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سپاهان، کرانچار را به ایران مى آورد؟!نیترات کم بود؛ گل هم اضافه شد!چرا کارگردانان ایرانى در فرنگ فیلم مى سازند میراث اوباما ظرف یکسال آینده از بین خواهد رفتامواج و پارازیت ها درابتال به سرطان مؤثرند ورزشاستانجهان نما بین المللاجتماع

سوار موج سلفى !
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در صفحه حوادث بخوانید

دزدى میلیاردى
همزمان با جشن تولد
راز سرقت میلیاردى در شب جشن تولد 
دختر مالباخته با دستگیرى سرایدار جوان 
فاش شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان،در مورخه 1395/07/23 وقوع یک 
فقره ســرقت منزل در فرمانیه، خیابان 
فروردین به کالنتــرى 101 تجریش 
اعالم شد؛ با حضور مأمورین کالنترى 
در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص 
شدکه سارق یا سارقین، در زمان غیبت 
صاحبخانه و اعضاى خانواده اش اقدام به 
سرقت مقادیر معتنابهى طال و جواهرات، 

سکه هاى طال ...

عامل قاچاق و توزیع فیلم هاى سینمایى «ابد و یک روز» و 
«فروشنده» پس از وصول گزارشات، دستگیر و به مقامات 

قضائى تحویل داده شد.
به گزارش ایســنا، طبق اعالم روابط عمومى ســازمان 
سینمایى، متهم که سابقه کیفرى دارد،  فیلم هاى «ابد و 
یک روز»  و «فروشنده» را براى عرضه در فروشگاه هاى 

اصفهان تکثیر کرده است.

در پى این اقدام بیش از ده هزار لوح فشرده فیلم و انیمیشن 
غیر مجاز نیز از فروشگاه هاى استان اصفهان جمع آورى 

شده است.
شناسایى و دســتگیرى متهم با هماهنگى حراست هاى 
سازمان سینمایى ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
اصفهان ، ستاد صیانت از محصوالت فرهنگى و اقدام مؤثر 

نیروى انتظامى و مراجع قضائى صورت گرفته است.

دستگیرى سارق تکثیر 2 فیلم سینمایى در فروشگاه هاى اصفهان

صفر تا صد برنامه نویسى را با یک اپلیکیشن بیاموزید!

روایت یک رسانه غربى از چرایى عالقه ایرانیان به سلفى گرفتن با چهره هاى مشهور
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«روسیه» ، مقصد جدید «روسیه» ، مقصد جدید 
سفر اصفهانى هاسفر اصفهانى ها

همه مصائب 
 ابیانه اى بودن

«خراب کنید.» مــردان بیل و کلنگ هــا را باال 
مى  آورند. «خراب نکنید.» مردان بیل و کلنگ ها 

را پایین مى آورند.
 پیرمرد ریزنقــش، کالهش را  مى کشــد تا بیخ 
گوش هایش، چهره بــه چهره مى شــود با مرد 
جوان تر: «صد بار گفتم تو کار من دخالت نکن. در 

4این طویله باید بلندتر شود.»   
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برآورد اصولگرایان از 
ریزش رأى
 روحانى

 واقعى نیست
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مدیریت درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان در نظر دارد نسبت به تعمیرات اساسى سایت دندانپزشکى درمانگاه شماره 
2 شهید برهانیان و به متراژ حدود 250 مترمربع طبق لیست و مشخصات پیوست با شرکت هاى واجد شرایط اقدام نماید. 

متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 95/10/09 به آدرس: سایت مدیریت درمان تأمین اجتماعى استان 
اصفهان به آدرس WWW.disfahan.Tamin.ir مراجعه نمایند. 

الزم به ذکر است پرینت مدارك اخذ شده از سایت مى بایست واضح و شفاف ارائه گردد. 

روابط عمومى و امور فرهنگى مدیریت درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان روابط عمومى و امور فرهنگى مدیریت درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان 

ی ما ن ا سازمان تأ

زمان و مکان شرح ردیف 

روز شنبه مورخ 95/10/04 لغایت پنجشنبه مورخ 95/10/09 سایت مدیریت درمان تأمین توزیع اسناد مناقصه 1
 WWW.disfahan.Tamin.irاجتماعى استان اصفهان به آدرس

تا پایان وقت ادارى سه شنبه مورخ 95/10/21 واحد ادارى و پشتیبانى درمانگاه به آدرس مهلت تحویل پیشنهادات 2
خیابان مسجد سید- نبش خیابان پنج رمضان- درمانگاه شماره 2 شهید برهانیان 

روز چهارشنبه مورخ 95/10/22                        مدیریت درمان روز بازگشایى اسناد مناقصه 3
200/000/000 ریال مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه4

آگهى مناقصه تعمیرات اساسى سایت دندانپزشکى آگهى مناقصه تعمیرات اساسى سایت دندانپزشکى 
درمانگاه شماره درمانگاه شماره 22 شهید برهانیان شهید برهانیان

نقش جهان 
را یکپارچه 
زرد کنید

این تونل مى تواند ساختارى مرتبط با خود مسجد، آبراه، یا تونل انسانى داشته باشد

فرا رســیدن ســوم دى ماه روز ثبت احوال را به جنابعالى و 
کارمندان خــدوم آن اداره، تبریک و تهنیــت عرض نموده،  
از خداوند منان براى جنابعالى و همه همکاران پرتالشــتان 

استمرار موفقیت هاى کنونى را خواستاریم.

ایرج ناظمى _ روزنامه نصف جهان   

جناب آقاى تورج حاجى  رحیمیان
 مدیرکل محترم ثبت احوال استان اصفهان
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مشاور عالى نماینده ولى فقیه در سپاه با اشاره به ادعاى 
کاخ ســفید مبنى بر اینکه ســفرهاى سرلشکر قاسم 
سلیمانى به سوریه نقض قطعنامه 2231 شوراى امنیت 
است، گفت: آمریکایى ها بر اســاس منافع خود به این 
مســائل نگاه مى کنند و آنها منافع زیاده خواهانه اى را 

براى خود تعریف مى کنند.
ســردار یدا... جوانى در گفتگــو با مهر  بــا بیان اینکه 
آمریکایــى ها به هر جایــى که تصمیــم بگیرند ورود 
کرده و دخالت مى کنند، افزود: اقدامات مداخله جویانه 

آمریکایى ها در صحنه هاى مختلف آشکار است.
مشــاور عالى نماینده ولى فقیه در ســپاه تصریح کرد: 

آمریکایى ها باید این واقعیت را بپذیرند که دوران آنها 
به سر آمده است و آنها نمى توانند براى همه جهان خط 

و نشان بکشند.
ســردار جوانى افزود: آمریکایى ها نمــى توانند نوعى 
برخورد آمرانه از موضع قدرت برتر را داشته باشند. امروز 
جمهورى اســالمى متحد ارتش، دولت و ملت سوریه 
است و همکارى هاى جمهورى اسالمى با ارتش سوریه 

کامًال جنبه قانونى دارد.
وى ادامه داد: اینکه به یکسرى از قطعنامه ها استناد شود 
باید بررسى شود. حضور جمهورى اسالمى در سوریه بر 

مبناى دعوت دولت قانونى و مشروع این کشور است.

فرمانده کل ســپاه گفت: از اهداف دشمنان به مخاطره 
انداختن امنیت در بخش هوایى ایران بود اما ســپاه با 

تالش خود دشمن را ناامید کرده است.
به گزارش فارس، ســردار سرلشکر محمدعلى جعفرى 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمى طى سخنانى 
در همایش گرامیداشت سالروز فرمان امام خمینى(ره) 
مبنى بر تشکیل سپاه حفاظت هواپیمایى، اظهار داشت: 
از ابتداى انقالب اسالمى یکى از اهداف دشمنان این بود 
که امنیت را در بخش هوایى از ایران سلب کنند و سپاه با 

تالش خود دشمن را ناامید کرده است.
وى تصریح کرد: در ســال هاى اخیر نیز این مأموریت 

سپاه حفاظت هواپیمایى به بهترین نحو در حال انجام 
است.

وى با طرح این سئوال که چرا جامعه ما با وجود این همه 
دشمنى که توسط کشورهاى منطقه اى و فرامنطقه اى 
علیه آن برنامه ریزى شده و دالر و ریال هاى زیادى خرج 
مى کنند، با این امنیت مثال زدنى همراه اســت، گفت: 
امروز برخى تماس ها بین کسانى که هیچکس فکرش 
را نمى کند مثل عربستان و اسرائیل برقرار مى شود تا در 

ایران ایجاد ناامنى کنند.
جعفرى گفت: علت اصلى امنیت امروز جامعه را باید در 

مردم و ایمان مردم به جمهورى اسالمى جستجو کرد.

آمریکایى ها نمى توانند براى 
جهان خط و نشان بکشند

تماس عربستان و اسرائیل 
براى ناامن کردن ایران 

درخواست تجدید نظر نرگس 
تقدیم دادگاه شد

  ایسنا| دادخواسـت تجدیـد نظـر حکـم 
نرگس کلباسى اشـترى بانوى نیکوکار ایرانى تقدیم 
دادگاه محلى رایاگادا در ایالت اوریسـاى هند شد. بر 
همین مبنا وثیقه او تمدید شـده و قرار است جلسات 
رسیدگى به پرونده در دادگاه تجدید نظر به زودى آغاز 

شود.
15 آذر ماه دادگاه شـهر رایاگادا درمورد اتهام نرگس 
کلباسى برگزار شد، این  دادگاه محلى حکم به یکسال 

زندان و 300 هزار روپیه جریمه نقدى داد.
نرگس کلباسى اشترى، اهل اصفهان است و به مدت 
یکسال در پرورشگاه هاى هند و سریالنکا فعالیت هاى 
خیرخواهانه انجام مى دهد و با دیدن وضعیت کودکان 
و تنگدسـتى آنها اقدام به تأسـیس مرکـز نگهدارى 
کودکان بى سرپرست که معلول یا نابینا بودند مى کند.
اتهـام قتـل غیرعمد یـک کـودك و سـهل انگارى 
که منجر بـه غرق شـدن یک کـودك کـه در زمان 
پیـک نیـک در کنـار رودخانه اى بـه بازى مشـغول 
بـوده او را از ادامه فعالیت هـاى خیرخواهانـه اش باز 

مى دارد.
 

اختالس در دانشگاه جیرفت
رئیس دادگسترى شهرستان جیرفت از    ایسنا|
وقوع یک فقره اختالس در دانشگاه علوم پزشکى این 
شهرستان خبر داد و اظهار داشـت: در این رابطه پنج 

نفر به اتهام اختالس روانه زندان شده اند.
احمدعلى انجم روز، با بیان اینکـه تاکنون مبلغ 445 
میلیون و 700 هزار تومـان از وجوه مورد اختالس به 
بیت المال برگشت داده شده است، اعالم کرد: پرونده 
همچنان در حال بررسى و تحقیقات تکمیلى در حال 
انجام اسـت و اخبار تکمیلى از طریـق روابط عمومى 
و ارتباطات دادگسـترى کل اسـتان بـه اطالع عموم 

خواهد رسید.

درخت کریسمس 
حرام است!

  جام جم آنالین | یک خاخام صهیونیسـت 
در فتوایـى عجیـب، درخـت کریسـمس را «نشـانه

 بت پرستى و شرك» برشمرد.
«العاد دوکـوف» در یک پایـگاه اینترنتـى در جواب 
سئوال دانشجویان نوشت که ورود دانشجویان یهودى 
به خوابگاه دانشـجویان دانشکده مهندسـى حیفا به 

دلیل نصب درخت کریسمس در آن حرام است.
وى همچنین صرف غذا در رستوران هاى این خوابگاه 
را به دلیـل «جایز نبودن ذکـر نام خـدا در مکانى که 
حاوى نماد بت پرستى است» حرام اعالم کرد و افزود: 
«درخت کریسمس یک نماد دینى مسیحیت نیست 

بلکه یک نماد بت پرستى است.»
دوکوف بـه صدور ایـن فتواها بسـنده نکـرد بلکه به 
عنوان یک «فریضه» از دانشجویان یهودى خواست 
از محل نصب درخت عبـور نکنند؛ چـون عبور از آن 

مکان، عبادت بت ها به شمار مى آید.

سران فتنه 
در حال خوشگذرانى هستند

امام جمعه اصفهان به حماسه مردم    تابناك |
اصفهـان در روز هشـتم دى ماه سـال 88 و نهم دى 
مردم ایران اشاره داشت و افزود: طبق قانون اگر کسى 
30 گرم هروئین داشته باشد محکوم به اعدام مى شود 
اما سران فتنه که موجب کشته شدن ده ها نفر شدند 

مشمول رأفت اسالمى هستند. 
آیت ا... طباطبائـى نژاد تصریح کرد: سـران فتنه هم 
اکنـون نیز طبـق رأفت اسـالمى در خانه هـاى خود 
خوش مى گذرانند اما همچنان بر سر حرف هاى خود 

هستند و توبه نمى کنند و دم از آزاد شدن مى زنند.
... طباطبائـى نـژاد بـا اشـاره بـه اینکـه  آیـت ا
راسـاس رهنمودهـاى رهبـر معظـم انقـالب  ب
شـیعه انگلیسـى و سـنى آمریکایـى دو لبـه هـاى 
یـک قیچـى هسـتند، افـزود: هـر دو بـراى اسـالم 
مضـر هسـتند و تفرقـه بیـن مسـلمانان را دنبـال 

مى کنند.

توئیتر

ابوالفضل حسن بیکى مشــاور رئیس سابق ستاد کل 
نیروهاى مسلح با بیان اینکه سفراى کشورهاى دیگر 
در ایران همچون سایر شهروندان ایرانى داراى امنیت 
کامل هستند بیان داشت: بر هیچکس پوشیده نیست 

که ایران امن ترین کشور در منطقه است.
به گزارش جام جم آنالین، «آندرى کارلوف» ســفیر 
روسیه در آنکارا در آخرین ساعات روز دوشنبه (به وقت 
تهران) در حالى که در مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس 
«روســیه از نگاه ترك ها» در آنکارا بــراى حاضرین 
ســخنرانى مى کرد، توســط فردى که «مولود مرت 
آلتین تاش» 22 ساله از اعضاى پلیس آنکارا شناسایى 
شــده، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان خود را از 

دست داد.
حسن بیکى نایب رئیس کمیسیون امنیت ملى و سیاست 
خارجى مجلس شوراى اسالمى با توجه به نقش روسیه 
و ایران در آزادســازى حلب و عملکــرد نیروى هوایى 

روسیه در حلب، این ترور را «قابل انتظار» مى داند.
وى با اشاره به اینکه در ســطح جهان سفراى زیادى 
مورد ترور قرار گرفته اند و بخشــى از این ترورها ناکام 
بوده است، اظهار داشت: اکثر کشورهایى که با داعش 
مقابله مى کنند در کشورهایى مانند ترکیه مورد حمله 

قرار گرفته اند.
حسن بیکى با بیان اینکه تاکنون سفیرى در ایران مورد 

ترور قرار نگرفته اســت، بیان کرد: سفراى کشورهاى 
خارجى در هر نقطه از ایران مانند شهروندان ایرانى در 
امنیت هستند و بر اساس قوانین بین المللى در هر جاى 
ایران که باشــند باید به نیروهاى امنیتى اطالع دهند 
تا مورد حفاظت قرار بگیرند، از این رو تاکنون کســى 

نتوانسته به حلقه امنیتى سفرا نفوذ کند.
مشاور رئیس سابق ستاد کل نیروهاى مسلح با تأکید بر 
اینکه بعضى از کشورها هم به دلیل اینکه براى موساد 
و ســیا جاسوســى مى کنند محدودیت بیشترى دارند 
خاطر نشان کرد: در این موارد هم باید سفرا به نیروهاى 

امنیتى و وزارت خارجه اطالع دهند.
حســن بیکى با تأکید بر اینکه ضریب امنیتى ایران از 
ضریب امنیتى آمریکا هم باالتر است و ما شرایط امنیتى 
خوبى را در کشــور داریم، اظهار داشت: بر هیچکس 
پوشیده نیست که امن ترین کشور در منطقه و یکى از 

امن ترین کشورهاى جهان ایران است.
نایب رئیس کمیســیون امنیت ملى مجلس با اشاره به 
اینکــه در مباحث گوناگون هم اگر گــروه هایى براى 
عملیات تروریستى خواستند که وارد ایران شوند ناکام 
ماندنــد اظهار داشــت: اینگونه افراد همــواره هنگام 
ورود به مرزهاى ایران توســط نیروهاى امنیتى شکار 
 شدند،  جز در مواردى که به دنبال کشف ارتباطات آنها 

بودیم.

امیر محبیان تحلیلگر مسائل سیاسى در گفتگو با خبرگزارى خبرآنالین 
توصیه اى به اصولگرایان دارد، او مى گوید: اصولگرایان باید بدانند این 
سنت الهى است که هر چه شــوق قدرت براى قدرت داشته باشند از 
آن دور مى شوند و البته دعا کنند که از آن دور شــوند زیرا اگر با نیت 
قدرت به قدرت برسند همان اسباب فتنه و آزمایش سختشان مى شود. 
بخش هایى از گفتگوى خبرآنالین با این تحلیلگر اصولگرا را در ادامه 

بخوانید.
چهره هــاى اصولگرا صحبت از تفاهم بر ســر 
مکانیزم وحدت در انتخابات ریاست جمهورى 
سال 96 مى کنند اما ائتالف هنوز آغاز به کار نکرده 
از حزب مؤتلفه اسالمى میرســلیم، از جمعیت 
رهپویان و جمعیت ایثارگران نادران و زاکانى، از 
جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبرى باهنر معرفى 
شدند و جبهه پایدارى نیز اعالم کرده نامزد مورد 
حمایتش جدید، اصلح و رأى آور خواهد بود. نظر 

شما درباره این وضعیت چیست؟
معرفى کاندیدا به معناى مخالفت با روند وحدت نیســت اما اصرار بر 
کاندیدا به شکســت روند وحدت مى انجامد. از طــرف دیگر معرفى 
کاندیداها هنوز قطعیتى ندارد و عمدتًا گمانه زنى هاى رسانه هاست؛ 
چنانچه تا آنجا که اطالع دارم مهنــدس باهنر نظرى بر کاندیداتورى 
ندارد. بهتر است بگذاریم کاندیداها قطعیت یابند سپس تحلیل نماییم.

به نظر شما سرنوشت ضرغامى، قالیباف و جلیلى 
چه خواهد شد؟

آنها هم در رســانه مورد توجه بوده اند و هواداران شــان از آنها سخن 
گفته اند ولى طبعًا همه اینها در یک سطح از احتمال کسب آراء نیستند؛ 
مثًال قالیباف را اصــالح طلبان رقیب جدى ترى مــى دانند و حتى از 
کاندیداتورى بعضى دیگر استقبال مى کنند چون باعث افزایش رأى 

شان مى شود.
به نظر شــما چنیــن اعالم مواضعــى از طرف 
اصولگرایان، اصالح طلبان را به نگرانى انداخته 
یا طیب خاطر آنهــا را در پیروزى قطعى روحانى 

فراهم مى کند؟
طبیعى اســت خیال راحت اصالح طلبان از پریشــانى اصولگرایان 
است. اصولگرایان باید بدانند این ســنت الهى است که هر چه شوق 

قدرت براى قدرت داشته باشند از آن دور مى شــوند و البته دعا کنند 
که از آن دور شــوند زیرا اگر بــا نیت قدرت به قدرت برســند همان 
اســباب فتنه و آزمایش سختشان مى شــود. یک اصولگرا اگر قدرت 
را در سینى طالیى هم مشروط به دورى از مســیر خدایى به او هدیه 
دادند بایــد از آن بگریزد. دیدن شــوق کاندیداتــورى و رقابت براى 
کسب مقام در میان اصولگراها بسیار ســخت است. کسب قدرت به 
واقع نــه از روى طنز و تعارف باید از روى تکلیف باشــد. این واقعیتى 
است که چنان بعضى ها از آن بهره نادرســت بردند به شوخى تبدیل

 شده است.
یک تناقض در رفتار و گفتار اصولگرایان شاهدیم. 
از یک طریف اصولگرایان مشکل اصلى کشور را 
اقتصاد مى دانند از طریف دیگر فقط رهپویان و 
ایثارگران با معرفى نادران به این سمت رفتند، آیا 
کسانى که تا روز گذشته چهره فرهنگى (ضرغامى 

و میرسلیم)، دیپلمات (جلیلى) یا سیاسى (باهنر و 
ضرغامى) محسوب مى شدند مى توانند در مدت 
زمان باقیمانده تا انتخابات ریاســت جمهورى 
به واســطه چند ســخنرانى یا مصاحبه خود را 
حّالل مشــکالت اقتصادى معرفى کنند؟ مردم 

مى پذیرند؟
بر روى تعیین بزرگ ترین مشــکل کشــور اختالف نظر وجود دارد. 
شــخصًا بزرگ ترین مشکل کشــور را مشــکل مدیریتى مى دانم. 
اگر مدیریتى درست با مســائل مواجه شــود بدون سیاسى کردن یا 
حاشیه ســازى هاى بیهوده قادر خواهد بود مســائل را حل کند. فکر 
مى کنم کشــور به یک مدیر اجرایى قدرتمند بــا رویکردى عملگرا 
نیــاز دارد زیرا مــا در امور نه چنــدان کمى دچار مشــکل کارآمدى 

هستیم.
برخى معتقدند قرار گرفتــن چنین چهره هایى 

مقابل روحانى موجب افزایش رأى او مى شوند، 
فقط قالیباف اســت که اگر تنها مقابل روحانى 
قرار بگیــرد مى توانــد براى رئیــس جمهور 
مســتقر چالش جــدى ایجاد کند. نظر شــما 

چیست؟
من هم معتقدم هر رویکرد سیاسى دچار مشــکل جلب اعتماد مردم 
خواهد شــد و رأى به صندوق روحانى خواهد ریخت. قالیباف هم اگر 
مى خواهد موفق شود باید از بازى هاى سیاسى دورى کرده و روى توان 

مدیریتى خود سرمایه گذارى کند.
از تحرکاتى که اخیراً آقــاى قالیباف آغاز کرده 
اینطور برداشت مى شود که او تصمیم خود را براى 
نامزدى در انتخابات ریاســت جمهورى گرفته 
است. برخى اطرافیان نزدیک او این نامزدى را 
مشــروط مى کنند و مى گویند اگر اصولگرایان 
کس دیگرى را معرفى کنند آقاى قالیباف نمى آید 
اما در مقابل هستند کسانى که معتقدند هر اتفاقى 
بیافتد قالیباف یک پاى انتخابات سال 96 است، 

شما چه تحلیلى دارید؟
این شرط گذارى اگر مطرح شده باشد نشــان از خامى سیاسى دارد. 
رقیب داخلى ضعیف یــا رادیکال  نامقبول مى توانــد مقبولیت درون 

جناحى قالیباف را افزایش دهد.
یک تحلیل آن اســت کــه مکانیــزم وحدت 
وظیفــه اش جمع کــردن ســهم خواهى ها 
به نفــع محمد باقر قالیباف اســت نظر شــما 

چیست؟
من چنین برداشتى ندارم. تمام تالش ها فعًال معطوف به وحدت آفرینى 
است که شخصًا هیچ نمود موفقیت آمیزى از آن ندیده ام ولى امیدوارم 

به نتیجه برسد.
یــک دیــدگاه آن اســت کــه اصولگرایان 
شکســت را پذیرفتنــد و نــوع نامزدهایى که 
معرفى کردند این را تأیید مى کنــد آیا اینطور 

است؟
خیر اینطور نیست. اتفاقًا فکر مى کنم برآورد بیش از واقعیتى در مورد 

ریزش رأى روحانى دارند.

رؤســاى جمهور ایران، روســیه و ترکیه اواسط ماه 
آینده در آســتانه پایتخت قزاقستان با یکدیگر دیدار 

خواهند کرد.
به گزارش مهر، به نقل از المیادیــن، وزارت خارجه 
روسیه از دیدار رؤساى جمهور ترکیه، ایران و روسیه 

در آینده نزدیک خبر داد.
در همین راستا، وزارت خارجه روســیه اعالم کرد: 
«والدیمیر پوتین» رئیس جمهور روســیه، «حسن 
روحانــى» رئیس جمهــور ایــران و «رجب طیب 
اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در اواسط ماه آینده در 
آستانه پایتخت قزاقستان با یکدیگر دیدار خواهند کرد.
این وزارتخانه تصریح کرد: قرار است رؤ ساى جمهور 
این سه کشور در آســتانه در خصوص توافق درباره 

آینده سوریه بحث و تبادل نظر کنند.
گفتنى اســت، وزراى امور خارجه ایران و ترکیه به 
همراه همتاى روس خود در مذاکرات مسکو که روز 
سه شنبه برگزار شد، شرکت کردند و وزراى دفاع هر 
سه کشــور نیز به طور جداگانه در پایتخت روسیه با 

یکدیگر دیدار نمودند.

ششمین حراج تهران، ویژه هنرمعاصر که 120 نقاشى، مجسمه و عکس از 112هنرمند 
را به خریداران آثار هنرى پیشنهاد داد با فروش 118 اثر در مجموع به قیمت 12 میلیارد 

و 344 میلیون تومان پایان یافت.
به گزارش خبرآنالین، عصر جمعه سوم دى 1395، ششمین حراج تهران که به لطف آثار 
هنر معاصر و شمارى چشمگیر از کارهاى هنرمندان جوان و البته مدیوم عکس متفاوت تر 
از همیشــه مجموعه داران و خریداران آثار هنرى را به هتل اسپیناس پاالس کشاند، 
توانست در شبى باشکوه 35 نقاشى و مجسمه را باال تر از یکصد میلیون تومان به فروش 

رساند که براى بسیارى از این هنرمندان یک رکورد محسوب مى شود. 
این حراج به آثار هنر معاصر و گرایش هاى پست مدرن در هنر اختصاص داشته و کارهاى 
مدرنیستى همانند آثار سهراب سپهرى،  حسین کاظمى، محسن وزیرى مقدم، ابوالقاسم 

سعیدى، محمد احصایى و پرویز تناولى در آن ارائه نشده است. 
همچنین نتایج حراج ششم تهران را مى توان براى هنر مجسمه سازى ایران در گستره 
کلى هنر معاصــر و هنرمندانى که چهارمین و پنجمین دهه عمر خود را پشــت ســر 

مى گذرانند یک بهار و یک سکوى جهش ارزیابى کرد.
گران ترین اثر این دوره به فرهاد مشــیرى هنرمند 53 ســاله تعلق گرفت، اثر او با نام 
«شماره هاى سیاه روى سفید» که در سال 1381 خلق شده است 850 میلیون تومان 
چکش خورد. مجسمه معروف «نى لبک زن» زنده یاد بهمن محصص که 600 میلیون 
تومان چکش خورد دومین رکورد این شــب را از آن خویش کرد، این مجسمه کوچک 

برنزى تک نسخه اى در سال 1350 خلق شده است.
دو اثر به طور مشــترك جایگاه سومین رکورد ششــمین دوره حراج تهران را به دست 
آوردند: نقاشى «شکار سبز در ســبز» اثر رضا درخشانى هنرمند 64 ســاله و اثرى از 
مجموعه کوزه هاى فرهاد مشیرى با عنوان «بخواب گل شکستنى» که هر یک 500 

میلیون تومان چکش خوردند.
در زمان برپایى ششــمین حراج تهران چهره هاى شاخصى مانند احمد مسجدجامعى، 
ســیدمحمد بهشــتى، مرتضى کاظمى، على مرادخانى، هنرمندان، گالرى داران و.... 

حضور داشتند.

تحلیلگر اصولگرا مطرح کرد:

برآورد اصولگرایان از ریزش رأى روحانى واقعى نیست

رکورد خرید در شب حراجى تهرانسفرا در ایران چگونه محافظت مى شوند؟ 

چرا کارگردانان ایرانى در فرنگ فیلم مى سازند روحانى، پوتین و اردوغان 
اصغر فرهادى برنده جایزه اسکار در حال ساخت فیلمى به مالقات مى کنند

زبان اسپانیایى با حضور بازیگران مطرحى چون «پنه لوپه 
کروز» و «خاویر باردم» است.  

سایت «المانیتور» با انتشار گزارشى در این باره اشاره مى کند 
که این فیلم در مناطق روستایى ایبریا و با بازى  زوج هنرى 
ساخته مى شود که هر دو اسپانیایى زبان هستند. عنوان فیلم 
هنوز مشخص نشــده و دومین تولید فرهادى در خارج از 
ایران است. در سال 2013 میالدى  او فیلم «گذشته» را در 
فرانسه فیلمبردارى کرد. در آن فیلم «برنیس بجو» ستاره 
فرانســوى آرژانتینى بازى مى کرد که بعداً جایزه بهترین 
بازیگر را در جشنواره فیلم «کن» به دلیل ایفاى نقش اش 

از آن خود کرد. 
به گزارش آفتاب نیوز، این سایت در ادامه مى نویسد: «در 
ســال 2010 میالدى "ژولیت بینوش" بازیگر فرانسوى 
برنده جایزه براى ایفاى نقشــى در فیلم دیگرى ســاخته 
توسط یک کارگردان ایرانى بود. او به دلیل ایفاى نقش در 
"کپى برابر اصل" در ایتالیا به کارگردانى عباس کیارستمى 
که در جوالى ســال 2016 میالدى درگذشت و نخستین 
فیلم ساخته شــده او در خارج از ایران بود برنده جایزه شد. 
کیارستمى در ســال 2012 میالدى نیز فیلم «مثل یک 
عاشق» را در ژاپن ساخت. او هنگامى که در ِمى آن سال 

توســط یک خبرنگار ایرانى مورد این پرسش قرار گرفت 
که چرا در کشــور خود فیلم نمى سازد، پاســخ داد که اگر 
درخواست مجوز براى ســاخت فیلم در ایران را ارائه دهد 
نهادهاى مســئول به راحتى به او مجوز مى دهند اما هیچ 
تضمینى وجود دارد که این مجوز شش ماه پس از آن نیز 
معتبر باشد و یا در زمان آماده کردن فیلم، پایبندى اى به آن 
وجود داشته باشد. او گفت که نمى تواند به خود اجازه دهد 
که سرمایه سرمایه گذاران را به مخاطره اندازد. او گفت در 
نتیجه مادامى که مجوز معناى واقعى خود را نداشته باشد در 

ایران فیلم نخواهد ساخت.»
المانیتور در ادامه اشاره مى کند که یکى دیگر از محدودیت ها 
و موانع براى بازیگران زن در سینما ایران است و فرهادى 
اکنون مى تواند در خارج از ایــران راحت تر بازیگرانش را 
انتخاب کند که پنه لوپه کروز نیز در زمره آنهاســت. این 
سایت در ادامه اشاره مى کند که فرهادى در جریان کنفرانس 
مطبوعاتى براى فیلم «گذشته» در جشنواره فیلم کن در ِمى 
سال 2013 میالدى از تجربه کارى خود در محیطى آزاد در 
اروپا به مدت دو سال ســخن گفت. او اظهار داشت که در 
آنجا نیز آزادى کامل نداشته اما محدودیتى سنگین را حس 
نمى کرده است وبیشتر محدودیت ها مالى و فشارهاى وارده 

از سوى تهیه کننده بودند.
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رئیس مرکز توسعه پیشگیرى و درمان اعتیاد بهزیستى 
آخرین وضعیت بیمه درمانى معتادان را تشریح کرد.

مجید رضازاده اظهار داشت: بخشنامه سیاست هاى جدید 
مراکز اقامتى میان مدت و مراکز بازتوانى معتادان اواخر 
سال گذشته با امضاى رئیس سازمان بهزیستى کشور به 

تمام کمپ ها ابالغ شد.
رئیس مرکز توسعه پیشگیرى و درمان اعتیاد بهزیستى 
با تأکید بر لزوم رعایت مقررات جدید در کمپ هاى ترك 
اعتیاد خاطرنشــان کرد: کمپ هایى مجــاز به فعالیت 
خواهند بود که در یک فاصله زمانى مشخص تمام موارد 
اعالمى از سوى سازمان بهزیستى کشور را رعایت کرده 

و در صورتى که موردى رعایت نشود، منجر به تعطیلى 
کمپ خواهد شد.

وى با اشــاره به آخرین وضعیت بیمه درمانى معتادان، 
افزود: بحث بیمه درمانى معتادان از جمله مواردى است 
که از سوى مسئوالن سازمان بهزیستى کشور با جدیت 
پیگیرى مى شود و در تالش هستیم عالوه بر هزینه هاى 
دارویى معتادان در حال ترك، موارد غیر دارویى آنها را نیز 

تحت پوشش بیمه قرار  دهیم.
رئیس مرکز توسعه پیشــگیرى و درمان اعتیاد سازمان 
بهزیستى خاطرنشان کرد: تا پایان ســال جارى، بیمه 

معتادان اجرایى خواهد شد.

معاون تحقیقات و فناورى وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکى گفت:چون در ابتدا اطالعات کاملى 
نداشتیم که پارازیت ها سرطان زا هستند یا خیر، اظهارنظر 
نمى کردیم اما مطالعات اولیه اخیر نشانگر آن است که 
این امواج و پارازیت ها عوارض دارند و درابتال به سرطان 

مؤثرند.
رضا ملک زاده اظهار داشــت: عالوه بــر اینکه امواج و 
پارازیت ها ممکن اســت باعث ایجاد ســرطان شود،
مى تواند عوارض دیگرى هم براى سالمتى داشته باشد.
معاون وزیر بهداشت در ادامه افزود: عالوه بر پارازیت ها 
و امواج، گرد و غبارها و ریزگردهایى که از کشــور عراق 

مى آید، نیز از جمله عواملى است که در ابتال به سرطان 
نقش دارد.

ملک زاده با بیان اینکه سرطان ســینه شایع ترین نوع 
سرطان درایران است گفت: متأسفانه سن شروع سرطان 
سینه در ایران 18 سال زودتر از سن شیوع این بیمارى در 

کشورهاى غرب است.
وى افزود : اینکه گفته مى شــود سونامى سرطان به راه 
افتاده را تأیید نمى کنیم، متوسط ابتال به سرطان در کشور 
ما حتى از کشورهاى همســایه هم کمتر است، بنابراین 
سونامى سرطان پذیرفته شده نیست، سرطان در کشور 

ما با آهنگ کندى در حال افزایش است. 

امواج و پارازیت ها 
درابتال به سرطان مؤثرند

عملیاتى شدن بیمه معتادان 
تا پایان سال

کدام منطقه، طوالنى ترین 
شب یلدا را داشت؟

طوالنى بودن شب یلدا به  نظر کارشناسان در بسیارى 
از نقاط ایران از مرز یک دقیقه هم عبور نمى کند و تنها 
تحوالت جغرافیایى و فصلى چنین باورى را در ذهن 
مردم تداعى کرده که باید شاهد طوالنى ترین شب 
سال در همه نقاط باشیم. اما این طوالنى شدن شب 
یلدا و قیاس آن در برخى نقاط ایران جالب توجه خواهد 
بود چراکه این اختالف زمانى شب تا صبح نخستین 
روز زمستان در بعضى شهرهاى ایران از یک ساعت 

هم عبور کرده است.
به عنوان مثال شــب یلدا در شــهر ماکو اســتان 
آذربایجان غربى از ســایر نقاط ایران طوالنى تر بود 
به طورى که اختالف ساعت این منطقه با شهر چابهار 
به یک ساعت و 10 دقیقه رسید. یعنى مردم ماکو یک 
ساعت و 10 دقیقه بیشــتر از مردم چابهار و یا سایر 
هموطنان شب را گذراندند و این اتفاق فقط به علت 
پهناورى ایران زمین و اختــالف عرض جغرافیایى 

بوده است.

کلیساها مرمت مى شوند
معاون میراث فرهنگى، ســازمان میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى با اشاره به مرمت مسجد 
کبود و کلیساهاى ارامنه در ایران از انجام پروژه هاى 
مشــترك در حوزه میراث ناملموس بیــن ایران و 

ارمنستان خبر داد.
محمدحســن طالبیان دربــاره یادداشــت تفاهم 
همکارى بین موزه اى که به امضاى رئیس ســازمان 
میراث فرهنگــى، صنایع دســتى و گردشــگرى و 
وزیر فرهنگ ارمنستان رســید تأکید کرد: پیرو این 
تفاهمنامه که بر گسترش همکارى هاى بین موزه اى، 
تأکید دارد بحث مرمت آثار تاریخى دنبال مى شود و 
قرار است این دو کشــور در زمینه مرمت کلیساهاى 
ارامنه در ایران و آثــار و بناهاى تاریخــى ایران در 

ارمنستان با هم همکارى داشته باشند.

یک کشتى پر از قاچاق
سخنگوى ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره 
به کشــف حدود7/5میلیارد تومان کاالى قاچاق از 
یک کشتى در استان بوشهر در تشریح جزئیات این 
خبر اظهار داشت: به دنبال تالش هاى انجام شده در 
راستاى مبارزه با قاچاق کاال، یک کشتى در بندر دّیر 
در استان بوشهر شناسایى و در بازرسى انجام گرفته 
از آن، حدود7/5میلیارد تومــان کاالى قاچاق از آن 

کشف و ضبط شد.
قاسم خورشیدى افزود: در بازرسى هاى به عمل آمده 
از محموله این کشتى، بیش از 38 میلیون و 300 هزار 
قرص نیــروزا، 608 ُتن پودر نیــروزا و1/8 ُتن چاى 

قاچاق کشف شد.
وى ادامه داد: همچنین شش هزار و593 دستگاه تلفن 
همراه قاچاق، چندهزار قطعه فلش ممورى، نزدیک به 
ده هزار قطعه لوازم جانبى گوشى تلفن همراه و چندین 

دستگاه تبلت نیز از این کشتى کشف و ضبط شد.

6 میلیون ایرانى دندان ندارند
دبیر علمى یازدهمین کنگره علمى ســالیانه انجمن 
دندانپزشکان عمومى ایران، معتقد است که در حدود 
پنج تا شش میلیون نفر در کشــور دچار بى دندانى 

کامل هستند.
دکتر پارسا رزم پا گفت: براى جایگزینى بى دندانى در 
افراد، نیاز به پروتزهاى متعارف یا متکى بر ایمپلنت 

است. 
وى با عنوان این مطلب که سالمت انسان مرتبط با 
نحوه غذا خوردن است، گفت: فرد بى دندان امکان 

اینکه غذاى سالم بخورد، ندارد.
وى با اشــاره به اینکه در کشــورهاى پیشرفته دنیا 
نیز حداکثر 10 درصد افراد بى دنــدان مى توانند از 
پروتزهاى متکى به ایمپلنت استفاده کنند، افزود: با 
توجه به باال بودن هزینه هــا، جایگزین هاى خاص 

براى این قبیل افراد کاربرد دارد.
رزم پا با تأکید بر اینکه افرادى که دچار پوســیدگى 
وسیع دندان ها هســتند مى بایست هر شش ماه به 
دندانپزشــک مراجعه نمایند، گفت: افــرادى که از 
ایمپلنت استفاده مى کنند، باید تا پنج  سال هر سال 

براى انجام رادیوگرافى دندان ها اقدام کنند.

چرك نویس

دبیر شوراى سیاســتگذارى انجمن جامعه ایمن گفت: 
ساالنه حدود هزار نفر در سطح کشور به علت مسمومیت 

با گاز منواکسیدکربن جان خود را از دست مى دهند.
على شــمس در همایش بررســى علل و راهکارهاى 
پیشگیرى از مســمومیت و مرگ هاى خاموش ناشى 
از منواکسیدکربن در مشهد افزود: قربانیان مسمومیت 
با گاز منواکســیدکربن در ایران مانند کوه یخى شناور 
در یک اقیانوس به شمار مى روند که بخش کمى از آن 

قابل رؤیت است. 
وى ادامه داد: عالوه بر مرگ و میرها ساالنه افراد زیادى 
در کشور بر اثر مسمومیت با گاز منواکسید کربن مصدوم 
و معلول مى شوند و عوارض این گاز سمى در بدن آنها تا 

سالیان سال باقى مى ماند. 
دبیر شوراى سیاســتگذارى انجمن جامعه ایمن گفت: 
احتراق ناقــص بخارى، شــومینه، کباب پــز و چراغ 
خوراك پزى همچنین بســتن تمام درها و پنجره ها و 
جلوگیرى از تبادل اکسیژن و هواى آزاد مسمومیت با گاز 

منواکسید کربن را به دنبال دارد. 
وى افزود: اگر وسایل گرمایشى مشکلى نداشته باشند اما 
تهویه هوا در یک مکان مناسب نباشد نیز فرد در معرض 

استنشاق گاز منواکسید کربن قرار مى گیرد که به مرور 
زمان روى بینایى، شــنوایى و گفتار او تأثیر گذاشته و در 

درازمدت آلزایمر را ایجاد مى کند. 
شــمس ادامه داد: احســاس ســرماخوردگى و سردرد 
دو هشــدار مهم پیرامــون احتمال مســمومیت با گاز 
منواکســیدکربن در فرد قرار گرفته در فضاى بسته مى 
باشد. عالئم اولیه مسمومیت با گاز منواکسیدکربن شبیه 
آنفلوآنزاى خفیف است که مهمترین آنها سردرد، تهوع و 

احساس سرماست. 
وى گفت: شــهروندان باید بدانند که اگر بــا فرد دچار 
گازگرفتگى روبه رو مى شــوند ابتدا باید او را به فضاى 
آزاد منتقل کرده و سپس با اورژانس و آتش نشانى براى 

امدادرسانى تماس بگیرند. 
دبیر شوراى سیاستگذارى انجمن جامعه ایمن در ادامه 
افزود: شومینه طى ســال هاى اخیر در مبحث مقررات 
ساختمان به دلیل شرایط غیراســتاندارد استفاده از آن 
در ایران ممنوع شده است. شــومینه عالوه بر پرت 75 
درصدى در گرمایش، خروجى منواکسید کربن آن تنها 
35 درصد است. همچنین 75 درصد از گاز منواکسیدکربن 
خروجى از طریق شومینه در فضاى اتاق پراکنده مى شود.  

معاون وزیر بهداشت، اظهارات مبنى بر واردات دو برابرى 
روغن پالم به کشور را تکذیب کرد و گفت: میزان واردات 

پالم در سال 95 نسبت به سال 94 فراتر نرفته است.
رسول دیناروند در گفتگو با ایسنا، در پاسخ به برخى اخبار 
درباره افزایش دو برابرى واردات روغن پالم به کشــور، 
اظهار داشت: واردات روغن پالم دوبرابر نشده و میزان آن 

در سال 95 نسبت به  سال 94 فراتر نرفته است.
وى ادامه داد: گاهى اوقات آمار واردات یک ماه، با واردات 
مدت مشابه در سال قبل مقایســه مى شود و مى گویند 
میزان واردات دو برابر شــده است؛ در حالى که ما آمار 
ســالیانه را در نظر مى گیریم. تا امروز میزان واردات 
روغن پالم برابر با ســال گذشته اســت. میزان مجاز 

مصرف روغن پالم در کشور، نباید از 30درصد نیاز باالتر 
برود و به همین میزان نیز در حال استفاده است.

به گزارش ایســنا، چندى پیش، محمدحسین رستگار 
رئیس پژوهشگاه سازمان غذا و دارو درباره موارد مجاز 
مصرف روغن پالم اظهار داشت: وزارت بهداشت در زمینه 
قاعده مند کردن مصرف روغن پالم، همت کرد. به طورى 
که اکنون مصرف پالم باید قاعده  خودش را داشته باشد، 
نه اینکه چون ارزان است، آن را در هر فرآورده اى اضافه 
کنیم. نمى شود که مردم در هر فرآورده اى اعم از لبنى، 

روغن سرخ کردنى و... پالم بخورند و این رژیم تغذیه اى 
غلط اســت. بنابراین ما در جهت بهبود و درست کردن 

تغذیه مردم گام برداشتیم.

رســتگار در همین راســتا ادامه داد: البتــه در روغن 
ســرخ کردنى چــه بخواهیم چــه نخواهیــم مصرف 
پالم غیرمنطقى نیســت، چون روغنى که اســیدچرب 

اشباع نداشــته باشــد، در حرارت هاى باال مى شکند و 
رادیکال هاى آزاد آن براى بدن مضر هســتند. بنابراین 
بایــد در آن یک روغــن مقاوم وجود داشــته باشــد 
و پالم همان روغن مقاوم اســت. بر همین اســاس در 
روغن هــاى ســرخ کردنى معمــوًال از پالم اســتفاده 
مى کنند چراکه اگر نباشــد، در زمان سرخ کردن شدید، 
روغن مى شــکند و ایــن موضوع صدبرابــر پالم مضر

 اســت. البته میزان اســتفاده از آن در ایــن فرآورده ها 
هــم بــر اســاس فرموالســیون آنهــا مشــخص 
اســت. بنابرایــن برخــى روغن هاى ســرخ کردنى 
پالــم را دارند امــا در کل پالم ســم نیســت، بلکه 
روغنى اســت مانند همــه روغن هــا. در عین حال 
باید توجه کرد کــه مصرف بى رویــه آن براى قلب و 
عروق مناســب نیســت و بایــد مصرفــش منطقى

 باشد.
وى با بیــان اینکه از طرفــى وزارت بهداشــت با این 
تالشــش در زمینه پالم، مصرفش را به سمت منطقى  
شــدن پیش برد، گفت: بر همین اســاس اکنون اجازه 
اســتفاده از آن را در لبنیات به هیچ عنــوان نمى دهیم 
و اگر کســى از پالم در لبنیــات اســتفاده کند، تخلف 

کرده است.

مدیرکل مقابله بــا قاچاق کاال و ارز ســازمان تعزیرات 
حکومتى گفــت: واردات لــوازم آرایشى بهداشــتى به 
صورت قاچاق، حدود 240 درصد ســود دارد. متأسفانه 
این سود باال و تنوع محصوالت، باعث رشد مصرف لوازم 

آرایشى بهداشتى قاچاق در کشور شده است.
عبدالمجید اجتهادى در تشــریح اجراى طرح نظارت بر 
آرایشــگاه ها که از هفته گذشــته آغاز شده است گفت: 
کارهاى عجیب و مداخالت در امور پزشکى که توسط 
برخى آرایشگاه ها صورت مى گرفت باعث شد تعزیرات 
حکومتى به همراه نیروى انتظامى و سازمان غذاودارو، 

طرحى را براى نظارت بر آرایشگاه ها اجرایى کند.
وى با بیان اینکه عمده لوازم آرایشى که در آرایشگاه هاى 
غیرمجاز استفاده مى شــود قاچاق اســت گفت: تمام 
آرایشگاه ها اعم از مجاز و غیرمجاز مشمول اجراى این 
طرح هســتند، البته وقوع تخلف در آرایشگاه هاى مجاز 
قطعًا کمتر اســت. توصیه ما به بانوان نیز این است که 
فقط به آرایشگاه هاى داراى جواز مربوطه مراجعه کنند. 
برخى آرایشگاه ها از مواد آرایشــى کامًال غیراستاندارد 

استفاده مى کنند.

اجتهادى دربــاره اینکه آیــا لزومًا کاالیــى که قاچاق 
اســت، غیراســتاندارد هم اســت تصریح کرد: درباره 
کاالهاى ســالمت که لوازم آرایشى بهداشــتى یکى از 
زیرمجموعه هاى آن است، یکى از دالیل اساسى ورود 
آنها به صورت قاچاق، عدم رعایت سالمت است. ما اینجا 
کارى به وجوهى که باید به دولت پرداخت شود و نمى شود 
نداریم زیرا بحث اصلى این است که این کاالها نمى توانند 
از راه قانونى از نظارت هاى بهداشتى و استاندارد عبور کنند 

و به همین دلیل به صورت قاچاق وارد مى شوند.
مدیرکل مقابله بــا قاچاق کاال و ارز ســازمان تعزیرات 
حکومتى ادامه داد: به همین دلیل است که واردات لوازم 
آرایشى بهداشــتى به صورت قاچاق، حدود 240 درصد 
سود دارد. متأسفانه این ســود باال و تنوع محصوالت، 
باعث رشــد مصرف لوازم آرایشى بهداشــتى قاچاق در 

کشور شده است.
وى گفت: برخــى مى گویند ایــران در خاورمیانه رتبه 
اول مصرف این محصوالت را دارد اما وزارت بهداشت 
مى گوید ایران بعد از عربستان در رتبه دوم است؛ به هر 
حال در هر رتبه اى که باشیم بین 50 تا 55 درصد لوازم 

آرایشى مصرفى در کشور قاچاق است.
اجتهادى درباره اینکه با آرایشــگاه هاى خانگى چگونه 
برخورد مى شود اظهار داشت: اجراى این بخش از طرح،  
روند خاص خــودش را دارد؛ بعد از اینکه تحقیقات الزم 
انجام شــد، اجراى آن نیاز به دســتور قضائى دارد که با 
رعایت مراتب قانونى و لحاظ حقوق افــراد اقدام الزم 

انجام مى شود.
وى گفت: طبق تحقیقاتى که انجام شده است، بسیارى 
از امورى که باید پزشکان در مطب یا بیمارستان با حضور 
متخصص بیهوشــى انجام دهند، در آرایشگاه ها انجام 

مى شود.
مدیرکل مقابله بــا قاچاق کاال و ارز ســازمان تعزیرات 
حکومتى تأکیــد کرد: این طرح مــواردى مانند دخالت 
در امور پزشــکى، تتــو، خالکوبــى و مــواردى از این 
دســت را شــامل مى شــود و در مواردى که نیاز باشد، 
ســازمان غذاودارو، نیــروى انتظامى و دادســتانى نیز 
ورود خواهند کرد. تأکید ما به شــهروندان این اســت 
که جایى که مطمئن نیســتند از لوازم آرایشى استفاده

 نکند.

المانیتور نوشت: گرفتن عکس یادگارى با افراد مشهور 
در ایران بسیار رایج است. براى طرفداران عکس سلفى، 
تفاوتى نمى کند با چه کسى عکس مى گیرند. هنرمندان، 
ورزشکاران، بازیگران و یا حتى سیاستمداران، کسانى 
که یک نام بــزرگ دارند و در فضاى عمومى مشــهور 
هستند. براى کسانى که در انتظار شکار لحظه ها براى 
سلفى هســتند، تنها چیزى که مهم است این است که 
با کســى که معروف اســت عکس بگیرند. ابعاد ماجرا 
به حدى رســیده اســت که حتى افراد مشهور در طول 
مراسم تشــییع جنازه نیز مورد هجوم هواداران سلفى 

قرار مى گیرند.
به گزارش انتخاب، این رسانه در ادامه آورده است برخى 
از چهره هاى مشــهور از طریق صفحات رســانه هاى 
اجتماعى خود، از هوادارانشــان درخواست مى کنند که 
دستکم در طول مراسم تشــییع جنازه از سلفى گرفتن 
خوددارى کنند. یکى از آخریــن نمونه هاى این کار در 
تشییع جنازه کارگردان  برجسته ایرانى عباس کیارستمى 
رخ داد. پیش از مراســم بارها از مردم درخواست شده 
بود که در طول مراســم از عکس گرفتن با بازیگران و 
چهره هاى مشهور خوددارى کنند اما در نهایت باز هم 

عده زیادى بر سر چهره هاى محبوبشان ریختند و عکس 
یادگارى گرفتند.

روند ســلفى گرفتن به مردم عادى ایران و طرفداران 
سینما محدود نمى شود. منصور پورحیدرى مربى فوتبال 
و بازیکن پیشکسوت سابق پس از چندین ماه بیمارى به 
علت سرطان در نوامبر سال جارى درگذشت. در زمانى 
که وى در بیمارستان بسترى بود، بسیارى از چهره هاى 
مشــهور براى عیادت پورحیدرى به دیدن وى آمدند، 
از جمله عباس جدیدى، که یک مدال نقره در کشــتى 
آزاد در بازى هاى المپیک تابســتانى 1996 در آتالنتا 
به دست آورده است. جدیدى درحالى که پورحیدرى در 
تخت بیمارستان خوابیده بود و در وضعیت مناسبى قرار 

نداشت، با وى عکس یادگارى گرفت.
این عکس عباس جدیدى ایســتاده در کنار بدن نیمه 
جان پورحیدرى که مســتقیمًا به دوربین خیره شــده 
است در رسانه هاى اجتماعى ایران بازتاب گسترده اى 
داشت. در میان اعتراض ها، تصاویر فتوشاپ از عباس 
جدیدى شروع به گسترش در شبکه هاى اجتماعى کرد 
که این کشتى گیر سابق را ایســتاده در کنار برج هاى 
دوقلو در میان حمالت 11 ســپتامبر 2001 یا در کنار 

بدن «ارنستو چگوارا» انقالبى مارکسیست آرژانتینى و 
در کنار «سقراط» فیلســوف یونانى در هنگام نوشیدن 
جام شوکران نشــان مى داد. پس از مرگ پورحیدرى 
است، باشــگاه فوتبال اســتقالل، با صدور بیانیه اى از 
مردم خواست تا از سلفى گرفتن در مراسم تشییع جنازه 
او در ورزشگاه آزادى تهران خوددارى کنند. با این حال، 
وقتى مراسم تمام شد، ســلفى گرفتن مردم با بازیکنان 

فوتبال آغاز شد.
لیال عاشــورى جامعه شناس و استاد دانشــگاه آزاد، به 
المانیتور گفت، به طور کلى، تمایل مردم ایران به آشنایى 
با افراد مشــهور و زندگى آنها تبدیل به یک روند شده 
است. گرایش مردم به عکس گرفتن با افراد مشهور نیز 
چیز جدیدى نیســت اما امروزه با گسترش فناورى، این 
کار آسان تر شده است. بنابراین، من فکر مى کنم دلیل 
مورد توجه قرار گرفتن این پدیده در حال حاضر نسبت به 

گذشته این است که گسترش شبکه هاى اجتماعى، ابزار 
ارتباطى و گوشــى هاى هوشمند و عکسبردارى سریع، 
امکان بیشتر دیده شدن این پدیده را فراهم کرده است. 
در واقع، خود عکاسى در ایران چیز جدیدى نیست و قطعًا 

به مرگ پورحیدرى یا کیارستمى محدود نمى شود.
یک نمونه از این اتفاق در 14 نوامبر 2014، دیده شــد. 
در مراسم درگذشت موســیقیدان ایرانى و خواننده پاپ 
مرتضى پاشایى که در ســن جوانى به علت سرطان در 
بیمارســتان درگذشــت. در زمان بیمارى او، مردم و به 
خصوص طرفداران جوانش، به ســلفى گرفتن از خود 
در بیمارستانى که پاشــایى در آن تحت درمان بود مى 
پرداختند و آنها را در رســانه هاى اجتماعــى همراه با 
شــایعاتى در مورد وى منتشــر مى کردند. این اتفاقات 
خانــواده این خواننــده را مجبور کرد تــا از هوادارانش 

درخواست کنند این روند را متوقف کنند.

امیرحســین معبودى روانشــناس، در گفتگو با المانیتور 
اظهار داشت: بسیارى از افرادى که با افراد مشهور سلفى 
مى گیرند حتى از این کار لذت نمى برند و گاهى حتى این 
افراد را نمى شناسند. این بدان معنى است که اغلب، مردم 
سوار موج هایى هستند که به طور ناگهانى ایجاد مى شود و 
صرفاً براى رقابت با دیگران سوار بر این موج ها مى شوند.

ایرانیان به طور فزاینده اى در رسانه هاى اجتماعى فعال 
هستند. رئیس مرکز رســانه هاى دیجیتال ایران اعالم 
کرده اســت که هر ایرانى به طور میانگین بین پنج تا 9 
ساعت در روز در این شبکه ها به سر مى برد. معبودى به 
المانیتور گفت: وقتى شما با جامعه اى مواجه هستید که 
یک سوم از روز را در شــبکه هاى مجازى حضور دارند، 
ناگزیر باید محتوایى براى آن نیز به  وجود بیاورند. بنابراین 
سلفى گرفتن هاى گاه و بیگاه چندان تعجب برانگیز به 

نظر نمى رسد.

روایت یک رسانه غربى از چرایى عالقه ایرانیان به 
سلفى گرفتن با چهره هاى مشهور

سوار موج سلفى !

 55 درصد لوازم آرایشى کشور قاچاق است
واردات لوازم آرایشى بهداشتى به صورت قاچاق، حدود 240 درصد سود دارد

ابعاد جدید مرگ خاموش در ایران

منواکسیدکربن هر سال 1000 نفر را مى کشد

افزایش واردات «پالم» رد شد
معاون اجرایى ستاد بازسازى عتبات عالیات کربال با بیان 
اینکه طرح تعویض ضریح امام حسین(ع) یکى از مهمترین 
کارهایى بود که انجام شــد، گفت: این ضریح زیباکه به 
دست توانمند هنرمندان ساخته و نصب شده است تا 300 

سال عمر خواهد کرد و تغییرى در آن پدید نمى آید.
حمید نیکدل اظهار داشت: تمام آیینه کارى داخلى حرم 
امام حسین (ع) جمع آورى شده و مجدداً با طراحى جدید 
نصب شده است؛ همچنین تمام آیینه کارى ها و سنگ هاى 
نصب شده در حرم مربوط به 55 سال قبل بود که در آن 
زمان هم ایرانى ها این کار را انجام داده بودند و طى سال 
هاى اخیر هم این کار را ستاد بازسازى عتبات با همراهى 

تولیت انجام داده است.
معاون اجرایى ستاد بازسازى عتبات عالیات کربال درباره 
ضریح مطهر امام حســین(ع) که در سال هاى گذشته 
ساخته و نصب شده اســت، تصریح کرد: ضریح مطهر 
و پنجره هاى آن و کارهاى طال و نقــره کارى به همراه 
ســاخت 11 درب طال در ایران صورت گرفته و در حرم 
مطهر نصب شده که ستاد بازسازى عتبات عالیات هم در 

انتقال و نصب آن اقدامات الزم را انجام داده است.
نیکدل اظهار داشت: ضریح مطهر حرم سید الشهدا(ع) 
توسط کارشناسان خبره ساخته شد که هزینه هاى مالى آن 
توسط نذورات مردمى تأمین و ظرف مدت 45 روز نصب 
شد؛ ضریح سابق حرم مطهر سید الشهدا(ع) هم به موزه 

حرم انتقال داده شده است.
نیکدل عنوان کرد: ضریح فعلى حرم سید الشهدا(ع) 120 
کیلو طال دارد که این مقدار آبکارى شده است؛ مس هاى 
ضریح مطهر حرم امام حسین(ع) که داراى نقوش زیادى 
است به ضخامت میکرون طالکارى شده است به طورى 
که آنجایى که دست به ضریح مى رسد داراى ضخامت 20 
میکرون طال و نقاط دیگر داراى طالیى با ضخامت 10 

میکرون است.
وى افزود: ضریح مطهر حضرت امام حســین(ع) براى 
یک دوره 300 ساله پیش بینى شده و عمر آن تا سه قرن 

خواهد بود.
وى تصریح کرد: گنبد جدید امام حســین(ع) در کرمان 
ساخته مى شود و شعاع آن دو متر اضافه تر خواهد بود؛ قطر 
گنبد نیز چهار متر است و ارتفاع گنبد بدین ترتیب7/5 متر 

اضافه تر خواهد شد.
معاون اجرایى ستاد بازسازى عتبات عالیات کربال عنوان 
کرد: بعد از ترفیع گنبد جدید که ساخت و نصب آن شش 
ماه زمان مى طلبد تمامى فعالیت ها تبراعى خواهد بود و 

همه هزینه ها را خیرین اهدا کرده اند.
نیکدل گفت: وزن گنبد جدید در حدود 200 تن اســت و 
این گنبد روى دو گنبد قدیمى حرم مطهر امام حسین(ع) 
قرار مى گیرد که با این اوصاف وزن تمامى گنبدها در کل 

1400 تن خواهد شد.

عمرضریح امام حسین (ع) 300 سال است
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نقد  کتاب «ارامنه جلفاي نو 
در عصر صفوي»  

از سوى مرکز اصفهان شناسى و خانه ملل، جلسه نقد 
و بررسـی کتاب «ارامنه جلفاي نو در عصر صفوي»، 
با حضور محسن جعفرى مذهب، على اکبر جعفرى، 
نزهـت احمدى و همچنیـن مؤلف این کتاب شـکوه 

السادات اعرابى هاشمى برگزار مى شود.
عالقه مندان براى شرکت در این جلسه مى توانند 11 
دى ماه سـاعت 14 تا 16 به مرکز اصفهان شناسى و 
خانه ملل واقع در خیابان اسـتاندارى روبه روى موزه 

هنرهاى تزئینى مراجعه نمایند.

طبخ 45 دیگ آش نذرى
در گلشهر

رئیس شوراى اسالمى گلشهر گفت: آیین سنتى آش 
هلیم نذرى در گلشهر با طبخ 45 دیگ آش برگزار شد.

شمس ا...  فیاضى اظهار داشت: آیین سنتى طبخ آش 
هلیم نذرى با عنوان «آش هلیم حسینیه قدیم» ریشه 
در فرهنگ، آداب، رسـوم و اعتقادات دینى مردم این 

شهر دارد. 
وى با بیان اینکه این رسـم نیک قدمتى بیش از 200 
سال دارد، گفت:طبخ آش هلیم نذرى هرساله در اولین 
جمعه دى ماه در حسینیه قدیم این شهر تکرارمى شود.

فیاضى با بیان اینکه امسال 45 دیگ آش هلیم طبخ 
و توزیـع شـد،افزود: در پخت آش هلیـم، 1200کیلو 
بلغور گنـدم، حـدود 400 کیلـو گوشـت و 450 کیلو 

حبوبات(نخود و لوبیا) مصرف شده است.
وى گفت: بسیارى از مردم این شهر در امر طبخ هلیم 
مشـارکت داشـته اند، به صورتى که هر سـال از یک 
ماه قبل گنـدم و حبوبات و نذورات خـود را به این امر 

اختصاص مى دهند.

شهردار بهارستان برکنار شد
مهدى فاتحى شـهردار بهارسـتان با مصوبه شوراى 

اسالمى این شهر برکنار شد.
بر اساس اعالم جهانگیر هاشمى، عضو شوراى شهر 
بهارستان تصمیم کلى در مورد شهردار گرفته و نهایى 
شد و مهدى فاتحى شـهردار بهارستان از سمت خود 

برکنار شد.
وى دربـاره آخریـن تصمیم گیـرى دربـاره شـهردار 
بهارستان بیان داشت: با وجود رأى اکثریت شورا براى 
عزل شهردار، شـهردار بهارسـتان عزل و سرپرست 

جدید به مراجع مربوط معرفى شد.
این عضو شوراى اسالمى شهر بهارستان با بیان اینکه 
تمام موارد انجام گرفته در جلسه شورا طبق قوانین و 
ابالغیه هاى قانونى انجام شده اسـت، گفت: با توجه 
به نامه دادگسترى که طبق آن به شهردار بهارستان 
یکسال منع اشـتغال داده شده اسـت. در این مصوبه 
فرزین زالـى به عنوان سرپرسـت موقت شـهردارى 

بهارستان براى طى مراحل قانونى معرفى شد. 

پل غدیر  تا پایان سال 
تکمیل مى شود

رئیس اداره نظارت بر سـاخت راه هاى اصلى و فرعى 
اصفهان گفت: تاکنون 33 میلیارد ریال جهت احداث پل 
غدیر هزینه شده که تکمیل آن به 20میلیارد ریال اعتبار 
نیاز دارد و در صورت تأمین اعتبار الزم این پروژه تا پایان 

سال جارى به بهره بردارى خواهد رسید.
بهـزاد شاهسـوندى با بیـان اینکه پـل غدیر بـر روى 
رودخانـه زاینـده رود به طـول 250 متـر با اسـتفاده از 
تکنولوژى پس تنیدگى در ساخت، در حال احداث است 
به مشخصات فنى احداث پل غدیر بر روى زاینده رود 
و در محور زرین شـهر – شهرکرد اشـاره کرد و اظهار 
داشت: پل غدیر در راسـتاى احداث و تکمیل باند دوم 
زرین شـهر – شـهرکرد به عنوان یکى از پـروژه هاى 
خاص این اداره کل و با سازه بسیار پیچیده اى در حال 

انجام است.
وى افزود: این پل با هشـت دهانه 30 مترى، 250 متر 
طول دارد و داراى 27 شـمع اسـت که این شـمع ها با 
حفارى در بستر رودخانه ایجاد شـده اند. شاهسوندى 
بیان داشت: سرتاسر این پل به صورت گیردار است و از 
حالت مفصلى خارج شده و با نصب واجراى کامل شمع 
وستون ها تقریباً عملیات سازه اى پل به اتمام مى رسد.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجى استاندارى اصفهان 
گفت: اســتان اصفهان پذیراى حــدود 170 هزار تبعه 

خارجى مقیم داراى مدارك قانونى است.
مهدى سلیمانى اظهار داشت: بیشــتر اتباع خارجى در 
استان اصفهان از کشور افغانســتان و پس از آن از عراق 

هستند. 
وى با بیان اینکــه اصفهان از نظر تعــداد اتباع خارجى، 
سومین استان در کشور بعد از اســتان تهران و خراسان 
رضوى است، افزود: از بین این اتباع، 120 هزار نفر داراى 
کارت موقت اقامت و حدود 50 هزار نفر داراى گذرنامه و 

ویزاى معتبر هستند. 

وى خاطرنشــان کرد: در حدود 25 درصد اتباع خارجى 
ساکن در استان اصفهان که سن آنها بین 18 تا 60 سال 
است داراى کارت اشتغال هستند. مدیر کل امور اتباع و 
مهاجرین خارجى استاندارى اصفهان اظهار داشت: انواع 
خدمات بهداشتى، درمانى و آموزشى به اتباع خارجى در 

استان اصفهان ارائه مى شود. 
ســلیمانى افزود: بیش از 18 هــزار و 500 تبعه خارجى 
ساکن در اســتان داراى دفترچه بیمه سالمت هستند و 
مى توانند از خدمات بهداشتى و درمانى در مراکز دولتى 
بهره مند شــوند. وى گفت: حدود 50 هزار دانش آموز از 
اتباع خارجى در مدارس استان اصفهان تحصیل مى کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با تأکید بر اینکه 
براى رضایتمندى مردم، ارائــه خدمات با کیفیت اصل 
نخست است، گفت: ساالنه شــرکت گاز هزینه زیادى 
براى نشت یابى خطوط گاز و رفع نشت در سطح استان 

متحمل مى شود.
مصطفى علوى، با بیان اینکه ناظرین نظام مهندســى 
همواره در اجراى لوله کشــى داخلى هم از نظر رعایت 
استانداردها  و هم از نظر زیبایى و رنگ آمیزى و کیفیت 
اجرا ى کار دقت و توجه کنند، اظهار داشت: بازدید ادوارى 
از لوله کشى داخلى بر اساس ضوابط الزامى است و باید به 

تدریج در سطح استان اجرایى شود.

وى تصریح کرد: ساالنه شرکت گاز هزینه زیادى براى 
نشــت یابى خطوط گاز و رفع نشت در ســطح  استان 
متحمل مى شود که بســیارى از این نشت ها با رعایت 
حریم توســط دســتگاه هاى ذیربط و نظارت دقیق تر 

مى تواند حذف شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، درباره واگذارى 
نظارت شبکه هاى 2 تا 60  پوند صنایع به سازمان نظام 
مهندسى، اظهار داشت: باید برنامه ریزى دقیقى در این 
باره انجام شود؛ ابتدا براى ناظرین دوره آموزشى و  آزمون 
برگزار و پس از تأیید نهایى، این بخش به نظام مهندسى 

واگذار شود.

170 هزار تبعه خارجى 
دراستان اصفهان اقامت دارند

تحمیل هزینه هاى باال براى 
رفع نشت خطوط گاز

«خراب کنید.» مردان بیــل و کلنگ ها را باال مى  آورند. 
«خراب نکنید.» مردان بیل و کلنگ ها را پایین مى آورند. 
پیرمرد ریزنقش، کالهش را  مى کشد تا بیخ گوش هایش، 
چهره به چهره مى شود با مرد جوان تر: «صد بار گفتم تو 
کار من دخالت نکن. در این طویله باید بلندتر شــود.» 
مرد جوان تر با تحکم مى گوید: «میراث فرهنگى اجازه 
نمى دهد، من چه کاره ام؟» اینجا روستاى ابیانه است و 
گوش روستاییان پر اســت از این فریادها. اختالف نظر 
میان بافت هاى تاریخى و مســئوالن میراث فرهنگى 
زخمى قدیمى  است. درست از آن روزى که پاى کاشفان 
به این روستا باز شد و دیدند چه بى نظیر است این روستا با 
خانه هاى سرخ نشسته بر دامنه  کوه کرکس و آن را ثبت 

ملى کردند، مشکالت آغاز شد.
روستایى که همیشــه دغدغه حفظ معمارى اش بر سر 
زبان ها بــوده و بحث  گردشــگرى اش چالش برانگیز. 
هرچند دیگر خیلى از این بحث ها، زخمى چرکین شده، 
اما حاال ابیانه با چالشــى جدید رو به رواست: بازگشت 

پست مدرن ها.
مدرسه  ابیانه چهار دانش آموز بیشــتر ندارد؛ سه پسر و 
یک دختر. اگر این دانش آموزان بخواهند درسشــان را 
ادامه بدهند، چاره اى ندارند، جز اینکه از روســتا بروند. 
سال هاســت که مردان و زنان جوان بــراى تحصیل 
خود و فرزندانش تــرك دیار کرده و مقیم شــهرهاى 
بزرگ شــده اند. ابیانه اى هــا معروفند بــه اینکه افراد 
تحصیل کــرده  اى هســتند و داراى ســمت هاى مهم 

مدیریتى در کشور. 
دیرى  است اما خانه هاى ســرخ ابیانه مانده اند با اعتبار 
پیرزن هاى چارقد گلــى و پیرمردهــاى کاله نمدى. 
مى گویند که ابیانه، بزرگ ترین خانه ســالمندان جهان 
است. پربیراه نمى گویند، مدت هاست، هر که سفر مى کند 
به این دیار، از زنان و مردان پیرى یاد مى کند که جلوى 
خانه هاى کاهِگلى با درهاى چند صدســاله رو به آفتاب 
نشسته   و روزگار سپرى شده شــان را با مسافران مرور 

مى کنند و لواشک و آلو و چارقد و ... به آنها مى فروشند.
حاال زنگ هاى هشــدار به صدا درآمده و بســیارى از 
پژوهشگران نگران هستند که اگر این نسل از مردمان 
ابیانــه از میان مــا بروند، چه بر ســر روســتا مى آید؟ 
هرچندگویى پنهان از آنچه پیداســت، جریان دیگرى 
برقرار اســت. بســیارى از ابیانه اى ها که پیش تر ترك 
خانه و کاشانه کرده اند حاال مى خواهند بار دیگر به زادگاه 
خود ســفر کنند و حتى اگر موقت هم شده، چند ماهى 

آنجا بمانند.
ماندن آنها به فال نیک اســت اما «مسئله این است که 
بسیارى از این ابیانه اى ها با زندگى شهرى خو کرده اند، 

دلشان مى خواهد با حرکتى پست مدرن به زادگاهشان 
برگردند اما همان امکانات مدرن شهرى را مى خواهند. 
این باعث مشکالت بسیارى شده. تعداد زیادى به پایگاه 
میراث فرهنگى مراجعه مى کنند تا مجوز بگیرند و خانه 
پدرشان را با مصالح جدید بازســازى یا خانه اى تازه در 
زمین هاى تحت تملکشان بســازند. برخورد با این افراد 

آسان نیست.»
احمد نجیبــى اینهــا را مى گوید. او سرپرســت پایگاه 
میراث فرهنگى ابیانه  اســت. پایگاهى که از سال 82 به 
عنوان پایگاه ملى آغاز به کار کرده اســت: «من ساکن 
تهرانم اما یکى از برنامه هایم این اســت که بازگردم به 
ابیانه. ما دو خانه آنجا داریم. یکى داخل روستاست و سه 
وارث دارد و فعًال هیچ کارى نمى توانیم آنجا انجام دهیم. 
قصد داریم، دیگرى را که باالدست است بازسازى کنیم. 
دنبال مجوز هستیم. ولى مردم بر سر مسائل مختلف با 

مسئوالن اختالف نظر دارند.»
«مگر میــراث از روى نعش من رد شــود و بیاید داخل 
خانه ام.» یکى دیگر از روستایى ها که مصالحش را خریده 
و مى خواهد دســت به کار ساخت و ســاز شود، مى  گوید 
سرپرست پایگاه مانع از کار او شده و مصالح همینطور به 

گوشه اى افتاده اند.
نجیبى، قوانین میراث فرهنگى را تکرار مى کند: «ایزوگام 
روکش دار که نماى بدى ایجاد کند، اســتفاده از سیمان 
قرمز به جاى کاهگل، نصب در و پنجره فلزى، استفاده 
از تیرآهن در مرمت بنا، ساخت و ســاز بدون هماهنگى 
و بر خالف مجــوز و قوانین و ضوابــط میراث فرهنگى 

غدغن است.»
یکى از ابیانه اى ها مى گوید: «اینطورى که نمى شود، چند 
سال پیش مسئوالن وزارت بهداشــت آمدند، درمانگاه 
قدیمى روســتا را خراب کردند و یک اقامتگاه سازمانى 
براى خودشان درست کردند که هر وقت خواستند بیایند 

آب و هوایى عوض کنند. این انصاف است؟»
با این حال خواســته هاى مــردم براى ســاخت خانه و 
بازســازى خانه هاى قدیمى همچنان با چالش رو به رو 
اســت همانطور که در همه بافت هاى تاریخى. چاره کار 

چیست؟
نظر نجیبى این است: «تعداد مراجعه کنندگان به اندازه اى 
است که ما حتى پیشنهاد دادیم، توسعه روستا با فاصله از 
بافت تاریخ اتفاق بیافتد و ساخت وسازهاى تازه آنجا انجام 
شود. طرح در حال حاضر ابالغ شده و باید به دقت اجرا 

شود چون ممکن اســت اجراى نادرست آن مشکالتى 
براى ابیانه ایجاد کند.»

تنها راه نجات، بازگشت ابیانه اى هاست
برغم مشکالتى که ممکن است بازگشت ابیانه اى ها به 
وجود آورد، شاکرى زاد، یکى از اهالى ابیانه که در تهیه 
طرح جامع حفاظت از ابیانه به عنوان مشــاور مشارکت 
داشــته مى گوید: «در طرح جامع حفاظــت از ابیانه که 
میراث فرهنگى تهیه کرد، سئوال شد که ما چه چیزى از 
ابیانه را قرار است حفظ کنیم؟ گفته شد که ابیانه را یک 
پیکره واحد از کالبد فیزیکى و دشــت و مزارع و باغات 
و فرهنگ و آداب و رســوم و زبان و لباس مردم ببینیم. 
حفاظت از ابیانه یعنى حفاظت از تمام اینها، اگر هر کدام 
از اینها آسیب ببینند بخشى از پیکره اصلى آسیب دیده، 
به همین دلیل اگر قرار است اینجا حفظ شود، باید زندگى 
دوباره در ابیانه احیا شود، زندگى در ابیانه باید تقویت شود. 
در حال حاضر عمده شکایت اهالى این است که عده اى 
آمده اند و از روستاى ما استفاده مى کنند و تنها چیزى که 
براى شان ارزش ندارد ابیانه اى ها هستند. ما مى خواهیم 

اهالى ابیانه برگردند و در این ده زندگى کنند.»
محمد عادلى دهیار روستاى تاریخى ابیانه هم معتقد است 

که نیاز به ساختار مشخصى است و اگر به همین صورت 
قرار است گردشگر بیاید باید فکر چاره کرد. از طرفى دیگر 
ساخت و سازهاى جدید باید تعریف ویژه اى داشته باشد و 
طرح کلى تعیین شود ولى متأسفانه بیشتر طرح هایى که 

تا امروز ارائه شده با در بسته مواجه شده است.

ابیانه در دوره  گذار است
نجیبى مى گوید که ابیانه دارد یک دوره  گذار را مى گذراند 
و مهمترین کار میراث  در حال حاضر جلب اعتماد مردم 
اســت: « همراه کردن مردم مهمترین وظیفه ماست. 
زمانى قواره هاى زمین کم بوده چون باید جاى کوچک را 
گرم مى کردند که کار دشوارى به شمار مى آمده اما حاال 
گرمایش مانند گذشته نیست. آنها مى خواهند خانه هاى 
شان را گسترش بدهند، سرویس بهداشتى و آشپزخانه 
داشته باشند. همه اینها نیاز به فاضالب دارد اما فاضالب 
یک خانه به خانه پایینى مى ریزد و دردسرساز مى شود. 
نباید ابیانه اى ها دلسرد شوند. ابیانه فقط معمارى زیبا ندارد 
بلکه فرهنگ زیبا هم دارد. اگر ابیانه اى ها دلسرد شوند، 
نه فرهنگ مى ماند و نه معمارى و در بهترین حالت اینجا 

مى شود یک شهرك سینمایى.»
حال باید دید که با در نظر گرفتن این شــرایط، زندگى و 
فرهنگ در نگین سرخ کویر به کدام سو مى رود. آیا ابیانه 

از این دوره  گذار به خوبى گذر خواهد کرد؟

درباره زیباترین روستاى ایران که فقط پیرمردها و پیرزن ها در آن زندگى مى کنند  

همـه مصائب  ابیانه اى بودن

,,
یکى از ابیانه اى ها 
مى گوید:اینطورى که 
نمى شود، چند سال 
پیش مسئوالن وزارت 
بهداشت آمدند، 
درمانگاه قدیمى روستا 
را خراب کردند و یک 
اقامتگاه سازمانى براى 
خودشان درست کردند 
که هر وقت خواستند 
بیایند آب و هوایى 
عوض کنند.
 این انصاف است؟

شیوه نامه اجرایى پیشنهادى کمیته ساماندهى نظارت 
و کنترل بر توزیع آب بخش کشاورزى در حوضه آبریز 
زاینده رود با حضور اســتانداران اصفهان و چهارمحال و 

بختیارى به امضا رسید.
در راستاى مصوبات شوراى هماهنگى مدیریت پیوسته  
حوضه آبریز زاینده رود و استفاده از ظرفیت هاى مردمى 
در مدیریت کنترل و نظارت بر توزیع آب بخش کشاورزى 
این حوضه، با حضور استانداران اصفهان و چهارمحال و 
بختیارى، مدیران شرکت هاى آب منطقه اى دو استان و 
نمایندگان صنف کشاورزان دو استان جلسه  هماهنگى 
به  منظور تصویب شــیوه نامه اجرایى پیشنهادى کمیته 
ساماندهى نظارت و کنترل بر توزیع آب بخش کشاورزى 
در آبریز زاینده رود تشکیل شد.رسول زرگرپور استاندار 
اصفهان در این نشســت با بیان اینکه دو تفاهمنامه با 
کشاورزان و آب منطقه اى دو استان به امضا رسیده است، 
تصریح کــرد: این دو تفاهمنامه در راســتاى نظارت بر 

برداشت ها و همچنین ساماندهى حوضه  آبریز زاینده رود 
است چرا که اگر این اقدامات توسط کشاورزان صورت 

گیرد، نتایج بهترى خواهد داشت.
وى افزود: گرچه ممکن است نقطه نظرات اصالحى هم 
در این خصوص وجود داشته باشد ولى مهم این است که 

کار آغاز شود و در طول اجرا اصالحات صورت پذیرد.
زرگرپور اضافه کرد: آنچــه از جزئیات تفاهمنامه مهمتر 
است نفس این کار است و تفاهمى که بین دو استان ایجاد 
شده اســت مى تواند مهم و مثمرثمر باشد و در پیشبرد 

برنامه ها نقش بسیار مهمى را ایفا کند.
قاسم سلیمانى استاندار چهارمحال و بختیارى نیز در این 
نشست با اشاره به اینکه مدیریت این استان با دو دغدغه 
عمده روبه رو اســت، تصریح کرد: یکــى از دغدغه ها 
این است که این اســتان متهم به مصرف مازاد آب در 
باالدست است و از طرف دیگر کشاورزان این منطقه نیز 
با مشکالتى روبه رو هستند که مدیریت استان را تحت 

فشار قرار داده است.
گفتنى است در این نشست پس از جمع بندى پیشنهادات، 
شــیوه نامه اجرایى مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد 
نمایندگان صنف کشاورزان دو استان در راستاى نظارت 
و پیگیرى بر نصب ابزارهاى هوشــمند اندازه گیرى در 
نقاط مجاز برداشت آب، جلوگیرى از برداشت هاى مازاد 
بر مجوز، جلوگیرى از تخصیص برداشت هاى غیرمجاز، 
رصد مداوم کیفیت آب و ساماندهى رودخانه زاینده رود 

اقدامات الزم را مبذول کنند.

مشکل آب شــرب فریدن همواره به دالیل مختلف 
یکى از معضالت اصلى این شهرستان بوده و باعث 

بروز نارضایتى مردم شده است.
به گزارش فارس،  چند سالى اســت که معضل آب 
گریبان گیر مردم این شهرستان شده و سالمتى آنان 

را در معرض خطر قرار داده است.
پس از بررسى هاى گسترده گروه هاى تحقیقاتى از 
دانشگاه هاى بزرگ کشور در منطقه فریدن، مشخص 
شــد آب این منطقه بیش  از حد مجاز داراى نیترات 
اســت و باید هرچه ســریع تر براى حل این مشکل 

اقداماتى صورت بگیرد.
حمیدرضا رحمانى عضو هیئت  علمى مرکز تحقیقات 
کشاورزى اصفهان با اشاره به اینکه نیترات یکى از 
عوامل تهدیدکننده سالمت انسان هاست و افزایش 
میزان نیترات در بدن انســان منجر به شــیوع انواع 
سرطان و تومور مى شود،خاطرنشان کرد: متأسفانه 
بیش از 50 درصد آب شرب شهرستان فریدن دچار 

نیترات است.
وى با اشاره به اینکه میزان استاندارد نیترات موجود 
در آب 50 میلى گــرم در یــک لیتر اســت، تصریح 
کرد:بیشترین میزان نیترات در محصوالت کشاورزى 
اســت که ناشــى از مصرف  کودهاى آلى شیمیایى 

است.
این عضو هیئت  علمى مرکز تحقیقات کشــاورزى 

اصفهان اضافه کرد: اســتفاده از کودهاى شیمیایى 
در  تولید محصوالت کشــاورزى عــالوه بر تولید 
محصوالت با نیترات باال باعث آلوده شــدن خاك و 

منابع آب زیرزمینى به نیترات مى شود.
فارغ از این قضایا با توجه به اینکه شهرستان فریدن 
در حوضه آبریز زاینده رود قرار دارد و با توجه به وجود 
مقادیر زیاد نیترات در آب شرب مصرفى مردم و اینکه 
ممکن است باعث بروز بیمارى هاى مختلف شود، اما 
هنوز مجوز برداشت آب از سرچشمه هاى زاینده رود 

براى این شهرستان صادر نشده است.
اســتاندار اصفهان در ســفر ســال گذشــته خود 
به فریدن از حل شــدن معضل آب شــرب فریدن

 خبر داده بود، ولى این مشکل کماکان به قوت خود 
باقى است.

حتى در روزهاى گذشته اخبارى مبنى بر گل آلود بودن 
آب شرب در شهر داران مخابره شد که گالیه مردم 
و مطالبه حل مشکل از سوى مسئوالن را به طور جد 

به دنبال داشت.

مشکالت آب شرب فریدن ادامه دارد

نیترات کم بود؛ گل هم اضافه شد!
 تفاهم استان هاى اصفهان و چهارمحال و بختیارى 

پیرامون زاینده رود
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نصب پل روگذر مسیر 
خمینى شهر به شاهین شهر

معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان با اشاره به 
اینکه پل مواصالتى شماره 6 ابَر پروژه استقالل به 
صورت پیش تنیده و با مشارکت قرارگاه سازندگى 
خاتم االنبیا(ص) در حال اجراست، عنوان کرد: این 
پل به طول 800 متر و با عرض 13/30 متر با نصب 

300 قطعه سگمنتال طراحى شده است.
ایرج مظفر اظهار داشت: پل شــماره 6 از مجموعه 
پل هاى ابَرپروژه استقالل اســت که خمینى شهر 
و شــاهین شــهر را به صورت روگذر به هم ارتباط

مى دهد.
به  گفته وى با توجه به فعالیت هاى شــبانه روزى 
تیم هاى اجرایى و عمرانى مى توان امیدوار بود این 
پل در ابتداى سال آینده مورد بهره بردارى قرار گیرد.

وى همــکارى گســترده اهالى منطقــه 2 و 12 
شــهردارى اصفهان را به منظور آزادســازى این 
پروژه در خور توجه دانست و گفت: براى پل شماره 
6 اعتبارى بالغ بر 250 میلیــارد ریال در نظر گرفته 

شده است.
مظفر خاطرنشان کرد: 65 هزار متر مربع  با اعتبارى 
بالغ بر 400 میلیــارد ریال در ابَر پروژه اســتقالل 
آزادســازى صورت گرفته و 10 کیلومتر تأسیسات 
عظیم شــهرى مثل لوله هــاى آب و فاضالب و 
مخابرات با هزینه اى معــادل 180 میلیارد ریال در 

راستاى این پروژه جابه جا شده است.

حرم امام على (ع) 
با قالى کاشان مفروش شد

حرم مطهر حضرت على بــن ابیطالب (ع) در نجف 
اشــرف با قالى هاى دســتباف بافندگان کاشانى 
مفروش شد.این آیین با حضور عباسعلى کدخدایى 
سخنگوى شــوراى نگهبان، تولیت آســتان امام 
على(ع)، سید جواد ساداتى نژاد نماینده مردم کاشان 
و آران و بیدگل در مجلس شوراى اسالمى و جمعى 

از مسئوالن شهرستان کاشان برگزار شد.
مســئول طرح ملى مذهبى فرش عتبات عالیات در 
حاشیه آیین مفروش کردن، شــمار این فرش ها را 
57 تخته بیان کرد و گفت: مساحت فرش هاى بافته 
شده ویژه ایوان طال در مجموع هزار و 100مترمربع 

است.
ســید محســن واجدى افــزود: چله هــاى این 
فرش ها از ابریشــم و رنگ هاى به کار رفته در آنها 

نیز گیاهى هستند. 
به گفته وى این فرش ها 40 رجى هســتند که هر 
یک مترمربع آنها داراى 360 هزار گره اســت.وى 
همچنین ارزش ریالى این فرش ها را 200 میلیارد 

ریال برشمرد.

میدان میوه صارمیه 
جابه جا مى شود

مدیر منطقــه 9 شــهردارى اصفهــان گفت: در 
برنامه اى بلند مدت و با همکارى ســازمان میادین 
و ساماندهى مشاغل شهرى شــهردارى اصفهان، 
میدان میوه صارمیه به محل مناســب ترى انتقال 

مى یابد.
عباس روحانى اظهار داشــت: میدان میوه و تره بار 
صارمیه به واســطه قرار گرفتن در بافت مسکونى، 
مشــکالتى براى ســاکنان اطراف ایجاد کرده و 
ترافیک زیــادى را در این نقطه از شــهر به وجود 

آورده است.
وى با اشاره به اینکه شــهردارى منطقه 9 اصفهان 
تاکنون برنامه هــاى کوتاه مدت زیــادى را براى 
کاهش ترافیک در اطــراف میــدان صارمیه اجرا 
کرده اســت، افزود: بــا همکارى پلیــس راهور و 
معاونت حمل و نقل و ترفیک شــهردارى اصفهان 
براى پیشــگیرى از توقف خودروهــا جلوى درب 
منازل اطــراف میدان، محدودیت هــاى ترافیکى 

ایجاد شده است.
مدیر منطقه 9 شــهردارى اصفهان خاطرنشــان 
کرد: در برنامه بلندمدت نیز این میدان محلى براى 
عمده فروشى نخواهد بود و در ســال هاى آینده با 
همکارى ســازمان میادین و ســاماندهى مشاغل 
شهرى شهردارى اصفهان به محل مناسبى انتقال 

مى یابد.

خبر

رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان گفت: در تلفات 
جانى و سوانح رانندگى شهرى، موتورسیکلت ها در رتبه 

اول و پس از آن عابرین پیاده در رتبه دوم قرار دارند.
ابوالقاسم چلمقانى درباره طرح هاى ترافیکى در حال اجرا 
در اصفهان بیان داشــت: محلى که براى سه شنبه هاى 
بدون خودرو انتخاب شــده از لحــاظ تاریخى و میراث 
بســیار مهم اســت.وى درباره حوادث شــهرى که به 
موتورسیکلت ها مرتبط مى شــود، نیز گفت: متأسفانه 
موتورسیکلت سواران و نوع وسیله که موتورسیکلت باشد 

بیشترین تصادفات و تلفات را به خود اختصاص داده اند.
چلمقانــى در ادامــه از کاهــش 15 درصــدى تلفات 

موتورسیکلت ها با اجرایى شدن این طرح در سال 94 خبر 
داد و گفت: هنوز آمار مربوط به تلفات موتورسیکلت ها باال 
و قابل توجه است و همیشه هم نمى توان براى کاهش 
سوانح از قوه قهریه اســتفاده کرد و باید سایر ارگان ها و 

نهادها هم براى آموزش و اطالع رسانى اقدام کنند.
وى درباره آمــار تصادفات مرتبط با موتورســیکلت ها 
نیز اظهار داشــت: در هر مــاه تقریبًا 30 تــا 40 درصد 
از کشــته هاى تصادفــات و مجروحــان مربــوط به 
موتورسیکلت ها هستند.رئیس پلیس راهور شهرستان 
اصفهان گفت: 60 تــا 70 درصد تلفــات و مجروحین 
تصادفات نیز مربوط به عابرین پیاده و سایر خودروهاست.

مســئول کمیته بورس، بانک، بیمه کمیسیون سرمایه 
گذارى اتاق بازرگانى اصفهان گفت: ســال هاســت به 
دنبال تأسیس بانکى در استان اصفهان هستیم تا بحث 
تأمین مالى و سرمایه را در پروژه هاى بزرگ استان داشته 
باشــیم اما همواره بانک مرکزى در این زمینه مخالفت 

جدى مى کند.
مصطفى متینى راد اظهار داشــت: براى پروژه هایى که 
نیازمند تأمین مالى بسیار و یا ســرمایه گذارى خارجى 
هستند، به دنبال این هســتیم تا شرکت سرمایه گذارى 
رشد و توسعه اســتان را تأســیس کنیم که با این اقدام 
موافقت شده و پایه و اســاس این شرکت شکل گرفته 

است.وى افزود: این شرکت در ابتدا با سرمایه هزار میلیارد 
تومان فعالیت خود را آغاز مى کند و تعدادى نیز داوطلب 
شدند تا سرمایه اولیه الزم براى این شرکت را تأمین کنند.

 مســئول کمیته بورس، بانک، بیمه کمیسیون سرمایه 
گذارى اتــاق بازرگانى اصفهــان تأکید کــرد: انجام 
پروژه هایى مانند بحث توســعه فرودگاه، حمل و نقل، 
گردشگرى و آى تى نیازمند تأمین سرمایه فراوان هستند.

وى گفت: اقدامات اولیه در راســتاى ایجاد این شرکت 
انجام شده، ثبت آن قطعى شــده است  و در حال حاضر 
در مرحله تأمین سرمایه است  تا در پایان سال راه اندازى 

شود.

 به دنبال تأسیس 
بانک اصفهان هستیم

موتورها
هنوز قربانى مى گیرند

رئیس انجمن صنفى کارفرمایى شرکت ها و دفاتر خدمات 
زیارتى، جهانگردى و هوایى استان اصفهان با بیان اینکه 
در سال 95 روسیه به مقاصد سفر اصفهانى ها اضافه شد، 
گفت: کشور عراق در رتبه نخست انتخاب سفر قرار دارد.

به گزارش تسنیم، ابراهیم توکلى پیرامون مقاصد سفر 
شهروندان اصفهانى اظهار داشت: نخستین مقصد سفر، 
کشور عراق است که در حوزه سفرهاى زیارتى محسوب 
مى شود، در طول سال همچنین سفر به دبى در رده دوم 

قرار دارد.
وى با بیان اینکه بعد از عراق و دبى، سفر به ترکیه در میان 
شهروندان اصفهانى در رتبه سوم مقاصد قرار دارد، افزود: 
در سال 95 سفر به روسیه نیز به این رتبه بندى اضافه شد، 
عالوه بر این باید از گرجستان و ارمنستان نیز به عنوان 

جایگزین هاى کشور ترکیه نام برد.
رئیس انجمن صنفــى کارفرمایى شــرکت ها و دفاتر 
خدمات زیارتى، جهانگردى و هوایى اســتان اصفهان 
درباره وضعیت سفر به کشور ترکیه گفت: در حال حاضر 
سفر به ترکیه به صورت تور انجام نمى شود و بعد از حادثه 

تروریستى هفته اخیر نیز شرایط ویژه تر شده است.
وى درباره مقاصد داخلى ســفر بیان داشت: عمده آمار 
سفرها مربوط به مشهد مقدس است که سفر به جزیره 
کیش نیز در رده بعدى قرار دارد، همچنین در تابســتان 
امســال ســفر به گیالن و مازندران در رده هاى بعدى 

قرار گرفتند.
توکلى با بیان اینکه مسافران و گردشگران اصفهان را به 
عنوان مقصد سفر فصلى خود انتخاب مى کنند، افزود: در 
فصل زمستان طبیعى است که انتخاب اصفهان به عنوان 
مقصد سفر کمتر از تابستان باشد اما یکى از عمده ترین 
دالیل این موضوع نیز نبود هتل هاى 4 و 5 ســتاره در 

اصفهان است.

وى ادامه داد: ما در اصفهان هتل هاى 3 ستاره در اختیار 
داریم اما گردشگران خارجى معموًال به دنبال اسکان در 
هتل هاى 4 و 5 ستاره هستند، شاید بتوان گفت هتل هاى 
3 ستاره ما با هتل هاى 4 ســتاره شهرى مانند استانبول 
برابرى کند اما نام هتل 4 و 5 ستاره براى مسافران بسیار 

مهم است.

رئیس انجمن صنفى کارفرمایى شرکت ها و دفاتر خدمات 
زیارتى، جهانگــردى و هوایى اســتان اصفهان درباره 
برنامه هایى که باید براى متنوع سازى مقاصد سفر انجام 
شود، خاطرنشان کرد: دولت باید در این زمینه برنامه ریزى 
کند، برنامه هاى تفریحى کارکنان شــرکت هاى بسیار 
بزرگ را مى توان به ســمت سفر به شــهرهایى مانند 

اصفهان سوق داد.
وى بیان داشت: اصفهان، شیراز، یزد و حتى چهارمحال و 
بختیارى داراى جاذبه هاى گردشگرى فراوانى هستند به 
نظر مى رسد یکى از برنامه هاى دولت باید ارائه تسهیالت 
سفر به شرکت ها و مؤسســات با نیروى انسانى زیادى 

باشد.

«روسیه»، مقصد جدید سفر اصفهانى ها
در کنار سفر به عراق و دبى، ساکنان نصف جهان به همسایه شمالى ایران نیز فکر مى کنند 

  مهر | اینکه از هر زخمه کلنــگ بر دل زمین 
اصفهان گنجى ســر برمى آورد موضوعى است که این 
روزها دیگر بر کســى پوشیده نیســت که نمونه هاى 
آن را مى توان در کشــف پایه هــاى کاخ جهان نما در 
زمان ســاخت تونل مترو گرفته تا گنج هاى بیشمار از 
نشــانه هاى زندگى هزاران سال پیش  در مسیر ساخت 

میدان امام على (ع) دید.
اما این بار زمانى که کارگران مسجد امام (ره) اصفهان 
در پى کشف دلیل نم  زدگى پایه هاى مسجد و رفع این 
مشکل شروع به برداشتن موزاییک هاى کف شبستان 
کردند هیچ گاه تصور نمى  کردند که در واقع در حال یک 

کاوش تاریخى هستند.
روز جمعه زمانى که کارگران مســجد امام در پى خاك 
بردارى و برداشتن موزاییک هاى این بخش از مسجد 
بودند ناگهان یکــى از کارگران به یــک فضاى خالى 
سقوط مى کند و این کاوش پرده از راز وجود یک تونل 

زیرزمینى در زیر مسجد امام خمینى (ره) برمى دارد.
علمدارعلیان باستان شــناس اداره کل میراث فرهنگى 
اســتان اصفهان با تایید این مطلب اظهار داشــت: در 
پى تعمیرات مســجد امام خمینى (ره) یک تونل طاق 

چشمه  اى باستانى کشف شده است.
وى با بیان اینکه تا زمان بررســى  هاى نهایى، طول، 
عرض، مسیر امتدادى این تونل مشخص نیست، افزود: 
احتماالت مختلفى درباره کاربرى این تونل وجود دارد؛ 
این تونل مى تواند ساختارى مرتبط با خود مسجد، آبراه، 
یا تونل انسانى باشد اما با یقین مى گویم که ساختار آن 

متناسب با ناکش نیست.
باستان شناس اداره کل میراث فرهنگى استان اصفهان 
با بیان اینکه فقط بخشى از سقف این تونل  تخریب شده 
است اما هنوز شرایط براى مطالعه دقیق و اینکه به کجا 
راه دارد مشخص نیســت، تاکید کرد: به زودى جلسه 
تصمیم گیرى براى بازکردن و تخلیه مســیر این تونل 
توسط میراث فرهنگى اصفهان برگزار مى شود وحدود 
یک هفته تا ده روز دیگر مى توان در این ارتباط به شکل 

قاطع اظهار نظر کرد.
وى در پاسخ به این ســئوال که با توجه به کشف یک 
جمجمه در این مســیر آیا ممکن است تونل کاربردى 
ماند اصطبل داشته باشد، گفت: من چنین جمجمه اى 

مشــاهده نکردم اما این موضوع نیز بعید نیســت؛  هم 
اکنون بخش هاى زیادى از تونــل به دلیل ریزش و در 
بخشى به دلیل انباشت فاضالب مسدود شده است و تا 
زمانى که تخلیه  انجام نشده و فضاى بازدید کارشناسى 
مهیا نشــود هیچ احتمالى را نمى توان تأیید یا تکذیب 

کرد.
***

پیش از این باستان  شناســان بارها و بارها درباره وجود 
تونل  هاى زیرزمینى در نقاط مختلف استان و راه داشتن 
آنها ســخن گفته  اند که از جمله آنها تونلى رابط میان 
عالى قاپو و مسجد شیخ لطف ا... بود که با وجود مدارك 
قبلى و تأکید باستان شناســان که به گفته کارشناسان 
اداره کل میراث فرهنگى استان اصفهان وجود این تونل 
و تونل هاى مشابه در اصفهان تا زمان کشف رد مى شود.

پیش از این علیرضــا جعفرى زند در ارتبــاط با وجود 
راهرو زیرزمینى رابط میان مســجد شــیخ لطف ا... و 
عالى قاپو اظهار داشــت: در تمامى بخش هاى مختلف 
شهر اصفهان امکان کشــف تونل زیرزمینى مرتبط با 

هم وجود دارد.
وى افزود: بافت تاریخى اصفهان به تدریج در گذر زمان 
تکامل یافته اســت و بارها بیان کرده ایم که از میدان 
شــهدا تا دروازه دولت و از این منطقه تا خیابان حافظ 

نیز از مهمترین بافت هاى تاریخى اصفهان اســت اما 
متأسفانه براى ســاخت میدان امام على (ع) بسیارى از 
آثار و بقایاى تاریخى ایــن خیابان ها به ویژه در خیابان 

عبدالرزاق تخریب شد.
این باستان شــناس تأکید کرد: به طور مثال حدود 20 
ســال قبل در ضلع جنوب شــرقى میدان دیوارها نم 
کشیدند که دلیل این امر نشت آب از حوض و هدایت آن 

از طریق تونل به میدان نقش جهان بوده است.
جعفرى زند با اشــاره به اینکه در برخــى کتاب هاى 
تاریخى نیز به وجود این تونل اشاره شده است با توجه به 
انکار مسئوالن میراث در ارتباط با وجود این تونل بیان 
داشــت: افرادى که منکر وجود این راهــرو زیرزمینى 
مى شــوند درواقع  تحقیق جامعى در این ارتباط انجام 

نداده اند.
تونل تازه کشف شده در زیر شبستان مسجد امام داراى 
زیبایى خاصى است که البته بخش هایى از آن ریزش 
کرده  و در بخش دیگر نیز شــاهد آن هستیم که ورود 
فاضالب و بوى تعفن تونل را فرا گرفته است امید است 
با پیگیرى متولیان امر شاهد آن باشیم تا این تونل تازه 
کشف شده در سریع ترین زمان ممکن در معرض دید 
عموم قرار گرفته و فلسفه اصلى احداث چنین محلى نیز 

شناسایى و اطالع رسانى شود.

کشف یک تونل در مسجد امام(ره) اصفهان

رئیس اتحادیه پوشاك استان اصفهان با بیان اینکه 
بازار پوشاك اصفهان  امسال هم مانند سال گذشته با 
رکود مواجه است، گفت: در روزهاى آینده درصد این 

رکود مشخص مى شود.
ابراهیم خطابخش با اشــاره به وضعیت بازار پوشاك 
اصفهان اظهار داشت: وضعیت بازار پوشاك همچون 
سال گذشته با رکود و البته گرانى اجناس مواجه است.

وى به فرارسیدن فصل زمســتان و آسیب رسیدن به 
پوشاك زمستانى اشاره کرد و افزود: ازآنجایى که قیمت 
پوشاك زمستانى نسبت به بقیه فصول گران تر است 
مردم حاضر به تهیه البسه با این قیمت ها نیستند و این 

سبب آسیب رسیدن به پوشاك زمستانى شده است.
رئیس اتحادیه پوشاك استان اصفهان تصریح کرد: 
ممکن است تا یک ماه آینده با فروش فوق العاده و حراج 
پوشاك تا حدودى وضعیت بازار پوشاك به حد مطلوب 
برسد، همچنین امیدواریم با نزدیک شدن به عید نوروز 
بازار پوشاك از حالت رکود خارج و به وضعیت مطلوب 

نزدیک شود.
وى با بیان اینکه اگر بازار پوشــاك را در سال جارى 
نسبت به سال گذشته مقایســه کنیم، مى توان گفت 
بازار پوشاك امسال هم مانند ســال گذشته با رکود 
مواجه اســت، ادامه داد: هنوز نمى تــوان درصد این 
رکود را مشــخص کرد ولى تا روزهاى آتى با نظارت 
بازرسان از فروشگاه هاى پوشاك و البسه درصد این 
رکود مشخص خواهد شــد، ازاین رو مى توان گفت 
بازار پوشاك در سال گذشته 30 تا 40 درصد با رکود 

مواجه بوده است.

هیئــت 50 نفــره تجــارى مالــزى بــه عنــوان 
بزرگ ترین هیئت تجارى مالزى که تاکنون وارد ایران 
شده اند، میهمان اصفهان ســیتى سنتر شدند. رئیس 
اتاق بازرگانى، دبیر کل و اعضاى هیئت مدیره شوراى 
تجارى ایران و آس آن، نایب رئیــس انجمن صنایع 
کوچک و متوســط مالزى، مدیر منطقه اى ســازمان 
سرمایه گذارى مالزى و مدیران شرکت هاى توریسم 
و گردشگرى، مؤسسات نفت و گاز و حتى کارآفرینان 
رشــته هاى عمران، معمارى و ... اعضاى این هیئت 
تجارى را تشــکیل مى دهند کــه در بازدید نیم روزه 

اصفهان سیتى سنتر حضور داشتند.
محمدحسین عبداللهى مدیر روابط عمومى مجموعه 
اصفهان سیتى سنتر در خصوص بازدید این هیئت 50 
نفره از نگارخانه، دانشــگاه، موزه و دیگر بخش هاى 
مختلف مجموعه اصفهان سیتى سنتر عنوان مى کند: 
بزرگ ترین هیئت تجارى مالزى براى امضاى تفاهم 

نامه همکارى با این مجموعه اعالم آمادگى کرده اند.
«سکرى ابوبکر» مدیر شــرکت سرمایه گذارى میدا و 
عضو دولت مالزى که وظیفه بهبود روابط مالزى با دیگر 
کشورها را به عهده دارد، تبادل اطالعاتى بین ایران و 
مالزى و کشورهاى آسیاى را یکى از موضوعات مهم 

بیان مى کند.
وى که اولین سفر خود را به اصفهان تجربه مى کند از 
وجود فرصت هاى سرمایه گذارى بسیار در این استان 

مى گوید و معتقد است اصفهان و کوآالالمپور مى توانند 
همکارى هاى خوبى در زمینه هاى اقتصادى داشــته 

باشند.
 ســکرى ابوبکر در این زمینه به حضور کابینه دولت 
مالــزى در تهران اشــاره مى کنــد و از تفاهمنامه اى 
مى گوید که قرار اســت در روزهاى آینده بین ایران و 

مالزى منعقد شود.
طبق این توافقنامه، امکان تجــارت آزاد بین ایران و 
مالزى با هدف رشد روابط تجارى و سرمایه گذارى بین 

دو کشور برقرار مى شود.  
وى همچنین با بیان اینکه ســیتى سنتر مجموعه اى 
است که نه  تنها اقتصاد اســتان بلکه اقتصاد کشور را 
نیز بهبود مى بخشد، مى گوید: در آینده پس از شناخت 
بیشــتر مجموعه مى توانیم روابــط و همکارى هاى 

بسیارى با این مجموعه داشته باشیم.
مدیر شرکت اس ام اى مالزى نیز مى گوید: قرار گیرى 
مدرنیته و سنت در کنار هم اتحاد بین مردم اصفهان را 
در این مجموعه که الگویــى موفق از تجارت در ایران 
است، بیشتر مى کند.وى مى گوید: من تاکنون شاپینگ 
مال هاى زیادى را در دنیا دیده ام اما اصفهان ســیتى 
سنتر شبیه هیچکدام از آنها نیســت. از این رو آن نام 
را شــاپینگ مال نمى گذارم بلکه آن را الیف استایل
مى نامم. زیرا مى تواند سبک زندگى مردم را تغییر دهد 

و روزهاى بهترى را براى آنها رقم بزند.

«رکود» جدى 
در بازار پوشاك

بازدید بزرگ ترین هیئت تجارى مالزى
این تونل مى تواند ساختارى مرتبط با خود مسجد، آبراه، یا تونل انسانى داشته باشد  از سیتى سنتر
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ویترین

افزایش قیمت کره؛ ممنوع
مدیر کل نظــارت بــر محصوالت کشــاورزى و 
مواد غذایى ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، واحدهــاى توزیع کننده کره را ملزم 
به رعایت ضوابط قیمتگذارى دانســت و اعالم کرد: 
با هرگونه افزایش خودســرانه قیمــت کره برخورد 

مى شود.
علیرضا رســتمى در مورد افزایــش قیمت کره طى 
روزهاى اخیر گفت: کره جزو اقالم اساسى است که در 
گروه اول اولویت کاالیى ستاد هدفمندسازى یارانه ها 
قرار دارد و هر گونه تغییرات افزایشى قیمت کاالهاى 
گروه اول باید پس از بررسى توســط این سازمان و 

تصویب آن در کارگروه تنظیم بازار صورت گیرد.
وى به اقدامات ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان براى جلوگیرى از افزایش قیمت کره 
اشاره و اظهار کرد: براین اساس قبًال این موضوع طى 
ابالغیه هایى به انجمن صنایع لبنى و واحدهاى توزیع 
کنننده کره اعالم شده اســت و مذاکرات فى مابین، 
ممنوعیت هرگونه افزایش قیمت محصوالت لبنى از 

جمله کره را مورد تأکید قرار داده بود.
 

سپرده 6 ماهه با سود 22 درصد 
در یک بانک خصوصى سپرده سرمایه گذارى به نرخ 

22 درصد افتتاح مى شود.
این بانک خصوصى براى مشتریانى که سپرده هاى 
بیش از صد میلیون تومان داشته باشند این نرخ سود 
را اعمال مى کند. بانک مرکــزى بارها به بانک ها و 
مؤسسات مالى و اعتبارى تأکید کرده است که نباید 
از نرخ هاى سپرده تعیین شده توسط شوراى پول و 

اعتبار تخطى کنند.

خطر توقف بخشى از تولید 
گاز پارس جنوبى 

براساس آمار هایى که از سوى مسئوالن ارشد صنعت 
نفت ارائه مى شود هم اکنون روزانه بیش از 600 هزار 

بشکه میعانات گازى در کشور تولید مى شود.
اما براســاس اخبار و اطالعات منتشــر شــده در 
رســانه هاى بین المللى فقط حجم اندکــى از این 
میعانات در داخل مصرف و یا صادر مى شود که علت 
این موضوع نیز باالبودن مرکاپتان موجود در میعانات 

گازى تولیدى ایران است.
باالبودن مرکاپتــان در میعانــات گازى تولیدى از 
پارس جنوبى امرى طبیعى است زیرا گاز این میدان 
داراى سولفور بسیار باالیى است که در کشور قطر از 
تجهیزات مرکاپتان زدایى براى تصفیه میعانات گازى 
تولیدى این میدان استفاده مى شود ولى جالب است 
که در ایران با توجه به اینکه پنج پاالیشگاه گازى در 
قالب 10 فاز گازى توسط شــرکت هاى بین المللى 
خارجى احداث شــده اما هیچ تأسیســات مرکاپتان 
زدایى براى میعانات گازى تولیدى در هیچیک از این 

پاالیشگاه ها احداث نشده است.

مونتاژ لوازم خانگى در ایران 
محدود مى شود

 مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت از محدود شدن 
مونتاژ لوازم خانگى در ایران خبر داد.

محمدرضا مودودى با اشــاره به اینکه محدود شدن 
مونتاژ لوازم خانگى در ایران در دستور کار قرار گرفته 
اســت، اظهار داشت: تصمیم بر این شــده تا همان 
فرآیندى که در مورد خودرو رخ داده اســت در مورد 
لوازم خانگى نیز انجام شود و به همین منظور مونتاژ 
لوازم خانگى محدود و قرار است قطعه سازى در داخل 
انجام شود. وى ادامه داد: عالوه بر اینکه قصد داریم به 
عنوان کارگاهى به منظور تولید مشترك فعالیت کنیم، 
عنوان کرده ایم که حداقل تعدادى از قطعه ســازان 
داخلى حرفه اى در عرصه لوازم خانگى عضو زنجیره 

تولید جهانى شرکت هاى کره اى باشند.
مــودودى همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه اگر 
کره اى ها تمایلى به انجام این درخواســت نداشــته 
باشــند، شــرکت هایى از چین، مالــزى و ژاپن که 
داراى برند مشــخص و قابل رقابت هستند تمایل به 
جایگزینى دارند و ما نیز قطعًا در صورت عدم اجراى 
درخواســت هایمان به این فرآیند کمــک خواهیم 

کرد.

معاون بهبود تولیدات دامى ســازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان گفت: از ابتداى آذر براى کاهش میزان 
چربى، افزایش خوش خوراکى گوشــت مرغ و افزایش 
تولیدات مرغ صادراتى از طریق بهبــود کیفیت، روزانه 

300 تن مرغ گرم در استان توزیع  شد.
امیر حسین افیونى پیرامون نبود تأثیر آنفلوآنزاى فوق حاد 
پرندگان بر قیمت مرغ در اصفهان، ادامه داد: این مرغ ها 
در وزن هزار و 800 گرم تا دو هزار و 200گرم با قیمت روز 

در بازار توزیع مى شود.
وى با بیان اینکه از ابتداى آذر کشتارگاه ها ملزم به رعایت 
تولید مرغ با وزن اســتاندارد هستند، افزود: چنانچه مرغ 

باالتر از وزن ســه کیلو باشــد باید با قطعه بندى براى 
مصرف صنعتى به فروش برسد.

معاون بهبود تولیدات دامى اســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه از ابتداى امسال تاکنون حدود پنج هزار تن صادرات 
مرغ گرم به کشورهاى عراق و افغانستان داشتیم، یادآور 
شد: با رعایت استاندارد و بهره ورى بیشتر مى توان نقش 

مؤثر ترى در صادرات داشت.
وى با اشاره به اجراى برنامه هاى پیشگیرى و قرنطینه اى 
در اســتان اصفهان براى شــیوع آنفلوآنزاى فوق حاد 
پرندگان، افزود: تاکنون هیچگونه گزارشــى از این نوع 

بیمارى در استان اصفهان مشاهده و اعالم نشده است.

نایب رئیس کانون کارفرمایان استان اصفهان با اشاره به 
اینکه خط تولید پلى اکریل توجیه اقتصادى ندارد، گفت: 
اگر نیمى از کارگران پلى اکریل در محل دیگرى مشغول 
به کار یا در محل دیگر تأمین مالى شوند موجب مى شود 
با کار کردن نیمى دیگر از کارگران، کارخانه سودِده شود.

رضا چینى اظهار داشــت: واحدهاى صنعتى باید به روز 
باشند اما متأسفانه شرکت پلى اکریل خط سیرى که براى 

ماشین آالت خود طراحى کرده، به روز نیست.
وى در ادامه افزود: اکنون یکى دو خط شرکت پلى اکریل 
فوق العاده به روز و جوابگوى نیاز ایران است ولى سه خط 
دیگر جوابگوى نیاز جامعه نیســت و موجب مى شود بار 

اضافى به این کارخانه تحمیل کند و کارگران کار ثابتى 
نداشته باشند.

نایب رئیس کانون کارفرمایان استان اصفهان تأکید کرد: 
درحالى که چند خط تولید پلــى اکریل توجیه اقتصادى 
ندارد موجب مى شود بار اضافى به این شرکت تحمیل 
کند و کارگران کار ثابتى نداشته باشند و هزینه هاى این 

واحد تولیدى افزایش یابد و مشکالتى ایجاد کند.
به گفته چینى، متأســفانه این مشــکالت در بسیارى 
از صنایــع از جملــه ذوب آهــن و فــوالد مبارکه نیز 
مشــاهده شــده و با یکســرى کارگــر مــازاد مواجه 

هستند.

توزیع روزانه
300 تن مرغ سایز در اصفهان

ضرورت تعدیل نیمى از 
نیروى کارپلى اکریل

رئیس اتحادیه دامداران درباره افزایش قیمت گوشــت 
قرمز گفت: تعداد قصابى ها در ســطح شهر زیاد است در 
نتیجه فروش هر کدام از این مغازه داران زیاد نیست و براى 

پوشش هزینه ها، حاشیه سود خود را افزایش مى دهند.
حسین نعمتى اظهار داشت: قیمت  گوشت قرمز در بازار 
متفاوت است؛ مغازه داران گوشت گوسفندى با استخوان 
و گوشت بدون اســتخوان گوســاله را 44 هزار تومان 
مى فروشــند درصورتى که قیمت هر کیلوگرم گوساله 
زنده 11 هزار تومان و گوسفند زنده 15 هزار تا 15 هزار و 

500 تومان است.
وى با اشاره به شــکاف زیادى که بین قیمت دام زنده و 
گوشت قرمز خریدارى شده توسط مصرف کننده وجود 
دارد، گفت: این شکاف تنها در بخش دام دیده نمى شود 
بلکه در مواد غذایى دیگر مانند محصوالت باغى، زراعى 

و لبنیات نیز به همین گونه است. این تفاوت قیمت بین 
واسطه ها تقسیم مى شود و بین پولى که به تولیدکننده 
واقعى مى رســد و قیمتى که به دســت مصرف کننده 

مى رسد شکاف بزرگى وجود دارد.
به گفته نعمتى، قیمت گوساله زنده از دو ماه پیش ارزان تر 
شده اما جاى سئوال است که قیمت در قصابى ها باالتر 

رفته است؟
دام در بازار نیست!

در همین حال رئیس اتحادیه گوشت گوسفندى از کمبود 
شــدید دام در بازار و افزایش قیمت این نوع گوشت خبر 
داد و گفت: دولت باید هرچه ســریع تر اقدام به واردات و 

تنظیم بازار کند.
على اصغر ملکى شرایط بازار گوشت گوسفندى را بسیار 
نامطلوب عنوان کرد و اظهارداشت: در بازار اصًال دام یافت 

نمى شود و ما با افزایش قیمت گوشت مواجه هستیم.
وى با بیان اینکه طى هفته هاى اخیر، در هر هفته قیمت 
گوشت گوسفندى بین 500 تا هزار تومان افزایش یافته 
است، افزود: از روز شنبه هفته گذشته تاکنون نیز قیمت 
گوشت گوسفندى هزار تومان افزایش یافته و با شرایطى 

که وجود دارد به احتمال زیاد، این کاال گران تر مى شود.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندى ادامه داد: در حال حاضر 
قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه عرضه به مغازه دار بین 
34 تا 35 هزارتومان و عرضه به مشــترى بین 38 تا 39 

هزارتومان است.
ملکى توضیح داد: همیشــه وقتى در این فصل از سال و 
با نزدیک شدن به انتهاى سال، عرضه دام کم مى شود، 
بنابراین ما نیاز به واردات داریم تا شرایط بازار بهبود یابد 

و اوضاع بدتر نشود.

 بانک مرکزى با بهره گیرى از تکنولوژى هاى نوین از جمله 
واقعیت افزوده، اقدام به طراحى و معرفى نرم افزار «نما» 
(نرم افزار معرفى اسکناس) کرده است. خبرگزارى ایلنا به 
بهانه در دسترس قرار گرفتن آن براى عموم شهروندان، 
با بهزاد قیاسوند مدیرکل نشــر و ریالى بانک مرکزى به 
گفتگو نشســته و درخصوص ایــن فاکتورهاى امنیتى 

توضیحاتى را جویا شده است. 
امکان جعلى بودن اسکناس ها و ایران  
چک ها یکى از دغدغه هاى مردم است. 
در مورد خصیصه هاى امنیتى اسکناس 
و ایران چک و همچنین جعل آن توضیح 

دهید.
به موجــب قانون پولى و بانکى کشــور، امتیاز انتشــار 
پول رایج کشــور به بانک مرکزى جمهورى اســالمى 
ایران واگذار شــده اســت. با توجه به اینکه اسکناس و 
ایران چک یکى از ابزارهاى پرداخت نقد محسوب مى شود 
و در مبادالت روزمره و به خصوص معامالت خرد نقش 
مهمى را ایفــا مى کند، بانک مرکــزى توجه ویژه اى به 
خصیصه هاى امنیتى به کار رفته در آن دارد و همواره سعى 
بر این است با ارتقاى سطح خصیصه هاى امنیتى احتمال 

جعل اسکناس و ایران چک به صفر برسد. 
اســکناس و ایران چک داراى چه 

خصیصه هاى امنیتى هستند؟
به عنــوان نمونه مى تــوان به خصیصه هــاى امنیتى 
ایران چک 500/000 ریالى (طرح جدید) که حدوداً یکسال 
پیش منتشر شده است، اشاره کرد. واترمارك نخ امنیتى 

پنهان، نخ امنیتى پنجره اى، طرح مکمل، چاپ برجسته، 
طرح مخفى، طراحى خطى، طراحى خطى ســه بعدى، 
ریزنوشته (میکرو پرینت)، مرکب فلورسنت، چاپ نامرئى 
و شماره سریال از جمله این فاکتورهاى امنیتى است. در 
ادامه الزم مى دانم که درباره هر یک از این فاکتورهاى 

امنیتى توضیحات جداگانه و مستقلى را ارائه کنم:
1. واتر مارك: تصویر ســه بعدى یک پرنده و عدد 50 به 
صورت روشن (الکترو تایپ) در خمیر کاغذ قرار گرفته و 

در مقابل نور قابل رؤیت است.
 I.R.IRAN 2. نخ امنیتى پنهان: این نخ کــه عبارت

روى آن درج شده، درون کاغذ قرار گرفته است.
3. نخ امنیتى پنجره اى: این نــخ از نوع هولوگرافیکى به 
گونه اى درون کاغذ قرار گرفته که قسمتى از  آن نمایان و 
قسمتى دیگر در بطن کاغذ مخفى مى باشد و با قرار دادن 

ایران چک از رو در مقابل نور تمام نخ نمایان خواهد شد.
4. طــرح مکمل: ایــن طرح بــه صــورت تصویرى 
و عــددى (50) بــه گونــه اى چاپ شــده اســت که 
قســمتى از طــرح در رو و قســمتى دیگر در پشــت 
ایران چک قــرار گرفته در مقابل نــور همدیگر را کامل

 مى کنند.
5. چاپ برجسته: این چاپ در سه رنگ انجام شده که به 

سهولت با انگشتان دست قابل لمس و شناسایى است.
6. طرح مخفى: این طرح در چاپ برجســته به صورت 
مخفى قرار دارد و با قرار دادن ایران چک در راستاى چشم 

به شکل تقریباً افقى در مقابل نور نمایان خواهد شد.
7. طراحى خطــى: طراحى کلیه نقــوش ایران چک به 

صورت خطى و بــا اســتفاده از نرم افزارهــاى امنیتى 
انجام شــده اســت و هر خط حامل اطالعــات مربوط 
به رنگ خود مى باشــد. در صورتى کــه در نمونه هاى 
جعلى خطوط از ترکیب نقاط رنگى تشــکیل شــده اند 
و بــه راحتى بــه وســیله ذره بیــن قابل تشــخیص

  هستند.
8. طراحى خطى ســه  بعدى: طراحى ویژه اى که در آن 

نقش ها به صورت برجسته به نظر مى آید.
9. ریز نوشته (میکرو پرینت): نوشته هاى بسیار ریزى که 
با ابزار بزرگنمایى قابل مشاهده مى باشد و صرفاً به وسیله 

دستگاه هاى چاپ امنیتى چاپ مى شود.
10. مرکب فلورســنت: نوعى مرکب که در چاپ افست 
بخش هایى از طرح به کار مــى رود. این مرکب با تابش 
نور ماوراءبنفش، بازتاب نور شدید داشته و به رنگ سبز 

فسفرى تغییر مى کند.
11. چاپ نامرئى: بخش هایى از تصویر یک پرنده و عدد 
50 با مرکب نامرئى چاپ شده اســت که زیر نور ماوراء 
بنفش با رنگ هاى قرمز و آبى به صورت مکمل نمایان 

مى شود.
12. شماره سریال: چاپ شماره سریال با استفاده از مرکب 
قرمز و مشکى فلورســنت بوده و تحت تابش نور ماوراء 
بنفش به رنگ هاى طالیى مایل به زرد و سبز تغییر رنگ 
مى دهد و همچنین الیاف فلورســنتى نامرئى در پشت و 
روى کاغذ ایران چک وجود دارد که تحت تابش اشــعه 
ماوراء بنفش در چهار رنگ زرد، ســبز، قرمز و آبى قابل 

مشاهده خواهد بود.

با تشخیص 12 خصیصه امنیتى؛

 50 هزار تومانى هاى تقلبى را بشناسید

 هرچند که بین دولت و شبکه بانکى در رابطه با ارقام 
منتشــره در ترازنامه بانک ها براى میزان طلبشــان 
اختالف نظرهایى وجود دارد اما بر اساس همین آمار 
مجموعه بدهى بخش دولتى به بانک ها، مؤسســات 
اعتبارى و بانک مرکزى تا مرز 200 هزار میلیارد تومان 
پیش رفته و روندى فزاینده را پشت سر مى گذارد. از این 
رقم حدود 170 هزار میلیارد تومان متعلق به بانک ها 
و مؤسسات اعتبارى و بقیه خاص بانک مرکزى است.

در حالى تا حدود 50 درصد از منابع بانک ها منجمد و 
از دسترس آنها خارج شده و نمى توانند براى تسهیالت 
دهى روى آن حساب باز کنند که در کنار طلب هنگفت 
از دولت، تا حدود صدهــزار میلیارد به عنوان مطالبات 
معوق و بخشــى هم در بنگاهدارى و سرمایه گذارى 
بانک ها قفل شده است. شــرایطى که مدیران نظام 
بانکى آن را عامل تنگناى مالى بانک ها دانسته و تنها 
با حدود 50 درصد دیگر باید بتواند تا 90 درصد تأمین 

مالى اقتصاد را انجام دهد.
با وجود اینکه بارها و به عناوین مختلف بانک ها و بانک 
مرکزى از دولت خواستار تسویه بدهى شده اند تاکنون 
کاهشى در این طلب ثبت نشــده است. با این حال در 
قانون بودجه امسال راهکارهایى همچون انتشار اوراق 
یا استفاده از منابع ناشى از تسعیر نرخ از براى تسویه این 
بدهى مصوب شده که مشخص نیست چه زمانى نتیجه 

مى دهد و بخشى از منابع بانک ها برخواهد گشت.
اما در وضعیت موجود که دولت نتوانسته بدهى خود را 
حتى در حدى محدود براى بانک ها تسویه کند، تحمیل 
تکالیف متعدد در بودجه ساالنه، جلسات هیئت دولت 

یا مصوبات مجلس که با منابع موجود بانکى ســازگار 
نیست، فشار مالى را بر آنها افزایش داده و نتایجى دیگر 
به همراه داشته است. این در حالى است که وزیر اقتصاد 
اخیراً از تکلیفى دیگر بــراى بانک ها رونمایى کرده و 
گفته که از نظام بانکى خواســته شده فاصله تصویب 
پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتى تا پرداخت تسهیالت 

حداکثر 15 روز نشود.
وى گفته که اگر بانک ها و مؤسسات مالى درخصوص 
ایفاى تعهدات خود در این رابطه اقدام نکنند، در صورت 
تداوم این امر از صندوق توســعه ملى مى خواهیم که 
از سپرده گذارى نزد آنها خوددارى کند که در صورت 
ادامه این وضعیت طبیعى است که صندوق توسعه ملى 
با سپرده گذارى در سایر بانک ها آنها را براى به عهده 
گرفتن سهمیه تعهدى این مؤسسات یارى خواهد کرد.

تکالیف جدید در شــرایطى بــراى بانک ها تحمیل 
مى شود که این موضوع در ســال هاى اخیر از سوى 
بانک ها و به ویژه رئیس کل بانک مرکزى مورد توجه 
قرار گرفته و اعالم کرده اند که در چنین وضعیتى که 
بانک ها با تنگناى مالى مواجه  هستند نمى توان بیش از 

توان از آنها خواستار ارائه تسهیالت شد.
در ســال جــارى بانک هــا مکلــف بــه پرداخت 
16 میلیــارد تومــان تســهیالت بــراى حمایت از 
بنگاه هاى کوچک و متوسط شــدندکه در کنار سایر 
تکلیف هایى که خارج از روال معمــول بر عهده آنها 
قرار گرفته بود، نتیجه مثبتى در ترازنامه آنها نداشــت 
و به افزایش میزان بدهى آنها به بانک مرکزى منجر 

شد.

در حالى که بازار مســکن همچنان دوران رکود خود را 
سپرى مى کند، گزارش ها از بخش مسکن حاکى است که 
هزینه هاى ساخت و ساز روز به روز باال رفته و این موضوع 

تأثیر بسزایى بر قیمت تمام شده مسکن گذاشته است.
طبق گزارش هاى رســمى مرکز آمار متوســط هزینه 
ساخت و ساز مسکن در سال 93 با قیمت هاى جارى روز، 
مترى بیش از یک میلیون تومان براى مسکن شهرى و 
700 هزار تومان براى مسکن روستایى بود اما گزارش ها 
از آخرین وضعیت هزینه ها در بازار ســاخت و سازهاى 
مســکونى حاکى از افزایش قیمت تمام شده است، به 
گونه اى که سازندگان مســکن به شدت از این وضعیت 

ابراز نگرانى کرده و آن را نگران کننده عنوان مى کنند.
در حال حاضر متوسط قیمت تمام شده مسکن مترمربعى 
دو میلیون تومان برآورد مى شود که البته در برخى نقاط 

پایین شهر کمتر از این عدد است.
این در حالى است که برخى از سازندگان معتقدند قطعًا 
این رقم نیز با رشد هزینه هاى خرید انشعاب آب،برق و 
صدور پروانه هاى ســاختمانى از یک سو و رشد قیمت 
برخى مصالح ساختمانى مثل میلگرد،تیرآهن و سیمان 

افزایش بیشترى پیدا خواهد کرد.
بنابراین گزارش،قیمت زمین و مصالح ســاختمانى که 
عمده ترین بخش ساخت یک واحد مسکونى را تشکیل 
مى دهددر نیمه اول سال 94 کاهش و سپس در نیمه دوم 
سال تثبیت شد. این موضوع باعث شد قیمت تمام شده 
ساخت مسکن شیب قابل مالحظه اى نداشته باشد اما با 
آغاز سال 95 و رشد برخى هزینه هاى مهم ساخت و ساز 

شاهد رشد قیمت تمام شده مسکن هستیم.
برخى مشاوران امالك معتقدند رشد چند برابرى صدور 
پروانه هاى ساختمانى،انشــعابات برق،آب و میلگرد و 
سیمان قطعًا به طور مستقیم بر قیمت تمام شده مسکن 

تأثیرگذار خواهد بود.
یکى از محصوالتى که بر قیمت تمام شــده مســکن 
تأثیرگذار اســت، میلگرد و آهن آالت است که در نیمه 
اول سال گذشــته نزدیک به 20 درصد نسبت به مدت 

مشابه سال 93 کاهش قیمت پیدا کرد، اما این روزها و به 
دلیل رشد نرخ دالر شاهد افزایش قیمت قابل مالحظه 

این کاال هستیم.
کریمى یکى از سازندگان مسکن مى گوید: با رشد نرخ 
دالر قیمت میلگرد در طى روزهاى گذشــته از کیلویى 
هزار و 300 تومان به دو هزار تومان افزایش یافته است و 
سیمان که سال گذشته حدود 5 درصد با افزایش قیمت 
مواجه شــده بود این روزها نیز از پاکتى شــش هزار و 

500تومان به 9 هزار تومان رسیده است.
با این حال در نیمه دوم ســال گذشته، نوسان قیمت این 
دو گروه مصالح ساختمانى پرمصرف که سهم باالى 80 
درصد در پروژه هاى ساختمانى نسبت به سایر مصالح را 

دارند، به سطح صفر رسیده بود.
سالمى یک فعال و سازنده مسکن نیز با بیان اینکه سود 
ساخت وساز در چند سال اخیر به شدت کاهش یافته است، 
گفت: در حال حاضر تمام هزینه هاى ســاخت چند برابر 
شده اســت به طورى که در حال حاضر در یک کارگاه 
ساختمانى دستمزد کارگر ساده روزانه بین 60 تا 70 هزار 
تومان، آرماتوربند بین 90 تا صد هزار تومان، قالب بند بین 
صد تا 120 هزار تومان و بّنا بین 300 تا 350 هزار تومان 
است که این رقم ها مى تواند در شرایط مختلف کارى و 

مهارت هاى فنى کارگران تغییر کند.
وى با اشــاره به اینکه این رقم ها نمى تواند چندان تأثیر 
زیادى بر روى قیمت تمام شــده مســکن داشته باشد 
افزود:اما وقتى هزینه هاى انشــعاب ،جواز ســاختمانى 
و مصالح ســاختمانى مثل ســیمان و میلگرد و تیرآهن 
افزایش مى یابد قطعاً قیمت تمام شده مسکن نیز افزایش

 مى یابد.
ابراهیمى یکــى دیگر از انبوه ســازان هم با اشــاره به 
هزینه هاى سربارى که بابت دریافت مجوزهاى مربوط 
به ساخت پرداخت مى شــود، گفت:یکى از مواردى که 
معموًال کمتر موردتوجــه قرار مى گیــرد، هزینه هایى 
است که ســازندگان بابت دریافت مجوزها باید پرداخت

 کنند. 

 قصابى ها گوشت را گران مى فروشند

هزینه  ساخت وساز مسکن، صعودى شد

 پرداخت افزایش قیمت از جیب خریداران

سفارش تازه بزرگ ترین بدهکار بانکى!
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 اگر پیروزى مى خواهید به 
نقش جهان بیایید

سـرمربى تیم فوتبـال فـوالد مبارکه سـپاهان گفت: 
هواداران سـپاهان در همه بـازى ها به ویـژه دیدار با 

استقالل و پرسپولیس از ما پیروزى مى خواهند.
عبـدا... ویسـى در گفتگـوى اختصاصـى بـا روزنامه 
نصف جهان با اعالم این مطلب گفت: اسـتقالل تیم 
پرمهره اى اسـت و نباید بـه نتایج روزهـاى اخیر آنها 
توجه کنیم. وى اضافه کرد:آنها قطعاً با قدرت در مقابل 
ما حاضر مى شـوند و کار ما را سخت مى کنند ولى ما 
همه تالش مان را براى کسب 3 امتیاز انجام مى دهیم.

وى در پایان گفت: البته هواداران سپاهان اگر پیروزى 
مى خواهند باید حضور گسترده و فوق العاده پرتعدادى 
در دیدار با استقالل داشته باشند و با شعارهاى خود به  

همه بازیکنان ما براى کسب 3 امتیاز انگیزه بدهند.

 رکورد عجیب ذوب آهن
باقهرمانى پرسپولیس در نیم فصل اول لیگ شانزدهم، 
این تیم به رکورد اسـتقالل، سـپاهان و ذوب آهن در 
قهرمانى نیم فصل اول رسید. حاال سه تیم  از این چهار 
باشگاه هر کدام سه بار قهرمان نیم فصل اول شده اند 
و البته هریک حداقل یک بار هم در پایان همان فصل 
قهرمان شـده اند. اما این آمار دربـاره ذوب آهن صدق 
نمى کند و این تیم شـاید از این لحاظ بدشـانس ترین 
تیم باشد. آنها با وجود سـه قهرمانى در نیم فصل اول 
هرگـز قهرمان پایـان فصـل نشـده اند و از این لحاظ 

رکورددار هستند.
نکته عجیب اینکـه در 15 دوره قبلـى لیگ برتر فقط 
شش بار قهرمان نیم فصل در پایان فصل هم قهرمان 

شده است. 

پیام آزمون براى 
طرفداران روستوف

در آسـتانه سـال نو میالدى سـتاره هـاى روسـتوف در 
پیـام هـاى جداگانه بـه طرفـداران خـود کریسـمس و 
جشن هاى سال نو را تبریک گفتند از جمله مهاجم ایرانى. 
بعـد از «روسـالن جانایـف» دروازه بـان ملـى پوش 
روستوف سایت باشگاه روسى به سراغ مهاجم ایرانى 
رفت و به عنـوان یکـى از محبوب تریـن چهره هاى 
حال حاضر تیم پیام سـردار آزمون به مناسبت سال نو 

میالدى را به گوش هواداران رساند.
در این پیام آزمون خطاب به هواداران روستوف گفت:  
سال 2016 با روزهاى شـاد و شیرینى براى همه توأم 
بود که امیدوارم این روزهاى خوب در سال 2017 نیز 
تکرار شـده و موفقیت هاى بیشـمارى را در کنار هم 
جشن بگیریم. من رسیدن سال 2017 را به تمام مردم 
روسیه از جمله مردم شهر روستوف تبریک مى گویم و 

براى همه آرزوى خوشبختى و شادى دارم .

استیماچ و 
افشاگرى کردنورى

علیرضا منصوریان ایـن روزها یکى از پرسـوژه ترین 
چهره هاى فوتبال کشـورمان اسـت و تقریباً هر چند 
ساعت یکبار خبر جدیدى در مورد سرمربى استقالل 
مطرح مى شود. در شرایطى که شایعات زیادى در مورد 
برکنارى او و حضور یک مربـى خارجى روى نیمکت 
استقالل به گوش مى رسـد، حاال عضو سابق هیئت 
مدیره آبى ها اعالم کرده که آنهـا در ابتداى فصل به 

دنبال مربى دیگرى به جاى منصوریان بوده اند.
عباس کردنـورى در این بـاره گفته اسـت: زمانى که 
منصوریـان به عنوان گزینه سـرمربیگرى اسـتقالل 
مطرح شد مسعود معینى با انتخاب او کامًال موافق بود 
اما من به منصوریان گفتم اگـر تفکراتت در تیم نفت 
جواب داد دلیلى نـدارد این تفکرات در اسـتقالل هم 
جواب بدهد. آن زمـان منصوریان تنهـا گزینه ما بود. 
البته قبل از این اتفاق یک شورا براى انتخاب سرمربى 
استقالل تشـکیل شـد که در آن من، معینى، مرحوم 
پورحیدرى، روشن و ... حضور داشتیم و نظر ما این بود 
که استیماچ به عنوان سرمربى استقالل انتخاب شود. 
ما به دنبال این بودیم که در کنار اسـتیماچ یک مربى 
جوان مثل منصوریان قرار دهیم تا با فضاى مربیگرى 
در استقالل بیشـتر آشنا شود. شـاید اگر این اتفاق رخ 
مى داد منصوریان دو سـال دیگر یک مربى کارکشته 

براى استقالل مى شد.

تایم اوت

مدافع سپاهان گفت: کارى به اســتقالل نداریم، چون 
سپاهان هستیم و براى برد به میدان مى رویم.

شــجاع خلیل زاده در گفتگویى، در مورد بازى  سپاهان 
مقابل اســتقالل و اینکه این بازى به نوعى یک بازى 
سرنوشت ساز براى آبى پوشان تهرانى محسوب مى شود، 
اظهار داشت: ما کارى به استقالل نداریم، چون سپاهان 
هستیم و براى برد به میدان مى رویم. استقالل یا هر تیم 
دیگرى براى ما فرقى نمى کند چــون مجبوریم براى 
اینکه شرایطمان را در جدول بهبود ببخشیم هر 3 امتیاز 

را کسب کنیم.
وى ادامــه داد: شــخصیت ســپاهان کمتــر از 

تیم هــاى دیگر نیســت، ســپاهان پــر افتخارترین 
تیــم ایــران اســت و مــا بــراى بــرد بــه زمیــن 

مى رویم.
خلیل زاده در مورد اینکه به نظر مى رســد سپاهان روند 
خوبى را در هفته هاى اخیر طى کرده است، گفت: از این 
بابت خدا را شکر مى کنم و ما باید این روند را ادامه دهیم 
تا هم در جام حذفى و هم در لیگ موفق باشیم. البته هنوز 
کار خاصى نکردیــم و آن زمان مى توانیم بگوییم کارى 
کرده ایم که در لیگ برتر بین مدعیان قهرمانى باشــیم 
و در جام حذفى نیز به فینال رســیده باشیم. هنوز کارى 

نکرده ایم که بخواهیم بخاطر آن مغرور شویم.

ورزشــگاه نقش جهان براى اولین بار پس از بازگشایى 
مجدد، میزبان دیدار سپاهان برابر یکى از رقباى پرطرفدار 

است.
توجیه همیشگى براى عدم استقبال هواداران اصفهانى 
از دیدارهاى ســپاهان و ذوب آهن این بود که ورزشگاه 
فوالدشــهر فاصله زیادى از مرکز شــهر اصفهان دارد 
و به همین دلیل دسترســى به این ورزشگاه براى اکثر 
عالقه مندان اصفهانى دشوار اســت. اما از همان زمان 
پیش بینى مى شد که با افتتاح نقش جهان دستکم براى 
بازى هاى مهمتر تا چند ده هزار هوادار براى حمایت از 

سپاهان در ورزشگاه حضور یابند.

پس از بازگشــایى مجدد نقش جهان تاکنون دو دیدار 
سپاهان در جام حذفى و دو مسابقه این تیم در لیگ برتر در 
این ورزشگاه برگزار شده اما هیچیک از آنها به اندازه اى 
حساسیت برانگیز نبوده است که خیل عظیمى از هواداران 

را به این استادیوم بکشاند.
امــروز ورزشــگاه نقش جهان بــراى اولیــن بار پس 
از بازگشــایى مجدد، میزبان دیدار ســپاهان با یکى از 
تیم هاى سرخابى پایتخت است. باید دید در شرایطى که 
تنها 10 درصد از ظرفیت نقش جهان به هواداران رقیب 
اختصاص داده شده است طرفداران سپاهان سکوهاى 

نقش جهان را ُپر خواهند کرد یا خیر.

افتتاحیه واقعى 
نقش جهان

براى برد 
به میدان مى رویم

, از «زالتکو کرانچار» به عنوان یکى از گزینه هاى ,,

اصلى هدایت استقالل در صورت تداوم ناکامى 

منصوریان نام برده مى شود. باید دید سپاهان با 

تحمیل شکست به آبى هاى تهران دوباره  شرایط 

حضور کرانچار در ایران را فراهم مى کند. البته 

این بار براى استقالل

صداى هواداران

باید قدرتمان را 
نشان دهیم

گروه ورزشــى روزنامه نصف جهــان در بخش  
صداى هواداران، به بررسى دیدگاه ها و نظرات 
دوســتداران ورزش اصفهان و ایران مى پردازد. 
شــما مى توانید دیدگاه هــا و تحلیل هاى خود 
در رابطه با مســائل مختلف ورزش را به پست 
الکترونیک info@nesfejahan.net ارســال 

نمایید.
این ستون نیم نگاهى نیز به کامنت هاى هواداران 
فوتبال به ویژه دوستداران سپاهان و ذوب آهن در 

صفحات مجازى دارد.
 

 ■ هواداران در بازى با اســتقالل هر طور شده 
باید سکوهاى ورزشگاه نقش جهان را پر کنند. 
یادتان هست که سال هاى  سال، حسرت تکمیل 
این ورزشگاه را داشتیم. چقدر مى گفتیم که براى  
کالنشهر بزرگى مثل اصفهان اصًال خوب نیست 
که براى یک بازى مجبور شــویم تا فوالدشهر 
برویم و خودمان یک ورزشگاه استاندارد با شرایط 

الزم در اصفهان را  نداریــم. حاال دیگر نقش 
جهان را داریم و یک دیدار 

بــزرگ را در آن پیش رو 
ا داریــم. بایــد قدرتمان  ر

نشان دهیم.

■ نقــش جهان زیباســت و وقتــى زیباتر مى 
شــود که ســکوهاى آن کامًال زردپوش باشد. 
هواداران سپاهان مراقب باشند. با توجه به اینکه 
استقاللى ها فقط 10 درصد از ورزشگاه متعلق به 
آنهاست، ممکن است که بیایند و در جایگاه هاى 
سپاهانى ها مستقر شوند. اگر مى خواهیم اتفاقاتى 
از این دست رخ ندهد باید حضور گسترده اى در 
نقش جهان داشته باشــیم و سکوى خالى براى 

آنها باقى نگذاریم.

■ برخى ازبازیکنان استقالل  بعد از شرایط بدى 
که پشت سر گذاشته اند و با توجه به زمزمه هایى 
که در مورد برکنارى علیرضا منصوریان شنیده 
مى شــود، عزم  خود را جزم کرده اند تا پشــت  
سرمربى خود بایســتند و براى اعتبار منصوریان 
هم که شده هر طور شده در بازى با سپاهان برنده 
باشند. ســپاهان باید خیلى مراقب این استقالل 
باشــد و به هیچ وجه آنها را دســتکم نگیرد. به 
امید یک پیروزى خوب و روزى خاطره انگیز در 

نقش جهان.

■ از زالتکــو کرانچار به عنــوان گزینه اى نام 
برده مى شــود که در صورت برکنارى علیرضا 
منصوریان ممکن اســت که به عنوان سرمربى 
استقالل مشــغول به کار شــود. خیلى کرانچار 
را دوســت دارم و امیدوارم هیــچ وقت به تیمى 
همچون اســتقالل نرود. البته فوتبال حرفه اى 
است و این خواسته ها احساسى است. اما از آنجا 
که در سپاهان دیدیم که وى چقدر مربى بزرگ 
و جنتلمنى است دوست نداریم به استقالل برود. 
چون مطمئنم با حضور او در استقالل، شرایط به 

سود این تیم رقم خواهد خورد.

■ استقالل ســال هاى سال اســت که براى 
بحث ســرمربى خود در فصل نقل و انتقاالت از 
گزینه هایى مثل مــاگات، آنجلوتى،پریرا و کلى 
نام هاى بزرگ صحبت مــى کند ولى در نهایت 
به گزینه هایى همچون صمــد مرفاوى، پرویز 
مظلومى و منصوریان رسیده است. بزرگ ترین 
گزینه آنها در این ســال ها امیر قلعه نوعى بوده 
اســت. اگر آنها دنبال موفقیت هستند باید دل از 
مربیان ایرانى و پیشکســوتان خود براى هدایت 
تیمشــان بکنند و به مربیان بــا کیفیت خارجى 
روى آورند. البته برخى نام هــاى خارجى قطعًا 
نه به ایران مى آینــد و نه اینکه هیچ باشــگاه 
ایرانى توان پرداخت دســتمزد آنهــا را خواهد 
داشــت. ولى اســتقالل باید مدل پرسپولیس و 
یا سپاهان چند ســال پیش به ســراغ مربیانى 
ماننــد برانکــو ایوانکوویــچ و  زالتکوکرانچار 
بروند. من فکــر مى کنم در این شــرایط مربى 
مثل کرانچار مى تواند این تیــم را نجات دهد. 
به ویژه اینکــه آبى ها مهره هــاى خوبى دارند 
و ضعف کم دانشــى کادر فنى در این تیم موج 

مى زند.

مرتضى رمضانى راد
چندى پیش به بهانه دربى اصفهان گفتگویى با هوشــنگ حریرچیان هنرمند 
طنزپرداز محبوب اصفهان را تقدیم به خوانندگان کردیم. حاال هم در آستانه دیدار 
سپاهان- استقالل در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به سراغ این چهره دوست 

داشتنى رفتیم تا نظراتش را راجع به این بازى جویا شویم.
  این گفتگو را از دست ندهید.

استاد! سپاهان و اســتقالل در آخرین بازى نیم فصل 
امسال در ورزشگاه نقش جهان با یکدیگر دیدار مى کنند. 

نظرتان در مورد این بازى چیست؟
خب به سالمتى! ان شاءا... که هواداران زیادى به ورزشگاه مى روند و سپاهان هم 
حتماً این بازى را مى برد. به ویژه اینکه ورزشگاه نقش جهان هم راه اندازى شده 
است. این ورزشگاه نزدیک اصفهان است و هواداران سپاهان هیچ مشکلى ندارند 
که بخواهند به راحتى به اســتادیوم بروند و از این دیدار استقبال کنند. امیدوارم 

ورزشگاه در زمان بازى یکپارچه زردپوش باشد.
البته استاد یک مقدار نگرانى وجود دارد که چون بازى 
وسط هفته است و در ساعتى برگزار مى شود که خیلى ها 
سر کار هستند شاید آنطور که باید و شاید از این دیدار 

استقبال خوبى به عمل نیاید.
ببخشید! ولى به نظر من اینها بهانه است. شما وقتى عاشق کسى یا چیزى هستید 
براى اینکه به دیدارش بروید، از او حمایــت کنید پیش خودتان نمى گویید که 
االن نمى توانم و بدوقت است و از اینجور صحبت ها. مگر چنین دیدارهاى مهم 

و حیثیتى براى سپاهان در ســال چند بار اتفاق مى افتد. قطعاً اگر این بازى روز 
جمعه بود هواداران با خیال راحت ترى مى توانستند به ورزشگاه بروند و از سپاهان 
حمایت کنند، ولى به هرحال برنامه ریزى شده که یک شنبه باشد. دوستداران 
سپاهان باید این حرف ها که بازى در روز و ساعت بدى برگزار مى شود را کنار 
بگذارند و ده ها هزار نفر در نقش جهان به حمایت تیــم بپردازند. مگر همه ما 
سال ها منتظر افتتاح مجدد ورزشگاه نقش جهان نبودیم. خوب بفرمایید! ورزشگاه 

براى یک دیدار بزرگ آماده است. این گوى و این میدان.
 چند ماه پیش که به بهانه دربى اصفهان با شما گفتگو 
مى کردیم در ایــن مورد صحبت کردیــد که احتمال 
حضورتان در ترکیب ســپاهان وجود دارد. ولى ظاهراً 

دیگر خبرى نشد!
بله! یک مقدار کسالت داشتم و با توجه به اینکه کم کم سپاهان هم نتایج خوبى به 
دست آورد دیگر احساس کردم که فعًال نیازى به حضورم نیست و گفتم شاید بهتر 
باشد اجازه بدهم تا سایر جوانان هم سن و سالم(!) مثل احسان حاج صفى و بقیه 
بچه ها بازى کنند. ولى تا یک ساعت قبل از بازى با استقالل هم منتظر مى مانم 
که اگر آقاى عبدا... ویسى احساس نیاز کرد به من زنگ بزند و خودم را به استادیوم 

برسانم و در ترکیب قرار بگیرم!
خیلى هم عالى! حضور شما مى تواند کابوس استقالل 
باشد و تیر خالصى هم باشد به آنها. به ویژه اینکه در چند 
بازى نتیجه خوبى نگرفته اند و احتمال دارد که با تداوم 

ناکامى، علیرضا منصوریان از سمت خود برکنار شود.

علیرضا منصوریان پســر خوبى است و سال ها 
در فوتبال ملى ما زحمت کشیده است. ولى به هر 

حال دیدار تیمش با سپاهان است و نمى توانیم در این 
دیدار آرزوى موفقیت برایش داشته باشیم. اما اگر بدانم 

حضورم در ترکیب شــرایط را براى او سخت 
مى کند شاید در تصمیم خود تجدید نظر 

کنم تا استقالل با اختالف کمترى این 
دیدار را ببازد!

استاد! شما چرا اینقدر 
سپاهانى هستید؟

قبًال هم در این مورد با شما صحبت 
کرده ام. ســپاهان فــراى موضوع 
فوتبال و ورزش بــه نمادى براى 
افتخار و غرور اصفهانى ها تبدیل 
شده اســت و هر کســى در هر 
کسوت و شغلى وظیفه دارد که از 
این تیم کهن و ریشه دار حمایت 
کند. من هــم از دوران جوانى 
این تیم را دوســت داشتم و 
هوادارش بودم و هنوز که هنوز 

است عاشق این تیم هستم.

در ادامــه 
هفتــه پانزدهم 
لیگ برتر فوتبال  امروز 
ســه دیدار برگزار مى شود؛ 
نفت تهران میزبان تراکتورسازى 
است، اســتقالل در اصفهان به مصاف 
سپاهان مى رود و ماشین سازى و سایپا نیز در 

تبریز با هم به رقابت مى پردازند.

فوالد مبارکه سپاهان- استقالل
ســپاهان دوبــاره اوج گرفته ایــن تیم در لیــگ برتر 
تراکتورســازى را در تبریز شکســت داد و سپس در جام 
حذفى سایپا را برد تا ویســى اعتماد به نفسش را دوباره 
به دست آورد اما اســتقالل بعد از شکست مقابل نفت در 
جام حذفى وضعیتى متفاوت دارد. گفته مى شــود رابطه 
ســیدمهدى رحمتى کاپیتان تیم با علیرضا منصوریان 
حسابى شکرآب شده است و از ســویى دیگر رسانه ها از 
احتمال حضور یک مربى خارجى در اســتقالل به جاى 

منصوریان در نیم فصل خبر داده اند.
از «زالتکو کرانچار» به عنوان یکى از گزینه هاى اصلى 
هدایت استقالل در صورت تداوم ناکامى منصوریان نام 
برده مى شــود. باید دید ســپاهان با تحمیل شکست به 

آبى هاى تهران دوباره  شرایط حضور کرانچار در ایران 
را فراهم مى کند. البته این بار براى استقالل!

اخبار امیــدوار کننده اى از اردوى آبى هــاى پایتخت به 
گوش نمى رسد. استقالل در رده هفتم و سپاهان در رده 
هشتم جدول قرار دارند و برنده این بازى شانس صعود تا 
رده  چهارم را هم دارند. شاید در این بازى هم استقالل با 
ترکیبى متفاوت به میدان بیاید و احتمال دارد اولین تغییر 
درون دروازه باشد و دروازه بان جوان و خوش آتیه جانشین 

سیدمهدى رحمتى در این بازى بزرگ شود.
اگر استقالل بازنده دیدار شود شــاید این بازى شام آخر 
منصوریان شــود اما اگر او بتواند نصف جهان را فتح کند 
در آن صورت امکان دارد همچنان هدایت آبى پوشــان 
را برعهده داشته باشــد.این دربى بزرگ ایرانى همیشه 
جذاب و پــرگل از کار درمى آمده و باید دیــد برنده این 
جدال بزرگ کدام مربى اســت؛ عبدا... ویسى یا علیرضا 

منصوریان؟

ماشین سازى- سایپا 
نبرد بحــران زده هاى لیگ برتر مى توانــد دیدنى از کار 
دربیاید. هر دو تیم هم اتفاقًا نسبت به سایر تیم ها شرایط 
مناســب ترى از نظر مالى دارند. ماشین سازى با 9 باخت 
متوالى رکورددار شکســت در نیم فصل اول است. البته 
فرهاد کاظمى جانشــین رسول خطیبى شــده تا شاید 
ماشین سازى از انتهاى جدول جدا شود. در سایپا اما مدیران 
باشگاه مى گویند همچنان از حسین فرکى حمایت مى کنند 
زیرا  معتقدند مصدومیت چهار پنج بازیکن اصلى، دست 

سرمربى را بسته است. ماشین سازى در صورت پیروزى 
هم، از رتبه شــانزدهم تکان نخواهد خورد ولى سایپا اگر 
پیروز شــود مى تواند از رده چهاردهم جدا شــود. تقابل 
آندرانیک تیموریان با سایپا از نکات قابل توجه این دیدار 
است. تیموریان فصل گذشته در ســایپا حضور داشت و 
البته در آنجا هم خیلى نتوانست بدرخشد! برنده این دیدار 
از بحران فاصله مى گیرد. حتــى اگر همچنان در انتهاى 

جدول باقى بماند.
 

نفت تهران- تراکتورسازى تبریز 
نبرد فوتبالى على دایى با امیر قلعه نویى همیشــه دیدنى 
و جذاب خواهد شد. به خصوص اینکه در این بازى نفت 
میزبان اســت و دایى باید در کمتر از یک هفته با دومین 
مربى استقاللى در ورزشگاه خانگى تیمش روبه رو شود. 
او تیم علیرضا منصوریان را شکست داد و حسابى هم از 
رفتارهاى سرمربى استقالل گالیه  کرد و باید دید در تقابل 
او با قلعه نویى در کنار خط چه اتفاق هایى رخ مى دهد؟ دایى 
که لقب شهریار در فوتبال ایران دارد و قلعه نویى به ژنرال 
بین فوتبالدوستان ایرانى معروف است در این روزها یک 
وجه مشترك دارند و اینکه بعد از بازى با استقالل هر دو از 

رفتارهاى منصوریان گالیه داشتند!
تراکتورسازى که در کورس صدرنشینى با پرسپولیس قرار 
دارد اگر در این بازى پیروز نشود فاصله اش با پرسپولیس 
زیاد خواهد شد. نفت تهران هم که براى قرار گرفتن در رده 
سوم جدول تالش مى کند، دوست دارد آخرین 3 امتیاز نیم 
فصل را بگیرد. تراکتورسازى با  22 گل زده، خطرناك ترین 

خط حمله لیگ را دارد و نفــت هم با 20 گل زده، صاحب 
دومین خط حمله خطرناك لیگ است. به همین دلیل این 

بازى مى تواند یکى از دیدارهاى پرگل هفته شود.
اسامى داوران و برنامه مسابقه ها به شرح زیر است:

یک شنبه 5 دى
ماشین سازى تبریز- سایپا تهران، ورزشگاه اختصاصى 

تراکتور تبریز / ساعت: 14:15.
داوران: موعود بنیادى فر، حمیدرضا کنعانى، محســن 

سلطانى و محمد ملکى، ناظر: محسن قهرمانى.
سپاهان- اســتقالل، ورزشــگاه نقش جهان اصفهان/

ساعت: 14:30.
داوران: علیرضا فغانى، حســین طالقانى، محمد راهى و 

محمدرضا تارخ، ناظر: زاهد بحرینى.
نفت تهران- تراکتورسازى تبریز، ورزشگاه تختى تهران 

/ ساعت:15:00.
داوران: مهدى ســیدعلى، محمدرضا منصورى،یعقوب 

سخندان وعلى میرغفارى، ناظر: حاتم بک پور.
دوشنبه 6دى

صنعت نفت آبادان- گسترش فوالد تبریز، ورزشگاه تختى 
آبادان/ ساعت: 15:30.

داوران:پیام حیدرى، حمید سبحانى، مهدى شفیعى و جواد 
محمدى، ناظر: خداداد افشاریان.

پدیده خراســان- ذوب آهن اصفهان، ورزشــگاه ثامن 
مشهد/ ساعت: 14:30.

داوران: محمدرضا فغانى، حمزه على سلیمى، امیر محمد 
داودزاده و کوپال ناظمى،ناظر: حیدر شکور.

سپـاهان، کرانچار را به ایــران مى آورد؟!

گفتگو با هوشنگ حریرچیان به بهانه دیدار سپاهان- استقالل

نقش جهان را یکپارچه زرد کنید
بى است و سال ها 

یده است. ولى به هر 
ستو نمى توانیم در این 

اشته باشیم. اما اگر بدانم 
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ادامــه داد: شــخصیت ســپاهان وى نقش جهان

رات
ىپردازد. 
حلیل هاى خود
ف ورزش را به پست
ارســال  info@nesfeja

 نگاهى نیز به کامنت هاى هواداران 
دوستداران سپاهان و ذوب آهن در 

زى دارد.

بازى با اســتقالل هر طور شده  در
ى ورزشگاه نقش جهان را پر کنند. 
که سال هاى  سال، حسرت تکمیل 
 را داشتیم. چقدر مى گفتیم که براى  
گى مثل اصفهان اصًال خوب نیست 
 بازى مجبور شــویم تا فوالدشهر 
مان یک ورزشگاه استاندارد با شرایط 

ششنقش هان را  نداریــم. حاال دیگر 
ردار یم و یک دی
ن پیش روو
اتمان ر

قتــى زیباتر مى 
پوش باشد. 
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صاحب امتیاز : شرکت رسانه گستر نصف جهان

مدیرعامل و سردبیر : ایرج ناظمى    مدیر مسئول : هوشنگ غالمى
نشانى : اصفهان ، خیابان مدرس ، خیابان ادیب ، 

جنب دبیرستان شهیدان نم نبات
تلفن : 34452005           فاکس : 34452006           پیامک : 30007642

www.nesfejahan.net       : وب سایت
E-mail:     info@nesfejahan.net

خدا در همه جا و در هر لحظه و هر زمان، با انسان و پریان 
اســت. عطاى فراوان از دارایى او نمى کاهد و بخشیدن در 
گنج او کاستى نیاورد و درخواست کنندگان، سرمایه او را 
به پایان نرسانند و عطاشدگان، سرمایه او را پایان نمى دهند 

و کسى مانع احسان به دیگرى نخواهد بود.
موال على (ع)

ساسان اکبرزاده
اعضاى ســتاد هفتمین ســالگرد حماســه نهم دى 
«روز بصیــرت و میثاق امت با والیــت» در اصفهان 
و شهرستان هاى استان را، که در اصفهان ساعت 15 
روز هشتم دى ماه در میدان انقالب با حضور گسترده 
اقشار مردم و با ســخنرانى مهندس ضرغامى عضو 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام برگزار خواهد شد 

تشریح کردند.
رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى و ستاد 
برگزارى مراســم نهم دى اســتان اصفهان در جمع 
خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: ستاد بزرگداشت 
هفتمین سالگرد حماســه 9 دى با شعار محورى «9 
دى مظهر بصیرت و نفوذناپذیرى مردم» با برگزارى 
جلسات متعدد با کمیته هاى هشت گانه اطالع رسانى 
با محوریت صدا و ســیما، مساجد وتشکل هاى دینى 
با محوریت شوراى سیاستگذارى ائمه جمعه استان، 
فرهنگى و هنرى با محوریت اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى، تشــکل هاى دینى و کانون هاى فرهنگى 
با محوریت ســازمان تبلیغات اسالمى، دانشجویى با 
محوریت سازمان بسیج دانشجویى، دانش آموزى با 
محوریت آموزش و پرورش، امنیــت و کمیته بانوان 
تشکیل و برنامه هاى حماسه 9 دى در اصفهان تدوین 

و اجرایى خواهد شد.
جعفر عســگرى با اشــاره بــه برخى از مهــم ترین 
برنامه هاى این رویداد در اصفهان گفت: گفتمان هاى
دینى با موضوع بصیرت، نفوذ فتنه در مدارس، یادواره 
شــهداى اطالعات، مراسم ســالگرد مرحوم استاد 
على اکبر پرورش، نشســت هاى تبیینى در 9 مسجد 
شــاخص اصفهان، نشســت هاى بصیرت افزایى و 

روشــنگرى ویژه حماسه 9 دى، فضاســازى تبلیغى 
ویژه حماســه 9 دى، مراســم ویژه حماسه 9 دى در 
روز 8 دى در میدان انقــالب اصفهان، همایش هزار 
نفره روحانیون با موضوع حماسه 9 دى، نشست ویژه 
وکال و قضات دادگسترى با سخنرانى دبیر ستاد حقوق 
بشر قوه قضائیه، نشست تخصصى نخبگان روحانى، 
تهیه محتواى الکترونیکى و... بخشى از برنامه هاى 
هفتمین سالگرد حماســه 9 دى در اصفهان بوده و در 
همه شهرستان هاى استان نیز مشابه اینگونه برنامه ها 

اجرایى خواهد شد.
وى با بیان اینکه راه برون رفــت از فتنه ها تبعیت از 
مسیر اهل بیت و تبعیت از والیت فقیه است گفت: ما 
در هفتمین سالگرد رخداد حماسه 9 دى وظیفه داریم 

این روز را براى جوانان و نوجوانان تبیین کنیم.
رئیس ستاد هفتمین ســالگرد حماسه نهم دى افزود: 
فتنه 88 براى براندازى جمهورى اسالمى، آثار و تبعات 

منفى بسیارى به همراه داشت.
عسگرى از حرکت خودجوش مردمى بعد از فتنه 88 
در 9 دى ماه و البته 8 دى در اصفهان خبر داد و گفت: 
مردم فهیم ایران اسالمى در 9 دى به صحنه آمدند و 
حماسه خلق کردند که در این میان، مردم اصفهان در 8 
دى در این زمینه پیشگام بودند و فتنه گران را منزوى 
کردند و دلیل ماندگارى حماسه 9 دى آنست که مردم 
در این روز در کشــور، حجت را بر همه تمام کردند و 
این حماسه نشان داد که دشــمن حقیقى، استکبار به 

سرکردگى آمریکا و صهیونیست هاست.
وى خاطرنشان کرد: 9 دى نشــان داد قدرت مردم، 
مؤلفه قدرت نظام و بیدارى مردم و سرمایه اصلى نظام 
است و ضرورت دارد تا بخاطر حماسه 9 دى، از ملت 

ایران تجلیل شود.
رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى استان 
اصفهان 9 دى را تبدیل تهدید نرم به فرصت و انسجام 
در پیشــبرد اهداف نظام خواند و گفت: حماسه 9 دى 
نشــان داد که جمهورى اســالمى ایران، گرجستان 
نیســت که با فضاســازى و بهره گیرى از مهره هاى 

سوخته، بتوان در آن تحول ایجاد کرد.
عسگرى در عین حال از رسانه ها خواست تا با تبیین 
حماســه 9 دى براى جوانان و نوجوانــان، انعکاس 
مطلوب برنامه هاى هفتمین سالگرد حماسه 9 دى و 
اطالع رسانى به موقع در خصوص برنامه هاى 8 دى 

اصفهان، همچون گذشته یارى گر باشند.
وى این را هم گفت که امید است اقشار مختلف مردم 
با حضور گسترده در مراسم 8 دى در اصفهان با روحیه 

انقالبى و براساس اعتقادات، همچنان حماسه آفرین 
باشند.

■■■
رئیس دفتر شوراى سیاســتگذارى ائمه جمعه استان 
اصفهان هم گفت: ما در 88 شهر اصفهان در نمازهاى 
جمعه، مباحث مرحوم اســتاد على اکبر پرورش را از 

سوى امامان جمعه بررسى کردیم.
حجت االســالم والمســلمین محمدرضا صالحیان 
مى گوید: یکى از ابزار تربیتى قرآن، ارائه الگوهاست 
و وقتى به خصوصیات مرحوم استاد على اکبر پرورش 
پرداخته مى شــود، در حقیقت عمل به ریشــه قرآن 
است و این در آگاهى بخشى نسل جوان جامعه بسیار 

مؤثر است.
وى با گرامیداشــت حماســه 9 دى گفت: فتنه فقط 

مربوط به زمان، انقالب و نظام ما نیست بلکه فتنه را 
باید در تاریخ اسالم جستجو کرد که حضرت على (ع) 
بیشترین فتنه را در حالى که در یک قدمى پیروزى در 

ابعاد مختلف قرار داشت تحمل کرد.
حجت االسالم والمسلمین صالحیان در ادامه گفت: ما 
هم در یک قدمى پیروزى بوده و هستیم که فتنه گران 
بنا داشتند با یک انقالب مخملى، ما را زمین گیر کنند و 
در این راستا 9 دى به منظور هشیارى و بصیرت مردم 
در سال 88، پاس داشته مى شود و ما باید با برگزارى 

حماسه 9 دى آن را به رخ مردم جهان بکشانیم.
■■■

رئیس کمیته اطالع رســانى هفتمین سالگرد حماسه 
دى نیز به برنامه هاى صدا و سیما در این ایام اشاره کرد 
و گفت: رسانه ملى در سطح فراملى، ملى و شبکه هاى 
اســتانى در 9 دى 88 با قدرت و توان باال وارد میدان 

شدند و به مقابله با دسیسه توطئه گران پرداخت.
بهروز فرهمنــد گفت: تبیین و ماندگارى حماســه 9 
دى، تنویر افکار عمومى، تحلیل بصیرت، ابعاد فتنه، 
حضور مردم و... در دستور کار صدا و سیما بوده و ما در 
حوزه صدا و سیما برنامه هاى گفتگو محور، ترکیبى، 
گزارشى، محله جوان، سالم اصفهان، زاویه و... و در 
حوزه تولید هم مستندهاى جذاب و ماندگارى را در این 
ایام خواهیم داشت. این در حالى است که در حوزه خبر 
نیز برنامه هاى پوشش خبرى پخش خواهد شد و پیش 
بینى مى شود در این مدت حدود هزار دقیقه برنامه از 

صدا و سیماى مرکز اصفهان پخش شود.
■■■

رئیس کمیته تشــکل هاى دینــى و مراکز فرهنگى 
هم در این نشست گفت: ســازمان تبلیغات اسالمى 

از سال 88 اقدام به تشکیل قرارگاه روشنگرى نمود و 
برنامه هایى را تدارك دید.

حجت االسالم والمسلمین حسن بابایى همچنین از 
تشکیل قرارگاه فرهنگى جهاد کبیر هم با حضور چهار 
دستگاه خبر داد و گفت: همایش هزار نفر از روحانیون 
با موضوع حماسه دى در حســینیه ثارا... با مسئولیت 
قرارگاه فرهنگى جهاد کبیر استان با سخنرانى نماینده 
ولى فقیه در اوقاف و امور خیریه برگزار خواهد شــد. 
همچنین 24 نمایشــگاه پیچک انحــراف، فراخوان 

جشنواره حبیب ابن مظاهر و... از دیگر برنامه هاست.
■■■

نماینده آموزش و پــرورش اســتان اصفهان هم به 
تبلیغات فرهنگى در بیش از 5 هزار مدرسه در خصوص 
حماسه 9 دى اشاره کرد و گفت: بسیج دانش آموزى، 
اتحادیه هاى انجمن هاى دانش آموزى و تشکل هاى 
دانش آموزان در این ایام برنامه هاى فرهنگى و هنرى 

با موضوع حماسه 9 دى را برگزار خواهند کرد. 
حبیــب ا... افتخــارى همچنین از حضور گســترده 

فرهنگیان در مراسم 8 دى در میدان انقالب خبر داد.
■■■

معاون فرهنگى اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
اصفهان هم گفت: اطالع رســانى حماســه 9 دى از 
طریق رسانه ها، حضور اقلیت هاى مذهبى در مراسم 
8 دى، تشــکیل قرارگاه نهضت روشنگرى، استفاده 
از ظرفیت ائمــه جمعه، رونمایى از کتب چاپ شــده 

در خصوص حماسه 9 دى و... از برنامه هاى ماست.
پرویز طاهرى گفت: هنرمندان در عرصه هاى مختلف 
در اســتان اصفهان، در مراســم روز 8 دى در میدان 

انقالب اصفهان حضورى گسترده خواهند داشت.

 مراسم یوم ا... 9 دى با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد

8 دى، ساعت 15، میدان انقالب
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شهردارى خور به استناد مصوبه شــماره 298 - 13 /9/ 95 شوراى 
محترم اسالمى شــهر خور در نظر دارد نســبت به فروش اراضى 
مسکونى مجموعه مسکونى مهدیه (عج) شهر خور از طریق آگهى 
مزایده کتبــى و دریافت بهاى زمین بصورت نقــدى اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر حداکثر تا تاریخ  
11/ 10/ 95 به شهردارى خور مراجعه و یا با شماره 03146323200 

تماس حاصل نمایند.

مهدى حلوانى- شهردار خورمهدى حلوانى- شهردار خور

آگهى مزایدهآگهى مزایده
شهردارى خور



حوادثحوادث 2835یک شنبه  5 دى ماه 0909

چهل تکه

  باشگاه خبرنگاران جوان | یک مرد استرالیایى در 
صندوق پست خانه اش به جاى نامه و هدیه کریسمس چیزى 

دیگرى پیدا کرد.
یک مرد اهل کوئینزلند استرالیا زمانى که صندوق پست خانه 
خود را چک مى کرد متوجه بســته عجیبى شد که در صندوق 
وجود دارد.زمانى که این مرد در صنــدوق را باز کرد به جاى 
نامه هاى خود، در آن یک پیتون پیدا کرد که به جاى خوابیدن 
در بوته ها و علف هاى حیاط، این صندوق گرم را انتخاب کرده 
بود تا راحت تر بخوابد.این مرد شــجاع به جاى اینکه بترسد 
و بالیى ســر مار پیتون خوابیده در صندوقش بیاورد، آن را با 
خونسردى و با دستانش گرفت و دوباره در بوته ها و جایى که از 

آن آمده بود، رها کرد.

عروس چینى که به شدت به بازى هاى    جام جم آنالین |
رایانه اى اعتیاد داشــت در روز ازدواجش با گریه و به زور از صفحه 
مانیتور جدا شد و سر سفره عقد نشست. فیلم رفتار غیر عادى و خنده 
دار این عروس عجیب بارها توسط کاربران فضاى مجازى بازبینى 
شد. در فیلمى که در فضاى مجازى منتشر شده اعضاى خانواده به 
زور دست این دختر را که لباس عروســى بر تن دارد را گرفته اند و 
با خود مى برند تا مراســم ازدواجش انجام شــود اما عروس فریاد

 مى زند یک دقیقه دیگر صبر کنید .در کنار این درگیرى داماد شگفت 
زده نیز سعى دارد تا همسر آینده اش را همراهى کند. در همین زمان 
پدر عصبانى داماد در حالى که به شدت عصبانى شده با زدن سیلى به 

پسرش مى گوید نمى توانى همسرت را کنترل کنى ؟
اما در نهایت عروس مجبور مى شود صفحه مانیتور را ترك کرده و 

در مراسم عروسى حضور یابد.

مرد جوانى که به جرم قتل عمد دستگیر شده    جام نیوز |
اصرار دارد کــه «دونالد ترامپ» را به قتل رســانده و از کار خود 

احساس رضایت کامل دارد.
مرد 38 ساله نیویورکى پس از دســتگیرى به جرم قتل عمد در 
دادگاه دلیلى مضحک را در دفاع از خود عنوان کرد. او ادعا مى کند 
که مرد اول آمریکا، دونالد ترامپ را کشته است. فرد مقتول راننده 
یک کامیون بود که در حین رانندگى توسط گلوله هاى «جاستین 
بارکلى» به قتل رسید.راننده بدشانس 52 ساله بوده و چهره اش 
تفاوت زیادى با ترامپ 70 ســاله دارد امــا قاتل وى همچنان با 
پافشارى و افتخار اصرار دارد که او به سمت دونالد ترامپ شلیک 
کرده و نه یک راننده ســاده. حاال دادگاه، این مرد را براى انجام 
معاینات پزشکى به بیمارستان منتقل کرده و معتقد است که جنون 

او با این آزمایشات به راحتى اثبات خواهد شد.

بسته مرگبار
 کریسمسى

عروس، داماد را هم 
به بازى گرفت!

این مرد به جاى «ترامپ» 
کشته شد!  030201

وکیــل مدافــع قاتــل ســتایش قریشــى از 
بســترى شــدن موکلــش در بیمارســتان خبر 

داد.
مجتبى فرحبخش در خصــوص آخرین وضعیت 
پرونــده قاتل «ســتایش قریشــى» گفــت: در 
مراجعه اى که اخیراً به دیوان عالى داشتم، متوجه 
شدم که هنوز پرونده تعیین شعبه نشده و این مسئله 

هم کمى زمانبر شده است.
وى از تغییرات جدیــد در این پرونــده خبر داد و 
افزود: متأســفانه به دلیل شــرایط روحى و روانى 
و پرخاشــگرى هایى که امیرحســین داشــت، 
وى به بیمارســتان اعصاب و روان منتقل شــده

 است.
این وکیل دادگســترى در پاســخ به این سئوال 
که آیا پزشــکى قانونى زمینه هــاى بیمارى هاى 
روانــى در متهم را تشــخیص نداده بــود؟ گفت: 
پزشــکى قانونــى تنها به وجــود یاعــدم وجود 
جنون در متهم هــا اکتفا مى کنــد و این در حالى 
اســت که بارها در جلســات دادگاه اعــالم کرده 
بودم کــه مــوکل از بیمــارى هــاى روانى رنج 
مى برد و زمینه هاى این نوع از بیمارى ها را داشته

 است.
فرحبخــش تصریــح کــرد: عــذاب وجــدان و 
ندامتــى کــه «امیرحســین» در این چنــد ماه 
داشــت به همراه زمینه هــاى بیمــارى روانى، 
باعث شــد که از خود رفتارهاى غیرعادى نشــان 
دهد و هم اکنــون نیز در بیمارســتان بســترى

 است.
به گزارش مهر، ســتایش قریشــى دختر افغانى 
بود که توسط امیرحســین به قتل رســید. نهایتًا 
دادگاه، قاتل ایــن پرونده را بــه قصاص نفس در 
خصوص اتهــام قتل عمــد و یک بار اعــدام در 
خصــوص اتهام تجــاوز بــه عنــف و 74 ضربه 
شــالق در خصوص اتهام جنایت بر میت محکوم 

کرد.

«الهام آقا زاده» غساله اى است که در بهشت زهرا(س) 
تهران کار مى کنــد. خبرگزارى میــزان خاطره اى از 

روزهاى کارى او منتشر کرده که در ادامه مى آید.  
«مدتى سرپرســت غســالخانه بودم. در آن زمان خانم 
میانسالى از همکارانم، با بیمارى قلبى اش مدارا مى کرد. 
نکته قابــل توجهى که وجود داشــت این بــود که او 
همیشه در گوشه اى نشســته و دست به زیر چانه داشت 
و گوشه گیرى مى کرد. کمتر پیش مى آمد که او با کسى 
هم صحبت شود یا ما ببینیم تحرك خاصى در محیط کار 

داشته باشد. 
یک روز که کار تقریبًا تمام شــده و ما براى بازگشت به 
خانه آماده شده بودیم، مسئول قسمت پذیرش خواست 
که من نزدش بروم. به ســمت پذیرش رفتم. مســئول 
پذیرش زمانى که مرا از دور دید دســتى تکان داد، بلند 
شــد و به طرفم آمد. او بعد از احوالپرسى هاى معمول به 
من گفت: "امروز دو خانم آمده بودند و حرف هاى عجیبى 
مى زدند. سئواالتى دارند که من جوابشان را نمى دانم. بیا 

ببین شما چیزى از حرف هایشان سر در مى آورى؟" 
رفتم داخل اتــاق او و دیدم دو خانــم روى صندلى آرام 
نشسته اند. خودم را به آنها معرفى کردم و گفتم: "بفرمایید، 

در خدمتم. کارى از دست من بر مى آید؟"  
هنوز حرفم به طور کامل تمام نشده بود که یکى از خانم ها 
گفت: "سالگرد پدرم است و ما در تدارك مراسم آبرومند 
براى او هستیم. دیشــب پدرم به خوابم آمد و از خانمى 
حرف زد که در غسالخانه کار مى کند. اول خیلى متعجب 

شدم اما پدرم تأکید داشت و از او حرف مى زد. مشخصاتى 
که در خواب به من گفت خانمى میانسال بود که همیشه 
گوشه گیر و کم حرف است. حتى اشاره اى به فامیل او کرد 
و گفت که مى توانیم در بهشت زهرا(س) او را پیدا کنیم."

خانم جوان بســیار احساساتى شــده بود ولى حرفش 
را قطع نکــرد و همچنان ادامــه مى داد: "پــدر از من 
خواســت به دلیل احتیاجى که آن خانــم دارد به جاى 
هزینه هاى اضافى مراسم ســالگرد، به آن خانم کمک 

کنید." 
من چند لحظه اى خشکم زده بود. با خود فکر مى کردم 
مگر ممکن است؟ خدا را بخاطر بزرگى اش شکر کردم 
و خیلى زود به خودم آمدم. ســریع به آن دو خانم گفتم: 
"بله. ما چنین خانمى در همکارانمان داریم. تا جایى که 
من اطالع دارم بیمارى قلبى هم دارد و گویا براى عمل 

جراحى مشکل مالى دارد." 
با آن خانــم به طرف غســالخانه رفتیــم و من همکار 
گوشــه گیرم را به آنها معرفى کردم. ارتبــاط بین آنها 
شــکل گرفت. چند ماه بعد خبردار شــدم که همکارم 
در بیمارستان بســترى شــده و عمل هاى مربوط را با 
موفقیت پشت ســر گذاشته اســت. این پدر با سفارش 
به فرزندانــش در خواب، جــان فردى را نجــات داد و 
براى خود ثوابى بزرگ خرید. شــاید بــاور این خاطره 
ســخت باشــد اما اتفاقاتى در طول زندگى رخ مى دهد 
که گاهى غیرقابل پیش بینى و باور هســتند اما واقعى

 هستند.»

سعید احمد بیگى  بازپرس سابق ویژه قتل تهران است. او 
خاطراتى از مأموریت هاى خودش را منتشر مى کند، یکى 
از این خاطرات در خبرگزارى میزان منتشر شده است که 

در ادامه مى خوانید.
«اواخر مرداد ســال گذشــته کشــیک قتل بودم. این 
چندمین بارى بود که روز چهارشنبه کشیک قتل نوبت من 
مى شد. خسته به خانه رفتم تا کمى استراحت کنم. ساعت 
19 بود که بار دیگر تلفن کشیک قتل به صدا درآمد. وقتى 
تلفن را جواب دادم آن سوى خط افسر تجسس کالنترى 
شهرك غرب از قتل هولناك اعضاى یک خانواده به دست 
پســر خانواده خبر داد. مى دانستم پرونده سنگینى است. 
سریع با خودروى ویژه قتل به محل قتل در خیابان بهار 
شهرك غرب رفتم. محل جنایت یک ساختمان چهارطبقه 

بود که قتل در طبقه آخر رخ داده بود. 
وقتى وارد ساختمان شدم مأموران اداره تشخیص هویت 
و افسر قتل پلیس آگاهى مشغول عکسبردارى و بررسى 
صحنه بودند. ابتدا افســر پرونده گزارش مختصرى داد 
و گفت پسر 35 ســاله اى پس از درگیر شدن با اعضاى 
خانواده اش پدر، مادر و خواهرش را با چاقو مجروح کرده 
که پدر جانش را از دست داده و مادر و خواهر به بیمارستان 
منتقل شدند. پزشک جنایى هم پس از معاینه اولیه جسد 
علت مرگ پدر 66 ســاله خانواده را اصابت چاقو به قلب 
اعالم کرد. پس از گزارش آقاى دکتر، از بیمارستان تماس 
گرفتند و اعالم کردند دختر خانواده نیز جانش را از دست 

داده است. 

تمام خانه پر از خون بود. به اتاق خواب رفتم تا از پسر جوان 
بازجویى کنم. "حامد" خیلى خونسرد روى تخت کنار افسر 
کالنترى نشسته بود و سیگار مى کشید. علت کارش را 
پرسیدم که مدعى شــد خانواده ام برایم به خواستگارى 
نمى رفتند آنها را کشتم. امیدوار بودم مادر بى گناه حامد 
زنده بماند. سرى به بیمارســتان زدم و شرح پرونده مادر 
را مطالعه کردم. اما ساعتى بعد در تماس مأمور کالنترى 
اعالم شد که مادر 59 ساله خانواده نیز جانش را از دست

 داد. 
روز شنبه پسر جوان را به دادسرا آوردند. درخواست سیگار 
کرد و براى اینکه به او نزدیک شوم دستور دادم سیگار تهیه 
کنند. از حامد خواســتم از روز جنایت بگوید که او مدعى 
شــد:" به علت اینکه قرص هاى اعصابم را نخورده بودم 
حال خوبى نداشتم. از خانواده خواستم به خواستگارى دختر 
مورد عالقه ام بروند اما آنها مخالفت کردند. به همین خاطر 
با مشت به تلویزیون کوبیدم که پدرم گفت باز دیوانه شده، 
باید زنگ بزنیم بیایند و او را به دیوانه خانه ببرند. به همین 
خاطر چاقویى از آشپزخانه برداشــته و هر سه نفرشان را 
کشتم. برادرم چند سال قبل در نزاع به قتل رسید و دیه اش 
را هم گرفته بودیم. بعد از مرگ برادرم من دیوانه شدم ." 

به حــرف هایش فکــر مى کــردم که چگونــه با یک 
عصبانیت ســاده جان ســه نفــر از عزیزترین هایش 
را گرفته اســت. حامد را دو بار به کمیســیون پزشکى 
قانونــى فرســتادم کــه در هر دوبــار جنونــش تأیید

 شد.» 

 میزان| ســارق خــودروى مــزدا3 کــه حیــن تعقیــب و گریــز از دســت پلیس،چنــد خــودرو، 
موتورســیکلت و گارى باربــرى را دچــار حادثه کــرده بود،ســرانجام با شــلیک گلوله متوقف و دســتگیر 

شد.
 30 آذرماه  واحد گشت آشکار پلیس آگاهى تهران بزرگ در خیابان شوش به یک دستگاه خودروى مزدا 3 مشکوك 

شده که با استعالم از مرکز پیام مشخص شد خودروى مذکور داراى سابقه سرقت است. 
راننده خودروى مزدا 3 به محض شنیدن دستور توقف از سوى واحد گشت پلیس آگاهى، با افزایش سرعت اقدام 
به فرار مى کند؛ مأموران با استفاده از عالئم هشدار دهنده سعى در متوقف نمودن خودرو کرده و با رعایت قانون 
به کارگیرى ســالح اقدام به شــلیک چند تیر هوایى مى کنند اما راننده خودروى مزدا 3 همچنان به فرار ادامه 

مى دهد و نهایتًا الستیک هاى خودرو مورد اصابت گلوله مأمورین قرار مى گیرد. 
راننده خودروى مزدا 3 با وجود پنچر شدن الستیک خودروى مسروقه سعى در فرار از دست مأمورین را دارد و همین 
امر باعث برخورد خودروى مسروقه با چند دستگاه از خودروهاى عبورى، یک دستگاه موتورسیکلت و در چندین 
نوبت نیز برخورد با چرخ دستى هاى ویژه حمل بار محدوده بازار تهران و واژگونى آنها در خیابان مى شود اما نهایتًا 

متوقف و قبل از هرگونه اقدام به فرار با پاى پیاده، با عکس العمل مأمورین دستگیر مى شود. 

راز سرقت میلیاردى در شب جشن تولد دختر مالباخته با 
دستگیرى سرایدار جوان فاش شد.

به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان،در مورخه 
1395/07/23 وقوع یک فقره سرقت منزل در فرمانیه، 
خیابان فروردین به کالنترى 101 تجریش اعالم شد؛ 
با حضور مأمورین کالنترى در محل و انجام تحقیقات 
اولیه مشخص شد که سارق یا سارقین، در زمان غیبت 
صاحبخانه و اعضاى خانواده اش اقدام به سرقت مقادیر 
معتنابهى طال و جواهرات، سکه هاى طال و دیگر اموال 
باارزش داخل خانه به ارزش تقریبى یک میلیارد تومان 
نموده و از محل متوارى شدند. با تشکیل پرونده مقدماتى 
با موضوع ســرقت منزل و به دســتور دادیار شعبه اول 
دادســراى ناحیه یک تهران، پرونده جهت رسیدگى در 
اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت. 

بررسى صحنه سرقت 
با حضور تیم بررسى صحنه سرقت پلیس آگاهى در محل 
سرقت، کارآگاهان با بررسى دقیق محل سرقت اطالع 
پیدا کردند که درب ورودى منــزل مالباخته از نوع ضد 
سرقت بوده اما سارق یا سارقین بدون هرگونه تخریب 
وارد ساختمان شده و به احتمال بسیار زیاد با اطالع دقیق 
از محل نگهدارى اموال باارزش مالباخته، اقدام به سرقت 

آنها کرده اند. 

همزمانى ســرقت با جشــن تولد دختر 
مالباخته 

در ادامه رســیدگى به پرونده ، کارآگاهــان پایگاه یکم 
پلیس آگاهى اطالع پیدا کردند که زمان سرقت همزمان 
بوده با برگزارى جشــن تولد دختــر مالباخته در یکى از 
رستوران هاى شــمال تهران، لذا با توجه به نوع سرقت 
مبنى بر داخلى بودن سرقت (با توجه به عدم تخریب درب 
ضد سرقت منزل)، کارآگاهان با در نظر گرفتن این فرضیه 
که احتماًال یکى از اعضاى گروه ســارقین مى بایست 
همزمان با زمان سرقت در مراسم جشن تولد حضور و یا 
از آن اطالع داشته باشد، به بررسى و تحقیق در خصوص 
افراد حاضر در جشــن تولد و افراد مرتبــط با مالباخته و

 خانواده اش پرداختند. 

حضور در جشن تولد، آن هم بدون دعوت 
در تحقیقــات به عمل آمــده، کارآگاهــان پایگاه یکم 
پلیس آگاهى اطــالع پیدا کردنــد که یکــى از افراد 

حاضــر در جشــن تولد بــه نــام «ابوالفضــل . ب»، 
بدون هرگونــه دعوت از ســوى مالباخته در مراســم 
جشــن تولد دختــر مالباخته حضور داشــته، همچنین 
کارآگاهــان اطــالع پیــدا کردنــد کــه ابوالفضــل

 (27 ساله) به عنوان سرایه دار در ساختمان محل سکونت 
مالباخته مشغول به کار است و عالوه بر آن به عنوان فرد 
مورد اعتماد مالباخته نیز در شــرکت متعلق به مالباخته 
مشغول به کار مى باشد و به همین علت از تمامى جزئیات 
زندگى مالباخته و اعضاى خانواده مالباخته، میزان درآمد 
مالباخته و... اطالعــات دقیقــى دارد و بنابر اظهارات 

مالباخته به راحتى به منزل آنها تردد داشته است. 

تهیه فیلم از محل سرقت 
با توجه به احتمال مشــارکت ابوالفضل.ب در سرقت، 
کارآگاهان تحقیقات از وى را در دســتور کار خود قرار 
دادند. ابوالفضل در تحقیقات اولیه منکر هرگونه مشارکت 
خود در سرقت شــده اما در ادامه  تحقیقات و با به دست 
آمدن فیلم ضبط شده از داخل منزل مالباخته از وى، به 
ناچار لب به اعتراف گشــود و عنوان داشت که پیشنهاد 
و طراحى سرقت توســط اوصورت گرفته و سرقت نیز 

توســط عموى وى و چند تن دیگر از دوستان عمویش 
انجام شده است. 

دستگیرى اعضاى گروه سارقین و کشف 
اموال 

با شناســایى عمــوى ابوالفضــل به نــام «یحیى» 
(41 ساله) به عنوان یکى از اعضاى گروه سارقین، وى 
توسط کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهى دستگیرشد و 
پس از انتقال به پلیس آگاهى صراحتًا به انجام سرقت با 
بهره گیــرى از فیلم تهیه شــده از منــزل مالباخته و 
آموزش هاى داده شــده به او و همدستانش به نام هاى 
«روح ا... .ع» (35 ســاله) و «هادى.گ» (28 ساله) از 

سوى ابوالفضل به عنوان طراح سرقت، اعتراف کرد . 
با شناســایى مخفیگاه روح ا... و هادى در شهرســتان 
نیشابور، کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهى با اخذ نیابت 
قضائى به این شهرستان اعزام شدند و ضمن دستگیرى 
دو متهم دیگــر پرونده و در بازرســى از منزل متهمین 
مقادیرى از اموال مالباخته کشف و توقیف شد؛ در ادامه 
و با شناسایى محل فروش قســمتى از طالو جواهرات 
مسروقه، کارآگاهان موفق به کشــف و توقیف مقادیر 

دیگرى از اموال مالباخته شدند. در ادامه وبا کشف سوئیچ 
یدك متعلق به خودروى شخصى مالباخته مشخص شد 
که سارقین قصد داشــته اند که در مرحله بعدى سرقت 
خود و با استفاده از کلید یدك خودرو، پس از گذشت مدتى 

اقدام به سرقت خودروى مالباخته نیز نمایند . 
متهمین پس از انتقــال به پایگاه یکــم پلیس آگاهى 
تهران بــزرگ، در اظهارات خود صراحتًا به مشــارکت 
خود در ســرقت منزل مالباخته اعتــراف کرده و عنوان 
داشــتند:«ابوالفضل با نمایش فیلم تهیه شده از داخل 
منزل و ترسیم دقیق نقشه منزل، کوچک ترین جزئیات 
داخل خانه را به ما نشان داد؛ طى چندین روز آموزش از 
سوى ابوالفضل، دقیقًا اطالع داشتیم که اموال با ارزش 
در کدام قسمت منزل قرار دارد و نهایتًا با استفاده از کلید 
تهیه شــده از منزل مالباخته و با وجود ضد سرقت بودن 
درب منزل، بدون هیچگونه مشــکلى وارد خانه شده و 
سرقت خود را بدون هیچگونه مشــکلى انجام داده و از 

محل خارج شدیم.»
سرهنگ کارآگاه کرم یوسف وند رئیس پایگاه یکم پلیس 
آگاهى تهران بزرگ،با اشاره به نگهدارى بیش از اندازه 
اموال با ارزش در محل ســکونت افراد، عنوان داشت: 

«متأســفانه در حال حاضر شاهد آن هستیم که گروهى 
از شــهروندان بدون در نظر گرفتن هشدارهاى پلیسى 
مبنى بر عدم نگهدارى بیش از انــدازه اموال باارزش در 
داخل منازل، با نگهدارى اموال بــاارزش خود در داخل 
منزل، زمینه سرقت آسان آنها را توسط سارقین با دست 
خودشــان فراهم مى آورند به گونه اى که متأسفانه در 
بسیارى از سرقت هاى منازل شــاهد سرقت هاى چند 
ده میلیون طال، جواهرات، وجوهــات نقد و دیگر اموال 

باارزش از داخل منازل شهروندان هستیم.»
سرهنگ کارآگاه کرم یوسف وند در پایان این خبر اعالم 
داشت : «متهمین پرونده با صدور قرار قانونى روانه زندان 
شده و اموال کشف شده از سارقین نیز برابر دستور مقام 

قضائى به مالباخته تحویل داده شد.» .

سرایدار مورد اعتماد، سارق از آب درآمد

قاتل«ستایش قریشى» در دزدى میلیاردى  ،همزمان با جشن تولد
بیمارستان روانى 

بسترى شد

از دفتر خاطرات یک بازپرس جنایى

قتل عام خانوادگى بخاطر خواستگارى
از دفتر خاطرات یک غساله

کمک مرده اى به بیمار قلبى
تعقیب و گریز هالیوودى در جنوب پایتخت

,,

در ادامه رسیدگى 
به پرونده ، 
کارآگاهان پایگاه 
یکم پلیس آگاهى 
اطالع پیدا کردند 
که زمان سرقت 
همزمان بوده با 
برگزارى جشن تولد 
دختر مالباخته در 
یکى از 
رستوران هاى 
شمال تهران
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

نمایشگرى سبک، زیبا و برنده 
جایزه طراحى سال 2016

نصف جهــان  ایســوس مدتى پیش از نمایشگرى با 
نــام ZenScreen MB16AC رونمایى کرده بود 
که توانســت جایزه طراحى «آیفا 2016» را به خود 

اختصاص دهد.
مدل MB16AC زن اســکرین ایســوس با صفحه 
نمایش 15,6 اینچ و بــا تفکیک پذیرى فول اچ دى 
1920×1080، سبک ترین و باریک ترین نمایشگر 
موجود در کالس نمایشــگرهاى قابل حمل جهان 
است. ایسوس در طراحى حاشیه و قاب آن از فلسفه 
Zen الهام گرفته اســت. طراحان ایسوس با کاهش 
60 درصدى ضخامت این نمایشگر، قطر آن را تنها به 
اندازه هشت میلى متر طراحى کرده اند؛ به همین دلیل 
وزن آن ســبک تر از انتظار و تنها 800 گرم است که 

جابه جایى آن براى کاربران بسیار آسان خواهد بود.
این نمایشــگر به منظور ارتباط با دستگاه هاى دیگر 
 USB و تأمین توان الزم براى کار، فقط از یک رابط
استفاده مى کند و مى تواند هم داده هاى تصویرى و هم 
برق مورد نیاز را از طریق یک درگاه USB تهیه کند. 
ایسوس در این مدل براى راحتى و سازگارى هرچه 
بیشتر در هنگام اســتفاده، قابلیت پشتیبانى از هر دو 
درگاه USB نوع A و C را مهیا کرده است. به منظور 
سهولت در استفاده و قرار گرفتن در هر دو حالت افقى 
و عمودى، ایســوس یک کاور هوشــمند براى این 
نمایشگر طراحى کرده اســت که به کاربران امکان 
مى دهد در هر دو حالت افقى و عمودى از زن اسکرین 

MB16AC استفاده کنند. 

اپلیکیشن نظارت و امنیت 
شبکه هاى واى فاى اندروید

نصف جهان  NetX PRO را شاید بتوان کامل ترین 
و برترین برنامه مدیریت بر شبکه هاى واى فاى و 
تامین امینــت آن ها براى تبلت ها و گوشــى هاى 
اندروید دانست. یکى از مهم ترین قابلیت هاى این 
اپلیکیشن سیستم هوشمند نمایش افراد متصل به 
شبکه واى فاى مى باشــد که مى تواند نقش بسیار 
زیــادى را در تامین امنیت این شــبکه ها ایفا کند! 
تنها کافیست اســمارت فون متصل به واى فاى را 
شناســایى کنید تا بتوان به راحتى آن را خاموش و 
یا اینکه رى استارت کرد! نت ایکس پرو اطالعات 
بسیارى را نظیر سیستم عامل، مک آدرس، آى پى 
و دیگر اطالعات گوشى هاى متصل به شبکه واى 
فــاى را در اختیارتان قرار مى دهــد. یکى دیگر از 
قابلیت هاى این اَپ ، جست و جوى شبکه هاى واى 
 ،ssid فاى اطراف و نمایش اطالعات آن ها همانند
قدرت سیگنال، نوع کانال، رمز گذارى و… مى باشد 
و مى تواند در شناسایى شبکه هاى نا امن به کاربران 
کمک کند. مى توانید این اپلیکیشــن را به گونه اى 
تنظیم کنید تا در صورت اتصال دستگاه هاى جدید 
و ناشناس به واى فاى شما سریعا هشدار اتصال را 

دریافت کنید و بتوانید دسترسى آن را قطع کنید.

هواداران Mate9 هواوى 
براى خرید صف کشیدند!

نصف جهان شــرکت هواوى، صبح روز پنج شنبه دوم 
دى ماه گوشى هوشمند Mate 9 را به صورت رسمى 
در تهران عرضه کرد. مشتاقان خرید سرى Mate صبح 
جمعه با تشکیل صف طوالنى در جلوى درب مجتمع 
پایتخت آماده خرید سریع ترین و قدرتمندترین گوشى 
سال 2017 شدند. سرانجام در ســاعت 9:30 فروش 
Mate 9 در فروشگاه مرکزى هواوى در پایتخت آغاز 

شد.  گفتنى است گوشــى Mate 9 هواوى با طراحى 
زیباتر، پردازنده قدرتمندتــر ، دوربین دو گانه، فناورى 
سوپرشارژ و UX خارق العاده به بازار عرضه شده است. 
نسل جدید Mate که مانند سرى قبلى از بدنه فلزى و 
طراحى بسیار باریک و زیبا بهره مى برد داراى صفحه 
نمایش 5,9 اینچى Full HD است. میت 9 این بار تنها با 
ظرفیت 64 گیگابایتى و حافظه چهار گیگابایتى به بازار 

عرضه شده است.

نصف جهان همزمان با رشد، توسعه و بالندگى صنعت خودرو آنچه بیش از پیش موجبات رشد و اعتالى این صنعت کشور در 
بازارهاى منطقه اى و بین المللى را فراهم خواهد کرد اطالع رسانى دقیق و معرفى اهداف بلند ایران براى حضور موثر در این 
بازارها است. از این رو توسعه فعالیت رسانه هاى تخصصى در حوزه صنعت خودرو یک ضرورت اجتناب ناپذیر به شمار مى 
رود. اما از آنجا که طى سال هاى اخیر گرایش جامعه به سمت رسانه هاى اینترنتى روند افزایشى به خود گرفته است، تردیدى 
نیست حضور موثر این رسانه ها در حوزه صنعت خودرو وقطعه سازى نیز مى تواند اهرم موثرى براى انتقال اطالعات به بدنه 

جامعه و مصرف کنندگان باشد.
پایگاه تحلیلى- خبرى «پرشین خودرو» نیز برهمین اساس شکل گرفته و تالش خواهد کرد تا بهره گیرى از توان خودرونویسان 
برجسته مطبوعات و دیگر رسانه هاى کشور حرکت جدیدى را در عرصه اطالع رسانى صنعت خودرو ایران و جهان آغاز کند. 
دست اندرکاران پایگاه تحلیلى-خبرى «پرشین خودرو» همچنین برآنند تا از تجارب و دانش فعاالن، کارشناسان و مدیران 
صنعت خودرو، قطعه سازى و دیگر صنایع وابسته در قالب هاى مختلف رسانه اى، بهره جسته و زمینه ایجاد یک رسانه تاثیرگذار 
http://www.persiankhodro.com :در صنعت خودرو را فراهم کنند.                                                                                  وب آدرس

نصف جهان  Smurfs’ Village  بازى زیبا با گرافیکى عالى در سبک بازى هاى استراتژیک براى سیستم عامل اندروید مى 
باشد که در آن شما به ساخت و مدیریت دهکده اسمورف ها و همچنین هدایت شخصیت هاى دوست داشتنى اسمورف 
مشغول مى شوید و ساعت ها خود را سرگرم سازید و تجربه بهترین بازى مدیریت دهکده را در اندرویدفون خود به ارمغان 
بیاورید. در بازى فوق شما نقش کشاورزى را خواهید داشــت که به تولید و فروش محصوالت کشاورزى مى پردازد و از 
این طریق کسب درآمد مى نماید. تفاوت این بازى با بازى هاى مشابه مدت زمان عمل آمدن محصوالت است. برخالف 
سایر بازى هاى مشابه که محصوالت در عرض چند ثانیه عمل مى آیند، در این بازى بسته به نوع محصول چند دقیقه تا 
چند ده دقیقه زمان الزم است. همین طوالنى شدن زمان باعث شده است تا بازى جذابیت بیشترى داشته باشد و شما را 

هفته ها سرگرم نماید.
برخى از ویژگى هاى این بازى: ■ ساخت دهکده اســمورف ها با انواع و اقسام ابزارها ■ خرید توت هاى اسمورفى از 
داخل بازى و افزایش سرعت رشد محصوالت کشاورزى و دهکده ■ برقرارى ارتباط با دوستان در فیسبوك و ارسال هدایا 

به دهکده اسمورفى آنان ■ بازى به صورت آفالین؛ مدیریت دهکده در هر زمان بدون نیاز به اتصال به اینترنت

معرفى محصول

نصــف جهــان  سامســونگ نســخه  ارتقاءیافته اى از 
لپ تاپ نوت بوك 9 خود را عرضه کرده اســت. نسخه  
جدید این لپ تاپ ســبک تر و طراحــى آن جذاب تر 
شــده اســت. این محصول بــا وزن 820 گرمى خود 
در حال حاضر ســبک ترین نوت بوك موجــود در بازار

 است. 
سامســونگ همچنین اشاره داشــته که نوت بوك 9 
بهترین قابلیت هاى اتصال، بهترین عملکرد سیستمى 
و همچنین بســتر امنیتــى را براى کاربر بــه ارمغان 

مى آورد.
نوت بوك 9 از نظر صفحه نمایش در دو نســخه 13.3 
اینچى و 15 اینچى معرفى شده که هر دوى آن ها وضوح 
تصویر فــول اچ دى را ارائه مى کننــد. صفحه نمایش 
نوت بوك 9 سامسونگ به صورت بدون حاشیه طراحى 
شده و این موضوع جذابیت و زیبایى دستگاه را دو چندان 

مى کند. همچنین ضخامت نمایشگر این نوت بوك به 
شدت ناچیز است و ظرافت دستگاه یکى از اصلى ترین 

نقاط مثبت آن به شمار مى رود.
صفحه نمایــش نوت بــوك 9 سامســونگ قابلیت 
چرخش 180 درجه اى دارد و دســتگاه از نظر پردازنده 
در دو ســرى مختلف عرضه مى شــود. ســرى اول 
این محصول از نســل هفتــم ســرى پردازنده هاى 
Core i5 اینتل بهره مند هســتند و ســرى دوم آن از 
نسل هفتم ســرى پردازنده هاى Core i7 اینتل بهره 

مى برند. 
سامسونگ مدعى اســت که بدنه  یکپارچه  نوت بوك 
 Micro Arc Oxidation Rigidity 9 و فنــاورى
به کاررفته در ســاخت آن، به این لپ تاپ یکپارچگى، 
انعطاف پذیرى و مقاومــت در برابر ضربــه و حرارت

بخشیده اند.

سامسونگ اشاره کرده که باترى نوت بوك 9 مى تواند 
با یک بار شــارژ چیزى در حــدود 7 ســاعت دوام را

 ارائه کنــد. باترى نوت بوك 9 سامســونگ از فناورى 
شارژ ســریع اختصاصى هم بهره مى برد که به موجب 
آن باترى دســتگاه ظرف مدت زمــان 80 دقیقه فول 
شــارژ مى شــود. همچنین با 20 دقیقه شــارژ باترى 
دســتگاه مى توانید تــا 2.1 ســاعت از آن اســتفاده 

کنید.
نوت بــوك 9 سامســونگ به اســکنر اثر انگشــت 
کاربر مجهز اســت و پــورت اتصــال یواس بى نوع 
(USB Type C) را هم ارائــه مى کند. وبکم آن اچ دى 
 ac 2X2 802.11  بوده و دستگاه از استاندارد واى فاى
پشتیبانى مى کند. متاسفانه در حال حاضر سامسونگ 
اشــاره اى به قیمت و زمان عرضه نوت بوك 9 نکرده 

است.
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پایگاه تحلیلى خبرى 
پرشین خودرو

بازى دهکده 
اسمورف ها اندروید 

 
چگونه پیام ها و تصاویر 
Snapchat را حذف کنیم؟

نصف جهان  با اینکه ایده اساســى شبکه اجتماعى 
اسنپ چت بر روى حذف خودکار پست ها است اما 
اخیراً راه هایى براى ذخیره کردن آن به وجود آمده 
است. بنابراین قصد داریم در این مطلب به آموزش 

حذف پیام هاى موجود در اسنپ چت بپردازیم:
1) موارد ذخیره شده را به یک ضربه طوالنى بر روى 

پیام، بصورت جداگانه حذف نمایید.
2) پاکســازى مکالمه از طریق منــوى تنظیمات 

(ضربه زدن روى عالمت روح و سپس چرخ دنده)
3) جلوگیرى از ذخیــره خــودکار تصاویر بر روى 
Auto-save Sto- دستگاه با برداشتن تیک گزینه

ries در قسمت Memories منوى تنظیمات

 4)حذف عکــس هاى موجود بــا ضربه زدن روى 
آیکون زیر شــاتر دوربین. همچنین به رول دوربین 
رفته و تصاویرى که قصد رها شــدن از شــر آنها 
را دارید انتخــاب و حذف کنید. ممکن اســت این 
عکس ها در داخل گالرى عکس گوشى نیز ذخیره 

شده باشند بنابراین به آنجا هم سرى بزنید.

چرا موبایل  براى زندگى 
هشت پاها مضراست

دسترســى بــه عمــق      آي تى ایران |
اقیانوس ها و دریاها، بســیار ســخت است و هزینه 
هنگفتى نیز دارد و عــالوه بر ایــن محققان امور 
دریایى نیز اطالع زیــادى در این باره ندارند اما این 
اواخر محققان متوجه شده اند که حفر معدن در این 
قسمت مى تواند زندگى گیاهان و حیوانات منطقه را 

به خطر بیندازد.
در ماه مارس 2016، دنیا با کســپر- اختاپوس شبح 
مانند آشنا شد. این هشت پاى شیرى رنگ در اعماق 
غیرقابل دسترســى دریا زندگى مى کند و خانه خود 
را 2.5 مایل زیر آب انتخاب مى کند. حاال تحقیقات 
نشــان داده که به دلیل حفر معدن در اعماق دریا، 
نســل این نوع از اختاپوس ها در معرض خطر قرار 

گرفته است. 
کســپر در مجمع الجزایر هاوایى توســط محققین 
براى اولین بار کشــف شــد. در طى ایــن تحقیق 
محققین متوجه شدند که کســپر، تخم هاى خودرا 
به روى اســفنج هاى مرده به روى کلوخ هاى فلزى 
جایگزارى مى کنند. تحقیقات قدیمى ثابت مى کرد 
که اختاپوس، بسیار هوشــیارانه از تخم هاى خود تا 
زمان تولد نوزادان مراقبت مى کنند و از آنجاییکه در 
آن عمق از آب، دما بسیار سرد است و سرعت رشد و 
حرکت بسیار پایین است، این پروسه شاید سال ها به 
طول بیانجامد. محققین اعالم کردند که اگر معدن 
کاران این کلوخ هاى منگنز را از سطح کف دریا خارج 
کنند واز آنجاییکه این اســفنج ها قابلیت اتصال به 
هیچ چیز دیگرى را ندارند ، تولیــد مثل این نوع از 

هشت پا با اختالل روبرو خواهد شد.

ترفند

کلیک

صفر تا صد 
برنامه نویسى را 
با یک اپلیکیشن 

بیاموزید!

شاید شما هم عالقمند به دانش برنامه نویسى باشید و 
دوست داشته باشــید که در آینده به یک برنامه نویس 
موفق تبدیل شــوید. اما براى فراگیرى برنامه نویسى 
باید از کجا شروع کنیم؟ اولین قدم براى شروع یادگیرى 
دانش برنامه نویسى و شــناخت آن چیست؟ اپلیکیشن 
صفر تا صد برنامه نویســى مى تواند به این ســئواالت 
پاسخ دهد و راهنماى پایه اى مناسبى براى هدایت شما 
به سمت آینده اى موفق و پردرآمد باشد. برنامه نویسى 
یکى از مشاغل و دانش هایى است که این روزها هر فرد 
عالقمند به این حوزه و مستعد با فراگیرى آن مى تواند 
به درآمدهاى کالن دست پیدا کند. چه بسیارند افرادى 
که از این طریق به درآمدهاى کالن دست پیدا کرده اند 
و حتى در شرکت هاى بزرگ دنیا استخدام شده اند. شاید 
تا چندین سال پیش دانش برنامه نویسى چندان دانش 
پرطرفدار و درآمدزایى نبود اما با گســترش استفاده از 
کامپیوتر و دستگاه هاى هوشمندى که مبتنى بر نرم افزار 
و سیستم عامل هســتند، نیاز به دانش برنامه نویسى و 
برنامه نویســان مجرب و متخصص هم محســوس تر 

شده است.
برنامه نویسى دنیایى تمام نشــدنى را پیش رویتان قرار 
مى دهد. هرچقدر که بیشتر وارد شاخه اى  از برنامه نویسى 
شوید، بیشتر به گستردگى و عظمت آن پى خواهید برد. 
هم اکنــون زبان هاى برنامه نویســى متعدد و متنوعى 
وجود دارند که برنامه نویسان بنا به شرایط و گاها سلیقه 
شخصى خود از آن ها استفاده مى کنند. حال تصور کنید 
که یک فردى مبتدى بوده و به شــدت عالقمند دانش 
برنامه نویسى و فراگیرى آن هســتید! در این شرایط، 
اولین قدم براى شروع یادگیرى برنامه نویسى و شناخت 
آن چیســت؟ به بیان دیگر به منظــور فراگیرى دانش 

برنامه نویسى باید از کجا شروع کنید؟
اپلیکیشن «صفر تا صد برنامه نویسى» اپلیکیشنى است 
که توصیه مى کنیم براى شروع مقدماتى کار و آشنایى با 
دانش برنامه نویسى از کافه بازار یا سایر فروشگاه هاى 

آنالین، دانلود و روى گوشــى خود نصــب نمایید. این 
اپلیکیشن شامل سه بخش مختلف مى شود و اطالعات 
جامع و پایه اى بســیار عالى و طبقه بندى شده اى را در 
اختیار هر فرد مبتدى و عالقمند به دانش برنامه نویسى 

قرار مى دهد. 
بخش نخست این برنامه شامل بخشى با عنوان "پرسش 
و پاسخ" مى شــود. در این بخش ســئواالت متنوعى 
در رابطه با دانش برنامه نویســى مطرح شــده و به این 
سئواالت پاسخ جامعى داده شده است. به عنوان مثال 
در یک بخش از ســئواالت به برنامه نویسى تحت وب 
پرداخته مى شود و به ســئواالت رایجى که بدون تردید 
براى ورود به دنیاى برنامه نویســى در ذهن شــما هم 
ایجاد مى شوند، پاسخ داده شــده است. در بخش دیگر 
به برنامه نویسى اندروید اشاره مى شود و این زیرشاخه ها 

براى بخش "پرسش و پاسخ" ادامه پیدا مى کنند.
ســئواالت هر کدام مربوط به مبحث خاصى از برنامه 
نویسى مى باشند که در برنامه به طور کامل سئواالت 
مربوط به هر کدام از این مباحث آورده شده است.در این 
اپلیکیشن به 90 ســئوال رایج برنامه نویسى پاسخ داده 
شده است که در بروزرســانى هاى بعدى به تعداد آنها 

اضافه خواهد شد.
این سئواالت در 8 قسمت به نام هاى "سئواالت پایه" 
- "برنامــه نویســى وب" - "ســئواالت کاربردى" - 
"برنامه نویسى آندروید" - "برنامه نویسى IOS" - "بازى 
سازى" - "هک و برنامه نویســى" - "Database در 

برنامه نویسى" تقسیم بندى شده است.
بخش دوم برنامه صفر تا صد برنامه نویســى با عنوان 
"زبان هاى برنامه نویســى" مشخص شده است. در این 
بخش شــما عزیزان با زبان هاى مختلف برنامه نویسى 
آشنا خواهید شــد. زبان هایى که در این بخش توصیف 
مى شوند بسیار جامع و مناسب هستند و اطالعاتى فراتر 
از آنچه که براى شــروع برنامه نویســى به آن نیازمند 
هســتید را در اختیارتان قرار خواهند داد. براى هر زبان 
برنامه نویسى زیرشاخه هاى مختلفى تعریف شده است 

که شــامل مواردى همچون معرفى زبان، کاربردهاى 
آن، نمونه کــد و معرفى ابزارهاى مــورد نیاز به منظور 

پیاده سازى و استفاده از آن زبان برنامه نویسى مى شود.
در بخش سوم برنامه صفر تا صد برنامه نویسى هم که 
با عنوان "نرم افزارها" شــناخته مى شود به نام ابزارها یا 
نرم افزارهاى مختلفى اشاره شده که مى توانید از آن ها به 
منظور برنامه نویسى استفاده کنید. در این قسمت تمامى 
 IDE - Compiler نرم افزار هاى برنامه نویسى از جمله
Editor - Tool - و... مربوط به تمامى زبان هاى برنامه 

نویسى جمع آورى شده است.
زبان هاى پشتیبانى شده توسط هر نرم افزار مشخص 
شده است. امکان مشــاهده تنها، نرم افزار هاى مربوط 
به یک زبان برنامه نویســى نیز وجــود دارد. همچنین 
لینک دانلود هر یک از این برنامه ها هم ضمیمه شــده 
اســت و شــما بدین صورت مى توانید به طور مستقیم 
از طریق اپلیکیشــن "صفر تا صد برنامه نویسى" نسبت 
به دانلود نرم افزار مورد نظرتــان بپردازید. یکى دیگر از 
قابلیت هاى اپلیکیشن صفر تا صد برنامه نویسى مربوط 
به نمایش زبان هاى برنامه نویسى برتر سال مى شود. به 
عنوان مثال هم اکنون طبق رده بندى سال 2015 زبان 
برنامه نویسى جاوا (Java) بهترین زبان برنامه نویسى 

سال 2015 بوده است.
به واقع اگر فردى مبتدى هستید و تمایل دارید که بیشتر 
با دانش برنامه نویسى آشنا شوید یا وارد دنیاى بزرگ این 
دانش شوید د و به پاسخ سواالت اولیه شکل گرفته در 
ذهنتان دست پیدا کنید، توصیه مى کنیم که اپلیکیشن 
صفر تا صد برنامه نویسى را دانلود و به مطالعه توضیحات 
ارائه شــده در بخش هاى مختلــف آن بپردازید. این 
اپلیکیشن یک راهنماى مقدماتى بسیار کارآمد به منظور 
فراگیرى دانش برنامه نویسى و آشنایى با آن محسوب 
مى شود. الزم به اشاره اســت که به منظور دانلود این 
اپلیکیشــن باید مبلغ 2000 تومان را پرداخت کنید که 
در قبال اطالعات طبقه بندى شــده اى که این برنامه 

در اختیارتان قرار مى دهد مبلغى ناچیز به شمار مى رود.

نوت بوك 9 سامسونگ با طراحى جدید و وزن کم

رامین مشکاه
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ابالغ وقت رسیدگی
آگهى ابالغ از وقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آقاى حسین لطفى جالل آبادى دادخواستى 
به طرفیت راضیه سادات آیتى به خواسته مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 
795/95 ش 4 ثبت گردیده است. نظر به اینکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده است مراتب 
حسب درخواست خواهان و موافقت شورا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى دادگاههاى عمومى و 
انقالب یک مرتبه در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد که در جلسه رسیدگى 
روز چهارشنبه مورخ 95/11/6 ساعت 3 عصر جهت رسیدگى حاضر شــوند واال نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و از طرف شورا تصمیم قانونى اتخاذ خواهد شد. م الف: 2882 

شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد (یزدانشهر) (مجتمع شماره یک)/10/105
ابالغ جهت معرفى داور

شماره درخواست: 9510463723100014 شماره پرونده: 9509983723100445 شماره بایگانى شعبه: 
950805 خواهان: ظریفه بهرامى کرکوندى فرزند بختیار بنشــانى مبارکه خ شهدا غربى 14 منزل پدرى 
خوانده رامین ستوده فرزند رمضانعلى مجهول المکان خواسته: طالق نظ ر به اینکه خواهان باال دادخواستى 
بطرفیت خوانده فوق بخواسته طالق تقدیم این دادگاه نموده و آدرس خوانده مجهول المکان اعالم نموده با 
توجه به تقاضاى خواهان و تجویز دادگاه بدینوسیله به خوانده ابالغ میگردد ظرف یک هفته نسبت به معرفى 
داور واجد شرایط خود در پرونده کالســه 950805 اقدام نماید. م الف: 95/614 شعبه اول دادگاه عمومى 

حقوقى دادگسترى شهرستان مبارکه/10/172
ابالغ

شماره ابالغیه: 9510103723208599 شــماره پرونده: 9309983723200674 شماره بایگانى شعبه: 
930801  به موجب دادنامه غیابى شماره 181-95 صادر شده از شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى مبارکه 
محکوم علیه حسین رشیدى محکوم است به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
2/480/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ /2/880/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 93/8/3 لغایــت زمان اجراى حکم در حق محکوم له هادى مزروعى ســبدانى فرزند تقى و 
پرداخت مبلغ 4/268/000 ریال بابت هزینه اجرایى در حق صندوق دولت. م الف: 95/614 شعبه دوم دادگاه 

عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان مبارکه/10/173
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 950934 خواهان آقاى عبدالرزاق عمورى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
آقاى رامین صالحى تقدیم نموده است،وقت رســیدگی براي روز چهارشنبه مورخ 95/11/06 ساعت 12 
تعیین گردیده است.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حســب تقاضاي خواهان،برابر ماده73قانون 
آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتداى شیخ صدوق شــمالى چهارراه نیک بخت مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی،ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـــی اتـخـــاذ مى شود. م الف:29017 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/9/1060 
حصر وراثت

فرنگیس مقدادى اصفهانى داراي شناسنامه شماره 703 به شرح دادخواست به کالسه 4787/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جمال وطنى بشناسنامه 1205 در 
تاریخ 95/08/08 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به زوجه 
و مادر و 3 پسر و یک دختر : 1 – فرنگیس مقدادى اصفهانى ش 703 – زوجه 2- اقدس تحسیرى – ش 
11202 – مادر 3- مرتضى وطنى – ش 1361- فرزند پســر 4- محمد وطنى – ش 1846 – فرزند پسر 
5- مهدى وطنى – ش 76 – فرزند پسر 6- بهاره وطنى – ش 362 – فرزند دختر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م   الف: 28480 

شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/816
حصر وراثت

سیف اله محمدى شاکرمى با وکالت آقایان مرتضى زارعى و مرتضى قانعیان (وکالى دادگسترى) داراي 
شناسنامه شماره 843  به شرح دادخواست به کالسه 3138/95 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه تقى چیان بشناسنامه 984 در تاریخ 1392/01/27 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار فرزند پسر و یک 
اوالد دختر به اسامى زیر :  1 – سیف اله محمدى شاکرمى ش.ش 843 فرزند شکراله و صدیقه (پسر متوفیه) 
2- ولى اله محمدى شاکرمى ش.ش 1268 فرزند شکراله و صدیقه (پسر متوفیه) 3- مصطفى نصیرى نیا 
ش.ش 214 فرزند محمدرضا و صدیقه (پسر متوفیه) 4- مرتضى مهران پور ش.ش 418 فرزند محمدرضا 
و صدیقه (پسر متوفیه) والغیر  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م  الف: 28481 شــعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/817
حصر وراثت

هدى نفر داراي شناسنامه شماره 36061 به شرح دادخواست به کالسه 4827/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خســرو نفر بشناسنامه 1 در تاریخ 95/08/09 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به زوجه و مادر و 3 فرزند و 
همسر : 1 – محمد صادق نفر ش.ش 7 - 303808- 001 فرزند 2- هدى نفر ش.ش 36061 فرزند 3- ندا 
نفر ش.ش 7-618141-001  فرزند 4- افسانه نصرتى ش.ش 3028  عیال متوفى والغیر  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م  الف: 

28482 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/818
حصر وراثت

حورى شکرانى داراي شناسنامه شماره 322 به شرح دادخواست به کالسه 4826/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید رسول شکرانى بشناسنامه 181 در تاریخ 
95/05/23  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1 – مهرى 
هنرجو ش.ش 315 ، (عیال متوفى) 2- بهناز شکرانى ش.ش 1889 (فرزند) 3- حورى شکرانى ش.ش 322 
(فرزند) 4- سید حامد شکرانى ش.ش 1338 (فرزند)و الغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 28483 شعبه دهم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/820
حصر وراثت

سید جواد حسینى داراي شناسنامه شماره 1017  به شرح دادخواست به کالسه 4886/95 ح 10 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید عباس حسینى بشناسنامه 533 در 
تاریخ 95/09/07 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 دختر 
و 4 پسر:  1 – فخرالسادات حسینى ش.ش 6100 ، 2- ملوك حسینى ش.ش 70429 ، 3- زینب حسینى 
ش.ش 1560 ، 4- بتول حسینى ش.ش 55912 ، 5- سید حسین حسینى ش.ش 2384 ، 6- سید مجید 
حسینى ش.ش 200 ، 7- سید جواد حسینى ش.ش 1017 ، 8- محسن حسینى ش.ش 1639 ،  والغیر اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 28484 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/822

حصر وراثت
مجتبى برزگر مارنانى داراي شناسنامه شماره 2235 به شرح دادخواست به کالسه 4893/95  ح 10 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه حسینى بشناسنامه 726 
در تاریخ 95/02/16  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
3 پســر و 3 دختر : 1 – مصطفى برزگر ش.ش 910 ، 2- مجتبى برزگر مارنانى ش.ش 2235 ، 3- محمد 
برزگر مارنانى ش.ش 90 ، 4- ایران برزگر مارنانى ش.ش 16303 ، 5- توران برزگر مارنانى ش.ش 664 ، 
6- ملک برزگر مارنانى ش.ش 689 ،و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد.  م الف: 28485 شعبه دهم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/823
حصر وراثت

محمدرضا عبدالهى دمنه داراي شناســنامه شــماره 258 به شــرح دادخواســت به کالســه 4885/95 
ح 10 از ایــن شــورا درخواســت گواهی حصــر وراثــت نمــوده و چنین توضیــح داده که شــادروان 
مصطفــى عبدالهــى دمنــه بشناســنامه 1269 در تاریــخ 95/05/17  اقامتــگاه دائمی خــود بدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت به یک پســر یــک دختر و همســر : 
1  – محمدرضا عبدالهى دمنه ش.ش 258 ،  2- منیژه عبدالهى دمنه ش.ش 31 ،  3- وجیهه عبدالهى دمنه 
ش.ش 48 ، و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 28486 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/9/824
حصر وراثت

علیرضا مهورى حبیب آبادى داراي شناسنامه شماره 220  به شرح دادخواست به کالسه 4894/95 ح 10 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ولى ا... مهورى حبیب آبادى 
بشناسنامه 24 در تاریخ 95/1/27  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و رثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به زوجه 4 دختر و 4 پســر :  1- صغرى محورى حبیب آبادى ش.ش 84 (زوجه) 2- صدیقه مهورى 
حبیب آبادى ش.ش 686 (دختر) 3- فاطمه مهورى حبیب آبادى ش.ش 1151 (دختر) 4- پروین مهورى 
حبیب آبادى ش.ش 33 (دختر) 5- اشرف مهورى حبیب آبادى ش.ش 1774 (پسر) 6- مجید مهورى حبیب 
آبادى ش.ش 1353 (پسر) 7- جواد مهورى حبیب آبادى ش.ش 1774 (پسر) 8- علیرضا محورى حبیب 
آبادى ش.ش 220 ، 9- محمدجواد مهورى حبیب آبادى ش.ش 1507 و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 28487 

شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/825
حصر وراثت

محسن شفائى داراي شناسنامه شــماره 19  به شرح دادخواست به کالســه 4879/95 ح 10 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضى شفائى بشناسنامه 2997 در 
تاریخ 95/1/12  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر ا ســت به یک 
پسر و 3 دختر و همسر :  1- محسن شفائى ش.ش 19، 2- مینا شفائى ش.ش 190، 3- مهناز شفائى ش.ش 
46034، 4- مهشید شفائى ش.ش 567، 5- فاطمه پاکت چیان ش.ش 239 و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 28488 

شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/827
حصر وراثت

زهــره وحیــد دســتجردى داراي شناســنامه شــماره 1215  بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
4897/95 ح 10 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصر وراثــت نمــوده و چنین توضیــح داده که 
شــادروان محتــرم براآنــى دســتجردى بشناســنامه 13 در تاریــخ 94/12/01  اقامتــگاه دائمــی 
خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به 2 پســر و 3 دختر و همســر : 
 1 – مصطفى وحید دستجردى ش.ش 97 ، 2- مرتضى وحید دستجردى ش.ش 1380 ، 3- عفت وحید 
دستجردى ش.ش 19115 ، 4- عصمت وحید دســتجردى ش.ش 20195 ، 5- زهره وحید دستجردى 
ش.ش 1215 ، 6- ســیف ا... وحید دســتجردى ش.ش 129  و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 28489 شعبه دهم 
حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/830

حصر وراثت
اشرف حسام نژاد داراي شناسنامه شــماره 1307 به شرح دادخواست به کالســه 4884/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شــکراله درتاج بشناسنامه 24 در 
تاریخ 95/08/19  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک 
پسر و 3 دختر و همسر : 1 – مهدى درتاج ش.ش 1356 ، 2- نسرین درتاج ش.ش 1347 ، 3-  اعظم درتاج 
ش.ش 1349 ، 4- مرضیه درتاج ش.ش 1358 ، 5- اشرف حسام نژاد ش.ش 1307 (همسر)  و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 28491 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/831

حصر وراثت
مریم ایرانپور مبارکه داراي شناســنامه شــماره 6142  به شــرح دادخواســت به کالســه 4887/95 ح 
10 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثت نمــوده و چنیــن توضیــح داده که شــادروان 
عزیز الــه ایــران پــور مبارکــه بشناســنامه 24 در تاریــخ 95/08/09  اقامتــگاه دائمی خــود بدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت به یــک پســر و 6 دختر و همســر : 
 1 – غالمحسین ایرانپور ش.ش 37999 ، 2- منیژه ایرانپور مبارکه ش.ش 128، 3- خدیجه ایرانپور ش.ش 
103 ، 4- فرخنده ایرانپور مبارکه ش.ش 6140 ، 5- مریم ایرانپور مبارکه ش.ش 6142 ، 6- زهرا ایرانپور 
ش.ش 839 ، 7- شهربانو ایرانپور مبارکه ش.ش 38564 ، 8- نکوئى شیرافکن نژاد فسائى ش .ش 10876 
همسر( زوجه ) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 28490 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/9/832
حصر وراثت

احمد فرهادیه داراي شناسنامه شماره  773 به شرح دادخواست به کالسه 4916/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان بتول فرهادیه به شناسنامه 23882 در تاریخ 
95/05/06  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 برادر به 
نام هاى ذیل : 1 – ایرج فرهادیه ش.ش 60 ، (برادر متوفى) 2- اکبر فرهادیه  ش.ش 433 ، (برادر متوفى) 
3- احمد فرهادیه ش.ش 773  (برادر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 28492  شعبه دهم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/833
حصر وراثت

حسین محمد باغبان داراي شناسنامه شماره 39738  به شرح دادخواســت به کالسه 4883/95 ح 10  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حاج اسداله محمد باغبان 
بشناســنامه 575 در تاریخ 95/05/09  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 3 پسر و 6 دختر : 1 – حسن محمد باغبان ش.ش 796 ، 2- حسین محمد باغبان ش.ش 
 39738 ، 3- مجید محمد باغبان ش.ش 1667 ، 4- بتول محمد باغبان ش.ش 1177 ، 5- سکینه محمد 
باغبان ش.ش 32097 ، 6- نرگس محمد باغبان ش.ش 39737 ، 7- اعظم محمد باغبان ش.ش 39739 
، 8- اکرم محمد باغبان ش.ش 40805 ، و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 28493 شعبه دهم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/838
حصر وراثت

محمدرضا رستگارنیا داراي شناسنامه شماره  163 به شرح دادخواســت به کالسه 4914/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کریم شله رنک کن نژاد اصفهانى 
به شناسنامه 169 در تاریخ 95/08/25  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 4 فرزند و یک همســر به نام هاى ذیل : 1 – محمدرضا رستگارنیا  ، ش.ش 163 ، (فرزند) 
2- حسن رســتگارنیا  ، ش.ش 2597 ، (فرزند) 3- ملیحه شــله رنک کن نژاد اصفهانى ش.ش 51859 ، 
4- نفیسه شله رنگ کن نژاد اصفهانى ش.ش 51858 ، 5- ربابه شله رنگ  کن نژاد اصفهانى ش.ش 893 
(همسر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 28494 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/9/840
حصر وراثت

محمد منصوریان داراي شناسنامه شماره  43407 به شرح دادخواســت به کالسه 4882/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه رازقى به شناسنامه 40 در 
تاریخ 94/11/21  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1 پسر 
و 3 دختر و همسر : 1 – محمد منصوریان قراکوزلو ، ش.ش 43407 ، 2- مریم منصوریان قراکوزلو ، ش.ش 
644 ، 3- مرجان منصوریان قراکوزلو ، ش.ش 2136،  4- مهســا منصوری ــان قراکوزلو ، ش.ش 15264 
،5- غالمرضا منصوریان قراکوزلو ، ش.ش 1453 و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 28495 شعبه دهم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/842
حصر وراثت

سید رسول امامى گورتانى داراي شناسنامه شماره 1473  به شرح دادخواست به کالسه 4825/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید اکبر امامى گورتانى بشناسنامه 
508 در تاریخ 95/05/12  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 5 فرزند و یک عیال به نامهاى ذیل : 1 – سید رسول امامى گورتانى ش.ش 1473 (فرزند) ، 2- سید مجید 
امامى ش.ش 1158 (فرزند) ، 3- سید محسن امامى ش.ش 1720 (فرزند) ، 4- ملک آغا امامى گورتانى 
ش.ش 1472 (فرزند) ، 5- زهرا ســادات امامى گورتانى ش.ش 15 (فرزند) ، 6- عزت محققیان گورتانى 
ش.ش 1266 (همسر متوفى)  و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 28496 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/844
حصر وراثت

علیرضا فرزین داراي شناسنامه شماره 5630  به شرح دادخواست به کالسه 4824/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر فرزین بشناسنامه 966 در تاریخ 95/08/23  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 5 فرزند و دو عیال به 
نامهاى ذیل : 1 – علیرضا فرزین ش.ش 5630 (فرزند) ، 2- فروغ فرزین ش.ش 36891 (فرزند) ، 3- مریم 
فرزین ش.ش 39132 (فرزند) ، 4- خاطره فرزین ش.ش 5496 (فرزند) ، 5- نرگس روستا زاده شیخ یوسفى 
ش.ش 851 (عیال متوفى) ، 6- مریم جلوه دارى ش.ش 3179 (عیال متوفى) ، 7- محمدرضا فرزین ش.ش 
4619 (فرزند) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 28497 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/845 /9
حصر وراثت

احمدرضا مدرسى صادقى داراي شناسنامه شماره 380 به شرح دادخواست به کالسه 4822/95 ح 10  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زینت صدر مرندى بشناسنامه 
26612 در تاریخ 95/7/25  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 3 پسر: 1- احمدرضا مدرســى صادقى ش.ش 380،  2- حمیدرضا مدرسى صادقى ش.ش 960،  
3- مسعود مدرسى صادقى ش.ش 1068 . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 28498 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/847
حصر وراثت

مرتضى فرخ نژاد داراي شناسنامه شماره 553 به شــرح دادخواست به کالسه 4821/95 ح 10  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره مدح خوان اصفهانى بشناسنامه 
38 در تاریخ 95/8/4  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 
پسر و 2 دختر: 1- مصطفى فرخ نژاد ش.ش 717،  2- مرتضى فرخ نژاد ش.ش 553 ،  3- محبوبه فرخ نژاد 
ش.ش 430،  4- مریم فرخ نژاد ش.ش 170. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 28500 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/848
حصر وراثت

مجتبى ابراهیمى خزدوز داراي شناسنامه شــماره 20289 به شرح دادخواست به کالسه 4880/95  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالحسین ابراهیمى خزدوز 
بشناسنامه 417 در تاریخ 95/6/7  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک پسر و یک دختر و همسر: 1- مجتبى ابراهیمى خزدوز ش.ش 20289، 2- بدالملوك ابراهیمى 
خزدوز ش.ش 48263 ،  3- نصرت براتیان حســین آبادى ش.ش 170 والغیر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 28499 

شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/850
حصر وراثت

آرش احمدى داراي شناسنامه شماره 1271857529 به شرح دادخواست به کالسه 4820/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فریدون احمدى بشناسنامه 77 در 
تاریخ 89/12/19  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر 
و همســر: 1- آرش احمدى ش.ش 1271857529،  2- على احمدى ش.ش 1274061441،  3- مریم 
رستمى دره سارى ش.ش 717 والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 28501 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/852
حصر وراثت

پیمانه صادقى داراي شناسنامه شماره 1270253629 به شــرح دادخواست به کالسه 4818/95 ح10 از 
این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ناصر دوستى بشناسنامه 
4589 در تاریخ 95/3/2  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به پسر- همسر و مادر: 1- کر دوستى ش.ش 1276218575،  2- پیمانه صادقى ش.ش 1270253621 
(همسر) 3- فریده رجبى ش.ش 3 (مادر) والغیر . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 28503 شعبه دهم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/854
حصر وراثت

ناهید مرادیان تهرانى داراي شناسنامه شماره 297 به شرح دادخواست به کالسه 4817/95 ح 10  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس مرادیان تهرانى بشناسنامه 

1514 در تاریخ 95/8/3  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 3 پسر و 2 دختر و همسر: 1- محمدرضا مرادیان تهرانى  ش.ش 777 ،  2- امین مرادیان تهرانى  ش.ش 
1306،  3- مجید مرادیان تهرانى  ش.ش 1752، 4- فیروزه مرادیان تهرانى  ش.ش 321، 5- ناهید مرادیان 
تهرانى  ش.ش 297، 6- نجابت مرادیان تهرانى  ش.ش 320 والغیر . اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 28504 شعبه دهم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/856
حصر وراثت

علیرضا صفرى باغســرخى داراي شناسنامه شــماره 3-155848-127 به شــرح دادخواست به کالسه 
4832/95  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرضیه فرزانه 
بشناســنامه 929 در تاریخ 95/5/16  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 2 پسر و همسر و مادر به نام ذیل: 1- محمدرضا صفرى باغسرخى ش.ش 067569-9-

127 (فرزند) 2- علیرضا صفرى باغسرخى ش.ش 3-155848-127 (فرزند) 3- نبى اله صفرى باغسرخى 
ش.ش 7 (همسر متوفى) 4- محترم بیگم رجائى باغسرخى ش.ش 16 (مادر متوفى) والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

28502 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/858
حصر وراثت

رسول پورربانى داراي شناسنامه شــماره 17150 به شرح دادخواست به کالســه 4830/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رضا پورربانى بشناسنامه 7073 
در تاریخ 95/4/3  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 3 
فرزند و یک عیال به نام ذیل: 1- رسول پورربانى ش.ش 17150 (فرزند) 2- حسن پورربانى ش.ش 465 
(فرزند) 3- زهرا پورربانى ش.ش 2-179351-127 (فرزند) 4- عصمــت خانم پورربانى ش.ش 2552 
(عیال متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 28505 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/9/859
حصر وراثت

هدایت اله ترابى با وکالت سیدحسین صفوى زاده داراي شناسنامه شماره 64 به شرح دادخواست به کالسه 
4828/95  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مژده ترابى 
بشناســنامه 656 در تاریخ 95/6/10  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1 پسر و 1 دختر و مادر و پدر به نام ذیل: 1- فرزام خادم ثامتى ش.ش 001-567737-0 
(پسر متوفى) 2- یاســمین خادم ثامتى ش.ش 5-968063-001 (دختر متوفى) 3- فاطمه مهین دخت 
تاج نیا ش.ش 1387 (مادر متوفى) 4- هدایت ترابى ش.ش 64 (پدر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 28506 

شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/861
حصر وراثت

فاطمه داورى دولت آبادى ذینفع با وکالت زهرا چنگانى داراي شناسنامه شماره 10407 به شرح دادخواست به 
کالسه 4815/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حســین معینى کربکندى بشناســنامه 25 در تاریخ 93/6/9  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و سه دختر و همسر: 1- مصطفى معینى کربکندى ش.ش 
4 (فرزند پسر) 2- مجتبى معینى کربکندى ش.ش 4 (فرزند پسر) 3- پروانه معینى کربکندى ش.ش 46 
(فرزند دختر) 4- شــکوفه معینى کربکندى ش.ش 7 (فرزند دختر) 5- فیــروزه معینى کربکندى ش.ش 
4 (فرزند دختر) 6- معصومه معینى ش.ش 2 (همســر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 28508 شعبه دهم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/862
حصر وراثت

زهره رجبى داراي شناسنامه شماره 36528 به شرح دادخواست به کالسه 4813/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن رجبى بشناسنامه 2895 در تاریخ 95/1/7  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و 3 دختر و همسر: 
1- عباسعلى رجبى ش.ش 579 (پســر متوفى) 3- محمدعلى رجبى ش.ش 592 (پسر متوفى) 4- زهره 
رجبى ش.ش 36528 (دختر متوفى) 5- زهرا رجبى ش.ش 426 (دختــر متوفى) 6- عذرا رجبى ش.ش 
1670 (دختر متوفى) 7- حبیبه خیرى ش.ش 4075 (همســر) والغیر . اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 28509 شعبه دهم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/864
حصر وراثت

بهروز حق پناه داراي شناسنامه شماره 353 به شرح دادخواست به کالسه 4812/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على جان حق پناه بشناسنامه 13658 در تاریخ 
95/4/6  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 پسر و یک 
دختر و همســر: 1- بهروز حق پناه ش.ش 353 (فرزند پســر) 2- بهزاد حق پناه ش.ش 473 (فرزند پسر)  
3- بهنام حق پناه ش.ش 516 (فرزند پسر) 4- بهداد حق پناه ش.ش 42085 (فرزند پسر) 5- بهناز حق پناه 
ش.ش 516 (فرزند دختــر) 6- عصمت وفادار اصفهانى ش.ش 32427 (همســر) والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

28510 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/869
حصر وراثت

مسعود مصال نژاد داراي شناسنامه شماره 2882 به شرح دادخواست به کالسه 4811/95 ح 10  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فضل اله مصلى نژاد بشناسنامه 14615 
در تاریخ 82/3/5  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و 
یک دختر و همسر: 1- عبدالرسول مصال نژاد ش.ش 2082،  2- مسعود مصال نژاد ش.ش 2882،  3- ناهید 
مصال نژاد ش.ش 883 ، 4- نورالهدى دى البرزى ش.ش 8818 (همسر) والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 28511 

شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /9/871
حصر وراثت

فاطمه سادات کاظمى اسفرجانى داراي شناسنامه شماره 443 به شرح دادخواست به کالسه 4810/95 ح 
10  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه یوسفیان 
اسفرجانى بشناسنامه 1568 در تاریخ 94/2/27  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به سه پسر و 2 دختر: 1- سیدمسعود کاظمى اسفرجانى ش.ش 30،  2- سیدمحمود 
کاظمى اسفرجانى ش.ش 1443،  3- سیداحمد کاظمى اسفرجانى ش.ش 95،  4- فخرالسادات کاظمى 
اسفرجانى ش.ش 3782، 5- فاطمه السادات کاظمى اسفرجانى ش.ش   443 والغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 28512 

شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/874
حصر وراثت

احمد گازرى پزوه داراي شناسنامه شماره 3577 به شرح دادخواست به کالسه 4809/95 ح 10  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه سلطان محسنى خوراسگانى 
به شناســنامه 1988 در تاریخ 95/6/8  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه پســر و چهار دختر: 1- محمدجواد گازرى پزوه ش.ش 2985، 2- محمدرضا گازرى 
پزوه ش.ش 3270،  3- احمد گازرى پــزوه ش.ش 3577،  4- بتول گازرى پزوه ش.ش 2554، 5- اکرم 
گازرى پزوه ش.ش 3578، 6- اشرف گازرى پزوه ش.ش 17400،  7- صبیحه گازرى پزوه ش.ش 3579. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 28513 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/876

حصر وراثت
على قاضى نور داراي شناســنامه شماره 214 به شرح دادخواست به کالســه 4807/95 ح 10  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امیرحسین قاضى نور به شناسنامه 
91 در تاریخ 92/9/21  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
زوجه- 2 دختر و 2 پســر: 1- پروانه معصومى نائینى ش.ش 48 (زوجه) 2- فاطمه قاضى نور ش.ش 537 
(دختر) 3- فرزانه قاضى نور ش.ش 1918 (دختر) 4- محمد قاضى نور ش.ش 56 (پسر) 5- على قاضى نور 
ش.ش 214 (پسر). اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 28514 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/9/877
حصر وراثت

سادات اکبرالسادات ذینفع داراي شناسنامه شماره 57890 به شرح دادخواست به کالسه 4799/95 ح 10 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد طحان پور اردکانى 
به شناسنامه 595 در تاریخ 91/12/17  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به زوجه- مادر- دختر و 2 پسر: 1- مهشید یوسف  زاده ش.ش 1690 (زوجه) 2- عزت خانم 
پنجه پور ش.ش 288 (مادر) 3- آرزو طحان پور اردکانى ش.ش 1271081172 (دختر) 4- آرمان طحان پور 
اردکانى ش.ش 1270534602 (پسر) 5- ایمان طحان پور اردکانى ش.ش 593 (پسر) والغیر . اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

28518 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/881

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509970354101483 شماره پرونده: 9409980360200290 شماره 
بایگانى شعبه: 950804 شاکى: آقاى شــمس اله احمدى فرزند عبدالحمید به نشانى 
اصفهان- اصفهان فلکه دانشگاه صنعتى خ حکیم فرزانه گلستان 8 انتهاى کوچه متهم: 
آقاى على ملکى فرزند قربان به نشانى اصفهان- اصفهان اتهام: ضرب و جرح عمدى 
منتهى به شکستگى گردشکار: دادگاه پس از بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم بشرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید. راى دادگاه:در خصوص اتهام آقاى على 
ملکى فرزند قربان دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدى منتهى به شکستگى بینى موضوع 
شکایت اولیه آقاى شمس ا... احمدى دادگاه با توجه به فقد ادله کافى و محکمه پسند 
مستندا به اصل 37 قانون اساسى جمهورى اســالمى ایران راى بر برائت وى صادر و 
اعالم مى نماید راى صادره ظرف 20 روز قابــل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر 
استان است. م الف: 28473 ربیعى رئیس  شــعبه 115 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 

(115 جزایى سابق) (مجتع شهید بهشتى)/9/803

ابالغ راي
شــماره دادنامه: 9509970354101491 شــماره پرونده: 9309980360101611 
شماره بایگانى شعبه: 950582 شاکى: آقاى ولى اله قدیرى قهدریجانى فرزند صفرعلى 
به نشانى: فالورجان قهدریجان خ مدرس ك شهامت منزل پنجم سمت چپ، متهم: 
آقاى رســتم جالل الدینى به نشانى: شهرســتان اصفهان، اتهام ها : 1- کالهبردارى 
2- غصب عنوان 3- تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات، 
گردشکار: دادگاه پس از بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم بشرح زیر مبادرت 
به صدور راى مینماید. رأى دادگاه: در خصوص شکایت آقاى ولى ا... قدیرى قهدریجانى 
فرزند على اصغر علیه آقاى رستم جالل الدین صالحى فرزند اصالن دائر بر جعل عنوان 
مأموران انتظامى و نیز تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه در خصوص اتهام تحصیل 
مال از طریق نامشروع به لحاظ عدم تحقق ارکان بزه مذکور در خصوص اتهام غصب 
عنوان به لحاظ فقد ادله کافى و اقناع کننده مستنداً به اصل 37 قانون اساسى جمهورى 
اسالمى ایران رأى بر برائت متهم صادر و اعالم مینماید رأى صادره ظرف 20 روز قابل 
اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر اســتان است. م الف: 28474 ربیعى رئیس شعبه 
115 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (115 جزایى سابق) مجتمع شهید بهشتى /9/805

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه:9510100353305939 شــماره پرونده : 9509980365900089 
شماره بایگانی شــعبه:951082 شاکى خانم فرشته تارخ شــکایتى علیه متهم آقاى 
ناصر کریمى فرزند کاظم به خواسته ترك انفاق تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 107 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (107 
جزایى سابق)- مجتمع شهید بهشــتى واقع در اصفهان- خیابان شریعتى- حدفاصل 
بیمارستان شریعتى و چهارراه پلیس ارجاع و به کالسه 9509980365900089 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/11 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 28475 شعبه 107 دادگاه کیفرى دو 

شهر اصفهان ( 107 جزایى سابق) (مجتمع شهید بهشتى)/9/807

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه:9510100353305913 شــماره پرونده : 9509980359300821 
شماره بایگانی شــعبه:951089 شــاکى آقاى رمضان عابدى شــکایتى علیه متهم 
آقاى حسین موسوى به خواسته ســرقت منزل تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 107 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (107 
جزایى سابق)- مجتمع شهید بهشــتى واقع در اصفهان- خیابان شریعتى- حدفاصل 
بیمارستان شریعتى و چهارراه پلیس ارجاع و به کالسه 9509980359300821 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/10 و ساعت 8:30 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 28476 شعبه 107 دادگاه کیفرى دو 

شهر اصفهان ( 107 جزایى سابق) (مجتمع شهید بهشتى)/9/809

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه: 9510100353003141 شــماره پرونده: 9509980364700786 
شماره بایگانی شعبه: 951119 شاکى آقاى حسین حقیقى پوده شکایتى برعلیه آقاى 
روح ا... بهروزى مبنى بر توهین تقدیم دادگاههاي عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شــعبه 104 جزایى ارجاع و به کالســه 951119 ك 104 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/11/16 ساعت 10 صبح تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن متشــاکى و به تجویز ماده 334 ق.آ.د.ك و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متشاکى پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و وفق مقررات دادگاه تصمیم مقتضى اتخاذ 
خواهد نمود. م الف: 28477 شــعبه 104 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (104 جزایى 

سابق) مجتمع شهید بهشتى/9/811

ابالغ وقت رسیدگى 
شــماره ابالغنامه: 9510100353804846 شماره پرونده: 9509980360201281 
شماره بایگانی شعبه: 951124 مشخصات ابالغ شــونده حقیقی: شایان اخوت فرزند 
محمود به نشــانی: اصفهان- اصفهان خ میرزا طاهر غربــى ك فروردین پ 4 تاریخ 
حضور: 1395/11/06 چهارشنبه ســاعت: 11:30 محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3  اتاق شماره 
310 علت حضور: در خصوص شکایت روح اله ســمیرمى پوده علیه شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 28478 شعبه 112 دادگاه کیفرى  

دو شهر اصفهان (112 جزایى سابق)/9/813

احضار
شماره درخواست: 9510463760100102 شماره پرونده: 9409983761501985 
شماره بایگانى شعبه: 951559 به شرح محتویات پرونده 951559 شعبه 101 دادگاه 
کیفرى دو شاهین شهر امید غیبى فرزند حســین فعال مجهول المکان متهم است به 
ایراد ضرب و جرح عمدى که تحت پیگرد قانونى مى باشد و براى روز سه شنبه مورخه 
95/11/05 ساعت 9/30 وقت رسیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 344 قانون 
آیین دادرســى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و 
ابالغ مى گردد تا متهم شخصا یا همراه یک نفر از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه 
حاضر و از خود دفاع نمایند در غیر اینصورت اقــدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 
1523  شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شاهین شهر و میمه (101 جزایى 

سابق)/10/178

ابالغ وقت رسیدگى 
شــماره ابالغنامه: 9510100353804907 شماره پرونده: 9409987125401467 
شماره بایگانی شــعبه: 951086 مشخصات ابالغ شــونده حقیقی: جهانگیر حیدرى 
هراتى فرزند سیف اله به نشــانی: متوارى تاریخ حضور: 1395/11/09 شنبه ساعت: 
8:30 محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى 
کل استان اصفهان- طبقه 3  اتاق شماره 310 علت حضور: در خصوص شکایت آمنه 
خاتون سپهرى علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. 
م الف: 28479 شعبه 112 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (112 جزایى سابق)/9/815
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  ایسنا| «لیویو درگنیه» رئیس حزب سوسیال 
دموکرات رومانى روز پنج شنبه هفته پیش پیشنهاد داد 
خانم «سویل شایده» به عنوان نخست وزیر جدید این 

کشور معرفى شود.
در صورتى کــه قانونگذاران پارلمــان رومانى با این 
پیشنهاد موافق کنند، سویل شــایده به عنوان اولین 
نخست وزیر زن مسلمان در این کشور فعالیت خواهد 

کرد.
«کالوس یوهانس»  رئیس جمهورى کنونى رومانى، 
مشورت با رهبران سیاسى براى معرفى نخست وزیر 
جدید را آغاز کرده اســت که همچنیــن باید به تأیید 

پارلمان برسد.
بر اساس این گزارش، رئیس حزب سوسیال دموکرات 
رومانى که خود به دلیل تقلب در انتخابات محکوم شده 
است، نمى تواند پست نخست وزیرى را برعهده بگیرد.
حزب چپگراى سوسیال دموکرات رومانى در انتخابات 
پارلمانى 11 دسامبر (21 آذر) پیروز شد اما به دلیل آنکه 
نتوانست اکثریت را کســب کند با یک شریک اقلیت 

حکومت خواهد کرد.
«ویکتور پونتا» نخست وزیر پیشــین رومانى پس از 
برگزارى تظاهرات گسترده در اعتراض به آتش سوزى 
اکتبر 2015 در باشگاه شبانه که 64 قربانى گرفت، از 

مقام خود کناره گیرى کرد.
خانم شایده اقتصاددان و سیاستمدار رومانیایى در سال 
1987 از آکادمى علوم اقتصادى در بخارست وابسته 

به دانشگاه برنامه ریزى اقتصادى و سایبرنتیک فارغ 
التحصیل شــد. وى از ســال 2012 هماهنگ کننده 
اتحادیه ملى شوراهاى رومانى بوده و از سال 2012 به 
عنوان وزیر مشاور در وزارت توسعه ملى فعالیت کرده 
است. وى در ســال 2015 براى مدت شش ماه وزیر 

توسعه منطقه اى بود. 
رئیس حزب سوسیال دموکرات رومانى در ماه آوریل 
گذشــته به اتهام تقلــب در شــمار رأى دهندگان و 
افزودن شمار شــرکت کنندگان در همه پرسى ژوئیه 
2012 براى اســتیضاح «ترایان باسســکو» رئیس 
جمهورى پیشین، به دو ســال حبس تعلیقى محکوم

 شد.

  آریا | «هنري کسینجر» وزیر اسبق امور خارجه 
آمریکا عقیده دارد که روســیه ، بی تردید ، سیستم هاي 

رایانه اي آمریکا را هک می کند. 
با وجود این، کســینجر امیدوار است که آمریکا به مثابه 
انتقام به سیستم هاي ســایبري روسیه حمله نماید. این 
 CBS News مطالب را او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی

ابراز نمود .
کسینجر گفت: «هر کشــورى از امکان هک برخوردار 
اســت.» وي «والدیمرپوتین» را شــخصیتی از رمان 
«داستایوفسکی» خواند و اذعان داشــت: «او فردي با 
حس ارتباط درونی زیاد با تاریخ روســیه است، طوري 
که آن را می فهمد. او محاسبه گر سرد منافع ملی روسیه 
است،طوري که آن را می فهمد. پوتین عقیده داردکه  از 
توانایی هاي بی نظیري برخوردار است و آن را صحیح می 
داند. او دقیقًا محاسبه می کند و شدیداً از منافع کشورش 

دفاع می نماید.»
کسینجر خاطرنشان کرد که مسئله هویت روسیه بسیار 
مهم اســت زیرا دراثر فروپاشی کمونیسم، روسیه حدود 
300 سال تاریخش را ازدست داد. او درخصوص «دونالد 
ترامپ» گفت که وي پدیده اي اســت که دولت هاي 
خارجی تاکنون ندیده اند. او از امکان اینکه در تاریخ به 
مثابه رئیس جمهور بسیار مهم ثبت شود برخوردار است.

   خبر آنالین | نخســت وزیر انگلیس گفت که 
جزئیات مربوط به طرح برگزیت در ســال آتی میالدي 

منتشر خواهد شد.
«ترزا می» که از پاسخ دادن به سئوالی در خصوص اینکه 
آیا پارلمان انگلیس، برگزیت را نهایی خواهد کرد یا خیر، 
طفره رفت، افزود که جزئیات این طرح به زودي اعالم 

می شود.
نخست وزیر انگلیس همچنین گفت که انتظار می رود 
مذاکرات مربوط به بررسی طرح برگزیت تا پایان ماه مارچ 

آینده آغاز شود.
کار رسیدگی به پرونده سرنوشت ســاز برگزیت اخیراً با 
حضور 11 قاضی برجسته انگلیسی، شاکیان و نمایندگانی 
از دولت هاي انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی در 
عالی ترین دادگاه انگلیس و تحت تدابیر شــدید امنیتی 

آغاز شده است.
ترزا می نخست وزیر انگلیس به رهبران اروپایی اطمینان 
داده است که ماده 50 پیمان لیسبون که ناظر بر خروج 
از اتحادیه اروپا و روند مذاکرات این کشور با طرف هاي 
اروپایی است، براساس جدول زمانی تعیین شده تا پایان 

ماه مارچ آینده فعال خواهد شد.
در همه پرســی 23 ژوئن ( ســوم تیرماه ) 51/9درصد 
مــردم انگلیــس بــه خــروج از اتحادیــه اروپــا و 
48/1درصــد آنها بــه مانــدن در ایــن اتحادیه رأي 

دادند.

تازه ترین بررسى هاى آمارى یک مرکز اقتصادى معتبر 
در چین نشان مى دهد که رشد اقتصادى این کشور در 

سال 2017 میالدى حدود 6/5 درصد خواهد بود.
بررسى هاى یاد شده توسط آکادمى علوم اجتماعى چین 
صورت گرفته و این مرکــز در پژوهش هاى خود نتیجه 
گرفته است که شاخص تورم در این کشور در سال آینده 

میالدى معادل 2/2 درصد خواهد بود.
همین تحقیقات نشان مى دهد که رشد اقتصادى چین 
در سال جارى میالدى بر اساس پیش بینى هاى قبلى 
نزدیک به 6/7 درصد بوده اســت و تا پایان سال 2016 

میالدى در همین روال حفظ خواهد شد.
به گزارش ایرنا،  آکادمى علــوم اجتماعى چین در کتاب 
آمار منتشــر شــده درباره وضعیت اقتصادى این کشور 
آورده است؛ چنانچه در ســال آینده میالدى شرایط به 
همین شکل باشــد، چین دچار افت و سقوط اقتصادى 
نخواهد شد و برغم وجود چالش ها به رشد 6/5 درصدى 
خواهد رسید که از بسیارى کشورهاى دیگر باالتر است.

رشــد اقتصادى چین براى ســه ماهه اول و دوم سال 
آینده میالدى از ســوى این مرکز تحقیقاتى 6/5 درصد 
و براى شش ماه بعدى سال هم 6/4 درصد برآورد شده

 است.چین امیدوار است در ســال آینده میالدى میزان 

صادرات با یــوان (ارز ملى) را افزایــش دهد. صادرات 
یوانى چین در ســال جارى میالدى در مقایسه با سال 
2015 میالدى 1/8 درصد کاهش یافت اما براى سال 
آینده بین 4 تا 6 درصد رشــد براى آن پیش بینى شده

 است.
پیش بینى دولت این است که در ســال آینده میالدى 
ارزش یوان در برابر دالر نســبتًا تثبیت شــده باشــد و 
حــدود 3 تا 5 درصد تضعیف شــود اما از ســال 2018 

میــالدى احتماًال یوان قدرت بیشــترى پیــدا خواهد
 کرد.

دولتمردان چین در یک هفته گذشته در جریان نشست 
مهم اقتصادى خود رونــد اصالحات اقتصادى، تجارت 
خارجى، بازار داخلى و خارجى، ســرمایه گذارى خارجى 
و ســرمایه گذارى چینى ها در خارج از کشور و وضعیت 
بهاى فزاینده بازار مســکن را مورد بحث و بررسى قرار 

دادند.

براى نخستین    خبرگزارى صدا و سیما |
بار از زمان ثبت اطالعات موالید در ژاپن از سال 1899 
تاکنون ، شمار زاد و ولد ساالنه در این کشور به زیر یک 

میلیون نفر کاهش یافت. 
رســانه هاى ژاپن از کاهش زاد و ولد ساالنه در سال 
2016 در این کشــور بــه زیر یک میلیــون نفر خبر

 دادند. 
روزنامه«نیکئى» با درج گزارشــى در این باره به نقل 
از منابع دولتى نوشت براى نخستین بار از زمان ثبت 
اطالعات موالید در ژاپن از سال 1899 تاکنون، شمار 
زاد و ولد ساالنه در این کشــور به زیر یک میلیون نفر 
کاهش یافت و پیش بینى مى شود تا پایان سال 2016 
رقمى بین 980 هزار تا 990 هزار مــورد زاد و ولد به 

ثبت برسد.  
شــمار زاد و ولــد در ژاپــن در ســال 1949 به رقم 
بى ســابقه دو میلیــون و 696 هــزار نفر رســیده

 بود. 
به نوشــته روزنامــه نیکئــى، کارشناســان ژاپنى 
کاهش شــدید جمعیت زنان 20 تا 30 ســاله را یکى 
از عوامــل کلیدى در کاهش شــدید موالیــد و نرخ 

پایین بــارورى در این کشــور مى داننــد. جمعیت 
زنان 20 تــا 30 ســاله در ژاپن ماه اکتبــر حدود 13 
میلیون و 660 هزار نفر برآورد شــد که در مقایســه 
با یــک دهه پیش حــدود 20 درصد کاهش نشــان 

مى دهد. 
نــرخ بــارورى در ژاپــن در ســال 2015 بالــغ 
زده تخمیــن  صــدم   45 ممیــز  یــک  بــر 

 مى شود. 
روزنامه نیکئى نوشت با توجه به افزایش آمار مرگ و 
میر در مقایسه با آمار زاد و ولد در ژاپن ، این کشور براى 
دهمین سال پیاپى امسال نیز روند کاهش جمعیت را 

تجربه مى کند. 
دولت ژاپن یک رقم بى ســابقه بودجــه را به میزان 
830 میلیــارد دالر براى ســال مالى 2017 شــامل 
برنامه هایــى در حمایــت از زاد و ولد بــه تصویب

 رساند. 
رســانه هــاى ژاپن ایــن رونــد کاهــش موالید را 
نشانه اى از تســریع روند پیر شدن جامعه و باال بودن 
هزینه هاى مراقبت از کودك در این کشــور ارزیابى

 مى کنند. 

  ایرنا | جدیدترین داده هــاى آمارى از وضعیت 
اقتصادى عمان حاکى است کسرى بودجه این کشور 
به دلیل کاهش منابع مالى ناشــى از نوســان قیمت 
نفــت در بازارهاى جهانــى، بار دیگــر افزایش یافته 

است.
 وزارت دارایى عمان با صدور بیانیه اى تأکید کرد کسرى 
بودجه این کشور در ســال 2016 به12/5 میلیارد دالر 

رسیده است. 
بنا بــر اعالن مســئوالن عمــان کاهش صــادرات 
موجب پاییــن رفتن درآمد دولت این کشــور شــده 
اســت. دولت عمان براى بودجه ســال جــارى نفت 
45 دالرى را بــه عنوان نرخ مدنظر خــود لحاظ کرده 

بود.
دولت عمــان در راســتاى مقابله با کســرى بودجه و 
مشکالتى که در زمینه سیاست هاى ریاضت اقتصادى 
با آن مواجه اســت، قیمت بنزین را افزایش داده است. 
این اقدام دولت عمان پس از تدابیر مشــابهى است که 
کشورهاى امارات متحده عربى، کویت و عربستان براى 

کاهش هزینه هاى دولتى خود اتخاذ کردند.

بر اساس قیمت هاى اعالم شده، قیمت هر لیتر بنزین 
ســوپر در عمان به 48 ســنت افزایش یافت تا گامى 
جدید در جهت تقویت ریاضت اقتصادى در این کشور 

برداشته شود.
وزارت دارایــى عمان نیــز اعالم کرد که بــراى مهار 
کســرى بودجه ناشــى از افت قیمت نفت، دولت این 
کشــور قصد دارد امســال یارانه ها را دو سوم کاهش
 دهــد. در بیانیــه وزارتخانــه یادشــده اعالم شــده 
اســت که یارانه هاى مربــوط به برق، وام مســکن، 
ســوخت و دیگر کاالهــا در ســال 2016 میالدى به 
400 میلیون ریــال عمان (معادل یــک میلیارد دالر) 
مى رســد، در حالى کــه این رقــم در ســال 2015 
میالدى یــک میلیــارد و 110 میلیون ریــال عمان 

بود.
عمان کشــورى واقع در جنوب ایران و یکى از اعضاى 
شوراى همکارى خلیج فارس به عنوان کشور غیر عضو 
سازمان کشــورهاى صادرکننده نفت (اوپک) به شمار 
مى رود که روزانه حدود یک میلیون بشــکه نفت تولید 

مى کند.

«نیوت گینگریــچ» رئیس ســابق مجلس نماینــدگان آمریکا در گفتگو با شــبکه 
«فاکس نیوز» تأکید کرد که میراث «باراك اوباما» رئیس جمهور آمریکا یکسال بعد از 

پایان دوران ریاست جمهورى وى از بین خواهد رفت.
به گزارش فارس،گینگریچ ضمن انتقاد از اوباما گفت: «آنچه شــاهد آن هســتید، 

مردى (اوباما) است که متوجه مى شود که به صورت ناگهانى 90 درصد از میراث 
وى از بین مى رود زیرا او کار دشوار و جدى تصویب لوایح را پیش نبرده است.»
وى ادامه داد: «شروع روز اول (ریاست جمهورى ترامپ) زمانى است که ترامپ 
شروع به لغو تمامى دستورات اجرایى اوباما مى کند و ظرف یکسال نیز صرف از 

بین بردن باقى آن (میراث اوباما) مى شود.»
پایگاه هیل وابسته به کنگره آمریکا گزارش کرد، ترامپ متعهد شده است زمانى 

که قدرت را به دست بگیرد، تمامى دستورات اجرایى اوباما را لغو خواهد کرد.
گینگریچ ادامه داد: «ترامپ یک معامله گر بسیار خوب است و گمان مى کنم او 

با افراد زیادى وارد معامله شود.»
بر اساس گزارش رویترز، اوباما به عنوان یکى از مهمترین دستاوردهاى سیاست  

خارجى دوران ریاست جمهورى خود، از اختیار صدور احکام اجرایى به منظور هموار 
کردن مسیر سد شــده توســط کنگره تحت کنترل جمهوریخواهان در روند اجراى 

برنامه هاى وى، استفاده کرده است.
قانون اساسى آمریکا این قدرت را به رئیس جمهور این کشور داده است تا از این اختیار 
و قدرت براى پیشبرد مسائل مربوط به سیاست خارجى و برنامه هاى خود در این زمینه 

استفاده کند. هم رؤســاى جمهوریخواه و هم دموکرات از این قدرت براى صدور 
احکامى اجرایى در این مسیر بهره برده اند. خبرگزارى رویترز نیز چندى پیش 

گزارش کرده بود، اوباما امیدوار بود تا بتواند میــراث خود را به «هیالرى 
کلینتون» دموکرات کــه پیش تر وزیر خارجه وى بــوده واگذار کند اما 
کلینتون رقابت هــاى انتخاباتى را به رقیــب جمهوریخواه خود که یک 
تاجر و میلیاردر است واگذار کرد؛ شخصى که تاکنون نه سمت اجرایى در 
دولت هاى ایالتى و فدرال داشته و نه در ارتش آمریکا خدمت کرده است.

میراث اوباما ظرف یکسال آینده از بین خواهد رفت

سال 2017 مى تواندسال بدى باشد؟ 

رشد اقتصادى 6/5 درصدى چین در سال 2017 میالدى

احتمال انتخاب اولین 
نخست وزیر زن مسلمان در رومانى

کاهش بى سابقه زاد و ولد در ژاپن

پوتین شخصیتی از 
رمان داستایوفسکی است

کسرى بودجه عمان بار دیگر افزایش یافت

س نماینــدگان آمریکا در گفتگو با شــبکه 
 اوباما» رئیس جمهور آمریکا یکسال بعد از 

هد رفت.
باما گفت: «آآآآنآنچآنچآنچه شــاهد آن هســتید، 

900 درصد از میراث  هناگهانىا ه صورت 
ش پیش نبرده است.» تصویب لوایحححرح را
ز ز زم زمانىاست که ترامپ  ))امپ)) ورى تر
سکسال نیز صرف از  ففففففرف ی مى کند و ظ

تعهتعهمتعهدشد شده است زمانى  کرد، ترامپ 
رما ر لغا لغو خواهد کرد. ت اجرایى اوباماما

سیار خوب اسستستستوست و گمان مى کنم او 

کى از مهمتریننن دسن دستاوردهاى سیاست  
منظور هموار کاکااحکاکاکامم اجم اجررایى به یار صدور

مهمهمه جمهوریخوریخواهان در روند اجراى  ت کنترل

اا ازا از این اختیار  ار دا ده اده اسستست ت شوشو کشو جمهور این
همه هاى خ خاى خود دود در ایر این زمینه  ست خارجى و بربربرنبرنا

هم دموکرا ا از ازت از این قدر قدرتتتبت براى صدور 
دىندىپیش یتیتویترویتررز نرز نیزیز چ خبرگزارى 

بها به «هیالرى   میــراث خودودود ر
کند اما  ددهدهـوده واگذارذار جه وى بـ
وه خودد که یک  خوخویخوا ب جمهور
ر در جت اجرایى سسمسمه سم ه تاکنون ن
است. دهرده ددا خدممتمت ک آشآمریک

جزئیات برگزیت در سال 
2017 منتشر می شود  

  آفتاب نیوز | خبرگــزارى «رویتــرز» بــا 
انتشــار گزارشــى اشــاره مى کند که ممکن اســت 
ســال پیــش روى میــالدى بدتــر از ســال 2016 

 باشد. 
این خبرگزارى مى نویســد: «کشته شدن سفیر روسیه 
در ترکیه در روز دوشــنبه هفته گذشــته ممکن است 
شــما را به یاد ترور "فرانســیس فردیناند ارشیدوك" 
در اتریــش در ســال 1914 میــالدى بیانــدازد اما 
مطمئنًا ایــن اقدام جرقــه جنگ جهانــى دیگرى را

 نخواهــد زد. حمله مرگبــار کامیــون در برلین چند 
ســاعت پس از آن به مــرگ چندین نفــر انجامید و 
نشــان داد که باید منتظر شوك هاى بیشــتر در اروپا
 بود. اگر ســال 1989 میالدى ســال ســقوط دیوار 
برلیــن، نقطه عطفى در جهانى شــدن و دموکراســى  
لیبــرال و دیدگاه غربــى از مدرنیته بود، ســال 2016 
قطعًا ســال اضمحالل این ارزش ها بــود. برگزیت یا 
همان خروج بریتانیــا از اتحادیه اروپا و پیروزى "دونالد 
ترامــپ" در آمریکا همگــى نمونه هایى هســتند که 
نشــان مى  دهند چقدر در جهانى از هم پاشیده زندگى
 مى کنیم. حمله در بازار کریســمس در پایتخت آلمان 
مى تواند زمینه قدرت گیرى راســت افراطى را در آلمان 
فراهم کند؛ حتى اگر پیروزى آنان در انتخابات ملى سال 
آینده نامحتمل باشــد. همچنین کشته هاى برلین این 
شــانس را براى "مارین لوپن" رهبر جبهه ملى جریان 
راست افراطى فرانسه جهت پیروزى در انتخابات سال 
2017 میالدى هموارتر مى ســازد. البته امکان آن نیز 
وجود دارد که نیروهاى معتدل در سال آینده با یکدیگر 
متحد شوند و مانند انتخابات ریاست جمهورى اتریش 

یک راست افراطى پیروز نشود.»
این خبرگزارى اشــاره مى کند که دولت تحت رهبرى 
ترامپ در مقابل همکارى با روســیه بــه احتمال زیاد 
خود را در تقابل جدى با چین خواهد دید آن هم پس از 
تنش در روابط میان دو کشــور به دنبال توقیف و ضبط 
یک زیردریایى آمریکایى در دریاى چین جنوبى توسط 

دولت چین. 
این خبرگزارى در ادامه اشــاره مى کند که بعید به نظر 
مى رسد جریان راست افراطى الترناتیو براى آلمان بتواند 
در ایالت هاى مهمان کشور رأى الزم را براى سرنگون 
کردن «آنگال مرکل» به دست آورد اما مى تواند به اندازه 
کافى چهره هاى نزدیک به خود را جایگزین چهره هاى 

معتدل تر کند. 
رویترز اشــاره مى کند که حرکت اروپا به سمت راست 
افراطى اجتناب ناپذیر نیســت و انتخابات اتریش این 
موضوع را نشان داد با این حال، چشــم انداز در آلمان 
و فرانسه بســیار نگران کننده اســت و این احزاب در 
حال قدرت گیرى در آن کشــورهاى اصلــى اروپایى 

هستند.
 این خبرگزارى مى نویسد: «مجموعه حوادث اخیر نشان 
مى دهند که باید منتظر یک فشار بزرگ در برابر اروپا و 
تا حد زیادى در برابر ایده آل هاى لیبرالى چون مرزهاى 
باز و تجارت آزاد باشــیم. اتحادیه اروپا به خودى خود 
امکان بقا نخواهد داشت. همه پرســى ایتالیا در اوایل 
این ماه نیز باعث ایجاد بى ثباتى سیاسى در ایتالیا شده 
است و مسیر به قدرت رسیدن را براى جنبش "5 ستاره" 
ضد یورو هموارتر کرده است. خروج  احتمالى ایتالیا از 
یورو را مى توان پایانى براى واحــد پولى اتحادیه اروپا 

دانست. 
در شرق اروپا نیز شاهد حضور روســیه و دخالت هاى 

گاه و بیگاه آن کشــور هســتیم. این موضوع  پس از 
پیروزى ترامپ نیز تشدید شــده و تمایل او به نزدیکى 
به "والدیمیر پوتین" چشم انداز ناتو را در ابهامى جدى 

قرار داده است.»
رویتــرز در پایان با ابــراز نگرانى دربــاره آینده ترکیه 
مى نویسد: «نشســت میان وزراى امور خارجه ترکیه، 
روســیه و ایران درباره بحران ســوریه نشــان داد که 
اگرچــه ترکیه هنوز هم عضــوى از ناتو اســت اما در 
زمان ریاســت جمهورى اردوغان ممکن است به سوى 
پوتین نزدیک تر شــود. سال پیش رو ســالى پیچیده 
اســت . نمى توان به راحتى براى پایان ســال 2016 

میالدى شمارش معکوس انجام داد.»


