریه و سازمان 
از جمله «لنزکالچر» هلند و «فوتوویل» آمریکا تماس 
گرفت و از آنها خواســت انتشــار و تبلیغ عکس هاى 

فیلمش را متوقف و آنها را از وبسایت خود حذف کنند.
جایزه عکس«شــید» به عنوان تنها جایزه عکاســى 
مستقل ایران نیز مجموعه اى از این عکس ها را به مدت 
یکســال از حضور در این رویداد هنرى محروم کرده و 

عنوان داده شده را پس گرفته است.
به گزارش ایسنا، در این میان با مراجعه به سایت رقابت 
عکاسى معتبر «لنز کالچر» نیز  مشاهده شد، مجموعه 
عکس یادشده در راستاى بررسى احتمال سرقت هنرى، 

به حالت تعلیق درآورده شده است.

طنازها مشغولند!
  عصر ایران| در پى رفــع فیلتر تلگرام، 
شــبکه هاى اجتماعــى به ویژه کانــال ها و 
گروه هاى تلگرامى پر شده است از طنزهایى 
که مــردم در ایــن باره ســاخته و منتشــر 
کرده اند؛ ســه تــا از ایــن طنزهــا را با هم 
مى خوانیم: *مســئولین عزیز حاال که فیلتر 
تلگرام رو برداشــتید بریم مرحلــه بعد. ما زن 
مى خوایم. *االن فیلتر شکنا همه با هم میگن 
پووووفففف هفته سختى رو گذروندیم بچه ها 
خسته نباشید این عملیاتم با موفقیت انجام شد. 
*متأسفانه تلگرام رفع فیلتر شد و صمیمیت ها 
از بین رفت، من دوباره مجبورم مثل سابق هر 
روز خانوادمو با کمربند و چاقو بزنم و آب جوش 

بریزم روشون.

شگفتى روزنامه رسالت
روزنامه «رسالت» نوشت:     خبر آنالین |
طالق و ازدواج هاى مکرر چهره هاى مهم، در 
شمارى که یکى از آن هم به غایت قبیح است، 
روابط ناسالم و بى پایه میان برخى از اهالى هنر 
و ورزش و حتى فرهنگ، این حیرت را در ما بر 
مى انگیزد که با این آشــفته بازار که عمدتًا از 
مستى تمول بى مایه و تازه به دوران رسیده آب 
مى خورد، فرهنگ این کشور چگونه همچنان 

زنده است؟

مردم کدام استان ها 
چاق تر هستند؟

دکتر افشــین استوار،    آفتاب نیوز |
مدیرکل دفتر مدیریت بیمارى هاى غیرواگیر 
وزارت بهداشت گفت: ســبک زندگى ناسالم 
در روســتاها به شــهرها نزدیک شده و شاهد 
شیوع معضل چاقى در روســتاها هم هستیم. 
همچنین نسبت چاقى در اســتان ها متفاوت 
اســت و در اســتان هاى مرکزى و شــمالى، 
چاقى بیشتر شیوع دارد. اســتوار بیان داشت: 
مازندران، اردبیل، گیالن و ســمنان باالترین 
شیوع چاقى را دارا هســتند. وى گفت: دیگر 
چاقى بیمارى افراد ثروتمند نیســت و طبقات 
کمتر برخــوردار هم با این معضل دســت به 

گریبانند.

8 روزنامه برتر ایران را 
بشناسید

  هنرنویس| بر اســاس جدیدترین 
طرح رتبه بندى روزنامه ها، هشــت روزنامه با 
کســب امتیاز باالى 75 ، رتبه اول را به دست 
آورده اند. همشهرى، دنیاى اقتصاد، ایران، خبر 
ورزشى، جام جم، خراسان، اطالعات و کیهان 
هشت روزنامه اى هستند که در رتبه اول قرار 

گرفته اند.

مغز خود را اهدا کنید
رئیس بانک  مغز    جام جم آنالین |
ایران گفت: بانــک مغز بــراى مطالعه مغز و 
بیمارى هــاى مربوط به آن راه اندازى شــده  
اســت. محمدتقى جغتایى گفت: تاکنون 400 
نفر ثبت نام کرده اند که بعد از مرگ، مغز خود 

را اهدا کنند.

نقش اقلیم عربستان در 
خشکسالى ایران

یک عضو هیئت علمى دانشگاه    ایسنا|
شهید بهشتى با اشــاره به اینکه ممکن است 
در صــورت تداوم شــرایط بارش در کشــور 
بر اساس الگوى سامانه پرفشارعربستان یکى از 
خشکسالى هاى شدید تاریخ کشور اتفاق افتد، 
گفت: فکرى باید براى مدیریت منابع آب کرد 
و یک برنامه جامع تحقیقاتى از روند تغییرات 

آتى هواشناسى تهیه کرد.

روایت «مدیوم» از یک جنجال در هنر ایرانى

آبروریزى در ماجراى یک سرقت هنرى

رحمانى فضلى چگونه وزیر کشور شد

عبور با سکوت

گوشت الکچرى واقعاً داریم اما نه اینقدر گران!
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آلن دلون: حاال آماده مرگ هستم
«آلن دلون»، چهره محبوب سینماى جهان، ستاره 
و یکى از نمادهاى سینماى فرانسه که به صراحت 
لهجه و رك گویى شهره است در گفتگویى ویژه با 
مجله «پارى مچ» با به چالش کشــیدن زندگى در 
عصر حاضر دیدگاه خود را درباره مســائل مختلف 
ازجمله زندگى، مرگ، عشــق و زیبایى بیان کرده 

است.
آلــن دلــون در 82 ســالگى هم بى پروا ســخن 
مى گوید. بازیگر نقش «تانکرد» در فیلم «پلنگ» 
اثر «ویســکونتى» (کارگردان نامدار ایتالیایى) در 
این مصاحبه جــدا از طرح ناگفته هایــى از دوران 
حرفه اى اش در عالم سینما، به افشاى نقاط ضعف و 

واگویى دردهاى خود مى پردازد.
دلون که به آراستگى و داشتن چشم هاى جذاب در 
جهان مشــهور بود مى گوید از زندگى لذت فراوان 
برده اســت. او تصریح کرد همه چیز داشــته، همه 

چیز را شــناخته و همه چیز را دیده است. به گفته او 
بازیگرى، حرفه اى است که باید به آن اعتقاد و ایمان 
داشت. او تصریح مى کند که چه در سینما و چه در 
تئاتر همواره سعى کرده به طبیعى ترین شکل ممکن 
بازى کند: «در واقع مــن هرگز بازى نکرده ام بلکه 
همه لحظه هاى جلوى دوربین و تماشاگر را زندگى 
کرده ام. اینگونه بود که خیلى زود دریافتم که عاشق 

این حرفه ام.»
بازیگر نقش «پرنس آلبرت» در فیلم «عشق هاى 
مشهور» در بخشى دیگر از این گفتگو به دردهاى 
زندگى خود مى پردازد و از این میان، با اشاره به دوران 
مالل آور کودکى و بى توجهى پدر و مادر مى گوید: 
«وقتى به خود آمدم، دیدم انگار بچه یتیمى هستم 
که در دل یک خانواده میزبان زندگى مى کنم. هرگز 
ندیدم که پدر و مادرم با هم باشند. پدر گوشه اى بود 
و مادر گوشه دیگر. هریک از آنها بر روى رودخانه اى 

و من میان دو رود بر روى جزیره.»
او بدین ترتیب با برجســته کردن این بى توجهى 
و غم نادیــده گرفته شــدن در اوج دوران جوانى و 
تأثیرش در زندگى شخصى مى گوید: «خأل هایى 
در زندگى هست که هرگز پر نمى شود. حتى زمانى 
که با زنى مى زیســتم، وقتى زنى را دوست داشتم 
بازهم احساس تنهایى مى کردم این حس همیشه 

با من است.»
آلن دلون ســپس پاى صحبت را بــه کارگردانان، 
بازیگران، دوســتان، زنــان و دوران مــالل آور
 کودکى اش مى کشد و با ابراز انزجار از آنچه در این 
دنیا مى گذرد از آمادگى کامل خود براى مرگ سخن 
مى گوید. بازیگر مشــهور فرانسوى چند ماه پیش 
هنگام مرگ «میرى دارك»، نامزد ســابقش گفته 

بود که دیگر بهانه اى براى زنده ماندن ندارد.
او حاال در مصاحبه با «پارى مچ» مى گوید خود را 

براى رفتن آماده کرده اســت. آلن دلون دیگر تاب 
ماندن ندارد. دنیاى جوانى تمام قلب او را اشغال کرده 
و دیگر جایى براى عصر ســالخوردگى باقى نمانده 
است. چهره محبوب سینماى جهان، احساسش را 
از عصر حاضر اینگونه بیان مى کند: «از این زمانه 
متنفرم، حالم را به هم مى زنــد. همه چیز تحریف 
شده و اشتباه اســت...مى دانم بدون هیچ تأسف و 
افسوسى این دنیا را ترك خواهم کرد. همه چیز آماده 
است حتى گورم که در معبدى انتظارم را مى کشد.»

آلن دلون همچنین با طــرح باورهاى مذهبى خود، 
اعتقاد ویژه اش به مریم مقدس(س) را مورد اشاره 
قرار مى دهد و مى گوید: «مریم مقدس(س) عشق 
من اســت. با او صحبت مى کنــم، چیزهایى به او

 مى گویــم و چیزهایى از او مى خواهــم. او به من 
تسکین و آرامش مى دهد. همیشه حضور دارد و در 

تنهایى ها همراهى ام مى کند.»

صحبت هاى بازیگر بزرگ سینما درباره عصر حاضر، تنهایى و مریم مقدس(س)

الناز شاکردوست، بازیگر سینماى ایران امسال 
مى توانست با دو فیلم راهى جشنواره فیلم 
فجر شود اما بعد از اعالم اسامى آثار بخش 
سوداى سیمرغ مشخص شد که شاکردوست 

این دوره از جشنواره را از دست داده است.
او بازیگرى را با تئاتر آغاز کرد. در سن 19 سالگى، با بازى 
در فیلم «گل یخ» در سال 1383، به کارگردانى کیومرث 
پوراحمد، پا به عرصه سینما گذاشت و ظرف کمتر از یک 
سال در چهار  فیلم سینمایى نقش آفرینى کرد. «گل یخ»  
فیلمى به کارگردانى و نویســندگى کیومرث پوراحمد و 

تهیه کنندگى غالمرضا موسوى ساخته سال 1383 است.
وى سال گذشته با تغییر در سبک بازى خود نقش آفرینى 
متفاوتى را در فیلم ســینمایى «خفه گى» به کارگردانى 
فریدون جیرانى تجربه کرد و با وجود ضعف هاى موجود 
تحولى بزرگ در بازیگرى خود به وجــود آورد و امیدوار 
بود که این دوره نیز با آثارى متفاوت راه ســال گذشــته 

را دنبال کند.
شاکردوســت امســال در دو فیلم «سراســر شب» به 
کارگردانى فــرزاد مؤتمن و «دو طبقــه روى پیلوت» 
ســاخته ابراهیم ابراهیمیان به ایفاى نقش پرداخت اما 
هیچکدام از این دو اثر در فهرست نهایى سى و ششمین 

جشنواره فیلم فجر قرار نگرفتند.
حضور شاکردوســت در فیلم فرزاد مؤتمن براى وى 
امیدهاى زیــادى را به همراه داشــت. وى در صفحه 
اینســتاگرام خود از فیلمى متفــاوت و ادامــه راه تغییر در 
بازیگرى خبر داد اما با رد فیلم «سراسر شب» تمام امیدهاى 

شاکردوست نقش بر آب شد.

تهیه کننده سریال «زندگى از نو» از پیوستن رضا کیانیان به 
جمع بازیگران این ســریال و رفتن این بازیگر مقابل دوربین 

خبر داد.
مهدى شفیعى به بازیگران سریال «زندگى از نو» اشاره کرد 
و گفت: رضا کیانیان، محمد على ساربان، امیرحسین صدیق، 
مرتضى ضرابى، مینــا جعفرزاده، کمند امیرســلیمانى، اکبر 
معززى، خیام وقار کاشانى، ژیال آل رشاد، حدیث نیکرو، مجید 

پتکى، على انصاریان و... بازیگران این سریال هستند.
او درباره  روند تصویربردارى «زندگى از نو» بیان کرد: حدود 
50 درصد کار ســریال پیش رفته است. این سریال در استان 
گیالن تصویربردارى مى شود و تا چند ماه دیگر تصویربردارى 

ما ادامه دارد.
داستان این سریال درباره زوج جوانى است که به دلیل بدى آب 
و هوا و خستگى از شهر تهران به شمال مى روند و یک کمپ 
گردشگرى در آنجا ایجاد مى کنند اما در این مسیر با مشکالتى 

رو به رو مى شوند. 
ســریال «زندگى از نو» به کارگردانى على محمد قاسمى و 
تهیه کنندگى مهدى شفیعى از شبکه 5 ســیما به روى آنتن 

خواهد رفت.

مجموعه «بالش ها» اولین سریال در حوزه کودك و خانواده است که قرار است در 15 قسمت براى شبکه نمایش خانگى تولید و به صورت هفتگى وارد بازار شود.

به شبکه نمایش خانگى در حال آماده سازى است.مسلم آقاجان زاده ضمن اعالم این خبر، اظهار کرد: این مجموعه نمایشى با همکارى مؤسسه فرهنگى- هنرى هنر اول و به قلم محمد درویشعلى پور، کارگردانى احمد درویشعلى پور و تهیه کنندگى مسلم آقاجان زاده براى ورود 

 او ادامه داد: در این مجموعه نمایشى 15شخصیت عروسکى در کنار شخصیت هاى دیگر، قصه هاى این مجموعه را روایت مى کنند و در خالصه داستان آن آمده که بالش ها از دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن آدم ها به ستوه 

آمده اند و  علیه آدم ها اعالن جنگ مى کنند. داریوش فرضیایى، ارژنگ امیر فضلى، امیر نورى، رامبد شکرابى، حدیث فوالدوند، امیر محمد متقیان و ملیکا شریفى نیا به همراه بازیگران کودك ترنم کرمانیان، دینا غالمى و محمدرضا 

درویشعلى پور به همراه صداپیشگان مهرداد مصلحى، مینا گلپایگانى، علیرضا وارسته، سامان مظلومى، سامان فرشید نیا، ریحانه حسینى، عسل غروى 

و آرش خداکرمى در مجموعه نمایشى «بالش ها» 

ایفاى نقش مى کنند.

«به وقت شام» 
حاتمى کیا

 به جشنواره فجر مى رسد؟

گوید خود را  ى

ىبه او
او مى خواهــم. او به من  یزهایى از
تسکین و آرامش مى دهد. همیشه حضور دارد و در 

تنهایى ها همراهى ام مى کند.»
زندگى لذت فراوان 
ح کرد همه چیز داشــته، همه 

ر بچه یتیمى هستم
 دردل یک خانواده میزبان زندگى مى کنم. هرگز 
ندندیدم که پدر و مادرم با هم باشند. پدر گوشه اى بود 
و رودخانهخانهخانه اى  با بر روى ه آنها و مادر گوشه دیگر. هریک از

ز ا ز بر
از آمادگى کامل خود مى گذرد ی
مى گوید. بازیگر مشــهور فرانسو
هنگام مرگ «میرى دارك»، نامزد
بود که دیگر بهانه اى براى زنده ماند
 با «پارى مچ» مىاوو حاال در مصاحبه با «پارىمچ»

در حالى که در برخى محافل سینمایى از نرسیدن فیلم «به وقت شام» به کارگردانى ابراهیم حاتمى کیا و تهیه 
کنندگى محمد خزاعى به سى و ششمین جشنواره ملى فیلم فجر صحبت مى شود ولى مراحل فنى این فیلم 

رو به اتمام است و ضبط موسیقى «به وقت شام» انجام شده و اتالوناژ نیز رو به پایان است.
امور جلوه هاى ویژه این فیلم زیرنظر هادى اسالمى و با همراهى تیم او انجام شده ولى از آنجایى که 
دو دقیقه پایانى این فیلم 110 دقیقه اى با اصالحى از سوى ابراهیم حاتمى کیا رو به رو شده گروهى 

به جمع فیلم اضافه و مشغول انجام این بخش شده اند.
طبق اعالم دست اندرکاران، فیلم «به وقت شام» براى نمایش در روز دوشنبه 16 بهمن ساعت 

20  آماده خواهد بود.
این فیلم در اکثر پالن ها داراى ویژوال افکت است که همین امر ساخت آن را سخت کرده بود ولى 

گفته مى شود درنهایت اثرى باکیفیت در جشنواره ملى فیلم فجر به نمایش درمى آید.

عمو پورنگ  بازیگر شد

الناز شاکردوست 
در حسرت 

جشنواره فیلم فجر ماند

این دوره از
او بازیگرى
در فیلم «گل
پوراحمد، پا
سال در چهار
فیلمى به کار
تهیه کنندگى
وى سال گذش
متفاوتى را در
فریدون جیر

تحولى بزرگ
بود که این د
را دنبالکند
شاکردوسـ
کارگردانى
ســاخته اب
هیچکدام
جشنواره ف
حضور شا
امیدهاى
اینســتاگرام خ
بازیگرى خبر د
شاکردوست نقش

ن آمده اند و  علیه آدم ها
ى ی پ ایفاى نقش مى کنند.درویشعلى پور به همراه صداپیشگان مهرداد مصلحى، مینا

ا
د
ج

الناز شاکردوست، بازیگر سینماى ایران امسال 
ل ف ا ش ا ل ف ا ان

نب ن خصیت هاى دیگر، قصه هاى این مجموعه را روایت مى کنند و در خالصه دا

ر م ر فضلى، امیر نورى، رامبد شکرابى، حدیث فوالدوند، امیر محمد متقیان و ملیکا شریفى نیا به همراه بازیگران کودك تر
لیرضا وارسته، سامان مظلومى، سامان فرشید نیا، ریحانه حسینى، عسل غروى 

و آرش خداکرمى در مجموعه نمایش

شاکردوست 
سرت 

ره فیلم فجر ماند

الناز ش
در حس
جشنوار

رضا کیانیان به 
«زندگى از نو» پیوست

تهیه کننده برنامه 
تلویزیونــى مشــاعره گفت: 

بیشتر شاعران شرکت کننده در مشاعره 
قرآنى از حافظان قرآن هستند که مى توانند شعرهاى 

خاص قرآنى قرائت کنند.
امیر حسین آذر در خصوص مسابقه مشــاعره اى با مضمون قرآنى گفت: 

مسابقه مشاعره قرآنى مراحل پایانى تدوین را سپرى مى کند.
وى ادامه داد: این مسابقه در 25 قسمت ساخته شده است و از شبکه آموزش پخش مى شود، 

البته زمان قطعى براى پخش این برنامه مشخص نشده است.
آذر در خصوص شرکت کنندگان این مسابقه عنوان کرد: در این مشاعره از شعرهایى استفاده 
مى شود که در آنها مفاهیم قرآنى به کار رفته است و بیشتر شاعران شرکت کننده از حافظان 

قرآن هستند که مى توانند شعرهاى خاص قرآنى قرائت کنند.
تهیه کننده برنامه مشاعره در خصوص ویژه برنامه دهه فجر اظهار داشت: برنامه اى به نام 
«صبح روشن» در ایام دهه فجر براى شبکه آموزش آماده کرده ایم که به بررسى ادبیات چهار 

دهه انقالب اسالمى مى پردازد. 
وى خاطر نشان کرد: برنامه «صبح روشن» در 11 قسمت به موضوعات مختلف ادبیات 
با اجراى اسماعیل آذر پخش مى شود و به شعر، داستان، ادبیات دفاع مقدس، 
ادبیات کودك و نوجوان و همچنین نقش سازمان هاى مختلف از 
جمله حوزه هنرى، فرهنگستان زبان و ادبیات فارسى 
و دبیرخانه شــورایعالى انقالب اسالمى 

مى پردازد.

جر مى رود
غ دهه ف

آذر به سرا
ماعیل 

اس
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مهاجم تیم ملى فوتبال ایران درباره آخرین شرایط خود در تیم باشگاهى اش سخن گفت. رضا قوچان نژاد فصل گذشته 
یکى از ستاره هاى لیگ هلند بود و 19 گل به ثمر رساند ولى در این فصل او تنها دو گل به ثمر رسانده و جایگاهش در 

ترکیب اصلى را هم از دست داده است. 
رضــا قوچان نــژاد دربــاره شــرایط خــود گفــت: مــن پیشــنهادهاى زیــادى از باشــگاه هاى هلنــدى

 و غیرهلندى داشــتم. باشــگاه هاى زیادى به من ابراز عالقه کردند ولــى من ترجیح مى دهم کــه در تیمم یعنى 
هیرنفین بمانم. تمام تمرکز من روى تیم اســت و مطمئن هســتم مى توانم جایگاهم را پس بگیرم و بار دیگر شروع 

به گلزنى کنم. 
مهاجم ایران اضافه کرد: من وقتى به اینجا آمدم مى خواستم حداقل دو سال اینجا بمانم. من از چین پیشنهاد داشتم 
و اگر بدانید چقدر پول مى توانستم کسب کنم من را مسخره مى کردید که چرا آن را رد کردم. من هیرنفین را دوست 
دارم چون اینجا پرورش یافتم و خاطرات زیادى اینجا دارم و دوست دارم حضورم را در هلند تمدید کنم. در حال حاضر 
فقط به بازى هاى پیش رو در لیگ هلند فکر مى کنم و امیدوارم تــا پایان فصل بتوانم آمار گلزنى ام را ارتقا بدهم تا در 

جام جهانى بازى کنم. 

تیم ذوب آهن در 
صورت جذب ســجاد 

شهباززاده مى تواند پرستاره تر از 
قبل مسابقات لیگ و آسیایى را ادامه مى دهد.

سجاد شــهباززاده، مهاجم باتجربه تیم استقالل در 
آستانه جدایى از این تیم قرار گرفته است؛ شهباززاده 
که کمتر در ترکیب این تیم در فصل جارى به میدان 
رفته، مثل هر فوتبالیســت دیگرى دوست دارد در 
تیمى حضور داشته باشد که بتواند در آن بازى کند و به 

همین دلیل احتمال جدایى اش زیاد است.
از ســوى دیگر با توجه به رابطه خوب شــهباززاده 
با امیــر قلعــه نویــى و ســابقه همــکارى آنها
پیش بینى هاى زیادى درباره حضور این مهاجم در 
تیم ذوب آهن انجام شده اســت. شهباززاده در نیم 
فصل سال گذشته نیز با تراکتورسازى تحت هدایت 
قلعه نویى قرارداد بست اما به دلیل محرومیت تراکتور 
توسط فیفا نتوانســت براى این تیم به میدان برود و 

راهى نفت تهران شد.

چنیــن  در 
اگــر  شــرایطى 
شهباززاده بخواهد فوتبالش 
را در ذوب آهن ادامه دهد، شاهد حضور یک تیم 
پرستاره در ادامه مسابقات لیگ و آسیایى خواهیم بود.

ذوب آهن که پهلوان، مهدى پور و اســماعیلى فر را 
در نیم فصل به تراکتورسازى داد،  با جذب بازیکنانى 
مثل بختیار رحمانى، میالد فخرالدینى و اکبر ایمانى 
شرایط خوبى از نظر حضور ســتاره ها پیدا کرد. این 
بازیکنان مطرح در کنــار بازیکنان باتجربه اى مثل 
رشید مظاهرى، محمد نژادمهدى، وحید محمدزاده، 
مرتضى تبریزى، مهدى رجب زاده، قاسم حدادى فر 
و... تیم خوبى را ساخته اند و حاال اگر شهباززاده هم به 

این جمع اضافه شود، شرایط بسیار فرق خواهد کرد.
بى تردید با حضور شهباززاده در ذوب آهن خط حمله 
این تیم جان بیشترى مى گیرد و با توجه به انگیزه اى 
که این مهاجم دارد، مى تــوان گفت قدرت گلزنى 

نماینده اصفهانى ایران در آسیا افزایش پیدا مى کند.

سپاهان در انتظار زلزله اى بزرگ
سپاهان در شــرایط خوبى به ســر نمى برد. باخت در 
شهرآورد تبعات بدى براى آنها داشت و  باید در انتظار 
اتفاقات تازه براى این باشگاه بود. اتفاقى که مى توان 
با استناد به حرف هاى اســتاندار اصفهان در آینده اى 

نزدیک در انتظار تحقق آن بود. قبل از بررســى  
این اتفاقات نگاهى داریم به استارت سپاهان در 

نیم فصل دوم.
سپاهان نیم فصل اول را با تساوى برابر سایپا آغاز 

کرد نتیجه اى که در شــروع نیم فصل دوم هم تکرار 
شد. در بازى دوم اما همه چیز بر وفق مراد «کرانچار» 
رقم خورد. این مربــى که در دیدار رفــت برابر پدیده 
ســنگین تریــن شکســت تاریــخ لیــگ برتــر را 
همــراه بــا تیمــش تجربــه کــرده بــود، در نیم 
فصــل دوم و در اتفاقــى غیرمنتظــره بــا نتیجــه 
4 بــر صفر شــاگردان مهاجــرى را شکســت داد تا 
همه به شــروع دوبــاره ســپاهان امیدوار باشــند.
دیدار ســوم برابر پارس جنوبى جــم در خانه این تیم 
بود و تســاوى بدون گل باز هم مانع از کســب اولین 
پیروزى پیاپى کرانچار و تیمــش بود؛ با این حال همه 
با خوش بینــى به دربــى اصفهان مى اندیشــیدند.
دربى که شــروع شــد، شــاگردان کرانچار نمایش 
بهترى داشــتند؛ اما باز هم در ضدحمالت، کرانچار و 
شاگردانش مات شــدند تا ضعف هاى نیم فصل اول 

بار دیگر خود را در زمین مســابقه نشان دهد و تیم 
سپاهان با آشفتگى و دستپاچگى به بازى ادامه دهد.

البته اگر شانس 
یار ســپاهانى ها بــود، آنها 
مى توانستند در نیمه اول بازى را جبران کنند، 
اما شاید سراسیمگى بیش از حد بازیکنان تیم و فشارى 
که متحمل مى شدند، مانع از تمرکز و دقت آنها شده بود 
و در سوى دیگر امیر قلعه نویى شاگردانش را با آرایشى 
دفاعى براى حفظ گل زده در نیمه دوم راهى میدان کرد.

هر چه به پایان بازى نزدیک مى شــدیم، قلعه نویى و 
کرانچار مانند آنچه در زمین مســابقه اتفاق مى افتاد، 
آرام تر بازى را دنبال مى کردند و شــاید هر دو نتیجه 

کســب شــده را پذیرفتــه بودند. 

هاى  تعویــض 
کرانچار به کمک او نیامدند 
و در ســوى دیگر امیرقلعه نویى توانســت با 
بازیکنان جایگزین، نبض بازى را بیشتر کنترل کند و در 
نهایت باز هم آشفتگى و عدم تمرکز بازیکنان بالى جان 
سپاهان شد تا تیر خالص این بار با اشتباه مدافع خودى 
کار کرانچار و ســپاهان را در دربى تمام کند و کرانچار 

مقابل قلعه نویى مات شود.  
 اما به اولین  تــاوان ناکامــى هاى اخیر 

ســپاهان در لیــگ بپردازیم.پــس 
از ایــن  ملــى پوشــان دو تیم در 

ریــکاورى تیم ملى شــرکت 

کردند.  رشید مظاهرى، 
مرتضى تبریزى و اکبر ایمانى ســه 
ملى پــوش این روزهــاى تیم ذوب آهن محســوب 
مى شــوند. این ســه بازیکن کــه در  دیــدار برابر 
سپاهانى ها حاضر شــدند و نقشــى کلیدى داشتند 
مطابق برنامه اخیر «کــى روش» پس از بازى خود در 
لیگ برتر راهى تمرینات تیم ملى شدند تا به ریکاورى 
زیر نظر کادر فنى تیم ملى بپردازند. اما برخالف تعداد 
نماینده هاى قابل قبول ذوب آهن در تیم ملى، زردها 
 تــاوان ناکامــى هــاى اخیرشــان را در تیــم ملى 
هــم مــى دهند.افــت ادامــه دار ســپاهان طــى 
سال هاى اخیر ســبب شــده تا این تیم ملى پوشان 
کمترى نسبت به ســال هاى گذشته داشــته باشد.

طى اردوهاى اخیر تیم ملى با جــا ماندن عزت پورقاز 
به دلیل مصدومیت، سعید آقایى و على کریمى و البته 
ساسان انصارى توسط کى روش در کنار سایر بازیکنان 
دعوت شــده به تمرین پرداخته بودند ولى در آخرین 
اردوى آماده سازى تیم، به دلیل مصدومیت على کریمى 
و دعوت نشــدن انصارى و پورقاز، تنها سعید آقایى در 
کنار سایر ملى پوشان به ریکاورى پرداخت.البته آقایى 
که این روزها تنهــا بازیکن ســپاهانى حاضر در اردو 
است، در تیم خود شرایط خوبى ندارد و نیمکت نشین 
مهدى رحیمى شده است. اگر در اردوهاى قبلى تعداد 
نماینده هاى سپاهان به دلیل موج نتایج نامطلوب به 

صفر رسید خیلى تعجب نکنید.
امــا قربانــى بــزرگ  باخــت در شــهرآورد و 
ناکامــى هــاى اخیر بــه احتمــال زیــاد زالتکو 
کرانچــار خواهــد بــود. شکســت در مصــاف با 
ذوب آهن کرانچار را به سمت خروجى باشگاه نزدیک 
کرد و همانطــور که به قول یکــى از خبرگزارى ها 

در بســیارى از لیگ هاى دنیا پیروزى در برابر تیم 
همشهرى مى تواند حضور یک ســرمربى را بر 
روى نیمکــت تیمش تضمین کنــد اینجا هم 
شکست ســپاهان در برابر ذوب آهن ممکن 
است به قیمت اخراج زالتکو کرانچار تمام 
شود. بر اساس شنیده هاى نصف جهان 
دیروز کمیته فنى باشگاه جلسه اى را 
تشکیل داده  و ظاهراً به مدیرعامل 
پیشنهاد داده اند که اگر سپاهان 

بتواند ســپیدرود را شکست 

دهد اجازه تداوم فعالیت به کرانچار داده 
شود و اگر نتیجه اى غیر از پیروزى به دست بیاید 
با کرانچار خداحافظى شود. برخى اعضاى هیئت مدیره 
سپاهان هم عقیده به برکنارى مرد کروات و برخى دیگر 
هم نظر بر ادامه فعالیت وى داشتند و باید دید در نهایت 
چه اتفاقى مى افتد. هر چند نظر بهرام سبحانى به عنوان 
مدیرعامل کارخانه فوالد مبارکه مى تواند در این باره 

فصل الخطاب باشد.
در این روزهاى ملتهــب براى ســپاهان مدیرعامل  
این باشگاه هم دست به قلم شــد و موارد مختلفى را 
با هواداران در میان گذاشــت. یادداشــتى که برخى 
قســمت هاى آن مبهم اســت و بى اینکه در بخشى 
نتیجه گیرى خاصى حاصل شود به یکباره به موضوعى 
دیگر پرداخته شده است. در بخش هایى از این یادداشت 
آمده بود:  در اینکه هوادار همیشــه بُــرد مى خواهد 
شکى نیســت ولى نحوه انتقاد حاصل از باخت شرایط 
خودش را دارد. بعضى ها فقط مخالفند و همیشه دوست 
دارند انتقاد کنند! مهم نیســت 
تیم چــه مى کند! فقط ســاز 
ناکوك مى زنند، حتى زمانى 
که تیم مى برد هم از لزوم زدن 
گل هاى بیشتر مى گویند! ما 
همه انتقادها، گالیه ها و 
نقطه نظرات عزیزان 
را مى شنویم و سعى 
مى کنیــم که در 
راســتاى ارتقا و 
تقویت تیم تمام 
تالشمان را انجام 
دهیم، امــا در این راه 
نباید جانب احتــرام از هر 
دو طرف برداشــته شود. 
خیلى ها اعتقــاد دارند و 
مى گویند که تیم سپاهان 
خوب بازى مى کند ولى 
ما مــى گوییم مــا فقط 
نیــازى به خــوب بازى 

ن  د نداریم ما نیاز به گرفتن 3 کــر
تیر دروازه یا شــوت امتیاز داریم. 

زدن  و َخلــق موقعیت، خــوب 
آورد. پــس باید برد به ارمغان نمى 

تکان بدهیم تا 3 تــور دروازه حریفان را 
اگر هر هوادار امتیاز را نصیب خود کنیم. 

تیم خود را و تماشاگر احساس پیروزى 

دارد ما نیز دقیقًا همین حس را در 
اندازه هاى باالترى داریم. خود ما از بازیکنان 
و مربیان ورزشى هستیم که در میادین مختلف همواره 
مورد تشــویق و تمجید و انتقاد بوده ایم و در خیلى از 
مسابقات با برد از زمین خارج شده ایم ولى ورزش برد 
و باخت و مســاوى دارد پس باید تحمل نتایج خارج از 
انتظار را نیز داشته باشــیم. ولى نباید این حس باخت 
و مساوى غالب شود. سرمربى باید قدر بازیکنان خود 
را بداند و در اســتفاده از آنها بهترین بهره را ببرد و هر 
بازیکنى که به بازى گرفته مى شــود باید تمام سعى و 
تالشش را براى انجام یک بازى  قوى انجام دهد. براى 
نتیجه گیرى باید استراتژى الزم از طریق سرمربى تیم 
اجرا شود، جهت تغییرات نظر کمیته فنى باشگاه خیلى 
مهم و کارگشا خواهد بود، براى گرفتن بازیکنان جدید 
نیز طبق نظر سرمربى و تأیید کمیته فنى بازیکنانى به 
خدمت گرفته شدند که مشکالت تیم برطرف شود ولى 
در صورت نیاز و درخواســت و تأیید کمیته فنى نفرات 
جدید نیز به خدمت گرفته مى شوند. قطعاً اولتیماتوم به 
کادر فنى و بازیکنان داده مى شود و کارت زرد پررنگى 

به همه نشان مى دهیم.
به گزارش نصف جهان، یادداشــت محسن طاهرى 
مشــخص کرده که وى براى عبور خود از مشکالت 
به وجود آمده این اولتیماتوم بزرگ را داده و با توجه به 
حمایت هاى چنده بــاره اش از کرانچــار مى خواهد 
مســئولیت  اخراج احتمالى آقاى سرمربى را به گردن 
کمیته فنى بیاندازد. در این گیر و دار مصاحبه استاندار 
اصفهان با شبکه ورزش که نسبت به اشکاالت مدیریتى 
دو باشگاه سپاهان و ذوب آهن ابراز ناراحتى کرده و گفته 
بود که خود شخصًا به مسائل مدیریتى این دو باشگاه 
ورود مى کند هشــدارى بزرگ براى مدیران سپاهان 
است. ذوب آهن با ســر و سامان دادن به وضعیت خود 
در جدول از تشرهاى استاندار تا حدودى مصون مانده 
و فقط  این مدیران کارخانه ذوب آهن هستند که باید 

طبق نظر استاندار به باشگاه پول تزریق کنند.
حاال این ســپاهان اســت که بیش از هر زمانى مورد 
خطاب مهرعلیزاده اســت و وقتى مدیر ارشــد استان 
مى گوید اجازه نمى دهد اتفاق تلخ زاینده رود در فوتبال 
هم رخ بدهد این یعنى اینکه اتفاقات جدید در راه است. 
اتفاقى که مى تواند به پایان کار محسن طاهرى و برخى 
اعضاى هیئت مدیره در سپاهان بیانجامد و شاید آنها  
در این راه قربانى شــوند و احتماًال مدیرعامل و هیئت 
مدیره اى متفاوت بــا ترکیب فعلى با نظر اســتاندار 
براى این باشگاه انتخاب شــود. در مورد اتفاقات این 
روزها قبًال در نصف جهان نوشــته بودیم، هر چند با 
تکذیب هاى متعددى رو به رو شدیم ولى حاال برخى 
رخدادها، مى تواند صحت مطالب گذشــته ما را تأیید 
کند. در روزهاى آینده در مورد سپاهان و بحران هایى 
که با  آنها دست به گریبان است بیشتر خواهیم نوشت. 
ظاهراً زلزله اى بزرگ براى باشــگاه قدیمى اصفهان 

در راه است! 

 سعید نظرى
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گزارش نصف جهان از جلسه مهم کمیته فنى سپاهان 

بعد از شکست در دربى

  چینى ها
 پول خوبى 
مى دادند 

آتشبار ذوب آهن قدرتمندتر مى شود

ستاره ایرانى باشگاه المپیاکوس فاصله چندانى با ترك این باشگاه نداشت اما دخالت سرمربى اسپانیایى مانع فروش او 
به باشگاه چینى شد.

آقاى گل حال حاضر ســوپرلیگ یونان با پیشــنهاد وسوســه کننــده چند میلیــون یورویى یکى از باشــگاه هاى 
چینى مواجه شــده بود که ســران المپیاکوس را بــه فکر فــروش کریم انصارى فــرد و درآمدزایــى چند میلیون 
یورویى انداخت اما در آخرین لحظات دخالت «سرجیو گارسیا»، سرمربى جدید سرخ و سفیدها باعث شد تا انصارى فرد 

در آتن ماندنى شود.
روزنامه هــاى آتن با انتشــار گزارش هایى پیرامون بســته شــدن پرونده انتقــال کریم انصارى فرد در زمســتان 
مدعى شــدند ســرمربى اســپانیایى المپیاکوس کــه تصمیــم دارد در ادامه فصل از سیســتم تهاجمــى 4-3-3 
در تیمش بهــره ببرد روى حضــور گلزنى همچــون انصارى فــرد در کنار «کویــن میرالــس» و «فورتونیوس»

حساب خاصى باز کرده به همین دلیل سران باشگاه را مجاب کرد تا قید فروش بهترین گلزن خود را بزنند.
پروسه فروش احتمالى انصارى فرد از اواخر هفته گذشته بر سر زبان ها افتاد و باعث شد تا ستاره ایرانى همچنان یکى از 

سوژه هاى اصلى روزنامه ها و رسانه هاى معتبر ورزشى کشور یونان شود.

انصارى فرد
 در آتن 
ماندنى شد 

تیم ذوب آهن
صورت جذب
شهباززاده مى
قبل مسابقات

آتشآتش انصارى فرد
 در آتن 
ماندنى شد 



ورزشورزش 053136 سال چهاردهمدوشنبه  25 دى  ماه   1396

نصف جهان  لژیونرهاى اســتقالل که دو سه سال 
در فوتبال قطر حضور داشتند و ابتداى فصل به این 
تیم برگشتند، سرنوشت تلخى پیدا کرده اند. مجتبى 
جبارى ابتداى فصل پس از حضورى ســه ساله در 
فوتبال قطر به استقالل بازگشت. بازگشت او بهترین 
خبر براى هواداران اســتقالل بود و لیدرها در اولین 

تمرین او را روى دوش گرفتند تا او روى آسمان 
ها دور افتخار بزند اما پس از یک نیم فصل 

ســخت و پرماجرا، جبارى جایى در 
فهرست این تیم ندارد و «وینفرد 

شفر» هم تمایلى به استفاده از 
او نشان نمى دهد.

پژمــان منتظــرى دیگر 
بازیکــن اســتقالل بود که 

بعد از سه ســال بازى در قطر به 
استقالل برگشت. هواداران استقالل 
امیدوار بودند با آمــدن پژمان، ضعف 
دفاع تیمشان بعد از جدایى «رابسون 
جانواریو» رفع شود اما او هم از نظر فنى 
افت کرده بود. او البته دچار مصدومیتى 
شدید هم شد ولى پس از بازگشت هم 
با نمایش هایى ضعیف و پراشتباه، به 

نیمکت اســتقالل بازگشته است. شــفر در بازى با 
تراکتورسازى از او راضى نبود 
و اشــتباه بزرگ او در 
بــازى روز جمعه که 
منجر به دریافت گل 
تساوى از ســایپا شد، 

عصبانیت  باعــث 

سرمربى آلمانى هم شد.
حاال هر دو لژیونر فصل گذشته استقالل 
در قطر که بازگشت شان جزو بزرگ ترین 
بمب هاى نقل و انتقاالتى محســوب 
مى شد، سرنوشت عجیبى پیدا کرده اند. 
جبارى راهى جز جدایى از استقالل ندارد 
و پژمان باید در ســال منتهى به جام 
جهانى، نیمکت نشین روزبه 
چشمى و مجید حسینى 

باشد.  

نصف جهــان  محمــد نورى، هافبک ســابق  
سپاهان با انتخاب تیم جدید بار دیگر خود را در 

کانون توجهات رسانه ها قرار داد.
نورى که در 35 سالگى همچنان توانایى بازى 
در سطح اول فوتبال ایران را دارد، پس از نیم 
فصل ناموفق در پیراهن تراکتور از این تیم 
جدا شد و به بوشهر آمد تا شانس خود را در 
تیم شگفتى ساز پارس جنوبى امتحان کند. 
حاال پارس هفتمین باشــگاه حرفه اى نورى 
در نزدیک به دو دهه فعالیت حرفه اى 

اوست.
نورى فوتبال حرفه اى را از ابتداى 
قرن 21 میالدى و با تیم هماى تهران 
آغاز کــرد. او پنج فصل در همــا ماند و پس از 
پیشنهاد تیم سپاهان از هما جدا شد و به عنوان 
یکى از خریدهاى نقل و انتقاالتى زردپوشــان 
براى لیگ پنجم، گام به میادین گذاشت. نورى 
نزدیک به 50 بــازى در دو فصل حضورش 
در ســپاهان انجام داد و سپس راهى صبا 
شد.هافبک خوشــفکر فوتبال ایران سه 
فصل موفق را هم در صبا ســپرى کرد تا 
اینکه بزرگ ترین اتفــاق فوتبالى براى 
او در تابســتان 89 رخ داد و نورى راهى 
پرسپولیس شــد. او به همراه فشنگچى 
و غالمرضا رضایى همزمان ســرخپوش 
شدند اما نگاهى به ســابقه هر سه نشان

 مى دهد محمد نورى خرید بسیار بهترى نسبت 
به آن دو بود.نورى پنج فصل در پرسپولیس بازى 
کرد و بارها بازوبند کاپیتانى این تیم را هم به بازو 
بســت و به مرد اول خط میانى قرمزها تبدیل 
شد. او بیش از 150 بازى با پیراهن پرسپولیس 
انجام داد و با 41 گل، هشتمین گلزن برتر تاریخ 
باشگاه پرســپولیس لقب گرفت. اما او پس از 
حضور «برانکو ایوانکوویچ»، با پیشــنهادى از 
قطر روبه رو شــد و به لیگ ستارگان پیوست تا 
در دوران مدرن پرسپولیس هیچ نقشى نداشته 
باشد. کاپیتان نورى در پرسپولیس یک قهرمانى 
و یک نایب قهرمانى جام حذفى را به دست آورد 
و در لیگ سیزدهم هم با این تیم نایب قهرمان 
شــد.بعد از یک فصل حضور در المسیمیر و با 
سقوط این تیم، نورى بار دیگر به ایران بازگشت. 
او در تالش براى بازى در پرســپولیس بود اما 
این بار برانکو او را نخواست تا اینکه توجه قلعه 
نویى را جلب کرد و راهى تبریز شد. او در تراکتور 
هم روزهاى تلخ و شیرین بسیارى داشت اما در 
نهایت پس از یک و نیــم فصل بازى براى این 
تیم، حاال پارس جنوبى را انتخاب کرد و باید دید 
او در تیم تارتار چه نقشى خواهد داشت و اساساً تا 
ِکى در سطح اول فوتبال به میدان خواهد رفت. 
هر چند از ذوب آهن به عنوان یکى از مقصدهاى 
وى نام برده مى شــد ولى وى در نهایت به جم 

رفت تا دوران جدیدى را در این تیم آغاز کند.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان گفت: قدرت قطر از دو کشور 
عربستان و امارات در کنفدراسیون فوتبال آسیا بیشتر است و لیگ 

قهرمانان آسیا به تعویق نمى افتد. 
ســعید آذرى در مورد اینکه گفته مى شــود به دلیل اختالف بین 
عربســتان و امارات و قطر لیگ قهرمانان آســیا ممکن است به 
تعویق بیافتد، گفت: همان زمان که اعالم شد تیم هاى عربستانى 
براى بازى به ایــران مى آیند من اعالم کردم با توجه به شــرایط 
دیپلماسى حاکم بر ســه کشــور اصًال نباید درخواست کنیم که 
تیم هاى عربستانى به کشور ما بیایند ضمن اینکه باید قبول کنیم 
قدرت قطر از عربستان و امارات بیشتر است و عربستان و امارات 
در AFC حریف قطر نمى شوند.لیگ قهرمانان آسیا نیز به تعویق 
نخواهد افتاد.در عرصه بین المللى تعویق مسابقات به این سادگى 
نیست و فقط حوادث غیرمترقبه وجنگ ممکن است باعث تعویق 
برخى از رقابت هاى بین المللى شود. قطر کشورى است که میزبان 
جام جهانى است و کشــورى قدرتمند در AFCمطرح مى شود 
گاهى اوقات در رسانه ها شاهدیم مى گویند اسپانیا حذف مى شود 
و ایتالیا به جام جهانى مى رود. این تغییرات در عرصه بین المللى به 

این سادگى ها نیست.
آذرى در مورد برگزارى دربى اصفهان اظهار داشت: در این مسابقه 
شــاهد حرکت فرهنگى خوبى از هواداران هــر دو تیم بودیم که 

فرهنگ باالى مردم اصفهان را به نمایش گذاشتند. هواداران دو 
تیم انرژى شان را براى تشــویق و حمایت تیم خودشان گذاشتند.

ضمن اینکه امیر قلعه نویى نیز از سوى هواداران سپاهان و ذوب آهن 
تشویق شــد تا براى اولین بار در فوتبال ایران هواداران اصفهان 
نشان دهند که مردمان قدرشناسى هستند و رنگ پیراهن براى آنها 
فرقى ندارد و آنها قدردان کسانى هستند که براى تیمشان زحمت

 کشیده اند.
آذرى در مورد بحث مشکالت حل شــده باشگاه ذوب آهن گفت: 
مهرعلیزاده با مدیران ارشــد کارخانه تماس داشــتند تا با توجه 
به حضور تیم راه آهن در لیگ قهرمانان آســیا بــه عنوان نماینده 
جمهورى اســالمى ایران مشکالت باشــگاه ما حل شود. من از 
مهندس احمد صادقى، مدیرعامل کارخانه ذوب آهن هم تشــکر 
مى کنم و تصور مى کنم تا اواخر هفته مشکل مالى ذوب آهن حل 
شود. ما این هفته یک بازى بسیار ســخت با صنعت نفت آبادان 
داریم اما اگر مشکل مالى حل نشود بدون تعارف باید بگویم باشگاه 
ذوب آهن در آستانه فروپاشى قرار مى گیرد. ما یکى از شایسته ترین 
باشگاه هاى ایران هســتیم. تیم دختران ما بدون باخت در والیبال 
قهرمان نیم فصل شد و در بخش دختران و پسران باشگاه ذوب آهن

فعال است.
وى تصریح  کرد: با اشــرافى که اعضاى هیئت مدیره کارخانه و 

همچنین حمایت هاى احمد صادقى از باشگاه وجود دارد و با توجه 
به گزارش کارى که بنده به آقاى لطفى مدیرعامل شرکت شستا 
دادم تصور مى کنم مشکالت باشگاه ذوب آهن به زودى حل شود. 
زیرا ما نماینده ایران در آسیا هستیم  و باید با حریفان متمول عربى 
در صورت صعود به مرحله گروهى بــازى کنیم. امیدوارم بتوانیم 

حریف هندى را شکست دهیم.

سعید آذرى: 

 لیگ قهرمانان آسیا به تعویق نمى  افتد

بیشــتر از هر بازیکن دیگرى در تیم «وینفرد شــفر»، 
سیدحسین حسینى در روزهاى منتهى به مسابقه با سایپا 
زیر ذره بین قرار داشت. او به درخواست باشگاه دعوت یک 
برنامه تلویزیونى را بعد از پذیرفتــن، رد کرد تا در مرکز 
جنجال قرار بگیرد. همه آنهایى که به این گلر توصیه 
مى کردند به استودیوى 90 نزدیک نشود و تمرکزش 
را در معرض خطر قرار ندهد، تهدید بزرگ ترى براى 
تمرکز او به شمار مى رفتند. سیدحسین حسینى 
دوئل عصر جمعه را با امیدوارى به شکســتن 
رکورد دقایــق متوالى گل نخــوردن در تاریخ 
فوتبال ایران آغاز کرد. پدیده این فصل آبى ها 
مأموریتش را با موفقیت پشت سر گذاشت و 
با چند سیو خوب، سکوها را به مرحله انفجار 
رســاند. واکنش هاي این گلر به هر کدام از 
سیوهایش در برابر ســایپا، به وضوح نشان 
مى داد که این رکورد چه اهمیت فوق العاده اى 
براى حسینى دارد. بازى براى استقاللى ها در 
لحظه شکسته شدن رکورد تاریخى، عمًال تمام 
شــده بود و تیم میزبان در همه دقایق بعدى، تحت 
فشار مهمان نارنجى پوش قرار گرفت. نتیجه این روند، 
از دســت رفتن یک پیروزى خانگى بــراى آبى ها بود. 
سنگربان تیم شفر باالخره در مقابل یکى از رقبا تسلیم شد 
و از کلین شیت کردن دست برداشت. او در حالى گل خورد 
که گروهى از هواداران استقالل در هفته گذشته این گلر 
را به فرار از «نحسى 90» دعوت مى کردند. به نظر مى رسد 
حاال «نحسى نرفتن به 90» شــامل حال این دروازه بان 
شــده تا مدل تــازه اى از خرافه به کلکســیون خرافات 
فوتبال ایران اضافه شــود! حسینى اســتعداد و پتانسیل 
فوق العاده اى دارد اما باشگاه باید مراقب چنین استعدادى 
باشد. دل باختن به اعداد و رکوردها و تسلیم شدن در برابر 
حواشــى، مرد تنهاى عکس تیمى استقالل در 
بازى روز جمعه را از رسیدن به اوج دور نگه 

خواهد داشت. 

خرافه اى جدید در فوتبال 
ایران

بیشــتر از هر بازیکن دیگرى در تیم
سیدحسین حسینى در روزهاى منتهى
زیرذره بین قرار داشت. او به درخواست
برنامه تلویزیونى را بعد از پذیرفتــن،
جنجال قرار بگیرد. همه آنهایى که
0مى کردند به استودیوى90 نزدیک
را در معرض خطر قرار ندهد، تهد
تمرکز او به شمار مى رفتند. س
دوئل عصر جمعه را با امیدو

رکورد دقایــق متوالى گل نخ
ایران آغاز کرد. پدید فوتبال
مأموریتش را با موفقیت پش
با چند سیو خوب، سکوها
رســاند. واکنش هاي این
سیوهایش در برابر ســایپ
مى داد که این رکورد چه اه
براى حسینى دارد. بازى بر
لحظه شکسته شدن رکورد تا
د شــده بود و تیم میزبان در همه
فشار مهمان نارنجى پوش قرار گرفت
از دســت رفتن یکپیروزى خانگى
سنگربان تیم شفر باالخره در مقابل یک
از کلینشیت کردن دست برداشت. او و
که گروهى از هواداران استقالل در هف
0را به فرار از «نحسى 90» دعوت مى کر
0حاال «نحسى نرفتن به90» شــامل
شــده تا مدل تــازه اى از خرافه به کل
فوتبال ایران اضافه شــود! حسینى اس
فوق العاده اى دارد اما باشگاه باید مراقب
ت باشد. دل باختنبه اعداد و رکوردها و
حواشــى، مرد تنهاى عکس
جمعه را از رسید بازى روز

خواهد داشت. 

در ىجدید ر
ایران

از اصفهان تا جم!

مدیرعامل
عربستان و
قهرمانان آ
ســعید آذر
عربســتان
تعویق بیافت
براى بازى
دیپلماسى
تیم هاىع
قدرت قطر
AFC درC
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از  قطر برگشته هاى بخت برگشته!
ســرمربى نامدار ترکیه اى ضمن تأییــد مذاکره با 
نمایندگان تراکتورســازى تصمیــم گیرى در این 

خصوص را به روزهاى آینده واگذار کرد.
نتایــج ضعیف تیم تراکتورســازى باعث شــده تا 
مسئوالن این باشگاه به فکر ایجاد تغییر روى نیمکت 
خود بیافتند. با اینکه هنوز به طور رسمى خبرى درباره 
جدایى گل محمدى از تراکتورسازى اعالم نشده اما 
اخبار رسیده حکایت از آن دارد که تراکتورى ها طى 
روزهاى گذشته مذاکراتى را با «مصطفى دنیزلى» 
سرمربى پرآوازه ترکیه اى آغاز کردند و به توافقاتى 
نیز با این مربى رسیده اند. البته در این خصوص گفته 
مى شود که مبلغ درخواستى دنیزلى بسیار باالست 
و نمایندگانى که براى مذاکره با او به ترکیه ســفر 

کرده اند درصدد هستند تا رقم را پایین بیاورند.
با وجود مســائل مطرح شــده دنیزلــى مذاکره با 
تراکتورســازى را تأیید کرد. او که میهمان برنامه 
ورزشى شبکه تى آرتى ترکیه شده بود وقتى با سئوال 
مجرى برنامه درباره پیشنهاد تراکتورسازى مواجه 
شد، اینطور پاســخ داد: بله، هفته گذشته مذاکرات 
با حضور على گل تکین(دســتیار دنیزلى در پاس) 
انجام شد، او هم فوتبال ایران را خوب مى شناسد. 
نمایندگان باشگاه تراکتورسازى به ترکیه سفر کردند 
و مذاکراتى انجام دادیم. مذاکرات ما خوب پیش رفته 
اما هنوز چیزى قطعى نیســت و طى روزهاى آینده 

همه چیز مشخص مى شود.
دنیزلى درباره شناختش از تراکتورسازى عنوان کرد: 
تراکتورســازى تیمى محبوب در شهر تبریز است و 
این شــهر هم مردمانى با زبان ترکى دارد. تراکتور 
در لیگ قهرمانان آســیا حضور دارد. البته این تیم 
نسبت به دورانى که من در ایران حضور داشتم بسیار 
پیشرفت کرده است. آن زمان تراکتور در لیگ یک 
بود اما االن قهرمانى جــام حذفى و نایب قهرمانى 
لیگ را در کارنامه دارد و یکــى از بهترین تیم هاى 

ایران محسوب مى شود.
 وى افزود: آجورلو، دوســت من اســت که قبًال در 
پاس با هم کار کردیم و آدم خوبى اســت. او االن 
مدیرعامل باشگاه تراکتورسازى شده و این پیشنهاد 

را مطرح کردند.
 دنیزلى در حالى از خوب پیش رفتــن مذاکرات با 
تراکتورسازى سخن گفته که قرار بود جلسه هیئت 
مدیره این باشگاه ظهردیروز در تبریز برگزارشود و 
باید دید نظر نهایى مدیران باشگاه در این خصوص 

چه خواهد بود.
 از ســوى دیگر طبق آیین نامه ورزشــى ستادکل 
نیروهاى مسلح تیم هاى نظامى حق استخدام مربى 
خارجى ندارند و باید دید آیا مسئوالن تراکتورسازى 
در صورتى که بر ســر جذب دنیزلى به جمع بندى 
برسند آیا مى توانند این مربى نامدار به ایران بیاورند 
یا خیر . مسئله مهم دیگر هم اختالف مالى دوطرف 
است که باید حل وفصل شود. دنیزلى براى قرارداد 
نیم ساله مبلغ باالیى خواسته و هنوز مشخص نیست 
تراکتورى ها بتوانند این مبلغ را پرداخت کنند. باید 
منتظر ماند و دید طــى روزهاى آینده حول نیمکت 

تراکتورسازى چه اتفاقاتى رخ مى دهد.

حاال هر دو لژیونر فصل گذشته استق
در قطر که بازگشت شان جزو بزرگ
بمب هاى نقل و انتقاالتى محسـ
مى شد، سرنوشت عجیبى پیدا کرد
جبارى راهى جز جدایى از استقالل
و پژمان باید در ســال منتهى به
جهانى، نیمکت نشینر
چشمى و مجید حس

باشد.  

هاى اســتقالل که دو سه سال 
ور داشتند و ابتداى فصل به این 
شت تلخى پیدا کرده اند. مجتبى 
ل پس از حضورى ســه ساله در 
الل بازگشت. بازگشت او بهترین 
 اســتقالل بود و لیدرها در اولین 

ش گرفتند تا او روى آسمان
ما پس از یک نیم فصل 

، جبارى جایى در 
رد و «وینفرد 

ه استفاده از 

ى دیگر 
ل بود که 

ازى در قطر به 
هواداران استقالل 
ـدن پژمان، ضعف 
ز جدایى «رابسون
نظرفنى  ما او هم از
ه دچار مصدومیتى 
س از بازگشت هم 
عیف و پراشتباه، به 

نیمکت اســتقالل بازگشته است. شــفر در باز
تراک

ب

کتورسازى از او راضى نبود 
و اشــتباه بزرگ او در 
بــازى روز جمعه که 
منجر به دریافت گل 
تساوى از ســایپا شد، 

تنیت عصبا باعــث 

با مدیرعامل رفیقم!

باشگاه پرسپولیس پرونده بدهى هاى «مانوئل ژوزه»، سرمربى پیشین این باشگاه را 
براى همیشه بست! 

حمیدرضا گرشاسبى، سرپرست باشگاه پرسپولیس در نشست خبرى خود به سئوالى 
درباره وضعیت پرونده بدهى و پول هاى پرداختى به مانوئل ژوزه، ســرمربى پرتغالى

 پاسخ داد.
گرشاسبى گفت: پرونده ژوزه بسته شد و بدهى ما صفر شد. دیگر بحث این موضوع را 
نکنید. پرونده او بسته شد و این پرونده را همراه دیگر اعضاى هیئت مدیره به بایگانى 

بردیم.

شر ژوزه براى همیشه کنده شد!

در 
عرصه بین المللى تعویق 

مسابقات به این سادگى نیست 
و فقط حوادث غیرمترقبه وجنگ 
ممکن است باعث تعویق برخى از 

رقابت هاى بین المللى شود
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یک فوق تخصص گوارش و کبد، عالئم دل دردهاى 
خطرناك را تشریح کرد و گفت: درد شدید در باالى 

شکم مى تواند پیش نشانه اى از سکته قلبى باشد.
احمد شواخى درباره دل درد هایى که خطرناك هستند، 
اظهار داشــت: به طور کلى دل درد به دو دسته طول 
کشنده و حاد تقسیم مى شود که همه این موارد، باید 

مورد بررسى پزشک قرار گیرد.
وى با بیان اینکه دل  دردهاى حاد آپاندیسیت عالئم 
مشخصى همچون درد در ناحیه راست و پایین شکم، 
بى اشتهایى و استفراغ  دارند، افزود: در این موارد، فرد 
باید هرچه سریع تر به پزشــک مراجعه کند تا تحت 

معاینه و بررسى قرار گیرد.
این فــوق تخصص گوارش وکبد ادامــه داد: گاهى 
ممکن است درد حالت معمول و کالسیک را نداشته 
باشد، به طور مثال در آپاندیسیت شروع درد سردل، 
ناف و سمت راست شکم و دیگر نواحى باشد و حتى 
فرد استفراغ یا نشانه هاى دیگر را نداشته باشد که مهم 

تشخیص پزشک حاذق است، همچنین در برخى از 
موارد فرد درد زیادى را در باالى شکم خود احساس 
مى کند، در صورتى که مى تواند نشــانه اى از سکته 

قلبى باشد.
شواخى تأکید کرد: دل درد در قسمت راست و باالى 
شکم ممکن است نشانه اى از ســنگ کیسه صفرا 
باشــد که در این موارد فرد با مراجعه به پزشــک و 
مصرف داروهاى مخصوص و تزریق بیمارســتانى 
بهبود مى یابد اما آنچه بســیار حائز اهمیت است این 
بوده که پیش از درمان بیمار تحت معاینه قرار گیرد و 
پس از سونوگرافى و گرفتن شرح حال دارو براى آن 

تجویز شود.
وى  یاد آور شــد: دردهایى که بــا عالئمى همچون 
گیرکردن غذا، استفراغ، کم خونى، کاهش وزن و وجود 
خون در مدفوع و ادرار همراه هســتند نیز باید جدى 
گرفته شــوند چراکه مى توانند نشانه اى از مشکالت 

گوارشى و حتى سرطان باشد.

زرشک با داشــتن ویتامین C فراوان، از سرماخوردگى 
پیشگیرى مى کند. زرشــک، گیاهى ترش مزه و سرشار 
از خاصیت اســت که در مناطق معتدل و نیمه اســتوایى 

مى روید.
*خواص درمانى دمنوش زرشک

زرشک طبعى سرد و خشک دارد؛ َدمکرده زرشک براى 
درمان ورم و زخم معده و روده مناسب است. این دمنوش 

اسهال هاى خونى را نیز درمان مى کند.
زرشــک با داشــتن ویتامیــن C فــراوان از 
سرماخوردگى پیشگیرى مى کند؛ دمنوش زرشک 

ادرارآور و خلط آور است و دهان را نیز خوشبو مى کند. 
این دمنوش، تصفیه کننده و ضدعفونى کننده 

خون و منقبض کننده عروق است.
زرشــک، تقویت کننده قلب، کبد و صفراآور 
است و سنگ کیسه صفرا را نیز درمان مى کند؛ 

َدم کرده زرشک، بى اشتهایى را برطرف مى کند 

و فشارخون را کاهش مى دهد؛ این دمنوش براى درمان 
زردى و یرقان نیز مفید است.

این دمنوش به بهبود بواســیر نیز کمک شایانى مى کند. 
َدم کرده زرشــک، نقرس 
و رماتیسم را از بین 

مى برد.
  

یک دندانپزشک با اشاره به اینکه ارتودنسى مى تواند 
طول عمــر دندان ها را افزایش دهــد، گفت: درمان 
ارتودنســى به طور معمول درحدود یکسال ونیم تا 

دوسال و نیم به طول مى انجامد.
مژگان قدیمى در ارتباط با ارتودنســى اظهار داشت: 
ارتودنســى علم و هنــر اصالح تناســب صورت و 
دندان هاســت که یک دندانپزشــک آراسته به این 
هنر مى تواند به مراجعان خود در جهت پیشگیرى از 

ناهنجارى ها کمک کند.
وى افــزود: همچنین یک دندانپزشــک مى تواند با 
تشخیص به موقع ناهنجارى هاى فک ها یا دندان ها، 

به درمان یا جلوگیرى از بدتر شدن مشکالت بپردازد. 
وى ادامه داد:مراجعه به یک دندانپزشــک ماهر در 
سال هاى اولیه زندگى (هفت یا هشت سالگى و حتى 
زودتر) مى تواند از این نظر بسیار کمک کننده باشد تا 

فرصت پیشگیرى را داشته باشیم.
وى اظهارداشــت: امروزه ارتودنسى موضوعى فراتر 
از یک درمان زیبایى به حساب مى آید، زیرا مى تواند 
نجات دهنده دندان ها و بافت لثه و استخوان اطراف 
آنها باشد و البته اگر به درســتى انجام نشود، ممکن 

است نتیجه معکوس داشته باشد.
وى در مورد فواید ارتودنســى گفــت: مرتب کردن 
دندان ها موجب قرار گرفتن آنها در موقعیت مطلوب 
داخل فک مى شود که نتیجه آن، پخش متوازن نیرو 
در تمام جهات و کاهش فشــار روى ریشه دندان ها 
است. از طرف دیگر منظم  شــدن دندان ها به تمیز 

کردن آنها نیز کمک خواهد کرد.
این دندانپزشــک در پاســخ به اینکــه دوره درمان 
ارتودنسى چند سال اســت؟ خاطرنشان کرد: درمان 
به طورمعمول حدود یکســال و نیم تا دوسال و نیم 

طول مى کشد.

یک متخصص مغز و اعصاب گفت: روش هاى دارویى و غیر 
دارویى مى تواند بیمارى میگرن را درمان  کند و اگر شــدت 
سردرد افراد زیاد است، باید به پزشک مغز و اعصاب مراجعه 

کنند.
بابک زمانى درباره میگرن گفت: بیمارى میگرن نوعى سردرد 
اولیه محسوب مى شود و در واقع، سردرد مهمترین عالمت آن 

است، اما برخى میگرن ها با  سردرد همراه نیستند.
وى با بیان اینکه 30 درصد مردم از میگــرن رنج مى برند و 
این بیمارى در زنان شــایع تر از مردان است،  ادامه داد: وقتى 

هیچ علتى براى سردرد وجود نداشته باشد و معاینه 
وMRI نرمال باشــد، بیمارى دیگرى نیز 
وجود نداشته باشد،با وجود این، بیمار مکرراً 

دچار حمالت سردرد شدید شود که چند ساعت 
طول کشیده و با حالت 

و  تهــوع 

ترس از نور، صدا و بو همراه باشد، بیمارى میگرن تشخیص 
داده مى شود.

این متخصص مغز و اعصاب با تأکید براینکه گاهى علت هایى 
که براى سردرد بیان مى شود، در واقع علت سردرد نبوده، بلکه 
تحریک کننده آن هستند، اظهارداشــت: بیشتر افرادى که 
به طور مرتب دچار سردرد مى شوند، این مشکل را با سینوزیت 
توجیه مى کنند، این درحالى است که این افراد مبتال به میگرن 
بوده و ترشحات ســینوز تنها تحریک کننده سردرد میگرنى 

آنها هستند.
وى با اشــاره به اینکه با کمى اغماض 

مى توان گفت ســینوزیت نام قدیم میگرن بوده است، افزود: 
گروه دیگر افرادى هستند که سردردهاى شدیدى دارند که 
گاه گاهى تکرار مى شود، این افراد نیز فشار خون را علت سردرد 
خود مى دانند این درحالى اســت که اگر افراد فشار خون شان 
شــدید نبوده و دارو هم  مصرف مى کننــد، چنانکه میگرن 
داشته باشند در لحظه اوج ســردرد فشار خون شان 
باالتر مى رود، یعنــى در این افراد نیز فشــار خون 
محرك میگرن است، همچنین گروه دیگرى از افراد 
با مطالعه زیاد سردرد مى گیرند و فکر مى کنند دلیل 
آن عینک مورد استفاده شــان است که این موضوع  
نیز صحیح نیست و چنانکه فرد عالئم  پیش تر گفته 
شده را داشته باشد، استفاده از عینک تنها یک عامل 

تحریک کننده براى شروع سردرد میگرنى است.
زمانى با بیان اینکه برخى افراد صبح ها و به خصوص 
صبح جمعه دچار سردرد شــده و فکر مى کنند دلیل 
سردردشان بد خوابى است، خاطرنشان کرد: اما این 
حالت نیز مربوط به میگرن است، به بیان دیگر این 
افراد استعداد ابتال به ســردردهاى میگرنى را دارند 
و هر قدر اســتعداد ما در این زمینه بیشــتر باشد، با 

کوچک ترین عاملى دچار سردرد مى شویم.
این متخصص مغز و اعصاب با اشــاره به اینکه در 
ســال هاى اخیر اثبات شــده مصرف زیاد مسکن 
مى تواند استعداد ســردرد را بیشــتر کند، تصریح 
کرد:افــرادى کــه در مصرف مســکن زیاده روى 
مى کنند، در شرایطى قرار مى گیرند که ناچار هستند 

براى درمان از مسکن هاى قوى ترى استفاده کنند.
وى با بیان اینکه میگرن یک اســتعداد ارثى است، 
اما مغز این بیمــاران هیچ فرقى با ســایرین ندارد، 
گفت: براى افراد مبتال به میگرن درمان هاى جدى 
وجود دارد که قطعًا مســکن نیســت، روش هاى 
دارویى و غیر دارویى مى توانــد بیمارى این افراد را 

درمان  کند.

وقتى معده تان خالى است، مراقب باشید

وقتى افراد احساس گرسنگى مى کنند اشتهاى بسیار زیادى دارند و در مورد نوع غذایى که مى خواهند بخورند، چندان توجه اى به خرج نمى دهند.
اما چنین عادتى بسیار خطرناك است و بدن را دچار مشکل مى کند. زیرا مصرف برخى از خوراکى ها، مناسب معده خالى نیست و سالمت بدن را به خطر مى اندازد.

بنابراین زمان گرسنگى، خوراکى هاى زیر را مصرف نکنید.

خرمالو و گوجه فرنگى

نوشیدنى هاى سرد

موز

پرتقال و زالزالک

شیر و شیرسویا

شکر

ماست

سیب زمینى 

چاى و قهوه

دارو

خرمالو و گوجه فرنگى حاوى مقادیر زیادى پکتین و تانیک اسید هستند. وقتى این مواد با اسید معده واکنش شیمیایى 
صورت مى دهند، آنها ژل غیرقابل حل تشکیل مى دهند که به راحتى منجر به تولید سنگ معده مى شود.

اگر با معده خالى انواع نوشیدنى هاى سرد مصرف کنید، ســرماى آن معده و روده ها را تحریک کرده و باعث انقباض 
آنها مى شود.

این انقباض ها پس از مدتى، بدن را به سمت اختالل در واکنش هاى شــیمیایى آنزیمى متفاوت پیش برده و موجب 
بیمارى هاى دستگاه گوارش مى شود.

موز غنى از منیزیم است. خوردن موز با معده خالى، به شدت و به طور ناگهانى مقدار منیزیم در بدن را افزایش داده و باعث 
به هم خوردن تعادل بین منیزیم و کلسیم در خون فرد مى شود و ممکن است اثرات بازدارنده اى روى قلب و عروق داشته 

و در نهایت سالمت انسان را به خطر اندازد.

زالزالک و پرتقال حاوى مقدار زیادى اسید آلى، اسید تارتاریک، اسید سیتریک و... هستند.
مصرف این دو نوع خوراکى با معده خالى، اسیده معده را به مقدار بسیار زیادى افزایش داده و روى غشاى مخاطى معده 

اثر نامطلوبى گذاشته و منجر به نارحتى هاى گوارشى و استفراغ مى شود.
به همین دلیل هم توصیه مى شود آب پرتقال،  پرتقال یا زالزالک را با شکم خالى مصرف نکنید و پیش از خوردن آنها، 

حتماً لقمه اى نان به دهان بگذارید.

این دو نوشیدنى، مملو از پروتئین هستند. اگر آنها را با معده خالى بنوشید، پروتئین مجبور به تغییر شکل و تبدیل به انرژى 
شده تا مصرف شود و این کار باعث مى شود خاصیت مغذى بودن این نوشیدنى هاى مفید از بین رود.

روش درست مصرف کردن آنها، همراه با خوراکى هاى دیگر مانند نان و غذاهایى که حاوى آرد گندم هستند، است.
البته بهتر است که این نوشیدنى ها، دو ساعت پس از شام و یا قبل از خواب مصرف شوند.

شکر نوعى خوراکى است که قابل هضم و جذب است.
اگر شما با معده خالى، مقدار بسیار زیادى شکر بخورید، بدن نمى تواند در مدت زمان کمى، به اندازه کافى انسولین تولید 

کند و قند خون را به حد نرمال برساند.
به همین دلیل مقدار قند خون تان به طور ناگهانى افزایش مى یابد و این موضوع مشکالت سالمتى گوناگونى، از جمله 

بیمارى هاى چشمى موجب مى شود.

خوردن ماست با معده خالى، از سالمت بدن مى کاهد. بهترین کار، مصرف آن دو ساعت پس از شام یا قبل از خواب است.
این روش، نه تنها باعث طراوت بدن و بهبود هضم غذا شده، بلکه مى تواند یبوست را نیز برطرف سازد.

سیب زمینى حاوى تانین و پکتین است که دیواره معده را وادار به ترشح اسید معده بیشتر مى کند و ناراحتى هاى معده 
و سوزش معده را موجب مى شود.

زمانى که معده تان خالى است، به ویژه صبح هنگام، خوردن چاى یا قهوه، بدترین کارى است که مى توانید با معده تان 
کنید.این کار اسید معده تان را افزایش داده و ممکن است شما را دچار استفراغ و یبوست کند.

اگر صبح ها به دنبال خوردن چیزى پیش از صبحانه هستید، یک تکه نان تست بخورید.

از خوردن دارو با معده خالى پرهیز کنید، مگر اینکه پزشک تجویز کرده باشــد. خوردن دارو مى تواند جداره روده تان 
تحریک کند و تولید زخم معده کند.

به ویژه مصرف داروهایى مانند آنتى بیوتیک ها و آسپرین با شکم خالى، مى توانند خطر تهوع و اسهال را در شما افزایش 
دهند.

وى با بیان اینکه 30 درصد مردم از میگــرن رنج مى برند و 
قت داد ه ادا ت ا دا از ت ا ش زنا د ا ا

بوده و ترشحات ســینوز تنها تحریک کننده سردرد میگرنى 
تند ا آن

 محرك هاى میگرن را بشناسید

با مطالعه
آن عینک
نیز صحیح
شده را داش
تحریکک
زمانى با بی
صبح جمع
سردردشا
حالت نیز
افراد استع
و هر قدر
کوچک تر
این متخص
ســال ها
مى تواند
کرد:افــر
مى کنند،
براى درما
وى با بیان
اما مغز این
گفت: برا
وجود دار
دارویى و

این بیمارى در زنان شــایع تر از مردان است،  ادامه داد: وقتى 
هیچ علتى براى سردرد وجود نداشته باشد و معاینه 

زنیز وMRI نرمال باشــد، بیمارى دیگرى 
ااااااااااااراراراراً ررررررررررریمار مکر مکر مکر مکر مکر مکر مکر مکر مکر مکر مکر مکر مکر مکرمکر مکر مکر مکر مکر مکر مکر وجود نداشته باشد،با وجود این، ب

چچچچچچچچچچه چ چ چه چ چه چه چه چکه چکه چکه چندسند سند سند سند سند سد سند سند سند سند سند سند سند سند سند سند سند سند سند ساعتاعتاعتاعتاعتاعتاعتاعتاعتاعتاعتاعتاعتاعتاعتاعتاعتاعتاعتاعتاعت دچار حمالت سردرد شدید شود 
طول کشیده و با حالت 

و تهــوع 

هآنها هستند.
وى با اشــاره به اینکه با کمى اغماض 

6 ترفند براى داشتن خوابشبانه رررررراحتحتحتحتحتحت6 ترفند براى داشتن خواب شبانه راحت
اگر مشکل خواب دارید، تنها نیستید. بسیارى از 
مردم دنیابه بى خوابى مبتال هســتند. بى خوابى، 
فرد را گرفتار بیمارى هاى قلبى و افسردگى کرده و 
خطر مرگ زودهنگام را افزایش مى دهد. همچنین 

وى را به عدم تمرکز مبتال مى کند. 
روش هاى زیر به شما براى داشتن خواب منظم 

شبانه کمک مى کند:

1- مدیتیشن
گاهى اوقات افکار نگران کننده، ما را در شب بیدار نگه 
داشته و باعث مى شوند هورمون اضطراب کورتیزول 
در بدن مان افزایش یافته و نگرانى مان بیش از پیش 
افزایش یابد. بنابراین پیش از خواب، مدیتیشن انجام 
داده و با تنفس هاى عمیق و آرام کردن ماهیچه هاى 

بدن، اضطراب را از خود دور کنید.

2- زمان خواب
خوابیدن در یــک زمان خاص، به شــما کمک 
مى کند که ســریع به خواب روید. بدن، خود را با 
ســاعت خواب منظم تان تنظیم مى کند و باعث 

مى شود زود به خواب روید.

3- نوشیدنى ها و خوراکى هاى ممنوع
نوشــیدنى هاى کافئین دار و یا خوردن غذا پیش 
از خواب، مغــز را تحریک مى کنــد و فعال نگه 
مى دارد. بنابراین براى داشــتن خوابى راحت، از 
نوشیدن این نوع نوشیدنى ها و غذا خوردن پرهیز 

کنید.

4-استفاده از وسایل دیجیتالى ممنوع
نور صفحه نمایش وســایل دیجیتالى، ترشــح 

مالتونین- هورمون خواب- را سرکوب کرده و 
باعث مى شود به راحتى به خواب نرویم. بنابراین 

هرگز این ابزارها را به تختخواب خود نبرید.

5- تاریک کردن محیط خواب
محیط خواب را بهتر اســت تا جایى که مى توانید 
تاریک کنید. استفاده از چراغ شب خواب هم گزینه 
خوبى است. بدین ترتیب ساعت بیولوژیکى بدن، 
بدن را براى رفتن به خوابى راحت آماده مى کند. 

6- دورى از ساعت رومیزى
دور گذاشتن ســاعت رومیزى کمک مى کند که 
موقع خواب به شمارش دقیقه ها مشغول نشوید. 
معموًال گذر دقایق موجب اضطــراب و نگرانى 

مى شوند. 

خوردگى
و سرشار 
ــتوایى 

ک براى
 دمنوش 

د. 

و فشارخون را کاهش مى دهد؛ این دمنوش براى درمان
زردى و یرقان نیز مفید است.

این دمنوش به بهبود بواســیر نیز کمک شایانى مى کند. 
َدم کرده زرشــک، نقرس 
و رماتیسم را از بین 

مى برد.
 

دمنوشى 
براى دور زدن 
سرماخوردگى

ىى ىن دل درد هایى که باید جدى گرفته شوند

دوره درمان ارتودنسى چند سال است؟
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زن و مرد جوان که در یک مهمانى در استان گیالن زن 
جوان را ربودند و از خانواده وى درخواست پول کردند 
بعد از اینکه در نقشه شوم خود به بن بست رسیدند، زن 

جوان را با شلیک گلوله به سرش به قتل رساندند.
عصر روز شنبه 23 دى ماه ســال جارى درست شش 
روز بعد از «مفقود» شــدن زن جوانى به نام «فاطمه» 
مردم بندرکیاشهر شاهد «پیدا» شــدن او بودند. البته 
آنچه به عنوان فاطمه وارد کیاشــهر شد روح در بدن 
نداشــت و پیکرى بى جان بود که برروى دستان مردم 
این شهر بندرى تشییع و در بقعه آقاســید ابوجعفر به 

خاك سپرده شد.
طى روزهاى گذشــته شــایعات زیادى درباره این زن 
25ساله در محافل مطرح شده بود. براساس اطالعات 
منتشر شده فاطمه از سوى فرد یا افرادى ربوده شد و به 
دلیل تمکن مالى پدرش درخواست رقم زیادى پول از 
خانواده او شــده بود. اما به فاصله کمى، دیگر خبرى از 

تماس هاى آدم ربایان نشد.

 براساس اطالعات دریافتى، مقتول اهل بندر کیاشهر و 
مادر دخترى شش ساله است که مدتى قبل از همسرش 
جدا شــده بود و در حال حاضر دانشجوى دانشگاه آزاد 
رشت بود. همچنین این زن جوان در بندر کیاشهر هم 
یک بوتیک لباس فروشى داشت و به دلیل سهولت رفت 
و آمد به دانشگاه از سوى خانواده اش در گلسار رشت هم 

یک واحد مسکونى برایش اجاره شده بود.
رئیس پلیس آگاهى استان گیالن در این ارتباط گفت: 
جسد مقتول روز شنبه از ســوى مأموران پلیس کشف 

شد.
سرهنگ فالح کریمى در تشــریح بیشتر ماجرا اظهار 
داشت: براساس اطالعات به دست آمده از سوى پلیس 
به دلیل ظواهر اقتصادى زندگى مقتول، زنى 34 ساله 
که خود داراى همسر و دو فرزند است با او طرح دوستى 
مى ریزد و مدتى بعد مردى جــوان را هم به این حلقه 
اضافه مى کند. پسرى 30 ســاله و مجرد که احتماًال با 
مشاهده اتومبیل پرادو و شــنیده ها از سوى زن جوان 

نقشه شوم اخاذى از فاطمه و خانواده اش را کشیده بود.
 رئیس پلیس آگاهى استان گیالن در ادامه توضیح داد: 
حدود شش شب قبل دوست مقتول او را به یک مهمانى 
دعوت مى کنــد و مى گوید؛ که ویالیى در روســتاى 
«چونچنان» زیباکنار دارد. این در حالى بود که آن خانه 
فقط براى چند ساعت اجاره شده بود و متعلق به قاتل و 
همدستش نبود. ساعاتى بعد از حضور در آن خانه، زن و 
مردى که فاطمه را با نقشه به آن مهمانى دعوت کرده 
بودند، با پدر او که در بندر کیاشهر فردى با وضعیت مالى 
مناسب شناخته مى شود تماس مى گیرند و به او اعالم 
مى کنند فاطمه در گروگان ماست و در ازاى مبلغى پول 

آزاد مى شود.
فالح کریمى توضیــح داد که ظاهــراً آدم ربایان بعد 
از این تماس از کرده خود پشــیمان شــدند و به دلیل 
تبعات بعدى ماجرا و احتمال شکایت از طرف این فرد 
و شناســایى آنها، دیگر با خانواده  او که پلیس را هم در 
جریان ماجرا قرار داده بودند تماس نمى گیرند و قاتل 

با اسلحه، گلوله اى به سر مقتول شلیک کرده و او را به 
قتل مى رساند.

رئیس پلیس آگاهى استان گیالن افزود: افسران پلیس 
گیالن از آن زمان با اســتفاده از ســرنخ هاى ماجرا و 
بررســى هاى پلیس و ردیابى هــاى مختلف موفق به 
شناسایى این زن و مرد جوان و بازداشت آنها شدند.  زن 
و مردى که در مقابل پلیس چاره اى جز اعتراف به جرم 
خود نداشتند و در   نهایت مکانى که جسد این خانم را در 

آن مخفى کرده بودند را نیز معرفى کردند.
ســرهنگ فــالح کریمــى اظهــار داشــت: قاتل و 
همدستش جســد این زن جوان را در روستاى مادرى 
مقتول در محدوده بندرکیاشــهر داخــل چاه آب یک 
شالیزار مخفى کرده بودند. رئیس پلیس آگاهى استان 
گیالن با تکرار توصیه هاى پلیســى گفت: در هر سن 
و سالى و شرایط مالى که باشــیم نباید به افراد غریبه 
یا کســانى که مدتى کوتاه از آشــنایى با آنها مى گذرد 

اعتماد کنیم.

2 زورگیر چاقو به دست قصد سرقت از نوجوان  12 
ساله در مقابل بیمارستان شهید بهشتى آبادان را 

داشتند که دستگیر شدند.
ساعت 7 عصر جمعه مأموران کالنترى 15 کارون 
در حال گشتزنى نامحسوس در جلوى بیمارستان 
شهید بهشتى آبادان بودند که مشاهده کردند دو 
جوان موتورسوار با تهدید چاقو درحال سرقت از 
یک کودك 12ســاله بیمار هستند. بدین ترتیب 
مأموران براى دستگیرى دو جوان چاقو به دست 
وارد عمل شــدند و موفق به دســتگیرى دزدان 

چاقوکش شدند.
مأموران در تحقیقات پلیســى پى بردند که پسر 

نوجوان براى درمان همراه مادرش به بیمارستان 
مراجعه کــرده و زمانى که از بیمارســتان خارج 
شــده اســت در دام دو زورگیر جــوان گرفتار

 شده است.
دو ســارق جوان پس از دســتگیرى ادعا کردند 
که به مواد مخدر شیشــه اعتیاد دارند و در مقابل 
بیمارستان شهید بهشــتى آبادان پرسه مى زدند 
و طعمه هایشان در فرصتى مناسب هدف سرقت 

قرار مى دادند.
بنا بــه این گــزارش، متهمان بــراى تحقیقات 
بیشــتر در اختیار مأموران پلیــس آگاهى آبادان

 قرار گرفته اند.

ضیافت مرگ در ویالى اجاره اى!
زن و مرد جوان، جسد مهمان پولدار خود را در چاه مخفى کردند

جوالن وحشت آفرین در خیابان ها

دخترى 22 ساله عصر روز شنبه با پریدن از 
پل هوایى عابر پیاده میدان نماز شهرســتان 
رضوانشهر استان گیالن اقدام به خودکشى 

کرد.
همزمان با پرت شــدن این دختــر جوان از 
پل هوایى، کامیون عبورى از روى دســت و 
پایش عبور کرد که منجر به قطع شــدن یک 

دست و خرد شدن انگشــتان پاى این دختر 
رضوانشهرى و شکسته شدن یکى از پاهایش

 شد.
علت اقدام به خودکشــى این دختر جوان که 
به بیمارستان بندرانزلى منتقل شده، مخالفت 
کردن خانواده او با ازدواجش عنوان شــده 

است. 

ماجراى خودکشى دختر دم بخت و قطع شدن دستش 

عصبانیت 2 جوان منجر به مرگ یکى  از آنها  شد 2 سارق شیشــه اى سوار بر 
موتور و بــا تفنگ شــکارى اقدام به 

سرقت کیف و گوشى موبایل از طعمه هایشان در 
آبادان مى کردند.

چندى قبل پلیس آبادان در برابر پرونده هاى گوشى 
قاپى و کیف قاپى قرار گرفتند و بــا توجه به افزایش 
این پرونده ها، سرهنگ سید محسن تقى زاده رئیس 
پلیس آبادان دستور داد تا تیمى از مأموران کالنترى 
15 احمدآباد براى دســتگیرى عامالن این دزدى ها 
وارد عمل شــوند. مأموران در گام نخست تحقیقات، 
طعمه هاى دزدان را هدف تجســس قــرار دادند و 
مشخص شــد دو جوان ســوار بر موتور و با در دست 
داشتن اسلحه شــکارى اقدام به کیف قاپى و گوشى 

قاپى در سطح شهر مى کنند.
مأموران در گام بعدى به بررسى دوربین هاى مداربسته 
در محل هاى ســرقت پرداختند و توانســتند تصویر 
دزدان را به دســت آورند. تیم پلیسى در این شاخه از 
تحقیقات تصویر دزدان را در اختیار تیم هاى گشــتى 
پلیس قرار دادند تا اینکه شــامگاه پنج شنبه 21 دى 
ماه امسال مأموران گشت پلیســى در منطقه تانکى 
ابوالحســن آبادان به دو جوان موتور سوار مشکوك 
شدند. مأموران با نزدیک شــدن به دو جوان متوجه 
شدن که آنها همان ســارقان تحت تعقیب هستند و 
دستور ایست را براى دو سارق موتورسوار صادر کردند.

متهمان 
که قصد نداشتند 

تسلیم پلیس شوند تصمیم 
گرفتند راهــى براى فرار پیــدا کنند که 

راننده موتور در این لحظه کنترلش را از دست داد و با 
موتور روى زمین افتاد و مأموران به سرعت خودشان 

را باالى سر متهمان رسانده و آنها را دستگیر کردند.
تیم پلیسى با دستور مقام قضائى به مخفیگاه دزدان 
رفته و وسایل سرقتى زیادى داخل خانه شان کشف 
کردند و اسلحه شــکارى که بعضى از طعمه ها ادعا 
کرده بودند دزدان مســلح بودند به دست آمد. دزدان 
که از سوى شاکیان پرونده شان شناسایى شده بودند 
ادعا کردند پس از مصرف مواد مخدر شیشه، سوار بر 
موتور از روستاى سیهان به آبادان مى آمدیم و تحت 
تأثیر مواد دست به ســرقت مى زدیم و این در حالى 
بود که نمى دانســتیم دزدى مى کنیم و اسحله را نیز 
بعضى اوقات همراه خود مــى آوردیم که آن به دلیل 

تأثیر شیشه بود.
بنا به این گزارش، دو سارق شیشه اى پس از اعتراف 
به 20 سرقت براى تحقیقات بیشــتر در اختیار مقام 

قضائى قرار گرفته اند.

 

اولیاى چند دانش آموز نوشهرى وقتى فرزندانشان 
از مدرسه به خانه بازگشتند با سروصورت کبود آنها 
مواجه و متوجه شدند که فرزندانشان توسط مدیر 

مدرسه و با خط کش فلزى تنبیه شده اند.
تنبیه چنــد دانش آمــوز و ســروصورت کبود و 
سرخ شده آنها کافى بود تا اولیاى این دانش آموزان 
با مراجعه به مدرسه و آموزش وپرورش منطقه از 

دست مدیر خاطى شاکى شوند.
به گفته برخى از اولیا، مدرسه مذکور دعوتنامه اى 
را مبنى براى تشکیل جلسه اولیا و مربیان که قرار 
بود ساعت 10 روز یک شــنبه برگزار شود، براى 
آنها ارســال کرده و ظاهراً برخى دانش آموزان 
این دعوتنامه را مفقود یا پــاره کرده اند اما زمان 
جلسه را به خانواده ها اعالم کرده اند. به گفته آنها، 
وقتى مدیر مدرسه از این ماجرا  باخبر مى شود با 
خط کش فلزى به تنبیه بدنى این دانش آموزان 
مى پردازد که منجر به کبودى ســروصورت آنها 

مى شود.
«فاطمى» اولیاى یکــى از دانش آموزان کالس 

پنجم این مدرسه در گفتگو با خبرگزارى مهر بیان 
داشت: «دعوتنامه اى که براى جلسه مدرسه با اولیا 
ارسال شده را فرزندم به همراه همکالسى  هایش 
دور انداختند و زمان جلســه را در دفتر یادداشت 
کردند اما مدیر مدرســه پس از ایــن کار دانش 
آموزان، با خط کش فلزى به جان بچه ها مى افتد.» 
وى افزود: «وقتى با ســروصورت کبود فرزندم 
مواجه شدم به مدرسه رفتم اما مدرسه تعطیل شده 
بود و مادر یکى دیگر از دانش آموزان نیز به مدرسه 
آمده بود و از اقدام مدیر خاطى مدرسه گالیه مند 

بود و شکایت داشت.»
همچنین پــدر یکى دیگــر از دانش آموزانى که 
فرزندش مورد تنبیه قرارگرفته است ضمن اینکه 
خواهان برخورد قاطــع آموزش وپرورش با مدیر 
خاطى شد، گفت: «این مسئله چنان براى فرزندم 
شوك آور بوده که وى دچار تب شدید شده است و 

مجبور شدیم او را به بیمارستان ببریم.»

تنبیه بدنى تخلف و جرم است
مدیر آموزش وپرورش نوشــهر نیز با تأیید تنبیه 
بدنى چند دانش آموز توســط مدیر مدرسه اى در 
این شــهر اظهار داشــت: «در پى تماس اولیا با 
آموزش وپرورش، مدیر خاطى براى پاسخگویى 

به حراست اداره فراخوان شده است.»
نورالدین کــوچ پیده افــزود: «آموزش وپرورش 
اعتقادى به تنبیه بدنــى دانش آموز ندارد و تنبیه 
بدنى عالوه بر اینکه یــک تخلف بوده یک جرم 
نیز محسوب مى شود و فرد خاطى باید در دادگاه 
پاسخگو باشد. آموزش وپرورش بدون جانبدارى 
از فرد خاطى با وى برخورد و نگرانى خانواده ها را 

رفع خواهد کرد.»

فرمانــده انتظامى شهرســتان مالیر گفت: 
به علــت اختالف مالــى ناچیــز، دو جوان 
عصبانــى با هم درگیر شــدند کــه در این 
میــان، جــوان 37 ســاله جان خــود را از

 دست داد.
ســرهنگ داود على بخشــى اظهار داشت: 
شامگاه 17 دى ماه ســال جارى، دو جوان 
در شــهر ازندریان مالیر اســتان همدان با 
هم درگیر شــدند که عصبانیت آنها ســبب 
کشته شدن مرد 37 ســاله توسط دیگرى

 شد. وى افزود: دو مرد جوان به علت اختالف 
مالى ناچیز در مقابل یک بنــگاه معامالتى با 
همدیگر بحث مى کنند، کــه تنش بین این 
دو نفر باال گرفتــه و به درگیــرى فیزیکى 
بین آنها مــى انجامد که در ایــن حین یکى 
از طرفین اقدام بــه هل دادن فــرد مقابل

 مى کند.
سرهنگ على بخشــى ادامه داد: به علت بر 
هم خوردن تعادل، جوان 37 ســاله به زمین 
افتاده و بر اثر برخورد با یک جســم سخت 
به کمــا مى رود کــه افراد حاضــر در محل 

این فــرد را به بیمارســتان انتقــال دادند، 
ولى فــرد مصدوم پس از چند روز بســترى 
بودن در بیمارســتان جان خود را از دســت 
مى دهد. فرمانده انتظامى شهرســتان مالیر 
خاطرنشــان کرد: قاتل بالفاصله دستگیر و 
هم اکنون با دســتور بازپرس ویژه قتل و با 
قرار بازداشــت موقت تحویل زندان مالیر 

شده است.

 رابطه خط کش مدیر 
و صورت کبود دانش آموزان

زورگیرى 2 موتورسوار از نوجوان بیمار

توقف عملیات خنک سازى نفتکش سانچى توسط 
چینى ها منجر به  انفجارهاى شدید  در این کشتى 
شد و بدین ترتیب سانچى پس از 9 روز سوختن در 
آتش در نهایت در دل دریا فرو رفت و رنگ ســفید 
امیدوارى زنده بودن 29 پرســنل آن در سیاهى دود 
غلیظى که بدنه کشتى را در لحظات آخر در آغوش 

گرفته بود، فروپاشید .
یکى از نادرترین اتفاقات دریایى شنبه، 16 دى ماه 
سال جارى، در آب هاى ساحل شرق چین با برخورد 
یک نفتکش ایرانى به نام ســانچى با 136هزار تن 
میعانات گازى متعلق به شــرکت ملى نفت ایران و 
کشتى فله بر چینى رقم خورد که حریق نفتکش و 
مفقود شدن 32 پرسنل آن را در پى داشت، حریقى که 
آنقدر شعله کشید که همه طول کشتى را در آغوش 

گرفت و در نهایت موجب غرق شدن کامل آن شد.
از 32 خدمه-30 ایرانى و دو بنگالدشى- که در این 
حادثه مفقود شدند، تنها پیکر ســه نفر پیدا و براى 
تشخیص هویت به شانگها منتقل شد. پیکر یکى 
از خدمه داخل دریا و دو روز پس از این حادثه و پیکر 
دو پرسنل دیگر در جریان جســتجوى نیم ساعته 
تیم چینى در روز شنبه به همراه جعبه سیاه کشتى 

پیدا شد.

چرا نفتکش ایرانى غرق شد؟
شــرکت ملى نفتکش ایران طى روزهاى اخیر و در 
حالى که ســه روز از بروز این حادثه مى گذشت با 
یک شرکت ژاپنى به منظور همکارى در مهار آتش 
نفتکش ایرانى به توافق رسید و تجهیزات این شرکت 
پنج روز پس از بروز حادثه به محل رسید اما همکارى 
ژاپنى ها هم تحت لواى مدیریت عملیات چینى ها به 
نتیجه نرسید و در نهایت شنبه شب چینى ها دستور 
توقف عملیات خنک سازى سطح نفتکش که براى 
جلوگیرى از تســرى آتش انجام مى شــد را صادر

 کردند.
دلیل توقف خنک سازى کشتى نفتکش، بدى آب و 
هوا و وزش باد عنوان شد اما به نظر مى رسد همین 
توقف عملیات، موجب رسیدن آتش به مخازن سمت 
چپ کشتى و انفجارهاى شدید صبح دیروز شد که در 
نهایت پس از چند ساعت به غرق شدن کامل نفتکش 

ایرانى انجامید. 
درحالــى که برخى منابع خبرى از کشــته شــدن 
32 خدمه مفقودى نفتکش ســانچى در ســاعات 
اولیه حادثه خبــر داده اند، دیروز رئیس ســازمان 
بنادر و دریانوردى جان باختــن تمامى این افراد در

 آب هاى چین را تأیید کرد.

پایان تلخ تراژدى «سانچى»
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 به تقوا و پرهیزکارى روى آورید، که رشــته آن اســتوار و 
دستگیره آن محکم و قله بلند آن پناهگاهى مطمئن است. قبل از 
فرا رسیدن مرگ، خود را براى پیش آمدهاى آن آماده سازید، 
پیش از آنکــه مرگ شــما را دریابد آنچه الزمه مالقات اســت 
فراهم آورید، زیــرا مرگ پایان زندگى اســت و هــدف نهایى، 

موال على (ع)قیامت است.

داود صادقى حسن آبادى- شهردار حسن آبادداود صادقى حسن آبادى- شهردار حسن آباد

رضا غالمرضایى- شهردار نصرآبادرضا غالمرضایى- شهردار نصرآبادحبیب رضوانى- شهردار کمشچهحبیب رضوانى- شهردار کمشچه

شــهردارى حســن آباد در نظــر دارد به اســتناد مصوبات جلســه شــماره 12 مــورخ 1396/09/20 شــوراى 
محترم اســالمى شــهر حســن آبــاد، نســبت بــه اجــاره دادن یــک واحــد مغــازه مجموعــه خدماتى 
رفاهى متعلــق به شــهردارى واقــع در ابتداى بلــوار شــهردارى و اجــاره دادن محــل اســتقرار مجموعه 
اسباب بازى پارك بادى واقع در پار ك خانواده شهردارى، به صورت اجاره یکساله از طریق مزایده عمومى و باالترین قیمت 
پیشنهادى اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط شرکت در مزایده مذکور دعوت مى شود حداکثر تا پایان وقت ادارى 
روز یکشنبه مورخ 1396/11/01 جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ مدارك شرکت مزایده به واحد حراست این شهردارى 

مراجعه نمایند. ضمناً هزینه هاى مزایده از جمله هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد. 
آدرس: شهر حسن آباد جرقویه علیا- بلوار شهردارى- شهردارى حسن آباد.
تلفن تماس: 46533110- 031،  09133127422              نمابر: 46532985- 031

شهردارى کمشــچه در نظر دارد به اســتناد مصوبه دوم صورتجلسه شماره 10 
مورخ 96/10/19 شوراى اسالمى شهر نســبت به فروش یک دستگاه مینى لودر

 LG  312 مدل 1394 از طریق برگزارى مزایــده اقدام نماید. متقاضیان مى توانند 
جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده و بازدید از دستگاه، به جز ایام تعطیل و در 
ساعات ادارى به شهردارى کمشچه مراجعه نمایند. آخرین مهلت تحویل اسناد تا 

پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 96/11/12 مى باشد.
شماره تماس 45488030

شــهردارى نصرآبــاد در نظــر دارد بــه اســتناد بنــد دوم صورتجلســه 
مورخ 96/10/20 شوراى اسالمى شهر نسبت به برگزارى مزایده عمومى فروش یک 
قطعه زمین با کاربرى مسکونى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند تا تاریخ 1396/11/14 
جهت دریافت اسناد مزایده و کســب اطالعات بیشتر به شهردارى مراجعه نمایند. 
آخرین مهلت تکمیل و تحویل اســناد مزایده پایان وقت ادارى روز یک شــنبه 

مورخ 1396/11/15 مى باشد.
تلفن تماس: 03146655650

آگهى مزایده- نوبت اول

آگهى مزایده عمومى مرحله اولآگهى مزایده

چاپ دوم

شهردارى نصر آبادنوبت اول نوبت اول

سید جواد لقمانى- شهردار حبیب آبادسید جواد لقمانى- شهردار حبیب آباد

شهردارى حبیب آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 16 مورخ 
1396/9/22 شوراى محترم اسالمى شهر حبیب آباد نسبت به احداث 
نیروگاه خورشیدى با اعتبار بالغ بر 5/000/000/000 ریال به پیمانکار 
واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت 
مى شود جهت شرکت در مناقصه و خرید اس ناد تا تاریخ 96/11/11 به 
شهردارى مراجعه و یا با شماره تلفن 03145482321 تماس حاصل 

فرمایند. 

آگهى مناقصه
نوبت اول

شرکت مدیریت تولید برق اصفهانشرکت مدیریت تولید برق اصفهان

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان در نظر دارد سرویس، تعمیر و نگهدارى تأسیسات 
الکتریکى، حرارتى و برودتى نیروگاه اصفهان را به مدت یک سال از تاریخ 1397/01/01 تا 
01/ 1398/01 طبق شرح اسناد مناقصه واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و پیمانکاران واجد 
شرایط دعوت میگردد ضمن هماهنگى با اداره تدارکات این شرکت جهت دریافت اسناد 
مناقصه از تاریخ چاپ آگهى به مدت 7 روز به نشانى اصفهان، ابتداى اتوبان ذوب آهن، 
انتهاى بلوار شفق، نیروگاه اصفهان، اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق اصفهان 
 www.isfahanps.ir مراجعه فرمایند. ضمنًا جهت اطالع بیشتر مى توانید به سایت

(بخش مناقصات) مراجعه نمایید.
تلفن تماس: 5080 و 37895083- 031 (اداره تدارکات و کاال) 

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى شماره 17- 96

عیسى بهمنى حیدرآبادى- شهردار شاهین شهرعیسى بهمنى حیدرآبادى- شهردار شاهین شهر

شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبا ت شماره هاى 2940/ش مورخ 96/10/03 و 2938/ش مورخ 96/10/03 شوراى محترم 
اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى به صورت اجاره محل غرفه هاى پایانه مسافربرى واقع در شاهین شهر-بلوار هسا 

با شرایط نوع بهره بردارى اجاره بها براى مدت 2 سال به شرح ذیل اقدام نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ مدارك مزایده مى بایست در ساعات ادارى به واحد امالك شهردارى مراجعه و 

پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز شنبه 96/11/14 به دبیرخانه حراست شهردارى تسلیم نمایند. 
- به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد و شهردارى در رد یا قبول پیشنهادهاى رسیده 

مختار است. 

آگهى مزایده عمومى
(نوبت اول)

اجاره بها پایه ماهیانه مساحتنوع فعالیتردیف
موقعیت در محل پایانه(به ریال)

محل دفتر نمایندگى شرکت 1
طبقه همکف2010/000/000 مترمربعحمل و نقل مسافربرى درون استانى

محل دفتر نمایندگى شرکت 2
طبقه همکف2511/000/000 مترمربعحمل و نقل سوارى کرایه اى برون شهرى

میثم محمدى- شهردار زرین شهرمیثم محمدى- شهردار زرین شهر

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره 595 مورخ 96/10/04 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد آیتم هاى گلکارى باغچه ها، سرزنى چمن، هرس 
پرچین و علف زنى جوى هاى آبیارى و رفیوژهاى فضاى سبز زرین شهر را 
با اعتبار اولیه 7/500/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید، لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید جهت 
دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان 

وقت ادارى مورخ 1396/10/30 به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند. 

آگهى مناقصه عمومى
نوبت  دوم



استاناستان 09093136 سال چهاردهمدوشنبه  25 دى  ماه   1396

روایت «کاخ هشت بهشت» 
بر بوم نقاشى

نمایشگاهى از آثار نقاشى «سمیرامیس نوش مهر» 
با عنوان «هشت بهشت» در گالرى نقش قلم برگزار 

شده است.
این هنرمند اظهارداشت: در نمایشگاه نقاشى «هشت 
بهشـت» تعداد 33 تابلوى نقاشـى نمایش داده شده 
که با تکنیک میکـس مدیا و با اسـتفاده از اکریلیک 
و بـا اقتبـاس از کاخ هشـت بهشـت اصفهـان خلق

 شده اند.
نوش مهر افزود: به دلیل اینکـه این آثار رنگ و بوى 
اصفهان را در خود داشـته و با اقتباس از نقاشى هاى 
صفـوى درون کاخ هشـت بهشـت اصفهـان خلـق 
شـده اند، برایم اهمیت داشـت کـه رونمایـى از این 

مجموعه براى نخستین بار در اصفهان انجام شود.
نوش مهر دربـاره علت انتخاب کاخ هشـت بهشـت 
براى اقتباس در آثار نقاشى خود گفت: عالقه زیادى 
به بناهاى قدیمـى و به ویـژه دوران صفویـه دارم و 
چون متولد اصفهان هسـتم، دوست داشتم بنایى در 
اصفهان را براى نقاشى هایم انتخاب کنم و به همین 

دلیل کاخ هشت بهشت را انتخاب کردم.

تولید 5 میلیون متر مربع 
انواع شیشه در اصفهان

مدیرعامل یـک کارخانه تولیـد کننده انواع شیشـه 
گفت:سـاالنه بیش از پنـج میلیـون مترمربـع انواع 
قطـار،  هـاى  واگـن  خـودرو،  هـاى  شیشـه 
ساختمان، سکوریت و دوجداره در این کارخانه تولید 

مى شود.
حسین شاه سیاه  با اشاره به تنوع چهارهزار و500 نوع 
محصول تولیدى این واحد صنعتى گفت: این کارخانه 
توان تولید شیشـه هاى شـش شـرکت خودروسـاز 
داخلـى وتمام شیشـه هـاى خودروهـاى وارداتى را

دارد.
وى تولید شیشه هاى ضداشـعه، uv دودى و امنیتى 
ضدضربـه بـا اسـتحکام وکیفیـت بـاال را، از دیگـر 
محصوالت ایـن کارخانه عنوان کـرد و افزود: نیمى 
از محصوالت تولیـدى کارخانه به 10 کشـور دنیا از 
جمله آذربایجان،پاکسـتان،عراق  و ارمنستان صادر 
مى شود که ساالنه بیش از 50 میلیون دالر ارزآورى 

براى کشور داشته است.

برگزارى آزمون قرآن و 
عترت در اسفند ماه

رئیـس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمى شهرسـتان 
کاشـان از برگـزارى آزمـون قـرآن و عترت کشـور 
در تاریـخ 10 اسـفند 96 در ایـن شهرسـتان 

خبر داد.
مصطفى جـوادى مقدم اظهارداشـت: شـانزدهمین 
آزمون قرآن و عترت در دو قالب کتبى و الکترونیکى 
براى اولین بـار به صورت مشـارکتى و بـا همکارى 
معاونـت قـرآن و عتـرت وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمى، مرکز امـور قرآنى سـازمان اوقـاف و امور 
خیزیه و اداره کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش 

و پرورش برگزار مى  شود.
به گفته وى، آزمون قرآن و عترت در 24 رشـته و در 
چهار موضوع، حفظ قـرآن کریم، ترجمـه و مفاهیم 
قرآن کریـم، معـارف اهل بیـت به صـورت کتبى و 
رشـته انس با قـرآن کریم بـه صـورت الکترونیکى 

برگزار مى شود.

29 دى روز حماسه و ایثار 
مردم لنجان

معـاون فرمانـدار لنجان با بیـان اینکـه 29 دى، روز 
حماسـه و ایثار مردم شهرسـتان لنجان است، گفت: 
در دوران دفـاع مقدس بیـش از 12 هـزار رزمنده در 
سـنگرهاى دفاع مقـدس از این شهرسـتان حضور 

فعال داشته اند.
خدامـراد صالحـى اظهار داشـت: با توجه به تشـییع 
45 شـهید واال مقام از جمله سردار شهید محمدعلى 
شـاهمرادى در 29 دى مـاه 1365 بر روى دسـتان 
مردم این شهرستان، این روز به عنوان روز حماسه و 

ایثار شهرستان لنجان انتخاب شد.

خبر

مدیر مرکز پایش و کنترل کیفیت هواى شهردارى اصفهان 
از نصب 9 ایستگاه ســنجش آلودگى هوا در شهر خبرداد و 
گفت: با نصب این دستگاه ها، آمار دقیقى از میزان گازهاى 
آالینده، ذرات معلق و میانگین شاخص کیفیت هواى شهر 

ارائه مى شود.
ابوالفضل خسروى اظهارداشت : اصفهان یکى از شهرهاى 
آلوده کشور است، به همین منظور 10 ایستگاه پایش و سنجش 
آلودگى هوا توسط شهردارى اصفهان خریدارى شده که در 
حال حاضر 9 ایستگاه آن، نصب و مورد بهره بردارى قرار گرفته 
است. وى با بیان اینکه جانمایى ایستگاه هاى سنجش آلودگى 
هوا به صورت تخصصى و کارشناسى طبق نظر سازمان محیط 

زیست و هواشناسى اصفهان صورت گرفته است تا کل شهر 
تحت پوشش ایستگاه هاى سنجش آلودگى هوا باشد، عنوان 
کرد: این ایستگاه ها در میدان انقالب اسالمى، خیابان کاوه، 
ورزشگاه هاى کردآباد و میثاق، شهردارى هاى مناطق 9 و 11 ، 
خدمات شهرى منطقه6، میدان باقوشخانه و میدان نقش جهان 
نصب شده  اســت. وى با بیان اینکه پنج میلیارد تومان براى 
خرید این ایستگاه ها از سوى شهردارى اصفهان هزینه شده 
است، ادامه داد: در حال حاضر همراه با سازمان محیط زیست 
و هواشناسى اصفهان وضعیت دقیق آلودگى هواى شهر را به 
صورت آنالین رصد کرده و راهکارهاى کاهش آلودگى هوا را 

مورد بررسى قرار مى دهیم.

رئیس حوزه هنرى اســتان اصفهان گفت: نخســتین 
جشنواره فیلم کوتاه «مهر ســالمت» با هدف معرفى 

خیران سالمت در 
مهدى احمدى فر اظهار داشــت: این جشــنواره براى 
نخستین بار در کشــور و در اســتان اصفهان، با هدف 
معرفى خیران و ســالمت و حرکت هــاى خیریه اى در 
حوزه سالمت برگزار مى شــود. وى با اشاره به برگزارى 
شوراى سیاست گذارى این جشنواره بیان داشت: تا کنون 
چندین جلسه شوراى سیاستگذارى با حضور تعدادى از 
متخصصان و کارشناسان حوزه ســینما، خیران بزرگ 

اصفهان و حوزه هنرى برگزار شده است.

رئیس حوزه هنرى استان اصفهان با بیان اینکه تصمیمات 
اولیه درباره چگونگى برگزارى جشــنواره مهر سالمت 
گرفته است، تصریح کرد: قرار است این جشنواره در حوزه 

فیلم کوتاه و فیلم نامه برگزار شود.
وى افزود: زمان دقیق فراخوان جشنواره به طور قطعى 
اعالم نشــده، اما کارها و هماهنگى هاى اولیه صورت 
گرفته وامیدواریم که فراخوان جشــنواره تا پایان سال 
اعالم عمومى شود. اجمدى فر تصریح کرد: جشنواره فیلم 
کوتاه مهر سالمت، نیمه نخست سال آینده در اصفهان 
برگزار مى شود و در صدد هستیم که این جشنواره را به 

صورت ملى برگزار کنیم.

برگزارى جشنواره فیلم 
کوتاه«مهر سالمت»در اصفهان 

نصب9 ایستگاه سنجش 
آلودگى هوا توسط شهردارى

مدیــر اداره محیط زیســت طبیعــى اداره کل حفاظت 
محیط زیســت اســتان اصفهان گفت: مســاحتى براى
 بهره بردارى در شــرق اصفهــان به میزان ســه هزار و 
100هکتار و در شمال شرق، هزار و 100هکتار واگذار شده 
اســت که بهره برداران به صورت غیر قانونى، هفت هزار 

هکتار از آن را تخریب کرده اند.

بهروز ستایش افزود: بر اساس قانون معادن، وظیفه نظارت 
بر بهره بردارى با سازمان صنعت، معدن و تجارت است که 
تاکنون در زمینه توسعه غیرقانونى مساحت بهره بردارى، 

نظارتى صورت نگرفته است.
وى شــمار کارگاه هاى تولید گچ و شــن و ماسه و معادن 
سجزى را، بیش از 120واحد عنوان کرد و از پلمپ 40 واحد 

آالینده خبر داد.
مدیر اداره محیط زیست طبیعى اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان، اســتحصال گچ و خاك  در دشت 
سجزى را، فرآیندى منسوخ شده با آلودگى بسیار دانست و 
افزود: هم اکنون 30 درصد آالیندگى شرق اصفهان، ناشى 

از همین کارگاه هاست.

***
ستایش افزود: فعالیت معادن و کارگاه هاى باقیمانده در این 
منطقه، پس از پایان مهلت بهره بردارى قانونى شان دیگر 
تمدید نخواهد شد و از ســال 97 تا 99 قرار است به تدریج 

فعالیت آنها متوقف شود.
وى گفت: بــراى احیاى هر هکتــار تخریب عرصه هاى 
طبیعى، 60میلیون ریال اعتبار نیاز اســت و تاکنون بیش 
از 400میلیارد ریال خســارت به این عرصه ها در سجزى 

وارد شده است.
***

مدیراداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعى و آبخیز دارى 
استان اصفهان هم گفت:در این منطقه بین پنج تا 60تن در 
هکتاررســوبات انتقال یافته  که 70 درصد این جابجایى، 
ناشى از فعالیت معادن و کارگاه هاى تولید شن و ماسه و گچ 
است.حسینعلى نریمانى افزود: ساالنه بیش از 360میلیارد 
ریال از فرآیند رسوبات در منطقه به صنایعى چون راه، راه 

آهن، فرودگاه و کشاورزى خسارت وارد مى شود.
***

امیر حســین ولى، مدیر اداره منابع طبیعــى و آبخیز دارى 
شهرستان اصفهان هم گفت: در منطقه سجزى چهار هزار 
هکتار کانون بحران درجه یک با فرسایش بادى وجود دارد و 
تا کنون پنج هزار هکتار از مناطق طبیعى  این منطقه تخریب 

شده است.
***

اسرافیل احمدیه، رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان هم گفت: براســاس مصوبه شوراى برنامه 
ریزى استان، در سال 88 قرار شد معادن و کارگاه هاى تولید 
گچ و شن و ماسه در سجزى به شعاع 50کیلومترى منتقل 
شود که به دلیل نبود زیرساخت ها و اعتبارات کافى، هنوز این 
مصوبه اجرا نشده، اما نظارت بر روند تولید و آالیندگى هاى 

این واحدها در حال اجراست .

از سال آینده؛

فعالیت معادن و کارگاه هاى سجزى 
متوقف مى شود

نصف جهــان  ساخت و ساز مســکن در  اصفهان 
متناسب با نیاز بازار نیست، بلکه سلیقه اى است. 

رئیس اتحادیه مشاوران امالك شهرستان اصفهان 
به نصف جهان گفــت:  در پنج ســال اخیر بازار 
مشاوران امالك دچار رکود شده است مشاوران 
امالك با  این وضعیت رکود مسکن، مظلومترین 

صنف هستند.
رســول جهانگیرى با بیان اینکــه فعاالن حوزه 
مسکن در سال هاى اخیر بدون توجه به نیاز بازار، 
به شکل سلیقه اى اقدام به ساخت و ساز مسکن 
کردند گفت: طى ســال هاى اخیر کاهش تعداد 
خانوار از چند فرزندى به تک فرزندى، سطح تقاضا 
براى واحدهاى مسکونى با متراژ بین 50 تا 100 
متر مربع را افزایش داده است. ولى ساخت و ساز 
مسکن در اصفهان با متراژى بیشتر از این بوده که 
مردم عادى توان مالى براى خرید مســکن با این 
متراژ را ندارند. پس باید سرمایه گذاران ساختمانى 
اولویت ساخت و ســاز خود را به سطح تقاضاى 

موجود در بازار مصرف معطوف کنند.
وى در ادامه راهکار خروج از رکود مسکن را چنین 
مطرح کرد: کســانى که سیاست کالن اقتصادى 
دارنــد براى خروج از رکود مســکن بــه یکى از

 بخش هاى انبوه ســازان، شهردارى و خریداران 
مسکن تسهیالت وام تزریق کنند.

جهانگیرى در پاســخ به اینکه خرید و فروش در 
کدام منطقه اصفهان بیشتر اســت گفت:  خرید 
و فروش درحاشیه شــهرها متناسب با توان مالى 
مردم عادى است و مناطقى هم که قیمت مسکن 

باال ست مخاطبان خاص خود را دارد.
 

معــاون اجتماعى و پیشــگیرى از وقــوع جرم 
دادگسترى اســتان اصفهان گفت: کارگروهى از 
نمایندگان دادگسترى، نیروى انتظامى، صنعت، 
معدن و تجارت، اتاق اصناف شهرستان، بازرس 
اتحادیه مشاوران امالك و خودرو براى بازرسى 
و آموزش میدانى به متصدیان جهت پیشگیرى از 

جرائم احتمالى تشکیل شده است.
محمدرضا قنبرى با اشاره به مشکالت موجود در 
اتحادیه صنف مشاوران امالك و نمایشگاه هاى 
خودروى شهرســتان اصفهان، اظهارداشــت: 
مشــکالت به وجود آمده در ایــن صنف باعث 
افزایش پرونده هاى حقوقى و کیفرى دادگسترى 

شده است.

ساخت و ساز مسکن 
در اصفهان سلیقه اى 

است

ایجاد کارگروه بازرسى 
از مشاوران امالك و 
نمایشگاه هاى خودرو

سرپرست دانشــگاه آزاد اســالمى اســتان اصفهان، 
چابک سازى تشکیالت و روش ها را هدف اجراى طرح 

ناحیه بندى واحدهاى استانى دانست.
احمد آذیــن اظهارداشــت: مطالعات ما بــر روى طرح 
ناحیه بنــدى آغاز شــده اســت و این طرح در مســیر 
چابک سازى واحدهاى دانشــگاهى قرار دارد و به دنبال 
چابک سازى تشکیالت و روش هاســت. وى ادامه داد: 
در این طرح هیچ واحد دانشگاهى تعطیل نخواهد شد اما 
چابک سازى مى تواند باعث نزدیکى و هم افزایى بیشتر 
واحدها، صرفه جویى و مدیریت بهتر آنها شود و هم افزایى 

و هم پوشانى بین آنها برقرار کند.
به گفته سرپرست دانشــگاه آزاد اسالمى اصفهان، طرح 
ناحیه بندى در زمینه ســرویس دهى آموزشــى، نقل و 
انتقال دانشــجو و اعضاى هیئت علمى و تکمیل کردن 
ســاعات موظفى اعضاى هیئت علمى نیز اثرات مثبتى 

خواهد داشت.
وى اظهارداشت: در طرح ناحیه بندى استان، بعد مسافت، 
ویژگى هاى جغرافیایــى و اقلیمى، ویژگى هاى صنعتى، 
کشاورزى و خدماتى، تجهیزات و امکانات واحدها، تعداد 

اعضاى هیئت علمى، کیفیت خدمات آموزشى، پژوهشى، 
فرهنگى و دانشجویى و شاخص هاى مالى همچون درآمد 

و هزینه در نظر گرفته شده است.  
آذین گفت: طــرح ناحیه بندى در مراحل اولیه بررســى 
و تدوین مالحظــات اجرایى قــرار دارد و مانند هر طرح 
دیگرى نیازمند مطالعات عمیق و کارشناسى است. وى 
افزود: ممکن است شیوه اجراى این طرح از یک استان به 
استان دیگر تفاوت داشته باشد، امکان دارد در یک استان 
فواصل جغرافیایى متفاوت، ســبب ارائه طرح متفاوت با 

یک استان دیگر شود.
سرپرست دانشــگاه آزاد اسالمى اســتان اصفهان بیان 
داشت: در مجموع 22 واحد و شش مرکز در استان اصفهان 
وجود دارد که دو واحد نجف آباد و اصفهان جزء واحدهاى 
با درجه جامع هستند، بقیه واحدها با درجه بسیار بزرگ، 
متوسط و کوچک هستند، واحد نایین نیز تنها واحد با درجه 

بزرگ محسوب مى شود.
این مسئول در پاسخ به پرسشى درباره جزییات مطالعات 
صورت گرفته درباره اجراى طــرح ناحیه  بندى گفت: در 
مطالعات اولیه چهار ناحیــه به لحاظ موقعیت جغرافیایى 
به شمال، جنوب، شــرق و غرب تقسیم شده اند و به طور 
کلى تقســیم بندى نواحى ما بر اســاس مجاورت  هاى 

جغرافیایى است.
آذین خاطرنشــان کرد: در طرح ناحیه بندى استان، بعد 
مســافت، ویژگى هاى جغرافیایى و اقلیمى، ویژگى هاى 
صنعتى، کشــاورزى و خدماتى، تجهیــزات و امکانات 
واحدها، تعــداد اعضاى هیئت علمــى، کیفیت خدمات 
آموزشى، پژوهشى، فرهنگى و دانشجویى و شاخص هاى 

مالى همچون درآمد و هزینه در نظر گرفته شده است.

سرپرست دانشگاه آزاد اصفهان مطرح کرد؛ 

چابک سازى با ناحیه بندى دانشگاه آزاد اسالمى

مدیرعامل شــرکت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى منطقه اصفهان گفت: تصمیم بر این است 
بخش خصوصى فعال شــود و مخالفت با آن، 
مخالفت با اصول اقتصادى است و برخى صرفاً 
دنبال این هستند که ارقام ثابتى را از ما دریافت 

کنند که منطقى نیست.
حسین صادقیان اظهار داشــت: مبلغ کرایه 
پرداختى به تانکرهاى حمل ســوخت در حال 
حاضر 20 درصد از تعرفه سازمان حمل  و نقل و 

پایانه هاى کشور باالتر است.
وى در رابطه با موضوع برندینگ نیز تصریح 
کرد: مســئله برندینگ به منظــور افزایش 
مشارکت بخش خصوصى در توزیع سوخت 
آغاز شده و طبیعى است که برخى با ورود بخش 
خصوصى به فعالیت هاى اقتصادى و افزایش 

رقابت مخالفت کنند.
مدیرعامل شــرکت ملى پخش فرآورده نفتى 
منطقه اصفهان تأکید کرد: تصمیم بر این است 
بخش خصوصى فعال شــود و مخالفت با آن، 
مخالفت با اصول اقتصادى است و برخى صرفاً 
دنبال این هستند که ارقام ثابتى را از ما دریافت 

کنند که منطقى نیست.
بنا بر آمارهاى موجود، در 9 ماهه سال جارى، 
یک میلیارد و 579 میلیون لیتر بنزین در منطقه 
اصفهان توزیع شــده که این عدد نسبت به 
مدت مشــابه ســال قبل، 6/2 درصد رشد را 

نشان مى دهد.

مخالفت با طرح 
برندینگ، مخالفت با 
اصول اقتصادى است

پرداخت تسهیالت، ادامه حیات صنایع را تضمین نمى کند
رئیس انجمن صنایع پالستیک و پلیمر اصفهان گفت: تنها 
از طریق اعطاى تسهیالت به واحدهاى صنعتى مشکل دار 
نمى توان ادامه حیات آنها را تضمین کرد و با برخوردارى از 

فناورى جدید مى توان کار کرد.
مرتضى بیشه اظهار داشت: در شرایطى که وضعیت صنایع 
استان اصفهان بسیار شکننده و آسیب پذیر بوده، تنها در 
صورت وفق یافتن صنایع با فناورى هاى جدید از طریق 
ایجاد واحدهاى تحقیق و توســعه قدرتمند و تعامل بین 

صنعت و دانشگاه مى توان به ادامه حیات صنایع کشور 
امیدوار بود.   وى با بیان اینکه تنها از طریق اعطاى 

تســهیالت به واحدهاى صنعتى مشکل دار 
نمى توان ادامه حیات آنها را تضمین کرد، 

افزود: صنایع تنها در صورت برخوردارى 
از رقابت پذیرى از طریق اســتفاده از 

فناورى هاى جدید و کاهش هزینه ها مى توانند، به فعالیت 
خود ادامه دهند.

رئیس انجمن صنایع پالســتیک و پلیمر استان اصفهان 
اضافه کرد: آشناسازى بدنه سنتى صنعت کشور با مراکز 
دانش بنیان و اســتفاده از ایده هاى موجود در این مراکز، 
یکى از اهداف پیش روى این انجمن است.وى با بیان اینکه 

دامنه صنعت پلیمر بسیار گسترده است، افزود: متاسفانه 
به غیر از نفت، بســیارى از درآمدهاى ارزى کشور از راه 
خام فروشى تامین مى شــود، در صورتى که با استفاده از 
ظرفیت هاى موجود در کشــور مى توان این مواد خام را 
در صنایع پایین دستى به محصوالت دیگرى تبدیل و به 
کشورهاى دیگر صادر کرد. بیشه این امر را موجب ایجاد 
ارزش افزوده باالتر، اشتغالزایى بیشتر و رقابت پذیر شدن 
این محصوالت عنوان کرد و گفــت: راه  اندازى کلینیک 
صنعت پلیمر با هدف ارائه خدمات آموزشــى، پژوهشى، 
مشاوره اى و توانمندسازى واحدهاى تحقیق و توسعه 
در حوزه صنعت پلیمر و ایجاد ارتباط موثر و مستمر 
میان صنعت و دانشــگاه و با پیگیرى مستمر 
انجمن صنایع پالســتیک و پلیمر استان و 

مساعدت دانشگاه اصفهان ایجاد شد.
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با هدف بهینه سازى زیرســاختها و تجهیزات انتقال برق 
و تامین انــرژي مطمئن و پایدار ، پروژه بهســازى دومین 
ترانسفورماتور پست 230/63 کیلوولت آبشار به اتمام رسید و 

مورد بهره برداري قرار گرفت.
على اسالمى، معاون بهره بردارى شرکت برق منطقه اى 
اصفهان در این باره گفت:ترانســفورماتور مذکور به قدرت 
125 مگاولت آمپر در ســطح ولتاژ 230،63،20 کیلوولت 
داراى قدمت 38 سال و ســاخت شرکت ELIN بوده که به 
دلیل عمر باال و توقف تولید و عدم پشــتیبانى فنى از سال 
2002 میالدى واشکاالت فنى زیاد، تصمیم به تعویض و 

جایگزینى آن گرفته شد. 

وى مراحل بهینه سازى این پروژه را شامل  لجن زدایى از 
اکتیوپارت به دلیل وجود لجن در کف ترانس در اثر تجزیه 
شیمیایى عایق هاى ســلولزى و روغن ،تعویض روغن به 
دلیل تجزیه روغن و کاغذ و همچنین شکست هاى مولکولى 

عنوان کرد.
وى یکى دیگر از اهداف را، بررسى کاهش حجم و ابعاد عایق 
در اثر تجزیه کاغذ و عایق هاى سلولزى ایجاد شده عنوان 
کرد و افزود: این موضوع تاثیر مستقیم بر کاهش نیروى پرس 
سیم پیچ ها وشل شدن مهارهاى موجود در اکتیوپارت دارد.

وى افزود: این پروژه، با هزینه شش میلیارد و 150 میلیون 
ریال و در مدت زمان سه ماه بهینه سازى شد.

 بهینه سازى ترانسفورماتور 
دوم ُپست آبشار

بخشودگى 100 درصدى براى 
ماشین هاى کشاورزى

اصغر محسـن زاده کرمانى، معـاون بهبـود تولیدات 
گیاهـى سـازمان جهادکشـاورزى اسـتان اصفهـان 
گفت: با توجه به بخشـودگى 100 درصـدى جریمه 
نداشتن سابقه بیمه شـخص ثالث براى ماشین هاى 
کشـاورزى خودگردان تا پایان دى ماه سـال جارى و 
با توجه به محدودیت زمانى طرح مذکور، کشاورزان 
و رانندگان حرفه اى مى تواننـد از این فرصت حداکثر 
اسـتفاده را داشـته باشـند. وى ادامـه داد: امـکان 
بهره گیرى از این فرصت، جهت بیمه کلیه دارندگان 
ماشـین هاى کشـاورزى، صـرف نظـر از محدودیت
 سـنى طرح شـماره گذارى، جهت بیمه مـورد تأکید 

قرار دارد.

کشف محموله غیرقانونى مرغ 
در شمال استان

بیش از دو هـزار قطعه مرغ تخمگذار غیـر قانونى در 
کاشان کشف و جمع آورى شد.

رئیس شبکه دامپزشکى شهرستان کاشان گفت: در 
بازرسى از یک دسـتگاه کامیون در بزرگراه کاشان –
قم، دو هزار و 400 قطعه مرغ زنده تخم گذار، کشف 

و جمع آورى شد. 
عبـاس شـاه میرزایى افـزود: ایـن محمولـه از یکى 
از مناطـق اسـتان قـم کـه کانـون بیمـارى بـوده، 
به مقصد یکـى از مرغدارى هاى اصفهـان بارگیرى 

شده بود.  

خبر

فقدان سند مالکیت
شماره: 1396/12/451240 خانم زهره شــریعتى نجف آبادى فرزند سیدمحمود باستناد 
دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت چهارحبه و سى و شش صدم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک قطعه باغ 
شماره 949 واقع در قطعه 9 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در دفتر امالك الکترونیکى 
شماره 13952030203003513 بنام زهره شریعتى نجف آبادى فرزند سیدمحمود ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده و طى سندانتقال قطعى شماره 77088 مورخ 1394/04/18 دفترخانه 
16 نجف آباد به نامبرده انتقال و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین 
رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده اســت. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت مراتب آگهى 
مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/10/25، 7411/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك نجف آباد/10/644
 مزایده

شماره آگهى: 139603902004000263 شــماره پرونده: 139504002004000462 
پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 9501450 تمامى عرصه و اعیان ششــدانگ آپارتمان 
به شــماره 28164 فرعى از 15190 اصلى قطعه 5 تفکیکى مفروز و مجزى شده از 8150 
فرعى بخش 5 ثبت شرق اصفهان به مســاحت 96/5 مترمربع واقع در سمت شمالى طبقه 
3 که مقدار 3/20 مترمربع مهتابى مى باشد. با قدرالســهم از عرصه مشاعى و مشاعات به 
انضمام انبارى پالك شــماره 28172 قطعه 4 تفکیکى به مساحت 3/05 مترمربع واقع در 
طبقه همکف به انضمام پارکینگ پالك شماره 28181 قطعه 4 تفکیکى به مساحت 12/5 
مترمربع واقع در طبقه همکف با قدرالســهم از عرصه و ســایر مشاعات و مشترکات طبق 
قانون تملک آپارتمــان ها و آیین نامه اجرایى آن با کلیه مســتحدثات موجود و کلیه توابع 
شرعیه و عرفیه. که سند مالکیت آن در صفحه 308 دفتر امالك جلد 570 ذیل شماره ثبت 
113943 یک دانگ مشاع از ششــدانگ به نام فاطمه حیدریان ثبت و سند مالکیت شماره 
443778 ه/91 جهت آن صادر گردیده است به نشــانى اصفهان خیابان دشتستان کوچه 
خوشاب خوشاب 16 مجتمع ایثار 4 طبقه سوم کدپستى 8199673317 و طبق صفحه 442 
دفتر 331 محلى به شماره ثبت 59723 پنج دانگ مشــاع از ششدانگ به نام سعید کمالى 
ثبت که سند مالکیت شماره 611561د/91 جهت  آن صادر گردیده است حدود آپارتمان: 
شماًال: به طول 8/60 متر پنجره و دیواریســت به فضاى خیابان شرقا: اول به طول 1 متر 
دیواریست به فضاى خیابان دوم به طول 7/55 متر دیواریست به فضاى 8151 فرعى جنوبا: 
اول در دو قسمت که قسمت دوم شرقى است به طول هاى 5/05 و 1 متر درب و دیواریست 
به راه پله دوم در سه قسمت که قسمت دوم غربى است به طول هاى 0/9 و 0/15 و 5/28 
متر دیواریست مشترك با 28165 فرعى غربا: انکســارا به طول هاى 1/40 و 0/20 و 6 و 
3/20 متر پنجره و دیواریست به فضاى کوچه. انبارى قطعه چهارم تفکیکى شماره بیست 
و هشت هزار و یکصد و هفتاد و دو فرعى. به مساحت 3/05 مترمربع، واقع در طبقه همکف 
شماال: به طول 1/30 متر دیواریست به خیابان شرقا: به طول 2/35 متر دیواریست مشترك 
با 28173 فرعى جنوبا: به طول 1/30 متر دیواریســت مشترك با پارکینگ 28178 فرعى 
و دیواریســت به محوطه مشــاعى غربا: به طول 2/35 متر دیواریست مشترك با 28171 
فرعى. پارکینگ قطعه چهارم تفکیکى شماره بیست و هشت هزار و یکصد و هشتاد و یک 
فرعى به مســاحت 12/50 مترمربع، واقع در طبقه همکف. شماال: خط مستقیم و مفروض 
به محوطه مشاعى است به طول 2/50 سانتیمتر. شرقا: خط مستقیم و مفروض به 28180 
فرعى به طول 5/00 متر جنوبا: خط مســتقیم مفروض به محوطه مشــاعى است به طول 
2/50 متر غربا: خط مستقیم و مفروض به محوطه مشاعى است به طول 5/00 متر. حقوق 
ارتفاقى له علیه طبق قانون تملک آپارتمان هاست. که طبق نظر کارشناس رسمى پالك 
فوق واقع در طبقه سوم یک ساختمان شــش طبقه به مساحت 96/50 مترمربع با اسکلت 
بتنى و سقف تیرچه بلوك، کف سرامیک، دیوارها نقاشى و سفیدکارى، داراى آشپزخانه با 
کابینت MDF، پنجره هاى آلومینیومى، سیســتم گرمایشى پکیج و رادیاتور و سرمایش 
کولر آبى، نما از آجر و سنگ و داراى انشــعابات برق و گاز مجزا و آب مشترك مى باشد که 
طبق سند رهنى شماره 21844- 93/9/24 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 151 
برخوار (دولت آباد) در قبال بدهى آقاى سعید کمالى در رهن بانک سپه شعبه دولت آباد واقع 
مى باشد و پالك مورد رهن تا تاریخ 97/9/29 بیمه مى باشد و از ساعت 9 الى 12 روز شنبه 
مورخ 96/11/14 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى 
چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور ســمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده 
مى شود. مزایده از مبلغ پایه 2/850/000/000 ریال شــروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى 
آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده 
در صورت وجود مازاد، وجو ه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 96/10/25 

درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره 
اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى 
معتبر الزامى است. ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز 
طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 32853 اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /10/662
ابالغ اجراییه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 581/95 اجراى احکام شــوراهاى حل اختالف شهرستان 
لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 187- 96/5/2 صادره از شعبه هشتم حقوقى محکوم علیه 
بابک ف رجى محکوم به پرداخت مبلغ 73/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ 
1/727/500 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق 
صندوق دولت ضمنًا راى صادره غیابى است و اجراى حکم توسط دایره اجرا منوط به معرفى 
ضامن معتبر از سوى محکوم له مى باشد. در حق محکوم له مهدى قاسمى گردیده است و 
حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا مراتب یک 
نوبت آگهى مى گردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجرا مفاد 
حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات اقدام مى گردد. م الف: 1382 شعبه هشتم اجراى احکام 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /10/747
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره نامه: 9610113640201547 شــماره پرونده: 9609983640200804 شماره 
بایگانى شعبه: 960823 جناب آقاى سید ابراهیم حســینى فرزند مصطفى بدینوسیله نظر 
به مجهول المکان بودن شما به اســتناد ماده 73 ق.آ.د.م بدینوسیله به شما ابالغ مى گردد 
دعوى آقاى حمید ادیبى فرزند عبدا... به طرفیت شــما مبنى بر الزام به انتقال سند اتومبیل 
سوارى مزدا مدل 85 به کالسه بایگانى 960823ح2 در این دادگاه ثبت و مورخ 1396/12/5 
ساعت 10 صبح وقت رسیدگى تعیین گردیده است. مراتب به شما ابالغ تا جهت اطالع از 
مفاد دادخواست در این دفتر حاضر و ضمن اعالم آدرس دقیق محل سکونت خود و تحویل 
نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم از موضوع مطلع و در موعد مقرر جهت رسیدگى حاضر 
شوید. م الف: 1393 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /10/748 

حصر وراثت
خانم اشرف بلیوند به شناسنامه شماره 467 به شرح دادخواست به کالسه 443/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسفندیار بلیوند 
به شناســنامه 180 در تاریخ 1396/07/11 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- زینب صدر موســوى فرزند درویش ش.ش 
1870448391 ت.ت 1332 صادره از شوشتر (همســر متوفى) 2- اصغر مهرپرور فرزند 
اسفندریار ش.ش 107 ت.ت 1356 صادره از لنجان (پســر متوفى) 3- جعفر بلیوند فرزند 
اسفندیار ش.ش 1331 ت. ت 1359 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- گودرز بلیوند فرزند 
اسفندیار ش.ش 12 ت.ت 1347 صادره از شهرکرد (پســر متوفى) 5- کیومرث مهرپرور 
فرزند اســفندیار ش.ش 534 ت.ت 1354 صادره از لنجان (پسر متوفى) 6- فاطمه بلیوند 
فرزند اســفندیار ش.ش 9 ت.ت 1358 صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- خدیجه بلیوند 
فرزند اســفندیار ش.ش 16 ت.ت 1362 صادره از لنجان (دختر متوفى) 8- اشرف بلیوند 
فرزند اسفندیار ش.ش 467 ت.ت 1345 صادره از شهرکرد (دختر متوفى) 9- سکینه بلیوند 
فرزند اســفندیار ش.ش 69 ت.ت 1363 صادره از لنجان (دختر متوفى) 10- کبرى بلیوند 
فرزند اسفندیار ش.ش 384 ت.ت 1351 صادره از لنجان (دختر متوفى) 11- فالمرز بلیوند 
فرزند اسفندیار 8613 ت.ت 1349 صادره از لنجان (پســر متوفى) والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى در خواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1388 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان /10/749
ابالغ

شماره دادنامه: 9609973641001953 شــماره پرونده: 9509983642500284 شماره 
بایگانى شــعبه: 951001 شــکات: 1- آقاى محمدرضا رمضانى فرزند سلیمان 2- خانم 
زهرا معتمدى سده فرزند حسن 3- آقاى محمد نادرى بنى فرزند غفار 4- خانم زهرا معین 
فرزند غالمرضا با وکالت آقاى اسماعیل سلیمیان ریزى فرزند عباس به نشانى زرین شهر 
چهارراه مسجد اعظم خیابان آیت اله کاشانى مقابل ستاد فرماندهى نیروى انتظامى لنجان 
مجتمع وکال واحد 4 کدپستى 8471953584 و آقاى مهدى لکهائى ریزى فرزند محمد به 
نشانى استان اصفهان – شهرستان لنجان- شهر زرین شهر- آیت ا... کاشانى خیابان آیت 
ا... کاشانى روبروى دادگسترى طبقه زیرین هیئت کوثریه متهمین: 1- خانم پریسا پرویزى 
برجوئى راکى فرزند یوسف به نشانى فوالدشهر- محله ب7- کوچه عرفان- پالك 121، 
2- آقاى محمد پرویزى فرزند یوسف به نشانى مجهول المکان اتهام ها: 1- کالهبردارى2- 
تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات گردشکار: دادگاه با عنایت 
به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى دادگاه: در خصوص اتهام 1- آقاى محمد پرویزى برجوئى راکى فرزند یوسف دائر بر 
تحصیل مال از طریق نامشروع 2- خانم پریسا پرویزى برجوئى راکى فرزند یوسف 37 ساله 
دائر بر معاونت در تحصل مال از طریق نامشــروع موضوع شکایت آقاى مهدى لکهائى به 
وکالت از آقایان و خانم ها زهرا معینى، زهرا معتمــدى، محمد نادى و محمدرضا رمضانى 
با وکالت توکیلى آقاى اسماعیل ســلیمیان با این توضیح که شکات مدعى اند متهم ردیف 

دوم که خواهر متهم ردیف اول مى باشد به آنها گفته برادرش امور مربوط به مهاجرت و اخذ 
ویزاى کشورهاى خارجى را انجام مى دهد با معرفى برادرش به آنها موجب شده متهم ردیف 
اول شماره حساب هایى را به آنها داده و مبالغى را شــکات به آن حساب ها که یکى از آنها 
متعلق به متهم ردیف دوم بوده است واریز نماید دادگاه با عنایت به شکایت شکات، تحقیقات 
مرجع انتظامى مالحظه فیش هاى واریزى به حســاب هاى بانکــى همچنین اظهارنظر 
کارشناس رسمى در رشته حســابدارى، توجهًا به کیفرخواست صادره و اینکه متهم ردیف 
اول با وصف ابالغ قانونى وقت رسیدگى از طریق نشر آگهى در جلسه دادگاه حاضر نشده 
ایراد و دفاعى از خود به عمل نیاورده است و دفاعیات بالوجه متهم ردیف دوم بزه انتسابى 
به آنها را محرز دانسته لذا به استناد ماده 24 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس 
و کالهبردارى متهم ردیف اول را به تحمل دو سال حبس تعزیرى و استرداد مبلغ سیصد و 
شــصت و نه میلیون ریال به خانم زهرا معین و نود و نه میلیون ریال به خانم زهرا معتمدى 
و بیســت میلیون ریال به آقاى محمدرضا رمضانى و متهم ردیف دوم را به استناد ماده 66 
قانون مجازات اسالمى به پرداخت هجده میلیون ریال جزاى نقدى به جایگزینى از شش 
ماه حبس تعزیرى محکوم مى کند در مورد شــکایت خانم زهرا معتمدى مبنى بر پرداخت 
پنجاه میلیون ریال وجه دســتى به متهم ردیف اول نظر به فقد ادله اثباتى به استناد ماده 4 
قانون آیین دادرســى کیفرى راى برائت صادر مى کند این راى نسبت به متهم ردیف اول 
 غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه سپس ظرف بیست 
روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد و نسبت به متهم ردیف دوم 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى 
باشد. م الف: 1366 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى سابق) /10/750

ابالغ اجرائیه
کالسه پرونده95/219 شعبه دوم شــوراى حل اختالف مهردشت. موضوع: ابالغ اجرائیه 
محکوم له:ســیدرضا طباطبایى فرزند سیدابراهیم ســاکن علویجه خیابان شهیدبهشتى 
پاساژطباطبایى محکوم علیه:فاطمه عباسى نهوجى فرزند حبعلى (مجهول المکان)، محل 
حضور: شــوراى حل اختالف علویجه (واقع در دادگاه مهردشت)، خواسته: صدور اجرائیه. 
بدین وسیله به موجب درخواست اجراى حکم بشــماره 289-95/10/29 و شماره دادنامه 
(قطعى شده) صادره از این شورا شما محکوم هســتید 1-به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال 
بابت اصل دین در حق محکوم له. 2-خسارت تاخیرتادیه برمبناى نرخ تورم اعالمى از تاریخ 
چک تا زمان وصول آن 3-مبلغ نهصد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســى 4- مبلغ ... 
بعنوان نیم عشر اجرایى درحق صندوق دولت به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد 
ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب درامورمدنى مراتب یک نوبت 
در روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى میگردد تا ازتاریخ نشر آگهى به مدت ده روز مفاد فوق 
را به موقع اجرا گذارید. 2-ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهید. 3-مالى معرفى کنید که 
اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشــد اگر مالى ندارید صریحًا اعالم نمایید. 
هرگاه ظرف سه ســال بعد از انقضاى مهلت مذکور معلوم شــود که قادر به اجراى حکم و 
پرداخت محکوم به بوده اید لیکن لیکن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نکنید یا 
صورت خالف واقع از دارایى خود بدهید به نحوى که اجراى تمام یا قسمتى از مفاد اجرائیه 
متعسر باشد به مجازات حبس تا ... محکوم خواهید شد. 7464/م الف-دبیرشعبه دوم شوراى 

حل اختالف علویجه/10/800
 ابالغ اجرائى

کالسه پرونده 95/233 شعبه دوم شــوراى حل اختالف مهردشت. موضوع: ابالغ اجرائیه 
محکوم له:نادعلى عبدالهى فرزند یوسف ساکن علویجه خیابان شهید رجایى کوچه قندهارى 
پالك186 محکوم علیه:فاطمه عباســى نهوجى فرزند حبعلــى (مجهول المکان)، محل 
حضور: شــوراى حل اختالف علویجه (واقع در دادگاه مهردشت)، خواسته: صدور اجرائیه. 
بدین وسیله به موجب درخواست اجراى حکم بشــماره 302-95/10/29 و شماره دادنامه 
(قطعى شده) صادره از این شورا شما محکوم هستید 1-به پرداخت مبلغ دو میلیون و نهصد 
و هفتاد هزار تومان بابت اصل دین در حق محکوم له. 2-خسارت تاخیرتادیه برمبناى نرخ 
تورم اعالمى از تاریخ چک تا زمان وصول آن براساس محاسبه اجراى احکام 3-مبلغ یکصد 
و دوازده هزار و یکصد و بیست و پنج تومان بابت هزینه دادرسى 4- مبلغ ... بعنوان نیم عشر 
اجرایى درحق صندوق دولت به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 73 قانون 
آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب درامورمدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى 
کثیراالنتشار آگهى میگردد تا ازتاریخ نشــر آگهى به مدت ده روز مفاد فوق را به موقع اجرا 
گذارید. 2-ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهید. 3-مالى معرفى کنید که اجراى حکم و 
استیفاى محکوم به از آن میسر باشد اگر مالى ندارید صریحًا اعالم نمایید. هرگاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاى مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراى حکم و پرداخت محکوم به 
بوده اید لیکن لیکن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارایى خود بدهید به نحوى که اجراى تمام یا قســمتى از مفاد اجرائیه متعســر باشد به 
مجازات حبس تا ... محکوم خواهید شد. 7465/م الف-دبیرشعبه دوم شوراى حل اختالف 

علویجه/10/801
 مزایده

شــماره نامــه: 9610113730601083 شــماره پرونــده: 9509983730200040 
شــماره بایگانى شــعبه 950042 در پرونــده کالســه 950042 اجرایــى و به موجب 
دادنامــه 9109973730201152 صــادره از شــعبه دوم عمومى نجف آبــاد و دادنامه 
9409970370600756 صادره از شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر اصفهان محکوم علیه اجرایى 
آقاى محمدشمس فرزند حسنعلى محکوم است به پرداخت 850/000/000 ریال بابت اصل 

خواسته و هزینه هاى دادرسى و غیره و خسارات تاخیردرتادیه مبلغ 700/000/000 ریال 
ازتاریخ 88/04/10 لغایت زمان اجرا درحق محکوم له و مبلغ 42/500/000 ریال نیم عشر 
دولتى درحق صندوق دولت که ازطریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل 
توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگســترى منتخب آقاى مهندس مهدى کتانى بشرح 
ذیل ارزیابى گردیده اســت. یک قطعه ساختمان بنگاه مصالح فروشــى واقع در گلدشت 
جاده نجف آباد-اصفهان-حدفاصل آتشنشــانى گلدشــت و میدان شهداى جهان اسالم 
کدپستى 85831-17153 داراى 785/5 مترمربع عرصه و 271مترمربع اعیانى درحد یک 
طبقه با اسکلت فلزى و ســقف آهن و آجر که اعیانى درقسمت شمالى شامل دوباب مغازه 
بازیربناى حدود 87/58 مترمربع و یک ورودى مســقف و اعیانى جنوبى به مساحت حدود 
140/4مترمربع بعنوان انبارسرپوشیده و داراى یک انشعاب برق و آب مى باشد. باتوجه به 
مراتب فوق و موقعیت محل و مســاحت عرصه و اعیان و نوع کاربرى و کلیه حقوق متعلق 
به تجارى درنظرگرفتن به قیمت ششــدانگ ملک 8/410/000/000 و ارزش امتیاز آب و 
برق تک فاز 25/000/000 ریــال اعالم میگردد. باتوجه به مراتــب فوق و عدم اعتراض 
طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف 
آباد درتاریخ 1396/11/18 ساعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده 
مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن 
را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت 
به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده 
مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال موردنظر 
بازدید به عمل آورد. 7458/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/10/802

ابالغ
 شماره دادنامه: 9609973730201436 شــماره پرونده: 9609983730200843 شماره 
بایگانى شعبه: 960855 خواهان: مجتبى سفرى فرزند نعمت اله با وکالت مجتبى حقیقى 
نجف آبادى فرزند محمدعلى به نشــانى نجف آباد خ امام کوى ارشاد ابتداى کوچه شهید 
احمد موحدى مجتمع ارشاد طبق سوم واحد6 خواندگان: 1.سجاد خرمى اصل فرزند محمد 
به نشانى شیراز احمدآباد خ یاوران ك یاوران پ134، 2.محمدرضا غالمى فرزند عبدالرضا 
به نشانى: تیران پشت فرماندارى بلوار صادقیه مقابل دامپزشکى خ رسالت ك مدرس منزل 
دوم سمت راست کدپ8531754867. خواسته ها: 1.مطالبه خسارات دادرسى2.مطالبه وجه 
چک3.مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل. راى دادگاه درخصوص دادخواست مجتبى 
سفرى فرزند نعمت اله باوکالت مجتبى حقیقى بطرفیت 1.سجاد خرمى اصل فرزند محمد2.

محمدرضاغالمى فرزند عبدالرضا بخواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال 
باستناد 5فقره چک شماره هاى 291295-95/12/01 و 291298-96/03/31 و 291293-

95/10/01 و 291294-95/11/01 هرکدام به مبلغ سیصد میلیون ریال و همگى به عهده 
بانک پاسارگاد و 133639-95/10/30 به مبلغ یکصد میلیون ریال بعهده بانک ملى بانضمام 
خسارات دادرسى(ازجمله هزینه دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه و حق الوکاله) بدین توضیح 
که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمى اظهار داشــته است چک موصوف به لحاظ عدم 
موجودى مواجه با گواهى عدم پرداخت شده است. خواندگان با وصف ابالغ قانونى در جلسه 
دادرسى حاضر نشدند و نسبت به خواســته دفاعى معمول نداشته و دلیلى هم بر برائت ذمه 
خویش ارائه ننموده اند لذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اصول حاکم بر اسناد تجارى 
استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشــخیص داده و مستندا به ماده 198 قانون 
آئین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت یک میلیارد و سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مستندا به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و  ماده واحده استفساریه تبصره مذکور، 
مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه برابر تورم 
شاخص بانک مرکزى از تاریخ چک مذکور تا زمان وصول آنکه محاسبه آن با اجراى احکام 
است درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. و به استناد تبصره و ماده اخیر یاد شده و قاعده 
تسبیب و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده ردیف اول را به پرداخت هزینه 
دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان محکوم مى نماید. این راى غیابى و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این شعبه و پس از آن  ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر استان است. 7456 /م الف ، قلى زاده- رئیس شعبه 

دوم دادگاه حقوقى نجف آباد/10/803
 اخطار اجرایى

شماره 1097/96 به موجب راى شماره 1412 تاریخ 96/08/01 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ابراهیم بتویى به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ دویست و سى هزارتومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از 
مورخ 94/02/10 لغایت اجراى حکم و پرداخت مبلغ بیست و دو هزار و پانصد تومان بابت نیم 
عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد.محکوم له: امین مختارى به نشانى: پلیس 
راه سنگبرى امیرآباد آزادگان خ فردوســى پالك6 کدپ85138721811. ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 7432/م الف-شعبه 5 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/10/804

 عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشــاورزى اصفهان 
گفت: قرار اســت در اواخر دى ماه اعضاى شــوراى 
هماهنگى زاینده رود براى تعیین تکلیف آب زاینده رود 

و بازگشایى رودخانه، به تهران سفر کنند.
حسین محمدرضایى اظهار داشــت: اعضاى شوراى 
هماهنگى زاینده رود از جمله استاندار و نماینده صنف 
کشــاورزى در اواخر دى ماه بــراى تعیین تکلیف آب 
زاینده رود به تهران سفر خواهند کرد و هنوز مشخص 
نیست که آب در بســتر زاینده رود جارى خواهد شد یا 

خیر.
وى با بیان اینکه هنوز وضعیت بازگشــایى زاینده رود 
براى کشت کشاورزان مشخص نیست، بیان داشت: تا 
زمانى که وضعیت بارندگى ها و عدم صرفه جویى در آب

 به این صورت باشــد، امیدى به بازگشایى زاینده رود 
نیست.

این عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزان اصفهان 
اعالم کرد: در صورتى که آب براى کشت کشاورزان باز 
نشود، کشاورزان از غرب تا شرق بیکار شده و بر جمعیت 
بیکاران افزوده مى شــود که این بیکارى معضالتى را 

براى شهر و جامعه به دنبال خواهد داشت.
بارندگى هــا  کاهــش  بــا  وقتــى  گفــت:  وى 
مواجه شــویم و صرفه جویى در صنعت و شــرب هم 
نباشد و از برداشت هاى بى رویه باال دست زاینده رود 
جلوگیرى نشــود، قطعا آبى براى بازگشایى زاینده رود 

نمى ماند.
محمدرضایــى تصریح کــرد: میــزان بارندگى ها در 
سرشــاخه هاى زاینده رود 125 میلى متر تاکنون بوده

 است.

طرح هاى بن -بروجن و ســولگان در 
شرایط خشکى زاینده رود در حال اجراست

وى تأکید کرد: تکنیک بارورسازى ابرها به صرفه ترین 
روش براى مقابله با خشکســالى و کم بارشــى است و 

دولتمردان به دلیل هزینه بربودن بارورســازى ابرها، بى 
تدبیرى کرده و نتیجه آن، کاهش حجم آب پشت سدهاى 

کشور بوده است.
این عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزان اصفهان 

ادامه داد: با وجودى که امسال با کمبود شدید آب مواجه 
هستیم و تاکنون آبى در بســتر زاینده رود جارى نشده 
است، اما همچنان طرح بن- بروجن و طرح انتقال آب از 
رودخانه هاى سمیرم (سولگان) به رفسنجان براى تعادل 

بخشى دشت رفسنجان در حال اجرا شدن است، در صورتى 
که دشت هاى اصفهان خود با کمبود آب مواجه و در تعادل 
نیست و یکى از دالیل منطقى انتقال آب از منطقه اى به 

منطقه دیگر، در تعادل بودن منطقه مبدأ به شمار مى رود.
***

محمدرضایى در آخر با بیان اینکه مشکلى که در شوراى 
هماهنگى زاینده رود حاکم است، ناعادالنه بودن حق رأى 
این شورا است، گفت: استان اصفهان با دارا بودن 93 درصد 
از حوضه زاینده رود و 98 درصد جمعیت این حوضه، داراى 
دو رأى و استان چهارمحال و بختیارى هم با هفت درصد از 
این حوضه و دو درصد جمعیت آن، داراى دو رأى و استان یزد 
با توجه به میهمان ناخوانده بودن، داراى یک رأى است که 
از هر لحاظ که حساب کنید، این روش رأى گیرى عادالنه 
نیست و ظلمى به مردم اســتان اصفهان بوده و خواهان 
اصالح این روش رأى گیرى هستیم و باید حق رأى نسبت 

به سهم حقابه باشد نه نسبت به استان.

تکلیف بازگشایى زاینده رود، 6روز دیگر مشخص مى شود

تا زمانى 
که وضعیت بارندگى ها 

و عدم صرفه جویى در آب 
به این صورت باشد، امیدى 

به بازگشایى زاینده رود 
نیست

معاون پشتیبانى و توسعه منابع انسانى اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان گفت: بر اساس اخرین آمار موجود، 
46 هزار و 600 معلم اصفهانى عضو صندوق فرهنگیان 
کشور هستند.محمد میرپور اظهارداشت: اکنون 850 هزار 
دانش آموز در شش هزار و 814 مدرسه در حال مشغول 
به تحصیل هستند و مجموعه آموزش و پرورش استان 
اصفهان با برخوردارى از 41 ناحیه و منطقه، در حال ارائه 

خدمات مختلف به همشهریان است.
وى با اشاره به آمار پرسنلى فعال در استان اصفهان گفت: 
درحدود 53 هــزار و 899 نفر نیروى رســمى، پیمانى و 
قراردادى در حوزه هاى متفاوت در این ســازمان فعالیت 

مى کنند و با وجود محدودیت هاى مالى، خوشــبختانه 
اقدامات بزرگى در استان صورت گرفته است و بر همین 
اساس، اســتان اصفهان به عنوان اســتان نمونه کشور 

شناخته شده است.
میرپور درباره  اهداف در نظر گرفته شــده در موسســه 
صندوق ذخیره فرهنگیان یادآور شد: از جمله اهداف برنامه 
ریزى شــده در این بخش، ارتباط با اعضا، پاسخگویى 
مشکالت، روشــنگرى و آگاهى دادن به اعضاء، انجام 
امور توسط موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان بوده است.

وى افزود:: تعداد اعضاى صنــدوق ذخیره فرهنگیان در 
شش ماهه اول امسال، 46 هزار و 600 نفر است.

46هزارمعلم اصفهانى عضو 
صندوق فرهنگیان هستند
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به زودى؛ افتتاح2باب مدرسه 
در فوالدشهر 

مدیـر کل نوسـازى مـدارس اسـتان اصفهـان بـا 
مدیر عامل شـرکت عمران شـهر جدید فوالدشـهر 
مالقات و از روند تکمیـل و بهره بـردارى از مدارس

جدید االحداث بازدید کرد .
دراین دیدار، حمید رضا شیروانى، مدیرعامل شرکت 
عمران فوالدشهر از افتتاح دو باب مدرسه 12 کالسه 
در محالت فرهنگ مسکن مهر فوالدشهر با اعتبارى 
بالغ بـر دو میلیـارد و 400 میلیـون تومان خبـر داد و 
گفت: زیربناى هر کدام از این مراکز آموزشى، هزار و 
261 مترمربع است که به زودى با حضور مدیرعامل 
شهرهاى جدید کشور و دیگر مسئوالن استانى افتتاح 
و به آموزش و پرورش جهت کاهش کمبود فضاهاى 

آموزشى و استفاده دانش آموزان تحویل خواهد شد.

امروز؛کاهش آلودگى هوا 
در اصفهان

مدیر اداره پیـش  بینى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان گفـت: آالیندگى هواى اصفهـان از امروز با 
نفوذ موج ناپایدار در اکثر مناطق استان و وزش باد به 

نسبت شدید، به تدریج کاهش مى یابد.
حسن خدابخش براى هواى کالنشهر اصفهان در روز 
دوشنبه(امروز)، هواى صاف تا قسـمتى ابرى و غبار 
رقیق صبحگاهـى، در بعدازظهر وزش باد به نسـبت 
شـدید و براى فردا، آسـمانى صاف تا قسـمتى ابرى 

و غبار صبحگاهى، گاهى وزش باد پیش بینى کرد.

خبر

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان از کشف نقوش باســتانى صخره اى در 
مرکز اســتان اصفهان در میمه، متعلق به پنج هزار سال 

قبل خبر داد.
فریدون الهیارى اضافه کرد: باتوجه به ارائه شواهد و مدارکى 
مبنى بر وجود برخى نقوش باستانى صخره اى در منطقه 
مرکزى اســتان اصفهان و در محدوده شهر میمه، تیمى 
متشکل از باستان شناسان جهت بازدید و شناسایى محل 
عازم میمه شدند.  وى افزود: این باستان شناسان در بازدید 
از محیط، به کشف برخى نقوش صخره اى که در اصطالح 
علم باستان شناســى ‹نگارکند› خوانده مى شود، دست 

یافتند. مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان بیان داشت: 
بیشتر این نقوش صخره اى در محدوده روستاى گردشگرى 
حسن رباط مى باشد.  وى اضافه کرد: همچنین تیم باستان 
شناسى اداره کل میراث فرهنگى استان اصفهان افزون بر 
نقوش باستانى صخره اى، موفق به کشف یک تپه باستانى 
متعلق به عصر ساســانى و همچنین یک محدوده معدن 
کارى در همین منطقه متعلق به عصر ساسانى شد. الهیارى 
در ادامه به سایر کشفیات تیم باستان شناسى استان اشاره 
کرد و گفت: باستان شناسان اداره کل در ادامه عملیات خود 
در همین محدوده، تعدادى قبور قدیمى نیز متعلق به دوران 

پیش از اسالم کشف کردند.

مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
گفت: طى چهار سال گذشــته، نهضت آسفالت معابر 
روســتایى اســتان اصفهان با توزیع 45 هزار تن قیر 

انجام شد.
غالمحســین خانى به برنامه هاى بنیاد مسکن استان 
اصفهان اشــاره کرد و گفت: یکى از برنامه هاى بنیاد 
مسکن، اجراى فعالیت هاى خدماتى در روستاها است 
که آســفالت معابر، اجراى طرح هادى و مقاوم سازى 
بافت فرســوده و صدور ســند، از جمله ایــن اقدامات

 است.
وى افزود: طى چهار سال گذشته، نهضت آسفالت معابر 

روستایى استان اصفهان با توزیع 45 هزار تن  قیر رایگان 
انجام و با همکارى دهیارى ها و فرماندارى ها آسفالت 
معابر صورت گرفت و نهضت آســفالت در شهرستان 
تیران و کرون به صورت ویــژه با پیگیرى فرماندارى و 

بخشدارى انجام شد.
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
با بیان اینکه امســال توزیع قیر انجام مى شود، تصریح 
کرد: توزیــع 10 تن قیر رایگان از برنامه هاى امســال 
براى آسفالت معابر روستایى است که با تداوم همکارى 
بین دهیارى ها و بخشــدارى ها آســفالت معابر انجام

 مى شود.

اجراى نهضت آسفالت معابر 
روستایى استان 

کشف نقوش باستانى صخره اى 
و قبورپیش از اسالم در میمه 

9 چالش فاضالب اســتان در نشست هم اندیشى 
رویداد هم نت فاضالب در پیشــخوان محققان 
شرکت کننده در این رویداد کارآفرینى قرار گرفت.

رویداد کارآفرینى هم نت(همکارى، مشکل گشایى، 
نوآورى و توانمندسازى) فاضالب با هدف بررسى 
چالش ها و فرصت هــاى صنعت آب و فاضالب، 
بهمن ســال جارى به میزبانى دانشــگاه صنعتى 

اصفهان برگزار مى شود.
عضو هیئــات علمى دانشــگاه صنعتى اصفهان 
گفت: بازسازى شــبکه هاى فاضالب با تاکید بر 
روش بومى سازى، فرسوده بودن شبکه و نشست 
و فروریــزش زمین، از جمله مســائل پیش روى 

فاضالب استان اصفهان است.
مسعود طاهریون افزود: کنترل خوردگى در شبکه 
فاضالب، خوردگى تاج لوله، تخریب لوله و پایین 
بودن عمر مفید لوله هاى انتقال فاضالب، دومین 

چالش مهم صنعت فاضالب استان است.
وى کنترل و حذف سوسرى ها(سوسک فاضالب) 
در شبکه ها را، ســومین چالش فاضالب استان 
عنوان کرد و گفت: ایجاد مشــکالت بهداشتى و 
روانى براى شــهروندان در اثر وفور سوسرى ها 
در شبکه فاضالب و ناکارآمدى روش هایى نظیر 
سم پاشى، به عنوان موضوع قابل طرح در هم نت 
است. طاهریون، کنترل و حذف بو در شبکه هاى 
جمع آورى فاضالب و تصفیــه خانه فاضالب و 
نارضایى شــهروندان و کارکنان را چالش چهارم 

فاضالب استان برشمرد.

حل  چالش هاى
 فاضالب  فراروى محققان 

قرار گرفت

 اخطار اجرایى
شماره 839/96 به موجب راى شماره 1411 تاریخ 96/08/01 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه امیرمختارى به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصدو بیست و شش میلیون و ششصد و 
شصت و شش هزار ریال طبق فاکتور شماره 398 مورخ 94/01/17 و مبلغ دویست و سى 
و یک هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خســارت تاخیردرتادیه از مورخ 96/05/10 
لغایت اجراى حکم و پرداخت مبلغ ششصدو سى و سه هزار و سیصد تومان بابت نیم عشر 
دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد.محکوم له: امین مختارى به نشانى: آزادگان خ 
فردوســى پالك6 کدپ85138721811. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحاً اعالم نماید. 7431/م الف-شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/10/805

ابالغ
 راي شورا- در خصوص دعوي مطروحه از ناحیه مهدى شفیعى ساکن سودرجان کمربندى 
بهارستان  به طرفیت  مهران شجاعى ســاکن مجهول المکان  به خواسته مطالبه مبلغ  ده 
میلیون ریال بابت 1 فقره چک به شــماره 931/05195548سند عادي ومطالبه خسارات 
تاخیر تادیه بشرح دادخواست وضمائم تقدیمی نظر به اینکه باابالغ اخطاریه واطالع خوانده 
از جریان دادرسی در شورا حاضر نگردیده ونسبت به دعوي مطروحه ومستندات ابزاري از 
ناحیه خواهان هیچگونه دفاعی بعمل نیاورده ونسبت به مستندات ابزاري خواهان هیچگونه 
ایراد وتکذیبی به عمل نیاورده ومنکر اصالت مستند نشده ودلیل مدرکی که داللت بربرائت 
ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده ومستندات ابزاري خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده 
رابه میزان اصل خواسته دارد بنابراین شورا بااتفاق نظرمستندا به مواد198و522 قانون آیین 
دادرســی مدنی ومواد 310 قانون تجارت خوانده را به پرداخت ده میلیون ریال به انضمام 
هزینه دادرسی  وحق الوکاله وکیل بابت اصل خواسته وپرداخت و خسارات تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسیدسفته /چک یاتقدیم دادخواست به مبلغ مطابق شاخص ریال لغایت اجراي 
حکم در حق خواهان محکوم می نماید واجراي احکام مکلف است خسارات تاخیر تادیه را 
به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید شده احتساب واز خوانده اخذ وبه خواهان پرداخت 
نماید راي صادر شده غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شــورا و ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل تجدید نظر درمحاکم عمومی شهرستان 
فالورجان می باشد م الف: 996 قاضی شعبه پنجم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

فالورجان/ 10/806  
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم به اله یار رست مى- خواهان حجت اله چاوشى دادخواستى 
به تقاضاى مطالبه در شوراى حل اختالف شهر گز به طرفیت شــما تقدیم که به کالسه 
671/96 ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ 96/11/25 ساعت 3/30 بعدازظهر تعیین وقت 
گردیده است که با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرس مدنى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به شوراى حل اختالف شهر گز مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این 
شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2516 شعبه ششم شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /10/807 
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ دادرســى و دادخواســت ضمائم به عباس ــعلى نورى- خواهان حجت اله چاوشى 
دادخواستى به خواسته تقاضاى مطالبه در شوراى حل اختالف شهر گز به طرفیت شما تقدیم 
که به کالسه 669/96 ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ 96/11/25 ساعت 4/00 بعدازظهر 
تعیین وقت گردیده است که با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرس مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شــما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به شوراى حل اختالف شهر گز مراجعه و در تاریخ مذکور جهت 
رسیدگى در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2517 شعبه 

ششم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /10/808
اخطار اجرایى

شماره 405/96 به موجب راى شماره 645 تاریخ 96/04/31 حوزه 4 شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1.عبداله عسگرى فرزند یداله 
به نشانى مجهول المکان محکوم اند بالســویه به پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت یک میلیون و پانصد و بیســت و پنج هزار ریال بابت هزینه 
هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ تقدیم دادخواست 95/11/06 لغایت اجراى 
حکم در حق محکوم له و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفــه در حق محکوم له و پرداخت 
نیم عشر دولتى.راى صادره نســبت به خوانده غیابى است. محکوم له: تعاونى اعتبار ثامن 
االئمه باوکالت مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد کو ارشاد مقابل حسینیه ارشاد ك شهید 
موحدى مجتمع ارشاد. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 7463/م 

الف-شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/10/810
 اخطار اجرایى

شماره 405/96 به موجب راى شماره 645 تاریخ 96/04/31 حوزه 4 شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1.روح اله عسگرى فرزند عبداله 
به نشانى مجهول المکان محکوم اند بالســویه به پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت یک میلیون و پانصد و بیســت و پنج هزار ریال بابت هزینه 
هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ تقدیم دادخواست 95/11/06 لغایت اجراى 
حکم در حق محکوم له و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفــه در حق محکوم له و پرداخت 
نیم عشر دولتى.راى صادره نســبت به خوانده غیابى است. محکوم له: تعاونى اعتبار ثامن 
االئمه باوکالت مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد کو ارشاد مقابل حسینیه ارشاد ك شهید 
موحدى مجتمع ارشاد. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 7462/م 

الف-شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/10/811
احضار

 شماره نامه:9610113654001124 شــماره پرونده:9409983654700269 بایگانى 
شعبه:94068 آگهی احضار متهم- نظر به اینکه درپرونده کالسه 940608انقالب  متهم 
محمددهقان فرزند شعبان به اتهام ایراد ضرب وجرح باچاقو موضوع شکایت عبداله لکى 
ســهلوانى فرزندنعمت اله مجهول المکان اعالم گردیده  لذا در اجــراي ماده 344 قانون 
آئین دادرســی کیفري مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاي کثیراالنتشار درج وآگهی 
بدینوسیله به نامبرده  ابالغ میگردد درتاریخ 96/11/29 ساعت 10/30صبح  جهت رسیدگی 
به اتهام خود دردادگاه انقالب فالورجان حاضرو از خود دفاع نماید و در صورت عدم حضور 
یاعدم ارســال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل خود این آگهی فوق  بمنزله ابالغ قانونی 
محسوب  و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد م الف: 996 ریس شعبه 102دادگاه کیفرى 

دوفالورجان/10/812   
ابالغ وقت رسیدگى

آگهی ابالغ دادخواســت ضمایم و وقت رســیدگی  بانک مهر اقتصاد به نمایندگى  آقاى 
علیرضارضایى باوکالت على جزینى  دادخواستى به طرفیت خواندگان 1-مسعودخوانسارى 
2-علــى اکبرتوکلــى فرزند1-حســینعلى 2-چراغعلــى به خواســته مطالبــه مبلغ 
47/438/298ریال بخشــى از یک فقره چک که به این شعبه ارجاع وبه کالسه 96/655 
شعبه 5 شوراى حل اختالف کلیشاد ثبت ووقت رسیدگى روزشنبه مورخ 96/11/28ساعت 
16عصرتعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73  ق.آ.د.م به علت مجهول 
المکان بودن خوانده ودر خواست خواهان مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار 
کشورى آگهى مى گرددتا خوانده پس از تاریخ آنتشار آگهى تا قبل از وقت رسیدگى به دفتر 
دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى کامل خود  نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت 
و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضرگردد. م الف: 992 مدیر دفتر شــعبه 5 شوراي حل 

اختالف فالورجان/ 10/813 
ابالغ

شماره پرونده: 468/96 ش4ح شــماره دادنامه: 682-96/10/16  مرجع رسیدگى: شعبه 
چهارم شــوراى حل اختالف شاهین شــهر خواهان: عیســى پور طرفى فرزند طاهر- خ 
مخابرات 12 غربى مجتمع پارســیان طبقه دوم واحد 108 خوانــده: بهروز فیروز- فرزند 
قربانعلى- مجهول المکان خواسته: مطالبه 35000000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 
527895 مورخ 94/7/18 عهده بانک ملت با احتساب خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى 
گردشکار: خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت فوق العاده پرونده امر 
تحت نظر است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم 
و بشــرح زیر مبادرت به صدور رأى مینماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى خواهان 
عیسى پورطرفى فرزند طاهر بطرفیت خوانده بهروز فیروز فرزند قربانعلى به خواسته مطالبه 
35000000 ریال بابت یک فقره چک به شــماره 527895 مورخ 94/7/18 عهده بانک 
ملت با احتساب خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرســى از توجه به محتویات پرونده شرح 
دادخواســت خواهان و ضمائم آن عبارت از تصویر مصدق چک به شماره 527895 مورخ 
94/7/18 و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به اظهارات خواهان در جلسات دادرسى 
شورا و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى از طریق نشر اگهى در جلسه دادرسى مورخ 
96/10/4 حاضر نشده و الیحه اى ارســال ننموده و طبعا در قبال خواسته خواهان دفاعى 
بعمل نیاورده اســت و نظر به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه 
خوانده دارد لذا با موجه تشخیص دادن خواسته خواهان و با استناد به مواد 198 و 519 و 522 
قانون ایین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت و ماده واحده الحاق یک تبصره 
به ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 562500 
ریال بابت هزینه دادرسى و الصاق تمبر به اوراق پیوست دادخواست به انضمام هزینه نشر 
اگهى روزنامه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى ایران با محاسبه دایره اجرا از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول محکوم به 
در حق خواهان صادر و اعالم میدارد و نظر به اینکه خواهان در جلســه مورخه 96/8/20 

درخواست خود مبنى بر قرار تامین خواسته را مسترد نموده مستفاد از ماده 107 قانون ایین 
دادرسى مدنى قرار رد درخواست خواهان درخصوص تامین خواسته را صادر و اعالم میدارد 
ضمنا واحد اجراى احکام موظف به محاسبه و اخذ هزینه دادرسى متعلق به خسارت تاخیر 
تادیه از خواهان در حق صندوق دولت و سپس از خوانده در حق خواهان میباشد صدر رأى 
صادره غیابى است و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر میباشد. و ذیل آن حضورى است 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر میباشد. م الف: 

2503 سعید مهدى پور- قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف شاهین شهر /10/781
ابالغ

شــماره دادنامه: 9609973760000726 تاریخ تنظیم: 1396/10/13 شــماره پرونده: 
9609983760000407 شماره بایگانى شعبه: 960558 خواهان: آقاى قدرت ا... طاهرى 
فرزند قنبر به نشانى استان اصفهان شاهین شهر- دهخدا 8 شرقى مجتمع دیپلمات واحد 
15 خوانده: آقاى روانبخش فرجى به نشانى خواسته: مطالبه وجه بابت خسارت رأى دادگاه: 
درخصوص دعوى آقاى قدرت اله طاهرى به طرفیت آقاى روانبخش فرجى به خواســته 
مطالبه مبلغ بیست و دو میلیون ریال بابت خسارت وارده به منزل به استناد نظریه کارشناس 
رســمى و مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه کارشناســى و مبلغ یک میلیون و پنجاه هزار 
ریال هزینه دادرسى تامین دلیل و تاخیر در تادیه و هزینه دادرسى بدین شرح که خواهان 
اظهار داشته خوانده به طور صحیح کار خود را انجام نداده است که منجر به ورود خسارت 
به دو واحد از آپارتمان هاى اینجانب گردیده که در نظریه کارشناس تامین دلیل خسارت 
مشخص گردیده است ســپس دادگاه خوانده را از طریق نشر آگهى به دادرسى دعوت که 
حضور نیافته علیهذا دادگاه مستندا به مواد 331 و 333 قانون مدنى و مواد 149 و 155 و 257 
و 515 و 519 و 198 قانون آئین دادرسى مدنى خوانده دعوى را به پرداخت مبلغ بیست و دو 
میلیون ریال بابت خسارات وارده به ســاختمان خواهان و به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال 
هزینه کارشناســى و یک میلیون و پنجاه هزار ریال هزینه تامین دلیل و پرداخت خسارات 
دادرسى در حق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره شده غیابى بوده و ظرف بیست روز 
قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه 
تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 2479 وحید هادى- رئیس شعبه سوم دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان شاهین شهر  /10/782
حصر وراثت

صغرى شعبانى بشناســنامه شماره 3429 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 608/96 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان محمود اوزى بشناسنامه شــماره 1308 در تاریخ 96/9/3 درگذشته و 
ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1- ســهیال اوزى فرزند محمود شماره شناسنامه 
6045 نسبت با متوفى فرزند 2- عیسى اوزى فرزند محمود شماره شناسنامه 6046 نسبت 
با متوفى فرزند 3- حســن اوزى فرزند محمود شماره شناســنامه 7214 نسبت با متوفى 
فرزند 4- عبدالرحمن اوزى فرزند محمود شماره شناسنامه 3414 نسبت با متوفى فرزند 
5- نادیه اوزى فرزند محمود شماره شناسنامه 3480 نســبت با متوفى فرزند 6- عبدا... 
اوزى فرزند محمود شماره شناسنامه 13977 نسبت با متوفى فرزند 7- احمد اوزى فرزند 
محمود شماره شناسنامه 1859 نسبت با متوفى فرزند 8- محمد اوزى فرزند محمود شماره 
شناســنامه 9945 نســبت با متوفى فرزند 9- امین اوزى فرزند محمود شماره شناسنامه 
3490023641 نســبت با متوفى فرزند 10- حامد اوزى فرزند محمود شماره شناسنامه 
3490212657 نسبت با متوفى فرزند 11- صغرى شعبانى فرزند شعبان شماره شناسنامه 
3429 نســبت با متوفى زوجه اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد گردید. م الف: 2495 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)  /10/783
ابالغ تجدیدنظرخواهى

شماره درخواســت: 9610463759100061 شــماره پرونده: 9509983759100354 
شماره بایگانى شعبه: 950357 تاریخ تنظیم: 1396/10/09 در خصوص تجدیدنظرخواهى 
بانک مسکن به طرفیت هاشم بارونى نسبت به دادنامه 9609973759100537 صادره 
از این شعبه موضوع خواسته ابطال سند رسمى و انتقال سند، جهت مالحظه نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم  تجدیدنظرخواهى به این شعبه مراجعه نمایید. مقتضى است حسب 
ماده 346 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاسخى 
دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به ایــن دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل 
دهید. در غیر اینصورت پرونده به همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال مى گردد. م الف: 2508 

شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /10/787
ابالغ نظریه کارشناسى

شماره ابالغنامه: 9610103759700290 شماره پرونده: 9209983759200996 شماره 
بایگانى شعبه: 960145 تاریخ تنظیم: 1396/10/11 مهلت حضور: 3 روز ابالغ به محکوم 
علیه: آقاى آرارات آراکلیان نوع علت حضور: مالحظه نظریه کارشناس در خصوص تعیین 
میزان سهم خانم مریم زرگریان از پالك ثبتى 301/5620 و با پالك جدید 301/51426 
بخش 16 ثبات اصفهان و اظهار هر مطلبى نفیًا یــا اثباتًا با توجه به علت حضور مندرج در 
این ابالغیه به شــما ابالغ مى گردد ظرف 3 روز اقدام، در غیر اینصورت مطابق مقررات 
اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 2475 منتظرى داورز اجراى احکام شعبه 2 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان ش اهین شهر /10/789
حصر وراثت

ابوالفضل اعظمیان به شناسنامه شماره 422 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى به شــماره 615/96 تقدیم این شورا ن موده چنین اشعار داشته 
است که شادروان رضا اعظمیان به شناسنامه شماره 5118 در تاریخ 1396/3/5 درگذشته 
و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- ابوالفضل اعظمیان جزى فرزند رضا شماره 
شناسنامه 422 نسبت به متوفى فرزند 2- اکبر اعظمیان جزى فرزند رضا شماره شناسنامه 
4 نسبت با متوفى فرزند 3- بلقیس اعظمیان جزى فرزند رضا شماره شناسنامه 106 نسبت 
با متوفى فرزند 4- سلطنت اعظمیان فرزند رضا شــماره شناسنامه 143 نسبت با متوفى 
فرزند 5- فاطمه اعظمیان جزى فرزند رضا شماره شناسنامه 250 نسبت با متوفى فرزند 
6- میمنت اعظمیان جزى فرزند محمد شماره شناسنامه 215 نسبت با متوفى همسر اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2493 شعبه ویژه حصر 

وراثت شاهین شهر /10/790
ابالغ قرار تامین

شماره قرار: 424-96/8/27 کالســه پرونده: 538ش8ح- 96 مرجع رسیدگى: شعبه 8 
شوراى حل اختالف شاهین شهر خواهان شــهرام دادخواه فرزند اصغر به نشانى فرخى 
روبروى پارك نمایندگى بیمه ایــران خوانده: مهدى امینى ناغانــى فرزند محمدباقر به 
نشانى شاهین شهر نسیم 5 پشت مدرسه  دکتر لواسانى پ 35 خواسته: صدور قرار تامین 
خواسته گردشکار: خواهان به شرح باال به طرفیت خوانده دادخواستى به خواسته فوق اقامه 
و درخواست رسیدگى و صدور قرار تامین خواسته به اســتناد (مدارك موجود در پرونده) 
را نموده است که پس از قبول دادخواســت و ثبت به کالسه فوق شورا حوزه در وقت فوق 
العاده به تصدى امضاکنندگان زیر و در حضور /غیاب/ خواهان/ خوانده تشکیل به بررسى 
اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. قرار تامین خواسته: نظر به اینکه 
خواهان با تقدیم درخواست، تقاضاى صدور قرار تامین به استناد یک فقره چک 756719- 
94/10/20 نموده است چون ارکان و شرایط فراهم مى باشد لذا شورا به استناد ماده 292 
قانون تجارت و ماده 108 ماده 117 قانون آیین دادرسى مدنى قرار تامین خواسته معادل 
مبلغ 7/800/000 ریال از اموال خوانده تا پایان رسیدگى صادر اعالم مى دارد این قرار پس 
از ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این شورا مى باشد. م الف: 2500 شعبه 

هشتم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه /10/791
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139504002141000108/1 شماره بایگانى پرونده: 9500263 شماره 
ابالغیه: 139605102141000695 بدینوســیله مدیونین آقایان سروش مهرزاد فرزند 
محمدحسین به شماره شناســنامه 266 و شــماره ملى 1288172095 صادره اصفهان 
به نشانى شــاهین شــهر بلوار طالقانى خیابان ایثارگران فرعى یک شــمالى کدپستى 
8317737151 و صادق شجاعى نام پدر: عوض تاریخ تولد: 1363/04/19 شماره ملى: 
4269613645 شماره شناسنامه: 591 به نشــانى شاهین شهر منازل بانک استان فرعى 
10 پالك 13 کدپستى 8318636751 ابالغ مى شود که مدیریت شعب بانک سپه منطقه 
اصفهان جهت وصول مبلغ 499/000/000 ریال بابــت اصل، مبلغ 59/059/726 ریال 
ســود، مبلغ 34/355/461 ریال خســارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1395/07/10 و خسارت 
روزانه مبلغ 458/679 ریال از تاریخ مذکور تا تاریخ تســویه حســاب به مبلغ بدهى شما 
اضافه مى گردد. به استناد قرارداد بانکى شماره 149417934 مورخ 1394/11/11 ه.ش 
علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایى به کالسه فوق تشکیل و طبق گزارش مورخ 
1395/8/17 مامور واحد ابالغ دادگسترى شاهین شــهر، محل اقامت شما به شرح متن 
سند (آدرس فوق الذکر) شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه 
اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه چاپ اص فهان آگهى مى شود و ظرف مدت ده 
روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، چنانچه نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایى جریان خواهد یافت. م الف: 2497 اداره ثبت اســناد و 

امالك شاهین شهر /10/792 
اخطار اجرایى

شماره: 334/96 به موجب رأى شماره 462 تاریخ 96/7/22 حوزه دهم حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان شاهین شــهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه علیرضا شاهین فر 
فرزند محمد نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 570/000 ریال هزینه دادرسى و الصاق تمبر و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاســبه دایره اجراى احکام از تاریخ 
تقدیم دادخواست 96/5/23 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له ایمان سلطانى فرزند 
انوشیروان نشانى: شاهین شهر- خ عطار 9 غربى پالك 23 درب داخل بن بست. و هزینه 
نیم عشر دولتى که بر عهده محکوم علیه مى باشد. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحاً اعالم نماید.  م الف: 2481 مجتبى رضوانى- قاضى شعبه دهم شوراى حل 

اختالف شاهین شهر /10/786

 معاون اجتماعى و پیشگیرى دادگسترى استان اصفهان 
در خصوص شــایع ترین موارد جرم در اســتان گفت: 
خشــونت، یکى از عناوین اول اتهامات دادگســترى 
اســتان اســت که افزایش این جرم، پیش زمینه هایى 
مانند مشــکالت اقتصادى، آلودگى هوا و اســتفاده از 

دستگاه هاى الکترونیکى دارد.
محمدرضا قنبرى با بیان اینکه موارد جعل در اصفهان در 
سال هاى  اخیر به شدت کاهش یافته است، اظهارداشت: 
در سال هاى اخیر معاونت اجتماعى و  پیشگیرى از وقوع 
جرم دادگسترى، اقداماتى با محوریت پیشگیرى جعل 

انجام داده که برگزارى دوره هاى آموزشى، از جمله این 
اقدامات است.

معاون اجتماعى و پیشگیرى دادگسترى استان اصفهان 
افزود: دوره هاى آموزشــى، کمک زیادى به پیشگیرى 
از وقوع جرم و جعل مى کنــد. وى ادامه داد: همچنین 

استفاده خوب از دولت الکترونیک و اسناد  الکترونیک، 
باعث حذف اســناد فیزیکــى و کاهــش زمینه جعل

مى شود. 
وى اظهارداشت: ارتباط دســتگاه هاى دولتى باهم از 
طریق سیســتم هاى امن الکترونیکــى، باعث کاهش 
ارباب رجــوع و جلوگیرى از اقدامــات منتهى به جعل 

مى شود.
وى با اشاره به اینکه پیش از این، امکان بررسى اصالت 
اسناد وجود نداشت، گفت: امروز با وجود وسایل ارتباطى، 
تمامى بررسى ها سریعًا به صورت الکترونیک بررسى و 
اعالم مى شود و همه این ها، به پیشگیرى از جعل کمک 

کرده است.
قنبــرى ادامــه داد: از همــه مهمتــر آگاه ســازى
اســت، امروز مردم دقت بســیارى در پیشــگیرى از 
جعل دارند در حالیکه پیش از این مردم اســناد هویتى 
خــود را بــه خوبــى نگهــدارى نمى کردنــد و چک 
و کارت هــاى هویتــى را در اختیــار دیگــران قرار 

مى دادند.
معاون اجتماعى و پیشگیرى دادگسترى با اشاره به اینکه 
جرم جعل به دالیل مختلف انجام مى شود، گفت: منافع 
مادى و جذابیتى که  این جرم بــراى مجرمان دارد، در 
وقوع جرم مؤثر است چرا که جعل را عمدتًا افراد باهوش 
انجام مى دهند، بنابراین جذابیت ها و ســرگرمى هاى 
این حوزه آنها را وادار به ارتکاب جــرم مى کند و دلیل 
دیگرى که در تعدادى از موارد جعل شناســایى شده، 
قصد برهم زدن نظم عمومــى، اقتصادى و اختالل در 

امنیت کشور است.

خشونت، در جایگاه نخست عناوین مجرمانه اصفهان
جعل در اصفهان در سال هاى  اخیر به شدت کاهش یافته است
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درحدود 70 هزار مترمربع از زمین هاى شــهرك هاى 
صنعتى استان اصفهان با تعیین تکلیف 14 فقره قرارداد 

واحدهاى راکد، آزاد سازى مى شود.
با تشــکیل هیئت حل اختالف و داورى در این شرکت، 
14 فقره از قرارداد واحدهاى راکد، تعیین تکلیف و براى 

تعدادى از آنها نیز راى فسخ قطعى صادر شد.
مدیر حقوقى و امور قراردادهاى شــرکت شهرك هاى 
صنعتى اســتان اصفهان در این باره گفت: با ابالغ فسخ 
این تعداد پرونده، مســاحت 70 هزار و 419 متر مربع از 
زمین هاى صنعتى در شهرك هاى صنعتى استان آزاد 

سازى خواهد شد.

محمدحســین براتى افزود: این زمین ها پس از انجام 
مراحل ادارى و قضائى، به متقاضیان جدید واجد شرایط 
واگذار مى شود و زمینه ســرمایه گذارى هاى جدید در 

راستاى اشتغال و خودکفایى صنعتى را فراهم مى کند.
وى ادامه داد:76مجوز ایجاد شهرك و ناحیه صنعتى در 
استان اصفهان صادر شــده که تاکنون از میان آنها، 70 
شهرك و ناحیه صنعتى با اشتغال بیش از 120 هزار نفر به 

بهره بردارى رسیده است.
وى اظهارداشــت: اصفهان با 12 هزار هکتار مساحت 
شهرك ها و نواحى صنعتى از نظر تعداد و اراضى، مقام 

نخست را در کشور دارد.

آزادسازى70هزارمتر از 
زمین هاى صنعتى 

آغاز طرح مطالعاتى آمایش 
سرزمینى در تیران 

فرمانـدار تیران و کـرون گفت: طـرح مطالعاتى آمایش 
سرزمینى براى تدوین سند برنامه ریزى اقلیم و جغرافیا 

در تیران و کرون آغاز شد.
علـى رحمانـى اظهارداشـت: طـرح مطالعاتـى آمایش 
سرزمینى براى تدوین سند برنامه ریزى اقلیم و جغرافیا 
در تیـران و کرون آغاز شـد کـه در این طـرح، وضعیت 
جغرافیایى و موقعیت شهرستان در حال بررسى است.وى 
افزود: با تهیه طرح آمایش سرزمینى، موقعیت شهرستان 
بـراى فعالیت هـاى کشـاورزى و اقتصادى مشـخص 
مى شـود و بر ایـن اسـاس، برنامه ریـزى بـراى انجام 

فعالیت هاى اقتصادى صورت مى گیرد.
فرماندار تیران و کرون با اشاره به شکست سرمایه گذاران 
در بعضى از مناطق کشـور، تصریح کرد: بى توجهى به 
اقلیم و فقدان آمایش سـرزمینى در کشور منجر به بروز 
چنین اتفاقاتى شـده که از این پس با اجراى طرح اقلیم 
شناسـى و آمایش سـرزمینى، موقعیت یابى و سـرمایه 

گذارى اقتصادى صورت مى گیرد.

صعود اصفهان به قله 25 هزار 
فضاى اقامت گردشگران

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع  دسـتى و گردشگرى 
اسـتان اصفهان گفت: تـا پایان سـال، ظرفیـت اقامت 
گردشـگران اسـتان اصفهان بـه تعـداد 25 هزارتخت 

مى رسد.
فریـدون اللهیارى اظهارداشـت: هدف گـذارى در مورد 
افزایـش ظرفیـت اقامت گردشـگران اسـتان اصفهان 
بر تعـداد 25 هـزار نفر تـا پایان سـال اسـت. وى افزود: 
تعدادى هتل در آستانه افتتاح داریم و تعداد اقامتگاه هاى 
بوم گـردى نیز بـه 250 مى رسـد و برخـى مجتمع هاى 
گردشگرى نیز تا پایان سال به بهره بردارى خواهند رسید. 
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع  دسـتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: تعدادى منازل مسکونى نیز وجود 
دارد که به سـرعت در حـال پیگیرى هسـتند و در آینده 
نزدیک به بهره بـردارى مى رسـند. وى افزود: در شـهر 
اصفهان پنج هتل در آسـتانه افتتاح داریم که دو مورد از 

آنها به زودى افتتاح مى شوند.

مقابله با 480 سایت فروش 
داروهاى غیرمجاز

رئیس پلیس فضاى تولید و تبادل اطالعات فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان از اجراى عملیات ویژه شناسایى 
و مقابله با 480 سـایت فـروش داروهاى غیـر مجاز در 

کشور خبر داد.
مصطفى مرتضوى اظهار داشت: در همین زمینه عملیات 
ویـژه اى در قالب مرحله دهم طـرح «پانجى آ» که یک 
طرح بین المللى است،، توسـط کارشناسان پلیس فتاى 
استان انجام شد و در راستاى آن، تعداد 480 سایت فروش 
داروهاى غیر مجاز شناسایى و  با همکارى دستگاه قضائى 
اقدامات مقابله اى الزم با دائرکنندگان این سـایت ها به 
عمل آمد. رئیس پلیس فضاى تولیـد و تبادل اطالعات 
فرماندهى انتظامى استان اصفهان عنوان داشت: 38 مورد 
از این سایت ها در استان اصفهان راه اندازى شده بودند که 
مأموران این پلیس طى هماهنگى با مقام قضائى، نسبت 
به دستگیرى دائرکنندگان آن ها و ارجاع به مراجع قضائى 

و همچنین توقیف داروهاى غیرمجاز اقدام کردند.

برگزارى  نمایشگاه
«محرمانه»در خمینى شهر

نمایشگاه محرمانه با موضوع عفاف و حجاب در 9 بخش 
و در شـکل و قالب جدیـد ماکت سـازى و روایت گرى، 
نورپردازى و موسیقى غرفه اى در دانشگاه آزاد اسالمى 

واحد خمینى شهر برگزار شد.
در این نمایشـگاه، غرفه زرتشـتیان، موضـوع حجاب 
در ادیـان مختلـف، دین زرتشـت و ایـران باسـتان را 
مورد بررسـى قرار داده و غرفه یهودیان، پوشـش قوم 
یهود دیـروز از طریق منابـع تاریخى و پوشـش کامل 
خانواده هـاى امـروزى یهـود را بررسـى کرده اسـت؛ 
همچنین غرفه مسیحیان، یک راهبه مسیحى و نحوه 
پوشش وى را نشان داده اسـت. غرفه مسلمانان نیز به 
حجاب از نگاه اسالم پرداخته است و غرفه شهدا، حجاب 

از نگاه شهدا را تبیین کرده است.

خبر

شهردار خمینى شهر با اعالم وضعیت نسبتا مناسب 
شــهردارى، عامل این موفقیت را، اعتماد مردم و 
برنامه ریزى درست و سنجیده عنوان کرد و افزود: 
در حال حاضر شهردارى خمینى شهر از نظر توان 
کارى، به جایى رسیده است که هنگامى که پروژه 
بزرگى مثل میدان امام حســن مجتبی(ع) و بلوار 
شهداى مدافع حرم کلید مى خورد، ظرف 20 روز 

کار به مردم تحویل داده مى شود.
وى با اشــاره به پروژه هایى چون پــروژه بزرگ 
پارك ساحلى، پارك خانواده، حل مشکل روشنایى 
خیابان امیرکبیر، بام سبز، توافقات راه و شهرسازى 
و ... اعالم کرد: در حال حاضــر 75 درصد مراحل 
زیرسازى، جدول گذارى و آسفالت شهرك منظریه 
انجام شده است و آزادسازى هاى خیابان مرکزى 
در حال انجام است و پروژه خیابان شهید صدوقى 
به ســرانجام رســیده اســت.  وى گفت: امروز با 
پشــتوانه مالى کار کردن چندان مهم نیست، بلکه 
با دست خالى شهر را ســاختن هنر است. شهردار 
خمینی شــهرتکریم ارباب رجــوع را اولویت اول 
شهردارى خمینى شهر دانست و موفقیت در بحث 

افزایش درآمد را از اهداف شهردارى عنوان کرد. 

«عشقوالنس» فیلمى در ژانر کمدى، این هفته 
میزبان ســالن چهل ســتون پردیس سینمایى 
چهارباغ است و ســعى کرده تا در کنار پرداختن 
به آژانس هاى همسریابى، از عشق آسمانى هم 

صحبت کند.
«عشقوالنس» نخســتین اثر سینمایى محسن 
ماهینى است که در ژانر کمدى _خانوادگى ساخته 
شده و در فضایى شاد و طنزگونه به موضوع عشق 

در میان نسل جوان مى پردازد.
این فیلم که بخش هایى از آن در تهران، شــمال 
کشــور و جزیره قشــم فیلم بردارى شده است، 
ضمن پرداختن به آژانس هاى همسریابى، حول 
مفاهیم الهى مى چرخد و نظر دارد از تبدیل شدن 
یک عشق زمینى به عشق آسمانى سخن بگوید.

«عشقوالنس» با بازى اکبر عبدى، سحر قریشى، 
على صادقى، بهاره افشــارى، لعیا زنگنه و تعداد 
دیگرى از بازیگران سینما، روایت کننده پسرى 
به نام امیر اســت که در دانشگاه براى دوستانش 
نســخه ازدواج مى پیچد در حالــى که خودش 
اعتقادى به عشــق ندارد، امــا در نهایت در یک 

شرط بندى، او هم عاشق مى شود.

شهردار خمینى شهر:

با دست خالى شهر را 
ساختن هنر است 

«عشقوالنس» در 
اصفهان به اکران رسید

فرمانده انتظامى استان اصفهان از دستگیرى اعضاى 
یک باند ســه نفره سارقان منزل و کشــف 10 میلیارد 
ریال اموال مسروقه توســط کارآگاهان پلیس آگاهى 

اصفهان خبر داد.
ســردار مهدى معصوم بیگى اظهار داشت: در پى وقوع 
چندین مورد سرقت از منازل شهروندان در غرب شهر 
اصفهان، شناسایى و دســتگیرى عامل یا عوامل این 
سرقت ها به طور ویژه در دستور کار ماموران اداره مبارزه 

با سرقت پلیس آگاهى اصفهان قرار گرفت.
وى افزود: کارآگاهــان پلیس آگاهى، پــس از انجام 
اقدامات تخصصى موفق شدند سه سارق را که همگى 
ساکن یکى از اســتان هاى کشــور بودند، شناسایى و 

دستگیر کنند.
فرمانده انتظامى استان اصفهان با اشاره به اینکه این 
ســارقان در ایام پایان هفته و روزهاى تعطیل وارد 
استان اصفهان مى شــدند و منازل خالى از سکنه و 
بدون تجهیزات ایمنى را شناسایى و سرقت مى کردند، 
افزود: افراد دستگیر شــده هنگامى که با مستندات 
پلیس روبه رو شدند، به سرقت 10 میلیارد ریال اموال 

از منازل شــهروندان اصفهانى اعتــراف کردند.وى از 
تشکیل پرونده و تحویل سارقان به مراجع قضائى خبر 
داد و تصریح کرد: در این مورد، پرونده تشــکیل و همه 
ســارقان براى انجام اقدامات قانونى به مراجع قضائى 

تحویل داده شدند.

سردار معصوم بیگى با اشاره به اینکه سارقان از طریق 
دیوار و تخریب قفل درب اصلى، وارد منازل شهروندان 
مى شدند و ســرقت مى کردند، از مردم خواست، نسبت 
به نصب تجهیزات ایمنى پیشــگیرى از سرقت مانند 
نرده، حفاظ، آ ژیر و دروبین هاى مداربســته اقدام کنند 

تا فرصت هاى ارتکاب سرقت را از سارقان سلب کنند.

انهدام باند سارقان میلیاردى منزل در اصفهان 
یک کارگردان تئاتر اصفهان گفت: شرایط مجتمع فرشچیان 
مناسب و در شأن تئاتر اصفهان نبوده و از دو پالتوى موجود 

در این مجتمع، یکى تبدیل به سالن بدنسازى شده است.
پیمان کریمى با اشاره به نبود پالتو براى گروه هاى تئاتر در 
اصفهان اظهارداشت: مجموعه فرشچیان در حال حاضر در 
وضعیت بدى به ســر مى برد و نفس واگذارى آن به بخش 

خصوصى اشتباه بود.
وى افزود: همان پالتوى باقى مانده فرشچیان نیز شرایط 
خوبى ندارد.وى تصریح کرد: فضایى براى تمرین وجود ندارد 
و تنها مکانى که در دســت اداره کل فرهنگ و ارشاد است، 
یکى تبدیل به سالن بدنسازى شــده و بعدى نیز تکلیفش 

مشخص نیست.

تبدیل سالن تئاتر
 فرشچیان به باشگاه بدنسازى

شهردار اصفهان در اولین نشســت خبرى خود که در تاالر 
اجتماعات ساختمان قطار شهرى با حضور خبرنگاران برگزار 
شده بود، رویکردهاى شهردارى اصفهان، مشارکت مردم، 

توسعه پایدار، مترو و... در دوره جدید را تشریح کرد.
قدرت ا... نوروزى درخصوص فرآیند انتخاب خود به عنوان 
شــهردار اصفهان گفت: در پى برگزارى انتخابات ریاست 
جمهورى و شوراها در فضایى آزاد با حضور همه اقشار مردم، 
شعارها و برنامه ها از سوى کاندیداها اعالم شد و دراین میان 
لیستى تحت عنوان لیست امید یکجا رأى آورد و برگزیدگان 
باامید کار خود را آغاز کردند و در یک فرآیند طوالنى، پیچیده 
و علمى از بین تعداد زیادى براى تصدى ســمت شهردارى 
اصفهان، اعضاى شورا در دوره چهارم مرا انتخاب کردند و من 
نیز براساس آرمان ها و مطالبات، برنامه هایى تهیه کرده و از آن 
در شورا دفاع کردم، که پیام آن، حرکت در مسیر امیدآفرینى 
براى ساختن شهرى پرامید بود و در این راستا گفتگو، نظرات و 

پیگیرى ها در جهت حرکت در مسیر امید انجام شد.
وى گفت: معتقــدم اگر انتخاباتى برگزار شــده و گروه هاى 
سیاسى فعالیت هاى خود را انجام دهند، جریان دیگرى که 
رأى نیاورد و اقلیت محسوب شد این به معناى آن نیست که 
گروه حاکم با حاکمیت خود، نظر و زمینه را از دست آنان بگیرد 
و امروز من به عنوان شهردار مردم، از همه سالیق براى آبادانى 
شهر استفاده کرده و از همه کسانى که مى خواهند شهر ساخته 

شود استقبال خواهم کرد.
نوروزى توسعه پایدار با تضمین حقوق مردم در آینده و حال و 
حفظ میراث تاریخى و فرهنگى، اجراى پروژه هاى نیمه تمام 
و البته پروژه هاى عمرانى جدید، بهره گیرى از بانوان به عنوان 
نیمى از افراد جامعه در پست هاى مدیریتى، استفاده از جوانان 
براى جایگزینى مدیران بازنشسته، برقرارى انضباط مالى براى 
افزایش بهره ورى، مدیریت هزینه و درآمد و... را از رویکردهاى 
شهردارى اصفهان برشمرد و گفت: ما براى رسیدن به همه 
اهداف و اولویت ها، ناگزیر به افزایش توان نیروها هستیم و در 
این راستا شهردارى اصفهان که از مدیران و کارشناسان خوبى 

برخوردار است باید با مدیریت، کارها را به جلو ببرد. 
شــهردار اصفهان ادامه داد: ما از همه ظرفیت هاى داخلى 
شهردارى اســتفاده کرده، ولى برخى سیاست ها باید عوض 

شود.
وى سرمایه انســانى در شــهردارى اصفهان را برتر از همه 
ظرفیت ها دانست و گفت: توسعه مشارکت در حکمرانى خوب 
از اصول اساسى بوده که شــهروندان باید در آن نقش داشته 

باشند و ما نباید زمینه آن را فراهم سازیم.
نوروزى با بیان اینکه صد روز از فعالیت کارى من در شهردارى 
اصفهان سپرى شده گفت: ما با برگزارى نشست هاى اصفهان 
فردا با گروه هاى مختلف، در این مدت 20 جلسه برگزار کرده 
و در مجموع با هزار نفر گفتگو کردیم که این توسعه مشارکت 
اســت. در حوزه هاى مختلف نظر داده شــد و این سیاست 
همچنان استمرار خواهد داشت و البته شاید با اقشارى چون 
رسانه ها بیشــتر بتوانیم جلســه برگزار کنیم که با برگزارى 
این جلســات، حرف هاى مردم که کارشناســى تر است را 
خواهیم شنید. وى با بیان اینکه اولین شهردار هستم که قانون 
شفاف سازى و مبارزه با فساد را برقرار و مشاور هم در این زمینه 
انتخاب کردم، گفت: درخصوص شفاف سازى سئوال کرده و 
آن را پیگیرى مى کنم که این مؤلفه نظام دموکراسى است. و 
فکر هم مى کنم باید در کشور تعمیم داده شود و همه بدانند 
دارایى شهردارى چه میزان بوده، بودجه ها صرف چه اقداماتى 
مى شود و در این مسیر شما رسانه ها به عنوان شهروند باید 

کمک کنید. 
شهردار اصفهان اظهار داشت: در گردشگرى و در بخش هاى 
مختلف، شهردارى تسهیل گر بوده و باید بخش خصوصى در 

این مسیرها حرکت کند و ما در حقیقت مهیاکننده زیرساخت و 
تسهیل کننده امور باشیم و سعى داریم ساخت بازارهاى کوثر و 
واگذارى آنها در سطح شهررا به بخش خصوصى بسپاریم که 
این توسعه مشارکت مردم است. این درحالى است که ما براى 
تقویت بخش خصوصى و هموار کردن راه، با مسئوالن ملى 
و وزرا نیز جلساتى داشتیم و حتى براى حمایت هتلسازى در 
اصفهان با مسئوالن گردشگرى ترکیه تفاهمنامه امضا کرده 
ایم و معتقدیم توسعه کارآفرینى و اشتغال، خلق ثروت کرده و 

این از نیازهاى امروز ماست و شدنى است. 
شهردار اصفهان مى گوید: تاکنون همه انتصابات انجام شده 
در دوره جدید براساس شایسته ساالرى و مؤلفه هاى در نظر 
گرفته شده بوده و درست هم بوده است. البته برخى مى گویند 
نیروهایى از بیرون شهردارى آمده اند که باید گفت در بسیارى 
از انتصابات مربوط به جابه جایى افراد در خود شهردارى بوده 
و شش نفر نیز از دیگر دستگاه ها در شهردارى مأمور شده اند 
و کسانى که از بیرون شــهردارى هم آمده اند معاون برنامه 
ریزى، معاون خدمات شــهرى و ... بودند کــه داراى رزومه 

مشخصى هستند. 
نوروزى افزود: ما تمام پروژه هاى رها شــده در شــهر را که 
طوالنى شده بود سرعت بخشــیده و تأمین اعتبار کرده ایم، 
تا متحمل هزینه هاى اضافى در آینده نشویم. البته براساس  
ایده، پروژه هایى را هم اجرایى مى کنیم. این درحالى است که 
اجراى حلقه حفاظتى که مى تواند دروازه هاى مطلوب شهر 

باشد، مدنظر خواهد بود.
شهردار اصفهان هر گونه توقف در اجراى پروژه هاى عمرانى 
و ... در شهر را تکذیب کرد و گفت: امروز هیچ پروژه اى در شهر 
متوقف نشده و بى انصافى است که گفته شود کارها توقف 
داشته است. در حالى که ما امروز شکستن فعل توقف در پروژه 

ها را به انجام رساندیم. 
نوروزى شفاف ســازى در شــهردارى اصفهان را مختص 
ساختمان شهردارى در میدان امام حســین(ع) نمى داند و 
مى گوید: البته شفاف سازى کار ساده اى نیست ولى باید به 
گونه اى باشد که همه چیز در سایت شهردارى مشخص باشد 
و آن وقت من که به عنوان شهردار امین مردم هستم باید بسیار 

دقیق عمل کنم. 
شهردار اصفهان با بیان اینکه به هیچ وجه در عزل و نصب افراد، 

فشارپذیر نیستم گفت: البته مشاور داشته و مشورت مى کنم و 
اگر استدالل قوى باشد مى پذیرم و معتقدم نظر مشورتى در 
هیچ جا الزام آور نیست،  ولى هر حرف با منطق قوى را پذیرفته، 

ولى تا امروز مدیران را براساس اراده خودم منصوب کردم. 
وى از وضعیت مالى نامطلوب شــهردارى اصفهان به خاطر 
گذشته خبر داد ولى گفت: با توجه به اینکه براساس قانون ما 
مى توانیم به برخى ارگان ها کمک کنیم در حد امکان کمک 
خواهیم کرد و باید بدانید که من قدرت تمییز در اولویت بندى 
هزینه ها و قدرت نه گفتــن را دارم و اولویت اصلى پرداخت 

حقوق کارکنان شهردارى است. 
نوروزى گفت: برگزارى جشنواره کودك و نوجوانان مى تواند 
اصفهان را به خوبى معرفى کند و با توجه به اینکه مصوبه هیئت 
دولت را هم دارد، اگر درست استفاده شود اصفهان مى تواند به 
جایگاه اصلى خود بازگردد و دوست داریم هنرمندان اصفهان 

نقش بیشترى داشته باشند و دیده شوند. 
وى به قرارداد شهردارى اصفهان با شرکت اسکانیاى سمنان 
براى واگذارى اتوبوس اشاره کرد و گفت: ما قراردادى براى 
خرید تعدادى اتوبوس با شرکت اسکانیاى سمنان داشتیم 
که تعدادى خریدارى هم شــد و صد دستگاه تحویل شده 
فعال است، 50 دســتگاه هم باید تحویل دهند که در این 
بین اختالف حساب و کتاب داریم که امید است بتوانیم حل 
کنیم که دراین صورت 50 دستگاه اتوبوس به سیستم اضافه 
خواهد شد. البته در این میان حمایت از کارخانجات استان که 

همکارى مناسب داشته باشند مدنظر خواهد بود. 
شهردار اصفهان از وجود هفت هزار و 400 نیروى مازاد در 
شهردارى خبر داد و گفت: ما درصدد هستیم برخى از کارها 
و نیروها را به بخش هاى دیگر واگذار کنیم که این به معناى 

اخراج و تعدیل نیرو نیست. 
وى به کسانى که به طور شفاف، سعى در تخریب دارند توصیه 
کرد تخریب سودى نخواهد داشــت و با انصاف و انسانیت 
مغایرت دارد و سعى کنند از این امر خوددارى کنند. شهردار 
اصفهان مى گوید: امروز هویت چهارباغ نباید عوض شود و 

نگاه به چهارباغ باید تغییر کند. 
نوروزى در ادامه اذعان داشت: میدان امام على علیه السالم، 
پروژه ارگ جهان نما و... دچار تحریم مردمى شده و با مشکل 

بزرگى روبرو است. 

نوروزى ادامه داد: شهردارى اصفهان در چند سال اخیربیش 
از دو هزار میلیارد تومان بدهیداشــته که بخشى مربوط به 
اوراق مشارکت و بخشــى مربوط به پیمانکاران و بانک ها 
بوده که به ما رسیده است. وى با تکذیب جمع آورى ایستگاه 
هاى دوچرخه سوارى در شهر هم گفت: اصفهان زیرساخت 
هاى الزم در بسیارى از نقاط براى دوچرخه سوارى را ندارد و 
در حقیقت امنیت دوچرخه سوار تأمین نیست اما تاکنون هیچ 
دستورى مبنى بر تعطیلى ایستگاه هاى دوچرخه داده نشد 
ولى در این میان برخى از ایستگاه هاى دوچرخه به دلیل عدم 

بهره ورى فعالیت نمى کند. 
شهردار اصفهان بر تقویت روزنامه هاى شهر براى دستیابى به 
خودکفایى آنان تأکید کرد و گفت: سیاست ما نه تنها آن است 
که رسانه ها تقویت شوند بلکه ایمنا و روزنامه اصفهان زیبا 

هم باید استقالل یافته و نباید حمایت ویژه شوند. 
شهردار اصفهان گفت: امید است تا پایان سال جارى خط 
یک مترو تا صفه به اتمام برسد که اگر این اتفاق نیافتد شاکى 
خواهیم بود اما در این بین، مهمترین ایستگاه ها در میدان 
امام حسین(ع) و انقالب، هنوز تکمیل نشده و این درحالى 
است که تکمیل این خطوط، امروز نیازمند هزینه هاى بسیار 
سنگینى است که اگر در گذشته انجام مى شد هزینه بسیار 
بسیار کمترى داشت. البته احداث خط 2 مترو هم شروع شده 
و از طریق فاینانس حل خواهد شد و خط 3 هم مطالعات آن 
انجام شده و باید به تصویب شورا برسد. وى از تأمین اعتبار 80 
میلیاردتومانى براى تکمیل سالن اجالس سران هم خبر داد. 
شهردار اصفهان مى گوید: کار من حاکمیتى نیست و مسئول 
شهر هستم اما به عنوان یک مطالبه گر، به طور جدى مسئله 
آب را پیگیرى کرده و حتى به مقــام معظم رهبرى در این 

زمینه نامه نوشتم که امید دارم به نتیجه برسد. 
نوروزى شهرهاى خواهرخوانده با اصفهان را یک فرصت 
دانست و گفت: شهرهاى خواهرخوانده با اصفهان، ظرفیتى 
اســت که ما مى توانیم از طریق آنهــا، بخش خصوصى 
را تقویــت کرده و ســرمایه گــذار خارجــى در اصفهان، 

فعال شود. 
شایان ذکر است در این نشست خبرى از سامانه تلگرامى 137 

ارتباطات مردمى و وبسایت شهردار اصفهان رونمایى شد. 

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان گفت: 
از ابتداى سال جارى تاکنون، 152 مورد مسمومیت و 13 
مورد فوتى ناشى از گاز گرفتگى در استان اصفهان اتفاق 

افتاده است.
غفور راستین با اشاره به اســتفاده غیر استاندارد وسایل 
گازسوز اظهارداشت: گاز مونوکسید کربن، گاز بى رنگ 
و بى بویى است که ســاالنه جان تعداد زیادى از مردم را 
به خاطر ســهل انگارى در استفاده نادرســت از وسایل 
گرمایشى، به خطر مى اندازد. وى با اشاره به آمار موجود در 
سه سال اخیر افزود: 288 مورد مسمومیت و 29 مورد فوتى 
ناشى از گازگرفتگى در سال 94 داشتیم و این آمار در سال 

95 به 374 مورد مسمومیت و 26 مورد فوتى افزایش یافت. 
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان، آمار 
سال 96 را 152 مورد مسمومیت و 13 مورد فوتى اعالم 
کرد و گفت: پیش بینى مى شود، با کاهش دما و استفاده 
غیر اصولى از وسایل گرمایشى تعدادى از مردم، این روند 
سیر صعودى داشته باشد. ویبا اشاره به عالئم گاز گرفتگى 
گفت: در صورت مواجهه با فردى که دچار سرگیجه، تهوع 
و استفراغ ناشى از مسمومیت گاز مونوکسید کربن شده، 
حتمأ وى را به مکان باز برده تا از اکسیژن هوا استفاده کند 
اما در صورت تشدید عالئم، با اورژانس براى انتقال وى به 

مراکز درمانى تماس بگیرید.

152 نفر بر اثر گازگرفتگى 
مسموم شدند

شهردار اصفهان در نشست خبرى با اصحاب رسانه اعالم کرد

بدهى 2000 میلیارد تومانى شهردارى اصفهان
ساسان اکبرزاده
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دیدگاه هاى اعضاى شوراهاى آموزش و پرورش استان اصفهان
 در خصوص توسعه مشارکت هاى همه جانبه در آموزش و پرورش

به مناسبت هفته گرامیداشت شوراهاى آموزش و پرورش (2424 لغایت 3030 دى ماه)

پیام استاندار اصفهان 
بــه مناســبت هفتــه 
گرامیداشت شوراهاى 
آمــوزش و پــرورش 
(24 لغایت30 دى ماه 

(1396

« واَمُرُهم شورى بَیَنُهم »    (قرآن کریم، سوره مبارکه 
شورى،آیه: 38)

اندیشه شــورایى یکى از اساســى ترین مفاهیم مورد 
تأکید در اسالم و اصول مترقى قانون اساسى جمهورى 
اســالمى ایران و از مفاهیم اساسى در اداره امور کشور 
به ویژه در عرصه تحوالت آموزش وپرورش اســت. 
شوراهاى آموزش وپرورش یکى از ارکان مترقى نهاد 
آموزش وپرورش است که کارکردهاى ارزشمند آن هنوز 
ناشــناخته مانده و از ظرفیت هاى وسیع آن آنگونه که 

باید استفاده نشده است.
آموزش وپرورش به عنوان بزرگ ترین جامعه انسانى 
که دایــره ارتباطى آن به نوعى کل افــراد جامعه را در 
برمى گیرد براى اداره و پیشرفت بى نیاز از امر مشارکت 

نیست.
از این رو شــوراهاى آموزش وپرورش تجلى مشارکت 
مردم و مســئولین در امر مقدس تعلیم و تربیت است. 
تشکیل شوراها در راستاى تحقق خردجمعى، مشارکت 
و نظارت مردم در امر تعلیم و تربیت رسمى و عمومى و 
بهره گیرى از کلیه منابع و امکانات در جهت تأسیس، 
توسعه و تجهیز فضاهاى آموزشى و پرورشى و همچنین 
تسهیل در فعالیت هاى اجرایى در استان ها و شهرستان 

ها در چارچوب اسناد باالدستى است.

شوراهاى آموزش وپرورش در مقایسه با دیگر فعالیت 
ها که تحت عنوان مشــارکت هاى مردمى در آموزش 
وپرورش صورت مى گیرد، جامع ترین شکل مشارکت 
منطقه اى در آموزش وپرورش اســت. با تشکیل این 
شوراها این پیام تجلّى یافت که از بین بردن مشـکالت 
دانش آموزان، معلـمان و مدارس فقط به عهده آموزش 
وپرورش نیست، بلکه مردم و مســـئوالن اجرایى نیز 
سهم عمــده اى از این وظیـفه را به عهـده دارند. لذا 
اگـر در کلـیه شهرستان ها، نواحى و مناطق این قانون 
اجـرا شود، مى تواند بهـترین مصداق مشارکت ها در 
آموزش وپرورش تحقق پیدا کرده و تحولى بنیادین به 

وجود آورد.
بررسى ها نشــان مى دهند که شــوراهاى آموزش و 
پرورش قادرند زمینه جلب و تقویت مشــارکت هاى 
مردمى در برنامه ریزى ها و تصمیم گیرى هاى آموزش 
وپرورش را فراهم آورند. شوراهاى آموزش وپرورش مى 
توانند امکانات مختلف کشور را در جهت رفع تنگناهاى 
نظام آموزشى کشور بسیج کنند و به این ترتیب نقش 
مؤثر خود را در عرصه فعالیت هاى آموزشى کشور آشکار 
سازند. پیداست شوراها براى انجام وظایف خود بیش از 
هر چیز به همدلى و همیارى دستگاه هایى نیازمندند که 

در قانون شوراها براى آنها وظایفى تعیین شده است.
از این رو تشکیل شوراهاى آموزش وپرورش بیشترین 
اثرات را در تحــوالت و دگرگونى آموزش وپرورش به 
دنبال خواهد داشت و روند منطقى مشارکت عمومى در 
امر تعلیم و تربیت کشور را به عنوان یک نهاد ملى قوت 
خواهد بخشید. امید است، شوراهاى آموزش وپرورش 
در سطوح مختلف با همکارى و همگامى اولیاى دانش 
آموزان و مدرســه با همفکرى و تشــریک مساعى و 

استفاده از کلیه امکانات ومنابع بتوانند گام هاى مؤثرى 
در راه توسعه و پیشرفت برنامه هاى آموزشى وپرورشى 

کشور و استان پهناور اصفهان بردارند.
اینجانب نیز به عنوان رئیس شوراى آموزش وپرورش 
اســتان فرهنگ دوســت و هنرپرور اصفهان، تمامى 
کوشــش و مســاعى خود را در جهت برگزارى هرچه 
مطلوب تر جلســات شــورا و اجراى قاطــع وکامل 
مصوبات آن به کار خواهم گرفت زیرا معتقدم حمایت 
از نهاد تعلیم و تربیت و رســیدن به اهداف واالى آن 
که تربیت انســان در تراز انقالب اســالمى است راه 
را براى رســیدن به آرمان هاى بلند امــام راحل(ره) و 
منویات مقام معظم رهبرى «مدظله العالى»و سیاست 
هاى دولــت تدبیر و امید بیش از پیــش فراهم خواهد 
کرد. اکنون درآستانه بیست و چهارمین سالروز تصویب 
این قانون ارزشمند، ضمن قدردانى از اهتمام و تالش 
تمامى اعضاى محترم شــوراهاى آموزش و پرورش 
شهرستان ها و مناطق استان سرافراز اصفهان، توصیه 
مى نمایم اهداف، رویکردها و سیاســت هاى مربوطه 
در شهرســتان ها و مناطق به نحو شایســته دنبال و 

اجرایى شود.  
امیداســت، با اتکال به خداوند متعال و بهره گیرى از 
هم اندیشى اندیشــمندان، صاحبنظران و فرهنگیان 
معزز شاهد مشارکت بیشتر مردم و مسئوالن در تحقق 
اهداف کالن آموزش و پرورش بوده و از محصول این 

هم افزایى آینده سازان میهن اسالمى منتفع شوند.

محسن مهرعلیزاده
استاندار اصفهان و رئیس شوراى

 آموزش و پرورش 

قرآن کریم دســتکم دو منبــع معرفتى 
را بــراى تقویت ایمان و رشــد کماالت 
انســانى معرفى مى کنــد در این جهت 
سیر یا مطالعه وتأمل در آفاق و انفس که 
سرچشــمه کار آموزش و پرورش است و 
بدون آن این دستگاه هیچ ابزار و امکانى را 
براى موفقیت در کارش در اختیار نخواهد 

داشت. 
این فراز از آن جهت مورد اشــاره قرار گرفت تا همه ما بیشــتر 
بیاندیشــیم که هر دانش آموز و هر معلم مــى تواند یک دنیاى 
وســیع معرفتى باشد که اگر درســت مورد توجه و مکاشفه قرار 
گیرد آیت روشنى از خداشناسى و پلکانى به سمت رشد کماالت 

انسانى خواهد بود.
 آموزش و پرورش بــا این درجه از اهمیت در تضمین ســعادت 
دنیوى و اخروى و توسعه همه جانبه و پایدار کشور یک دستگاه 
مهم فرابخشى محسوب مى شود و تشکیل شوراهاى آموزش و 
پرورش ناظر بر همین کارکرد مهم است.  وقتى نگرش فرابخشى 
به دستگاه مجرى تعلیم و تربیت آینده سازان عزیز داشته باشیم 
آنگاه بیشتر متوجه مى شــویم که همه عناصر فکرى و اجرایى 
در ارتباط با توسعه آموزش و پرورش مســئولیت دارند و باید به 
بازشناســى و بازآفرینى ظرفیت هایى بپردازند که در این ارتباط 
کاربرد دارد . این ظرفیت ها در بردارنده حوزه هاى نظرى و فکرى 

و عرصه هاى اجرایى و مادى است .
 اگر همــه ســازمان ها  بــه ایــن حقیقت بــاور پیــدا کنند 
که  آمــوزش و پرورش پویــا و مؤثر در کیفیــت کار تخصصى 
آنان نیز تأثیرگذار اســت و دور اندیشــانه و راهبــردى به آن 
بیاندیشــند دیگر چندان مرزى بین ســازمان خود با دســتگاه 
تعلیــم و تربیــت قائل نخواهند شــد.  هم اندیشــى دســت 
اندرکاران شــوراها در این ارتباط همیشــه به این معنا نیســت 

که دســتگاه هاى مختلف الزامًا اعتبــارات و امکانات محدود 
خود را در این جهت بــه کارگیرند بلکه اســتفاده  از خردجمعى 
در جهــت بروز خالقیــت ها در ایــن زمینه ارائه طــرح هایى
 براى بهــره مندى از اقیانــوس عظیم ظرفیت هــاى مردمى 
مى تواند همواره در دســتورکار شــوراهاى آموزش و پرورش

 باشد.
شوراى آموزش و پرورش اســتان اصفهان، وفق ماده 6 قانون 
با تشــکیل مســتمر جلســات و با همیارى و همفکــرى کلیه 
اعضاى محتــرم به ویژه اســتاندار محترم اســتان، با تصویب 
مصوبــات و اجرایــى نمــودن آنــان، گام هاى ارزشــمندى 
در اجرایى کــردن اهداف مــورد اشــاره در قانــون مذکور و 
عملیاتى نمودن برنامه هاى آموزش و پرورش اســتان برداشته

 است. 
دراین خصوص پس از 12 سال در سال 1393 با رفع ابهام از بند 
3 ماده 13 قانون با همکارى شــهردارى هاى استان منابع مالى 

عوارض شهردارى ها به آموزش و پرورش محقق شد. 
همچنیــن ضمــن تشــکیل کارگــروه هــاى تخصصــى 
شــوراهاى آمــوزش و پــرورش در کیفیــت بخشــى بــه 
دســتورکار جلســات شــوراهاى آمــوزش و پــرورش 
موفــق عمــل کــرده اســت. درایــن راســتا بــا انعقــاد

بیش از 40 تفاهمنامه همکارى و تعامل سازنده بادستگاه هاى 
دولتى و غیر دولتى در عملیاتى و اجرایى کردن برنامه هاى متعدد 
آموزشــى و پرورشى، تحقیق و پژوهش، پشــتیبانى و عمرانى، 
رفاهى و خدماتى و تربیت بدنى و پیشــگیرى از آســیب هاى

 اجتماعى گام هاى جدى برداشته شده است.

محمد جواد احمدى  
سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان

شوراى آموزش و پرورش استان

پیام مشترك عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و  سید محمد بطحایى، وزیرآموزش و پرورش:

آموزش و پرورش به عنوان اصلى ترین نهاد اجتماعی، کانون انتشار دانایی و مقدمه توانایی است. نهاد 
آموزش و پرورش مى تواند ضمن تربیت افراد آگاه و پرورش نیروي کار ماهر، تسهیلگر توسعه فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادي و مقدمه وحدت سیاسی و ملی باشد که در نهایت به ارتقاي مدیریت مؤثر سیاست 

داخلی مى انجامد.
بدون تردید رشد و توسعه پایدار یک کشور به تربیت انسان هاى آگاه، متعهد و متخصص بستگی دارد و 
پیشرفت همه جانبه، مرهون توسعه سرمایه انسانی است؛ از این رو اهتمام به آموزش و پرورش را مى توان 

وظیفه کل جامعه و آحاد مردم دانست.
نظام اجتماعى و حیات سیاسى جوامع به تعاون و مشارکت اعضاى آن بستگى دارد و هیچ جامعه اى بدون 
بسط مشارکت همه نهادها، قادر به پیشبرد برنامه هاى توسعه نخواهد بود. آموزش و پرورش به عنوان 
نهادي اجتماعى بیش از سایر نهادها نیازمند مشارکت و همکارى همه اجزاى نظام است. در این میان 

دانش آموز، معلم و اولیا به عنوان ارکان اصلی مشــارکت در آموزش و پرورش تلقی می شوند و بیش از 
پیش نیازمند ایجاد زمینه هاى الزم براي نقش آفرینى در امر مشارکت هستند.

هفته گرامیداشت شوراهاي آموزش و پرورش فرصتی مغتنم اســت تا بار دیگر همکاران ارجمند را به 
تشریک مساعی هرچه بیشتر به منظور بهره مندى از ظرفیت هاى قانون تشکیل شوراهاي آموزش و 
پرورش براي تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش، بهره گیرى از کلیه منابع و امکانات 
در مسیر توسعه، افزایش کیفیت دستگاه تعلیم و تربیت، تجهیز فضاهاي آموزشی و پرورشی و تسهیل 

در فعالیت هاى اجرایی، دعوت کنیم.
بى شــک آثار و ثمرات تشــکیل این قانون مترقی را مى توان در تصمیمات ارزنده و پرثمر شوراهاي 
آموزش و پرورش با هدف جلب و جذب مشــارکت همگانی و گره گشــایى از تنگناهاي نظام تعلیم و 

تربیت مشاهده کرد.
در آستانه هفته گرامیداشت شــوراهاي آموزش و پرورش، ضمن ارج  نهادن به زحمات و پیگیرى هاى 
مجدانه اعضاي محترم شوراهاي آموزش و پرورش در اســتان ها، شهرستان ها و مناطق، بر ضرورت 

پیگیري براي تحقق موارد ذیل تأکید مى شود:
1- با توجه به اهمیت نقش شوراهاي آموزش و پرورش در ارتقاي سطح کیفی و کّمی تعلیم و تربیت، 
مطابق با بخشنامه شماره 199947 مورخ 18 آذرماه 92 وزارت آموزش و پرورش، دستور کار جلسات 
شوراها توسط کارگروه هاى تخصصی بر اساس مسائل مهم آموزش و پرورش با دقت ویژه تهیه شود 

و در اختیار شورا قرار گیرد.
2- در تهیه و تنظیم دستور جلسات شوراهاي آموزش و پرورش در سطح استان/شهرستان/منطقه نسبت 
به اهمیت یادگیري همراه با مهارت آموزى در تحقق «اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال» توجه ویژه شود.
3- با عنایت به اینکه یکی از راهبردهاي جدي ســند تحول بنیادین آمــوزش و پرورش بحث عدالت 
تربیتی (آموزش و پرورش) است و اهتمام به گســترش آن قطعًا به پایدارى، پیشرفت و توسعه جامعه 
کمک خواهد کرد، هم اندیشــى و برنامه ریزى جهت ارتقاي آموزش و پرورش مناطق مرزي و مناطق 
آزاد تجاري-صنعتی در استان هایى که داراي این مناطق هستند به عنوان دستورکار جلسات شوراهاي 

آموزش و پرورش مدنظر قرار گیرد.
4- با توجه به اهمیت مبحث منابع مالی قانون تشکیل شوراهاي آموزش و پرورش که موجب تسهیل 
و تسریع در اجراي روند امور مى شود و همچنین با عنایت به نامه شماره 40620 مورخ 17 آبان ماه 95، 
سازمان شهردارى ها و دهیارى هاى کشور، کارگروهی توسط شوراي اســتان تعیین و در کوتاه ترین 
زمان، آیین نامه اجرایی بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهاي آموزش و پرورش تدوین و عملیاتی شود.

5- ضمن توجه به تعداد جلسات شورا (12 جلسه دریکســال)، کیفیت مصوبات از جنبه قابلیت اجرا و 

پیگیري که باعث رفع مسائل و مشکالت آموزش و پرورش مناطق، شهرستان ها و استان ها می شود، 
مدنظر قرار گیرد.

6- با توجه به اهمیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در ارتقاي جایگاه نظام تعلیم و تربیت 
و بهره گیرى از مشــارکت همگانی مردمی در امر آموزش و پرورش، توجه ویژه دولتمردان و مسئولین 
آموزش و پرورش به توسعه آنها مطابق با قانون تأســیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی 

غیردولتی، مورد انتظار و تأکید است.
7- با توجه به لزوم آگاه ســازى و ترویج مفاد قانون تشکیل شــوراهاي آموزش و پرورش، به نحوي 
برنامه ریزى و عمل شود تا با مدد اصحاب محترم رسانه و دغدغه مندان نظام تعلیم و تربیت، همه مدیران 
و مسئوالن دولتی با ظرفیت هاى قانون شوراهاي آموزش و پرورش آشنا شوند و در تعاملی سازنده زمینه 

اجرایی شدن آن را بیش از پیش فراهم کنند.
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راهکارهاى اجرایى توسعه 
همه جانبه مشارکت هاى 
مردمى، نهادها و ارگان ها 

در آموزش و پرورش
ارزش هاى مشارکتى ارزش هاى 
متنوع و گســترده اى هســتند و 
هر اقدامى که ماهیت مشارکتى 
داشــته باشــد بر اتفاق نظر و همکارى و اعتماد متقابل 

داللت مى کند.
در نمادمشارکتى استعدادها شــکوفا مى شود و هرکس 
به قدر توانش در رفع مســائل کمک مى نماید آموزش و 
پرورش ذات مشارکت جویانه دارد و بدون مشارکت به سر 
منزل مقصود نمى رسد یکى از عوامل مؤثر در مشارکت 
آگاهى عمومى اســت و هر چه آگاهى مــردم، نهادها و 
ارگان ها از مسائل آموزش و پرورش بیشتر باشد شوق و 
عالقه به مشارکت افزون تر مى شود یکى از راهکارهایى 
اجرایى جلب مشارکت استفاده از اولیا و مربیان خوشفکر، 
هنر مند و برنامه ریز در امور مشارکت مى باشد. تقدیر از 
خیرین مدرسه ساز و اولیا و مربیان فعال و جلب اعتماد آنها 
نیز از دیگر راهکارهاى اجرایى جلب مشارکت مى باشد. 
در واقع برنامه ریزى صحیح در جهت جلب مشــارکت و 
همکارى مردم، نهادها و ارگان ها در آموزش و پرورش 
و تعامل با مسئولین و شوراهاى محلى و شهرى یکى از 

راه هاى توسعه آموزش و پرورش در رفع موانع آن است.
حسین بهزادفر

 بخشدار و رئیس شوراى آموزش و پرورش 
جرقویه علیا

توسعه مشارکت هاى همگانى مردم 
و سایر نهادها و ارگان ها در آموزش 

و پرورش
آموزش و پرورش مهمترین رکن توســعه 
است و توسعه را باید در توسعه اجتماعی یعنی 
جامعه اي که با مشارکت و با حضور و تالش 
مردم شکل می گیرد و تداوم می یابد جستجو 
نمود، چراکه رشد کلی نه فقط به مدد منابع مادي بلکه بیشتر به یاري و 
مشارکت انســان ها تحقق می یابد. ارزش هاي مشارکتی، ارزش هاي 
متنوع و گسترده اي هستند و هر اقدامی که ماهیت مشارکتی داشته باشد 
بر اتفاق نظر و همکاري و اعتماد متقابل داللت می کند و در نماد مشارکتی 
همه یاد می گیرند و یاد می دهند و استعدادها شکوفا می شود و هرکس به 
قدر توان و استعدادش می تواند در رفع مسائل و دشوارى ها کمک کند.
آموزش و پرورش ذات مشارکت جویانه دارد و بدون مشارکت هاي مردمی 
به سر منزل مقصود نمی رسد. در تاریخ آموزش و پرورش اکثر کشورها 
بسیاري از مسائل به یاري و مشارکت مردم حل شده است، لذا براي تحقق 
هدف هاي مشارکت نه تنها ضرورت دارد که مفهوم و راه هاي مشارکت 
مردم در امور آموزش و پرورش بررسی شود بلکه باید به سبب ریشه دار 
بودن آن و وجود تجربه هاي غنی جهانی در این زمینه از آنها استفاده شود و 
توان فرهنگی موجود ایران گواهی بر اعالم آمادگی مردم در حل مشکالت 
اجتماعی- اقتصادي دارد و آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد در دیدگاه 
مردم از قداست فرهنگی خاصی برخوردار است و مردم عالقه مند هستند 
که به علت ماندگار بودن امر تعلیم و تربیت و قداست معنوي آن بتوانند در 

ابعاد مختلف (مادي و معنوي) خدماتی را براي خود و خانواده ارائه دهند.
احمد رضوانى

 رئیس شوراى آموزش و پرورش شهرستان اصفهان 
وعضو شوراى آموزش و پرورش استان اصفهان

آمــوزش و پــرورش به 
عنوان بزرگ ترین فصل 
مشترك دولت و ملت در 
نظام جمهورى اســالمى 
ایران از اهمیــت و تقدم 

خاصى برخوردار است. 
اختیار و مسئولیت تعلیم و 
تعلم آینده سازان و انجام فرآیند آموزش رسمى کشور 
در شرایط  چالش هاى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى 
فعلى جامعه و تأکیدات و جنبه هاى معنوى حاکمیت 
نظام جمهورى اســالمى در این عرصه خطیر، زمینه 
ساز تشدید نقش و مسئولیت هاى این نهاد تأثیرگذار 

شده است.
در چنین شرایطى تجمیع فکرها و فرصت ها و ظرفیت 
ها از طریق شــوراهاى آموزش و پــرورش مى تواند 
ســرمایه اى براى کارآمدى و اثرگذارى بیشــتر این 
نهاد بــزرگ و پرمخاطره  باشــد و پرداختن به مقوله 
سیاســتگذارى درحوزه آموزش و مقابله با  آســیب 
هاى اجتماعى متناظر با امور پشتیبانى در این شوراها 

ضرورت دو چندان دارد.
امید است متولیان و دســت اندرکاران این شوراها در 
انجام بهینه مســئولیت هاى اخالقى و قانونى خود و 
فراهم نمودن اوضاع و احوال بهتر در عرصه آموزش 
و پرورش نسل هاى آینده ساز کشور توفیقات بیش از 

پیش داشته باشند.
اسفندیارتاجمیرى
 فرماندارورئیس شوراى آموزش و پرورش 
شهرستان برخوار

آموزش و پرورش همواره به 
عنوان یکى از ارکان و بلکه 
مهمترین رکن توسعه در هر 
جامعه به شمار مى آید. البته 
توسعه در آموزش و پرورش 
صرفًا بــه یک بخــش و یا 
مســئله خاص خالصه نمى 
شــود بلکه به عنوان یک عنصر تأثیرگــذار در کلیه 
زمینه ها از جمله توسعه سیاسى، اجتماعى، اقتصادى، 
فرهنگى و... نقــش محورى و تعییــن کننده دارد. 
بدیهى است این نهاد با اهمیت به عنوان خط مقدم 
جبهه تعلیم و تربیت براى انجام صحیح رسالت خود و 
برخوردارى از حمایت هاى همه جامعه و کلیه بخش 
هاى مســتقر در ان نیازمند مشــارکت مسئوالنه و 
آگاهانه مردم و سایر دســتگاه ها و نهادها و ادارات 
مســتقر در هر جامعه اســت تا بتواند رسالت واقعى 
خود را به نحو مطلوب به ســر منزل مقصود برساند. 
با توجه به تأکیدات اسالم به مشارکت و اهمیت آن 
الزم است بخشى از تحقیقات صورت گرفته از سوى 
مجامع دانشگاهى و ســازمان هاى مرتبط در زمینه 
مشارکت و فرهنگ اســالمى با نظر داشت فرهنگ 
موجود در مناطــق مختلف صورت گیــرد تا ابعاد و 
اهمیت مشارکت در دین اسالم به خوبى روشن گردد. 
سید حسن شفعتى
فرماندار و رئیس شوراى آموزش و 
پرورش شهرستان خوانسار

امــروزه همه به ایــن موضوع 
واقف هستند که زیربناى توسعه 
و پیشــرفت تمامى امور جامعه 
به آموزش و پــرورش مرتبط 
و متکى اســت . براى بهبود و 
توســعه این نهاد مقدس باید 
همــه از  ظرفیت هــاى ملى و 
منطقه اى بهره بگیریم و تمام تالش خود را به کار 
بندیم تا روز به روز به استانداردهاى جهانى نزدیک 

شویم . 
شــوراى آموزش و پــرورش با توجه به ســاختار ، 
ترکیــب و اختیاراتــى کــه دارد ، از ظرفیت هاى 
خوبى اســت که براى کاهــش و حل مســائل و 
مشــکالت آموزش و پرورش باید از آن اســتفاده

 کرد. 
در این راستا آحاد جامعه ،تمامى دستگاه هاى اجرایى 
و نیز خانوادهباید آموزش و پرورش مورد حمایت و 
همکارى قرار دهند . همگان باید بدانند که هر هزینه 
اى که در آموزش و پرورش صورت بگیرد ، در واقع 
نوعى سرمایه گذارى ارزشــمند است که مطمئنًا در 
توسعه و پیشرفت شهرســتان و کشور موثر خواهد

 بود.

على اصغر قاسمیان
 فرماندار و رئیس شوراى آموزش و 
پرورش شهرستان دهاقان

به منظــور تحقق 
مشارکت مردم در 
آموزش و پرورش و 
بهره گیرى از منابع 
و امکانات موجود 
در کشور و در جهت  
ارتقاى کّمى و کیفى 
آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و 
بخش ها، شوراى آموزش و پرورش تشکیل شده 
است. این شوراها با تر کیبى قانونى و مناسب 
به عنوان یکى از مراکز تصمیم گیرى و برنامه 
ریزى در امور آموزش و پرورش مشــغول به 

فعالیت هستند .
بررسى ها نشان مى دهند که شوراهاى آموزش 
و پرورش قادرند زمینه  مشارکت هاى مردمى را 
در برنامه ریزى ها و تصمیم گیرى هاى آموزش 
و پرورش فراهم آورند و بیشــترین اثرات را در 
تحــوالت و دگرگونى هاى آینــده آموزش و 

پرورش به دنبال خواهند داشت .
 ولى با توجه به ظرفیت هاى موجود با شرایط 
مطلوب فاصله داریم لذا به منظور بهبود و توسعه 
مشارکت در آموزش و پرورش باید موارد ذیل را 

مورد توجه قرار داد :
تقویت مشارکت هاى مناسب فعلى با استفاده 

از تجارب کسب شــده، آگاه سازى مدیران در 
خصوص اهمیت مشــارکت مردم و نهادها در 
پیشبرد آموزش و پرورش، به کارگیرى رسانه 
هاى گروهى و فضاهاى مجازى در خصوص 
آگاه سازى مردم و اهمیت نقش مشارکت در 
امور آموزش و پرورش و بــاز نگرى در قوانین 
و مقررات مربوطه در جهت توســعه مشارکت 

همه جانبه.         
حسین ثالثى 
بخشدارو رئیس شوراى آموزش و 
پرورش کوهپایه                                                    

آموزش و پرورش، 
مجموعــه  یــک 
زیربنایــى، مولــد، 
فرهنگساز، سرمایه 
ســاز و خاســتگاه 
توســعه متوازن و 
همه جانبه است به 
همین منظور جهت توسعه همه جانبه مشارکت 
هاى مردمى و سایرنهادها و ارگان ها در آموزش 

و پرورش نظرات ذیل پیشنهاد مى شود:
برنامــه ریــزي صحیــح در جهــت افزایش 
مشــارکت هاى مردمــى و ترغیــب نهادها 

و شــرکت هــا در همــکارى با آمــوزش و
 پرورش.

اطالع رسانی و بسترسازي فرهنگی با مردم در 
جهت آشنا ســاختن آنها با فرهنگ مشارکت و 

همکاري در امور مشارکتی.
افزایش مشارکت انجمن اولیا و مربیان مدارس 

با در نظر گرفتن جایگاه ویژه براي آنان.
پیشــنهاد تدوین آییــن نامه هــاي اجرایی و 
برنامه ریزي از ســوي آمــوزش و پرورش در 
خصوص توســعه همه جانبه مشــارکت هاى 
مردمى و ســایر نهادها و ارگان ها در آموزش

 و پرورش.

تقویت ارتباط بیــن انجمن اولیــا و مربیان با 
انجمن هاي علمی و شوراهاي اسالمى شهر و 

روستا، شهرداري ها و...
تــالش در جهت  اطــالع رســانى و آگاهى 
بخشــى به مــردم از عملکــرد آمــوزش و

 پرورش. 
برنامه ریزى جهت افزایش همکاري و مشارکت 
کارخانجات، مؤسســات دولتــی و صنوف با 

آموزش و پرورش.
راعى 
فرماندار و رئیس شوراى آموزش و 
پرورش خمینى شهر

دیدگاه رؤساى شوراهاى آموزش و پرورش مناطق و شهرستان (فرمانداران_بخشداران)

1: تبلیغ واطالع رسانى  به جامعه مخصوصاً خیرین در اهمیت و ارزش معنوى 
انفاق وخدمت مالى براى مباحث تعلیم وتربیت والگو شدن در این راه. امام 
على علیه السالم فرمود: کسى که کارهاى شایسته اى از خود به یادگار گذارد 
که دیگران از او پیروى کنند، هرگز نمرده است (بلکه زنده وجاوید است). 
2:داشتن یک برنامه وچشم انداز ملموس براى فعالیت هاى مختلف آموزشى 
وتربیتى در مدارس به طورى که خانواده ها اثر آن را در رفتار فرزندان خود 

ببینند این کار باعث ایجاد انگیزه براى جذب کمک هاى مالى به مدارس مى شود.
3:پر رنگ کردن نقش خیرین در مسائل مختلف مدرسه مثًال تشکیل یک هیئت اندیشه ورز از 
خیرین و اولیاى فرهیخته براى فعالیت هاى مختلف مدرســه و برگزارى جلسات ماهانه مدیر 
مدرسه با آنان با مشورت گرفتن از آنان. در این صورت شوق آنان به ارائه کمک هاى  مالى بیشتر 

مى شود.
 4:فعال کردن تعدادى از دانش آموزان به عنوان همیار خّیر براى هر مدرســه با یک ساز وکار 

وتشکیالت تعریف شده اى به منظور  جذب کمک هاى مردمى وخیرین.
علیرضا فرهنگ
امام جمعه بخش باغبادران

دیدگاه ائمه جمعه و عضو شورا
آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد اجتماعى به منظور 
ارضاى نیازهاى جامعه پدید آمده است و مدارس به عنوان 
خط مقدم جبهه تعلیم و تربیت متعلق به این نهاد اجتماعى 
و در خدمت جامعه اســت که براى انجام صحیح رسالت 
خود و برخوردارى از حمایت اجتماع ملزم به برقرارى رابطه 
مؤثر با جامعه مى باشد. در حقیقت آموزش و پرورش ذات 
مشارکت جویانه دارد و بدون مشارکت هاي مردمی به سر 
منزل مقصود  نمی رسد.  در تاریخ آموزش و پرورش اکثر 

کشورها،  بسیاري از مسائل به یاري و مشارکت مردم حل 
شده اســت، لذا براي تحقق هدف هاي مشارکت نه تنها 
ضرورت دارد که مفهوم و راه هاي مشارکت مردم در امور 
آموزش و پرورش بررسی شود بلکه باید به سبب ریشه دار 
بودن آن و وجود تجربه هاي غنی جهانی در این زمینه از 
آنها استفاده شود و توان فرهنگی موجود ایران گواهی بر 
اعالم آمادگی مردم در حل مشکالت اجتماعی- اقتصادي 
دارد و آموزش و پرورش به عنوان یــک نهاد در دیدگاه 

مردم از قداست فرهنگی خاصی برخوردار می باشد و مردم
 عالقه مند هســتند که به علت ماندگار بودن امر تعلیم و 
تربیت و قداست معنوي آن بتوانند در ابعاد مختلف (مادي و 

معنوي) خدماتی را براي خود و خانواده ارائه دهند.
محمدرضا ناظم زاده
مدیر و دبیرشوراى آموزش و پرورش
 شهرستان اصفهان

شوراهاى آموزش و پرورش مى توانند امکانات مختلف 
کشــور را در جهــت رفــع تنگناها و مشــکالت نظام 
آموزشى کشور بسیج کنند و نقش مؤثر خود را در عرصه
 فعالیت هاى آموزشــى و توســعه پایدار تعلیم و تربیت 
کشور آشکار ســاخته و بیشــترین اثرات را در تحوالت 
و دگرگونى هاى آمــوزش و پرورش به دنبال داشــته

 باشند.
 از نظر حقوقى نیز این حق مردم اســت که بر دســتگاه 
ها نظارت داشته باشــند و در خصوص فعالیت هایشان 
نظر بدهند، چون مردم بهترین ســرمایه هــاى خود را 
که فرزندانشــان هســتند به آموزش و پرورش سپرده 
انــد و ایــن شــوراهاى آمــوزش و پرورش هســتند 

که مــى تواننــد نظــرات مــردم را دریابنــد و اعمال
 کنند.

محمد حیدرى مهر آبادى
رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بن رود

دیدگاه رؤساى ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحى استان (دبیران شورا)

راهکارهاى اجرایى در 
همه  توسعه  خصوص 
جانبه مشــارکت هاى 

مردمى و...
تشکیل شــوراهاى آموزش 
وپرورش که نمود بارز وعینى 
مشارکت مسئوالن ومردم در 
کنار یکدیگر ودر راستاى استفاده بهینه از خرد جمعى در جهت 
بهره گیرى بهتراز تمامى منابع مالى وانسانى وبه منظور تحقق 
عدالت آموزشى در تمامى مقاطع تحصیلى وتوسعه همه جانبه 
،مخصوصا در مسائل تعلیم وتعلم که جزو وظایف ذاتى نهاد 
تربیتى کشور یعنى آموزش وپرورش است را ارج نهاده وتالش 
مضاعف همه دست اندرکاران در شناساندن جایگاه و نقش 
شوراهاى آموزش وپرورش در هفته گرامیداشت شوراهاى 
آموزش  و پرورش که مى تواند قدمى بسیار بلند در اجراى سند 
تحول بنیادین آموزش وپرورش محسوب شود که بى شک 
اعتالى جایگاه کّمى وکیفى آن از طرف اعضا آینده اى روشن 
را براى پویندگان راه علم ودانش رقم خواهد زد. مطلوب است 
تمامى اعضاى محترم ضمن اطالع کافى از فلسفه تشکیل 
شورا وشرح وظایف، تالش در به ثمر نشاندن اهداف واالى 
پیش بینى شــده وبهره مندى از اندیشه ناب صاحبنظران، 
اجراى سیاست هاى دولت تدبیر وامید در عرصه تعلیم وتربیت 

را در برنامه هاى آموزش وپرورش سارى وجارى نمایند .
رضا دهاقین
مدیریت و دبیر شوراى آموزش وپرورش
 شهرستان خوانسار

آموزش و پــرورش کلیدى 
اســت که در را به ســوى 
نوسازى جامعه مى گشاید از 
طرفى پیشرفت علوم و فنون 
و نیاز کشــور به توسعه همه 
جانبه، منابع بیشترى را براى 
امر آموزش و پژوهش طلب 
مى کند و این هدف نیازمند تعامل همــه جانبه آموزش و 
پرورش  با سایر نهادها و سازمان ها و ارگان هاى اجتماعى 
و دولتى است زیرا ضرورت مشــارکت مردم در سرنوشت 
اجتماعى و اقتصادى و سیاسى خود و توسعه فرهنگ اجتماعى 
و عطش جوانان براى دانش انــدوزى ایجاب مى کند  که 
با دیدگاهى ویژه از ســوى دولت هــا  و تعاملى چند جانبه 
ازسوى نهادها و ســازمان هاى اجتماعى مهمترین رکن 
توســعه  فرهنگى یک جامعه که همان آموزش و پرورش 
است مورد توجه قرار گیرد بنابراین هرچه میزان همخوانى 
اهداف وبرنامه هاى نهادها وسازمان هاى یک جامعه بیشتر 
باشد ضریب موفقیت و توسعه آن جامعه بیشتر خواهد بود. با 
توجه به  مسائل فوق مى توان به نقش و اهمیت رابطه آموزش 
و پرورش با نهادها ارگان ها و سازمان هایى مانند فرهنگ و 
ارشاد اسالمى، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالى، بهداشت و 
درمان، شهردارى ها و مراکز مذهبى پى برد و به این نتیجه 
رسید که رسیدن  به  توسعه همه جانبه در کشور جز در سایه 

تعامل همدلى و مشارکت امکانپذیر نخواهد بود.
محمود رستگار
مدیر و دبیر شوراى آموزش و پرورش شهرضا

آموزش و پرورش حلقه اتصال و کانون شــکل گیرى و توســعه 
مشارکت در میان همه اجراء یک حکومت محسوب مى شود و فصل 

مشترك میان آحاد ملت و ارکان قدرت مى باشد . 
اگر نگاهى گذرا به روند توسعه و پیشرفت آموزش و پرورش در میان 
کشورهاى دیگر بیاندازیم در مى یابیم که همه دستگاه ها ، ارکان 
تصمیم گیرى خود را مکلف و ملزم به توجه جدى و عمیق به مشکالت 
آموزش و پرورش مى دانند و اساسا" حل آن در اولویت اصلى و رافع 
مشکالت بعد تلقى مى کند. براستى حفظ شأن و جایگاه واالى آموزش و پرورش مشارکت و حضور 

مستمر و مداوم همه مراکز و جامعه هدف در تحقق مطالبات به حق میسر خواهد بود . 
احمد زالى
مدیر آموزش و پرورش  شهرستان بویین میاندشت
دبیر شوراى آموزش و پرورش

قانون تشکیل شوراى آموزش و پرورش داراى ظرفیت قوى 
جهت استفاده از مشارکت نهادهاى مختلف، همیارى مردمى 
و امر مشورت در دستیابى به اهداف آموزش و پرورش است. 
قطعًا جهت اعتالى کیفى نظام تعلیم و تربیت، اعتقاد قلبى 
مسئوالن  و مدیران دستگاه هاى مختلف به امر مشارکت در 
امور مربوط به آموزش و پرورش نیاز اســت که مسیر آن در 
قانون این شورا دیده شده است و اهتمام به آن موجب رشد و 
شکوفایى برنامه هاى آموزش و پرورش خواهد شد و الزم است در خصوص ماده 18 قانون 

شوراها پیگیرى هاى جدى به عمل آید.
آقاى مهدى ابراهیم 
مدیر محترم مدیریت آموزش و پرورش نجف آباد
 و قائم مقام و دبیر محترم شوراى آموزش و پرورش نجف آباد

برنامه هاى آموزش و پرورش منطقه همســو و مبتنى 
بر ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. خیرین 
مدرسه ساز نقش مهمى در نظام تعلیم وتربیت دارند و  
دســتیابى به اهداف نظام آموزش و پرورش را به گونه 
اى مى توان منوط به مشــارکت مردمى دانست. نقش 
پررنگ تر والدین دانش آموزان و به طور کلى مشارکت 
هاى مردمى در فعالیت هاى آموزشى و پرورشى امرى 

ضرورى و اجتناب ناپذیر است.
با توجه به فلســفه حاکــم بر نظام جمهــوري اســالمی ایران که الهــام گرفته 
از مکتــب گران ســنگ اســالم اســت بخــش هــاي مختلــف قانونگذاري 
و اجــرا خــود را ملزم بــه رعایــت اصــول و مبانــی این فلســفه مــی دانند

 به گونه اي که در فصل هفتم قانون اساسی و همچنین بند «ج» ماده 52 قانون برنامه 
چهارم توسعه، بر بهره گیري از مشارکت هاي مردمی و جامعه محلی براي توسعه 
اقتصادي، اجتماعی فرهنگی کشور تأکید و توجه ویژه شده است که از جمله پیامد 
آن تدوین آیین نامه اجرایی مدارس و تأکید آن بر مشــارکت عناصر درون و برون 
مدرسه است. با اعتالى فرهنگ مشارکت در آموزش و پرورش، زمینه براى مشارکت 
همه جانبه در جامعه گسترش مى یابد و تفکر مشارکتى و عادت به مشارکت باید در 
نظام آموزشى ایجاد شــود و پرورش یابد و در جامعه و سازمان ها از آن بهره بردارى 

شود.
سعید صدرى
 رئیس اداره آموزش و پرورش
 منطقه کوهپایه
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دیدگاه رؤساى ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحى استان (دبیران شورا)

شوراهاى آموزش و پرورش تجلى مشارکت 
مردم و مسئولین در امر مقدس تعلیم و تربیت 
است. تشکیل شوراها در راستاى تحقق خرد 
جمعى، مشارکت ونظارت مردم در امر تعلیم و 
تربیت رسمى و عمومى و بهره گیرى از کلیه 
منابع و امکانات در جهت تأســیس، توسعه 
و تجهیز فضاهاى آموزشــى و پرورشــى و 
همچنین تسهیل در فعالیت هاى اجرایى در استان ها و شهرستان 

ها  در چارچوب تعالیم اسالمى است.
در26دى ماه سال 1372مجلس شــوراى اسالمى یکى ازمترقى 
ترین قوانین پــس ازقوانین انقالب اســالمى راباعنوان «قانون 
تشکیل شوراهاى آموزش وپرورش» ازتصویب گذراندتاباعمومى 
کردن مسائل آموزش وپرورش دراستان ها وشهرستان ها اذهان 
مدیران ومسئوالن دولتى وعموم مردم رابااین امرمهم درگیرنموده 
و زمینه حرکت به ســوى عدم تمرکز ومشارکت درتصمیم گیرى 

رادراین بخش مهیا سازد.
باتوجه به فرمایــش مقام معظم رهبرى آمــوزش وپرورش جزو 
بخش هایى اســت که جزباکمک وهمیارى ودلسوزى مردم نمى 

تواند اداره شود.
مجتبى سهرابى

 رئیس اداره و دبیرشوراى آموزش 
و پرورش پیربکران

بى شک آموزش و پرورش در انجام رسالت  عظیم 
خویش وبــه موجب الزامــات و تکالیف مصرح 
در ســند تحول بنیادین نیازمند به بسترسازى و 
هموار نمودن تمامى زمینه هاى مشارکت عموم 
هموطنان باالخص قشرفرهیخته جامعه درکلیه 
عرصه هاى حضور آمــوزش و پرورش درجامعه 
است و از آنجاکه نیل به اهداف عالى نظام آموزشى 
و پرورشى کشور با توجه به حجم وســیع و تنوع برنامه ها و نیاز به منابع مالى 
مستلزم عزم همگانى مشــارکت اســت و ازطرفى به جهت تجارب گذشته 
درخصوص اقبال و اعتماد مردم به حضور در عرصه هایى که خود را سهیم در 
قسمتى از تصمیم  سازى و انجام امور دانسته اند  فلذا متناظر از فهم  عمیق مطالب 
فوق الذکر  و الزم الرعایه بودن آن در امــور جارى آموزش و پرورش ازآنجاکه 
شوراهاى منطقه اى فارغ از هرگونه  پیش داورى ظرفیت بسیار متعالى در جلب 
و جذب مشارکت هاى عموم شهروندان در یک قالب نسبتاً تخصصى بوده و 
همواره  در شهرستان ها به چشم کاهش قسمتى از تمرکز پیچیدن نسخه واحد 
در مرتفع نمودن مشکالت آموزش و پرورش و بومى سازى  نمودن بسیارى از 
امور  قابل تفویض و یافتن راه حل هاى درون منطقه اى نگریسته اند . اینجانب 
به سهم خود شوراهاى آموزش و پرورش  منطقه اى را میدان خدمت بى منت و 
جلب اعتماد و مشارکت عمومى مى دانم و در همین راستا از این ظرفیت به نفع 

اهداف عالى و نظام آموزشى استفاده نموده ام . 
عیدى محمد قمـى
رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه  باغبادران

آموزش و پــرورش و مســائل آن جزو 
الینفک زندگى اجتماعى مردم مى باشد 
و با استفاده از اندیشــه و فکر، راهکارها 
و پیشــنهادات آحاد مــردم، همفکرى و 
هم اندیشــى در همه زمینه ها مى توان 
مشکالت وبحران هاى موجود در نظام 
آموزشــى را رفع کردو شوراى آموزش و 
پرورش در هر شهر و منطقه با اعضایى که در آن به ریاست فرمانداران 
ویابخشداران محترم و ائمه جمعه، شــهردار و شوراى اسالمى شهر 
ومناطق و نمایندگان انجمن و نماینده مدیران مقاطع تحصیلى و دیگر 
اعضا  تشکیل مى شود،مى تواند عالى ترین و بهترین تصمیم گیرى ها 

و نتیجه گیرى ها را داشته باشند. 
قانون تشکیل شوراهاى آموزش و پرورش بهترین قانونى بود که در 
سال 1372 مصوب شد و به تأیید شــوراى نگهبان رسید. لذا انگیزه 
مشارکت هرچه بیشتر مردم و نهادها و ادارات و ارگان ها در امر آموزش 
و پرورش و نظام تعلیم و تربیت باید بیشتر و چشمگیرتر گردد،که این 

انگیزه در شرایط کنونى باید رنگ بیشترى به خود بگیرد. 
در شرایط کنونى باید مســئولین با وحدت و همدلى دست یکدیگر را 
بگیرند و با شفاف سازى و کمک گرفتن از مردم فهیم و ملت شریف 
ایران برتمامى مشکالت ، به خصوص در جامعه بزرگ ومردمى آموزش 

وپرورش فائق آیند. ان شاءا... 
عیسى شفیعى 
مدیر آموزش و پرورش شهر اردستان 

دیدگاه شهرداران شهرها و مناطق استان (عضو شورا)

توســعه همــه جانبــه 
مشــارکت هاى مردمى 
وسایر نهادهاوارگان هادر 

آموزش وپرورش
مشــارکت فرآیندى اســت که 
از مناظر فلســفى ، اجتماعى ، 
مدیریت و روانشناســى داراى پشتوانه هاى قوى 

اعم از نظرى ، عملى و تجربى مى باشد .
و  تعمیــق  گیــرى،  فرا بــراى  چنــد  هــر 
مطلوبیــت «مشــارکت» بــه خصــوص در 
دهه هاى اخیر در کلیه سازمان ها و سطوح مختلف 
جامعه ، حرکت هاى مؤثرى شــده است لیکن در 
آموزش و پرورش تا حد انتظار، خأل و فاصله هایى 
وجود دارد که نیاز به اقدامات مؤثر و مطلوب ترى 

مى باشد.
 انــرژى فکرى و معنــوى نهفتــه در خیل عظیم 
معلمــان و اعتقاد ما به این بــاور، ایجاب مى کند 

که در به کارگیرى و اســتفاده بهینــه از آن ، در 
زیرساخت هاى توسعه ، تا نهادینه شدن مشارکت 
شــوراى آموزش و پرورش برنامه هاى کار آمد و 
اثر بخش با ســطوح باال تدارك و بــه مورد اجرا 
گذاشته شــود . تا زمانى که دولت به سبب ساختار 
متمرکز، ملزم بــه تامین کلیــه اعتبارات جارى و 
عمرانى بخش هاى گوناگــون از جمله آموزش از 
طریق بودجه دولتى مى گردد و ســهم عظیمى از 
این بودجه نیز از طریق فروش نفت کشــور تامین 
مى شود درشرایط و ساختار کامال متمرکز ، انتظار 
مشــارکت و امید به توســعه آن امرى نشدنى و 

دشوار است.
شهردار پیربکران : 
عضو شوراى آموزش و پرورش 
پیربکران

شــوراى آمــوزش و پــرورش از منزلــت و 
ارزش باالیــى برخــوردار اســت و در ایــن 
راســتا نیاز به همــکارى و تعامل بین دســتگاه 
هــاى ذیربط بســیار مشــهود و حایــز اهمیت

است.  
در اثناى فعالیت هاى شــوراى آموزش و پرورش 
بستر  الزم براى فعالیت شــوراها در مدارس باید فراهم شود چراکه 
تربیت آینده سازان و نسل جوان کشور برعهده این قشر است و این امر 
نشان از اهمیت جایگاه شــوراهاى آموزش و پرورش در سطح جامعه

 دارد.
تحقق  مشــارکت مــردم در امر آمــوزش و پــرورش و همچنین 
توسعه عدالت آموزشــى، استفاده از پتانســیل هاى فکرى و معنوى 
شهرســتان از اهداف تشــکیل شــوراهاى آموزش و پرورش بوده 
که بایــد مورد توجــه و تاکیــد مدیران و مســئوالن مربــوط قرار

 بگیرد.
مهندس نادر نجارى 
شهردار محترم چادگان

1ـ  تغییر نگــرش اصولى شــوراهاى آموزش و 
پرورش نســبت به مفهوم توســعه همــه جانبه 

مشارکت هاى مردمى و نهادها.
2ـ  رفع کاســتى ها در زمینه برنامــه ریزى ها و 
بازنگرى برنامه هاى شوراهاى آموزش و پرورش 

با نگاهى نو به موضوع. 
3ـ  برنامه ریزى جهت برقرارى ارتباط مســتمر، کافــى و کارآمد میان 
شــوراهاى آموزش و پرورش و افراد حقیقى تأثیر گذار و نهادها و ارگان 

هاى خصوصى و دولتى. 
4ـ  شناسایى توانمندى ها و استفاده مناسب از توانمندى هاى افراد، نهادها 
و ارگان ها با برگزارى جلسات ویژه هر بار با یک شخص، نهاد و یا تعداد 

محدودى از آنها.
5ـ  دعوت برخورداران اقتصادى هر منطقه در جلسات شوراها و استفاده 
از نظرات ایشان جهت دسترسى به راه حل هاى مؤثرتر در راستاى مرتفع 

نمودن مشکالت  مالى.
6ـ  تشکیل گروه پشتیبان در منطقه، ناحیه، مدیریت و استان که در این 
گروه مى توانند افراد و یا نماینده واحدهاى شخصى و دولتى  با توانمندى 
هاى مختلــف، وضعیت اقتصادى خــوب، روشــنفکران، صاحبنظران 
مشارکت داشته باشند و این مشــارکت آنها نباید صرفًا به جهت افزایش 
بهره ورى مالى از آنان باشــد بلکه با دادن اختیارات بــه آنان در تصمیم 
گیرى ها کوشش شــود بُعد  روانى، اجتماعى و دیگر ارزش هاى انسانى 
درنظرگرفته شــود تا ضمن به رســمیت شــناختن آنان، افراد این گروه 
خود را متعلق به گروه بــزرگ آموزش و پــرورش در تصمیم گیرى ها

 بدانند. 
 احمد رضائیان
 عضو شوراى آموزش و پرورش
 جرقویه علیا

در ســال هاى اخیر نظــام آمــوزش و پرورش 
کشورمان با مشکالت عدیده اى روبه رو بوده است 
و حل این مشکالت یک دغدغه اساسى محسوب

 مى شود.
با وجود مشــکالت فعلى، اداره یک ســازمان یا 
نهاد بزرگى مانند آموزش و پرورش باید مبتنى بر 
تصمیم گیرى هاى مشترك و مشارکت جویانه و البته با حفظ استقالل توام 
با انعطاف پذیرى باشد.دیگر آنکه آموزش و پرورش براى پیشبرد اهداف 
خود نیازمند بهره گیرى از کلیه منابع و امکانات است و شاید شوراها بتوانند 
با اصل تعامل روشى براى استفاده بهینه از امکانات موجود در سازمان هاى 

مختلف را فراهم آورند .
فرایند توســعه چنانچه مبتنى بر مشارکت و شورایى باشــد مى تواند از 
پایدارى نیز بهره مند شــود بنابراین باید به ســمتى برویم که شوراهاى 
آموزش و پرورش به یک عملکرد پارلمانى دســت یابند و میوه اى به نام 

توسعه پایدار را به وجود آورند.
دکتر احمد على شفیعى 
 مسئول مرکز بهداشت
 و عضو شوراى آموزش و پرورش  زواره

از گذشــته تا به امروز واژه آمــوزش و پرورش با 
هــم و در کنار هم دیده شــده اند کــه آموزش را 
مربیــان آموزشــى در مــدارس بــه دوش 
کشــیده انــد و پــرورش را بــه دوش نهــادى 
مشــترك از همــکارى مدرســه و خانــواده 

گذاشته اند.
جهت برنامه ریزى این مهم در قوانین موضوعه آموزش و پرورش نهادى 
را به نام شوراى آموزش و پرورش پیشنهاد داده اند، که با نگاهى به ترکیب 
اعضاى آن اهمیت این شورا به وضوح مشاهده مى گردد و مى توان گفت 
پس از شوراى ادارى هر استان و شهرستانى وزین ترین و مهمترین ترکیب 

اعضا را این شورا دارد. 
و سیاســتگذاران این حوزه دلیل اصلــى آن را اهمیــت نقش آموزش 
در جامعــه و مشــارکت حداکثــرى ســایر نهادهــا و ســازمان هاى 
ذینفــوذ در جامعه بــه ویژه اولیــاى دانش آمــوزان در ایــن امر مهم 

مى دانند.
دکتراسماعیلى
نماینده انجمن اولیا و عضو شوراى آموزش
 و پرورش شهرستان کاشان

  امروزه مفهوم مشــارکت بسیار عام 
تر از گذشته و مشــارکت به معناي 
دست در دست هم گذاشتن براي به 
انجام رســاندن کارهاست. کاري که 
می تواند به صــورت پرداخت وجوه 
مادي، انجام کمک هــاي فکري و 
حتی کارهاي تخصصی تجلی یابد.

آنچه امروزه انجام ومشــارکت را در یک جامعه با معنی می 
سازد اراده ، خواست و باور مردم در انجام آن می باشد و این 
امر زمانی تحقــق می یابد که دو عنصر آگاهی مشــارکت 
و تضمین نحوه مشــارکت به عنوان امري جدي و مستمر 
مورد توجه قرار مــی گیرد لذا در همین راســتا مى توان از 
موارد زیر به عنوان راهکارهاى افزایش مشــارکت اولیا نام 

برد:
 1. حضور همه جانبه اولیــا و مربیان در تصمیم گیري هاي 
آموزشی ، پرورشی و ادارى آموزش و پرورش 2.اطالع رسانی 
دقیق و به موقع درباره وضعیــت تحصیلی و تربیتی دانش 
آموزان و مسائل و مشکالت مدارس در آموزش و پرورش  
3.قدردانی از فعالیت ها و همــکاري هاي صورت گرفته از 
طرف اولیا در مناســبت هاى مختلف 4.استفاده مناسب از 
توانایی هاي تخصصی و مهارتی اولیــا در تمامى زمینه ها 
در آموزش و پرورش 5. اطالع رســانی دقیــق و به موقع 
دربــاره میــزان مشــارکت اولیــا  در آمــوزش و

 پرورش.   
حسین آقابابایى 
نماینده مدیران دوره ابتدایى وعضو شوراى 
آموزش و پرورش برخوار 

مشارکت درامورآموزش وپرورش 
ازروزگاران گذشــته تاکنــون

 به صورت هــاى گوناگون انجام 
شــده ودر هیــچ دوره اى تعطیل 
نشده است درمقابل تداوم واستمرار 
این امرازگذشته نیز الزم ترشده، 
بنابراین آنچه امروز بیش ازهرزمان 
دیگرضــرورت داردبررســى ویژگى هاى مشــارکت 
وآسیب شناسى آن اســت به این سبب شــورا را نباید

مفهوم تازه اى دیــد بلکه باید با دیدى نو نگریســت از 
سویى درشورا مشارکت ارکان تصمیم گیر داخل آموزش 
و پرورش و همــکارى نخبگان جامعه مــى تواند نظام 
آموزش و پــرورش را در تصمیم گیــرى ها وهمچنین 
تنگناهاى آموزشــى با بهــره گیرى از کلیــه امکانات 
ومنابع آمــوزش وپرورش وجامعه و ســوق دادن آن به

 ظرفیت هایى که اولویت آنها را شــورا مشــخص مى 
کندیارى نماید.

ازاین روتکیه برخرد جمعى درشورا باعث رشد وپیشرفت، 
باالرفتن قدرت تصمیم گیرى وبه بیانى راهگشاى امور 

است.
علیرضامرادى
 نماینده مدیران

 متوسطه دوم وعضوشوراى آموزش و 
پرورش
 منطقه جلگه

 شــورا هاى آموزش و پــرورش به منظور 
مشــارکت و نظارت مردم در امر آموزش و 
پرورش و بهره گیرى ازکلیه منابع و امکانات، 
جهت تأسیس، توســعه و تجهیز  فضاهاى 
آموزشى و پرورشى و تسهیل در فعالیت هاى 
اجرایى آموزش و پرورش، شوراهاى آموزش 
و پرورش در استان ها و شهرستان ها بسیار 
مفید مى باشــد. با توجه به تجارب مى توان اذعان داشت که تاثیرات 
قابل توجهى در تصمیم گیریها و حل مسایل و مشکالت نظام آموزش 
و پرورش کشور، شاهد بوده ایم و على رغم سیستم متمرکز مدیریت ، 
اداره امور مربوط به آموزش و پرورش به صورت شورایى توانسته با واقع 
نگرى و انعطاف پذیرى بیشترى نسبت به گذشته همراه باشد و قابلیت 
هاى بالقوه و ظرفیتهاى موجود در جامعه را در خدمت نظام آموزشى قرار 
دهد و با مشارکت ایجاد شده ،  مقابله با مسایل را سرعت و تسهیل بخشد.

پیشنهادات :
وزارت آموزش و پرورش طرحی فراهم کنــد تا تجربه هاي مدیران ، 
معلمان، دانش آموزان ، انجمن ها ، سازمات هاي موفق در مشارکت در 
سراسر کشور به شکل مدون در اختیار تمام مدارس و سازمان هاي ذیربط 
و پژوهش گران قرار گیرد. مستند سازي تجربه هاي موفق مشارکت 
مردمی در امور آموزش و پرورش و بهره گیري از تجربه ها ي مفید ملی 
می تواندعالوه بر آگاه ســازي ، عاملی باشد براي تشویق دیگران، در 
گسترش مشارکت مردمی در امور آموزش و پرورش، براي  این کار می 

توان از تشویق هاى مناسب نیز بهره گرفت.
  ندا سلیمیان

نماینده مدیران و عضو شوراى آموزش و پرورش 
زرین شهر

دیدگاه نماینده مدیران مدارس (عضو شورا)

مهمترین مشکل آموزش و پرورش ،مشکل معیشت معلم 
و وضعیت نیروى انســانى است که متاســفانه هیچگونه 
اقدام اساسى و زیر بنایى تا کنون انجام نگرفته است.گله و 
شکایات بازنشستگان و بى انگیزگى نیروهاى شاغل واقعا 
دردناك است و شــوراهاى آموزش و پرورش در این مورد 

خیلى توانمند و کارگشا نبوده اند.
2-مناطق محروم مانند شهرســتان فریدونشهر نیازمند 

توجه ویژه و جدى اســت که باید با طرح و لوایح درســت 
و تصویب مجلس مشــکالت مناطق محروم مد نظر قرار 
گیرد و منتفى شــود.خیلى از منابع مالى که درشــوراهاى 
آموزش و پرورش به تصویب مى رسد نیازمند وجود افراد 
خیر توانمند و کارخانه هاى فعال و شــهردارى هاى کارا 
از لحاظ مالى مى باشد ولى متاســفانه در مناطق محروم 
به دلیل عــدم وجود چنیــن منابع مالى عمــال مصوبات 

شــورا هم کارایى چندانى نمى تواند داشته باشد و نیازمند 
توجه شــوراى آموزش و پرورش اســتانى در این زمینه

 است.
على علوى نژاد

 مدیرو دبیر آموزش و پرورش 
شهرستان فریدونشهر 

دیدگاه رؤساى شوراهاى اسالمى شهرستان/ بخش( عضو شورا)

دیدگاه رؤساى بهداشت و درمان شهرستان و مناطق(عضو شورا)

دگاه نمایندگان انجمن اولیا و مربیان مدارس (عضو شورا)
دی
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

 به تقوا و پرهیزکارى روى آورید، که رشــته آن اســتوار و 
دستگیره آن محکم و قله بلند آن پناهگاهى مطمئن است. قبل از 
فرا رسیدن مرگ، خود را براى پیش آمدهاى آن آماده سازید، 
پیش از آنکــه مرگ شــما را دریابد آنچه الزمه مالقات اســت 
فراهم آورید، زیــرا مرگ پایان زندگى اســت و هــدف نهایى، 

موال على (ع)قیامت است.

آموزش و پرورش به عنوان نظامى 
اجتماعى  و نهادى سیاسى است که 
بیشترین مسئولیت و ارتباط بین اقشار 
جامعه را در بر مى گیرد.همه به این 
مسئله آگاهى دارندکه نظام آموزش 
و پرورش کشور با مشکالت متعددى 
روبرو مى باشد و حل این مشکالت 
و بر طرف کردن این کاستى ها یکى 
از دغدغه ها و نگرانى هاى جدى دست اندرکاران آموزش و 

پرورش مى باشد.

حضورمسئولین استانى و شهرســتانى در شوراى آموزش و 
پرورش مبین این واقعیت است که مى توان شوراها را در تصمیم 
گیرى هاى منطقه اى یارى رساند.رسیدگى مستمر و کار آمد 
به امور آموزش و پرورش بستگى به نوع نگاه و عملکرد اعضاى  
شوراهاى آموزش و پرورش  دارد.بر اساس همین عملکرد که 
در جامعه آموزش و پرورش مشاهده مى شود ،در حال حاضر این 
شوراها مى توانند بخش عظیمى از کارهاى مربوط به آموزش 
و پرورش را سامان دهند. مهمترین هدفى که از طراحى نظام 
شوراها در آموزش و پرورش وجود دارد ،مسئله جلب و تقویت 
مشارکت هاى مردمى و تامین منابع مالى جدید و رفع تنگناهاى 

موجود در نظام مدیریت متمرکر است.
شــوراى آموزش و پــرورش بــا هماهنگى فرمانــداران 
محتــرم در زمینــه جــذب اعتبــارات منطقــه اى براى 
آموزش و پرورش و با اتخاذ تدابیر با شــهرداران و رؤســاى 
شــوراهاى شهرســتان مى توانند در زمینه رفع مشکالت و 
کاســتى هاى پیش روى آموزش و پرورش قدم هاى ارزنده 

اى بردارند. 
سید هاشم حسینى 
شهردار وعضو شوراى آموزش و پرورش 
فریدون شهر

شوراهاى آموزش و پرورش که طبق 
قانون سال 1372 در سطح استان و 
شهرستان ها تشکیل گردیده است، 
جهــت سیاســت گذارى، تصمیم 
گیرى، ارائه طرح و حل مشــکالت 
در آموزش و پرورش با استفاده از خرد 
جمعى و کمک دستگاه هاى دولتى 

شکل گرفته است. 

ارزش این شوراها در آن است که ساز و کار و قانونمند سازى 
مشارکت هاى مردمى و کمک دستگاه هاى اجرایى را فراهم 
مى ســازد و براى تحقق آن ضمانت اجرایــى الزم را ایجاد 
مى نماید. از این رهگذر؛ اصولى چون تمرکز زدایى، بهره گیرى
 از خرد جمعى و اســتفاده از ظرفیت ها و قابلیت هاى استانى 
و شهرستانى در جهت ارتقاء فعالیت هاى بزرگترین دستگاه 
اجرایى و فرهنگى کشور در کانون توّجهات و تصمیم گیرى ها 
قرار  مى گیرد. آنچه اعضاى این شورا از آن غفلت مى ورزند، 

فرصت و نحوه تعامل دستگاه ها و نهادها با یکدیگر مى باشد. به 
بیانى دیگر باید از ظرفیت شوراى آموزش و پرورش در افزایش 
بهره ورى و هم افزایى دستگاه هاى دولتى در راستاى اهداف و 
برنامه هاى آموزش و پرورش به خوبى و درستى و با برنامه ریزى 

استفاده کرد. 
محمدرضا حکیمیان

عضو شوراى آموزش و پرورش 
شهرستان کاشان

تعلیم وتربیت مسئله بسیارظریف 
وحســاس اســت که بایــد همه 
دســتگاهها ومردم بــه آموزش و 
پرورش در راســتاى تحقق عالیه 
تعلیم وتربیت کمــک نمایند. بنابر 
این افزایش مشارکت و اثربخشى 
همگانى بویژه در میــان اعضاى 

خانواده و تعالى نظام تعلیم و تربیت رسمى عمومى کشور از 
اصلى ترین نقش هاى اعضاى شوراهاى آموزش و پرورش 

مى باشد.
 شوراهاى آموزش و پرورش در تدوین برنامه هاى آموزشى و 
پرورشى نقش اساسى و جایگاه قابل توجهى دارند، اگر نقش 
مشارکت به معناى واقعى و صحیح در جامعه اى محقق شود 
دیگر هیچ قدرتى از قدرتهاى زورگو نمى تواند بر ملتى غلبه 

کند. در ادامه مى توان چنین اظهار نظر نمود که عملکرد این 
شــورا بیانگر تالش، همدلى و وحدت نظر و اندیشه مردم و 
مسئوالن در رفع موانع موجود و تسهیل در امر اجرایى آموزش 

و پرورش مى باشد. 
على رضوانى

نماینده اولیاء درشوراى آموزش وپرورش 
جرقویه سفلى

اهداف همایش شــوراى 
آموزش وپرورش  مناطق 
وشهرســتانها اســتان 

اصفهان
1-وحــدت رویه وهــم افزایى 
درحصــول اهــداف مترتب با 
اولویت هــاى اجرایــى وزارت 
متبوع درتوسعه ى مشارکت ها ى همه جانبه درآموزش 

وپرورش 
2- توجیه وتبییــن اهداف قانون شــوراهاى آموزش 
وپرورش درســطح اســتان وتقویت نظام شــورایى 
درآموزش وپرورش واحیاء وشکوفایى مجدد شوراهاى 
آموزش وپــرورش بــا تاکیــد ات عالى تریــن مقام 

استان 
3- همفکرى و ارائه راهکارهاى تامین منابع درآمدى 
شوراهاى آموزش وپرورش با حضور اعضاى محترم و 
برگزارى نشست تخصصى کارشناسان و صاحبنظران 

این حوزه
5- ارتقاء فعالیت هاى اثربخش در شــوراهاى آموزش 
وپرورش استان درمقایسه با ســایر استان ها و تحکیم 
تفاهم نامه ها شــرح وظایف مندرج در قانون تشکیل 
شــوراى آموزش و پرورش از طریق اعضاى محترم به 
ویژه روســا ى محترم ( فرمانداران و بخشداران و سایر 

اعضاى محترم برون سازمانى) 
6- تفاهم نامه با اعضاى شــوراهاى آموزش وپرورش 
در حصول اهداف وشــاخص هــاى عملکردى مرتبط 
باشوراهاى آموزش وپرورش درشهرستان ها ومناطق 

استان جهت تثبیت و تقویت  فعالیت ها درسال آتى 
7- ابالغ سیاســت ها و راهبردهاى حوزه هاى اجرایى 
کالن در حوزه وزارت و اســتان به مســئولین ارشــد 
شهرستان ها ومناطق و ارتباط با گسترده ترین دستگاه 

متولى تعلیم وتربیت. 
ضرورت همایش شــوراى آموزش وپــرورش  مناطق 

وشهرستانها
1- باعنایــت بــه منویــات مقــام معظــم رهبرى 
دردیداربافرهنگیــان و تاکیدات مکررایشــان درقبال 
همکارى ســایرارگانها ونهادها با آمــوزش وپرورش، 
القاء این بینش وتفکر راهگشاى اهداف تعلیم وتربیت 

خواهدبود. 
2- نظربه اینکــه یکــى ازاولویت ها، سیاســت هاو 
برنامه هــاى  مقام عالــى وزارت جناب آقــاى دکتر 
بطحایــى  توســعه ى مشــارکت هــاى مردمى  مى 
باشــد، تبیین دســت اندرکاران شــوراهاى آموزش 
وپــرورش درحصول این سیاســت راهگشــا خواهد

بود.
3- در ادامه نشست و همایش برگزارشده قبلى اعضاى 
شوراى آموزش وپرورش مناطق وشهرستان ها دراستان 
، و نتایج استخراج شــده از ابراز دیدگاهها و نظرسنجى 
صورت گرفته درهمایش هاى سنوات قبل که این امر 
را باعث تقویت عملکرد و هم افزایى وهماهنگى برنامه 
هاى وراهبردهاى اجرایى شوراهاى آموزش وپرورش 
تلقى نموده بودند. برگزارى همایش درســال جارى در 

حصول اهداف مورد نظر موثر تشخیص داده شد. 
4- قریب با اتفــاق اعضا و مســئولین ارشــد متولى 
شــوراهاى آموزش وپــرورش جدید و نیــاز به تبیین 
وتوجیه رویکردها واهداف مربوطه مى باشند، تا حرکتى 
درراستاى  تقویت مجدد شــوراهاى آموزش وپرورش 

به وجود آید.

اسماعیل احمدى  
کارشناس مسئول شوراهاى آموزش و 
پرورش استان اصفهان و دبیرهمایش

برخى ازاقدامات هفته ى گرامى داشت شوراهاى آموزش وپرورش درسال 96
تشــکیل کمیته برنامه ریزى اموراجرایى هفته ى گرامى داشت 

شوراى آموزش وپرورش 96/10/15 
تشکیل جلسه شوراى آموزش وپرورش استان در هفته ى شوراها 

 96/10/27
ابالغ شیوه نامه ى برگزارى فعالیت هاى شوراى آموزش وپرورش 

به مناطق ونواحى استان 
تهیه پوستر، بروشور وروزشمار هفته ى شوراى آموزش وپرورش 

تشکیل جلسه شوراى آموزش وپرورش استان جهت برنامه ریزى 
فعالیتها 96/9/19

نشست خبرى مدیرکل محترم ودبیرشوراى آموزش وپرورش استان 
بااصحاب رسانه ومطبوعات  درهفته شوراها

پیش بینى برنامه ى تلویزیونــى گفتگوى هفته باحضورمدیرکل 
محترم (دبیرشورا) درهفته مذکور

نصب بنر تبلیغاتى واطالع رسانى درمیادین شهر
پیش بینى سخنرانى پیش ازخطبه هاى نمازجمعه 22 /10 /96

رییس محترم اداره مشارکت هاى مردمى بارسانه ها ومطبوعات 
مصاحبه کارشناس مسئول شوراهاى آموزش وپرورش استان 

زیرنویس تلویزیونى درخصوص اهداف شورا ومشارکت درطول 
هفته

صدورپیام استاندارمحترم جناب آقاى مهرعلیزاده ( رییس محترم  

شورا)
تدوین مطالب و ویژه نامه به مناسبت هفته ى شوراهاى آموزش 

وپرورش وتبیین اهداف مترتب با قانون مذکور
تشکیل کارگروه ها وکمیته هاى ستادى استان دردبیرخانه ى شورا 

جهت هماهنگى اموروفعالیت هاى این هفته 
برگزارى همایش بزرگ اعضاى شــوراهاى آمــوزش وپرورش 

شهرستانها ومناطق 25 /10 /96
شایان ذکراست در راستاى برنامه هاى مذکور شهرستان ها ومناطق 
نیز درهفته ى شــوراهاى آموزش وپرورش باتشکیل کمیته ى 
شهرستانى برنامه هاى متناظر ى  ویژه منطقه / آموزشگاه خواهند 

داشت.
برخى ازفعالیت هاى شوراهاى آموزش وپرورش مناطق ونواحى 
استان به مناسبت هفته ى گرامیداشت شوراهاى آموزش وپرورش:

حضور فعال اعضاى محترم به صورت فردى وگروهى درمدارس 
وسخنرانى درجمع جلسات دبیران  ودانش آموزان

برگزارى مسابقات کتابخوانى ، مقاله نویسى ،انشانویسى ورزشى ، 
فرهنگى وهنرى و.... ویژه منطقه ومدارس منتخب

برگزارى همایش وجلسات هم اندیشى براى تبیین نقش واهمیت 
شورا ومشارکت

 استفاده از ظرفیت صداوسیما براى معرفى وتشریح عملکرددرقالب 

میزگرد، مصاحبه وگفتگو
استفاده از رسانه هاى محلى براى تبلیغ عملکردشورا

برگزارى جلسات شوراى ادارى واختصاص بخشى ازموضوع جلسه 
به امرشورا 

نصب پالکارد وبنر درمعابرعمومى وساختمان هاى ادارى ومدارس
 دعوت ازافرادشاخص علمى ، مذهبى براى سخنرانى

حضورروسا ودبیران محترم شورادر سخنرانى پیش ازخطبه هاجمعه 
22 و 29 دى ماه96

تقدیر از شوراهاى اسالمى شهر، روستا ، دهیاران ، روساى دستگاه 
هاى دولتــى ، نهادهاى حمایتى و... کــه درجهت تحقق  اهداف 
آموزش وپرورش درعرصه هاى مختلف  نقش آفرینى قابل توجهى 

راداشته اند.
برگزارى همایش ، جلسات توجیهى ودوره هاى آموزشى همکاران 
ومدیران جهت تبیین اهداف قانون شوراهاى آموزش وپرورش ، 

توسعه مشارکت ونظام شورایى 
تهیه جزوه ، بروشور و پوستر وبولتن خبرى ازفعالیت ها

اختصاص بخشى اززمان جلســات ادارات شهرستان / منطقه به 
موضوع شورا

برگزارى گردهمایى مشــترك مدیر/ رییــس  آموزش وپرورش 
باسایرنهادها

عنوانتاریخروز
شوراي آموزش و پرورش، مدرسه، مسئولیت اجتماعی96/10/24یکشنبه
شوراي آموزش و پرورش، مدرسه، مشارکت همگانی96/10/25دوشنبه
شوراي آموزش و پرورش، مدرسه، مهارت آموزي، اقتصاد مقاومتی96/10/26سه شنبه
شوراي آموزش و پرورش، مدرسه، بسط عدالت آموزشی96/10/27چهارشنبه
شوراي آموزش و پرورش، مدرسه، کانون یادگیري محله96/10/28پنج شنبه
شوراي آموزش و پرورش، مدرسه، سبک زندگی اسالمی و ایرانی96/10/29جمعه
شوراي آموزش و پرورش، مدرسه، ارتقاء کیفیت برنامه هاي آموزشی و پرورشی96/10/30شنبه

روزشمار هفته ى شوراهاى آموزش وپرورش سال96

نقش شــوراى آموزش و پرورش در اوج گیرى و صالبت نظام آموزشى و پرورشى 
بسیار پررنگ و بى بدیل مى باشد. آنچه قانونگذار در اهداف شورا به عنوان خط مشى 
قرار داده گره هاى فراوانى از مشکالت متعدد سخت افزارى و نرم افزارى آموزش و 
پرورش رامى تواند  بگشاید. لذا با توجه به برگزارى متعدد جلسات و حضور اینجانب در 
تعداد باالیى از جلسات نکات ذیل به عنوان نقد و راهکار را جهت استحضار به اطالع 

مى رسانم.
اصلى ترین مشــکل در سیســتم آموزش و پــرورش فقر مفرط در حــوزه مالى و 
منابع ســرمایه اى مى باشــد که علــى رغم وجــود راهکارهایــى قانونى جهت 
اســتحصال منابعى چنــد از ارگان هــا و نهادهاى مختلــف از مجله شــهردارى ها وجــود برخى عدم 
شــفافیت ها و مخفى کارى ها یا ضعــف هاى قانونــى باعث گردیده نظــر اصلى قانون گــذار در ذیل 
این قانــون اجرا نگردید و عدد بســیار ناچیزى نســبت به درآمدهــاى مطروحه از طــرف ادارات در نظر 
گرفته شــود على ایحال الزم است جهت شــفاف ســازى شــهردارى ها با ارائه تفریغ بودجه به شوراى 
آموزش و پــرورش و همچنین تغییر قانون اختصاصى درآمدهاى شــهردارى و ســایر ادارات زمینه ارتقاء 
مالى ادارات آمــوزش و پرورش و نهایتٌا رشــد آمــوزش و تربیت  در بیــن جوامع دانش آمــوزى فراهم

 گردد.
نگاه شخصى ، قومى ، محلى ، شــهرى و روســتایى باعث گردید بعضٌا در برخى جلسات نکات و انتقاداتى 
مطرح گردید. کــه کامــٌال دور ازجایگاه و روح شــورا در جهت حل مشــکالت آمــوزش و پرورش مى 
باشــد که متأســفانه آســیب هاى فراوانى را برجاى مى گذارد و به نظــر این تصمیم با برکــزارى دوره 
هاى آموزشى و توجیه اعضا نســبت به نقش و جایگاه شــوراها مى تواند کمک شــایانى به تقویت شورا 
و آمادگى جهت ارائــه ایده ها تفکــرات مثبت در نهایــت بالندگى آمــوزش و پرورش را در پى داشــته 

باشد.
با توجه به برخى تصمیمات در شــورا که تصویب و اجراى آن به رهنمود ، مشــاوره و نظر مساعد مسئولین 
خارج از شهرستان ( اســتاندارى ، اداره کل آموزش و پرورش ) نیازمند مى باشد بسیارپسندیده مى باشد که 
استانداران و مدیران محترم ادارات کل با حضور خود یا نمایندگان عالى آن مقام عالوه بر اهمیت بخشى به 
شوراهاى شهرستان نسبت به تصمیم ســازى بهینه در ارتباط با مسائل نواحى یارى رسان و مددکار ایشان

 باشند. 
در پایان الزم مى دانم از کلیه عزیزان که براى پیشرفت علم ودانش در این سرزمین گام برمى دارند تقدیر 

وتشکر نمایم 
حمیدرضا رمضانپور
 معاونت پرورشى وعضو شوراى آموزش وپرورش
 شهرستان خوانسار

نقش مشــارکت هاى فعال مردمى و ســایر ارگان حاکمیت در پیشــبرد سند تحول 
آموزش و پروش از یک ســو واز ســوى دیگر نقش آموزش و پرورش به عنوان متولى 
امر آموزش در برقرارى ارتباط موثر به منظور توســعه مشــارکت هــا بى بدیل خواهد

 بود.
توســعه ســازمانهاى مردم نهاد و افرایش اختیارات انجمن اولیا مدارس نیز به عنوان 
رکنى در جهت افزایش مشارکت فعال جامعه قلمداد مى شود. از سویى دیگر میتوان با 
استفاده از نظرات مدیران و معلمان پیشکســوت جامعه را به سوى پویایى و نقش فعال 
در مشارکت همه جانبه ســوق داد. توجه به امر مشارکت در ســایه نگاه ویژه به مفهوم 
توسعه پایدار از مواردى اســت که نگاه مدیران و ســایر نهاد هاى دولتى و غیر دولتى را به امر آموزش و 
پرورش ســوق میدهد، با اصالح قانون هاى مالیاتى و بانکى در جهت اختصاص ارزش افزوده و بخشى از 
سود بانک ها  و از سوى دیگر لزوم فراهم سازى بستر هاى آموزشــى توسط وزارت مسکن و انبوه سازان 
بخش اعظمى از چالش هاى این نهاد خدمتگذار را مرتفع کرد. امید است با نگاه آینده محور و نقش فعال 
مدیران و افراد تاثیرگذار در سطح جامعه، زمینه رشد بیش از پیش مشارکت فعال در امر تعلیم و تعلم صورت

 پذیرد.
الهام داورى دولت آبادى 
 عضو شوراى آموزش و پرورش
 شهرستان برخوار

شوراهاي آموزش وپرورش جایگاه 
بلندي اســت که بهترین فکرها از 
همه بخشهاي مهم و اثر گذار یک 
شهر ومنطقه از دانشــگاه تا حوزه و 
از نهادهاي سیاستگذاري تا اجرایی 
و بخش سالمت از نمایندگان اولیاء 
مربیان تا نماینــده مدیران مدارس 
با همفکــري متخصصین آموزش 

وپرورش گردهم آورده و مشکالت فراروي این سیستم مهم و 
حیاتی کشور را چاره اندیشی کرده و دستگاه تعلیم وتربیت را در 
پیشبرد اهداف متعالی خویش یاري کرده چرا که بنا به فرموده 
مقام معظم رهبري مد ظله العالی « برجسته ترین وبهترین 

فکرها بایدبنشینندوبراى آموزش وپرورش طراحى کنند. » 
یکی از مهمترین اهداف قانون تشکیل شوراهاي آموزش 
وپرورش تغییر در شیوه مدیریت  آموزش وپرورش است بدین 
معنا که وقتی سخن از عدم تمرکز در یک سازمان به میان می 

آید به تبع آن واگذاري بخشی از اختیارات از مدیریت فوقانی 
(مرکز) به مدیریت میانی در ذهن متبــادر می گردد . بااین 
رویکرد تصمیم گیریها در پاره اي از موارد با توجه به تفویض 
اختیار توســط مدیران میانی انجام می گیرد و در واقع نوع 

مدیریت نسبت به قبل دستخوش تغییر گردد .
حسن محبى 
رییس اداره مشارکت هاى مردمى آموزش و 
پرورش استان اصفهان

دیدگاه اعضاى شوراهاى آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان اصفهان

شوراى آموزش و پرورش استان اصفهان در ارزیابى
 عملکرد شوراهاى آموزش و پرورش کشور رتبه اول 

را کسب  نموده است


