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تخلف مالى در 
«دانشگاه آزاد اصفهان» 

نداریم

دریاى خزر در حال 
تبخیر شدن است!

در توسعه پایدار 
همه مسائل باید 

یکپارچه دیده شوند

رقابت 2 دوست براى 
گردن گرفتن قتل یک جوان!

پرداخت یارانه 
تا پایان سال در ابهام

11

عوارض جراحى بینى 
عروسکى را جدى بگیریم

جزئیات حمله به 
روحانى کاروان اصفهان در مکه

پاك کن؛ پاك کن؛ 1515 هزارتومان! هزارتومان!
بره ُکشان خارجى  ها در آغاز سال تحصیلى ایرانبره ُکشان خارجى  ها در آغاز سال تحصیلى ایران

3

جهان نما

واکنش 
وزیر ارتباطات 
به یک شایعه

2

بازى «نهنگ آبى» که این روزها در میان نوجوانان 
کشورهایى مانند روسیه و فرانسه موجب 

رفتارهاى خطرناکى ازجمله خودکشى 
نیز شده، تهدیدى براى نوجوانان در 

فضاى مجازى به شمار مى رود و به گفته 
کارشناسان باید خانواده ها را با 

عواقب آن آشنا  کرد.
برخى گمانه زنى مى کنند که 

شاید چالش اینترنتى...

دادستان کل کشور در تشریح آخرین 
جزئیات پرونده حادثه واژگونى اتوبوس 
حامل  دانش آموزان هرمزگانى گفت: 

عوامل مقصر را در جلسه مشترك دعوت 
خواهیم کرد . حجت االسالم و المسلمین 

منتظرى در گفتگو با میزان ضمن 
ابراز همدردى با خانواده 

جانباختگان حادثه واژگونى 
اتوبوس...

3

بررسى ابعاد 
واژگونى اتوبوس 
دانش آموزان

زننده گل دوم سوریه به ایران با صحبت هایى که 
در جشن ملى فوتبال سوریه انجام داد به چهره اى 
جنجالى در رسانه هاى عربستانى تبدیل شد.

«عمر السوما» مهاجم شماره 9 سوریه که در مصاف 
با ایران در دقیقه 2+90 توانست گل تساوى و صعود 
معجزه وار این تیم به پلى آف جام جهانى را به ثمر 
برساند تا در هفت بازى مقابل ایرانى ها رکورد 
جالب هفت گل زده را به ثبت برساند، در جشن صعود 
سوریه به پلى آف صحبت هایى انجام داد که چندان به 
مذاق رسانه هاى سعودى خوش نیامد. ستاره یکى دو 
سال گذشته باشگاه االهلى که...

نمایشگاه ایفـا نمایشگاه ایفـا 20172017 ؛  ؛ 
 آنچه گذشت  آنچه گذشت 

قصه جنجالى 
بازگشت «السوما»   

12

آگهى شرکت در مناقصه عمومى دو مرحله اى

روابط عمومى شرکت صنایع الکترو اپتیک صاایرانروابط عمومى شرکت صنایع الکترو اپتیک صاایران

نوبت اول

شرکت صنایع الکترو اپتیک صاایران در نظر دارد دو مناقصه خود را به شرح 1- خرید 

مواد اولیه غذاى روزانه 2- انجام خدمات طبخ و توزیع غذاى روزانه خود را به صورت 

دو مناقصه جداگانه از طریق مناقصه عمومى دو مرحله اى به پیمانکار واجد شرایط 

واگذار نماید. از متقاضیان محترم دعوت مى شود جهت خرید اسناد مناقصه از تاریخ 

انتشار این آگهى حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 96/6/25 و از ساعت 8 الى 16 به 

نشانى: اصفهان- خ کاوه- جنب خ استاد فالطورى مراجعه نمایند. 

تلفن تماس: 34922651- 031 و 34922652- 031

آگهى مزایده عمومى نوبت دوم

روابط عمومى سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهرروابط عمومى سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهر

چاپ اول

سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 4620/ش مورخ 
95/12/28 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد اجازه بهره بردارى از سالن ژیمناستیک مجموعه 
ورزشى تختى واقع در شاهین شهر- بلوار شهید بهشتى (مخابرات)- فرعى 11 شرقى را با رعایت 
قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومى به مدت سه سال به اشخاص حقیقى یا حقوقى واگذار نماید.
افراد حقیقى و حقوقى مى توانند براى دریافت شــرایط تا روز سه شنبه مورخ به 96/06/28 امور 
قراردادهاى سازمان مراجعه و حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 96/06/29 نسبت به تحویل پیشنهاد 
خود به دبیرخانه سازمان واقع در شاهین شهر- میدان فاطمیه ساختمان نگارستان شهردارى- طبقه 

چهارم اقدام نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت farhangi.sha ahinshahr.com  مراجعه فرمایید.
www.Venushotelesfahan.com

Email:venushotelesfahan@gmail.com

(قاسمى)09130005742 - 32213262

استخر و سوناى هتل ونوس آماده عقد 
قرارداد با ســازمان ها و ادارات جهت 
اجاره سانس هاى خصوصى مى باشد
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آیت ا... هاشمى شــاهرودى، نایب رئیس مجلس خبرگان 
رهبرى در پى کشتار مســلمانان در میانمار بیانیه اى صادر 

کرد. در بخشى از این بیانیه آمده است:
«خبرهاى تکان دهنده و موحشى که روزهاى اخیر از کشتار 
وسیع و وحشیانه مسلمانان مظلوم میانمار در سکوت مرگبار 
مدعیان حقوق انســان و مدافعان سینه چاك آزادى عقیده 
و بیان به گوش جهانیان مى رســد و جهان اسالم را عزادار 
و انسانیت را ســرافکنده کرده است عالوه بر آنکه هر قلب 
سلیمى را و هر فطرت پاکى را مى آزارد و جریحه دار مى نماید 
پیام واضح و شفاف دیگرى را به گوش همگان مى رساند و 
آن اینکه ادعاى مزّورانه دفاع از حقوق بشر و آزادى همچون 

سایر شعارهاى بزك شده استکبار جهانى، تنها ابزارى براى 
توسعه مداخالت سیاسى و فرهنگى و تغییر وضعیت کشورها 
به خصوص کشورهاى اسالمى در راستاى تأمین امنیت رژیم 
سفاك و کودك کش اسرائیل و به تاراج بردن منابع و منافع 

امت اسالم و کشورهاى مستقل جهان است.»
در ادامه بیانیه آمده: «علماى اسالم را به بیدارگرى توده ها 
نسبت به توطئه هاى شیطانى استکبارجهانى و دولت هاى 
اســالمى را به تالش مجدانه در راستاى توقف این جنایت 
غیر انسانى و احقاق حقوق مردم مظلوم میانمار و امت بزرگ 
اسالمى را به حفظ انسجام و اتحاد و یکدلى در برابر دشمنان 

قسم خورده اسالم دعوت مى کنم.»

سخنگوى نیروى انتظامى گفت: نیروى انتظامى ضمن 
اظهار تأسف و تأثر از جان سپردن دو شهروند در بانه طى 
روزهاى گذشــته، موضوع فوق هیچ ارتباطى به بحث 
کولبرى و مناطق و معابر مشــخص شــده براى تردد 

کولبران نداشته است.
ســردار ســعید منتظر المهدى گفت: هفتــه پیش در 
نیمه هاى شب و دردل تاریکى، مرزبانان هنگ مرزى 
شهرســتان بانه متوجه ورود افرادى از مناطق ممنوع و 
نقاط قرمز امنیتى مرز به داخل کشــور مى شوند که با 
اخطار و هشدارهاى پى در پى و تیراندازى هوایى سعى 

بر جلوگیرى از استمرار تردد غیر قانونى آنان مى کنند.

وى افزود: در سایه بى توجهى آنان؛ با توجه به حساسیت 
منطقه و ســوابق تهدیدات امنیتى گذشــته به جهت 
پیشگیرى از هر نوع پیشامد ضد امنیتى؛ ناگزیر مبادرت 
به تیراندازى نموده که تعدادى از آنان متوارى مى شوند 
و متأسفانه دو نفر جان خودشان را از دست مى دهند و 
در بررسى هاى بعدى مشــخص مى شود این دونفر از 
شهروندان همان منطقه و حامل محموله مواد محترقه

 بودند.
وى گفت: اساسًا فلســفه وجودى مرزبانان هر کشورى 
حراست و صیانت و پاســدارى از سرحدات مرزهاى آن 

کشور است.

دعوت آیت ا... شاهرودى براى 
کمک به توقف جنایات میانمار

توضیحات پلیس درباره 
فوت 2 شهروند بانه اى

هرچه دولتمردان و دیگر مســئوالن کشورمان تمایل 
بیشترى براى حضور در توییتر از خود نشان مى دهند و 
توییتر جایگاه قدرتمندترى در جهان و ایران پیدا مى کند، 
این ســئوال پررنگ تر مى شــود که چرا براى بازگشت 
قدرت ایرانیان در این شــبکه منحصر به فرد اجتماعى 

اقدامى صورت نمى گیرد؟
حشمت ا... فالحت پیشه عضو کمیســیون امنیت ملى 
مجلس شوراى اسالمى با انتقاد از سیاست فیلتر کردن 
شــبکه هاى اجتماعى در کشور، خواســتار رفع فیلتر از 
شبکه توییتر شده و با تأکید بر اینکه در عصر اطالعات، 

برخى از منابع ماننــد توییتر، مرجع مهمــى براى اخذ 
اطالعات محسوب مى شوند، مى گوید: «باید بپذیریم ما 
کشورى هستیم که در چنین عصرى زندگى مى کنیم و 
در حال حاضر نیز بى ارتباط با دنیا نیستیم، بنابراین باید 
کارى کنیم که از عصر تکنولوژى هاى نوین اطالعاتى 
دور نمانیم. بایــد تصمیم بگیریم در برابــر معنا و لزوم 
کاربرد در جمهورى اســالمى چه روشــى را در پیش 
بگیریم. در عصر اطالعات بازیگــر اصلى فرد در مقابل 
دســتگاه دیجتال اســت به طورى که افراد با در دست 
داشتن موبایل و ابزارهاى هوشمند با دنیا ارتباط برقرار

 مى کنند.»
او در ادامه مى گوید: «باید بپذیریم که در چنین عصرى 
با فیلتر کردن نمى توان مانع از نفوذ افراد به شبکه ها شد. 
توییتر نیز بخشــى از این فضاى زندگى امروزه است که 
نمى توان با فیلتر کردن، منع استفاده عمومى از آن را در 
پیش گرفت. باید سیاســتى اتخاذ شود که افراد در حوزه 
فرهنگى و سیاسى همتراز با دنیاى بین الملل فعال باشند 
و بتوانند به راحتى نقد و انتقادات خود را مطرح کرده و به 

جاى تخریب و تندروى، به عنوان یک مبلغ براى کشور 
خود عمل کند.»

یحیى کمالى پور، عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضائى 
مجلس هم با تأکید بر اقتضائــات و ضروریات روز دنیا 
مى گوید: «در دنیاى در حال پیشرفت امروزى نمى توان با 
یکسرى از اهرم هاى قدیمى نظیر فیلترینگ کار را پیش 
برد، بلکه الزمه دنیاى مدرن استفاده از ادوات جدید و به 
روز اســت که با پویایى علم سازگار باشد و فیلترینگ نه 
تنها چاره کار نیست بلکه به بروز مشکالت بیشتر دامن 

مى زند.»
کارن خانلرى، عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس نیز مى گوید: «مى بایســت بــه فضاى مجازى 
به عنوان یک فرصت مناســب نگاه کرد و با رویکردى 
مثبت از فضاهاى مجازى کــم خطرتر همانند توییتر به 
صورت سیستماتیک در تقابل با نیروهایى که علیه کشور 
هجمه هاى سیاســى و عقیدتى وارد مى کنند، استفاده 
کرده و به این شیوه ضدحمله متناسبى را متوجه دشمنان 

ساخت.» 

مدیر کل آژانس بین المللى انــرژى اتمى گفت که ایران به 
موجب توافق هســته اى در معرض شدیدترین بازرسى ها 

قرار دارد.
«یوکیا آمانــو»، مدیر کل آژانــس بین المللى انرژى اتمى 
نظارت هاى تحت برجام را «دســتاوردى آشــکار» براى 
راستى آزمایى هسته اى خواند و گفت که ایران در حال حاضر 

تحت شدیدترین نظام راستى آزمایى قرار دارد.
وى در اظهاراتى در «کنفرانــس راهبردى بِِلِد» گفت: «دو 
سال پیش آژانس نقشــى مهم در حاصل شدن این توافق 

بین المللى درباره برنامه هسته اى ایران بازى کرد.»
آمانو اضافه کــرد: «آژانس اکنون در حال راســتى آزمایى 
تعهدات هسته اى ایران و نظارت بر آن است و به عنوان چشم 

و گوش جامعه بین المللى عمل مى کند.»
مدیر کل آژانس تصریح کرد: «برجام، دستاوردى آشکار براى 
راستى آزمایى هسته اى است. ایران در معرض شدیدترین 
نظام راســتى آزمایى قرار دارد. بازرســان ما هر 24 ساعت 
هر روز هفته در حال انجام نظارت هســتند. ما با استفاده از 

دوربین هاى دائمى و سایر تجهیزات بر تأسیسات هسته اى 
ایران نظارت مى کنیم.»

آمانــو ادامــه داد: «ایــران محدودیت هاى زیــادى را در 
برنامه هســته اى خود پذیرفت و این برنامه در حال حاضر 
کوچک تر از آن چیزى است که قبًال بود. آژانس دسترسى 

خود به سایت ها و اطالع رسانى ها را افزایش داده است.»
اظهارات آمانو در شــرایطى مطرح شــده کــه لفاظى ها، 
کارشکنى ها و سیاست هاى غیرســازنده دولت آمریکا در 
اجراى این توافق به نگرانى هایى در جامعه بین المللى درباره 

سرنوشت آن منجر شده است. 
«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا از زمان ورود به کاخ 
سفید، بارها از توافق هســته اى ایران به عنوان «بدترین 
توافق» یاد کرده و خواستار خروج آمریکا از آن شده است. 
برخى گزارش ها حاکى است وى گروهى از معتمدانش در 
کاخ ســفید را مأمور زمینه چینى براى گردآورى شواهدى 
درباره اعالم عــدم پایبنــدى ایران به توافق هســته اى 

کرده است. 

بازى «نهنگ آبــى» که این روزها در میــان نوجوانان 
کشــورهایى مانند روسیه و فرانســه موجب رفتارهاى 
خطرناکى ازجمله خودکشى نیز شــده، تهدیدى براى 
نوجوانــان در فضاى مجازى به شــمار مــى رود و به 
گفته کارشناســان باید خانواده ها را با عواقب آن آشــنا

 کرد.
برخى گمانه زنى مى کنند که شــاید چالــش اینترنتى 
«نهنگ آبى» که نوجوانان را  به خودکشــى تشــویق 
مى کند، وارد ایران هم شــده باشــد اما وزیر ارتباطات 
کشورمان در پیج اینستاگرام خود با انتشار مطلبى در این 
باره تأکید کرده که این بازى از بسیارى از فروشگاه هاى 
نرم افزار حذف شده و به طریق معمول از ایران هم قابل 

دسترسى نیست.
آذرى جهرمى در همین حال گفت: انتقال مفاهیم در قالب 

زبان بازى تأثیرگذارى بیشترى دارد و در میان بازى هاى 
مفید گاهى اندیشه هاى شیطانى نیز به یک بازى تبدیل 
مى شود و «نهنگ آبى» یکى از این بازى هاست. در این 
میان براى صیانت از جوانان مهمترین وظیفه را در کنار 
حاکمیت، خانواده ها برعهده دارند و رســانه هاى رسمى 
و اجتماعى براى اطالع رســانى خوب عمل کردند. باید 
مراقبت کنیم کار رسانه اى دغدغه ایجاد کند و نه ترس، 
ترس ناشى از بى اطالعى اســت و وظیفه رسانه دقیقًا 

اطالع رسانى است. 
بر اســاس آنچه این روزها در برخــى صفحات فضاى 
مجازى دست به دست مى شود در این چالش از مخاطبان 
خواسته مى شود تا به مدت 50 روز کارهاى روزانه اى که 
از آنها خواسته شده انجام دهند که این فعالیت ها شامل 
خودزنى، حک شکل و شماره با چاقو بر ساعد، تماشاى 

فیلم هاى وحشت آور، حاضر شدن در اماکن، سازه ها و 
بلندى هاى خطرناك براى گرفتن عکس سلفى و بیدار 
شدن در ساعات نامعمول است و در پایان پنجاهمین روز 
از نوجوانى که «بازى» را شروع کرده، خواسته مى شود 

تا خودکشى کند.
این چالش در ســال 2013 در روســیه با «F57» آغاز 
شــد. «F57» نام یکى از گروه هاى مرگ در شــبکه 
اجتماعى Vkontakte» روسیه است. «فیلیپ بودیکین»، 
دانشجوى سابق روانشناسى نیز ادعا مى کرد این بازى را 
ایجاد کرده است. او اعالم کرد هدف از اختراع این بازى 
این است تا با کشاندن افراد به سمت خودکشى، جامعه 
را از افرادى که به نظرش ارزشــى ندارند پاك کند. واژه 
«نهنگ آبى» هم از خودکشــى دسته جمعى نهنگ ها 

گرفته شده است.

 جماران| «عبدالبــارى عطوان»، نویســنده و 
تحلیلگر مشهور عرب و  ســردبیر روزنامه فرامنطقه اى 
«رأى الیوم» در ســرمقاله این روزنامه نوشت: «عادل 
الجبیر»، وزیر خارجه عربســتان ســعودى پس از روزه 
طوالنى ســکوت و غیبت از صفحه هاى تلویزیونى که 
باعث افزایش گمانه زنى ها و شایعه ها درباره برکنارى 
یا استعفایش شد سخنانى تند و غیرمنتظره به زبان آورد.

عطوان نوشت: مسئله قابل توجه در سخنان الجبیر که 
آنها را در لندن پایتخت انگلیس پس از دیدارش با «ترزا 
مى»، نخست وزیر انگلیس به زبان آورد تکذیب هر گونه 
نزدیک شدن عربستان با ایران است. وى اظهارات ایران 
درباره نزدیکى دو کشور را تمسخر آمیز توصیف کرد(!) و 
این کشور را به بى ثبات کردن منطقه با حمایت از حزب 
ا... و دیگر گروه هایى که وى مدعى شــد تروریســتى 

هستند اما نام آنها را نبرد، متهم کرد.
سردبیر روزنامه رأى الیوم در ادامه نوشت: ایران مدیریت 
خوب موسم حج امسال توسط عربستان را مورد تمجید 
قرار داد و به رخ ندادن هر گونه مشکلى براى حجاج به 
دلیل این مدیریت خوب اشــاره کرد؛ سخنانى که باید 
براى تشویق نزدیکى مناسب باشد؛ نزدیکى اى که پس 
از احوالپرسى گرم آقاى الجبیر و «محمد جواد ظریف»، 
وزیر امور خارجه ایران در استانبول آغاز شد و با تسهیالت 
بى سابقه که دولت عربستان به حجاج ایرانى ارائه کرد و 
به بیشتر خواسته هاى دولت ایران اگر نگوییم همه آنها 
جامعه عمل پوشــاند، ادامه یافت. این نزدیکى در روابط 
با دادن ویزا توسط دو کشــور به هیئت هاى دیپلماتیک 
طرفین یعنى هیئت عربستانى براى ســفر به تهران و 
بازدید از ســفارت این کشــور که به آتش کشیده شد و 
هیئت ایرانى براى بازدید از سفارت این کشور در ریاض 
شاهد پیشرفت شد؛ امرى که گمانه زنى ها درباره نزدیک 

بودن بازگشایى سفارتخانه هاى دو کشور تقویت کرد.
عطوان در ادامه این سرمقاله نوشت: پرسشى که در اینجا 
با قدرت خودش را مطرح مى کند درباره دالیل این تغییر 

ناگهانى در موضع عربستانى سعودى درباره نزدیکى به 
ایران و بازگرداندن روابط میان دو دشــمن سرسخت به 
نقطه صفر اســت یعنى به مرحله تنش و تبادل اتهام ها 
و آن هم در باالترین سطح آن به ویژه توسط عربستان 

سعودى است.
نویسنده معروف عرب همچنین نوشت: واقعیت این است 
که هیچ پاسخ شفافى به این پرسش و پرسش هایى که 
از آن منشعب مى شود، نداریم لیکن چیزى که از طریق 

منابع ما به دست آمده که در درستى و صداقت آنها شکى 
نداریم این است که به یکى از خبرنگاران ما اطالع دادند 
که یادداشتى توسط دولت عربستان به همه رسانه هاى 
عربستانى فرستاده شده و از آنها خواسته است که حمالت 

رسانه اى علیه ایران را متوقف کنند.
این نویســنده معروف عرب در ادامه نوشت: البد اتفاق 
غیرمنتظره اى افتاده که منجر به توقف این نزدیکى شده 
است مگر آنکه این نزدیکى موقتى بوده است و مربوط 

به تالش عربستان براى جلوگیرى از وقوع مشکالتى در 
موسم حج بوده است و با پایان موسم حج نیز و بازگشت 
حجاج در سالمت و امنیت به کشورهایشان غرض از این 
نزدیکى نیز به پایان رسیده اســت ولى ما با وجود اینکه 
این احتمال را بعید نمى دانیم، بر این باوریم که عنصرى 
آمریکایى وجوددارد و پاى آمریکا در وسط است و چه بسا 
عنصرى تعیین کننده به وجود آمده اســت و نمود آن در 
سخنان جدید «دونالد ترامپ» و مسئوالنى در دولتش 

بوده است که مدعى هستند ایران حامى اصلى تروریسم 
و بى ثباتى در منطقه است که باعث شد دولت عربستان 
که هم پیمان قوى آمریکا و دولت کنونى اش است آن را 

مورد توجه قرار دهد.
عطوان نوشت: بازگشت تنش در روابط عربستان با ایران 
پس از مدت کوتاهى آرامش چه بســا بر چندین پرونده 
مانند پرونده هاى سوریه و یمن تأثیر بگذارد و بعید نیست 
که بر پرونده بحران با قطر نیز تأثیر بگذارد. احتمال هاى 
چندى در این زمنیه وجود دارد که بارزترین آنها دامن زدن 
به این بحران ها و جنگ هاى آنها به نحوى از انحاء است.

شجریان، هرز رفته است
حجت االسالم والمسلمین سید احمد     انتخاب |
علم الهدى، نماینده ولى فقیه در خراسان رضوى در دیدار 
اعضاى کانون مداحان و بسیج مداحان مشهد مقدس 
گفت: یکى از مصادیق هرزرفتن استعدادها به علت عدم 
نظام مندى، آقاى شجریان است که در سنین نوجوانى به 
فعالیت هاى قرآنى و مذهبى اشتغال داشت اما در نهایت 
از این مسیر خارج شد؛ اگر استعدادها را در مسیر نوکرى 
امام  حسین(ع) قرار ندهیم تبدیل به ابزار کفر مى شوند و 

اسباب فساد جوانان را فراهم خواهد کرد.

6  استاندار غیربومى
عبدالحمید خدرى، نماینده بوشهر    نامه نیوز|
در مجلس مى گوید: طبق اطالع ما گزینه هاى مورد نظر 
براى تصدى امور استاندارى ها در دولت دوازدهم بیش 
از دولت یازدهم از نظر سیاسى به دولت نزدیک هستند. 

به گفته نماینده بوشهر نظر وزارت کشور این است که 
شش استان ازجمله استان هاى بوشهر، فارس، هرمزگان 

و گیالن، استاندار غیربومى منصوب کند. 

داد «یاسر هاشمى» درآمد 
یاســر هاشــمى با بیان اینکه اخبار    تابناك |
نگران کننده اى از تغییرات دانشــگاه آزاد اســالمى به 
گوش مى رسد، تأکید کرد: با شخم زدن مدیران، ریشه 
عوض نمى شود. فرزند رئیس فقید هیئت مؤسس و امناى 
دانشگاه آزاد اسالمى ادامه داد: دوران تغییرات اتوبوسى 
در فضاى علمى کشور گذشته است و حذف مدیران و 

اساتید باسابقه چیزى جز خسران در پى نخواهد داشت.

وعده فتح مکه 
  تابناك | حســام نــواب صفــوى در صفحه 
اینستاگرام خود با اشتراگ گذاشتن تصویرى از مراسم حج 
نوشت: «برادران و خواهران مسلمانم؛ فتح مکه نزدیک 
است. شش ســال پیش، آخرین بارى که با کعبه وداع 
کردم، آرزو کردم مرتبه بعد که به اینجا قدم مى گذارم، 
رژیم سفاك و کودك کش ســعودى نباشد. به زودى با 
ارتش قدرتمند امپراتورى ایران مکه را فتح خواهیم کرد. 

برادران و خواهران مسلمانم؛ فتح مکه نزدیک است.»

روحانى به دانشگاه مى رود
رئیس دانشگاه تهران از برگزارى    آفتاب نیوز |
مراسم آغاز سال تحصیلى جدید با حضور رئیس جمهور در 
این دانشگاه خبر داد. محمود نیلى احمد آبادى تأکید کرد:  
زمان دقیق حضور رئیس جمهور در این برنامه مشخص 
نیســت اما با توجه به حضور دکتر روحانى در سازمان 
ملل، قطعًا این مراسم در مقایسه با سال هاى گذشته با 
تغییراتى رخ خواهد داد، با این حال این مراســم قبل از 

15مهر برگزار مى شود.

پاداش عجیب و غریب
 رویداد| تیم فوتبال عربستان بعد از دو دوره غیبت 
توانست خود را به جام جهانى روســیه برساند. همین 
موفقیت تاریخى باعث شــد تا وزیر ورزش عربستان 
اعالم کند به هر یک از بازیکنان و اعضاى کادر فنى این 
کشور پنج میلیون ریال عربستان (حدوداً  چهارمیلیارد 
و 400میلیون تومان) پاداش مى دهد. این بزرگ ترین 
پاداش تاریخ ورزش عربستان است که به ورزشکاران 

این کشور داده شده است.

چگونه سفیر شویم
   خبر آنالین | محمــد جــواد ظریــف،  وزیر 
امورخارجه درباره شرایط سفیر شدن گفت: وزارت خارجه 
داراى یک نظام سلسله مراتبى مانند ارتش است. شما 
براى اینکه سفیرى ببینید که با خصوصیاتى که موردنظر 
من است سفیر شود، از زمان ورود او از مرحله کارشناسى 
به وزارت خارجه باید حداقل 18 سال صبر کنید، چراکه 
زودتر از آن نمى تواند به ســفارت برسد. در صورتى که 
نابغه دهر باشد و بخواهد خیلى خوب پیشرفت کند، 18 
سال دیگر سفیر مى شود. بنابراین اگر ما حتى امروز یک 
برنامه ریزى کنیم، باید در یک بازه زمانى طوالنى اثرات 

آن را مالحظه کنیم.

دالیل تغییر ناگهانى سیاست عربستان در زمینه بهبود روابطش با ایرانتوئیتر

چرا عادل الجبیر نزدیک شدن ریاض و تهران را تکذیب کرد؟

نمایندگان مجلس مى گویند «توییتر» باید رفع فیلتر شود
با اهرم  قدیمى فیلترینگ کارى پیش نمى رود

آمانو: 
ایران در معرض شدیدترین بازرسى ها قرار دارد

واکنش وزیر ارتباطات به یک شایعه

«نهنگ آبى» به ایران رسیده است؟

وزیر امور خارجه فرانســه اعالم کرد کشورش از موضع 
«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریــکا در مخالفت با 

برجام نگران است. 
«ژان ایوز لو دریان»  در سخنانى در دانشگاهى در پاریس 
ضمن اعالم حمایت مجدد فرانســه از برجام گفت: این 
توافق در جهت هدف عدم اشاعه سالح هاى هسته اى 
به دست آمده اســت. وى افزود: این توافق که دو سال 
پیش به دست آمد ایران را از دستیابى به سالح هسته اى 

بازداشته است و ما باید این دستاورد را حفظ کنیم.
وزیر امور خارجه فرانسه در ادامه با ابراز نگرانى از موضع 
دولت ترامپ در قبال برجام گفــت: من از موضع دونالد 
ترامپ در زیر ســئوال بردن برجــام در این برهه زمانى 
نگران هســتم. اگر این توافق زیر ســئوال برود آنگاه 
صداهایى در ایران بلند خواهد شد که خواهان دستیابى 
این کشور به بمب هسته اى هستند. ما در جهان بسیار 

خطرناکى زندگى مى کنیم.
در روزهاى گذشته و همزمان با اظهارات «نیکى هیلى»، 
سفیر آمریکا در ســازمان ملل درباره احتمال عدم تأیید 
پایبندى ایران به برجام از سوى رئیس جمهور آمریکا در 
یک ماه آتى، نگرانى هاى مجامع اروپایى درباره احتمال 

بر هم خوردن برجام افزایش یافته است. 
هم اکنون شــکاف مواضع آشــکارى بین دولت هاى 
اروپایى و دولت جدید آمریکا در مورد برجام مشــاهده 

مى شود.

وزیر خارجه فرانسه: 
از موضع ترامپ در مورد برجام نگرانم

 پرسشى که در 
اینجا با قدرت 

خودش را مطرح 
مى کند درباره 

دالیل این تغییر 
ناگهانى در موضع 
عربستان سعودى 
درباره نزدیکى به 

ایران و بازگرداندن 
روابط میان دو 

دشمن سرسخت به 
نقطه صفر است
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معاون گردشــگرى کشــور گفت: برندهاى معروف دنیا 
جاذبه هاى گردشــگرى ایران را  تبلیغ کنند و در مقابل در 
دنیا به مصرف کنندگان کاالى ایــن برندها فرش ایرانى، 
صنایع دستى و ســفر جایزه مى دهیم. محمد محب خدایى 
به نقش توازن در تورهاى ورودى به کشــور اشــاره کرد و 
اظهار داشــت: اســتان ها و جاذبه هاى مختلف کشور باید 
به گردشــگران به خوبى معرفى شــود و اینطور نباشد که 
گردشــگران خارجى فقط اصفهان را بشناســند بلکه باید 
به عنوان مثال جاذبه هاى بى نظیرى مانند مردان نمکى در 

زنجان نیز به گردشگران خارجى معرفى شود. 
وى در ادامه تصریح کرد: براى توسعه گردشگرى و حضور 

هرچه بهتر در عرصه هاى بین المللى کارهاى مهمى را در 
دست اقدام داریم که به عنوان مثال تدوین تقویم گردشگرى 
بر اساس شمســى، قمرى و میالدى، اســتفاده از ظرفیت 
هنرمندان در نمایشگاه ها، ورود اسپانســرهاى بزرگ و... 
بخشى از برنامه هایى اســت که باید اجرایى کرد. خدایى 
افزود: بخش خصوصى باید دستش باز باشد و براى همین ما 
در سازمان میراث فرهنگى تولید کننده فکر هستیم و اجراى 

برنامه ها با بخش خصوصى است.
معاون گردشگرى کشــور خاطرنشــان کرد: باید بتوانیم 
یک موج در گردشگرى ایجاد کنیم. وظیفه ما دستیابى به 

20میلیون گردشگر خارجى است.

دادستان کل کشور در تشریح آخرین جزئیات پرونده حادثه 
واژگونى اتوبوس حامل دانــش آموزان هرمزگانى گفت: 

عوامل مقصر را در جلسه مشترك دعوت خواهیم کرد .
حجت االسالم و المسلمین منتظرى در گفتگو با میزان 
ضمن ابراز همدردى با خانواده جانباختگان حادثه واژگونى 
اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانى از بررســى ابعاد 
این موضوع در دادستانى کل کشــور خبرداد و گفت: در 
اولین فرصت، وزرایى را که در این مسئله مرتبط هستند 
به یک جلسه مشترك دعوت کرده و ابعاد قضیه را بررسى 

خواهیم کرد. 
وى با اشاره به گزارش دادســتان مرکز استان هرمزگان 

در این رابطه تشــریح کرد: همچنین عواملى که در این 
جریان مقصر بودند را دراین جلسه مشترك مورد بررسى 

قرار خواهیم داد .
حجت االسالم والمسلمین منتظرى اظهار داشت: مهم 
این است که بتوانیم یکسرى تصمیمات را در معیت وزارى 
مربوطه اتخاذ کنیم که درآینده شاهد این حوادث ناگوار 
نباشیم، هر از چندگاهى شاهد هســتیم در اثر بعضى از 
کوتاهى ها قصور یا تقصیراتى بخش هاى مختلف دارند 
و این حادثه اتوبوس ها متأســفانه موجب نگرانى است و 
باید تالش کنیم زمینه ها را با حضــور وزراى مربوطه و 

دستگاه هاى ذیربط برطرف کنیم .

بررسى ابعاد واژگونى 
اتوبوس دانش آموزان

گردشگران فقط نباید
 اصفهان را بشناسند

گازوئیل در نوشابه؟!
رئیس اداره نظارت بر مواد غذایى و آشـامیدنى با منشأ 
گیاهى سـازمان غذا و دارو، گازدار کردن نوشـابه ها با 
سـوخت هاى فسـیلى مثل گازوئیل را کذب دانسـت. 
نسـترن محمدى گفت: بـا توجه به ضوابـط و مقررات 
سـازمان غذا و دارو، تمامى واحدهاى تولید کننده مواد 
غذایى حاوى گاز دى اکسید موظف به استفاده از آن و 

البته با ویژگى هاى خوراکى هستند.

شیوع موادمخدر در زنان جوان
فاطمه عباسى، مشاور رئیس سازمان بهزیستى کشور 
در امور زنان و خانواده گفته شـیوع مصرف مواد مخدر 
توسط زنان در گروه سنى جوان به شیوع مصرف مردان 
نزدیک تر شده که این نشان دهنده شیوع بیشتر مصرف 

در زنان جوان است.

ثبت ملى مکتب پیانو
«مکتب پیانـوى کالسـیک ایرانـى»، با تـالش یک 
مدرس دانشگاه در فهرسـت میراث ناملموس ملى به 
ثبت رسید تا توجه به این میراث 140 ساله در حد ایجاد 
یک رشته مستقل موسیقى در دانشگاه ها افزایش پیدا 
کند. پویان آزاده، مدرس دانشـگاه هنر تهران در سـال 
1391 هم با تهیه  پرونده  «شیوه نت نویسى مرتضى خان 
محجوبى» این میراث را در فهرست میراث ناملموس 

ملى  ثبت کرد.

فقط هم ماکارونى نباشد! 
مهدى پاکدل، یک تولیدکننده اسباب بازى هاى فکرى 
گفت: بهتر است به جاى اینکه در برنامه هاى کودك و 
آموزشى، ماکارونى را براى اسپانسرهاى قدرتمند تبلیغ 
کنند، کمى تبلیغات فرهنگى هم انجام دهند زیرا با انجام 

این کار براى آینده سرمایه گذارى مى کنند.

درخشش معماران ایرانى  
پروژه  «بیمارسـتان پارس رشـت» با طراحى شـاهین 
حیدرى و لیدا الماسـیان در مسـابقه  «جامعه  معماران 
آمریکا» برنده اعالم شد. این مسابقه را هر ساله جامعه 
معماران آمریکا برگزار مى کند و مراسـم امسال در 28 
مهرماه سـال جارى در نیویـورك اتفاق خواهـد افتاد. 
در این مسابقه، معماران ثبت شده  آمریکا حضور دارند 
که کارهاشـان را در هر جـاى دنیا که کار کرده باشـند 
به این مسـابقه ارسـال مى کنند.پیش از این نیز، از این 
پروژه  درمانى در مسابقه  معمار سال 95 تقدیر شده بود. 
همچنین، هم اکنون نیز بیمارسـتان پارس رشت، جزو 

فینالیست هاى فستیوال جهانى معمارى است.

رشد چشمگیر خودکشى
تابناك نوشت: نمودار نرخ اقدام به خودکشى در سه دهه 
گذشته در ایران نشان مى دهد که نرخ اقدام به خودکشى 
از دهه60 تا دهه70 رشد چشمگیر و بى سابقه اى داشته 
است. این نرخ از دهه70 تا اوایل دهه80 روند صعودى 
را پیموده است، اما از اواسط دهه80، در یک سیر نزولى 
کاهش یافته تا باالخره در دهه90 به نرخ ثابتى مى رسد. 
براسـاس اعالم مسـئوالن، اسـتان ایالم صدرنشـین 
نرخ خودکشى در کشور اسـت که آمار آن چیزى حدود 
71نفر در هر صد هزار نفر جمعیت و بیش از 16برابر نرخ 
کشورى است. همچنین نرخ خودکشى در استان هاى 

لرستان و کرمانشاه هم مطلوب نیست.

حمله به 
فرمانده یگان محیط زیست 

فرمانده یگان محیط زیست خوزستان مورد حمله سه 
نفر ناشناس قرار گرفت. حسن آقا شیر محمدى در مسیر 
بازگشت از سوى خودرویى شخصى که سه نفر سرنشین 
داشت مورد تعقیب قرار گرفت و در یک مکان خلوت با 
جلوگیرى از عبور خودرو، از پشت سر مورد حمله با چوب 
وکابل قرار گرفت و پـس از این حمله توسـط مردم به 
بیمارسـتان گلسـتان منتقل شد. ماه گذشـته هم یک 
محیط بان توسط افراد ناشناس و با سالح جنگى مورد 
اصابت سـه گلوله قرار گرفت و از ناحیه صورت،کتف و 

پا آسیب دید.

چرك نویس

سخنگوى سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه در 
حال حاضر ضرورتى براى تعویض شناسنامه وجود ندارد 
گفت: تنها کارت هاى ملى که قبل از سال 89 صادر شده 
است باید تا پایان امسال به کارت هوشمند تبدیل شوند 

زیرا از سال 97 دیگر فاقد اعتبار هستند.
سیف ا... ابوترابى در پاسخ به این پرسش که برخى دفاتر 
پیشخوان دولت، مراجعین براى تعویض کارت ملى را ابتدا 
ملزم به تعویض شناسنامه مى کنند، افزود: هیچ الزامى 
براى تعویض شناسنامه وجود ندارد مگر اینکه شناسنامه 
مستعمل و یا نیاز به تغییرات داشته باشد. اگر برخى دفاتر 
پیشخوان چنین پیشنهادى مى دهند صرفًا براى کسب 
درآمد بیشتر اســت وگرنه ما هیچگونه فراخوانى براى 

تعویض شناسنامه نداده ایم.
وى تعویــض کارت ملى را ضرورى دانســت و گفت: با 
هوشمند شدن کارت هاى ملى دفترخانه هاى ثبت اسناد 
تمامى معامالت خود را از طریق این کارت انجام خواهند 

داد و دیگر نیازى به ارائه مدارك بیشــتر نیست. در واقع 
کارت هاى هوشــمند این قابلیــت را دارند که بر خالف 
کارت هاى ملى، اطالعات به صورت خودکار در کوتاه ترین 

زمان ممکن از طریق ساماندهى الکترونیک احراز  شود.
ابوترابى در خصوص حذف شناســنامه نیز اظهارداشت: 
یکى از شرایط رأى دادن در انتخابات داشتن شناسنامه 
اســت چنانچه در قانون انتخابــات اصالحاتى در این 
زمینه صورت گیرد آن وقت شــاید دولت بــه این فکر 
بیافتد که کارت ملى را جایگزین شناسنامه کند. درحال 
حاضر فقط به عنوان یک ایده مطرح است براى رسیدن 
به مرحلــه عمل نیاز بــه اصالح قانــون ونظر مجلس 

است.
وى در پاسخ به این پرسش که در صورت حذف شناسنامه 
اطالعاتى مانند ازدواج و طالق که در صفحات داخلى آن 
درج شده است چگونه قابل دسترسى خواهد بود، افزود: 
براى حذف شناسنامه ها نیاز به تکمیل پایگاه هاى سببى 

و نسبى اســت . پس از تکمیل این پایگاه ها در هرجایى 
که نیاز به دریافت اطالعات درخصوص ازدواج وطالق و 
تعداد فرزند باشد مى توان از طریق تراشه هایى که بر روى 
کارت ملى نصب شده به اطالعات پایگاه سببى ونسبى 
دسترسى یافت . درواقع این اطالعات از طریق این پایگاه 

قابل استعالم است.
وى به مثالى در این زمینه اشاره کرد و گفت: فرض کنیم 
که زوجى براى اقامت در هتلى اقدام مى کنند مسلماً براى 
این کار نیاز به مدرکى دارند تا ازدواجشان را ثابت کنند . با 
تشکیل پایگاه هاى سببى و نسبى کارمند هتل از طریق 
تراشه روى کارت مى تواند اطالعات مورد نظر خود را از 

این پایگاه دریافت کند.
سخنگوى سازمان ثبت و احوال با اشاره به اینکه حذف 
شناسنامه به سازوکار جدیدى نیاز دارد افزود: تا این ساز 
 وکار فراهم نباشــد هیچ اقدامى در این زمینه نمى تواند 

صورت گیرد.

بنابر تحقیق تازه دانشمندان آمریکایى، از سال 1996 تا 
2015 ساالنه حدود 7 سانتیمتر و در مجموع 1/5 متر از 
سطح آب خزر کاسته شده است. در حال حاضر، سطح 
فعلى آب خزر تنها یک متر از پایین ترین میزان ثبت شده 

که در اواخر دهه 1970 میالدى بوده باالتر است.
تبخیر روزافــزون دریاى خزر ناشــى از افزایش دماى 
جهانى است. بر طبق داده هاى این مطالعه، در دو دوره 
مورد مطالعه در این تحقیق یعنى ســال هاى 1979 تا 
1995 و 1996 تا 2015، میانگین افزایش دما در سطح 
دریاچه در حدود یک درجه سلسیوس بوده است. به گفته 
نویسندگان این مقاله، این افزایش دما احتماًال ناشى از 

تغییرات اقلیمى است.
این تحقیق تازه در مجلــه انجمن ژئوفیزیک آمریکا به 
چاپ رسیده است و نویسندگان مقاله مى گویند به نظر 
مى رسد تبخیر ناشى از گرم شدن هوا دلیل اصلى کاهش 
سطح آب بوده و این کاهش احتماًال با گرم تر شدن زمین 

بیشتر هم خواهد شد.
«کالرك ویلســون» ژئوفیزیکدان در آستین و یکى از 
نویسندگان مقاله مذکور مى گوید: «از دیدگاه ما به عنوان 
متخصص ژئوفیزیک، این دریاچه جاى جالبى است زیرا 
مى توان میزان کلــى آب آن را اندازه گیرى کرد. عامل 
کنترل کننده سطح آب دریاچه که باعث مى شود سطح 
آن در آینده باال یا پایین برود، تبخیر است که تقریبًا به 

طور کامل متأثر از دماى هواست.»
دریاى خزر که بین اروپا و آســیا قرار دارد با مســاحت 
371 هزار کیلومتر مربع، تقریبًا به اندازه ایالت مونتاناى 
آمریکاست. در چند صد سال اخیر، سطح آب این دریاچه 
دســتخوش نوســانات زیادى بوده اما مطالعات قبلى 
نتواستند علت اصلى تغییرات سطح آب را مشخص کنند.
پنج کشــور، دریاى خزر را احاطه کرده اند و این دریا از 
منابع طبیعى سرشــار و حیات وحش متنوعى برخوردار 
است. در این دریا همچنین منابع نفت و گاز وجود دارد 
و خزر یکى از منابع مهم ماهیگیرى براى کشــورهاى 

همجوار این دریا به شمار مى رود.
این تحقیــق تازه زمانى آغاز شــد که «ویلســون» و 

«جیانلى چن»، نویســنده اصلى این مقالــه، از مرکز 
تحقیقات فضایى در دانشگاه تگزاس در آستین به همراه 
دیگر محققان، از دریاى خزر براى ســنجش داده هاى 
ماهواره هاى دوقلوى GRACE که مأموریتش در سال 

2002 آغاز شده بود، استفاده کردند. 
ویلسون مى گوید: «به محض اینکه ارزیابى خود را آغاز 
کردیــم، جیانلى چن گفت این همه تغییرات ناشــى از 
چیست؟ همین امر ما را واداشت که به دنبال پاسخ این 
پرسش برویم که دلیل این تغییرات چند مترى در سطح 
آب خزر چیست. این دریاچه جاى جالبى است و مدت ها 

بر روى آن مطالعه انجام شــده است اما دلیل این امر تا 
پیش از این، روشن نشده بود.»

محققان ســه عامل مؤثر بر ســطح آب خزر را بررسى 
کردند: آب ورودى از رودخانه ها، بارندگى و تبخیر. آنها 
اطالعات مربوط به تغییرات سطح آب که از ماهواره ها 
گرفته شــده بود، آمــار بارندگى و میــزان آب ورودى 
رودخانه ها به خــزر را از روى مدل هــاى آب و هوایى 
بررسى کردند. محققان ســپس این امر را که هر یک 
از ایــن عوامل، طى ســال هاى 1979 تــا 2015، چه 
میزان بر تغییرات ســطح آب خزر تأثیر داشته بررسى 

کردند.
آنها دریافتند که سطح آب خزر طى سال هاى 1979 تا 
1995 در حدود 12 ســانتیمتر افزایش داشته است. اما 
در سال 1996 سطح آب شــروع به افت کرد و تا سال 
2015، ساالنه 7 سانتیمتر کاهش یافت. طبق آمارهاى 
ثبت شده، از 1996 تا 2015 ســطح آب خزر 1/5 متر 

کاهش پیدا کرد.
تبخیر به نیمى از این کاهش سطح آب کمک کرده در 
حالى که تأثیرات ترکیبى کاهش بارندگى و آب ورودى 
رودخانه ها عامل نیمى دیگر از کاهش ســطح آب خزر 

اســت. طبق این مطالعه، میزان تبخیر مشاهده شده با 
افزایش دماى سطحى و دیگر فاکتورهاى آب و هوایى 

مثل رطوبت سطحى و باد مرتبط است.
سطح آب دریاى خزر 29 متر پایین تر از میانگین خود در 
اواخر دهه 1970 و پیش از آنکه در سال 1978 سطح آب 
دوباره باال بیاید، رسیده اســت. نتایج این مطالعه نشان 
مى دهد اگر میزان تبخیر کنونى ادامه پیدا کند، ممکن 
اســت دریاچه دوباره به رکورد تاریخى کمترین میزان 

آب خود برسد.
ویلسون مى گوید تبخیر، بیشــترین تأثیر را در بخش 
شمالى خزر خواهد داشت زیرا بیشتر نواحى آن منطقه 
کمتر از 5 متر عمق دارد. بر اساس این مطالعه جدید، اگر 
روند کاهش ساالنه 7 سانتیمتر به طور پیوسته ادامه پیدا 
کند، در حدود 75 سال به طول خواهد انجامید تا بخش 

شمالى خزر از بین برود.
دریاى خزر مأمن گونه هاى جانــورى منحصر به فرد 
و باستانى اســت که از دوران مزوزوئیک، یعنى حدود 
300 میلیون سال قبل که این دریاچه بخشى از اقیانوس 
تتیس بوده باقى مانده اند. گرچه بیشــتر این گونه ها در 
بخش هاى جنوبى و مرکزى خزر زندگى مى کنند برخى 
از آنها از جمله 90 درصد از ماهیان خاویارى، از مناطق 
کم عمق شــمالى براى تخم ریزى اســتفاده مى کنند. 
بنابر نوشته نویســندگان این مقاله، کاهش سطح آب 
همچنین بر خلیج «کارا بغاز گل» در قســمت شــرقى 
دریاچه تأثیر مى گذارد که کمتــر از 5 متر عمق دارد و 
یکى از بزرگ  ترین منابع طبیعى نمک جهان را در خود 

جاى داده است.
ویلســون مى گویــد: «گام بعدى این خواهــد بود که 
مدل هــاى آب و هوایــى را دنبــال کنیم یــا برخى 
پیش بینى ها از دماى آینده را مد نظر قرار دهیم تا بتوانیم 
تصورى از سناریوهاى ممکن براى دریاى خزر داشته 
باشیم. مى توانید تصور کنید اگر پیوسته سطح آب دریا 
کاسته شود، منجر به چند متر کاهش سطح آب مى شود 
که این امر منجر به کاهش چشمگیر اندازه این دریاچه 

خواهد شد.»

جزئیات تحقیقات جدید دانشمندان آمریکایى 

دریاى خزر در حال تبخیر شدن است!

آخرین روزهاى شــهریور ماه همواره با حــال و هواى 
آماده شدن براى مدارس همراه بوده و مغازه هاى پر زرق 
و برق لوازم التحریر در سطح شهرها شلوغ مى شوند.  از 
یک سو تولیدات داخلى متنوع تر شــده و از سوى دیگر 
واردات این لوازم از کشورهاى مختلف به ویژه کشورهاى 
شرق آسیا مانند چین در سال هاى گذشته افزایش قابل 
توجهى یافته اســت. یکى از پرسش هاى مطرح شده در 
مورد بازار لوازم التحریر این است که خرید یک مجموعه 
لوازم التحریر براى یک دانش آموز در حال حاضر به طور 
متوسط چقدر هزینه خواهد داشــت و حداقل و حداکثر 
قیمت هاى لوازم التحریر این روزها در بازار چقدر است.  
انواع لوازم التحریر بســته به کیفیت، طرح، مدل و برند، 
قیمت هاى بسیار متنوعى در بازار دارند. به عنوان نمونه 
قیمت انواع مداد رنگى که مصرف کننده زیادى هم دارد 
در بســته بندى ها و تعداد مختلف از حدود ده هزار تومان 
شروع مى شود و به بیش از 400 هزار تومان هم مى رسد. 
همچنین کوله پشتى که جزو اصلى ترین وسایل مدرسه 
اســت در بازار لوازم التحریر بین 40 تا 200 هزار تومان 
در مدل ها و طرح هاى مختلف قیمــت دارد. همچنین 
مدادهاى بسته بندى ساده بین سه هزار تا شش هزار تومان 
قیمت دارد و انواع خودکار هاى تک، رنج قیمتى کمتر از 
دوهزارتومان تا حدود بیش از 20 هــزار تومان در میان 

برندهاى مختلف دارد.

در میان انواع دفتر، دفترهاى با طراحى ســاده تر و تعداد 
برگه کمتر بین چهارهزار تا ده هــزار تومان قیمت دارد 
و دفترهاى با طراحى هــاى فانتزى و بــا کاغذهاى با

 کیفیت تر و تعداد برگ بیشتر بین 20 هزار تومان تا حدود 
صدهزار تومان در بازار قیمت دارد. همچنین تراش هاى در 
اندازه  هاى کوچک بین دوهزار تا پنج هزار تومان قیمت 
دارد و تراش هاى رومیزى که مدل هاى متنوعى در بازار 
دارند از ده هزار تومان شروع مى شود و به باالى 20 هزار 

تومان مى رسد.  
قیمت پاك کن ها از کمتر از دوهزار تومان در بازار موجود 
است تا پاك کن هاى با کیفیت تر که بین پنج هزار تا 15 
هزار تومان قیمت دارند . در میــان انواع خط کش، خط 
کش هاى ساده حدود دوهزار تومان قیمت دارند، شابلون ها 
در قالب هاى مختلف بین سه هزار تا هشت هزار تومان و 
خط کش هاى مهندسى بیش از 30 هزار تومان در بازار 
لوازم التحریر عرضه مى شوند. همچنین نقاله و گونیا بین 
دوهزار  تا ده هزار تومان  قیمت دارند. به گفته فروشندگان 
لوازم التحریر بخش عمده از بــازار لوازم التحریر داخلى، 
وارداتى است و محصوالت چین، مالزى، هند، ژاپن و برخى 
از کشورهاى شرق آسیا بازار داخل را قبضه کرده  اند و در 
مقایسه با تولیدات داخلى به دلیل کیفیت بهتر و طرح هاى 
متنوع تر و زیباتر از مشتریان بیشترى برخوردار ند که البته 

قیمت هاى باالترى هم دارند.

بره ُکشان خارجى  ها در آغاز سال تحصیلى ایران

پاك کن؛ 15 هزارتومان!
نحوه بازیابى اطالعات افراد بعد از حذف شناسنامه

اطالعات ازدواج و طالق وارد کارت ملى مى شود

یک مشاور خانواده با اشاره به ضرورت پیشــبرد ازدواج در مسیر عقالنیت گفت: ترس از 
«شکست» و «مسئولیت پذیرى» از جمله مهمترین موانعى است که بر سر راه اکثر ازدواج ها 
قرار گرفته و مسیر ازدواج را دشوار مى کند. فاطمه آذرتاش تصریح کرد: ایجاد صحنه رقابت 

و چشم و هم چشمى، همواره هزینه هاى ازدواج را افزایش مى دهد.
این مشاور خانواده با اشاره به اینکه ازدواج آسان، مترادف با تعجیل در ازدواج نیست، گفت: 
رفع موانع و عواملى که موجب سختى و دشــوارى ازدواج مى شوند مى تواند پروسه یک 

ازدواج را بهبود بخشیده و منجر به ازدواج آسان شود.
آذرتاش که در یک گفتگوى رادیویى با موضوع «ازدواج آسان» صحبت مى کرد با بیان 
اینکه یک مشاور باید مسیر ازدواج را در مسیر عقالنیت پیش برده و قرار دهد، اظهار داشت: 
ازدواج عقالنى– عاطفى، کامل ترین نوع ازدواج اســت، به طورى که در زمان خاص و با 

مدیریتى هدفمند شکل مى گیرد.
در ادامه این برنامه رادیویى مرضیه صالحى، مشاور خانواده با اشاره به اینکه موضوع چشم 
و هم چشمى مهمترین مانع ازدواج آسان است، اظهار داشت: وجود تجمالت و توجه به 
زرق و برق همواره زندگى افراد را مورد آسیب قرار داده و زمینه بروز مشکالت بسیارى را 
فراهم مى آورد. این مشاور خانواده با بیان اینکه یک ازدواج باید با حداقل هزینه ها صورت 
بگیرد، اظهار داشت : ایجاد صحنه رقابت و چشم و هم چشمى ها همواره هزینه هاى ازدواج 

را افزایش مى دهد.

رئیس انجمن علوم و صنایع غذایى ایران گفت: استفاده از رنگ و انواع ادویه در جوجه 
کباب هاى باز فروشگاه ها، منجر به افزایش آلرژى و مسمومیت هاى غذایى شده است.

محمد حســین عزیزى در خصوص ســالمت جوجه کباب هاى بــاز قابل فروش در 
فروشگاه هاى معتبر گفت: در بسیارى از فروشگاه هاى بزرگ شاهد فروش جوجه کباب 
با طعم هاى مختلف به شکل باز و بدون بســته بندى هستیم که در طعم هاى مختلف 

عرضه مى شود.
وى افزود: با اضافه کردن رنگ به محتویات اینگونه جوجه ها ســعى در ایجاد تنوع و 
تحریک مردم به خرید آن شده است. این درحالى است که فروش اینگونه مواد غذایى 
بدون بســته بندى از ســالمت کافى برخوردار نبوده و مى تواند منجر به ایجاد انواع 

مسمومیت ها در افراد مصرف کننده شود.
رئیس انجمن علوم وصنایع غذایى ایران خاطر نشان کرد: به علت تهیه جوجه کباب هاى 
باز توسط کارگران فروشگاه از تاریخ انقضا و تولید این فرآورده هاى گوشتى خوددارى 
شده اســت و مصرف کننده نمى تواند نسبت به ســالمت و انقضاى این مواد غذایى 

اطمینان حاصل کند.
عزیزى اذعان داشت: عالوه بررنگ در این گونه مواد غذایى از انواع ادویه ها براى طعمدار 
کردن آن استفاده مى شود و مصرف کنندگان بدون توجه اینگونه مواد را مصرف و  زمینه 

آلرژى را در بدن خود ایجاد مى کنند.

جوجه کباب هاى رنگى هم آمد!  وقتى هزینه ازدواج باال مى رود
بعضى فروشگاه هاى معتبر، آلودگى مى فروشند مشاور خانواده تشریح کرد
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مدیــر کل آموزش 
و پرورش اســتان 
اصفهان گفت: بیش 
از 70 درصد مدارس 
اســتان اصفهــان 
هوشــمند ســازى 
شــده اند  و تا پایان 
سال این عدد به 80 

درصد مى رسد.
محمد حسن قائدیها افزود: موضوع هوشمند سازى مدارس 
فقط هوشمند سازى و تجهیزات جدید نیست، بلکه بحث 
آموزش به معلمان براى اســتفاده از این تجهیزات را هم 

شامل مى شود.
وى گفت: دوره هاى مختلف و متنوع زیادى براى آموزش به 
معلمان و آشنایى با تجهیزات نوین آموزشى برگزار شده تا 

بتوانند از این تجهیزات استفاده کنند.
قائدیها تصریح کرد: دولت و وزارت آموزش و پرورش عزم 
خود را جزم کرده است تا سریع تر بحث هوشمند سازى 
مدارس را به پایان برساند و در این مسیر اقدامات مؤثرى 

هم صورت گرفته است.

خبر

اطعام 40 هزار نفر
 در عید غدیر

برنامـه اطعـام 40 هـزار نفـرى همزمـان بـا عیـد 
غدیـر خم(دیروز) در اصفهان ازسـوى سـتاد مردمى 

اطعام ملکوتى برگزار شد.
مسـئول سـتاد اطعام ملکوتى در این باره گفت: ستاد 
مردمـى اطعام ملکوتـى در سـال 1390 فعالیت خود 
را با همـکارى اعضایى محدود و با سـرمایه مختصر 
آغاز کرد و توانسـت رفتـه رفته به وسـعت فعالیتش 

اضافه کند.
اعتصامى افزود: این ستاد مردمى در سال 91 موفق به 
توزیع ده هزار و 500 غذا، در سال 92، توزیع16 هزار 
و 800 غذا و درسـال 93، توزیع 23 هزار غذا شد و در

 سال هاى 94 و 95 به ترتیب 32 هزار و 30 هزار پرس 
غذا را در میان مردم مناطق محروم اصفهان توزیع کرد.
وى با اشاره به اینکه این ستاد در سال جارى به توزیع 
40 هزار غذا پرداخت، عنوان کرد: امسال با احتساب 
اینکه غذاى توزیعى چلوکباب بود، در این روز مبارك 

40 هزار دست غذا توزیع شد.
اعتصامى خاطرنشان کرد: همچنین امسال این غذاها 
در نقاط مختلف استان، اعم از روستاها و نقاط محروم 

در اطراف شهر اصفهان نیز توزیع شد.

انتخاب 30 درصد از مدیران 
شاهین شهر از بین بانوان

فرماندارشاهین شهر و میمه گفت: با استفاده از بانک 
جدید شناسایى مدیران، از این پس 30 درصد مدیران 

این شهرستان از میان بانوان انتخاب مى شوند.
علیرضا بصیـرى افزود: اسـتفاده از بانـوان موفق در 
عرصه هاى مختلف فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى در 
پست هاى مدیریتى جدید، به قشر زنان این شهرستان 
نیـرو و انگیـزه تـازه مى دهد تا بـا خالقیت بـه مردم 
بیشـتر خدمتگزارى کنند؛ مدیران مرد دسـتگاه هاى 
اجرایى موظف هسـتند از بانوان متخصص، باتجربه 
و داراى توان مدیریتى در پست هاى معاونت استفاده 
کنند تا این دسـته از بانوان در آینـده نزدیک مدیران 

دستگاه هاى اجرایى شوند.

 کارگزاران کارت سالمت 
کالهبردار هستند

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اعالم 
کرد: تمـاس هاى تلفنى بـا عنوان کارگـزاران توزیع 
کارت سـالمت و عناویـن مشـابه آن کالهبـردارى

 است.
بر اسـاس این اطالعیه، تاکنون هیـچ مجوزى براى 
هیـچ کارگـزارى و نمایندگى یا شـرکتى بـراى ارائه 
کارت سـالمت و عناوین مشابه آن از سـوى وزارت 
بهداشت یا سازمان هاى بیمه گر حوزه سالمت صادر 
نشده و هرگونه تماس تلفنى در این رابطه فقط براى 

کالهبردارى است.
چنانچه شـهروندان و بیمه شـدگان با تمـاس تلفنى 
برخورد کردند کـه فردى خـود را نماینـده و کارگزار 
سازمان هاى بیمه گر یا شـرکت هاى بیمه یا وزارت 
بهداشت معرفى و مشخصات آنها را اعالم مى کند تا 
ترغیب به پرداخت هزینه در ازاى ارائه کارت سالمت 
یا تعویض دفترچه با کارت سالمت یا فروش بن کارت 
یا عناوین مشـابه جهت تداوم بیمه سـالمت شـوند، 
اطمینان داشـته باشـند این تماس ها از سـوى افراد 

کالهبردار است.

تولید برق از 
مواد آلى پسماندها

مدیرعامـل سـازمان مدیریـت پسـماند شـهردارى 
اصفهان گفـت: مهمتریـن برنامه سـازمان مدیریت 
پسماند شهردارى اصفهان براى مدیریت شیرابه ها، 
این اسـت که مدیریـت بخـش آلـى در هاضم هاى 
بى هوازى انجام شود تا از ماده آلى پسماند بتوانیم برق 

و کود مرغوب استحصال کنیم.
امیرحسـین کمیلـى اظهارداشـت: روزانـه در شـهر 
اصفهان درحدود هزار تن پسماند شهرى جمع آورى 
مى شـود که از این مقـدار، درحـدود 60 درصـد آنها 
مواد آلى اسـت و 80 درصـد این پسـماندها رطوبت 

دارند.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان از تصویب و اجرایى شدن 334 طرح 
گردشــگرى با ســرمایه اى بالغ بر 790 میلیارد تومان 
به منظور توســعه متوازن گردشــگرى در سطح استان 

خبر داد.
فریدون اللهیارى افزود: در شش ماه نخست سال 1396 
موفق شده ایم صنعت گردشــگرى را در کنار حفاظت 
از میراث فرهنگــى در دورترین نقاط اســتان اصفهان 
گســترش دهیم، به گونه اى که هم اکنون 570 طرح 

مرمتى در پهنه استان اصفهان فعال شده است.
وى به برپایى جشــنواره هاى فرهنگى در سطح استان 

اشاره کرد و گفت: با فرهنگســازى مناسب توانسته ایم 
فرهنــگ حفاظت از میــراث فرهنگى و لزوم توســعه 
صنعت گردشــگرى را در پهنه استان توسعه دهیم. وى 
اظهارداشــت: با تمرکز زدایى از مرکز اســتان، موفق 
شده ایم گردشگرى را به صورت متوازن در پهنه استان 
اصفهان گسترش دهیم، به گونه اى که هم اینک 334 
طرح گردشگرى با سرمایه اى بالغ بر 790 میلیارد تومان  
توسط بخش خصوصى، به ویژه سرمایه گذاران محلى در 
24 شهرستان استان فعال شده است و امیدواریم با بهره 
بردارى از آنها، شاهد جهش بزرگى در گردشگرى استان 

اصفهان باشیم.

مدیرکل گمرك استان اصفهان گفت: در سال جارى در 
استان اصفهان بیش از یک میلیون و 780 هزار تن کاال 
به ارزش 618 میلیون و 63 هزار دالر صادر شده که از نظر 
ارزشى 17 درصد و از نظر وزنى 15 درصد رشد را نسبت 

به مدت مشابه سال قبل نشان مى دهد.
اســدا... احمدى ونهرى با اشاره به رشــد 17 درصدى 
ارزش صادرات استان اصفهان در پنج ماه نخست امسال 
اظهارداشت: در این بازه زمانى، در سال جارى در استان 
اصفهان بیش از یک میلیون و 780 هزار تن و به ارزش 
618 میلیون و 63 هزار دالر کاال به مقصد 87 کشــور 
جهان صادر شده که این میزان از نظر ارزشى 17 و از نظر 

وزنى 15 درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل 
نشان مى دهد.

وى افزود: کشورهاى عراق، امارات، افغانستان و پاکستان 
به ترتیب 28، 17، 16 و 8 درصد از صادرات اصفهان را به 

خود اختصاص داده اند.
 احمدى ونهرى میزان واردات کاالى اســتان اصفهان 
در پنج ماهه منتهى به مرداد سال جارى را 180 میلیون 
و 335 هــزار دالر عنــوان کــرد و یــادآور شــد: 
واردات اصفهان در این مدت، نســبت به مدت مشــابه 
سال قبل از نظر وزنى 26 و از نظر ارزش 50 درصد رشد 

داشته است.

330 طرح گردشگرى در استان 
در حال اجراست

رشد17درصدى صادرات و 
افزایش50درصدى واردات

نماینده مردم شهرســتان هاى شــهرضا و دهاقان در 
مجلس شوراى اســالمى گفت: متأســفانه مدیریت 
ضعیف و عدم تعامل مناسب، استان اصفهان را باوجود 
برخوردارى از امکانات بســیار، به ســرمایه گریزترین 

استان کشور تبدیل کرده است.
ســمیه محمودى عنوان کرد: متأســفانه تاکنون حق

 تعاونى ها در کشــور به خوبى ادا نشــده به ویژه آنکه 
فرآیند ادغام وزارتخانه ها هم به تضییع بیشــتر حقوق 

فعاالن این بخش منجرشد.
وى ادامــه داد: تنهــا تأمیــن اجتماعى بــا نهادهاى 
زیر مجموعه آن بایــد در قالب یــک وزارتخانه اداره 
مى شــد اما در حال حاضر نه تنها به همه این بخش ها 
کــه ارتبــاط حیاتى بــا زندگى مــردم دارنــد توجه 
نمى شــود، بلکه بخش مهمى همانند تعاون هم از بین 

رفته است.
نماینده مردم شهرســتان هاى شــهرضا و دهاقان در 
مجلس شوراى اســالمى گفت: دولت طرحى را براى 
تفکیک دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و ورزش 
و جوانان ارائه داد و سپس آن را پس گرفت اما مسئوالن 
باید بدانند در جایى کــه حقوق مردم در میان باشــد 

نمایندگان پیگیرى مى کنند.
محمودى اذعان داشــت: در شــرایطى که بیکارى به 
چالش بزرگ اجتماعى تبدیل شده و بخش تعاون باید 
با ســهم 25 درصدى از اقتصاد کشور براى این معضل 

چاره اندیشى کند، سهم این بخش به کمتر از 3 درصد 
رسیده است.

محمودى اظهارداشت: تعداد مستمرى بگیران بیکارى 

در اســتان با افزایش 30 درصدى بــه 24 هزار و 797 
نفر رسیده است که این مســئله براى استانى همچون 

اصفهان جاى تأسف دارد.

سرپرست شهردارى اصفهان با اشاره به اینکه اجراى برنامه هاى هنرى و فرهنگى مکان مناسبى 
نداشت، گفت: از این پس برنامه هاى فرهنگى در پردیس هنر برگزار مى شود.

مهدى جمالى نژاد اظهارداشت: پردیس هنر، پروژه اى بى نظیر در کشور است که در چندین فاز 
شــده  است.تعریف 

وى با اشــاره به اینکه ظرفیت این مکان دو هزار و 500 نفر 
است، افزود: مجاور نمایشگاه بین المللى اصفهان ادامه این 

پروژه ساخته مى شود و تا پنج ماه آینده تکمیل مى شود.
سرپرست شــهردارى اصفهان گفت: این مکان مجموعه 
فرهنگى- هنرى خوبى براى پاتوق هنرمندان مى شود و 
این درحالى است که تا پیش از این برنامه هاى 
فرهنگى در پل خواجو برگزار مى شــد که 
معموًال بار ترافیکى سنگینى را با خود به 

همراه داشت.
جمالى نژاد اضافه کرد: در این مکان 
برنامه هــاى مختلــف و مفرحى 
برگــزار و در حاشــیه این مکان 
بازارچه هاى صنایع دستى ایجاد 

مى شود. 

اصفهان  
سرمایه گریزترین استان

تأمین آب شرب شهر حنا به دلیل اینکه این شهر تحت 
پوشش طرح آبرســانى اصفهان بزرگ قرار ندارد، در 
سال هاى اخیر به جهت وقوع خشکسالى هاى پیاپى 
آن دستخوش تحوالتى شد که خوشبختانه در سال 
جارى با شناســایى منبع جدیدى آب شرب این شهر 
براى سال هاى متمادى پایدار تأمین مى شود. شهرحنا 
در جنــوب اصفهان و در بخش مرکزى شهرســتان 

سمیرم قرار دارد.
محمدعلى عباسى، مدیر آبفا شهرستان سمیرم گفت: 
در سال هایى که بارندگى نرمال بوده متوسط بارندگى 
در این منطقه حدود 450 میلیمتر برآورد شد در حالى 
که در سال هاى اخیر به دلیل وقوع خشکسالى متوسط 
بارندگى در شــهر حنا به 150 میلیمتر کاهش یافت 
که این رویداد مشــکالت عدیده اى براى مردم این 
شهرستان که حرفه اصلى آنها کشاورزى و دامدارى 

بوده است به همراه داشت.
وى افزود: آب شرب مردم شهرحنا از طریق منابع آب 
محلى همانند حفر چاه ها تأمین مى شود این درحالى 
است که پدیده خشکسالى که تأثیر بسزایى در کاهش 
آب هاى زیرزمینى داشــته منجر به بیالن منفى آب 
این منابع شد و در این ســال ها گاهى مردم این شهر 
با افت فشار آب روبه رو شدند.عباسى با اشاره به اینکه 
با مطالعاتى که در چهار سال قبل انجام شد پیش بینى 
شده بود که در سال جارى اگر منبع جدیدى براى تأمین 
آب شرب شهر حنا کشف نمى شد براى تأمین آب شرب 
این منطقه با مشکالت جدى روبه رو مى شدیم، گفت: 
شهر حنا فاقد هرگونه چشمه و یا قنات است، بنابراین 

انتقال آب به این شهر بسیار حائز اهمیت بوده است. 
وى اعالم کرد: مطالعات کشف منبع جدید آبى پایدار 
با اســتفاده از دانش متخصصان خبره در دستور کار 
قرار گرفت و پس از شناسایى منبع جدید آبى به دلیل 

سنگالخى بودن بســتر زمین در این منطقه و ریزش 
سنگ حفر این چاه بیش از شش ماه به طول انجامید که 
سختى زمین یکى از دالیل عمده زمانبر شدن حفر چاه 
به عمق 250 متر بوده است.عباسى گفت: در مردادماه 
سال جارى به دلیل کاهش شدید آبدهى چاهى که آب 
شرب مردم شهرحنا از طریق آن تأمین مى شد دسترسى 
مردم به آب شرب با مشکالتى روبه رو شد بر این اساس 
با تأکید مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مبنى 
بر تأمین پایدار آب شرب و نیز رفع افت فشار آب شهر 
حنا با حمایت هاى مهندس امینــى از لحاظ فراهم 
نمودن زمینه هاى جذب اعتبارات و به کارگیرى نیروى 
متخصص عملیات آبرسانى به شهرحنا به طور شبانه 

روزى در دستور کار قرار گرفت.
مدیر آبفا ســمیرم با اشــاره به حفر پنج حلقه چاه در
سال هاى گذشته گفت: در 12سال گذشته به منظور 
تأمین آب شرب حنا، پنج حلقه چاه حفر شد که عواملى 
از جمله وقوع خشکسالى پیاپى، مشخصات ژئوفیزیک 
و سازندهاى زمین و حفر چاه هاى غیرمجاز، منجر به 
کاهش آبدهى چاه هاى آب شــرب در این بازه زمانى 
شده به طورى که از مدار بهره بردارى خارج شدند که 
خوشبختانه با حفر چاه جدید مشکل آبرسانى به شهر 

حنا برطرف شد.
عباسى گفت: عملیات خط آبرسانى به شهر حنا با اجراى 
حدود 1600 متر خط انتقال، حفر چاه، احداث اتاقک چاه 
ونصب تجهیزات در دستور کار قرار گرفت که حدود 
یک میلیارد و یکصد میلیون تومان هزینه دربرداشت از 
محل اعتبارات عمرانى و جارى تأمین شد. این درحالى 
است که طبق تحقیقات صورت گرفته آبدهى چاه جدید 
الحفر شهرحنا حدود 140 لیتر در ثانیه است که منبع 
مناسبى براى تأمین آب شرب جمعیت بیش از هفت 

هزار و 500 نفرى شهر حناست.

همایش «ضرورت هاى دســتیابى به توسعه پایدار با 
ارائه مدل ها و نمونه هاى بین المللى» به هّمت دبیرخانه 
نشــریه اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى 
اصفهان با حضور فعاالن اقتصادى، اساتید و... در تاالر 
همایش هاى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 

اصفهان برگزار شد. 
در ابتداى این همایش ســردبیر نشریه اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان توسعه پایدار را 
از مباحث جدید در جهان دانســت و گفت: توســعه و 
توســعه پایدار با یکدیگر تفاوت دارد. در توسعه، کلیه 
مؤلفه هاى اقتصادى و زیرساخت ها مهیا بوده و به جاى 
یک کارخانه، ده ها کارخانه ایجاد مى شود، درآمد سرانه 
افزایش مى یابد و اقتصاد شــکوفا مى شــود اما زمانى 
مى رسد که دیگر شهر قابل زندگى نبوده و روند پیشرفت 
در شهر یا استان، متوقف مى شود. اما در توسعه پایدار، 
شهر دائمًا رشد مى کند به گونه اى که هوا آلوده نخواهد 
شــد، به منابع آبى لطمه نمى خــورد و اگر کارخانه اى 
توسعه یافت بقیه مسائل آن هم در نظر گرفته مى شود و 
در حقیقت توسعه متوازن در تمام ابعاد صورت مى پذیرد 

و در نتیجه با بن بست مواجه نخواهیم شد.

مصطفى رناســى، نایب رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشاورزى اصفهان همچنین اظهار امیدوارى 
کرد این همایش بتواند رهاوردهاى بسیار مطلوبى براى 

شرکت کنندگان به ارمغان داشته باشد.
***

 Southern در ادامه این همایش اســتاد دانشگاه
Gross استرالیا و مشــاور بین المللى توسعه پایدار 
سازمان ها و صنایع مختلف به عنوان سخنران کلیدى 
این همایش گفت: براى اولیــن بار به ایران و اصفهان 
ســفر کرده ام و دید بسیار مثبتى نســبت به جمهورى 

اسالمى ایران دارم.
پروفســور «کامرون کیث ریچاردز» افــزود: در این 
همایش ســعى دارم تا ایده هایى که مى تواند در مورد 
پیاده سازى توسعه پایدار مؤثر باشد را بیان کنم. وى با 
بیان اینکه امروز جهان با مشکالت بزرگى روبه رو است 
گفت: براى حل بسیارى از مشکالت باید راهکار و راه 
حل پیدا کرد و ناامید نبود، بنابراین من در این راســتا، 

بسیار خوشبین هستم.
این استاد دانشگاه اســترالیا، یکى از کلیدهاى عوامل 
توســعه پایدار را انعطاف پذیرى دانست و افزود: براى 
پیشرفت باید عادت هاى بد کسب و کار را شکسته و در 

کارکنان عادت هاى جدید ایجاد کرد.
ریچاردز در تعریف توســعه پایدار اظهار داشت: توسعه 
پایدار آن اســت که احتیاجات روز را بــدون به خطر 
انداختن نیاز آیندگان برطرف کرده و براى نســل هاى 
آینده مدنظر باشد که این یک بهبود مداوم است. این در 
حالى است که هنوز هیچ کشورى نمى تواند دستیابى به 

توسعه پایدار را ادعا کند.
وى ادامــه داد: مدل هــا و پروژه هاى بســیارى را در 
کشورهاى مختلف براى دستیابى به توسعه پایدار اجرا 
کرده ام. از جمله در فیلیپین پروژه اى براى توسعه پایدار 
اجرا کــردم که موفق هم بود چرا کــه مدل هاى قابل 

توجیه براى توسعه پایدار داشتیم.
مشاور بین المللى سازمان ها و صنایع درخصوص توسعه 
پایدار گفت: براى اجراى توسعه پایدار، همه باید کمک 
کنند تا تصمیمات صحیح اتخاذ شود و در مدل هاى اجرا 
شده اگر مســائل اجتماعى، اقتصادى و محیط زیست 
یکپارچه دیده نشــوند به نتیجه نمى رســند چرا که بر 

یکدیگر اثرگذارند. 
وى خاطرنشان کرد: مدیران صنعتى، مردم و دولت باید 
با هم مشارکت داشته باشند که اگر بین ذینفعان توافق 
نباشد هیچ پروژه اى پیش نمى رود و دیدگاه ها، مدیریت 

دانش، وقف با محیط و... باید یکى شــوند، تا بتوان به 
توافق نهایى رسید.

پروفســور ریچاردز از اجراى پــروژه اى در زمینه آب 
در مالزى خبر داد و افزود: کشــور مالــزى با معضل 
آب روبرو بود و زیرســاخت ها هم خوب نبــود و ما با 
اجراى پروژه اى ســعى کردیم تا مردم درخصوص آب 
با یک زبان یعنى صرفه جویى در خصوص آب ســخن

بگویند. از ســوى دیگر با تغییر نــگاه دولت در زمینه 
سیاســت گذارى آب طى پروژه اى کوچک بهره گیرى 
شــد و با ترویج فرهنگ گفتگو بین افــراد و تجمیع 
منافع از طریق گفتمان، به یک راه حل ناب رســیدیم. 
البته تکنیک پایدار مثًال براى حل مشکل آب در یک 
کشور، با کشــور دیگر متفاوت بوده و شــاید اجرایى 
نباشد. بنابراین هر کشور با توجه به موقعیت، خود بهتر 
مى تواند در مورد مسائل و مشکالت، تصمیم گیرى کند.
وى خاطرنشان کرد: امروز توســعه پایدار در حوزه هر 
ســازمان، باید بتواند راه حل هاى خود را درون سازمان 
خود خلــق کند و راه حل هــاى وارداتى در ســازمان، 
روزبه روز اندام هاى سازمان را تحلیل مى برد و در مدل 
توسعه پایدار، مدیریت بیشتر از کارکنان باید مسائل را 
فرا گرفته و واقعیت هاى سازمان را از الیه هاى پایینى 

گوش کند و تفکر سیســتمى، مهمتریــن رکن یک 
سازمان فراگیرنده و یادگیرنده است.

ریچاردز در ادامه افزود: توسعه پایدار در جهان هیچگاه 
به صورت کشورى اجرانشده و بیشتر، از شهرها شروع 

شده و از شهر به کشور تسرى مى یابد.
استاد دانشگاه استرالیا گفت: در یک حرکت خودجوش 
با احســاس مســئولیت پذیرى باید به منافع ذینفعان 
اندیشید و پاسخگو بود و ذینفعان نیز باید براى پیشرفت 
سازمان ها اندیشه کنند و بین تشویق رتبه کارکنان در 
سازمان باید تعادل ایجاد شــود که در غیر این صورت 

کاربردى نخواهد داشت.
وى اذعان کرد: در توسعه پایدار، رهبرى سازمان باید 

داراى تعهد بوده و ابتدا از خود آغاز نماییم. 
ریچاردز افــزود: علیرغم اینکه توســعه پایدار چندان 
مشکل نیست اما در کوتاه مدت نمى توان به آن دست 
یافت و ما نیازمند رهبرى ســازمانى مســئوالنه براى 
جمع بندى مسائل و به نتیجه رســیدن آنها هستیم تا 

اثربخشى داشته و به اهداف دست یابیم.
در پایان این همایش، پروفســور ریچاردز به سئواالت 
شــرکت کنندگان در زمینه هاى مختلف توسعه پایدار 

پاسخ گفت.

استاد دانشگاه کشور استرالیا در اصفهان عنوان کرد:

در توسعه پایدار، همه مسائل باید یکپارچه دیده شوند

تأمین پایدار آب شرب شهر حنا

70 درصد مدارس استان 
هوشمندسازى شده  اند

ب ر یس پر ر ى ر ى ینپسبر ز
مهدى جمالى نژاد اظهارداشت: پردیس هنر، پروژه اى بى نظیر

شــده  است.تعریف 
وى با اشــاره به اینکه ظرف
است، افزود: مجاور نمایشگ
پروژه ساخته مى شود و تا
سرپرست شــهردارى اص
فرهنگى- هنرى خوبى
این درحالىا
فرهنگى
معموًال
همراه
جما
بر
ب

م

پردیس هنر، پاتوق هنرمندان مى شود

ساسان اکبرزاده
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 تخصیص تنهایک درصد از 
بودجه به پارك هاى فناورى 

رئیس شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان گفت: تنها 
یک درصد از بودجه وزارت علـوم به پارك هاى علم و 
فنـاورى اختصـاص دارد و این رقم کم اسـت و اگر بر 
این بودجه افزوده شود، شاهد دسـتاورد هاى بیشترى 

خواهیم بود.
مهدى کشمیرى با اشاره به اقدامات مربوط به توسعه 
استان اصفهان گفت: علم  و فناورى باید در متن توسعه 
باشـد و هر کارى که براى توسـعه کالنشهر اصفهان 

ممکن باشد، انجام مى دهیم.
وى با تأکید بر لزوم بین المللى شـدن شـهرك علمى 
و تحقیقاتـى اصفهـان تصریح کـرد: ارتبـاط خوبى با 
سـایر کشـور ها داریم؛ تعامالت خوبى با بانک جهانى 
و اسالمى و یونسکو داشـته ایم و تالش مى کنیم این 

تعامالت بیشتر شود.
رئیس شهرك  علمى و تحقیقاتى اصفهان با بیان اینکه 
تنها مرکز نوع 2 کشـور در اصفهان وجود دارد، اذعان 
کرد: این مرکز با کمک سـازمان یونسـکو ایجاد شده 
اسـت و تنها مرکز نوع 2 اسـت که مأموریت مدیریت 

رشد پارك هاى علم و فناورى را دارد.

دستگیري عامالن تیراندازي 
در اصفهان

فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان از دستگیري 
افرادي که با تیراندازي و مجروح کردن فردي در یکی 
ازخیابان هاي شــهر اصفهان، رعب و وحشت ایجاده 

کرده و متواري بودند خبر داد.
سرهنگ حســن یاردوســتی اظهارداشــت: در پی 
اعالم مرکز فوریت هاى پلیســی 110 مبنی بر نزاع و 
درگیري در یکی از خیابان هاى شهر اصفهان همراه 
با تیراندازي، تیم گشت فوریت هاى پلیسی کالنتري 

منطقه بالفاصله به محل حادثه اعزام شد.
وي افزود: مأموران هنگامی که به محل اعزام شدند 
مشــاهده کردند سه تیر با اسلحه شــکاري به فردي 
اصابت کرده که به شــدت مجروح و به بیمارســتان 
منتقل شد و با توجه به حساســیت موضوع که باعث 
ایجاد رعب و وحشــت در بین مردم شده بود، بررسی 
موضوع به صورت ویژه و خاص در دستور کار مأموران 

انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان تصریح کرد: 
مأموران موفق شدند هر سه ضارب را شناسایی و پس 
از هماهنگی با مقام قضائی، طی سه عملیات جداگانه 
در مخفیگاه شان دســتگیر کنندو افراد دستگیر شده 
هنگامی که با مســتندات پلیس روبه رو شدند به بزه 
انتســابی اعتراف و انگیزه خــود را خصومت قبلی با 

مضروب اعالم کردند.
 

افتتاح «بیمارستان 9 دى»  
خمینى شهر

نماینده مردم خمینى شهر در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: افتتاح رســمى بیمارستان 9 دى خمینى شهر با 
سفر وزیر بهداشــت و درمان به این شهرستان انجام 

مى شود.
محمدجواد ابطحى با اشاره به روند اجرایى بیمارستان 
170 تختخوابى شــهرك منظریه و زمان افتتاح این 
مرکز درمانى اظهارداشــت: با بهره بردارى از مرحله 
اول بیمارســتان 9 دى منظریه، شاهد بهبودى نسبى 
در وضعیت بهداشت و درمان شهرستان خمینى شهر 
خواهیم بود.وى افــزود: فاز اول بیمارســتان 9 دى 
خمینى شهر برنامه ریزى شــده بود که عید سعید فطر 
یا همزمان با میالد حضرت على بن موسى الرضا(ع) 
افتتاح شــود که به دلیل تکمیل نشــدن تجهیزات و 
نبود اعتبــارات کافى، آیین افتتــاح و بهره بردارى به 

تعویق افتاد.
نماینده مردم شهرســتان خمینى شــهر در مجلس 
شــوراى اســالمى اضافه کرد: با تکمیل شدن این 
قســمت، پذیرش بیمار در این بخش از بیمارســتان 
آغاز مى شود و افتتاح رسمى بیمارستان 9دى شهرك 
منظریه خمینى شهر با سفر وزیر بهداشت و درمان به 

شهرستان انجام مى شود.
وى ادامه داد: بخش هایى از بیمارســتان آماده شده، 
جذب نیروى انسانى و کادر خدماتى بیمارستان نیز در 
حال انجام است و در روزهاى آینده مردم شاهد پذیرش 

بیمار در بیمارستان 9دى خمینى شهر خواهند بود.

خبر

1392ســند مالکیت از ابتداى امســال براى خانه هاى 
روستایى در استان اصفهان صادر شده است.

معاون عمران روســتایى بنیاد مسکن و انقالب اسالمى 
اســتان اصفهان گفت: هــم اکنون بــراى 85درصد از 
خانه هاى روستایى استان سند مالکیت صادر شده است. 

على کریمى افزود: در این مدت دو هزار و 677ســند نیز 
براى شــهرهاى باالى 25هزار نفر جمعیــت مانند زیار، 
نیک آباد، جرقویه و بادرود صادرشده است. وى با اشاره به 
اینکه پیش بینى مى شود تا پایان امسال بیش از ده هزار 
سند براى مالکان خانه هاى روســتایى و شهرهاى زیر 
25هزارنفر صادرشود، افزود: امیدوار هستیم تا پایان برنامه 

ششم توسعه تمام خانه هاى روستایى استان سند دار شوند.
معاون عمران روســتایى بنیاد مسکن و انقالب اسالمى 
استان اصفهان همچنین با اشــاره به اجراى طرح هاى 
هادى در روستاهاى استان گفت: با هدف تأمین امکانات 
الزم، توسعه و عمران روســتاها و پیشگیرى از مهاجرت 
روســتاییان به شــهر، 38طرح هادى براى اجرا مصوب 
شده است. وى هزینه اجراى طرح هاى هادى روستایى 
در استان را 40میلیارد و 400میلیون ریال برشمرد و افزود: 
تهیه نقشــه پایه و وضع موجود روســتا و تأمین عادالنه 
امکانات از طریق ایجاد تســهیالت اجتماعى، تولیدى و 

رفاهى از اهداف اجراى طرح هادى روستایى است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: 
نرخ باالى سود بانکى ضد اشــتغال است و با این نرخ ها 
نمى توان اشــتغال پایدار ایجاد کرد و در کل حل مشکل 
بیکارى اختیارات وسیع ترى مى خواهد که در اختیار این 

اداره کل نیست.
محسن نیرومند عنوان کرد: متأســفانه هنوز بسیارى از 
مســئوالن به توانمندى تعاونى ها اعتقاد ندارند و نهاد 
تعاونى ها همچون بنیانگذار آن، شــهید بهشتى مظلوم 

است.
وى افزود: آمار ارائه شده در خصوص تعاونى ها باید واقع 
بینانه و صادقانه باشــد، در حال حاضر سه میلیون نفر در 

استان اصفهان عضو تعاونى ها هســتند اما دومیلیون و 
700 هزار نفر از این افراد عضو تعاونى هاى طرح سهام 

عدالت مى باشند.
نیرومنــد اضافه کرد: بیش از هشــت هــزار تعاونى در

سال هاى اخیر در استان تأسیس شده است اما متأسفانه 
تنها سه هزار و 400 عدد از آنها فعال هستند.

مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
تصریح کرد: در ســتاد تسهیل اشــتغال استان اصفهان 
تاکنون معضالت هزار و 114 شرکت که مشکالت موجود 
آنها را در شرف تعطیلى تمام یا بخشى از کارخانه قرار داده 

بود برطرف و با این کار 40 هزار شغل تثبیت شده است.

رفع مشکل بیکارى 
اختیارات وسیع ترى مى خواهد

صدور 1392سند مالکیت 
روستایى در اصفهان

مدیر اداره خدمات شهرى شــهردارى اصفهان با اعالم اینکه اعتبارى بالغ بر 500 
میلیون تومان در ســال براى مبارزه با موش ها هزینه مى شود، گفت: جمعیت این 
حیوانات موذى با استفاده از به روزترین روش هاى مبارزه در کشور کنترل مى شود.

غالمرضا ساکتى اظهارداشت: موش غالب معابر شهر اصفهان «رت نروژى» است 
که در تمام طول سال، قدرت تولید مثل دارد، بسیار باهوش است و خودش را با نوع 

غذا که شهروندان مى خورند هماهنگ مى کند.
وى ادامه داد: طول عمر این نوع از موش ها تا سه سال اســت و تا پنج بار در سال 

توانایى تولید مثل دارد و هر بار از شش تا 12 تا بچه به دنیا مى آورد.
وى عنوان کرد: شهردارى اصفهان با بهره گیرى از 15 تیم متخصص مبارزه با موش 
و با استفاده از به روزترین روش هاى مبارزه با موش که براى اولین بار در کشور انجام 

شده «رت نروژى» را به صورت کامل کنترل کرده است.
وى با اشاره به اینکه روش هاى مبارزه با موش ها به صورت هاى فیزیکى، مکانیکى، 
بیولوژیکى، شیمیایى و تلفیقى است، گفت: مبارزه با موش با استفاده از برنامه در سال 

چهار دوره و هر دوره سه ماه به صورت مرتب انجام مى شود.
ساکتى با اعالم اینکه شهردارى اصفهان اعتبارى بالغ بر 500 میلیون تومان در سال 
براى مبارزه با موش ها هزینه مى کند، اضافه کرد: در سال 95، تعداد کلنى شناسایى 
شده در شهر هزار و 619مورد بوده که 21 هزار و 381 بار طعمه گذارى و به دنبال آن 

سه هزار و 570 الشه موش از آنها جمع آورى شده است.
وى با تأکید بر اینکه در تمامى پــارك ها، معابر، مادى ها و معابر شــهر مبارزه با 
موش ها انجام مى شود، ادامه داد: تعداد 677 معبر آلوده به موش شناسایى شده که 
359 معبر به صورت کامل پاکسازى شده و در 318 معبر دیگر نیز در حال مبارزه با 

موش ها هستیم. 

مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان اقدامات انجام 
شده در حوزه راه و شهرسازى با مشارکت بخش خصوصى 
را تشریح کرد و در پاسخ به خواسته هاى نمایندگان مبنى 
بر توسعه استان به لحاظ جذب سرمایه گذاران داخلى و 
خارجى جهت پیشــرفت پروژه ها اظهار داشت: تاکنون 
هزار و 350 میلیارد تومان اعتبار از بخش خصوصى جهت 
احداث پروژه هاى آزادراهى در اصفهان جذب شده است.

حجت ا...غالمى، بیان داشت: این میزان سرمایه جهت 
احداث ســه قطعه آزادراه شــرق، دو قطعه آزادراه غرب 
و آزادراه اصفهان به شــیراز بوده که قرارداد آنها منعقد 

شده است.
مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان با توجه به عبور 
بیش از 80 هزار وسیله نقلیه ســبک و سنگین از مبادى 
ورودى اصفهان از سمت شمال اســتان، اظهار داشت: 
احداث این پروژه هاى عظیم در استان یک اقدام اساسى 
در راستاى هدایت و ایمن ســازى حمل ونقل عمومى و 
همچنین یک اقدام زیســت محیطى به منظور کاهش 

آلودگى در استان بوده است.

وى با اشاره به پروژه قطار سریع السیر اصفهان – تهران 
گفت: این پروژه نیز با انعقاد قرارداد 3/1 میلیارد یورویى 
در حال انجام اســت که تغییر طرح در ایستگاه ها، باعث 
ُکندى انجام کار شــده ولى عملیات احداث در دو قطعه 

قم – تهران و قم به اصفهان در حال انجام است.
***

غالمى از دیگر اقدامات انجام شده توسط مجموعه وزارت 
راه و شهرسازى در اســتان را توسعه فرودگاه اصفهان با 
مشارکت بخش خصوصى عنوان کرد و گفت: 400 هکتار 
زمین با جذب ســرمایه گذار بخش خصوصــى و انعقاد 
قرارداد با یک شرکت خارجى در راستاى توسعه فرودگاه 

اصفهان تحویل شده است.
وى همچنیــن در خصوص واگــذارى اراضى به بخش 
خصوصى بیان داشــت: طى دو ســال گذشته واگذارى 
زمین در داخل و خارج حریم شــهرها از نظر تعداد، 70 
درصد و از نظر مساحت 45 درصد افزایش رشد داشته که 
این نشان از افزایش واگذارى اراضى به بخش خصوصى 

جهت فعالیت دارد.

عوامل تکفیرى با حمله به روحانى یکى از کاروان هاى 
حجاج ایرانى در شــهر مکه، وى را مجــروح کردند.
 این اتفاق در شرایطى رخ داده که پادشاه و همچنین 
وزیر حج عربستان بارها بر تکریم زائران ایرانى تأکید 

کرده بودند. 
عالوه بر این عربستان بر اســاس توافقنامه ا ى که با 
ایران در زمینه مناسک حج داشته، متعهد شده، امنیت 
کامل زائران ایرانــى را تامین کنند. با این حال غروب 
روز چهارشــنبه هفته گذشــته یکى از روحانى هاى 
کاروان هاى زائران ایرانى مورد حمله عوامل ناشناس 

قرار گرفت و مجروح شد.
براساس گزارشــى که پایگاه اطالع رسان حج منتشر 

کرده؛ «عوامل ناشناس غروب روز چهارشنبه (ساعت 
18:30) به حجت االسالم والمسلین حسین اسماعیلى، 
روحانى کاروان شــماره 13005 اصفهان که درحال 
تردد به سمت هتل محل اقامت خود بود، حمله ور شده 
و پس از مجروح کردن وى با استفاده از موتور سیکلت 

از محل حادثه گریختند.
در این حمله، این روحانى از ناحیه کتف و پهلو مجروح 
شــد که با کمک عوامل امدادى ایرانى و سعودى به 
سرعت به بیمارستان منتقل شــد و تحت درمان قرار 
گرفت. گزارش هاى دریافتى از بهبود نسبى و رضایت 

حال این مجروح حکایت دارد. 
مســؤوالن بعثه مقام معظم رهبرى بالفاصله پس از 

وقوع این حادثه پیگیــرى الزم را آغاز کردند و پلیس 
عربستان ســعودى درحال بررســى و جستجو براى 
شناســایى عوامل این حادثه اســت. تاکنون سه نفر 
مظنون در ارتباط با این حادثه بازداشــت شــده اند و 

تحقیقات ادامه دارد.»
به گزاش ایســنا، این حمله دو روز پــس از آن اتفاق 
افتــاده که روزنامــه  راى الیوم چاپ لنــدن به نقل از 
مقامات عالى  رتبه  سعودى اعالم کرد؛ دیوان پادشاهى 
عربســتان در حکمى، روزنامه هــا و تلویزیون هاى 
داخلــى و خارجــى خــود را، از انتشــار اخبــارى 
علیه جمهورى اسالمى ایران یا مذهب شیعه ممنوع 

کرد.

جذب1350 میلیارد سرمایه بخش خصوصى
 در احداث آزادراه   

جزئیات حمله به روحانى کاروان اصفهان در مکه

هزینه 500 میلیونى شهردارى براى مبارزه با موش ها

در مراسم تکریم و معارفه رؤساى قدیم و جدید دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان)، از خدمات 30 ساله دکتر 
سید محمد امیرى رئیس قبلى این دانشگاه تجلیل و دکتر سید 
احمد آذین به عنوان سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسالمى 

واحد اصفهان (خوراسگان) معرفى شد.
در این مراسم که در تاالر امیرکبیر دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
اصفهان (خوراسگان) با حضور جمعى از مسئوالن، روحانیون، 
اساتیدو رؤساى دانشگاه هاى آزاد، نمایندگان مردم استان در 
مجلس شوراى اسالمى و دانشجویان برگزار شده بود، رئیس 
هیئت مؤسس و هیئت امناى دانشگاه آزاد اسالمى با تبریک 
عید سعید غدیر، بزرگ ترین عید اســالمى گفت: از اینکه 
امروز در جمع فرهیختگان در اصفهان، شهر علم و فرهنگ 
هستم خوشحالم و از همه کسانى که در بنیانگذارى، توسعه و 

پیشرفت این دانشگاه نقش داشتند تشکر مى کنم. 
دکتر على اکبر والیتى، ایران را کشور فرهیختگان در جهان 
دانست و گفت: کشــور ایران داراى سابقه فرهنگى ده هزار 

ساله بوده، که هیچ کشورى در جهان این سابقه را ندارد.
مشــاور رهبر معظم انقالب در امور بین الملل افزود: در این 
میان، اصفهان واقعًا مرکز فرهنگ و اســالم بوده و داراى 
آثار بسیار شاخصى است که مسجد جامع، کلکسیون زنده 
معمارى اســالمى و میدان نقش جهان کــه 50 درصد آن 
مرتبط با امور دنیا و 50 درصد دیگر مرتبط با امور آخرت است 

از آن جمله است.
والیتى با برشمردن شاخص هاى دیگرى از اصفهان افزود: 
از دانشگاه آزاد اســالمى در استان اصفهان و واحد اصفهان 
(خوراسگان) توقع داریم به لحاظ علم و علوم انسانى در کشور 
حرف اول را بزند و با توجه به اینکه اصفهان داراى قوى ترین 
و ایرانى ترین مکتب فلسفه است انتظار داریم در فلسفه کارى 
انجام دهد. باید ابتکار آورد و امید اســت در اصفهان شاهد 
اقتصاد دانش بنیان و تبدیل آن به دانش تولیدمحور باشیم و 

نتیجه عملى و کاربردى داشته باشد.
وى خاطرنشان کرد: اگر دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان 
(خوراسگان) در رشته هایى داوطلب ندارد حتماً براى آنها بازار 
کار نیست. بنابراین سرپرســت جدید دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد اصفهان (خوراسگان) باید رشته هایى را جایگزین کند 
که بازار کار داشته باشد و تولید دانش کند و منجر به شکوفایى 

اقتصاد شود. 
والیتى اظهار داشت: توقع از اصفهان زیاد است و امید است 
با خون شهید حججى که افتخار کشور و اصفهان بوده و واقعًا 

مبدأ تحول در روحیه جوانان شــد، این شهر منشأ تحوالت 
بیش از پیش باشد. 

 ***
رئیس دانشگاه آزاد اســالمى هم در این مراسم در سخنان 
کوتاهى با قدردانى از تالش هاى ارزنده دکتر امیرى، رئیس 
قبلى این دانشــگاه، دکتر احمد آذین را به عنوان سرپرست 
جدید دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) معرفى 
کرد و گفت: جا دارد از بنیانگذار این دانشگاه که یک محل 
زباله دان قدیمى را به یک مرکز علمى که امروز افتخار ایران 
است تبدیل کرده و کسى جز دکتر فروغى نیست، تشکر کنم.

فرهاد رهبر افزود: سیاســت دانشــگاه آزاد، امید، آرامش و 
امنیت شــغلى براى همه، ارتقاى کیفى آموزش و پژوهش 
توسط اعضاى هیئت علمى، اســاتید و دانشجویان است. 
 وى خاطرنشان کرد: سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسالمى 
اصفهان به تنهایى قادر به دســتیابى به این اهداف نیست و 
نیازمند همکارى و هم اندیشى است تا در عرصه علم، دین و 

ایمان، به اهداف خود دست یابند. 

رئیس دانشگاه  آزاد اسالمى با بیان اینکه قطعاً مدیریت هزینه 
باید در دستور کار دانشــگاه هاى آزاد قرار گیرد گفت: براى 
کسب درآمد، چشم دانشگاه نباید فقط به شهریه دانشجویان 
باشد و مى تواند در تولید ثروت از طریق علم پیشقدم باشد و 
در آمد غیر از شهریه، توجه به شرکت هاى دانش بنیان وتولید 
علم و ثروت مى تواند مدنظر قرار گیرد و آن وقت مى توانیم 

امنیت شغلى ایجاد کنیم. 
***

 رئیس قبلى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) 
نیز با بیان اینکه مردان بزرگ کارهاى بزرگ انجام مى دهند 
که تأسیس دانشگاه آزاد اسالمى توســط آیت ا... هاشمى 
رفســنجانى مصداق آن اســت و خدمات این دانشگاه بر 
کسى پوشیده نیست، گفت: دانشــگاه آزاد اسالمى شجره 
طیبه اى است که ریشه هاى محکم داشته و شاخه هاى آن در
 آسمان هاست و همه از میوه هاى آن استفاده کرده و مى کنیم 
و خداوند توفیق داد در 30 ســال گذشته، قطره اى از دریاى 
بیکران این دانشگاه باشیم و در کنار همه همکاران در کل 

کشور به عنوان یک خدمتگزار فعالیت کردم. 
سیدمحمد امیرى اظهارداشت: در سال 79 که تکلیف شد 
در دانشگاه آزاد اســالمى نجف آباد که شرایط سختى هم 
داشت خدمت کنم عزم را جزم کرده و همه تالش کردیم تا 
این دانشگاه بزرگ ترین دانشگاه کشور شد و عنوان دانشگاه 
جامع را به خود اختصاص داد. البته قول داده بودم دانشگاه آزاد 
نجف آباد را به دانشگاه شریف دوم تبدیل کنم. اما در مرداد 
ماه سال گذشته، براساس تکلیف ادارى در واحد اصفهان 
(خوراسگان) به فعالیت ادامه دادم. وى ایجاد امید، آرامش و 
کاهش دغدغه اعضاى هیئت علمى و کارکنان، انضباط مالى 
و مدیریت هزینه ها، افزایش درآمد دانشگاه، توجه به کیفیت 
و برنامه ریزى در واحدهاى استان و... را از اولویت ها دانست 
و گفت: تا حدودى توانستیم به این اولویت ها برسیم. امروز 
به جرأت مى گویم محال است کوچک ترین تخلف مالى در 
این مدت در دانشگاه آزاد اسالمى اصفهان اتفاق افتاده باشد 
که این امر باید ادامه یابد. امیرى گفت: در بودجه سال 96 هم 
اگر تعداد ورودى دانشجویان به میزان سال گذشته باشد، ما 

7 درصد افزایش درآمد خواهیم داشت. این درحالى است که 
85 درصد هزینه ها را حقوق و مزایا تشکیل داده و ثبت نام 
در واحدهاى خوراسگان و نجف آباد در مقطع ارشد و دکترا 

هنوز به 15 درصد نرسیده است. 
رئیس قبلى دانشگاه آزاد اســالمى استان و واحد اصفهان 
افزود: در استان اصفهان ما دو هزار هیئت علمى تمام وقت و 
همین میزان کارمند داریم که چشم آنان براى ادامه زندگى 
به مدیران دانشگاه دوخته شــده تا مشکلى در آینده کارى 

نداشته باشند. 
امیرى از برنامه استراتژیک 20 ســاله براى دانشگاه آزاد 
واحدهاى استان اصفهان براساس سیاست دانشگاه آزاد خبر 

داد و خواستار ادامه این راه شد. 
وى از مرجع عالیقدر آیت ا... مظاهرى، آیت ا... طباطبایى نژاد 
امام جمعه اصفهان و ... به دلیل حمایت و پشتیبانى هایشان 
قدردانى کرد و گفت: امروز پذیرفتن مسئولیت در دانشگاه 
آزاد یک ایثار اســت و اگر ما نتوانســتیم اقداماتى را براى 
همکاران به علت محدودیت ها، اجرایى کنیم عذرخواهى 

مى کنم. 
 ***

رئیس جدید دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) 
هم گفت: همه با هم و در کنار هم، به توســعه دانشگاه مى 
اندیشیم و براى پیشرفت و توسعه در وجوه علمى، اجرایى 

و تعالى براساس ارزش مدارى و فرهنگ تالش مى کنیم. 
احمد آذین خواستار همکارى همه رؤسا و واحدها و مدیران 
شهرستان و همکاران براى دستیابى به اهداف شد و گفت: 
تکیه بر اقتصاد دانش بنیان، ارتقاى کیفى بین دانشــگاه و 

صنعت و مباحث پژوهشى در اولویت قرار دارد. 
وى از تشکیل شــوراى کارمندان در دانشگاه آزاد اصفهان 
خبر داد و گفت: در این شورا از نظرات و پیشنهادات همکاران 

بهره گیرى مى شود. 
 ***

نماینده ولى فقیه در دانشگاه آزاد اسالمى استان هم گفت: در 
نظام جمهورى اسالمى ایران، کرسى ریاست فرصت بزرگى 

براى خدمتگزارى است.  
حجت االسالم والمسلمین حیدرى افزود: رؤساى دانشگاه ها 
باید سند اسالمى شدن دانشگاه ها را مدنظر داشته باشند و ما 
در دفتر نمایندگى در دانشگاه هاى آزاد قطعاً حمایت معنوى 

و راهبرى فرهنگى خواهیم داشت. 
در پایــان بــا اهــداى لــوح و ... از تــالش هــاى

 دکتر  سیدمحمد امیرى تجلیل شد.

در مراسم معارفه رئیس جدید یکى از مهمترین واحدهاى دانشگاه آزاد عنوان شد

تخلف مالى در «دانشگاه آزاد اصفهان» نداریم
ساسان اکبرزاده
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیــأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139660302023000652 مورخ 1396/05/31 خانم عفت 
السادات اعظمى به شماره شناســنامه 32315 کد ملى 1282251929 صادره از اصفهان 
فرزند رسول بر ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 114/42 مترمربع مفروزى از 
پالك شــماره 3798 – اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى 

اولیه محرز گردیده است.
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/6/2 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/6/19 

م الف: 17296 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/6/101 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

 برابر رأى شــماره 139660302007001292 هیأت دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
فالورجان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضــى آقاى کورس انصــارى جابرى فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 308 صادره از اصفهان در 25326,20 سهم مشاع از 63954,41 
سهم ششدانگ یک قطعه زمین مشــجر و مزروعى به مساحت 63954,41 مترمربع پالک 
447 اصلى واقع در اشترجان خریدارى از مالک رسمى بانو تابنده جابرى فرزند على محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم 
و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضــاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/6/5 تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 96/6/19 م الف: 302 پورمقدم- رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان 

فالورجان /6/102
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیــأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023000630 مورخ 1396/05/31 آقاى مصطفى 
غائى به شماره شناســنامه 29272 کدملى 1282220251 صادره از اصفهان فرزند کریم 
نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 92/95 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 3505 باقى مانده- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى 

مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است.
ردیف 2- برابر رأى شماره 139660302023000632 مورخ 1396/05/31 آقاى محمود 
غائى به شماره شناسنامه 839 کدملى 1284430464 صادره از اصفهان فرزند کریم نسبت 
به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 92/95 مترمربع مفروزى از 
پالك شــماره 3505 باقى مانده- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت 

مشاعى اولیه محرز گردیده است.
ردیف 3- برابــر رأى شــماره 139660302023000634 مــورخ 1396/05/31 آقاى 
محمدرضا غائى به شماره شناسنامه 503 کدملى 1285312201 صادره از اصفهان فرزند 
کریم نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 92/95 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 3505 باقى مانده- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى 

مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است.
ردیف 4- برابر رأى شماره 139660302023000636 مورخ 1396/05/31 آقاى احمدرضا 
غائى به شماره شناسنامه 23 کدملى 1284456447 صادره از اصفهان فرزند کریم نسبت 
به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 92/95 مترمربع مفروزى از 
پالك شــماره 3505 باقى مانده- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت 

مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
بدیهى اســت در صورت انتقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/6/2 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/6/19 

م الف: 17300 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /6/104 
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106836603966 شماره پرونده: 9609986836600707 شماره 
بایگانى شعبه: 960773 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: منیژه عسکرى فرزند فتح اله به 
نشــانى فعًال مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/08/24 چهارشــنبه ساعت 9:30 محل 
حضور: اصفهان خ میرفندرســکى (خ میر) حدفاصل چهارباغ باال و پل میر، مجتمع قضایى 
شهید قدوسى، طبقه 2، اتاق 202 در خصوص دعوى اسداله یعقوبى کچوئى به طرفیت شما 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 18615 شعبه 6 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /6/399
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100350505756 شــماره پرونــده: 9609980350500534 
شماره بایگانى شــعبه: 960642 خواهان/ شــاکى مجید رضا عمو دادخواستى به طرفیت 
خوانده/ متهم حمیدرضــا احمدى فرزند على اکبر، محســن کتابى فرزند حســن، محمد 
جواد بهرامیان و ســیروس جاگیروند فرزند ابراهیم به خواسته دســتور موقف و ابطال سند 
تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 5 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان شــهید 
نیکبخت ، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان، طبقه 2 شماره 221 ارجاع و به کالسه 
9609980350500534 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/08/17 ساعت 10 تعیین 
شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان/ شاکى و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده / متهم پس 
از نشــر آگاهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف:  

18614 شعبه 5 دادگاه  عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/6/400
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106835307568 شــماره پرونــده: 9609986825300347 
شماره بایگانى شعبه: 960382 خواهان/ شاکى حسن قربانى سینى دادخواستى به طرفیت 
خوانده/ متهم ســودابه میرزائى فرزند اصغر- اصغر میرزائى به خواســته اعسار از پرداخت 
هزینه دادرســى و مطالبه وجه و خسارت دادرســى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان شــهید نیکبخت ، ساختمان دادگسترى کل 
استان اصفهان، طبقه اول شماره 121 ارجاع و به کالســه 960382 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 1396/08/02 ساعت 9:00 صبح تعیین شــده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان/ شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتــب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگاهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. م الف: 18612 شعبه 31 دادگاه  عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان/6/401
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106825307569 شماره پرونده: 9609986825300344 شماره 
بایگانى شــعبه: 960379 خواهان/ شاکى موسســه اعتبارى کوثر مرکزى دادخواستى به 
طرفیت خوانده/ متهم احمدعلى توکلیان فرزندحســن- صاحب جــان باقرى وانانى فرزند 
یارعلى- بهروز صمــدزاده گندمانى فرزند عیــدى محمد به خواســته مطالبه وجه چک و 
خسارت دادرسى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگى 
به شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان، خیابان چهارباغ 
باال، خیابان شهید نیکبخت ، ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان، طبقه اول شماره 
121 ارجاع و به کالسه 960379 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/08/02 ساعت 
9:30 صبح تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست 
خواهان/ شــاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده / متهم پس از نشر آگاهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 

حاضر گردد. م الف: 18611 شعبه 31 دادگاه  عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/6/402
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100350106181 شماره پرونده: 9609980350100231 شماره 
بایگانى شعبه: 960304 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: محمد جعفرى زاده فرزند احمد به 
نشــانى مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/08/21 یک شنبه ساعت 12:30 محل حضور: 
اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق شــماره 333 در خصوص دعوى شــرکت پخش البرز به طرفیت شما در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 18610 شــعبه اول دادگاه عمومى 

حقوقى اصفهان/6/403
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100350405999 شماره پرونده: 9509980350400979 شماره 
بایگانى شــعبه: 951104 نظر به اینکه آقاى ســید محســن حجازى دهاقانى فرزند سید 
ابوالقاسم دادخواســتى به طرفیت آقاى ابوالفضل محمودى و خانم زهرا سلیمانى مبنى بر 
مطالبه وجه چک (تقاضاى محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت 2 فقره چک به شماره 
هاى 113775 مورخ 95/8/20 به مبلغ 1000/000/000 ریال و شــماره 113774 مورخ 

95/6/3 به مبلغ 80/000/000 ریال هر دو به عهده بانک سپه شعبه بلوار شهید باهنر زرین 
شهر به کد 1455 و 2- مطالبه خسارات دادرسى و 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه را نموده 
که پرونده طى شماره 951104 ح 4 به ثبت این دادگاه رسیده و خواهان نشانى خواندگان را 
مجهول المکان اعالم نموده و پرونده مقید به وقت رسیدگى 1396/09/07 ساعت 12/30 
صبح مى باشد لذا این دادگاه در راســتاى اجراى ماده 73 ق.ا.د.م بدینوسیله مراتب فوق را 
آگهى تا خواندگان پیش از حلول وقت رسیدگى با ارائه کارت شناسایى به این دادگاه ضمن 
اعالم نشــانى خود با وصول نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم از مفاد دادخواست خواهان 
مطلع و در جلسه رسیدگى یاد شده فوق حضور به هم رسانند. این آگاهى به منزله ابالغ وقت 
رسیدگى به خواندگان تلقى مى گردد و عدم حضور نامبرده مانع از رسیدگى نیست. م الف: 

18606  شعبه چهارم دادگاه عمومى (حقوقى) اصفهان/6/404
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100350405982 شماره پرونده: 9609980350400499 شماره 
بایگانى شعبه: 960586 نظر به اینکه خانم معصومه جعفرى فرزند خدامراد دادخواستى به 
طرفیت آقاى محمدعلى اشرف عسگرى مبنى بر اعتراض به عملیات اجرایى (موضوع مواد 
146 و 147 قانون اجراى احکام مدنى) (در خصوص رفع توقیف کامیون کشنده سفید رنگ 
داراى شماره انتظامى 945ع21 ایران 13 در پرونده اجرایى کالسه 950368ج/4 و دادنامه 
شــماره 950997035041546 شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى) را نموده که پرونده طى 
شماره 960586ح4 به ثبت این دادگاه رســیده و خواهان نشانى خوانده را مجهول المکان 
اعالم نموده و پرونده مقید به وقت رسیدگى 96/9/12 ساعت 11/32 صبح مى باشد لذا این 
دادگاه در راستاى اجراى ماده 73 ق.ا.د.م بدینوسیله مراتب فوق را آگهى تا خوانده پیش از 
حلول وقت رسیدگى با ارائه کارت شناسایى به این دادگاه ضمن اعالم نشانى خود با وصول 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم از مفاد دادخواســت خواهان مطلع و در جلسه رسیدگى یاد 
شده فوق حضور به هم رســانند. این آگهى به منزله ابالغ وقت رســیدگى به خوانده تلقى 
مى گردد و عدم حضور نامبرده مانع از رسیدگى نیست. م الف: 18605 شعبه چهارم دادگاه  

عمومى (حقوقى) اصفهان /6/405
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 960402 خواهان مسعود مالاحمدى با وکالت آقاى سیدهادى 
حســینى مبنى بر مطالبه به طرفیت رضا زیادى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى روز 
یکشنبه مورخه 96/8/7 ساعت 5/30 عصر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشــر، تاخوانده قبل از وقت رسیدگى به 
این شــعبه واقع در خیابان سجاد اول ارباب روبروى مدرســه نیلى پور جنب ساختمان صبا 
پالك 57 کدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه شوراى حل اختالف 
اصفهان مراجعه ونسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 18602 شعبه 28 حقوقى 

 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/6/406
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 960401 خواهان مسعود مالاحمدى با وکالت آقاى سیدهادى 
حســینى مبنى بر مطالبه به طرفیت پویا ســبحانى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى 
روز یکشنبه مورخه 96/8/7 ساعت 5 عصر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشــر، تاخوانده قبل از وقت رسیدگى به 
این شــعبه واقع در خیابان سجاد اول ارباب روبروى مدرســه نیلى پور جنب ساختمان صبا 
پالك 57 کدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه شوراى حل اختالف 
اصفهان مراجعه ونسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 18601 شعبه 28 حقوقى  

شوراى حل اختالف استان اصفهان (مجتمع شماره یک)/6/407
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106793801130، 9610106793801129 شــماره پرونده: 
9609986793800477 شماره بایگانى شعبه: 960477 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: 
1- مرضیه ملتجى اصفهانى فرزند حســن به نشــانى مجهول المکان 2- مهدى شریفیان 
فرزند محمدحسن به نشانى مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/08/17 چهارشنبه ساعت 
08:00 محل حضور: اصفهان، چهارراه شیخ صدوق، چهارراه وکال، مجتمع شهداى مدافع 
حرم شوراى حل اختالف در خصوص دعوى امیرحسین هیبتى گوجانى به طرفیت شما در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 18598شعبه هشتم حقوقى 

 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/6/408
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106794400792 شــماره پرونــده: 9609986794400311 
شماره بایگانى شعبه: 960312 درخصوص پرونده کالسه 960312 خواهان محمد زمانى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت حسین على اکبرپور تقدیم نموده است وقت رسیدگى 
براى مورخ 1396/08/03 ســاعت 10:00 صبح تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس ب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان چهارراه شیخ 
صدوق چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و تصمیم اتخاذ مى شود. م الف: 18593 شــعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم)/6/409
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 960752 ش6 خواهان شرکت مجید پخش سپاهان به نمایندگى 
مجید تیمــورى با وکالت زهرا فخربخش دادخواســتى مبنى بر مطالبه بــه طرفیت محمد 
سابکى تقدیم نموده است وقت رســیدگى براى مورخه 96/8/2 ســاعت 10 صبح تعیین 
گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد اول خیابان ارباب 
ر وبروى مدرسه نیلى پور جنب ســاختمان صبا پالك 57 کدپستى 8165756441 مجتمع 
شــوراى حل اختالف اصفهان شعبه 6 شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه ونسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى 
و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 18592 شــعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/6/410
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106793801125، 9610106793801124 شــماره پرونده: 
9609986793800465 شماره بایگانى شعبه: 960465 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: 
1- شــهریار نصیرى فرزند علیمراد به نشانى مجهول المکان 2- اســدا... بصیرى نشانى: 
اصفهان- مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/08/15 دوشنبه ساعت 11:30 محل حضور: 
اصفهان چهارراه شیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف 
در خصوص دعوى رسول صادقى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى  در این 
شعبه حاضر شــوید. م الف: 18590 شعبه هشتم شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /6/411
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960398ش/11 خواهان محمدعلى عابدى جونى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه به طرفیت على شــرافت دارگانى تقدیم نموده اســت. وقت رسیدگى براى 
مورخ 96/7/24 ساعت 12/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق 
شمالى چهارراه وکال مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 18586 

شعبه 11 حقوقى  شوراى حل اختالف اصفهان /6/412
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960738 خواهان فرزاد برومندزاده دادخواستى مبنى بر مطالبه 
رهن به طرفیت حسن حاج رسولیها فرزند رضا تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخ 
96/8/29 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان چهارراه وکال 
مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م الف: 18587 شعبه 8 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره 2 ) /6/413
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960084 خواهان امیررضا عمانى دادخواستى مبنى بر (نسخه 
ثانى پیوست) مطالبه به طرفیت حسین ســبحانى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى مورخ 
96/7/25 ساعت 11 تعیین گردیده باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رســیدگى به این شــعبه واقع در 
اصفهان، کنارگذر اتوبان شــهید خرازى حدفاصل خ آتشــگاه و میرزاطاهر مجتمع شماره 
3 شورا شعبه 51 مراجعه و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. طى فیش بانکى به 
شماره 044360 مبلغ 12/000 جهت نشر آگهى واریز شده خواهشمند است دستور فرمایید 
به هزینه خواهان وفق ماده 73 آیین دادرســى مدنى یک نوبت در یکــى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار چاپ و نتیجه را به این شعبه اعالم نمایید. در آگهى قید شود که چنانچه شهود 
معارفى دارند در جلسه رسیدگى حاضر نمایند. م الف: 18585 شعبه 51 حقوقى  شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان /6/414
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 466/96ش25 خواهان محمود نقدى دادخواســتى مبنى بر 
مطالبه 56/000/000 ریال به انضمام مطلق خســارات به طرفیت محمد حسن پور تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگى براى مورخ 96/7/22 ســاعت 4/30 عصر تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتداى خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف: 18583 شــعبه 25 حقوقى  شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/415
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 95-1042ش51ح خواهان مهرى ســوادکوهى دادخواستى 
مبنى بر (نسخه ثانى پیوست) مطالبه به طرفیت ســعید چهاردولى تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگى مورخ 96/7/23 یکشنبه ساعت 12 تعیین گردیده باتوجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به 
این شعبه واقع در اصفهان، کنارگذر اتوبان شــهید خرازى حدفاصل خ آتشگاه و میرزاطاهر 

مجتمع شماره 3 شورا شعبه 51 مراجعه و نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. طى 
فیش بانکى به شماره 207816 مبلغ 12/000 جهت نشر آگهى واریز شده خواهشمند است 
دســتور فرمایید به هزینه خواهان وفق ماده 73 آیین دادرســى مدنى یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار چاپ و نتیجه را به این شعبه اعالم نمایید. م الف: 18578 شعبه 

51 حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /6/416
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960668ش11 خواهان حمید افســرى دادخواستى مبنى بر 
مطالبه به طرفیت محسن سالمى تقدیم نموده اســت. وقت رسیدگى براى مورخ 96/8/7 
ساعت 11/30 عصر تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رســیدگى به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى 
چهارراه وکال شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. 
م الف: 18573 شعبه 11 حقوقى  شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره 

دو) /6/418
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960669ش11 خواهان حمید افســرى دادخواستى مبنى بر 
مطالبه به طرفیت زهره پورعسگرى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخ 96/8/7 
ساعت 11 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال 
شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 18572 شعبه 

11 حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/419
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960673ش/11 خواهان حمید افســرى دادخواســتى مبنى 
بر مطالبه به طرفیت وحید زمانى ناغانى تقدیم نموده اســت. وقت رســیدگى براى مورخ 
96/8/7 ساعت 12/30 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق 
شمالى چهارراه وکال شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى 
شود. م الف: 18571 شــعبه 11 حقوقى  شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /6/420
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالســه 960671 ش11 خواهان حمید افســرى دادخواستى مبنى بر 
مطالبه به طرفیت فاطمه خلجى تقدیم نموده اســت. وقت رســیدگى براى مورخ 96/8/7 
ســاعت 12 تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 18570 شعبه 11 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو ) /6/421
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 960647 ش 33 خواهان آقاى حمید افسرى دادخواستى مبنى 
بر مطالبه وجه به طرفیت آقاى حامد امیرى ســرارودى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى 
مورخ 96/7/25 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان چهارراه وکال 
مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 18569 شعبه 33 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو ) /6/422
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106796301149 شماره پرونده: 9609986796300649 شماره 
بایگانى شعبه: 960650 در خصوص پرونده کالسه 960650 ش 33 خواهان حمید افسرى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه به طرفیت اســماعیل محمدى تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگى سه شــنبه مورخ 13960/05/25 ســاعت 9/30 تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى 
مدنى مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خیابان چهارراه وکال مجتمع شــهداى مدافع حرم  شــوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عــدم حضور وقت 
رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 18568 شعبه 33 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/423
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 960368 ش 6 خواهان سید رسول دهقانى دادخواستى مبنى بر 
مطالبه به طرفیت سید ابراهیم حســینى آبچنارى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى مورخه 
96/7/25 ساعت 10/30صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 
57- کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 6 شوراى حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 18566 شعبه 

6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک ) /6/424 
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 951161 ش 11 خواهان على غالمى فشارکى دادخواستى مبنى 
بر مطالبه به طرفیت امید بهشتى- محسن حجازیان تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى 
مورخ 96/7/22 ســاعت 10تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق 
شــمالى چهارراه وکال حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م الف: 18567 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

ش ماره دو) /6/425 
ابالغ وقت رسیدگى

 ،9610106793801126  ،9610106793801128 بالغنامــه:  ا شــماره 
9610106793801127 شماره پرونده: 9609986793800400 شــماره بایگانى شعبه: 
960400 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: 1- على کوچه مشکى نشانى: اصفهان- مجهول 
المکان 2- میالد بهزادى زاده نشــانى: اصفهان مجهول المکان 3- اســماعیل محمدى 
نشانى: مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/08/16 سه شنبه ساعت: 11:30 محل حضور: 
اصفهان- چهارراه شــیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل 
اختالف درخصوص دعــوى حامد چقاجردى به طرفیت شــما در وقت مقــرر فوق جهت 
رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 18560 شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/426 
ابالغ راى

 شماره پرونده 140/92ش ح الف ع- شــماره دادنامه 255-95/09/29 خواهان سیدعلى 
اکبر بنى جمالى ساکن اراك خیابان شهیدبهشتى-جنب بانک ســپه خوانده: اکبر یحیایى 
ساکن علویجه خیابان مدرس پالك130 خواسته مطالبه. شــورا باعنایت به جمیع اوراق و 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شورا درخصوص دعواى آقاى سیدعلى اکبر بنى جمالى فرزند سیدتقى مقیم اراك بطرفیت 
اکبر یحیایى فرزند قنبرعلى مقیم علویجه مبنى بر مطالبه وجه کارکرد کامیون شماره 313 
ع 38 ایران 23 ازتاریخ 1392/02/18 لغایت 1392/03/28، استرداد کارت و بیمه و کارت 
سوخت و کارت اداره راه و ترابرى مقوم به چهل و پنج میلیون ریال به این شرح اظهار داشته 
به اتفاق شخص دیگرى اقدام به خرید یکدستگاه کامیون نموده و خوانده نیز بعنوان راننده 
آن به مدت فوق الذکر مشــغول به کار بوده و هیچ درآمدى به وى پرداخت نکرده است لذا 
درخواست محکومیت وى بشرح خواسته به انضمام هزینه دادرسى را کرده است سندعادى 
قرارداد بیع حاکى از مالکیت خواهان به میزان ســه دنگ از کامیون مذکور میباشد و دستور 
موقت صادره از دادگاه مهردشت مبنى بر توقیف کامیون مذکور علیه خوانده و نیز اظهارات

 شهود حاکى از تصرف خوانده بر کامیون میباشد و نامبرده با وصف دعوت قانونى درجلسه 
رسیدگى مقرر حضور نیافته و نســبت به دعوى و مستندات آن انکار و ایرادى بعمل نیاورده 
اســت. دادگاه جهت تعیین اجرت المثل کامیون درمدت مذکور قرار ارجاع امر به کارشناس 
صادر و نظریه کارشناس که مصون از اعتراض مانده اجرت المثل را در مدت مذکور پس از 
کسر حقوق راننده، بیمه نامه، هزینه بارگیرى، الســتیک ها، سوخت، هزینه خوراك راننده 
و مسائل دیگر چهل و دومیلیون ریال اعالم کرده اســت لذا باتوجه به مراتب فوق و میزان 
مالکیت خواهان، قاضى شــورا خواهان را در مطالبه مبلغ نیمى از اعالمى کارشناس محق 
تشخیص داده مستنداً به ماده 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب درامورمدنى راى به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و یک میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ یکصدهزار ریال بابت هزینه دادرسى درحق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید و درخصوص مازاد تا سقف خواسته مستندا به ماده 197 قانون مذکور حکم بر بى 
حقى وى صادر و اعالم میشود امادرخصوص دعواى استرداد مدارك مذکور به شرح ستون 
خواسته باتوجه به اینکه خوانده مالکیت نســبت به کامیون ندارد ازطرفى تصرف سابق وى 
نسبت به کامیون حاکى از وجود مدارك مذکور در ید وى میباشــد و نامبرده دفاعى بعمل 
نیاورده. مستندا به ماده 198 مذکور حکم به استرداد مدارك مذکور توسط خوانده به خواهان 
صادر و اعالم مى شود  این راى غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شــعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم عمومى بخش 
مهردشت مى باشــد. 5839/م الف نصیرى قاضى شعبه اول شــوراى حل اختالف بخش 

مهردشت/6/492 
اجراییه

 شماره 14/95 ش ح8 به موجب راى شماره 45 تاریخ 96/01/26 حوزه شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه ها: 1.حسینعلى2.على3.رضا4.

نرگس5.محمد6.رقیه7.زهرا همگى ســلطانى به نشــانى مجهول المکان محکوم اند به 
پرداخت مبلغ 13/750/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 850/000 ریال بابت هزینه 

دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه و ابطال تمبر ازباب تسبیب و پرداخت حق الوکاله وکیل از 
تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول میگردد درحق 
خواهان محمود جوشیار به نشــانى: نجف آباد-خ 15 خرداد جنوبى ابتداى خ قدس غربى 
صادر و نیم عشــر دولتى. ماده 34قانون اجراى احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت 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، صریحًا اعالم نماید. 

5566/م الف-شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/493 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9610103730102399 شماره پرونده: 9609983730100748 شماره 
بایگانى شعبه: 960754 خواهان: حسین یزدانى دادخواستى به طرفیت خوانده احمدحرى 
به خواسته الزام به انتقال سندرسمى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده 
که جهت رسیدگى به شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد 
ارجاع و به کالسه 960754 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/07/18 و ساعت 9/30 
تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده احمدحرى و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى میشود تا خوانده احمد حرى 
پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 

5769/م الف- شعبه اول  عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان نجف آباد /6/494 
ابالغ راى

شــوراى حل اختــالف شهرســتان نجــف آبــاد کالســه پرونــده:160/96 شــماره 
دادنامه:741-96/05/03 مرجع رسیدگى کننده: شــعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف 
آباد خواهان: مجتبى سفرى وکیل خواهان: مجتبى حقیقى به نشانى نجف آباد خ امام کوى 
ارشاد مقابل حسینیه ارشاد خوانده مرتضى صبورى به نشانى کیانشهر فعال مجهول المکان 
بخواسته: ... گردشــکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالســه فوق و طى تشریفات 
قانونى و اخذنظریه مشــورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى مجتبى سفرى بوکالت 
مجتبى حقیقى بطرفیت مرتضى صبورى به خواســته مطالبه مبلغ یکصد و بیســت میلیون 
ریال معادل دوازده میلیون تومان وجه دو فقره چک بشــماره 878057 مورخ 92/05/10 
و 878075 مورخ 92/07/20 بانضمام هزینه دادرسى و خســارت تاخیر. نظربه بقاء اصول 
مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده 
على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشــان یا بطالن دعوا 
لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مســتنداً به مــواد 198و 502 و 515 و 519 و 
522 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ صد و بیســت میلیون ریال بابت اصل خواســته و صد و هفتاد هزار 
تومان هزینه دادرسى و خســارت تاخیرتادیه از تاریخ هاى فوق الذکر (صدور چک) و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکال درحــق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره 
غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگســترى شهرســتان نجف آباد  مى باشد. 5831/م 

الف-مسیبى قاضى پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/6/495 
ابالغ راى

کالســه پرونده:219/96 شــماره دادنامه:498-96/06/08 تاریخ رسیدگى: 96/04/11 
مرجع رســیدگى کننده: شــعبه یازده شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهــان: رحمان 
منتظرى فرزند احمد به نشــانى نجف آباد خ مجاهد شمالى بن بســت دوم منزل جنوبى، 
وکیل داودکاظمیان به نشانى: نجف آباد خ منتظرى شــمالى ابتداى نوبهارغربى ساختمان 
فراز2 طبقه 1، خواندگان:1.اسماعیل انصارى فرزند بهمن2.ابراهیم قنبرى فرزند حسین3.

ســیدعلى یحیى زاده فیروزآبادى فرزند جالل به نشانى هرســه مجهول المکان خواسته: 
الزام خواندگان به حضور دردفترخانه و تنظیم سندرســمى انتقال یک دســتگاه خودروى 
پراید ســفید رنگ مدل 83 بشــماره انتظامى 16-386د46 مقوم به 80/000/000 ریال، 
محکومیت به پرداخت مطلق هزینه هاى دادرســى و حق الوکاله وکیل. گردشکار: پس از 
ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، 
قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
قاضى شــورا درخصوص دعوى رحمان منتظرى فرزند احمد بطرفیت 1.اسماعیل انصارى 
فرزند بهمن2.ابراهیم قنبرى فرزند حسین3.ســیدعلى یحیى زاده فیروزآبادى فرزند جالل 
به خواســته الزام به حضور دردفترخانه و تنظیم سندرســمى انتقال یک دستگاه خودروى 
پراید سفید رنگ مدل 83 بشــماره انتظامى 16-386د46 مقوم به 80/000/000 ریال و 
محکومیت به پرداخت مطلق خسارات دادرســى و حق الوکاله وکیل، با توجه به اظهارات 
خواهان در دادخواست تقدیمى و قولنامه ارائه شــده که به امضاء خواهان و خوانده ردیف 
اول رسیده و طبق بند 4001 قولنامه تقدیمى خوانده ردیف اول متعهد گردیده که نسبت به 
انتقال رسمى اتومبیل مذکور بنام خریدار اقدام نماید و ازتوجه به اینکه طى جوابیه استعالم 
از راهور خودرو سوارى پراید مدل 83 رنگ سفید شماره موتور 00995438 و شماره شاسى 
51412283374256 بنام آقاى سیدعلى یحیى زاده فیروزآبادى خوانده ردیف سوم مى باشد 
و دعوى متوجه خوانده ردیف اول و دوم نمى باشــد و باعنایت به اینکه خواندگان علیرغم 
نشرآگهى درجلسه حاضر نشده والیحه اى ارســال ننموده اند و دلیلى بر رد ادعاى خواهان 
ارائه نکرده اند، لذا شورا نســبت به خوانده ردیف اول و دوم طبق بند 4 ماده 84 قانون آیین 
دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب درامورمدنى قراردعوى صــادر کرده، ضمن اینکه 
هزینه هاى دادرسى به مبلغ یک میلیون و دویست  و سى هزار ریال بعهده خوانده ردیف اول 
و دوم به نحو تضامنى مى باشــد و درخصوص خوانده ردیف سوم باتوجه به جوابیه استعالم 
از راهور حکم به محکومیت خوانده ردیف سوم سیدعلى یحیى زاده فیروزآبادى بحضور در 
دفترخانه اسنادرسمى و انتقال سند اتومبیل مدل 83 بشماره انتظامى 16-386 د46 درحق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد.راى صادره غیابى و ظــرف مدت 20 روز قابل واخواهى و 
ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم حقوقى شهرستان نجف آباد مى باشد. 

5770/م الف- قاضى شوراى حل اختالف یازده حوزه قضائى نجف آباد /6/496 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان مرضیه شــمس دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده 
عبدالبصیر عظیمى به شوراى حل اختالف شعبه هفتم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شــماره 584/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/07/22 ساعت 
4عصر تعیین گردیده علیهــذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار 
مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 

خواهد نمود. 5829/ م الف شعبه هفتم شوراى حل اختالف نجف آباد/6/497 
اجراییه

 شماره 161/96 ش ح5 به موجب راى شماره 570 تاریخ 96/04/04 حوزه 5 حقوقى شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه آیت امامیان زایى به 
نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ ده میلیون و پانصد هزارتومان بابت 
اصل خواســته و مبلغ صد هزار تومان بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 
95/02/18 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و مبلغ پانصد و بیست و پنج 
هزار تومان درحق صندوق دادگسترى. محکوم له: مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى 
به نشانى: نجف آباد خ امام کوى ارشــاد مقابل حسینیه ارشاد. 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 محکــوم 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، صریحًا اعالم نماید. 5830/م الف-شــعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد /6/498 
اجراییه

 شماره 229/95 ش ح11 به موجب راى شــماره 120 تاریخ 96/01/31 حوزه ... شوراى 
حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه سیدرضا حسنیان 
به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ نوزده میلیون و نهصد هزار ریال 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 333/750 ریال بعنوان هزینه دادرســى و ابطال تمبر 
و پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از مورخ 81/12/05 لغایت اجــراى حکم و حق الوکاله و 
همچنین محکوم علیه اجرایى محکوم به پرداخت مبلغ نود و نه هزار و پانصد تومان بعنوان 
نیم عشر دولتى مى باشــد. محکوم له: مهدى محمدى به نشانى: جوزدان خ امام خمینى خ 
عدل پالك3. ماده 34قانــون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالــى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 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، صریحًا اعالم نماید. 

5838/م الف-شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/499 
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره درخواســت: 9610460363400015 شــماره پرونــده: 
950998036401225 شماره بایگانى شعبه: 951238 نظر به اینکه امین 
حبیبى و سارا صفى خانى فرزند صحبت اله به اتهام تحصیل مال از طریق 
نامشروع حسب شــکایت حمید حیدرى، ناهید کشورى، منصور احمدى و 
رضا محققیان از طرف این دادســرا در پرونده کالسه 951238د15 تحت 
تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده است بدینوســیله در اجراى ماده 15 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب به نامبرده تا ظرف مدت یک 
ماه از انتشار آگهى در شعبه 15 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از 
یک ماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. ضمنًا هزینه 
نشر آگهى به عهده دادگسترى مى باشد. م الف: 18574 شعبه 15 دادیارى 

دادسراى عمومى و انقالب شهرستان  اصفهان/6/417
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فروش ارز مسافرتى 
فقط با نرخ آزاد؛ ازفردا

با اصالح مقررات ارزى ناظر بر ارز مسافرتى، بانک ها 
مى توانند از بیستم شهریور سال جارى(فردا) به فروش 
این ارز به نرخ بازار آزاد در مقابل ارائه گذرنامه، بلیت و 

ویزاى کشور مقصد اقدام کنند.
تاکنون مسافران ایرانى که بیش از 12سال سن داشتند 
و از راه هاى هوایـى، زمینى، ریلى و دریایى از کشـور 
خارج مى شـدند، مى توانسـتند براى یک بار در طول 
سـال حداکثر 300 دالر آمریکا یا معادل آن را، با ارائه 
گذرنامه، بلیت مسـافرت، ویزاى کشور مقصد و تعهد 
کتبى مسافر مبنى بر خرید ارز مسـافرتى فقط از یک 

منبع، با نرخ مبادله اى تهیه کنند.

افزایش سرسام آور 
قیمت مصالح ساختمانى

سخنگوى کمیسیون عمران مجلس شوراى اسالمى 
گفت: گرانى بـى دلیل مصالح سـاختمانى اثرش را بر 

بازار ساختمان گذاشته است.
صدیف بدرى بـا اشـاره به اینکـه هم اکنـون قیمت 
مصالح سـاختمانى در کشـور بـدون هیچ دلیلـى  به 
صورت سرسام آور افزایش یافته،گفت: قیمت میلگرد  
از کیلویى هزار و 800تومان به کیلویى دو هزار و 600 
تومان و همچنین قیمت سـیمان به 115هزار تومان 
رسیده است که این موارد از مهمترین دالیل افزایش 

قیمت مسکن به شمار مى رود.

واردات برنج 
تا آذرماه ممنوع شد

معاون وزیر جهاد کشاورزى از ممنوعیت واردات برنج 
تا پایان آبان ماه به کشور خبر داد و گفت: این اقدام به 

منظور حمایت از تولید داخل انجام مى شود.
یزدان سـیف با بیان اینکـه واردات برنج هر سـاله در 
فصل برداشـت محصول داخلى ممنوع اسـت، گفت:  
امسال نیز با شروع فصل برداشت برنج از شالیزارهاى 
کشـور، از اوایل شـهریورماه تا پایان آبان مـاه واردات 
برنج به منظور حمایت از تولید و تولیدکنندگان داخلى 

ممنوع است.
وى تصریح کرد: کسانى که ثبت سفارش دارند بعد از 
آبان ماه مى توانند محموله هاى خود را وارد کشور کنند 

و طى این مدت هیچ محموله اى وارد نخواهد شد.

براى بازگشت زائران عتبات 
مشکل داریم

رئیـس سـازمان راهـدارى و حمل  ونقـل جـاده اى 
گفت:مشکل اصلى سفرهاى عتبات عالیات در زمان 

بازگشت زائران است.
داوود کشـاورزیان بـا اشـاره به تـردد زائـران اربعین 
اظهارداشت:  امکانات زیربنایى در نقاط مرزى نسبت 
به سـال هاى گذشـته وضعیت بهترى دارد و جاده ها 
تعریض مى شوند. وى با اشاره به اینکه اکثر سفرهاى 
عتبات عالیات در ایام اربعین زمینى است، تصریح کرد: 
در زمان رفـت زائران مشـکل کمترى وجـود دارد اما 
مشکل اصلى در زمان برگشت زائران است، به طورى 
که هر ساله روند صعودى داشته و انجمن صنفى حمل 
و نقل مسافر تالش مى کند حداکثر ظرفیت را به این 
امر اختصاص دهد. وى با تأکید بر اینکه رانندگان حتمًا 
در پارکینگ هاى درنظر گرفته شده خودروهاى خود را 
پارك کرده و بقیه مسیر را با خودروهاى عمومى طى 
کنند، افزود: استفاده از خودروهاى شخصى تا فاصله اى 
از مرز آزاد است و در نزدیکى مرز پارکینگ هایى تعبیه 
شـده و جابه جایى بقیه مسـیر تا نقطه صفـر مرزى با 

خودروهاى درون شهرى صورت مى گیرد.

سیمکارت جدید با 
پیش شماره 0998 آمد

سیمکارت هاى اپراتور نسل جدید تلفن همراه  شاتل با 
نام تجارى«شاتل موبایل» و با ارائه خدمات مکالمه، 
پیامک، اینترنت همراه مبتنـى بر 3G و 4G و مکمل، 
با پیش شـماره 0998 و کد یک، وارد بازار تلفن همراه 

کشور شد.

ویترین

 بازار جهانى نفت در هفته اخیر و همزمان با هفته نخســت 
ســپتامبر شــاهد تحوالت مثبتى از جمله افزایش سطح 
پایبندى ها بــه توافق جهانى کاهش تولید نفت از ســوى 
اعضاى اوپک در ماه اوت (مرداد - شهریور) و اعالم آمادگى 
برخى کشورهاى عضو و غیرعضو این سازمان براى تمدید 

این توافق بود.
اوپک در ماه اوت 2017 (مرداد - شهریور) شاهد پایبندى 89 
درصدى اعضاى آن به توافق جهانى کاهش تولید بود که 

کاهش عرضه را بیشتر مدیون لیبى است. 
صادرات نفت ایران و نیجریه، ماه اوت بیشترین رشد ماهیانه 

را در سال 2017 داشته است.

تحقیقات رویترز در هفته گذشــته نشان مى دهد که تولید 
روزانه نفت ایران در ماه اوت 2017 میالدى با 10 هزار بشکه 
افزایش نسبت به ماه پیش از آن به سه میلیون و 790 هزار 

بشکه رسید.
تولید روزانه نفت ایران در ماه ژوئیه سه میلیون و 780 هزار 
بشکه بوده است. آمارهاى رسمى و داده هاى حاصل از رصد 
نفتکش ها نیز نشان داد که صادرات نفت ایران به مشتریان 
عمده آســیایى اش در ماه ژوئیه (تیر - مرداد) نسبت به ماه 
ژوئن که به پایین ترین رقم 14 ماه گذشته رسیده بود، افزایش 
یافت.ضمن اینکه صدور نفت ایران به ترکیه در نیمه نخست 

سال جارى میالدى 2,5 برابر شد.

 بهاءالدین هاشمى حسینى، کارشناس ارشد بانکى در مورد 
ادغام بانک هاى زیان ده زیرمجموعه نیروهاى مسلح 
اظهار داشت: زیان ده بودن بانک ها به شرایط اقتصادى، 
تحریم بانک ها، باال بودن مطالبات معوق، کسرى بودجه 
دولت براى پرداخت مطالبات شــرکت هــاى دولتى و 
پیمانکاران وابسته است.وى افزود: از نظر اقتصادى نیز 
ادغام بانک ها و مؤسســات مالى نیازمند پیش نیازهایى 
است و سهامداران باید فرهنگ مشترك داشته باشند و 

داراى اهداف و مأموریت هاى مشترك و یکسان باشند.
این کارشناس ارشــد بانکى گفت: براى ادغام، بانک ها 
باید همسان باشــند(بانک هاى تجارى و یا بانک هاى 

تخصصى) بانک هاى مربوط به وزارت دفاع و نیروهاى 
مســلح داراى این ویژگى براى ادغام هستند که بتوانند 

بانک قوى ترى را ایجاد کنند.
وى افزود: با ادغام بانک ها در هزینه هاى ســتاد صرفه 
جویى شده، قیمت تمام شده پول پایین مى آید، کارآیى 
افزایش پیدا مى کند و دارایى هــاى غیرضرور نیز آزاد 

خواهد شد وبانک ها چابک تر مى شوند.
 وى با بیان اینکه ادغام فواید زیــادى دارد نه تنها براى 
نیروهاى مسلح، بلکه براى تمامى بانک هایى که شبیه 
هم هستند، گفت: بانک هایى که دارا ى یک حوزه فعالیت 

و سهامداران منسجم هستند مى توانند ادغام شوند.

افزایش کارآیى بانک ها 
با ادغام 

تولید نفت ایران به 4میلیون 
بشکه در روز نزدیک شد

در شرایطى که بانک مرکزى،نظارت ها را بر میزان سود 
پرداختى سپرده گذارى ها تشدید کرده اما خودروسازان 

همچنان بر همان مدار قبلى حرکت مى کنند.
با اعالم نرخ 15 درصدى ســود ســپرده گــذارى هاى 
بلندمــدت و تأکیــد بانک مرکــزى بر لــزوم تمکین

بانک ها از این مصوبه، ســیل مراجعه هاى مردم براى 
سرمایه گذارى در بانک ها (در بازه زمانى محدودى که 
براى آن تعریف شــده بود و به موجب آن مشمول سود 

اعالمى بانک مرکزى نمى شد)، تشدید شده است.
اگرچه در این میان برخى کارشناســان اعالم بانک ها و 
تشویق مردم به ســرمایه گذارى و سپرده گذارى در بازه 
زمانى که مشمول این مصوبه نمى شد را به نوعى دور زدن 
قانون تلقى کردند و این عده معتقد بودند که اعالم نرخ 
سود مذکور بر مبناى مصالح و منافع اقتصادى بلندمدت 
کشور تعریف شده و نباید در چنین شرایطى، با تشویق به 
تعجیل مردم براى ســپرده گذارى، به نوعى مترصد دور 
زدن این مصوبه شد، اما به هر ترتیب از این پس، حداکثر 
سود پرداختى بانک ها از محل سپرده گذارى، 15 درصد 
خواهد بود و این میزان فاقــد جذابیت الزم براى تزریق 

نقدینگى در بانک هاست.
بر اســاس گزارش هاى موجود، ســود مشارکت برخى 
خودروسازان همچنان باالتر از 20 درصد برآورد مى شود؛ 
رویه و رویکردى که در نقطه مقابل تصمیم بانک مرکزى 

براى ساماندهى بازار پول به نظر مى رسد.
سعیدنظام لو، کارشناس اقتصادى با اشاره به لزوم تمکین 
تمامى بانک ها، مؤسسات پولى و مراکز و مجموعه هایى 
که مستقیم یا غیر مستقیم به پرداخت سود مبادرت مى 
ورزند، اظهارداشــت: ســاز مخالف خودروسازان و عدم 
رعایت قانون مذکور از سوى آنها، مى تواند بخش قابل 
توجهى از عموم مردم را به سرمایه گذارى در این بخش 

(سود مشارکت خودروسازان) هدایت کند.
نظام لو عنوان کرد: یقینًا در شــرایطى که نرخ سود روز 
شماِر ســپرده گذارى ها 10 درصد محاســبه مى شود، 

پرداخت سود مشــارکت باالى 20 درصد از سوى برخى 
خودروسازان مى تواند بسیار جذاب به نظر برسد.

وى افزود: طرح این موضوع به معناى تصمیم ناصحیح 
بانک مرکزى نیســت و در صورت اتخاذ تدابیر مکمل، 
رویکرد مذکور را مى توان ســازنده و ضرورى توصیف 
کرد و حتى این انتقاد وارد است که مى باید خیلى پیش تر 
از اینها بانک مرکزى حساسیت الزم را براى اجراى این 

مصوبه و قانون نشان مى داد.
این کارشــناس اقتصادى گفــت: به اعتقــاد بنده، در 

صورت اثبات و قطعیت رویکرد برخى از نمایندگى هاى 
خودروسازان، باید با ورود دستگاه هاى ذیربط و فرادستى، 
مجموعه هاى اینچنینى نیز مکلف به کاهش نرخ ســود 
مشارکت شوند تا همســویى و یکپارچگى الزم در این 

خصوص تأمین و محقق شود.

 عدم رعایت مصوبه کاهش سود بانکى 
توسط خودروسازان

پروانه رستاخیز، محقق و پژوهشگر اقتصادى نیز با اشاره 

به تأکید ولى ا...ســیف، رئیس کل بانک مرکزى بر لزوم 
رعایت نرخ سود در قراردادهاى پیش فروش خودرو گفت: 
اتمام حجت بانک مرکزى با بانک ها مؤثر واقع شــده و 
امید آن مى رود این جدیت و تمکیــن به قانون در آینده 

نیز استمرار یابد.
وى عنوان کرد: برخالف این یکپارچگى و همسویى در 
مکلف بودن بانک ها به رعایت و اجراى مصوبه مذکور، اما 
برخى اخبار مؤید عدم رعایت مصوبه اشاره شده از سوى 

خودروسازان است.

وى افزود: آنچنانکه در اخبار مربوطه منعکس شده، یکى از 
شرکت هاى خودروساز، به تناسب زمان تحویل خودروى 
پیش فروش شده، نرخ سود مشارکت را از 18 تا 25 درصد 
اعالم کرده و حتى ســود انصراف از قرارداد را 18 درصد 

پیش بینى کرده است.
رســتاخیز یادآور شــد: انتظار مى رود بــراى رفع این 
دوگانگى ها چاره اندیشــى شــود، زیرا انعکاس چنین 
اخبارى، نشان دهنده عدم اجراى یکپارچه این قانون است 
که مى تواند حصول اهداف از پیش تعیین شــده در این 

خصوص را دشوار و ُکند سازد.

وقتى سود مشارکت خودروسازان، تافته جدابافته مى شود

 لرزش پایه هاى سیاست جدید اقتصادى با سود 20 درصد

 شرکت هاى 
خودروساز، به 

تناسب زمان تحویل 
خودروى 

پیش فروش شده، 
نرخ سود مشارکت 

را از 18 تا 25 
درصد اعالم کرده و 
حتى سود انصراف 

از قرارداد را 
18 درصد پیش 
بینى مى کنند

رکود در بازار خودروى ایران همچنان سنگینى مى کند و این 
در شرایطى است که برخى خودروها به خصوص مدل هاى 
وارداتى، افزایش قیمت را تجربه کرده اند.آنطور که فعاالن 
بازار مى گویند نوسانات نرخ ارز و سکه اگرچه کم و بیش بر 
قیمت خودروها اثرگذار بوده اند، با این حال تقاضا را تحریک 
نکرده و بنابراین همچنان با رکــود و تورم توأمان در بازار 

روبه رو هستیم.
 اوضاع به شکلى است که در حال حاضر با وجود رکود در 
خرید و فروش خودروهاى داخلى و خارجى، قیمت برخى 
محصوالت همچنان روند افزایشى خود را حفظ کرده و این 

موضوع بر سنگین تر شدن رکود افزوده است.
 در واقع افزایش قیمت ها بخشى از مشتریان را بر آن داشته 

تا براى خرید خودرو دست نگه داشــته و منتظر ترکیدن 
حباب قیمتى باشند. به گفته فعاالن بازار، افزایش قیمت ها 
بیشتر مختص خودروهاى وارداتى است، چه آنکه به دلیل 
بسته ماندن سایت ثبت سفارش، همچنان قیمت هاى کاذب 
در این بازار به چشم مى آید. در مجموع آنها بر این باورند که 
تا حباب قیمتى بازار خودرو از بین نرود، بعید اســت شاهد 
افزایش تقاضا در خرید و فروش باشیم، ضمن آنکه در بازار 

خودروهاى داخلى به نوعى با اشباع قیمتى مواجه هستیم.
به گفته فعاالن بازار، خودروى سانتافه در فول ترین مدل 
خود هم اکنون باید حدود 235 میلیون تومان باشد که به 
دلیل بسته شدن موقتى واردات، حدود 20 میلیون تومان 

گران تر به فروش مى رسد.

با توجه به ذخایر مناسب شرکت پشتیبانى امور دام، آمادگى 
الزم براى توزیع گوشــت و مرغ مورد نیــاز در ایام محرم 

وجود دارد.
در چند ماه اخیر بازار اقالم پروتئینى شــیب تندى به خود 

گرفت که معیشت خانوارها را تحت تأثیر خود قرار داد.
براین اساس، مســئوالن امر در صدد کنترل بازار اقدام به 
واردات و توزیع گوشت قرمز با نرخ مصوب کردند که این 

امر تاحدودى تنش در بازار را کنترل کرده است.
البته ناگفته نماند که به رغم کاهش قیمت مرغ، همچنان 
شاهد گرانفروشى در بازار هستیم که این امر نظارت شدید 
مســئوالن و برخورد با متخلفان را مى طلبد، چراکه طبق 
گفته مدیر عامل شرکت پشتیبانى امور دام، هر کیلو مرغ 

گرم با نرخ باالتر از هفت هــزار و800 تومان نباید در بازار 
عرضه شود.

همچنین با توجه به ذخایر مناسب شرکت پشتیبانى امور 
دام، آمادگى الزم براى توزیع گوشــت و مرغ مورد نیاز در 

ایام محرم وجود دارد.
 علیرضا ولى، مدیرعامل شرکت پشتیبانى امور دام با اشاره 
به آخرین وضعیت عرضه گوشــت وارداتى گفت: روزانه 
100 تا 120 تن گوشــت گرم وارداتى بــا نرخ مصوب در 
فروشگاه هاى زنجیره اى عرضه مى شود که  کنترل بازار 
گوشت را به همراه دارد.وى با اشاره به اینکه بازار گوشت 
عادى است، بیان کرد: با توجه به افزایش عرضه گوشت 

وارداتى، کمبودى در بازار نداریم .

خودروى صفر وارداتى نخرید؛ قیمت ها کاذب است

تأمین گوشت
 و مرغ مورد نیاز 
ماه محرم

رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس نسبت به محل منابع پرداخت یارانه هاى نقدى از سوى دولت تا پایان سال 96 هشدار 
داد.

محمدرضا پورابراهیمى از تخلف دولت در پرداخت یارانه هاى نقدى انتقاد کرد و گفت: طبق قانون هدفمندى یارانه ها، دولت 
مى بایست از محل مابه التفاوت افزایش قیمت حامل هاى انرژى نسبت به پرداخت نقدى یارانه ها اقدام کند که متأسفانه 
این کار صورت نگرفته و دولت در این زمینه تخلف کرده است. وى افزود: دولت در سال 96 یارانه هاى نقدى را از محل 

بودجه عمومى پرداخت کرده که این تخلف محرز است و باید پاسخگو باشد.
 رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس با اشــاره به تخلف دیگر دولت در پرداخت یارانه  هاى نقدى، اظهار داشت: دولت در 
سال جارى، 11 هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومى کشور براى پرداخت یارانه هاى نقدى خرج کرده که این رقم 
مى بایست تا پایان سال پرداخت مى شد.پورابراهیمى خاطر نشان کرد: با این وضعیت مشخص نیست که دولت تا پایان 

سال از محل کدام منابع، بودجه الزم براى پرداخت یارانه هاى نقدى را تأمین خواهد کرد.

رئیس اتحادیه میوه و تره بــار گفت:  میوه هاى پاییزى پرداخت یارانه تا پایان سال در ابهام
سال پربارى دارد. 

حســین مهاجران افزود: امســال دوره پربارى است 
اما  قیمت ها،  مــورد دلخواه تولید کننــدگان نبوده و 
به همین ســبب ســردخانه ها پر شده اســت  و براى 
پاییز هلوى شــب رنگ، گالبى و آلــو را هم خواهیم 
داشت. وى گفت: مقدار زیادى انار وارد بازار شده است 
و مرکبات شمال و پرتقال جنوب نیز تا چند روز آینده به 

بازار عرضه خواهد شد. 
مهاجران در مــورد واردات میوه در پاییز امســال  هم 
گفت: بیشتر اقالمى که در گذشته وارد مى شد در حال 
حاضر با قیمت پایین تر در داخل کشــور موجود است 
و واردات محصوالت موجود در داخــل بازار به صرفه 

نیست؛ تنها دو سه قلم مانند گالبى در تولیدات داخلى 
کم اســت که وارد مى شــود اما واردات چنــدان زیاد 

نیست.
رئیــس اتحادیه میــوه  و تره بار تأکید کــرد: تولیدات 
ســردرختى محصوالت تا مهرماه موجود است و پس 

از آن به سردخانه ها وابسته مى شویم. 
وى با تأکیــد بر ایجاد تــوازن میان تولیــد و مصرف 
گفت: در روش هاى ســنتى  کاشــت و برداشت، در 
برخــى شــرایط تولیدکننــده و در شــرایطى دیگر 
مصرف کننده متضــرر مى شــوند، به عنــوان مثال 
کاشــت هندوانه ســودى براى کشــاورز ندارد ولى 
در کنــار آن پیاز به ســه برابــر قیمت فروخته شــده

 است. 

میوه هاى پاییزى، سال پربارى دارد

افزایش لیموترش در 
بازار در راه است

یک مقام مسئول گفت: از مجموع 28 هزار هکتار 
سطح زیر کشت بارور لیمو ترش، پیش بینى مى شود 
که امسال تولید این محصول به 550 هزارتن برسد.

ابوالقاســم حســن پور، مدیر کل دفتر میوه هاى 
گرمسیرى و نیمه گرمسیرى وزارت جهاد کشاورزى 
با اشــاره به آخرین وضعیــت تولیــد لیموترش 
اظهارداشــت: از مجموع 32 هزار هکتار سطح زیر 
کشت باغ هاى لیمو ترش، 28 هزار هکتار آن بارور 

و چهار هزار هکتار نابارور و در مرحله نهال است .
وى افزود: سال گذشته مجموع تولید لیموترش 518 
هزارتن بود که امســال برآورد مى شود این رقم به 

550 هزارتن برسد.
حسن پور با اشــاره به اینکه ســاالنه 500 تا 600 
هزارتن لیموترش در داخل مصرف مى شود، گفت: 
براین اساس، نیاز کشور به طور کامل از منابع داخلى 
تأمین شده و نیازى به واردات نداریم چرا که کنترل 

آفت امرى مصیبت زاست.
این مقام مسئول با اشــاره به اینکه  نرخ لیموترش 
در بازار تابع عرضه و تقاضاســت، بیــان کرد: اوج 
عرضه محصول از اواخر شهریور ماه آغاز مى شود 
که در این بــازه زمانى، مردم به میــزان مورد نیاز 
مى توانند محصول را خریدارى و نسبت به آبگیرى 

آن اقدام کنند.
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 اى مردم! شــما را به پرهیزکارى و شــکر فــراوان در برابر 
نعمت ها و عطاهاى الهى و احســانى که به شــما رسیده سفارش 
مى کنم، چه نعمت هایى که به شما اختصاص داده،  رحمت هایى 
که براى شــما فراهم فرمود. شــما عیب هاى خود را آشــکار 
کردید و او پوشــاند، خود را در معرض کیفر او قرار دادید و 

موال على (ع)او به شما مهلت داد.

بدون شرح
طرح: ایران کارتون



www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

13

روى ایران حساب نکنید روى ایران حساب نکنید 

دهه شصتى ها 
خوشحال باشند!
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به گزارش خبرى 
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تجدید آگهى مزایده عمومى

مجید صفارى شهردار بادرودمجید صفارى شهردار بادرود

نوبت دوم

شهردارى بادرود به استناد مصوبه شماره 255 مورخه 94/10/6 شوراى محترم 
اسالمى شهر در نظر دارد واگذارى حمل گوشــت از کشتارگاه به داخل شهر به 

اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد شرایط را از طریق آگهى مزایده اقدام نماید. 
شرایط به شرح زیر مى باشد: 

قیمت پایه مبلغ 12/500/000 ریال به صورت سالیانه مى باشد. 
شرایط مزایده

1-متقاضیان شــرکت در آگهى جهت دریافت اطالعات کافى در خصوص نحوه 
واگذارى مى توانند به شهردارى مراجعه نمایند. 

2-کلیه شرکت کنندگان در آگهى مزایده مى بایستى مبلغ 5/000/000 ریال به 
عنوان سپرده، شرکت در مزایده به شماره حساب 106682190001 نزد بانک ملى 

شعبه بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. 
3-پیشنهاددهندگان مى بایستى پیشــنهادات خود را با توجه به قیمت پایه 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخه 96/07/1 در پاکت الك ومهر شده 
محتوى فیش سپرده بانکى و برگ پیشــنهادى با عدد و حروف خوانا بدون قلم 
خوردگى همراه با آدرس و ذکر شــماره تلفن پس از امضا به دبیرخانه شهردارى 

تسلیم و رسید دریافت دارند. 
4-پیشنهادات واصله رأس ســاعت 11 صبح یکشنبه مورخه 96/07/2 در محل 
شهردارى با حضورکلیه اعضاى کمیســیون معامالت شهردارى قرائت و سپس 

تعیین برنده مشخص خواهد شد. 
5-شهردارى در رد یا قبول هر یک از متقاضیان حق هیچگونه اعتراضى را ندارند 

و شهردارى مبلغ سپرده را به متقاضى مسترد خواهند نمود. 

6-به پیشنهادهاى مخدوش و فاقد فیش واریزى سپرده و ارسال پیشنهادها بعد 
از ساعت و تاریخ مقرر ترتیب اثر نخواهد شد. 

7-تامین خودرو مورد نیاز و نیروى انسانى مورد نیاز حمل گوشت به عهده پیمانکار 
خواهد بود. 

8-میزان و ساعت فعالیت در روز توسط شهردارى تعیین مى گردد. 
9-برنده مزایده موظف است که یک دستگاه خودرو با ظرفیت بیش از سه تن و 
نیم با تمام امکانات و تجهیزات مربوط به حمل گوشت و آرم مشخصه که از سوى 

شهردارى تعیین مى شود اقدام به فعالیت نماید. 
10- برنده مزایده مى بایستى اسناد مربوط به مالکیت ماشین یخچال دار مورد 

تایید را به شهردارى ارائه نماید. 
11- عقد قرارداد به صورت سه ساله خواهد بود. 

12- هزینه نشر آگهى به عهده پیمانکار مى باشد. 
13- متقاضى مى بایستى داراى کارت پایان خدمت باشد. 

14- هرگونه خسارت الشــه قابل حمل در هنگام انتقال کاال برعهده پیمانکار 
مى باشد. 

15- برنده آگهى مى بایستى مبلغ آگهى را به صورت ماهیانه به حساب شهردارى 
واریز و فیش واریزى را به امور مالى شهردارى تحویل نماید. 

16- برنده آگهى حداقل بعد از یک هفته از تاریخ آگهى مى بایستى در شهردارى 
حاضر ونسبت به انعقاد قرارداد اقدام الزم را به عمل آورد درغیر اینصورت سپرده 
آن به  نفع شهردارى ضبط مى گردد. سپرده نفر دوم و سوم تا بعد از انعقاد قرارداد 

با نفر اول باقى خواهد ماند. 

آگهى مناقصه

حبیب رضوانى -سرپرست شهردارى قهجاورستان حبیب رضوانى -سرپرست شهردارى قهجاورستان 

نوبت دوم

شهردارى قهجاورستان در نظر دارد باستناد مجوز شماره 96/331 مورخ 96/05/28 شوراى محترم 
اسالمى شهر قهجاورستان عملیات اجرایى تکمیل ساختمان آتش نشــانى شهر قهجاورستان را با 
اعتبارى معادل 3/200/000/000 ریال از محل اعتبارات بودجه مصوب ســال 1396 شهردارى از طریق 
مناقصه به پیمانکار واجد شرایط و داراى رتبه بندى از سازمان مدیریت و برنامه ریزى استاندارى اصفهان 
واگذار نماید. پیمانکاران و شرکت هاى محترم مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مناقصه و دریافت 
مدارك شرکت در مناقصه، همه روزه به جز ایام تعطیل از تاریخ در ج آگهى تا پایان وقت ادارى مورخ 

1396/07/04 به شهردارى قهجاورستان مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 35214411- 35249910

تاریخ قبول پیشنهادات: 1396/07/05
تاریخ بازگشایى پاکت پیشنهادات: 1396/07/06

سقوط فیلم مهران مدیرى ادامه دارد

سقوط فیلم مهران مدیرى ادامه دارد
10
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پنج هفته پیش بود که ســعید ســهیلى از کار بر روى 
فیلمنامه «حرومى» خبــر داد؛ فیلمى که صحبت هایى 
هم طرح شد درباره تولید آن در سال جارى و رونمایى در 

جشنواره سى و ششم فجر.
«حرومى» که با حضور على اصغرى نگارش شده نگاهى 
دارد به فعاالن روز موســیقى پاپ و رپ و به خصوص 
خوانندگان رپ زیرزمینى که یکى از آنها در انتخابات96 

هم کلى سروصدا به پا کرد.
سهیلى بعد از پایان نگارش «حرومى» به سراغ نگارش 
فیلمنامه اى کمدى رفته اســت؛ فیلمنامه اى که «ژن 
خوك» نام دارد کــه عنوانش یــادآور اصطالح «ژن 
خوب»است که یکى از آقازادگان سیاسى اصالح طلب 

خود را ناقل آن دانست!
احمــد کاورى، بازیگــر و کارگردان آثــارى همچون 
«خودزنى» و «نفوذى» به عنوان همکار نویسنده «ژن 
خوك» کنار سهیلى حضور دارد و گویا سهیلى-کاورى 
کوشیده اند در این فیلمنامه با نگاه طنز حسابى از خجالت 
آقازادگانى که از سیاست گرفته تا اقتصاد و ورزش و البته 

سینما را درنوردیده اند درآیند.
هنوز مشخص نیست «ژن خوك» را چه کسى کارگردانى 
خواهد کرد؟ احمد کاورى مدتى قبل به دنبال ســاخت 
فیلمى با نام «سگ هاى زرد» با محوریت نقد گروه  هاى 
تکفیرى در بلوچستان بود که بخاطر عدم حمایت فارابى 
کار معلق ماند و در این شرایط هیچ بعید نیست کاورى 

«ژن خوك» را به تهیه کنندگى سهیلى بسازد.

«حامى» در مورد گزارش 20:30 مى گوید بریده اى از صحبت هایش را به 
صورتى ناشیانه و شیطنت آمیز تدوین کرده اند؛ با جمالتى که ابتدا و انتهاى 
آنها زده شده است. او تأکید کرد بابت این سوء استفاده و بى اخالقى شکایت 

خواهد کرد.
به گزارش خبرآنالین، حامى پس از پخش گزارشى تحت عنوان «ولنگارى 
در کنسرت هاى موسیقى» که شنبه 11 شهریور در بخش خبرى 20:30 از 
شبکه 2 سیما پخش شد و بازنشر آن در شبکه هاى اجتماعى هیاهوى زیادى 
به پا کرد، از تخلف سازندگان آن برنامه و حذف ابتدا و انتهاى گفته هایش و 
استفاده از یک جمله از صحبت هاى خود در این گزارش انتقاد کرد.  حامى 
این به گفته خودش «استفاده به مطلوب» از صحبت هایش را در این گزارش 

نوعى سوء استفاده و بى اخالقى دانست.
او در این باره گفت: «حدود پنج یا شش ماه پیش از باشگاه خبرنگاران جوان 
با من تماس گرفتند و من آنها را به آقاى دهقــان، مدیر برنامه هایم لینک 
کردم و گفتم براى مصاحبه با او هماهنگ کنند. آنها آنقدر براى انجام این 
مصاحبه سماجت کردند که باالخره قبول کردم نه براى مصاحبه تصویرى 
که براى مصاحبه نوشتارى که قرار بود در نشریات داخلى سازمان صداوسیما 
یا روزنامه جام جم اســتفاده کنند به آنجا بروم. آنها مى خواستند مصاحبه را 
ضبط کنند و به عنوان ســند نگه دارى کنند و گفتند لباس مناسب بپوش 
چرا که ممکن اســت قســمت هایى از این مصاحبه را به صورت تصویرى 

استفاده کنیم.»
خواننده قطعه «گالیه اى نمى کنم» 
ادامه داد: «مــن آنقدر بدقولى کرده 
بودم که ناامید شده بودند و روزى هم 

که رفتم حالــم زیاد خوب نبود و 
با این شرط رفتم که مصاحبه 

تنش زایى نباشد و راجع به 

شــیه ها  حا
صحبت نکنیم. ما 

در استودیوى باشگاه 
خبرنــگاران جــوان 

نشســتیم و فکر مى کنم 
مصاحبه مان یک ســاعت و 

نیم طــول کشــید و تصویر هم 
ضبط کردند. آنها متعهد شدند که اگر قرار بر انتشار شد به صورت 
یکجا منتشر شود و پیش از انتشار هم متن را برایم بفرستند. چرا که 
روش من این است که فایل نوشتارى مصاحبه ها را قبل از انتشار 
بخوانم و اصالح کنم. فایل را براى اصالح به من ندادند و کًال هم 
چیزى به روش کتبى و نوشتارى منتشر نکردند و تصویرى هم 

برایم نفرستادند.»
حامى افزود: «من فقط مى دانســتم هنوز چیزى منتشر نشده 
و شــماره اى هم از آنها نداشــتم که پیگیرى کنم. تا اینکه 
امید حاجیلى براى من ویدئویى فرســتاد. من با امید از زمان 
نوجوانى که در گروهم ساز مى زد دوست هستم و جزو معدود 
خواننده هایى است که کنســرتش هم رفته ام. من مهمان 

داشــتم و خیلى به این ویدئو توجه نکردم. بعد که بازش کردم دیدم چنگیز 
حبیبیان به همراه برخى کارشناسان موسیقى در حال نقد کنسرت هاى پاپ 
به صورت کامًال بى منطق هستند و بریده اى از صحبت هاى من نیز که به 
صورتى ناشیانه و شیطنت آمیز تدوین شــده، با جمالتى که ابتدا و انتهاى 
آنها زده شده، در این گزارش هست؛ قسمت هایى که به نفع آنچه خودشان 
مى خواستند بگویند بود و به ضرر موسیقى و من قطعًا بابت این سوء استفاده 

و بى اخالقى شکایت خواهم کرد.»
شنبه 11 شــهریور بخش خبرى 20:30 در گزارشى فضاى فعلى موسیقى 
پاپ را سخیف دانست و با پخش قسمت هایى از کنسرت هاى امید حاجیلى 
و حامد همایون به فضاى شاد این اجراها تاخت. در بخشى از این گزارش، 
قسمت هایى از کنســرت امید حاجیلى، حامد همایون، فرزاد فرزین، رضا 
یزدانى و چند خواننده دیگر با شطرنجى شدن صورت هاى آنها پخش و به 
صحبت هاى حامى و چنگیز حبیبیان اشــاره شد که خواستار نظارت بیشتر 

بر حوزه موسیقى بودند.

بازیگر فیلم ســینمایى «خوب، بد، جلف» گفت: من گله گى ندارم اما اینکه به بازیگران میانسال نقش نمى دهند 
درست است.

مجید مظفرى در خصوص وضعیت جایگاه بازیگران میانسال در سینما گفت: من گله گى ندارم اما اینکه به بازیگران 
میانسال نقش نمى دهند درست است و کمتر به بازیگران میانسال توجه مى شود، اما آنچه مهم است اگر به من بگویند 
دوست دارم با کدام کارگردان کار کنم مى گویم با هیچکدام حتى اگر به من بگویند با کدام کارگردان دنیا کار کنى باز 
هم مى گویم هیچکدام به این دلیل که یک بازیگر باید موقعیت خود را چنان به وجود بیاورد که همیشه حضور داشته 

باشد تا کارگردانان دوست داشته باشند که با بازیگر میانسال کار کنند.
وى افزود: در حال حاضر جوانان کارگردان خوبى داریم اگر آنها از من استفاده نمى کنند من از آنها گله گى ندارم شاید 
این مشکل من است که خودم را پنهان کرده ام. منظور این است که من و امثال من باید تالش کنیم به روز باشیم، 
ورزش کنیم، روى صحنه برویم و حضور خود را ثابت کنیم تا کارگردانان جوان دوست داشته باشند که با من کار کنند.

بازیگر فیلم سینمایى «خوب، بد، جلف» تصریح کرد: متأسفانه امروز کارگردان جوان به بازیگران میانسال کمتر مى 
پردازند، من معتقدم در دنیا سینما، سینماى میانسال است، نه اینکه سینماى جوانان نباشد اما رویکرد اصلى سینما در دنیا 
به اعتقاد من سینماى میانسال هاست و حیف است که از بازیگران میانسال در سینما استفاده نشود چراکه مطمئناً مى 

توان از تجربیاتشان استفاده کرد چرا که حضورشان باعث نوستالژى براى مخاطبان مى شود.
وى خاطرنشان کرد: وزارت ارشاد و فارابى مى توانند تأثیر زیادى بر روى این موضوع بگذارند چرا که فیلمنامه ها از 
فیلتر خوبى در این حوزه رد نمى شود. چرا که بعضاً فیلمنامه هایى که مى بینم این گونه است که ممکن است مناسب 
سن من نقشى وجود داشته باشد اما در حاشیه داستان است در صورتى که اگر در خط اصلى سریال حضور داشته باشم 

مى توانم تأثیر بیشترى روى کار  بگذارم.

به رغم حال اساسى رسانه ملى به «ساعت 5عصر»؛

سقوط فیلم مهران مدیرى ادامه دارد
به غیر از آثار موســوم به ارزشى نظیر «چ»، 
«بادیــگارد» و «امپراتــورى جهنــم» در 
ســال هاى اخیر کم پیش آمده رسانه ملى به 
حمایت از آثار بدنه ســینماى ایران بپردازد؛ 

آثارى که تولید مى شوند براى گیشه.
در مورد مهران مدیرى اما ایــن قاعده تغییر 
یافته و تقریبًا از همان روزهاى ابتدایى اکران 
به غیر از نوشــابه هایى که مدیرى در برنامه 
خودش «دورهمى» بــراى فیلمش باز کرد 
بخش هاى مختلف خبرى رســانه ملى نیز 
رپورتاژهاى پر و پیمانى براى این فیلم متعلق 
به سینماى بدنه رفتند. «ساعت5عصر» آمده 
بود تا رکورد «نهنگ عنبر2» و «گشت2» را 
بزند و وراى هزینه هاى تبلیغى فراوان براى 
فیلم، اغلب رســانه هاى اصولگــرا- که در 
ماه هاى اخیر به پخش کننده فیلم مدیرى هم 
سمپات پیدا کرده اند- نیز تا توانستند فیلم را 
حلواحلوا کردنــد و از آن طرف برخى منتقد-

کارمندان یک گروه ســینمایى کم مخاطب 
که دم از امتزاج هنر با تجربه مى زنند هم براى 
فیلم مدیرى نقدهاى عاشقانه نگاشتند تا فیلم 
بفروشد. اما همه اینها یک طرف و رپورتاژهاى 
رسانه ملى براى «ساعت5عصر» یک طرف.

رسانه ملى که هیچگاه میانه خوبى با سینماى 
بدنه نداشــته این قاعده را زیرپا گذاشت و تا 
توانســت با بهانه و بى بهانه به فیلم مدیرى 
پرداخت اما نشــد آنچه باید بشــود و فیلم در 
حالى سرگروهش را از دست داد که فروشش 

هنوز به ده میلیارد هم نرسیده است!
این یکى از مصداق هــاى کاهش اثرگذارى 
رســانه ملى نزد مخاطبانى است که بیش از 
همه حاشــیه ســازى ها، خوِد فیلم برایشان 
مهم اســت. این یکى از مصداق هاى فقدان 
وجاهت مردمى، هم در رســانه هاى راستى 
حامى فیلم است و هم در منتقدان-کارمندانى 
که تا توانستند جز به تحســین فیلم مدیرى 

قلم نزدند.
پاسخ مخاطبان به این جوسازى ها باید عامل 

تغییر روش مى شد اما درست بعد از گرفتن 

ســرگروه از فیلم مدیرى رســانه ملى باز هم 
برایش رپورتاژ مى رود؛ رپورتاژى که از تعریف 
و تمجید رسانه هاى راستى تا گردن کج کردن 
کارمندان گروه تازه تأسیس نزد مدیرى، در آن 
به چشم مى خورد و البته بعد از مدت ها انکار، 

اشارات سیاسى فیلم هم تأیید مى  شود!

«اکسیدان» از «ساعت 5 عصر» 
بیشتر مى فروشد

فیلم «ســاعت 5 عصر» مهران مدیرى از 30 
تیرماه در سینماهاى کشــور به نمایش درآمد 
و تاکنون بیش از هشت میلیارد و 200 میلیون 
تومان فروش کرده اســت. امــا در حالى که 
«ســاعت 5 عصر» با آغاز اکران خود بیشتر 
از تمامى فیلم هاى روى پرده فروش مى کرد، 
دو هفته پیش تنها 388 میلیون تومان درآمد 
کسب کرد. از سوى دیگر کمدى «اکسیدان» 
در همان زمان  494 میلیون تومان فروش کرده 
و با اختالف بیش از صد میلیون تومان در جدول 
فروش هفتگى سایت سینما تیکت رتبه نخست 

را به خود اختصاص داده است.
با آغاز اکران «ســاعت 5 عصــر»، این فیلم 
ســینمایى در پنج روز اول اکران خود نزدیک 
به دو میلیارد تومان فروش کرد. اما رفته رفته 
درآمد این فیلم ســینمایى در جدول فروش 
هفتگى پاییــن تر مى آمد و تعــداد مخاطبان 
اولین فیلم ســینمایى مهران مدیرى با افت 
بسیار زیادى مواجه شــد. در طول این مدت 
مهران مدیرى چند بار برخى از رسانه ها را به 
داشتن خصومت شخصى با خود متهم کرده و 
از کوبیدن اولین ساخته سینمایى خود توسط 

برخى منتقدان انتقاد  کرده است.

فیلم مهران مدیرى، در دو هفته گذشته با در اختیار داشتن 123 سالن سینمایى 388 میلیون تومان 
فروش کرد، این درحالى است که کمدى «اکســیدان» حامد محمدى با 82 سالن سینمایى 494 

میلیون تومان درآمد کسب کرده است.
با آغاز هفته پیش مهران مدیرى با حضور در سینماهاى شیراز و پردیس «تماشا» قصد داشت ضمن 
دیدار با طرفداران خود، آنها را براى تماشاى «ساعت 5 عصر» ترغیب کند، اما حضور مجدد مدیرى 
در سینماها هم نتوانست جلوى افت فروش و مخاطب اولین ساخته سینمایى اش را بگیرد و فیلمى 
که در روزهاى ابتدایى اکران خود، بیش از یک میلیارد و 800 میلیون تومان فروش مى کرد، بعد از 
گذشت شش هفته از فیلمى که 11 هفته است در سینماهاى کشور به نمایش درآمده، کمتر درآمد 

کسب کرده است.
طبق آخرین اعالم سایت سینما تیکت، فیلم «ساعت 5 عصر» تاکنون نزدیک 8/5 میلیارد تومان 

فروش کرده و «اکسیدان» حدود9/5  میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

 چه شد که حرف هاى خواننده «کوچ» از گزارش «ولنگارى در کنسرت هاى موسیقى» سر درآورد؟

اعتراض  خواننده پاپ به گزارش خبرى 20:30

ى بى و و ى و
او در این باره گفت: «حدود پنج یا شش ماه پیشاز باشگاه خبرنگاران جوان

با من تماس گرفتند و من آنها را به آقاى دهقــان، مدیر برنامه هایم لینک 
کردم و گفتم براى مصاحبه با او هماهنگ کنند. آنها آنقدر براى انجام این 
مصاحبه سماجت کردند که باالخره قبول کردم نه براى مصاحبه تصویرى 
که براى مصاحبه نوشتارى که قرار بود در نشریات داخلى سازمان صداوسیما 
یا روزنامه جام جم اســتفاده کنند به آنجا بروم. آنها مى خواستند مصاحبه را 
ضبط کنند و به عنوان ســند نگه دارى کنند و گفتند لباس مناسب بپوش 
چرا که ممکن اســت قســمت هایى از این مصاحبه را به صورت تصویرى 

استفاده کنیم.»
خواننده قطعه «گالیه اى نمى کنم» 
ادامه داد: «مــن آنقدر بدقولى کرده 
بودم که ناامید شده بودند و روزى هم 

که رفتم حالــم زیاد خوب نبود و 
با این شرط رفتم که مصاحبه 

تنش زایى نباشد و راجع به 

شــیه ها  حا
صحبت نکنیم. ما 

در استودیوى باشگاه 
خبرنــگاران جــوان

نشســتیم و فکر مى کنم
مصاحبه مان یک ســاعت و 

نیم طــول کشــید و تصویر هم 
ضبط کردند. آنها متعهد شدند که اگر قرار بر انتشار شد به صورت 
یکجا منتشر شود و پیش از انتشار هم متن را برایم بفرستند. چرا که 
روش من این است که فایل نوشتارى مصاحبه ها را قبل از انتشار 
فایل را براى اصالح به منندادند و کًال هم و اصالح کنم. بخوانم
چیزى به روش کتبى و نوشتارى منتشر نکردند و تصویرى هم 

برایم نفرستادند.»
حامى افزود: «من فقط مى دانســتم هنوز چیزى منتشر نشده 
و شــماره اى هم از آنها نداشــتم که پیگیرى کنم. تا اینکه 
امید حاجیلى براى من ویدئویى فرســتاد. من با امید از زمان 
نوجوانى که در گروهم ساز مى زد دوست هستم و جزو معدود 
خواننده هایى است که کنســرتش هم رفته ام. من مهمان

ن ر ر ون ى ر ى
یزدانى و چند خواننده دیگر با شطرنجى شدن صورت هاى آنها پخش و به
نظارت بیشتر چنگیز حبیبیان اشــاره شد که خواستار صحبت هاى حامى و

بر حوزه موسیقى بودند.

سینماى امروز دنیا، سینماى میانسال است

چرا کارگردانان جوان سینماى ایران از میانسال ها استفاده نمى کنند؟

کارگردان «رگ خــواب» با حضور در برنامــه «35» ضمن بیان 
خاطرات همکارى اش با کارگردانان بزرگ ســینما گفت: ما کار 
زیادى در فیلمسازى با وزرا و وکال نداریم، اولین نکته این است که 

مزاحمت در کار ایجاد نکنند.
حمید نعمت ا...، دوشنبه 13 شــهریور مهمان فریدون جیرانى در 
برنامه اینترنتى «35» بود. نعمت ا... در ابتــدا درباره تأثیرى که از 
کارگردانان قدیمى سینما گرفته است، گفت: آخرین فیلمسازى که 
در دنیاى خودم کشف کردم على حاتمى بود و معلم سینماى ایران 
داریوش مهرجویى است. مهرجویى، کیمیایى و حاتمى فیلمسازهاى 

مهم ما هستند.
او درباره همکارى با اصغر فرهادى بیان کرد: براى اصغر فرهادى 
یک کار تلویزیونى نوشتم. االن که مدت ها گذشته و باعث خنده 
است، مى گویم که ایده «روزگار جوانى» متعلق به من بود، البته بعداً 

فهمیدیم به دلیل ضعف تهیه کننده کار به تیم دیگرى سپرده شد.
او در ادامه درباره نحوه آشنایى اش با کیمیایى بیان کرد: سامان مقدم 
من را به کیمیایى معرفى کرد و خیلى برایم عجیب بود که او با یک 
دستیار دو تازه کار دیدار خصوصى دو نفره گذاشت. البته بگویم که 
قبل از آن من در مطبوعات با آقاى هوشنگ اسدى کار مى کردم که 
به من دستمزد نمى داد و من دنبال حقوق بودم تا اینکه پس از آنکه 
آخرین گزارشم را برایش نوشتم از او خداحافظى کردم و دیگر برایش 
کار نکردم. نمى دانم که چرا اســدى کینه ورزى عجیبى علیه من 
مى کرد و حتى پس از آنکه در مجله فیلم شروع به کار کردم خیلى 
مصمم بود تا اخراج شوم که این اتفاق نیافتاد. حتى براى کیمیایى 
هم نامه اى نوشت که من را کنار بگذارد که با وساطت یکى از عوامل 

او قبول نکرد و با من کار کرد.
نعمت ا... درباره فیلم «بوتیک» و چگونگى شــکل گیرى ایده آن 
گفت: همیشه فکر مى کردم اگر فیلمنامه اى بنویسم بدون اینکه به 
تهیه کننده آن توجه کنم آن را مى سازم، «بوتیک» را درباره آدم هاى 
اطراف خودم ساختم و سعى کردم نگاه اجتماعى و دردمندانه اى را در 
آن به تماشا بگذارم. مى توان گفت «بوتیک» فیلمى بود که با تعهد 
ساخته شده است. عوامل این فیلم هم خیلى کمک کردند و همکارى 
خوبى داشتند از جمله آقاى کالرى که شخصیت خیلى خوب و با 
کالسى داشت و من در آن زمان در مطبوعات دعوایى با او داشتم که 
از رفتارم پشیمان هستم. امروز اگر بخواهم از کسى درباره «بوتیک» 

تشکر کنم از مصطفى شایسته و محمود کالرى قدردانى مى کنم.

او افزود: کیمیایى در ســاخت این فیلم خیلى کمک کرد و وقتى 
فیلمنامه را خواند خوشش آمد و سفرى در پیش داشت که گفت پس 
از بازگشت حتماً مى سازم، این خبر خوبى برایم نبود،کیمیایى نامه 
نوشت که نعمت ا... مى تواند از تمام وسایل من استفاده کند. همه 
جوره حمایت کرد. فیلمنامه را به فرحبخش، غالمرضا موسوى و ضیا 
حسینى دادم که نخواستند و سپس به مرتضى شایسته مدیر«هدایت 
فیلم» دادم که او هم خیلى معطل کرد و وقتى خواستم فیلمنامه را از 
او بگیرم زمان خواست و پس از خواندن آن از من عذرخواهى کرد که 

چرا زودتر موقعیت فیلمسازى براى من مهیا نکرده است.
او نظرش را درباره نامزدهاى جشــن خانه ســینما و اینکه جایزه 
بهترین کارگردانى که به چه کسى مى دهد گفت: به «النتورى» که

 نمى دهم، «فروشنده» هم فیلم خوب و قابل دفاعى است اما به نظرم 
کارگردانى بارزى ندارد. «ماجراى نیمروز» به نظرم کارگردانى خوب 
و بهترى دارد و به آن جایزه را مى دهم. در سایر رشته ها هم به لیال 

حاتمى، فرشاد محمدى و معصومه بیات جایزه مى دهم.
نعمت ا... در پایان درباره اینکه وزیر ارشــاد تغییر کرده اســت، از 
خواســته هایى که دارد گفت: ما کار زیادى در فیلمسازى با وزرا و 
وکال نداریم، اولین نکته این است که مزاحمت در کار ایجاد نکنند، ما 
دیگر با آداب مملکت و خوب و بدها آشنا هستیم، گاهى مى خواهند 
خودشیرینى کنند و ایراد الکى مى گیرند، دوم هر کارى مى کنند براى 
ماهیت سینما باشد نه افراد، سوم اقدامات بنیادى که به بهبود اوضاع 
کمک کند را انجام دهند و آخر اینکه ایراد الکى نگیرند. مانند فردى 
که از «وضعیت سفید» ایراد گرفت و با همکارى آقاى پورحسینى 

این سریال پخش شد.

حمید نعمت ا...: 
کارگردانى «ماجراى نیمروز» از «فروشنده» بهتر است

با نقد رفتارهاى 
آقازادگان ناقل «ژن خوب»

سعید سهیلى به سراغ 
کمدى «ژن خوك» رفت
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استفاده از شوید براى محافظت از سالمت استخوان  ها و جلوگیرى از کاهش 
تراکم استخوانى اهمیت دارد؛ عصاره شــوید، اثرات آرام  بخش و خواب آور 
خاصى دارند به همین دلیل است که استفاده از شوید به افراد کمک مى کند 

تا خواب شبانه خوبى داشته باشند.
شوید به  خودى  خود نوعى اشتها آور محسوب مى شود و کاربردهاى خیلى 
زیادى در آشپزى دارد، روغن  هاى ضرورى  یا عصاره اى که در شوید وجود 
دارد، ترشح صفرا و شیره  هاى گوارشى را تحریک و فعال مى کنند، روغن  ها 
یا عصاره شوید به حرکت بهتر روده کمک مى کنند، نقش مؤثرى در راحتى 
فرآیند دفع دارند و یبوســت را هــم رفع مى کنند، روغن هــاى ضرورى یا 
عصاره اى که در گیاهان دارویى وجود دارند، داراى خواص منحصر به  فرد 

و قدرتمندى هستند.
فالونوئیدها و ویتامیــن B موجود در عصاره شــوید، ترشــح آنزیم  ها و 
هورمون هایى را تحریک مى کنند کــه اثرات آرام بخش و خواب آور خاصى 
دارند به همین دلیل است که استفاده از شوید به افراد کمک مى کند تا خواب 
شبانه خوبى داشته باشند، کلسیمى که در شوید وجود دارد، اهمیت این گیاه 

را بیشتر مى کند.
استفاده از شــوید براى محافظت از سالمت اســتخوان  ها و جلوگیرى از 
کاهش تراکم اســتخوانى اهمیت زیادى دارد، شــوید مى تواند به کاهش 
نوسانات لیپید هاى سرم و سطح انسولین در دیابت تحریک  شده به واسطه 
کورتیکواستروئید کمک کند، در کنار این ویژگى خاص، شوید به عنوان نوعى 

ماده ضد نفخ نیز شناخته مى شود.
شوید مى  تواند به پیشگیرى از شکل گیرى گاز و نفخ بیش از حد کمک کند، 
نفخ و گاز اضافى فقط باعث آزار فرد در محیط  هاى عمومى نمى شود چون 
اگر شــکل گیرى آن ادامه پیدا کند، مى تواند براى اندام هاى ظریف بدن 

مثل قفسه سینه مضر باشد.
خاصیت ضد نفخ شوید، گازها را مجبور مى کند که از طریق دستگاه گوارش 
به سمت پایین حرکت کنند و این امکان را فراهم مى کند که گازهاى اضافى 
راحت تر از بدن خارج شوند، شــوید، خاصیت ضد میکروبى هم دارد و از 

برخى عفونت هاى میکروبى در سراسر بدن جلوگیرى مى کند.
 شوید این توانایى را دارد که هم از شکل گیرى عفونت میکروبى در ارگان  هاى 
مختلف پیشگیرى کند و هم از عفونت  هاى بالقوه اى که ممکن است در 

زخم ها یا بریدگى هاى کوچک روى پوست به وجود بیایند.

دبیرعلمى ششمین کنگره بین المللى انجمن علمى راینولوژى ایران 
با اشاره به عوارض جراحى بینى عروسکى وتزریق ژل در لب و گونه 
گفت:فلسفه جراحى پالستیک صورت حفظ کارکرد طبیعى صورت 

و ایجادنمایى زیباست.
دکتر بابک ســاعدى عنوان داشــت: طى 40 تا 50 سال گذشته در 
کشــورهاى آمریکایى و اروپایــى جراحى بینى بــه صورتى انجام 
مى شد که بخش زیادى از غضروف بینى برداشته مى شد و بینى پس 

از جراحى بسیار کوچک مى شد. 
این فلوشیپ جراحى صورت گفت: این مسئله عوارضى را به همراه داشت 
و سبب بروز مشکالتى براى افراد مى شد و به دلیل این مشکالت نهضتى 
علیه جراحى بینى شکل گرفت و پس از آن جراحى هاى صورت بیشتر 

جهت حفظ ظاهر فرد و عملکرد آن انجام شد.
وى بیان داشت: ما نیز در کشور به همین سیر پیش رفته و افراد زیادى 
متقاضى تغییرات بسیار بر روى بینى هستند و اکثر تمایل دارند، بینى 
هاى عروسکى داشته باشند .60 سال پیش اروپاییان نیز به همین روند 
تمایل داشته و پس از آن به طور کلى این جراحى ها کنار گذاشته شد. 
ساعدى ادامه داد: جراحى بر روى بینى، گونه و لب بسیار شایع شده و 
افراد تمایل دارند لب هاى برجسته، گونه هاى بزرگ و بینى عروسکى 

داشته باشند.
دبیر علمى ششمین کنگره بین المللى انجمن علمى راینولوژى ایران 
گفت: زمانى که ســاختار بینى خیلى تغییر کند و جراح از نسج بینى 
بخش زیادى را بردارد و بینى بیش از اندازه کوچک شود شاید ممکن 
بوده یک تا دو سال پس از جراحى مشکلى پیش نیاید اما در آینده به 

دلیل تنگى هایى که در دریچه بینى ایجاد مى شــود باعث گرفتگى 
شدید بینى شده و عدم توانایى فرد در تنفس مناسب را به همراه دارد.

وى بیان داشت: 50 درصد مقاومت راه هوایى از بینى صورت گرفته 
و در واقع نیمى از عمل تنفس از طریق این عضو صورت مى پذیرد و 
کوچک شدن اندازه بینى مشکالت زیادى را براى فرد به همراه دارد.

دبیر علمى ششمین کنگره بین المللى انجمن علمى راینولوژى ایران 
گفت: با افزایش سن قابلیت االستیسیته پوست کاهش پیدا مى کند 
و نوك بینى و عضالت قابلیت ارتجاعى خود را از دست مى دهند در 
نتیجه زمانى که مسن مى شویم تغییرات در بینیمان ایجاد شده و اگر 
در جوانى جراحى بینى عروسکى کرده باشــیم برایمان دردسرساز 

مى شود.
ساعدى ادامه داد: نتیجه جراحى بینى هاى عروسکى در آینده یک 
نماى فوق العاده زشت و نازیبا براى فرد بوده که به هیچ عنوان براى 

فرد قابل تحمل نیست.
وى اضافــه کــرد: در صورتــى کــه فــرد بخواهــد بینــى 
عروســکى خــود را کــه دچــار آســیب شــده دوبــاره عمــل 
کنــد بــه دلیــل اینکــه ســاختارى در بینــى فــرد نبــوده 
نمــى توانیــم بــراى عمــل مجــدد او از بینــى خــود فــرد و 
نســوج او اســتفاده کنیــم و نیاز اســت تــا از غضــروف گوش، 
غــالف عضلــه گیجگاهــى یــا از دنــده فــرد اســتفاده 

کنیم.
این فلوشیپ جراحى صورت گفت: این مسئله سبب شده که یک عمل 
جراحى ساده ترمیمى تبدیل به عمل جراحى فوق العاده پیچیده شود 

و فرد به جاى عمل دو ساعته نیاز به یک جراحى پنج تا شش ساعته 
در اتاق عمل داشته باشد.

وى در ارتباط با بزرگ کردن بیش از اندازه لب گفت: تزریق بیش از 
انداز ژل در لب عالوه بر نماى غیرعادى که ایجاد مى کند گاهى از 
موارد ممکن است کارکرد طبیعى عضالت لب را دچار اختالل کند 
همچنین این مسئله مى تواند سبب عفونت بر روى لب شده و مشکل 

آفرین شود.
ســاعدى افزود: البته در موارد نادرتر اگر تزریق ژل در لب با تکنیک 
درست صورت نگیرد باعث بسته شدن عروق لب و سیاه شدن بخشى 

از لب و از دست دادن این عضو از بدن مى شود. 
استاد تمام دانشگاه علوم پزشکى تهران در مورد برجسته کردن گونه 
گفت: تزریق پروتز غیر معمول که با صورت فرد تناسب نداشته باشد 
مشکل آفرین اســت که یکى از آنها جابه جایى پروتز است چرا که 
اگر جسم خارجى با فشار وارد صورت کنیم ســبب بروز جابه جایى 

آن مى شود.
این فلوشیپ جراحى صورت خاطرنشان کرد: اگر پروتز خیلى بزرگ 
براى گونه استفاده شود عالوه بر نمایه غیر عادى سبب ایجاد فضا زیر 

پروتز و تجمع مایع شده و فرد مستعد عفونت و آبسه مى کند.
ساعدى اضافه کرد: فلسفه جراحى پالستیک صورت حفظ کارکرد 
طبیعى صورت و ایجــاد یک نماى زیبا و طبیعى اســت در غیر این 
صورت عوارض جبران ناپذیرى را بــه همراه دارد لذا همه افراد قبل 
از جراحى الزم است نسبت به این مسئله آگاهى داشته و پس از آن 

براى جراحى اقدام کنند.

زنان فعالیت هاى زیــادى دارند که شــامل مراقبت کردن از 
فرزندانشان، همسرشان و به طور خالصه زندگى شان مى شود. 
این همــه فعالیت گاهى باعث مى شــود مادران خودشــان را 
فرامــوش کنند و یادشــان برود خودشــان هم بــه مراقبت

 نیاز دارند.

نشانه اول: کارهایتان تمام نمى شود
هر مادرى یا روى کاغذ، یا توى گوشى موبایل و یا در ذهنش، 
لیســتى از کارهایى دارد که باید انجام شــان بدهد. اگر جدیداً 
متوجه شــده اید کارهاى این فهرســت انجام نمى شــوند، دو 
دلیل دارد؛ یا لیســتى بلند باال تهیه کرده اید و یا توان تان تمام 
شــده اســت. اولى را با کمى زمانبندى مى توان درســت کرد 
اما دومى با زمانبندى نه؛ بلکه با استراحت درست مى شود. اگر 
اخیراً از زیر کارها در مى روید و کار امروز را براى فردا مى اندازید، 
اولین نشــانه مراقبت نکردن از خود و خستگى روحى را نشان 

داده اید.

نشانه دوم: بیشتر اوقات خسته یا بیمار هستید
آدمى بیمار مى شود و در این شکى نیست. خسته هم مى شود و در 
این هم شکى نیست اما اگر بیشتر اوقات خسته هستید، اگر زود 
به زود بیمار مى شوید در حالى که قبًال اینطور نبوده اید و اگر دوره  
خوب شدن تان زیاد طول مى کشد، دومین نشانه  «عدم مراقبت 
از خود» شما را آشکار کرده اســت. خواب کم، غذاى نا سالم و 
نداشتن استراحت کافى، شاید براى چند روز آدم را از پا درنیاورند 
اما بعد از گذشت یک مدت، کم کم توان جسمى و روانى مادران 

را کم مى کنند و به آنها آسیب مى زنند.

نشانه سوم: اعصاب ندارید!
این عالمت در بســیارى از مادران دیده مى شود؛ آنها نسبت به 
اتفاقات کوچک، واکنش هاى اغراق آمیز نشــان مى دهند. این 

واکنش ممکن است پر از اندوه باشد یا پر از خشم. 
صبر این دســته از زنان بسیار کم مى شــود و تحمل کوچک 
ترین حرف یا مورد ناخوشــایندى را ندارند. در مقابل اتفاقات 
ناخوشــایندى که قبًال برایشــان معمولى بوده واکنش هایى 
نشــان مى دهند که نه تنها براى اطرافیان، که براى خودشان 

هم عجیب است.
 

چطور خودم را اولویت قرار دهم؟
براى اینکه بتوانید از بقیه به خوبى مراقبت کنید در حق خودتان 

محبت کنید و اول به فکر خودتان باشید. فکر نکنید اگر به فکر خودتان 
باشید یعنى زن خودخواهى هســتید. مراقبت از خود کوچک ترین 
ارتباطى به خودخواهى ندارد بلکه نتیجه منطق سالم و آینده نگرى 
مادرى است که مى داند فرزندانش حاال حاالها به مراقبت و سالمت 

او نیاز دارند. با استفاده از راه هاى زیر خودتان را اولویت قرار دهید.

نه گفتن را یاد بگیرید
گفتنش آســان، اما عمل کردن به آن ســخت است. بیشتر ما 
مى دانیم که وقت هایى باید نــه بگوییم اما این کار را نمى کنیم 
چون تحمل کردن بعضى چیزها به نظرمان ساده تر از مخالفت 
کردن و استرس ناشى از آن مى رســد. واقعیت اما خالف این 
قضیه را نشــان مى دهد؛ یعنى مادرانى که نتواننــد به موقع با 

چیزى مخالفت کنند به مرور زمان ظرفیت شان تمام مى شود 
و واکنش هاى افراطى نسبت به قضایا نشان مى دهند که البته 
به نظر خودشان عجیب نیست و ناشى از اتفاقات قبلى است که 

روى هم تلنبار شده اند. 

زمانى براى خودتان داشته باشید
جارو کردن، شستن ظرف ها، غذا دادن به بچه ها، خرید و هزار و 
یک جور کار دیگر روى سرتان ریخته است. در چنین شرایطى 
اختصاص دادن زمانى به خود، کار آسانى به نظر نمى رسد اما اگر 
اختصاص دادن این زمان، به معنى بهتر رسیدن به کارهاى دیگر 
باشد چه؟ ببینید چه کارهایى شما را خوشحال مى کند. لیستى از 
این کارها تهیه کنید. بعد ببینید انجام دادن کدام از آنها با انجام 

دادن مسئولیت هایتان تداخل ایجاد نمى کند. 

بگذارید کمکتان کنند
اگر فکر مى کنید با قبول مســئولیت زیــاد و تنهایى به دوش 
کشــیدن آن براى تان مدال افتخار مى آورنــد، این طرز فکر 
را عوض کنید و از اطرافیان تان کمک بگیرید. از همســرتان 
بخواهید در انجام بعضى کارها به شما کمک کند، این کارها را به 
مشورت هم انتخاب کنید. براى بچه ها هم با توجه به سن و سال 

و مهارتشان کارهایى در نظر بگیرید. 

الگوى بقیه باشید
اگر دوست دارید فرزندان تان از حاال یاد بگیرند مراقب خودشان 
باشند، زمانى را به خودشان اختصاص دهند و استراحت کردن 

را فراموش نکنند، خودتان به عنوان الگو دست به کار شوید. 

هشدارهاى یک فلوشیپ جراحى به عاشقان بینى هاى کوچک

عوارض جراحى بینى عروسکى را جدى بگیریم

خواص مفید «شوید» 

مدیرگروه علوم پزشــکى مرکز آموزش هاى تخصصى 
کوتاه مدت جهاد دانشــگاهى خراســان جنوبى گفت: 
ویتامینC فراوان در دم کرده زرشــک، در پیشگیرى از 

سرماخوردگى نقش بسزایى دارد.
مریم نــواب زاده در خصوص طبیعت دمنوش زرشــک 
اظهارداشت: از نظر طب سنتى ایران، این گیاه طبیعتى 

سرد و خشک دارد.
وى با اشــاره به خواص این دمنوش افــزود: دم کرده 
زرشک مناسب براى درمان ورم و زخم معده و روده است، 
همچنین این دمنوش براى درمان اسهال هاى خونى یا 

زخم روده، مناسب است.
مدیرگروه علوم پزشــکى مرکز آموزش هاى تخصصى 
کوتاه مدت جهاد دانشگاهى خراسان جنوبى خاطرنشان 

کرد: به علت وجود ویتامینC فراوان در زرشک، دم کرده 
میوه آن در پیشگیرى از سرماخوردگى نقش بسزایى دارد.

نواب زاده با بیان اینکه این دمنــوش ادرارآور و خلط آور 
بوده و براى خوشــبو شدن دهان نیز اســتفاده مى شود، 
تصریح کرد: دمنوش زرشک داراى خاصیت تصفیه کننده 

و ضدعفونى کننده خون و منقبض کننده عروق است.
وى ادامه داد: زرشــک، تقویت کننده قلب و کبد است، 
صفرا آور بوده و در درمان سنگ کیسه صفرا بسیار مؤثر 

است.
این دســتیار تخصص طب ســنتى ایران تصریح کرد: 
زرشک، بى اشــتهایى را برطرف مى کند و فشارخون را 

کاهش مى دهد.

C دمنوش زرشک، نوشیدنى سرشار از ویتامین

اگر این 3 نشانه را دارید یعنى مراقب خودتان نیستید

  طبق نتایج یک مطالعه جهانــى، مصرف رژیم 
غذایى کم چرب و پرکربوهیدرات ممکن است با 
افزایش ریسک مرگ زودهنگام همراه باشد. این 
یافته کامًال متناقض با دســتورالعمل هاى فعلى 

رژیم غذایى است.
به گفته محققان، ایــن یافته ها مى تواند توضیح 
دهنده دلیل این موضوع باشد که چرا مردم برخى 
جوامع نظیر مردم آســیا که چربى کمتر و مقادیر 
زیادترى کربوهیدرات مى خورنــد با نرخ باالتر 

مرگ و میر مواجه هستند.
محققان دانشگاه مک مستر کانادا دریافتند رژیم 

غذایى حــاوى مصرف متعادل چربــى و میوه و 
سبزیجات و پرهیز از مصرف زیاد کربوهیدرات ها 

با ریسک کمتر مرگ مرتبط است.
مطالعه بر روى چربى هاى رژیمى مشخص کرد 
آنها ارتباطى با بیمــارى قلبى-عروقى ندارند اما 
مصرف باالى چربى با مــرگ و میر کمتر مرتبط 
بود. همچنین چربى هاى اشــباع شده با ریسک 

کمتر سکته هم مرتبط بود.
به گفته محققان، تمام چربــى ها و انواع مختلف 
چربى با خطر ابتال به حمله قلبى یا مرگ ناشى از 

بیمارى قلبى عروقى مرتبط نیست.

مهشــید دهقــان، سرپرســت تیم 
تحقیــق در این بــاره گفت: 
کاهــش مصــرف چربى به 
طور خودکار منجر به افزایش 
مصرف کربوهیدرات شده و 
یافتــه هاى مــا مــى تواند 

توضیح دهد که چــرا برخى از 
جمعیت هاکــه چربــى زیادى 

مصرف نمى کنند اما کربوهیدرات 
هاى زیادى مصرف مــى کنند، میزان 

مرگ و میر بیشترى دارند.

نوسارژیم غذایى کم چرب با افزایش ریسک مرگ همراه است
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 ضربه مغزى آسیب مغزى ناشى از ضربه ناگهانى به سر است که باعث مى شود سر 
و مغز به سرعت به عقب و جلو حرکت کرده و منجر به تغییر شیمیایى در مغز مى شود.

ممکن است تشخیص فرد مبتال به ضربه مغزى دشــوار باشد. عالئم اصلى آسیب 
دیدگى به شرح زیر مى باشد:
- تشنج یا حمله ناگهانى صرع

- خواب آلودگى یا عدم توانایى بیدارى
- سردردى که تشدید شده و بهتر نمى شود

- ضعف، بى حسى یا کاهش هماهنگى اعضاى بدن
- استفراغ یا حالت تهوع مکرر

- گیجى
- لکنت زبان

 - از دست دادن هوشیارى

عالئم ضربه مغزى را بشناسید
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اگر حرکت بچه گانه 
سعید عزت اللهى در بازى 

با کره جنوبى  کــه منجر به 
اخراج او از میدان شد، را فاکتور 

بگیریم، عزت اللهى بدون شک 
یکى از کلیدى تریــن بازیکنان 

تیم کى روش محسوب مى شود. 
غیبت هافبک 20 ساله تیم ملى در 

دیدار با ســوریه کامال به چشم آمد 
و نمایش على کریمــى در نیمه اول 
نتوانســت کى روش را راضى کند تا 
او در بین دو نیمه روزبه چشــمى را به 
میدان بیاورد. بازیکنى کــه به مراتب 
عملکرد بهترى از کریمى داشت. عزت اللهى جدا از آنکه وظایفش را به 
عنوان یک هافبک دفاعى به خوبى انجام مى دهد در کارهاى هجومى 
هم عملکرد خوبى داشته و جزو آن دسته از هافبکهایى قرار مى گیرد 

که مى توانند در کار بازیسازى هم به تیمشان کمک کنند. سعید از 
دیدار رفت مقابل هند در دور قبلى انتخابى جام جهانى در ترکیب 

تیم ملى قرار گرفت و یکى از مردان اصلى کى روش در راه رسیدن 
به جام جهانى بود. کى روش باید امیدوار باشد که فیفا از کنار 

خطاى عزت اللهى در بازى با کره عبور کند و او را محروم 
نکند چون اگر قرار به محرومیت باشد، این محرومیت 

در جام جهانى اتفاق خواهــد افتاد و کى روش
 نمى تواند از یکى از مردان بدون جانشینش 

در میانه میدان استفاده کند. 

ملى پوش خط خورده سپاهان پس از فراخوانده شدن به اردو فرصت 
بازى براى تیم ملى آن هم در ُپست تخصصى اش را پیدا کرد.

عزت ا... پورقاز در چند روز اخیر شــرایط جالبــى را تجربه کرد. او که 
برخالف انتظار به جدیدترین اردوى تیم ملى دعوت نشــد در آستانه 
آخرین دیدار تیم ملى از انتخابى جام جهانى 2018 روســیه به جمع 
ملى پوشــان پیوســت.محرومیت ســعید عزت الهى و مصدومیت 
سیدجالل حســینى، کارلوس کى روش را مجاب کرد تا ملى پوش 
خط خورده سپاهان را فرابخواند. شکل حضور پورقاز در اردو هم جالب 
بود زیرا او بدون اعالم قبلى و در سکوت رسانه اى به جمع شاگردان 

کى روش اضافه شــد تا خبرنگاران یک روز قبل از بازى با سوریه از 
دیدنش در تمرین غافلگیر شوند.با توجه به حضور کوتاه پورقاز در اردو 
انتظار نمى رفت که مدافع سپاهان فرصتى براى بازى در دیدار با سوریه 
پیدا کند اما این تصور هم در واقعیت اتفاق نیفتاد زیرا او اوایل نیمه دوم 
جایگزین محمد انصارى در قلب خط دفاعى تیم ملى شد.جالب آنکه 
کى روش پیشتر پورقاز را به عنوان هافبک دفاعى به اردوها فرامى خواند 
اما سرمربى تیم ملى در دیدار با سوریه از این بازیکن در همان ُپست 
تخصصى اش یعنى دفاع میانى استفاده کرد تا یک تصور دیگر درباره 

این مدافع 30 ساله به هم بخورد.

نتایج رقم خورده در روز پایانى مقدماتى جام جهانى در گروه هاى 
دوگانه آسیا باعث شد تا شایعات زیادى پیرامون تبانى احتمالى نقل 
محافل شود که پیرو این شایعات انتشار اطالعیه جدید کنفدراسیون 
فوتبال آســیا در مورد اصل بــى طرفى سیاســى و عدم دخالت 
تصمیمات خارج از فوتبال باعث شد تا ناخودآگاه برخى رسانه هاى 
خارجى به خصوص ازبک از این اطالعیه اســتفاده ابزارى براى 
توجه ناکامى خود برابر کره جنوبى و ربط دادن آن به بازى ایران و 

سوریه داشته باشند.
در اطالعیه کنفدراســیون فوتبال آسیاآمده:  پس از گزارش هایى 
مبنى بر نقض قوانین در دیدار دور آخر مقدماتى جام جهانى 2018 
در روز 5 سپتامبر 2017، تحقیقات خود را شروع کردیم  AFC  در 
حال حاضر منتظــر دریافت تمام گزارش ها و اطالعات اســت و 

سپس گام بعدى را برخواهد داشت. همچنین AFC با فیفا در این 
زمینه همکارى نزدیکى خواهد داشت تا گزارش هاى الزم در حوزه 

قضایى را به فیفا اعالم کند .
 در ماه جوئن AFC  ،2017 به اعضاى خود دستور داد سهامدارانى 
که در فوتبال آسیا شــرکت دارند، باید اصل بى طرفى سیاسى را 
 AFC رعایت کنند. در این نامه تاکید شده بود که این اصل، دغدغه
 AFC  :به آن اشاره شده است AFC و فیفا است و در بند 3,2 قوانین
نسبت به هر سیاست و دینى بى طرف است . به عالوه در بند 14,4 
نیز آمده:  اعضا باید اســتقالل خود را حفظ و تحت تاثیر شخص 
سومى نباشند  AFC از سهامداران خود مى خواهد که به این اصول 
پایبند باشند. به عالوه در ماده 6 قوانین آمده است: هر شخص یا 
ارگانى که مستقیم و یا غیر مستقیم با این قوانین سر و کار دارد، باید 

به آنها و هر دستورالعمل، تبصره و ... مربوط به آن احترام بگذارد .
در اطالعیه کنفدراســیون فوتبال آســیا هیچ اشاره مستقیمى به 
مسائل و شایعات اخیر در مورد تبانى نشــده است و تنها از اعضا 
خواسته تحت تاثیر یک نیروى سیاسى نباشند که قاعدتا به نحوه 
برگزارى بازى ها برمى گردد که به تالش برخى کشورهاى عربى 
در نحوه برگزارى و دخالت هاى آنها مرتبط است و تا حدودى تاثیر 
خود را نیز در بازى ها گذاشته است. نکته اى که یکى از مسئوالن 
 AFC فدراسیون فوتبال هم با صراحت به آن اشاره کرد و مدعى شد
هیچ ابهامى در خصوص نتیجه بازى ایران و سوریه در روز پایانى 
نداشته و اگر این اطالعیه صادر شده است بیشتر به نحوه برگزارى 
بازى ها و پوشش تلویزیونى آن در برخى کشورها برمى گردد که 

باعث خشم مسئوالن کنفدراسیون فوتبال آسیا شده است.

بازیکن تازه وارد ذوب آهن به دلیل جعل اســناد شناســایى و موقتًا 
محروم شد.

بر اساس اعالم فدراسیون فوتبال کى روش استنلى سوارز فررا بازیکن 
تیم ذوب آهن اصفهان به علت جعل در مدارك شناسایى و فوتبالى خود 
با صدور دستور موقت کمیته انضباطى از همراهى تیم مربوطه تا اطالع 
ثانوى محروم شــده و باید روز یکشنبه بیست و ششم شهریور جهت 

اداى توضیحات در کمیته انضباطى فدراسیون حاضر شود.

قرار است روز اول ژانویه 2018 نام محمود خوردبین به عنوان تنها فردى که پنجاه سال سابقه حضور در یک باشگاه 
را دارد در کتاب رکوردهاى جهانى گینس ثبت شود. خوردبین سال ها سرپرست باشگاه پرسپولیس بود. او در سال 90 
پس از حرکت غیر ورزشى محمد نصرتى و شیث رضایى از کار برکنار شد؛ اما پس از گذشت چند روز به پرسپولیس 
بازگشت.خوردبین در سال 1350 به پیکان به طور قرضى پیوست؛ و چون پیکان و پرسپولیس آن سال یک تیم واحد 
داشــتند این بازیکن جزو معدود بازیکنانى بود که فقط در یک تیم حضور داشتند. او به عنوان بازیکن براى باشگاه 
فوتبال استقالل (تاج) تهران در جام باشگاه هاى آسیا شرکت کرد و همراه با این تیم قهرمان آسیا شد. خوردبین دو 

سال قبل از آن نیز به همراه پرسپولیس در آسیا حضور داشت ولى نتوانست با این تیم از مرحله گروهى صعود کند.

على کریمى با بازگشت به سپاهان مسیرى را طى کرد که پیش از این احسان 
حاج صفى از آن عبور کرده بود. حاج صفى که در اولین تجربه لژیونرى اش به اف 
اس وى فرانکفورت پیوسته بود بعد از یک فصل بازى در فوتبال آلمان ترجیح 
داد به ایران برگردد تا دوباره پیراهن سپاهان را بپوشد. حاال کریمى هم بعد از 
یک فصل بازى در کرواسى ترجیح داده دوباره به لیگ برتر برگردد تا در سال 

منتهى به جام جهانى جلوى چشم کى روش باشد. 

مهاجم 
برزیلى 
ذوب آهن  
متهم شد! 

  ثبت نام 
خوردبین 
در گیـــنس

تکرار مسیر 
حاج صفى 
براى کریمى

محروم نشود!

  AFC بیانیه تهدیدآمیز

3 تصورى که درباره پورقاز به هم خورد

قصه 
جنجالى 
بازگشت  
«السوما»   

اگر حرکت
سعید عزت
با کره جن
اخراج او
بگیریم
یکى
تیم
غیب
دی
و

نتو
او
میدا
عملکرد بهترى از کریمى داشت. ع
عنوان یک هافبک دفاعى به خوبى
هم عملکرد خوبى داشته و جزو آند
ب بازیسازى هم کار که مى توانند در
دیدار رفت مقابل هند در دور قبلى انت
تیم ملى قرار گرفت و یکى از مردان اص
به جامجهانى بود. کى روش باید امیدو
خطاى عزتاللهى در بازى با کره عبور
نکند چون اگر قرار به محرومیت باشد، ای
در جام جهانى اتفاق خواهــد افتاد و کى
 نمى تواند از یکى از مردان بدون جانشینش

ادر میانه میدان استفاده کند. 

اداى توضیحات در کمیته انضباطى فد ماز مرحله گروهى صعود کند.

محروم نش
کاش  سعیـــد

زننــده گل دوم ســوریه به ایــران با 
صحبت هایى که در جشن ملى فوتبال 
سوریه انجام داد به چهره اى جنجالى 

در رسانه هاى عربستانى تبدیل شد.
عمر السوما مهاجم شــماره 9 سوریه 
که در مصاف با ایران در دقیقه 90+2 
توانست گل تســاوى و صعود معجزه 
وار این تیم به پلــى آف جام جهانى را 
به ثمر برساند تا در هفت بازى مقابل 
ایرانى ها رکورد جالب 7 گل زده را به 
ثبت برساند، در جشن صعود سوریه به 
پلى آف صحبت هایــى انجام داد که 
چندان به مذاق رســانه هاى سعودى 

خوش نیامد. 
ستاره یکى دو ســال گذشته باشگاه 
االهلى که عربستانى ها تالش زیادى 
انجام دادند تــا با تغییــر تابعیت این 
بازیکن زمینه حضور او در تیم ملى این 

کشور را فراهم کنند؛ اما فیفا زیر بار این 
اتفاق نرفت، بعد از این که عمر السوما 
در جشن ملى فوتبال سوریه به تشکر از 
بشار اسد رئیس جمهور و مرفق جمعه 
وزیر ورزش سوریه پرداخت انتقادات 
فراوانى از این بازیکــن انجام دادند تا 
الســوما به چهره اى جنجالى تبدیل 

شود.
تشکر ویژه السوما از مرفق جمعه وزیر 
ورزش ســوریه به این خاطر بود که با 
یک حکم، زمینه بازگشت این بازیکن 
به تیم ملى را چند ماه قبل فراهم کرد 
تا او بعد از سال ها غیبت در اردوهاى 
ملى بار دیگر صاحب پیراهن شــماره 
9 سوریه شــود و زمینه صعود این تیم 
به پلى آف جــام جهانى را فراهم کند. 
السوما که آخرین بار سال 2014 براى 
تیم ملى سوریه به میدان رفت در این 
سال ها هیچ گاه دعوت به تیم ملى را 
قبول نمى کرد چون او در منطقه اى از 
سوریه به نام دیرالزور به دنیا آمده بود 
که از نظر سیاســى با حاکمان فعلى 

اختالف نظر داشت.
اما ایــن بار بــا حکم مرفــق جمعه 
کــه پیرو بازگشــت جمع زیــادى از 
ستاره هاى ورزش و هنر سوریه به این 
کشور صورت گرفت، عمر السوما هم با 
تالش هاى فریق جمعه حاضر شــد 
دوباره براى تیم ملى سوریه به میدان 
برود. حکمى که عالوه بر این مهاجم 
گلزن باعث شد تا فراس الخطیب دیگر 
ســتاره ســورى ها را نیز به تیم ملى 

بازگرداند. 
 ســتاره االهلــى کــه همــراه بــا

خانواده اش ساکن شهر جده عربستان 
است به خاطر همین تالش ها در اولین 
جمله اى که در جشــن ملــى فوتبال 
این کشــور به زبان آورد از بشار اسد 
به خاطر حمایت هاى خود از تیم ملى 
فوتبال سوریه و از مرفق جمعه به خاطر 
بازگرداندن ســتاره هاى تیم ملى از 
جمله خودش و فــراس الخطیب به 
این تیم تشکر کرد، تشــکرى که به 
جنجالى بزرگ در رسانه هاى سعودى 
تبدیل شــد، چون ســران سیاســى 
عربســتان چنــدان رابطــه خوبى با 
سران فعلى ســوریه ندارند که همین 
اختالفــات سیاســى ممکن اســت
 روى آینده الســوما در تیــم االهلى 

تأثیرگذار باشد.
قصه بازگشت عمر السوما به تیم ملى 
سوریه آن هم بعد از سال ها غیبت براى 
تعداد زیادى از ســتاره هاى سینما و 
موسیقى و همچنین سایر رشته هاى 
ورزشــى این کشــور نیز در ماه هاى 
گذشته تکرار شده است که این اتفاق 
از جهات بسیارى براى وزارت ورزش 
همچنین وزارت جوانان این کشور حائز 
اهمیت بود که درخشش اخیر تیم ملى 
سوریه با ســتاره هاى تازه بازگردانده 
شده باعث شد تا روســاى این کشور 
به معناى واقعى کلمه از آن بهره ببرند 
و آرامش حاکم بر این کشــور را به رخ 

بکشند.

قصه بازگشت 
عمر السوما به تیم ملى سوریه 

آن هم بعد از سال ها غیبت براى 
تعداد زیادى از ستاره هاى سینما و 

موسیقى و همچنین سایر
 رشته هاى ورزشى این کشور 

نیز در ماه هاى گذشته
 تکرار شده است

نی



ورزشورزش 13133033 سال چهاردهمیک شنبه  19 شهریور  ماه   1396

مرتضى رمضانى راد
کارتون «فوتبالیســت ها» را به یاد دارید؟ البته وقتى از کارتون
 «فوتبالیست ها»صحبت مى کنیم همه به یاد سریالى طوالنى 
که شخصیت هایى همچون سوباسا اوزارا، واکى بایاشى، کاکرو 

یوگا، واکاشى زوما، میزوگى، تارو میساکى و... داشت مى افتند.
فراموش نکنیم اولین سرى کارتون «فوتبالیست ها» قبل از این 
مجموعه که براى همه به ویژه دهه شــصتى ها نوستالژیک و 
خاطره انگیز است یک مجموعه حدوداً 26 قسمتى بود که باعث 
شد همه ما بعد از ظهر جمعه ها حول و حوش ساعت 15:30 پاى 
تلویزیون میخکوب شویم و عالقه مان به فوتبال دو چندان شود 
و ذوق تماشــاى این کارتون با همه حرکات زیبا و مهیج  نقش 

آفرینانش را داشته باشیم.
کاکرو، ماسارو، یوسوجى، کنتا، کاشیرو و... از شخصیت هاى جذاب 
این سریال بودند.  کاکرو به دلیل حضور خانواده اش در شهرى 
دیگر، وارد مدرسه اى شد. این مدرسه تیم  فوتبالى داشت که به 
علت اینکه هیچوقت در بازى هاى خود پیروز نمى شــد به تیم 

همیشه بازنده معروف شده و در آستانه انحالل بود.
 «کیکرز» و در دوبله فارسى «امید» نام این تیم بود که در آخرین 
دیدار خود به تیم «ایزومى» با نتیجه 21 بر صفر (!) باخته بود و  همه 

چیز براى انحالل و فروپاشى این تیم فراهم شده بود.
کاکرو با حضورش در جمع بچه هاى امید از آنها خواست که به 

انحالل تیم فکر نکنند و بیایند همه چیز را از نو شروع کنند.
 ماسارو، کاپیتان و گلر تیم امید به کاکرو مى گوید که به علت نتایج 
بد تیم آنها، دیگر هیچ تیمى حاضر به مسابقه دادن با آنها نیست. 

کاکرو با یوسوجى  گلر نابغه وکاپیتان تیم «نانى یو» قوى ترین تیم 
آن منطقه صحبت مى کند. یوسوجى شرط مى گذارد که اگر وى 
بتواند از ده ضربه یکى از آنها را تبدیل به گل کند قبول مى کند 
که با تیم امید بازى کند و البته کاکرو از عهده این شرط بر مى آید.

تیم امید آرام آرام در مســیر موفقیت قرار مــى گیرد. چند بازى 
دوســتانه انجام مى دهد و در ماجراهایى مختلف در شــرایطى 
دشــوار طعم پیروزى را در بازى هاى دوستانه مى چشد. در چند 
قسمت اتفاقات تلخ و شیرینى براى آنان روى مى دهدو مخاطبان 
تلویزیونى و کودکان عالقه مند بــه فوتبال مى فهمند که براى 
رسیدن به موفقیت چقدر باید تالش کرد و از جان مایه گذاشت. 
بازى هاى رسمى در لیگ منطقه اى جوانان ژاپن آغاز مى شود و 
قرعه کشى این مسابقات با حضور کاپیتان هاى تیم ها استارت 
مى خورد. طبق قرعه کشــى، امیــد اولین دیدار خــود را با تیم 
«هاکوهو 11 »برگزار مى کند. تیمى شکست ناپذیر که در طول 
مسابقات یکسال اخیر خود حتى یک گل هم از حریفان دریافت 

نکرده است و همه امید را در این دیدار از پیش بازنده مى دانند.
بازى آغاز مى شود و هاکوهو11 با دفاع سرسخت و دو مهاجم فوق 
العاده خود 2 بر صفر جلو مى افتد. در بین دو نیمه بچه هاى امید 
با همفکرى متوجه نقطه ضعف هاکوهو مى شوند و در نیمه دوم 
ورق برمى گردد. بازى در نهایت با نتیجه 3بر2 به نفع امید  به اتمام 
مى رسد. این اولین پیروزى تیم امید در یک بازى رسمى است که 
با خوشحالى زاید الوصف آنها همراه است و گزارشگر بازى هم از 
این پیروزى به عنوان یک رویداد بزرگ در تاریخ تیم امید یاد مى 
کند. مسابقه دوم امید با تیم «یوراساکى» است که در این بازى 

هم امید مثل دیدار اول با نتیجه 2بر صفر عقب مى افتد اما باز هم 
در پایان بازى امید نتیجه را جبران مى کند و به مرحله بعد راه پیدا 
مى کند. سومین دیدار امید با تیم «نانى یو» است. این دو تیم قبًال 
در یک دیدار دوستانه به مصاف یکدیگر رفته بودند و این اولین 

بازى رسمى آنها در یک رقابت مهم و سرنوشت ساز است.
نانى یو  به عنوان قدرتمندترین تیم آن منطقه، در کنار داشــتن 
گلر و کاپیتان نابغه شان که به سختى گل مى خورد از سه مهاجم 
درجه یک که با ضربات مرگبار و عجیب مثلثى هر دروازه بانى را 
تسلیم مى کنند سود مى برد و بردن آنها سخت ترین کار ممکن 

براى امید بود.
این دیدار هم آغاز مى شود و بچه هاى امید، مقاومت جانانه اى را 
در بسته نگه داشتن دروازه شان از خود نشان مى دهند. آنها چندین 
حمله را بر روى دروازه نانى یو تدارك مى بینند که یوسوجى مرتبًا 

آنها را ناکام مى کند.
در اثر غفلت بچه هاى امید و خط حمله خطرناك تیم نارنجى پوش 
نانى یو، آنها دو گل مى زنند و بازى در نیمه اول با نتیجه 2 بر صفر 

به پایان مى رسد.
در بین دو نیمه بازیکنان امید با یکدیگر همقســم مى شوند که 
حاال که دســت به کار بزرگى زده اند و از یک تیم همیشه بازنده 
به تیمى تبدیل شــده اند که تا مراحل باالى لیگ جوانان ژاپن 
صعود کرده اند، تا پایان دیدار،جانانه بجنگند. نیمه دوم آغاز مى 
شود. سه مهاجم نانى یو در یک حرکت برق آسا به سوى دروازه 
ماسارو کاپیتان تیم امید یورش مى برند، اما ماسارو که  همیشه 
بر روى گل هاى دریافتى و نقطه ضعف هایش به شدت فکر مى 

کند این بار با یک حرکت جالب توجه که آن سال همه ما را پاى 
تلویزیون به وجد آورد، توانست که توپ را مهار کند و به بازیکنان 
تیمش براى ادامه مســابقه انگیزه و  امید دهد.( یادم نمى رود تا 
مدت ها در مسابقاتى که در محالت  یا سالن هاى شهرمان برگزار 
مى شد،گلرها دوســت داشــتند با کمک تیر دروازه آن حرکت 

معروف ماسارو را تقلید کنند).
بچه هاى امید، یکپارچه به ســوى دروازه رقیب یورش مى برند 
اما یوسوجى گلر نابغه ژاپنى آنها را مرتبًا ناکام مى گذارد تا اینکه 
در نهایت کاکرو با یک ضربه برگردان اولین گل تیمش را به ثمر 

مى رساند.
بازى در لحظات پایانى دنبال مى شــود و نتیجه 2بر 1 به سود 
نانى یو است.  همه بچه هاى امید  حتى دروازه بان آنها حمله ور

 مى شوند و داور به ســاعتش نگاه مى کند که تا لحظاتى دیگر 
سوت پایان را به صدا در آورد.

اما به این قسمت توجه کنید که همه انگیزه نوشتن این مطلب به 
دلیل این قسمت و موضوع جالب توجهش بود:

همه بچه هاى تیم کیکرز یا همان تیم امید در دوبله فارســى در 
زمین نانى یو هســتند و ثانیه هاى دیگر بازى به پایان مى رسد. 
امید یک گل مى خواهد تا بازى را به تساوى کشاند. کاکرو در یک 
موقعیتى که به دست مى آورد توپ را با قدرت تمام به سوى دروازه 
نانى یو شلیک مى کند، یوسوجى به سوى دروازه شیرجه مى زند. 
توپ را مى گیرد، به تیر دروازه مى خورد و به جلوى دروازه پرتاب 
مى شود و بدین گونه مانع گل شدن توپ مى شود و بازى با نتیجه 

2بر 1 به سود نانى یو به پایان مى رسد.
امید در این دیدار مى بازد و  ما دهه شصتى ها که  آن موقع در سن 
نوجوانى و کودکى بودیم و ماه ها بود به تیم امید تعصب و تعلق 
خاطر پیدا کردیم پاى تلویزیون گریه کردیم. انگار نه انگار که این 
یک کارتون است. این همه  جمعه ها پاى تلویزیون و در انتظار این 
سریال بودیم و دوست نداشتیم پایان آن شکست تیم محبوبمان 
باشد. تیمى که با مشقت به آن مرحله رسیده بود بخواهد بازنده 
باشد. فرداى آن روز که به مدرسه رفتیم شاید هر کدام از ما فکر 
مى کردیم که این ناراحتى فقط متعلق به خودمان است اما اینطور 

نبود و فضاى کالس و مدرسه ماالمال از ناراحتى بود.
در محله هم فضاى هم ســن و ســال هایمان بهتر از این نبود. 
درمسابقات درون محلى و یا گل کوچیک در کوچه و خیابان همه 
سعى مى کردیم حرکات بچه هاى امید و فوتبالیست ها را تقلید 
کنیم و حاال الگوهایمان در قســمت پایانى سریال باخته بودند. 
آن روزها و هفته ها براى ما دهه شصتى ها خیلى تلخ گذشت و 
چند ماه سپرى شد تا سرى جدید «فوتبالیست ها» توسط  صدا و 
سیماى ایران دوبله شود و با تماشاى آن، شکست ناراحت کننده 
تیم امید را کم کم فراموش کنیم. تیم  «نانکاتسو»  که در دوبله 
فارسى «شاهین» نام داشت آمد و سوباسا و واکى و ماجراهایى 

که ادامه داشت و این سرى برخالف  سرى اول که در حدود 26 
قسمت بود خیلى طوالنى بود و از نوجوانى تا بزرگسالى سوباسا 
و یارانش را به تصویر کشاند و تا زمان حضور ژاپن در جام جهانى 

2002 ادامه داشت.
چندى پیش در نتیجه وبگردى به ویدئوى جالبى در مورد سرى 
اول فوتبالیست ها  و تیم امید برخوردم که متوجه شدم مى شد در 
دوران کودکى آن همه تأســف نخوریم، تا هفته ها بى اعصاب 

نباشیم و آن همه روزهاى تلخ برایمان رقم نخورد!
در نسخه ژاپنى سریال فوتبالیست ها که بدون دوبله فارسى است، 
تیم امید تا لحظات پایانى 2بر 1  از حریف عقب است و در حالى 
که داور به ساعتش نگاه مى کند و همه بچه هاى امید به سوى 
دروازه نانى یو یورش برده اند، کاکرو از یک موقعیت خوب استفاده 
مى کند و توپ را روانه دروازه مى کند. یوســوجى به سوى توپ 
شیرجه مى رود. توپ را مى گیرد و به تیر دروازه مى خورد.( تا اینجا 
همه چیز شکل نسخه دوبله فارسى پیش رفته است) اما پس از 
خوردن به تیر دروازه ناگهان بــه درون دروازه پرتاب و توپ گل

 مى شود تا بازى به تساوى کشیده شــود. باور کنید با دیدن آن 
صحنه در نســخه اصل ژاپنى تا چند دقیقه مات و مبهوت شدم 
و خاطرات دوران نوجوانى و آن همه  اشــکى که براى تیم امید 
ریختیم برایم زنده شد. بازى مساوى شد و کار به ضربات پنالتى 
مى کشد. در ضربات پنالتى هم ماجراهاى جالبى رخ مى دهد و در 
نهایت تیم امید در این ضربات بازى را مى برد و نانى یو که به تیم 

شکست ناپذیر موسوم بود مغلوب مى گردد.
نمــى دانم چه شــده بود ولــى ظاهــراً در نســخه اول که 
در ژاپن پخش شــده بود آنقدر اعتراض روى شکســت تیم 
امید توســط کودکان و نوجوانــان ژاپنى شــکل گرفته که 
ســازندگان این مجموعه قســمت پایانى آن را تغییر داده و  
اجازه ندادند که غم باخت تیم امید کــه دیگر همه بینندگان 
تلویزیونى در سراســر دنیا بر روى آنها تعصب داشــتند ادامه 
داشــته باشــد، اما کســى نبود در آن زمان به داد ما کودکان 
و نوجوانــان ایرانى برســد . ما از تماشــاى نســخه اصالح
 شده آن محروم شــدیم و تا هفته ها بى اعصاب بودیم و دنیا 

روى سرمان خراب شده بود.
خالصه همه اینها را نوشتیم  که به همه هم سن و سالى هایم  
و دهه شصتى ها اعالم کنم که خوشــحال باشید! امیدى که 
همه ما به هواداران تیفوســى آن تبدیل شدیم پیروز شده بود 
و ما  بى جهت محکوم به آن همه ناراحتى بودیم. در آن دیدار 
تیم ما یعنى تیم امید برد و نانى یو مغلوب شد.برخالف ادعاى 

کاپیتانش که مى گفت ما شکست ناپذیریم. تمام!

نصف جهان  هفته پیش در نصف جهان هشدار دادیم که توئیت و سخنان 
نماینده مجلسمان در مورد بررسى احتمال تبانى ایران- سوریه مى تواند 
براى فوتبال ملى دردسر ساز شود و حاال  خبرهاى خوبى در این باره به گوش 
نمى رسد.ســخنان نماینده مجلس ایران بعد از بازى برابر سوریه بازتاب 

زیادى در رسانه هاى عربى داشته و جنجال ساز شده است.
  تیم ملى فوتبال ایران در شبى که برابر سوریه فرصت هاى زیادى براى 
گلزنى داشت در دقایق پایانى پیروزى را با تساوى عوض کرد تا این سوریه 

باشد که در رده سوم جدول رده بندى جاى گیرد و به پلى آف راه پیدا کند.
بعد از این بازى قبل از آنکه کسى ســخن از تبانى آورد و به عنوان مثال 
ازبک ها ناراحتى خود را نشــان دهند و واکنش داشته باشند یک نماینده 
مجلس آتش بیار معرکه شد. حشمت ا... فالحت پیشه نمایش ایران برابر 
سوریه را شایسته تیم نخست آسیا ندانسته بود و خواستار تحقیقى در این 

زمینه شد.
این سخنان فالحت پیشه خیلى سریع در رسانه هاى عربى بازتاب داشت و 
ممکن است براى فوتبال ما دردسر ساز شود. روزنامه «روسیا الیوم» و چند 
سایت دیگر مثل یال کوره و عکس السیر سخنان فالحت پیشه را منتشر 
کردند و نوشتند که نماینده مجلس ایران به نتیجه دیدار ایران برابر سوریه 

شک دارد و خواستار تحقیقى در این زمینه است. 

نصــف جهــان   تیــم ملــى فوتبال ســوریه بعد از ســوم شــدن 
در گروه خــود بایــد در پلــى آف انتخابــى جام جهانــى 2018 
روســیه به مصاف اســترالیا برود. با توجه به اینکــه فیفا برگزارى 
بــازى در ســوریه را ممنــوع کــرده، آنهــا ســخت بــه دنبال 
انتخــاب کشــورى بــراى میزبانــى از بــازى برابــر اســترالیا

 هستند.
فدراســیون فوتبــال مصــر اعالم کــرد کــه از میزبانــى بازى 
ســوریه برابــر اســترالیا اســتقبال مى کند امــا فیفــا برگزارى 
بــازى در ایــن کشــور آفریقایــى را رد خواهــد کرد چــرا که

 در قوانین فیفا آمده که باید کشورى به عنوان میزبان انتخاب شود 
که در همان قاره وجود داشــته باشــد و چون مصر متعلق به قاره 
آفریقاست و سوریه در قاره آسیا وجود دارد امکان میزبانى مصر منتفى 

شد.
با توجه به جنجالى که بازیکنان ســورى بعد از تساوى برابر ایران 
داشتند بعید اســت که ایران به عنوان میزبان سوریه معرفى شود و 
باید دید که آنها در نهایت چه کشــورى را به عنوان میزبان انتخاب

 مى کنند.

نصف جهان  حاال در مسیر مبارزه براى ورود بانوان به ورزشگاه هایک 
مانع جدید به نام «ساختار» هم ایجاد شده است.مهدى تاج رئیس 
فدراسیون فوتبال با مصاحبه اى صریح و البته عجیب، آب پاکى را 
روى دست زنان ایرانى ریخت و ادعا کرد که ممنوعیت ورود نیمى از 
ایرانیان به ورزشگاه ها همچنان تا اطالع ثانوى ادامه خواهد داشت. تاج 
درباره مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها گفت:  ما که در ورزشگاه حاضر 
مى شویم در جریان واقعیت هاى موجود درون ورزشگاه هستیم. در 
حال حاضر از لحاظ ساختارى و فیزیکى آمادگى ورود بانوان را نداریم.  
این صحبت ها را که بیشتر از زبان حامیان افراطى ممنوعیت حضور 
زنان شنیده بودیم انتظار نداشتیم از رئیس فدراسیون هم به عنوان 
نظرى کارشناسانه بشنویم. هنوز عکس هاى دهه 40 و 50 وجود دارد و 
حضور همزمان زنان و مردان در ورزشگاه ها را نشانمان مى دهند. پس 
ساختارها وجود داشته و دارد. مگر اینکه تاج اصرار داشته باشد بگوید در 
تمام این سال ها ما مشغول تخریب ساختار ها و زیرساخت ها بوده ایم!

فرافکنى دیگر رئیس فدراســیون درباره کلیشه «وضع موجود 
ورزشگاه ها» است. اگر هم بپذیریم که شرایط فرهنگى در نقطه 
مناسبى قرار ندارد، باید از تاج بپرسیم در این همه سال مسئولیت 

چه گام مثبتى براى گســترش فرهنگ هوادارى و تماشــاگرى 
در ورزشــگاه هاى کامًال مردانه برداشته که به آینده طرح هایش 
امیدوار باشیم؟ غیر از اینکه فاجعه فحاشى هر روز در ورزشگاه هاى 
ایران عمیق تر مى شود؟ چه آمار و مقیاسى نشان مى دهد که ما 
در دهه هاى گذشته بعد از ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه حرکت 
فرهنگى رو به جلو داشته ایم؟ اساساً چرا تاج از مصداق ها صحبت 
نمى کند و به طور کلى از ضعف ساختارى مى گوید؟ بهتر نیست اگر 
جوابى براى این ممنوعیت وجود ندارد و حداقل رئیس فدراسیون 
فوتبال در آن نقشى ندارد، سکوت کند؟ یا اعتراف کند که تصمیم ها 

در جاى دیگرى گرفته مى شود؟
تاج و دوســتان دیر یا زود باید تکلیف خود را با مردم روشن کنند. 
سخت است باور کنیم که مدنیت در جامعه ایران در جا خواهد زد. 
چه بهتر که براى به ثمر رسیدن این مطالبه در آرامش تالش شود. 
دور از فرافکنى؛ دور از نگاه هاى کلیشه اى و غیرکارشناسانه. دور 
از آنچه مردم نمى خواهند. نزدیک به مطالباتى که هر روز جدى تر 

مى شود.

گل به 
خودى 
نماینده 
مجلس

روى ایران 
حساب 
نکنید 

 ساختار 
بهانه جدید 
علیه بانوان

نانى یو  به عنوان  «امید» برد، «نانى یو» باخت
قدرتمندترین تیم 
آن منطقه، در کنار 

داشتن گلر و کاپیتان 
نابغه شان که به 

سختى گل مى خورد از 
سه مهاجم درجه یک 
که با ضربات مرگبار 
و عجیب مثلثى هر 

دروازه بانى را تسلیم 
مى کنند سود مى برد 

و بردن آنها 
سخت ترین کار ممکن 

براى امید بود.

دهه شصتى ها خوشحال باشند!
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گروه کارشناســى وزارت آموزش و پرورش که با هدف 
بررسى سانحه دلخراش واژگونى اتوبوس حامل دانش  
آمــوزان هرمزگانى مأموریت ویژه یافتــه بود، گزارش 
اولیه خود را منتشــر کرد. این گروه کارشناسى از سوى 
ســید محمد بطحایى مأموریت یافته  بود علل بروز این 
سانحه را بررسى و اعالم نتیجه کند. بخش هایى از این 

گزارش را بخوانید: 
■ گــزارش مصاحبه هــاى دانش آمــوزان و مربى اى 
که از حادثه، جان ســالم به دربرده اند نشــان مى دهد 
که راننده اى که از حوالى ســاعت 23:00 پشت فرمان 
بوده، على رغم آنکــه به علت خســتگى موظف بوده 
جاى خود را به راننــده دیگر بدهد، متأســفانه بر عدم 
جابه جایــى و ادامه رانندگى اصرار داشــته اســت؛ به 
شــهادت دانش آموزان و دیگر همکاران حاضر، سرکار 
خانم فراحى  سرپرســت فقیده اتوبــوس، چندین بار به 
راننده تذکر داده که خسته هستید و لطفًا با راننده دیگر 
جابه جا بشوید؛ حتى یک بار گفته کنار جاده توقف کنید 
و چون خسته هستید اســتراحت کنید اما راننده خاطى 
حرف شنوى نکرده که متأســفانه نهایتاً منجر به سانحه

 شده است.
■ طبق گزارش بررسى هاى اولیه کارشناسان پلیس راه 
و وزارت راه، مقصر اصلى حادثه، راننده بوده که در حال 
حاضر در بازداشت است. بر همین اساس وى در اظهارات 
خود اعالم کرده که در مواجهه با خودرویى که از مقابل به 
سمت اتوبوس مى آمده تغییر جهت ناگهانى داده که منجر 
به برخورد اتوبوس با لبه  پل و ترکیدگى الستیک جلو شده 
و متعاقب آن، کنترل اتوبوس از دست راننده خارج و پس 
از طى حدود 100 متر به پهلوى راست واژگون مى شود؛ 
همچنین بررســى ها در خصوص جاده موردنظر، بیانگر 
آن است که مقطع راه مســتقیم و عالئم و خط کشى ها 
مناسب بوده و سرعت اتوبوس هم 86 کیلومتر بر ساعت 

بوده است. ولى شواهد موجود نشــان از خواب آلودگى 
راننده و انحــراف تدریجى از مســیر دارد و نه انحراف

 ناگهانى.
■  با توجــه به عــدم ممنوعیــت حرکت در شــب، 
برنامه ریزى زمان حرکت ســاعت 23:00 تنظیم شد تا 
پس از طى مســیر بعد از حدود 8 ساعت ، حوالى ساعت 
7 صبح به محل اردوگاه شــهید دستغیب شــیراز وارد 
شــوند که متأســفانه با این حادثه دلخراش این ســفر 
ناتمام ماند. هرچند با توجه به اینکه تا ســاعت 16:00 
فرصت حضور و پذیرش وجود داشــته و مقدور بود که 
ساعت حرکت به ساعات روشــن روز موکول شود ولى 
با اتکا به تجربیات و سفر هاى مشابه قبلى اینطور عمل

 نشده است.
■ شــغل اصلى راننده خاطى، آهنگرى است و بعضًا به 

رانندگى اشتغال دارد.
■ نبستن کمربند ایمنى توسط دانش آموزان، به سفارش 
راننده بوده است، هرچند هم مربى مرحومه و هم مربى 
مصدوم، به بچه ها ســفارش کرده اند کــه کمربند خود 
را ببندند؛ ولــى راننده گفته نیازى نیســت، هر زمان به 
پلیس راه نزدیک شویم خودم به شما اعالم مى کنم که 

کمربندتان را ببندید!
■حرکت در شــب ضرورى نبوده بلکه یک امکان بوده 
که با توجه به گرماى روز و شیب مثبت مسیر، تصمیم به 

حرکت در شب اتخاذ شده است.
■متأســفانه مکان مناســبى (اردوگاه) براى اســکان 
شــبانه  دانش آموزاِن تجمع کــرده در بندرعباس که از 
شهرستان هاى اطراف آمده بودند، وجود ندارد و لذا ناچار 

شده اند که شبانه حرکت کنند.

ادعا مى کند نه اراذل اســت و نه اوباش بلکه هنرمند اســت و در میان 
نفراتى که در طرح اخیر پلیس تهران دستگیر شده اند، جایگاهى ندارد. 
23 ساله است. در میان افرادى که در طرح پلیس جمع آورى شده و به 
آنها اراذل و اوباش مى گویند، چهره اى متفاوت دارد. ناخن هاى یکى از

 دست هایش بلند تر از دیگرى است. لباس مشکى رنگى به تن کرده و 
مو هاى مرتبى دارد. در نگاه اول، بیش از هر چیز دیگرى خالکوبى هاى 
دســتانش خودنمایى مى کنند. خال هایى که مى گویــد به یاد خواهر 

مرحومش به روى دستانش حک کرده است.
طى روزهاى اخیر طرح هاى مختلفى براى دستگیرى اراذل، اوباش و 
مزاحمین محالت شهر تهران برگزار شده است. در یکى از این طرح ها  
213 تن دستگیر شــدند که در میان آنها از حمل کننده سالح جنگى 
گرفته تا سازنده پایپ و شرور هاى معروف برخى محالت دیده مى شدند.  
اکثر افرادى که در این طرح دستگیر شده اند در روز دستگیرى در قهوه 

خانه و یا پارك ها حضور داشته اند.
«على» 23 ساله نیز عنوان مى کند که در روز اجراى طرح، همانند تمام 
روز هاى دیگر سال که پاتوقش پارك قیطریه بوده، آن روز نیز در پارك 

مشغول به کار بوده است.
خود را نوازنده معرفى مى کند و مى گوید:«چهارســال است که پاتوق 
من پارك قیطریه است. از 19 سالگى تصمیم گرفتم براى خودم درآمد 

داشته باشــم. تنها کارى که بلد بودم نواختن گیتار بود. این هنر را هم 
از یکى از همســایه هاى قدیمیمان آموخته بودم.» وى مى افزاید: «با 
اتکا به هنرى که داشــتم، راهى خیابان هاى شلوغ تهران شدم. شمال 
پایتخت را براى نوازندگى انتخاب کردم و ســرانجام در پارك قیطریه 
ساکن شدم. این پارك به نوعى خانه دوم من شد. هر روز با هدف نواختن 
گیتار براى شهروندانى که براى صرف اوقات فراغت به پارك مى آمدند 

راهى پاتوقم مى شدم و طى سال هاى گذشته تذکرى بابت ترك پارك 
دریافت نکرده بودم.»

على که اصرار دارد به اشتباه در طرح سراسرى دستگیرى اراذل، اوباش 
و مزاحمین محالت شهر تهران دستگیر شده، به خالکوبى هاى حک 
شده به روى دستانش اشاره مى کند و مى گوید: «بسیارى از افرادى که 
دستگیر شده اند، افرادى هستند که جزو اراذل و اوباش بوده و خالکوبى 

نیز دارند. گمان مى کنم من هم به این خاطر که خالکوبى انجام داده ام 
جزو معتادان و اوباش به حساب آمده ام.»

وى در رابطه با چرایى خالکوبى و نقش هایى که به روى دستانش حک 
کرده است، مى گوید: «چند سال قبل خواهرم به دلیل سرطان جان خود 
را از دست داد. او ساعت 4 و 15 دقیقه عصر، جان باخت. آن زمان اولین 
خالکوبى که انجام دادم یک ساعت بود که عقربه هاى آن روى ساعت 
4 و 15 دقیقه جا خوش کرده بودند. این کار را کردم تا هیچگاه درد هاى 

بیمارى سرطان را فراموش نکنم.»
على مى افزاید: «پس از آن، باز هم چند بار دیگر خالکوبى کردم و به یاد 
خواهرم، هر بار تصویر یک گل را براى حک به روى دســتانم انتخاب 

کردم.»
دســتانش را همراه دو فرد دستگیر شــده دیگر با دستبند پالستیکى 
بسته اند. آنها نیز تأکید دارند که على نباید در میان افراد دستگیر شده 
باشد. یکى از متهمان که ادعا مى کند به دلیل قمه کشى دستگیر شده 
مى گوید: «براى ما افت دارد که این پسر بچه نوازنده در میان ما باشد. 
ما هر کدام خالکوبى هایمان براى خودش فلســفه دارد اما على را به 
اشتباه گرفته اند. اکنون تصور مى شــود هرکس خالکوبى دارد مجرم 
اســت، اما اینطور نیســت. خالکوبى در این روزها دیگر مختص افراد 

خالفکار نیست.» 

زن میانسال که همسرش را کشته بود با گذشت بدون قید و 
شرط فرزندانش، روز چهارشنبه هفته گذشته از جنبه عمومى 

جرم محاکمه شد.
«افسانه» 50 ساله سى ام شهریور 89 همسر 60 ساله اش به 
نام «نقى» را در خانه شان در خیابان جمهورى تهران با یک 

ضربه چاقو به سینه اش کشت و تسلیم پلیس شد.
وى در بازجویى ها گفت: «همسرم راننده اتوبوس و معتاد 
بود و بیشــتر اوقات را در بیرون از خانه به ســر مى برد. به 
همین خاطر همیشــه با هم درگیر بودیم. چند سال قبل او 
خانه مان را به نام من سند زد و همین موضوع باعث شدیدتر 
شدن درگیرى هاى بین ما شد. دختر و پسرم درکشور سوئد 
زندگى مى کردند و من و همســرم تنها بودیم. آخرین بار 
وقتى با همسرم درگیر شــدم به رویم قمه کشید. او قصد 
کشتن مرا داشــت که براى دفاع از خودم کارد آشپزخانه را 
به دست گرفتم. من مى خواستم شوهرم را بترسانم اما نمى 
دانم چطور شد که به سمت من حمله کرد و کارد آشپزخانه به 

سینه اش فرو رفت.»
به دنبال اعتراف هاى این زن براى وى کیفرخواست صادر 
شد اما چون فرزندانش در خارج از کشور زندگى مى کردند 
روند رسیدگى به پرونده با کندى پیش رفت. تا اینکه با گذشت 
هفت سال از جنایت دختر و پسر قربانى به ایران بازگشتند و 
بدون قید و شرط اعالم گذشت کردند. به این ترتیب افسانه 
چهارشنبه هفته گذشته در شعبه هشتم دادگاه کیفرى یک 
استان تهران به ریاست قاضى اصغرعبداللهى و با حضور یک 

مستشار از جنبه عمومى جرم محاکمه شد.
در این جلسه افسانه اشک پشیمانى و شرمسارى ریخت و 
گفت: «باور کنید حاضر به مرگ شــوهرم نبودم. هنوز هم 
نمى دانم چطور چاقو به سینه او فرو رفت. من از قتل شوهرم 
پشیمانم و تقاضاى بخشش دارم.»  در پایان این جلسه هیئت 

قضائى وارد شور شد تا رأى صادر کند.

خانواده مردى که در جدال بر ســر موتورسیکلت 
کشته شده بود چهارشنبه هفته گذشته از قصاص 
صرف نظر کردند و به قاتل مهلت یک ماهه دادند.
رسیدگى به این پرونده از ششم تیرماه سال 92 به 
دنبال کشته شدن یک مرد 27ساله به نام «فرید» 
در خیابان اردشیر امامزاده حسن(ع) در دستور کار 
پلیس قرار گرفت. شــواهد نشان مى داد این مرد 
در دعوا با دو برادر کشته شده است. تالش براى 
ردیابى متهمان فرارى آغاز شده بود تا اینکه پلیس 
20 روز بعد دو برادر به نام هاى «امید» و «حمید» 
را بازداشــت کرد. امیــد در بازجویــى ها گفت: 
«سال ها بود که با فرید دوست و همسایه بودیم. 
فرید اما موتورمان را گرفته بود و پس نمى داد. به 
همین خاطر من و برادرم براى پس گرفتن موتور 
با او درگیر شدیم. من او را هل دادم که سرش به 
دیوار برخورد کــرد و روى زمین افتاد. برادرم هم 
با لگد به او ضربه زد. فریــد چند ماه قبل تصادف 
شدیدى کرده و ضربه مغزى شده بود. وقتى سر 
فرید به دیوار برخورد کرد از سرش خون جارى شد 

و من و برادرم از ترس فرار کردیم.»
حمید نیز حرف هاى برادرش را تأیید کرده بود اما 
چند ماه بعد در زندان رجایى شهر به دلیل ابتال به 

بیمارى ایدز جان سپرد.
امید روز چهارشــنبه پیش در حالى در شعبه 11 
دادگاه کیفرى یک استان تهران پاى میز محاکمه 
ایســتاد که مادر قربانى از طرف خــودش و نوه 
صغیرش براى وى حکم قصاص خواســت. در 
این جلسه قضات دادگاه اولیاى دم را به مصالحه 
با دریافت دیه دعوت کردند و آنها گفتند حاضرند 
با دریافت 300 میلیون تومان اعالم گذشت کنند. 
مادر متهم که در دادگاه حضور داشــت و اشک 
مى ریخت گفت: «وقتى دو پسرم به زندان افتادند 
همسرم سکته کرد و فوت شد. پسر کوچکم هم در 
زندان به دلیل ایدز جان سپرد. حاضرم خانه اى را 
که دارم بفروشم و مبلغ 300 میلیون تومان را به 

اولیاى دم بپردازم تا از قصاص صرف نظر کنند.»
به این ترتیب قضات دادگاه به متهم مهلت یک 
ماهه دادند تا با پرداخت دیه رضایت قطعى اولیاى 
دم را جلب کند.بعد از اعالم گذشت قطعى،  امید از 

جنبه عمومى جرم محاکمه خواهد شد.

گزارش پزشکى قانونى درباره قتل پسرى که در جریان 
یک نزاع به کام مرگ رفته، حکایت از این دارد که مقتول 
با ضربه اى که به گردنش برخورد کرده فوت شده است...
گزارش پزشکى قانونى تهران درباره قتل پسرى که در 
جریان یک نزاع به کام مرگ رفته، حکایت از این دارد 
که مقتول با ضربه اى که به گردنش برخورد کرده فوت 
شده است. عامالن حادثه اما دو پسر جوان هستند که در 
جریان محاکمه سعى کردند خودشان را به عنوان قاتل 

معرفى کنند.
شامگاه 28 شــهریورماه ســال 91 بود که به مأموران 
کالنترى 11 شهرقدس خبر رسید در بوستان معلم شهر 
بین چند پســر جوان دعواى خونینى رقم خورده است. 
وقتى مأموران خودشان را به محل رساندند، معلوم شد 
که پسرى 23 ســاله به نام «علیرضا» در جریان حادثه 
مجروح و بعد از انتقال به بیمارستان 22 بهمن فوت شده 
است. در تحقیقات بعدى هم مشخص شد عامالن حادثه 
دو پسر22ساله به نام هاى «مهدى» و «فرهاد» هستند 
که از محل فرار کرده بودند. تحقیقات براى بازداشــت 
متهمان تا یکســال بعد ادامه داشــت. فرهاد و مهدى 
بعد از بازداشت به جرمشــان اعتراف کردند. مهدى در 
شرح ماجرا گفت: «یک روز قبل از حادثه به علت چشم 
در چشم شدن با علیرضا درگیر شدم و به او سیلى زدم. 
فرداى آن روز همراه فرهاد سر کوچه ایستاده بودم که 
علیرضا از راه رسید. او گفت که مى خواهد سیلى که دیروز 
به او زده ام را تالفى کند. علیرضا خواست براى دعوا به 
پارك معلم برویم که قبول کردیم. وارد پارك که شدیم او 
چاقو کشید. ما قصد چاقو کشى نداشتیم اما براى دفاع از 
خودمان چاقو کشیدیم و به او ضربه زدیم که کشته شد.» 

با کامل شــدن تحقیقات، فرهاد و مهدى به اتهام قتل 
عمد مجرم شناخته شده و براى محاکمه به شعبه 113 
دادگاه کیفرى استان تهران فرستاده شدند. مهدى در 

جلسه رسیدگى جزئیات بیشترى از حادثه را شرح داد. او 
گفت: «روز حادثه همراه فرهاد سر کوچه ایستاده بودم 
که علیرضا از راه رسید. او مشروب خورده و مست بود. 

خواســت به پارك برویم و دعوا کنیم که قبول کردیم. 
وقتى وارد پارك شدیم با چاقو به فرهاد حمله کرد و چند 
ضربه به او زد. من هم براى دفاع از رفیقم چاقو کشیدم 

و چند ضربه به کتف و گردن علیرضا زد که روى زمین 
افتاد. فرهاد هم در حالى که زخمى بود، با چاقو ضربه اى 
به گردن علیرضا زد. فرهاد هم وقتى در جایگاه ایستاد 

حرف هاى همدستش را تأیید کرد.»
هیئت قضات بعد از ختم جلســه دو متهم را به قصاص 
محکوم کردند. بعد از آن بود که پرونده به دیوان عالى 
کشور فرستاده شد. از آنجا که پزشکى قانونى علت فوت 
را اصابت ضربه به گردن اعالم کرده بود، وکیل دو متهم 
درخواست اعاده دادرسى را مطرح کرد و در الیحه خود 
اعالم کرد که یک ضربه چاقو نمى تواند از ســوى دو 
متهم وارد شود. قضات دیوان با قبول درخواست وکیل 
پرونده را به شــعبه چهارم دادگاه کیفرى یک اســتان 

تهران ارجاع دادند.
روز ســه شــنبه هفته پیــش بعــد از اینکــه قاضى 
عبداللهى رســمیت جلســه را اعالم کــرد اولیاى دم 
گفتنــد کــه درخواستشــان همچنــان قصــاص 

است.
بعد از آن بود که دو متهم یک به یک در جایگاه حاضر 
شدند. آنها اتهام قتل را گردن گرفته و مدعى شدند که 
ضربه کارى را به علیرضــا وارد کرده اند. مهدى گفت: 
«وقتى دعوا باال گرفت هوا تاریک شــده بود. من چاقو 
کشــیدم و ضربه اى که وارد کردم به گــردن علیرضا 
برخورد کرد.» فرهاد هم گفت: «مهدى به هواخواهى 
من وارد دعوا شــد. وقتى علیرضا روى زمین افتاد من 
زخمى شده بودم. چاقو برداشتم و به گردنش ضربه اى 

زدم که منجر به فوتش شد.» 
 هیئت قضائى بعد از شنیدن دفاعیات دو متهم و وکالى 

مدافع آنها وارد شور شد.

رئیس اورژانس دانشــگاه علوم پزشــکى خراسان شمالى 
گفت: برخورد اتوبوس با کامیون که صبح روز پنج شــنبه 
هفته گذشته در محور بجنورد- جنگل گلستان و در نزدیکى 
روستاى اسپاخو رخ داد، سه کشته و 22 مجروح داشت. تقى 
دولت آبادى گفت: از این تعداد یک نفر ســر صحنه فوت 
شــده و فوت بقیه افراد در بیمارستان بوده است. وى گفت: 
شمارى از مجروحان به صورت سرپایى مداوا و از بیمارستان 

مرخص شدند.
مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى خراسان شمالى هم 
گفت: از آنجا که اتوبوس از جلو به عقب کامیون برخورد کرده، 
احتماًال علت تصادف خواب آلودگــى راننده اتوبوس بوده 
است.  على اصغر بدیعى مقدم افزود: در این تصادف اتوبوس 
که از سمت شمال عازم مشهد مقدس بود از عقب با کامیون 

برخورد مى کند.
محور بجنورد - جنگل گلستان یکى از محورهاى پرتردد 
کشور است که تردد در بخشــى از این محور ارتباطى هم 
اکنون به صورت دوطرفه انجام مى شود. براساس آمارهاى 
رسمى 60درصد تصادفات جاده اى اســتان در این محور 

ارتباطى رخ مى دهد.

رقابت 2 دوست براى گردن گرفتن قتل یک جوان!

خالکوبى ساعت مرگ براى یادآورى درد هاى سرطان

خالکوبى دارم اما از اراذل و اوباش نیستم

گذشت از اعدام قاتل 
با دیه 300 میلیونى

تصادف یک دســتگاه ســوارى پژو 405 با عابران پیاده، 
دراستان سیستان و بلوچستان منجر به کشته شدن هفت نفر 
و مجروح شدن دو نفر شد که توسط وسایل نقلیه امدادى به 

مراکز درمانى منتقل شده اند.
رئیس پلیس راه جنوب استان سیستان و بلوچستان درباره 
این تصادف دلخراش که ســاعت 3 بامداد روز پنج شــنبه 
هفته گذشته، در کیلو متر 9 محور بزرگراه شهید فتح مرادى 
ایرانشهر به بمپور اتفاق افتاده، گفت:یک دستگاه اتوبوس 
تعداد 9 نفر از اعضاى یک خانــواده را در کنار پل عابر پیاده 
روستاى محمدان پیاده کرده و حرکت مى کند. دقایقى بعد 
یک دستگاه ســوارى پژو 405 که خالف جهت در حرکت 
بوده با عابرین پیــاده برخورد مى کنــد و از محل متوارى 

مى شود که متأسفانه در این سانحه تعداد هفت  نفر در محل 
جان خود را از دست داده و دو نفر نیز مصدوم شده و به مراکز 

درمانى انتقال یافته اند.
سرهنگ یدا... ســتوده در ادامه گفت: در ادامه ساعتى بعد، 
سوارى پژو که زیر پلى پنهان شــده بود، شناسایى شده و 
مشخص می شود که سوارى مذکور سوختکش بوده و حامل 

مشک پر از گازوئیل در داخل خودرو و صندوق عقب است.
رئیس پلیس راه جنوب اســتان سیســتان و بلوچســتان 
افزود: متأســفانه فعالیت در امر قاچاق ســوخت و کاال که 
رعایت نکــردن مقــررات راهنمایى و رانندگــى را در پى 
دارد ســالیانه جان ده ها نفر از شــهروندان بــى گناه ما را 

مى گیرد.

گزارش سانحه واژگونى اتوبوس دانش آموزان منتشر شدتصادف اتوبوس و کامیون با 3 کشته و 22 مجروح

شغل اصلى راننده دانش  آموزان هرمزگانى «آهنگرى» بود

«افسانه» شرمسار بچه هایش شد
فرزندان به خطاى شوم 

مادر چشم بستند

قاچاقچى سوخت ،7 نفر را کشت
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فناورى این روزها همه جا هست، به همه جا نفوذ کرده 
و هر روز مرزهاى تازه اى از دنیاى واقعى را پشــت سر 
مى گذارد تا به جزئى جدانشدنى از زندگى مدرن تبدیل 
شود. این روند که در سال هاى اخیر سرعت قابل توجهى 
هم پیدا کرده، صنعتى بزرگ، ســودآور و رو به رشد را 
ایجاد کرده است. با این اوصاف است که نمایشگاهى که 
زمانى با معرفى دستگاه رادیویى ساخته شده با حمایت 
نازى ها در برلین و با همین نام «نمایشــگاه رادیویى 
برلین» شکل گرفت، حاال به رویداد بزرگ و بین المللى 
تبدیل شــده که با نام IFA در سراســر جهان شناخته 
مى شــود. هر چند IFA تا حدود 55 ســال به صورت 
رویدادى دو ساالنه برگزار مى شــد، اما رشد فناورى و 
ابزارهاى دیجیتال و نفوذ آنها بــه زندگى روزمره افراد 
باعث شده این رویداد به شکل ســاالنه برگزار شود و 
میزبان بزرگ ترین و مهمترین شرکت هاى تولیدکننده 
لوازم مصرفــى الکترونیک، محصــوالت دیجیتال 

شخصى و لوازم خانگى باشد.
نمایشگاه IFA امسال از اولین روز ماه سپتامبر آغاز شده 
است. بر اساس آمارهاى منتشر شده از سوى مسئوالن 
برگزارى این نمایشگاه، رویداد امســال میزبان هزار 
و 805 شــرکت کننده در زمینى به مساحت 159 هزار 
مترمربع است تا به این ترتیب مهمترین رویداد تجارى 
در صنعت فناورى جهان باشد. به این ترتیب شرکت هاى 
بزرگ فناورى دنیا در شش روز اول ماه سپتامبر امسال 
در محوطه بزرگ مرکز نمایشگاهى شهر برلین دور هم 
جمع مى شوند تا جدیدترین محصوالت و سرویس هاى 

خود در این عرصه را معرفى و عرضه کنند.

فرمانبرداران صوتى هوشمند
پدیده نســبتًا جدید و پرطرفدار دستگاه هاى هوشمند 
مبتنى بر فرمان صوتــى جایگاه ویــژه اى در رویداد 
IFA امســال دارند. به این ترتیب در نمایشگاه امسال 

محصوالت متنوعى مبتنى بر دستیار صوتى هوشمند 
الکسا شرکت آمازون و همچنین دستیار صوتى هوشمند 
Google Assistant معرفى شده اند. حاال این فناورى 

حتى در بخش محصوالت هوشــمند خانگى هم نفوذ 
کرده است. همانطور که در نمایشــگاه CES امسال 
موضوع دســتیار صوتى هوشمند الکســا بحث داغى 
بود، ظاهراً تا حاال حــدود 24 محصول مختلف مبتنى 
بر این دستیار صوتى هوشــمند در رویداد IFA امسال 
هم معرفى شده اند. حاال این دستیار صوتى هوشمند در 
تلویزیون هاى جدید دو شرکت لنوو و توشیبا، روبات هاى 
تمیزکننده و کمک کننده امور خانه دو شرکت بوش و 
ال جى هم به کار گرفته شده است. این در حالى است که 
بعضى محصوالت مانند گوشى هاى موبایل هوشمند 
جدید Moto X4 و LG V30 از هر دو دســتیار صوتى 
هوشمند آمازون و گوگل بهره مى گیرند. ساعت هاى 
هوشمند جدید Fossil Q Venture و Q Explorist هم 
که مبتنى بر دستیار صوتى هوشمند گوگل هستند، در 
این نمایشگاه براى اولین بار معرفى شدند. این در حالى 
است که اسپیکرهاى هوشــمند مبتنى بر دستیارهاى 
صوتى هوشــمند در رویداد امسال حسابى جلب توجه 
 JBL، Lenovo ،کردند. شرکت هاى سونى، پاناسونیک
و Harman Kardon هر کدام اسپیکرهاى هوشمند 
جدیدى را معرفى کردند که قابلیت هاى متنوعى را در 

اختیار کاربرانشان قرار مى دهند.

لشکر متنوع گوشى ها
در بازار داغ و رقابتى گوشــى هاى موبایل هوشــمند، 
محصوالت مختلفى روانه بازار مى شــوند. در رویداد 
امســال IFA هم شــرکت هاى فعــال در ایــن بازار 
محصوالت جدیدشان را رونمایى کردند. در این میان به 
عقیده بسیارى از کارشناسان بازار گوشى V30 شرکت 
LG شاید مهمترین موبایل هوشمند معرفى شده در این 

رویداد بوده است. با این حال اما شرکت هاى آلکاتل با 
 ،Core 50 با سرى گوشى هاى Archos ،چهار گوشى
شرکت Cat با دو گوشى هوشمند مقاوم و مستحکم، 
Hon- با نسخه اى جدید از Honor ،ایسر با یک گوشى

or9، Hisense با یک گوشى و شرکت سونى با سرى 

گوشــى هاى XZ1 و XA1 در این نمایشــگاه شرکت 
کرده اند.

ترکیبى از واقعیت و رؤیا
فناورى  هــاى واقعیت مجــازى، افــزوده و ترکیبى 
مثل سال هاى اخیر در رویداد امســال هم مورد توجه 
هستند. شــرکت هاى Asus، Acer، Dell و HP همه 
هدست هاى مبتنى بر فناورى واقعیت ترکیبى ویندوز 
را تولید و رونمایى کردند. با این حال اما گویا هدســت 
 Star Wars: با نام Lenovo واقعیت مجازى شرکت
Jedi Challengers به دلیل قابلیت ها و ویژگى هاى 

خاصش بیشــتر از دیگر محصوالت رقیب مورد توجه 
قرار گرفته است. در این میان هدفون ها و هدست هاى 
مختلفى هم براى طرفداران موســیقى و بازى معرفى 
و رونمایى شده اســت. هدفون مدل Icon X شرکت 
سامسونگ با شباهتى قابل پیش بینى به ایرپاد شرکت 
اپل و مجهز به شمارشگر ضربان قلب توجه بسیارى از 

بازدیدکنندگان را به خود جلب کرد. این در حالى است 
که هدفون بى سیم جدید شرکت سونى، هدفون جدید 
شرکت Jabra با امکان ســازگارى با دستیار صوتى 
 Play هوشمند اپل و گوگل و همچنین هدفون بلوتوث
E8 شــرکت Bang & Olufsen هــم در این رویداد 

حسابى جالب توجه بودند.

کامپیوترها و تبلت هاى وفادار
با وجود تمام ابزارهاى مدرن معرفى شــده در رویداد 
امســال، اما کامپیوترها، لپ تاپ ها و تبلت ها همچنان 
محصوالت کاربــردى و وفادار کاربران هســتند و به 
همین دلیل بخش قابل توجهى از این نمایشگاه را به 
خود اختصاص داده انــد. کامپیوترهاى جدید مبتنى بر 
هشتمین نسل از پردازنده هاى Intel Core در بسیارى از 
غرفه هاى مهم دیده مى شوند. در این میان نسخه جدید 
لپ تاپ هاى Dell XPS 13 و Lenovo Yoga 920 و 
 Acer Predator Orion همچنین کامپیوتر قدرتمند
9000 توجه بســیارى از بازدیدکنندگان و کارشناسان 

را به خودشــان جلب کردند. حتى شــرکت فرانسوى 
Archos هم با سرى تبلت هاى Diamond و همچنین 

تبلت هاى تبدیل شــدنى معروفش در این نمایشــگاه 
حضور پررنگى دارد.

پوشیدنى هاى محبوب
در این بخش گویا سامســونگ حسابى جنجالى ظاهر 
شده اســت. این شــرکت با ســه محصول پوشیدنى 
هوشــمند جدید به IFA امســال آمده اســت. ساعت 
 Gear با طراحى کوچک تر از Gear Sport هوشــمند
 GPS بدنه اى مقاوم و ضد آب و همچنین مجهز به ،S3

احتماًال توجه بسیارى از کاربران ورزشکار را به خودش 
جلب مى کند.

  Gear Fit2 Pro هم دستبند هوشمند ورزشى جدید 

این شرکت است که مى تواند براى شنا و ورزش هاى 
 Gear .حرفه اى دیگر هم مورد اســتفاده قرار بگیرد
iconX هم نسل دوم هدفون هاى داخل گوشى بى سیم 

 Bixby سامسونگ است که با دستیار صوتى هوشمند
سازگارى دارد. شــرکت Garmin هم که تولیدکننده 
حرفه اى محصوالت پوشیدنى و ورزشى هوشمند است، 
ساعت هوشمند Vivoactive 3 را در این نمایشگاه 
رونمایى کرده است. این ســاعت هوشمند مجهز به 
GPS، شمارشگر ضربان قلب، باترى با طول عمر یک 

هفته و سیستم پرداخت موبایلى Garmin Pay است.

 ویژه هاى جالب
در میان انبوه محصوالت و ابزارهاى معرفى شــده در 
نمایشگاه IFA امســال اما طبق روال هر سال، بعضى 
محصوالت خاص و متفاوت هم رونمایى شده اند. پهپاد 
Mavic Pro Platinum شرکت DJI با سیستم کاهش 

 Logitech صدا و افزایش زمان پرواز، کیبــورد جدید
براى طراحان بــا کلیدهاى ویژه نرم افزار فتوشــاپ، 
 Holo360 دوربین کوچک ،Illustrator و InDesign

شرکت Acer با قابلیت عکاسى و فیلمبردارى با کیفیت 
 Philips و به صورت 360 درجه، تلویزیون جدید شرکت
با ساندبار با کیفیت و نامرئى و طراحى فوق باریکش، 
دوربین هوشــمند خانگى Powbo بــراى پیگیرى 
وضعیت حیوانات خانگى و صحبت با آنها در زمانى که 
در خانه حضور ندارید و همچنین سیستم خشکشویى 
هوشمند شــرکت Panasonic که عالوه بر شستن 
وخشک کردن، امکان تا کردن و قرار دادن لباس هاى 
تمیز در یک جاى از پیش تعیین شده را دارد، بعضى از 

این محصوالت خاص و ویژه هستند.

نمایشگاه ایفا نمایشگاه ایفا 20172017 ؛  آنچه گذشت  ؛  آنچه گذشت 
رامین مشکاه

اگر گشــتى در بازار بزنید با انبوهى از پاور بانک هاى 
مختلف روبه رو خواهید شد؛ ولى اگر اهل مسافرت 
و گشــت و گذار در طبیعت هستید به یک پاوربانک 
قدرتمند بــا ویژگى هاى خاص نیاز دارید. شــرکت 
اى دیتا با معرفى پاوربانک D8000L افراد ماجراجوى 
طبیعت گرد را هدف قرار داده است. با D8000L به کوه 
بروید و نگران ضربه نباشید، به دریا بروید و نگران آب 

نباشید و در کوه و دریا نگران تاریکى نباشید!
D8000L اى دیتا ترکیبى منحصربه فرد از چراغ قوه 

LED و پاوربانک است که آن را به محصولى کارآمد 

تبدیل کرده اســت. این پاوربانک براى افرادى که 
عاشق سفر، ماجراجویى، تورهاى چند روزه، آفرود، 
کوهنوردى و... هستند، گزینه  بسیار مناسبى است. 
زیرا که چراغ قوه  LED آن بســیار کاربردى خواهد 
بود. این چراغ قوه چهار مــدل مختلف نوردهى را به 
وجود مى آورد تا کاربردهاى بیشــترى داشته باشد. 
این ویژگى در کنار ضــدآب و ضدگردوغبار بودن با 
استاندارد IP54، این محصول را به محصولى ویژه 
تبدیل کرده است. این پاوربانک با دو پورت و جریان 
خروجى 2,1 آمپر و ظرفیت 8000 میلى آمپر همراه 

مناسبى براى تلفن هاى همراه شما در سفر مى باشد.
در تمام ســطح D8000L چراغ قوه LED قدرتمند 

و کارآمدى تعبیه شده اســت که از باترى پاوربانک 
بــا تــوان 200 لومــن بــراى نوردهى اســتفاده

 مى کند.
 D8000L مى توانــد چهار مــدل مختلف نوردهى 
را بــراى کاربردهاى مختلف ایجــاد کند. نوردهى 
استاندارد، نوردهى مالیم، چشمکزن و SOS انواع 
مختلف آن هســتند. چراغ قوه ایــن محصول تا 17 
ساعت نوردهى مداوم را فراهم مى کند که در شب هاى 
تاریک کویر مى تواند چراغ سقف چادر کمپ شما باشد 
و یا در دوچرخه سوارى هاى شبانه، مى تواند روشنایى 
راه شما باشد.  بدنه  با پوشــش سیلیکونى مقاوم، دو 
خروجى با شدت جریان خروجى 2/1 آمپرى و قابلیت 
شارژ همزمان دو دستگاه، نشانگر LED و وزن کم از 

دیگر ویژگى هاى این پاوربانک است.
اگر به تازگى قصد سفر تابستانى دارید و یا تورهاى 
طبیعت گردى در برنامه هاى شما قرار دارد، با امکاناتى 
که ذکر شــد به احتمال زیاد تردید شما براى خرید 
پاوربانک برطرف خواهد شد زیرا که D8000L همان 
گزینه  ایده آل شماســت. این محصول را با گارانتى 
آونــگ، نماینده انحصارى محصــوالت اى دیتا در 
ایران، از تمام فروشگاه هاى معتبر مى توانید خریدارى

 کنید.

سامسونگ به صورت رســمى از گوشى هوشمند 
 Samsung Galaxy J7) گلکســى جى 7 پالس
Plus) رونمایى کرد. این گوشى هوشمند از دوربین 

اصلى دوگانه  بهره مى برد و با قیمتى در حدود 390 
دالر روانه بازار مى شود. 

گوشى هوشمند گوشى گلکسى جى 7 پالس از نظر 
مشخصات فنى یک اســمارتفون میان رده است. 
این گوشى به تراشــه هلیو پى 20 مدیاتک مجهز 
شــده و رم 4 گیگابایتى دارد. حافظه داخلى آن 32 
گیگابایت فضاى ذخیره سازى اطالعات را در اختیار 
کاربر قرار مى دهد و دستگاه از اتصال حافظه جانبى 
(مایکرو اس دى) پشتیبانى به عمل مى آورد. بدنه 
گوشــى از جنس آلومینیوم طراحى شده و دوربین 
اصلى و دوگانه آن از دو سنسور  13 و 5 مگاپیکسلى 

تشکیل مى شوند.
ظاهراً سامسونگ سعى داشــته گوشى هوشمند 
گوشى گلکسى جى 7 پالس را سلفى محور طراحى 
کند، بنابراین از یک سنســور 16 مگاپیکسلى به 
عنوان دوربین سلفى گوشــى استفاده کرده است. 
صفحه نمایش گوشى هوشــمند مذکور هم 5,5 
 (Super AMOLED) اینچى و از نوع سوپر آمولد
اســت و وضوح تصویر 1920 در 1080 پیکســل 
را ارائه مى کند. باترى 3000 میلى آمپر ســاعتى، 
قابلیت پشتیبانى همزمان از دو سیم کارت، تجهیز 

به دستیار هوشــمند بیکســبى، تجهیز به اسکنر 
انگشت و بهره مندى از اندروید 7,0 نوقا هم از دیگر 
ویژگى هاى گوشى گلکسى جى 7 پالس محسوب 

مى شوند.

شــرکت «دایملر» اعالم کرده مشغول ساخت یک 
خودروى خودران و هوشــمند الکتریکى است. این 
شرکت قصد دارد از آن در طرح خودروهاى اشتراکى 
شــهرى اســتفاده کند.  خودروى دایملر ماه آتى در 
نمایشــگاه اتومبیل فرانکفورت رونمایى مى شود.
 Smart Vision EQ For Two این خودرو به نــام
یک وسیله نقلیه کامًال خودران بدون فرمان یا پدال 
هاى گاز و ترمز اســت. کاربران مى توانند به وسیله 
اپلیکیشن آن را ســفارش دهند. مسافران مى توانند 
همسفران خود را براساس عالیق مشترك انتخاب 
کنند. جالب آنکه خودرو حتى موضوعاتى براى گفتگو 
میان مسافران پیشنهاد مى کند! درهاى کنارى خودرو 
به سمت باال و عقب باز مى شــود. همچنین اخبار و 

وضعیت آب و هوا نیز توسط خودرو اعالم مى شود.

 درون خودرو یک صفحه نمایــش دیجیتال روى 
داشــبورد قرار دارد که به گفته تولید کننده با توجه 
به ترجیح مســافران محتویات مختلفى را نمایش 

مى دهد.
صندلى عقب گنجایش دو نفر را دارد. اگر یک نفر در 
صندلى عقب باشد، خودرو پیشنهاد مى کند مسافرى 
دیگرى سوار شود. پیشنهادهاى مسافر جدید براساس 
موقعیت او، مسیر ســفر و همچنین اطالعات درباره 

پروفایل هاى شخصى مسافران انجام مى شود.
هنگامى  که دو مسافر سوار خودرو شوند، در صفحه 
نمایش داخلى آن عالیق مشــترك مانند ورزش یا 

کنسرت موسیقى نمایش داده مى شود.
 موتور این خودرو داراى یک باترى لیتیوم یونى 30 

کیلووات برساعت است.

 پاور بانکى مخصوص کوه، دریا و تاریکى!

گوشى گلکسى جى 7 پالس رسماً معرفى شد

ســرانجام امکان تهیه لیست اســتیکرهاى محبوب یا 
برگزیده به تلگرام اضافه شد. تا پیش از این کاربران تلگرام 
نمى توانستند استیکرهایى از پکیج هاى مختلف را در قالب 
یک لیست براى خود ذخیره کنند، اما هم اکنون این امر 
امکانپذیر شده است. البته فقط کاربرانى قادر به استفاده 
از این ویژگى هستند که حداقل 5 پکیج استیکر بر روى 

تلگرام آنها نصب باشد.
براى اضافه کردن استیکر به لیست استیکرهاى محبوب 
کافى اســت که بعد از لمس اســتیکر مورد نظر، آیکون 
«ستاره» را انتخاب کنید. براى دستیابى به استیکرهاى 
محبوب خود هم کافى اســت آیکون با نماد «ســتاره» 
را از نوار پایین فیلــد تایپ (باالى انتخاب اســتیکرها) 
استفاده نمایید. بنابراین در تلگرام 4,3 قادر به ایجاد لیست 

استیکرهاى محبوب خواهید بود.

نمایش اعالن براى ریپالى و منشن
تا پیش از این اگر در گروه تلگرامى عضو بودید و کاربرى 
بر روى پایم شــما ریپالى مى کرد یا شــما را منشن مى 
کرد، فقط نوتیفیکیشن دریافت مى کردید و این احتمال 
وجود داشت که هیچ وقت پیام کاربر مورد نظر را نخوانید. 
خوشبختانه تلگرام 4,3 این مشکل را برطرف مى کند. به 
موجب آپدیت جدید تلگرام، زمانى که فردى در یک گروه 
شما را منشــن کند یا بر روى پیام شما ریپالى کند، یک 
آیکون با نماد «@» در کنار عددى کــه تعداد پیام هاى 
خوانده نشده گروه را نمایش مى دهد، نمایان خواهد شد. 
بنابراین شما متوجه مى شــوید که در آن گروه یک پیغام 

مهم (ریپالى یا منشن) دارید.

براى مشاهده آن پیام مهم هم کافى است که وارد پنجره 
گروه شوید و از گوشه سمت راست و پایین صفحه، آیکون 
با نمــاد «@» را لمس کنید. بدین صورت مســتقیماً به 
پیامى هدایت مى شــوید که در آن شما منشن یا ریپالى 
شده اید. این قابلیت هم از جالب ترین ویژگى هاى جدیدى 
محسوب مى شــود که در آپدیت جدید تلگرام 4,3 ارائه 

شده است.

انتخاب پکیج اســتیکر اختصاصى براى 
گروه ها

ویژگى جالب بعدى که در تلگرام 4,3 ارائه شــده است، 
مربوط به امکان انتخاب پکیج اســتیکر از سوى ادمین 
گروه براى استفاده تمام اعضا مى شود. بدین سبب ادمین 
گروه مى تواند یک پکیج خاص را به عنوان پکیج استیکر 
اختصاصى گروه خود انتخاب کنند و سایر کاربران گروه 
در این شرایط بدون نیاز به اضافه کردن آن پکیج استیکر 
به اســتیکرهاى خودشــان مى توانند در آن گروه از آن 

استفاده کنند.   

سایر ویژگى ها
عالوه بر موارد فوق ویژگى هاى دیگرى هم به تلگرام 4,3 

اضافه شده اند که شامل موارد زیر مى شوند:
1-تغییر ظاهر و نحوه چینش بخش «دعوت از دوستان»( 

.(Invite Friends

 Twitch 2-پشتیبانى مدیاپلیر داخلى تلگرام از سرویس
امکان تماشاى تصویر در تصویر ویدئوها در حین چت.

3-نمایش کیفیت آنتن دهى در حیــن برقرارى تماس 
صوتى تلگرام

4-امکان ویرایش عکس هایى کــه در کلیپ بورد کپى 
 iOS شده اند، درست پیش از ارسال آنها(مختص نسخه

تلگرام)
5-امکان فوروارد همزمان یک پیام براى چند مخاطب در 

نسخه اندرویدى تلگرام
6- امکان مراجعه به محل دقیق ارسال عکس در گفتگوها 

Shared Media از طریق بخش

با ویژگى هاى جدید تلگرام 4,3 آشنا شوید!

 مایکروسافت تصمیم دارد با اضافه کردن پلتفرم پخش 
 Gaming آمازون و Twitch به رقابت با Mixer زنده بازى
یوتیوب برود. ایــن قابلیت حاال به صــورت بتا به روى 
برنامه هاى سیســتم عامل هاى آى او اس و اندروید ارائه 
شده است و به کاربران این امکان را مى دهد تا بازى هاى 
خود را به صورت مســتقیم از روى گوشى هاى هوشمند 

خود، پخش کنند.
برنامه Mixer Create با تمام بازى هاى اندرویدى سازگار 
است اما کاربران آیفون محدودیت بیشترى دارن د و تنها 
 ReplayKit قادر خواهند بود بازى هایى را پخش کنند که
را پشتیبانى مى کنند. همچنین قابلیت جالب دیگرى نیز 
تحت عنوان Co-Streaming اضافه شــده است که از 
طریق آن کاربر مى تواند به همراه سه دوست خود، یک 
بازى را هم از روى پى ســى و هم از روى کنسول اکس 

باکس وان  به صورت مشترك پخش کنند.
قابلیت Mixer بیش از هر کسى، نظرکاربران ویندوز 10 
و اکس باکس وان را جلب کرده اســت زیرا راه ارتباطى 
جدیدى بین این دو پلت فرم بدون نیاز به نرم افزار دیگر 
ایجاد کرده اســت. این اقدامات شــرکت مایکروسافت 
تالشى است تا با دیگر شرکت هاى فعال در زمینه پخش 
مستقیم بازى ها، رقابت داشته باشد. طبق تحقیقاتى که 
توسط Streamlabs منتشر شــده، Twitch بیشتر بازار 
پخش زنده یــا Streaming  را در اختیار دارد و بعد از آن 

YouTube در جایگاه بعدى قرار دارد.

تاکسى هوشمندى که مسافرانش را انتخاب مى کند

میان مسافران پیشنهاد مى کند! درهاى کنارى خودرو 
به سمت باال و عقب باز مى شــود. همچنین اخبار و 

وضعیت آب و هوا نیز توسط خودرو اعالم مى شود.

کنسرت موسیقى نمایش داده مى شود.
 موتور این خودرو داراى یک باترى لیتیوم یونى 30

استفاده کنند.   کیلووات برساعت است.

پخش زنده بازى ها با
  Mixer Create 
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برگزاري هشتادمین مزایده کتبی سراسري امالك و مستغالت سازمان اموال و امالك ستاد با شرایط و تسهیالت ویژه به شرح جداول ذیل 
اعالم می گردد؛ لذا متقاضیان محترم  خرید امالك می توانند از روز شنبه  مورخ 96/06/11 تا  پایان  روز سه شنبه مورخ 96/06/21 همه روزه 
بجز ایام تعطیل از ساعت 8  صبح الی 17و  روزچهار شــنبه مورخ 96/06/22 از ساعت 8 الی 10/45صبح (صرفاً در محل بازگشایی پاکتها به 
(www.ssa-s.ir وب سایت به نشانى)  شرح توضیحات ذیل) جهت اطالع از شرایط و دریافت اوراق شرکت در مزایده به محلهاي ذیل و نیز

مراجعه نمایند.
مالحظات:

1- اخذ درخواستهاي پیشنهادي به همراه فرم شــرکت در مزایده و اصل یک فقره چک تضمینی در وجه متقاضی به میزان 5٪ قیمت پایه ملک 
در روزهاي   یکشــنبه مورخ  96/06/19 الی سه شنبه  مورخ  96/06/21    و در ساعات تعیین شــده صورت می پذیرد؛ شایان ذکر است اخذ 

درخواستهاي پیشنهادي در روز  چهارشنبه  مورخ 96/06/22  از ساعت 8 الی 11 صرفاً در محل بازگشایی پاکتها صورت می پذیرد.

شرایط پرداخت 
(گروه)

حصه نقدي (پیش 
حصه غیر نقدي(باقیمانده در اقساط زمان تحویل ملکپرداخت)

تخفیف پرداخت نقدي....)

12 ٪45 ٪ در اقساط 15 ماهه 10٪45 ٪الف
14٪50 ٪ در اقساط 21 ماهه10٪40 ٪ب
16٪60 ٪ دراقساط 27 ماهه10 ٪30 ٪ج
17٪70٪در اقساط30 ماهه10٪20٪د

 1- نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ( بدون کارمزد) جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول روبرو  می باشد:
تبصره 1: در خصوص امالك و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند و یا امالك و اراضی که مسئولیت رفع تصرف و اعمال ید 
مالکانه و تحویل ملک به عهده خریدار است، هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10٪ زمان تحویل ملک به حصه نقدي (پیش پرداخت) اضافه خواهد شد.

تبصره2:پرداخت تتمه ثمن معامله ( حصه غیر نقدي) به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه به مدت ســه ماه   (سررســید اولین قسط) موجب 
برخورداري از تخفیف پرداخت نقدي به شرح جدول روبرو  می گردد.

2- مطالعه و رعایت دقیق مفاد فرم شرکت در مزایده و نمونه فرم مبایعه نامه الزامی می باشد.
3-پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.

4-شایان ذکر است کلیه امالك عرضه شده به استثناء مواردي که سهم عرضه شده در ستون مالحظات قید گردیده ششدانگ می باشد .(متراژ مندرج 
در ستون عرصه و اعیان ،مساحت کل شش دانگ است)

5-بازگشایی پاکتهاي ارائه شده در روز چهار شنبه   مورخ 96/06/22 رأس ساعت 11 در دفتر فروش اداره کل اصفهان واقع در  خیابان حکیم نظامى 
–خیابان حسین آباد –پالك 40 ، همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد.(بازگشایى پاکتهاى مدیریت قم و چهار محال و بختیارى نیز همزمان در 

دفتر فروش اداره کل اصفهان به آدرس فوق و همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد )
6-کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی است.

7-شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت درمزایده صرفاً تا ساعت 10/45صبح روز چهار شنبه   مورخ 96/06/22 درمحلهاي تعیین شده می باشد.
8- اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلى امالك و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضاى شرکت در مزایده الزامى است. بدیهى است هر گونه 

ادعایى مبنى بر عدم اطالع یا عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم ارایه آن از سوى حوزه هاى اجرایى قابلیت استماع ندارد.
9- ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداري پس از اعالم نتایج (پنج شنبه  مورخ 96/06/23) در محلهاي تعیین شده با 

در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.

 آگهى فروش امالك بصورت مزایده
سازمان اموال و امالك ستاد

توضیحات شرایط 
پرداخت مبلغ پایه (ریال) متراژ اعیان 

(ششدانگ)
متراژ عرصه 
(ششدانگ) کاربرى نوع ملک شماره 

پرونده نشانى ردیف 
روزنامه

مورد واگذاري شامل سه قطعه متصل ومحصور بوده که قسمتى از یک قطعه آن داراى کاربرى  فضاي سبز حفاظتی و استفاده  
آن بصورت کارگاهی و داراي مجوز بهره بردارى از صنایع و یک حلقه چاه عمیق با پروانه که تمدید  پروانه و مجوز بهره 

بردارى  و هزینه هاي مربوطه آن بر عهده خریدار میباشدضمناً واگذاري با شرایط 15درصد نقد و الباقی در اقساط 42ماهه 
می باشد .

طبق 
توضیحات 68/000/000/000 5262 40878/75 باغات و 

کشاورزى
ساختمان و 

زمین 331 خمینى شهر –بلوار امیر کبیر-کوچه 36 –کارخانه 
موزائیک سازى  1

کاربرى اعالم شده ملک از سوى شهردارى  فضاى سبز با اولویت باالى 5 سال بوده و و امکان صدور پروانه تجارى ادارى 
برابر ضوابط و مقررات شهردارى  مى باشد.و با شرایط 15 درصد نقد و الباقى در اقساط 36 ماهه مى باشد .

طبق 
توضیحات 52/726/000/000 000 643 0000 زمین 1254 اصفهان- بلوار ارتش-خیابان جانبازان –خیابان ملک 

الشعراى بهار-نبش خیابان سعادت-قطعه 169 2

داراى پارکینگ و انبارى ،استفاده از امکانات ورزشى مجتمع اعم از استخر و سونا و...بصورت مشترك مى باشد.مساحت بر 
مبناى صورت مجلس تفکیکى محاسبه خواهد شد. و با شرایط 20 درصد نقد و الباقى در اقساط 36 ماهه مى باشد

طبق 
توضیحات 24/300/000/000 270 000 مسکونى آپارتمان 962 اصفهان-خیابان آبشار سوم-خیابان مسرور-گلستان 

1 –مجتمع مسکونى مینو-طبقه سوم واحد غربى 3

مورد واگذارى شش دانگ ملکیت و سرقفلى بوده و داراى انشعاب آب و  برق با شرایط 20 درصد نقد و الباقى در اقساط 36 
ماهه مى باشد.

طبق 
توضیحات 11/500/000/000 349/09 000 تجارى زیر زمین 28 اصفهان-بزرگراه شهید خرازى-کنار گذر خیابان خیام 

(سابق)-طبقه تحتانى ساختمان افشار 4

میزان 75 متر مربع ملک در مسیر  می باشد و عبور یک رشته قنات در ظهر سند گواهی گردیده است و اخذ استعالم از اداره 
آب و رفع موانع آن  و توافق با شهرداري ، اصالح سند و پرداخت هزینه خدمات بر عهده خریدار مى باشد. د 7/300/000/000 000 750 مسکونى زمین 1210 شاهین شهر –بلوار طالقانى -فرعی 12 -جنب پالك 

58 5

تامین آب بر عهده خریدار مى باشد. ج 1/300/000/000 000 548,78 کشاورزى زمین 1494 اصفهان-اتوبان اصفهان شیراز-بعد از روستاى 
مرغ-کوچه نوید-قطعه یک 7

تامین آب بر عهده خریدار مى باشد. ج 1/100/000/000 000 441 کشاورزى زمین 1492 اصفهان-اتوبان اصفهان شیراز-بعد از روستاى 
مرغ-کوچه نوید-قطعه سه 8

تامین آب بر عهده خریدار مى باشد. ج 1/100/000/000 000 441 کشاورزى زمین 1493 اصفهان-اتوبان اصفهان شیراز-بعد از روستاى 
مرغ-کوچه نوید-قطعه دو 9

د 5/814/000/000 000 342 مسکونى زمین 152 قم - خیابان امام-16متري آیت اله سعیدي (یخچال)-
کوچه 4-جنب پالك18 10

مورد واگذاري سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ مطابق سند مالکیت، بدون آب ، در طرح تعریض شهرداري، هرگونه 
توافق با شریک مشاعی و مستاجر و اعمال ید مالکانه و پرداخت تمامی حقوق زارعانه و دسترنج حداکثر تا 30٪ طبق عرف 

محل بر عهده خریدار می باشد.
د 4/375/000/000 000 5000 باغ باغ 851 کاشان- خیابان امیرکبیر – فین علیا – محله تنبلى – 

کوچه شهید مقصدى – مشهور به 8 جریبى 11

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده فروش 851 د 3/281/250/000 000 3750 باغ باغ 852 کاشان- خیابان امیرکبیر – فین علیا – محله تنبلى – 
کوچه شهید مقصدى – مشهور به 6 جریبى 12

تکمیل فرم الحاقیه الزامی می باشد د 3/250/000/000 000 250 مسکونى زمین 135 قم - خیابان امام-16متري آیت اله سعیدي (یخچال)-
کوچه 6 - قطعه 1 13

تکمیل فرم الحاقیه الزامی می باشد د 3/250/000/000 000 250 مسکونى زمین 136 قم - خیابان امام-16متري آیت اله سعیدي (یخچال)-
کوچه 6 - قطعه 2 14

تکمیل فرم الحاقیه الزامی می باشد د 3/250/000/000 000 250 مسکونى زمین 137 قم - خیابان امام-16متري آیت اله سعیدي (یخچال)-
کوچه 6 - قطعه 3 15

تکمیل فرم الحاقیه الزامی می باشد د 3/000/000/000 000 225 مسکونى زمین 138 قم - خیابان امام-16متري آیت اله سعیدي (یخچال)-
کوچه 6 - قطعه 4 16

د 2/600/000/000 000 359/47 مسکونى زمین 662
کاشان - خیابان محتشم-کوچه شهید قاسمیه شماره 

17- فرعی اول سمت چپ کوچه بن بست مسجد 
جعفریه

17

مورد واگذاري شش دوازدهم ششدانگ باستثناي ثمنیه اعیانی و داراي23,38 متر مربع عقب نشینی با سند مالکیت اعیانی 
و عرصه موقوفه آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) بوده وهرگونه توافق با شرکاي مشاعی و اعمال ید مالکانه برعهده 

خریدار میباشد
د 2/200/000/000 228 254 مسکونى ساختمان 130 قم - خیابان شهدا (صفائیه)- کوچه آمار - سمت راست 

- فرعی اول - پ 6 - آموزشگاه فنی حرفه اي سبز 18

مورد واگذارى 15 سهم مشاع از 495 سهم شش دانگ و با کاربرى تجارى مسکونى و خدماتى بفروش مى رسد و توافق با 
شهردارى و شرکاى مشاعى بر عهده خریدار مى باشد(تکمیل فرم الحاقیه الزامى مى باشد) ج 800/000/000 000 1366

تجارى 
خدماتى و 
مسکونى

زمین 1488 اصفهان-خیابان آتشگاه –نرسیده به ایستگاه 
آتشنشانى-جنب گلخانه 19

تامین آب بر عهده خریدار مى باشد ج 360/000/000 000 4000 کشاورزى زمین 1021 اتوبان شهرضابعد از پلیس راه مبارکه-اراضى مهیار-
نرسیده به افتخاریه –نزدیک چاه ترکزاده –قطعه سه 20

تامین آب بر عهده خریدار مى باشد ج 360/000/000 000 4000 کشاورزى زمین 1025 اتوبان شهرضابعد از پلیس راه مبارکه-اراضى مهیار-
نرسیده به افتخاریه نزدیک چاه ترکزاده –قطعه پنج 21

تامین آب بر عهده خریدار مى باشد ج 360/000/000 000 4000 کشاورزى زمین 1020 اتوبان شهرضابعد از پلیس راه مبارکه-اراضى مهیار-
نرسیده به افتخاریه نزدیک چاه ترکزاده –قطعه چهار 22

تامین آب بر عهده خریدار مى باشد ج 280/000/000 000 4000 کشاورزى زمین 1023 اتوبان شهرضابعد از پلیس راه مبارکه-اراضى مهیار-
نرسیده به افتخاریه –نزدیک چاه ترکزاده –قطعه دو 23

تامین آب بر عهده خریدار مى باشد ج 187/500/000 000 3750 کشاورزى زمین 1026 اتوبان شهرضابعد از پلیس راه مبارکه-اراضى مهیار-
نرسیده به افتخاریه نزدیک چاه ترکزاده –قطعه  یک 24

روزنامه
شنبه:  مورخ 1396/06/11   روزنامه جام جم                                         دوشنبه :   مورخ  1396/06/13 روزنامه ایران                                    چهارشنبه:   مورخ 1396/06/15 روزنامه    جام جم سراسرى
یک شنبه: مورخ 1396/06/12 روز نامه   اصفهان زیبا                       سه شنبه :مورخ 1396/06/14  روزنامه اصفهان امروز                 یکشنبه: مورخ 19 /1396/06   روزنامه  نصف جهان                                دو شنبه :  مورخ 1396/06/20 کیمیاى وطناستانى

مهلت شرکت در مزایده از روز شنبه  مورخ 96/06/11 تا ساعت 11 روز چهار شنبه مورخ  96/06/22 مى باشدلیست امالك ( به شرح ذیل )
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