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ھاران ... قاب از رخ باد  شا  ب

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

عملیات اجرایى و احداث بخشى از شبکه فاضالب شهر 1-4- 96
15/462/040/329774/000/000عمرانى (اسنادخزانه)داران (با ارزیابى کیفى)

اجراى عملیات ابنیه تصفیه خانه فاضالب شهر خوانسار 1-5- 96
(با ارزیابى کیفى)

عمرانى 
4/101/438/646206/000/000(اسناد خزانه اسالمى)

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/1/19
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/1/20

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8- 031-36680030
نام روزنامه: نصف جهان(داخلى 335)

تاریخ انتشار: 95/12/28

«آگهى مزایده»
شــهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نســبت به واگذارى امتیاز 
بهره بردارى از کیوسک مواد غذایى واقع در پارك معلم به صورت اجاره 
بها ماهیانه به مدت یکسال از طریق برگزارى مزایده عمومى اقدام نماید. 

مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه حراست شهردارى: روز دوشنبه 
مورخ 96/1/7 

گشایش پاکتهاى مزایده: روز سه شنبه مورخ 96/1/8 
محل دریافت اســناد: دولت آباد- بلــوار طالقانى- پایــگاه اینترنتى

 www.dolatabadcity.ir  تلفن 45822010- 031 
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

رضا اخوان- شهردار دولت آباد

نوبت دوم

 آگهى تجدید مناقصه
شهردارى خور به استناد مصوبه شماره 308 مورخ 1395/11/24 
شوراى محترم اسالمى شهر خور در نظر دارد نسبت به احداث 
فاز اول ایستگاه آتش نشانى شهر خور از طریق آگهى مناقصه 
عمومى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر حداکثر تا تاریخ 96/01/28 به شهردارى خور مراجعه و یا 

شماره 03146323200 تماس حاصل نمایند. 
مهدى حلوانى- شهردار خور

نوبت اول

تردیــد نداریــم کــه پیشــرفت و آبادانــى یــک شــهر تنهــا بــا نیروهــاى کاردان، متعهــد و مجــرب قــوت  مــى یابــد. مــا 
واقفیــم کــه شــما از توانمندیهــاى مدیریتــى خــود در حــوزه هــاى خــرد و کالن دریــغ نورزیــده ایــد. اینــک  بــا قلبــى 
ــان  ــان برایت ــد من ــى تبریــک عــرض نمــوده و از خداون ــه جنابعال سرشــار از اخــالص و ارادت روز شــهردار را ب

موفقیــت و بهــروزى آرزو مــى کنیــم.

جناب آقاى مهندس مجید قربانىجناب آقاى مهندس مجید قربانى
شهردار محترم  شهر اژیهشهردار محترم  شهر اژیه

شوراى اسالمى و جمعى از شهروندان شهر اژیهشوراى اسالمى و جمعى از شهروندان شهر اژیه
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ســفیر ایران در فدراسیون روســیه اعالم کرد: در چند 
سال آینده حجم معامالت ایران و روسیه مى تواند به ده 

میلیارد دالر برسد.
به گزارش ایرنا، مهدى سنایى گفت: معامالت بازرگانى 
ایران طى سال هاى گذشــته با هیچ کشورى در دنیا به 

اندازه روسیه رشد نداشته است.
وى افزود: از دیدگاه من اگر این روند حفظ شــود، در دو 
یا سه سال آینده به یک حجم قابل توجهى از معامالت 

تجارى (ده میلیارد دالرى) خواهیم رسید.
«الکســاندر نواك» وزیر انرژى روســیه نیــز درباره 
تازه تریــن دور مذاکرات خود با محمــود واعظى وزیر 

ارتباطات و فناورى اطالعات ایران که روز دوشنبه هفته 
پیش در مسکو انجام شد، گفت: دو کشور در حال مذاکره 
براى اجراى چند پروژه صنعتى مشترك هستند که ارزش 

آنها در مجموع حدود ده میلیارد دالر است.
رئیس روسى کمیسیون مشترك همکارى هاى دو کشور 
گفت که در نشست با واعظى همتاى خود اسنادى را که 
قرار است تا پیش از ســفر رئیس جمهور ایران به مسکو 
آماده امضا شود، بررســى کردیم و تصمیم گرفته ایم ده 

قرارداد را براى امضا آماده کنیم.
وزیر انرژى روسیه تصریح کرد: با مسکو، چشم اندازهاى 

بزرگى در عرصه صنعتى داریم. 

عضو سابق کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
مجلس گفت: محدوده شمال اقیانوس هند، بهترین مکان 
براى دزدان دریایى طى سال هاى گذشته بوده است و 
ما با حضور ناوگان هاى دریایى خودمان در این منطقه 
طى یکسال گذشته توانسته ایم به میزان قابل توجهى 

امنیت را برقرار کنیم.
عباسعلى منصورى آرانى در گفتگو با میزان با بیان اینکه 
برگزارى رزمایش ها به تهدیدهاى برخى کشــورها و 
مسائل سیاسى آن روز خاص ارتباطى ندارد و طبق برنامه 
ریزى هاى زمانبندى شده که از سال قبل مورد تصویب 
قرار گرفته است، برگزار مى شود، اظهار داشت: در سال 

آینده قطعــًا طبق برنامه هاى مصــوب، رزمایش هاى 
نیروهاى مســلح ایران در عرصه هاى هوایى، زمینى و 

دریایى برگزار خواهد شد.
وابسته نظامى سابق ایران در عربســتان با بیان اینکه 
ما به تهدیدات غیرقانونى و پــوچ رئیس جمهور آمریکا 
هیچگونــه اعتنایــى نخواهیم کــرد، افــزود: حضور
 نیروهاى مســلح ایــران در آب هاى خلیــج فارس، 
دریاى عمــان و شــمال اقیانــوس هنــد اوًال براى

 دفــاع از مرزهاى خــود و ثانیًا بــراى پشــتیبانى از 
کشتى هاى تجارى جهت تأمین امنیت منطقه صورت 

مى گیرد.

روابط اقتصادى ایران وروسیه 
به 10میلیارد دالر مى رسد

امنیت را در شمال اقیانوس 
هند تأمین کردیم

انتقاد صریح عباس عبدى
 از آیت ا... مصباح

عباس عبدى در روزنامه ایران نوشت:   انتخاب|
اصوًال شیوه و منش سیاسى آیت ا... مصباح به گونه اى 
اسـت که همه یا بایـد تبعیت کننـد یا براى وى شـق 
دیگرى پذیرفتنى نیسـت. نگرش تکلیف مدار و تأکید 
بر مسئولیت فردى اجازه نمى دهد که تسلیم نظر جمع 
شد. هرچند این نگرش همواره با مشکل مواجه شده و 
به همین دلیل اصالحاتى در آن ایجاد شده است. مثل 
عدول از نظریه نامزد اصلح تا رسیدن به صالح مقبول 
و بعد تن دادن به دفع افسد به فاسد! دفع افسد به فاسد 
یک شعار ضد انتخاباتى است. این شعار بدین معناست 
که هر دو نفر مورد نظر حداقل فاسد معرفى مى شوند، 
در حالى که شوراى نگهبان مدعى حذف افراد فاسد از 

گردونه نامزدهاست. 

انتقاد آیت ا... مکارم از 
استانداران

آیت ا... مکارم    باشگاه خبرنگاران جوان |
شیرازى گفت: «متأسـفانه برخى از اسـتاندارها بدون 
فکر، سخن گفته و باید براى آنان کالس هاى آموزشى 
برگزار شود تا با مردم، شرایط و خط قرمزهاى آنان آشنا 
شوند. استاندار خراسان جنوبى با مردم درگیر است، چون 
نه ایران شناسى او مناسب است؛ نه اسالم شناسى اش، 
این مشکل در شیراز نیز وجود دارد و از همه بدتر استاندار 
سیستان و بلوچستان، تعادل میان شیعه و سنى را براى 

بت بزرگى به نام آراء انتخاباتى به هم زده است. »

جزئیات دستگیرى 2 جاسوس 
 ایسنا| 2 جاسـوس کـه در پوشـش تفریحى 
در جزیره ابوموسـى فعالیت مـى کردنـد، در نیمه دوم 
سال جارى دستگیر شدند. سرهنگ على میرشمسى 
فرمانده مرزبانى هرمزگان در نشسـتى خبرى، اظهار 
داشـت: هر دو نفر داراى تجهیزات جاسوسى بوده که 
به دام مأموران دریابانى افتاده و تحویل دسـتگاه هاى 

مربوطه شده اند.

مردم عید سفر نکنند
یکی از مراجع تقلید با اشاره به سفرهاى   فارس|
نوروزى گفت: صدا و سیما سال آینده باید برنامه خود را 
تغییر دهد و مردم را به ماندن در شهرها و خانه ها دعوت 

کند، مگر کسانی که مهاجر هستند.
آیـت ا... جعفـر سـبحانى در درس خـارج اصـول خود 
خاطرنشان کرد: عید نوروز براى رسیدگى به مشکالت 
مردم تعیین شده ولى با توجه به تبلیغات، مردم به سفر 

ترغیب مى شوند. 
این مرجع تقلید با اشـاره به سـفرهاى نوروزى گفت: 
خودروهایى که براى سـفر اقدام مى کنند بدانند راه ها 
ظرفیت این میزان خودرو را ندارد و در پایان تعطیالت 
نیز بیان مى شـود این سفرها تعدادى کشـته و زخمى 
داشته است. وى خاطرنشان کرد: در منازل و شهر خود 
بمانید و به کارهاى زندگى و مشکالت دیگران رسیدگى 
کنید؛ کسانى که ضرورت دارند و مسافر و مهاجر هستند 
و پدر و مادرشـان در شهرى دیگر اسـت مسئله دیگر 

محسوب مى شود.

 واکنش کدخدایى به انتقادات 
سخنگوى سابق شوراى نگهبان

عباسـعلى کدخدایـى سـخنگوى شـوراى    آنا|
نگهبان در واکنش به انتقادات اخیر سـخنگوى سابق 
شوراى نگهبان از این شـورا اظهار داشت: ایشان نظر 

شخصى خودشان را گفته اند.
کدخدایى در واکنش به این سئوال که آیا اختالفى بین 
شما و آقاى ابراهیمیان است، دوباره گفت: ایشان نظر 

شخصى خود را بیان کرده اند.
نجـات ا... ابراهیمیـان اخیـراً در مصاحبه بـا ویژه نامه 
نـوروزى روزنامه ایران اظهار داشـته اسـت: آیین نامه 
شـوراى نگهبان، اختیارات زیادى براى دبیر شـوراى 
نگهبان در نظر گرفته است؛ نظر شخصى من این بود 
و هسـت که این آیین نامه نیاز به اصالح دارد. ما همه 
ملزم به رعایت قوانین و قواعد هستیم اما در عین التزام، 

مى توانیم آن را نقد کنیم.

توئیتر

نایب رئیس مجلس شوراى اســالمى با اشاره به بازداشت 
برخى مسئوالن کانال هاى تلگرامى اصالح طلب و همچنین 

نحوه بازداشت احسان مازندرانى مدیر روزنامه  فرهیختگان 
خواستار توضیح وزیر اطالعات درباره موضوع شد و گفت که 
اگر پاسخ قانع کننده داده نشود سئوال از وزیر یا استیضاح وى 

در مجلس پیگیرى خواهد شد.
على مطهرى در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه از بازداشت حدود 
12 نفر از مدیران مسئول کانال هاى تلگرامى اصالح طلب یا 
حامى دولت توسط یک نهاد اطالعاتى نظامى و از دسترس 
خارج شــدن کانال هاى آنها مطلع شــده است گفت: این 
اقدام در آخرین روزهاى سال که مجلس جلسه اى ندارد و 
اطالع رسانى نیز دشوار است انجام شده و این امر شبهاتى 
را خصوصاً در آستانه انتخابات ریاست جمهورى ایجاد کرده 
است.وى با انتقاد از نحوه بازداشــت مدیرمسئول روزنامه 
فرهیختگان افزود: آقاى احســان مازندرانى مدیرمسئول 

روزنامه فرهیختگان نیز در همین روزها با وضع نامناسبى 
بازداشت شده اســت، در صورتى که مى توانست با احترام 
احضار شود. این در حالى است که به گفته وکیلش، او مدت 

محکومیت حبس خود را گذرانده است.
این نماینده مــردم تهران در مجلس اضافه کــرد: از وزیر 
اطالعات مى خواهم کــه درباره هــر دو موضوع توضیح 
قانع کننده بدهند و روشن کنند که این دو اقدام کار چه نهادى 
بوده است؛ چون تنها نهاد اطالعاتى پاسخگو که نام آن در 
قانون اساسى آمده وزارت اطالعات است و اگر دیگران در کار 
او دخالت مى کنند به هرحال مسئولیت با این وزارتخانه است.

مطهرى در پایان گفت: اگر وزیر اطالعات پاسخ قانع کننده 
ندهد سئوال از وزیر و در صورت لزوم استیضاح او را پیگیرى 

مى کنیم.

یک روزنامه انگلیسى نوشت: ایران تولید تانک جدید خود 
به نام «کرار» را در حالى آغاز کرده که به نظر وابستگى 
به روســیه را کاهش داده و این جنگ افزار موفقیتى در 

قابلیت هاى نظامى ایران محسوب مى شود.
به گزارش فارس، روزنامه انگلیسى «تایمز» در گزارشى 
با اشاره به رونمایى از تانک جدید ایران به نام «کرار» و 

مقایسه با تانک هاى 
«آبرامــز» ســاخت 
آمریکا و «چلنجر-2» 
ســاخت انگلیــس 
نوشــت: ایــران در 
ساخت تانک رزمى 
خود کمکى از روسیه 
و چین دریافت نکرد.

به نوشــته «تایمز»، 
ایران تولیــد تانک 

جدید رزمى را در حالى آغاز کرده که به نظر مى رســد 
وابســتگى به واردات مورد نیازهاى زرادخانه نظامى از 
روسیه را کاهش داده است. بر این اساس، تانک «کرار» 
به عنوان یک موفقیت در قابلیت هاى نظامى ایران مورد 
توجه قرار دارد. البته این تانک تا حدى شبیه نوع صادراتى 
تانک «تى -90 ام» روسیه اســت که به دنبال تعلیق 
مذاکرات ایران با روسیه در خرید این نمونه، ایران طراحى 
و ساخت تانک «کرار» را شدت بخشید. حسین دهقان 
وزیر دفاع ایران اعالم داشــته است که کرار مى تواند با 
پیشرفته ترین تانک هاى جدید در سه بخش قدرت، دقت 

و تحرك رقابت نماید.
به نوشته این روزنامه، ایران پیش تر براى رفع نیازهاى 
نظامى خود به کشورهایى چون چین و روسیه متکى بود 
و حال با رفع تحریم هاى اقتصادى بعد از توافق اتمى به 
نظر مى رسد که برنامه ســاخت جنگ افزارهاى داخلى 
چون موشــک، جنگنده و زیر دریایى را شدت بخشیده 

است.
بر اساس این گزارش، ایران در ماه نوامبر گذشته گفتگو 
براى خرید هاى تسلیحاتى از روسیه را که گفته مى شد ده 
میلیارد دالر ارزش دارد و شامل جنگنده «سوخو -30» و 

بالگرد بود را تعویق انداخت.
مدتى بعد وزیر دفاع ایران اعالم کرد که ایران تانکى به 
نام «کــرار» را طراحى 
کــرده که اگــر بهتر از 
«T90» نباشــد کمتر 

نیز نیست.
ایــران با وجــود خرید 
ســامانه دفاع موشکى 
«S300 » از روســیه، 
از سامانه دفاع موشکى 
«بــاور -373» نیــز 
رونمایــى کــرد. این 
سامانه با قابلیت رهگیرى موشک هاى «کروز»، پهپاد 

و جنگنده ها در ماه جارى آزمایش شد.
روزنامه «تایمز» همچنین با انتشــار تصاویر سه تانک 

«چلنجر»، «آبرامز» و «کرار» به مقایسه آنها پرداخت.
بنابر این، تانک «کرار» ایران از نمونه هاى «آبرامز» و 
«چلنجر» سبک تر بوده و در سقف سرعت با «چلنجر» 
انگلیس برابرى مى نماید و بر خالف دو تانک یاد شده 
مجهز به سالح ضد زره است و از نظر قدرت شلیک توپ 

نیز از نوع پیشرفته اى در آن استفاده شده است.
گفتنى است؛ بنابر اعالم ایران این تانک مجهز سامانه 
کنترل آتش «الکترو اپتیکى»، فاصله یاب لیزرى و قابلیت 

شلیک به اهداف ثابت و متحرك در روز و شب است.
برخى منابع نظامى خارجى این جنگ افزار را نسخه ارتقا 
یافته تانک هاى T72 مى دانند که شباهت  زیادى با تانک 
T90 دارد و مدعى هستند حمایت فنى روسیه در ساخت 

این تانک انکارناپذیر  است.

اعتراض على مطهرى به بازداشت ها در آستانه انتخابات

حجت االسالم و المسلمین محمدتقى رهبر عضو جبهه 
مردمى نیروهاى انقالب در گفتگو با انتخاب در واکنش 
نسبت به تصمیم ســعید جلیلى براى راه اندازى جبهه 
جدیدى در کنار جبهه پایدارى به منظور ورود مستقل به 
عرصه انتخابات اظهار داشت: به نظر بنده این قبیل افراد 
موفق نمى شوند چراکه اگر به جاى اینکه بین ما براى نیل 
به یک هدف مشترك، وحدت و همدلى وجود داشته باشد 
و همدیگر را درك کنیم، عده اى تصمیم بگیرند که متفرق 
عمل کنند کمااینکه در گذشته هم این تجربه را داشته ایم 

من جرب المجرب حلت به الندامه.
وى با تأکید بــر اینکــه اینگونه شــاخه و خط جدید 
درست کردن که تفرقه ایجاد مى کند به  طور قطع جواب 
نمى دهد، افزود: ما بایــد جامعه را نگاه کنیم و بدانیم که 
جمعیت جامعه تنها ما چهار نفر نیســتیم که گرد یک 
میز مى نشینیم بلکه جامعه متشــکل از 80 میلیون نفر 
ایرانى است بنابراین باید حرفى بزنیم که ملت بپذیرند 

و قابل اجرا هم باشد.
عضو شوراى مرکزى جامعه روحانیت مبارز یادآورشد: در 
شرایط کنونى هیچ روندى براى ما بهتر از حفظ همدلى، 
وحدت و انسجام نیست کمااینکه همان آقایان پایدارى 
که هنوز هم به اتحاد اصولگرایان نپیوســته اند اشتباه 
مى کنند چراکه اگر یک راهى در کنار اتحاد اصولگرایان 
ایجاد کنند اشتباه دیگرى براشتباهاتمان اضافه مى کنند 
بنابراین ضرورى اســت که آنها از تجربه هاى گذشته 
بیاموزند و اگر قرار است اصولگرایان اقدامى انجام دهند 
همه با هم حرکت کنند و حاال هر نتیجه اى که مى خواهد 

به دست آید.
حجت االســالم رهبر بیان کرد: آنچه مســلم است در 
اتحاد، امید بــه موفقیت وجود دارد امــا خط، جمع و راه 
جدید که شــکاف و فاصله ایجاد کند، جواب نمى دهد و 
بى تردید اقدام اشتباهى است.وى درباره اظهارنظر آیت ا... 
مصباح یزدى مبنى  بر اینکه هیچ ائتالفى را نمى پذیرم، 

تصریح کرد: شأن آقاى مصباح باالتر از این حرف هاست 
چراکه یک عالم، فقیه، حکیم، مدرس و فیلسوف است 
بنابراین ممکن اســت برخى بخواهند از عنوان ایشان 
استفاده کنند اما آقاى مصباح خودش را دست این قبیل 
افراد نمى دهد و حقش هم همین است ضمن اینکه مراجع 
باید هدایتگر باشند نه اینکه اجازه بدهند برخى از ظرفیت 

وجودشان استفاده کنند چراکه این اقدام اشتباهى است.
حجت االسالم رهبر تأکید کرد: بنده اطمینان دارم که 
آقاى مصبــاح در عرصه انتخابات وارد نخواهد شــد تا 
افرادى بخواهند به اسم ایشان به گونه اى برنامه ریزى 
کنند که متأسفانه در گذشته انجام شده اما جواب نداده 
است چراکه به طور قطع شــخصیت آقاى مصباح فراتر 
از این است که وارد این مباحث شود بنابر  این همه باید 
حرمت این بزرگان را نگه دارند و دست به این شیطنت ها 
نزنند که البته ایشــان هم به این قبیل خواســته ها تن 

نخواهد داد.

ساسان اکبرزاده

«بر اساس سرشمارى جدید سال 95 و با توجه به اینکه 
جمعیت شهر اصفهان یک میلیون و 961 هزار نفر مى 
باشد تعداد اعضاى شوراى شهر اصفهان همان 13 نفر 
است که در انتخابات شوراى اسالمى، انتخاب خواهند 

شد.»
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى که 
نشستى با خبرنگاران برگزار کرده بود با بیان این مطلب 
گفت: مطابق اصالحیه قانون شــوراهاى اسالمى و بر 
اساس سرشــمارى ســال 95 که نتایج آن اعالم شده، 
براى شهرهاى باالى دو میلیون نفر، 15 نماینده انتخاب 
مى شوند که چون جمعیت اصفهان هم به دو میلیون نفر 
نرسیده است، بنابراین، این شــهر 13 نماینده در شورا 

خواهد داشت.
حمیدرضــا فوالدگــر در خصوص انتخابات ریاســت 
جمهورى در اوایل سال آینده هم گفت: معموًال از سومین 
دوره انتخابات ریاست جمهورى ، فعالیت رؤساى جمهور، 

هشت ساله بوده و اوج این رقابت در سال 88 بود.
وى ادامه داد: به لحاظ ظاهرى و در دوره جدید، شاخص 
رئیس جمهور مستقر بیشتر از دیگر کاندیدا، بوده و پیش 
بینى مى شود انتخابات رقابتى باشــد اما این بدان معنا 
نیست که حتماً رئیس جمهور فعلى براى دوره بعد انتخاب 
خواهد شد بلکه ما کاندیداهاى مستقل، همراه دولت، از 

نیروهاى انقالب و... را هم داریم.
فوالدگر مى گویــد: دولت یازدهم موفقیــت ها و عدم 
موفقیت هایى داشته است. این در حالى است که دولت 
نرخ رشد ســال95 را 11/2 درصد اعالم کرد که این با 

احتساب نفت بوده اما بدون نفت 2 درصد مى باشد.
این نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى مى 
گوید: متأسفانه دولت ها در مراحل انتخاب نقد مى شوند 
و بنابراین روى به آمارسازى مى آورند در حالى که از آمار 

همه نوع مى توان برداشت نمود.
وى گفت: در ســال جارى صنایع کوچک و متوسط در 
رکود و بخش ساختمان رشد منفى داشت و معتقدم نرخ 
بیکارى در بین فارغ التحصیالن 40 درصد است. البته در 
طول 13 سالى که در مجلس فعالیت دارم امسال بیشتر 
مراجعه کننــدگان به دفترم را جویندگان کار تشــکیل 
مى دادند و نمى توانستم براى آنان کارى بکنم و شرمنده 
شدم و مردم نیز انتظار دارند که مشکالت شدید معیشتى 

آنان برطرف و حل شود.
فوالدگر با گزارشى از مصوبات قانونى در ماه هاى اخیر 
مجلس شوراى اسالمى گفت: قانون احزاب پس از 35 
سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام اصالح و ابالغ 

گردید.
فوالدگر از تصویب کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملى 
و نظارت بر اجراى سیاست هاى اصل 44 در صحن علنى 
مجلس خبر داد و گفت: فعالیت این کمیسیون که ریاست 
آن را بر عهده دارم از هفته اول روزهاى کارى مجلس در 
سال آینده به اجراى برنامه و خط مشى کمیسیون در سال 
96 و پنج قانون تحقق سیاست اقتصاد مقاومتى، نظارت 
بر اجراى قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از 
توان تولید داخلى، قانون بهبود کسب و کار و اصالحات 

اصل 44 را در دستور کار خود خواهد داشت.
فوالدگر با اشاره به بخش هایى از برنامه ششم توسعه هم 
گفت: کاهش فاصله تسهیالت و سپرده، کاهش وابستگى 

به نفت، رشــد سرمایه گذارى، همســان سازى حقوق 
بازنشستگان و مستمرى بگیران لشکرى و کشورى و... 
بخشى از برنامه ششم توسعه است. البته یکى از مهمترین 
برنامه هاى ششم، توجه و حمایت از بخش ایثارگران بوده 
و مصوباتى هم مبنى بر سهم 0/27 درصدى از 9 درصد 
ارزش افزوده به ورزش مدارس، همگانى، روســتایى، 

عشایرى و بانوان اختصاص یافت.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى یادآور 
شد: در بودجه سال آینده، وابستگى به نفت افزایش یافته و 
این زنگ خطر است همچنین در بودجه سال آینده، میزان 
اوراق مشارکت افزایش یافت تا دولت بتواند بدهى خود به 
پیمانکاران را از این طریق ادا کند و این روند خوب است 
اما سهم اوراق مشــارکت در حال افزایش بوده و به 60 
هزار میلیارد تومان رسیده و بدین سان بودجه استقراض 

شده و دولت هاى آینده بدهکار خواهند شد.
وى با بیان اینکه دولت در اجــراى هدفمندى یارانه ها، 

مى تواند افــراد پردرآمد را حذف کند که تاکنون ســه 
میلیون نفر حذف شــده اند گفت: بخشى از درآمدهاى 
هدفمندى یارانه براى افزایــش درآمد نیازمندان کمیته 
امداد و بهزیستى بود و بخشى قرار بود به تولید، اشتغال 
و ارتقــاى عدالت اجتماعى کمک کند که ســهم تولید 

اختصاص نیافت.
فوالدگر اجراى سامانه دوم آبرسانى از محل اسناد تصفیه 
خزانه و اوراق مشــارکت که مى تواند به 14 شهرستان 
استان آبرســانى کند، ادامه کار و آزاد سازى روستاهاى 
تونل سوم و... را از اقدامات اجرایى برشمرد و از کاهش 
اعتبارات بهشــت آباد گلــه کرد و گفــت: انجام پروژه 
بهشت آباد با هر روشى، نیازمند ســرمایه گذارى است 
این در حالى است که زیرساخت هاى قطار سریع السیر 
اصفهان- تهران نیز به اتمام رسیده و کارهاى تأسیساتى 
و... دارد. همچنین براى سه پروژه متروى شهرى 150 
میلیارد تومان، سالن اجالس سران 80 میلیارد تومان و 

انتقال بازیافت به محل جدیــد 20 میلیارد تومان، اوراق 
تصویب شد.

وى گفت: اجراى اصل 44 در دولت نهم آغاز شــد و در 
تدوین آیین نامه و ساختار و... موفق بود اما در اجرا موفق 
نبود و در دولت جدید هم نقاط قوت و ضعفى داشــت و 
سعى در خروج شــرکت ها از شمول اصل 44 و افزایش 
حوزه اقتدار دولت موجب کندى اجراى اصل 44 شد. ولى 
ما معتقدیم بخش خصوصى چون در سیســتم نظارتى 
خوب عمل نمى کند چندان بزرگ و قوى نیست و ما حتى 
تولید کننده اى داشتیم که در طى دو سال، تولید کننده 
نمونه شناخته شد اما امروز به دلیل بدهکارى، گرفتار شده 
است چرا که زمینه فساد و رانت موجب مفسده اقتصادى 
مى شود که بخشى از آن، بدهى به سیستم بانکى است. 
 البته ما در اصفهان بخش خصوصى تولید کننده هم داریم 
که با سالمت فعالیت کرده و مى کند ولى برآورد دارایى 

آنها در مقابل اقتصاد کشور اندك است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس در نشست خبرى با اصحاب رسانه تشریح کرد

پیش بینى رقابتى بودن انتخابات ریاست جمهورى

,,
دولت یازدهم 
موفقیت ها و عدم 
موفقیت هایى 
داشته است. این 
در حالى است که 
دولت نرخ رشد 
سال 95را 11/2 
درصد اعالم کرد که 
این با احتساب نفت 
بوده اما بدون نفت 
2 درصد مى باشد

تایمز انگلیس بررسى کرد

قیاس «کرار» ایران با آبرامز و چلنجر

امام جمعه موقت اصفهان و عضو جبهه مردمى نیروهاى انقالب:

آقایان پایدارى موفق نمى شوند



اجتماع ٢٩٠٤شنبه ٢٨ اسفند  ماه ٠٣

معاون اداره تجهيزات و ملزومات پزشــكى سازمان غذا 
و دارو، گفت: براى ايمپلنت هاى دندانپزشــكى چينى 

هيچگونه مجوزى صادر نشده است.
 عليرضا ســليمانى با انتقاد از مطالب يك ســويه برخى 
رسانه ها كه بدون اطالعات مستند درباره ميزان واردات 
ايمپلنت هاى دندانپزشــكى اظهارنظر مى كنند، تأكيد 
كرد: آمار كمپانى هاى مختلف نشــان مى دهد كه بالغ 
بر ٧٠ درصد از ايمپلنت هاى دندانپزشكى وارداتى مجاز 
از نوع كره اى بوده و ايمپلنت هاى سوئيسى، ايتاليايى و 

فرانسوى در رتبه هاى بعدى مصرف قرار دارند.
وى افزود: همچنين برندهاى آمريكايــى تقريباً ٢ تا ٥ 

درصد مصرف بازار ايمپلنت هاى دندانپزشكى مصرفى را 
به خود اختصاص مى دهند.

سليمانى ادامه داد: يك محاسبه ساده و قيمتگذارى اقالم 
پر مصرف در ســايت اداره كل تجهيزات پزشكى نشان 
مى دهد كه قيمت محصوالت كره اى نسبت به برندهاى 
ديگر ارزان تر و در حدود ٢٢٠ هزار تا حداكثر ٧٠٨ هزار 

تومان با ميانگين قيمت ٤٦٠ هزار تومان قرار دارد. 
وى افــزود: محصــوالت آمريكايى كــه از برندهاى 
گرانقيمت هســتند با رنج قيمتى ٥٨٠ هــزار تومان تا 
حداكثر يك ميليون و ٥٦٠ هزار تومان با ميانگين قيمت 

حدود يك ميليون تومان است .

دبيركل جمعيت هالل احمر گفت: ٢٧ بالگرد هالل احمر 
در طرح امداد و نجات نوروزى به كمك نجاتگران مى آيد.

به گزارش جام جم آنالين از مهر، مصطفى محمديون در 
آيين افتتاح پايگاه امداد و نجات بين شهرى با بيان اينكه 
تبلور اقدامات جمعيت هالل احمر در دو ماه گذشته كل 
كشور را تحت شعاع قرار داد، گفت: در همه بحران هاى 
اخير، از سيل استان سيستان و بلوچستان تا كوالك  در 
فيروزكوه تهران، جمعيت هالل احمر جمهورى اسالمى 

ايران حضورى فعال داشت.
وى تصريح كرد: متعهد مى شــوم هرگونه مشكلى در 
تمامى پايگاه هاى جمعيت هالل احمر استان اصفهان در 

رابطه با كمبود تجهيزات وجود داشت، از طرف جمعيت 
هالل احمر كشور در اسرع وقت پيگيرى و حل شود.

محمديون افزود: همزمان با اين مراسم، در سراسر كشور 
اجراى طرح هاى نوروزى جمعيت هالل احمر جمهورى 

اسالمى ايران براى استقبال از نوروز آغاز مى شود.
دبيركل جمعيــت هالل احمر با بيان اينكــه ٢٧ بالگرد 
جمعيت هالل احمر به نجاتگران در طرح امداد و نجات 
نوروزى از ٢٥ اسفند تا ١٥ فروردين كمك خواهند كرد، 
گفت: هم اكنون تمام واحدهاى امــدادى، داوطلبان و 
جوانان جمعيت هالل احمر كشور آمادگى كامل را براى 

اجراى طرح هاى نوروزى دارند.

پرواز ٢٧ بالگرد امدادى 
باالى سر مسافران نوروزى

ايمپلنت چينى 
مجوز واردات ندارد

تحصيل ايرانى و بيكارى 
روزنامه جوان نوشت: دو هزار و ٦٤٠ دانشگاه، كشورمان 
را در تمام دنيا ركورددار كرده است. اين در حالى است كه 
كشور چين با جمعيت يك ميليارد و ٣٥٧ ميليون نفرى و 
هند با جمعيت يك ميليارد و ٢٥٢ ميليونى به ترتيب با دو 
هزار و ٤٨١ و هزار و ٦٢٠ دانشگاه در رده هاى بعدى ايران 
جاى مى گيرند. در عين حال اگر حوزه هاى علميه را هم 
در حوزه آموزش عالى به شمار بياوريم مى توان با قاطعيت 
ايران را بزرگ ترين توليدكننده مدرك تحصيلى در جهان 
به شمار آورد. با استناد به نتايج آخرين سرشمارى عمومى 
نفوس و مسكن سال ٩٠ مركز آمار ايران، مجموعاً حدود 
٧٦٨ هـزار فارغ التحصيـل دانشـگاهى بيكار در كشـور 

وجود دارد. 

پيامك مجانى 
وزير ارتباطات و فناورى گفت: اپراتورها اعالم كردند كه 
قصد دارند پيامك تبريك از سوى رئيس جمهور به مردم 
را رايگان ارسـال كنند كه اين پيشـنهاد با موافقت آقاى 

روحانى همراه شد.
سيد محمود واعظى در باره اينكه آيا  پيامك تبريك رئيس 
جمهور به مردم هزينه اى در بر دارد؛گفت:معموًال اپراتورها 
در ايـران و دنيـا رويه اى دارند كـه براى ارسـال برخى از 
پيامك ها پيش قدم مى شـوند. به طور مثال سال هاست 
در زمينـه محيـط زيسـت و روز شـهيد  پيامـك رايگان 

ارسال مى شود.

آمار فست فود خورى ايرانى 
مركز آمار ايران بر اسـاس رسـالت خود مبتنى بر توليد و 
انتشار آمار تغييرات و تحوالت اجتماعى كشور به منظور  
مبنا قرار گرفتن در برنامه ريز هاى كالن، اقدام به سنجش 
رفتار غذايى ايرانيان كرده است. بر اين اساس و در حوزه 
شهرى در سال گذشته ٥٠/٨ درصد افراد ١٨ساله و بيشتر 
شهرى در هفته نوشابه مصرف كرده اند. از اين تعداد حدود 
١٩/٣ درصد يك ليوان در هفته و ٣/٩درصد بيش از هفت 

ليوان نوشابه در هفته مصرف كرده اند.
٤٧/٤ درصد افراد ١٨ ساله و بيشتر شهرى اظهار داشته اند 
كه در سـال ١٣٩٤ در ماه قبـل از آمارگيرى، فسـت فود 
مصـرف كرده انـد. از ايـن تعـداد ١٨/٧ درصـد يك بار و 
٢/٦درصـد بيـش از پنج بـار در ماه فسـت فـود مصرف 

كرده اند.
 همچنين   ٨٤ درصد افراد ١٨سـاله و بيشـتر شهرى در 
هفته شـير مصرف كرده اند. از اين تعداد حدود ١٢ درصد 
يك ليوان در هفته و ١٥درصد بيش از هفت ليوان شير در 

هفته مصرف كرده اند.

دفترچه بيمه تأمين اجتماعى 
حذف شد

دفترچـه بيمـه تأميـن اجتماعـى در مراكـز درمانـى و 
بيمارستانى سازمان تأمين اجتماعى حذف شد.

بيمه شـدگان تأمين اجتماعى از اين پـس در تمام مراكز 
درمانى و بيمارستانى اين سازمان بدون در دست داشتن 
دفترچه درمانى و فقط با يك كارت ملى مى توانند خدمات ، 

دريافت كنند.
ديگر نيازى به داشتن دفترچه براى نسخه نويسى پزشكان 
نيز نيسـت چون اين خدمات به صـورت الكترونيكى به 
بيماران ارائه مى شود و پزشـكان نيز نسخه الكترونيكى 

براى بيماران تجويز مى كنند.

رتبه بندى كيفيت زندگى در 
شهرهاى جهان 

مؤسسه مشاوره  و تحقيقات «مركز» در گزارش ساالنه 
خود، با كيفيت ترين شـهرهاى جهـان بـراى زندگى را 
معرفى كرده است.به گزارش انتخاب، در رتبه بندى سال 
٢٠١٧ اين مؤسسه، وين پايتخت اتريش براى هشتمين 
سال متوالى در مجموع با كيفيت ترين شهر جهان براى 
زندگى نام گرفته و بغداد پايتخت عراق رتبه آخر را به خود 
اختصاص داده اسـت.تهران پايتخت ايـران رتبه ١٩٩ و 
دوشنبه پايتخت تاجيكستان رتبه ٢١٥ را از لحاظ كيفيت 

زندگى در ميان ٢٣١ كشور كسب كردند.
زوريخ، اوكلند، مونيخ، ونكوور از جمله شهرهايى هستند 
كـه در كنار ويـن جزو باكيفيـت ترين شـهرهاى جهان 

شناخته شده اند.

چرك نويس

معاون گردشگرى با ارائه توضيحاتى درباره علت گرانى 
سفرهاى نوروزى، هشدار داد؛ زنگ خطر گرانى سفر به 

ايران به صدا درآمده است.
مرتضــى رحمانى موحد بــر اين باور اســت كه گرانى 
سفرهاى داخلى تابع شــرايط محدود حال حاضر است، 
هرچند نبودن مرجعيت واحد در گردشــگرى و زنجيره 
از هم گســيخته خدمــات ســفر را اصلى ترين داليل 

پديدآورنده وضع موجود مى داند.
او كه خود به قيمت باالى برخى تورهاى نوروزى معترف 
است، در پاســخ به اين پرسش ايســنا كه چرا با وجود 
تأكيدهاى پى در پِى رئيس ســازمان ميراث فرهنگى و 
گردشگرى بر ارزان سازى سفر و ارائه پيشنهادى متنوع، 
همچنان اقدامى در اين باره نمى شــود و نوروِز هر سال، 
افزايش قيمت در تورهاى داخلى و خارجى فراتر از بازار 
عرضه و تقاضا و حتى شاخص نرخ تورم حركت مى كند 
و در شرايطى كه بخش خصوصى حاضر نيست از سود 
خود بگذرد، اين ارزان سازى توســط كدام سازمان و يا 
نهاد بايد اتفاق افتد؟ گفت: ارزان سازى كار سختى است، 
فقط كافى است روى خدمات نام «ارزان» گذاشته شود، 
آن وقت براى دريافت يارانه، توقع ايجاد مى شود، بخش 
خصوصى كه نمى تواند اين سوبسيد را بدهد تا خدماتش 

ارزان شود، اين ما هستيم كه بايد اقدامى كنيم.
او در عين حال يادآور شــد كه گردشــگرى با زنجيره 
خدمات و شاخص هايى كه به بسته سفر تبديل مى شود، 
مواجه است و اظهار داشت: متأسفانه ما صاحب همه اين 
زنجيره نيستيم و نمى توانيم به همه بخش ها امر و نهى 
كنيم. متولى گردشگرى در اين كشور هم كه به تنهايى 
نمى تواند كارى كند، بايد يك پنجره واحد و چتر باشيم تا 

اتفاقى كه درباره اش حرف مى زنيم رخ دهد.
وى اضافه كرد: مشكل ما اين است كه مثًال براى هتل 
سقف نرخ تعيين مى كنيم، مثًال يك اتاق ٣٥٠ هزار تومان 
كه هتلدار بسته به شرايط مسافرپذيرِى خود، همان اتاق 
را يك روز مى تواند به نرخ ١٥٠ هزار تومان بفروشــد و 
يك روز ٣٥٠ هزار تومان اما چون مردم اطالع ندارند فكر 
مى كند گرانفروشى اتفاق افتاده و نمى دانند آن ١٥٠ هزار 
تومان حاصل معادالت هتل در شرايط خاص بوده است، 

براى همين مشترى معترض مى شود كه خدمات گران را 
گرفته، مشكلى كه االن آژانس ها با آن روبه رو شده اند، 
درحالى كه واقعيت آن است؛ هتل گران نمى فروشد، بلكه 
ديگر تخفيف نمى دهد. چون مشترى دارد و مى خواهد 
گذشته را جبران كند و سرمايه گذارى اش را تضمين كند.

رحمانى هشدار داد با خطر بزرگ گران شدن بسته هاى 
سفر ايران روبه رو هســتيم و اظهار داشت: با اين روند 
ممكن است موقعيتمان را از دست بدهيم و اين براى من 
مسئول زنگ خطر است، اگر به اين موضوع توجه نكنيم 

جايگاه رقابت پذيرى مان را از دست مى دهيم.
او در بخش ديگر اين گفتگو با ايســنا، دربــاره گرانى 
تورهاى خارجى در نوروز نيز گفت: ارزيابى هايى كه روى 

تبليغات و ميزان درخواست هاى چارترى صورت گرفته 
نشان مى دهد ١٩ كشور، اصلى ترين مقاصد مسافران 
ايرانى هستند. سياســت ما هميشه بر اين بوده كه براى 
متوازن كردن گردشــگران ورودى و خروجى، ظرفيت 
داخلى را از نظر اقتصــادى و رضايتمندى، پررنگ كنيم 
تا بسته سفر ايران، رقابتى شــود ولى با مشكالتى روبه 
رو هستيم كه نبود باالنس ميان زمان اوج سفر در نوروز 
ايران و فصل كم ســفر در كشورهاى همســايه، از آن 

جمله است.
وى اضافه كرد: دقيقاً در نوروز كه اوج سفر در داخل است، 
فصل كم سفر در كشورهاى همسايه است، بنابراين آنها 
تمام مزيت هاى خود را براى جذب گردشگران بيشترى 

از ايران به كار مى گيرند، اين يكى از داليل افزايش و يا 
كاهش قيمت در نوروز است.

رحمانى در پاسخ به اين پرسش كه چطور ممكن است در 
كشورهايى كه پيك سفر نيست و ظرفيت ها خالى است، 
قيمت ها با اين همه تغيير و افزايش روبه رو شود؟ گفت: 
البته اگر توازن قيمت اتفاق افتد، استقبال مى كنيم، چون 
نگاهمان به نوروز تقويت سفرهاى داخلى است اما به هر 
حال هزينه ها تحت تأثير تقاضايى كه در بازار ايران به 
وجود آمده افزايش مى يابد، براى مثال ظرفيت گرجستان 
محدود است وقتى در نوروز بيش از اين ظرفيت، مسافر به 
آن كشور سفر مى كند، يعنى تقاضا باالست و هتلدار هم 
قيمت خارج آن فصل را مى دهد، درحالى كه ١٥ فروردين 

همان قيمت ها به نصف مى رسد.
او با اين انتقاد كه ما با اين روش سفر كردن، كشورهاى 
همسايه را هم به سرنوشت خودمان دچار كرده ايم، افزود: 
علت گرانى ســفرهاى خارجى، ظرفيت كم كشورهاى 
مقصد ايرانى ها در نوروز و محدود بودن پروازهاســت. 
ســال هاى قبل تعداد پروازهاى چارترى خيلى زياد بود 
و اين قيمت را پايين مى آورد ولى حاال تعداد پروازهاى 
چارترى كمتر شــده و هتل هم كه محدود است، پس 
قيمت ها بيشتر شده اســت مثًال لبنان را در نظر بگيريد، 
براى يك هفته سفر به آن بايد پنج ميليون تومان بپردازيد، 
چرا بايد اين مقصد اينقدر گران باشد! علت آن ن بود پرواز 
چارترى و بستن قيمت تورها روى پروازهاى برنامه اى 

است كه گران ترند، هتل ها همين وضعيت را دارند.

اعتراف معاون گردشگرى به گرانى سفر

 داستان گران بودن مسافرت چيست؟

طى روزهاى گذشته پيامى در فضاى مجازى منتشر شده كه بر اساس آن اعالم مى شود 
كه در صورت فعال بودن سرويس تماس بان براى مشتركان همراه اول، هر بار هزينه اى 

معادل ٤٠٠ تومان به حساب مشترك منظور مى شود.
به گزارش ايسنا، فضاى مجازى طى سال هاى اخير شــرايطى ايجاد كرده تا در موارد 
متعدد رسانه هاى غير رسمى و افراد اطالعات مختلفى را با شهروندان به اشتراك گذاشته 
و گاهى حتى روشنگرى كنند اما به هر صورت اطالع يافتن از ميزان صحت اين اخبار 
نيز دشوارى هاى خاص خود را داشته و همواره نمى توان به صحت و سقم اين اطالعات 
مطمئن بود. به تازگى نيز در اين فضا خبرى منتشر شده و بر مبناى آن به مشتركان تلفن 
همراه هشدار داده شده كه استفاده از سرويس «تماس بان» هر بار هزينه اى ٤٠٠ تومانى 
براى مشترك به دنبال دارد.در متن اين پيام آمده است: «قابل توجه مشتركان همراه اول؛ 
در صورت فعال بودن سرويس "تماس بان" (اعالم تماس بى پاسخ) به ازاى هر اعالم 
مبلغ ٤٠٠ تومان به عنوان خدمات مبتنى بر محتوا در قبض موبايل شما لحاظ مى شود و 
شما مى توانيد با ارسال عدد صفر به شماره ٩٩١٤ از فعال بودن آن اطالع يافته و با ارسال 
عدد ٥ به ٩٩١٤ آن را غير فعال كنيد.»در پايان اين پيام هم اينگونه خواســته شده كه با 
اطالع رسانى به ساير دوستان خود از برداشت ميلياردى ماهانه مخابرات از قبض موبايل ها 
جلوگيرى كنيد. اما مراجعه به سايت همراه اول اطالعاتى درباره سرويس «تماس بان» در 
اختيار مشتركان قرار مى دهد. بر روى اين سايت آمده است: «"تماس بان" نام سرويسى از 
همراه اول است كه به مشتركين اجازه مى دهد از تماس هاى دريافتى خود در زمانى كه در 
دسترس نيستند، اطالع حاصل كنند. اين سرويس اين موضوع را با پيامك به شما اعالم 

مى كند اما در متن پيام خود تنها شماره تماس گيرنده را درج مى نمايد.»
پيگيرى موضوع از سوى همراه اول هم گوياى آن است كه سرويس نام برده فاقد هر گونه 
هزينه محسوب شده و كامًال رايگان است و اپراتور از ارسال پيام تماس هاى از دست رفته 
سودى نمى برد و مشخص نيست به چه دليل و انگيزه اى چنين پيامى در فضاى مجازى 

منتشر شده است.

يــك ســازمان امنيــت ســايبرى مــى گويد
 اپليكيشن هاى پيام رسان كدگذارى شده تلگرام و 
واتس آپ، نقص عمده اى دارند كه به هكرها امكان 

دستيابى به آنها را مى دهد.
بــه گــزارش انتخاب، شــركت «چــك پوينت 
ســافتور تكنولوژى» مى گويد تا وقتى كه نواقص
امنيتى ترميم نشــده بود، از انتشار اطالعات امتناع 
ورزيد چرا كــه «صدها ميليون نفــر» ممكن بود 

آسيب ببينند.
اين نقطه ضعف از جمله سرايت كد فاسد به تصاوير 
ديجيتال بود كه با كليك بر عكس فعال مى شد. اين 
به گفته «چك پوينت»، حساب افراد را در معرض 

سرقت كامل اطالعات قرار مى داد.
«اودد وانونو» از مسئوالن شركت امنيت سايبرى 
«چك پوينت» گفت: «يك هكر مى تواند با ارسال 
يك عكس كامًال عادى كنترل حساب فرد را به طور 
كامل در دســت بگيرد و به تاريخ پيامك هاى رد و 
بدل شــده و تمامى عكس ها دسترسى داشته و از 

طرف كاربر پيامك بفرستد.»
هر دو اپليكيشن واتس آپ و تلگرام براى حفظ حريم 
شخصى افراد از كدگذارى بهره برده اند اما به گفته 
«چك پوينت»، همين مسئله شناسايى كدهاى بد 

را دشوار كرد.
سخنگوى دانشگاه آزاد با بيان اينكه شهريه ثابت دانشجويان فعلى در 
سال آينده افزايش نخواهد داشــت گفت: در صورت مشاهده افزايش 

شهريه در واحد ها با آنها برخورد مى كنيم.
علوى فاضل اظهار داشت:شهريه دانشگاه آزاد اسالمى براى سال جديد 
در هيئت هاى امناى  استان ها مطرح شده اما هنوز ميزان دريافت شهريه 
ابالغ نشده اســت . هيئت امنا در حال تصميم گيرى براى اين موضوع 

هستند كه نتيجه آن به زودى اعالم خواهد شد.
وى افزود:ولى نكته قابل توجه اينجاســت كه قطعاً تــا قبل از مهرماه 
سال ٩٥ افزايش شهريه نخواهيم داشت و دانشجويان در اين ترم و ترم 

تابستان آينده شهريه را به ميزان قبل پرداخت مى كنند.
سخنگوى دانشگاه آزاد اســالمى ادامه داد: در صورتى كه دانشجويان 
در واحد هاى دانشــگاه آزاد شاهد افزايش شــهريه بودند بايد گزارش 

دهند.دانشــگاه آزاد در صورت مشاهده افزايش شــهريه در واحد ها 
با آنها برخورد مى كند و اين موضوع مطلقاً ممنوع است و تخلف محسوب 

مى شود.
علوى فاضل با اشاره به اينكه شــهريه ثابت دانشجويان فعلى در سال 
آينده افزايش نخواهد داشــت بيان كرد:اين امكان  نيز همانند ســال 
گذشته فراهم است كه در رشته هاى كم متقاضى گروه غير پزشكى در 
مقطع كاردانى و كارشناســى واحد ها عالوه بر اينكه افزايش نخواهند 
داشت حتى كاهش ٥٠ درصدى شهريه هم داشته باشند كه اين كار جزو 

سياست هاى تنظيم بودجه بوده است.
وى در پايان با بيان اينكه شــاهد افزايش بودجه پژوهشــى دانشگاه 
آزاد هستيم اظهار داشت:دانشــگاه به دنبال جذب نخبگان با اولويت 

دانشجويان دانشگاه آزاد است.

مديرپايگاه ميراث جهانى تخت جمشــيد از اجراى 
برنامه هاى فرهنگى در لحظه تحويل ســال ١٣٩٦ 
در مجموعه تخت جمشــيد خبــر داد و گفت: طبق 
هماهنگى هاى انجام شــده در آستانه ســال نو در 
مجموعه جهانى تخت جمشيد مراسم تحويل سال 

اجرا خواهد شد.
مسعود رضايى منفرد با بيان اينكه آمار بسيار بااليى 
از گردشــگران نوروزى، در لحظه تحويل ســال در 
مجموعه تخت جمشيد خواهند بود، اظهار داشت: با 
توجه به اين موضوع، مراسم تحويل سال (درصورت 
مســاعد بودن وضعيت جوى)، در محوطه ورودى 
تخت جمشيد، با اجراى برنامه هاى فرهنگى و برپايى 

سفره هفت سين برگزار خواهد شد.
وى ادامه داد: برنامه هــاى متنوعى براى رفاه حال بهتر گردشــگران و مســافران نوروزى در نظر گرفته شــده كــه از آن جمله مى توان به 
اســتقرار صد نفر راهنماى افتخارى و كارگروه هاى تخصصى در همين راستا اشــاره كرد كه در ايام نوروز آماده عرضه خدمات به گردشگران

 خواهند بود.
رضايى منفرد اظهار داشت: در روزهاى چهارم و پنجم فروردين ماه نيز، مجموعه تخت جمشيد، با برگزارى كنسرت موسيقى در سالن گيت ورودى 

تخت جمشيد به صورت رايگان پذيراى گردشگران خواهد بود.
مدير پايگاه ميراث جهانى تخت جمشيد ساعات بازديد از مجموعه هاى هخامنشى نقش رستم، نقش رجب و تخت جمشيد را در تعطيالت نوروزى 
از ساعت ٨ صبح به صورت يك سره تا ١٧و ٣٠ دقيقه اعالم كرد و افزود: ٥٠هزار بروشــور راهنما چاپ شده است و به صورت رايگان در اختيار 

مسافران و گردشگران نوروزى مجموعه تخت جمشيد قرار خواهد گرفت.

دقيقًا در نوروز كه 
اوج سفر در داخل 
است، فصل كم سفر 
در كشورهاى همسايه 
است، بنابراين آنها تمام 
مزيت هاى خود را براى 
جذب گردشگران بيشترى 
از ايران به كار مى گيرند، 
اين يكى از داليل افزايش 
و يا كاهش قيمت در 
نوروز است

پيامك اعالم تماس از دست رفته 
هزينه دارد؟

كنسرت موسيقى رايگان در تخت  جمشيد به مناسبت نوروز 

عدم افزايش شهريه ثابت دانشجويان فعلى دانشگاه آزاد  

 تلگرام ناامن است



٠٤استان ٢٩٠٤شنبه ٢٨ اسفند  ماه 

خبر

آماده باش ٣٠٠٠ نفر نيرو در 
جاده هاى استان

فرمانده انتظامى استان اصفهان از آماده باش بيش از 
سـه هزار نفر نيرو و خودروى پليـس  راه و راهور اين 
فرماندهى در رزمايش بزرگ طرح نوروزى در سطح 

جاده هاى استان خبر داد.
عبدالرضا آقاخانى گفـت: در مجموع هزار و ٨٠٠ نفر 
نيروى پليس  راه و راهور و بيش از هزار و ٦٠٠ دستگاه 
خـودروى پليس بـه  كارگيرى مى شـود و عـالوه بر 
آن از تجهيـزات، نيروى انسـانى و خودروهاى ديگر 
دسـتگاه ها از جملـه اورژانـس، هالل احمـر، امـداد 
خودرو، سـازمان حمل و نقل جـاده اى، راهدارى ها، 

آتش نشانى، شهردارى ها و ... نيز استفاده مى شود.

حمل  و نقل مسافران نوروزى 
در كاشان با قطار گردشگرى

مديرعامل سـازمان اتوبوسـرانى كاشـان و حومه از 
برقرارى اتوبـوس و قطار ويژه گردشـگرى در بافت 

تاريخى كاشان براى سهولت گردشگران خبر داد.
مجتبى ولـى پناه اظهـار داشـت: در ايام نـوروز و به 
منظور آشنايى بيشتر مسافران نوروزى با آثار و ابنيه 
تاريخى كاشان و نيز جلوگيرى از ترافيك، مسافران 
نـوروزى در ورود بـه كاشـان مى تواننـد با اسـتفاده 
از اتوبوس هـاى ويژه ايـن سـازمان و بهره مندى از 
توضيحـات راهنمايـان گردشـگرى از آثـار و ابنيـه 

تاريخى شهر ديدن كنند.
وى افزود: همچنيـن اتوبوس دوطبقـه و قطار ويژه 
گردشـگرى در محور تاريخى باغ فين براى سهولت 
گردشـگران در بازديد از ابنيه تاريخى شـهر كاشان 

آماده سرويس دهى است.

باغ پرندگان آماده پذيرايى از 
ميهمانان نوروزى

مدير طرح ساماندهى ناژوان گفت: باغ پرندگان آماده 
پذيرايى از ميهمانان نوروزى است.

حسـن شـفيعى با اشـاره به اينكه اقدامات عمرانى_
خدماتى باغ پرندگان تكميل شده است، اظهارداشت: 
فعاليت عمرانى بـاغ پرندگان با هدف بهينه سـازى 
تأسيسـات، زيباسـازى محيطى و زدودن فرسودگى 

از چهره باغ به اتمام رسيد.
وى عنوان كرد: شـهروندان و گردشگران مى توانند 

از باغ پرندگان بازديد كنند.
مدير طرح ساماندهى ناژوان ادامه داد: فعاليت هاى 
عمرانى و خدماتى براى ميزبانى شايسته از مسافران 
نوروزى تنها به باغ پرندگان ختم نمى شـود بلكه در 
تمامى مراكز گردشگرى و نيز در تمام محدوده پارك 
جنگلى ناژوان اقدامات ويـژه اى به منظور رفاه حال 

گردشگران شهر اصفهان اجرا شده است.
شـفيعى ادامـه داد: همچنيـن ديگـر مجموعه هاى 
گردشگرى ناژوان آماده پذيرايى از ميهمانان نوروزى 

و شهروندان است.

اعزام ٣٥٠ نفر از اردستان به 
مناطق راهيان نور 

فرمانده ناحيه مقاومت بسـيج اردستان از اعزام ٣٥٠ 
نفر از بسيجيان و مردم شهرستان اردستان به مناطق 

راهيان نور در جنوب كشور خبر داد.
سرهنگ پاسدار حسن فخرل افزود: اين افراد با شش 
دستگاه اتوبوس در سه مرحله از ٢٩ اسفند ١٣٩٥ تا ٨ 
فروردين ماه ١٣٩٦ در قالب سفرهاى راهيان نور به 

مناطق جنوب اعزام مى شوند.
وى گفت: طرح راهيان نور استمرار حركت رزمندگان 
به سمت جبهه هاى نبرد اسـت، چرا كه امروز همان 

شور و اشتياق در دل زائران موج مى  زند.
سـرهنگ فخرل با اشـاره به اينكه اردوهاى راهيان 
نور يكى از تأثيرگذارترين برنامه هاى فرهنگى كشور 
است تصريح كرد: اردوهاى راهيان نور تأثيرات مثبتى 

بر مردم به ويژه نسل جوان دارد.
سرهنگ فخرل افزود: برنامه  هاى مختلفى در طول 
اردوهاى راهيـان نور بـراى زائران برگزار مى  شـود 
كه شـامل بازديـد از مناطـق عملياتى فتـح المبين، 
فكه، اروندكنار، دهالويه، طالئيه و شـلمچه خواهد 

بود.

مديركل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: ٤٢ 
ستاد تسهيل و اسكان مسافران فرهنگى ويژه نوروز ٩٦ 

در استان پيش بينى شده است.
محمد حسن قائديها اظهار داشــت: اين ستادها تا ١٢ 

فروردين سال جديد پذيراى مسافران است.
وى با اشاره به اينكه براى نوروز ٩٦ هزار و ٣٦٠ مدرسه 
در قالب ١٣ هزار و ٦٥٠ كالس با امكانات الزم در استان 
اصفهان براى اسكان مسافران آماده شده است، افزود: 
مســافران از برنامه هاى نوروزى غرفه هاى فرهنگى 
بهره مند مى شوند و در بدو ورود با يك وعده غذاى گرم 
از آنان استقبال مى شــود و مراكز رفاهى و تفريحى و 

درمانگاه  پزشكى و دندانپزشكى هم در اختيار مسافران 
است.

مديركل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با اشــاره 
به اينكه امسال همچون پارســال استان اصفهان رتبه 
نخست ثبت نام كشورى براى رزرو اسكان فرهنگيان را 
به خود اختصاص داده است، افزود: استان اصفهان نوروز 
پارسال با اسكان يك ميليون و ٦٥٠ هزار نفرروز، بعد از 
خراسان رضوى رتبه برتر كشور را به خود اختصاص داد.
وى همچنين گفت: فقط ٣٠ درصد اسكان فرهنگيان 
به صــورت اينترنتى و بقيه به صــورت حضورى رزرو 

مى شود.

مديرعامل جمعيت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: 
امدادگران هالل احمر در ٣٠ پايگاه ايمنى و سالمت اين 
جمعيت در سراسر اســتان اصفهان مشغول به فعاليت و 

خدمت رسانى مستمر در ايام نوروز هستند.
محسن مؤمنى عنوان كرد: طرح ملى ايمنى و سالمت 
مسافران نوروزى در ٤٠ پايگاه بين شهرى و ٣٠ پايگاه 
ايمنى و سالمت جاده اى، يك پايگاه هوايى و يك پايگاه 

ساحلى در استان اجرا مى شود.
وى اظهار داشــت: قبل از زمان اجــراى اين طرح همه 
امدادگران دوره بازآموزى امداد و نجات را سپرى كردند و 
در حال حاضر هزار و ٤٠٠ نفر در پايگاه هاى امداد و نجات 

و ٧٠٠ نفر در كمپ ها آماده خدمت رســانى به مردم و 
مسافران نوروزى هستند.

مديرعامل جمعيت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: 
مهمترين رسالت امدادگران ايجاد ايمنى براى مسافران 
است، اميدواريم اتفاق براى مسافران ايجاد نشود اما در 
صورت بروز ســوانح احتمالى آمادگى كامل براى ارائه 

خدمات وجود دارد.
مؤمنى ادامــه داد: تلفن ١١٢ آماده دريافت گزارشــات 
مردمى از تصادفات و ســوانح جاده اى است، تيم هاى 
امدادى در استان نيز در كمتر از ده دقيقه به محل وقوع 

حادثه مى رسند.

اسكان مسافران فرهنگى در 
اصفهان آغاز شد

استقرار ٣٠ ايستگاه ايمنى و 
سالمت هالل احمر در استان

رئيس اتحاديه كباب و بريان اصفهان با اشاره به اينكه 
قيمت بريان در آسـتانه سـال نو هيچ تغييرى نمى كند، 
گفت: گروه هاى بازرسـى متعـددى بر نحـوه عملكرد 
فروشـگاه ها نظارت خواهنـد كرد چراكـه بريان غذاى 

سنتى اصفهان و انتخاب بسيارى از گردشگران است.
احمدرضا اخوان ارجمند در گفتگو با ايسـنا  در خصوص 
آخرين وضعيت قيمتگـذارى كباب و بريان در اصفهان 
اظهار داشت: در سـال پيش رو تغييرى در قيمت بريان 
در آسـتانه نوروز نخواهيم داشـت و قيمـت اين غذاى 
سنتى اصفهان كه گردشگران زيادى براى خوردن آن 

به اصفهان مى آيند تغييرى نخواهد داشت.
وى افزود: قيمت اين غذا در اصفهان از هشت هزار تا ١٣ 
هزار تومان بسته به نوع مواد مصرفى و نوع خدمت ارائه 

شده و امكانات رفاهى مجموعه تغيير مى كند.
رئيـس اتحاديه كبـاب و بريـان اصفهان ادامـه داد: در 
خصوص تخلفـات محكـم ظاهـر شـده ايم و بـا اداره 
بهداشت نيز هماهنگى كامل داريم، همچنين بازرسان 

اتحاديه در چهـار نوبت سركشـى تمام اتفاقـات را زير 
نظر دارند.

اخوان ارجمند تصريـح كرد: در خصـوص بريان و برند 
آن كارهـاى فرهنگـى بسـيارى شـده و تقريبـاً تعداد 
زيـادى از مردم بـا اين غذا آشـنا هسـتند. ورودى هاى 
شـهر نيز با تبليغات برخى برندهاى معروف اين غذا در 

اصفهان تبليغ شده و به همين دليل بريان يكى از اولين 
انتخاب هاى مسافران ورودى به اصفهان است.

وى خاطرنشان كرد: همه در تالش هستيم تا مسافران 
نوروزى بهترين سفر خود را در اصفهان تجربه كنند و با 
غذاى سنتى اصفهان سـعى داريم كه هم معرف خوبى 

باشيم و هم كام آنها را شيرين كنيم.

«بريان» انتخاب نخست مسافران است

رئيس اتحاديه رســتورانداران اصفهان گفت: طبق اعالم 
اداره اماكن اصفهان، فعاليت رستوران هاى شهر اصفهان 
به صورت شبانه روزى جهت رفاه مسافران نوروزى بالمانع 

است.
حســين ملت دربــاره نظارت هــاى صــورت گرفته بر 
فعاليت هاى رستورانداران جهت سرويس دهى در ايام نوروز 

٩٦ اظهار داشــت: بازرس هاى 
اتحاديه رســتورانداران در طول 
سال و به صورت مستمر فعاليت 
خــود را انجــام داده و جزو تنها 
اتحاديه هايى هســتيم كه با ٩ 
بازرس فعال در ســطح شهر به 
صورت شــبانه روزى بر فعاليت 

رستورانداران نظارت مى كنيم.
وى درباره ميزان كيفيت غذاهاى 

طبخ شده در رستوران هاى سطح شهر، بيان داشت: استان 
اصفهان از نظر كيفيــت غذايى در جايــگاه خوبى ميان 
شهرهاى كشــور قرار دارد و افرادى كه در رستوران هاى 
شهر فعاليت مى كنند، سعى بر توزيع غذا با بهترين كيفيت، 
در جهت رفاه حال شهروندان دارند و اگر موردى خالف بر 

قانون در ميان رستوران  هاى شهر مشاهده شود به شدت با 
آنها برخورد مى شود.

وى درباره طبخ برنج ايرانى در رستوران هاى سطح شهر 
گفت: جهت افزايش كيفيت و تشويق در طبخ برنج ايرانى، 
به تمام رستوران هاى سطح شهر اعالم شده كه در صورت 
طبخ برنج ايرانــى، با افزايش هزار تومانــى در قيمت آن 
را عرضــه كننــد و اميدواريــم 
با تمهيــدات اتخاذ شــده تمام 
رستوران هاى سطح شهر از برنج 

با كيفيت ايرانى استفاده كنند.
ملت درباره افزايش قيمت غذاها 
از ابتداى سال ٩٦، اظهار داشت: 
افزايش آنچنانى در قيمت غذاها 
وجود ندارد اما تعــداد معدودى از 
رستوران ها به علت افزايش قيمت 

مواد اوليه، قيمت ليست غذاى خود را افزايش داده اند.
وى درباره طرح رتبه بندى رستوران سطح شهر، تصريح 
كــرد: از طريق اتحاديه رســتورانداران شــهر اصفهان، 
رتبه بندى از يك تا ٤ ســتاره ميان رستوران ها انجام شده 

است.

مديرعامل شــركت آب منطقــه اى اصفهان از انســداد 
هزارحلقه چاه غيرمجاز در استان اصفهان در سال ٩٥ خبر 
داد و گفت: انسداد اين تعداد چاه غيرمجاز سبب صرفه جويى 

بيش از ٤٤ ميليون مترمكعب در مصرف آب شد.
مسعود ميرمحمدصادقى با اشاره به اينكه امسال بيشترين 
چاه هاى غيرمجاز در مباركه با ٢٧٤ حلقه، اصفهان با ١٧٧ 
حلقه و لنجان با ٦٢ حلقه مسدود شده است، تصريح كرد: 
خوشبختانه همكارى مناســبى بين دادگسترى و نيروى 
انتظامى براى انسداد چاه هاى غيرمجاز در اصفهان وجود 

دارد كه منتج به اين عملكرد شده است.
وى بيان داشت: تاكنون سه هزار و ٥٤٥ حلقه چاه غيرمجاز 
در استان اصفهان مسدود شده كه صرفه جويى ١٦٠ ميليون 
مترمكعبى منابع زيرزمينى آبى استان اصفهان را به همراه 

داشته است.
مديرعامل شركت آب منطقه اى اصفهان با اشاره به اينكه 
روند انسداد چاه هاى غيرمجاز تسريع پيدا كرده و مماشاتى 
در اين زمينه صورت نمى گيرد، افزود: همچنين با چاه هاى 
مجاز استان اصفهان كه برداشت بيشتر از پروانه بهره بردارى 
دارند نيز برخورد مى شود تا در راستاى حفاظت از منابع آبى 

استان اصفهان گام هاى اساسى و جدى برداشته شود. 

نايب رئيس اتحاديه ميوه و تره بار اصفهان پيرامون افزايش 
قيمت ميوه در شب عيد امســال اظهار داشت: بارش هاى 
سنگين كه در كشور اتفاق افتاد سبب ايجاد سرمازدگى به 
باغ هاى مركبات شد، به همين دليل اكنون شاهد افزايش 
قيمت مركبات در بازار ميوه هستيم. با وجود كمبود مركبات 
در كشور ما درخواست واردات ميوه كرده ايم ولى هنوز خبرى 

از واردات ميوه نيست.
محمد صادقى رياحى پيرامون اعتراض كسبه هاى بازار از 
اختالف قيمت و نرخ در ميدان ميوه، گفت: در ميدان ميوه 
دو گروه بازرســى وجود دارد كه يكى از اين بازرسى ها از 
اتاق بازرگانى و ديگرى از مجمع امور صنفى در ميدان ميوه 
فعاليت مى كند كه با مشاهده تخلفات به افراد تذكر مى دهند.
وى افزود: البته بايد توجه داشت كه برخى از ميوه ها داراى 
نرخ روزانه هســتند و با ميزان عرضه و تقاضا قيمت آنها 
تفاوت پيدا مى كند. قيمت چنين ميوه هايى در بازار مشخص 
مى شوند و پس از آن نيز به مأموران صنفى گزارش مى دهيم، 
البته كيفيت ميوه ها نيز در بازار ميوه با همديگر متفاوت است 

كه اين خود سبب اختالف قيمت در بازار ميوه مى شود.
 «ح.ض» ميوه فــروش اصفهانى پيرامون بــازار ميوه در 

اسفند سال ٩٥، گفت: وضعيت بازار ميوه در شب عيد بسيار 
بد اســت زيرا مردم قدرت خريد كافى ندارند. خيابان ها با 
روز هاى تعطيل تفاوت ندارد و مانند ســال هاى گذشــته 
حضور شهروندان در شهر براى خريد به هيچ عنوان مشاهده 
نمى شود. وى افزود: متأسفانه قيمت  ميوه نيز بسيار افزايش 
يافته و حتى با روز هاى گذشته نيز قابل مقايسه نيست. زمانى 
كه دو ماه پيش مشــترى براى خريد ميوه مراجعه مى كرد 
قيمت ها تفــاوت زيادى با روز هاى پيش از آن نداشــت و 
ثبات نسبتاً خوبى بر بازار حاكم بوده است. متأسفانه اكنون 
چنين ثبات قيمتى را در بازار مشاهده نمى كنيم. در گذشته 
تخمين قيمت ميوه به خوبى انجام مى شد ولى اكنون ما ميوه  

فروش ها نيز چنين كارى نمى توانيم انجام دهيم.
 اين ميوه فروش اصفهانى با بيان اينكه در بازار ميوه و تره بار 
نيز ثبات قيمت وجود نــدارد، تصريح كرد: اكنون قيمت  با 
نرخ در بازار ميوه و تره بار تفاوت مى كند. چند روز پيش در 
بازار مركزى براى خريد ليمو با يكى از فروشنده ها صحبت 
مى كردم با اينكه قيمت ليمو مشخص بود ولى او ميوه هاى 
خود را نمى فروخت و مى گفت هنوز «نرخ» مشخص نيست!

سرويس دهى شبانه روزى

 رستوران هاى اصفهان در  نوروز
  ١٠٠٠ چاه غيرمجاز در 

استان اصفهان مسدود شد

قيمت هاى نجومى
 در بازار ميوه 
اصفهان

هنوز خبرى از واردات نيست

رئيس پليس راهنمايــى و رانندگى اســتان اصفهان 
از رونمايــى خــودروى مكانيزه ثبــت تخلفات جهت 

ساماندهى حاشيه پارك ها خبر داد.
ســرهنگ رضا رضايى گفت: هدف از اســتفاده از اين 
خودرو ساماندهى پارك هاى حاشــيه اى سطح شهر 
است؛ چرا كه تخلفات دوبله و سوبله در سطح شهر بسيار 
زياد بوده و نياز است دســتگاهى به نام پاركومتر وجود 

داشته باشد تا ثبت تخلف كند.
رئيس پليس راهنمايــى و رانندگى اســتان اصفهان 
عنوان كرد: اين خودرو به گونه اى عمل مى كند كه اگر 
رانندگان نيم ساعت در مكان غير مجازى توقف كنند 
هزينه اى در بر نمى گيرد، اما بيش از نيم ساعت متناسب 

با معيار هاى شوراى شهر جريمه مى شوند.
سرهنگ رضايى اظهار داشت: اين خودرو قابليت جريمه 
كردن خودروهايى كه در ايســتگاه اتوبوس، ايستگاه 
تاكسى و مكان هاى پارك ممنوع، توقف كردند را دارد.

وى ادامه داد: اين خودرو توانايى اين را دارد كه در مركز 
شهر تعداد زيادى ماشــين را اعمال قانون كند و مزيت 
آن اين است كه اگر شــهروندى به عنوان مثال كارمند 
بانكى در خيابان شمس آبادى بود و انگيزه اى براى تردد 
خودرويش داشت، اين طرح مانع از حمل خودروى تك 
سرنشينش مى شود چرا كه برايش به صرفه نيست كه 

روزى هشت تومان هزينه پاركينگ يا جريمه بدهد.

خودروى  ثبت تخلفات در قلب شهر اعمال قانون مى كند

ساسان اكبرزاده
«در آســتانه نوروز ٩٦، دارندگان كارت بانك شــهر تا 
ســقف پنج ميليون ريال و دارندگان كارت هاى شتاب 
تا دو ميليــون ريال مى توانند از خودپردازهاى مســتقر 
در كنار شــعب بانك شــهر در منطقه ٣ كشــور شامل 
استان هاى اصفهان، يزد و چهار محال و بختيارى، پول 

نو دريافت كنند.
البته دارندگان كارت «بانك شــهر» براى دريافت اين 
مبلغ، بايد از «منوى مبالــغ ديگر» و ثبت مبلغ دريافتى، 

اقدام نمايند.»
رئيس منطقه ٣ بانك شهر كشور كه رياست بانك شهر 
در استان هاى اصفهان، يزد و چهار محال و بختيارى را 
به عهده دارد با بيان اين مطلــب گفت: با توجه به اينكه 
معموًال در پايان هر ســال، پول نو از ســوى بانك ها به 
مشتريان و شهروندان عرضه مى شود و معموٌال برخى از 
اقشار مردم براى دريافت پول نو در مضيقه بودند ما امسال 
آمادگى داريم از ساعت ١٤ روز ٢٩ اسفند سال جارى تا 
پايان  روز ٣٠ اسفند ماه ٩٥ در كليه خودپردازهاى مستقر 
در كنارشــعب بانك شــهر، پول نو در اختيار متقاضيان 
قرار دهيم كه ميزان اين پرداخت براى دارندگان كارت 
بانك شهر تا ســقف پنج ميليون ريال و براى دارندگان 

كارت هاى شتابى تا سقف دو ميليون ريال خواهد بود.
حسن خدابنده شهركى، رســالت بانك شهر را خدمات 
رسانى مطلوب به مردم و رفاه حال آنان دانست و گفت: ما 
براى رفاه حال ميهمانان نوروزى و مردم، سه كمپ موقت 
ارائه خدمت در نقاط مختلف شــهر اصفهان راه اندازى 
كرده ايم كه از ٢٥ اسفند ٩٥ تا ١٥ فروردين خدمات بانكى 

ارائه مى دهند.
وى افزود: يك كمپ «شهر نت» بانك شهر در باغ فدك 
مستقر بوده و كليه خدمات دريافت، كارت هديه، خودپرداز 
و... را ارائــه مى دهند.كمــپ دوم در خيابان كاوه جنب 
بيمارستان غرضى، خودرو دستگاه ATM و كمپ سوم 
نيز در ورودى يزد به اصفهان در منطقه ١٥ شــهردارى 
مستقر شده كه ATM ســيار بوده و كارهاى بانكى را 

براى مراجعه كنندگان انجام مى دهند.
رئيس منطقــه ٣ بانك شــهر در ادامه اظهار داشــت: 
شعب بانك شــهر در خيابان هاى جابر انصارى، حكيم 
و شــيخ صدوق اصفهان و شــعب اصلى بانك شهر در 

يزد، شهركرد و كاشان هم در روزهاى ٢٩ اسفند سال جارى 
و اول، دوم، ســوم و ١٢ فروردين ٩٦ به صورت كشيك هر 
روز از ساعت ٩ صبح تا ١٣ به شهروندان خدمات بانكى ارائه 
مى دهند. اين در حالى اســت كه شــهرنت بانك شهر در 
ايام نوروز از ســاعت ٧ صبح هر روز تا ٢ بامداد روز بعد فعال 
مى باشد و در سه منطقه اسكان نوروزى نيز شبانه روزى است.

خدابنده شهركى افزود: سامانه شبانه روزى ٨٦٥٥ بانك 
شهر، با حضور كارشناسان، براى رفع مشكالت احتمالى 
آماده پذيرش و پاسخگويى به كليه انتقادات، پيشنهادات 

و البته تقدير از عملكرد كاركنان مى باشــد. وى با بيان 
اينكه قرار است بخش ارائه تســهيالت در شهر نت ها 
در آينده راه اندازى شود گفت: هم اكنون شهر نت بانك 
شهر در قالب دستگاه خودبانك در ٩ شهرنت در منطقه 
شامل سپه اصفهان،سى و ســه پل اصفهان،هفت تير 
يزد،ميدان دانش شهركرد،مباركه،فوالدشهر،نجف آباد،
شاهين شــهر و بهارســتان به ارائه خدمات دريافت و 
پرداخت،صدور كارت هديه آنى و ديگر خدمات مى پردازد 
كه همانند يك كارمند كليه خدمات بانكى را ارائه مى  دهد 

و قرار است بخش تسهيالت در شهر نت هاى بانك شهر 
نيز راه اندازى شود تا از اين طريق مراجعه مردم به بانك ها 

به طور بسيار قابل توجه كاهش يافته و به حداقل برسد.
رئيس منطقه ٣ بانك شهر كشور گفت: ارائه خدمات بانكى 
به صورت مجازى، مى تواند ترددها را كاهش داده و بدين 
سان از بروز ترافيك، آلودگى هوا، هزينه هاى اضافى و... 

جلوگيرى كند.
خدابنده شهركى مى گويد: بانك شهر در منطقه ٣ كشور 
شامل استان هاى اصفهان، يزد و چهارمحال و بختيارى 

داراى ٢٢ شعبه و ٢٦ باجه مى باشد كه از اين ميزان، ١٤ 
شعبه و ١٨ باجه در شهر اصفهان قرار دارد. وى خاطرنشان 
كرد: بانك شهر در سال گذشــته داراى ١٤ هزار ميليارد 
ريال افزايش منابع بود كه ٧٧ درصد اين منابع، به صورت 

تسهيالت پرداخت شد.
 خدابنده شهركى افزود: در سال گذشــته بانك شهر دو 
هزار ميليارد ريال به قطار شــهرى، ٥٠٠ ميليارد ريال به 
پروژه هاى خرد شــهردارى و ٥٠٠ ميليــارد ريال براى 
پروژه هاى نمايشگاه بين المللى و ميدان استقالل و امسال 
نيز چهار هزار ميليارد ريال براى تكميل  قطار شهرى به 
صورت فروش اوراق مشــاركت، هزار و صد ميليارد ريال 
براى تجهيز ناوگان اتوبوسرانى و حدود دو هزار ميليارد ريال 

به صنايع كوچك و بزرگ تسهيالت اختصاص داد.
وى از حضور گســترده بانك شــهر در نمايشگاه كتاب 
سراسر كشور در سال جارى خبر داد و گفت: درنمايشگاه 
كتاب كاشان، بانك شهر با اســتقرار شهرنت، دستگاه 
ATM سالنى و هشت باجه،سه هزار و ٩٦٤ بن كارت 

فروخت.
در نمايشــگاه كتاب يزد يك شهر نت كامل، دو دستگاه 
ATM سالنى و استقرار هفت باجه، ١٧ هزار و ٨٠٠ بن 
كارت فروخته شد و در نمايشگاه شهركرد هم يك شهر 
نت كامل، ATM ســالنى و پنج باجه، ١١هزار و ٥٠٠ 
بن كارت فروخته شد كه هدف فقط و فقط ارائه خدمات 
رسانى مطلوب به مردم بوده است البته بانك شهر هر ساله 

در كليه نمايشگاه هاى كتاب، همكارى دارد.
رئيس منطقه ٣ بانك شهر كشور كه شامل استان هاى 
اصفهان، يزد و چهارمحال و بختيارى اســت مى گويد: 
بيش از ٩٧ درصد منابع بانك شهر از طريق مردم تأمين 
مى گردد و ما در تأمين وجوه عمده پروژه هاى شهرى، 

مشاركت داريم.
خدابنده شهركى اعتماد مردم را افتخار بانك شهر دانست 
و گفت: بانك ها امانتدار سپرده هاى مردم بوده و بايد خود 
را شريك سرمايه گذاران، صنعتگران و توليد كنندگان 
بدانند تا به اهداف دســت يابند. وى خطاب به دريافت 
كنندگان تسهيالت هم گفت: همه كسانى كه از بانك 
شهر تسهيالت دريافت كرده اند اگر تا پايان سال جارى 
نســبت به پرداخت آن اقدام كنند جرايــم ديركرد اين 

تسهيالت بخشوده خواهد شد. 

توزيع پول نو در شعب بانك شهر
رئيس منطقه ٣ بانك شهر كشور اعالم كرد
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آمادگى هتل 5 ستاره براى 
میزبانى از گردشگران نور وزى

مدیر هتل کوثر اصفهـان گفت: دومین هتل 5 سـتاره 
اصفهان، نوروز امسال براى نخستین بار آماده پذیرایى 

از گردشگران نوروزى خواهد بود.
محمدعلـى ابوطالبـى اظهارداشـت: راه انـدازى غرفه 
شیرینى، دسـر و ارتقاى محصوالت به بیش از 80 نوع 
کیک، شـیرینى و دسر، بهسـازى اتاق هاى فاز یک در 
راستاى ارتقاى کیفى خدمات اقامتى ، استفاده از خدمات 
و توزیع کنندگان داخلى در زمینه تأمین اقالم، مواداولیه، 
تجهیـزات و کاالهاى هتلـى، ایجاد بسـتر برخوردارى 
اقشـار گسـترده تر جامعـه از خدمـات پذیرایى بـا تهیه 
پکیج هاى متنوع فروش بوفه هاى غذا در رستوران ها در 
مناسبت هاى ملى، مذهبى، اعیاد و... همچنین سنجش 
مسـتمر رضایت مشـتریان در کلیه حوزه هـاى فروش 
خدمات و شفاف سازى فرآیند قیمتگذارى محصوالت 
و خدمات در چارچوب مجوزهاى قانونى و تأمین امنیت 
خاطر مهمانان از دیگـر اقدامات این هتـل در نوروز به 

شمار مى رود.

کاهش 70 درصدى زباله در 
کاشان و آران 

شهردار ابوزیدآباد گفت: طرح جداسازى زباله ها موجب 
کاهش 70 درصدى حجم زباله در هشت شهر کاشان و 

آران و بیدگل مى شود.
رضا نقدى اظهار داشـت: آموزش، جداسازى و تفکیک 
زباله از مبدأ توسط شـرکت پسماند منطقه اى کاشان و 
آران و بیدگل بـا همکارى شـهردارى ابوزیدآباد در این 

شهر در حال انجام است.
وى طرح جداسازى زباله ها را موجب کاهش حدود 70 
درصدى حجم زباله در هشت شـهر از شهرستان هاى 
کاشان و آران و بیدگل دانست و افزود: در این طرح، زباله 
هاى تر به محل دفن زباله انتقال یافته و در کارخانه در 

حال ساخت، تبدیل به کود کمپوست خواهد شد.

اهداى اعضاى بدن 
پسر 17 ساله کاشانى

معاون درمان دانشـگاه علوم پزشکى کاشـان از اهداى 
اعضاى بدن پسـر 17 سـاله کاشـانى که بر اثر تصادف 

دچار مرگ مغزى شده بود، خبر داد.
محمد حاجى جعفرى در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
اعضاى بـدن پسـر 17 سـاله اهل جوشـقان اسـترك 
کاشـان به چنـد بیمـار نیازمنـد پیونـد، زندگـى دوباره 

بخشید.
وى افزود: مرحوم حسن صحیحى که در اثر مصدومیت 
در سانحه تصادف به مجتمع بیمارستانى شهید بهشتى 
کاشـان منتقل و بسـترى شـد، علیرغم انجام اقدامات 
درمانى توسـط تیم پزشـکى، دچار مرگ مغزى شـد و 
با رضایت و فداکارى خانـواده وى ، اعضـاى بدنش به 

بیماران نیازمند اهدا شد.
معاون درمان دانشـگاه علوم پزشـکى کاشـان تصریح 
کرد: این اهدا، ششمین مورد اهداى عضو سال جارى در 

کاشان بوده است.  

شیشه شکسته شده 
کابین خلبان تعویض شد

پرواز شـماره 8086 مسـیر «کاشان- مشـهد» ساعت 
14 روز چهارشـنبه هفته گذشته به دلیل شکسته شدن 
شیشـه کابین خلبان و بـا تصمیـم خلبان در فـرودگاه 

اصفهان نشست.
رضـا معمـار در گفتگـو بـا فـارس در خصوص پـرواز 
کاشـان- مشـهد اظهار داشـت: پـرواز شـماره 8086 
مسیر کاشـان- مشـهد به دلیل شکسته شـدن شیشه 
کابین خلبـان و با تصمیـم خلبان در فـرودگاه اصفهان 

نشست.
وى افزود: پس از بررسى مشـخص شد نیاز به تعویض 
شیشه بوده و امکان ادامه پرواز براى هواپیما نیست، به 
همین دلیل مسافران داخل سالن پیاده شدن و اعتراض 
کردنـد. مدیر روابـط عمومى فرودگاه شـهید بهشـتى 
اصفهان ادامـه داد: رئیس فـرودگاه در جمع مسـافران 
حاضر شد و وضعیت را براى مسـافران توضیح داد، سه 
دستگاه اتوبوس براى 130 نفر از مسافران گرفته شد و 

به یکى از هتل هاى اصفهان منتقل شدند.

خبر

مدیرکل راه آهن اصفهان گفت: طی 11 ماهه نخست 
امســال 158درصد برنامه تعیین شده در زمینه بارهاي 

صادراتی در راه آهن اصفهان محقق شده است.
حسن ماسورى اظهار داشت: با مقایسه آمار محموالت 
بارگیري شده در 11 ماهه امســال  با تعداد 48 هزار و 
639 دستگاه واگن با تناژ دو میلیون و 752 هزار و 177 
و درآمد 1559 میلیارد و 305 میلیون و 860 هزار و 136 
ریال شاهد رشــد 8 درصدي درتعداد واگن، 7 درصدي 
در میزان تناژ و 28درصدي در درآمد ریالی در سال 95 

هستیم.
وى بــا بیان اینکــه طی 11 ماهه نخســت امســال 

158درصــد برنامــه تعیین شــده در زمینــه بارهاي 
صادراتی براي این مدت  محقق شــده اســت، افزود: 
در بخــش صادرات طی 11 ماهه نخســت ســال 94 
تعداد 25 هــزار و 753 واگن تناژ صــادرات این اداره 
کل را تشــکیل داد که طی 11 ماهه نخســت ســال 
جاري این میــزان به 26 هــزار و 93 واگــن افزایش 

یافت.
مدیرکل راه آهن اصفهان  تصریــح کرد: درحمل نفت 
کوره در سال جاري به رشد 54 درصدي در تعداد واگن 
و رشد 49 درصدي در تناژ با میزان 912 هزار و 343 تن 

دست یافت.

اســتاندار اصفهان با اشــاره به اینکه در نوروز بیش از 
15 هزار نیروى انتظامــى، امدادى، خدماتــى و... در 
ســطح اســتان فعالیت مى کننــد، گفــت: حوادث 
جــاده اى یکــى از دغدغه هــاى اصلى مســئوالن 

است.
رســول زرگرپور با اشــاره به اینکه در ایام نوروز بیش 
از  15 هزار نیروى انتظامى، امــدادى، خدماتى و... در 
ســطح اســتان اصفهان فعالیت خواهند داشت، بیان 
داشت: باید توجه داشته باشیم که حوادث جاده اى یکى 
از دغدغه هاى اصلى مسئوالن در این ایام است و در این 
خصوص مى بایست تمام دســتگاه هاى مرتبط با این 

موضوع در سطح جاده ها تمام تالش خود را براى کاهش 
این حوادث به کار گیرند.

وى با بیان اینکه پلیس راه و راهور در برخورد با تخلفات 
رانندگى به ویژه تخلفات حادثه ساز باید قاطعانه و بدون 
اغماض عمل کند، گفت: البتــه این برخوردها و اعمال 
قانون ها باید همــراه با ادب و احتــرام و حفظ حرمت 

مردم باشد.
 وى با اشاره به اینکه براى نوروز 96 حضور سه میلیون 
مسافر در استان اصفهان پیش بینى شــده است، ابراز 
داشــت: تأمین فضایى امن و ایمن براى مسافران تمام 

دغدغه ما در این ایام است.

بسیج15 هزار نیرو
براى ایام نوروز 

تحقق 158 درصدى 
برنامه راه آهن اصفهان

طرح امداد -سالمت مسافران نوروزى، همزمان با سراسر 
کشور در استان اصفهان آغاز به کار کرد. مدیریت حوادث 
و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان اظهار داشت: طرح 
امداد - ســالمت نوروزى 96، همزمان با سراسر کشور در 
اســتان اصفهان کلید خورد و این طرح تا ساعت 8 صبح 

چهاردهم فروردین ماه 96 ادامه دارد.
غفور راستین افزود: در راستاى این طرح، هماهنگى هاى 

الزم با تمامــى ارگان ها 
و ســازمان هاى متولى 
حمــل و نقل جــاده اى 
و امدادرســانى اعــم از 
راهدارى، پلیــس راه و 
جمعیــت هــالل احمر 

انجام شده است.
وى تصریــح کــرد: در 
نوروز امسال 17 ایستگاه 
ســالمت در جاده هاى 
استان اصفهان پیش بینى 
شــد که این ایستگاه ها 
در جاده هــاى پرتردد و 

جاده هاى کم برخوردار از لحاظ پزشــکى و درمانى مستقر 
مى شوند.

وى خاطرنشان کرد: در ایام نوروز 96، یک دستگاه اتوبوس 
آمبوالنس در پایگاه فوریت هاى پزشکى سه راهى جندق در 
محور نایین- خور- جندق از توابع شهرستان خوروبیابانک 
و یک دســتگاه در محل عوارضى اتوبان کاشان در مسیر 

اصفهان به کاشان، مستقر مى شوند.
راســتین با بیان اینکــه تمامى هماهنگى هــاى الزم با 
بیمارســتان هاى اســتان اصفهان در این ایام انجام شده 
است، گفت: تعداد 134 پایگاه اورژانس پیش بیمارستانى، دو 
دستگاه موتورالنس و یک پایگاه امداد هوایى به طور ویژه 
براى امدادرسانى به سراســر استان اصفهان و استان هاى 
همجوار، 15 اتاق فرمــان و 800 نیروى انســانى اعم از 
کارشــناس پرســتارى، 
فوریت هاى  تکنســین 
پزشکى و پزشک در طرح 
امداد نوروزى اصفهان به 
صورت آماده باش کامل 

قرار دارند.
مرکز مدیریــت حوادث 
و فوریت هاى پزشــکى 
استان اصفهان افزود: در 
ایام نوروز 96، پایگاه هاى 
شهرى اصفهان در میادین 
اصلى و مکان هاى پرتردد 
و پایگاه هاى جاده اى در 
حاشیه جاده ها از ساعت 9 تا 12 و 16 تا 20 مستقر مى  شوند.

وى خاطرنشان کرد: در شهر اصفهان نیز به دلیل ویژگى هاى 
گردشگرى و توریستى خاصى که دارد، واحدهاى امدادى 
اورژانس پیش بیمارســتانى در مکان هاى پرتردد شهر از 
جمله گلستان شهدا، مجموعه تخت فوالد، میدان امام (ره) و 

مجموعه کوهستانى صفه مستقر مى شوند.

فرماندار گلپایگان در حاشیه آیین افتتاح و بهره بردارى از 
طرح ها و پروژه هاى عمرانى شهردارى گلپایگان، اظهار 
داشت: خطابم به فرصت طلبانى است که از لسان ما و 
حذف برخى جمالت با هــدف تخریب اقدام به تحریر 
تیتر «در گلپایگان هیچ کارى نشــده» مى کنند و این 
در حالى است که به غیر از طرح ها و پروژه هاى امروز 
چندین طرح و پروژه مهم بهداشتى – درمانى هم افتتاح 

شده و مورد بهره بردارى قرار گرفته است.
فراســت افزود: افرادى که با هدف کارشــکنى و زیر 
سئوال بردن دولت اظهار مى دارند«در گلپایگان هیچ 
کارى نشده است» کجا هستند تا نمونه کارهایى که در 
دولت تدبیر و امید صورت گرفته را شاهد باشند و ببینند؟ 
نمونه اش همین سالن مدیریت بحران و دیگر پروژه ها

که با بیش از 300 میلیارد ریال در عرض یکســال در 
گلپایگان انجام شده است.

فرماندار گلپایــگان تصریح کرد: کســانى که از امور 
زیربنایى و اقدامات انجام شــده این شهرســتان بى 
خبرند بدون دلیل اظهار نظر نکنند و بیایند و ببینند که 
چه کارهایى صورت گرفته و چه اقداماتى که با تالش 

مدیران زحمتکش و ساعى در حال انجام است.
وى با انتقاد از برخى اظهــارات و مکتوبات نابخردانه 
بیان داشــت: در جلسه اى برخى مســائل گفته شد از 
جمله اینکه«در گلپایگان هیچ کارى نشده» که اینان 
با حذف قسمتى از ابتداى مطلب و انتهاى آن اقدام به 
چنین نوشتارى کردند در صورتى که گفته ما این بود: 
«اگر هیچ کارى در گلپایگان نشده باشد حداقل آرامش 

در گلپایگان حاکمیت داشته و در سایه آرامش است که 
مى توان کار اجرایى انجام داد و نه در ســایه آشوب و 

بلواى سیاسى.»
وى تصریح کرد: افرادى در بیرون از این شهرستان با 
تکیه بر مکتوبات برخى نابخردان اظهارنظرهایى خالف 
واقع مى کنند و این در حالى است که مردم شهرستان 
گلپایگان در بســیارى از امورات سیاســى و اجتماعى 
مردمى ســنجیده و متفکر هســتند به گونه اى که در 
برگزارى انتخابات مختلــف کوچک ترین بى نظمى و 
موردى که اختالل و ناامنى به وجود آورد نیز تاکنون در 
این شهرستان سابقه نداشته و مشاهده نشده است که 
متأسفانه برخى در بیرون از فرماندار انتظار دارند که بیل 

و کلنگ در دست گیرد.
وى با تأکید بر تالش مدیریت شــهردارى و شــوراى 
اسالمى شهر در بهره بردارى از طرح هاى مهم عمرانى 
در شهر گلپایگان اظهار داشت: امروز شاهد بهره بردارى 
از این پروژه ها هستیم و مشــخص نیست چرا برخى 
دوست دارند با منفى بافى برخى اقدامات را زیر سئوال 
برده و این در حالى است که شهردارى هاى گلپایگان، 
گوگد و گلشــهر علیرغم رکود، حقوق کارکنان شان را 
کامل پرداخت کرده اند هر چند ممکن اســت نواقصى 
هم در شهرستان باشــد لیکن برابر گزارشى که جهت 
اســتحضار به مقام معظم رهبرى در راســتاى اقدام و 
عمل در دســتگاه هاى اجرایى شــد امروز باید گفت 
برابر منویات ایشان در گلپایگان اقدام و عمل صورت 

گرفته است.

آغاز طرح امداد - سالمت نوروزى  اصفهان انتقاد فرماندار گلپایگان از «فرصت طلبان»

معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان از صدور 
پنج هزار پروانه ساختمان در فضاى سه میلیون و 500 هزار 

متر مربع خبر داد.
جمال الدین صمصام شــریعت با بیان اینکه تاکنون پنج 
هزار پروانه ساختمان صادر شده که این میزان در مقایسه 
با سال قبل 18 درصد کاهش یافته است اظهار داشت: این 
نشان از رکود ساخت و سازى است که در کشور و از جمله 
اصفهان حاکم اســت که البته وضعیت ساخت و ساز در 

اصفهان در مقایسه با دیگر کالنشهرها بهتر است.
وى به مشــارکت ها و ســرمایه گذارى هاى شهردارى 

اصفهان اشــاره کرد و گفت: با توجه بــه اینکه در بحث 
مشارکت زمین آورده شهردارى و ســاخت و ساز آورده 
سرمایه گذار اســت و زمانى که رکود باشــد مقرون به 
صرفه نیست که سرمایه گذار پول زمین و پروانه بدهد به 
همین جهت آمار مشارکت باال رفته و درصدى از این کار 

مشارکتى متعلق به شهردارى است.
معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان در ادامه 
به باال بودن آمار صدور پروانه در برخى مناطق شهردارى 
اشــاره کرد و گفت: مناطق یک، 3، 10، 14 و 15 از نظر 
متراژ صدور پروانه در ســال 95 نســبت به سال گذشته 

وضعیت بهترى دارند و از نظر تعداد صدور پروانه ساخت 
مناطق یــک، 6، 10 و 15 وضعیت بهتــرى دارند و  این 
مسئله نشان دهنده رونق ساخت و ساز به دلیل مقرون به 

صرفه بودن در این مناطق است.
صمصام شریعت بیان کرد: در زمینه شهرسازى کارهاى 
مطالعاتى بسیارى صورت گرفته که از جمله کتاب «شهر 
سبز» در راستاى رعایت مسائل زیست محیطى، کتاب 
«درآمدى بر مســکن اجتماعى» در بافت هاى فرسوده 
شــهرى به بحث تدبیر براى متروکه نشدن این بافت ها 

مى پردازد.

5000 پروانه ساختمان در اصفهان صادر شد

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان گفت: امسال تا سقف 350 هزار نفر امکان اسکان 
مسافران نوروزى در هتل ها، مهمانپذیرها، اقامتگاه هاى بوم 
گردى، هتل هاى سنتى، مدارس، خانه هاى استیجارى و 

زائرسراها فراهم شده است.
فریدون اللهیارى اضافه کرد: با توجه به تجربه سال گذشته، 
جشن نوروزگاه، امسال با وســعت و محتواى غنى ترى در 
باغ موزه چهلســتون، میدان امام(ره) و راه شــاهى برگزار 
مى شود و در شهرستان هاى شاخص استان هم برنامه هاى 

فرهنگى ویژه نوروز دایر خواهد بود.
اللهیارى با اشاره به اینکه تمامى بناهاى تاریخى اصفهان 
آماده پذیرایى از مســافران اســت، تصریح کرد: جداى از 
بناهایى که در طول ایام سال هم بازدیدکننده دارند، در بعضى 
بناهاى شهرستان ها که بازدید چندانى ندارند، پیش بینى هاى 
الزم براى استقبال از مسافران صورت گرفته و ساعات بازدید 
از بناهاى تاریخى در ایام نوروز نیز از ساعت 9 صبح تا 9 شب 

افزایش یافته است.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان با تأکید بر اینکه افزایش قیمتى براى بلیت بازدید 
از بناهاى تاریخى پیش بینى نشده، یادآور شد: از آنجا که در 
ایام نوروز با توجه به ازدحام جمعیت و شــرایط خاصى که 
وجود دارد هماهنگى براى ارائه تخفیف به برخى گروه ها 
مشــکالتى را ایجاد مى کند تا 15 فروردین نرخ بازدید از 
اماکن تاریخى همانند طول سال بدون کاهش یا افزایش 

خواهد بود.
وى در خصوص آمار مسافران نوروزى اذعان کرد: پیش بینى 
مى کنیم نسبت به سال گذشــته 10 تا 20 درصد افزایش 
حضور گردشگران را در اســتان اصفهان شاهد باشیم و بر 

همین اساس به ظرفیت مکان هاى اقامتى اضافه کردیم.

افزایش 20 درصدى 
ظرفیت اقامتى در نوروز

جمال نوروزباقرى
 گهواره سال 95باالخره آرام گرفت و بعد از گذشت 11 
ماه و28 روز از این سال ، در حال نو نوار کردن  جهت 
تحویل سال 1396 هســتیم. تنها دو روز تا صداى َدر 

شدن توپ تحویل سال جدید زمان باقى است.
سفره هفت ســین هنوز چندتایى ســین کم دارد اما 
فرصت هنوز باقى اســت و تا لحظه سال تحویل مى 

توان همه آنها را مهیا کرد.
صداى ماهى فروش دوره گرد تمام محله را پر کرده، 
تنگ شیشه اى را وسط گارى گذاشته و دائم مى گوید: 

«سرخ دارم، ماهى قرمزه.»
همه بچه هاى محل پشــت تنگ شیشــه اى ماهى 
فروش به صف شــده اند، هرکدام با دست خود یک 
ماهى را نشــان مى دهند تا ماهى فروش آن را براى 

آنها بگیرد. اما ماهى در میان دیگر ماهى ها خودش را 
گم مى کند تا ماهى فروش نتواند آن را بگیرد. ماهى 
کوچکى روبه روى صورت دختربچه پشــت تنگ در 
حال بازى است و بدون توجه ازاینکه سبد تور ماهیگیر 

در حال پایین آمدن است:
«اشک این بچه ماهى توى آبا نا پیداست
فریاد اون توى آب یه فریاد بى صداست

بذار تا بچگى رو بذاره اون پشت سر
بتونه عاشق بشه وقتى مى شه بزرگ تر

ماهیگیر ماهیگیر
ببین بازى کردنش پر از شوق موندنه 

 زندگى رو خواستنو مرگو از خود روندنه...»
یادش به خیر چقدر زود بزرگ شدیم بدون اینکه کسى 

از ما پرسیده باشد؛ آیا دوست دارى بزرگ شوى؟!

یک سال دیگر گذشت و یک سال دیگر در حال آمدن 
است؛ عده اى مى گویند: نه گذشِت آن را فهمیدیم ونه 

آمدن این  یکى را.
جمعیتى دیگر از سختى سال رفته مى گویند و داشتن 

آرزو در سال جدید.
هنوز سفره هفت سین چندتایى سین کم دارد...

توپ که زیر پاى او مى آمد بعد از چند تا این پا و آن پا 
کردن آن را شوت مى کرد درست وسط حیاط  آنها. به 
بهانه توپ گرفتن مى رفت تا بتواند او را ببیند اما این بار 
توپ پاره او را از باالى دیوار بیرون انداختند. شروع کرد 
به زدن زنگ خانه.  بعد از چند دقیقه  پیرمردى عصبانى 

جلو در آمد، آنها شبانه از آن محل رفته بودند.
بوى عید، بوى نمناك خاطرات گذشــته است؛ گاهى 
تلخ وگاهى شــیرین اما هرچه هســت بــوى عیدى 

مى دهد...
«بوى عیدى، بوى توپ، بوى کاغذ رنگى...

فکر قاشق زدن یه دختر چادر سیاه 
شوق یک خیز بلند از روى بته هاى نور

برق کفش جفت شده تو گنجه ها
با اینا زمستونو سر مى کنم

با اینا خستگیمو در مى کنم»
تیک تیک ساعت، صداى آب شدن دل بچه ها براى 
گرفتن عیدى، صداى خواندن دعاى تحویل ســال، 
صداى بوســه هاى مادر، صداى سکه هایى که هنوز 
جیرینگ جیرینگ مى کند داخــل جیب پدر، صداى 
تلفن ، صداى خنده و صداى گریه بــراى آنهایى که 

امسال سر سفره هفت سین دیگر کنار ما نیستند.
عید که نه گذشــِت فصل ها، گردش زمین، چرخش 

ماه و افــالك که یعنى صداى ســاز دهنــى؛ گاهى 
صداى آن زیر مى شود و گاهى صداى آن بلند، گاهى 
بدون لحظه اى سکوت اجرا مى شــود و گاهى آنقدر 
نقطه هاى ســکوت آن زیاد مى شود که صداى آن را 

از ریتم مى اندازد.
هنوز سفره هفت سین چندتایى سین کم دارد... 

سیب سرخ و سفید، سمنو، سرکه، سکه، سنبل، سنجد، 
سیر، سبزه، سماق، قرآن، آیینه، تخم مرغ رنگ شده، 

شمع و... پس جاى ما در سفره نوروزى کجاست؟
یادمان نرود ســفره را آنقدر شــلوغ نکنیــم که جاى 

خودمان و دیگران هم نشود.
هنوز سفره هفت سین چندتایى سین کم دارد... 

شاید امسال قراراست سفره هفت سین را با سه سین یا 
شاید پنج سین نو کنیم، مگر فرقى مى کند؟!

هنوز سفره هفت سین چندتایى سین کم دارد...  

با خاطرات سال 95 در 
سفره نوروزى 96 
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ویترین

میزان عیدى همراه اول 
به مشترکین در نوروز 

به مناسـبت آغاز بهار طبیعـت و عید نـوروز، همراه اول 
به تمامى مشـترکین دائمى و اعتبارى خود در پنج مبلغ 

متفاوت از ده هزار تا 500 هزار ریال عیدى مى دهد.
کلیه مشـترکین دائمى و اعتبارى همراه اول مى توانند 
از اول فروردین تـا پایان روز 13 فروردین سـال 1396، 
به صـورت تصادفى از یکـى از پنج مبلغ عیـدى در نظر 
گرفته شده (10هزار ریال، 20 هزار ریال، 50 هزار ریال، 
100 هزارریال و 500 هـزار ریال)، بهره مند گردند.  ثبت 
نام  از طریق  شـماره گیرى کد دسـتورى #95* فراهم 

مى باشد.

بازار خودرو 
نه راکد است نه پر رونق 

در شرایطى که تنها چند روز به پایان سال 95 باقى مانده، 
نمایشـگاهداران خودرو عنوان مى کنند بازار شـب عید 
امسال رونق چندانى نداشته و دلچسب نیست. هرچند آنها 
تأکید مى کنند حجم تقاضا در مقایسه با هفته هاى گذشته 
بهبود یافتـه و خرید و فروش به شـکلى نسـبتا روان در 
جریان است، با این حال آنها معتقدند رونقى که شایسته 
«شب عید» باشد، در بازار خودرو کشور به چشم نمى آید.

به عبارت بهتر، اگرچه نمى تـوان بازار خـودرو را در این 
روزهـا راکد خوانـد، با این حـال حجم تقاضـا آنطور که 
مناسب واپسین روزهاى سال باشـد و خاطره سال هاى 

دورتر را زنده کند، نیست.

معاون وزیر جهاد کشاورزى از کافى بودن تولید و ذخایر 
گوشت مرغ در کشور خبر داد و گفت: هیچ مشکلى براى 
تأمین این محصول پروتئینى اســتراتژیک در شب عید 
نداریم و به محض نیاز اقدام به توزیع ذخایر گوشت مرغ 

منجمد در استان هاى مختلف خواهیم کرد.
حسن رکنى اظهار داشــت: هم اکنون 52 هزار تن ذخیره 
گوشت مرغ منجمد در شرکت پشــتیبانى امور دام وجود 
دارد و به غیر از 15 هزار تن گوشــت قرمز ذخیره شــده 
توســط بخش خصوصى ذخایر دولتى نیز کافى است و 
هیچ مشــکلى در عرضه این محصوالت در صورت نیاز 

وجود ندارد .

وى افزود: هم اکنــون آمادگى کاملى وجــود دارد تا هر 
کیلوگرم گوشــت مرغ منجمد به قیمت پنج هزار و 500 
تومان در ســردخانه تحویل داده شــود و حداکثر قیمت 
این محصول براى مصرف کننده نیز کیلویى پنج هزار و 
900 تومان خواهد بود که عرضه آن از ابتداى اسفند آغاز 

شده است.
رکنى با بیان اینکه آمادگى عرضه گوشت قرمز و گوشت 
مرغ منجمد در ایام تعطیل نیز وجود دارد و شرکت پشتیبانى 
و امور دام به صــورت هر روزه در حالــت آماده باش قرار 
دارد، گفت: این محصوالت هم اکنون در فروشــگاه هاى 

زنجیره اى و نمایشگاه هاى بهاره نیز عرضه مى شود.   

مدیرعامل سازمان مرکزى تعاون روستایى ایران گفت: 
80 هزار تن سیب و پرتقال براى تنظیم بازار شب عید در 

سراسر کشور توزیع مى شود. 
حسین صفایى با اشاره به اینکه توزیع میوه شب عید به 
منظور جلوگیرى از روند افزایش قیمت از بیستم اسفند 
اغاز شده است، اظهار داشت: سیب و پرتقال تنظیم بازار 
به صورت مستقیم با قیمت مصوب ســتاد تنظیم بازار 

عرضه مى شود.
وى افزود: پرتقــال تنظیم بازار وارداتــى هر کیلوگرم 
ســه هزار و 900 تومان، پرتقال تامســون شمال هم 
هزار و 700 تومــان و پرتقال والنســیاى تولید جنوب 

کشور نیز براساس شــرایط بازار قیمتگذارى و عرضه 
مى شود.

صفایى گفت: قیمت هر کیلوگرم سیب درجه یک نیز سه 
هزار و 500 تومان تعیین شــده است اما در استان هاى 
مختلف مجوز دادند قیمت سیب را تا 15 درصد کمتر از 

قیمت سیب در بازار هر استان عرضه کنند.
مدیرعامل ســازمان مرکزى تعاون روســتایى ایران  
بیان داشــت: امســال به علت شــرایط خــاص بازار 
پرتقال، توزیع میوه شــب عیــد تا اردیبهشــت ادامه 
دارد و مراکــز عرضه فقط دو ســه روز اول عید تعطیل 

هستند.

عرضه مرغ منجمد 
کیلویى 5900 تومان

توزیع سراسرى 
میوه شب عید آغاز شد

اطالعیه ابالغ ماده 208 قانون مالیات هاى مستقیم

ساعت 
جلسه

تاریخ تشکیل 
جلسه اصل مالیات درآمد مشمول 

مالیات
سال 
عملکرد

تاریخ برگ دعوت 
هیات حل اختالف 

مالیاتى

شماره برگ دعوت 
هیات حل اختالف 

مالیاتى

نام ونام 
خانوادگى

17 1396/01/20 524,480 3,500,000 1389 1395/12/22 82685 رمضان پور
17 1396/01/20 4,120,880 27,500,000 1389 1395/12/22 82684 جواد خائفى
17 1396/01/20 1,438,560 9,600,000 1389 1395/12/22 82683 حسین زمان
17 1396/01/20 4,495,500 30,000,000 1389 1395/12/22 82682 تقى صحرایى
17 1396/01/20 45,947,500 210,000,000 1389 1395/12/22 82681 احمد انارى
17 1396/01/20 824,180 5,500,000 1389 1395/12/22 82680 محمدى
17 1396/01/20 51,192,250 231,000,000 1389 1395/12/22 82679 علیرضا بهرامى
17 1396/01/20 13,884,600 77,000,000 1389 1395/12/22 82678 امیرعلى سرخه
17 1396/01/20 1,198,800 8,000,000 1389 1395/12/22 82677 پیغمبرپور
17 1396/01/20 42,201,250 195,000,000 1389 1395/12/22 82676 حمید موسویان
17 1396/01/20 11,087,400 63,000,000 1389 1395/12/22 82675 حمیدرضا قمى
17 1396/01/20 1,573,420 10,500,000 1389 1395/12/22 82674 حیدرزاده
17 1396/01/20 3,701,300 24,700,000 1389 1395/12/22 82673 اکرامى
17 1396/01/20 1,348,650 9,000,000 1389 1395/12/22 82672 علیرضا کمر
17 1396/01/20 2,307,690 15,400,000 1389 1395/12/22 82671 احمد رحمانى
17 1396/01/20 1,198,800 8,000,000 1389 1395/12/22 82670 عباس زراعت
17 1396/01/20 1,918,080 12,800,000 1389 1395/12/22 82669 حامد برزوئى

17 1396/01/20 3,146,850 21,000,000 1389 1395/12/22 82668 مرتضى خاکسار 
حکیمى

17 1396/01/20 11,287,200 64,000,000 1389 1395/12/22 82667 جواد چرانى
17 1396/01/20 6,891,600 42,000,000 1389 1395/12/22 82666 میثم بارفروش
17 1396/01/20 12,486,000 70,000,000 1389 1395/12/22 82631 محمد عبدى
17 1396/01/20 1,993,000 13,300,000 1389 1395/12/22 82628 مهدى جعفرى

در اجراى ماده 208 قانون مالیاتهاى مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدى به مودیان مشروحه ذیل ابالغ مى گردد
 راس ساعت  17:00 

تاریخ هاى تعیین شده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتى امور مالیاتى شهرستان -کاشان- امور کمیسیونها  که در محل  تشکیل مى گردد 
حضور بهم رسانید . در غیر اینصورت حسب مقررات تبصره 246 قانون مالیات هاى مستقیم راى صادره قطعى و الزم االجرا 

خواهد بود.
نام ونام ردیف

خانوادگى

شماره 
برگ 
قطعى

تاریخ  
صدوربرگ 
قطعى

سال 
عملکرد

درآمدمشمول 
مالیات

اصل 
مالیات

منبع 
آدرسادارهمالیاتى

شیرین 1
کاشان 2087کامپیوترى421811395/07/01138689910001348650ظاهربین

میدان جهاد 

اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان

در اجراى ماده 208 قانون مالیاتهاى مستقیم با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوط اعالم میگردد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ 
درج در روزنامه رسمى ضمن مراجعه به اداره امور مالیاتى شهرستان کاشان به نشانى کاشان میدان جهاد  نسبت به پرداخت بدهى مالیاتى 
خود اقدام نمایند . بدیهى است در غیر اینصورت وفق مفاد ماده 210 قانون مالیاتهاى مستقیم اوراق مذکور به اداره اجراء و وصول مالیاتها 

ارسال خواهد شد .

آدرس مودى اداره
منبع 
مالیاتى

اصل مالیات
درآمد مشمول 

مالیات
سال 
عملکرد

تاریخ برگ  
تشخیص

شماره برگ 
تشخیص

نام ونام 
خانوادگى

ردیف

خ ولى عصر ه راه صغیر طبقه فوقانى 
بانک ملت

2006 مشاغل 25,867,600 129,600,000 1390 1395/11/17 104656 مجید عرب 1

خ ولى عصر نرسیده به سه راه صغیر 2006 مشاغل 159,321,500 595,000,000 1390 1395/11/17 104652 سروش میرنیا  2

خ ولى عصر کوى اکوچکیان پ4 2006 مشاغل 28,465,000 140,000,000 1390 1395/11/17 104654
مهدى 

سرافرازیان 
3

خ ولى عصر کوى هیئتیان پ23 2006 مشاغل 38,455,000 180,000,000 1390 1395/11/17 104767 عصمت اطراجى 4

خ سروش روبرو هنرستان سروش 2006 مشاغل 16,482,000 9,000,000 1390 1395/11/17 104769 مهرداد صفوى  5
خ ولى عصر روبرو تامین اجتماعى 2006 مشاغل 13,485,000 75,000,000 1390 1395/11/17 104676 رامین پاکدل 6

خ سروش مقابل هنرستان کوى قصرپ6 2006 مشاغل 56,524,400 252,000,000 1390 1395/11/17 104717 حمید داش اقا  7
خ ولى عصر روبروى مخابرات 2006 مشاغل 28,340,120 139,500,000 1390 1395/11/17 104672 مهدى فرقدانى 8
خ ولى عصر روبروى مخابرات 2006 مشاغل 13,964,520 77,400,000 1390 1395/11/17 104642 رضا امامى  9

خ ولى عصر جنب کالنترى 2006 مشاغل 88,892,000 360,000,000 1390 1395/11/17 104759
حسنعلى 
حسینى 

10

خ ولى عصر روبروى اداره پست 2006 مشاغل 71,269,640 301,200,000 1390 1395/11/17 104779
محمود نواب 

صفوى
11

خ ولى عصر روبروى پاسگاه 2006 مشاغل 160,820,000 600,000,000 1390 1395/11/17 104714 اکبر خلیلى  12

آدرس اداره : میدان احمد آباد خ جى چهار راه پروین اداره کل امور مالیاتى
 استان اصفهان

در اجراى ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت سى روز از تاریخ درج در روزنامه 
شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتى مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات هاى مستقیم 

پرونده امر براى رسیدگى به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

جمعى از تولید کننــدگان و پرورش دهنــدگان ماهى 
خاویارى مى گویند براى بازگشت خاویار ایران به بازارهاى 
جهانى نیاز به حمایت مسئوالن و ارائه تسهیالت ارزان 

قیمت است .
به گفته پرورش دهندگان ماهى خاویار در کشور در شرایط 
فعلى که تمام مصرف کنندگان خاویار دنیا همچنان به برند 
خاویار ایران اعتقاد دارند اگر ما بخواهیم با تولید خاویارهاى 
پرورشى این محصول را در بازارهاى جهانى عرضه کنیم 
در فروش آنان نه تنها مشکلى نخواهیم داشت بلکه بازار 

بسیار خوبى هم در انتظار این محصول مهم است. 
خاویار ایران که سالیان سال در جهان یکه تازى مى کرد 
و به عنوان یک برند ممتاز در جهان شناخته مى شد امروز 
براى دســتیابى دوباره به جایگاه واقعى خود قدم هایى 

برداشته است. 
ایران در گذشته به ویژه در دهه 60 شمسى با تولید ساالنه 
حدود 300 تن خاویار دریایى از جمله کشورهاى مهم تولید 
کننده خاویار در جهان بوده است اما بخاطر جلوگیرى از 
انقراض این آبزى بسیار ارزشمند بنا به تصمیمات جهانى 
برداشــت خاویار از ســال 2010 تاکنون از دریاى خزر 

ممنوع شد. 
کارشناســان معتقدند که دالیل انقراض اینگونه ماهى 
صید غیراســتاندارد، صید غیرمجاز و خــالف، افزایش 
ناوگان صیادى و بحث آلودگى زیست محیطى بود و این 
ممنوعیت برداشت خاویار از دریا به منظور بازسازى ذخایر 

و جایگزینى آن بوده است. 
این مسئله باعث شده است تا بسیارى از کشورها با پرورش 
ماهیان خاویارى در تالش باشند که نیازهاى بازار جهانى را 

تأمین کنند و سهمى از این بازار را به دست آورند. 

یکى از پــرورش دهندگان ماهیان خاویارى در اســتان 
گیالن به  ایرنا گفت: موفقیت در پرورش ماهیان خاویارى 
نیازمند تشــکیل اتحادیه از سوى پرورش دهندگان این 
محصول است و تحقق این امر و رونق خاویار مى تواند 

ارزآورى خوبى را به همراه داشته باشد. 
زهرا مظفرى اظهارداشت: نسل ماهیان خاویارى در حال 
انقراض اســت لذا اعتماد دولت به بخش خصوصى مى 

تواند گام مهمى در پرورش ماهیان خاویارى باشد. 
وى گفت: گام مهــم در تولید و رونق پــرورش ماهیان 
خاویارى دریافت تســهیالت ارزان قیمت است در غیر 
این صورت توان تولید خاویار بسیار کاهش خواهد یافت. 

على اصغر گلین مقدم دیگر پرورش دهنده ماهى خاویار از 
رامسر مى گوید که قبًال مجوز تمدید پروانه فعالیت پرورش 
ماهیان خاویاربعد از چهار سال برعهده اداره دامپزشکى 
بوده اســت ولى در حال حاضر نظام دامپزشکى برعهده 

گرفت که سنگ اندازى هاى زیادى مى کند. 
وى با بیــان اینکه ســود بانکى در ارائه تســهیالت به 
پرورش دهندگان خاویار 18 درصد اســت؛ افزود: دولت 
باید تسهیالت ارزان قیمت در اختیار پرورش دهندگان 

خاویار قرار دهد. 
این سرمایه گذار که صادر کننده ماهى خاویار با 20 تن به 
روسیه در سال جارى بوده است؛ بیان داشت: خوشبختانه 
این کشــور دوباره درخواســت صادرات خاویار داد که 
ادامه این روند با حمایت دولت، مــى تواند بازار خوبى در 

کشورهاى خارجى به همراه داشته باشد. 
وى افزود: مشکلى در صادرات نداریم و کشورهاى خارجى 
از خاویار ایران استقبال مى کنند ولى ما باید تولید داشته 

باشیم که صادر کنیم. 

خاویار ایران نیاز به حمایت دارد
درحالى که برخى از گزارش هاى مردمى حاکى از 
عرضه محدود بنزین سوپر در برخى از استان هاى 
کشور اســت و این موضوع توسط رئیس اتحادیه 
جایگاهداران سوخت نیز تأیید شده است، شرکت 
ملى پخش فرآورده هاى نفتى ضمن تکذیب خبر 
مذکور اعالم کرده چناچه شهروندى در جایگاهى 
با این مشکل رو به رو شد مى تواند این موضوع را 

براى پیگیرى به این شرکت گزارش دهد.
برخى از گزارش ها حاکى از این اســت که عرضه 
بنزین ســوپر در برخى از جایگاه ها با محدودیت 
مواجه شــده و برخى از جایگاه ها از عرضه بنزین 
ســوپر به دلیل محدودیت عرضه ایــن فرآورده 

خوددارى مى کنند.
در این راستا بیژن حاج محمدرضا رئیس اتحادیه 
جایگاهداران ســوخت با بیان اینکه مدت هاست 
با کمبود بنزین سوپر مواجه هستیم، افزود: گاهى 
تولید و عرضه این فرآورده قطع شده و مجدداً وصل 
شده است و چند ماهى است محدودیت عرضه به 
جایگاه هایى که بنزین سوپر توزیع مى کردند وجود 
دارد. وى ادامه داد: این  مشکل را پیگیرى کردیم اما 
پاسخ قطعى به ما داده نمى شود اما دلیل آن کمبود 

تولید است که موجب کمبود عرضه مى شود.
این مباحث درحالى مطرح مى شود که فاطمه کاهى 
مدیر روابط عمومى شرکت ملى پخش فرآورده ها 
موضوع کمبود تولید و عرضه بنزین سوپر را تکذیب 
کرد و گفت: هیچکدام از جایگاه ها با کمبود بنزین 

سوپر مواجه نیست .

یک بام و دو هواى 
عرضه بنزین سوپر

م الف:  32127
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 خواهران منصوریان 
لژیونر شدند

الهه و سـهیال منصوریـان به عضویـت تیم «چانگ 
چون» چیـن در آمده تـا لژیونرهاى ووشـوى ایران 

لقب بگیرند.
این دو سانداکار کشورمان که عناوین مختلف جهانى 
و آسیایى را در کارنامه دارند پس از مذاکره با باشگاه 
چینى و پس از موافقت فدراسـیون ووشـوى ایران، 
بـه عضویت تیـم «چانـگ چـون» چیـن در آمدند.
با این اوصاف الهه و سـهیال منصوریـان تیم فوق را 
در رقابت هاى لیگ ووشـوى بانـوان چین همراهى 

خواهند کرد.
دو خواهـر قهرمـان ووشـوى ایـران روز چهاردهم 
فروردیـن ماه به منظـور همراهى تیم فـوق در لیگ 
ووشـوى بانوان چین راهى این کشـور خواهند شد. 
بانوان ووشوکار ایران در سـال هاى اخیر مدال هاى 
متعددى در مسـابقات بین المللى به دست آورده اند 
و لژیونر شدن خواهران منصوریان، موفقیت دیگرى 
را بـه کارنامه درخشـان بانوان ووشـوى کشـورمان 

اضافه مى کند.

دلیل ناراحتى کى روش
خیلى ها دوست دارند بدانند که چرا سرمربى تیم ملى 
عذر دسـتیاران ایرانى اش را خواسـته. با اینکه گفته 
مى شـود کى روش به دلیـل آنکه دسـتیاران ایرانى 
اش او را در جریـان مصاحبـه جنجالـى برانکـو قرار 
نداده بودند، خواسـتار جدایى آنها شـده اما انگار این 
اتفاق دلیل دیگـرى دارد. روزنامه هفت صبح درباره 
این موضوع نوشـته: «سـرمربى تیم ملى تحت هیچ 
شـرایطى راضى به بازگشـت دسـتیاران ایرانى اش 
نیست. از دید او مربیانى که حاضر باشند مجانى کار 
کنند یعنى هیچ ارزشـى براى کار خود قائل نیستند و 
در جایگاهى قرار ندارند که در کنـار او روى نیمکت 

تیم ملى بنشینند.»

خداحافظى با 
افشین و گاسپار

سـرمربى تیـم ملـى در آخریـن روزهـاى سـال 95 
تصمیمات عجیبى مى گیرد. او که هنوز با بازگشـت 
دسـتیاران ایرانى اش بـه تمرینات موافقـت نکرده، 
در تازه تریـن اقدامش قصد قطع همـکارى با دو نفر 
دیگـر دارد. نفر اول افشـین پیروانى سرپرسـت تیم 
ملى اسـت که گویـا کـى روش محترمانه عـذر او را 
خواسته اما نفر بعدى فردى است که طى این سال ها 
نزدیک تریـن فرد به سـرمربى تیم ملى بـوده؛«دن 
گاسـپار».به نوشـته خبرآنالیـن، گاسـپار که سـال 
هاسـت با کى روش کار مى کند، گویا به دستور کى 
روش در تمرینات ایـران حاضر نمى شـود. با غیبت 
این مربى در تمرینـات اخیر ایران، به نظر مى رسـد 
کى روش تصمیم تازه اى هم درباره او گرفته است. 
ظاهراً گاسپار هم مثل مربیان ایرانى از کادر فنى کنار 

گذاشته شده است.

جباروف؛ 
خواستار بازگشت به تهران

«سرور جباروف» که نیم فصل به استقالل پیوسته بود و 
به دلیل محرومیت عجیب آبى ها به اصفهان و سپاهان 
منتقل شد؛ حاال حرف از بازگشت به استقالل زده و ادعا 
کرده در پایان فصل به جمع آبى هاى پایتخت برمى گردد. 
این در حالى اسـت که تیم حال حاضر منصوریان هم با 
ترافیک بازیکن هجومى روبه رو است. به خصوص در 
پسـت جباروف که حق دوسـت، اسـماعیلى و انصارى 
به طور تخصصى در این پسـت حضـور دارند. با توجه 
به حمایت هواداران استقالل از جوانگرایى منصوریان، 
جـذب جبـاروف 34 سـاله و جدایـى و نیمکت نشـینى 
جوانان مى تواند رابطه بین  سرمربى آبى ها و هواداران 
را دوباره مثل اواخر نیم فصل اول شکرآب کند. فرشید 
اسـماعیلى قطعاً براى فصـل بعد قطعـاً در جمع آبى ها 
خواهد ماند. قرارداد جابر انصارى در پایان فصل به پایان 
مى رسد و قرارداد قرضى حق دوست هم همینطور. باید 
دید منصوریـان براى فصل بعـد و ادامـه برنامه هایش 
در اسـتقالل جـوان شـده چـه راهکارهایـى در ذهـن

 دارد.

تایم اوت

 مســعود ســلطانى فر وزیر ورزش در تذکرى مستقیم 
به هیئت مدیره باشــگاه هاى پرطرفدار تهرانى اعالم 
کرده که دســت وزارت ورزش براى ایجــاد تغییرات 
در اتاق مدیریت این باشــگاه ها باز اســت. وزیر دولت 
همچنیــن از تذکرى گفت که هیئت مدیره اســتقالل 
به دلیــل تنش ها و حواشــى اخیــر دریافــت کرده

 است.
بعد از اعتصــاب آبى پوشــان و اعتراض بــه معوقات 
مالى شان، حسن زمانى از اعضاى هیئت مدیره استقالل 
مصاحبه هاى عجیبى را انجام داد و در مقابل بازیکنان 
و کادرفنى آبى ها جبهه گرفــت. این مصاحبه ها باعث 

شــد منصوریان و شــاگردانش هم به تالفى، زمانى را 
گوشــه رینگ ببرند و با مصاحبه هاى پــى  در پى، این 
عضو هیئت مدیره را مجبور به سکوت کنند. اختالفاتى 
که با اصرار طرفین ماجرا به مصاحبه هاى جنجالى باال 
گرفت و حتى برد شیرین برابر لوکوموتیو هم نتوانست 
استقاللى ها را کمى آرام کند. به طورى که بخش بزرگى 
از کنفرانس مطبوعاتى منصوریــان به صحبت درباره 
زمانى و رفتارهایش اختصاص داشت. مجموعه اتفاقاتى 
که وزیر ورزش را وادار کرد تا مســتقیمًا و بدون واسطه 
به هیئت مدیره اســتقالل تذکر بدهد و به نوعى آن ها را 

تهدید به برکنارى کند.

دور رفت لیگ قهرمانان آسیاى سال 2017  با برگزارى 
چهار دیدار از منطقه شــرق به پایان رسید. در پایان دور 
رفت شرایط گروه هاى هشت گانه به شکلى است که اگر 
در دور برگشت هم جدول ها دست نخورده باقى بماند، 
استرالیایى ها ناکام ترین کشور و چین و ایران موفق ترین 
کشــورها خواهند بود. در این میان شرایط باشگاه هاى 
چینى به شــکل عجیبى فوق العاده است چرا که هر سه 
نماینده این کشور در گروه هاى خود صدرنشین هستند. 
از چهار نماینده کره جنوبى هیچیک صدرنشین نیستند 
و از چهار تیم ژاپنى فقط یک تیم در گروه خود اول است. 
هر سه نماینده استرالیا هم با نتایج ضعیف در آستانه حذف 

زودهنگام از آسیا هستند.
در غرب آســیا اما ایران دو صدرنشــینى در گروه هاى 
چهارگانــه دارد. ضمن اینکه دیگر تیم هــاى ایرانى در 
گروه هاى خود سوم هستند و شــانس صعود به مرحله 
بعد را دارند. اماراتى ها اما کمى ضعیف تر از فصل گذشته 
ظاهر شــده اند و دو تیم این کشــور فاصله اى با حذف 
زودهنگام ندارند. قطرى ها نسبت به فصل گذشته بهتر 
نتیجه گرفته اند و هر دو نماینده این کشور شانس زیادى 
براى صعود دارند. عربســتانى ها کمى ضعیف تر از حد 
انتظار ظاهر شــده اند اما هر چهار تیم این کشور شانس 

صعود دارند.

چین و ایران 
موفق ترین ها

تهدید سلطانى فر 
دامن استقالل را گرفت

گفتگوى نوروزى با ستاره هاى هنر و فوتبال
نصف جهان    در آستانه نوروز 1396  به سراغ برخى از ستاره هاى فوتبال و هنر رفتیم تا با آنها گپى کوتاه و 

نوروزى در مورد سال جدید داشته باشیم.
 این گفتگو را از دست ندهید.

در ســال جدیــد بهترین 
آرزوهــا را بــراى دو تیم 
ذوب آهــن و ســپاهان 
دارم. امیدوارم ذوب آهن 
بتواند به روزهاى اوج خود 
بازگردد و با توجه به بردى 
کــه در برابر بنیــادکار به 
دست آورد در ســه دیدار باقیمانده مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان آســیا هم پر فروغ ظاهر شود و با صعود بتواند 

اصفهانى ها را خوشحال کند.

نوروز را به همه سپاهانى ها
 و اصفهانــى هــا تبریک 
مى گویــم. همانطور که 
بعضى رسانه ها هم نوشته 
بودند، ســپاهان سین اول 
هفت سین ماســت و ما و 
خانواده حتمًا هفت ســین 
مى چینیم و عکسى از سپاهان هم سین اول هفت سین  
ما خواهد بود. بهار در اصفهان لــذت دیگرى دارد، البته 
به شــرطى که آب در زاینده رود جارى باشد. زاینده رود 
خشک  بى مهرى به همه اصفهانى ها و همه  گردشگرانى 
است که در نوروز به این شهر مى آیند. براى سپاهان هم 
در سال جدید آرزوى قهرمانى هاى دوباره دارم. دو سال 
است که هواداران سپاهان خیلى اذیت مى شوند و براى 
هوادارانى که تیمشان سال هاى سال آقاى فوتبال ایران 
بوده، این شرایط سخت اســت و آنها را درك مى کنم. 
در سال جدید مدیران سپاهان باید فکرى اساسى براى 
این تیم بکنند. ســپاهان تیمى نیســت که به یک بار ه 
بخواهد جوانگرایى کند و هشتاد نود درصد ترکیب خود 
را دســتخوش تغییرات ببیند. در تیمى مثل سپاهان که 
ســال ها مدعى و قهرمان بوده، جوانگرایى باید با الگو 
بردارى از تیم هاى بزرگ جهان و با فرمولى خاص انجام 
شود تا شخصیت  تیم حفظ شده و اتفاقات سال 95 دوباره 

تکرار نشود.  
از روزنامه نصف جهان هم بخاطر مطالب و گزارش هایى 
که از پیشکسوتان فوتبال اصفهان منتشر مى کند و سایر 

مطالب خواندنى اش تشکر مى کنم.
 امیــدوارم این روند خــوب را در ســال جدیــد ادامه 

دهید .

مــن در حــال حاضر در 
شیراز هستم و اگر در ایام 
عید فرصت شود حتمًا به 
اصفهان خواهم آمد. ُخب 
در ایام نوروز، اصفهان به 
لحاظ همــه زیبایى هایى 
که دارد گردشگران زیادى 
را به سوى خود جذب  مى کند. البته شیراز ما هم از این 
ویژگى ها برخوردار اســت و مثل اصفهان شــما خیلى 
زیباست. من به علت ســال هاى زیادى که در اصفهان 
زندگى کــردم و خاطرات خوبى که از اهالى این شــهر 
دارم خودم را هم شــیرازى مى دانم و هــم اصفهانى. 
امیدوارم ســال جدید بر همه اصفهانى ها، شیرازى ها و 
همه ایرانیان مبارك باشد و فوتبال اصفهان هم در این 
ســال بتواند به روزهاى خوب خود باز گردد. از خدا هم 
مى خواهم که شرایط دوباره به سمت و سویى برود که 
شیراز هم به لیگ برتر باز گردد و بار دیگر مردم شهرمان 
بتوانند از تماشاى بازى هاى لیگ برتر و میزبانى در شیراز 

لذت ببرند.

فرشید طالبى 
بازیکن سابق سپاهان و ذوب آهن

به مــردم اصفهــان بابت 
خیلى چیزهــا باید تبریک 
گفت. بابت داشتن شهرى 
زیبا و مدرن، بابت داشــتن 
مدیرانى خوب، بابت داشتن 
هنرمندانى کم نظیر و بابت 
خیلى چیزهــاى دیگر که 
باعث شده این شهر در بسیارى از عرصه ها سر آمد و مدعى 
خیلى از چیزها باشد. در مورد اصفهان صحبت بسیار است  
که شاید حاال در این گفتگو فرصت مطرح کردن آن نباشد. 
در مورد سرآمد بودن صحبت کردم. در عرصه ورزش  هم 
ســپاهان و ذوب آهن با دو حامى خوبى کــه دارند باعث 
بزرگى اصفهان در رشته هاى مختلف ورزشى در سال هاى 
اخیر بوده اند. البته برخى نکات و موضوعات از سوى این 
دوباشگاه اگر بیشتر مورد توجه قرار گیرد باعث مى شود که 
الگوهاى بزرگ باشگاهدارى در ایران  شوند و با کمترین 
نقص به سوى جلو حرکت کنند که در آینده در این باره با 
شما صحبت خواهم کرد. نوروز را به همه اصفهانى هاى 
عزیز تبریک مى گویم. امیدوارم این ســال براى همه  ما 

ایرانى ها سالى خوب و با برکت باشد.

مجید جاللى 
سرمربى تیم پیکان

مردم اصفهــان مردم بى 
نظیــرى هســتند که در 
مدتى که در شــهر شــما 
براى هدایت سپاهان بودم 
به خوبى هــاى آنها واقف

 شدم. 
شاید خیلى ها فکر کنند با 
توجه به اینکه من در روزهاى آخر حضورم در ســپاهان 
با تعداد کمى از هواداران  به مشــکل برخورده بودم، از 

اصفهان خاطرات خوبى ندارم.
 ولى باور کنید حســاب آن چند نفر هوادار از هواداران با 
معرفت ســپاهان و مردم با فرهنگ اصفهان جداست و 
االن هم دوباره اعالم مى کنم که اصفهان و اصفهانى ها 

در قلب من جاى دارند .
 نــوروز را هــم بــه عزیــزان اصفهانــى تبریــک 
مى گویم و امیدوارم در ســال جدید بــه آرزوهاى خود 

برسند.

حسین فرکى 
سرمربى تیم فوتبال سایپا

من بعــد از پایــان دوران 
خدمــت ســربازى ام در 
تیم تراکتورسازى دوباره 
به ســپاهان باز مى گردم 
و خوشحالم که شرایطى 
پیش مى آید کــه دوباره 
بتوانــم در شــهر خودم و 
در باشــگاهى که در آن به فوتبال ایران معرفى شــدم 
بازى کنم. خیلى خیلى دلم براى اصفهان تنگ شــده و 
خوشحالم که ایام نوروز این فرصت را فراهم مى کند که 

در کنار خانواده در اصفهان باشم.

مهدى شریفى 
بازیکن تراکتورسازى تبریز

 مردم اصفهــان مردمانى 
با فرهنگ و ویژه هستند 
که در طول ســال هایى 
که در این شــهر زندگى 
کردم متوجه این موضوع 
شدم. شــهر اصفهان هم 
ویژگــى هایــى مثــل 
شــهرهاى بزرگ خارجى و اروپایى دارد و این نکته را 
خانواده ام که بارها به اصفهان آمده بودند هم بر آن تأکید 
دارند. سنت ها و رسوم ایرانیان در آغاز سال جدیدشان، 

سنت هایى قابل احترام است. 
از هفت سینى که موقع آغاز سال مى چینند و دیدارها و 
مهمانى هایى که مى روند این موضوع نشــان مى دهد 
که  ایرانى ها به مودت و مهربانى و تحکیم دوستى بسیار 
اهمیت مى دهند و نوروز و ســال جدید بهانه اى براى 
این دوستى ها مى شــود. از طرف من و خانواده ام سال 
جدید را به همه مردم ایران و هواداران باشگاه سپاهان 
تبریک  بگویید. امیدوارم سپاهان همیشه بر بام فوتبال 

ایران باشد.

 زالتکو کرانچار 
سرمربى اسبق سپاهان

من متأســفانه اصفهانى 
نیســتم ولى هم دوستان 
اصفهانى زیــادى دارم و 
هم اینکه طرفدار تیم شهر 
شما یعنى سپاهان هستم 
و این دو دلیــل هم کافى 
است که دیگر مرا سپاهانى 
بدانید و مطمئن شــوید که خیلى شــهرتان را دوست 

دارم.
 ســال جدید برهمه اصفهانى ها و ایرانــى ها مبارك 
باشــد. برنامه ریزى کرده ام که با خانواده چند روزى به 
اصفهان بیایم. هر چقدر هم به شهر شما بیاییم از دیدن

 قشنگى هایش سیر نمى شویم.

على سلیمانى 
بازیگر سینما و تلویزیون

 عید نوروز را به همه اهالى 
دیار نصف جهان تبریک 
مى گویم. مــن از کودکى 
تا حاال خاطرات زیادى از 
نوروز و از عیدى هایى که 
مى گرفتم داشــتم و دلم 
بــراى حال و هــواى آن
 روز ها و آن عزیزانى که در خیلى از روزهاى عید در کنارم 
بودند و حاال دیگر نیستند تنگ شده است. امیدوارم سال 

خوبى داشته باشید و همه ما عاقبت به خیر شویم.

سید مهدى رحمتى
 دروازه بان استقالل تهران

باور کنید خیلى دلم براى 
اصفهان تنگ شده است 
و  دوســت دارم دوبــاره 
به این شــهر بــاز گردم. 
سال هاى حضور در ذوب 
آهن و ســپاهان براى من 
فراموش شدنى نیست. در 
سال 95 که مى دیدم دو تیم اصفهانى در مسابقات پیش 
روى خود قدرت همیشگى را ندارند خیلى ناراحت بودم و 
بخاطر شادى دل اصفهانى ها از خدا مى خواهم که سال 
جدید، سال قهرمانى هاى تازه براى فوتبال اصفهان باشد. 
از هواداران سپاهان هم بخاطر محبت هایشان به من در 
روزى که با پدیده مشــهد به اصفهان آمده بودم تشکر 
مى کنم و به آنها اعالم مى کنم که دل به دل راه دارد و 

من آنها را خیلى دوست دارم.

شهاب گردان 
دروازه بان تیم پدیده مشهد

عیدهاى اصفهــان واقعًا 
دیدنــى اســت . خیلــى 
از گردشــگران از نقــاط 
مختلف کشــورمان براى 
دیدن قشنگى ها و اماکن 
اصفهــان به این شــهر 
مــى آینــد و در اصفهان 
جشنواره اى نوروزى با حضور مردمان همه خطه هاى 
ایران پدید مى آید که بسیار دیدنى است. من نوروز را به 
همه مردم نازنین اصفهان تبریک مى گویم و از خدا مى 

خواهم که همیشه شاد و خرم باشند. 
در ســال 95 که هم با تیم ســیاه جامگان و هم با تیم 
ماشین ســازى به این شــهر آمدم، هواداران سپاهانى 
و مــردم اصفهان نشــان دادنــد که چقدر بــا محبت 
و قدرشناس هســتند. امیدوارم در ســال جدید دو تیم 
بــزرگ اصفهانى روزهاى خوبشــان را تکــرار کنند و 
نشان دهند که فوتبال اصفهان هم اگر دچار افتى شده 
است، این افت مقطعى اســت و اصفهانى ها حاال حاال 

قهرمانند!

 فرهاد کاظمى 
سرمربى ماشین سازى تبریز

 در ایامــى کــه بازیکن 
ســپاهان بــودم  بــه 
خوبى هاى مردم اصفهان 
پى بردم و با توجه به اینکه 
فرصت داشــتم تا اماکن 
دیدنــى اصفهــان را از 
نزدیک ببینــم واقعًا دیدم 
که همه صفاتى که براى شهرتان به کار مى رود درست 
و بجاست. خیلى دوست دارم که فرصتى پیش بیاید تا در 
یک ســفر یکى دو هفته اى باز هم به اماکن تاریخى و 
تفریحى اصفهان بیایم و خاطرات حضورم در سپاهان و 
اصفهان باز هم برایم تجدید شود.  سالم مرا به همه مردم 

اصفهان برسانید.

مهرداد میناوند
 بازیکن سابق پرسپولیس

ســال جدید را بــه همه 
اصفهانــى هــا تبریک 
مى گویم. امیدوارم در سال 
جدید سپاهان و ذوب آهن 
آنقدر پر فروغ باشند که ما 
بتوانیم باز هــم در تهران 
براى دوستان تهرانى مان 
کرى بخوانیم و همچنان قــدرت فوتبال اصفهان را به 
رخ  آنها بکشیم. البته ســپاهان و ذوب آهن آنقدر جام و 
قهرمانى دارند که ما حاال حاالها مى توانیم ســرمان را 
باال نگه داریم و کرى بخوانیم. ولى مدیران دو باشــگاه 
اصفهانى بدانند که در سال جدید واقعاً از آنها انتظار داریم 
که  با برنامه ریزى هاى خوب خود شــرایطى را فراهم 

بیاورند که دوباره روزهاى قهرمانى تکرار شود.

آزاده زارعى بازیگر تلویزیون

اگر فرصت شــود حتمًا در 
نوروز به اصفهان مى آیم. 
البتــه تجربه نشــان داده 
که با توجه بــه جاذبه هاى 
اصفهان، این شهر در نوروز 
ترافیک وحشتناکى را پشت 
سر مى گذارد و شاید بهتر 
باشد در ایامى غیر از عید به شهرتان بیاییم. دو تیم فوتبال 
اصفهان نسبت به سال هاى گذشته در سال 95 نتوانستند 
آنطور که باید و شاید قدرت خود را نشان دهند و امیدوارم 
در سال جدید بتوانند به عصر طالیى خود باز گردند. البته 
من استقاللى ام و دوســت دارم همیشه این تیم قهرمان 
شود. ولى بعد از استقالل هم  تیم هاى سپاهان و ذوب آهن 

رتبه هاى بعدى را کسب کنند خوب است!

محمد نوازى
 بازیکن سابق استقالل تهران

به هر حال به نظر من همه 
جاى ایران قشــنگى هاى 
خــود را دارد، ولى اصفهان 
ویژگى ها و جذابیت هایى 
دارد کــه بــا لقــب هایى 
همچــون نصــف جهان، 
پایتخت فرهنگى ایران و 
شهر گنبدهاى فیروزه اى و  بسیارى القاب دیگر معروف 
اســت و باید به وجود چنین شهرى در کشــورمان بالید 
و افتخار کرد. من مى دانم که مــردم اصفهان تیم هاى 
شهرشان به خصوص سپاهان را خیلى دوست دارند و روى 
این تیم تعصب فراوانى دارند. با توجه به اینکه ســپاهان 
سال هاى سال قهرمانى هاى زیادى را کسب کرده، نتایج 
این روزهاى سپاهان براى آنها قابل تحمل نیست و از خدا 
مى خواهم که  شرایطى ایجاد شود که دوران افت این تیم 
به پایان برسد و این تیم مثل همیشه در همه جام هایى که 

حضور دارد مدعى باشد. 

پرویز مظلومى 
سرمربى سابق استقالل تهران

در ســال 95  نتوانستیم 
هواداران سپاهان و مردم 
اصفهان را خوشحال کنیم 
و شــرمنده آنها هستیم. 
خوشحالم در ســالى که 
گذشت ورزشــگاه نقش 
جهان افتتاح شد و سپاهان 
با توجه به کارنامه و افتخاراتى که داشــت صاحب یک 
ورزشگاه در خور شأن خود شد  و البته شرایطى پیش آمد 
که استقبال هواداران از دیدارهاى ما هم راحت تر باشد. 
در سال 96 تمام هدفمان این اســت که بتوانیم جبران 
مافات کنیم و همه باید کمک کنند کــه دوباره همان 

سپاهان قدرتمند شویم.

احسان حاج صفى 
کایپتان سپاهان

مــن الزم مــى دانــم از 
روزنامه شما بخاطر سلسله 
گزارش هایى که در سال 
95 در مورد حضور سپاهان 
و ذوب آهن در جام تخت 
جمشید و مطالبى در مورد 
پیشکسوتان دو تیم منتشر 
کردید صمیمانه تشکر کنم. واقعًا پیشکسوتان اصفهان 
در رسانه ها مورد اجحاف واقع شده اند و شما با این رویه  
توانستید که آنها را خوشــحال کنید. چندین بار نیز در 
گزارش هایى که در مورد بنده منتشر کردید حسابى مرا 
شرمنده کرده بودید. در سال جدید از خدا مى خواهم که 
شرایط بهترى براى همه هموطنان و همشهریان مان 
رقم بخورد و براى سپاهان هم آرزو دارم که این تیم به 
اوج خود باز گردد. سال 95 ســال خوبى براى این تیم 
نبود و نتایج جالبى رقم نخورد. در ســال جدید همه این 

ناکامى ها باید جبران شود.

محمد برزمهرى 
پیشکسوت باشگاه سپاهان

به هــر حال یــک ایران 
داریم و یــک اصفهان و 
یک ســپاهان! البته همه 
جاى ایران سراى من است 
ولى با توجــه به اینکه من 
اصفهانى هســتم در هر 
مصاحبه اى روى شــهرم 
مرتبًا تبلیغ مى کنم. در ســال 95 که حسابى اعصابمان 
بخاطر نتایج ســپاهان به هم ریخــت و بدیهى ترین 
انتظارمان این است که سال 96 سال جبران ناکامى ها 
و قهرمانى هاى دوباره سپاهان باشد. وقتى که سپاهان 
و ذوب آهن در اوج باشند این باعث مى شود که فوتبال 
اصفهان بتواند ابهتى ویژه داشته باشد و مردم اصفهان 
هم خوشحال باشــند. باید اقدامات الزم توسط دست 
اندرکاران و اسپانسرهاى دوباشگاه انجام شود تا دوباره 
سپاهان و ذوب آهن به شرایط خوب خود بازگردند. البته 
طبیعى است که ما هر سال انتظار قهرمانى نداریم و قطعًا 
این انتظار طبیعى  نیســت. ولى خواسته ما این است که 
این تیم ها شخصیت مدعى بودن خود را حفظ کنند و در 

پایین جدول لیگ رؤیت نشوند!

سروش صحت
 بازیگر سینما و تلویزیون

رسول کربکندى 
پیشکسوت باشگاه ذوب آهن

سال جدید را به همه مردم 
ایران و البته اصفهانى هاى 
عزیز تبریک مــى گویم. 
من بارها گفته ام و شــاید 
ایــن جمله را همــه دیگر 
حفظ شده باشــند که من  
و خانواده خاطراتى بســیار 
خوب و طالیى را در اصفهان 
داریم . دو ســال فوق العاده را در اصفهــان بودیم که هم 
از نظر فوتبالى دو قهرمانى  کســب شــد و در ابعاد دیگر 
نیز مردم اصفهان با همه محبت هاى خود مرا شــرمنده 
مى کردند.  همسرم همیشه مى گوید که اگر شرایط باشد و 
اگر بخواهیم روزى از تهران بیرون بیاییم حتماً براى زندگى 
به اصفهان برویم. به هر حال در سال جدید براى فوتبال 
اصفهان آرزوى موفقیت دارم و امیدوارم دوباره به روزهاى 
اوج خود بازگردند و بتوانند هواداران پرشــور اصفهانى را 

خوشحال کنند.

امیر قلعه نوعى 
سرمربى تراکتورسازى تبریز

لئون استپانیان
 کاپیتان سابق سپاهان

 در 96 جبران کنید لطفًا!
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چهل تکه

فرمانده پلیس راه اســتان گلســتان اظهار داشت: ساعت 
3و40دقیقه بامداد روز سه شنبه 24 اسفند ماه، بر اثر برخورد 
یک دستگاه کامیون با سوارى سمند، چهار نفر از سرنشینان 
سمند در دم جان خودشان را از دست دادند و یک نفر دیگر 

نیز بر اثر صدمات وارده در بیمارستان جان باخت.
ســرهنگ على عبدى گفت: سوارى ســمند که از سمت 
گنبدکاووس به سمت مینودشت در حال حرکت بود، در دور 
برگردان منطقه «پشمک پناوه» شهرستان گنبد کاووس با 

کامیون برخورد کرد.
وى بیان کــرد: این حادثه بر اثر رعایــت نکردن حق تقدم 

توسط راننده کامیون در هنگام دور زدن به وقوع پیوست.

گربه اى که بــراى رفع گرســنگى کبوتر یک    فرارو|
کشاورز اماراتى را خورده بود، با چنگ و دندان سگ هاى هار 

شکنجه شد.
 فردى در امارات یک گربه را جلوى دو ســگ هار مى اندازد تا 

سگ ها آن را تکه تکه کنند.
این فرد با انگیزه انتقام، گربه را در مزرعه اش مى گیرد و داخل 
قفس نگه مى دارد ســپس در قفس را جلوى دو سگ هار باز 
مى کند و گربه بینوا را جلوى  سگ ها مى اندازد.حامیان حیوانات 
در امارات در اعتراض به شکنجه حیوانات هشتگى با عنوان «نَه، 
به خشــونت با حیوان» ایجاد کرده اند.کشاورز اماراتى هنگام 
گرفتار شدن گربه در چنگ و دندان سگ ها، با صداى بلند مى 

خندد و به سگ ها مى گوید «گربه را بخورید».

  باشگاه خبرنگاران جوان | یک زن از پدرى که بچه خود 
را در فروشگاهى آزار مى داد، عکس گرفت و در اختیار پلیس گذاشت.

«اریکا برچ» در یکى از فروشگاه هاى تگزاس در حال خرید کردن 
بود که با صحنه اى دردناك از یک پدر و دختر روبه رو شــد و از آن 

عکس گرفت.
در این فروشگاه پدرى که در حال خرید کردن بود، موهاى دخترش 
را به یک چرخ دستى خرید بسته است و بدون توجه به التماس هاى 
دخترش او را در اطراف فروشــگاه به این طرف و آن طرف مى کشد 
و به خرید خود ادامه مى دهد.خانم برچ بعــد از اینکه این تصاویر را 
در فروشــگاه گرفت بالفاصله به اداره پلیس رفــت و از مرد مذکور 
شــکایت کرد و نیروهاى پلیس حاال به دنبال این فرد هستند تا او 

را دستگیر کنند.

له شدن سمند 
زیر چرخ هاى کامیون

آزار دخترانه در فروشگاهتفریح شکنجه آور 030201

رئیــس پلیــس آگاهــى فرماندهى    ایرنا |
انتظامى اســتان مرکزى گفت: یک پزشک قالبى 
در اراك با تالش مأموران پلیس شناسایى شد و به 

چنگال قانون گرفتار آمد.
سرهنگ سید نورالدین حسینى اظهار داشت: پلیس 
آگاهى این اســتان در تحقیقاتى از فعالیت فردى با 
جعل مدارك پزشکى در یکى از مناطق شهر اراك 

مطلع شدند که موضوع در دستور کار قرار گرفت. 
وى بیان کرد: این فرد با جعل مدارك پزشــکى و 
معرفى خود به عنوان پزشک و استخدام یک نفر به 
عنوان منشى، اقدام به راه اندازى مؤسسه ترك اعتیاد 
کرده بود و به صورت غیرقانونى مبادرت به تجویز 

پزشکى براى بیماران معتاد مى کرد. 
رئیس پلیــس آگاهى فرماندهى انتظامى اســتان 
مرکزى ادامه داد: در روند تحقیقــات این پرونده، 
اطالعاتــى نیــز از برنامه ریــزى این فــرد براى 

کالهبردارى هاى دیگر به دست آمد. 
سرهنگ حسینى عنوان کرد: این فرد با چاپ و انتشار 
آگهى استخدام در یکى از روزنامه ها تحت عنوان 
یک شرکت تعاونى، قصد کالهبردارى داشت که با 

اقدام به موقع از آن جلوگیرى شد. 
وى گفت: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده براى 

سیر مراحل قانونى تحویل مقام قضائ ى شد. 

  مهر | جسد مرد بوکسور که با شلیک گلوله 
از پاى درآمده بود، در خودرویش کشف شد. پلیس 
جنایى کرمانشاه در حال رازگشایى از معماى مرگ 
اوست.محمدرضا آمویى معاون اجتماعى فرماندهى 
انتظامى استان کرمانشاه گفت: صبح سه شنبه(هفته 
گذشته) مردى با پلیس استان کرمانشاه تماس گرفت 
و خبر داد خودرویى در محله آنها پارك شده و مردى 
غرق در خون داخل خودرو افتاده اســت. مأموران 
پلیس آگاهى در آنجا حاضر شدند و مشاهده کردند 
او با شلیک گلوله فوت کرده است. در بررسى مدارك 
هویتى او معلوم شد وى مهدى مهدى پور  قهرمان 
سابق و ملى پوش بوکس کشــور و کرمانشاه بوده 
است. با توجه به مشکوك بودن مرگ این ورزشکار، 
پلیس تحقیقات براى رازگشــایى از مرگ او را آغاز 

کرده است.

تیراندازى در مراسم عروسى شهر    تسنیم|
شوش، باعث مجروح شدن 11 نفر شد.

دادستان عمومى و انقالب شهرستان شوش اظهار 
داشت: این حادثه دوشنبه شــب هفته پیش در یک 
مجلس عروســى در منطقه آخرآسفالت شهر شوش 

رخ داده است.
مصطفى نظرى تعداد مصدومان این تیراندازى را که 
با اســلحه جنگى رخ داده حدود 11 نفر عنوان کرد و 
گفت: از آنجا که برخى مصدومان این تیراندازى خود 
به بیمارستان هاى منطقه مراجعه کرده و مصدومیت 
آنها جزئى بوده آمار دقیق مصدومان مشخص نیست 

اما تعداد 11 نفر مصدوم قطعى است. 
وى افزود: طبق بررســى اولیه عامل این حادثه که 
شرایط عادى نداشــته در ادامه رسم غلط تیراندازى 
در مجالس اقدام به تیرانــدازى کرده و حمله به این 

مجلس عروسى صحت ندارد.
نظرى گفت: بررســى بیشــتر این حادثه از ســوى 
دادســتانى و نیروى انتظامى شهرســتان شوش در 

دست پیگیرى است. 
دادستان عمومى انقالب شــوش با بیان اینکه این 
حادثه تیراندازى کشته نداشــته اظهار داشت: یکى 
از مصدومان این تیراندازى که ظاهراً از ناحیه گردن 
مورد اصابت گلوله قــرار گرفته براى ادامه درمان به 
اهواز اعزام شــد که حال وى رضایت بخش اعالم 

شده است. 
وى گفت: تعدادى دیگر از مصدومان این تیراندازى 
در بیمارســتان نظام مافى شــوش تحــت درمان 
مى باشــند و حال همگى خوب گزارش شده و روند 

درمان آنها ادامه دارد.
دادستان شوش تصریح کرد: این حادثه به طور ویژه 
از سوى دســتگاه قضائى و نیروى انتظامى در دست 
پیگیرى بوده و با عوامل آن به شدت برخورد مى شود. 
وى رســم غلط تیراندازى در مجالس شادى و عزا 
را حرکتى زشــت و حادثــه آفرین توصیــف کرد و 
اظهار داشــت: بارها در خصوص عواقب این اقدام 
به شهروندان هشدار داده شــده ضمن اینکه قانون 
مجازات سنگینى براى عوامل تیراندازى در مجالس 

در نظر گرفته است. 
در این رسم غلط رایج در اســتان خوزستان افراد در 
مراسم شادى و عزا با استفاده از اسلحه جنگى اقدام به 
تیراندازى هوایى مى کنند، هر چند مسئوالن استان 
تا کنون عواقب این تیراندازى را براى مردم تشریح 
کرده اند اما این رســم همچنان در استان خوزستان 

پا برجاست.

دادســتان عمومى و انقالب استان کرمان از دستگیرى 
ســلطان جعل و کالهبردارى در این اســتان خبر داد و 
گفت: این فرد با ادعاى داشــتن ســمت بسیار مهم در 
نهادهاى نظامى و امنیتى و حکومتى به طعمه هاى خود 
نزدیک شده و در مدت زمان کوتاهى کارت پایان خدمت 

و گواهى پایان دوره آموزشى براى آنان صادر مى کرد.
به گزارش جام جم آنالین، دادخدا ساالرى با اعالم این 
خبر اظهار داشت: در پى وصول گزارشاتى به دادسراى 
کرمان مبنى بر فعالیت یک باند حرفه اى در زمینه صدور 
کارت پایان خدمت در کشور، مقابله با این باند در دستور 
کار بازپرس ویژه شعبه سوم دادسراى عمومى و انقالب 
کرمان و شــعبه ویژه مقابله با جعــل و کالهبردارى و 

مأمورین ویژه پلیس آگاهى استان قرار گرفت.
وى افزود: در مراحل تحقیقات ابتدایى مشــخص شد 
که این باند در چندین اســتان از جمله در اســتان هاى 
هرمزگان، اصفهان، یزد، مرکزى، فارس، تهران، خراسان 
رضوى، سیستان و بلوچستان و کرمان فعالیت داشته و با 
اخذ مبالغ کالنى از مشموالن به آنان کارت پایان خدمت 

جعلى تحویل داده اند.

دادستان کرمان در ادامه گفت: رئیس این باند با ادعاى 
داشتن سمت بسیار مهم در نهادهاى نظامى و امنیتى و 
حکومتى به طعمه هاى خود نزدیک شده و با بیان اینکه 
مى تواند در مدت زمان کوتاهــى کارت پایان خدمت و 

گواهى پایان دوره آموزشى براى آنان صادر کند مدارك 
الزم را به همراه پیش پرداخت وجه از آنان اخذ کرده و بعد 
از مدتى با جعل کارت پایان خدمت توسط سایر همدستان 
کارت مجعول را به افراد تحویل داده و مبالغ کالنى را از 

آنان دریافت کرده اند.
ســاالرى اذعان داشــت : اعضاى این باند در ارتکاب 
جعل و صدور پایان خدمت از چنــان مهارتى برخوردار 
بودند که تشــخیص جعلى بودن کارت هــاى صادره 
حتــى در مواردى بــراى نیروهاى نظامــى و انتظامى 
و ادارى ســخت و در مــواردى غیر قابل تشــخیص 

بوده است.
وى همچنین گفــت: اعضاى این بانــد کالهبردارى 
تنها به جعــل کارت پایــان خدمت اکتفا ننمــوده و با 
روش هاى متقلبانه دیگرى از قبیل ادعاى داشتن سمت 
در نهادهاى حکومتى و دولتى و حل مشکالت متقاضیان 
از این افراد مبالغ کالنى را جهت حل مشــکالت ادارى 
آنان کالهبردارى کرده اند و میلیاردها ریال اموال از این 
طریق تحصیل کرده اند و همچنین مشخص شده است 
قریب صد مورد کارت پایان خدمت جعلى توسط این باند 

به افراد مختلف تحویل شده است.
ســاالرى اضافه کرد: رئیس این باند در بازداشت به سر
 مى برد و تحقیقات در این زمینه در بازپرســى و پلیس 
آگاهى استان کرمان به صورت ویژه در حال انجام است.

برادر مرحوم افشین یداللهى گفت: «فوت ایشــان تنها یک تصادف بوده و هیچ موضوع دیگرى مطرح نیست. از همه 
دوســتداران دکتر یداللهى خواهش مى کنم به مطالبى که در فضاى مجازى مطرح مى شــود بــه هیچ وجه توجهى

 نکنند.»
آرش یداللهى برادر مرحوم افشــین یداللهى (شاعر و ترانه ســرا) در گفتگو با فارس، ضمن تشریح حادثه تصادف این 
هنرمند گفت: «ساعت 5 صبح (چهارشــنبه هفته گذشــته) براى نماز آماده بودم که تلفن زنگ خورد و متوجه شدم 
که برادرم تصادف کرده اســت. حوالى ساعت 3 بامداد افشین به همراه همســر و برادر همسرش در حال بازگشت از 
هشتگرد به تهران بودند که مشخص نیست مى خواستند راننده را تعویض کنند و یا به هر دلیلى در کنار اتوبان ایست 
داشتند که تریلى حامل شــکالت که از تبریز به مقصد مشهد در حرکت بود از پشت به شــدت با ماشین آنها برخورد

 مى کند.»
وى افزود: «شدت تصادف به حدى بوده که برادرم درجا ضربه مغزى مى  شود و همسر و برادر همسرشان به بیمارستان 
یاس منتقل مى شــوند. با اینکه از صبح تا به حال جراحى هاى روى آنها صورت گرفته اما متأسفانه تا این لحظه(پنج 

شنبه) در کما هستند.»
آرش یداللهــى ادامه داد: از طرفــى راننده تریلى نیز به همراه همســر و خواهر همســرش براى زیارت به مشــهد 
مى رفتند که در حین تصادف به بیرون از ماشــین پرتاب مى شــوند که هنوز وضعیت جســمانى آنان نیز مشخص 
نیســت. این اتفاق تنها یک تصادف بــوده و هیچ موضــوع دیگرى مطرح نیســت. من از همه دوســتداران دکتر 
یداللهى، هنردوســتان و شــعر دوســتان خواهش مى کنم که به مطالبى کــه در فضاى مجازى مطرح مى شــود 
به هیچ وجه توجهــى نکنند چرا که همــه این موارد از پایه غلط اســت و ایــن اتفاق تنها یک تصادف مشــخص

 بوده است.»
وى بیان کرد: «موبایل هاى افشین و همسرش که هر دو له شده بودند نیز در ماشین پیدا شده و تنها مى توانم بگویم که 

افشین به دیدار جدش حسین بن على(ع) رفته است.»
یداللهى در پایان گفت: «بار دیگر تأکید مى کنم که افشین با هیچکس مشکلى نداشت و هیچ قتل یا موضوع دیگرى در 
کار نبوده است. از مردم هم مى خواهم که براى شفاى همسر و برادر همسر افشین یداللهى و همچنین خانواده راننده 

تریلى دعا کنند .»

سلطان جعل و کالهبردارى استان کرمان دستگیر شد

افشین یداللهى به قتل نرسیده است عروسى خونین 
در شوش 

بازداشت پزشک قالبى 
در اراك

مرگ مشکوك بوکسور 
کرمانشاهى با 
شلیک گلوله

رئیــس کل دادگســترى اســتان کرمــان از صدور 
کیفرخواســت پرونده قتل عام هولنــاك خانوادگى در 

شهرستان فهرج خبر داد.
 یدا... موحد در گفتگو با میزان از صدور کیفرخواســت 
پرونده قتل عام هولناك خانوادگى در شهرستان فهرج 

خبر داد.
وى در تشریح آخرین جزئیات پرونده حادثه تلخ روستاى 
جهان آباد شهرستان فهرج، اظهار داشت: پرونده پس از 
صدور قرار جلب به دادرسى با موافقت دادستان کرمان 
همراه با کیفر خواست جهت تعیین مجازات به شعبه اول 
دادگاه کیفرى یک مرکز استان کرمان ارسال شده است.
نماینده عالى قوه قضائیه در اســتان کرمان اعالم کرد: 
متهم «ش.ن» در ســاعت 10و 46دقیقه صبح 5دى 
ماه به اتهام 10 فقــره قتل عمدى و چهــار فقره ایراد 
صدمه بدنى عمدى با اسلحه کالشینکف در شهرستان 

ایرانشهر دستگیر شد.
موحد افــزود: بالفاصله با دســتگیرى متهم متوارى، 
نامبرده در دادسراى عمومى و انقالب ایرانشهر تفهیم 
اتهام گردید که در همان اظهارات اولیه قتل عمد را قبول 

نموده و سپس متهم تحت الحفظ به کرمان اعزام شد.

وى گفت: نیابت اولیه توسط رئیس حوزه قضائى فهرج به 
جانشینى بازپرس به کرمان ارسال و متهم مورد بازجویى قرار 
مى گیرد که اتهام قتل عمد و ایراد صدمه بدنى عمدى و حمل 
و نگهدارى سالح به وى تفهیم و اتهامات را قبول مى نماید.

این مقام ارشد قضائى اســتان کرمان افزود: متهم جهت 
رسیدگى سالمت روانى به پزشکى قانونى معرفى شد که 
نتیجه کمیسیون اشعار مى دارد که عالیمى دال بر اختالل 

روانپزشکى در نامبرده مشاهده نگردید.
وى در پایان اعالم کرد: پرونــده پس از صدور قرار جلب به 
دادرسى با موافقت دادستان کرمان همراه با کیفر خواست 
جهت تعیین مجازات به شعبه اول دادگاه کیفرى یک مرکز 

استان کرمان ارسال شده است.

کیفرخواست عامل قتل عام خانوادگى
بازرگانى که قصد داشــت 22 تن گردو را براى فروش  در کرمان صادر شد

به ســلیمانیه عراق ببرد حاال پس از گذشت پنج ماه از 
سرنوشت گردوها بى خبر اســت و نمى داند باید منتظر 

چه باشد.
به گزارش ایلنا، حدود پنج ماه پیش یک بازرگان ایرانى 
حدود 22 تن مغز گردو از کشور قرقیزستان براى ترانزیت 
به سلیمانیه عراق خریدارى مى کند. این مال باخته در 
مبدأ با فردى به نام «ه.ك» آشنا مى شود که چند شرکت 
حمل و نقِل منتسب به خود را به بازرگان ایرانى معرفى 
مى کند. در ادامــه «فرهاد فرزین»، فرزنــد ابراهیم با 
«ه.ك» که ابتدا خود را از نزدیکان واحد حفاظتى معرفى 
مى کند، وارد همکارى مى شود. از بد حادثه مدیرعامل 
شرکت«آ.ب» یک متخلف ســابقه دار از آب درآمده و 
22 تن مغز گردو که اکنون باید در بازار سلیمانیه عراق 
در یکى از حجره ها به فروش مى رسید، حاال به عنوان 
جنس قاچاق توسط مأموران آگاهى مصادره شده است 
و باتوجه به دستگیرى قاچاقچیان و همچنین تشکیل 
پرونده و پیگیرى پرونده توســط مأموران آگاهى هنوز 
وضعیت 22تن مغز گردوى مالباخته مشــخص نشده 
اســت. این درحالى اســت که مالباخته دو بار توســط 
قاچاقچیان تهدید شده اســت و درحال حاضر بیم آن را 

دارد که قاچاقچیان به او صدمه برسانند. 
متأسفانه افرادى در کشور ما هستند که با عناوین مختلف 
و همچنین با به وجود آوردن فضاهاى مختلف دســت 
به کالهبردارى مى زنند ایــن گزارش تالش مى کند تا 

کالهبردارى از یک بازرگان را به مخاطبان نشان دهد.
«فرهاد فرزین» صاحب 22 تن مغــز گردو که پنج ماه 
پیش این محموله را از قرقیزیستان خریدارى کرده بود 
و قصد فروش آن را در بازار سلیمانیه عراق داشت اکنون 
تنها امیدوار است تا روند پرونده سرعت بیشترى بگیرید 
تا هرچه زودتر بتواند محموله خود را به فروش برساند. 
مالباخته در این مورد به ایلنا گفت: «حدود پنج ماه پیش 
محموله را از قرقیزستان خریدارى کردم و پس از آن با 
فردى به نام ه.ك آشنا شدم که خود را مدیرعامل شرکت 
حمل و نقل آ.ب معرفى کرد. پس از آن صفر تا صد ماجرا 
براى رسیدن این محموله به سلیمانیه عراق برعهده این 

شرکت قرار گرفت.»
وى ادامه داد: «در  ابتدا این بار به مرز مهران برده شــد 
ولى با تبانى و فعالیت هاى غیرقانونى متهم این بار مجدداً 
به منطقه سرخس در مشهد بازگشت به این نکته هم باید 
اشــاره کنم که این جابه جایى بدون اطالع من صورت 
گرفته بود و به همین بهانه ه.ك میلیون ها تومان پول از 

من گرفت. من که نگران فاسد شدن مغز گردو بودم با 
تالش زیاد موفق به اخذ مجوز شدم که محموله را به مرز 

مهران بازگردانم.»
مالباختــه به روایت ادامه داســتان پرداخــت و افزود: 
«زمانى که کامیون 22 تنى حمل گردو به تهران رسید 
ه.ك به همراه پســرش "ســهیل" و چند تن دیگر که 
آنها را نمى شناســم کامیون را در منطقــه فیروز بهرام 
اسالمشــهر خالى کردند تا گردوهایى کــه قرار بود در 
عراق به فروش برســد بــدون اطالع مــن به  فروش

 برسانند.»
صاحب 22 تن گردو با اشاره به عملکرد مأموران آگاهى 
و ضبط محموله گردو از دست قاچاقچیان گفت: «شاید 
بتوانم بگویم که واکنش مأموران آگاهى بسیار سریع بود 
زیرا درحالى که قاچاقچیــان در حال تخلیه بار کامیون 
بودند آنها را دســتگیر کردند و برایشان پرونده تشکیل 

دادند و در ادامه هم بسیار هوشمندانه عمل کردند.»
وى خاطرنشــان کرد: «پرونده خیانت در امانت که من 
شاکى آن هســتم درحال پیگیرى است ولى چیزى که 
براى من باعث تعجب است گواهى مهجور بودن ه.ك 
است که از سوى پزشکى قانونى ارومیه صادر شده است. 
مگر مى توان کســى که گواهینامه رانندگى دارد و به 

کارهاى ادارى مشغول است مهجور باشد؟ این موضوع 
بسیار ذهن مرا به خود مشــغول کرده است زیرا دوبار 

توسط این فرد و نزدیکانش تهدید شده ام.»
مالباخته در خصوص تهدیدهــا ادامه داد: «بار اولى که 
از ســوى این قاچاقچیان تهدید شــدم در ایستگاه بى .

آر.تى چهار راه ولیعصر(ع) بود. درســت وقتى که درب 
اتوبوس باز شــد یک فردى به من نزدیک شد و گفت: 
"زیاد پیگیر این پرونده نباش". من به سرعت از او دور 
شدم و این موضوع را به افسر پرونده اطالع دادم. بار دوم 
در خود اداره آگاهى بود که یک شــخصى آمد و شماره 
تلفنى به من داد و گفــت: "بیا این پرونده را حل کنیم". 
در این لحظه افسر پرونده صحنه را دید و پس از آن مرا 
فراخواند و پرسید که آن فرد با من چه کار داشت. برایش 
توضیح دادم و او هم گفت که به هیچ عنوان با این فرد 
تماس نگیرم. من هنوز آن شماره تلفن را دارم. امیدوارم 
این موضوع در پرونده قید شده باشد زیرا نگران واکنش 

آنها هستم.»
صاحب 22 تن گردو در پایــان گفت: «امیدوارم باتوجه 
به نوع مال که موادغذایى اســت روند پیگیرى پرونده 
سرعت بگیرد تا این 22 تن گردو فاسد نشود و بتوانم آنها 

را به مقصد برسانم.»

کالهبردارى 22 تن گردو از بازرگان ایرانى
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

تلویزیون هاى QLED و 
فریم سامسونگ معرفى شدند

شرکت سامسونگ در نمایشگاه CES امسال درباره 
نسل جدید تلویزیون هاى ســبک زندگى خود به نام 
QLED ســخنرانى کرده بود و اکنون طى مراسمى 

رسمى در شهر پاریس از این تلویزیون هاى حرفه اى و 
فریم رونمایى کرد و جزییات بیشترى به خبرنگاران داد.
جدیدترین تلویزیون هاى QLED بــا در نظر گرفتن 
مصرف کنندگان و تمرکز روى رفع سه مشکل اصلى 
مصرف کنندگان در حــوزه رنگ بــا راه حل هایى به 
نــام Q Picture ،Q Smart و Q Style طراحــى 

شده اند. 
سامســونگ در همکارى دیگرى با ایــو بحار، طراح 
مشهور سوئیسى، تلویزیون نوآورانه خود، فریم، را خلق 
کرد که شاهکارى برجسته را در اختیار مصرف کنندگان 
قرار مى دهد که به راحتى با طراحى داخلى هر خانه اى 

هماهنگ مى شود. 
Q Picture به معناى ترکیب کامل رنگ و نور است. 

تلویزیون تازه معرفى شده QLED با توسعه بهره ورى و 
ثبات نور در کنار طیف نور گسترده تر، فناورى کوانتوم 
دات (Quantum Dot) را وارد مرحله اى جدید کرده 

است. 
 Q Smart یعنى باال بردن تجربه سرگرمى هاى خانگى 
است. اسمارت هاب (Smart Hub) سامسونگ با هدف 
تامین تجربه اى یکپارچه تر و ادراکى تر، بصورت مستقیم 

از طریق تلویزیون QLED توسعه داده شده است. 

اپلیکیشن اندرویدى
 400 رژیم الغرى

اپلیکیشن « 400رژیم الغرى» مجموعه اى از حدود 
400 روش رژیم کاهش وزن عالى و مرسوم در دنیا و 
کشورهاى مختلف است که در طى سال هاى گذشته 
در انجمن هاى گفتگوى اینترنتى نیز به نقد و بررسى 
گذاشته شده است. شما در این نرم افزار امکان انتخاب 
نزدیک به 400 عنــوان رژیم کاهش وزن و همچنین 
دسترسى کامل به توضیحات هر روش رژیم را بر روى 
اسمارت فون اندرویدى خود خواهید داشت. همچنین 
در انتهاى هر روش رژیم یک لینک دسترسى به صفحه 
اینترنتى سایت زیباتن که در آن صدها کاربر آن روش 
را امتحان کرده و نتیجه ها، تجربه ها، سئواالت و پاسخ 

هایشان را مطرح نموده اند وجود دارد.
 این نرم افزار کتاب کوچکى است از صدها روش رژیم 
مرسوم و پرطرفدار دنیا. رژیم هایى مانند: رژیم کانادایى، 
رژیم شیر، رژیم سریع و معجزه آسا، رژیم دوکان و غیره.

با این اَپ اندرویدى رژیم هــا را ورق بزنید و مطابق با 
ســلیقه غذایى خود و البته مصلحت ســالمتى، رژیم 
دلخواهتان را انتخاب کنید .مطمئن باشــید تنوع این 
رژیم ها به قدرى زیاد است که هرکسى بسته به شرایط 
خود و نظر پزشک اش خواهد توانست رژی م متناسب 

خود را انتخاب نماید.

«لحظه نگار پرو»
 در ایران راه اندازى شد

نخستین پلتفرم Plug & Play پخش زنده در کشور 
توسط شرکت دانش بنیان پارسى زبانان راه اندازى 
Lahzene-) شــد. این پلتفرم که لحظه نگار پــرو

gar Pro) نــام دارد امکان پخش زنــده حرفه اى 

صوتى و تصویــرى از اتاق فرمــان را فراهم کند و 
برگزارکنندگان برنامه ها مى توانند به راحتى و بدون 
نیاز به تماس به آموزش یا پشتیبانى خاصى، بر روى 

اینترنت پخش زنده کنند.
این پلتفرم مناسب تهیه کنندگان، برگزار کنندگان 
همایش ســالن هاى همایشــى و افرادى است که 
مى خواهند بدون اســتفاده از موبایــل و با لپ تاپ 
خود پخش زنده انجام دهند. با این امکان هرکسى 
مى تواند به صورت مســتقیم بــر روى کانال ها یا 
گروه هاى تلگرامى پخش زنده کند. استفاده از لحظه 

نگار پرو روزانه تا نیم ساعت رایگان است.

رزرو هتل، فرآیندى است که امروزه به راحتى و ظرف چند دقیقه انجام مى شود. رزرو آنالین هتل در سایت «جاباما»، بسیار 
ساده و در عین حال مقرون به صرفه است. «جاباما» با ارائه  مشخصات، امکانات، موقعیت مکانى، عکس  و نقشه  هتل هاى 
سراسر کشور، امکان انتخابى حساب  شده و راحت را به وجود آورده است. شما با مقایسه  اطالعات هتل هاى مختلف و در 
نظر گرفتن هزینه  آنها، مى توانید تمام جوانب را بسنجید و بعد براى رزرو هتل مورد نظرتان اقدام کنید. قوانین و مقررات 
هتل نیز در همان صفحه  مشخصات هتل آمده تا هر چه نیاز باشد بدانید. در هر زمان و مکان، با ابتدایى ترین امکانات یعنى 
همین گوشى هاى تلفن همراه و در اختیار داشتن اینترنت، رزرو آنالین هتل امکان پذیر است. هزینه  هتل را نیز آنالین 
پرداخت مى کنید و در نهایت واچر هتل را نیز آنالین دریافت خواهید کرد.  ”جاباما» با در دستور کار قرار دادن شعار «تجربه  
شایسته   سفر»، فرصت رزرو آنالین هتل هاى تهران، هتل هاى مشهد، هتل هاى کیش، هتل هاى اصفهان، هتل هاى 
شیراز، هتل هاى تبریز و هتل هاى سایر شهرهاى کشور، را با اعمال تخفیف هاى ویژه فراهم آورده است. به این ترتیب هتل 
چه جدید باشد و چه قدیمى، معروف باشد یا ناشناخته، از چشم شما دور نمى ماند. ضمن اینکه، با مطالعه  نظرات کاربران، فضا 
 https://jabama.ir :و موقعیت هتل، برایتان صمیمى تر و خودمانى تر توصیف مى شود.                                              وب آدرس

 True Skate یکى از بهترین، محبوب ترین و هیجان برانگیزترین بازى هاى اسکیت بورد براى سیستم عامل اندروید 
مى باشــد که با نصب آن مى توان تجربه اسکیت ســوارى به معناى واقعى را در اندرویدفون خود به ارمغان بیاورید. 
در این بازى شما با انتخاب یک اســکیت بورد و انجام حرکات نمایشى و پیش بردن ماموریت ها مهارت هاى خود را 
افزایش مى دهید و باید نهایت تالش خود را کنید که بدون زمین خوردن و زخمى شدن انواع ماموریت ها را به پایان

 برسانید.
 این بازى در محیط هایى شامل پله ها، مسیر هاى مارپیج، ریل ها و لوله ها صورت مى گیرد و شما باید با نهایت سعى 
خود از این موانع عبور کنید و به جمع آورى امتیاز بپردازید. این بازى على رغم حجم ناچیز خود داراى گرافیکى عالى 
مى باشد و آن را به تمامى دوستداران بازى هاى اسکیت پیشنهاد مى دهیم، کنترلرهاى لمسى و فوق العاده بازى در 
کنار طراحى عالى محیط و انیمیشن ها به همراه صداگذارى فوق العاده همگى دست به دست هم داده اند تا یک بازى 
ورزشى اسکین سوارى کم نظیر طراحى شود که ارزش دانلود را داشته باشد و بتواند براى ساعت ها شما را به گوشى 

میخکوب نماید! 

راهنماى خرید

شرکت «اچ تى سى» بدون هیچ گونه مراسم معارفه اى 
دهم فروردین سال 93 شمســى از آخرین فبلت خود 
به نام اچ تى ســى وان  E9  پالس در وب سایت رسمى 
چین خود معرفى به عمل آورد. همان طور که احتماال 
  M  و  E  مى دانید، اصلى ترین تفاوت گوشى هاى سرى
شرکت اچ تى سى به جنس بدنه  آن ها مربوط مى شود. 

مرغوب تریــن و با کیفیت تریــن گوشــى هاى این 
شرکت، سرى M است که از بدنه  اى تماما فلزى بهره 
مى برند. در طرف مقابل، گوشى هاى سرى  E  قرار دارند 
که داراى بدنه  پالستیکى هستند. از دیگر تفاوت هاى 
چشم گیر این گوشــى با وان  M9 مى توان به نمایشگر 
بزرگ تر و با کیفیت تر، مجموعه  سخت افزارى متفاوت، 
دوربین ســلفى بهتر و وایدتر و ظرفیت باترى بیشتر 
اشــاره کرد. وان  E9  پالس به یک نمایشــگر بزرگ 
5.5 اینچى مجهز شــده که وضــوح تصویر 2560 × 

1440 پیکسل را نمایش مى دهد. باتوجه به رزولوشن 
باالیى که این نمایشــگر دارد، تراکم پیکسلى باالى 
534 پیکســل بر هر اینچ براى آن به دســت مى آید؛ 
همچنین روى این نمایشــگر، الیــه  محافظ گوریال 
گلس 4 قرار گرفته که مى تواند محافظت خوبى را در 
برابر خط  و  خش داشته باشد. سخت افزار این فبلت را 
تراشه  مدیاتک نســخه    MT6795M، یک پردازنده  
هشت هســته اى با ســرعت دو گیگاهرتز و پردازنده  
گرافیکــى  PowerVR G6200  تشــکیل مى دهد؛ 
همچنین براى این دستگاه از ســه گیگابایت حافظه  
رم و 32 گیگابایت حافظه   داخلى در نظر گفته شده که 
قابل افزایش توسط کارت حافظه    microSD  تا 128 
گیگابایت است. حسگر دوربین اصلى این گوشى کامال 
مشابه با حسگر به کار رفته براى وان  M9  است و بیست 
  LED  مگاپیکسل رزولوشن دارد؛ همچنین یک فالش

این دوربین را همراهى مى کنــد. از دیگر ویژگى هاى 
ممتاز این گوشى مى توان به پشتیبانى از دو سیم کارت 
به طور هم زمان، اسپیکرهاى دوتایى استریو (دالبى) و 
پشتیبانى از شبکه   4LTE Cat  اشاره کرد. درنهایت، 
باید به باترى این گوشى اشــاره کنیم. در زیر قاب این 
گوشــى، یک باترى لیتیوم -پلیمرى با ظرفیت 2840 
میلى آمپر ســاعت قرارگرفته که توســط کاربر قابل 
تعویض نیست. این گوشــى به طور متوسط مى تواند 
تا 590 ساعت در شــبکه  2G  در حالت استندباى قرار 
گیرد؛ همچنین مى تواند تا 21 ساعت و نیم با مکالمه  

ممتد کاربر شارژ نگه دارد.
 One E9 هم اکنون گوشى موبایل اچ تى ســى مدل
Plus دو ســیم کارت را مى تونید بــا قیمتى در حدود 

1100000 تومان از بازار داخلى و یا فروشــگاه هاى 
Hمجازى خریدارى نمایید. 
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سامانه رزرو آنالین 
هتل ها و اقامتگاه هاى 
ایران

بازى محبوب و 
فوق العاده 
اسکیت واقعى 

 
طراحى روباتى براى 

ریپورت اسپم 
تلگرام براى کاربرانى که ریپورت اســپم شده اند یک 
ربات طراحى کرده است که با استفاده از آن مى توانید 
در صورت اشتباه ریپورت شدن گزارش بررسى حساب 
خود را به تلگرام بدهید همچنیــن اگر خودتان قبول 
دارید که در تلگرام خطا کرده اید مى توانید با انتخاب 
یک گزینه از تاریخ رفع ریپورت خود در تلگرام مطلع 

شوید.
 Report ) در چه تاریخى از حالت ریپورت اسپم تلگرام 

Spam )خارج مى شویم؟

مراحل زیر را دنبال نمایید:
 مرحله اول: ابتدا اپلیکیشــن تلگرام را اجرا نموده و از 
باالى صفحه اصلى بر روى گزینه جستجو ضربه بزنید.
 Spambot مرحله دوم: اکنون در کادر جستجو عبارت 

را جستجو کنید.
مرحله ســوم: حاال ربات تلگرام براى شما ظاهر مى 
شود، بر روى ربات ضربه زده تا به صفحه اش منتقل

 شوید.
 مرحله چهارم: پس از اینکه صفحه ربات براى شــما 
باز شــد از پایین صفحه بر روى گزینه   START یا 

RESTART ضربه بزنید.

 مرحله پنجم: اکنون گزینه اشتباه کردم، لطفا اکانتم را 
آزاد کنید! را انتخاب کنید.

 اکنون اگر به صورت موقت ریپورت اسپم شده باشید 
با پیغامى مواجه مى شوید که در آن زمان رفع ریپورت 
شــما را به تاریخ میالدى و ســاعت جهانى نمایش 

مى دهد. 

معجزه دیگرى از چاپگرهاى 
سه بعدى در حوزه پزشکى

چاپ سه بعدى به آرامى در حال خلق شگفتى هاى 
بســیار بزرگى اســت. فناورى پیچیــده اما کامال 
کاربردى که قادر اســت جهان ما و حتى موجودیت 
خود ما را دستخوش تغییرات اساسى سازد. در همین 
ارتباط تیمى از پژوهشگران دانشــگاه سن دیه گو 
موفق شدند از طریق چاپ سه بعدى شبکه اى سه 

بعدى از رگ هاى خونى را ایجاد کنند.
شبکه  ســه بعدى رگ هاى خونى که از سوى این 
تیم ساخته شده است، این پتانسیل را دارد تا در بدن 
موش ها مورد استفاده قرار گیرد. سائوچن چن استاد 
نانومهندسى دانشگاه سن دیه گو به همراه گروهى 
از دانشــمندان حوزه نانو این شبکه سه بعدى که از 
طریق فناورى چاپ سه بعدى به وجود آمده است را 
به گونه اى ایجاد کرده اند که قادر اســت به منظور 
پیوند عضو و به کارگیــرى در بافت هاى زنده مورد 

استفاده قرار گیرد.
پژوهش جدید با ایجاد یک شــبکه عروقى خونى 
پایــدار و قابــل اعتماد نشــان داد که قادر اســت 
به خوبــى در بافت هــاى زنده مورد اســتفاده قرار 

گیرد. 

ترفند

فناورانه

رامین مشکاه
همیشه درآمدهاى ما محدود اســت و خرج ها نامحدود. 
تنها چند روز پس از گرفتن حقوق، ناگهان جیب مان خالى 
و پول ها خرج مى شــوند. ما مى مانیم و روزهاى مانده به 

دریافت حقوق!
در این بین تالش براى پس انداز و خرید چیزهایى که واقعا 

الزم داریم خیلى خیلى سخت است.
دوست داشتید شما هم آنقدر پول داشته باشید تا هرچیزى 

که الزم دارید را بخرید؟
تا به حال فکر کرده اید افراد پولدار چطورى به این سطح از 

درآمد رسیده اند؟
چرا برخى افراد با وجود اینکه درآمد متوسطى دارند، زندگى 

بسیار راحتى دارند و همیشه پول دارند؟
هزاران کتاب و مجله براى پولدار شــدن نوشته و منتشر 
شده اند و هر روزه کلى تبلیغات براى پولدار شدن مى بینیم. 
همه این مطالب داراى اصول ساده اى هستند. مثال وارن 
بافت مى گوید: (اگر چیزهایى را بخرید که نیاز ندارید، بزودى 
مجبور خواهید شد چیزهایى را بفروشید که به آنها نیاز دارید)

اغلب توصیه ها براى پولدار شدن، شامل یک فرآیند ساده 
است. 1. آگاهى مالى 2. کنترل مالى

با آگاهــى مالى ما مى فهمیــم چقدر پــول داریم و چقدر 
مى توانیم خرج کنیم. با کنترل مالى سعى مى کنیم اولویت 
هزینه را به چیزهایى بدهیم که واقعا به آنها نیاز داریم و براى 
بقیه چیزها تنها در صورتى که پول کافى بماند، اندکى هزینه 
کنیم. ما باید بدانیم چه مبلغى از درآمد محدود خود را صرف 
چه کارى کرده ایم و چه چیزهایــى خریده ایم تا بتوانیم به 

صورت بهتر، هزینه ها را مدیریت کنیم.

ابزارهاى آگاهى مالى کدام هستند؟
هر کس بســته به روحیات خودش، روش متفاوتى براى 
نگهدارى درآمدها و هزینه ها دارد. برخى همچنان از حافظه 

خود براى نگهــدارى اطالعات مالى اســتفاده مى کنند. 
تجربه نشان داده است حافظه حداکثر چند ساعت مى تواند 

اطالعات را نگه دارد و پس از آن نمى توان به آن اتکا کرد.
برخى دیگر، از کاغذ و دفتر اســتفاده مى کنند. این گروه از 
پایه اى ترین روش قابل اتکا براى نگهدارى حساب وکتاب 
اطالعات مالى اســتفاده مى کنند. این روش البته داراى 
معایبى نیز هست. مثال در آتش ســوزى پالسکو، تمامى 
دفاتر مالى کاغذى به طــور کامل از بین رفتند. یکى دیگر 
از عیب هاى دفتر و کاغذ، نداشــتن گزارش هاى استاندارد 
و سخت بودن محاسبه این گزارش هاست. عیب دیگر این 
شیوه نگهدارى اطالعات مالى، اینست که فرد باید همیشه 

دفتر و کاغذ و قلم را همراه خود داشته باشد.
برخى دیگر، از ابزارهاى عمومى دیگر مانند اکســل براى 
نگهدارى اطالعات اســتفاده مى کنند. این شیوه اگرچه 
امکان گزارش سازى را دارد، اما هم درج اطالعات مالى و 
هم نگهدارى مرتب و منظم و هم تهیه گزارش هاى مورد 

نظر، بسیار سخت است.
روش بعدى که بخش بزرگى از شرکت ها و اشخاص از آن 
استفاده مى کنند، استفاده از نرم افزارهاى حسابدارى است. 
صدها و هزاران نرم افزار حســابدارى در ابعاد و اندازه هاى 
مختلف براى مخاطبین مختلف تهیه شــده است. برخى 
از این نرم افزارها بسیار پیچیده هستند، برخى بسیار خالى 
و بدون امکانات الزم، برخى کامل هستند، بخش زیادى 
ناقص. برخى ارزان و حتى رایگان هستند و برخى قیمت هاى 
چند ده میلیونى دارند. برخى برروى کامپیوتر و ویندوز اجرا 
مى شــوند و برخى برروى موبایل، اما همه این نرم افزارها 
در یک چیز مشترك هســتند، اینکه براى استفاده توسط 

حسابداران نوشته شده اند!
این نرم افزارها مملو از اصطالحاتى هســتند که حتى خود 
حسابدارها هم معناى آنها را با مراجعه به مستندات متوجه 
مى شــوند. متاســفانه تجربه موید ضعف هاى شدید این 

نرم افزارها و حسابداران حرفه اى در اصول علم حسابدارى و 
حتى استفاده ازین نرم افزارهاست. 

در حال حاضر اما، نرم افزارهاى مالى اى تهیه شــده اند که 
آینده خوبى دارنــد. فرابانک یکى ازین نرم افزارهاســت. 
فرابانک، سامانه اى براى مدیریت مالى شخصى هست که 
اطالعات مالى ما را در هر زمان و هر مکان به صورت امن 
ارائه مى کند. این نرم افزار بسیار ساده است تا هر کسى بتواند 
از آن استفاده کند. در فرابانک، از عبارت هاى رایج بین مردم 
براى درج اطالعات استفاده شده است و به ندرت اصطالح 
حسابدارى در آن دیده مى شود. همین موضوع باعث مى شود 
با نرم افزار احساس راحتى بیشترى بکنیم و بهتر بتوانیم با آن 

ارتباط برقرار کنیم.

فرابانک چطور کار مى کند؟
نســخه اندروید فرابانک پس از نصب، پیامک هاى بانکى 
شما را بررسى و به عنوان تراکنش ثبت مى کند. تا اینجا 50 
درصد کار انجام شده است. سپس فرابانک از شما مى پرسد 
تراکنش به چه منظور انجام شده است؟ آیا براى خرید بوده؟ 
یا از کســى دریافت کرده اید (یا بالعکس به کسى پرداخت 
کرده اید). گزینه هاى دیگرى نیز وجــود دارد که در حین 
استفاده مى توانید آنها را ببنید. همین! ازین به بعد فرابانک 
به شما مى گوید چقدر طلب دارید، چقدر خرید کرده اید و چه 

چیزهایى خریده اید، چقدر بدهى دارید و .... 
فرابانــک خودکار هــم هســت. و به صــورت خودکار 
تراکنش هاى بانکى را تشخیص داده و آنها را ثبت مى کند. 
اینکار باعث مى شود به جاى اینکه الزم باشد نرم افزار را باز 
کرده و اطالعات خرید/قرض را وارد کنیم، فرابانک خودش 
اطالعات را به دست مى آورد و از ما مى پرسد پول براى چه 
واریز/پرداخت شــده اســت؟ لذا حتى اگر شما کمى تنبل 
باشید(!)، فرابانک یادش مى ماند و به صورت دوره اى از شما 

بابت هزینه ها و تراکنش هاى تان مى پرسد.

حتى اگر پیامک هاى بانکى را هم فعال نکرده باشیم، باز هم 
مى توانیم خروجى بانک را در پورتال فرابانک وارد کنیم تا 

تمام تراکنش ها را ثبت کند.
فرابانک، اطالعات را به صورت ابــرى ذخیره مى کند. ما 
مى توانیم همزمان برروى چند گوشى از فرابانک استفاده 
کنیم. بنابراین در صورت گم شدن یا سرقت گوشى، تمامى 

اطالعات فرابانک به صورت امن باقى مى مانند.

آیا فرابانک رایگان است؟
فرابانک به صورت آزمایشى تا شش ماه به صورت رایگان 
قابل استفاده است. اگر فرابانک در این دوره از فرابانک راضى 

بودید، مى توانید اشتراك دوره اى خریدارى بفرمایید.

فرابانک به حساب هاى بانکى من دسترسى 
دارد؟

خیر! فرابانک به هیچ وجه نمى تواند از حساب شما مبلغى 
برداشت کند. فرابانک از روش هاى زیر براى دسترسى به 
اطالعات تراکنش هاى شما استفاده مى کند که فقط قابل 
خواندن هستند: پیامک هاى بانکى ارسال شده به شماره 

شما، فایل گزارش هاى دانلود شده از پنل بانک ها

پول هاى من امن هستند؟
فرابانک به هیچ وجه دسترســى به حساب شــما ندارد و 
تمامى اطالعاتى که در فرابانک هستند، به هیچ وجه منتشر 

نمى شوند.

مى توانم حساب و اطالعاتم را کامالً پاك کنم؟
فرابانک این حق را براى شما در نظر گرفته که در هر زمان 
حساب خود را به همراه تمام اطالعات آن شامل تراکنش ها، 
حســاب هاى بانکى، فاکتورهاى خریــد، تراکنش هاى 

طلبکارى و بدهکارى و .... را پاك کنید. 

گوشى موبایل اچ تى سى مدل One E9 Plus دو سیمکارت

در نوروز 96 فناورانه پولدار شوید! 
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یک کارشناس تغذیه تاکید کرد: در شیر به جاى شکر از شیرین کننده هاى 
طبیعى مانند موز و توت فرنگى استفاده کنید.

آرزو کاوه اى اظهار کرد: اگر میزان استفاده از کاکائو در شیر در حد کم باشد 
مشــکلى در تاثیر مثبت آن ایجاد نمى کند. وى با بیان اینکه لبنیات تامین 
کننده پروتئین و کلســیم هستند، اظهار کرد: شــیر، ماست، پنیر، کشک و 
بســتنى جزو لبنیات بوده، اما به هیچ وجه خامه و سرشــیر خواص لبنیات 

را ندارند.
کاوه اى در عین حال گفــت: همچنین متاســفانه برخى از افــراد بر این 
باورند که لبنیات کم چرب به علت جدا شــدن چربى، کلســیم را به بدن 

نمى رسانند.
وى با اشــاره به بهترین میزان مصرف لبنیات، گفت: همه افراد در دوران و 
سنین مختلف باید حداقل روزانه یک لیوان شیر و یک لیوان ماست مصرف 
کرده و کسانى که به شیر حساسیت دارند مى توانند دو واحد ماست مصرف 
کنند. زنان باردار و شیرده و نوجوانان باید روزانه ســه تا چهار لیوان شیر و 

لبنیات استفاده کنند.
وى تصریح کرد: همچنین مصرف دو لیوان شــیر و چهار لیوان دوغ، یک 

چهارم لیوان کشک یا مصرف 45 تا 60 گرم پنیر نیز جایگزین دو واحد شیر 
بوده و همین خاصیت را داراست.

کاوه اى در ادامه بر مصرف لبنیات پاستوریزه 
تاکید کرد و افزود: عملیات پاســتوریزه 
کردن شــیر در محتــواى آن تاثیرى 

ندارد بلکه باعث از بین رفتن میکروب ها 
مى شود.

وى چربى پالــم را بدترین چربى دانســت و 
تصریح کــرد: پالــم در شــیرهاى پرچرب 
اســتفاده شــده و در لبنیات کم چرب جایى

 ندارد.
کاوه اى لبنیــات با چربــى 2,5 درصد را 
نرمال ترین نوع لبنیات دانســت و گفت: 
برخى از افراد با مصرف شــیر حالت نفخ 
پیــدا مى کنند که با اضافــه کردن چاى 
و عســل مى توانند با این مشکل مقابله 

کنند.
این کارشناس تغذیه در پایان خاطر نشــان کرد: مصرف شیر به 

صورت گرم یا سرد در محتواى آن تاثیرى ندارد.

بر اساس آنچه ایندیپندنت منتشر کرده، خاراندن؛ خمیازه کشیدن و دیگر رفتارهاى اجتماعى مسرى، مدتهاى طوالنى 
براى دانشمندان یک معما شمرده مى شدند اما در حال حاضر با روشن شدن برخى از نکات کلیدى، به نظر مى رسد 

که بخش هایى از این معما در حال حل شدن است.
در یک تحقیق صورت گرفته بــر روى موش ها، محققان دریافتند که صرف دیــدن اینکه دیگرى در حال خاراندن 
خودش است، سبب ترشح یک ماده شیمیایى در مغز مى شود که به ایجاد ارتباط میان یک سیگنال خاراندن پوست 

و مغز کمک مى کند.
بدین ترتیب به جاى اینکه فرد خودش عمل خاراندن را انتخاب کند، مغز او واکنش نشان مى دهد و وقتى عمل خاراندن 

شروع مى شود، تمام پیام هاى خارشى که مغز تا آن لحظه نادیده گرفته بود، محسوس تر مى شوند.
همچنین دانشمندان دانشگاه «سنت لویز» آمریکا و دانشگاه پزشکى نظامى «شاآنشى» چین در تحقیقى مشترك 

عنوان کردند که فرایند سرایت خمیازه نیز از قاعده مشابهى پیروى مى کند.
دکتر «زوفنج چن» از مرکز مطالعات خارش شناسى دانشگاه واشنگتن گفت تحقیقات صورت گرفته نشان مى دهد 

که عمل خاراندن مسرى است به  طورى که ممکن است حتى منجر به خراشیدن شود.
وى افزود: اکثر مردم تصور مى کردند که این اقدام ناشى از فعل و انفعاالت مغز انسان است، اما مطالعات و تجربیات ما 

نشان مى دهد واکنش ما ناشى از ابراز همدلى نیست، بلکه واکنشى ذاتى و غریزى است.
دکتر چن گفت: در جریان این تحقیق یک کلیپ ویدئویى در رابطه با خاراندن یک موش براى موش دیگرى به نمایش 
گذاشته شد. لحظاتى بعد موش محصور شروع به خاراندن کرد. این خیلى عجیب بود چون موش ها غالبًا دید ضعیفى 
دارند. آن ها از طریق حس بویایى و المسه با محیط اطرافشان ارتباط برقرار مى کنند؛ بنابراین مطمئن نبودیم که آیا 
یک موش مى تواند کلیپ ویدئو را درك کند یا نه. اما متوجه شدیم که نه تنها کلیپ ویدئویى را دیده بود، بلکه فهمیده 

بود که موش توى فیلم خودش را خارانده بود.
دکتر چن بیان داشــت: مــا متوجه شــدیم زمانى که او 

کلیپ ویدئویى را نگاه مى کنــد، مغزش ماده اى به نام 
«جى آر پى» ترشح مى کند.

تحقیقات قبلى دکتر «چن» نشان داده است که ماده 
«جى آر پى» به انتقال پیام خارش از پوســت به مغز 

کمک مى کند.
شایان ذکر است که سایر رفتارهاى مشابه انسانى 

مانند خمیازه کشــیدن و احساس 
همــدردى کردن نیــز دالیل 

مشــابهى همانند خاراندن 
دارد.

ســایر تحقیقات نشــان 
انجام  شده نیز حاکى از آن 
است که خمیازه کشیدن 
سبب خنک شدن دماى 
مغزى و متعاقبًا گشایش 
در فکر کردن مى شود؛ اما 
هیچ کدام از این تحقیقات 

ثابت نمى کند که چرا خمیازه 
کشیدن مسرى است.

تحقیقات جدید پژوهشگران نشان داده است که شیره خرما با مزه اى بهتر داراى ترکیبات شیمیایى خاص ضدباکترى در برابر بیمارى هاست.
در حال حاضر از شیره خرما در بسیارى از کشورها براى طبخ غذاهایى چون مرغ و دسرهاى مختلف استفاده مى شود.

هاجر طالب از دانش پژوهان دانشگاه کاردیف انگلیس تاثیرات شیره خرماى تولید شده در بصره عراق را بر رشد کلونى باکترى ها مورد بررسى قرار داد.
وى عنوان کرد: شیره خرما سرشار از ترکیبات فنولى است که در خرماى رســیده وجود دارد. این مواد در میوه هایى چون انگور نیز موجود است که شیره آن خاصیت آنتى اکسیدانى

 دارد.
بــا بررســى اثــر ایــن مــاده بــر باکترى هایــى چــون اســتافیلوکوکوس اورئــوس، اشرشــیاکلى، انتروکــوك و ســودوموناس آئروژینــوزا مشــخص 
شــد خاصیت ضدباکترى این ماده بســیار موثرتر و ســریع تر از درمان با عســل حتــى در درمان زخم هاســت. البته ایــن خاصیت در ترکیبــات مصنوعى شــیره خرما وجود 

ندارد. 

آیا مى دانید چه چیزهایى از توالت آلوده تر است؟
11. تلفن همراه شما. تلفن همراه شما

به دفعه بعدى که در حال استفاده تلفن همراه خود هستید، فکر کنید. 
 Good کارولین فورت مدیر بخش آزمایشگاه موسسه بهداشتى
Housekeeping توصیه مى کند که هر چند روز یک بار از پِد 
الکلى براى تمیز کردن تلفن همراهتان استفاده کنید. او پیشنهاد مى 
کند که یک بسته از این پد ها با بسته بندى تکى تهیه کنید و همیشه 

در کیف و ماشین خود همراه داشته باشید.

22. میز شما. میز شما
میز شــما نه کمى کثیف تر، بلکه 100 برابر کثیــف تر از صندلى توالت اســت! اگر 
شما هم مانند بســیارى فراموش کنید که این ســطح را تمیز کنید، آلوده مى شود و 
میکرو ب ها در آن رشد مى کنند. براى جلوگیرى از رشد این میکروب ها، هفته اى یک 

بار با مواد ضد عفونى کننده سطح آن را پاك کنید.
33. دکمه هاى آسانسور. دکمه هاى آسانسور

اکثر ما در آپارتمان هایى زندگى مى کنیم که چندین طبقه هستند و مجبوریم از آسانسور استفاده 
کنیم و چندین بار در روز دکمه هاى آسانسور را مى فشاریم؛ این دکمه ها 40 برابر بیشتر از یک 

توالت باکترى دارند! زیرا این دکمه ها عمومى هستند و افراد بسیارى از آن استفاده مى کنند.
از آن جایى که پاك کردن دکمه هاى آسانسور با یک دستمال خیس، ممکن است عجیب و غیر 
عادى به نظر برسد، به شما توصیه مى کنیم که هنگام استفاده از آسانسور، دستکش بپوشید، تا 
زمانى که دکمه هاى طبقات را مى فشارید، باکترى هاى موجود روى دکمه ها به دستان شما 

انتقال نیابد.

44.تخته برش آشپزخانه.تخته برش آشپزخانه
دکتر چارلز جربا مى گوید: از آن جایى که بســیارى از مردم، بعد 
از اســتفاده از تخته برش خود، تنها آن را در زیر آب مى گیرند، 
بر روى این تخته ها 200 برابر میکروب بیشــترى نســبت به 
توالت وجود دارد! شارون فرانک مدیر بخش آشپزخانه موسسه 
بهداشتىٰ Good Housekeepingg توصیه مى کند که 
بعد از استفاده از تخته برش براى خرد کردن گوشت یا مرغ، آن را 

در محلول حاوى مواد ضد عفونى کننده، خیس کنید.

55. صندلى ماشین کودك. صندلى ماشین کودك
یک مطالعه در دانشگاه بیرمنگام نشان داده است، صندلى که هر روز 
کودکان خود را درون آن قرار مى دهید میکروب هایى دو برابر حمام 
دارند. توصیه مى شود که براى تمیز کردن این وسایل به دستورالعمل 
کارخانه سازنده آن مراجعه کنید. از آن جایى که این صندلى ها از وسایل 
متفاوتى ساخته شده اند، نمى توان یک روش دقیق را براى تمیز کردن 

آن معرفى کرد.

66.فرش خانه شما.فرش خانه شما
نرم، گرم و ….پر از میکروب؟ فرش شما حجم زیادى 
از باکترى و میکروب را در خود گنجانده است. چیزى 
در حدود 4000 برابر بیشتر از باکترى هایى که در توالت 
خانه شما وجود دارد. به همین دلیل شما باید حداقل 
هفته اى یک بار فرش خانه خود را جارو برقى بکشید.

77. کیف پول شما. کیف پول شما
کیفى که پول خود را در آن نگه مى دارید، احتماال میکروب هاى بسیارى در خود جاى 
داده است. تحقیقات نشــان مى دهد که 20 درصد از کیف پول ها، 10 برابر آلوده تر از 
صندلى توالت هستند. کثیف ترین قسمت کیف، دسته آن است. جنس کیف شما تعیین 
کننده نحوه شستشوى آن است اما براى پارچه و چرم توصیه مى شود که کمى صابون 
صورت را در 2 لیوان آب گرم حل کنید و یک پارچه نرم آغشــته به این محلول را روى 

کیف خود بکشید.

88. پول. پول
اسکناس ها و ســکه ها در همه جا مى چرخند و همراه خود میکروب 
ها را جمع کرده و به همه جا منتقل مى کنند. براساس یک تحقیق در 
دانشگاه نیویورك، هر اسکناس، 3000 نوع باکترى روى سطح خود دارد. 
هیچ پاك کننده اى براى تمیز کردن پول وجود ندارد و به همین دلیل 
بهتر است به جاى پول، از روش هاى دیجیتال و کارت هاى اعتبارى 

استفاده کنیم.

99. صفحه کلید شما. صفحه کلید شما
زمانى که بــا صفحه کلید کار مــى کنید، تمام میکروب هــاى جهان در 
سر انگشتان شــما جمع نمى شــوند، اما احتماال باکترى هاى کوالى و 
استافیلوکوك به دستان شما منتقل مى شوند. براى تمیز کردن صفحه کلید، 
آن را بر گردانید تا تکه هاى غذا از میان دکمه هاى آن خارج شــود، سپس 
با یک دستمال ضد عفونى کننده، آن را تمیز کنید تا میکروب ها از صفحه 

کلید شما خارج شوند.

عمومــى  هــاى  توالــت 
معموال بسیار آلوده هســتند و میکروب ها و 

باکترى هاى زیادى در این مکان ها وجود دارند. اما در 
طول روز با اشیایى ســر و کار داریم که بسیار آلوده تر از توالت 

است. در این مطلب با 10 شــى و ابزارى که آلوده تر از توالت هاى 
عمومى است آشنا مى شوید. بعد از خواندن این مطلب، احتماال دوست 

ن خود را ضدعفونى کنید.دارید که تمام بدن خود را ضدعفونى کنید.

کنید. 
Go

 از پِد 
د مى 
یشه 

شد این میکروب ها، هفته اى یک 

نر رغ ی و ن ر ر ى
ىکننده، خیس کنید.

اى دیجیتال و کارت هاى اعتبارى 

ز روب ی ی یز ر

تماشاى خاراندن، سبب خارش بدن مى شود

مخودش را خارانده بود.
ت: مــا متوجه شــدیم زمانى که او 

ه مى کنــد، مغزش ماده اى به نام 
ى کند.

«چن» نشان داده است که ماده 
ل پیام خارش از پوســت به مغز 

سایر رفتارهاى مشابه انسانى
و احساس ن

ـز دالیل 
راندن 

ــان
ز آن 
یدن
ماى
یش

اما  د؛
یقات 

خمیازه 

على پناهى  متخصص طب فیزیکى و توانبخشى در  
خصوص راه هاى پیشــگیرى از دردهاى مچ دست 
اظهارداشــت: در ســن باال مراقب پوکى استخوان 
باشیم، چرا که پوکى اســتخوان ممکن است در مچ 
دست هم اتفاق بیفتد. افرادى که با کامپیوتر زیاد کار 
مى کنند یا خانم خانه دارى که در طوالنى مدت دست 
را در حالت خم شده قرار مى دهد، باید این مشکل را 
مدنظر قرار دهند و مراقب این قضیه باشند. افرادى که 
عادت دارند هنگام خواب دستشان را زیر سر قرار دهند 
یا دست را زیر بالش یا سر خم مى کنند، این عادت را 

کنار بگذارند.

وى با بیان اینکه تست نوار عصب عضله مى تواند به 
تشخیص کانال تونل سندروم یا سندروم مچ دست 
کمک کند، ادامه داد: درد مچ دست به سه نوع خفیف 
و متوسط و شدید تقســیم مى شود. براى نوع خفیف 
اســتفاده از مچ بند را توصیه مى کنیم. اما براى نوع 

شدید، عمل جراحى مفید است.
پناهى نقرس، روماتیسم مفصل و بیمارى هاى خونى 
را از جمله عواملى دانست که موجب درد در مچ دست 
مى شود و تاکید کرد: اگر بخواهیم به ترتیب بگوییم، 
پوکى اســتخوان اول باعث شکستگى کمر بعد سر 

استخوان ران، و مچ دست رتبه سوم را دارد.

آفت کش هاى موســوم به «پیرتروئید» عمدتًا براى 
محصوالت کشاورزى اســتفاده مى شوند اما به گفته 
تیم تحقیق فرانســوى، در برخى حشــره کش ها و 
محصوالت مورداستفاده براى درمان شپش سر، گال 
و کک هم استفاده مى شوند. همانند بسیارى از انواع 
حشره کش ها، پیرتروئید با آســیب به اعصاب عمل 
مى کنند، و اخیراً نگرانى ها در مورد تاثیرات احتمالى آنها 
بر کودکان قرارگرفته در معرض آنها افزایش یافته است.
در این مطالعه جدید به سرپرستى ژان فرانسوا ویل، از 
بیمارستان دانشگاه رنس در فرانسه، هزاران زن باردار 
قرارگرفته در معرض پیرتروئید و همچنین کودك شان 

با اندازه گیرى میزان متابولیــت پیرتروئید موجود در 
ادرارشان ارزیابى شدند. در سن 6 سالگى، کودکان مورد 
ارزیابى رفتارى قرار گرفتند. تیم تحقیق به رابطه بین 

پیرتروئیدها و مشکالت رفتارى در کودکان پى برد.
همچنین مشخص شد وجود این ماده شیمیایى در ادرار 
کودکان با افزایش ریسک اختالالت رفتارى جسورانه 
مرتبط بود. به گفته محققان، کودکان داراى باالترین 
میزان پیرتروئید در ادرارشــان حدود سه برابر بیشتر 
در معرض رفتار غیرعادى قرار دارند. پیرتروئید با تاثیر 
بر سیگنال دهى عصب شیمیایى در مغز موجب بروز 

مشکالت رفتارى مى شود.

پیشگیرى از بروز درد در مچ دست ها اگر رفتار کودکتان عجیب شده است بخوانید 

شیره خرما 
قوى تر از عسل است 

اضافه کردن شکر به شیر،  ممنوع
60 گرم پنیر نیز جایگزین دو واحد شیر   تا

استوریزه
وریزه
ثیرى 

وب ها 

دانســت و 
ى پرچرب 
چرب جایى

درصد را
و گفت: 
ت نفخ 
ن چاى 
 مقابله 

کنند.
کارشناس تغذیه در پایان خاطر نشــان کرد: مصرف شیر به این

صورت گرم یا سرد در محتواىآن تاثیرى ندارد.

ا ا شگ
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دادســتان کل برزیل درخواست گشــایش 83 پرونده 
تحقیقاتى علیه تعدادى از سیاســتمداران این کشــور 
را در ارتباط با فســاد مالى موســوم به «پتروبراس» و 

«اودبرخت» به دادگاه عالى ارائه داد.
به گزارش جام نیوز، بنا به اعالم دادستان کل برزیل، 77 
نفر از کارکنان شرکت «اودبرخت» که از زیرمجموعه 
هاى «پتروبراس» است، موافقت خود را براى همکارى 
در این تحقیقات اعالم کرده انــد. این دو کمپانى مهم 
برزیل به دستکارى بازارها در جهت منافع خود و پرداخت 
رشوه به سیاستمداران براى امضاى قراردادهاى تجارى 
متهم شده اند.«لوییز لوال داســیلوا» رئیس جمهورى 
سابق برزیل نیز که نامش در پرونده «پتروبراس» دیده 
مى شود، این اتهامات مطرح شده از سوى دادستان کل 
را دروغین خوانده است. وى مى گوید: «طى سه سال 
من قربانى این اتهامات بودم، مى توانم بگویم که یک 
سالخى واقعى بود. دادستان ها مى گویند به هیچ مدرکى 
نیاز ندارند، قضات مى گویند به مدرك نیاز ندارند، شنیدن 
اینها آدم را خسته مى کند. من دلیل و مدرك مى خواهم، 
کســى باید به من بگوید چه جرمى و در کجا مرتکب 
شده ام.»رئیس جمهورى سابق برزیل متهم است که 
آپارتمانى را از شرکت «اودبرخت» بدون پرداخت هیچ 
مبلغى دریافت کرده و دادســتان هاى برزیل این مورد 
را رشوه مى دانند. لوییز لوال داسیلوا این اتهام را رد کرده 
و مى گوید این آپارتمان به وى و همسرش براى مدت 

کوتاهى قرض داده شده بوده است.
دیوان عالى برزیل تنها مرجعى اســت که مى تواند به 
جرائم صورت گرفته توســط وزرا و نمایندگان پارلمان 
رسیدگى کند و به نظر مى رســد درخواست دادستان 
کل برزیل از گشــایش ایــن پرونده هــا تحقیقات از 
شــخصیت ها و مقامات دولتى و حکومتى را شــامل 
مى شود.طبق اعالم دفتر دادســتانى کل برزیل، 211 
پرونده دیگر نیز به دیگر دادگاه  هاى این کشــور ارائه 

شده است.

  تسنیم| وعده هاى انتخاباتى «دونالد ترامپ» 
این امید را در روس ها به وجــود آورده بود که مى توانند 
شــکاف هاى روابط خود با آمریــکا در دوران «باراك 
اوباما» را از بین ببرند اما ظاهراً کاخ سفید هدایت کننده 

دیگرى دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ادعاهاى انتخاباتى 
خود بارها از بهبود روابط با روســیه ســخن مى گفت و 
مصمم بود که مناسبات با روسیه به نفع کشور است. البته 
در این اظهارات فردگرایى نمود بیشترى داشت و تعریف 
از «والدیمیر پوتین» در ســخنان ترامپ مشهودتر بود. 
ترامپ حتى مسئله تقابل مســکو و اتحادیه اروپا را کنار 

گذاشت و مدعى شــد که الحاق کریمه به روسیه را به 
رسمیت خواهد شناخت. 

این اظهارات، مخالفان روســیه را نگران کرده بود، به 
خصوص مقامات اوکراینى که کشــور خود را به عرصه 
تقابل غرب با خرس بزرگ یعنى روسیه تبدیل کرده اند. با 
این حال تمام شدن مسئله کریمه به اینصورتى که ترامپ 

مى گفت امرى بعید به نظر مى رسید. 
کارشناسان تحلیل هاى مختلفى از گفته هاى انتخاباتى 
این نماینده جمهوریخواه داشــتند. برخى به رســمیت 
شناختن الحاق کریمه به روسیه از سوى ترامپ را امرى 
محال دانسته و اعتقاد داشتند که ساختار و فضاى داخلى 

کاخ سفید چنین اجازه اى به رئیس جمهور نمى دهد. برخى 
دیگر معتقد بودند که آمریکا با دست کشیدن از حمایت 
اوکراین براى مقابله با روسیه، به شناسایى ضمنى این 
الحاق به روســیه اقدام مى کند و به صراحت این کار را 
انجام نمى دهد اما وجه مشترك تمام این نظرات دشوار 

بودن شناسایى الحاق کریمه است. 
مســکو با توجه بــه اظهــارات انتخاباتــى ترامپ، در 
سیاســت هاى خود حمایت از وى را در دستور کار قرار 
داده بود، تا جایى که اوباما بعد از رأى گیرى مدعى شــد 
که روســیه در انتخابات آمریکا با شــیوه  هاى گوناگون 
دخالت داشته و ســالمت آن را از بین برده است. از این 

رو، اوباما در اقدامى کم نظیر تعــداد کثیرى از مقامات 
دیپلماتیک فدراسیون روســیه را اخراج کرد. وى با این 
اقدام تالش کرده تا مســیر بازگشت مناسبات روسیه و 

آمریکا را مسدود کند.
در مقابل، روسیه در واکنش به این ماجرا عمل مشابهى 
انجام نداد، بلکه پوتین با ارســال نامــه اى گفت: اقدام 
غیردوســتانه رئیس جمهور آمریکا که تــا پایان دوران 
ریاســت جمهورى او زمانى باقى نمانده را مى توان در 
جهت تضعیف روابط روســیه و آمریکا در آینده دانست؛ 
این امر به وضوح بر خالف خواسته مردم روسیه و آمریکا 

مى باشد. 
نتایج نظر سنجى «رویترز» نیز در همین زمینه جالب توجه 
است که در آن  82 درصد از جمعیت بزرگسال آمریکا، روسیه 
را به عنوان تهدیدى براى آمریکا مى دانند و هنوز شکاف ناشى 
از تهدید کمتر نشده است. البته مرکز سنجش افکار عمومى 
روسیه (لوادا سنتر) نیز نظرسنجى مشابهى انجام داد که در آن 
مردم روسیه رویکرد خوبى به روابط با آمریکا داشتند و با این آمار 
در صدر کشورهایى که به سیاست هاى ترامپ اعتماد دارند، 

قرار گرفتند. 
در نهایت ترامپ توانست به ریاست جمهورى برسد اما 
فرآیند بهبود روابط آنطور که مقامــات کرملین انتظار 
داشتند پیش نرفت. تا آنجا که اخیراً «دیمیترى پسکوف» 
سخنگوى کرملین از کند بودن روند بهبود روابط مسکو و 
 CNN واشنگتن اظهار ناراحتى کرد. وى در مصاحبه با
گفت: ما انتظار داریم مناسبات روسیه و آمریکا با صراحت 
بیشترى دنبال شــود، چراکه وقفه زیادى در روند بهبود 
روابط مان داشته ایم. این وقایع نشان مى دهد که لیموزین 
مسکو و واشــنگتن را اشــخاص دیگرى مى رانند و هر 
فردى که رئیس جمهور ایاالت متحده شــود ناچاراً باید 
ســوار همین خودرو با راننده مخصوص خود شود. این 
هدایت کننده ســاختار درونى کاخ سفید است که اصول 
خود را دنبال مى کند و  شواهد نشان مى دهد که تأ ثیر خود 
جهت عملیاتى نشدن وعده هاى ترامپ در رابطه با روسیه 
را گذاشته است. حال باید دید مخالفان روسیه در آمریکا 
تا چه میزان ترامپ را براى نزدیک شــدن به مسکو آزاد

 مى گذارند.

  ایرنا | ائتالف حزب حاکــم گامبیا پیش از 
برگزارى انتخابات پارلمانى ماه آینده این کشــور، 

تجزیه شد.
براساس این گزارش، کمیسیون مستقل انتخاباتى 
گامبیا از نام نویســى 239 نامزد از 9 حزب مستقل 
براى انتخابات پارلمانى این کشور خبر داد که حکایت 
از بروز شــکاف در ائتالف 9 حزبى حزب حاکم این 

کشور دارد.
این گزارش حاکى است که ائتالف سیاسى تازه شکل 
گرفته در گامبیا که مى رفت به عنوان بازویى قوى 
براى رئیس جمهور جدید این کشور باشد در آستانه 
شروع به کار فعالیت هاى سیاسى و حتى قبل از شکل 

گیرى پارلمان این کشور به شکست انجامید.
براســاس این گزارش، نمایندگان ائتالف 9 حزبى 
حامى دولت جدید اعــالم کردند که هــر یک در 
انتخابات پارلمانى ششم آوریل آینده (17 فروردین 
96) با برنامه اى مســتقل وارد میدان سیاسى جدید 

کشور مى شوند.
از آنجایى که هفت حزب از این اتئالف 9 حزبى در 
انتخابات ریاست جمهورى ماه دسامبر گذشته تازه 
متحد شــده بودند و به اتفاق ضامن پیروزى «آدامو 
بارو» رئیس جمهور جدید این کشــور بودند لذا این 
انشــقاق خود ضربه محکمى بر دولت جدید خواهد 
بود، چون همین ائتالف بود که موفق شــد قدرت 
آهنین 22 ساله «یحیى جامع» رئیس جمهور قبلى 
را به راحتى به چالش کشیده و در نهایت به خلع او و 

پیروزى بارو بیانجامد.
براساس همین قدرت سیاسى ائتالفى هم بود که بارو 
بعد از پیروزى قول داده بود از این ائتالف به عنوان 
یک خانواده مستقل و قدرتمند دفاع کند تا بهتر بتواند 
سیاست داخلى و خارجى کشــور را هدایت کند اما 
شواهد حاکى است که این خانواده مستقل  سیاسى از 
امروز از هم پاشیده شد و دولت نمى تواند براى پیشبرد 

اهداف خود هیچ امیدى به آن داشته باشد.

راننده لیموزین آمریکا و روسیه 
چه کسى است؟

درخواست دادستان کل 
برزیل براى گشایش پرونده 

«پتروبراس» 

شکاف در ائتالف 
حزب حاکم گامبیا

آگهى مزایده عمومى (مرحله اول)
شهردارى اژیه به استناد بند 1 مجوزه شــماره 95/1367 مورخ 1395/12/16 
شوراى محترم اسالمى شــهر اژیه در نظر دارد یک قطعه زمین به متراژ 1260 
مترمربع واقع در شهر اژیه- بلوار بسیج- ضلع شمالى خیابان 45 مترى و غرب 
سوله شرکت تعاونى و با قیمت پایه 630/000/000 ریال را از طریق مزایده به افراد 

واجد شرایط جهت احداث مرکز معاینه فنى خودرو به فروش برساند. 
- لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ 1396/1/6 به مدت 10 روز از مورد فوق بازدید 
و قیمت پیشنهادى خود را تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1396/1/15 به 

شهردارى تحویل نمایند. 
- تلفن تماس: 6- 03146502745

مجید قربانى- شهردار اژیه

نوبت اول

با لطف خداوند منان و آفریننده همه زیبایى هاى خلقت، بهارى دیگر از راه رسید و براى 
همه  ما نوید شکوفایى و امید در عرصه هاى مختلف زندگى را به ارمغان آورد و  چه 
حسن انتخاب و سلیقه ى نابى داشته اند نیاکان گرانقدرمان که آغاز سال را، با آغاز بهار، 
با طلوع طراوت ، سرسبزى و شادابى همراه کرده اند و تحول و نوزایى طبیعت را نماد 

و نمونه اى از ضرورت نو شدن و طرح تازه درافکندن دانسته  اند. 
شرکت  بزرگ  خانواده  پیگیر  تالش هاى  درکارنامه  تازه،  بهار  و  نوروز  آستانه  در 

قارچ یکتاى سپاهان  ثبت شد که توانستیم یک سال دیگر قدر و منزلت در کنار هم 
بودن را به تجربه بیاموزیم و همراه، همدل و هم فکر افتخارات تازه و بی نظیرى 

را در سال گذشته با عنایت پروردگار کسب و همچنین با اشاره به تأکیدات 
مقام معظم رهبرى توانسته ایم اقتصاد مقاومتى را با تکیه بر توان داخلى 
در مجموعه هاى تولیدى خود با اقدام و عمل تحقق ببخشیم. دستیابى به 
این موفقیت ها مؤید تالش مثمرثمر مجموعه اى سخت کوش، مسئولیت پذیر 
و کارآمد بود. آغاز سال جدید و بهار پر طراوت را که نشان بهره مندى از 
زندگى و نماد بهره ورى در کار و تالش است را شادباش مى گویم و رویش 
جوانه هاى امید، شادى، سالمتى و سعادت را براى هم میهنان عزیز و ارجمندم 

از خداوند متعال آرزومندم و امیدوارم سال پیش  رو سالى باشد پر از موفقیت 
و بهروزى و سربلندى؛ ان شاا...

پیام نوروزى مدیر عامل محترم شرکت قارچ یکتاى سپاهان
جناب آقاى مهندس علیرضا الماسى
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