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ما گردشگر نوروزى نمى خواهیم!

3

6

2

9

11

آمار عجیبى که نتیجه یک نظرسنجى از شهروندان اصفهانى نشان داده است

       

داعش در فکر
 فتح قم و تهران است!

سرنوشت 
کارت سوخت، هفته آینده 

مشخص مى شود
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جنگ، جنگ جنگ، جنگ 
تــا تــا 
چهارمى!چهارمى!

جسد چه کسانى در ایران 
مومیایى مى شود؟

جنایت بخاطر تأمین هزینه 
درمان پاى سگ

بدترین اتفاق بعد از شکستن 
قولنج گردن!

برجام، راهگشاى نوسازى 
ناوگان هوایى ایران

اطالعات 10 هزار مجرم
 وارد بانک اطالعات ژنتیکى شد

هشدار نسبت به افزایش نقدینگى 
 در کشور

3 6

رئیس سازمان پزشکى قانونى کشور 
گفت: اطالعات ده هزار مجرم سابقه 
دار وارد بانــک اطالعــات ژنتیکى 
شده است و این بانک در سال جدید 

تکمیل تر مى شود.

مدیر گروه بانکدارى اسالمى پژوهشکده 
پولى و بانکى گفــت: در حال حاضر این 
رشد نقدینگى در کشــور مانند آب جمع 
شده پشت سد است و هر لحظه امکان 

شکستن این سد وجود دارد.
10

4 تهدید امنیتى روز 
دنیاى فناورى

رقابت جدى سپاهان و ذوب آهن با سایر تیم ها براى چهارم شدن

اصفهان، دومین استان 
3پرجمعیت است
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سخنگوى هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمى از احتمال 
تغییر در نحوه تشکیل جلسات مجلس خبر داد.

به گزارش ایرنا، بهروز نعمتى در نشست خبرى با اشاره به 
جلسه غیر علنى دیروز مجلس گفت: در این جلسه جمعى از 
نمایندگان مجلس و همچنین اعضاى هیئت رئیسه پیشنهاد 

داشتند که نحوه تشکیل جلسات مجلس تغییر یابد.
وى افزود: بر این اســاس ممکن اســت که تعداد جلسات 
غیرعلنى مجلس شوراى اسالمى با حضور وزرا افزایش یابد 
یا اینکه ممکن است تعداد روزهاى جلسات علنى مجلس 

کاهش یا افزایش یابد.
نعمتى اظهار داشت: نظر نهایى در این مورد پس از دریافت 

پیشنهاد نمایندگان مجلس شوراى اسالمى پس از ده روز 
اعالم مى شود.

این عضو هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمى تأکید کرد: 
هیئت رئیسه مجلس و مرکز پ ژوهش هاى مجلس شوراى 
اسالمى با توجه به شعار سال،موارد 20 گانه اى را در مورد 
اولویت هاى کشور در حوزه هاى اقتصاد، مسائل اجتماعى 
و فرهنگى استخراج کردند که این موارد در جلسه غیر علنى 
مجلس بررسى شد.وى یادآور شــد: بحران آب و بحران 
صندوق هاى بازنشستگى کشور که امروز تصویر روشنى 
از وضعیت این صندوق ها وجود ندارد، در جلسه غیر علنى 

به بحث گذاشته شد.

یکى از مراجــع تقلید با بیان اینکه خوراك، پوشــاك و 
خدمات، روز به روز گران تر مى شــود، گفت: باید درباره 

گرانى فکرى شود، تعیین قیمت به نفع مردم است.
به گزارش فارس، آیت ا... حسین نورى همدانى با اشاره به 
مسئله اقتصاد در دوران کنونى گفت: برخى مى گویند چرا 
علما درباره اقتصاد بحث مى کنند شما درستان را بخوانید 
شما که در اقتصاد تبحر ندارید در پاسخ به آنها مى گوییم 
ما سخنگو و مترجم اسالم هستیم و اسالم در تمام ابعاد 

بیان کامل و جامع دارد.
وى خاطرنشان کرد: دین اسالم قرن ها جامعه را با رفاه و 
ترقى اداره کرده است رهبر معظم انقالب اقتصاد مقاومتى 

را بیان کردند و بر مسئله تولید و اشتغال تأکید داشتند.
اســتاد حوزه علمیه قــم تصریح کرد: تولیــد در زمینه 
کشاورزى و صنعت صورت مى گیرد بانک ها تسهیالت 
با سود باال ارائه مى دهند ولى تولیدکننده روز به روز باید 

دیرکرد بپردازد این رباست.
وى با بیان اینکه خوراك، پوشاك و خدمات روز به روز 
گران تر مى شــود گفت: اقلیت با حقوق گزاف مشکلى 
ندارند؛ خوراك، پوشاك، خدمات و کاال گران شده است 
زیرا  نظارت نیست.آیت ا... نورى همدانى تأکید کرد: باید 
نظارت در بازار وجود داشــته باشــد و درباره گرانى باید 

فکرى شود تعیین قیمت به نفع مردم است.

در جلسه غیر علنى مجلس
 چه گذشت؟

علما سخنگو و مترجم اسالم 
هستند

تذکر ادکلنى! 
2 تن از نمایندگان مجلس شــوراى    مهر |
اسالمى، توضیحاتى را درباره خبر اعالم شده در زمینه 
هدیه دادن ادکلن فرانسوى به نمایندگان، ارائه کردند.
روز سه  شنبه حسینعلى حاجى دلیگانى نماینده مردم 
شاهین شهر، اعالم کرده بود که یک ادکلن فرانسوى 
به همراه تقدیرنامه و تبریک سال نو از سوى رئیس 
ســتاد کل نیروهاى مسلح ارسال شــده و در کازیو 
نمایندگان قرار گرفته اســت؛ وى این اقدام را مغایر 
تأکیدات مقام معظم رهبرى مبنــى بر عدم واردات 

کاالهاى خارجى داراى مشابه داخلى عنوان کرد.
اما دیروز محمدعلى پورمختــار نماینده مردم بهار و 
کبودرآهنگ در تذکر شفاهى عنوان کرد که این هدیه 
از سوى نماینده ستاد کل نیروهاى مسلح بوده و در 

حد تعداد معدودى از نمایندگان صورت گرفته است.
همچنین محمدحسین قربانى نماینده مردم آستانه 
اشرفیه نیز در تذکر مشابه اظهار داشت: هدیه مورد 
اشــاره از طرف معاون پارلمانى ســتاد کل به تعداد 
محدودى از نمایندگان که عدد آنها کمتر از انگشتان 

دو دست مى شود، داده شده است.

وزیر کشور تغییر مى کند؟
اســتاندار سیســتان و بلوچستان    تابناك |
شــایعه انتخابش به عنوان وزیر کشــور را تکذیب 

کرد. 
على اوســط هاشــمى درباره برخى زمزمه ها مبنى 
بر انتصاب خود به عنوان وزیر کشــور اظهار داشت: 
طرح اینگونه مسائل مبنادار نبوده و پیشنهادى در این 
زمینه به بنده مطرح نشده لذا براساس شنیده ها نمى 
توان اظهار نظر کرد. اوسط هاشمى تصریح کرد: این 
موضوع چیزى جز دروغ سیزده نیست و این مسئله 

را تأیید نمى کنم.

تعویق تحریم هاى جدید 
خبرگــزارى    جام جم آنالین | 
«رویتــرز» از «واشــنگتن» گزارش داد، بررســى 
طرح ســناى آمریکا براى تحریم هــاى جدید ضد 
ایــران به علــت نگرانــى از تأثیر آن بــر انتخابات 
ریاســت جمهــورى ایــران فعــًال بــه تعویــق

 افتاد. 
بر اســاس این گزارش، تعــدادى از ســناتورهاى 
جمهوریخواه و دموکرات آمریکا، ماه گذشته طرحى 
را براى اعمــال تحریم هاى جدید ضــد ایران آماده 
کرده بودند. بررسى این طرح از هفته جارى در سناى 
آمریکا آغاز شــده بود. «باب کورکر» رئیس کمیته 
روابط خارجى ســناى آمریکا سه شــنبه شب اعالم 
کرد: ما طرحى از تحریم هاى ایران را آماده کرده ایم 
اما به علت نگرانى هایى که اتحادیه اروپا از تأثیر آن بر 
نتیجه انتخابات ایران داشت، فعًال آن را به حال تعلیق 

درآورده ایم.

کمتر از نصف مردم 
تلویزیون ایران را مى بینند

  آنا| مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما 
طى نظرسنجى برنامه هاى پربیننده عید خود را اعالم 

کرده است. 
بر اساس نظرسنجى مرکز سنجش افکار صداوسیما از 
مخاطبان باالى 12 سال در سراسر کشور مشخص شد 
«خندوانه»، «دورهمى»، «سه ستاره»، «على البدل» و 
«دیوار به دیوار» پربیننده ترین و محبوب ترین برنامه ها 
و سریال ها در ایام نوروز بودند. البته درصد بیننده این 

سریال ها 42 درصد بوده است یعنى کمتر از نصف.

دولت، مخالف بازداشت 
مدیران  تلگرامى است

 ایلنا| وزیر اطالعات تأکید کرد: نظر دولت این 
است که مسئله بازداشت مدیران کانال هاى تلگرامى 
به صورت مسالمت آمیز حل و مدیران آنها آزاد شوند.

حجت  االسالم و المسلمین سید محمود علوى در جمع 
خبرنگاران و در پاسخ به سئوالى در رابطه با بازداشت 
مدیران کانال هاى تلگرامى گفت: دولت از همان ابتدا 

با این دستگیرى ها مخالف بوده و مخالف است.

توئیتر

شــهردار تهران اعالم کرد هیچ درخواستى براى نامزدى 
نداشــته و ندارم. به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف نامزد 
جریان اصولگرا در انتخابات ســال هاى 84 و 92 ریاست 
جمهورى،  که از نامزدهاى بالقوه اصولگرایان در دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهورى بود، دیروز اعالم کرد که 

هیچ درخواستى براى نامزدى نداشته و ندارد.
به نظر مى رسد اعالم عدم کاندیداتورى شهردار تهران، به 
دلیل جدى شدن حضور حجت االسالم سید ابراهیم رئیسى 
در انتخابات ریاست جمهورى باشد. در همین حال براساس 
اخبار رسیده به «انتخاب»، حضور حجت االسالم ابراهیم 
رئیسى در انتخابات ریاســت جمهورى قطعى شده است. 
صفحات مختلف وابسته به رئیسى در فضاى مجازى نیز با 
عبارات حماسى چون «خبر آمد ، خبرى در راه است»، با ایما 

و اشاره خبر کاندیداتورى رئیسى را مى دهند.
براساس اخبار رسیده به «انتخاب»، او روز 18 فروردین، طى 

بیانیه اى رسما حضور خود را اعالم خواهد کرد.
همچنین شنیده شده وى اخیراً از هیات نظارت بر انتخابات 
نیز استعفا داده اســت. در عین حال، هنوز مشخص نیست 
که آیا رئیســى از تولیت آســتان قدس رضوى اســتعفا 

خواهد داد یا خیر.

از سوى دیگر، هنوز وضعیت در جریان اصالحات و اعتدال 
مشخص نیست و معلوم نیســت چه فرد یا افرادى در کنار 

روحانى به عنوان کاندیداى پوششى حضور خواهند داشت.
در ایام تعطیالت نوروز نیز در فضاى مجازى خبرى مبنى بر 
دیدار قالیباف و رئیسى منتشرشد که در آن به نقل از شهردار 
تهران گفته شده بود که چنانچه رئیسى در انتخابات حضور 
پیدا کند، از شرکت در انتخابات منصرف خواهد شد.برخى 
تحلیل ها نیز حکایت از آن دارد که با توجه به حادثه پالسکو 

و واگذارى امالك توسط شــهردارى تهران که نارضایتى 
پایتخت نشینان را به همراه داشته و دو شکست قبلى قالیباف 
در انتخابات ریاست جمهورى دوره نهم و یازدهم که نمایانگر 
عدم اقبال مردم به او بوده، شهردار تهران براى جلوگیرى از 
تکرار این تجربیات تلخ از عرصه رقابت کنار کشیده و وعده 
داده که هــواداران خود را به حمایــت از نامزد نهایى جمنا 
تشویق کند.گفته مى  شود چنانچه یکى از نامزدهاى جمنا به 
ریاست جمهورى برسد، قالیباف وارد کابینه آنها خواهد شد.

گزیده اى از آثار موزه اى حول شخصیت ام االئمه (س) 
و امیرالمؤمنان (ع)، اهدایى شخصیت ها و ارادتمندان به 
رهبر انقالب، در گنجینه هدایاى مقام معظم رهبرى در 

آستان قدس در معرض نمایش قرار گرفت.
به گزارش جام نیـــوز، جواد فرهمندنــژاد رئیس اداره 
پژوهش سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قدس رضوى از اختصاص دو ویترین در گنجینه هدایاى 
مقام معظم رهبرى به آثار مربوط به حضرت زهرا (س) 
و امام على (ع) خبر داد. جــواد فرهمندنژاد قطعه اى از 
کاشــى حرم مطهر حضرت على (ع)، ماکت درب خانه 
کعبه و مجسمه عشق على(ع) را از جمله این آثار دانست 
و افزود: تابلو خوشنویسى «نادعلى» به خط نستعلیق، 
در ابعاد 79 در 110 ســانتیمتر، نماد یادبود نخســتین 
همایش ملى افتخارات سیســتان با نقش نام امام على 
(ع) اهدایى دانشگاه زابل و همچنین گلدان بلور نفیس 

با لعاب طالیى مزین به اسامى ائمه اطهار علیهم السالم 
اهدایى سید محمد نجدى از دیگر آثار به نمایش درآمده 

با موضوع امام على (ع) است.
فرهمندنــژاد همچنیــن از تابلوى معــرق چوب «یا 
فاطمه الزهرا(س)» اثر اکبر صوتى کرمانى، در میان آثار 
حول شــخصیت دخت نبى اکرم(ص) نام برد و تصریح 
کرد: تمام این اثر یکپارچه و سه بعدى ساخته شده و در 
آن از چسب استفاده نشده است. وى در ادامه، از گلدان 
مسى ُجنده کارى شــده مزین به اسامى ائمه اطهار (ع) 
اهدایى یکى از هموطنان اصفهانــى و نیز تابلو کوالژ 
سنگ و صدف با نوشته «یا فاطمه الزهرا (س)» اثر هنرى 
مهدى کالنترى از تهران، نام برد و افزود: مجسمه هنرى 
و نمادین «شــمع جاویدان» از دیگر آثار این مجموعه 
اســت که از ســنگ عقیق و تراش بر روى فسیل تنه 
درخت با قدمت یک میلیون سال و ارتفاع 14 سانتیمتر، 

ساخته شده و در ســال 87 توســط یکى از هموطنان 
مشهدى به حضرت آیت ا...  خامنه اى اهدا شده است.

«دویچه وله» صداى آلمان نوشــت که روابط عمومى 
شــرکت هواپیمایى «آســمان» از نهایى شدن قرارداد 
خرید 60فروند هواپیماى «بوئینگ» و آغاز تحویل آنها 
از سال 2019 خبر داد و این معامله پس از اجرایى شدن 

برجام ممکن شده است.
پایگاه اینترنتى «دویچه وله» در گزارشــى به شرح زیر 
نوشت: براى نخســتین بار پس از توافق هسته اى میان 
ایران و کشورهاى 1+5 و اجرایى شدن برنامه جامع اقدام 
مشترك (برجام)، شرکت هواپیمایى آسمان که شرکتى 
خصوصى محسوب مى شود با شرکت آمریکایى بوئینگ 
قرارداد امضا کرد. این قرارداد پس از یکسال مذاکره بین 
شرکت هواپیمایى آسمان و شــرکت بوئینگ با حضور 

نمایندگان این شرکت در تهران به امضا رسید.
هواپیماهایى که قرارداد خرید آنها به امضا رسیده از نوع 
بوئینگ 737 هســتند که با قدرت پرواز بیش از 4500 
کیلومتر براى پروازهاى داخلى و منطقه اى بسیار مناسب 

ارزیابى مى شوند.
روابط عمومى شرکت هواپیمایى آسمان اعالم کرده در 
قراردادى که بین شــرکت آسمان و بوئینگ منعقد شده 
تمام مسائل مربوط به پشــتیبانى هاى فنى و آموزشى 
پیش بینى شده تا پس از طى مراحل قانونى تحویل این 

هواپیماها به این شرکت آغاز شود.

برجام، راهگشاى نوسازى ناوگان هوایى
ناوگان هواپیمایى جمهورى اسالمى در پى بیش از سه 
دهه تحریم به شدت فرسوده است. مذاکره شرکت هاى 
هواپیمایى ایرانى با شرکت هاى معتبر آمریکایى و اروپایى 
تولیدکننده هواپیما پیش از نهایى شدن توافق هسته اى 
به طور غیررسمى آغاز شد و پس از اجراى برجام به مرحله 

امضاى تفاهمنامه و قرارداد رسید.
مهرماه سال گذشته نیز اداره کنترل دارایى هاى خارجى 
وزارت خزانه دارى آمریــکا (OFAC) مجوز فروش 
هواپیما به ایران توســط شــرکت هاى هواپیماسازى 

ایرباس و بوئینگ را صادر کرد و یکى دیگر از مهمترین 
موانع نوسازى ناوگان هواپیمایى ایران برداشته شد.

خبرگزارى «رویترز» به نقل از منابع نزدیک به بوئینگ 
اعالم کرده که توافق این شرکت با شرکت هواپیمایى 
آسمان شامل فروش 30 فروند هواپیماى 737 به ارزش 
ســه میلیارد و 400 میلیون دالر با امکان افزایش آن به 

60 فروند است.
پیــش از این شــرکت هواپیمایى جمهورى اســالمى 

(ایران ایر) بر سر خرید 80 فروند هواپیماى مسافربرى با 
شرکت بوئینگ به توافق رسیده بود که زمان آغاز تحویل 

آنها سال آینده میالدى عنوان شده است.

آغاز تحویل هواپیماهاى ایرباس
شــرکت «ایران ایر» همچنین با شرکت «ایرباس» نیز 
براى خرید بیش از صد فروند هواپیما به توافق رســیده 
است. روند تحویل این هواپیماها دى ماه سال پیش و در 

آستانه سالروز اجراى برجام آغاز شد و تا کنون سه فروند 
از ایرباس هاى نو در اختیار هواپیمایى جمهورى اسالمى 

قرار گرفته اند.
شــرکت هاى ایرانى تاکنون براى خریــد 260 فروند 
هواپیماى مســافربرى با بوئینگ، ایرباس و شــرکت 
«آى تى آر» قرارداد بســته اند و قرار است به زودى سه 

هواپیماى «آى تى آر» به ایران ایر تحویل داده شود.
آنگونه که روابط عمومى شرکت آســمان اعالم کرده 

تحویل بوئینگ هاى 737 به این شــرکت از دو ســال 
دیگر آغاز مى شود. انتظار مى رود در سال 2019 بین پنج 
تا ده فروند از این هواپیماها وارد ناوگان هوایى شرکت 

آسمان شوند.
«دویچه وله» در پایان گفت: مدل 737 از محبوب ترین 
و پرفروش ترین هواپیماهاى شرکت آمریکایى بوئینگ 
به شمار مى رود. شــرکت بوئینگ در چند سال اخیر، به 
طور میانگین سالى 700  سفارش براى دریافت این مدل 

دریافت کرده است.

«دونالد ترامپ» از شــرکت گوگل خواســته اســت تا 
دسترسی ایرانیان مستقر در خاك ایران را به سرویس ها 
و خدمات گوگل مســدود کند. اما گــوگل هنوز در این 

خصوص واکنشی نشان نداده است.
به گزارش آریا، رئیس جمهور آمریــکا گوگل را مجبور 
کرده تا ظرف سه روز دسترسی ایرانیان مستقر در خاك 
ایران را به خدمات گوگل از جمله جســتجوي اینترنتی، 
پست الکترونیک جیمیل، ســرویس دسترسی به بازار 
نرم افزارهاي کاربردي (اپلیکیشن) اندرویدي پلی، نرم 
افزارهاي ارتباطی الو و دو و نقشه گوگل را مسدود سازد. 
ترامپ در حکم خــود تصریح کرده گــوگل می تواند 
همچنان به ایرانیان خارج از این کشــور و غیر ایرانیان 
مســتقر در ایران ســرویس دهی کند. هنوز گوگل در 
خصوص این حکم رئیس جمهور جنجال برانگیز آمریکا 

واکنشی نشان نداده است.
این نخســتین باري نیســت کــه گوگل در راســتاي 

سیاســت هاي دولت آمریکا، ایرانیان را تحریم می کند. 
 پیش از ایــن و در ســال 2012؛ گوگل یک سلســله 
تحریم هاي خود خواسته را بر روي کاربران ایرانی خود 
اعمال کرد اما حدود یکســال پیش و در 25 اردیبهشت 
1395 بود کــه بعد از توافــق ایران و گــروه 5+1 این 

تحریم ها را معلق کرد.
از ســال 2012، بــا آغــاز تحریــم هــا علیــه ایران 
محدودیت هاي اینترنتی براي کاربران کشورمان ایجاد 
شد. اما در 25 اردیبهشت ماه 1395، شرکت گوگل اعالم 
کرد که بــراي اولین بار پس از چند ســال برخی از این 

تحریم ها توسط این شرکت برداشته شد.
براساس اعالم رسمی سرویس اینترنتی الکسا، گوگل 
پرترافیک ترین وبســایت مورد بازدید ایرانیان از داخل 
خاك این کشور اســت. در بهمن ماه 1393 با رونمایی 
از موتور جســتجوي ایرانی یوز، اعالم شــد این موتور 

جستجوي بومی قابلیت جایگزینی با گوگل را دارد.

گزارش دویچه وله از امضاى قرارداد بین شرکت هاى آسمان و بوئینگ

برجام، راهگشاى نوسازى ناوگان هوایى ایران
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فرمان ترامپ براي توقف خدمات گوگل گنجینه هدایاى رهبر انقالب در معرض نمایش قرار گرفت
به ایرانیان

پشت پرده عدم کاندیداتورى قالیباف در انتخابات 

گروه تروریستى داعش در پیام صوتى مفصلى از عناصر 
خود خواست حمالت گسترده اى علیه دشمنان خود انجام 

دهند و کشورهاى منطقه از جمله ایران را تهدید کرد.
«ابو الحسن المهاجر» سخنگوى رسمى داعش در پیام 
صوتى مفصلى تحت عنوان « َفاْصبِْر إِنَّ َوْعَد ا... َحقٌّ » 
که روز سه شنبه منتشر شد، کشورهاى منطقه از جمله 

ایران را تهدید کرد.
این تروریســت داعش به سقوط شــهر الباب در شمال 
سوریه به دست نیروهاى مورد حمایت ترکیه اشاره کرد 
و گفت که هر منطقه و شهرى را که داعش از دست داد، 
آزمون و امتحانى براى مسلمانان بود و این امکان را براى 

داعش داد که سره را از ناسره جدا کند.
ســخنگوى داعش مدعى شــد که عناصــر این گروه 
تروریستى موسوم به «ســربازان خالفت»، شهرهاى 
بغداد، دمشــق، بیت المقــدس، عمان و شــبه جزیره 

عربستان را فتح خواهند کرد.
وى همچنین مدعى شد که گردان هاى داعش، ایران و 

شــهرهاى قم و تهران را فتح خواهند کرد و پس از آن، 
سراغ روم خواهند رفت.

ابــو الحســن المهاجر همچنیــن ادعا کرد که شــهر 
قسطنطنیه (استانبول) را بدون جنگ، آزاد خواهند کرد.

ســخنگوى داعش در مورد آمریکا نیز گفت که دولت 
این کشــور اکنون در دست یک احمق اســت. او باید 
نیروهایش را از ســوریه و عراق خارج کند، در غیر این 

صورت سربازانش کشته خواهند شد.
ابو الحسن المهاجر مردم عربستان را نیز خطاب قرار داد 
و گفت:  « واى بر شما، آیا نمى بینید و نمى شنوید، قلب و 
ایمان ندارید، آیا طاغوت هاى شــبه جزیره عربستان را 
نمى بینید، غیرتتان کجا رفته است، در برابر شما علماى 

شر و طاغوت ها قرار دارند.»
وى از عناصر تروریســتى داعش خواســت در خانه ها، 
کوچه ها و خیابان ها در کمین دشمنان خود باشند، پل ها 
را بمب گذارى کنند و به دشمنان حمله و یورش ببرند، آنها 

را محاصره کرده و در کمین آنها بنشینند.

داعش در فکر فتح قم و تهران است!
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  جام جم آنالین | نیــازى بــه یک 
تحقیق میدانى نیست اگر هر روز از مسیر خانه 
تا محل کارتان هم چشم چشم کنید بر اساس 
محل زندگى و کارتان مى توانید تعداد زیادى 

کافه را مالحظه کنید.
از دالیل بسیار جامعه شناســانه رشد کافه ها 
گفته اند و نوشــته اند، اینکه پاتوق ها همیشه 
محلى بــراى گعده هاى دوســتانه اى بوده 
است و بحث هاى رایج این پاتوق ها معموًال 
آزادانه تر بوده و آدم هــا در کافه ها و پاتوق ها 
آنطورى هستند که دوست دارند باشند نه آنطور 
که هســتند و... اما یکى از دالیل مهم رشــد

 کافه ها هم «مد» است. 
کافه ها آن وجه پاتوق هاى روشنفکرى شان 
را مدت هاست که از دســت داده اند و بیشتر 
کاربرى شــان در این روزها یــک خلوتگاه 
عاشقانه است! جایى که دور از چشم غیر مى 
توانند سیگارى دود کنند و قهوه اى تلخ بنوشند! 
البته تنها سیگار هم نیست که دلیلى براى این 
کافه نشینى است و برخى از این کافه ها سرو 
مشــروبات الکلى هم دارند و همچون کافه 
رستوران هاى هلند اســتعمال مارى جوانا در 
آن آزاد است. در کنار آن بسیارى از گروه هاى 
موسیقى زیرزمینى هم در این کافه ها کنسرت 

هاى محفلى برگزار مى کنند.
اگر حتى خیلى اهل رصد کردن ســایت هاى 
خارجى و رســانه هاى غربى هم نباشــید به 
کمک همین گوگل مــى توانید عکس هاى 
بســیارى را پیدا کنید که از کافه نشــینى در 
ایران گزارش هاى تصویرى بسیارى را منتشر 
کرده اند. در یکــى از این گزارش ها آش آنقدر 
شور است که خبرنگار آسوشیتد پرس از روابط 

داخل این کافه ها متعجب شده است.
گزارشگر آمریکایى در این گزارش از استعمال 
سیگارهاى آمریکایى و پخش موسیقى هاى 
غربى و اســتفاده از تصاویر و نمادهاى غربى 
در کافه هاى تهران ابراز تعجب کرده اســت. 
به نوشته آسوشیتدپرس، طى دو سال گذشته 
تعداد کافــى شــاپ هاى در ایــران به طور 
قارچ گونه رشد کرده است. گزارشگر آمریکایى 
همچنین با دختران و پســران حاضر در این 
کافه ها گفتگو کرده که علت حضورشان در این 
مکان ها را آزادى موجود در آنجا براى استعمال 
سیگار و ارتباط با جنس مخالف عنوان کرده اند.

این داستان محدود به روزنامه نگاران خارجى 
نمى شــود و «جان کرى» وزیر خارجه سابق 
آمریکا هم وقتى مى خواهد تحلیلى از وضعیت 

کنونى ایران بدهد کافه ها را گواه مى گیرد. 
چهره هاى سرشناس ایرانى هم از قافله کافه 
دارى عقب نمانده اند. یکى از اولین چهره هایى 
که کافه دارى کرد حمید اســتیلى بود که در 
همان روزهاى داغ جــام جهانى 98 کافه اى 
احداث کرد با نام «پاییز 98». کافه اى که در و 
دیوارش پر از خاطرات جام جهانى خاطره انگیز 
ایرانى هاست. این کافه مدت ها پاتوق اصلى 

فوتبالیست ها بود. فوتبالیست ها بود.  

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیرى از جرائم سایبرى پلیس 
فتا با بیان اینکه بسیارى از عکس هاى بارگذارى شده در 
فضاى سایبر مورد سوء استفاده افراد مجرم قرار مى گیرد، 
به شهروندان توصیه کرد که عکس هاى خصوصى خود 

را در شبکه هاى اجتماعى قرار ندهند.
ســرهنگ نیک نفس بــا بیان اینکــه برخى افــراد از 
عکس هاى شخصى کاربران سوء استفاده مى کنند، گفت: 
حفظ حریم خصوصى کاربران در فضاى سایبر بیش از آنکه 
به نرم افزارها و قابلیت هاى شبکه هاى اجتماعى بستگى 

داشته باشد به خود کاربران بستگى دارد.
وى ادامه داد: متأســفانه کاربران زیــادى بدون توجه 

به حساســیت این موضوع و فقط جهت ســرگرمى یا 
فراخوان هاى اعالم شده از سوى سایت هاى خاص اقدام 
به بارگذارى تصویر شخصى و خصوصى خود در فضاى 

سایبر مى کنند.
این مقــام آگاه تأکید کــرد: بســیارى از عکس هاى 
بارگذارى شــده کاربران در فضاى ســایبر مورد ســوء 
اســتفاده افراد مجرم قرار مى گیرد، پرونده هاى اخاذى 
زیادى در پلیس فتا تشــکیل شده اســت که متأسفانه 
خود کاربــران به دلیل اهمــال و عدم توجــه به حریم 
خصوصى خود براى خود و خانواده شــان ایجاد مشکل 

کرده اند.

رئیس سازمان پزشکى قانونى کشور گفت: اطالعات ده 
هزار مجرم ســابقه دار وارد بانک اطالعات ژنتیکى شده 

است و این بانک در سال جدید تکمیل تر مى شود.
احمد شــجاعى در گفتگو با میزان اظهار داشت: در بانک 
ژنتیک با دو طیف از افراد مواجه هستیم؛ مجرمان سابقه دار 
و مشاغل پرخطر؛ براى تهیه فایل ژنتیکى مجرمان سابقه 
دار مصوبه هاى الزم دریافت و در حال حاضر حدود ده هزار 
پروفایل ژنتیکى تهیه و در بانک ذخیره شده است که این 
فعالیت منجر به کشف سریع جرائم و در نهایت پیشگیرى 

از وقوع جرم خواهد شد.
وى با اشــاره به حوادث اخیر در سال گذشــته، افزود: در 

حوادث اخیر اهمیت کارمان نشان داده شد و به توانمندى 
کار تخصصى پى بردیم.

رئیس سازمان  پزشکى قانونى کشور بیان کرد: ضرورت 
بانک ژنتیــک در هریک از ایــن حوادث روشــن بود و 
پیشنهادمان این است که اطالعات تمام اقشار آسیب پذیر 
مانند آتش نشانان، خلبانان و اصحاب رسانه به مرور وارد 

بانک شود. 
وى اضافه کرد: اگر بتوانیم اطالعات ژنتیک مجرمان را در 
بانک داشته باشیم و سرنخى را از صحنه جرم به دست آوریم 
بانک هویت مجرم را بالفاصله شناســایى مى کند وقتى 

مجرمان بدانند که گیر مى افتند جرم کاهش پیدا مى کند.

اطالعات 10 هزار مجرم، وارد 
بانک اطالعات ژنتیکى شد

مراقب 
عکس هاى شخصى تان باشید

جمع آورى مارها از تهران 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: 
بیش از دو هزار مار و الك پشت را طى دو سال گذشته 
در سـطح تهران جمع آورى کردیم ولى در ایام پیش از 
نوروز امسال خوشبختانه با توجه به  اطالع رسانى هایى 
که انجام شده و هشدارهایى که داده شده بود حدود 40 
مار و الك پشـت در سطح شـهر تهران کشف شد که 

امیدوارم در سال آینده این تعداد نیز حذف شود.
نقى میرزا کریمى با اشاره به اینکه خانواده اى اقدام به 
خریدن یک آهو کرده و قصد داشتند که در روز طبیعت 
از گوشت این آهو استفاده کنند، گفت: پس از اینکه این 
خانواده از تخلف بودن این اقدام مطلع شدند، با محیط 

زیست تماس گرفته و آهو را به ما تحویل دادند.

دهقان فداکار در بیمارستان 
ریزعلى خواجوى معروف به «دهقان فداکار» به علت 
عارضه قلبى در بیمارستان خاتم األنبیا(ص) شهرستان 

میانه بسترى است.
یکى از پزشکان این بیمارستان در میانه،  حال عمومى 
دهقان فداکار را مسـاعد دانسته و از مرخص شدن وى 

در روزهاى آینده خبر داد.
دهقان فداکار از پخش اخبار کـذب در فضاى مجازى 
مبنى بر فوت وى ابراز ناراحتى کرد و از مردم خواست تا 

تحت تأثیر چنین خبرهایى قرار نگیرند.

جوابش را ندهید...!
وزیر آمـوزش و پـرورش در حاشـیه دیدار بـا کارکنان 
سـازمان پژوهـش و برنامه ریـزى آموزشـى در جمـع 
خبرنگاران در خصوص افزایش حقـوق فرهنگیان در 
سال جارى اظهار داشـت: شـما خبرنگاران فقط راجع 

به پول مى پرسید. 
فخرالدین احمدى دانش آشتیانى ادامه داد: فرهنگیان 
به بنده گفته اند هر خبرنگارى که راجع به مسائل مالى 

با شما صحبت کرد، جوابش را ندهید.
وى افزود: فرهنگیان مى گویند همه جا عنوان مى شود 
که مطالبات آنها چه مى شود؛ ما خبر خوش و اقداماتى 
را که انجام مى دهیم خود فرهنگیان متوجه مى شوند و 

اگر پولى داده شود به حساب آنها مى رود.

خودکشى در میان 
دانشجویان پزشکى کم شده 

معاون فرهنگى و دانشـجویى وزارت بهداشت، درمان 
و  آموزش پزشـکى دربـاره وضعیت خودکشـى در بین 
دانشجویان علوم پزشـکى گفت: وضعیت خودکشى و 
افسردگى در بین دانشجویان علوم پزشکى در طول سه 

سال گذشته بسیار کمتر شده است.
محمدرضا فراهانى افزود: در سال 93 که من به معاونت 
فرهنگى وزارت بهداشـت آمدم، آمار افسردگى در بین 
دانشجویان علوم پزشکى زیاد بود و حتى حدود هشت 
مورد خودکشـى در بین دانشـجویان علوم پزشکى در 
سطح کشور داشتیم اما با اقدامات متعددى که در سطح 
دانشگاه هاى علوم پزشـکى در این مدت انجام شد، در 
سـال 95 فقط یک مورد خودکشى در بین دانشجویان 
علوم پزشکى داشـتیم که البته در این مورد نیز هنوز به 
صورت قطعى مطمئن نیستیم که خودکشى بوده باشد 

و وضعیت آن مشکوك است.

مازراتى  گرانقیمت در کیش
اولین مازراتى لوانته در ایـران، به دلیل قوانین حاکم بر 
نظام واردات خودرو در کشور، توانسته پالك خود را از 

منطقه آزاد کیش اخذ کند.
قیمت این خودروى لوکس درصورتى که بتواند پالك 
ایـران را اخذ نماید معـادل دو میلیـارد تومـان ارزیابى 

مى شود.
مازراتى لوانته که نخسـتین شاسـى بلند این شـرکت 
ایتالیایى به شـمار مى آیـد مجهز به پیشـرانه 3 لیترى 
توئین توربو 6 سـیلندر اسـت کـه در مدل پایـه 345 و 
در نسـخه اس 424 اسـب بخار نیرو تولید و با استفاده 
از جعبه دنده 8 سـرعته خـودکار به سـامانه چهارچرخ 

متحرك Q4 منتقل مى نماید.
در حال حاضر یک دسـتگاه مازراتى لوانتـه دیگر نیز با 

پالك سیاسى در شهر تهران، در حال تردد است.

چرك نویس شــاید اگر صحبت از مومیایى به میان آید بى اختیار به 
یاد مومیایى  شدن اجســاد فراعنه در مصر باستان و یا 
فیلم طنز «مومیایى 3» بیافتید و معتقد باشید که دیگر 
دوران این قبیل امور باســتانى گذشته اما جالب است 
بدانید که اگر امروز فراعنه مصر در ایران حضور داشتند 
مى توانستند با پرداخت سه میلیون تومان ناقابل از وجه 

رایج مملکت، در ایران مومیایى شوند!
به گزارش جام جم آنالین، فراعنه مصر باستان منقرض 
شدند اما سنت آنان منقرض نشد، چراکه جسد بسیارى 
از شخصیت هاى مشــهور سیاســى از جمله «ژوزف 
استالین» دیکتاتور شوروى، «هوشــى مینه» رئیس 
جمهور ویتنام، «کیم ایل سونگ» بنیانگذار کره شمالى 
و پســرش «کیم جونگ ایل مائو» رهبر بزرگ چین و 
رضاخان و محمدرضا پهلوى شاه مخلوع ایران تاکنون 

مومیایى شده است.
در کشــور ما هم این کار از دیرباز مرســوم بوده و هم 
 اکنون توسط ســازمان پزشــکى قانونى کشور انجام 
مى شود و در همین ارتباط هم سازمان پزشکى قانونى 
کشور نرخ جدید مومیایى کردن اجساد در سال 1396 
را سه میلیون تومان اعالم کرد که البته نسبت به نرخ 
1/5 میلیون تومانى ســال 1393 افزایش دو برابرى را 

تجربه کرده است.
اما ممکن است براى شما این سئوال پیش آید که اجساد 
شــهروندان ایرانى هم امکان مومیایى شدن را دارند؟ 
مطابق فتواى مراجع عظام تقلید مومیایى کردن جسد 
فرد مسلمان جایز نیست و مشمول تعزیر است. این در 
حالى است که رئیس سازمان پزشــکى قانونى کشور 
دیروز در گفتگو با ایلنا اظهار داشــت: مومیایى کردن 
جســد از لحاظ شرعى هیچ مشــکلى ندارد و هرکس 
تمایل داشته باشد، مى تواند با پرداخت هزینه آن، جسد 

را مومیایى کند.
احمد شــجاعى ادامه داد: در داخل کشور تنها در موارد 
استثنایى جسدها مومیایى مى شــود، زیرا به دلیل باال 
بودن هزینــه مومیایى کردن، کســى از این موضوع 
اســتقبال نمى کند. وى در خصوص جسدهایى که در 
داخل کشور مومیایى مى شــوند، گفت: در مواردى که 
جسد به دلیل جراحت وارده قابل شناسایى نباشد، توسط 

پزشکى قانونى مومیایى و نگهدارى مى شود. 
پیش از این اما بشــیر نازپرور مدیرکل سابق پزشکى 
قانونى تهران در مورد امکان مومیایى کردن اجســاد 
شــهروندان ایرانى، گفته بود: مومیایى کردن اجساد 
در ایران ممنوع است و این کار تنها براى اتباع خارجه 
که در کشور فوت مى کنند و براى سالم ماندن جسد و 
جلوگیرى از فساد جسد در مسیر انتقال انجام مى شود.

بر اساس این گزارش، وقتى فردى خارجى در یک کشور 

به هر دلیلى فوت کند و خانواده اش درخواســت کنند 
متوفى به کشــورش بازگردد پزشکى قانونى یکسرى 
اقداماتى را در دستور کار خود دارد. ابتدا اینکه باید علت 
فوت متوفى را مشــخص کرده و بعد اقدام به مومیایى 
کردن جسد براى انتقال از ایران به کشور مقصد کند. 
بعد از اقدامات ادارى و فرآیند مومیایى شــدن توسط 
متخصصین پزشــکى قانونى گواهــى تأیید مومیایى 
شدن به سفارتخانه کشور مقصد در ایران ارسال شده تا 
به وسیله آن تمامى اقدامات ادارى در بخش هواپیمایى 

و گمرکى انتقال متوفى انجام شود.
جسد مومیایى شده با حضور بســتگان فرد یا نماینده 

قانونى آنها همراه با یک نماینده از سفارت کشور مقصد 
و نماینده گمرك در ســازمان پزشکى قانونى در جعبه 
هاى مخصوص (چوبى یا فلزى) بســته بندى و پلمب 
شده و وارد هواپیما مى شــود. البته اجساد را مى توان 
از راه زمینى هم انتقال داد که بیشــتر براى کشورهاى 

همسایه است.
البته ناگفته نماند که دیگر از پارچــه ها و مواد خاص 
دوران مصر باستان براى مومیایى کردن اجساد استفاده 
نمى شود. در برخى کشــورها از روش انجماد، استفاده 
از انواع مواد شیمیایى، فیکســاتور و روش هاى دیگر 
اســتفاده مى شــود اما در ایران این اقدام با استفاده از 

برخى مواد شــیمیایى خاص صورت مى گیرد. در ابتدا 
متخصصان مواد داخــل روده و معده جســد را خالى 
مى کنند و بعد با استفاده از دســتگاه مخصوص مواد 
شــیمیایى از طریق عروق به داخــل تمامى بافت ها 
هدایت مى شود. این اقدام موجب مى شود تا در مدتى 
که براى نقل و انتقال جسد تا کشور مقصد صرف مى 
شود جسد فاسد نشــده و ظاهر خود را تا لحظه تدفین 

از دست ندهد.
بعد از انجام مراحل مومیایى شــدن جسد در سردخانه 
پزشکى قانونى رفته تا تمامى مراحل قانونى آن انجام 

شود و بعد از این مراحل جسد منتقل مى شود.

سنت فراعنه هنوز هم کاربرد دارد

جسد چه کسانى در ایران 
مومیایى مى شود؟

آسیب شناس اجتماعى گفت: فقط قشر مرفه اى مى توانند 
کوکائین مصرف کنند که روزى ســه میلیون تومان پول 

براى آنها مبلغى نباشد.
مجید ابهرى در گفتگو با میزان، با اشــاره به تقلبى بودن 
کوکائین موجود در بازار ایران، اظهار داشــت: 80 درصد 
کوکائین موجود در کشور کامًال تقلبى بوده یا مخلوط شده 
با سایر مواد بوده و ناخالصى زیادى دارد. قیمت باالى این 

مواد باعث شده تا این نوع مخدر ناخالص و تقلبى باشد. 
وى با اعالم اینکه کوکائین فقط توسط اقشار خاص و نو 
کیسه در مهمانى هاى خاص مصرف مى شود، تأکید کرد: 
قیمت هر گرم کوکائین اصل در ایران 620 هزار تومان است 
و در هر بار مصرف حداقل 4 گرم مواد مصرف مى شود که 

هزینه آن باعث مى شود تا هر کسى به سمت آن نرود.
این آسیب شــناس اجتماعى در مورد روش هاى مصرف 
کوکائین گفت: بیشــترین روش مصرف این مخدر از راه 
بینى اســت. در این روش کوکائین به صورت خطى روى 
شیشه اى ریخته شده و با دالر از راه بینى استعمال مى شود. 

روش دیگر مالیدن مواد به لثه است تا زودتر در بدن جذب 
و اثرگذار باشد. 

ابهرى افزود: روش سوم مصرف این مواد به قلیانى است 
که فرد مواد را روى در بطرى آب معدنى ریخته و با آتش 

خاکستر سیگار مانند قلیان استفاده مى کند. 
وى در مورد آســیب هاى مصرف کوکائین اظهار داشت: 
مصرف زیاد این مواد مخدر باعث مى شــود که فرد دچار 
سکته مغزى شده و غشاى مغز متورم شود. افراد مصرف 
کننده این مواد دچار زیاده خواهى، فراموشى، شادى کاذب، 

خشم آنى و عصبانیت هاى شدید مى شوند. 
این آسیب شناسى اجتماعى با بیان اینکه کوکائین پودرى 
در ایران وجود ندارد، گفت: کوکائین موجود در کشور سنگى 

است که افراد با تیغ آنها را تراشــیده و به عنوان کوکائین 
پودرى مى فروشند. 

ابهرى در مورد تعداد مصرف کننده این مواد در ایران گفت: 
کوکائین در ایران همه گیر نیست و فقط در بخشى از قشر 
مرفه که به کمتر از صد هزار نفر مى رسند، مصرف مى شود. 
تنها کسانى مى توانند کوکائین مصرف کنند که روزى سه 

میلیون تومان براى آنها پولى نباشد. 
وى در پایان گفت: در حــال حاضر مواد مخدر جدید که با 
پایه هروئین تولید مى شود با نام هاى دراکوال،  نخ و برنز 
در حال اپیدمى شدن است. این مواد کراك ایرانى نام دارد 
که باید با کوکائین تولید شــود اما به جاى آن از هروئین 

استفاده مى شود.

«مد»ى 
به نام کافه رفتن!

  باشگاه خبرنگاران جوان | ایــن روزها و با نزدیک شــدن 
بــه روز 19 فروردین مــاه اگر نگاهى بــه ویترین طالفــروش ها و یا 
مغازه هاى سنگ هاى زینتى و قیمتى داشته باشــید، برگه اى با عنوان 
حکاکى دعاى شرف الشمس به روى انگشتر و یا عقیق گردنبند نظر شما 

را جلب مى کند.
برخى مى گویند نوشته شرف الشمس شامل پنج اسم اعظم خداوند است 
برخى دیگر به این باورند که شرف الشمس امضاى رمزى موال على (ع) 
است، برخى به ثبت نام موکل شمس را قبول دارند برخى مى گویند دعاى 
شرف الشمس روى انگشتر حضرت ســلیمان (ع)همراه با عبارت «الا... 
اال ا... الملک الحق المبین ویا الملک هللا» حک شده بوده ولیکن عظمت 

شرف الشمس و آداب نوشتارى باطنى آن باالتر از همه اینهاست وحک 
کردن یا نوشتن آن کار هر کسى که واقف به علوم غریبه نیست نمى باشد، 
در سال یک بار شرایط مهیا مى شود تا موکلین خورشید به زمین بیایند و 
خورشید در بهترین موقعیت خود در کل کهکشان ها قرار گیرد تا خورشید 
در آن زمان نسبت به سایر کواکب روى زمین قدرت بیشترى داشته باشد.

معموًال روى سنگ شرف الشمس کلمات ا...، جمیل، رحمان، مؤمن و نور 
با خطوط مخصوصى که براى این کار تعریف شده حکاکى مى شود. البته 
گاهى حکاکان شرف الشمس به جاى نوشته، از نقوشى استفاده مى کنند که 
معرف همین کلمات هستند ودر واقع حروفى هستند که از تورات،   انجیل 
و قرآن گرفته شده اند. گاهى هم به جاى این نقش ها و کلمات پنج حرف 

اول آنها یعنى الف، جیم، ر، میم و نون نوشته مى شود. 
اما شرف الشمس باید در ساعات مشخصى از روز نوزدهم برج حمل نوشته 
شود و به نام کسى باشد که قرار اســت از آن دائمًا استفاده کند. به همین 
دلیل است که بین شرف الشمس هایى که در بازار فروخته مى شوند نمونه 
غیر اصل زیاد اســت. چون اطالعى از زمان حکاکى آنها، جنس سنگ و 
نویسنده خطوط آن در دست نیست و مهمتر از همه، سنگ به نام استفاده 
کننده آن حکاکى نشده است. سنگ هاى شرف الشمس در صورت نیاز، 
در سال هاى بعد درســت در روز 19فروردین ماه بازنویسى مى شوند اما 
خیلى ها معتقدند اگر سنگ به درستى حکاکى شده باشد نیازى به بازنویسى 

ندارد.

درباره 
«شرف الشمس» 

چه مى دانید؟ 

نتایج سرشمارى 95 نشان مى دهد، استان تهران بیشترین 
جمعیت و ایالم کمترین جمعیت را درمیان استان هاى کشور 
دارد. استان تهران 16/6 درصد جمعیت کشور را در خود جا 
داده و استان ایالم با کمتر از یک درصد جمعیت کشور – 0/73 
درصد- کمترین جمعیت را در میان اســتان هاى کشور به 
خود تخصیص داده است. استان هاى اصفهان و خراسان 
رضوى سهم دوم و سوم را به لحاظ بیشترین جمعیت به خود 
اختصاص داده اند. استان هاى خراسان جنوبى، کهگیلویه و 
بویراحمد و سمنان عالوه بر ایالم هر کدام به تنهایى کمتر از 

یک درصد از جمعیت کشور را در خود جاى داده اند.
 تراکم جمعیت هم در ســال 1395در ایران 49/1 نفر است 

(49/1 نفر در هر کیلومترمربع زندگى مى کنند). 
استان هاى تهران با 969/2 نفر و سمنان با 7/2 نفر در هر 
کیلومتر مربع به ترتیب بیشترین و کمترین تراکم جمعیت را در 
میان استان هاى کشور به خود تخصیص داده اند. استان هاى
گیالن با 180/2 نفر، مازندران با 137/7نفر و قم با 113/1نفر 
در هر کیلومترمربــع، در مرتبه هاى بعــدى به لحاظ باال 
بودن تراکم جمعیت قــرار دارند. همچنین اســتان هاى

یزد با 8/8  نفر و خراســان جنوبى با 8/1 نفر در هر کیلومتر 
مربع در رده هاى انتهایى جدول تراکم جمعیت استان ها قرار 
گرفته اند. میلیون و 267هزار و 637نفر و مساحت آن 13هزار 

و 689کیلومتر مربع مى باشد.

اصفهان، دومین
 استان پرجمعیت است

  مصرف کوکائین، تفریح قشر مرفه جامعه!  مصرف کوکائین، تفریح قشر مرفه جامعه!
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آزاد سازى در 
منطقه 2 شهردارى کاشان

سرپرست شهردارى منطقه 2 کاشان گفت: در نوروز 
امســال با اعتبارى بالغ بر 14 میلیارد ریال اعتبار سه 

آزاد سازى در منطقه 2 صورت گرفت.
ابوذر میرزا بیگى بابیان اینکه در نوروز امسال با هدف 
گره گشایى بار ترافیکى ســه آزاد سازى در منطقه 2 
شهردارى کاشان صورت گرفته است، بیان کرد: این 
آزاد ســازى ها 522متر مربع عرصه و 360متر مربع 

ساختمان بوده است.
وى با بیان اینکه یکى از آزادسازى ها ابتداى خیابان 
خاندایى و میدان شــورا انجام گرفته است، تصریح 
کرد: 222متر مربع عرصه و 60مترمربع ســاختمان 
بوده که براى این ملک مبلغ چهارمیلیارد ریال هزینه 

شده است.

ارتقاى منطقه شکارممنوع 
یخاب به پناهگاه حیات وحش 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: 
با افزایش شاخص هاى زیستى، منطقه شکار ممنوع 

«یخاب» به پناهگاه حیات وحش ارتقا یافت.
مرتضى جمشــیدیان با اشــاره بــه اهمیت مناطق 
چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست اظهار داشت: 
براســاس ماده 3 قانون حفاظت و بهسازى محیط 
زیست عرصه هاى طبیعى با عنوان پارك هاى ملى، 
آثار طبیعى ملــى، پناهگاه حیات وحــش و منطقه 
حفاظت شده، زیرنظر سازمان حفاظت محیط زیست 

کشور قرار مى گیرند.

انجام 10 هزار و 821 مأموریت 
اورژانس در نوروز

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى اصفهان گفت: ده 
هزار و 821 مأموریت اورژانسى در ایام نوروز در استان 

اصفهان صورت گرفته است.
غفور راستین اظهار داشت: تعداد کل مأموریت هاى 
شهرى اورژانس اصفهان در ایام نوروز بالغ بر 9 هزار 
و 150 مورد و کل مأموریت هاى جاده اى هزار و 671 

مورد بود.
وى بیان داشت: تعداد کل مأموریت هاى غیر تصادفى 
بالغ بر هفت هزار و 600 مورد اســت که از این تعداد 
چهار هزار و 922 مورد منجر به بســترى و یکهزار و 

279 مورد سرپایى معالجه شدند.

احداث 
پانزدهمین بازار روز کوثر 

مدیرعامل ســازمان میادین و ســاماندهى مشاغل 
شــهرى شــهردارى اصفهان گفت: در سال جارى 
پانزدهمین بــازار روز کوثر در منطقه 6 شــهردارى 

اصفهان احداث مى شود.
اصغرکشاورزراد اظهار داشت: در سال جارى کلنگ 
عملیات اجرایى پانزدهمین بازار روز کوثر در شهرك 

شهید کشورى زده مى شود.
وى افزود: این بازار روز کوثر در زمینى به مساحت پنج 

هزار مترمربع احداث مى شود.

تکمیل پروژه هاى ناتمام به 
شرط تأمین منابع مالى

شــهردار دولت آباد  با بیان اینکه اولویت شهردارى 
تکمیل پــروژه هــاى نیمه تمــام اســت، گفت: 
تکمیــل پروژه هــاى نیمه تمام شــهردارى دولت 
آباد در صــورت تأمیــن منابع مالى انجــام خواهد

 شد.
رضا اخوان عنوان کرد: دولت آباد از نظر زیرســاخت 
مشکالتى دارد که یکى از مشکالت عدم ساماندهى 
منطقه صنعتى دولت آباد است، همچنین با توجه به 
نزدیکى به کالنشهر اصفهان؛ بسیارى از کارگاه هاى 
کوچک اصفهان به منطقه صنعتى دولت آباد منتقل و 
این منطقه به انبارى براى شهر اصفهان تبدیل شده 
است که شهردارى متولى بخشــى از این امور است 
و براى حل این مشــکالت، به همــکارى مدیریت 

شهرستان نیاز داریم.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه اي استان اصفهان از آغاز ثبت 
نام هجدهمین مسابقات ملى مهارت خبر داد و گفت: زمان 

ثبت نام این مسابقات تا 23 تیر ماه ادامه دارد.
ابوطالب جاللی اظهارداشت: ارتقاى فرهنگ مهارت آموزي 
در میان جوانان، معرفی آموزش هاي مهارتى و اهمیت نقش 
آن در توسعه اقتصاد به عموم مردم و جلب نظر مسئوالن، 
بنگاه هاي اقتصادي و صنایع و صنوف براى مشــارکت 
هرچه بیشتر در اجراى مسابقات ملی مهارت از جمله اهداف 

برگزارى این مسابقات است.
وى افزود: عالقه مندان به شرکت در هجدهمین مسابقات 
ملى مهارت می توانند تا 23 تیر ماه ســال جاري نسبت به 

ثبت نام خود به صورت الکترونیکى و از طریق سایت دفتر 
مسابقات ملى مهارت به آدرسskill.irantvto.ir  اقدام 
کنند و پس از ثبت نام، مدارك الزم را براي تأیید به یکی از  
مراکز آموزش فنی و حرفه اي شهرستان خود تحویل دهند.

وى اضافه کرد: جوانان ماهر شــامل کارآموزان و آموزش 
دیدگان مراکز آموزش فنى وحرفه اى، هنرجویان آموزش و 
پرورش در رشته هاى کار و دانش، فنى و حرفه اى و نظرى، 
دانشجویان آموزشکده هاى فنى و حرفه اى و آموزش عالى 
و همچنین کارگران واحدهاى صنعتى و صنفى مى توانند با 
رعایت شرایط سنی ذکر شده در این دوره از مسابقات ملى 

مهارت شرکت کنند.

قطار گردشگرى روسى- ایرانى حامل 47 مسافر و 27 
خدمه بامداد چهارشــنبه(دیروز) وارد ایستگاه راه آهن 

اصفهان شد.
این قطار هفتمین قطار گردشگرى خارجى است که از 
آغاز به کار دولت تدبیر و امید و پس از اجرایى شدن برجام 

به اصفهان وارد شده است. 
قطار گردشگرى روســى- ایرانى وابســته به شرکت 
عقاب طالیى است که با همکارى شرکت پاسارگاد تور، 
گردشگرانى از قاره هاى آمریکا، اروپا و آسیا را در قالب 
تور گردشــگرى «جواهرات ایران- جاده ابریشم» به 
منظور دیدن آثار تاریخى و فرهنگى ایران به کشورمان 

آورده است. 
قطار یاد شــده با سه ســالن مســافرى نور، یک سالن 
رستوران، شش سالن مســافرى روسى مجهز به حمام 
و یک واگن مولد برق، حرکت خود را از چهارم فروردین 

امسال از مسکو پایتخت روسیه آغاز کرد.
براساس برنامه ریزى انجام شده قطار گردشگرى روسى- 
ایرانى پس از بازدید از آثار تاریخى و فرهنگى شهرهاى 
مشــهد، کرمان و یزد صبح دیروز وارد اصفهان شــد تا 
مسافران آن با اقامت یک روزه از جاذبه هاى تاریخى و 
فرهنگى این شهر دیدن کنند. این قطار قرار است امروز 

شهر تاریخى اصفهان را به مقصد شیراز ترك کند.

ثبت نام هجدهمین 
مسابقات ملی مهارت آغاز شد

عقاب طالیى روس ها هم 
وارد اصفهان شد

فهرســت 228 پژوهشــگر ایرانــى کــه در جمــع 
پژوهشــگران یک درصــد برتــر دنیا قــرار گرفتند 
نشــان مى دهد محققان دانشــگاه تهران و محققان 
رشــته مهندسى بیشــترین ســهم را در این فهرست 

دارند.
به گــزارش مهــر، پایگاه اســتنادى «طالیــه داران 
علــم تامســون رویتــرز» بــه ارائــه فهرســتى از 
دانشــمندان برتر دنیا مــى پردازد که هــر دو ماه یک 
بــار براســاس آخریــن تحــوالت در شــبکه علم 
بین الملل روزآمد مى شــود. مرجعیــت علمى مبناى 
گزینش دانشــمندان برتر در پایگاه طالیه داران علم 

است.
بر اســاس اطالعات استخراج شــده، در مجموع 228 
ایرانى طالیه داران علم هســتند که از این تعداد 139 
دانشــمند برتر کشور متعلق به دانشــگاه هاى وابسته 
به وزارت علوم هســتند و دانشــگاه هاى صنعتى هم 
40 نفر از نخبگان علمى کشــور را پــرورش داده اند 
و ســهم دانشــگاه هاى علوم پزشــکى 37 نفر است. 
پژوهشــگاه ها و مراکز تحقیقاتى کشــور نیز سه نفر 
از دانشــمندان برتر بین المللى را به خــود اختصاص 
داده اند. سهم دانشگاه آزاد اسالمى در این فهرست 9 نفر 

است.
دانشــگاه تهران بــا 36 نفــر داراى بیشــترین تعداد 
دانشــمند برتر در بین دانشــگاه هاى کشــور است. 
دانشــگاه هــاى تربیت مــدرس و صنعتى شــریف 
بــه ترتیــب بــا 18 و 16 نفــر در رتبه هــاى بعدى
 قرار دارند. دانشــگاه صنعتى اصفهان با 9دانشــمند 
در رتبــه بعدى دانشــمندان برتــر بین المللــى قرار 
دارد. در میان دانشــگاه هاى کشــور، دانشــگاه هاى 
اصفهان،کاشــان و علوم پزشــکى اصفهان هر کدام 
با چهار نفر در رده بعدى دانشــمندان برتر بین المللى
22 نفــر از ایــن  ر مجمــوع هــم  نــد. د ر ا  د
ســتان  ه هــاى مختلــف ا نشــگا ا لیســت در د
اصفهــان بــه کار تحقیــق و پژوهــش مشــغول

هستند. 

دانشجوى کارشناسى ارشد رشــته مهندسى کامپیوتر 
دانشگاه آزاد واحد نجف آباد در شــانزدهمین مسابقات 
ربوکاپ در بخش روبات هاى نمایشى، روباتى را معرفى 
کرده که براى درمان کودکان اوتیســمى طراحى شده 

است.
مهران غره الحمید که این روبات را طراحى کرده است، 
در مورد آن گفت: این روبات مى تواند در سنین کودکى 
یکسرى نیازها و کارهاى شخصى اولیه را به افراد اوتیسم 
بیاموزد. زیرا معموًال افراد اوتیســمى در سنین باال هنوز 
قادر به انجام کارهاى شخصى و برطرف کردن نیازهاى 

اولیه خود نیستند.
وى افزود: معموًال روبات هاى مخصوص افراد اوتیسم در 

مراکز توانبخشى وجود دارند و به دلیل قیمت باالى این 
روبات ها، به صورت شــخصى از آنها استفاده نمى شود. 
اما روباتى که ما طراحى کرده ایم، در حدود 2/5 میلیون 
تومان قیمــت دارد و در نتیجه خریــد آن براى مصرف 
شخصى افراد اوتیسم امکانپذیر است. این در حالى است 
که نمونه خارجى این روبات حدود 15 تا 16 میلیون تومان 

قیمت دارند.
غره الحمید در مــورد قابلیت هاى ایــن روبات تعاملى 
گفت: ایــن روبات مى تواند صحبت کنــد و به کودکان 
اوتیســمى فرمان بدهد که مثًال دســت چپ یا راست 
یا گردن و پایشــان را به جهت هــاى مختلف حرکت

 دهند.

بسیارى از درختان شهرى دچار پوسیدگى هایى هستند 
که هر لحظه خطر سقوط آنها احساس مى شود و باید این 

درختان هرچه سریع تر قطع شوند.
احمد سلیمانى پور مدیر عامل سازمان پارك ها و فضاى 
سبز شهردارى اصفهان گفت: رطوبت باران، روزنه هاي 
برگ درختان را باز می کند و تبادل گازها به آسانی صورت 
می گیرد و تحقیقات نشان می دهد آلودگی هوا حساسیت 
درختان را نسبت به بیماري افزایش می دهد و درختان را 

آسیب پذیر می کند.
وى گفت: وضعیت شهر اصفهان بحرانى است به طورى 
که از سال 76 تاکنون متأسفانه اصفهان رو به خشکسالى 
رفته و هر سال تأثیرات خشکسالى را بیشتر روى درختان 

مى بینیم.
مدیر عامل ســازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري 
اصفهان با بیان اینکه میزان بارندگى ســال 94 در شهر 
اصفهان در حــدود 120 لیتر بوده که بــه 70 تا 80 لیتر 
کاهش یافته است، ادامه داد: ســال 95 میزان بارندگى 
40 درصد کمتر از سال گذشته بود و این پیش بینى انجام 

شده که سال 96 شرایط بارندگى بدتر خواهد شد.
وى اظهار داشت: متأســفانه بافت خاك و حاصلخیزى 
آن به شرایطى رسیده که به دلیل کم آبى و آبیارى هاى 

سطحى، الیه هاى سختى پیدا کرده و خاك با الیه هاى 
سخت از نفوذ آب به عمق ریشه جلوگیرى مى کند و این 

مسئله باعث تشدید پوسیدگى هاى درختان مى شود.
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان همچنین درباره اســتفاده از آب هاى نامتعارف 
گفت: استفاده از پساب هاى تصفیه شده به صورت کامل، 
به عنوان یک منبع آب پایدار مــى تواند در محافظت و 

توسعه فضاى سبز موجود در شهر اصفهان مؤثر باشد. 
سلیمانى پور ادامه داد: در این راستا احداث تصفیه خانه در 

شمال و جنوب اصفهان در دستور کار قرار گرفته است.

آمار عجیبى که نتیجه یک نظرسنجى از شهروندان اصفهانى نشان داده است

طالیه دارى دانشمندان اصفهانى در میان 228 پژوهشگر برگزیده ایران

این22 نفر
نام دانشمند ردیف

دانشگاهحوزه موضوعىیک درصد برتر

دانشگاه  کاشان ریاضیات دکتر علیرضا اشرفى 1

دانشگاه کاشان ریاضیاتدکتر عباس سعادتمندى 2

دانشگاه کاشان علوم مواد و شیمىدکتر مسعود صلواتى نیاسرى 3

دانشگاه اصفهان شیمىدکتر شهرام تنگستانى نژاد 4

دانشگاه اصفهان شیمىدکتر ایرج محمدپور بلترك5

دانشگاه اصفهان شیمىدکتر مجید مقدم 6

علوم انسانى دکتر محسن گل پرور 7
دانشگاه آزاد اسالمى 

واحد اصفهان (خوراسگان)

دانشگاه علوم پزشکى اصفهان علوم کشاورزى دکتر لیال آزادبخت 8

دانشگاه علوم پزشکى اصفهان علوم کشاورزى دکتر احمد اسماعیل زاده 9

دانشگاه صنعتى اصفهان شیمىدکتر فاطمه داور 10

دانشگاه صنعتى اصفهان علوم مواد دکتر عباس نجفى زاده 11

دانشگاه صنعتى اصفهان مهندسى دکتر سید غالمرضا اعتماد 12

دانشگاه صنعتى اصفهان علوم مواد دکتر محمدحسین فتحى 13

دانشگاه علوم پزشکى اصفهان پزشکى و علوم اجتماعى رؤیا کلیشادى 14

دانشگاه صنعتى اصفهان شیمىدکتر شادپور ملک پور 15

دانشگاه صنعتى اصفهان علوم مواد دکتر محمدحسین عنایتى 16

دانشگاه علوم پزشکى اصفهان فارماکولوژى و سم شناسى دکتر ژاله ورشوساز 17

دانشگاه اصفهان شیمىدکتر ولى  ا... میرخانى 18
دانشگاه صنعتى اصفهان شیمىدکتر عبدالرضا حاجى پور 19
دانشگاه صنعتى اصفهان علوم مواد دکتر محمدرضا طرقى نژاد 20
دانشگاه صنعتى اصفهان شیمىدکتر على اصغر انصافى 21

دانشگاه کاشان علوم کشاورزى و مهندسىدکتر مهران رضایى 22

 حال ناخوش برخى درختان شهراصفهان

ابتکار دانشجوى دانشگاه نجف آباد 
به کمک کودکان اوتیسمى مى آید

جانشــین رئیس ســتاد هماهنگى خدمات سفر شهر 
اصفهان گفت: در نظرســنجى از گردشــگران داخلى 
مشخص شد تهران و خوزســتان بیشترین حضور را در 
اصفهان در بین دیگر استان هاى کشــور داشته اند، در 
حالى که پیش از این آذرى زبان ها و استان هاى شمالى 

مسافران بیشترى داشته اند.
به گزارش فارس، احمدرضا مصور پیش از ظهر دیروز 
در نشســت خبرى «میزبانى متفاوت اصفهان در نوروز 
96» اظهار کرد: در ایام نوروز بــه دنبال این بودیم که 
آرامش شهروندان در کنار آسایش مسافران حفظ شود 
که گزارش هاى کمیته هاى مختلف ستاد نوروزى مؤید 

این موضوع است.
وى بــا بیان این که نوروز امســال اصفهان توانســت 
میزبانى متفاوتى داشــته باشد، افزود: ســتاد نوروز 26 
اسفند آغاز به کار کرده و 16 فروردین پایان پیدا مى کند؛ 
در این مدت یــک میلیون و 150 هزار نفر اســکان در 
شهر اصفهان ثبت شد البته قطعًا آمار ورودى ها به شهر 

اصفهان بیش از این است.
جانشــین رئیس ســتاد هماهنگى خدمات سفر شهر 
اصفهان ادامه داد: در هفته اول افزایش ورود محسوس 
بود اما در هفته دوم شاهد افت ورود مسافران بودیم که 
این آمار در کل کشور کاهش داشــت. به تفریح مردم 

بدهکار هستیم.
مصور تصریح کرد: آمار بازدید از جاذبه هاى گردشگرى 
شهردارى اصفهان به یک میلیون و253 هزارنفر رسید 
در حالى که سال گذشته یک میلیون نفر بود که افزایش 
25 درصدى را نشــان مى دهد؛ نکته قابل توجه دیگر 
میانگین حضور مســافران بود که از 2,5 روز به 4 روز 

افزایش پیدا کرد.
وى با بیان اینکه آمار اعالم شده بر اساس فروش بلیت 
اســت، عنوان کرد: در ناژوان حدود 400 هزار نفر و از 
مجموعه صفه 163 هزار نفر بازدید کردند؛ همچنین یک 
هزار و 270 برنامه در نوروز امســال برگزار شد، این در 
حالى است که شاید در طول سال کل برنامه هاى برگزار 

شده به 500 عدد نرسد.
مصــور افــزود: در نظرســنجى اول 80 کــه از نفر از 
شهروندان صورت گرفت، 39 درصد حضور گردشگران 
را مؤثر در اشتغال مى دانسته، 60 درصد از شهروندان فکر 
مى کنند ترافیک را زیاد مى کند و 49 درصد فکر مى کنند 

حضور گردشگران قیمت ها را افزایش مى دهد.
وى توضیح داد: این آمار قابل تأمل بوده و باید در بحث 
فرهنگ ســازى لحاظ شود چرا که بیشــتر مردم هنوز 

به تأثیر حضور گردشگران در شــهر پى نبرده اند و اکثر 
آنهاحضور مســافر را باعث به وجود آمدن مشــکالتى 

همچون ترافیک مى دانند.
جانشــین رئیس ســتاد هماهنگى خدمات سفر شهر 
اصفهان اضافه کرد: در نظرســنجى دوم در یک جامعه 
آمارى 1900 نفرى از گردشگران داخلى مشخص شد 
تهران و خوزســتان بیشــترین حضور را در بین دیگر 
استان هاى کشور داشــته اند، در حالى که پیش از این 

آذرى زبان ها و استان هاى شــمالى مسافران بیشترى 
داشته اند.

مصور ادامه داد: در این نظرسنجى مشخص شد ساعت 
ورود مســافران اغلب بین 5 تا 8 عصر بوده؛ همچنین 
متوجه شدیم باالى نیمى از گردشگران بیش از یک بار 
به اصفهان سفر کرده اند که نشانه خوبى است از آنجا که 

نشان از رضایت مسافران از سفرهاى قبلى دارد.
وى خاطر نشــان کرد: در آمارگیرى ها مشــخص شد 

مقصد نهایــى 41 درصد از مســافران اصفهان بوده و 
85 درصد از گردشگران در شهر اصفهان هیچ مشکلى 
نداشــتند و 15 درصد دیگر پارکینگ، ترافیک و عدم 
اطالع رسانى را از مشــکالت حضورشان در اصفهان 
بیــان کرده اند که در مجمــوع آمار رضایت بخشــى

 است.
جانشــین رئیس ســتاد هماهنگى خدمات سفر شهر 
اصفهان به نظرســنجى سوم اشــاره و عنوان کرد: از 
100 گردشــگرخارجى ســؤاالتى مطرح و مشخص 
شــد 52,5 درصد از آنها با اتوبوس به اصفهان ســفر 
کردنــد و 19 درصد بــا هواپیما، توریســت ها در این 
نظرسنجى باال بودن قیمت ها و شلوغى صف بازدیدها 
را به عنوان مشکالتشــان در ســفر به اصفهان بیان 

کردند.
جانشــین رئیس ســتاد هماهنگى خدمات سفر شهر 
اصفهان در پاسخ به ســؤالى پیرامون امحاى زباله هاى 
ویژه گفت: روزانه 18 تن زباله پزشــکى عفونى داریم 
که در حال حاضر دفن مى شود و طبق قانون متولى آن 
علوم پزشکى است و شهردارى هم کمک مى کند؛ یک 
دستگاه زباله سوز پزشــکى با آخرین فناورى روز دنیا تا 

پایان سال خریدارى مى شود.
وى اضافــه کرد: در زمینــه زباله هاى تــر، به صورت 
میانگین روزانــه 850 تن زباله جمع آورى مى شــود؛ 
این میــزان در دو روز در طى تعطیــالت به 1700 تن 
و 1900 تن رســید و مى رفت که نگران کننده شــود 
چرا که براى جداســازى آنهــا کارخانه هایى داریم که 
محدودیت دارند اما خوشــبختانه این موضوع مدیریت 

شد.
مصور خاطر نشان کرد: اسکان مسافران یک ضرورت 
براى ما بوده و حتى شبى که بارندگى زیاد بود 150 خانوار 
در سالن آتش نشانى اسکان داده شدند، دو ساعت بسته 
شدن باغ فدك مورد اعتراض بســیارى قرار گرفت و 
مجبور شــدیم در شــرایط بد جوى هم در آنجا اسکان 

دهیم.

ما گردشگر نوروزى نمى خواهیم!
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درآمد گمرك اصفهان 
 66درصد افزایش یافت

مدیرکل گمرك اســتان اصفهان گفت: در راستاى 
اجراى برنامه اقتصاد مقاومتى، درآمد گمرکات استان 

در سال گذشته 66 درصد افزایش یافت.
اسدا... احمدى ونهرى افزود: گمرکات استان در سال 
گذشته بالغ بر هزار و 960 میلیارد ریال درآمد، کسب 

و به خزانه واریز کرد.
وى تأکید کرد: این مقدار وصول درآمد، اولین بار در 

گمرك اصفهان ثبت شد.
وى اضافه کرد: هزار و 134 میلیارد ریال درآمد کسب 
شده مربوط به حقوق ورودى و سایر خدمات مربوط 

به گمرك بوده است.
وى مهمترین دالیل این افزایش را راه اندازى سامانه 
جامع امور گمرکى، سامانه شناسه ارزش گذارى کاال 

و پنجره تجارت فرامرزى برشمرد.
مدیرکل گمرك اصفهان گفــت:87 هزار و 700 ُتن 
کاال به ارزش 338 میلیون و 153 هزار دالر در سال 
گذشته به گمرك اصفهان وارد شد که در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل از آن، از نظر وزن 3 درصد و از 

لحاظ ارزش 2 درصد افزایش یافته است.

دوربین هاى ثبت تخلف
دو منظوره مى شوند

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
دوربین هاى ثبت تخلف ســرعت به دوربین هاى 

آماربردار مکانیزه نیز مجهز مى شوند.
همایون یــزدان پناه اظهــار داشــت: از این پس

 دوربین هاى ثبت تخلف، آمار عبور و مرور خودروها 
را نیز ثبت مى کند.

وى  با اشاره به اینکه 40 دوربین ثبت تخلف عبور از 
چراغ قرمز نیز در سطح تقاطع هاى شهر نصب شد، 
گفت: اکنون نیز 40 دوربین ثبت تخلف عبور از چراغ 

قرمز دیگر در تقاطع هاى شهر در حال نصب است.

 «از میدان تا میدان»
در عصارخانه شاهى

نمایشــگاه «از میدان تا میدان» تــا 30 فروردین 
مــاه در مــوزه عصارخانه شــاهى مــورد بازدید 

عالقه مندان قرار مى گیرد.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفریحى 
شــهردارى اصفهان، ایــن نمایشــگاه برگرفته از 
برپایى یک گردهمایى عکاســى جهانــى با عنوان 
«فتوواك»که هر ساله در دنیا برگزار مى شود، برنامه 

ریزى شده است.
 نمایشگاه «از میدان تا میدان» با محوریت عکاسى از 
میدان امام على(ع) تا میدان امام(ره) توسط عکاسان 
شهر تا 30 فروردین ماه 96 در محل موزه عصارخانه 

شاهى برپا خواهد بود.
عالقه مندان براى بازدید آثار این نمایشگاه مى توانند 
همه روزه به غیر از جمعه ها از ساعت 9 تا 18 به محل 
عصارخانه شاهى واقع در میدان نقش جهان، جنب 
ورودى بازار قیصریه، بازار قنادها، پاسا ژ طالى امین 

مراجعه کنند.

ثبت 2 رکورد جدید 
در تولید فوالد مبارکه

مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا از ثبت رکورد روزانه 
تولید آهن اســفنجى در مجتمع فوالد سبا خبر داد و 
گفت: کارکنان واحد مگامدول شهید شهبازى مجتمع 
فوالد سبا با تولید چهار هزار و 44 تن آهن اسفنجى به 

رکورد جدیدى دست یافتند.
محمود محمدى فشارکى با اشاره به رکورد قبلى این 
واحد که به میزان چهار هزار و 34تن محقق شده بود، 
این موفقیت ها را حاصل کار تیمى منســجم، بهبود 
مستمر، رفع مشکالت اساسى خط تولید و اقدامات 
انجام شده در واحد انباشت و برداشت دانست و اظهار 
امیدوارى کرد با تالش مضاعــف کارکنان همواره 

شاهد تکرار رکوردهایى از این دست باشیم.
همچنین مدیر ناحیه فوالدسازى و ریخته گرى مداوم 
گفت:کارکنان ناحیه فوالدسازى و ریخته گرى مداوم 
فوالد مبارکه گام اول در سال 96 را با رکوردشکنى 

برداشتند.

خبر

رئیس پیش بینى هواشناسى استان اصفهان از ورود جریان 
هوایى نه چندان قوى از اواخر روز پنج شنبه(امروز) از سمت 

غرب به استان اصفهان خبر داد.
حسن خدابخش در خصوص پیش بینى وضعیت آب  و هواى 
استان اصفهان اظهار داشت: وضعیت آب  و هوایى استان 

تا آخر هفته پایدار است و تغییر محسوسى نخواهد داشت.
وى افزود: این وضعیت پایدار جوى با نزدیک شدن به پایان 
هفته  و ورود جریان هوایى جدید به استان تغییر خواهد کرد.

رئیس مرکز پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
تصریح کرد: این جریان هوایى نه چندان قوى از اواخر روز 

پنج شنبه(امروز) از سمت غرب وارد استان خواهد شد.

وى تأکید کرد: براى روز جمعه در آخرهفته، وضعیتى ناپایدار 
همراه با وزش باد و بارش هــاى معمول بهارى پیش بینى 
مى شود که قسمت هاى غربى استان اصفهان سهم بیشترى 
از این بارندگى ها خواهند داشــت.خدابخش در خصوص 
وزش بادهاى بهارى دراصفهان گفت: امکان وزش بادهاى 
نسبتاً شدید در سمت  شمال شرقى و شرق استان وجود دارد.

رئیس مرکز پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
درخصوص پیش بینى هاى قبلى کاهش دما در استان یادآور 
شد: به صورت محسوسى شــاهد این کاهش دما تا صبح 
پنج شنبه در استان خواهیم بود اما با نزدیک شدن به ظهر 

پنج شنبه دماى هوا رو به افزایش خواهد رفت.

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
استان اصفهان با اشاره به اقامت دو میلیون و 800 هزار 
نفر در اصفهان، گفت: همه تالش ها در کشــور بر این 
است که گردشگران در نوروز به سمت استان هاى کمتر 

برخوردار سوق داده شوند.
فریدون اللهیارى در گفتگو با ایســنا اظهار داشت: ورود 
گردشگر نوروزى در سال جدید به اصفهان نسبت به سال 

گذشته از رشد 20 درصدى برخوردار بوده است.
وى با بیان اینکه در واقع پیک ســفر نــوروزى موجب 
مى شود که یک مدیریت بحران در شهرهاى گردشگرى 
ایجاد شود، افزود: شهرى مثل اصفهان که 20 هزار تخت 

براى اقامت دارد در نوروز با حدود 330 هزار نفر شــب 
اقامت رو به رو می شود که این یک بحران اقامتى است 
و باید مدیریت شود، بنابراین از اسکان سراهاى دیگر نیز 

کمک گرفته مى شود.
اللهیارى با اشاره به اینکه گردشگرى نوروزى در شهرى 
مثل اصفهان هر ساله رشــد خواهد داشت، گفت: همه 
تالش در کشور بر این است که گردشگران در نوروز به 
سمت استان هاى کمتر برخوردار ســوق داده شوند،  در 
اصفهان نیز تالش شــده که مقاصد جدید گردشگرى 
معرفى شــود، البته توفیق چندانى در این زمینه کسب

نشد.

تالش براي سوق گردشگران 
به استان هاى کمتر برخوردار

ورود جریان هوایى جدید 
از امروز

معاون نخست وزیر مجارستان با تأکید بر اینکه مسئوالن 
ما هر گونه قرارداد براى تحکیــم روابط با ایران را امضا 
مى کنند، گفت: قراردادهایى بیــن بانک هاى مطرح و 

بزرگ هر دو کشور منعقد خواهد شد.
به گزارش مهر، «ژولت شمین» شامگاه سه شنبه در سفر 
به شهر اصفهان و در دیدار با استاندار اصفهان با اشاره به 
اینکه در حال حاضر کشور مجارستان آمادگى هر گونه 
همکارى با کشور ایران در عرصه هاى فرهنگى، سیاسى، 
اقتصادى و .. را دارد، اظهار داشــت: مــا در نظر داریم با 
توســعه ارتباطات خود با ایران زمینه ساز افزایش روابط 

ایران و اتحادیه اروپا باشیم.
وى همچنین به افزایش همکارى ایران و مجارســتان 
در حوزه انرژى هسته اى اشاره کرد و بیان داشت: در این 
راستا هفته آینده قراردادى بین مسئوالن بلند پایه ایران 

و مجارستان منعقد خواهد شد.
معاون نخست وزیر مجارستان در ادامه با اشاره به اینکه 
توسعه روابط بانک هاى ایران و مجارستان نیز در دستور 
کار است، اضافه کرد: در این زمینه نیز در آینده اى نزدیک 
قراردادهایى بین بانک هاى مطرح و بزرگ هر دو کشور 

منعقد خواهد شد.
وى با بیان اینکه در حال حاضر نیــز قرارداد تولید 600 
دســتگاه اتوبوس با حمایت مالى بانک مجارســتانى با 
ارزش 85 میلیون یورو بین کشــور ایران و مجارستان 
منعقد شده اســت، تصریح کرد: همچنین قرار است در 
هفته آینده در نشستى مشترك با رئیس جمهور و رئیس 
مجلس شوراى اسالمى ایران برنامه هاى کارى دیگرى 

را نیز بررسى کرده و به مرحله اجرا برسانیم.
شمین در ادامه با اشاره به انعقاد قرار داد خواهر خواندگى 
اصفهان با یکى از شهرهاى مجارستان که توسط استاندار 
اصفهان پیشنهاد شد نیز ابراز داشت: این پیشنهاد با توجه 
به پیشینه تاریخى و جایگاهى که اصفهان در جهان دارد 
براى ما حکم دستورالعمل را دارد و در این زمینه ما شهر 

«دبرسن» که پیشینه تاریخى مشابه اصفهان را دارد در 
پیشنهاد مى کنیم.

وى در ادامه به جایگاه فرهنگى ایران اشاره کرد و گفت: 
در این راستا باید یادآور شوم که فرهنگ، سفیر هر کشور 
است و از این رو همه مسئوالن مجارستان براى مسئوالن 
کشور ایران و به ویژه رئیس جمهور وقت ارزش زیادى 
قائل هستند و توسعه ارتباطات ایران با کشورهاى خارجى 

در این دوره را مى توان گامى مؤثر در راســتاى ارتقاى 
جایگاه این کشور تلقى کرد.

معاون نخست وزیر مجارستان با تأکید بر اینکه مسئوالن 
مجارستان هر گونه قرارداد براى تحکیم روابط ایران و 
مجارستان را امضا مى کنند، ابراز داشت: در این راستا باید 
یاد آور شوم که مسئوالن مجارستان مشتاق سفر رئیس 

جمهور ایران به مجارستان هستند.

وى در ادامه گفت: قبیله اى به نام «یاس ها» از کشــور 
ایران و از شهر یزد به مجارســتان کوچ کرده و در حال 
حاضر نیز در این کشــور حرف هاى زیادى براى گفتن 
دارند،و رئیس بزرگ ترین بانک مجارستان از قوم یاس ها 

و ایرانى االصل است.
شــمین همچنین به تحصیل بیش از یکهــزار و 400 
دانشــجوى ایرانى در دانشــگاه هاى مجارستان اشاره 

کرد و بیان داشت: یادآور مى شــوم که تاکنون نیز چهار 
هزار دانشجوى ایران از دانشگاه هاى مجارستان فارغ 

التحصیل شده اند.
وى با اشاره به ظرفیت هاى باالى گردشگرى در ایران نیز 
ابراز داشت: در این بین مى توان به چشمه هاى آب معدنى 
ایران اشــاره کرد که خواص زیادى دارد و جایگاه خوبى 

براى جذب گردشگران در کنار دیگر ظرفیت هاست.

معاون نخست وزیر مجارستان در اصفهان خبر داد:

امضاى قراردادهاى بانکى بین ایران و مجارستان

رئیــس اتحادیه لبنیات ســاز و لبنیات فروشــان 
اصفهــان با بیان اینکه شــیر و لبنیات ســنتى در 
اصفهان گران نشده اســت گفت: صد واحد صنفى 
محصوالت لبنى خود را زیر قیمت کمیســیون به 

فروش مى رسانند.
محمدعلى شفیعى زادگان پیرامون افزایش قیمت 
شــیر و برخى مواد لبنى اظهار داشت: شیر سنتى و 
سایر مواد لبنى در اصفهان گران نشده و اخبار مربوط 

به افزایش قیمت مربوط به شیر صنعتى است.
وى افزود: شیر در اصفهان با کاهش قیمت مواجه 
است و خوشبختانه تولید شیر و لبنیات دیگر از جمله 
پنیر، فرنى و ماســت به اندازه کافى است و  لبنیات 
فروشــان زیر قیمت محصوالت خــود را به مردم 

عرضه مى کنند.
رئیس اتحادیه لبنیات ساز و لبنیات فروشان اصفهان 
تصریح کرد: شیرهایى که دامداران به مغازه  داران 
تحویل  داده اند امســال با قیمت کمترى نسبت به 

گذشته به مردم عرضه مى شود.
وى با اشاره به اینکه مشکلى در حوزه لبنیات سنتى 
در اصفهان وجود ندارد ادامه داد: خوشــبختانه با 
افزایش قیمت لبنیات از جمله شیر در اصفهان مواجه 
نیستیم  و درحدود 165 لبنیات فروشى مجوزدار در 
اصفهان فعالیت مى کنند که صد واحد آن زیر قیمت 

کمیسیون، لبنیات خود را به مردم عرضه مى کنند. 

موزه هنرهاى معاصر در ایام نوروز سال 1396 با برگزارى 
برنامه هاى متنوع و قابل توجه، میزبان عالقه مندان به 

آیین هاى باستانى بود.
به گزارش روابط عمومى ســازمان فرهنگى- تفریحى 
شهردارى اصفهان، نمایشــگاه «نوروزنامه» در گالرى 
شــماره 5 موزه هنرهاى معاصر نمایشــگر آثار 9 استاد 
برتر نگارگرى اصفهان هوشــنگ جــزى زاده، زینت 
السادات امامى، جهانگیر شهدادى، بهرام طاهرى، رضا 
بدرالسماء، اکبر مصرى پور، جعفر فتاحى، رضا فتاحى و 

مهرداد صدرى است.
رئیس موزه هنرهاى معاصر سازمان فرهنگى- تفریحى 
شهردارى اصفهان در مورد این نمایشــگاه گفت: آثار 
نگارگرى اساتید و هنرمندان نگارگر اصفهان با موضوع 
بهار، آیین هاى نوروزى و آیین هاى حماسى شاهنامه در 
این نمایشگاه مورد بازدید عالقه مندان قرار گرفته است.

محمدعلى صرامى با بیان اینکه این نمایشــگاه نشانگر 
هنر هنرمندان نگارگرى اصفهانى اســت، تصریح کرد: 
آثارى که در این نمایشگاه به نمایش در آمده براى اولین 

بار در معرض دید عموم قرار گرفته و این امر بر جذابیت 
نمایشگاه مى افزاید.

وى ادامــه داد: همچنین در گالرى شــماره یک موزه 
هنرهاى معاصر آثارى بى نظیر از گنجینه این موزه شامل 
30 اثر از حدود 20 هنرمند از جمله پرویز تناولى، سلیمان 

ساسون، مکرمه قنبرى، اکبر میخک، ناصر پلنگى، رها 
رئیسى نیا، محبوبه زاده احمدى، اَلن باباش، بهروز نقى 
پور، تیتزا توترز، على مشهدى االصل، تومان ژومایابف و 

کامبیز درم بخش به نمایش درآمده است.
صرامى تصریح کرد: این نمایشگاه نشان دهنده گوشه اى 

از تاریخ موزه هنرهاى معاصر سازمان فرهنگى- تفریحى 
شهردارى اصفهان است که عالقه مندان تا 22 فروردین 

ماه با مراجعه به موزه مى توانند از آن بازدید کنند.
رئیس موزه هنرهاى معاصر افزود: گلگشت مجلس نقل 
و نوروز خوانى یکى از برنامه هایى بود که امسال در موزه 
هنرهاى معاصر با استقبال مردمى مواجه شد و این برنامه 
که در بیرون و داخل موزه اجرا مى شد، آیین نوروزخوانى 

با الهام از نگاره ها بود.
صرامى به برگزارى نمایشگاه «فراتر از طعم» اشاره کرد 
و گفت: نمایشگاه «فراتر از طعم» که به پیوند فرهنگى 
خواهر شــهر جدید اصفهان «گیانگ جو» کره جنوبى 
اشــاره دارد نیز در موزه هنرهاى معاصر برپاســت که 
عالقه مندان مى توانند از این نمایشگاه نیز بهره مند شوند.
گفتنى است؛ موزه هنرهاى معاصر سازمان فرهنگى-

تفریحى شــهردارى اصفهان با برپایى نمایشگاه هاى 
نوروزنامه و گنجینه تا 22 فروردین ماه و نمایشگاه فراتر 
از طعم تا 23 فروردین ماه در محل موزه واقع در خیابان 

استاندارى میزبان عموم شهروندان است.

 موزه هنرهاى معاصر اصفهان، میزبان 3 نمایشگاه هنرى است

شــمارى از مالکان و رانندگان خودروهاى ویژه حمل 
و نقل فرآورده هاى نفتى باحضور در محل پاالیشگاه 
اصفهان خواهان تداوم انعقاد قرارداد خود با شــرکت 
پخش فرآورده هاى نفتى و عدم انعقاد قراردادشــان با 

پیمانکاران یا شرکت هاى دیگر شدند.
مدیر شــرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
اصفهان اظهار داشــت: به دنبــال رایزنى و صحبت با 
رانندگان خودروهاى حامل فرآورده هاى نفتى(نفتکش) 
پاالیشگاه اصفهان، مقرر شــد که آنها مانند گذشته به 

کار خود ادامه دهند.
حســین صادقیان گفت: رانندگان نفتکش ها خواهان 
این بودند که قــرارداد کارى آنها به طور مســتقیم با 
شــرکت پخش فرآورده هاى نفتى منعقد شود که این 
یک مسئله داخلى بود و آنها پس از گفتگو و توجیه شدن 
در این زمینه، فعالیت خــود را ادامه دادند و به بارگیرى 
پرداختند. وى افزود: جاى نگرانى و دغدغه براى ادامه 
فعالیت رانندگان خودروهاى حامل فرآورده هاى نفتى 

(نفتکش) پاالیشگاه اصفهان وجود ندارد.

رانندگان نفتکش به کارشان ادامه مى دهند 

رئیس اتحادیه صنایع دســتى اصفهــان گفت: با وجود 
افزایش گردشگران، فروش صنایع دستى در نوروز امسال 

در اصفهان نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
عباس شیردل در گفتگو با مهر، درارتباط با فروش صنایع 
دستى در نوروز 96 اظهار داشت: با وجود استقبال خوب 
مسافران نوروزى از سفر به استان اصفهان، امسال نسبت 
به سال گذشته با استقبال خوبى از سوى گردشگران براى 

خرید صنایع دستى روبه رو نبودیم.
وى افزود: هنوز در حال تهیه آمار فروش صنایع دستى 
نوروز امســال هســتیم اما به طور کلى نسبت به نوروز 
سال گذشته شاهد کاهش فروش صنایع دستى بودیم 
که دلیل اصلى آن کاهش توان اقتصــادى خانواده ها 

ارزیابى مى شود.
رئیس اتحادیه صنایع دستى اصفهان تأکید کرد: امسال به 
دلیل تبلیغات تلویزیونى در ارتباط با فواید ظروف مسى، 
این ظروف که به طور معمول قلمزنى نیز روى آنها انجام 

مى شود فروش مناسبى داشت.

وى ادامه داد: به طــور معمول هر ســال انواع ظروف 
میناکارى، پارچه قلمکار و ترمه از جمله صنایع دســتى 
اصفهان است که با اســتقبال خوبى از سوى مسافران 
نــوروزى روبه رو مى شــود و از جملــه پرفروش ترین 

محصوالت است. 
شــیردل با بیان اینکــه بــا همــکارى اداره اصناف 
اســتان اصفهــان، صنایع دســتى قاچــاق و خارجى 
در میــدان امــام(ره) وجود نداشــت، اظهار داشــت: 
بازرســى اصنــاف از ده روز زودتــر از عید نــوروز در 
میدان امام(ره) مســتقر و کاالهاى خارجــى و قاچاق 

جمع آورى شد.
وى اضافــه کــرد: برخــى کاالهــاى خارجــى که 
اغلب آنها به شــکل قاچاق وارد کشــور مى شــود در 
فروشــگاه هاى اطراف میدان امام (ره) و تحت پوشش 
اتحادیه هــاى دیگــر مانند خــرازى فروش هــا ارائه 
مى شــود که ضربه اى بــراى صنایع دســتى اصفهان

 است.

یک عضو شــوراى اسالمى شــهر اصفهان با بیان اینکه 
افزایش 10 تا 15 درصدى کرایه هاى اتوبوس مصوب شده 
و باید ابالغ و اجرایى شود، گفت: براى افزایش نرخ کرایه 

تاکسى نیز باید منتظر الیحه شهردارى باشیم.
ابوالفضل قربانى در گفتگو با ایســنا در خصوص وضعیت 
افزایش کرایه ناوگان حمل و نقل عمومى در شهر اصفهان 
اظهار داشت: هنوز الیحه اى از سوى شهردارى براى این 

مهم به دست ما نرسیده است ولى هر ساله در این موقع از 
سال الیحه افزایش نرخ کرایه ها به شورا مى آید.

این عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناورى 
اطالعات ادامه داد: نظر شــوراى شــهر در مورد افزایش 
کرایه ها بستگى به الیحه رسیده به صحن شورا دارد و باید 
دید که در الیحه مذکور چــه میزان افزایش در نظر گرفته 

مى شود.

شیر و لبنیات در اصفهان 
گران نشده است

نوروز امسال 
فروش صنایع دستى اصفهان کاهش داشت

کرایه اتوبوس در اصفهان گران مى شود 

,,

 قبیله اى به نام 
«یاس ها» از کشور 
ایران و از شهر یزد 
به مجارستان کوچ 
کرده و در حال حاضر 
نیز در این کشور 
حرف هاى زیادى براى 
گفتن دارند،و رئیس 
بزرگ ترین بانک 
مجارستان از قوم 
یاس ها و ایرانى االصل 
است
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ویترین

پمپ بنزین هاى کشور 
تغییر مى کنند

مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذارى نفــت، گاز 
و پتروشــیمى، تأمیــن از تغییر پمــپ بنزین هاى 
کشور متناســب با اســتانداردهاى یورو خبر داد و 
گفت: در ایــن پروژه طراحى جایــگاه ها و فرهنگ 
پمپ بنزین ها بــه منظور کنتــرل و مصرف بهینه 
ســوخت و کاهش آلودگــى محیط زیســت تغییر

خواهد کرد.
محمدحسن پیوندى گفت: نهایى کردن این پروژه ها 

حدود 18 ماه زمان الزم دارد.

تفاوت 43درصدى قیمت 
تخم مرغ از مرغدارى تا مغازه

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مــرغ تخمگذار با بیان 
اینکه تقریبًا همه کشــور درگیر آنفلوآنزاى پرندگان 
شده، از تفاوت فاحش قیمت تخم مرغ از در مرغدارى 

تا مغازه ها انتقاد کرد.
ناصر نبى پور با اشاره به اینکه هم اکنون تقریبًا کل 
کشــور درگیر آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان اســت، 
افزود: در حال حاضــر در حدود 26 اســتان درگیر

 ایــن بیمــارى شــده و تنهــا اســتان هایى که 
تولید چندانــى ندارند با مشــکلى در این زمینه روبه 

رو نیستند.  
وى اضافه کرد: با این حال تولید هیچ مشکلى ندارد و 
میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغدارى 
در حدود چهار هزار و 300 تومان و شــانه اى هشت 
هزار و 500تومان است؛ درحالى که قیمت هر شانه از 
این محصول در مراکز خرده فروشى 15 هزارتومان 

است. 

توجه ویژه بازار سرمایه به 
سرمایه گذاران خارجى

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه 
توجه ویژه اى به ســرمایه گذاران خارجى شده است، 
گفت: زمینه افتتاح حساب براى این سرمایه گذاران 

فراهم شد.
شاپور محمدى در خصوص وظیفه نظارتى سازمان 
بورس اظهار داشت: ســازمان بورس تحت عنوان 
نظارت، توســعه بازار ســرمایه را محــدود نخواهد 
کرد، هــدف نظارت، کاهش ریســک هــاى بازار

 سرمایه اســت و نه محدودیت آن و رسالت سازمان 
بورس اصالح امور در راســتاى رشــد و توسعه بازار 

سرمایه است.
وى وجود زبان مشــترك در گزارش هــاى مالى را 
از الزامــات ورود به جامعه جهانى دانســت و گفت: 
در دنیاى امــروز اگر ســرمایه گذار خارجى بخواهد 
اقدام به ســرمایه گذارى کند، در ابتدا بررسى وضع 
شرکت هاى مقصد ســرمایه گذارى و در درجه اول 
بررســى صورت هاى مالى و وضعیت سودآورى را 

مدنظر قرار مى دهد.

واریزنخستین قسط
 سیتروئن

مدیر عامل گروه خودروســازى سایپا گفت: قرارداد 
میان سایپا با سیتروئن نهایى شده و نخستین قسط 
مشارکت با سایپا کاشان توسط سیتروئن به حساب 

سایپا واریز شد.
سرمایه گذارى در این همکارى قرار است 50 -50 
باشد و نخستین محصول مشــترك تا پایان سال 

2017 به بازار عرضه شود.
آورده شــرکت ســایپا در این همکارى 50 درصد 
سهام سایپا کاشان است و به این ترتیب 50 درصد 
سهام شــرکت سایپا کاشــان به قیمت کارشناسى 
رســمى جمهــورى اســالمى ایران به شــرکت 
سیتروئن واگذار شــد؛ این همکارى، شامل قطعه 
ســازى داخلى، طراحى داخلى و توســعه محصول

و صادرات 30 درصدى در شــبکه سیتروئن خواهد 
بود.

بر اساس برنامه طراحى شــده براى این همکارى، 
قرار است تا پایان ســال 2017 میالدى نخستین 
محصول مشــترك در این مجموعه به بازار عرضه 

شود.

آمــار روایــت از آن دارنــد کــه در ســال گذشــته
 به ازاى هر هشت نفر فرد شاغل یک نفر بیکار بوده است 
اما در سال 94 تقریباً به ازاى هر 9 نفر بیکار یک نفر بیکار 

بوده است.
در سال گذشته جمعیت فعال اقتصادى کشور 25 میلیون 
و 791 هزار و 450 نفر اعالم شد که نرخ مشارکت 39/4 

درصدى را به ثبت رساند. 
جمعیــت فعال یــا همان نــرخ مشــارکت اقتصادى
 مجموع جمعیت شــاغل و بیکار در سن کار محسوب 

مى شود.
از مجمــوع جمعیت 25 میلیــون و 791 هــزار نفرى 

فعال اقتصادى، ســه میلیون و 203 هــزار و 398 نفر
 جمعیــت بیــکار کشــور و 22 میلیــون و 588 هزار 
و 52 نفر جمعیت شــاغل کشور را شــامل مى شود که

 نتیجه آن ثبــت نرخ بیکارى 12/4 درصد براى ســال 
95 بود؛ یعنى به ازاى هر صد نفر شاغل 12/4 نفر بیکار 

بودند.
بــا این حــال بررســى و محاســبه نســبت جمعیت
 بیــکار بــه شــاغل در دو ســال اخیــر حکایــت 
از آن دارد کــه در ســال 95 تقریبــًا بــه ازاى 
هــر هشــت نفــر شــاغل یــک نفــر بیــکار بوده

است.

معاون توسعه کارآفرینى و اشتغال وزارت کار با تأکید بر لزوم 
انطباق میان تحصیالت دانشــگاهى و نیازهاى بازار کار، 
بخشى از عدم رضایت شغلى فارغ التحصیالن را مرتبط نبودن 

تحصیالت آنها با شغل مورد نظر دانست.
عیسى منصورى با اشــاره به آمار باالى فارغ التحصیالن 
دانشگاهى درباره دلیل عدم رضایت شغلى آنها اظهار داشت: 
بخشى از این نارضایتى به مرتبط نبودن تحصیالت آنها با 
شغل مورد نظر برمى گردد و بخشــى دیگر مربوط به عدم 
حضور آنها در دستگاه هاى دولتى و نداشتن پست دولتى است.
وى افزود: در حال حاضر نبود انطباق و تناسب بین تحصیالت 
دانشگاهى و نیازهاى بازار کار موجب افزایش بیکارى دانش 

آموختگان شده است در صورتى که تحصیالت دانشگاهى 
مى تواند به عنوان یک فرصت مناسب در بازار کار مطرح باشد.

منصورى گفت: ساختار بازار کار ایران به شکلى است که فضا 
براى اشــتغال افراد داراى تحصیالت عالى مناسب نیست 
و مشــاغل موجود نیز عمدتاً با نیروى کار غیر تحصیلکرده 
سازگار است. وى با اشاره به پیش بینى ایجاد یک میلیون شغل 
در برنامه ششم توســعه، افزود: در برنامه ششم براى جذب 
جویندگان کار و اشــتغال فارغ التحصیالن، طرح کارورزى 
پیش بینى شده اســت که فارغ التحصیالن در این طرح به 
مدت یکسال کارورزى مى کنند و عالوه بر دریافت مبلغى به 
عنوان حق الزحمه تحت پوشش بیمه حوادث قرار مى گیرند.

یک بیکار 
به ازاى هر 8 شاغل

دالیل نارضایتى شغلى 
فارغ التحصیالن

یک شــنبه هفته آینده نمایندگان مجلس در خصوص 
حفظ و یا حذف کارت سوخت رأى گیرى خواهند کرد که 
تصمیم نمایندگان در روند مصرف بنزین مؤثر خواهد بود.

براساس برنامه هیئت رئیســه مجلس شوراى اسالمى 
قرار اســت در اوایل هفته آینده رأى گیرى براى حفظ و 
یا حذف کارت سوخت در صحن علنى مجلس شوراى 

اسالمى صورت گیرد.
در طول یکسال گذشته دولت و مسئوالن دولتى اعم از 
مسئوالن پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى و وزارت 
نفت صحبت هایى در خصوص بالاستفاده بودن کارت 
سوخت پس از تک نرخى کردن بنزین مطرح کردند به 
طورى که اواخر سال گذشته عباس کاظمى مدیرعامل 
شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى گفته بود پس از 
تک نرخى شــدن بنزین در کشــور کارت سوخت فقط 
به عنوان ســوئیچ براى عملیات ســوختگیرى استفاده 
مى شود، کمتر کسى از مصرف کنندگان اقدام به استفاده 
از کارت سوخت شخصى براى سوختگیرى مى کنند و 
بیشتر مصرف کنندگان سعى مى کنند تا از کارت سوخت 

جایگاه براى این منظور بهره ببرند.
همچنین منصور ریاحى مدیرعامل شرکت ملى پخش 
فرآورده هاى نفتى در اظهاراتى دیگر اعالم کرده بود پس 
از تک نرخى شدن بنزین و عدم استفاده از کارت سوخت 
در طول یکسال گذشــته فقط 5 درصد به رشد مصرف 
بنزین در کشور افزوده شده که این میزان افزایش نیز با 

افزایش تعداد خودرو در کشور کامًال طبیعى است.
در عین حال بررســى ها حاکى از آن است که در طول 
تعطیالت نوروز امســال یک میلیارد و 114 میلیون لیتر 
بنزین در کشور مصرف شده است که میانگین مصرف 
در این ایام به بیش از 85 میلیون لیتر در روز رسیده است 
و 5/5درصد رشد را نســبت به مدت مشابه سال گذشته 

داشته است.
با این میزان مصرف بنزیــن، وزارت نفت هنوز به دنبال 
حذف کارت ســوخت اســت که این موضــوع موجب 

مى شــود تا روند مصرف بنزین در صورت حذف کارت 
سوخت افزایش یابد.

عالوه بر این وزارت نفت دست به دامان دیگر بخش ها 
و ارگان ها شده است تا مصرف بنزین را در کشور کاهش 
دهد به عنوان مثال از خودرو سازان درخواست کرده است 

تا خودروهاى کم مصرف تر تولید کنند.
اگرچه این درخواست معقول است و خودروسازان نیز باید 
خودروهاى کم مصرف تر تولید و عرضه کنند اما وزارت 
نفت  نیز در کنار تأمین بنزین مورد نیاز مصرف کنندگان 

باید شرایطى را فراهم کند که مصرف بنزین به جاى روند 
فزاینده روند کاهشى و یا حداقل ثابت به خود بگیرد.

بررسى روند آمار مصرف بنزین در زمان استفاده از کارت 
سوخت نشان مى دهد که روند مصرف این حامل انرژى 
پر مصرف در برخى از ســال ها نه تنها با وجود افزایش 
تعداد خودرو افزایش نداشته بلکه روند کاهشى را نیز به 

خود گرفته است.
با این شرایط برخى از کارشناسان و نمایندگان مجلس 
نیز معتقدند اگر کارت ســوخت با درخواست دولت و با 

تصمیم نمایندگان مجلس حذف شــود عالوه براینکه 
مصرف بنزین در کشور افزایش مى یابد و به رکوردهاى 
جدید مصرف مى رسد شرایط را براى قاچاق این فرآورده 

نیز آماده مى کند.
از ایــن جهت انتظار مــى رود که نماینــدگان مجلس 
شوراى اســالمى به حفظ کارت ســوخت رأى داده و
 شــرایطى را فراهم کنند که مصــرف کنندگان بنزین
 بتوانند از کارت ســوخت شــخصى براى سوختگیرى 

استفاده کنند.

مدیر گروه بانکدارى اســالمى پژوهشکده پولى و 
بانکى گفت: در حال حاضر این رشــد نقدینگى در 
کشور مانند آب جمع شده پشت سد است و هر لحظه 

امکان شکستن این سد وجود دارد.
کامران ندرى گفت: رشد نقدینگى در کشورمان تا 
دى ماه سال 95 در حدود 17/6 درصد و متوسط نرخ 
رشــد نقدینگى در چهار دهه گذشته بین 18 تا 19 
درصد در هر سال بود و در حال حاضر به هزار و 211 

هزار میلیارد تومان رسیده است.
این کارشــناس با اشــاره به باال بودن نرخ تورم در 
کشورمان گفت: کشورمان جزو ده کشور اول دنیا از 
منظر نرخ تورم قرار دارد و عامل اصلى آن هم رشد 
فزاینده نقدینگى در کشور است که باید براى کنترل 

آن چاره اندیشى کرد.
ندرى با اشاره به اینکه رشد نقدینگى منجر به رشد 
تورم مى شود، گفت: در حال حاضر این رشد نقدینگى 
در کشور مانند آب جمع شــده پشت سد است و هر 
لحظه امکان شکستن این ســد وجود دارد و اثرات 

مخربى بر اقتصاد کشور وارد خواهد شد.
مدیر گروه بانکدارى اســالمى پژوهشکده پولى و 
بانکى افزود: نرخ باالى ســود ســپرده در بانک ها 
هم باعث رشــد نقدینگى در کشور شده است و اگر 
نرخ سود سپرده ها کاهش یابد امکان حرکت آن به 

سمت بازارهاى دیگر وجود دارد.
 ندرى مشکالت رشد نقدینگى را ساختارى خواند 
و گفت: مشکل رشــد نقدینگى از سال هاى 92 تا 
95 توسط بانک مرکزى با روش انقباضى به نوعى 
مدیریت شد ولى باید براى حل این مشکل به شکل 

بلند مدت، ساختار اصالح شود.
این کارشــناس پولى و بانکى با اشــاره به موضوع 
معوقات بانکى گفت: نمى توان به این تســهیالتى 
که پرداخت شده و تاکنون بازنگشته، معوقات رسوب 
شــده گفت و از نظر من وصول این معوقات بسیار 
سخت است زیرا بیشتر بنگاه هاى بزرگ شبه دولتى 
این تسهیالت را دریافت کرده اند و عملکرد بانک 
مرکزى در کوتاه مدت در این زمینه نمى توانســت 

بهتر از این باشد.
وى افزود: عالوه بر اینکه بانک مرکزى در این مدت 
کوتاه عملکرد خوبى داشته اســت، منتهى تقویت 
نظارت بانک مرکزى نیاز به یک برنامه میان مدت 

و بلند مدت دارد.

ضرورتى که حدود نیم قرن پیش عنوان شده بود و در این مدت 
به اجرا نرسید، اکنون در حال تبدیل شدن به فاجعه اى زیست 
محیطى است. سد دز که نخستین و تنها سدى است که بر روى 
رودخانه دز احداث شده، در سال 1341 به بهره بردارى رسید. در 
همان زمان، مهندسان مشاور ایتالیایى مشغول به کار در این 
طرح، از لزوم احداث سدى در باالدست سد دز خبر دادند که بهره 
ورى و مدت بهره بردارى از سد دز را افزایش دهد. حدود ده سال 
بعد یعنى در دهه 50 شمسى، متخصصان سدسازى آمریکایى 
که در ایران به مطالعات برخى حوضه هاى آبریز مشغول بودند، 
بار دیگر بر لزوم احداث سدى در باالدست سد دز تأکید کردند تا 

در آینده با انباشت رسوبات در این سد مواجه نشویم.
در دوران پــس از پیــروزى انقــالب اســالمى و بعــد از

سال هاى جنگ تحمیلى که سازندگى کشور در تمام زمینه ها 
آغاز شد، مطالعاتى براى ارزیابى پتانسیل برق آبى روى رودخانه 
بختیارى در ابتداى دهه 70 شمسى انجام گرفت و در سال 79 
مطالعات فاز اول ساخت سد بختیارى در باالدست محل تالقى 

دو رود بختیارى و سزار روى رودخانه بختیارى آغاز شد.
ساخت این سد که پس از انجام بازنگرى ها در مطالعات مرحله 
اول و انجام مطالعات مرحله دوم پس از یک دوره ده ساله آغاز 
شد، در میانه دهه 80 شمسى عملیاتى شد و ادامه یافت تا اینکه 
با روى کار آمدن دولت یازدهم، این پروژه با عنوان بازنگرى در 

طرح سدسازى در عمل متوقف شد.نکته اى که در تأخیرهاى 
رخ داده در اجراى پروژه سد بختیارى باید مورد توجه قرار گیرد، 
همان تأکید 50 سال پیش کارشناسان سدسازى است. سد دز 
امروز به شرایطى رسیده که با انباشت حجم عظیمى از رسوبات 
مواجه شده است و کمتر از ده سال به پایان عمر این سد باقى 
مانده است؛ چرا که هیچ سازه اى در باالدست آن وجود ندارد که 

از ورود این حجم از رسوبات به مخزن سد دز جلوگیرى کند.
تأخیرهاى متعدد در مطالعات و روند اجراى پروژه سد بختیارى 

موجب شده که سد دز در آستانه خارج شدن از مدار بهره بردارى 
قرار گیرد. در واقع اگر در ســال هاى پیش رو، ورود رسوبات به 
مخزن ســد دز با همین روند ادامه یابد، ابتدا نیروگاه این سد از 
مدار خارج خواهد شد و سپس آورد ساالنه 8 میلیارد مترمکعبى 
رودخانه دز که تاکنون با مخزن 2 میلیارد مترمکعبى ســد دز، 
بخشى از آن براى مصارف شرب و کشاورزى منطقه مدیریت 
مى شد، تماماً رهاسازى شــده و بدون استفاده به خلیج فارس 

مى ریزد.

در انتظار تصمیم سرنوشت ساز مجلس 

سرنوشت کارت سوخت 
هفته آینده مشخص مى شود

هشدار نسبت به 
افزایش نقدینگى در کشور

سد معروف کشور در آستانه یک فاجعه زیست محیطى 

10 سال تا پایان عمر سد دز باقى است

 براساس آمار گمرك در 11 ماهه نخست سال 95، بیش 144 هزار و 171 تن 
انواع نخ، از کشورهاى مختلف جهان وارد ایران شده است.

در این میان نخ با جنس  هاى مختلف از جمله کتان، پلى استر، ابریشم، پشم، 
کنف و  الیاف مصنوعى با قطر و اندازه هاى مختلف به صورت تک ال و چندال 
وارد کشور شده است. براســاس واردات این حجم نخ، حدود 252 میلیون و 
853 هزار و 792 دالر، ارز از کشور خارج شده است.الزم به ذکر است که ارزش 
ریالى این میزان واردات، بالغ بر 789 میلیارد و 648 میلیون و 824 هزار و 97 

تومان در آمار گمرك به ثبت رسیده است.
همچنین در میان نخ هاى وارداتى ذکر شــده، نخ دندان از دیگر کاالهایى 

بوده که در 11 ماهه نخست سال 95، بیش از 42 تن وارد کشور شده است.

در این میان براى واردات نخ دندان بیش از نیم میلیون دالر هزینه شده که 
ارزش ریالى آن حدود یک میلیارد و 709 میلیون و 777 هزار و 559 تومان در 

آمار گمرك ثبت شده است. 
براساس این گزارش نخ از کشورهاى مختلف جهان از جمله اسپانیا، آلمان، 
ایالت متحده آمریکا، انگلستان، اندونزى، ایتالیا، بلژیک، ترکیه، هند، چین و 

چند کشور دیگر وارد ایران شده است.
گفتنى است در این میان کشورهاى چین و ترکیه به ترتیب درآمد حدود 99 
میلیون دالرى و 44 میلیون دالرى را از طریق صادرات نخ به ایران نصیب 
خود کرده اند و جزو بزرگ ترین کشورهاى تولیدکننده نخ در جهان به شمار 

مى روند.

مشــاور رئیس کل ســازمان خصوصى سازى گفت: 
سود ســهام عدالت از آبان یا آذر سال جارى پرداخت 

خواهد شد.
جعفر سبحانى گفت: سود سهام عدالت مربوط به سال 

95 براساس قانون باید به مشموالن پرداخت شود.
وى افزود: مشموالن براى دریافت این سود باید شماره 
حساب به سازمان خصوصى سازى اعالم کنند، فرآیند 
پرداخت ســود در این ســازمان در زمان تعیین شده 

اعالم مى شود.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصى سازى خاطرنشان 
کرد: براساس قانون سود ســهام عدالت سال 95 نه 
اختصاص به خزانه دارد و نه متعلق به دولت اســت و 
حق مشموالن محســوب مى شود و قرار است دولت 

سود سهام این سال را به مشموالن پرداخت کند.
سامانه سهام عدالت از 17 اسفندماه سال گذشته راه 
اندازى و تا پایان وقــت ادارى همان ماه فعال بود اما 
این سامانه از سى ام اسفندماه سال 95 تا روز چهاردهم 

سال جارى از دسترس خارج شد.
28 میلیون نفر در دوره زمانى 17 تا 29 اسفندماه سال 
گذشته به ســامانه مراجعه و صورت حساب خو د را 
دریافت کردند این در حالى است که ما فکر مى کردیم 

در این دوره زمانى تنها ده تا 12 میلیون نفر به سامانه 
مراجعه کنند.

سبحانى با بیان اینکه از 49 میلیون نفر مشمول سهام 
عدالت حدود دو میلیون و 500 تا 600 هزار نفر متوفى 
هستند، گفت: براساس برنامه ها هم اکنون به وراث 
متوفیان صورت حساب سهام عدالت ارائه نمى شود 
اما قرار است در دوره زمانى که در آینده اعالم مى شود 
پس از انجام انحصار وراثت به آنها صورت حســاب 

ارائه شود.
مشاور رئیس کل ســازمان خصوصى سازى تصریح 
کرد: همچنین در ایــن دوره زمانــى دو میلیون نفر 
درخواست قبض براى افزایش مانده خود کرده اند و از 

این محل مابقى سهام خود را تأدیه مى کنند.
وى با بیان اینکه تأدیه ســهام عدالت از دو محل که 
یکى تأمین سود 60 شرکت ســرمایه پذیر و دیگرى 
افزایش مانده است، اظهار داشت: عددى که از محل 
تأمین سود شرکت ها براى هر مشمول به خزانه واریز 

شده معادل 532 هزار تومان است.
 وى گفت: مشموالن سهام عدالت تا پایان شهریورماه 
ســال جارى فرصت دارند صورت حســاب خود را از 

سامانه سهام عدالت دریافت کنند.

واردات 252 میلیون دالرى نخ 

پرداخت سود سهام عدالت از پاییز
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بازگشت حدادى فر   
قاسم حدادى فر با گذراندن دوران مصدومیت خود به 

تمرینات گروهى تیم ذوب آهن اضافه شد.
قاسـم حـدادى فـر کـه چنـد هفتـه اى را بـه دلیل 
مصدومیـت از دسـت داده بـود و برابـر اسـتقالل 
خوزستان در اهواز غایب بود، به تمرینات گروهى تیم 
ذوب آهن اضافه شده اسـت تا در صورت تشخیص 
کادرفنى امـروز برابر صنعـت نفت آبـادان به میدان 

برود.
شـاگردان حسـینى که اکنون در رده چهـارم جدول 
قرار دارند، براى کسب سـهمیه آسیایى در لیگ برتر 
مى خواهند از دیـدار برابر صنعت نفـت 3 امتیاز را به 

دست بیاورند.
تیـم صنعت نفـت آبـادان بعـد از بـرد خانگـى برابر 
پرسـپولیس بـا روحیـه دوچندان بـه این دیـدار گام 

خواهد گذاشت.

منشا با پرسپولیس تمام کرد
پرسـپولیس  باشـگاه  مسـئوالن  از  یکـى 
پیوستن«گادوین منشا» به جمع سرخپوشان تهرانى 
را براى فصل آینده قطعى مى داند. این مقام مسئول 
در باشگاه پرسپولیس مى گوید:  منشـا با پرسپولیس 
از لحـاظ مالى هم بـه توافق رسـیده و قرار اسـت با 
قـراردادى 450 هـزار دالرى به ایـن تیـم بپیوندد. 
مسئوالن این باشگاه مدتى پیش با او صحبت کردند 
و منشـا هم قول داده بعد از پایان فصل از پیکان جدا 

شده و فصل آینده پیراهن پرسپولیس را بر تن کند.

کامنت نمى خوانم!
  در نشست خبرى دیدار پرسـپولیس و پیکان درباره 
وضعیت رامیـن رضاییان از برانکو سـئوال پرسـیده 
شـد و سـرمربى پرسـپولیس نیـز پاسـخ جالبـى به 

رسانه ها داد.
برانکو در واکنش به این موضوع که نظرش در مورد 
اظهارنظر برخى هواداران در فضـاى مجازى درباره 
رضاییان چیسـت، پاسـخ داده اسـت: من کامنت ها 
را نمى خوانـم، چـون خـودم صفحـه ام را مدیریـت 
نمى کنم. کارهاى اینستاگرامم را مارکو انجام مى دهد 
و فیسبوك من هم دست دامادم است. گفتم کامنت ها 
را ببندند که مشـکلى پیـش نیایـد. در این خصوص 
هم آقاى طاهـرى بیانیه داد و صحبـت کرد که فکر 

مى کنم موضوع تمام شده است.

زنگ خطر براى وریا
مصدومیت هاى پـى در پـى وریا غفورى اسـتقالل 
و علیرضا منصوریان را به سـتوه آورده اسـت و شاید 
همین بهانه اى شـود که اسـتقالل در فصـل آتى به 
دنبال گزینه اى براى جناح راست خط دفاعى باشد. 

وریا در فصل اخیر بیشتر از آنکه براى استقالل بازى 
کند براى تیم ملى بازى کرده و جالب اینکه زیر نظر 
کادر پزشکى تیم ملى اسـت و در ماه هاى اخیر دیده 
شده براى تیم ملى بازى کرده اما براى استقالل نه. 
وریا با اینکه مدعى شـده در ده سال اخیر که در لیگ 
برتر بازى مى کرده در 8 سال نمى دانسته مصدومیت 
یعنى چى در یکى دو سـال پایانى حضور در سپاهان 
هم بیشـتر مصدوم بود و کمتر براى این تیم در لیگ 

برتر به میدان آمد.
 

سبقت گوچى از هاشمیان
حتمـًا تا االن خبردار شـده ایـد که رضا قوچـان نژاد 
موفق شـد در بازى  هیرنوین مقابل اسـپارتاروتردام 
هفدهمین گل فصلـش را به ثمـر برسـاند. این گل 
جدا از آنکه باعـث باالرفتن انگیزه او براى رسـیدن 
بـه عنـوان آقـاى گلـى لیـگ هلنـد داشـته باعـث 
شـده که گوچـى به یـک رکـورد جدید دسـت یابد.
رضا با این گل از رکورد خیره کننده وحید هاشـمیان 
پیشـى گرفـت. وحید بـا بـه ثمـر رسـاندن 16 گل 
براى بوخـوم (در یک فصـل) عنوان سـومین گلزن 
برتـر فصـل بوندسـلیگا و همچنیـن گلزن تریـن 
لژیونـر ایرانى فوتبـال اروپـا را از آن خود کـرده بود 
اما حـاال قوچان نـژاد با به ثمـر رسـاندن 17 گل در 
یک فصل، گلزن تریـن مهاجم ایرانى فوتبـال اروپا 

محسوب مى شود.

تایم اوت

بازى ایران و چین در مقدماتى جـام جهانى بیش از صد 
هزار نفر را به ورزشگاه آزادى کشـاند و چندین هزار نفر 
را هم پشـت درهاى ورزشـگاه نگه داشـت. این هجوم 
بى برنامـه و بى سروسـامان در روزهاى تعطیـل نوروز و 
زمان خلوت پایتخت به دلیل رایگان اعالم شدن بازى از 
طرف فدراسیون بوده و خطرهایى که روز بازى به چشم 
آمد باعث شـده تا آهسـته آهسـته مدیـران بخش هاى 
مختلف، زبان به انتقاد بگشـایند. مدیر مجموعه آزادى 
جدیدترین مدیرى اسـت کـه از این رویه انتقـاد کرده و 
رایگان اعـالم کردن بازى هـا را کارى پرخطـر و بدون 

مطالعه دانسته است.

او درباره تصمیم فدراسـیون گفت: متأسفانه بدون آنکه  
برنامه ریزى و  برآورد دقیقى نسبت به حضور تماشاگران 
و مهمانان در  ورزشگاه آزادى در روز برگزارى بازى هاى 
مهم وجود داشته باشد، به رایگان شدن این بازى ها اقدام 
مى شود که این امر بسیار خطرناك است و هر آن امکان 
دارد فاجعه اى رخ دهد. حتمًا باید اتفاق ناگوارى رخ دهد 
تا از رایگان شـدن بازى ها جلوگیرى شـود؟ نگران این 
وضعیت هستیم و امیدوارم دیگر این موضوع تکرار نشود. 
به صورت کامًال دیمى و بدون مطالعه، حضور هواداران 
در ورزشگاه رایگان اعالم مى شود و بارها نگرانى خود را 

نسبت به این امر ابراز کرده ایم.

مســعود حســن زاده با گلى که در آخرین بازى رسمى 
سال 95 سپاهان به ســیاه جامگان زد مجموع گل هاى 
خود براى تیم اصفهانــى را به عدد 5 رســانده بود تا از 
احسان حاج صفى و جالل الدین على محمدى چهارگله 
پیشــى بگیرد و با عنوان بهترین گلزن سپاهان در لیگ 
شانزدهم به استقبال ســال جدید برود. این بازیکن که 
در دور رفــت در عضویــت ســایپا بــود در حالى این 
آمار خوب را از خود به جاى گذاشــته اســت که اولین 
مسابقه اش با پیراهن ســپاهان را تازه در هفته هفدهم 
لیگ برتر انجــام داد و از همان بــازى روند گلزنى هاى 

خود را آغاز کرد.

حسن زاده در اولین بازى سپاهان در سال 96 هم به تیم 
سابقش یعنى سایپا گل زد تا شمار گل هاى خود را به شش 
عدد افزایش دهد. البته با احتساب تک گلى که این مهاجم 
25 ساله در نیم فصل اول براى سایپا زد تعداد گل هاى او 

در لیگ شانزدهم به هفت مى رسد.
على محمدى هم با گلى که در هفته بیست و پنجم وارد 
دروازه ســایپا کرد جمع گل هاى خود در لیگ شانزدهم 
را به عدد 5 رساند تا با احتســاب دو گلى که پیش تر در 
دیدارهاى جام حذفى به ثمر رسانده بود همچنان با هفت 
گل عنوان بهترین گلزن فصل جارى سپاهان را در اختیار 

داشته باشد.

آقایان گل
 طالیى پوش!

بازى هاى رایگان
 بدون مطالعه!

 در انتظار مربیگرى محرم
 گروه ورزشــى روزنامه نصف جهــان در بخش  
صداى هواداران، به بررســى دیدگاه ها و نظرات 
دوستداران ورزش اصفهان و ایران مى پردازد. شما 
مى توانید دیدگاه ها و تحلیل هاى خود در رابطه 
با مســائل مختلف ورزش را به پست الکترونیک 
info@nesfejahan.net ارسال نمایید.
این ستون نیم نگاهى نیز به کامنت هاى هواداران 
فوتبال به ویژه دوستداران سپاهان و ذوب آهن در 

صفحات مجازى دارد.
 

■ در خبرها خواندم که محــرم نویدکیا از فصل 
آینده به صورت رســمى وارد عرصه مربیگرى 
خواهد شــد. این موضــوع براى ما هــواداران 
قطعًا خبرى مســرت بخــش اســت. نویدکیا 
ستاره اى اســت   که در تمام ســال هایى که به 
عنوان بازیکن براى ســپاهان بــه میدان رفت 
یکى از قابــل احترام ترین بازیکنــان فوتبال ما 
بود.  از طرفى تداوم حضور او در ســپاهان براى 
ســال ها از نویدکیا بازیکنى خاص ســاخته بود. 
چراکه بر خالف جریان فوتبال ایران که بازیکنان 
معمــوًال بارهــا در طــول دوران حرفــه اى 
فوتبالشــان تیم خود را عوض مى کننــد، او در 
تمام دوران فوتبالش تنها در یک باشگاه حضور 
داشت.به نظر مى رســد تمام این موارد به اضافه 
تفکر بســیار خوب محرم به عنوان یک هافبک 
طراح مى توانند عواملى براى موفقیت او در عرصه 
مربیگرى باشند.  یکى از رسانه ها نوشته بود که 
نویدکیا قرار است به عنوان دستیار کرانچار کارش 
را روى نیمکت ســپاهان آغاز کند. این موضوع 
مزیتى ویژه براى محرم خواهد بود چرا که در آغاز 
کارش در مربیگرى در کنار یکــى از مهمترین 
تئوریسین هاى حال حاضر فوتبال ایران تجربیات 
فراوانى به دســت خواهد آورد. بى صبرانه منتظر 

حضور محرم بر روى نیمکت سپاهان هستیم.

■ جدایى رضاییان از پرســپولیس قطعى شــده 
است. به نظر من از ابتدا هم معلوم بود که برانکو 
با توجه به نوع رفتن و بازگشتش از ترکیه دیدگاه 
منفى نســبت بــه او دارد و در نهایــت هم همه 
دیدیم که با وســاطت و اصرار پیشکســوتان به 
تیم بازگشت. برگشــت بازیکن  بــه یک تیم با 
وســاطت افراد مطرح شــاید در فوتبال ما امرى 
عادى باشــد اما در قواعد فوتبال حرفه اى امرى 
منسوخ شده به حساب مى آید. برانکو به هر دلیلى 
راضى به بازگشــت رضاییان نبــود. وقتى حرف
 آخرش این بــود این حــرف آخر نبایــد تغییر
مى کرد. حاال زمانى که این حرف آخر تغییر کرد 
باید پیش بینــى چنین روزهایــى را مى کردیم 
که در فاصله پنج هفته تا پایــان لیگ رضاییان 
حتى اجــازه نــدارد فصــل را با پرســپولیس 

به پایان برساند و پس از آن از این تیم جدا شود.

■ اینک که سپاهان به سبب انتخاب هاى عجیب 
و بیش از حد وسیع ویسى به جزیره اى رنگارنگ 
تبدیل شده که به سختى مى توان آن را یکرنگ و 
یکپارچه ساخت، چطور مى توان از کرانچار خواست 
که پنج شش هفته اى این جزیره به هم ریخته را 
نظام مند کند. اینکه برخى رسانه ها و روزنامه ها 
نوشته اند که تمدید قرارداد کوتاه مدت کرانچار و 
نگهداشتن او براى لیگ هفدهم را به کسب نتیجه 
در همین هفته هاى پایانى لیگ منوط کرده باشند 
حرفى غیر منطقى است و اگر واقعاً مدیران باشگاه 
سپاهان چنین دیدگاهى داشته باشند باید به آنها 
خرده گرفت. زیرا برغــم پیروزى اوایل این هفته 
سپاهان برابر ســایپا او تیمى را تحویل گرفته که 
ترکیبش با زمان کار وى باالى 85 درصد تفاوت 
دارد و به کلى براى او و حتــى کل اصفهانى ها و 
هواداران ســپاهان هم غریبه مى نماید و هر چند 
سرشار از بازیکنان جوان و مستعد است و مى تواند 
آینده بهترى داشته باشد اما آهنگ تیمى مشخص 

و واحدى ندارد.

■ امیــدوارم ذوب آهــن از گروهش در آســیا 
صعود کند و سپاهان هم در نهایت امسال بتواند 
ســهیمه آســیایى بگیرد و به دورى اش از آسیا 

پایان دهد.

صداى هواداران

پرونده هفته بیست وششم لیگ برتر با برگزارى شــش دیدار امروز و فردا (پنج شنبه و جمعه) بسته 
خواهد شد.  در ادامه هفته بیست وششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه هاى کشور شش بازى 

در روزهاى پنج شنبه و جمعه برگزار مى شود و تیم هاى اصفهانى هم که رقابت سختى 
براى کسب رتبه چهارم جدول و احتمال کسب سهمیه آسیا در بین آنها شکل 

گرفته نیز به مصاف رقبا مى روند. نگاهى داریم به شــش بازى 
باقیمانده این هفته:

ماشین سازى تبریز - پدیده خراسان

هر چقدر که ماشین سازى تبریز در بحران قرار دارد، پدیده خراسان روزهاى خوشى را سپرى مى کند. 
تکلیف ماشین سازى از جایگاه این تیم در جدول مشخص اســت، تیمى که امیدوار بود با آمدن فرهاد 

کاظمى امتیازات خوبى گرفته و در لیگ بماند، اما هنوز تکانى نخورده و با 16 امتیاز در انتهاى جدول قرار گرفته 
است. شاگردان کاظمى در صورتى مى توانند در لیگ بمانند که پنج دیدار باقیمانده لیگ را برنده از زمین خارج شده و 

رقباى آنها نتایج الزم را نگیرند، اتفاقى که هرچند غیرممکن نیست، اما رسیدن به آن سخت است. باید دید ماشین سازى مى تواند 
معجزه در فوتبال را به عالقه مندان نشــان دهد یا خیر. براى دیدن این اتفاق باید منتظر نتیجه بازى شاگردان کاظمى ماند. در سوى 

مقابل، شاگردان رضا مهاجرى که پیش از فرا رسیدن سال جدید سه پیروزى پى درپى کسب کرده بودند، سال جدید را هم با برد آغاز کردند تا 
روزهاى خوبى را سپرى کنند. پدیده خیالش از ماندن در لیگ راحت شده و دنبال ارتقاى جایگاه خود در جدول است. البته موضوع دیگرى هم مى تواند 

شاگردان مهاجرى را براى پیروزى در دیدارهاى باقیمانده لیگ وسوسه کند، آن هم رسیدن به باالى جدول و کسب سهمیه آسیاست. تیمى که تا هفته هاى 
گذشته صحبت از تغییرات کادر فنى آن بود، با تیم چهارم جدول تنها چهار امتیاز فاصله دارد و با 31 امتیاز در رده دهم ایستاده است.

شاگردان حسین فرکى با شکست مقابل استقالل و سپاهان 
در هفته هاى بیست وچهارم و بیســت وپنجم جایگاه خود را 

در جدول خطرناك مى بینند. صنعت نفت آبــادان با برد مقابل 
پرسپولیس 3 امتیاز بیشتر از سایپا دارد و اگر سایپا بخواهد همینطور 

به شکست خوردن عادت کند، ممکن است به رده هاى پایین تر سقوط 
کند. بازیکنان سایپا در مصاحبه هاى خود از فوتبالى ها خواسته اند که درباره 

سقوط سایپا صحبت نکنند، اما جایگاه سایپا در جدول خالف صحبت هاى آنها را 
نشان مى دهد. سایپا مجبور است تغییر روش داده و از سد شاگردان على دایى عبور 
کند یا به قول مجموعه سایپا به دنبال معرفى محصول جدید باشد! نفت تهران هم 

جزو تیم هایى است که شانس رسیدن به رده چهارم جدول و کسب سهمیه 
آسیا را دارد. شاگردان دایى هفته گذشته نمایش خوبى برابر سیاه جامگان 

تیم پایین جدولى نداشتند. شاید یکى از اصلى ترین دالیل عملکرد 
نه چندان خوب آنها پرداخت نشدن مطالبات مربیان و بازیکنان 

از سوى مسئوالن باشگاه باشد، اما این مسئله دلیلى ندارد 
که دایى شاگردانش را به ســمت پیروزى هدایت 

نکند. آنها به دنبال این هســتند که با کسب 
سهمیه آسیا بگویند کارشان را انجام داده و 

کوتاهى نکرده اند. سایپا با 25 امتیاز در 
رده سیزدهم و نفت با 34 امتیاز 

در رده هفتم جــدول قرار 
گرفته اند.

سایپاى تهران - نفت تهران

استقالل این روزها کورسوى امیدى براى قهرمانى در لیگ پیدا کرده است. این تیم به لطف شکست پرسپولیس مقابل صنعت نفت آبادان و برترى برابر فوالد 
خوزستان فاصله امتیازى خود با تیم صدرنشین لیگ را به 9 امتیاز رساند. شاگردان علیرضا منصوریان براى اینکه همچنان از لغزش احتمالى پرسپولیس استفاده 
کنند، چاره اى به غیر از برترى در پنج دیدار پایانى لیگ ندارند. هر چند نصرا... عبداللهى سرپرست این تیم اعالم کرده که شانس قهرمانى استقالل کم است، اما 

شاگردان منصوریان و هواداران استقالل امیدوارند اتفاقات غیرقابل پیش بینى فوتبال براى آنها رخ داده و بتوانند به قهرمانى دست پیدا کنند.
استقالل براى دیدار  مقابل گسترش فوالد، کاوه رضایى مهاجم تأثیرگذار خود را ندارد. رضایى با هفت گل زده و هفت پاس گل یکى از بهترین بازیکن استقالل 
بوده و به علت سه اخطاره بودن در بازى امروز حضور نخواهد داشت. در تمرینات اخیر استقالل، علیرضا منصوریان از بهنام برزاى به عنوان جانشین رضایى 

استفاده کرده و به احتمال زیاد برزاى به همراه على قربانى زوج خط حمله استقالل را تشکیل خواهند داد. عالوه بر رضایى و وریا غفورى که مصدوم 
است، امید نورافکن نیز به دلیل مسائل انضباطى نمى تواند اســتقالل را همراهى کند. از طرفى، علیرضا منصوریان هم در بازى با فوالد 

خوزستان اخراج شد و نمى تواند این هفته روى نیمکت تیمش بنشیند. باید دید استقالل بدون منصوریان مى تواند از سد گسترش 
فوالد عبور کند یا خیر.گسترش فوالد با تیم چهارم جدول تنها 3 امتیاز فاصله دارد، بنابراین دوست ندارد امتیازات را از 

دست داده و فرصت کسب سهمیه آسیا را از دست بدهد. با این اوصاف قطعاً شاگردان فراز کمالوند همه تالش 
خود را براى شکست استقالل به کار خواهند گرفت. استقالل با 47 امتیاز در رده دوم و گسترش فوالد 

با 32 امتیاز در جایگاه نهم ایستاده اند.

گسترش فوالد تبریز - استقالل تهران

صباى قم - 
تراکتورسازى تبریز

صبا جزو تیم  هایى اســت که در منطقه 
خطر قــرار دارد، امــا امتیــازات بدى در 

نیم فصل دوم کسب نکرده است. آنها با استفاده 
از بازیکنان باتجربه قصد دارند خودشان را کم کم 

از منطقه اى که قرار گرفته اند، دور کنند. هر چند برابر 
تیمى قرار مى گیرند که جایگاه دوم جدول را از دست داده 

و براى اینکه دوباره این جایگاه را تصاحب کند، با تمام قدرت 
برابر صبا به میدان خواهد رفت. شــاگردان امیر قلعه نویى در این 

فصل با انواع و اقسام حواشى روبه رو بوده اند. هیاهوى ابتداى فصل خبر 
از روزهاى خوب براى نماینده تبریز مى داد اما محرومیت از نقل وانتقاالت 
کار دست این تیم داد تا آنها از کورس قهرمانى با پرسپولیس عقب مانده 

و حاال با امتیازاتى که از دست داده اند، جایگاه دومى خود را به استقالل 
دادند. تراکتورسازى براى اینکه همچنان امید خود را زنده نگه دارد، 

باید از سد صبا بگذرد.
صباى قم با 22 امتیاز در رده چهاردهم و تراکتورســازى با 47 

امتیاز و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به استقالل در جایگاه 
سوم قرار دارد.

شاگردان مجتبى حسینى با امتیازاتى که در هفته  هاى گذشته 
از دست داده اند، پنج شــش تیم را نزدیک خود مى بینند. آنها که 
مدت هاست در رده چهارم قرار گرفته و امیدوار به کسب سهمیه آسیا 
بودند، اکنون روى لبه پرتگاه قرار دارند و با کوچک ترین لغزش تا رده 
نهم سقوط خواهند کرد. ذوبى ها براى ماندن در باالى جدول چاره اى 
جز پیروزى خانگــى در بازى امروز ندارند اما آنهــا برابر تیمى به میدان 
خواهند رفت که از هر لحاظ در شــرایط روحى خوبى قرار دارد. نفت آبادان 
ترمز پرسپولیس را کشید و این تیم را شکست داد تا بتواندعالوه بر اینکه کمى 
شرایط خود در جدول را بهبود ببخشد، از فشار انتقادات هواداران هم خارج 
شود، اتفاقى که باعث خوشحالى فیروز کریمى شد. سرمربى نفت آبادان 
که روزهاى پراسترسى را پشت سر گذاشته و حتى با پرتاپ سنگ از 
سوى برخى هواداران نفت روبه رو شده بود، این هفته با آرامش 
کامل تیمش را به مصاف ذوب آهن مى فرستد. پیروزى 
در دیدار برابر ذوب آهن مى تواند تا حد زیادى خیال 

برزیل ایران را از ماندن در لیگ راحت کند.
ذوب آهن با 35 امتیــاز در جایگاه چهارم 
و نفت آبــادان با 28 امتیــاز در رده 
دوازدهم جدول رده بندى قرار 

دارند.

ذوب آهن اصفهان - صنعت نفت آبادان

نماینده خوزستان در نیم فصل دوم 
نتایج خوبى نگرفته و جزو تیم هایى است 
که باید منتظر پایان فصل باشد تا خودش را 
براى فصل آینده تقویت کند. هر چند شاگردان 
نعیم سعداوى شانس رسیدن به رده چهارم و کسب 
سهمیه آســیا را دارند اما فوتبالى که این تیم به نمایش 
مى گذارد، نشــان دهنده عزم جدى آنها براى رسیدن به این 
هدف نیست. سپاهان اما شرایط متفاوتى نسبت به حریف خود دارد. 
مسئوالن سپاهان در آخرین روزهاى سال 95 عبدا... ویسى را برکنار 
و دوباره هدایت تیم شان را به کرانچار ســپردند. کرانچار هم در نخستین 
دیدارى که روى نیمکت سپاهان نشست، با برترى 3 بر یک مقابل سایپا نتیجه  
خوبى گرفت تا هواداران سپاهان را به یاد روزهاى گذشته بیاندازد و آنها را امیدوار 
کند. سپاهان با برد مقابل سایپا خودش را به هم امتیازى دیگر تیم اصفهانى 
یعنى ذوب آهن رساند و شانس زیادى براى کسب سهمیه آسیا دارد. این 
موضوع باعث شده تا جنگ براى تصاحب رتبه چهارمى جدول شکل 
جدى تر و جالب توجه ترى بین دو تیم اصفهانى به خود بگیرد. بنابراین 
فردا سپاهان هدفى به غیر از پیروزى برابر فوالد ندارند.  فوالد با 30 
امتیاز در جایگاه یازدهم و سپاهان با 35 امتیاز در رده پنجم ایستاده اند.

فوالد خوزستان - 
سپاهان اصفهان

جنگ، جنگ 
تا چهارمى!
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بلندى ارزش کســانى کــه بزرگى پــروردگار را 
مى دانند در این اســت که برابــر او فروتنى کنند و 
سالمت آنان که مى دانند قدرت خدا چه اندازه مى باشد 

در این است که برابر فرمانش تسلیم باشند.
موال على (ع)

ورود بیش از 300300 هزار مسافر نوروزى به شهر نیاسر هزار مسافر نوروزى به شهر نیاسر
شهردار نیاسر گفت :از 28 اسفند ماه تا پایان تعطیالت نوروزى بیش از 300 هزار مسافر و مهمان نوروزى به شهر نیاسر سفر کرده اند.

سبحان نظرى  اظهار داشت: شهر نیاسر به عنوان منطقه اى بسیار زیبا با جاذبه هاى گردشگرى فراوان هر ساله میزبان مسافران و مهمانان نوروزى است.
وى با بیان اینکه امسال نیز همچون سال هاى قبل مسافران و مهمانان نوروزى از شهرنیاسر و طبیعت بکر و زیباى آن بازدید کرده اند، گفت: بیش از 300هزار مسافر و مهمان نوروزى تا پایان تعطیالت نوروزى از این شهر بازدید کرده  اند که از این 

تعداد حدود دو هزار مسافر خارجى و 65 هزار مسافر درمراکز اقامتى شامل  مدارس ، کمپ هاى گردشگرى و خانه هاى استیجارى اقامت داشته اند که با توجه به برودت هوا وبارندگى هاى مداوم در شهر نیاسر نسبت به سال قبل کاهش 15درصدى داشتیم.
وى به عملکرد ادارات خدماتى اشاره کرد و گفت: شــهردار ى ، اورژانس، نیروى انتظامى ، میراث فرهنگى و گردشــگرى و سایر ادارات خدماتى شهر به صورت شــبانه روزى آماده ارائه خدمات به مســافران و مهمانان نوروزى در  ایام تعطیالت نوروزى 

بودند.
نظرى در ادامه از زحمات  مسئوالن و اعضاى ستاد نوروزى پرسنل وکارگران خدمات شهرى وفضاى سبز شهردارى نیاســر  که با صرف وقت و توان خود در تعطیالت نوروزى به مسافران خدمتگزارى نمودند قدردانى کرد و در سخنانى گفت: اگر اراده و 
برنامه ریزى هاى اعضاى ستاد نوروزى نبود خدمت رسانى مطلوب به مسافران میسر نمى گردید. وى با اشاره به اسکان حدود  65هزار نفرى  مسافران نوروزى در نیاسر  گفت: وجود برنامه ریزى هاى دقیق و منسجم،برخورد مناسب اعضاى ستاد استقبال 

با مسافران و سیماى مطلوب شهر از جمله مهمترین  شاخصه در نوروز 1396بوده است.
گفتنى است شهر نیاسر در شمال اســتان اصفهان به دلیل جاذبه هاى مختلف از جمله آبشار زیباي نیاســر، غار تاریخی رئیس و باغ تاریخى تاالر ، چارتاقی و چشمه اسکندریه ، آســیاب آبى و حمام صفویه ، کوشک صفوى ، چشم انداز نیاسر  و

آالله هاى خودرو در همه ایام سال پذیراى تعداد بى شمارى از مسافران و گردشگران از اقصى نقاط کشور و جهان است.
            روابط عمومى شهردارى نیاسر

  گزارش براساس گزینه هاى انتخابى زیر مى باشد: 

گزارش تفکیکى براساس جاذبه ها به صورت استانى 

استان: اصفهان 

شهرستان: نیاسر 

تاریخى، طبیعى، مذهبى، دست ساز، سالمت، موزه و صنایع دستى نوع جاذبه: 
درجه یک، درجه دو، بدون درجه درجه جاذبه:

ثبت جهانى، ثبت ملى، بدون شاخص شاخص جاذبه:

جمع بازدیدکننده هابازدیدکننده خارجىبازدیدکننده داخلىتعداد بناها
5426/7341/677428/411

جمع بازدیدکننده هابازدیدکننده خارجىبازدیدکننده داخلىتعداد بناها
5426/7341/677428/411

نوع جاذبه شاخص جمع بازدید تعداد خارجى تعداد ایرانى نام بنا ردیف 
تاریخى ثبت ملى 150/200464150/664مجموعه پاى آبشار (آبشار، حمام صفویه، آسیاب)1
تاریخى ثبت ملى 121/900368122/268کوشک و باغ تاالر 2
تاریخى ثبت ملى 95/82036896/188مجموعه کنار چارتاقى (چارتاقى، چشمه اسکندریه، چنار)3
مذهبىثبت ملى 48/40010448/504امامزاده 5 تن 4
تاریخىثبت ملى 10/41437310/787غار رئیس 5

سامانه جامع ثبت اطالعات و آمار گردشگرى 
گزارش تفکیکى براساس جاذبه هاى گردشگرى 

از تاریخ 1395/12/28 تا تاریخ 1396/01/13

ساساسا
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چهل تکه

 انتخاب| نیروهاى اورژانس پــس از اعزام به محل مورد 
نظر، مورد ضرب و شتم همراهان بیمار قرار گرفتند.

مدیر روابط عمومى اورژانس کرمانشاه با اعالم این خبر اظهار 
داشت: تکنســین هاى اورژانس که براى خدمت به یک بیمار، 
عازم شهرستان «هرسین» شده بودند در کمال ناباورى مورد 
حمله و ضرب و شــتم همراهان بیمار قرار گرفتند.  اکبر آزادى 
با اشاره به اینکه نیروهاى اورژانس در مدت زمان شش دقیقه 
در محل حاضر شدند، گفت : همراهان بیمار به بهانه دیر رسیدن 
اورژانس بر بالین مادر خود، تکنسین ها را به شدت با بیل زخمى 
کردند.وى افزود: به دنبال وقوع این حادثه، یکى از تکنسین هاى 

اورژانس از دو ناحیه دچار شکستگى بینى شد.

جــوان 19 ســاله    باشگاه خبرنگاران جوان |
سیاهپوست آمریکایى که با ضربات چاقو یک زن را به شکل 
وحشــیانه اى به قتل رســانده بود پس از دستگیرى بخاطر 
لبخندش به دوربین اداره پلیس شهرت یافت. متهم «بنیتو 
فیلیپه» پس از ورود به آپارتمان قربانى و سرقت سه هزار دالر 
از پول هایش او را کشت. بنا بر گزارش هاى پلیس این جوان 
فرارى پس از دستگیرى ادعا کرده که بخاطر نیاز به داشتن 
یک قربانى با چاقو به جان زن افتاده و او را به قتل رسانده است.
 اطالعات پلیس نشــان مى دهد قربانى از ترس پول هایش 
را در اختیار این جوان جنایتکار قرار داده و از او خواسته تا وى 
را نکشد اما جوان توجهى نکرده و با چاقو به جان زن بداقبال 

افتاده است.

 جام نیوز| انتشــار ویدئویى عجیب، میلیون ها کاربر 
اینترنتى را شوکه کرده که مشخص نیست مربوط به کدام کشور

 است.
در این ویدئو دیده مى شــود که مرد جوانى با دست هاى خون 
آلود، قنداقه نوزادى را در آغوش گرفته و به سمت الشه حیوانى 
شبیه گاو یا اسب مى رود،  ســپس به آرامى خم شد و نوزاد را 
درون شــکم خالى حیوان مرده قرار داد و پوست را بست. بعد 
از آن جمعیت حاضر از شادى فریاد زدند. پس از ده ثانیه، مرد 
جوان بار دیگر خم شد و نوزاد را با لباس هاى خونین در آغوش 

گرفت و به سمت جمعیت شاد و خوشحال رفت.
گفته مى شود این یک ســنت بومى براى نوزادان تازه متولد 

است.

ضرب و شتم  
نیروى اورژانس با بیل 

لبخند شیطانى قاتل به 
دوربین پلیس

نوزاد انسان در
030201 شکم حیواِن مرده 

پســر جوان که بخاطــر تأمین هزینه درمان ســگ 
همسرش دوســت خانوادگى شان را کشــته بود، به 

جنایت اعتراف کرد.
به گزارش میزان،ســاعت 9 صبح روز 23 اســفند از 
طریق مرکز فوریت هــاى پلیســى 110 یک فقره 
کشــف جســد در بزرگــراه حکیم شــرق-ورودى 
بزرگراه شــهید باکــرى جنوب، داخل فضاى ســبز 
حاشــیه اتوبان به کالنتــرى 133 شــهرزیبا اعالم 

شد. 
با حضور مأمــوران در محل و انجــام تحقیقات اولیه 
مشخص شــد جســد متعلق به خانمى جوان حدوداً 
30 ساله اســت که با ضربات متعدد جسم تیز به قتل 

رسیده است. 
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «قتل عمـد» و 
به دستور بازپرس شعبه ششــم دادسراى امور جنایى 
تهران، پرونده در اختیــار اداره دهم ویژه قتل پلیس 

آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت. 
کارآگاهــان اداره دهم در اولین مرحلــه از تحقیقات 
خود، با بررســى پرونده هاى «فقدان افراد» موفق به 
شناسایى هویت مقتول به نام «لیال» 30 ساله، ساکن 

منطقه تجریش شدند. 
پدر لیــال روز 16 اســفند بــا مراجعه بــه کالنترى 
101 تجریــش اعــالم کــرده بــود کــه دخترش 
از منزل خارج شــده و پس از آن مراجعتــى به خانه 
نداشــته که پرونــده مقدماتــى با موضــوع فقدان 
تشــکیل شــده و براى رســیدگى در اختیار پایگاه 
یکم پلیــس آگاهى تهــران بــزرگ قــرار گرفته 

بود. 
در تحقیقــات از خانــواده لیال، کارآگاهــان اطالع 
پیدا کردنــد که چندى پیــش لیال از طریق شــبکه 
هاى مجــازى با جوانــى به نام «حســن» آشــنا 
شــده، علیرغــم مخالفــت خانــواده اش در مرداد 
مــاه 95 بــا وى ازدواج کــرده اما پس از گذشــت 
مدت کوتاهى مشــخص مى شــود که حســن او را 
فریــب داده و بــر خــالف ادعاهاى اولیــه اش، در 
حدودیکســال پیش با دختر دیگــرى ازدواج کرده 

است. 
بنا بر اظهــارات خانواده لیال، علیرغــم متارکه لیال و 
حســن از یکدیگر و با گذشــت مدت کوتاهى، لیال 
مجدداً به واسطه داشتن عالقه شدید به حسن تصمیم 
به ادامه زندگى بــا او گرفته بود و بــه همین علت از 
یکى از دوســتان خود به نام «ســحر» و همسرش 
به نــام «مهدى» درخواســت میانجى گــرى کرده 

بود. 
با شناسایى سحر 36 ساله و مهدى 25 ساله، تحقیقات 
از آنها در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى 
تهران بزرگ قرار گرفت. کارآگاهان اطالع پیدا کردند 
که مهدى پس از پایان ناموفق موضوع میانجى گرى، 
به لیال مدعى شده است که دعانویسى را مى شناسد 
که مى تواند ظرف مدت 29 روز زندگى لیال را ســر و 

سامان بخشد و به این بهانه مبلغ دو میلیون تومان از 
لیال پول دریافت کرده اما پس از گذشت مدت کوتاهى 
و با پایان مــدت 29 روز مورد ادعایــش، لیال مطالبه 
پول پرداختى خود را کــرده و از آن زمان، مهدى به

 بهانه هاى مختلف زمان دیگرى را براى بازپس دادن 
پول لیال مقرر مى کرده تا نهایتًا جســد لیال کشــف 

مى شود. 
با توجه به دالیل و مدارك به دســت آمده، تحقیقات 
پلیسى از مهدى در دســتور کار کارآگاهان اداره دهم 

پلیس آگاهى قرار گرفت.
مهدى که حدوداً یک ماه از ازدواجش مى گذشــت، 
در اظهــارات اولیه منکــر هرگونه دریافــت پول از 
لیال شــد اما در ادامــه و با توجــه به ارائــه مدارك 
انکارناپذیر از ســوى کارآگاهان بــه ناچار به دریافت 
پول از لیال اعتراف و در ایــن خصوص به کارآگاهان 
گفت: «من شغل و درآمد مشــخصى ندارم و در حال 
حاضر نیز پــس از ازدواج با ســحر در خانه او زندگى 
مى کنم. چندى پیش سگ همســرم از ناحیه پا دچار 
شکستگى شد و من تصمیم به درمان او گرفتم اما پول 
درمان سگ را نداشتم به همین علت به دروغ موضوع 

دعانویس را با لیال مطرح کردم تــا بتوانم پول هزینه 
درمان سگ همسرم را تهیه کنم اما من لیال را به قتل 

نرساندم.»
در شرایطى که مهدى منکر هرگونه ارتکاب جنایت و 
قتل لیال شده بود، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى 
در بازرسى از محل ســکونت وى در خیابان ستارخان 
موفق به کشــف مدارك شناســایى متعلــق به لیال 
شــدند. مهدى که دیگر چاره اى جز بیــان حقیقت 
نداشــت در اعترافاتــش بــه کارآگاهــان گفــت: 
«لیال دائمــًا مــرا تهدید مى کــرد که اگــر پولش 
را بــاز نگردانــم، موضــوع را بــه ســحر خواهــد 
گفــت. بــار اول بــا او قــرار گذاشــتم تــا روز 14 
اســفند یکدیگــر را در اتوبــان شــهید باکــرى، 
زیر پــل حکیم مالقــات کنیم امــا قــرار را منتفى 
کــردم. بــراى روز بعد بــا لیــال در همان نشــانى 
قرار گذاشــتم. ســاعت 21، لیــال با یک دســتگاه 
خــودروى آژانس بــه محل آمد و ســوار ماشــین 
مــن شــد. مــن از او درخواســت فرصــت کردم 
امــا لیــال قبــول نکــرد و نهایتــًا باهــم درگیــر 
شــدیم. او را به داخل شمشــادها هل دادم و سپس 

چند ضربه چاقو به شانه چپش 
زدم؛ در ادامه ضربات زیاد دیگرى به 

پهلو و شکم او زدم. کیفش که محتویات آن 250 
هزار تومان پول، عابربانک، مدارك شناسایى و... بود 
را برداشــته و چاقو را نیز در داخل شمشــادها پنهان 

کردم.» 
با توجه به اعتراف صریــح مهدى به ارتکاب جنایت و 
پنهان کردن آلت قتل در داخل شمشادها، کارآگاهان 
با مراجعه به محل کشف جســد (محل وقوع جنایت) 
و در بازرســى دقیق محل، موفق به کشف آلت قتاله 

شدند. 
ســرهنگ کارآگاه حمیــد مکــرم معاون مبــارزه با 
جرائــم جنایى پلیــس آگاهــى تهران بــزرگ، در 
ادامه اعالم خبر دســتگیرى عامــل جنایت، عنوان 
داشــت: همزمــان با رســیدگى بــه پرونــده قتل 
لیال و در بررســى فرضیــه هاى مختلــف وقوع این 
جنایــت، کارآگاهان اداره دهم در تحقیقات پلیســى 
اطالع پیدا کردند که همســر ســابق مقتوله حسن از 
طریق شــبکه هاى مختلف مجازى اقدام به ارتباط با 
دختران و زنان جوان با انگیزه فریب و کالهبردارى از 

نها  آ
داشــته 

کــه بــا توجــه بــه 
مســتندات به دســت آمده در این 

خصــوص، بیــش از ده خانم جوان که توســط 
این شــخص مورد کالهبــردارى قــرار گرفتند نیز 
شناســایى و به پلیس آگاهى تهران بــزرگ دعوت 
شــدند که قــرار قانونــى الزم نیــز از ســوى مقام 
محتــرم قضائى بــراى این شــخص صادر شــده 

است. 
ســرهنگ کارآگاه حمید مکــرم در پایــان این خبر 
گفت: با توجه به اعتراف صریــح متهم اصلى پرونده 
به ارتکاب جنایت، قرار بازداشــت موقت از ســوى 
بازپرس شعبه ششم دادســراى امور جنایى صادرشد  
و متهم براى تحقیقات تکمیلــى در اختیار اداره دهم 
ویژه قتل پلیس آگاهــى تهران بزرگ قــرار گرفته

 است.

ان پاى سگ
ینه درم

مین هز
خاطر تأ

جنایت ب

ان پاى سگ
ینه درم

مین هز
خاطر تأ

جنایت ب

 مهر| با تالش مأموران پلیس فتا شهرستان 
زابل، خانمى که از حساب همســایه خود برداشت 

غیرمجاز انجام مى داد، شناسایى و دستگیر شد.
ســرهنگ غالمرضا نجابت اظهار داشــت: در پى 
شکایت یکى از شهروندان مبنى بر برداشت غیرمجاز 
از حســاب بانکى خود، موضوع به صورت ویژه در 
دســتور کار مأموران پلیس فتا این شهرستان قرار 

گرفت. 

وى افــزود: این فرد مدعى شــد، مدتى قبل کارت 
عابر بانکش مفقود و با توجه به پیام هاى ارسالى از 
سوى اپراتور بانک متوجه برداشت هایى از حسابش 
شده که پس از مراجعه به بانک و اخذ پرینت حساب 
متوجه شده فردى ناشناس با به دست آوردن کارت 
عابر بانــک وى اقدام به برداشــت هایى از طریق 

دستگاه خودپرداز کرده است.
نجابت در ادامه تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده، 

کارشناســان پلیس فتا با اقدامات فنى و تخصصى 
خود و با اخذ دســتور قضائى با اســتفاده از تصاویر 
ویدئویى بانک شناســایى متهم را در دســتور کار 

قرار دادند.
فرمانده انتظامى شهرســتان زابل گفــت: باتوجه 
به اینکــه انتقال دو فقره از برداشــت ها به صورت 
انتقــال کارت بــه کارت صــورت گرفتــه و بــا
 هماهنگى هاى صورت گرفته با بانک، مشــخص 
شد که متهم خانمى است که در  همسایگى شاکى 
سکونت دارد که در بررســى هاى به عمل آمده و با 
توجه به ادله و مســتندات موجود، به بزه انتســابى 
اعتراف کرده و پرونده تکمیل جهت ســیر مراحل 

قانونى به مرجع قضائى ارسال شد.
ســرهنگ نجابت در پایان از شهروندان درخواست 
کرد اطالعات حســاب بانکــى خــود را در اختیار 
هیچکس قرار ندهند و در نگهدارى و حفظ آن توجه 
الزم را داشته باشــند چرا که کارت هاى اعتبارى 
به منزله پول نقد مى باشــد و افراد بــه هیچ وجه 
نباید رمز را همراه کارت خود داشــته باشند که در 
صورت مفقودى کارت، برداشــت از آن امکان پذیر 

نباشد.

دستگیرى عامل برداشت غیرمجاز از حساب آقاى همسایه

درگیرى طایفه اى در اردبیل با قتل پیرمرد 63 ساله پایان 
یافت. به گزارش میزان، در پى نزاع و درگیرى دسته جمعى 
بین دو طایفه در روستاى یزن آباد نمین و اعزام مجروحان 
به بیمارستان فاطمى اردبیل، طى اعالم بیمارستان، یکى 
از مجروحان که پیرمردى 63 ساله بود در اثر شدت جراحات 

پس از به کما رفتن، جان خود را از دست داد.  
با مرگ پیرمرد 63 ســاله پرونده درگیرى با موضوع قتل 
عمد به پلیس آگاهــى ارجاع و کارآگاهــان این پلیس با 
هماهنگى مقام قضائى دو نفر از ضاربان اصلى مقتول را که 
متوارى بودند با انجام اقدامات اطالعاتى، شناسایى کردند . 
با شناسایى محل اختفاى متهمان در شهرك کارشناسان 

اردبیل، دو نفر دستگیر شدند. 
متهمان در بازجویى هاى اولیه با اعتراف به شرکت در نزاع 
دسته جمعى و ضرب و شتم مقتول، مدعى شدند به همراه 
برادران و فرزندان خود طرف درگیرى را به علت اختالفات 

قومى و قبیله اى مجروح کرده اند. 
با اعتراف دو متهم دستگیر شده، تحقیقات براى شناسایى 

سایر متهمان متوارى ادامه دارد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف 105 کیلو 
و 200 گرم تریاك و دستگیري یک سوداگر مرگ خبر داد. 

سرهنگ سید تقی حسینی در گفتگو با پایگاه خبري پلیس، 
اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان 
مطلع شدند یک قاچاقچی حرفه اي قصد دارد محموله مواد 
افیونی را از جنوب کشور وارد استان اصفهان کند که بررسی 

موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وي ادامه داد: ســواري ســمند فرد قاچاقچــی در یکی از 
محورهاي فرعی ورودي به شــهر اصفهان شناسایی و در 
یک عملیات غافلگیرانه متوقف شد و در بازرسی از خودروي 
وي مقدار 105 کیلو و 200 گرم تریاك که در صندوق عقب 

خودرو جاساز شده بود، کشف شد.
سرهنگ حسینی افزود: در این خصوص یک سوداگر مرگ 
دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضائی تحویل داده شد. 

قتل پیرمرد 63 ساله 
در درگیرى طایفه اى

توقیف سواري سمند با 
105 کیلو مواد افیونی 

دادستان عمومى و انقالب شهرستان مراوه تپه گفت: اختالف دو برادر بر سر چراى دام، مرگ یکى از آنها را رقم   ایسنا|
زد.

على خانى افزود: این دو برادر مراوه تپه اى بر سر چراى دام در مراتع با یکدیگر اختالف پیدا کردند که در پى این اختالف یکى 
از برادر ها با اسلحه شکارى، مرگ برادرش را رقم زد.

وى ادامه داد: بــرادر مقتول پس از تحقیقــات مقدماتى با صدور قرار بازداشــت موقت به زندان گنبد کاووس فرســتاده 
شد.

برادرکشى 
در گنبد کاووس

 فارس| فرمانده انتظامى شهرستان بوشهر گفت: 
افسر پلیس فرماندهى انتظامى شهرستان بوشهر یک 
فقره چک 19میلیارد ریالى را که در حین گشتزنى پیدا 

کرده بود به صاحبش بازگرداند.
ابراهیم عرب زاده در بوشــهر اظهار داشــت: حســین 
راستگو در اجراى طرح نوروزى پلیس، در حین گشتزنى 
در پارك سیادت شهر بوشــهر یک فقره چک به مبلغ 
19میلیارد ریال پشت امضا شــده را پیدا کرده و پس از 
پایان شیفت کارى به فرمانده انتظامى شهرستان بوشهر 

تحویل داده است.
وى اضافه کــرد: با دعوت از صاحب چک که ســاکن 
تهران و به عنوان مسافر نوروزى به بوشهر سفر کرده بود 
پس از یادآورى توصیه هاى الزم در خصوص حفاظت 
و نگهدارى اسناد و مدارك مهم و اوراق بهادار، آن را به 

صاحبش برگرداند.

مدیر روابط عمومى مرکز حوادث و فوریت هاى پزشــکى 
استان اصفهان از سقوط خودروى پراید به دره گردنه پشته 

در مسیر یاسوج به سمیرم خبر داد.
به گزارش ایمنا، عباس عابدى مدیر روابط عمومى مرکز 
حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان اظهار کرد: به 
دلیل بارش و لغزندگى جاده در یک پیچ خطرناکى خودروى 
پرایدى که از سمت یاسوج به طرف سمیرم در حال حرکت 
بود به درون دره اى با ارتفاع بیش از 50 متر به علت عدم دید 

کافى سقوط مى کند.
عابدى تصریح کرد: به دلیل نبود دید در پائین دره، پلیس 
این خودرو را پیدا نکرده است که به طور اتفاقى عابرى در 

آن منطقه با مشــاهده کردن صحنه نیروهاى امدادى را 
باخبر مى کند.

وى تأکید کرد: متاسفانه از ســه سرنشین این خودرو مادر 
باردار و پدر خانواده جان خود را از دست داده اند.

عابدى اظهار کرد: دختر چهار ساله  این خانواده نیز به طور 
معجزه آسایى در این سانحه جان سالم به در برد  اما با وجود 
بارش باران بدن دختر 4 ســاله بسیار ســرد و درد ناشى از 

شکستگى شدید او بسیار زیاد بود.

بازگرداندن چک 2 میلیاردى
جدال کودك 4 ساله 
با دره مرگ 
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

 انقالبى ترین تحول در کل 
تاریخ ذخیره سازى

اینتل، حافظــه اُپتان را بــه عنوان یک   ایتنا|
فناورى انقالبى آغاز کرد که با به کار بستن این فناورى 
جدید، درایوهاى ســخت از اس.اس.دى ها سریع تر 

مى شوند.
طى گزارشــى که اخیراً منتشر شــده، دستگاه هاى 
مبتنى بر اُپتان، در 24 آوریــل در دو تریم ام.2 عرضه 
شده اســت. یکى از آنها مدل 16 گیگابایتى است که 
قیمــت آن، 44 دالر و مدل دیگر، دســتگاه حافظه 
اُپتان 32 گیگابایتى اســت که با قیمــت 77 دالر به  
فروش خواهد رسید.گفته مى شود سرعت خواندن و 
نوشتن هر دو حافظه، بسیار باالست. گفته مى شود که 
سرعت خواندن و نوشتن این حافظه ها، به ترتیب 1.2 

گیگابایت بر ثانیه و 280 مگابایت بر ثانیه است.
در نظر متخصصان، حافظه اُپتان در عمل، از آنچه انتظار 
مى رفت، خیلــى فراتر بود. این حافظــه «غیرفرار» به 
گونه اى پیکربندى شده که مى تواند عملکردى معادل 
1000 برابر اس.اس.دى ها، البته با تراکم باالتر و هزینه  
پایین تر ارائه دهد.اینتل در ضمن اطالعات آى.دى.سى، 
اعالم کرد که تقریباً 80 درصد از کامپیوترهاى دسکتاپ 
در جهان، هنوز از درایوهاى ســخت استفاده مى کنند. 
همچنین مطابق روندى که در شــرایط فعلى در جهان 
مشاهده مى شود، نشان مى دهد که مردم به استفاده از 
درایوهاى سخت ادامه خواهند داد، زیرا هزینه براى هر 

مگابایت، بسیار مقرون به صرفه است.

معرفى نرم افزار
Wi-Fi SweetSpots 

اپلیکیشــن هاى موبایل زیادى براى ســنجش قدرت 
امواج واى فاى عرضه شــده است اما مى خواهیم به شما 
اپلیکیشــنى را معرفى کنیم که هماننــد فلزیاب عمل 
مى کند و با رسیدن به یک نقطه داراى قدرت آنتن دهى 
باال؛ بوق مى زند و شــما را خبردار مى کند.اپلیکیشــن 
Wi-Fi SweetSpots چندین مزیــت دارد که از دیگر 

اپلیکیشن هاى واى فاى مجزایش مى کند. این نرم افزار 
مى تواند قدرت شبکه واى فاى خانه تان را ارزیابى کند و 
بهترین نقطه مکانى براى استفاده از اینترنت پرسرعت 
را نشان تان بدهد.این اپلیکیشن مى تواند به طور لحظه اى 
سرعت واى فاى را گزارش کند و حتى با پخش صدا و بوق 
مى تواند فاصله نسبى شما با روتر را بگوید یا خبردارتان 
کند اینجا که ایســتاده اید، بهترین نقطه اســت. وقتى 
اپلیکیشن Wi-Fi SweetSpots را نصب و اجرا کردید، 
بى درنگ و به صورت زنده شروع به جستجو براى امواج 
واى فاى نزدیک شما کرده و سرعت اینترنت را مى سنجد. 
سرعت واى فاى روى نمودار نشان داده مى شود و هرکجا 
که سرعت باالتر برود، شــیب نمودار بیشتر مى شود. با 
زدن کلید Start مى توانید شــروع به قدم زدن در محیط 
کرده تا به بهترین نقطه برسید. مى توانید این نقطه را روى 
اپلیکیشن ذخیره کنید. مى توانید قابلیت بوق اپلیکیشن را 

فعال یا غیرفعال نمایید. 

آغاز رسمى مالکیت وریزون 
بر یاهو و اى او ال

سرانجام شرکت مخابراتى وریزون با تکمیل فرایند 
خرید شرکت هاى اینترنتى قدیمى یاهو و اى او ال 
آنها را در یکدیگر ادغام کرد تا شرکت جدیدى به نام 

Oath متولد شود.

وریزون در سال گذشــته پس از کش و قوس هایى 
با پرداخت حدودا 4,5 میلیارد دالر شــرکت یاهو را 
خریدارى کرد و این مجموعــه بحران زده را با اى او 

ال ادغام کرد.
پس از تکمیل این فرایند ادغام که تا تابستان به طول 
مى انجامد، دو شــرکت یاد شــده در قالب جدیدى 

فعالیت هاى خود را از سر خواهند گرفت. 
با این تغییر و تحول نه آرمسترانگ مدیرعامل فعلى 
اى او ل و نه مریســا میر مدیرعامل نه چندان موفق 
یاهو دیگر نقشى در این دو شرکت ایفا نخواهند کرد و 

به زودى از اى او ال و یاهو جدا مى شوند.

فروشگاه اینترنتى دیجى استایل یکى از بزرگ ترین و جامع ترین مراکز آنالین عرضه پوشاك با کیفیت است. در دیجى 
استایل تمامى کاالهاى مرتبط با پوشش، با کیفیتى مطلوب و کم نظیر و با قیمتى مناسب ارائه مى شود. تمامى محصوالت 
این سایت از جمله لباس، کفش، زیورآالت، لوازم آرایش و ســالمت، در نهایت دقت و با تالش متخصصان تیم دیجى 

استایل انتخاب شده و در اختیار خریداران قرار گرفته اند. 
یکى از اهداف اصلى فروشگاه اینترنتى مد و لباس دیجى استایل در کنار برطرف کردن نیاز خرید لباس و خرید کفش و 
اکسسورى، سریع و مطمئن اینترنتى، معرفى و عرضه کاالهاى فاخر ایرانى با کیفیتى کم نظیر و طراحى به روز است. در 
کنار تمام محصوالت ایرانى شناخته شده و با کیفیت، سعى شده تا با نگاهى دقیق و موشکافانه به فرهنگ و سبک زندگى 
ایرانى و اسالمى، دیجى استایل به این نتیجه رسید که محصوالت شرکت هاى خارج از ایران هم در کنار تولیدات ایرانى 
قرار گیرند تا با مقایســه محصوالت داخلى و نمونه هاى مطرح جهانى، بتوانید بنا بر سلیقه خاص خود، تجربه اى به یاد 

ماندنى از خرید اینترنتى داشته باشید.
https://www.digistyle.com :وب آدرس

 FarmVille: Tropic Escape بازى محبوب و فوق العاده زیبا در ســبک بازى هاى مدیریتى و شــبیه ســازى از 
استودیوى مطرح Zynga براى دستگاه هاى اندرویدى است که به صورت رایگان در پلى استور عرضه شده است. این 
بازى شما را به جزیره اى استوایى مى برد، جایى که در آن باید شهرى استوایى بسازید، آناناس، نارگیل و ُگل ارکیده 
بکارید، ماهى بگیرید، براى مهمانانتان غذاى دریایى درست کنید، حیوانات جالب جزیره را بزرگ کنید، از کارهاى 
بامزه میمون ها لذت ببرید، کارگاه بسازید و در یک کالم شهر ساحلى تان را اداره کنید! شما مى توانید دلفین یا حتى 
بزهایتان را به دریا بفرستید تا برایتان ماهى بگیرند! به نقاط ناشناخته جزیره بروید، آیتم ها و اشیاء نایاب را پیدا کنید 
و پرده از اسرار جزیره بردارید! حالت داستانى بازى داراى ماجراها و مأموریت هاى مختلفى است که از ابتدا با اندکى 

راهنمایى آنها را شروع خواهید کرد! 
 در بازى FarmVille:Tropic Escape با باستان شناس و متخصص موج سوارى آشنا شوید! آنها قرار است به شما 
در کارهایتان کمک کنند. محوطه اطراف آتشفشــان را از نزدیک ببینید و قدم در معبد باستانى میمون ها بگذارید. 
شما حتى مى توانید به این آب ها بزنید و از بقایاى کشتى هاى غرق شده و وسایلى که در آنها مانده نیز استفاده کنید!

معرفى محصول

شرکت Thecus یک دستگاه ذخیره ساز خانگى تحت 
شــبکه به نام N2350 براى خانه هاى هوشمند و امن 

معرفى کرد. این NAS به زودى وارد بازار خواهد شد.
شــرکت ِدکاس یکــى از معتبرتریــن ســازنده هاى 
دستگاه هاى NAS در دنیا است و معموال براى هر نوع 
کاربرى چندین محصــول معرفى مى کند. اکنون، این 
شــرکت براى کاربران خانگى یک NAS دو کشویى 

مبتنى بر سیستم عامل لینوکس معرفى کرده است. 
دستگاه N2350 از یک پردازنده دو هسته اى مارول به 
نام Armada 385 با سرعت یک گیگاهرتز سود مى برد 
و مجهز به یک گیگابایت حافظه رم DDR4 است. البته، 
512 مگابایت حافظه فلش ناند نیز روى این دســتگاه 

تعبیه شده است. 
 USB شــامل دو درگاه N3250 درگاه هاى ارتباطى
3.0 و یک درگاه اترنت یک گیگابیتى هستند که براى 
یک کاربر خانگى کافى به نظر مى رســند. کشوهاى 

هارددیسک این دســتگاه نیز دو عدد و داخلى بوده که 
از انواع هارددیســک هاى ساتا II و ســاتا III پشتیبانى 
مى کنند. یک آداپتور برق 40 وات نیز روى این دستگاه 

کار گذاشته شده است. 
این NAS بــراى کارهایى مانند مدیاســرور خانگى، 
ذخیره سازى تصاویر و ویدیوهاى دوربین هاى نظارتى، 
فایل سرور، سیستم هاى پشتیبان گیرى و دانلودسرور 
خانگى مناسب است و به انواع ابزارهاى پشتیبان گیرى، 
رید، مدیریت شبکه و دشتیبان گیرى روى سرویس هاى 

کالود مجهز شده است. 
ِدکاس براى کنترل از راه دور دســتگاه یک اپلیکیشن 
به نام T-OnTheGo عرضه مى کند که روى دو پلتفرم 
اندروید و آى او اس فعال اســت و امکان آپلود، دانلود و 
 N2350 .را فراهم مى کند NAS اســتریم محتوا روى
 ThecusOS 7.0 از سیســتم عامل مبتنى بر لینوکس

سود مى برد. 

قرار است این NAS خانگى با قیمت 170 دالر به زودى 
وارد بازارهاى جهانى شود.
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فروشگاه اینترنتى مد 
و لباس دیجى استایل

بازى شبیه سازى 
جنگل استوایى 
اندروید 

 
تأمین امنیت تماس هاى صوتى 
تلگرام، از طریق ایموجى ها

بســیارى از کاربران از امنیت پیام ها و   ایتنا|
تماس هاى خود از طریق تلگــرام اطمینان کامل 
ندارند اما این اپلیکیشــن براى جلب اعتماد بیشتر 

کاربران چه تدبیرى دارد؟
مطابق اعــالم تلگرام، راهکار ایــن نرم افزار بدین 
ترتیب است که در حالى که قابلیت تماس  صوتى را 
به کاربران خود ارائه مى دهد، امنیت این تماس ها، 

با استفاده از ایموجى هاى خود تأمین خواهد نمود.
توضیحات فنى تلگرام مختصرا از این قرار اســت 
که در ایــن قابلیــت، وقتى تماس بیــن دو طرف 
برقرار مى  شــود، به هر دو(هــم مخاطب و هم فرد 
تماس گیرنــده) یــک مجموعه از چهــار ایموجى 
نشان داده مى شود. حال اگر هر دو کاربر، دیدند که 
مجموعه اى که در حال مشاهده آن هستند، براى هر 
دو نفر، یکسان است، تماس در حالت کامًال امن قرار 

دارد و هیچ مشکلى وجود ندارد.
گفتنى است براى سهولت اســتفاده از این سیستم، 
تلگرام ایموجى هاى را از بیــن 333 کاراکتر دیگر 
که کامًال با یکدیگر متفاوت هســتند و در هر زبانى 
به راحتى توصیف مى شــوند، انتخاب مى کند و این 
یعنى امکان ارائه 12.3 میلیارد ترکیب مختلف از این 
ایموجى ها وجود دارد که ضریب امنیت را به مراتب 

افزایش خواهد داد.

تى شرت هاى کنترل کننده
 طرز قرارگیرى بدن

تى شــرت هاى کنترل کننده طرز قرارگیرى بدن، 
لباس هایى هستند که حالتى خاص دارند و کاربر را 
وادار مى کنند تا از نظر فیزیکى در وضعیت مناسب 
و سالمى قرار گیرد. به بیان دیگر، این تى شرت ها از 
قرار گرفتن بدن فرد در حالت هاى ناسالم نظیر قوز 

کردن ممانعت به عمل مى آورند.
 البته به هیچ عنوان تصور نکنید با به تن کردن این 
تى شرت ها احساس ناخوشــایندى خواهید داشت! 
این تى شرت ها به شــکل بســیار دقیق و ظریفى 

طراحى شده اند.
تا زمانى که کاربر در آن ها در حالت فیزیکى مناسبى 
قرار داشــته باشد، هیچ فشــار یا نیرویى را از سوى 
تى شرت احساس نمى کند و در راحتى کامل به سر 
خواهد برد. اما به محض این که وضعیت جســمانى 
وى به حالت نامساعدى ســوق پیدا کند، تى شرت 
شــروع به اعمال فشــار در بخش هایى از بدن وى 

مى کند که باید تغییر حالت داده شوند.
به این صورت، تى شــرت کاربــر را مجبور مى کند 
تا وضعیت قرارگیرى بدن خود را به حالت مســاعد 
تغییر دهد. تى شرت هاى کنترل کننده طرز قراگیرى 
بدن از جمله محصوالتى هســتند که به تازگى و به
 واسطه پیشــرفت فناورى، اســتفاده از آنها رو به 

افزایش است.

کلیک

فناورانه

4 تهدید امنیتى روز دنیاى فناورى

ذخیره ساز تحت شبکه اى براى خانه هاى هوشمند و امن

باج افزارها، بات نت هاى مبتنى بر اینترنت اشیا، خریدارى باگ هاى امنیتى از سوى دولت ها، شکل جدیدى از تهدیدات امنیتى موسوم به کرم هاى باج افزارى و برنامه هاى پاداش 
در ازاى باگ ها به شیوه محرمانه پنج رویکرد نوینى هستند که در سال جارى میالدى با آنها روبه رو خواهیم شد و به نظر مى رسد در حال تبدیل شدن به یک سریال در دنیاى امنیت 

هستند، به دلیل این که هنوز هم راهکار جامعى براى مقابله با آنها در نظر گرفته نشده است. اما این رویکردها دقیقاً چه مفهومى را بیان مى کنند؟

باج افزارها
امروزه باج افزارها عنان دنیاى هکرى را در دستان خود گرفته اند. باج افزارها به یک روند طبیعى در حوزه  بدافزارى تبدیل 
شده اند. مجرمان سایبرى به راحتى از طریق یک قطعه کد نرم افزارى از پیش آماده به راحتى تمام فایل ها، پوشه ها و در کل 
تمام محتویات هارددیسک کاربران را با الگوریتم هاى رمزنگار کدگذارى مى کنند و در ازاى دریافت باج به کاربر اجازه 

مى دهند دومرتبه به فایل هاى خود دسترسى داشته باشد.
حمالت منع سرویس توزیع شده با آن قدرت مهیب خود به هیچ عنوان با تهدیدات باج افزارى قابل مقایسه نیستند. کافى 
است کمى درباره باج افزارهاىLockY، Cryptolocker،Petya و... فکر کنید. باج افزارهایى که در سال 2016 میالدى 
به دفعات کاربران زیادى را قربانى خود ساختند. باج افزارها تهدید جدیدى به شمار نمى روند، ولى خسارات سنگینى را 
به بخش ها و صنایع مختلف وارد کرده اند. بیمارســتا ن هایى که به ناخواسته متحمل هزینه هاى سنگین نقل و انتقال 
اطالعات بیمارانشان به سامانه هاى جدید شدند، مراکز بهداشتى و درمانى که در سکوت خبرى باج مربوطه را پرداخت 
کردند، نیروگاه هاى تأمین کننده انرژى و حتى خطوط حمل و نقل از جمله قربانیان این مدل از حمالت هستند. درست 
است که از طریق امضاى متعلق به بدافزارها قادر به شناسایى آنها هستیم، اما واقعیت این است که آنها به طور مداوم تغییر 
مى کنند و تنها با یک تغییر کوچک ناشناخته مى شوند. حتى شرکت هاى امنیتى هم قادر نیستند اطالعاتى در ارتباط با 
چنین تهدیداتى را منتشر کنند تا کاربران با استفاده از نشانه هاى موجود قربانى این تهدیدات نشوند. در جدیدترین مورد 

یک مالک تلویزیون هوشمند مبتنى بر پلتفرم اندروید قربانى باج افزارها شد. 

برنامه هاى پرداخــت جایزه در مقابل 
کشف باگ ها

برنامه هاى پرداخت جایزه در مقابل کشف باگ ها ایده 
جدیدى نیست و از سوى شرکت هاى بزرگى همچون 
فیسبوك، گوگل، اپل و... دنبال مى شود. طرحى که 
البته جالب توجه اســت. اما نکته اى که در این بین 
وجود دارد این است که بسیارى از شرکت ها به طور 
علنى این برنامه ها را به مرحله اجرا درنمى آورند. بلکه 
این برنامه ها را از طریق شرکت هاى ثالثى همچون 
HAckerOne، Bugcrowd و Synack اجرایــى 

مى کنند. در این رویکرد هکرها به ســایت مورد نظر 
وارد مى شــوند، آن  را مورد تحلیل قــرار مى دهند و 
آســیب پذیرى هاى امنیتى را شناسایى مى کنند. در 
ادامه از طریق یک کانال ارتباطى باگ هاى شناسایى 
شده را به مدیران سایت ها گزارش داده و جایزه خود 
را دریافت مى کنند. البته تعدادى از هکرها این کار را 
براى پول انجام نداده و آن را به منظور آنکه نام آنها در 
بخش مشاوران امنیتى یک شرکت ثبت شود، انجام 

مى دهند. 

کابوســى بدتر از باج افزارها، کرم هاى 
باج افزارى

آیا چیزى بدتر از باج افزارها نیز وجود دارد؟ گزارش منتشر 
شده از سوى CSO Online نشان مى دهد در سال جارى 
میالدى باید بگوییم کابوســى خطرناك تر در انتظار ما 
است. به نظر مى رسد در ســال جارى میالدى تیم هاى 
امنیت اطالعــات باید خود را بــراى تهدیدات به مراتب 
خطرناکى آماده کنند. تکامــل فناورى هاى رمزنگارى 
همراه با فناورى هاى باج افزارى به هکرها اجازه مى دهد 
به بخش هاى عمیق یک شبکه سازمانى نفوذ کنند. کورى 
WatchGuard Technol- ناچرینر مدیر بخش فناورى
ogies گفته اســت: «کرم باج افزارى/ شبکه اى نه فقط 

دستگاه ها را آلوده مى کند، بلکه به شکل خستگى ناپذیر 
خود را روى هر کامپیوترى که به شبکه متصل است کپى 
مى کند. چه موافق باشید و چه مخالف من به شما ضمانت 
مى دهم که مجرمان سایبرى در نظر دارند چنین سناریویى 
را اجرایى کنند و این کرم تنها شروع داستان است.» اگر 
مجرمان سایبرى بتوانند اطالعات شبکه را پیش از آنکه 
داده هاى آن  را کدگذارى کنند به سرقت ببرند و در ادامه 
کرم خود را روى شــبکه ها منتقل کنند، آنها به شکل 
قدرتمندى خواهند توانست با ضریب دو، ماشین ها 
را آلوده سازند. در نتیجه در سال جارى میالدى باید 
شاهد باج افزارهایى باشــید که رویکردى عمیق دارند و 

قادر هستند کل شبکه هاى یک سازمان را آلوده سازند.

خریداران دولتى باگ هاى امنیتى
امــا چالش برانگیز ترین رویکرد ایــن مقاله در 
ارتباط با خریــدارى باگ ها از ســوى دولت ها 
اســت. آنها این  کار را به منظور برطرف کردن 
آسیب پذیرى ها انجام نمى دهند، بلکه به دنبال 
آن هستند تا از آســیب پذیرى ها سوء استفاده 
کنند. تعدادى از دولت ها به منظور حفظ امنیت 
ملى سعى مى کنند تا این اطالعات را جمع آورى 
کنند. اگر شما این شانس را داشتید که باگ هاى 
خریدارى شده توســط دولت را در دنیاى واقعى 
پیدا کنید، به معناى آن اســت که فردى کارش 
را با صداقت انجام نداده اســت. گزارش هایى 
که به تازگى منتشر شــده است نشان مى دهند 
تعدادى از سازمان هاى دولتى در المپ ها یا حتى 
تابلوهاى نقاشى دستگاه هاى استراق سمع قرار 
داده اند که بیان کننده این مطلب اســت که این 
ســازمان ها تا چه اندازه موفق شده اند خألهاى 
موجود را شناســایى کرده و از آن ها به بهترین 

شکل استفاده کنند. 
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در مطالعاتى که در مجله آمریکایى سالمت عموم انجام 
شده است دریافته اند که خوردن میوه ها و سبزیجات هم 

مى تواند سالمت ذهن را تقویت کند.
اما افرادى که در این تحقیق آزمایش شــده اند گزارش 
داده اند که با خــوردن هر کدام از این میــوه ها در روز 
احساس شادابى بیشترى دارند. پس دفعه بعد که احساس 
کردید روحیه خوبى ندارید حتما یکــى از این غذاها را 

مصرف کنید.

اسفناج
 B سبزیجات سبز تیره سرشار از فوالت یا همان ویتامین
مى باشند. این سبزیجات روى انتقال دهنده هاى عصبى 
کنترل روحیه در مغز تاثیــر مى گذارند و در نتیجه باعث 

تقویت روحیه مى شوند.

مرکبات
پرتقال، نارنگى، یافا، گریپ فروت و تمام مرکبات دیگر 
سرشار از فوالت یا همان ویتامین B هستند که روحیه را 

در لحظه تقویت مى کنند.

موز
به ســه دلیل پیشــنهاد مى شــود که این میــوه را در 
اسموتى ها حتما استفاده کنید: ۱٫ پتاسیم (تقویت کننده 
کارایى مغز)، B۶ ۲٫ افزایش دهنده سروتونین که بدن را 
آرام مى کند و ۳٫ تریپتوفان (آمینو اسید شادى که روحیه 

را تنظیم مى کند)

برگ چغندر
منیزیم ماده اى انرژى بخش بوده و افسردگى را از بین 
مى برد. معموال یکى از کمبودها در برنامه هاى غذایى 
کمبود منیزیم اســت. بنابراین سعى کنید مقدارى برگ 
چغندر در کنار غذاى تان مصرف کنید تا بتوانید این کمبود 

را تا حدودى جبران کنید.

انواع توت ها
توت ها با تامین گلوکز بدن مى توانند کج خلقى ها و زود 

رنجى ها را کاهش دهند.

مارچوبه
مارچوبه منبع سروتونین، فوالت و آنزیم هایى است که 

مى توانند تاثیرات مصرف الکل را خنثى کنند.

گوجه گیالسى
مى توان گفت گوجه فرنگى گیالســى در میان غذاها 
منبع لیکوپن ( فیتونوترینت یا ماده غذایى مغذى محلول 
در چربى) مى باشد که مى تواند با این ماده جلوى تولید 

ترکیبات التهابى در اثر افسردگى را بگیرد و متوقف کند.
سیب زمینى شیرین

کربوهیدارت هاى پیچیده سطح ســروتونین که تاثیر 
آرامبخش در بدن دارند را افزایش مى دهند و سیب زمینى 
شیرین یکى از منابع کربوهیدارت هاى پیچیده مى باشد.

فلفل دلمه
 غذاهایى که سرشار از ویتامین C هستند مى توانند تولید 
هورمون استرس کورتیزول را متوقف کنند که مقدار این 
ویتامین در فلفل زرد نســبت به فلفل قرمز و سبز بیشتر 
اســت. تمام آن ها را در یک ظرف خرد کنید و به عنوان 

عصرانه میل کنید.

معموًال براى کاهش خســتگى جســمى در یک روز 
پرمشغله، با فشار آوردن روى انگشــتانمان یا با کج و 
راســت کردن گردن و کمر، کمى خود را کش و قوس 
مى دهیم. این حرکت در تمامى ســنین حتى در جوانان 
و نوجوانان نیز مشاهده مى شــود. تعداد زیادى از مردم 
در حالى که از عوارض و خطرات شکستن قولنج مطلع 
هستند اما بدون توجه به آن به این کار ادامه مى دهند.

اما آیا مى دانید این حرکت به  ویژه درگردن، سالمت ما 
را به خطر مى اندازد و به گردن درد و حتى سکته منجر 

مى شود؟
آیا مى دانید چرا هنگام شکستن قولنج صداى ترکیدن 
ایجاد مى شــود؟ درواقع صدا بر اثر ترکیدن حباب هاى 
هواست که در مایع سینوویال تولید مى شود. این مایع 
چسبناك مانند چرب کننده اى است که حرکت مفصل ها 
را آسان تر مى کند. به عبارت دیگر، مایع سینوویال بین 
هر استخوان کوچک گردن است و با این حرکت احتمال 

آسیب دیدگى جبران ناپذیر وجود دارد.
بدترین اتفاق ناشى از این عادت (شکستن 

قولنج گردن) چیست؟
سکته بدترین اتفاقى اســت که مى تواند بیفتد؛ هرچند 
این حرکت بى ضرر به نظر مى رسد، مانع خون رسانى به 
بخشى از مغز شده و گفته مى شود این حالت خطرناکى 
است که احتمال مرگ ســلول هاى مغزرا در پنج دقیقه 

براثر قطع جریان اکسیژن افزایش مى دهد.
علت سکته به دلیل شکستن قولنج گردن

احتمال پارگى ریز در دیواره رگ هایى که از گردن عبور 
مى کند، وجود دارد. این قســمت آسیب  دیده مى تواند 

باعث لخته شدن خون شــود. با گیرکردن لخته 
خون در رگ هاى مغزى احتمال ســکته وجود 

دارد. شکستن قولنج گردن، باعث کشیدگى 

رى  و ر ـ ضـ ر ی غ
رباط ها در این قسمت 

مى شــود. رباط بــا ضعیف 
شدن دیگر قادر به نگهدارى گردن 

نیســت، درنتیجه فرد دچار گردن درد 
مى شود. خوب اســت بدانید با این کار 
هرچه قــدر هم قولنج بشــکنید دیگر 
نمى توانید گردن درد را تسکین دهید و 
براى آرام کردن این درد باید مسکن 

مصــرف کنید.همچنیــن هرگز نباید از فــرد دیگرى 
براى شکســتن قولنــج کمک بگیرید چــون احتمال 
آسیب دیدگى ســتون فقرات، کوفتگى، ضرب دیدگى 
و دررفتگى مفاصل وجــود دارد. از طرفى 
شکستن قولنج براى افرادى که 
در میانســالى و سالمندى 
قرار دارند خطرناك تر 
اســت چون به دلیل 
ضعــف مفاصل، ابتال 
بــه آرتروز یــا پوکى 
استخوان ممکن است 
دچار دردهاى شدید در 
ناحیه موردنظــر و حتى 
شکســتگى اســتخوان 

شوند.

آیسان نوزاد، متخصص طب سنتى گفت: ماساژ صورت به 
وسیله روغن کدو یا سایر مواد نرم کننده به صورت 10 دقیقه 
در هنگام شب مى تواند نقش به سزایى در پیشگیرى از چین 

و چروك پوست داشته باشد.
وى افزود: ماساژ هاى شــبانه باید به مدت 3 هفته متوالى 
انجام شود تا در رفع التهابات پوست و جریان خون در زیر 

پوست موثر باشد.
رئیس انجمن علمى آذربایجان غربى گفت: ماساژ صورت 
باید از سن کم و در حدود 25 الى 26 سالگى قبل از آغاز فاز 

چرکى پوست شروع شود.
وى ادامه داد: البته عملکرد صحیح اعضاى داخلى بدن و 
سیستم گوارش در زمینه درمان بسیار نقش دارد، پزشک در 
درجه اول باید تغذیه، معده، کبد و سایر اعضاى بدن بیمار را 
مورد بررسى قرار دهد و سپس در صورت نیاز براى پوست 

درمان مستقیم صورت گیرد.
این متخصص طب سنتى گفت: درصورتى که ماساژ صورت 
بگیرد اما عوامل و اعضاى داخلى بدن عملکرد مناســبى 

نداشته باشند نمى توان از پوستى مناسب، بهره مند شد.

یکى از چالش هاى خانواده هایى که بتازگى صاحب فرزند 
مى شوند، خواب نوزاد است. در این رابطه باورهاى درست 
و غلط زیادى وجود دارد. مهم ترین باور مربوط به ساعات 

خواب نوزاد است.
برخى عقاید در مــورد خواب نــوزاد وجــود دارند که 
مى توانند نادرســت و اشتباه باشــند و از نظر پزشکى 
رد شــده اند. خوابیدن نــوزادان غالبا در دوســال اول
زندگى شــان دســتخوش تغییرات زیادى خواهد شد 
والدین با توجه به سخنان دیگران به برخى باورهاى رایج 
رسیده اند که در ادامه به درستى یا نادرستى هریک اشاره 

خواهیم کرد .
آیا نوزادان باید طى شــبانه  روز 12 ساعت بخوابند؟ این 
باور اشتباه است. نوزاد تازه متولد شده به 16 تا 17 ساعت 
خواب و کودك سه ساله به 12 ساعت خواب نیاز دارد. هر 
چه سن کودك باالتر برود، میزان نیاز او به خواب کمتر 
خواهد شد. یک کودك شش ساله به 10 ساعت و یک 
کودك 12 ساله به 9 ساعت خواب نیاز دارد. با این حال 
همه  چیز به خود کودك بســتگى دارد و نمى توانیم یک 

فرمول کلى براى خواب تعریف کنیم.
از طرفى اطالعات بسیارى از والدین درباره خواب نوزادان 
محدود است. بنابراین به شنیده هایشان اعتماد مى کنند 
و این که نشانه  کم  خوابى یا بدخوابى در کودکان ممکن 
است کبودى و ســیاهى زیر چشم باشــد. اگر شما هم 
چنین باورى دارید، باید بگوییم سخت در اشتباهید چون 
ازجمله نشــانه  هاى کم  خوابى در کودکان، بدبیدار شدن 
صبحگاهى، خستگى در طول روز، بیدارى   مداوم شبانه، 

بهانه گیرى  مکرر و بدون دلیل و تند خویى است.
همچنین برخالف باور خیلى هــا، نمى توانید هر زمانى 
که نوزاد احســاس خواب مى کند، او را بخوابانید، چراکه 
خواباندن کودکان سر ساعت مقرر یک توصیه کاربردى 

و پرفایده است. براساس بررسى ها خواباندن کودکان سر 
ساعت مقرر به آنها در ایجاد تدریجى یک خواب خوب و 
پیشگیرى از بروز اختالل در ریتم خواب و داشتن خواب 

سبک کمک مى  کند.
حتى وقتى کودك شب  ها گریه مى  کند، سعى نکنید او را 
به زور بخوابانید. خواب کودکان از سیکل  هاى گوناگون 
و بیدارى هاى کوتاه  مدت بین هر سیکل تشکیل شده و 
برخى از این بیدارى ها با گریه همراه اســت. در صورتى 
که والدین با هر بار بیدار شدن کودك به سمت او بروند و 
سعى در خواباندن او داشته باشند، کودك عادت مى  کند و 
بدون آمدن آنها نخواهد خوابید. تنها اگر کودك به گریه 
افتاد و گریه او قطع نشد، الزم است والدین براى اطمینان 
از این که مشکلى پیش نیامده به او سر بزنند. در این حالت 

نیز نباید او را بغل کرد و از تخت بیرون آورد.
دربــاره خروپف کــودك نیــز باید گفت اگــر کودك 
سرماخورده باشــد، خروپف او طبیعى است. در غیر این 
صورت ممکن است لوزه  کودك بزرگ باشد که نیاز است 

با پزشک مشورت شود.
وقتى کودکى دست و پایش را مى  کشد، حتما به این معنى 
نیست که خوابش مى  آید؛ نشانه  هاى خواب  آلودگى در 
کودکان شامل خمیازه کشــیدن، مالیدن چشم و گریه 

بى  دلیل است.
 یکى از نکات بســیار مهم که درصد زیادى از والدین را 
به اشــتباه مى اندازد، درجه حرارت ایده  آل براى خواب  
کودکان اســت که باید بین 18 تا 20 درجه سانتى گراد 

باشد، نه 22 درجه سانتى گراد.

یافته هاى جدید دانشــمندان نشان میدهد که شیر 
خشک تهیه شده از شیر گاو، خطر ابتال به دیابت نوع 

1 در نوزادان را افزایش نمى دهد.
گرچه شیر مادر هنوز هم به عنوان بهترین تغذیه براى 
نوزادان شناخته مى شود، اما یک مطالعه جدید نشان 
مى دهد که شیر خشک تهیه شده از شیر گاو، خطر 

ابتال به دیابت نوع 1 را افزایش نمى دهد.
با این حال، محققان آلمانى که این مطالعه را انجام 
دادند، دریافتند دستور غذایى با هیدرولیز باال در هفته 
اول زندگى (که گاهى اوقات براى نوزادان مبتال به 
آلرژى غذایى توصیه مى شــود) ممکن است خطر 
ابتال به دیابت نوع 1 را در برخى از کودکان افزایش

 دهد.
 محقق ساندرا هامل از موسســه تحقیقات دیابت 
در مونیخ گفت: «اگر تغذیه با شــیر مــادر ممکن 
نباشد، تغذیه نوزاد با دستور غذایى شامل هیدرولیز 
باال، به عنــوان اولین غــذا، هیچ فایــده اى براى 
نــوزادان در معرض خطــر ژنتیکى دیابــت نوع 1

 ندارد.»
طبق گفته هامل، وزن مولکولى پروتئین شیر گاو در 
فرمول هاى تغذیه متفاوت اســت. در فرمول تغذیه 
بسیار هیدرولیزشده، ســبک ترین وزن و در فرمول 

تغذیه استاندارد، سنگین ترین وزن را دارد.
 بنابراین براى نوزاد فرمــول تغذیه با هیدرولیز باال، 

بهتر از فرمول تغذیه استاندارد است.
 دیابت نوع 1 یک بیمارى خودایمنى است بدان معنا 
که سیستم ایمنى بدن به اشتباه به سلول هاى سالم 
در بدن حمله مى کند. در دیابت نوع 1، سیستم ایمنى 
بدن سلول هاى تولیدکننده انسولین را از بین مى برد 
و باعث مى شــود بدن قادر به تولید انسولین کافى 
(هورمون الزم براى سلول ها که قادر مى شوند از قند 

مواد غذایى به عنوان سوخت استفاده کنند) نباشد.
 محققان دریافتند که تغذیه نوزاد با شــیر گاو همراه 
با هیدرولیز جزئى و حتى هیدرولیز باال در طول سه 
ماهه اول زندگى، با خطر بیشــتر ابتال به دیابت نوع 

1 همراه نیست. 

خانه دارى چقدر کالرى
 مى سوزاند؟

آیا تا به حال به این موضوع فکــر کرده اید که نیم 
ساعت جارو کشیدن، به میزان کالرى هاى دریافتى 

از یک قوطى نوشابه، کالرى مى سوزاند؟
براى کسانى که با بى میلى، کارهاى خانه را انجام 
مى دهند، اطالع این موضوع که براى انجام کارهاى 
خانه باید کالرى قابل توجهى را سوزاند، ممکن است 

به یک انگیزه تبدیل شود.
خانه دارى اغلب کارى خســته کننده و کسالت آور 
در نظر گرفته مى شــود و تمرین و تحرك مفیدى 
که در پشــت انجــام کارهاى خانه نهفته اســت، 
مورد غفلت و فراموشــى قرار مى گیرد. شرکت در 
کالس هاى ورزشى، تنها راه ســوزاندن کالرى و 
کاهش وزن نیســت؛ اما یک فرد بزرگسال با وزن 
تقریبى 68 کیلوگرم بــراى انجام کارهاى خانه چه 

مقدار کالرى مى سوزاند؟ 

نظافت 
شما براى انجام امور نظافتى سبک مانند گردگیرى و یا 
آویزان کردن لباس ها، حدود 171 کالرى در هر ساعت 
انرژى مصرف خواهید کرد، ولى اگر شــدت این کارها 
افزایش یابد، کالرى بیشترى را خواهید سوزاند. بنابراین 
به یاد داشته باشــید که کالرى مصرف شده براى انجام 

نظافت برابر با کالرى 4 کلوچه کوچک یافاست.

جارو کشیدن
جارو زدن گرد و خاك کف آشپزخانه و یا برگ هاى 
ریخته شده در پاسیو در هر ساعت مى تواند حدود 
269 کالرى بسوزاند؛ به این معنا که هر نیم ساعت 
جارو زدن برابر با 135 کالرى مى سوزاند. حدوداً به 

اندازه انرژى موجود در یک قوطى نوشابه.

جابجایى اسباب و اثاثیه
هر چند چیدمان دوباره وسایل و اســباب منزل، اغلب 
کار سخت و دشوارى است، عالوه بر تغییر دکوراسیون، 
منفعت هاى دیگرى نیز دارد که سوزاندن 408 کالرى 
از جمله این منفعت هاست؛ بنابراین، یک ساعت فنگ 
شویى و تغییر دکوراسیون به اندازه 50 دقیقه بازى تنیس، 

کالرى خواهید سوزاند.

نقاشى و رنگ آمیزى اتاق
اگر بــراى ســال جدید، قصــد رنگ آمیــزى و تغییر 
دکوراسیون خانه را دارید، باید از سوزاندن 306 کالرى 
خوشحال باشید. اگر این کار به زمان بیشترى نیاز داشته 
باشد و اغلب هم همینطور است و حدود 4 ساعت زمان 
مى برد، یعنى اینکه 1200 کالرى انرژى مى سوزانید که 

به اندازه کالرى دو همبرگر بزرگ است باغبانى
در حالى که باغبانى در فصل ســرما کمى مخاطره آمیز 
اســت، به محض رسیدن بهار، دســتکش هاى خود را 
بپوشید و به باغچه خود رسیدگى کنید که این کار حدود 
339 کالرى مى سوزاند. اگر یک ساعت از ماشین چمن 
زنى اســتفاده کنید، حدود 376 کالــرى انرژى مصرف 

خواهید کرد. چیزى بیش از انرژى دو بطرى ماء الشعیر!
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خواب کودکان و آنچه باید در مورد آن بدانیم

این غذاها روحیه را تقویت مى کنند

بدترین اتفاق بعد از شکستن قولنج گردن!
علت سکته به دلیل شکستن قولنج گردن

احتمال پارگى ریز در دیواره رگ هایى که از گردن عبور 
مى کند، وجود دارد. این قســمت آسیب  دیده مى تواند 

با گیرکردن لخته  باعث لخته شدن خون شــود.
خون در رگ هاى مغزى احتمال ســکته وجود 

دارد. شکستن قولنج گردن، باعث کشیدگى 

رى  و ر ـ ضـ ر ی غ
رباط ها در این قسمت 

مى شــود. رباط بــا ضعیف 
به نگهدارى گردن شدن دیگر قادر

نیســت، درنتیجه فرد دچار گردن درد 
مى شود. خوب اســت بدانید با این کار
هرچه قــدر هم قولنج بشــکنید دیگر 
نمى توانید گردن درد را تسکین دهید و 
براى آرام کردن این درد باید مسکن 

براى شکســتن قولنــج کمک بگیرید چــون احتمال
آسیب دیدگى ســتون فقرات، کوفتگى، ضرب دیدگى
و دررفتگى مفاصل وجــود دارد. از طرفى
شکستن قولنج براى افرادى که
در میانســالى و سالمندى
قرار دارند خطرناك تر
اســت چون به دلیل
ضعــف مفاصل، ابتال
بــه آرتروز یــا پوکى
استخوان ممکن است
دچار دردهاى شدید در
ناحیه موردنظــر و حتى
شکســتگى اســتخوان

شوند.

تغذیه نوزاد با شیر گاو، افزایش ریسک دیابت نوع1
ت أثیر ماساژ پوست در 

جلوگیرى از 
چروك صورت



1212بین المللبین الملل 2907 سال چهاردهمپنج شنبه  17 فروردین  ماه   1396

اخراج دامنه دار پناهجویان افغانستانى    جام نیوز |
از خاك پاکستان همچنان ادامه دارد. شورایعالى حقوق 
بشر ســازمان ملل متحد گزارش داده که تنها طى یک 
روز، از دوشــنبه 3 آوریل تاکنون هزار و200 پناهجوى 
افغانستانى از گذرگاه مرزى ترخم (تورخم) به افغانستان 
بازگردانده شده  اند. دیده بان حقوق بشر مى گوید بازگشت 
این پناهجویان به کشورشان کامًال داوطلبانه هم نبوده 

است. 
در پاکســتان بیش از 2/5 میلیون پناهجوى افغانستانى 
به طور قانونى و غیرقانونى زندگى مى کنند. روابط میان 
کابل و اسالم آباد در ســال هاى اخیر پر تنش بوده و  هر 
دو کشور یکدیگر را به سهل انگارى در برخورد با طالبان 
افغانستان و پاکستان متهم مى کنند. افغانستان، پاکستان 
را متهم مى کند که چشمش را به روى طالبان افغانستانى 
در این کشور بسته و حتى از گروه هاى شبه  نظامى حمایت 

مى کند. اسالم آباد این اتهامات را نمى پذیرد. 
در تازه ترین اقدام، ژنرال «قمر جاوید باجوا» فرمانده ارتش 
پاکستان اعالم کرد که این کشور حصارى مرزى به طول 
2500 کیلومتر در مرزهایش با افغانستان احداث مى کند 

تا مانع از تهاجم نیروهاى شبه نظامى به پاکستان شود.
دیده بان حقوق بشر، ســازمان ملل را متهم کرده است 
که به پاکســتان اجازه داده برخالف قوانین بین المللى، 
پناهجویان افغانستانى را با خشونت اخراج کند. پاکستان 
اما مى گوید پناهجویان افغانستانى به میل و اراده خودشان 

خاك این کشور را ترك مى کنند.
شورایعالى حقوق بشر سازمان ملل تأیید کرده است که با 
آغاز فصل بهار بسیارى از پناهجوبان افغانستانى به میل و 

اراده خودشان به افغانستان بازمى گردند.
«صمد خان» نماینده شورایعالى سازمان ملل در پاکستان 
به خبرگزارى «رویترز» گفته است: «برخى از پناهجویان 
افغانستانى به دالیل اقتصادى یا خانوادگى به کشورشان 
برمى گردند. برخى هم در این سوى مرزها از خانواده شان 

دور افتاده اند و به همین دلیل قصد بازگشت دارند.»
به گفته این مقام مســئول در ســال 2016 در مجموع 
370 هزار پناهجوى افغانستانى، خاك پاکستان را ترك 
کرده اند.دیده بان حقوق بشــر تخمین زده است که 200 
هزار پناهجوى افغانستانى که بدون شناسنامه یا مدرك 
شناسایى دیگرى هســتند و فعًال به طور غیر قانونى در 

پاکستان زندگى مى کنند، به افغانستان بازگردانده شوند.
شورایعالى حقوق بشر ســازمان ملل اعالم کرده است 
که تنها در ماه آوریل و مى سال گذشته  بیش از 24 هزار 

پناهجوى افغانستانى به افغانستان مسترد شده اند.
حزب اپوزیسیون رئیس جمهور آفریقاي جنوبی، «هلن زیله» رهبر سابق حزب ائتالف   آریا|
دموکراتیک این کشور را به «سوء رفتار» متهم کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که زیله 

گفته بود، استعمار مزایاي بسیاري براي این کشور به ارمغان آورده است. 
هلن زیله رهبر سابق حزب ائتالف دموکراتیک آفریقاي جنوبی و رئیس منطقه کیپ غربی، به 
علت توئیتی در صفحه شخصی اش در ماه مارس گذشته، با مجازات اخراج از این حزب مواجه 
شد.زیله پس از این اظهارات مبنی بر اینکه «کسانی که به میراث استعمار تنها به دید منفی 
می نگرند، به دستگاه قضائی مستقل ما، زیرساخت هاي حمل و نقل و لوله کشی آب آشامیدنی 
بیاندیشند»، با انتقادات شدید حزب خود و مخالفانش مواجه شد. این نماینده پارلمان آفریقاي 

جنوبی، در عین حال با عذرخواهی، چنین اظهاراتی را دفاع از استعمار ندانست.
در همین حال، «موسی میمن» رهبر حزب اتحاد دموکراتیک، حزب مخالف اصلی آفریقاي جنوبی 
در یک کنفرانس خبري در کیپ تاون پایتخت این کشور با اشاره به اینکه، اقدام انضباطی علیه 
زیله در نظر گرفته شده، تصریح کرد: حزب ما همواره بر اصل آزادي بیان تأکید می کند اما این 

موضوع به آزادي بیان مربوط نیست.
وي گفت: مردم می توانند دیدگاه هاي خود را ابراز کنند  امــا نباید این دیدگاه ها براي منافع 

کشور مضر باشد.

اختالف نظــر میان دولت    باشگاه خبرنگاران جوان |
یونان و صندوق بین المللى پول موجب شــد مذاکرات دو طرف در 
آتن به شکست منجر شــود و امیدها براى انعقاد توافق میان یونان 
و طلبکارانش پیش از نشستى که وزراى دارایى کشورهاى منطقه 

یورو این هفته در مالت برگزار خواهند کرد، کمرنگ شود.
مذاکــرات میان یونان و طلبــکاران این کشــور از جمله صندوق 
بین المللى پــول از چند ماه پیش به علت اختــالف نظرات درباره 
پیشرفت هایى که دولت «الکسیس سیپراس» نخست وزیر یونان 
در زمینه هایى که از نظر طلبکاران یونان در اولویت قرار دارد (بهبود 
وضعیت بودجه یونان، اصالح بازار کار و نظام بازنشستگى) بدون 
نتیجه مانده است.کمیسیون اروپا و بانک مرکزى اروپا که طلبکاران 
بین المللى یونان محسوب مى شوند در ازاى یک طرح نجات مالى 

به ارزش کلى 240 میلیارد یورو براى کمک به اقتصاد این کشور، 
اجراى ریاضت هاى اقتصادى را از مقامات آتن درخواست کرده اند.

مقامات آتن امیدوار هســتند دولت بتواند بــا کاهش بدهى هاى 
عمومى اهدافى را که در زمینه مازاد بودجه تعیین شده است محقق 
نماید و به این ترتیب شرایط را براى از ســرگیرى رشد اقتصادى 

کشور فراهم گردد.
منابع نزدیک به مذاکرات یونان و طلبکارانش هفته گذشته اعالم 
کردند امکان توافق درباره جنبه هاى اصلى بررســى نحوه اجراى 

طرح کمک هاى بین المللى به یونان دور از دسترس نیست.
 با ایــن حال یک منبــع آگاه اعالم کــرد دولت ســیپراس که با 
مخالفت هاى افکار عمومى روبه رو شده، تصمیم گرفته است اجراى 
طرح کاهش حقوق بازنشستگى را به تعویق اندازد. یک منبع دیگر 

اعالم کرد این تصمیم دولت یونان، نیز 
صندوق بین المللى پول را بر آن داشته است تا ازسرگیرى مذاکرات 

را درباره اصالح بازار کار خواستار شود.
مطابق با جدول زمانى که ابتدا در ســال 2015 تعیین شد، دومین 
بررسى طرح نجات مالى سه ساله یونان مى بایست یکسال پیش به 
پایان برســد اما اختالف نظرات میان یونان و طلبکاران این کشور 

مانع از آن شده است.
صنــدوق بین المللــى پــول در دو طــرح نجات مالى پیشــین 
یونان که به سال هاى 2010 و 2012 بر مى گردد نقشى محورى 
ایفا کرد اما در طرح ســوم نجــات مالى یونان فعــالً  نقش یک
 مشاور فنى ساده را ایفا مى کند و از دادن تعهدات مالى خوددارى 

مى ورزد.

 

اسپانیا با عقب نشینى آشکار در موضع قبلى خود در قبال 
حضور اسکاتلند مستقل در اتحادیه اروپا، بر عدم مخالفت 

خود با این اقدام تأکید کرده است.
به گزارش تسنیم مسئله استقالل اسکاتلند که اکنون با 
آغاز رسمى روند برگزیت بار دیگر کلید خورده است، یک 
مسئله به شدت جنجالى در اسپانیا به شمار مى رود، آن 

هم به دلیل جنبش جدایى طلبان در کاتالونیا.
اســپانیا اکنون اعالم کرده اســت که حداقل در ابتدا 
مخالفتى با طرح حضور اسکاتلند مستقل در اتحادیه اروپا 
نخواهد داشت. «آلفونسو داستیس» وزیر خارجه اسپانیا 
در سخنانى، هرگونه مخالفت اسپانیا با حضور اسکاتلند 
مستقل در اتحادیه اروپا را رد کرد و گفت: در ابتدا، فکر 

نمى کنم ما با این مسئله مخالفتى داشته باشیم.
وى در مصاحبه با روزنامه «ال پایس» تصریح کرد: البته، 
اسکاتلند باید همراه با بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود و 

آنگاه شاهد بقیه تحوالت خواهیم بود. البته اسپانیا از تکه 
تکه شدن اروپا استقبال نمى کند.

ایــن اظهارات یــک هفته پــس از آن مســئله جبل 
الطارق مطرح شده اســت، منطقه اى که تحت نظارت 
بریتانیاست و در جنوب اسپانیا واقع شده است. تنش ها 

بین لندن و مادرید بار دیگر باال گرفته است.
اتحادیه اروپا اعالم کرده است که پس از برگزیت، هیچ 
پیمانى بین اتحادیه اروپا و بریتانیا نخواهد توانست بدون 
موافقت و تأیید مادرید، درباره آینده وضعیت جبل الطارق 

اجرا شود.
بریتانیا به شدت نسبت به اعالمیه اتحادیه اروپا واکنش 
نشان داده و اعالم کرده است که از حق حاکمیت خود 
بر جبل الطارق بر اســاس توافق 1713 میالدى دفاع 
مى کند و این منطقه همچنان جزو جدایى ناپذیر بریتانیا 
باقى خواهد بود.داستیس حاضر به اظهارنظر مستقیم 
درباره حق وتوى مادرید درباره جبل الطارق نشده ولى 
گفت: من موضع اتحادیه اروپا را بســیار مثبت ارزیابى 
مى کنم. زمانى که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شــود، 
اتحادیه اروپا شریک اسپانیا خواهد بود و در مورد جبل 
الطارق باید از موضع اســپانیا حمایت کند. وزیر خارجه 
اسپانیا گفت: موضع مادرید درباره تالش هاى اسکاتلند 
براى پیوستن به اتحادیه اروپا، ارتباطى با مسئله کاتالونیا 
ندارد. در اسکاتلند، یک همه پرســى مطابق با قانون 
وجود داشته است. در اسپانیا این مسئله مطابق با قانون 
اساسى نیست. اسکاتلند و کاتالونیا دو مسئ له قابل قیاس

 نیستند.

2 رقیب قدرتمند در دور نخست انتخابات 
ریاست جمهورى فرانسه آراء برابر دارند

رقابت دوشادوش 
ماکرون و لوپن

نتایج جدیدترین نظرسنجى نشان مى دهد که «امانوئل ماکرون» نامزد مستقل و میانه رو و 
«مارین لوپن» رهبر جبهه ملى فرانسه، در دور نخست انتخابات ریاست جمهورى موفق به 

کسب 25 درصد آراء خواهند شد.
به گزارش تسنیم به نقل از «رویترز» ، نظرسنجى «لوموند» حاکى است، گرچه ماکرون و لوپن 
در دور نخست انتخابات ریاست جمهورى فرانسه آراء برابرى خواهند داشت و هر یک 25 درصد 
حمایت عمومى را کسب خواهند کرد ولى در دور دوم این ماکرون خواهد بود که با غلبه بر لوپن 

به کرسى ریاست جمهورى تکیه خواهد زد.
این نظرسنجى طى روزهاى 31 مارس تا 2 آوریل از بیش از 14هزار و300 رأى دهنده انجام 
شده و یکى از بزرگ ترین نظرسنجى هاى انجام شده به شمار مى رود. این نظرسنجى نشان 
مى دهد که ماکرون در دور دوم انتخابات بیش از 61 درصد آراء را کسب خواهد کرد و لوپن تنها 

39 درصد آراء را در اختیار خواهد داشت.
«فرانسوا فیون» نامزد محافظه کار انتخابات فرانسه نیز که با رسوایى مالى و شغلى همسر و 

فرزندانش روبه رو شده، در جایگاه سوم انتخابات قرار خواهد گرفت.
فیون در دور نخست انتخابات تنها 17/5 درصد آراء را در اختیار دارد. در این نظرسنجى بیش 

از 64 درصد فرانسوى ها اعالم کرده اند که تصمیم نهایى خود را براى انتخاب نامزد مورد نظر 
گرفته اند که این رقم نسبت به نظرسنجى قبلى 5 درصد افزایش داشته است.

82 درصد طرفداران لوپن اعالم کرده اند که به طور قطع بــه وى رأى خواهند داد. این رقم 
براى طرفداران فیون به 75 درصد رسیده و 61 درصد حامیان ماکرون نیز به طور قطعى به او 

رأى مى دهند.
دور اول انتخابات ریاست جمهورى فرانســه روز 23 آوریل (سوم اردیبهشت) و دور دوم این 

خواهد شد و نزدیک به 47 انتخابات روز هفتم مى (17 اردیبهشــت) برگزار 
خواهند داشت.میلیون فرانسوى در این انتخابات حق رأى 
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اخراج دامنه دار پناهجویان 
افغانستانى از پاکستان 

اسپانیا با اسکاتلند همنوا شد 

دردسر «فواید استعمار» 
براي سیاستمدار سفید پوست آفریقایی

اختالف نظــر میان دولت  باشگاه خبرنگاران جوان |
ف ط ات ذاک د ش ل لل ال ق ند نا

به ارزش کلى240 میلیارد یورو براى کمک به اقتصاد این کشور، 
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اعالم کرنیز
ا آنداشته بر پولرا صندوقبینالملل
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آگهى تجدید مزایده فروش زمین تجارى
شهردارى نایین باستناد مصوبه چهارم شــماره 78/4/419 مورخ 95/09/7 و مصوبه چهارم شماره 
78/4/497 مورخ 95/10/25 شوراى محترم اسالمى شــهر نایین در نظر دارد تعداد 13 قطعه زمین با 
کاربرى تجارى واقع در بلوار شهید مطهرى جنب مجتمع تجارى را با قیمت پایه کارشناسى و با مشخصات 
جدول و پالن تفکیکى و کروکى محل که به پیوست مى باشد را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند. 
لذا متقاضیان محترم مى توانند تا پایان وقت ادارى روز چهارشــنبه مورخ 96/01/30 با تکمیل اسناد 
مزایده و مدارك مورد نیاز به انضمام یک فقره فیش واریزى نقدى به حساب 0105850675005 شهردارى 
نزد بانک ملى نایین به عنوان سپرده شرکت در مزایده را در دو پاکت جداگانه سربسته الك و مهر شده 
(در پاکت الف فیش واریز نقدى سپرده و در پاکت ب برگ پیشنهاد قیمت، فتوکپى شناسنامه، کارت ملى 

و دیگر اسناد مزایده) به دفتر حراست شهردارى نایین تحویل و رسید دریافت دارند. 
شرایط مزایده: 

1- متقاضى موظف است ظرف مدت هفت روز از تاریخ بازگشایى پاکت پیشنهادى قیمت به دبیرخانه 
شهردارى مراجعه و از نتیجه مزایده مطلع و در صورت برنده شدن ظرف مدت هفت روز نسبت به واریز 
بهاى زمین اقدام نماید. عدم واریز در مهلت تعیین شده انصراف در خرید تلقى شده و در این صورت 

سپرده تودیعى متقاضى به نفع شهردارى ضبط و متقاضى هیچگونه ادعایى نخواهد داشت. 
2- کلیه هزینه هاى نقل و انتقال سند و چاپ آگهى در روزنامه و سایر هزینه هاى مرتبط با موضوع بر عهده 

برنده مزایده مى باشد و شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
3- قیمت پیشنهادى بایســتى به عدد و حروف نوشته شود و در صورت مبهم بودن مبلغ پیشنهادى، 

ناخوانا و مخدوش بودن به درخواست متقاضى ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
4- متقاضیان خرید در صورت تمایل به منظور کسب اطالعات بیشتر از وضعیت زمین مى توانند به امور 

عمرانى و شهرسازى شهردارى مراجعه نمایند. 
5- پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد مزایده را بدون تغییر، حذف و یا قرار دادن شرط، امضاء نموده و به 

مزایده گزار تسلیم نماید. 
6- متقاضیان بایستى کپى شناسنامه و کارت ملى خود را ضمیمه درخواست در پاکت (ب) ارائه نمایند و 
همچنین اشخاص حقوقى باید کپى آگهى هاى تأسیس و آخرین تغییرات در مورد دارندگان امضاء مجاز 

پیشنهاد دهنده براى اسناد مالى و تعهدآور و  گواهى کد اقتصادى نیز ضمیمه نمایند. 
7- سپرده نفرات دوم و سوم شــرکت کنندگان در مزایده تا تنظیم قرارداد واگذارى با برنده مسترد 

نخواهد شد. 
8- پاکت هاى پیشنهادى قیمت داده شده رأس ساعت 16:30 روز چهارشنبه مورخ 96/01/30 در محل 
شهردارى نایین با حضور اعضاى کمیســیون معامالت باز خواهد شد و حضور متقاضى در جلسه آزاد 

مى باشد. 
اردشیر عسگرى سوادجانى- شهردار نایین 

شکست مذاکرات با صندوق پولشکست مذاکرات با صندوق پول




