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آمده ایم پشتیبان شما باشیم تا در برابر حوادث، استوار باشید و 
خورشید زندگیتان همواره از فراز قله ها درخشان باشد
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انواع مشاوره رایگان با بیش از 11 سال تجربه کارى و بهره گیرى از کادر مجرب
صدور انواع بیمه هاى بازرگانى از جمله بیمه هاى اتومبیل، آتش سوزى، مسئولیت،

مهندسى، تکمیل درمان، حوادث، عمر و پس انداز
صدور بیمه شخص ثالث تا 8 قسط

آدرس: اصفهان، خیابان امام خمینى(ره)، مقابل خیابان امیرکبیر، ساختمان بازار آهن
33869535    -     33870510    -   33871963
    عنبرزاده  09133037925   /   طائف نیا 09133281526

در «چهارباغ1400» درشکه سوارى کنید 

«فؤاد ساطورى» چگونه سر از دامدارى درآورد5کتاب در حوزه هنرى اصفهان رونمایى شدورود غیر قانونى زائران به عراق، 3 سال زندانى داردتفاوت چیدن پسته در ایران و آمریکا با معده خالى آب بنوشید تا زیباتر شوید حوادثاستاناجتماع سالمت
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توقف ثبت نام 
رانندگان تاکسى اینترنتى

 در شهرهاى کشور

ایران در انتظار روزهایى 
گرم تر و خشک تر

واردات گوشت گرم 
به اصفهــان
 متوقف شد

اصفهان در زمینه«پرسش 
مهر» در کشور ممتاز است

پول گل و شیرینى خواستگارى را
 مى شود پس گرفت؟!

15

 دوربین هوشمند گوگل
 شما را مى شناسد

امامزاده  هالل بن على (ع) آران؛ چهل و هشتمین نقطه با ارزش دنیاامامزاده  هالل بن على (ع) آران؛ چهل و هشتمین نقطه با ارزش دنیا
مجله فرانسوى «تراول» معرفى کرد  مجله فرانسوى «تراول» معرفى کرد  
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جهان نما

تبلیغ کاالى 
خارجى از 
رسانه ملى 
ممنوع است

2

رئیس سازمان صدا و سیما، تبلیغات رایگان را پاداش 
رسانه ملى براى بنگاه هایى دانست که در راستاى 

اشتغال و تولید ملى فعالیت مى کنند.
عبدالعلى على عسکرى درباره وضعیت 

تبلیغات در صدا وسیما گفت: تبلیغ 
کاالهاى خارجى ممنوع است و البته 

تبلیغ آن دسته از کاالهایى که 
داراى برند (نماد) خارجى  ...

مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد 
مخدر کشور گفت: 2/1درصد دانش آموزان 

دبیرستانى به مواد مخدر اعتیاد دارند.
حمید صرامى در کارگاه طرح توانمندسازى 

پیشگیرى از اعتیاد، ویژه معلمان مقطع 
متوسطه دوم خراسان رضوى 
در مشهد اظهار داشت: هزار و 

770 معلم  ...
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2/1درصد 
دانش آموزان 
دبیرستانى 
معتادند

معاون شهردارى اصفهان: محور شرقى چهارباغ هم به صورت کامل پیاده راه خواهد شد

فراخوان دعوت به مشارکت

مهدى غالمى- شهردار گلدشت

نوبت دوم

شــهردارى گلدشــت به اســتناد مصوبه مــورخ 96/06/14 هیئت عالى 
ســرمایه گذارى در نظر دارد پروژه ســاخت و نصب و راه انــدازى کارواش 
مکانیــزه واقع در بلوار امــام (ره) جلوى پمپ بنزین را از طریق مشــارکت 
و ســرمایه گذارى با بخش خصوصى اجرا نماید. لــذا متقاضیان مى توانند 
با در دســت داشــتن مدارك الزم (مؤیــد توانایى فنــى و مالى) جهت 
دریافت اســناد و مدارك تا تاریــخ 96/08/01 به آدرس گلدشــت- بلوار 
امام (ره) شــهردارى گلدشــت، دفتر امور ســرمایه گذارى و مشــارکت

 مراجعه نمایند. 

نصف جهان  در گذشته رســم بر این بود که وقتى یک 
مقام دولتــى در حد وزیر از پایتخت کشــور دل کنده و 
راهى اصفهان مى شد، از چند روز قبل، خبر مربوط به آن 
و همچنین برنامه سفر او تهیه و براى اعالم عمومى به 
رسانه ها ارسال مى شد. از این طریق همه مى دانستند 
که جناب وزیر در چه روز و حتى چه ساعتى به اصفهان 
مى آید و اصًال براى چه به این شهر و استان مسافرت 

نموده و چه خواهد کرد؟

ولى مدتى اســت در حدود چهار ســال که تقریبًا تمام 
تعاریف اطالع رســانى در اصفهان دچار تغییر و تحول 
شــده و مردم و رســانه ها آخرین نفراتى هستند که از 
یک رویداد خبرى مطلع مى شــوند. همه چیز در یک 
محرمانگى خاص رخ مى دهد و قالب هاى تشریفاتى 
بر نمود خبرى اولویت دارند و تنها تعداد بســیار اندکى 
از رســانه هاى مجازى به خبر پراکنى مختصر محدود 
مى شوند.                                                             ادامه  در صفحه 2... 

آقاى استاندار؛ چه خبر؟!

در ایران 
مى ماند
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اننیدر ایران 101 ا ایراند در ایرانیرر
مى ماندماندىماندىمى م
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شهاب حسینىشهاب حسینى
 از «شوق پرواز»  از «شوق پرواز» 

تا «کارگاه تا «کارگاه 4848»»
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وزیر دفــاع و پشــتیبانى نیروهاى مســلح گفت: ســپاه 
قدرتمندترین نهاد ضد تروریســتى و در خط مقدم مبارزه با 

تروریسم قرار داد.
امیر ســرتیپ امیر حاتمى در واکنش به مواضع و تهدیدات 
اخیر دولت و مقامات آمریکا، اظهار داشــت: سپاه، ارتش و 
سایر قواى کشــور، متحد و یکپارچه در مقابل سیاست ها و 
اقدامات خصمانه و تنش آفرین دولت آمریکا ایســتاده اند و 
اجازه نخواهند داد با توسعه جنگ نیابتى و تروریسم، امنیت 
منطقه را به خطر بیاندازند.وى هرگونه تعرض به ارکان نظام 
نظیر سپاه پاسداران انقالب اسالمى را تعرض به کلیت نظام 
تلقى کرد و افزود: مجموعه کشور اعم از ملت، قواى سه گانه و 

نیروهاى مسلح با قاطعیت آن را خنثى و سرکوب خواهند کرد.
وزیر دفاع و پشتیبانى از سپاه پاسداران انقالب اسالمى به 
عنوان مقتدرترین و محبوب ترین نیروى ضد تروریســت 
منطقه یاد کــرد و گفت: این نهاد انقالبــى متعلق به همه 
ملت  هاى منطقه اســت و براى صیانت از امنیت و آرامش 
منطقه مجاهدت هاى بى نظیر و فداکارى هاى درخشانى را 

به منصه ظهور رسانده است.
امیر حاتمى تروریســت خواندن و تحریم سپاه را یک نوع 
اقدام تروریســتى ذکر کرد و ادامه داد: هــر توطئه و اقدام 
تضعیف کننده این نهاد ضدتروریستى کمک به گسترش 

تروریست و ناامنى در منطقه و جهان است.

فرمانده سپاه محمد رسول ا...(ص) تهران بزرگ گفت: امروز 
دشمن به دنبال آن است تا نگذارد صداى حق و نداى رهبر 
معظم انقالب شنیده شود. آنها مى خواهند تا کسى در داخل 
کشور متوجه مطالبات مقام معظم رهبرى نشود. دشمن به 
دنبال آن است تا با حرف هاى زیبا، عمل خودش را در داخل 

کشور انجام دهد و بعضى افراد ساده لوح را فریب دهد.
سردار محمدرضا یزدى گفت: امروز در شرایط بسیار حساسى 
قرار داریم و آمریکا و رژیم صهیونیستى سیلى محکمى از 

انقالب اسالمى خورده اند.
وى افزود: امروز در پشت پرده از استقالل کردستان حمایت 
مى کنند اما در عیان چیزى بیان نمى کنند، همچنین از رژیم 

کودك کش عربستان نیز حمایت مى کنند. شرایط منطقه 
نشان مى دهد آنها مى خواهند براى منطقه غرب آسیا تعیین 

تکلیف کنند.
ســردار یزدى تصریح کرد: در 40 ســال گذشــته آمریکا 
شکســت هاى فراوانى دریافت کرده و تــالش خود براى 
رسیدن به یک موفقیت را دو چندان کرده که این نشان از این 

دارد ما از وضعیت خوبى نسبت به دشمن برخوردار هستیم.
سردار یزدى با بیان اینکه دشمن مى خواهد بگوید کسانى که 
از اسالم دفاع مى کنند، حضور خالصانه ندارند، تصریح کرد: 
ما باید کارى کنیم تا نگاه مردم به بسیجیان و پاسداران مانند 

دفاع مقدس شود.

سپاه، قدرتمندترین نهاد 
ضد تروریستى است

دشمن تالش دارد افراد 
ساده لوح داخلى را فریب دهد

یک شاهکار دیگر 
در شهردارى رشت 

بعد از انتشار نامه سرپرست    جام جم آنالین |
شهردارى رشت به خودش براى دریافت یک منزل 
براى ســکونت، حاال انتشــار نامه قدیمى یکى از 
شــهرداران مناطق شهردارى رشــت خبرساز شده 
اســت. این ماجرا مربوط به زمانى اســت که مدیر 
امور ادارى وقت شهردارى رشــت با ارسال نامه اى 
خطاب به معاونین، مدیران ستادى، مدیران مناطق و

 سازمان هاى تابعه از آنان مى خواهد به مناسبت روز 
کارمند لیستى از مدیران و کارمندان نمونه شهردارى 
را با توجه به شــاخص هاى مندرج در فرم پیوســت 
ارسال کنند تا از آنان تقدیر به عمل آید اما مدیر یکى 
از مناطق شهردارى رشت که یکى از مخاطبین نامه 
فوق بوده، در پاســخ به نامه، نام خودش را به عنوان 

مدیر نمونه اعالم کرده است.  

ستاره سابق میالن
 رئیس جمهور شد

«ژرژ وه آ»، ستاره سابق میالن     خبرآنالین |
و اســطوره فوتبال لیبریا، به عنــوان رئیس جمهور 
جدید این کشور انتخاب شــد. این بازیکن که یک 
بار هم توپ طالى فوتبال را برده اســت پس از کنار 
گذاشتن فوتبال وارد عرصه سیاست شد و چند بارى 
در انتخابات شــرکت کرد اما هر بار رأى نیاورد. او در 
انتخابات این کشور که 2/1میلیون نفر در آن شرکت 
کردند باالخره توانست به عنوان رئیس جمهور لیبریا 

انتخاب شود. 

کشف انواع سالح
 از عمق کویر

  مهر | دادســتان عمومى و انقالب کرمان از 
انجام عملیات مقتدرانه اداره کل اطالعات اســتان 
کرمان علیه گروهک ها و باندهاى اشرار در عمق کویر 
و کشف انواع سالح و مهمات نیمه سنگین پیشرفته 
از آنان خبر داد. ساالرى افزود: در این عملیات انواع 
سالح هاى پیشرفته شامل ســالح دوکاره منحنى 
زن و شــلیک مســتقیم مجهز به دوربین و مهمات 
مربوطه، آرپى جى هفت، کالشینکف، گلوله دوشیکا، 
نارنجک انداز، گلوله توپ 106 و... کشف و ضبط شد. 
ساالرى تأکید کرد: عملیات تعقیبى جهت شناسایى 
و دستگیرى اعضاى گروهک در دستور کار قرار دارد.

نقش الریجانى
 بعدها معلوم مى شود

  انتخاب | رســول خضرى، نماینــده مردم 
سردشت و پیرانشــهر در خصوص جلسه غیرعلنى 
مجلس با حضور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
کشورمان گفت: در این جلسه مباحث مربوط به برجام 
به صورت جدى مطرح شد و آقاى ظریف اذعان کردند 
که بعدها مشخص مى شود آقاى الریجانى به عنوان 
رئیس مجلس چه نقش محــورى بر موضوع برجام 
داشته اســت. وى افزود: در بخش دیگرى از جلسه 
محمدجواد ابطحى، نماینده مردم خمینى شهر معتقد 
بود که باید دولت متن برجام را قوى تر مى نوشــت 
و نقاط ضعــف آن را برطرف مى کرد کــه وزیر امور 
خارجه در پاسخ به ایشــان گفت برجام به نفع ملت 
ایران بوده و همین امر موجب عصبانیت و دیوانگى 

«دونالدترامپ» و آمریکا شده است.

پرونده نجومى ها
 به دادگاه رسید

  میزان | رئیس کل دادگسترى استان تهران 
در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حقوق هاى نجومى 
اظهار داشــت: تعدادى از پرونده ها به دادگاه ارجاع 
و تعیین شعبه شده است. غالمحســین اسماعیلی 
همچنین گفت: بخشــى از پرونده ها به دو شعب از 
دادگاه ویژه رســیدگى به جرائم و تخلفات کارکنان 
دولت ارجاع شــده است. گفتنى اســت پیش از این 
دادستان تهران از صدور کیفرخواست در پرونده هاى 
حقوق نجومى خبر داد و اعالم داشت: این پرونده ها 

جهت رسیدگى به دادگاه ارسال خواهد شد. 

توئیتر

... ادامه از صفحه اول
دو هفته پیش وزیر ارشــاد به اصفهان آمد و رفت. نه 
علت آن مشخص شد و نه نتیجه آن. اواخر هفته گذشته 
هم وزیر راه در این شــهر حضور داشت و خبر ورود و 
حضورش به چند سطر تنها یکى دو خبرگزارى خالصه 

شد و دیگر هیچ!
البته از این اتفاقات طى چند ســال گذشــته بســیار 
داشــته ایم و دیگر از بــروز آن نبایــد تعجب کرد. 
مثل همان که معاونین اســتاندار اجــازه مصاحبه با 
رسانه ها را ندارند و یا جلسات شــوراى ادارى بدون 
حضور خبرنگاران برگزار مى شود. معلوم نیست مردم 
نامحرم هستند و یا با وجود انبوه سایت ها و شبکه هاى 
اطالع رســانى مجازى، رســانه هاى رسمى و معتبر

 غیر قابل اعتماد شده اند؟
به هر حال این هم در نوع خود شیوه اى جدید به حساب 
مى آید که شــاید نیازمند تدریس در دانشــکده هاى

 علوم ارتباطات باشد. مگر نه اینکه جناب آقاى استاندار، 
خود اســتاد راهنماى چند دانشــجوى روزنامه نگارى 
بوده اند؟ پس به طور قطع براى این مجموعه نگرش هاى 
شگرف اطالع رسانى هم دلیل و انگیزه هاى خاص خود 
را دارند که طبیعتًا باز هم رسانه ها و مردم به همان علل 

گفته شده، باید از آن بى اطالع باشند.
در این میان دلیــل رفــت و آمدهاى مذکور هــر چه که 
بوده مهم نیســت. چراکه اگر مهم باشــد به طور قطع در 
همین هفته، یــک نامه از روابط عمومى اســتاندارى براى

رســانه ها ارســال مى شــود و خبرنگاران را به مصاحبه 
مطبوعاتــى آقــاى اســتاندار دعــوت مــى کننــد تا 
حضرت ایشــان در رأس آن جلســه بنشــینند و به عنوان 
تنها متکلم حاضر، بگوینــد تنها گلچین مختصرى از آن چه 

مى خواهند منتشر شود!
فقط امیدواریم در این جلسه احتمالى، از سفر قریب الوقوع وزیر 

کشور به اصفهان هم خبرى براى گفتن وجود داشته باشد!

مرغوب ترین پسته دنیا در ایران تولید مى شود؛ همچنین 
تا ســال 2016 میالدى، ایران بزرگ ترین تولیدکننده 
پسته در جهان بوده است. اما با وجود اینکه ایران هنوز 
بیشترین سطح زیر کشت این محصول را در دنیا به خود 
اختصاص داده، با توجه به اهتمام در به کارگیرى علوم 
و فناورى هاى مرتبط با تولید این محصول کشاورزى 
در کشــورهاى رقیب، خصوصًا آمریکا، تولید میانگین 
عملکرد باغ هاى پسته در این کشــورها از ایران بسیار 

باالتر است.
آمارهاى فائو نشــان مى دهد در ســال 2014 عملکرد
 باغ هاى پسته در ایران حدود 1/2 تن در هکتار  معادل 
کمتر از یک ســوم آمریکا و همچنیــن کمتر از نصف 
کشورهایى همچون ترکیه و چین بوده است، ایران در 

این زمینه با سوریه برابرى مى کند.

بر همین اساس متأســفانه آمارهاى غیررسمى منتشر 
شده حاکى است در ســال 2016 میالدى، براى اولین 
بار، آمریکا گوى سبقت را در میزان تولید از ایران ربوده 
و تعیین کننده قیمت بازارهاى جهانى بوده است، البته 
براى صحه گذاشتن بر این آمار باید تا انتشار آمارهاى 

رسمى صبر کرد.
نمونه بارز به کارگیرى فناورى هاى پیشرفته در مزارع 
کشورهاى پیشرفته را در آمریکا مى توان یافت؛ در حالى 
که در ایران برداشــت پســته کامًال به صورت سنتى و 
دســتى و با مرارت زیاد صورت مى گیرد، ماشین هاى 
برداشت پســته در آمریکا، کار برداشت را بسیار تسریع 
و تســهیل کرده اند به طورى که این ماشــین ها  براى 
چیدن محصول هر درخت تنهــا 10 ثانیه وقت صرف

 مى کنند!

آقاى استاندار؛ چه خبر؟!

یک نمونه از عقب ماندگى هاى فناورى در ایران
تفاوت چیدن پسته در ایران و آمریکا

چند سال پیش مؤسســه «ماکس پالنک» در تحقیقى 
شرایط آینده خاورمیانه و آفریقاى شمالى را با ادامه روند 
تغییراقلیم پیش بینى کرد و با تیتر «تغییراقلیم، خاورمیانه 
را غیرقابل زندگى مى کند» در بســیارى از رسانه هاى 
داخلى و خارجى منتشر شــد. در این تحقیق آمده است 
که طبــق بدبینانه ترین ســناریو تغییراقلیم براى آینده 
یعنى ســناریو R8,5، میزان دما و رطوبت در بسیارى 
از مناطق در خاورمیانه و شمال آفریقا به حدى افزایش 
پیدا مى کند که شرایط براى کار کردن و زندگى انسان 
ممکن نباشد، این باعث شد بســیارى از کارشناسان و 
مسئوالن نسبت به این ادعا واکنش نشان دهند و آن را 

آخرالزمانى بخوانند. محقق اصلى این تحقیق «پروفسور 
جوهانس للیولد» است، او محقق بخش شیمى مؤسسه 
پالنک اســت و داراى مدرك دکترا در زمینه فیزیک و 
شیمى جوى اســت. این محقق هلندى در گفتگویى با 
خبرآنالین از پیامدهاى تغییراقلیم در ایران و آخرالزمانى 

نبودن تحقیقش گفت.
همانطور کــه مى دانید ایران یکى از 
بزرگ ترین منتشرکنندگان گازهاى 
گلخانه اى در جهان است، از سویى در 
تحقیق شما آمده است که کشورهاى 
خاورمیانه و آفریقاى شــمالى مثل 

ایران از گرم شــدن زمین آســیب 
زیادى مى بینند. بر این اساس آیا ما 
باید ایران را قربانى تغییراقلیم بدانیم 

یا عامل آن؟
کشــور ایران هــم بــه صــورت مســتقیم و هم به 
صورت غیرمســتقیم با صادرات نفــت، از اصلى ترین 
انتشاردهندگان گازهاى گلخانه اى است. به همین دلیل 
ایران در گرم شدن کره زمین مسئول است ولى از سوى 

دیگر تأثیر آن را هم مى بیند.
چه تأثیرى؟

به دلیل گرم تر و خشک تر شدن هوا در تابستان ها انتظار 

مى رود روزهایى با هواى گرم، بیشتر و شدیدتر شود.
در تحقیق شــما آمده است که این 
افزایــش دما طبــق بدبینانه ترین 
سناریوى تغییراقلیم مى تواند منجر 
به غیرقابل زندگى شدن برخى مناطق 
در خاورمیانه شود؟ این اتفاق دقیقاً 
در چه منطقه اى و بــه چه  علتى رخ 

مى دهد؟
در برخــى از مناطــق خاورمیانه و آفریقاى شــمالى، 
مخصوصًا اطــراف خلیج فارس افزایــش دما به همراه 
رطوبت باال به حدى افزایش پیــدا مى کند که زندگى 

کردن و کار کردن در تابستان غیرممکن مى شود.
در همین رابطه بحث هاى زیادى در 
ایران انجام شــد و برخى حتى این 
موضوع را آخرالزمانى خواندند، نظر 

شما در این رابطه چیست؟
این تحقیق آخرالزمانى نیست، بلکه یک هشدار است تا 
براى افزایش دما که خطرات زیادى در زمینه سالمت 

دارد، آماده شویم.
شما در مصاحبه اى با CNN هم گفتید 
که گرم شدن زمین تعداد پناهجویان 
را افزایش مى دهد، در ایران هم این 

اتفاق مى افتد؟
این بستگى دارد که جامعه چقدر آماده باشد. در سوریه 
مردم آماده خشکســالى اى نبودند که تأثیر منفى روى 
کشــاورزى و میزان منابع آبى آن منطقه گذاشت، این 
اتفاق منجر به ایجاد ناآرامى هایى شــد کــه در پایان 
منجر به جنگ شــد. در واقع تغییراقلیــم اغلب علت 
اصلى مهاجرت نیست، اما مى تواند یکى از عوامل این 

اتفاق باشد.
هنوز اقدامات الزم بــراى انطباق با 
تغییراقلیم در ایران انجام نشــده 

است، ایران دیر نکرده  است؟
هیچ  وقت دیر نیســت تا براى مقابله تغییراقلیم به ویژه 

مسائل مربوط به افزایش دما آماده شد.

منابع اطالعاتى از کشته شدن «سالى جونز»، خواننده 
رپ انگلیسى که به یکى از اعضاى ارشد داعش تبدیل 

شده بود، خبر دادند.
 این خبر را روزنامه «ســان» انگلیس بــه نقل از منابع 
اطالعاتى این کشــور اعالم کرده و گفته است، سالى 
جونز که به «بیوه ســفید» مشــهور بود در حمله یک 
هواپیماى بدون سرنشــین احتماًال آمریکایى در رقه از 

پاى در آمده است.
به گزارش نامه نیوز، ســالى جونز که یک خواننده رپ 
انگلیسى ساکن جنوب این کشــور بود، سال 2013 به 
همراه «جوجو» پسر 12 ساله اش انگلیس را ترك کرد 
و پس از مدتى در ســوریه به گروه تروریســتى داعش 

پیوست.
او در تمام این مــدت یکى از نیروهــاى فعال داعش 
بود که توانســت به تدریج بــه رده هاى بــاالى این 
تشــکیالت تروریستى برســد و نقشــى تعیین کننده 
در جــذب نیروهــاى خارجــى بــه ویژه انگلیســى 
زبانــان براى پیوســتن بــه داعــش ایفــا مى کرد.
 بــه دلیــل نقــش مؤثــر او در هدایــت حمــالت 
تروریســتى در غرب و نیــز جذب نیرو ســازمان هاى 
اطالعاتى غربى بارها تالش کرده بودنــد او را از پاى

 درآورند.
بنابر اعــالم مســئوالن امنیتى انگلیس ســالى جونز 
به همراه پســرش در حالى که تالش داشــتند از رقه 
بگریزند، توســط یک پهباد هدف قرار گرفتند و از پاى 

درآمدند.
شهر رقه که زمانى پایتخت خالفت خودخوانده داعش 
بود و اکنون کمتر از 5 کیلومتر مربع از آن در دست این 
گروه  تروریستى باقى مانده، به طور کامل در محاصره 
نیروهاى کرد سورى اســت که از جانب آمریکا حمایت 

مى شوند.
سالى جونز در سال 2015 نیز همسر خود «جنید حسین»  
را در حمله  یک پهباد آمریکایى از دســت داد. جنید نیز 
که یک انگلیسى بود، یکى از مســئوالن ارشد داعش 
محسوب مى شــد که اغلب همراه جالد انگلیسى این 

گروه دیده مى شد.
جنید به همراه سالى جونز یک فعالیت گسترده اینترنتى 
را به ویژه از سال 2015 براى جذب نیروهاى خارجى به 
داعش و نیز ترغیب طرفداران این گروه در کشورهاى 
غربى براى انجام حمالت تروریستى، رهبرى مى کردند 
که پس از کشته شــدن جنید این مســئولیت را جونز 

ادامه داد.

عضو هیئت تحقیق و تفحــص از پرونده هاى 
حقوقى بین ایران و آمریــکا از تقاضاى تمدید 
شــش ماهه این تحقیق و تفحــص به هیئت 

رئیسه مجلس خبر داد.
علیرضا رحیمى افزود: در حال حاضر تقاضاى 
تمدید شش ماه تحقیق و تفحص از پرونده هاى 
حقوقى بین ایران و آمریکا به هیئت رئیسه ارائه 
شده و منتظریم که تصمیم هیئت رئیسه درباره 

آن ابالغ شود.
عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
مجلس تصریح کرد: با توجــه به اینکه بخش 
قابل توجهى از شش ماهه اول فعالیت کمیته 
تحقیق و تفحــص با زمان بررســى بودجه و 
برنامه ششم همراه شد لذا این هیئت به خوبى 
نتوانســت مأموریت هاى خود را به ســرانجام 
برســاند بنابراین درخواست تمدید شش ماهه 
فعالیت هیئت تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه 

مجلس ارائه شد.
رحیمى  31 مــرداد 96 در گفتگو بــا میزان از 
نشســت اعضاى هیئت تحقیق و تفحص از 
«پرونده هاى حقوقى بیــن ایران و آمریکا» در 

اواسط مهرماه خبر داده بود.
به گفته وى کمیته وزارتخانه «دفاع و پشتیبانى 
نیرو هاى مسلح» و کمیته «ریاست جمهورى» 
گزارشــات مربوط به اقدامات گذشــته درباره 
پرونده هاى حقوقــى بین ایــران و آمریکا را 

جمع آورى کرده اند.

گفتگو با محققى که سناریویى آخرالزمانى براى خاورمیانه پیش بینى کرده است

ایران در انتظار روزهایى گرم تر و خشک تر

«بیوه سفید» داعش، باالخره از پاى درآمد

تمدید 6 ماهه 
یک تحقیق و تفحص

منابع کرملین اعالم کردند که رئیس جمهورى روسیه 
قصد دارد در سال جارى میالدى به ایران سفر کند.

به گزارش فارس، خبرگزارى «ریانووستى» روسیه به 
نقل از منابع کاخ کرملین اعالم کرد که پوتین قرار است 
به ایران سفر کند. بنا بر این گزارش، «یورى اوشاکوف»، 
مشاور رئیس جمهورى روسیه از تصمیم وى براى سفر 
به ایران پیش از پایان ســال جارى میالدى خبر داده 
است. بر اساس این گزارش، اوشاکوف تأکید کرد: سفر 
پوتین به ایران به منظور انجام دیدار سه جانبه اى میان 

ایران، روسیه و آذربایجان انجام مى شود.

رئیس جمهورى روسیه آخرین بار در سال 2015 میالدى 
به منظور شــرکت در اجالس سران صادرکنندگان گاز 
جهان به ایران سفر کرده بود.  وى در این سفر با حضرت 
آیت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى ایران نیز 

دیدار وگفت وگو کرده بود.

پوتین
 به ایران سفر مى کند

رئیس سازمان صدا و ســیما، تبلیغات رایگان را پاداش 
رسانه ملى براى بنگاه هایى دانست که در راستاى اشتغال 

و تولید ملى فعالیت مى کنند.
عبدالعلى على عسکرى در گفتگو با ایرنا درباره وضعیت 
تبلیغات در صدا وســیما گفت: تبلیغ کاالهاى خارجى 
ممنوع است و البته تبلیغ آن دسته از کاالهایى که داراى 
برند (نماد) خارجى است ولى در داخل تولید مى شود جزو 

تولید داخلى محسوب مى شوند.
وى تبلیــغ کاالهاى داخلــى از صدا و ســیما را باعث 
رونــق اقتصاد کشــور دانســت و گفت: کشــورهاى 
خارجى از طریق ماهواره و ســایر ابــزار تبلیغى تالش 
مى کنند تــا کاالهاى خــود را تبلیغ کننــد و در چنین 
وضعیتى اگر مــا نتوانیم کاالهاى داخلــى را به خوبى 
تبلیــغ کنیم، طبیعى اســت که مردم تصــور مى کنند 
کیفیت این کاالها پایین است و لذا به کاالهاى خارجى 

رو مى آورند. 
رئیس سازمان صدا و سیما اضافه کرد: بر همین اساس ما 
باید بتوانیم به زیبایى و با کیفیت به تبلیغ کاالهاى داخلى 
بپردازیم که البته ممکن است برخى تصور کنند که شکل 
چنین تبلیغاتى باعث فاصله گرفتن از اقشار و گروه هاى 
کم درآمد جامعه است، اما اینگونه نیست چون صدا و سیما 
کاالهاى عمومى را تبلیغ مــى کند که این کاالها براى 

همه مردم مفید است.

تبلیغ کاالى خارجى از 
رسانه ملى ممنوع است
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مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ســتاد مبارزه با مواد 
مخدر کشور گفت: 2/1درصد دانش آموزان دبیرستانى 

به مواد مخدر اعتیاد دارند.
حمید صرامى در کارگاه طرح توانمندسازى پیشگیرى 
از اعتیاد، ویژه معلمان مقطع متوســطه دوم خراســان 
رضوى در مشــهد اظهار داشــت: هــزار و 770 معلم
 در 13 اســتان کشــور تاکنون در این دوره ها شرکت 

کرده اند.
وى افزود: این معلمان تاکنون 500 هزار دانش آموز را در 

کشور براى پیشگیرى از اعتیاد آموزش داده اند.
صرامى گفت: 2/1درصد دانش آموزان مقطع متوسطه 

دوم کشور به مصرف مواد مخدر آلوده هستند و 5 درصد 
دانش آموزانى که پدر یا مادر معتاد دارند درگیر مصرف 

مواد مخدر هستند.
مدیــر کل دفتــر تحقیقات و آمــوزش ســتاد مبارزه 
بــا مــواد مخــدر کشــور تصریح کــرد: بر اســاس
 بررســى ها، دانش آموزان معتاد بیشــتر انــواع مواد 
روانگردان، ماده مخدر گل، حشیش و کریستال مصرف 

مى کنند.
آشنا کردن دانش آموزان با خطر مصرف مواد مخدر، بیان 
روش هاى پیشگیرى و درمان، از مباحث این دوره هاى 

آموزشى براى معلمان است.

سرکنسول ایران در کربال با بیان اینکه داشتن مدارك 
قانونى اعم از ویزا، گذرنامــه و مهر ورود و خروج براى 
زائران اربعیــن الزامى اســت، گفــت: ورود به خاك 
عراق بــدون ویزا یا بــدون ثبت مهــر ورود به عنوان 
ورود غیر قانونى تلقى شــده و حداقل سه سال زندانى 

در پى دارد.
میر مسعود حسینیان همچنین حمل مواد مخدر را جرم 
دانســت و تأکید کرد: حمل مواد مخدر در کشور عراق 
جرم محسوب مى شود و فرد معتاد هم نه به عنوان بیمار 
بلکه به عنوان متهم به حساب مى آید بنابراین با اینگونه

 افراد که به قانون توجه نداشــته باشند برخورد و سپس 

رسیدگى قضائى خواهد شد که البته شدیدترین احکام 
نیز براى این جرم صادر مى شود.

حســینیان همچنیــن بــه بانــوان و ســایر زائران 
تأکید کرد: زائــران به ویژه خواهران از ســفر انفرادى 

اجتناب کنند.
وى یکى از اساسى ترین و مهمترین مشکالت اربعین را 
بحث گم شدگان، مفقودین و اموال آنان دانست و گفت: 
سال گذشــته 200 موبایل، 170 ساك و 700 گذرنامه 
در جریان فرآیند اربعین حسینى یافت شد که متأسفانه 
یافتن صاحبان ساك ها به نتیجه نرسید و موبایل ها هم 

با دشوارى تمام به صاحبان آن برگردانده شد.

ورود غیر قانونى زائران
 به عراق، 3 سال زندانى دارد

2/1درصد دانش آموزان 
دبیرستانى معتادند

پیرترین دانشجو، فارغ التحصیل شد
غالمرضا رمضانى متولد 1305 با 91 سال سن به عنوان 
دانشجوى رشـته مترجمى زبان دانشـگاه پیام نور مرکز 
ورامیـن فـارغ التحصیل شـد. آییـن تجلیـل از پیرترین 
دانشجوى کشور به همراه اهداى جوایز توسط عسگرى 
ریاست دانشـگاه، حجت االسالم اسـماعیلى امام جمعه 
شهرسـتان قرچک، حجت االسـالم نبوى مسئول نهاد 
رهبرى اسـتان تهران و حجت االسالم علیزاده مدیریت 

فرهنگى مرکز ورامین، برگزار شد.

ایثار اهالى یک روستا 
70 نفر از 430  اهالى روستاى «نودهک» بابل در اقدامى 
خودجوش با عضویت در بانک اهداى عضو ، رضایت خود 
را براى انجام این کار خداپسـندانه در صـورت بروز مرگ 
مغزى برایشـان اعـالم کردنـد. زنـان و تحصیلکردگان 
دانشگاهى بیشترین افراد ثبت نام کننده در سایت اهداى 

عضو و دریافت این کارت را به خود اختصاص داده اند.

آماده پذیرش اتباع 180 کشور
معاون کنسولى وزیر امور خارجه گفت: آماده پذیرش اتباع 
180 کشور در فرودگاه هاى کشور خودمان هستیم. حسن 
قشقاوى مطرح کرد: سفرا مى دانند که در حوزه روادید ما 
با بیش از 70 درصد از کشـورها ارتبـاط داریم واتباع تمام 
کشورها به جز 11 کشور مى توانند روادید جهانگردى تا سه 
ماه دریافت کنند. وى خاطر نشان کرد: ما براى کشورهاى 

ترکیه ، سوریه ، ارمنستان و بولیوى و... لغو روادید داریم. 

یک سوم بى سوادان 
افغانى هستند

رئیس سازمان نهضت سوادآموزى گفت: یک سوم افراد 
بى سواد در کشورمان افغانى و اتباع بیگانه هستند. 

على باقرزاده اظهار داشت: ما اگر جمعیت بى سواد کشور 
را دومیلیون و 670 هزار نفر محسوب کنیم یک سوم این 
آمار افـراد افغانـى، یک سـوم آموزش ناپذیر و یک سـوم 
نیز افـراد واجد شـرایط براى سـوادآموزى هسـتند که با 
برنامه ریزى دقیق مى توان در ایـن زمینه به اهداف مورد 

نظر دست یافت.

11 سال زمان براى خانه دار شدن
حامد مظاهریان، معاون مسکن و سـاختمان وزارت راه و 
شهرسازى گفت: حدود 11 سال زمان مى برد تا یک ایرانى 
داراى شغل و درآمد با پس انداز صاحب خانه شود. همچنین 
یک خانوار ایرانى 33 درصد از درآمد خود را صرف مسکن 
مى کند. این در حالى است که سـه دهک جامعه زیر خط 

فقر به سر مى برند.

چه میزان آنتى بیوتیک
 تجویز مى شود؟

مسـئول کمیته کشـورى تجویز و مصرف منطقى دارو با 
بیان اینکه طبق توصیه سازمان بهداشـت جهانى میزان 
تجویز آنتى بیوتیک ها باید کمتر از 30 درصد داروها باشد، 
گفت: این رقم در ایران به 50 درصد رسـیده است. فاطمه 
سـلیمانى اضافه کرد: متأسـفانه در تجویزها شاهدیم که 
گرایش به سمت آنتى بیوتیک هاى قوى تر بیشتر شده و این 
نگرانى ها را افزایش داده است.  سـلیمانى با اشاره به اینکه 
حتى براى بیماران سرپایى نیز آنتى بیوتیک تجویز مى شود، 
خاطر نشـان کرد: میـزان تجویز آنتى بیوتیک ها توسـط 
پزشکان عمومى نسبت به پزشکان متخصص بیشتر است.

750 نسخه دیوان حافظ نفیس
750 نسـخه نفیس از دیوان شعر غزلسـراى بزرگ قرن 
هشتم هجرى قمرى، شمس الدین محمد حافظ شیرازى 
در کتابخانه آسـتان قدس رضوى نگهدارى مى شود که 
تعدادى از این مجموعه خطى به خط مشاهیر خوشنویسى 
و داراى آرایه هـاى هنرى و مجالس تصویـر و جلدهاى 
نفیس روغنى اسـت که یکى از نفایس آن شـامل دیوان 
نفیس حافظ به خط شکسـته نستعلیق ممتاز نوشته شده 
توسط یکى از خوشنویسان مشهور دوره صفوى(منسوب 

به درویش عبدالمجید) در سال 1124 قمرى است.

چرك نویس

پس از رسانه اى شــدن تکنیک فروش ویالهاى 
شمال از طریق ساکن کردن ســلبریتى ها، روش 
تازه اى در پیش گرفته شــده و ســلبریتى ها رسمًا 
با حضور در این مجموعه  ویالها بــه تبلیغ علنى 
مى پردازند. در همین راســتا، یکى از سلبریتى ها 
دســتمزد میلیاردى بابت تبلیغ اخیــر براى یک 
مجموعه ویال دریافت کرده و این رقم، از دستمزد 
این بازیگر در پروژه هاى سینمایى به مراتب بیشتر 

است.
چندى پیش پایگاه اطالع رســانى تابناك افشــا 
کرد که رفت و آمد شمارى از سلبریتى ها به شمار 
قابل توجهى از ویالهاى شمال ایران، بر اساس یک 
سلسله قرارداد تملک مشروط رخ مى دهد. با توجه به 
رفت و آمد این چهره ها، بازارگرمى صاحب مجموعه 
ویال براى فروش سایر ویالها نتیجه مى داد و عرضه 
مجموعه ویال با استقبال خریداران روبه رو مى شد.

برخى ویالداران قراردادهاى تازه اى نیز تنظیم کرده 
بودند که واگذارى قطعى ویال را مشروط به رفت و 
آمد مستمر دو تا پنج ساله سلبریتى ها کرده بودند و 
بدین ترتیب مانع از فروش سریع و یک باره ویالها 
شده بودند. پس از رسانه اى شدن این تکنیک و لو 
رفتن روش افزایش قیمت مجتمع هاى ویالیى در 
برخى مناطق شمالى ایران، رویکرد به کلى تغییر 
یافت و اکنون به شکلى علنى نیز شاهد تبلیغ ویال 

هستیم.
عالوه بر یکى از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس که 
رسمًا در این زمینه وارد عمل شده و دریافتى قابل 
توجهى داشته، یک چهره سینمایى نیز اقدام به تبلیغ 
یک مجتمع ویالیى کرده و دستمزد بسیار کالنى 
دریافت کرده است. با توجه به آنکه در صورت اعالم 

رسمى چنین دســتمزدهایى، مأموران مالیات به 
سراغ این اشخاص مى روند، ابعاد این توافق هاى 

مالى در هاله اى از ابهام قرار دارد.
با این حال یک منبع آگاه  گفته در یک فقره، یکى 
از سلبریتى هایى که اخیراً به تبلیغ مجموعه ویالیى 
پرداخته، عالوه بر دریافت یک ویال مطابق با رویه 
پیشین به عنوان بخشى از دریافتى اش، مبلغ کالنى 
نقدى نیز دریافت کرده که مجموع این رقم به 2/5 

میلیارد تومان مى رسد.
این رقم از دستمزد سالیانه این سلبریتى در طول هر 
سال براى فعالیت تخصصى و حرفه اى اش بیشتر 
بوده و به همین دلیل برخى دیگر از سلبریتى ها نیز 
به دنبال رایزنى  براى همــکارى با مجموعه هاى 
مشابه هستند و در همین راستا مذاکراتى میان مدیر 
برنامه برخى بازیگران زن مطرح ســینماى ایران 
براى عقد قراردادهاى مشابه با برخى مجموعه هاى 
دیگر انجام شــده؛ مدلى که جذاب تر از تبلیغ یک 

سلبریتى مرد است.
بازیگــران مطرح زن ســینماى ایــران معموًال 
دســتمزدى بین 200 تا 400 میلیون تومان براى 
پروژه هــاى مختلف دریافت مى کننــد و با توجه 
به اینکه معمــوًال بازیگران مطــرح زن در طول 
سال حداکثر دو یا ســه فیلم بازى مى کنند، چنین 
قراردادهاى میلیاردى مى توانــد تحول جدى در 
شرایط اقتصادى شان رقم بزند. پیش بینى مى شود 
با توجه به افزایش مجتمع هــاى ویال در مناطق 
شمال ایران که بر لوکس ســازى تأ کید دارند و در 
راستاى ایجاد جذابیت براى چنین مجموعه هایى، 
شاهد استفاده بیشتر از چنین گزینه اى براى تبلیغ 

باشیم.

پس از انتشار گزارشى از یک مورد آزار و اذیت یک خانم 
مسافر توسط یک راننده شرکت حمل و نقل اینترنتى، 
شهرام شــاهکار، مدیر اجرایى این شــرکت از بهبود 

عملکرد این سامانه خبر داد.
وى با ابراز تأســف و ناراحتى بابت خبر ناخوشایند اخیر 
مبنى بر حادثه اى که در یکى از ســفرهاى این شرکت 
حمل و نقــل اینترنتى اتفــاق افتاده، گفت: در مســیر 
شــفاف  ســازى دالیل بروز ایــن اتفاق ناگــوار، به 
دستگاه  هاى انتظامى و قضائى کشور عزیزمان اطمینان 
کامل داریم و همانند گذشته، نهایت همکارى را براى 

روشن شــدن حقیقت با دســتگاه هاى مذکور خواهیم 
داشت.

مدیر شــرکت حمــل و نقــل اینترنتى گفــت: این 
شــرکت تاکنون بیش از صد میلیون ســفر موفق را در 
صحت کامــل به انجام رســانده اســت و صدها هزار 
همراه (راننده) معتمد، مســئول و سختکوش از طریق 
این سامانه به خدمات رسانى و کسب روزى مى پردازند.

وى افزود : متهم این حادثه با سوء استفاده از اطالعات و 
هویت فردى دیگر موفق به فریبکارى شده و در فرآیند 
تأیید صالحیت راننده در این شرکت تخطى کرده است 

بنابراین ما براى باال بردن هرچه بیشتر امنیت سفرها، 
اقداماتى فورى و جدى را در دستور کار خود قرار داده ایم. 
از این پس، تأیید هویت هر راننده از ســوى سه ناظر و 
کارشــناس با تجربه و متخصص شرکت به طور مجزا 

صورت مى گیرد.
شــاهکار ادامه داد: همچنین تا اطــالع ثانوى، فرآیند 
ثبت نام رانندگان در سطح شهرها را متوقف کرده ایم، تا 
تمام مراحل جذب رانندگان را بار دیگر با دقت ارزیابى 
کرده و بهبود بخشــیم. به زودى اطالعات کامل ترى 

ارائه خواهد شد.

«ســارا نوئین»، وکیل جوان و فعالى است که سه سال 
است در صفحه اینستاگرام پرطرفدارش عالوه بر پاسخ 
ســئواالت متداول مردمى نکات جالب حقوقى را براى 

مخاطبانش مى گذارد.
او متولد 1366 در تهران اســت. در مقطع کارشناسى 
ارشد، حقوق خصوصى خوانده و حاال شش سال است 
که پروانه وکالت دارد و مشــغول به کار است. صفحه 
اینستاگرامش پر اســت از راهنمایى ها و مشاوره هاى 
حقوقى رایگان که در حال حاضر توانســته حدود 193 
هزار کاربر را با خود همراه کند و به سئواالت آنها پاسخ 
دهد و همین موضوع وقت زیادى از خانم وکیل را اشغال 
کرده است اما این مشاوره ها و پرسش و پاسخ ها را دوست 
دارد: «من براى این صفحه، روزانه سه ساعت مطالعه 
مى کنم تا مطالب جدید بیاورم که البته برخى عینًا آنها 

را کپى مى کنند.»
خانم نوئین مى گویــد بخش اعظمــى از مخاطبانش 
دانشجویان رشــته هاى حقوقى هستند و بارها به علت 
ساده گفتن مسائل حقوقى از او تشــکر کرده اند. زبان 
پخته اما ساده و رسمى خانم نوئین باعث شده بسیارى 
از مخاطبانى که فهم حرف هــاى قلمبه ثلمبه حقوقى 
برایشان سخت است به آسانى از همه چیز با خبر شوند. 

همه اتفاقات صفحــه خانم نوئین خیلــى هم خوب و 
خوش نیست. از سئواالت عجیب و حتى تلخ مخاطبان 
تا اعتراض دیگر وکال براى مشــاوره هاى رایگان خانم 
نوئین از مشکالت خانم حقوقدان است که ممکن است 
گاهى اوقاتش را تلخ کند: «شــاید برایتان جالب باشد 
اگر بدانید بســیارى از وکال به من اعتراض کردند که 
شما نباید جواب ســئواالت مردم را به صورت رایگان 
بدهید و اینطورى به بقیه ضرر مى رسانید. اما من بارها 
گفته ام مسائل خاصى نمى گویم. حقوق مردم را توضیح 
مى دهم. اینکه مردم بدانند که همسایه شان نباید کفش 
را بیرون در بگذارند. اینکه اگر کسى در خیابان فحش داد 
شما مى توانید پیگیرى کنید؛ چیزهایى است که دانستن 

آن حق مردم است و آمار دادگاه ها را پایین مى آورد.»
خانــم حقوقــدان بــا صفحــه پرطرفــدارش میان 
اینســتاگرامى ها حســابى مشــهور و محبوب است. 
به طورى که صفحــات میلیونى اینســتاگرامى اگر به 
مشکالتى مانند فیلترینگ دچار شــوند از خانم نوئین 
کمک مى گیرند: « بعضى از صفحات بزرگ که به اشتباه 

فیلتر شده اند را من از فیلتر درآوردم و کارهاى قانونى اش 
را انجــام دادم. البته آنهایى که موارد اخالقى نداشــته 
باشند و قابل پیگیرى باشند. مثًال یک صفحه پرطرفدار 
میلیونى در اینستاگرام وجود دارد که یک پسر روستایى 
در تبریز آن را اداره مى کند. این پسر از صبح تا بعد از ظهر 
آهنگرى مى کند و بعد از آن پاى اینستاگرام مى نشیند و 
از طریق صفحه اش هزینه خودش و خانواده اش را تأمین 
مى کند و حتى جهیزیه خواهرش را گرفته اســت. من با 
پیگیرى هایى که انجام دادم توانســتم صفحه اش را از 

حالت فیلتر بیرون بیاورم.»
خانم نوئین مى گوید مردم اطالعات بسیار کمى از قانون 
دارند و تصورشــان از قانون غلط است و الزم است که 
قانون را مطالعه کنند. همین بى اطالعى از قانون باعث 
شده کارهاى عجیب و غریبى کنند که سرشان هم کاله 

برود. متأســفانه باید بگویم اطالعات مردم از قانون به 
خصوص در مسائل خانواده تقریبًا صفر است. 

در بسیارى از جمع هاى زنانه و حتى انجمن هاى بانوان 
این تصور رایج اســت که قانون ما مردانه نوشته شده و 
حقوق زن در آن رعایت نشده اســت. اما خانم نوئین به 
عنوان یک وکیل و حقوقدان خانم معتقد است این تصور 
از ریشه غلط است:« اصًال اینطور نیست. من یک سئوال 
از شما مى پرسم کجاى دنیا به زن تنها به صرف ازدواج 
اینقدر امتیاز مالــى مى دهند؟ متأســفانه خانم هاى ما 
دوست دارند بهره مالى ازدواج را ببرند اما آزادى زن هاى 
اروپایى را هم مى خواهند. بسیار پیش آمده خانمى نزد 
من آمده و از مرد خواسته هایى دارد که آقا نمى تواند آنها 
را برطرف کند. من گفته ام خب برو خودت کار و تالش 
کن چون همسرتو نمى تواند با ماهى یک میلیون تومان 

خواسته هاى تو را برآورده کند. اما خانم مى گوید نه من 
پس ازدواج  کرده ام براى چه؟ باید مهریه بدهد. همچنین 
طبق قانون مــا مى توانیم در عقدنامه هر شــرطى که 
مخالف ذات خانم نباشد را قرار دهیم. مثًال حق طالق و 
حق خروج از کشور براى آقاست اما خانم مى تواند آن را 
در عقدنامه از آقا بگیرد. اما خانم هم مهریه باال مى خواهد 
هم مى خواهد این حقوق را بگیرد که نمى شــود. من به 
عنوان یک وکیل مى گویم قانون ما اصًال مردانه نیست 
و قانون بدى نداریم. قطعاً قانون یک جاهایى نقص دارد. 
اما بد یا مردانه نیســت. به خصوص در قوانین کیفرى 

بسیار پیشرفت داشته ایم.»
صفحه اینســتاگرام خانم نوئین پراســت از سئواالت 
عجیب و غریب و یا خنــده دارى که مخاطبان درصدد 
پیداکردن جوابى براى آن هستند. خانم نوئین مى گوید 

حدود 80درصد ســئواالت مردم حول مسائل خانواده 
است و بعد از آن مسائل آپارتمانى و چک بیشتر سئواالت 
کاربران را تشکیل مى دهند. او درباره سئواالت عجیب 
و خنده دار کاربــران مى گوید: «یکبار یــک آقایى با 
فاکتور گل و شیرینى آمد و گفت که براى خواستگارى 
یک خانم حدود یک میلیون تــوى خرج افتاده و جواب 
"نه" شنیده اســت و حاال مى خواهد ببیند مى تواند پول 
گل و شــیرینى را از آنها بگیرد یا نه! خیلــى خنده دار 
بود. یک بار هم یک خانمى آمــد و گفت با یک آقایى 
تا مرحله بله برون پیش رفتند. اما بعد از یک ماه به هم 
خورده است. حاال مى خواست خسارت شیرینى و غذایى 
که در خانه شــان خورده اند را بگیرد. یک آقایى هم در 
ایام محــرم در صف نذرى کتک خورده بــود. آمده بود 
دیه بگیرد. بعد فکر کرده بود چون محرم ماه حرام است 

مى تواند دوبرابر پول بگیرد.»

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: الشه هاى 900 قطعه کوسه ماهى از 
یک خودرو حامل محصوالت شیالتى در ایستگاه بازرسى «بندو» در شهرستان عسلویه 

این استان کشف شد. 
حسین دلشب اظهار داشت: این محموله از شهرستان دیر بوشهر بارگیرى شده بود که با 
کشف آن پرونده قضائى تشکیل و براى رسیدگى به دادگسترى تحویل شد. وى افزود: 
سازمان حفاظت محیط زیست در مصوبه شماره 381/380 سال 1393، صید کوسه هاى 
در خلیج فارس و دریاى عمان که به تازگى به دلیل کاهش چشــمگیر جمعیت و صید

 بى رویه در خطر انقراض قرار گرفته اند را ممنوع اعالم کرده است.  
دلشب گفت: مفاد این مصوبه شــامل جریمه 300 میلیون ریالى براى هر قطعه از انواع 
کوسه ماهى ها تعیین شده که به سازمان شیالت و بهره برداران اعالم شده است. وى 
افزود: برابر قانون صید، حمل، خرید و فروش انواع کوسه ماهیان چه با هدف صید اصلى 

و ضمنى ممنوع است و متخلفان به مراجع قضائى معرفى مى شوند. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر افزود: صیادان باید توجه داشته باشند که 

صید ضمنى کوسه را به اسکله منتقل نکنند. 
وى یادآور شد: صید کوسه ها به دلیل استفاده از گوشت و باله آن انجام مى شود به همین 
دلیل جمعیت این نوع آبزى به شــدت کاهش یافته است. دلشــب اظهار داشت: صید 
کوسه ها به دلیل تقاضاى باالى گوشت و به ویژه باله این نوع آبزى براى تهیه سوپ در 

کشور چین باعث به خطر افتادن جمعیت این گونه هاى مهم شده است. 
دلشب یادآور شد: تردد شناورهاى بزرگ و برخورد با پستانداران دریایى و تورهاى صیادى 

سرگردان و اسقاطى باعث تولید پسماند، گیرافتادن و تلف شدن انواع جانوران و نوزادان 
آنها مى شود. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر افزود: در مواردى نیز به دلیل حادثه و تعقیب 
صید تا ساحل و یا گرفتارى در جزر بزرگ و یا  عوارض طبیعى ممکن است این پستانداران 

بزرگ در خشکى گرفتار شوند. 

پول گل و شیرینى خواستگارى را مى شود پس گرفت؟!
گفتگو با وکیل سرشناس اینستاگرام؛

در بسیارى از جمع هاى 
زنانه و حتى انجمن هاى 
بانوان این تصور رایج 

است که قانون ما 
مردانه نوشته شده و 

حقوق زن در آن رعایت 
نشده است. اما خانم 
نوئین به عنوان یک 

وکیل و حقوقدان خانم 
معتقد است این تصور 
از ریشه غلط است

توقف ثبت نام رانندگان تاکسى اینترنتى در شهرهاى کشور دستمزدهاى میلیاردى براى «ویال بازى»

سلبریتى ها مشغول کارند!

جنایت زیست محیطى در استان بوشهر

کشف 900 الشه کوسه ازیک خودرو 
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مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: قلعه تاریخى روســتاى جندابه 
در شرق اســتان، حمام و موزه خانعلى و مسجد جامع 
شهرستان سمیرم، بازار تاریخى غاز اصفهان، یک خانه 
تاریخى در زواره و یک خانه تاریخى در روستاى قارنه 
از آثار تاریخى تأیید شــده براى ارسال به شوراى ثبت 

ملى کشور است.
فریدون اللهیارى افزود: قلعه تاریخى روســتاى جندابه 
در شــرق اســتان اصفهان و حمام و موزه خانعلى در 
شهرستان ســمیرم از جمله بناهاى تاریخى تأیید شده 

براى ثبت است.

وى به تالش بــراى حفاظت از آثــار تاریخى اصفهان 
پیش از دوران صفوى اشــاره کرد و اظهار داشــت: در 
محور شمال شرق شــهر اصفهان و در محدوده خیابان 
ولیعصر(عج) و در امتداد بازار بزرگ و تاریخى اصفهان، 
طرح ثبت بازار تاریخــى غاز اصفهان نیــز مطرح و با 

اکثریت آراء تأیید شد.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: شواهد تاریخى حاکى است براى 
نخستین بار این بازار تاریخى در ســده پنجم هجرى 
قمرى (دوران سالجقه) ایجاد و پس از آن در سایر ادوار 

تاریخى بسط و گسترش یافته است.

از برگزیدگان کشورى و استانى هفدهمین دوره مسابقات 
پرسش مهر رئیس جمهور با حضور مسئوالن، تجلیل شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در این مراسم از 
شرکت دانش آموزان، فرهنگیان و... در پرسش مهر سال 
گذشته که به خشونت و راهکارهاى برخورد با آن اختصاص 
داشت تشکر کرد و گفت: ریاست محترم جمهور در ابتداى 
هر سال تحصیلى به سراغ یکى از معضالت و چالش هاى 
جامعه رفته و انتظار دارد ذهن و قلم افراد براى پیدا کردن 

راهکار حل این معضالت باشد.
محمدحسن قائدیها با بیان اینکه ما نیز وظیفه مهیا کردن 
بســترهاى الزم را داریم از دانش آموزان و فرهنگیان و... 
خواست تا در راستاى پرســش مهر ریاست جمهورى در 
ابتداى ســال جارى با این عنوان که «در محیط مدرسه، 
تحمل افکار دیگران، احترام به افکار دیگران و اخالق و 
ادب را چگونه تمرین کنیم؟» در این مسابقه شرکت کنند.

■■■
معاون دانشگاه آزاد اسالمى اســتان اصفهان هم با بیان 
اینکه باید قدرشناس نعمت هاى الهى باشیم، گفت: سنت 
پرسش مهر از سال 76 توسط رئیس جمهور وقت در ابتداى 
ســال تحصیلى که با عنوان چگونه باید به قانون احترام 
گذاشت آغاز شد و اســتمرار یافت و خوشبختانه ابتداى 
ســال تحصیلى جارى هجدهمین پرسش مهر از سوى 
ریاست جمهور مطرح شد و بسیار خوب و بجاست که این 
پرسش ذهن دانش آموزان و فرهنگیان را معطوف به خود 
مى کند اما کافى نیست و طرح این سئوال اصوًال پرسش و 

پرسشگرى در کالس درس و مدرسه بوده است.
ســید رحیم مدنیان افزود: خوشبختانه آموزش و پرورش 
استان اصفهان با تالش همه همکاران، بهترین وضعیت را 
در پرسش مهر در سال گذشته داشته و در این راستا استانى 
ممتاز در کشور به شمار مى رود ولیکن به نظر مى رسد باید 

فراتر رفت و کارهاى عمیق ترى انجام داد.
مدیرکل اســبق آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 

خداوند به انســان عقل و توانایى تعقل و توانایى سخن 
گفتن داده تا بتواند به خوبى با دیگران ارتباط برقرار کند.

مدنیان با برشمردن انواع سخن گفتن همانند تک گویى، 
بحث، گپ زدن، مجادله کردن، مشاجره کردن، گفتگو و... 
اظهار داشت: بهترین سخن گفتن، گفتگو است اما امروز 
این موضوع مطرح است که در کالس هاى درس بیشتر 

تک گویى متداول است.
وى علت تک گویى را فرهنگى دانست که تاریخ ایران در 
گذشته گرفتار آن بوده، که این فرهنگ سیاسى برخاسته از 
استبداد موجب شد فرهنگ سخن گفتن به شیوه تک گویى 
باشد که در این شیوه رشد و پیشرفت حاصل نخواهد شد. 

معاون دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان اظهار داشت: 
اگر کالس هاى درس از شیوه ســخن گفتن تک گویى 
معلم خارج شود و حالت گفتگو پیدا کند، قدرت عقالنیت 
در دانش آموزان تقویت شده و پرسشگرى در آنان ایجاد 
خواهد شد، بنابراین در کالس درس باید زمینه پرسشگرى 

فراهم شود. 
مدنیان از معلمان خواست تا کالس هاى درس را به کالس 
پرسش تبدیل کنند و بدینسان تحول بنیادین در آموزش 

و پرورش آغاز شود.
وى با اشــاره به پرسش مهر سال گذشــته که در زمینه 
خشــونت بود به انواع خشــونت زبانى، مالى، جنســى، 
خانوادگى، بدنى، نژادى، قومى و... پرداخت و گفت: علت 
بسیارى از این خشونت ها، خشونت زبانى است که ما امروز 
به آن کمتر توجه کرده ایم و الزم اســت از نعمت تعقل و 

سخن گفتن براى گفتگو استفاده کرد.
مدنیان با تأکیــد بر ترویج پرسشــگرى به خصوص در 
دوره ابتدایى گفت: قطعًا باید از پرسشگرى براى پیشبرد 
دموکراسى و مردم ساالرى بهره گیرى کرد و یکى از شرایط 
توسعه، دموکراسى اســت و یکى از راه هاى دموکراسى، 

پرسشگرى است که باید از مدارس آغاز شود.
در این مراسم از 18 نفر برگزیدگان استان در سطح کشور 
شامل چهار رتبه اول، دو رتبه سوم، هفت رتبه دوم و پنج 
نفر شایسته تقدیر شد و همچنین از 281 نفر که در 16 رشته 
در سطح استان برتر بودند با اعطاى لوح و هدایایى  قدردانى 
شد. این در حالى است که آموزش و پرورش استان اصفهان 
در سطح کشــور، بیشــترین حائزین رتبه برتر را داشته

 است.

اصفهان در زمینه «پرسش مهر» در کشور ممتاز است
در مراسم تجلیل از برگزیدگان پرسش رئیس جمهور اعالم شد

ساسان اکبرزاده

اســتاندار اصفهان گفت: درحدود 15 هزار بافت ناکارآمد 
شهرى در اســتان اصفهان وجود دارد که 12 درصد بافت 

ناکارآمد شهرى کشور را تشکیل مى دهد.
رســول زرگرپور اظهارداشــت: 100 هزار کیلومتر مربع 
مســاحت و پنج میلیون و 200 هزار نفر جمعیت اســتان 
اصفهان اســت. وى افزود: در طول چهار ســال گذشته 
به رغم همه چالش ها در رابطه با اعتبارات دولتى، 14 هزار 
و 300 پروژه با اعتبار 126 میلیارد ریال در استان اصفهان 
به بهره بردارى رســیده اســت و نزدیک به 70 درصد این 
ســرمایه گذارى ها توســط بخش خصوصى انجام شده و 

20 درصد آن توســط بخش عمومى و شــهردارى اتفاق 
افتاده است.

اســتاندار اصفهان گفت: مسائل اســتان اصفهان با دیگر 
استان ها متفاوت تر است؛ هشت هزار و 100 هکتار بافت 
فرسوده، سه هزار و 780 سکونتگاه و درحدود 15 هزار بافت 
ناکارآمد شهرى در استان اصفهان وجود دارد که 12 درصد 

بافت ناکارآمد شهرى کشور را تشکیل مى دهد.
وى تصریح کرد: 40 درصد بار کشــور و 20 درصد مسافر 
کشور از شریان هاى حیاتى استان اصفهان عبور مى کند و 
طى چهار سال گذشته تالش شد تا پروژه بزرگ و مهم بندر 

خشک در استان اصفهان ایجاد شــود تا اشتغالزایى ایجاد 
گردد، اما همچنان به این مهم دست پیدا نکرده ایم.

زرگرپور همچنیــن در بخش دیگرى از ســخنانش بیان 
داشت: هنوز قدم هاى جدى براى ایجاد موزه بزرگ اصفهان 
برداشته نشده است که فاز نخست آن باید با فعال تر شدن 

شوراى راهبرى آن در دولت تدبیر و امید اجرایى شود.
وى خاطرنشان کرد: استان اصفهان طرح هاى مشترکى با 
دیگر استان ها دارد که این طرح ها هیچگاه از استان اصفهان 
آغاز نشده و اولویت اعتباردهى بسیارى از پروژه هاى دولتى 

با دیگر استان هاست و ابتدا به آنها اختصاص داده مى شود.

خبر

بودجه شهرضا باید در خود 
شهرستان هزینه شود

فرماندار شـهرضا گفت: اگر بودجه اى به نام شهرضا 
آمده باشـد، باید اسـتان آن را پرداخت کند و نباید آن 
پول را کـه مربوط به شهرضاسـت در جـاى دیگرى 
دراسـتان هزینه کند. محسـن گالبى با بیـان اینکه 
هزینـه کشـورى پرداخـت مى کنیـم امـا درآمدمان 
شهرستانى است، افزود: در کمیته برنامه ریزى نگاهى 
به شهرضا وجود دارد که به شهر 30 هزار نفرى استان 
مى شود. وى با انتقاد از عدم پرداخت هشت ماه اضافه 
حقوق و مزایا به پرسـنل بیمارسـتان هاى شـهرضا، 
اظهار داشـت: اگر بودجه اى به نام شهرضا آمده باشد 
باید اسـتان آن را پرداخت کنـد و نمى تواند آن پول را 
که مربوط به شهرضاست در جاى دیگرى براى خود 

استان هزینه کند و این امر منطقى نیست.

تصویب طرح بازآفرینى در 
57 شهر استان 

مدیر کل راه و شهرسازى استان اصفهان از تصویب 
طرح بازآفرینى در 57 شهر استان اصفهان خبر داد.

حجت ا...غالمـى اظهارداشـت: از شـهرهاى زیر 25 
هزار نفر تا شـهرهاى بزرگ  اسـتان اصفهان نیازمند 

بازآفرینى پایدار شهرى هستیم.
وى افزود: اسـتان اصفهان داراى هشت هزار و 100 
هکتار بافت  فرسوده، سه هزار هکتار بافت  تاریخى، 14 
هزار و 584 هکتار بافت ناکارآمد است که نیمى از آن 

در پنج شهر استان اصفهان واقع شده است.
غالمى خاطرنشان کرد: تفاهمنامه اى با شهردارى ها 
تنظیم شده تا پروژه هاى بازآفرینى با اعتبارى بالغ بر 

23 میلیارد تومان در کل شهرها تعریف کنند.
مدیر کل راه و شهرسازى استان اصفهان همچنین در 
بخش دیگرى از سخنانش یادآور شد: تغییر کاربرى 
اراضى کشـاورزى داخل محدوده در استان اصفهان 
با هدف اسـتفاده بهینه از ارزش افزوده ناشى از تغییر 

کاربرى اراضى کشاورزى انجام خواهد شد.

افزایش 20 درصدى جذب دانشجو 
در دانشگاه پیام نور اردستان

رئیس دانشگاه پیام نور اردستان گفت: جذب دانشجو 
در تـرم جدید در پیـام نـور اردسـتان بـا افزایش 20 

درصدى مواجه بوده است.
محمدابراهیم ایرج پور اظهارداشت: کارمندان دولت 
مى توانند همزمان با کار، به تحصیل خود ادامه دهند، 
همچنین پیام نور تنها دانشـگاهى است که سربازان 
مى توانند همـراه با انجام خدمت سـربازى بـه ادامه 

تحصیل مشغول باشند.
وى گفـت: کالس هـاى دانشـگاه بـه صـورت نیمه 
حضـورى و غیر حضورى برگزار مى شـود و شـرکت 
در کالس ها الزامى نیسـت و امتحانات پایان ترم در 
شـهرى که دانشـجویان سـاکن هسـتند به صورت 

آنالین برگزار مى شود.
ایرج پور با اشـاره به شـروع ثبت نـام تکمیل ظرفیت 
دانشگاه پیام نور از 23 مهرماه(فردا) گفت: این زمان 
بهترین فرصت براى ثبت نام دانشـجویانى است که 

مى خواهند در شهر خود تحصیل کنند.

آغاز تغییرات با 6 انتصاب 
در شهردارى اصفهان

شـهردار اصفهان طى احکامى جداگانه پنج مشاور و 
یک مدیرکل جدید شهردارى را منصوب کرد.

قدرت ا... نـوروزى در نخسـتین گام تغییرات، شـش 
حکم انتصـاب را بـراى دوره جدید مدیریت شـهرى 

اصفهان صادر کرد.
وى، علیرضـا میرمعصومى را به سـمت مشـاور امور 
حقوقى شـهردار، عبدالحسـین ساسـان را به سمت 
مشاور امور اقتصادى و برنامه ریزى شهرى شهردار، 
ایمان حجتى را به سـمت مدیرکل ارتباطـات و امور 
بین الملل شهردارى اصفهان، اکبر قائمى را به سمت 
مشاور شهردار، محمدعلى صرامى را به سمت مشاور 
و مدیرکل حوزه شهردار و امور شوراى شهر اصفهان 
و عبدالمجیـد باباصفرى را به سـمت مشـاور در امور 
برنامه ریـزى بودجه و عمـران و شهرسـازى و حوزه 

مدیریت شهردار منصوب کرد.

مدیر کل فرودگاه بین المللى شــهید بهشتى اصفهان 
از رشــد 13 درصدى پروازهاى خارجى در این فرودگاه 
در شهریور امسال در مقایسه با شــهریور سال گذشته

 خبر داد.
حسن امجدى گفت: شهریور امسال 455 پرواز خارجى 
در این فرودگاه انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 13 درصد افزایش یافته است.
وى افزود: تعداد پروازهاى خارجى در شهریور امسال در 
مقایسه با یک ماه گذشــته آن (مرداد 96) نیز 22 درصد 

افزایش یافته است.
امجدى با بیان اینکه فرودگاه اصفهان از نظر پروازهاى 

خارجى، ســومین فرودگاه در کشــور پس از فرودگاه 
امام خمینى (ره) تهران و مشــهد و پنجمین فرودگاه در 
پروازهاى داخلى اســت، افزود: سال گذشته در مجموع 
19 هزار و 74 پرواز مســافرى در این فرودگاه انجام شد 
که نسبت به ســال 94 درحدود 20/5 درصد رشد داشته

 است.
امجدى با تأکید بر اینکه تقاضاهاى زیادى براى پرواز به 
اصفهان وجود دارد، اظهار امیدوارى کرد که با برطرف 
شدن محدودیت هاى موجود در بازه زمانى کمتر از سه 
سال، آمار پذیرش مسافران در فرودگاه بین المللى شهید 

بهشتى اصفهان دو برابر شود.

ثبت 6 اثر تاریخى دیگر
 در استان 

پروازهاى خارجى فرودگاه 
اصفهان 13 درصد رشد یافت

استاندار اصفهان خبر داد؛

اولویت اعتباردهى 
پروژه هاى دولتى با  اصفهان نیست

رئیس شوراى اســالمى شهر کوشــک با اشاره به 
مشکالت شهر کوشک عنوان کرد: شهر ما با قدمتى 
دیرینه و بافت روستایى و قدیمى داراى مکان هاى 
فرسوده اى است که موجب مشــکل مردم در رفت 

و آمد به علت تنگى کوچه ها و خیابان ها شده است.
محمدباقر جاللى با تأکید بر این موضوع گفت: احیاى 
بافت هاى فرسوده مهمترین موضوع قابل بررسى در 
حوزه مدیریت شهرى است زیرا این مسئله مشکالت 
ترافیکى زیادى را ایجاد کرده است و اولویت اصلى 
ما تعریض و آزادسازى خیابان ها و کوچه هاى تنگ 
است که با مشکل بودجه براى حل آن مواجه هستیم.
وى با اشاره به مشکالت زیست محیطى بیان کرد: در 
مورد مشکالت زیست محیطى بزرگ ترین نگرانى ما 
حفر چاه هاى تولید زغال در شهر است که دود حاصل 
از تولید آن تمام شــهر را فرا مى گیرد و نفس شهر از 
آلودگى ناشى از آالینده ها به شماره مى افتد. در این 
خصوص به زودى اقدام بــه جابه جایى حفارى ها به 

نقاط دور از شهر خواهیم کرد.
جاللى با بیان اینکه یکى از وظایف شــورا نظارت بر 
امور بهداشــت حوزه شهرى اســت، گفت: در حوزه 
بهداشت و درمان به کمک خّیرى نیک اندیش از کشور 

کویت با هزینه بســیار زیاد، بیمارستانى سه طبقه و 
مجهز احداث و افتتاح شده اســت ولى بزرگ ترین 
گالیه هاى مردم کوشــک، نبود تجهیــزات الزم و 

پزشکان متخصص است.
وى در مورد بزرگ ترین مشــکل کوشــک تصریح 
کرد: با توجه به شرایط کنونى و کوچک بودن شهر، 
شغل اکثر مردم کوشک باغدارى و کشاورزى است و 
درآمدشان از این طریق تأمین مى شود ولى خشکسالى 
اخیر موجب شــده خســارات زیادى به باغات وارد 
شود و مردم در این زمینه دچار مشکل شوند و حتى 
محصوالت آنها به قیمت خیلى کم خریدارى مى شود 
و زحمات آنهــا به هدر مى رود. برنامــه ما براى حل 
مشکل بیکارى برخى کشاورزان و سایر افراد، جذب 
سرمایه گذار در بخش خصوصى براى احداث کارخانه 
بسته بندى محصوالت کشاورزى و صادر کردن آنها 
به سایر کشورهاست که این مسئله موجب اشتغالزایى 

و کسب درآمد بیشتر مردم شهر مى شود.
رئیس شوراى اسالمى شهر کوشک در پایان افزود: 
با توجه به بافت مذهبى و متدین در شهر کوشک در 
حوزه معضالت اجتماعى مشــکل آنچن انى نداریم و 
تمام دغدغه ما در حوزه توســعه شهرى و مدیریت 
بحران درخصوص وضعیت بهتر معیشتى مردم است. 

بزرگ ترین نگرانى در کوشک 
حفر چاه هاى تولید زغال است

آزاده بیگى

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى 
اصفهان گفت: فشار مالیاتى بر واحدهاى تولیدى نه 
 تنها مسئله بیکارى را برطرف نمى کند، بلکه زمینه 

تعطیلى این واحدها را نیز فراهم مى کند.
عبدالوهاب ســهل آبادى اظهار داشــت: اداره کل 
مالیاتى اســتان همکارى نزدیکى با اتاق بازرگانى 
اصفهان داشته و همواره در حل مسائل و مشکالت 
مالیاتى فعاالن اقتصادى استان از هیچ کمکى دریغ 

نکرده  است.
وى اضافه کرد: کارفرمایان هر روز با یک مشــکل  
درزمینه  مالیاتى، بیمه تأمیــن اجتماعى، اداره کار و 
کمبود تقاضا روبه رو مى شــوند و دیگر توانى براى 

توسعه فعالیت هاى خود ندارند.
سهل آبادى خاطرنشان کرد: دولت با شرایط موجود 
نمى تواند انتظار تولید و رفع بیکارى داشته باشد زیرا 

واحدهاى تولیدى با مسائل متعددى روبه رو هستند.
ســهل آبادى تأکید کرد: چگونه مى تــوان هزینه 
فشــارهاى عصبى بر کارفرمایان را محاسبه کرد؟ 

فشارهایى که هرروز از یک بخش  وارد مى شود.
■■■

نایب رئیس اتاق بازرگانى اصفهــان هم در این باره 
گفت: بررسى حساب هاى مالیاتى از پنج سال گذشته 

منطقى نیست.
مصطفى رناسى تصریح کرد: درخواست اتاق بازرگانى 
از اداره مالیاتى در موضوع هیئت هاى حل اختالف 
مالیاتى این است که پرونده هاى مربوط به صنعت، 
معدن، تجارت و کشاورزى در هیئت هایى که نماینده 

اتاق حضور دارد، بررسى شود.
وى افزود: بخشنامه تقسیط مالیات در شهرستان هاى 
اســتان اجرا نمى شود و به مرکز اســتان ارجاع داده 

مى شود.
■■■

همچنین یکى دیگر از اعضاى هیئت رئیســه اتاق 
بازرگانــى اصفهان هم در این بــاره گفت: وضعیت 
استان اصفهان به عنوان صنعتى ترین استان کشور 
باید موردتوجه مســئوالن کشــورى قرار گیرد و به 
مدیران اســتان اختیارات ویژه اى براى حل مسائل 

مالیاتى تفویض شود.
محسن پورسینا افزود: نباید شجاعت تصمیم گیرى 
مدیران استانى گرفته شــود وگرنه مسیر حل شدن 
مســائل و مشکالت اســتان دشــوار و غیرممکن 

مى شود.

فشار مالیاتى، زمینه ساز تعطیلى تولید شده است

نصف جهان   رئیس شــوراى اسالمى شهر مبارکه با 
توجه به فراگیر بودن مدیریت شــهرى عنوان کرد: 
به طور کلى در مدیریت شهرى باید به همه جنبه ها و 
زمینه هاى ممکن توجه کرد و به عبارتى دیگر مى توان 
از استراتژى هاى رشد متعادل پیروى کرد؛ یعنى همه 
زمینه ها به صورت همه جانبه و یکپارچه رشد کنند به 
طور مثال در زمینه هاى عمرانى، فرهنگى، اجتماعى، 
اقتصادى، گردشگرى، بهداشتى و...  رشد را به صورت 

متعادل تجربه کنند.
سجاد خالوزاده در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان 
گفت: همچنین در مدیریت شهرى باید در مناطق، 
محالت و قسمت هاى مختلف شهر به صورت متوازن 
و متعادل بودجه را تقسیم کرد که با این کار به توسعه 
و پیشرفت یکپارچه شهر و مدیریت شهرى کارآمد، 

دست خواهیم یافت.
وى افزود: در شــهر مبارکه نیز مدیریت شهرى به 
دنبال توســعه همه جانبه شهر اســت ولى مسائل 
اقتصادى و سرمایه گذارى در حوزه فرهنگى و عمرانى 

با توجه به برنامه هاى انجام شــده اولویت بیشترى 
دارند.

رئیس شوراى اسالمى شــهر مبارکه با بیان اینکه 
کارهاى خوب و ماندگارى در مدیریت شهرى سابق 
انجام شده اســت، گفت: تالش ما ادامه راه مدیران 
سابق مدیریت شهرى است ولى درصدد آن هستیم 
اقداماتى چون بهبود حمل و نقل و ترافیک شهرى، 
توزیع بودجه به صورت متعادل، استفاده از پتانسیل 
نخبگان و جوانان، ایجــاد کارگروه هاى تخصصى، 
جذب ســرمایه گذاران، درآمدزایى پایــدار و بهبود 

خدمات شهرى را به انجام برسانیم.
خالوزاده با اشــاره به دغدغه هاى پیش روى شوراى 
اسالمى دوره پنجم شهر مبارکه اظهار داشت: توسعه 
همه جانبه و یکپارچه شهر در چارچوب استراتژى ها 
و اهداف برنامه ریزى شــده، اولویت اصلى ماست و  
امیدواریم در چهار سال آینده شاهد رشد و پیشرفت 
شــهر در همه زمینه هاى مرتبط با مدیریت شهرى 

کارآمد و مؤثر باشیم. 

در مدیریت شهرى 
باید به همه جنبه ها توجه کرد

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى  اصفهان:
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امحاى3ُتن عسل تقلبى
 در گلپایگان

بیش از سه ُتن عسل تقلبى در گلپایگان معدوم شد.
مدیر شبکه بهداشـت و درمان شهرسـتان گلپایگان 
گفت: این عسـل ها با نام تجارى تاج خوانسار، ارتین 

خوانسار و کرانه خوانسار به بازار عرضه مى شدند.
ناصر رستمى افزود: پس از کشـف و پیگیرى پرونده 
در مراجع قضائى، مجوز کارگاه در کمیته معاونت غذا 

و داروى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان باطل شد.
وى ادامه داد: عسل خوانسار یک فرآورده طبیعى است 
که در ایران شهرت بسـیارى دارد و افراد بسیارى در 
این شهر به پرورش زنبور و تولید عسل اشتغال دارند.

خاطرنشـان مى سازد؛سـالیانه بیش از350تن عسل 
از کلنى هاى زنبور عسـل گلپایگان برداشـت شده و 

به تمام نقاط کشور و سایر کشورها ارسال مى شود.

ساخت تابلوهاى کنترل از 
راه دور در فوالد مبارکه  

بـا طراحـى، سـاخت و بهـره بـردارى از دو تابلـوى 
کنتـرل از راه دور «متال کالد»در خطـوط اصالح 2 
و 3 واحد خطوط نهایى ناحیه نورد سرد شرکت فوالد 
مبارکه،امکان قطع و وصل تابلو با سـهولت و ایمنى 

بیشتر فراهم شد.
محمدرضـا عطایـى، کارشـناس برق واحـد خطوط 
نهایى نورد سـرد شـرکت فوالد مبارکـه گفت: متال 
کالد کورکتیو 3 شـامل دو ترانسفورماتور مخصوص 
تابلوى پاورسنتـر و دوعدد ترانسفورماتور مخصوص 
درایوهاى SINAMICS است و همچنین متال کالد 
کورکتیو 2 نیز عالوه بر ترانسـفورماتورهاى مشـابه 
فوق، تأمیـن تغذیـه ترانسـفورماتورهاى روشـنایى 

قسمتى از سالن هاى خطوط نهایى را بر عهده دارد.
وى افزود: اقدام اصالحى براى پیشگیرى از هرگونه 
اتصال در تابلوى متال کالد و صدمات جانى احتمالى، 

در نظر گرفته شد.

افزایش 62درصدى 
تولید شمش طال در موته

تولید شـمش طال در مجتمع طـالى موته 62درصد 
افزایش یافت.

مدیرعامل مجتمع طالى موته گفت: از ابتداى امسال 
تاکنون 231کیلوگرم شمش طال در این مجتمع طال 
تولید شـده که این میـزان 62درصد بیشـتر از مدت 

مشابه پارسال است.
علیرضا طاالرى، برنامه تولید امسـال این مجتمع را 
افزایش تولید طال از 235به340 کیلوگرم عنوان کرد 
و افزود: اکنون تـوان بهره بردارى از معدن سـنجده 
مجتمع طـالى موته هـم پـس از هفت سـال وقفه 

فراهم شده است.
گفتنى اسـت؛ مجتمع طالى موتـه با تولید سـاالنه 
درحـدود 300کیلوگـرم شـمش طال درسـال، یکى 
از بـزرگ ترین تولیدکنندگان شـمش طـال در ایران 

محسوب مى شود.

انجمن همگن صنایع چوب 
تشکیل مى شود

اعضاى هیئت رئیسه اتحادیه صنایع چوبى شهرستان 
اصفهان به دنبال تحوالت بنیادیـن این نهاد از اقدام 
براى تشـکیل انجمن صنایـع همگن چوب اسـتان 
اصفهان با محوریت اتحادیـه صنایع چوبى اصفهان 

خبر داد.
هیئت رئیسـه اتحادیه صنایع چوبـى اصفهان هدف 
از این اقدام را تشـریک مسـاعى در راسـتاى تحقق 
اقتصاد مقاومتى، تقویت بنیه علمى و عملى اتحادیه 
ها، یکسان سازى نرخ محصوالت و خدمات، افزایش 

مطالبه حقوق فعالین این صنف عنوان کرد..
همچنیـن پیگیـرى تشـکیل ایـن انجمـن و جمـع 
آورى درخواسـت 21 اتحادیه صنفى فعـال در زمینه 
مصنوعات چوبى در دسـتور کار کادر اجرایى اتحادیه 

قرار گرفت.
در این جلسـه همچنین با اشـاره به ارائه تسـهیالت 
به واحدهاى تولیدى توسـط دولت بر آماده سـازى و 
اطالع رسـانى به اعضاى صنف تحت پوشش تاکید 

کردند.

خبر

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
با اشاره به ضرورت توجه به اشتغالزایى و توسعه مناطق 
کمتر برخوردار استان در راستاى تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتى و توســعه پایدار گفت: اعطاى مشــوق هاى 
ویژه جهت توسعه اشتغالزایى و جذب سرمایه گذارى در 
شهرك ها و نواحى صنعتى استان از اولویت هاى سازمان 
صنایع کوچک و شهرك هاى صنعتى کشور و شرکت 

شهرك هاى صنعتى استان اصفهان است. 
محمد جواد بگى، تأمین گاز شهرك ها و نواحى صنعتى 
استان را از نیازهاى اصلى سرمایه گذاران و صنعتگران 
مستقر در این شهرك ها عنوان کرد و گفت: از 70 شهرك 

و ناحیه صنعتى استان، تنها براى 12 شهرك فعال تأمین 
گاز نشده است که با حمایت ادارات ذیربط مانند شرکت 
گاز اســتان و همچنین همکارى ســازمان بازرسى با 
برگزارى مناقصات و اجراى پروژه هاى موجود، تا پایان 
سال شاهد گازرسانى به پنج شــهرك و ناحیه صنعتى 

دیگر خواهیم بود. 
وى گفت: تســریع در ایجاد زیر ساخت هاى الزم نظیر 
فیبر نورى، آب، بــرق، گاز، معابر،تصفیه خانه، فضاى 
سبز و آتش نشانى در شهرك هاى صنعتى و ایجاد این 
زیربناها به عالوه مراکز تخصصى فناورى و کسب و کار 

در شهرك هاى تخصصى، ضرورت دارد.

 رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملى مجلس شوراى 
اسالمى گفت: در اجراى سیاست هاى ابالغى درباره اقتصاد 
مقاومتى قوانین کافى وجود دارد و مشکلى از لحاظ قوانین 
نداریم اما بر اساس پژوهش هاى مجلس، در اجراى آنها و 

همپوشانى برخى قوانین مشکل وجود دارد.
حمیدرضا فوالدگر افزود: پیش تر در تعریف اقتصاد مقاومتى 
اختالف نظر زیادى وجود داشت، با توجه به شرایط کشور و 
افزایش تجربه همه به یک تعریف خاص و کوتاه رسیده اند. 
وى افزود: در واقع تاب آورى و مقاوم سازى اقتصاد در برابر 
تکان هاى داخلى و خارجــى مؤثر بر اقتصاد ایران تعریف 
مشــترك امروز از اقتصاد مقاومتى اســت. نماینده مردم 

اصفهان در مجلس شوراى اســالمى یادآور شد: این نوع 
اقتصاد در برخى کشورهاى توسعه یافته نیز مورد استفاده 
و توجه بوده است. وى با اشــاره به برخى از رئوس اقتصاد 
مقاومتى بیان داشت: مردمى کردن از مهمترین بندهاى این 
سیاست هاست و تا زمانى که همچون دوران دفاع مقدس، 
بار اقتصاد مقاومتى را بر دوش تولید کنندگان در ســطح 

کشور نگذاریم قفل اقتصاد گشوده نمى شود. 
وى ادامه داد: شــرط این کار هم اصالح ســاختار دولت، 
کوچک کردن بدنه آن، که ســنگین و تنبل شده، شفاف 
سازى و مبارزه جدى با فســاد و لزوم جذب سرمایه ها به 

سمت تولید است.

قوانین کافى براى اجراى 
اقتصاد مقاومتى وجود دارد

مشوق جذب سرمایه گذارى
در شهرك هاى صنعتى

5 کتاب «دى هشــت»، «موقعیت ا... وکیل»، «غاگ»، 
«از خاطره تا داســتان» در زمینه دفــاع مقدس و کتاب 
«ارزش گذارى فرهنگ» تولید شــده حوزه هنرى استان 
اصفهان با حضور معاون فرهنگى- هنرى و امور مجلس 
حوزه هنرى کشور، رونمایى و از نویسندگان این کتاب ها با 

اهداى لوح و صنایع دستى تجلیل شد.
رئیس حوزه هنرى استان اصفهان در مراسمى که به همین 
منظور برگزار شده بود با خیرمقدم به شرکت کنندگان گفت: 
با توجه به اینکه در حوزه ادبیات دفاع مقدس در اســتان 
اصفهان سوژه براى فعالیت بسیار زیاد است از وظایف حوزه 
هنرى است تا در زمینه ادبیات دفاع مقدس و ثبت تاریخ 

شفاهى این دوران به صورت گسترده فعالیت کند.
مهدى احمدى فر اظهار داشت: در نظر داریم تا هر چند ماه 
یکبار، تعدادى از مستندات تاریخ دفاع مقدس را به صورت 
کتاب به چاپ برسانیم. وى نیت اصلى تشکیل حوزه هنرى 
را توجه و ارزش گذارى و اشاعه هنر ارزشى و دینى دانست 
و گفت: یکى از رسالت هاى حوزه هنرى توجه به ادبیات و 
مطالعات دفاع مقدس و تاریخ مستند انقالب اسالمى است.
رئیس حوزه هنرى استان اصفهان، وظیفه واحد اطالعات 
پایدارى را به خصوص در حوزه هنرى اصفهان، ثبت تاریخ 
شفاهى هشت سال دفاع مقدس خواند و ادامه داد: در این 
راستا براساس روال، ما از محضر رزمندگان، آزادگان و... 
مى خواهیم تا با نشست هایى که برگزار مى کنیم خاطرات 
خود را بیان کنند و آنها را در قالب مصاحبه، به کتاب تبدیل 
مى کنیم تا در اختیار نسل هاى آینده قرار گیرد و پنج کتابى 
که رونمایى شــد حاصل فرآیند کارى طوالنى و سخت 

بوده است. 
احمدى فر اظهار امیدوارى کرد تا پایان سال جارى در دو 
مرحله تعدادى از خاطرات رزمندگان، آزادگان و... تدوین و 

در قالب کتاب براى انتشار، آماده، رونمایى و عرضه شود.
وى مى گوید: حوزه هنرى استان اصفهان عالوه بر توجه به 
هنر ارزشى، در حوزه فرهنگ، گام هاى مؤثرى برداشته و 
برمى دارد و مطالعه و کتابخوانى یکى از اصلى ترین زمینه ها 

در حوزه فرهنگ است.
رئیس حوزه هنرى استان اصفهان، ایران را داراى تمدن 

و فرهنگ دیرینه و تاریخ بســیار روشــن خواند و گفت: 
متأســفانه میزان مطالعه به طور متوسط در کشور بین 9 
تا 10 دقیقه بوده در حالى که این میزان در کشــور ژاپن 
90 دقیقه و در بریتانیا 55 دقیقه است و قطعاً عواملى چون 
محتوا، شکل ظاهرى، چاپ و... در عدم مطالعه مطلوب 

نقش دارد.
احمدى فر گفت: علیرغم اینکه در موضوع دفاع مقدس 
و... کتاب هاى خوبى نوشته شده است اما جاى کار عناوین 
بیشترى هست و ســوژه هایى وجود دارد که مى تواند به 

کتاب تبدیل شود و به نسل امروز ارائه شود.
وى خاطرنشان کرد: زبان نسل امروز با گذشته متفاوت 
است و باید به تولید، محتوا، زبان، ادبیات نگارش و ظواهر 
کتاب توجه شــود و ما نیز در حوزه هنرى سعى کردیم تا 
با بهره گیرى از نویسندگان خوب در استان و هنرمندان 
گرافیک، بهترین کارها را براى ترغیب بیشتر کتابخوانى 

به کار گیریم و در حد توان این کار را کردیم. 
■■■

معاون فرهنگى و هنرى و امور مجلس حوزه هنرى کشور 
هم که مهمان ویژه این مراسم بود، گفت: سیاست حوزه 
هنرى توجه جدى به حوزه تاریخ شفاهى انقالب و جنگ و 
ادبیات پایدارى است و از اولویت هاى جدى در مراکز حوزه 

هنرى در استان هاست.
مهدى حبیبى افزود: امروز 60 تا 70 پروژه راه اندازى، میان 
راه داریم که امید است در سال هاى 96 و 97 انتشار یافته و 

مورد استفاده قرار گیرد.
وى خواســتار تحلیل جامعه شناســان از مدل رفتارهاى 
رزمندگان و شهدا در دوران دفاع مقدس شد و گفت: اگر 
جامعه شناسان، مدل هاى رفتارى رزمندگان و شهداى ما در 
دوران دفاع مقدس را تحلیل و تبدیل به نظریه و مدیریت 
کنند قوام بیشترى به جامعه داده مى شود که تاکنون از این 

امر غفلت کرده ایم.
معاون فرهنگــى و هنرى و امور مجلــس حوزه هنرى 
کشــور گفت: ارزش گذارى فرهنگى و اقتصاد هنر نیز از 
موضوعاتى است که مغفول بوده و ما آمادگى ورود به این 

عرصه را داریم.
حبیبى با تأکید بر اینکه باید کارهاى ناب داراى مخاطب 
تولید شــود افزود: انتشــار گســترده کتاب دردى را دوا 
نمى کند و ما در حوزه هنرى هم به دنبال آن نیستیم و باید 
کتاب هایى تولید شود که از محل این تولیدات، پروژه هاى 

دیگرى را با توجه به محدودیت من ابع، اجرا کنیم. 
حبیبى البته به این نکته هم اشــاره کرد که از طرح هاى 
خوب نویسندگان در استان اصفهان، حمایت خواهیم کرد.

5 کتاب در حوزه هنرى اصفهان رونمایى شد

مدیرعامل شرکت پشــتیبانى امور دام استان اصفهان از 
توقف واردات گوشت گرم قرمز خارجى به اصفهان خبر داد 
و گفت: گوشت هاى وارداتى به کشور تنها در استان تهران 

توزیع مى شود.
على اکبر نجفى پیرامون اینکه چرا با وجود واردات گوشت، 
قیمت این محصول در بازار اصفهان کاهش نداشته است، 
اظهار داشت: گوشت وارداتى تنها توسط ستاد تنظیم بازار 
کشور وارد مى شــود و توزیع آن فقط براى استان تهران 

است.
وى در پاسخ به این ســئوال که پیش از این ادعاى واردات 
گوشت خارجى به اصفهان از سوى ستاد تنظیم بازار اصفهان 

شده بود، افزود: اصفهان و یا اســتان هاى دیگر سهمى از 
گوشت وارداتى ندارند و تنها سرریز و اضافه گوشت هاى 

وارداتى به تهران، براى مدتى وارد اصفهان مى شد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان تأکید 
کرد: در حال حاضر گوشــت قرمز وارداتى، وارد اصفهان 

نمى شود.
گفتنى است؛ مدیر کل شرکت پشــتیبانى امور دام استان 
اصفهان 25 مرداد ماه امسال از توزیع و عرضه بیش از هفت 
هزار الشه گوشت گرم گوسفندى مطلوب با قیمت 32 هزار 

تومان در اصفهان خبر داده بود.
على اکبر نجفى اعالم کرده بود: در راستاى سیاست هاى 

تنظیم بازار گوشــت قرمز و مرغ و جلوگیــرى از افزایش 
بى رویه آن شرکت پشــتیبانى امور دام همچون ماه هاى 
گذشــته و در جهت رفاه حال شــهروندان اقدام به برنامه 
ریزى هماهنگ جهت واردات و توزیع گوشــت گرم کرده

است.
وى با اشــاره به واردات گوشــت از مبادى آسیاى میانه و 
کشورهاى ارمنستان و گرجستان به استان اصفهان گفته 
بود: این کار زیر نظر شرکت پشتیبانى امور دام و با نظارت 
کامل سیستم تنظیم بازار در بین اتحادیه هاى کارمندى، 
کارگرى، فرهنگیان و فروشــگاه هــاى زنجیره اى کوثر 

عرضه مى شود.

واردات گوشـت گرم
 به اصفهان متوقف شد

ساسان اکبرزاده

رئیس شوراى اسالمى شــهر چرمهین با برشمردن 
مهمترین موضوعات در مدیریت شهرى چرمهین گفت: 
تدوین برنامه پنج ساله و بررسى راهکارهاى بهره ورى 
و درآمدزایى به منظور رفع چالش هاى موجود شهرى، 
پیگیرى الزم درخصوص آب تصفیه، شبکه فاضالب 
شهرى، ارتقاى بخش، ارتقاى زیرساخت هاى شهرى، 
درخواســت تأمین اعتبارات دولتى، مشارکت بخش 
خصوصى در مورد گردشگرى آبشار شاهلوالك با توجه 
به طرح هاى موجود، پیگیرى احداث ناحیه صنعتى و 
سایت دامدارى و تملک زمین آرامستان شهر از جمله 

این موضوعات مى باشند.
خدارحم رفیعى با اشــاره به مشــکالت مردم شــهر 
بیان داشت: یکى از مشــکالت در حوزه حمل و نقل 
برون شهرى است و موضوع مهم دیگر بحث بهداشت و 
درمان و کمبود سرانه درآمدزایى به منظور رفع بخشى 

از مشکالت موجود است. 

وى ادامه داد: فقدان آب تصفیه مصرفى و آشــامیدنى 
و نبود شبکه فاضالب شــهرى و عدم استقرار ادارات 
خدمات رسان در شــهر نارضایتى مردم را موجب شده 

است.
رفیعى اضافه کرد: شهر چرمهین حقابه اى از رودخانه 
زاینده رود ندارد و این محرومیت از حقابه، فضاى سبز 

این شهر را با مشکل کمبود آب مواجه کرده است.
رئیس شوراى اســالمى شــهر چرمهین درباره روند 
فعالیت ها و اقدامــات فرهنگى، رفاهــى، عمرانى و 
اقتصادى این شهر گفت: با تشکیل جلسات کاربردى 
گروه ها و کمیته هاى کارى در شهردارى و شوراى ش هر 
و استفاده الزم از مشــاورین متخصص در زمینه هاى 
مختلــف مى توان به رونــد فعالیت هــا و اقدامات در 
حوزه هاى مربوط تسریع بخشید هرچند با بهره گیرى از 
توانمندى هاى نماینده محترم مجلس و مشارکت مردم 
شهرستان لنجان و استفاده از رهنمودهاى امام جمعه 

محترم، بخشى از این مشکالت قابل حل مى شود. 

چرمهین حقابه اى از زاینده رود ندارد
آزاده بیگى

حجت االسالم والمسلمین محمد کاظم راشد یزدى 
در نهمین روز آیین زیارت عاشورا که در کاشان برگزار 
شــد، گفت: کربال تنها یک اسطوره نیست، بلکه یک 

فرهنگ است.
 وى اظهارداشــت:کربال یک اسطوره نیست بله یک 
فرهنگ به شمار مى رود و ماندگارى آن به همین دلیل 
است چرا که اســطوره، الگو و سرمشق نمى شود ولى 

فرهنگ قابل اتکا و الگو بردارى است.
وى با بیان اینکه این روزها تاریخ کربال هزار و سیصد و 
هفتاد و هشتمین سالش را سپرى مى کند، تصریح کرد: 
این زمان براى یک حادثه تاریخى بســیار بلند است، 
حوادث تاریخى مانند انسان روزى متولد مى شوند و 
روزى روبه کهولت و پیرى مــى نهند و تاریخ بنیه اى 

که بتواند همه حوادث را در خود نگهدارى کند، ندارد.

این استاد حوزه علمیه افزود: ما اگر از تاریخ توقع داشته 
باشیم که اسم و تمام حوادثى را که در زندگیمان رخ مى 
دهد حفظ کند، توقع بى جایى است و تنها حوادث خاص 
باید بمانند و مى مانند. وى تأکیــد کرد: حادثه کربال 
اسرارى دارد که بدون آنها نمى توانسته اینقدر عمر کند.
این استاد درس اخالق حوزه علمیه، حادثه کربال را نه 
تنها «ابقا» شده دانست بلکه دلیل «احیا»ى آن را مانند 
درختى که برگ ها و شاخه هایش همیشه تازه مى ماند 

و میوه هم مى دهد، تلقى کرد.
حجت االســالم والمســلمین راشــد یزدى با بیان 
اینکه حادثه کربال چندین قرن از تاریخ جلوتر اســت، 
گفت: بسیارى هستند که در تخریب این درخت پر بار 
کوشیده اند، اگر چه جهان از نظر تمدن و فکرى رو به 
جلو است اما کربال چندین قرن از این تواریخ پیش است.

کربال یک اسطوره نیست، یک فرهنگ است

مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهــان گفت: حل 
مشکل مالیاتى بخش سنگ و طال ازجمله همکارى 

نزدیک با تشکل هاى اقتصادى در استان بود.
مراد امیرى تصریح کرد: رسیدگى به پرونده مالیاتى 
شرکت هاى تولیدى در اولویت این اداره کل قرار دارد 
و از تمام ظرفیت هاى قانونى براى تقسیط مالیات آنها 

استفاده مى شود.
وى اضافه کرد: در بخشودگى جرایم مالیاتى واحدهاى 
تولیدى از تمام اختیارات در استان استفاده مى کنیم و 
چنانچه واحد تولیدى مشمول این بخشودگى نشده 

است، مى تواند به اداره کل مراجعه کند.

مدیرکل امورمالیاتى اســتان اصفهــان تأکید کرد: 
موضوعاتى مانند انعکاس معامالت فصلى و خروج 
تقاضا از اســتان، معافیت هاى مالیاتى، محاســبه 
مالیات تراکنش هــاى بانکى بــاالى 500 میلیون 
تومان ازجمله موضوعاتى است که با همکارى اتاق 
بازرگانى مى توان راهکارى براى حل مسائل آن پیدا 

کرد.  
وى از فعاالن اقتصادى خواست که اسناد و مدارك 
موردنیاز تراکنش هاى بانکى حساب هاى باالى 500 
میلیون تومان را نگهدارى کنند تا در هنگام بررسى 

عملکرد مالیاتى مورد بررسى قرار گیرد.

اولویت اداره کل امور مالیاتى؛
رسیدگى به پرونده  شرکت هاى تولیدى 

مجله فرانسوى «تراول»، امامزاده اى در شهرستان آران 
و بیدگل را به عنوان چهل و هشتمین نقطه با ارزش و 

دیدنى دنیا معرفى کرد.
حجت االســالم ولــى ا... روان، مدیــر اداره اوقاف و 
امورخیریه شهرستان آران و بیدگل با اعالم این مطلب 
گفت: در شش ماهه نخست امســال به طور متوسط 
روزانه 60 گردشگر خارجى مســلمان و غیر مسلمان 
از حرم مطهر حضرت محمد هالل بن على (ع) بازدید 
کردند.به گفته وى حضور راهنمایان گردشــگرى 39 
کشور جهان در قالب کنوانسیون 2017 طى بهمن سال 
گذشته به این آستان مقدس، باعث رشد فزاینده ورود 

گردشگران خارجى به این امامزاده شده است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران و بیدگل 

گفت: به تصویر کشــیدن این امامزاده در رسانه ها و 
پایگاه هاى اینترنتى خارجى نقش زیادى در معرفى این 
آستان داشت، به طوریکه مجله فرانسوى تراول، این 
امامزاده را به عنوان چهل و هشتمین نقطه با ارزش و 

دیدنى دنیا معرفى کرده است.
حجت االســالم روان تاکید کرد: بازدید گردشگران 
خارجى از این امامزاده در دهه نخســت محرم امسال 
نیز 100 درصد افزایش داشــت که نتیجه تبلیغات و 
برنامه ریزى هاى گســترده براى رونق گردشــگرى 

مذهبى است.
وى خاطرنشان کرد: برنامه هایى براى تبدیل این آستان 
مقدس به قطب گردشــگرى مذهبى کشور در حال 
تدوین است که در آینده اى نزدیک نیز اجرایى مى شود.

امامزاده  هالل بن على (ع) آران؛ 
چهل و هشتمین نقطه با ارزش دنیا

مدیر بازرسى و نظارت بر اصناف اصفهان از کشف 26 
دستگاه دوربین حرفه اى قاچاق خارجى به ارزش 820 

میلیون ریال در اصفهان خبر داد.
جواد محمدى فشارکى با اشاره به بازرسى کارشناسان 
قاچاق کاالى اســتان از یک واحد تخلیه بار در شــرق 
اصفهان، اظهار داشت: در این بازرسى 26 دستگاه دوربین 
حرفه اى قاچاق با برند تجارى کانن و نیکون به ارزش 

820 میلیون ریال، جمع آورى و براى انجام مراحل قانونى 
تحویل مراجع ذیصالح شد.

 وى به بازرسى دیگر این مدیریت اشــاره کرد و افزود: 
در بازرســى از یک واحد صنفى عمده فروش در مرکز 
اصفهان، تعداد 180 کیلوگرم گردو خارجى و بادام هندى 
به ارزش صد میلیون ریال جمع آورى و تحویل مراجع 

قانونى شد.

کشف دوربین هاى قاچاق خارجى در اصفهان
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مفاد آرا
برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متقاضیان محرزگردیده است. لذا مشخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به شرح زیربه 
منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانندازتاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اســنادوامالك محل تسلیم وپس 
ازاخذ رســید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع 

قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شماره 5401مورخه 1396/5/29 خانم زهره پژوهنده نجف آبادى به شناسنامه شماره 1429 کدملى 
1091606501 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
76/19 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 601واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
2- رأى شماره 5399 مورخه 1396/5/29 آقاى عشقعلى کریمى پورنجف آبادى به شناسنامه شماره 26376 
کدملى 1090261705 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
76/19 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 601 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
3- رأى شماره 5384 مورخه 1396/5/29 خانم اعظم صفرى فروشانى به شناسنامه شماره 11528 کدملى 
1140491458 صادره خمینى شهر فرزند اسداله در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 32/69 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان -متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
4- رأى شــماره 4493مورخــه 1396/5/3 خانــم مریــم نــادى نجــف آبادى  به شناســنامه شــماره 
1080155831کدملى 1080155831 صادره  نجف آباد  فرزندحسن  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 120/81مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 398 اصلى واقع درقطعه 7بخش 11 ثبت اصفهان – 

متقاضى  مالک  رسمى مشاعى مى باشد
5- رأى شماره 4492مورخه 1396/5/3 آقاى  عبدالحسین احمدى نجف آبادى   به شناسنامه شماره 4074 
کدملى 1092125272  صادره نجف آباد  فرزند فتح اهللا  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 
120/81مترمربع قسمتى ازپالك شماره 398 اصلى واقع درقطعه 7بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى  مالک  

رسمى مشاعى مى باشد
6- رأى شماره 5382 مورخه 1396/5/29 خانم فروغ مهرابى به شناسنامه شماره 9892 کدملى 1092183493 
صادره نجف آباد فرزند حسین  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 161/70 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 258 واقع درقطعه 4بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
7- رأى شــماره 5380 مورخه 1396/5/29 آقاى ناصرنورمحمدى  به شناســنامه شــماره 1034 کدملى 
1092094881 صادره نجف آباد فرزند مهدى   درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 161/70 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 258 واقع درقطعه 4بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
 8- رأى شماره 5388مورخه 1396/5/29  خانم اعظم آسفى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1619 کدملى 
1091254117 صادره نجف آباد فرزند محمد اسماعیل درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
118/55 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 385 واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک 

رسمى مشاعى مى باشد
9- رأى شــماره 5386مورخه 1396/5/29  آقاى اســدال... همایونى  به شناسنامه شــماره 1616 کدملى 
1091166447 صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى  درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
118/55 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 385 واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک 

رسمى مشاعى مى باشد
10- رأى شماره 4229 مورخه 1396/4/27 خانم فرزانه مسجدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 160کدملى 
1091016021صادره نجف آباد فرزند مرتضى دریک ونیم دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
45/45 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 807 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
11- رأى شماره 4233 مورخه 1396/4/27 آقاى سید عبدالکریم هاشــمى  به شناسنامه شماره 26 کدملى 
4622877848 صادره  شهرکرد فرزند ســیدصفرعلى  درچهار ونیم دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 45/45 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 807 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
12- رأى شماره 5169مورخه 1396/5/25 آقاى محمد غیور به شناسنامه شماره 1264 کدملى 1091249555 
صادره نجف آباد فرزند مظاهر درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 102/54 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 564 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى  مالک  رسمى مشاعى مى باشد

13- رأى شــماره 5177مورخه 1396/5/25خانم الهه عباسى جوزدانى به شناســنامه شماره 1689کدملى 
1091279462صادره نجف آباد فرزند حســین درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
102/54مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 564 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان –انتقال ملک 

ازمالک رسمى محمد غیوربه موجب مبایعه نامه عادى وبى واسطه مى باشد 
14- رأى شــماره 5374 مورخــه 1396/5/29 خانم آزاده دهقانى به شناســنامه شــماره 1080118519 
کدملى 1080118519صادره نجف آباد  فرزند على درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
113/40مترمربع قسمتى ازپالك شماره 484 واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى سه دانگ مشاع 

ازمورد تقاضا راطبق قولنامه عادى ازمالک رسمى آقاى مصطفى منتظرى نجف آبادى خریدارى نموده است 
15- رأى شــماره 5372 مورخه 1396/5/29 آقاى مصطفى منتظرى نجف آبادى  به شناســنامه شــماره 
1080065148 کدملى 1080065148صادره نجف آباد  فرزند على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 113/40مترمربع قسمتى ازپالك شماره 484 واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
16- رأى شماره 4236مورخه 1396/4/27 خانم شهنازمحمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 434 کدملى 
5499154988 صادره تیران فرزند رمضان درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 78/37 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 575واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
17- رأى شــماره 1416 مورخه 1396/2/16 آقاى ســید مجتبى نوریان به شناســنامه شماره 502 کدملى 
1090827989صادره نجف آباد فرزند سید احمد درششدانگ یکباب دامدارى به مساحت 12010/18مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 445 اصلى واقع دربخش 9 ثبت اصفهان –متقاضى مالک  رسمى مشاعى مى باشد 
18- رأى شــماره 5032 مورخه 1396/5/22 آقاى مهدى ایمانیان نجف آبادى به شناســنامه شماره 8153 
کدملى 1092166122صادره نجف آباد فرزند ابوالقاسم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 204/27 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 961واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

19- رأى شــماره 5690 مورخه 1396/6/9 آقاى محمدرضاحججى نجف آبادى به شناســنامه شماره 744 

کدملى 1091469962 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 151/10 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 1144 واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

20- رأى شــماره 5063 مورخــه 1396/5/23 آقــاى علــى لطفــى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
1080011056کدملى 1080011056 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 
132/37 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 271 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان –ا متقاضى  مالک  

رسمى مشاعى مى باشد
21- رأى شــماره 4956 مورخه 1396/5/18 آقاى رســول بهرامیان به شناســنامه شــماره 3702 کدملى 
1092121552 صادره نجف آباد فرزند محمد على درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
143/62 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 247 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى  

مالک  رسمى مشاعى مى باشد 
22- رأى شماره 4955مورخه 1396/5/18خانم فرزانه فرجى به شناســنامه شماره 1080139771 کدملى 
1080139771صادره نجف آباد فرزند محمد درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به  مســاحت 
143/62مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 247 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى  

مالک  رسمى مشاعى مى باشد
23- رأى شــماره 5033 مورخه 1396/5/22آقاى غالمرضا شــهیدى به شناسنامه شــماره 441 کدملى 
5499044201 صادره تیران و کرون فرزند احمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 120/46 قسمتى ازپالك 

شماره 751/4 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک  رسمى مشاعى مى باشد 
24- رأى شماره 4999مورخه 1396/5/22 آقاى مرتضى خانى به شناسنامه 53899کدملى 1280964421 
صادره اصفهان فرزند غالمحسین درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت مجموع 193/43 مترمربع که 
مقدار114/13 مترمربع ان ازپالك 994/3 ومقدار79/30مترمربع ان ازپالك 993 واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت 

اصفهان – متقاضى  مالک  رسمى مشاعى مى باشد
25- رأى شماره 5468 مورخه 1396/5/31 عبداهللا کمانگر به شناسنامه شماره 678کدملى 5759466763 
صادره چادگان فرزند عبدالنبى در157/49 مترمربع ششدانگ یکباب خانه به مساحت 157/49 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
26- رأى شــماره 5288 مورخــه 1396/5/26 خانم زهره محمدى به شناســنامه شــماره 3785 کدملى 
1090370822صادره نجف آباد فرزند حســنعلى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
102مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 541 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
27- رأى شماره 5284 مورخه 1396/5/26آقاى حبیب مهدیه نجف آبادى به شناسنامه شماره 545کدملى 
4723441697صادره کویت فرزند محمد على درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
102مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 541 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى  مالک  رسمى 

مشاعى مى باشد
28- رأى شــماره 5295 مورخه 1396/5/26 خانم حکیمه کاظمى نجف آبادى به  شناسنامه شماره 25707 
کدملى 1090255004صادره نجف آباد فرزند یداهللا دردودانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
140/50مترمربع قسمتى ازپالك شماره 517 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
29- رأى شــماره 5291 مورخه 1396/5/26 آقاى سعید ســوارى جمالوئى  به  شناسنامه شماره 21 کدملى 
1091093431صادره نجف آباد فرزند على محمد درچهاردانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
140/50مترمربع قسمتى ازپالك شماره 517 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
30- رأى شــماره 2751 مورخــه 1396/3/17 خانم وجیهه شــماعى به شناســنامه شــماره 642کدملى 
1092090959صادره نجف آباد فرزند عبدالکریم دردودانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
192/80 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 3 فرعى از394 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – 

متقاضى  مالک  رسمى مشاعى مى باشد
31- رأى شــماره 2750 مورخه 1396/3/17 آقاى عباس شــمس  به شناســنامه شــماره30454 کدملى 
1090302614صادره نجف آباد فرزند احمد  درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 192/80 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 3 فرعى از394 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى  

مالک  رسمى مشاعى مى باشد
32- رأى شــماره 5229مورخه 1396/5/25آقاى محمد باقر على پور به شناســنامه شماره 1017 کدملى 
1829374338 صادره خرمشهر فرزند حسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 184/06 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 703 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى  مالک  رسمى مشاعى مى باشد
33- رأى شــماره 6376 مورخه 1396/6/29خانــم مهرى منتظرى به شناســنامه شــماره 234 کدملى 
1091457700 صادره نجف آباد فرزند محمد درششدانگ یک باب خانه نیمه سازبه مساحت 271/60 مترمربع 
قســمتى ازپالك شــماره 1 فرعى از1058 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى  مالک  

رسمى مشاعى مى باشد 
34- رأى شماره 5466مورخه 1396/5/31 خانم معصوم غیور نجف آبادى به شناسنامه شماره 9335 کدملى 
1092177922 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 
28/50 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 983/1 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
35- رأى شماره 5464 مورخه 1396/5/31 آقاى اسماعیل گازرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 11838 
کدملى 10902202978 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
28/50 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 983/1 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
36- رأى شماره 5270مورخه 1396/5/26 خانم زهرا امید به شناسنامه شماره 589 کدملى 1091192480 
صادره نجف آباد فرزند ناصر درششدانگ یکباب خانه به مساحت 141 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 364 
واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مورد تقاضارا طبق قولنامه عادى باواســطه ازمالک رسمى 

خانم سلطنت صفى خانى خریدارى نموده است 
37- رأى شــماره 5461مورخــه 1396/5/31آقــاى محمدرضا نورى به شناســنامه شــمارعه 8 کدملى 
5499349452 صادره تیران فرزند محمد صادق درششدانگ یکباب خانه به مساحت 78/30 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1247 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
38- رأى شماره 5417 مورخه 1396/5/29خانم بتول صالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 570کدملى 
1090863772صادره نجف آباد فرزند عبداهللا درقسمتى ازیکباب خانه به مساحت 103/30 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 376 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
39- رأى شــماره 5902 مورخه 1396/6/16 آقاى سیدحسن متفکران نجف آبادى به شناسنامه شماره 275 
کدملى 1091027331 صادره نجف آباد فرزند حاجى آقا درششــدانگ قســمتى ازیک باب خانه به مساحت 

55/62 مترمربع قسمتى از پالك شماره 382 اصلى واقع درقطعه 2 بخش 11ثبت  اصفهان – متقاضى  مالک  
رسمى مشاعى مى باشد

40- رأى شماره 5518 مورخه 1396/6/2 موسسه جامعه االمام المنتظر (عج) ثبت شده به شماره 16 نجف آباد 
و شناسه ملى 10260001911 ششدانگ یکباب حوزه علیمه مشتمل بر سه طبقه بر روى 31 پالك ثبتى به 
مساحت 17266/20 مترمربع که قسمت واقع شده بر روى پالك717 باقیمانده به مساحت 145/10 مترمربع 
و قسمت واقع شده بر روى پالك 704 باقیمانده به مســاحت 2330/24 متر مربع و قسمت واقع شده بر روى 
پالك 704/1 به مساحت 1072/03 مترمربع و قسمت واقع شــده بر روى پالك 711 باقیمانده به مساحت 
1405/75 مترمربع و قسمت واقع شده بر روى پالك 713/1 به مساحت 910/89 مترمربع و قسمت واقع شده 
بر روى پالك 719 به مساحت 4842/75 مترمربع همگى واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
( سایر پالك ها سابقه ثبت و ســند دارد) – متقاضى در برخى پالك ها مالک رسمى مشاعى و در برخى دیگر 

مالک عادى مى باشد.
41- رأى شــماره 4711و4710مورخه 1396/5/9 آقاى اصغرشمســى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
521وکدملى 1091059421 صادره از نجف آباد فرزند حســن وخانم زهرا باقرى حسین آبادى به شناسنامه 
شــماره 85 کدملى 1091995176 صادره از نجف آباد فرزند عباس هر کدام در سه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه (بالسویه) به مساحت 153/49 مترمربع قســمتى ازپالك شماره 92 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 

11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
42- رأى شــماره 5874 مورخه 1396/6/14 خانم الهه احمدیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 93 کدملى 
1091393540 صادره نجف آباد فرزند عبدالغفار درچهاردانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
273/95 مترمربع قســمتى از پالك شــماره 115 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
43- رأى شماره 5876 مورخه 1396/6/14 آقاى داود اقاکبیرى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 5653 کدملى 
1092284443 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا  دردودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 273/95 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 115 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى 
مى باشد.  تاریخ انتشار نوبت اول: 96/7/22 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/8/6 م الف: 6233 حسین زمانى- رئیس 

اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد /7/534 
آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراى صادره هیئت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند، 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف1- برابر راى شــماره 139660302023000654 مورخ 1396/05/31 آقاى على تمیزى به شــماره 
شناسنامه 530 کدملى 1286533791 صادره از اصفهان فرزند حســین بر ششدانگ یک باب ساختمان به 
مســاحت 246/53 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 9041 و 9042 و 9077- اصلى واقع در بخش 3 ثبت 

اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/7/22 تاریخ انتشار نوبت دوم: 8/6 /96 م الف: 19709 صفائى رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك مرکزى اصفهان/7/539
حصروراثت

حسینعلى نّیرى داراى شناسنامه شماره 276 به شرح دادخواست به کالسه 760/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا نّیرى بشناسنامه 6456 در تاریخ 94/07/16 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-سکینه نّیرى ش 
ش 22726، 2-عباسعلى نّیرى ش ش 1460، 3-حسنعلى نّیرى ش ش 43، 4-فاطمه نّیرى ش ش 2129، 
5-زهرا نّیرى ش ش 82، 6-محمدجعفر نّیرى ش ش 2910، 7-حســینعلى نّیرى ش ش 276، 8-ابراهیم 
نّیرى ش ش 173، (فرزندان متوفى)، 9-خورشید همتى ها نجف آبادى ش ش 436، (همسر متوفى) متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 6243 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/542 
ابالغ اجرائیه

احترامًا مقرراســت متن ذیل دریک نوبت یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى درج و یک نســخه از 
آن جهت بهره بردارى در مورخه 96/07/22 به این شــورا ارســال گردد. کالســه پرونده 95/311 شــعبه
 دوم شوراى حل اختالف مهردشت. محکوم له: على شفیعى فرزند على اکبر ســاکن: علویجه خ امام کوچه 
سپیدنهال- سمت راســت پالك اول منزل ســکینه شــفیعى، محکوم علیه: حســین باللى فرزند نوراله، 
محل حضور: دادگاه عمومى مهردش (شــوراى حــل اختالف علویجه)، خواســته: صــدور اجرائیه. بدین
 وســیله به موجب درخواســت اجراى حکم بشــماره 15-96/1/30 و شــماره دادنامه (قطعى شده) صادره 
از این شــورا شــما محکوم هســتید 1-به پرداخت مبلغ بیســت و هفت میلیون ریال وجه اصــل دین در 
حق محکوم له. 2-خســارت تاخیرتادیه ازتاریــخ چک تا زمان وصول براســاس محاســبه اجراى احکام

 3-مبلغ یک میلیون و صــد و هفت هــزار و پانصد بابت هزینه دادرســى بعالوه نیم عشــر اجرایى درحق 
صندوق دولت به لحاظ مجهول المکان بودن شــما به اســتناد مــاده 73 قانون آیین دادرســى دادگاههاى 
عمومــى و انقــالب درامورمدنى مراتب یــک نوبــت در روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى میگــردد تا از
تاریخ نشــر آگهى به مدت ده روز مفــاد فوق را به موقع اجــرا گذارید. 2-ترتیبى بــراى پرداخت محکوم به 
بدهید. 3-مالى معرفى کنید که اجراى حکم و اســتیفاى محکوم به از آن میســر باشــد اگــر مالى ندارید 
صریحــًا اعالم نمایید. هرگاه ظرف ســه ســال بعــد از انقضــاى مهلت مذکور معلوم شــود کــه قادر به
 اجراى حکم و پرداخــت محکوم به بوده اید لیکن لیکن بــراى فرار در پرداخت اموال خــود را معرفى نکنید 
یا صورت خالف واقــع از دارایى خود بدهید بــه نحوى که اجراى تمام یا قســمتى از مفاد اجرائیه متعســر

 باشد به مجازات حبس تا ... محکوم خواهید شــد. م الف: 6232 دبیرشعبه دوم شوراى حل اختالف علویجه/ 
 7/543

حصر وراثت
ستار قاسمى رستمى داراى شناسنامه شماره 16 به شرح دادخواست به کالسه 314/96 از این شورا درخواست  
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جواد قاسمى بشناسنامه 626 در تاریخ 1396/07/06 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مهرى سلیمانى 
رشیدى فرزند محمدرسول ش.ش 7 ت.ت 1343 صادره از اردل (مادر متوفى) 2- ستار قاسمى رستمى فرزند 
شعبان ش.ش 16 ت.ت 1335 صادره از اردل (پدر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 

مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 955 شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان /7/544
احضار

شماره: 951772- 96/7/15 بدینوسیله به استناد ماده 174 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور کیفرى به 1- عرفان موسوى فرزند برهان 2- مهران هاشمى فرزند على مجهول المکان که متهم به ایراد 
ضرب عمدى مى باشد ابالغ مى گردد که در ساعت 10/30 مورخ 1396/10/27 در شعبه اول دادگاه عمومى 
باغبهادران جهت رسیدگى به اتهام خود حاضر گردد نتیجه عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونى خواهد بود. 

م الف: 944 محمودى تبار- رئیس دادگاه عمومى بخش  باغبهادران /7/545
حصر وراثت

میترا امینى به شناسنامه شماره 1740037952 به شرح دادخواست به کالسه 301/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مهدى ادیبى ســده به شناسنامه 211 در تاریخ 
1396/06/23 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ستایش 
ادیبى ســده فرزند مهدى ش.ش 1160740429 ت.ت 1393 صادره از لنجان(دختر متوفى) 2- میترا امینى 
فرزند على ضامن ش.ش 1740037952 ت.ت 1368 صادره از اهواز (همسر متوفى) 3- على ادیبى سده فرزند 
محمد ش.ش 68 ت.ت 1320 صادره از لنجان (پدر متوفى) 4- عفت ادیبى سده فرزند صفرعلى ش.ش 58 
ت.ت 1326 صادره از لنجان (مادر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 956 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان /7/546
مزایده

 مزایده نوبت اول واحد اجراى احکام شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى لنجان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 960176 جلسه مزایده اى در روز یک شنبه مورخ 1396/08/14 از ساعت 9 لغایت 10:30 صبح 
به منظور وصول محکوم به میزان 175/000/000 ریال در حق محکوم له به مبلغ 8/750/000 ریال به عنوان 
هزینه عملیات اجرایى در حق صندوق دولت و به جهت فروش یک دســتگاه تراش مستعمل سالم یک و نیم 
مترى ساخت شرکت ماشین سازى تبریز تیپ TN50A و شماره سریال 1376781 و سال ساخت 1363 به 
رنگ سبز که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 88/000/000 ریال ارزیابى گردیده و یک دستگاه 
تراش روسى مستعمل ســالم یک و نیم مترى مدل B 62 R ,836,000 1به شــماره سریال 1987- 1923 
ABOACKOMHOMD 3 به رنگ سبز که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 46/000/000 
ریال ارزیابى گردیده است در محل اجراى احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى لنجان برگزار نماید. طالبین 
خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از دستگاه هاى مورد نظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل 
در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شــروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10٪ قیمت کارشناسى 
را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 949 اجراى احکام 

شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى لنجان /7/547
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973641000827 شماره پرونده: 9509983642300938 شماره بایگانى شعبه: 951852 
شاکى: مهدى دیانتى ریزى فرزند نعمت اله به نشانى چمگردان خ امام جنب پارك الله پ 13 متهم: سعید توانگر 
به نشانى زرین شهر سرباز زندان زرین شهر اتهام: ضرب و جرح عمدى گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى 
سعید توانگر فرزند ابراهیم دائر بر ایراد جرح عمدى با قداره موضوع شکایت آقاى مهدى دیانتى ریزى دادگاه با 
عنایت به شکایت شاکى تحقیقات مرجع انتظامى گواهى پزشکى قانونى و اظهارات شاهد توجهاً به کیفرخواست 
صادره و اینکه متهم با وصف ابالغ قانونى وقت رسیدگى در جلســه دادگاه حاضر نشده ایراد دفاعى از خود به 
عمل نیاورده است بزه انتسابى به وى را محرز دانسته لذا مشارالیه را به استناد ماده 559 قانون مجازات اسالمى 
و تبصره ماده 614 قانون تعزیرات اسالمى بپرداخت دو درصد دیه کامل بابت ارش بریدگى دامیه سمت چپ 
گردن در حق شاکى خصوصى و تحمل ششماه حبس تعزیرى محکوم و اعالم مى نماید این راى غیابى ظرف 
مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 951 عابدى لنجى- شعبه 

102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى سابق)  /7/548
تحدید حدود اختصاصی

نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام  پالك شماره 53/705 مجزى شده از شماره هاى 
108 الى 112 فرعى در واقع در یزداباد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام روح اله اسدى 
اجگردى فرزند عبدالغفاردر جریان ثبت است وعملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت وطبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روزچهارشنبه مورخ 
1396/8/13 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند واعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار :1396/7/22 

م الف: 656  اکبرپورمقدم رییس اداره ثبت اسناد وامالك فالورجان/  7/549 
ابالغ وقت رسیدگى

 ابالغ  دادخواست ضمایم وقت رسیدگی حامد تاجیزادگان نظربه اینکه اقاي علیرضا کیانى  فرزند رمضانعلی  
دادخواســتی بطرفیت اقاي حامد تاجیزادگان فرزند- بخواســته  مطالبه تقدیم که به ایــن دادگاه ارجاع وبه 
کالسه 96/412ثبت وبراي روزیکشنبه مورخ 96/8/23 ســاعت 4عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده وچون 
خوانده مجهول المکان اعالم گردیده اســت و به تقاضاي خواهان ودستور دادگاه  به استناد  ماده 73 ق.آ.د.م. 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار رسمی درج  اگهی میشود  واز خوانده دعوت می شودکه با مراجعه به

 دبیر خانه دادگاه اعالم نشانی وادرس دقیق ودریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمایم را دریافت ودر وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر شــوند.ودر غیراینصورت این آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب وشورا/ دادگاه 
غیابا رســیدگی وتصمیم مقتضی اعالم خواهد نمود. م الف: 681 رییس شوراي حل اختالف شعبه 5 حقوقی 

فالورجان/  7/550 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103640904788 شــماره پرونده: 9409983641801212 شماره بایگانى شعبه: 
941599 در پرونده کالســه 941599 براى احمد قهرمانى به اتهام ضرب و جــرح عمدى و ممانعت از حق 
تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 96/8/24 ساعت 
11/30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم در اجراى مقررات مواد 
115 و 180 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق 
مقررات رسیدگى غیاب ى به عمل خواهد آمد. م الف: 959 یوسف زاده- رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر 

لنجان (101 جزایى سابق) /7/551

مدیر امور آبفاى روســتایى شهرســتان فریدونشــهر 
با بیــان اینکه بیــش از 50 درصد جمعیت روســتایى 
این شهرســتان از خدمات آبفــار بهره مند هســتند، 
گفــت: طرح هــاى اجرا شــده در ســال جــارى در 
حوزه آب روســتایى برابــر با کل طرح هــاى تعریف 
شــده در برنامه پنجــم توســعه در این شهرســتان

 است.
محمدرضا یبلویى با بیان این کــه اداره آب و فاضالب 
روســتایى فریدونشــهر در ســال جارى 26 طرح در 
زمینه هاى اجراى خطوط انتقال، اصالح و بازســازى 
شبکه هاى توزیع، احداث و بازســازى مخازن ذخیره، 

احداث و مرمت ایستگاه هاى پمپاژ و غیره را در دست اجرا 
قرار داده بود، گفت: این تعداد طرح در یک سال به تنهایى 
بیش از کل طرح هاى برنامه توســعه پنجم شهرستان

 است.
وى افــزود: از 26 طــرح وعده داده شــده در ســال 
جــارى، تاکنون هفت طــرح تکمیل شــده، 10 طرح 
بــا پیشــرفت فیزیکــى 20 تــا 50 درصــد در حال 
اجرا اســت و عملیات اجرایــى 9 طرح نیز بــا انجام 
مطالعــات، کســب موافقــت، تأمیــن بودجــه، اخذ 
اســتعالمات و برگزارى مناقصه به زودى آغاز خواهد

 شد.

خبر

احیاى کتیبه هاى عزادارى 
300ساله بر پارچه ه اى قلمکار 
کتیبه هاى عزادارى 300ساله هنرمندان برخوارى بر 

روى پارچه هاى قلم کار دوباره نقش گرفتند.
 به همت هنرمنــدان برخوارى پارچــه کتیبه هاى 
قلمکارى فراموش شده در حسینیه ها و مساجداحیا 

شد. 
این پارچه ها در ابعاد 40در40 سانتى متر، 40در10 متر 
و 10 متر در شــش متر تولید  و در هیئت ها و مساجد 

مختلف نصب شده است.
هنرمندان خوشــنویس هم براى جان دادن به این 
کتیبه ها، بــا اضافه کردن  هنرخوشنویســى به هنر 
قلمکارى، کتیبه هاى قلمکارى جدیدى خلق کردند.

 پیشرفت پروژه هاى 
سرمایه گذارى درمجلسى 

پیشرفت پروژه هاى ســرمایه گذارى در شهر جدید 
مجلســى روند خوبى داشته اســت. روابط عمومى 
شرکت عمران شهر جدید مجلسى اعالم کرد: پروژه 
سرمایه گذارى ساخت استخر سرپوشیده و 72 واحد 
تجارى با پیشرفت 99 درصد، پروژه سرمایه گذارى 
ساخت 106 واحد ویالیى در محله دانش با پیشرفت 
فیزیکى 15 درصد و پروژه ســرمایه گذارى ساخت 
واحد آموزشى و تجارى هاى ســایت چهارهکتارى 
شهر جدید مجلســى از جمله این سرمایه گذارى ها 

است.

دبیر نهمین اجالسیه شــهدا و ایثارگران روحانى استان 
اصفهان گفت: آمار شــهداى روحانى در اصفهان 590 
نفر است که 558 شهید اصالتًا اصفهانى و 32 شهید هم 

اشتغالشان در اصفهان بوده است.
 حجت االسالم رضا غفارى پوردر نهمین اجالسیه شهدا 
و ایثارگران روحانى استان اصفهان ادامه داد: فرزندان 
تعدادى از روحانیون نیز به شــهادت رسیده اند که البته 
در آمار شــهداى اصفهان در نظر گرفته نشده است که 
اگر این تعداد هم اضافه شــود آمار مشارکت روحانیون 
در انقالب و  دفاع مقدس بیشــتر مى شود و این نشانگر 
آن است که روحانیت در انقالب و  دفاع مقدس پیشتاز 

بوده و اگر به دفاع دعوت مى کرده خودش هم پیشگام 
بوده است.

وى گفت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، آشنایى 
نسل جدید روحانیت و جامعه با نقش روحانیت در دفاع 
مقدس و انقالب، تبیین وظیفه روحانیت در پاســدارى 
از خون شهدا و آگاهى از لزوم داشــتن حوزه انقالبى و 
نقش آفرینى انقالبى روحانیون و حوزه علمیه از اهداف 

برگزارى این اجالسیه بود.
در این مراسم پیام آیت ا...مظاهرى قرائت شد و از فرزند 
شهید سید حسن بهشتى نژاد نیز به نمایندگى از خانواده 

این شهید تقدیر شد. 

خیز آبفار براى تأمین آب 
شرب بهداشتى در فریدونشهر

آمار شهداى روحانى 
در اصفهان 590 نفر است

در «چهارباغ1400» 
درشکه سوارى کنید

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداى اصفهان گفت: 
با پیاده راه سازى خیابان چهارباغ، خودروهاى کالسیک، 
درکشه هاى قدیمى و خودروهاى برقى که همگى جزو 
حمل و نقل پاك هستند نیز در این خیابان مورد استفاده 

قرار مى گیرند.
علیرضا صلواتى اظهارداشت: حدود 14 ماه از نخستین 
تجربه پیاده راه ســازى چهارباغ در طرح سه شنبه هاى 

بدون خودرو در اصفهان مى گذرد.
وى افزود: امروز زمینه هاى مورد نیاز براى پیاده راه سازى 
خیابان چهارباغ عباسى اصفهان فراهم شده و مباحث 
مختلف ترافیکى، ایمنى، اجتماعى و اطالع رسانى تهیه 

شده است.
معاون حمــل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
ادامــه داد: عملیات اجرایــى پیاده راه ســازى خیابان 
چهارباغ عباســى اصفهان در 6 فاز به تصویب شوراى 
ترافیکى استان اصفهان رســیده که فاز نخست آن در 
اردیبهشت و خرداد امسال انجام شــد و فاز دوم آن در 

دست انجام است و تا یکى دو ماه آینده به پایان خواهد
 رسید.

صلواتى خاطرنشــان کرد: فاز ســوم عملیات اجرایى 
پیاده راه ســازى خیابان چهارباغ عباســى اصفهان که 
از خیابان آمادگاه تا میدان انقالب اســالمى اســت تا 
نوروز سال 97 کامل خواهد شد و محور شرقى خیابان 
چهارباغ(از سى وســه پل تا میدان امام حســین(ع)) به 

صورت کامل پیاده  راه  خواهد شد.
وى اذعان داشت: در گام بعدى این پروژه، محورغربى 
خیابان چهارباغ پیاده راه ســازى خواهد شد و قرار است 
در این محور از خودروهاى جایگزین اســتفاده شــود 
و دو ایســتگاه قطار شهرى امام حســین(ع) و انقالب 
نیز تا پایان ســال جــارى بــه بهره بــردارى خواهد

 رسید.
■■■

وى در بخش دیگرى از ســخنانش بیان داشــت: در 
حاشــیه خیابان چهارباغ پارکینگ هایى براى خودروها 

و موتورسیکلت ها تعبیه شده تا از تردد آن ها جلوگیرى 
شود و دسترسى ساکنان و کسبه این خیابان نیز آسان 
شود و همچنین ساعت هایى براى بارگذارى و باربردارى 
اصناف خیابان چهارباغ عباسى در نظر گرفته خواهد شد.

■■■
وى یادآور شــد: مســیر دوچرخه و خودروهاى برقى 

در طرح پیاده راه ســازى چهارباغ به صورت نرم افزاى 
با رنگ و نوع ســنگ فرش مشــخص خواهد شد و فاز 
نخست عملیات اجرایى پیاده راه سازى خیابان چهارباغ 
عباسى اصفهان با اعتبارى بالغ بر شش میلیارد تومان 

انجام شده است.
صلواتى تأکید کرد: چهارباغ 1400 تبدیل به چهارباغى 

متفاوت با چهارباغ امروز و با همان حس و حال و هویت 
قدیمى خود خواهد شــد؛ حدود 300 ســال است که 
خیابان چهارباغ عباســى اصفهان حفظ شده و اکنون 
نیز وظیفه شــهروندان این شهر اســت که این بافت  
تاریخى را حفظ کنند تا ایــن خیابان به حالت اولیه خود 

بازگردد.

معاون شهردارى اصفهان: محور شرقى چهارباغ هم 
به صورت کامل پیاده راه خواهد شد
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بریز و بپاش کافى است
غالمرضا منوچهرى، معاون توسـعه و مهندسى شرکت 
ملى نفت ایران با بیـان این که قیمت نفت در پنج سـال 
آینده 40 تـا 60 دالر براى هر بشـکه خواهد بـود، افزود: 
باید اقتصاد خـود را با این قیمت تطبیـق داده و هزینه ها 
را کاهش دهیم. اقتصاد بریز و بپاش باید در صنعت نفت 

تمام شود.

تولید بیش از 69 هزار خودرو 
در شهریور

 69 هزار و 812 دسـتگاه خودرو در شهریور امسال تولید 
شـد که 99 درصد از حجم تولیدات به خودروهاى گروه 
سـبک و یک درصد دیگر به خودروهاى گروه سـنگین 

اختصاص داشت .
همچنیـن خودروهـاى تولید کشـور در این ماه، شـامل 
50 مدل خـودرو درگـروه سـبک و هفت مـدل در گروه 

سنگین بود. 

درآمد هاى بودجه 96 
محقق نشد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى 
گفت: در 6 ماهه ابتداى سال 96 تنها 32 درصد درآمد هاى 
بودجه وصول شده است زیرا عمال درآمدهاى پیش بینى 
شده دولت در بخش فروش نفت و گمرکات محقق نشده 
است. محمد حسینى با اشاره به بررسى عملکرد دولت در 
اجراى شش ماهه بودجه امسال گفت: از جمع کل درآمدها 
باید بالغ بر 173 میلیارد و 300 میلیون تومان درآمد وصول 
مى کردیم در حالى که 111 میلیارد و 500 میلیون تومان 
درآمد وصول شده اسـت؛ درواقع 64 درصد درآمد شش 
ماهه و 32 درصد درآمد کل بودجه در شش ماهه ابتدایى 

سال وصول شده است.

ایجاد 100 موکب پروانه دار 
توسط اصناف در اربعین

على فاضلى، رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اتاق اصناف 
ایران سـال گذشـته براى رعایت حال زائران در مسـیر 
حرکت به سمت کربال بیش از 100 موکب پروانه دار در 
مسیر نجف تا کربال مستقر کرده بود که امسال تعداد این 

موکب ها بیشتر خواهد بود.

عرضه بلیت هاى پاییزى قطار 
از فردا

 فروش بلیت قطارهاى مسافربرى حدفاصل تاریخ هاى 
اول آبـان لغایـت 30 آذر مـاه 96، از سـاعت 9 صبح روز 

یکشنبه 23 مهر ماه(فردا) آغاز مى شود.
فروش بلیت قطارهاى مسافرى کلیه محورها به صورت 

همزمان از ساعت 9 صبح همین تاریخ انجام مى شود.

اوپک دوباره پیش بینى تقاضا 
براى نفت را باال برد

 اوپک پیش بینى تقاضا براى نفت خام خود در سال 2018 
را دوباره افزایش داد و اعالم کرد: توافق کاهش تولید این 
سازمان به کمک سایر تولیدکنندگان باعث شده است بازار 

از حالت اشباع خارج شود
اوپک اعـالم کرد: بازار در سـال آینـده محدودتر خواهد 
بود که این ممکن است منجر به کسرى عرضه در سال 

2018 شود.

سرمایه گذارى 
در«بانک»از«ارز»جذاب تر است

رئیس کل بانک مرکـزى اعالم کرد: بُـردار نرخ بازدهى 
بازارهـاى دارایى داخلى به گونه اى اسـت که نرخ سـود 
واقعى سیسـتم بانکى به نحـو مطلوبى مثبت بـوده و در 
مقایسه با بازدهى بازار ارز که توأم با ریسک است، بسیار 

جذاب تر است.
ولى ا...سـیف افزود: نااطمینانى در بـازار ارز بر متغیرهاى  
اقتصادى تأثیرات منفى بر جاى مى گذارد،از همین رو ثبات 

این بازار یکى از اصلى ترین اهداف بانک مرکزى است.

ویترین

مدیر روابط عمومى سازمان صنایع کوچک و شهرك هاى 
صنعتى گفت:  این سازمان طى سال جارى 130 هزار شغل 
در کشور ایجاد مى کند که براى اجراى آن از سیاست هاى 
تشــویقى از جمله اعطاى تخفیف 10 درصدى و معافیت 

مالیاتى در مناطق توسعه نیافته استفاده مى کند.
غالمرضا دیوساالر افزود: راه اندازى پنج شهرك صنعتى 
در مناطق مرزى بین ایران و عراق، ایجاد اشــتغال جدید 
در روســتاها در راســتاى تحقق اهداف اقتصاد مقاومتى، 
راه اندازى شهرك تخصصى پوشاك با همکارى دولت و 
بخش خصوصى و تعاونى از دیگر برنامه هاى این سازمان 
در سال جارى است. وى با بیان اینکه حمایت هاى تشویقى 

از جمله برنامه هاى این سازمان براى تحقق اهداف در سال 
جارى اســت، افزود: در این راستا نیز تخفیف 10 درصدى 
براى عرصه هاى بزرگ و ناهموار در شــهرك ها و نواحى 
صنعتى، امکان اعطاى تشویق در صورت پرداخت کل مبلغ 
قرارداد حق بهره بردارى، امکان کاهش بخش نقدى قرارداد 
به 10 درصد و افزایش اقساط به 48 ماه، از جمله برنامه هاى 
تشویقى سازمان در ســال جارى است. وى رساندن تعداد 
شهرك هاى در دســت بهره بردارى (واگذارى زمین) از 
710 مورد به 793 مورد را از دیگر خدمات دولت عنوان کرد 
و افزود: تشکیل 184 شرکت خدماتى براى تحقق اهداف 

اصل 44 قانون اساسى از دیگر خدمات دولت است.

دولت در راستاى حمایت از سرمایه  گذاران بخش خصوصى 
اعالم کرد: امتیازى جدید براى پیمانکاران پروژه هاى عمرانى 

و زیرساختى در نظر خواهد گرفت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه اى جدید اعالم کرد: 
پیمانکاران در دو حالت مى توانند همچنان ظرفیت خود براى 

حضور در پروژه هاى عمرانى را حفظ کنند.
تاکنون روال کار بر این بوده که پیمانکاران بخش خصوصى 
که وارد پروژه هاى عمرانى مى شوند، ظرفیتى محدود داشته 
باشــند و از این رو امکان آن وجود نداشته که پس از تکمیل 

ظرفیت شان پروژه جدید را براى آغاز کار در اختیار بگیرند.
طبق اعالم شرکت ساخت و توسعه زیربناهاى حمل و نقل، 

به دنبال بخشنامه جدید اعالم شده از سوى دولت، از این پس 
پیمانکاران در دو صورت نیاز به استفاده از ظرفیت خود براى 
حضور در پروژه هاى عمرانى ندارند؛ شرط نخست این است که 
پیمانکاران پروژه هاى عمرانى در طرح مورد نظر سرمایه گذارى 
کنند. در این صورت ظرفیت آنها اشغال نخواهد شد و مى توانند 
در پروژه هاى دیگر نیز حضور داشته باشند. شرط دوم در این 
زمینه پروژه هاى برون مرزى است که توسط صادرکنندگان 
خدمات فنى و مهندسى انجام مى شود. این گروه نیز از این پس 
نیازى نیست که از ظرفیت خود براى حضور در این پروژه ها 
استفاده کنند و مى توانند بدون محاسبه این پروژه هاى خارجى، 

در طرح هاى داخلى نیز حضور داشته باشند.

سرمایه گذارى کنید؛ ظرفیت 
جدید بگیرید

130هزار شغل در شهرك هاى 
صنعتى کشور ایجاد مى شود

بدون تردید،گوشت ســفید و به خصوص مرغ، سهم پر 
رنگى در سفره غذایى ایرانیان ایفا مى کند.

قیمت  مناسب تر مرغ در مقایسه با ماهى و گوشت قرمز 
و سهولت خرید و تهیه آن در مقایسه با اقالم اشاره شده 
(گوشــت قرمز و ماهى) براى اقشــار متوسط و ضعیف 
جامعه، ضریب مصرف این محصول را در سالیان اخیر به 

میزان قابل توجهى افزایش داده است.
سال 95 را مى توان یکى از بحرانى ترین مقاطع زمانى 
فعالیت مرغدارى ها در کشور و برخى از شهرستان هایى 

که به تولید مرغ شهره هستند، نام نهاد.
معدوم ســازى نیمى از مرغ ها به روشنى عمق و میزان 
خســارات وارده به این محصول را به تصویر مى کشد 
و در ایــن میان کــم نبودنــد مرغدارانى کــه به دلیل 
تحمیل خسارات ناشى از آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 
با چک هاى برگشــتى متعدد و ادامه دار مواجه شدند و 
به تعبیر برخى از مرغداران با وجود گذشــت یکسال از 
آن روزهاى بحرانى، هنوز نتوانســته اند چاله هاى مالى 
حفر شــده در آن مقطع را پر نمایند و به نوعى همچنان 

با خسارات مالى آن دوران، دست و پنجه نرم مى کنند.
اگرچه چند روز پیش، علیرضا رفیعى پور، رئیس سازمان 
دامپزشکى کشور از عدم ارســال هیچ گونه گزارشى در 
خصوص مشاهده نمونه آنفلوآنزاى مرغى خبر داد، اما به 
احتمال بسیار قوى، فعاالن این حوزه و این مقام مسئول 
خود نیز به این واقعیت واقف است که هیچ گونه تضمینى 
براى پایدار بودن وضعیت موجود وجود ندارد و بعید نیست 
ویروس عامل بیمارى این عارضه در ماه ها و هفته هاى 
آتى قد علــم کند و وضعیت آن چنان بحرانى شــود که 
موضوع مذکور نه در ســطح شــبکه بهداشت و درمان 
شهرستان ها یا اســتان ها و ادارات دامپزشکى، بلکه در 
شوراى تامین مناِطِق در معرض این بیمارى مطرح شود.

■■■
نظرات متعددى در خصــوص مقابله و مبــارزه با این 
بیمارى در محافل رسمى و غیررسمى و گاهى خصوصى 

و عمومى مطرح مى شود.
برخى معتقدند که  پیشــگیرى قطعى بــا این بیمارى 
ناممکن است و در صورت رعایت اصول و موارد بهداشتى 
تا حدودى مى توان ضریب و ریسِک این بیمارى را کاهش 
داد که البته  آمادگى دســتگاه هــاى ذى ربط همچون 
دامپزشکى براى مقابله با این بیمارى و میزان پیشگیرى 

مؤثر در قبال این عارضه کافى به نظر نمى رسد.
تشکیل ستادهاى آنفلوآنزاى در سه سطح ملى، استانى و 
شهرستانى و برگزارى نشست هاى تخصصى و آموزشى 

براى کاهش ضریب احتمال بروز این عارضه و کنترل و 
مهار حداکثرى خساراتى که شاید در هفته و ماه هاى آتى 
با آن مواجه شــویم، خبرى نوید بخش  به شمار مى رود 
که تا حدودى مى تواند تامین ســطحى از آمادگى را به 
اذهان متبادر سازد، اما تجربیات تلخ سال هاى 94 ،95 
و البته شیوع وسیع این بیمارى به گواه آمارها ، همچنان 
هراس از بروز این عارضه و تحمیل خسارات نجومى را 
در افکار عمومى واذهان فعــاالن این عرصه، زنده نگه 

مى دارد.

تبعات اقتصــادى آنفلوآنــزاى مرغى، 
سفره هاى مردم را تهدید مى کند

احمد معمارى، یکى از کارشناسان صنعت پرورش طیور 
با اشاره به ناکارآمد بودن روش ها و رویکرد دامپزشکى 
در قبال بیمارى مذکور، بیان داشت: اولویت دامپزشکى 
باید بر پیشگیرى استوار باشد و نه معدوم سازى که این 
امر با پایش به موقع و اجراى دقیق پروتکل هاى نظارتى 

و قرنطینه محقق خواهد شد.
به اعتقاد وى شــیوع این عارضه در بسیارى از کشورها 

بروز پیدا مى کند اما عمق خسارات قابل مقایسه با حجم 
خسارات ناشى از این عارضه در ایران نیست.

یکى از موضوعاتى که در ســال گذشته از سوى برخى 
مسووالن و مرغداران مطرح شد، به عدم پوشش بیمه اى
 مناســب مرغدارى ها در قبال این بیمــارى معطوف

 مى شــد، بنابراین باتوجه به خســارات سنگینى که به 
مرغداران تحمیل مى شود،گاهى مقاومت هایى در ارتباط 
با معدوم سازى طیور بیمار مشاهده شده که این موضوع 
فرآیند عادى مقابله با این عارضه را دشوار مى سازد، که 

البته دستگاه هاى ذى ربط هیچ گونه مسامحه اى در این 
خصوص (معدوم سازى) نداشته اند و با توجه به ضریب 
شیوع این بیمارى در صورت مشــاهده با جدیت تمام، 

نهادهاى مربوطه ورود خواهند کرد.
اما تســهیل و تقویت حمایت هاى بیمه اى در کاهش 
خسارات تحمیلى به مرغداران و دغدغه هاى اقتصادى 
که در پى بروز این بیمارى، براى فعاالن این عرصه ایجاد 
مى شود، بى تاثیر نخواهد بود که این موضوع با بازبینى 
در برخى ضوابط و فهم مشترك هر چه بیشتر نسبت به 

این موضوع محقق خواهد شد.
به هر ترتیب با توجه به افزایش احتمال و ضریب شیوع 
این عارضه در نیمه دوم سال (در پى کاهش دماى هوا )،
 انتظار مى رود تدابیر مقتضى، شایســته تر از گذشته در 
ارتباط با مؤلفه هاى پیشــگیرانه و مقابله و برخورد (در 
صورت بروز عارضه) اندیشیده شود که با تحقق این امر، 
عالوه بر حصول اطمینان خاطر هر چه بیشتر در عرصه 
سالمت و بهداشت عمومى، شاهد کاهِش باِر خسارات 
اقتصادى این عارضه به مرغداران و ثبات هر چه بیشتر 

بازار در نرخ مرغ و تخم مرغ خواهیم بود.

مدیرکل امور فرهنگى و اجتماعى صندوق بازنشســتگى 
کشــورى گفت: ثبت نام وام ضرورى بازنشستگان این 

صندوق، از امروز به مدت یک ماه آغاز شد.
عباس رشــیدى اظهار داشــت: ثبت نــام وام ضرورى 
بازنشستگان کشورى به مدت یک ماه در سایت صندوق به 

نشانى cspf.ir ادامه خواهد داشت.
وى افزود: اعتبار وام ضرورى بازنشستگان با 60 درصد رشد 

به هزار و 200میلیارد تومان رسیده است.
وى یادآور شد: امسال وام ضرورى کم بهره به مبلغ چهار 
میلیون تومان در 12 مرحله از سوى بانک صادرات به 300 
هزار بازنشسته کشورى اعطا مى شــود. وى با بیان اینکه 
وام ضرورى بازنشستگان وام قرض الحسنه است و فقط 
ساالنه چهاردرصد کارمزد به آن تعلق مى گیرد، بیان داشت: 
بازپرداخت این وام 36 ماهه است و ماهانه 120 هزار تومان 

از مستمرى وام گیرندگان کسر مى شود.
رشیدى اظهارداشت: اولویت پرداخت وام با افرادى است 
که تاکنون از این تسهیالت استفاده نکرده اند؛ همچنین 

وظیفه بگیران تحت پوشــش صنــدوق در صورت تایید 
فرم درخواستى ازســوى مدیریت صندوق بازنشستگى 
در اســتان ها مى تواننــد از ایــن تســهیالت اســتفاده

 کنند.
وى یادآورشد: شماره ملى، شــماره حساب و شماره تلفن 

همراه متقاضیان وام، براى ثبت نام ضرورى است.

رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس شــوراى اسالمى 
گفت: مجلس پیشنهاد داده تا پرداخت سود سهام عدالت 
به صورت نقدى به مردم منتفى شود و رئیس جمهور نیز 

موافقت اولیه خود را با این پیشنهاد نشان داده است.
محمد رضا پورابراهیمى درصد سودى که به مردم تعلق 
گرفته را ناچیز عنوان کرد و گفت:  یکى از مشــکالت، 
وجود شرکت هاى زیان ده بود و شرایط اقتصادى کشور 
از جمله کاهش قیمت نفت در سال هاى اخیر نیز مشکل 

دیگر پیش رو بود.

وى با اشــاره به این که  مبلغ سود اعالمى توسط دولت 
براى مجلس نیز قابل قبول نیست، افزود: در این زمینه 
باید تحقیق و تفحص جدى در زمینه محاسبه این مقدار 

سود انجام گیرد که در حال پیگیرى آن هستیم.
پور ابراهیمى افزود:  اگر مبلــغ باقیمانده تا یک میلیون 
تومان توسط مردم پرداخت شود (درحدود 20هزارمیلیارد 
تومان)، معادل همان مقدارى خواهد بود که قرار است به 
عنوان سود به مردم پرداخت شود یعنى در واقع دولت از 

مردم گرفته و به آنها بر مى گرداند.

حامد مظاهریان، معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و 
شهرســازى در خصوص واگذارى واحدهاى مسکن مهر 
خالى به جاى واحدهاى مسکن اجتماعى گفت:این مسکن 
در قطعات کوچک در بخش هاى مختلف شــهر ســاخته 
خواهد شد. وى با اشــاره به اینکه در طى برنامه پنج ساله 
باید ساالنه 100 هزار خانوار تحت پوشش مسکن اجتماعى 
قرار گیرند، گفت: مسکن اجتماعى مصوبه دولت را دریافت 
کرده و برنامه اى است که مجلس و دولت نسبت به اجراى 

آن حساس هستند.
مظاهریان با بیان اینکه بنیاد مســکن مسئول اجراى این 
طرح است، گفت: این بنیاد تمامى مسائل و امکانات الزم را 
براى اجرایى شدن این طرح آماده کرده و سهمیه هر استان 

براى این طرح مشخص شده است.
وى یادآور شد: ســازمان ملى زمین و مســکن نیز طبق 
توافق نامه اى که با بنیاد مسکن داشته است، زمین هاى مورد 

نیاز براى اجراى این طرح را تامین کرده است.
مظاهریان توضیح داد: طرح مسکن اجتماعى بسیار گسترده 
اســت که دولت از ابتداى ورود خود سیاست هاى مسکنى 

مختلفى را از جمله اعطاى تسهیالت اجراى طرح اجاره به 
شرط تملیک را براى اجراى این طرح مسکن اجتماعى به 

کار گرفته است.
وى تاکید کرد: تمامى کارشناسان و صاحب نظران معتقد 
هستند که مسکن اجتماعى نباید به تجمع فقر کمک کند، 
بنابراین این طرح در قطعات کوچک و به صورت پراکنده در 

بخش هاى مختلف شهرها ساخته خواهد شد.

بر اساس قیمت هاى عمده فروشى رسمى اعالم شده و 
قیمت هاى موجود در بازار، فروشندگان میوه به صورت 
میانگین 96/39 درصد ســود بابت فروش هر کیلوگرم 
میوه از مردم دریافت مى کنند که تنها 35 درصدش سهم 
منطقى براى آنها به شــمار مى رود که البته در این میان 

هندوانه با 240 درصد بیشترین سود را براى آنها دارد.
مشاهدات نشان مى دهد که فروش هر کیلوگرم هندوانه 
براى میوه فروش ها با 240 درصد سود همراه است و پس 
از آن گوجه فرنگى گلخانه اى با 172/73 درصد، ســیب 
ســفید با 128/58 درصد، هلو با 125 درصد و شبرنگ 
با 116/67 درصد در رتبه هاى دوم تــا پنجم قر ار دارند 
که البته بیش از 100 درصد ســود را نصیب مغازه داران 
میوه فروش مى کنند البته در این میان پرتقال و سیب قرمز 
نیز براى فروشندگان دقیقا 100 درصد سود به همراه دارد و 

بقیه میوه ها رقمى بین 40 تا 78/57 درصد سودآور هستند.
این در حالى است که پیش از این، حسین مهاجران، رئیس 
اتحادیه فروشندگان میوه و ســبزى  گفته بود که قیمت 
انواع میوه و محصوالت تره بارى مناسب است و تنها انار 
در این میان با گرانى مواجه شده که ناشى از سرمازدگى 
سال هاى گذشته و کمبود محصول حاصل از این حادثه 
طبیعى است، اما به نظر او بقیه میوه ها و تره بار مشکلى از 

نظر قیمت نداشتند.
وى همچنین نرخ ســود منطقى براى خرده فروشى ها و 
فروشندگان میوه و سبزى را 35 درصد عنوان کرده بود اما 
مشاهدات از بازار میوه و تره بار نشان مى دهد که قیمت 
این محصوالت چقدر با نرخ منطقى محاسبه شده فاصله 
دارند و هیچ کدام از انواع میــوه و تره بار در بازار به قیمت 

درست و منطقى فروخته نمى شوند. 

کشور براى مقابله
 با آنفلوآنزاى مرغى آمادگى دارد؟

تحمیل خسارات میلیاردى سال هاى گذشته فراموش نشود

مرغداران با وجود 
گذشت یکسال از 

آن روزهاى بحرانى، 
هنوز نتوانسته اند 
چاله هاى مالى حفر 

شده در آن مقطع را 
پر نمایند و به نوعى 
همچنان با خسارات 

مالى آن دوران، 
دست و پنجه 
نرم مى کنند

«مسکن مهر» جایگزین «مسکن اجتماعى» نمى شود 

آغاز ثبت نام وام ضرورى بازنشستگان از امروز

در حالى که بهترین جاى فروش طاقه هاى پارچه، 
در«بازار کیلویى ها» است، اما فروشندگان آن از 
سیل قاچاق طاقه هاى ارزان و بنجل چینى و ترك 
مى نالند و جاى خالى پارچه هاى با کیفیت ملى را 

در بازار خالى مى بینند.
فروشندگان نسبت به نبود آینده روشن بیم ناك 
هستند و ســرانجامى براى شغل خود نمى بینند 
زیرا احتمال دارد ســیل قاچاق کاالها آنها را هم 

با خود ببرد.
بداظهارى واردکننــدگان پارچه هاى لوکس به 
دلیل یکســان نبودن تعرفه واردات پارچه هاى 
گران قیمت با پارچه چادر مشکى، عمده مشکلى 
است که به گفته فعاالن این بخش بر رشد واردات 
قاچاق پارچه از مبادى رســمى دامــن زده و در 
حال حاضر تعرفه 10 درصدى براى پارچه چادر 
مشــکى مد نظر قرار گرفته، در حالى که تعرفه 
پارچه هاى گران قیمت 32درصد پیش بینى شده 
است، اما تاثیرگذار ترین تغییر نرخ، کاهش تعرفه 
200درصدى پوشاك به 55 درصد بود که پس از 
پارچه،  سیل عظیمى از پوشاك خارجى را به سمت 

بازار ایران روانه کرد.
محمدحسین نورایى آشــتیانى، رئیس اتحادیه 
صنف پارچه فروشان در این باره گفت: رکود سایه 
تاریکى بر بازار کساد پارچه فروشان انداخته و دلیل 
عمده آن وجود پارچه هــاى نامرغوب با قیمتى 

بسیار ارزان در بازار داخلى است.
وى ادامه داد: پارچه هاى نامرغــوب مانع دیده 
شدن پارچه هاى باکیفیت تولید داخل شده و در 
حال حاضــر، بخش زیــادى از واردات پارچه به 
ایران شامل پارچه هاى لباســى، چادر مشکى و 

کت شلوارى است.

بنجل هاى ارزان 
در«بازار کیلویى ها»

سود فروشندگان میوه چقدر است؟ 

پرداخت نقدى سود سهام عدالت منتفى مى شود



مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمىصاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   جام جم                 توزیع: آرمان پخش           

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

تلگرام:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

ایمان بر دو قســم اســت: یکى ایمانى کــه در دل هــا ثابت و 
برقرار است و دیگرى در میان دل ها و سینه ها ناپایدار است 
تا سرآمدى که تعیین شده است. پس اگر از کسى بیزارید، 
او را به حال خود گذارید تا مرگ او فرا رســد، پس در آن 

موال على (ع)هنگام وقت بیزارى جستن است. 

پرونده ششمین دوره مسابقات قهرمانى کشور ورزش هاى بیماران خاص و پیوند اعضا 
در گروه دیابت «گرامیداشت مرحوم دکتر عباس یزدان پناه» در رشته هاى مختلف، با 

قهرمانى تیم اصفهان در هر دو مقطع مردان و زنان بسته شد.
در این دوره از مسابقات که به میزبانى هیئت ورزش هاى بیماران خاص و پیوند اعضاى 
استان اصفهان برگزار شد 120 ورزشکار از 16 استان کشور، بانوان زیر 25 سال و باالى 
25 سال در رشته هاى دارت، تنیس روى میز و شطرنج و آقایان زیر 25 سال و باالى 
25 سال در رشته هاى شنا، دارت، شطرنج و تنیس روى میز طى یک روز با هم رقابت 
کردند. این در حالى است که مسابقات دارت در سالن نقش جهان تختى، شنا در استخر 

انقالب، تنیس روى میز در درچه و شطرنج نیز در خانه شطرنج اصفهان برپا بود. 
در مراسم اختتامیه ششمین دوره مسابقات قهرمانى کشور ورزش هاى بیماران خاص و 
پیوند اعضا در گروه دیابت که در سالن هفده شهریور ورزشگاه تختى اصفهان با حضور 
دبیر فدراسیون ورزش هاى بیماران خاص و پیوند اعضا، مسئوالن، ورزشکاران، مربیان 
و... برگزار شد ابتدا داریوش باقرى سرپرست هیئت ورزش هاى بیماران خاص و پیوند 
اعضاى اســتان اصفهان گفت: چندى پیش مرحوم عباس یزدان پناه، رئیس هیئت 
ورزش هاى بیماران خاص و پیوند اعضاى استان اصفهان را از دست دادیم که خدمات 

بسیار ارزشمندى را به ما ارائه کرده بود.
وى افزود: روح مرحوم یزدان پناه امروز در بین ماســت و سال ها باید تالش کنیم تا 

بتوانیم به تالش هایى که این مرد بزرگ در هیئت کرده برسیم.
وى در پایان خاطرنشان کرد از خانم فرهادى زاد دبیر فدراسیون ورزش هاى بیماران 
خاص و پیونداعضاء، مسئولین فدراســیون و اداره ورزش و جوانان استان اصفهان و 
جناب آقاى مهندس رحیمى که در اعزام ورزشــکاران به کیش و میزبانى مسابقات 

دیابت در اصفهان ما را یارى کردند سپاسگزاریم.
در ادامه حاضران به روان پاك مرحوم یزدان پناه فاتحه و صلوات فرســتادند. سپس 
رئیس فدراسیون جهانى پیوند اعضا و بیماران خاص به عنوان مهمان ویژه از میزبانى 
فوق العاده هیئت ورزش هاى بیماران خاص و پیوند اعضاى استان اصفهان قدردانى 
کرد و گفت: امروز اینجا هستیم تا برنامه تناســب براى زندگى را ارتقا داده و به همه 
کسانى که با بیمارى هاى خاص دست و پنجه نرم مى کنند و کنار مى آیند دست مریزاد 

بگویم. 
«کریستوفر توماس» با بیان اینکه جالب است مى بینم در ایران نه فقط بیماران پیوند 
اعضا، بلکه دیگران را هم به ورزش ترغیب مى کنند، گفت: سفر من به ایران و اصفهان، 
براى شناخت بیشتر فرهنگ ایران و نحوه پیشبرد اهداف براى کمک به بیماران پیوند 

اعضا بوده است.
وى ادامه داد: جمهورى اسالمى ایران خواستار میزبانى مسابقات مختلف در سطح آسیا 
بوده و در این راستا با مسئوالن کشور مذاکره انجام شد تا در فدراسیون جهانى مطرح 
شود. البته از امکانات کیش و اصفهان بازدید شد که براى برگزارى اینگونه مسابقات 

مطلوب به نظر مى رسد.
رئیس فدراســیون جهانى پیوند اعضا و بیمارى هاى خاص مى گوید: اولین گام براى 
ترغیب بیماران خاص و پیونــد اعضا به ورزش و توصیه هاى الزم در این راســتا، از 
چالش هاست و برگزارى اینگونه مســابقات عالوه بر کمک به بیماران پیوند اعضا، 

هدایت آنان به سوى زندگى سالم است.
توماس از همه دست اندرکاران برگزارى این مسابقات تشکر کرد.

■■■ 
در پایان مراسم اختتامیه این مسابقات، نفرات برتر در رشته هاى مختلف آقایان و بانوان 

معرفى شدند که منتخبین اصفهانى به شرح زیر هستند:
در مقطع آقایان در رده سنى باالى 25 ســال جواد ترکان دوم شد.  در شطرنج آقایان 
زیر 25 سال،  محمدجواد کیانى دوم شد. در رشــته دارت آقایان در رده سنى زیر 25 
سال سپهر احمدى در جاى نخست ایستاد. در رده سنى باالى 25 سال هم مرتضى 

صادقى دوم شد. 
در شناى آقایان در رده سنى باالى 25 سال و در کرال سینه، تورج میرى درجاى دوم 

ایستاد. این شناگر در شناى قورباغه در رده سنى باالى 25 سال هم دوم شد.
 در تنیس روى میز بانوان در رده سنى زیر 25 سال، آیدا هالکویى دوم شد.

در رده سنى باالى 25 سال هم صغرى حسنى در جاى نخست ایستاد.
در شطرنج بانوان و در رده سنى زیر 25 سال فرزانه اســدى به نایب قهرمانى رسید. 
در دارت بانوان و رده سنى زیر 25 ســال زهرا هوشیار به مقام قهرمانى رسید.  در رده 
سنى باالى 25 سال مسابقات دارت بانوان نیز اکرم آقااسماعیلى دوم شد و در نهایت 
و در مجموع تیمى، تیم اصفهان در مقطع آقایان با کسب 358 امتیاز در جاى نخست 
ایستاد، قم با کسب 293 امتیاز دوم شد و همدان با کسب 274 امتیاز به مقام سوم رسید.
تیم بانوان اصفهان نیز با کسب 273 امتیاز در این دوره از مسابقات به مقام قهرمانى 
رسید. استان هاى خوزستان با 163 امتیاز و قم با 161 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.
در پایان این مســابقات مدال هاى نفرات اول تا سوم و کاپ تیم هاى اول تا سوم این 
مسابقات به سرپرستان تیم ها اهدا شد. گفتنى است در مراســم اختتامیه، با اهداى 
تندیس از خانواده مرحوم دکتر عباس یزدان پناه،  رئیس پیشــین هیئت ورزش هاى 

بیماران خاص و پیوند اعضاى استان اصفهان تجلیل شد. 

  در هر دو رده زنان و مردان؛

اصفهان، قهرمان مسابقات قهرمانى 
ورزش هاى بیماران خاص و پیوند اعضا شد

رنکینگ بازى هاى کشورى 
پیونداعضاء به میزبانى کیش
 
تیم اصفهان
 رده بانوان اول 
 رده آقایان دوم

نتایج بازى هاى کشورى پیونداعضاء گرامیداشت
 دکتر یزدان پناه در کیش

  بدمینتون بانوان
رده ســنى زیر18ســال و 

19تا29سال
■ مریم رحمانى طال

■ فایزه ابوالحسنى نقره
رده سنى30سال تا39سال

■ نجمه کمالى طال 
رده سنى40تا49

■ رضوان نجارزاده برنز
 دوومیدانى بانوان

رده سنى زیر18سال 
■ فاطمه صــارم دو100مترو 

پرتاپ توپ 2 طال
رده سنى30سال تا39سال

■ مریم شریفى دو 100
مترطال

■ فاطمه گلریزفردى پرتاپ 
توپ دو100متر1طال1نقره

نتایج بازى هاى کشورى 
پیوند اعضا- آقایان

 دو و میدانى
 رده سنى 19 تا 29 سال
■  ســید امیر بهرامى 

طال

  دو و میدانى
 رده سنى 30تا 39 سال

■  داوود دارابى طال

40 تا 49 سال 
■ اصغر سلطانى طال

رده سنى باالى 60 
■ اکبر فرمند طال

  تنیس روى میز
 زیر 18 سال 

■ مهدى حدادى طال

■ امیــر عبــاس 
سعیدى نقره

 رده سنى 40 تا 49 سال
■ بابک فتاحى طال

■ بیژن مونسى فر برنز

رده سنى 50 تا 59 
■ جمشید نخ کوب اول
■ سعید غفورى دوم

   بدمینتون 
رده ســنى 30 تــا 39 

سال
■ علیرضا روح پرورزاده 

طال
■  حمــزه پیرمرادیان 

نقره

نتایج روز نخست بازى هاى کشورى
  دارت آقایان

رده سنى 30 سال و 39 سال
■ سعید تسلیمى طال

رده سنى 40 سال تا 49 سال
■ سید مرتضى افضلى طال

  دوومیدانى
رده سنى19سال تا29سال

■ سیدامیر بهرامى دو100متر طال
رده سنى30سال تا39سال

■ داوود دارابى دو 400مترطال

رده سنى40ســال تا49 
سال 

■ اصغرسلطانى دو1500طال
رده 60سال به باال

■ اکبرفرمند پرتاب نیزه طال

نتایج بازى هاى کشورى پیوند اعضا- بانوان
    دارت 

رده سنى 19 تا 29 سال
■ الناز ایزدى نقره

■ زهرا على خاصى برنز

■ دارت- رده سنى 40 تا 49 سال
■ اعظم زارعى نقره

 تنیس روى میز
 رده سنى 50 تا 59 سال

■  نسرین اهتمام زاده طال
 دوومیدانى

 رده سنى 30 تا 39 سال
■ مریم شریفى پرتاب نیزه طال

ساسان اکبرزاده
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روزنامه نصف جهان بهترین مکان براى معرفى خدمات و 
تولیدات شما به مردم است. با ما تماس بگیرید تا بهترین 

انتخاب را از جانب مردم مشاهده کنید.

به مــا اطمـینـان کـنیـد

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات تجارى و صنعتى
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همزمان با انتشار اولین عکس باران کوثرى در جدیدترین ســاخته سهیل بیرقى، اعالم 
شد که به تازگى تدوین این فیلم سینمایى که تهیه کنندگى آن را مهدى داورى بر عهده 
دارد، توسط بهرام دهقانى و محمد نجاریان به پایان رسیده و صداگذارى آن به تازگى آغاز 

شده است.
با پایان تدوین فیلم سینمایى «عرق سرد»، علیرضا علویان صداگذارى این فیلم را آغاز کرده 
و سینا قویدل مشغول ساخت جلوه هاى ویژه بصرى فیلم است و اصالح رنگ و نور «عرق 

سرد» نیز در استودیو نووا انجام مى شود.
فیلمبردارى فیلم  سینمایى «عرق سرد» که از اواخر تیرماه در تهران آغاز شده بود، پس از 40 
جلسه به پایان رسید. یکى از نکات جالب توجه «عرق سرد» حضور باران کوثرى در نقش 
یک فوتبالیست است.  کوثرى براى بازى در این نقش، تمرینات بسیار سخت و تخصصى 

رشته فوتبال را پشت سر گذاشت و براى بازى در «عرق سرد» وزن کم کرده است.
باران کوثرى، امیر جدیدى، لیلى رشیدى، هدى زین العابدین و سحر دولتشاهى بازیگران 
اصلى «عرق سرد» هستند. پیش بینى مى شود با پایان مراحل فنى ، اولین نمایش «عرق 

سرد» در سى و ششمین جشنواره فیلم فجر باشد.

ســرى جدید «کارآگاه گجت» از پنج شــنبه بیستم 
مهرماه در شــبکه نهــال میهمان کــودکان ایرانى 
شــد. این مجموعه کــه هر هفتــه پنج شــنبه ها و 
جمعــه هــا رأس ســاعت 17 پخــش مى شــود،
مجموعه اى با تکنیک سه بعدى است که در سال 2015 
و در 23 قســمت 11 دقیقه اى در کشــور کانادا تولید

 شده است.
در فرآیند دوبله ایــن اثر که در اســتودیو ایما صورت 

گرفته است، اشــکان لطفى پور در نقش مترجم، 
طاهره آدینه به عنوان ویراستار، اشکان صادقى 
سرپرســت گویندگان و ملیحه صالحیان در 
جایگاه تدوین و فارســى سازى ایفاى نقش 

کرده اند.
داستان این مجموعه همچون سرى قدیمى، 
مربوط به دشــمنى «دکتر کالو» با کارآگاه 

گجت است. در هر قسمت 
دکتر کالو اقدامى شــرورانه را 

در دست اجرا دارد و مأموریت کارآگاه 
گجت خنثى سازى این اقدامات است. 

در این مسیر «پنى» (برادر زاده گجت) به 
همراه «بِِرین» (ســگ پنــى) در حل 

مى کنند و گجت به صورت مشــکالت نقش اصلــى را ایفا 
کامًال تصادفى هــر بار به عنوان 
قهرمان قصه و فــرد پیروز معرفى 
مى شود. تفاوت ســرى جدید با 
سرى قدیمى عالوه بر سه بعدى 
بودن، نفوذ بــرادرزاده دکتر کالو 
به نام «تالون»  به دســتگاه پلیس و 

جاسوسى براى دکتر کالو است.

نویسنده سریال «قلب یخى» 
گفــت: فصــل دوم مجموعه 
«شهرزاد» را از نظر فیلمنامه کار 
موفقى نمى دانــم و حال فصل 

یک همراهش نبود.
حامد عنقا، نویســنده ســریال 
«قلب یخــى» درباره فیلمنامه 
فصل دوم ســریال «شهرزاد» 
گفت: به شخصه فصل دوم این 
ســریال را از نظر فیلمنامه کار 
موفقى نمى دانم اما این به این 
معنا نیســت که کشش قصه و 
جذابیت هایش کمتر بوده است.

وى ادامه داد: مى توانم بگویم به 
جهت تکنیک هاى فیلمنامه نویسى و تفاوت در روایت بخشى از قصه ها خیلى متفاوت تر از 
فصل اول بود اما اثرى که ما به عنوان «شهرزاد» مى بینیم در فصل یک داراى حس متفاوتى 

بود که ارتباط حسِى خوبى هم با مخاطب برقرار کرده بود.
نویســنده ســریال «تنهایــى لیــال» گفــت: ممکن اســت فصــل 2 «شــهرزاد» 
در فیلمنامــه از نظر تکنیکــى، اثر درخور و بهترى باشــد اما حال فصــل یک همراهش

 نبود. 
وى درباره اینکه فکر مى کنید این روال در فصل 3 هم ادامه خواهد داشت، گفت: بله آن هم 
به این دلیل که فصل 3 جداى از فصل 2 نیســت و آن خونگرمى و ارتباط حسِى خوبى که 
کاراکترها با هم و مخاطب با آنها برقرار مى کرد در فصل 2 بین روابط و ساختار فیلم نامه اى 

گم شد.
سریال «شهرزاد» به نویسندگى و کارگردانى حسن فتحى در دو فصل براى شبکه نمایش 

خانگى تولید و توزیع شد.
پس از اتمام برنامه تلویزیونى «دورهمى»مهران 
مدیــرى احتماالتــى درباره ســرى جدید این 
مجموعــه وجــود دارد. با اینکه گفته مى شــد 
ادامــه برنامــه «دورهمى» مهــران مدیرى 
منتفى شده است، شــنیده ها حاکى از آن است 
که مسئوالن صداوســیما براى ساخت سرى 
جدید «دورهمى» با مدیرى مشــغول رایزنى 
هستند.  بنا بر این اخبار، مهران مدیرى به شبکه 
نســیم بازمى گردد و این احتمال وجود دارد که 
او با یک تیم تهیه و تولید جدید، ســاخت فصل 
تازه «دورهمى» را آغاز کنــد. پیش از این مدیرى 
درباره پایان یافتــن دورهمى گفته بــود از اول هم 
قرار بود که این تعداد قســمت ساخته شــود. به نظرم 
«دورهمى» به یک اوجى رســید و بهتر بود همانجا تمام 
شــود. ما ســعى کردیم کارهاى خوبى در  «دورهمى»مثل 
کتابخوانى وخیلى ا ز چیزى هاى خــوب را تبلیغ کنیم و کمى 
و کاســتى هایى هم حتمًا بود. بخاطر اینکه ســاختن فصل 
جدید «دورهمى»بسیار ســخت بود ما در همین فصل آخر 
بعضى وقت ها در دعوت از مهمان به مشکل مى خوردیم؛ 
بعضى ها ایران نبودند بعضى ها اجــازه به تلویزیون آمدن 
نداشتند بعضى ها سرکار بودند و بعضى اوقات درباره دعوت 

به مشکل مى خوردیم.

این روزها خبرى از تولید ســریالى به نام «کارگاه 
48» به نویسندگى رسول صانعى مطرح است که 
حکایت از دعوت دوباره شهاب حسینى براى بازى 

در نقش شهید عباس بابایى را دارد.
سریال هایى که با موضوع رزمندگان هشت سال 
دفاع مقدس تولید مى شوند همواره مورد احترام و 

استقبال مردم  هستند و در این میان گاهى برخى 
سریال ها بیشتر محبوبیت کسب مى کنند. یکى از 
این سریال ها «شــوق پرواز» به کارگردانى یدا... 
صمدى بود که بســیار مورد اســتقبال  مخاطبان 
قرار گرفت. شهاب حســینى در این سریال نقش 
شهید بابایى را بازى کرد و از پس ایفاى این نقش 

به خوبى بر آمد.
ایــن بازیگر که بعــد از دریافت ســیمرغ بلورین 
جشنواره فیلم فجر براى فیلم سینمایى سوپراستار 
دیگر در سریال هاى تلویزیونى ظاهر نشد اما بعد از 
خواندن فیلمنامه «شوق پرواز» و گفتگو با خانواده 
شهید عباس بابایى بازى در این سریال را پذیرفت 
تا این اثر آخرین کار تلویزیونى در کارنامه اش باشد.
حاال این روزها خبــرى از تولید ســریالى به نام 
«کارگاه 48» به نویسندگى رسول صانعى مطرح 
اســت که حکایت از دعوت دوباره شهاب حسینى 

براى بازى در نقش شهید عباس بابایى را دارد.
لوکیشــن اصلى «کارگاه 48» پایگاه هوایى شهر 
اصفهان است. این سریال 25 قسمتى درباره تولید 
قطعه اى مهم از هواپیماى  F14 است که یکى از 
مهمترین هواپیماهاى جنگنــده در دوران جنگ 

تحمیلى ایران و عراق بود.

ماجراى ســریال «کارگاه 48» از این قرار اســت 
که یک جوان مخترع از اهالى نجف آباد اصفهان 
موفق به ساخت این قطعه مى شــود و کشور را از 
بحرانى اســتراتژیک نجات مى دهد. این قصه از 
روى واقعیت نوشته شده است، اما بنا به مقتضیات 
درام، بخش هایى به آن اضافه شده است. ماجراى 
«کارگاه 48»  به سال هاى 60 تا 
64 برمى گردد، در اصل تولید این 
قطعه از هواپیماى F14  زیر نظر 
شــهید بابایى صورت مى گیرد 
و سریال با شــهادت این شهید 

بزرگوار به پایان مى رسد.
این سریال به تهیه کنندگى حمید 
آخوندى وارد مرحله پیش تولید 
نیز شده بود، اما بعد از درگذشت او 
هنوز تهیه کننده اى براى «کارگاه 

48»  انتخاب نشده است.
شهاب حسینى در گفتگویى درباره 
شناخت از شخصیت شهید بابایى 
و اینکه چرا نظر خود را تغییر داده و در یک سریال  
ایفاى نقش کرده گفته بود: قبل از پیشنهاد بازى، 
شناخت چندانى در مورد شهید عباس بابایى نداشتم، 
اما وقتى با خانواده این شــهید که تفکر او را نگه 
داشته اند آشنا شدم و متوجه شــدم مردم دوست 
دارند داســتان زندگى وى را بدانند و اگر سریالى، 
گفتن حقیقت را دســتمایه خود قرار دهد و بناى 
خود را در خدمت بگذارد، ارزشمند است. با پذیرفتن 
این نقش صداى بال هاى هماى ســعادت را کنار 
گوشم شنیدم. احساس کردم این بار رویکرد، چیز 
دیگرى است و نویدبخش تولید سریال هایى از این 

دست است.
اینکه تهیه کننده این سریال چه کسى خواهد بود 
و تکلیف آن به کجا مى رســد هنوز روشن نیست 
اما اینکه شــهاب حســینى دوباره در نقش شهید 
عباس بابایى بازى کند بــا توجه به عالقه مرحوم 
صدیقه حکمت، همســر شــهید به بازى شهاب 
حسینى و نیز حساســیتى که این بازیگر به ایفاى 
جزئیات شــخصیت این ســردار دفاع مقدس در 
قالب نقش داشــت و امانتى که درست به مقصد 
رســید مى توان گفت ایــن اتفــاق دور از انتظار

 نیست. 

عبدالرضا اکبــرى، بازیگر جدید ســریال «آنــام» به کارگردانى جواد افشــار 
شــد. اکبرى چندى پیش در ســریال «شــکوه یک زندگى» بــه ایفاى نقش

 پرداخته بود. 
همچنین مرزداران، کرج، دانشگاه از لوکیشن هایى بودن که تا به حال گروه تولید 

در آنها به تصویربردارى پرداختند.
تصویربردارى فاز اول ســریال «آنام» به کارگردانى جواد افشار و تهیه کنندگى 
اسماعیل عفیفه و به قلم امیر عباس پیام با حضور بازیگران شاخص آذربایجان در 

شهرستان کلیبر کلید خورد.
سریال «آنام» محصول گروه فیلم و سریال شبکه 3 با مشارکت دفتر آموزش و 
ارتقاى سالمت و دفتر سالمت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکى و به تهیه کنندگى اسماعیل عفیفه و به کارگردانى جواد افشار که توسط 

امیر عباس پیام نوشته شده است.
گلچهره سجادیه، سیروس گرجســتانى، علیرضا شجاع نورى، شبنم قلى خانى، 
امیر دالورى، فریبا متخصص، ســیامک صفرى، الله مرزبان و بازیگران آذرى؛ 
شهرام خزرایى، ناصر هاشمى،سامیه لک، مهشــید جوادى، هادى افتخارزاده، 
وحید فرشى، امیر شاکرى، شهزاد شکوریان، فیروز عاقلى، سویل شیرگیر، فاطمه 
حسینى، رقیه شادخواه، فریبا سهرابى، تینا عبدى، رباب رضازاده، مهدى فتحى، 
علیرضا موســالنى، حمید صالحى، على پورصدیقیان، فروغ مشقتى، میثم ولى 

خانى، امین حاجى اکبرى بازیگران این مجموعه هستند.
ایــن ســریال قــرار اســت در شــب هاى پاییــز از شــبکه 3  ســیما

 پخش شود.

شراره رخام:

آرزوى سیمرغ ندارم 
توانایى گرفتن اسکار را دارم

بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون گفت: در جواب منتقدین مى گویم، 
بله من هم انتخاب اشتباه زیاد داشــته ام و شاید این قضیه باعث 
شده فکر کنند من توانایى دریافت اسکار را ندارم و از این زاویه 

نقدشان را مى پذیرم. 
 شراره رخام در رابطه با آرزوهاى شخصى خود براى دریافت 
جایزه هاى سینمایى گفت: من بازیگرى هستم که همیشه 
به گرفتن جایزه فکر مى کنم و دوست دارم از بازى من تقدیر 
به عمل بیاید. البته الزامًا براى من این جایزه به ســیمرغ 

جشنواره فیلم فجر ختم نمى شود.
وى در همین راستا افزود: در جشنواره اى به نام «متد» 
در سال 2007 براى بازى در فیلم «پل سیزدهم» نامزد 
دریافت بهترین بازیگر نقش اول زن شدم. همان موقع 
براى نامزدى در آن جشنواره بى نهایت خوشحال و 

هیجان زده شده بودم.
بازیگر نمایش «کــژدم» آرزوى اصلــى خود در 
بازیگرى را اینگونه توصیف کرد: البته مى خواهم 
آرزوى اصلى خود براى دریافت جایزه را بگویم 
و امیدوارم برخى حاشیه ســازان دوباره در مورد 
حرف من جبهه نگیرند و آن اینکه من هم مثل هر 

بازیگرى به اسکار فکر مى کنم.
وى درباره نظر برخى منتقدان در مورد گرفتن اسکار 
توســط وى تصریح کرد: من این مطلب را چند جایى 
مطرح کردم و همه سریع موضع گرفتند که تو اول سیمرغ 
جشــنواره فیلم فجر را بگیر و بعد به اسکار فکر کن. من هم 
مى خواهم در همین راستا اول سیمرغ جشنواره را به دست بیاورم و 

بعد اسکار را از آن خود کنم.
بازیگر فیلم «الله هاى واژگون»، آینده خود در بازیگرى را اینگونه 
ترسیم کرد: افق من هیچگاه فجر نبوده است. افق هر شخص باید 
باالترین درجه از شغل خود باشد. براى من که همواره آرمان گرا 
بوده ام بدون شک افق آینده نگرانه به اسکار ختم مى شود. مگر 

مى شود که یک کوهنورد نخواهد اورست را فتح کند؟ جایزه اسکار 
براى بازیگران حکم اورست براى کوهنوردان را دارد.

وى افزود: برخــى مى گویند تو چرا باید به اســکار فکر کنى و من 
هم در پاســخ مى گویم که چرا نباید فکر کنم. چــرا از آینده خوب 
بازیگرى دور شوم. آرزوى هر بازیگرى اسکار است و براى من هم 

همینگونه است.
بازیگر «آرزوهاى ناتمام»، توسل به خدا را راه موفقیت خواند و گفت: 
وقتى خدا بخواهد اتفاقى براى یک نفر بیافتد، زمین و زمان دست 
به دست هم مى دهند تا آن اتفاق عملى شود و اگر خدا نخواهد شما 
تمام قواعد را یک به یک رعایت کنید به خواســته خود نمى رسید. 
من همیشــه وقتى به آرزوهایم فکر مى کنم به سرنوشت و تقدیر 

ایمان دارم.
رخام با اشاره به توانایى هایش در عرصه بازیگرى خاطرنشان کرد: 
به عنوان یک بازیگر توانایى هایى دارم که به نظرم در حد دریافت 
جایزه اسکار است و مى توانم آن را به خانه بیاورم. در جواب منتقدین 
مى گویم که، بله من هم انتخاب اشــتباه زیاد داشته ام و شاید این 
قضیه باعث شده فکر کنند من توانایى دریافت اسکار را ندارم و از 
این زاویه نقدشان را مى پذیرم. اما با توجه به توانایى شخصى خودم 

جایزه اسکار را اصًال دور نمى بینم.

آرزو
تتتتتتتتتتتوووووووووووانایى گرفتتتتتتتتتتتوانایىگرف
بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون گفت: در جواب منت
بله من هم انتخاب اشتباه زیاد داشــته ام و شاید
شده فکر کنند من توانایى دریافت اسکار را ندا

نقدشان را مى پذیرم.
 شراره رخام در رابطه با آرزوهاى شخصى خ
جایزه هاى سینمایى گفت: من بازیگرى ه
به گرفتن جایزه فکر مى کنم و دوست دارم
به عمل بیاید. البته الزامًا براى من این جا

جشنواره فیلم فجر ختم نمى شود.
راستا افزود: در جشنواره وىدر همین
7در سال 2007 براى بازى در فیلم «پل
دریافت بهترین بازیگر نقش اول زن ش
براى نامزدى در آن جشنواره بى نه

هیجان زده شده بودم.
بازیگر نمایش «کــژدم» آرزوى
بازیگرى را اینگونه توصیف کرد
اصلى خود براى دریافت آآرزوى
و امیدوارم برخى حاشیه ســازان
حرف من جبهه نگیرند و آن اینکه

بازیگرىبه اسکار فکر مىکنم.
وى درباره نظر برخى منتقدان در مو
توســط وى تصریح کرد: من این مط
مطرح کردم و همه سریع موضع گرفتندک
جشــنواره فیلم فجر را بگیر و بعد به اسکار
مممى خواهم در همین راستا اول سیمرغ جشنواره را

بببععد اسکار را از آنخود کنم.
بابازیگر فیلم «الله هاى واژگون»، آینده خود در باز
ترسیم کرد: افق من هیچگاه فجر نبوده است. افق
باالترین درجه از شغل خود باشد. براى من کهه
بوده ام بدون شک افق آینده نگرانه به اسکار خ

با حضور باران کوثرى در نقش یک فوتبالیست؛

«عرق سرد» به صداگذارى رسید

عبدالرضا اکبرى
 به «آنام» پیوست

انتقاد نویسنده «قلب یخى» از 
فیلمنامه فصل دوم «شهرزاد»

«دورهمى» 
به تلویزیون 

بازمى گردد؟

روایتى دیگر از ساخت سریالى بر اساس زندگى شهید عباس بابایى

شهاب حسینى، از «شوق پرواز» تا «کارگاه 48»

«کارآگاه گجت» 
دوباره به تلویزیون آمد

سمت 
ورانه را

موریت کارآگاه 
 اقدامات است. 

رادر زاده گجت) به 

گجت به صورت مى کنند و
کامًال تصادفى هــر بار به عنوان 
قهرمان قصه و فــرد پیروز معرفى 
مى شود. تفاوت ســرى جدید با

سرى قدیمى عالوه بر سه بعدى 
کالو بودن، نفوذ بــرادرزاده دکتر

به نام «تالون»  به دســتگاه پلیس و 
است. کالو ى دکتر

 افق من 
هیچگاه فجر نبوده است. 

افق هر شخص باید باالترین 
درجه از شغل خود باشد. براى 

من که همواره آرمان گرا بوده ام 
بدون شک افق آینده نگرانه به 

اسکار ختم مى شود. مگر مى شود 
که یک کوهنورد نخواهد اورست 

را فتح کند

ت. 

ن عکس باران کوثرى در جدیدترین ســاخته سهیل بیرقى، اعالم 
ین این فیلم سینمایى که تهیه کنندگى آن را مهدى داورى بر عهده 
قانى و محمد نجاریان به پایان رسیده و صداگذارى آن به تازگى آغاز 

ینمایى «عرق سرد»، علیرضا علویان صداگذارى این فیلم را آغاز کرده 
ل ساخت جلوه هاى ویژه بصرى فیلم است و اصالح رنگ و نور «عرق 

 نووا انجام مى شود.
0مایى «عرق سرد» که از اواخر تیرماه در تهران آغاز شده بود، پس از 40
یکىاز نکات جالب توجه «عرق سرد» حضور باران کوثرى در نقش 
کوثرى براى بازى در این نقش، تمرینات بسیار سخت و تخصصى  ک.

 سر گذاشت و براى بازى در «عرق سرد» وزن کم کرده است.
دیدى، لیلى رشیدى، هدى زین العابدین و سحر دولتشاهى بازیگران 
هستند. پیش بینى مى شود با پایان مراحل فنى ، اولین نمایش «عرق 

ین جشنواره فیلم فجر باشد.

1 قســمت11 دقیقه اى در کشــور کانادا تولید 3و در 23
 شده است.

در فرآیند دوبله ایــن اثر که در اســتودیو ایما صورت 
گرفته است، اشــکان لطفى پور در نقش مترجم،

ىدقى طاهره آدینه به عنوان ویراستار، اشکان صا
سرپرســت گویندگان و ملیحه صالحیان درر
جایگاه تدوین و فارســى سازى ایفاى نقشش

کرده اند.
داستان این مجموعه همچون سرى قدیمى، 
مربوط به دشــمنى «دکتر کالو» با کارآگاه 

همراه «بِِرین» (ســگ
مشــکالت نقش اصلــ

ل ر و
«قلب یخــى» درباره فیلمنامه 
فصل دوم ســریال «شهرزاد» 
گفت: به شخصه فصل دوم این 
ســریال را از نظر فیلمنامه کار 
موفقى نمى دانم اما این به این 
معنا نیســت که کشش قصه و 
جذابیت هایش کمتر بوده است.

وى ادامه داد: مى توانم بگویم به 
تفاوت در روایت بخشىاز قصه ها خیلى متفاوت تر از  یلمنامه نویسى و
که ما به عنوان «شهرزاد» مى بینیم در فصل یک داراى حس متفاوتى 

خوبىهم با مخاطب برقرار کرده بود.
2 «تنهایــى لیــال» گفــت: ممکن اســت فصــل 2 «شــهرزاد» 
تکنیکــى، اثر درخور و بهترى باشــد اما حال فصــل یک همراهش

3مى کنید اینروال درفصل3 همادامه خواهد داشت، گفت: بله آن هم
2 جداى از فصل 2 نیســت و آن خونگرمى و ارتباط حسِى خوبى که  33
2اطب با آنها برقرار مى کرد درفصل2 بینروابط وساختار فیلم نامه اى

نویسندگى و کارگردانى حسن فتحى در دو فصل براى شبکه نمایش 
شد.

پساز ات
مدیــر
مجمو
ادامــ
منتفى
که مس
جدید
هستند
نســیم
او با یک
تازه «دور
درباره پایان
قرار بود که این
«دورهمى» به یک
شــود. ما ســعى ک
کتابخوانى وخیلى ا ز
و کاســتى هایى ه
جدید «دورهمى»
بعضى وقت ها در
بعضى ها ایران نب
نداشتند بعضى ه
به مشکل مى خو

ور باران کوثرى در نقش یک فوتبالیست؛

 سرد» به صداگذارى رسید

«دورهمى» 
ببه تلویزی
بازمى

 پنــى) در حل 
ـى را ایفا 

جاسوسى براى
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چگونه از اگزما 
خالص شویم؟

اگزما یک بیماري پوستی شایع اســت که بسیاري را 
در سراســر دنیا تحت تأثیر خود قرار داده است. در این 
بیماري قسمت هایی از پوســت خشک و ملتهب می 
شود و همچنین دچار خارش می شود که می تواند منجر 
به خاراندن شدید آن ناحیه و ایجاد زخم شود. اگر محل 
مبتال به اگزما با برخی تحریک کننــده ها و آلرژن ها 

تماس پیدا کند، ممکن است دچار التهاب شود.
با اینکــه درمان مشــخصی براي اگزما وجــود ندارد 
اما کارهاي ســاده اي هســت که مــی توانید براي 
کنترل آن انجام دهید و از فعال شــدنش پیشــگیري

 کنید.

در برابر وسوسه خاراندن منطقه مقاومت 
کنید

اگزما بین افراد مبتال حاالت متفاوتی دارد این یعنی آنچه 
باعث بروز واکنش در یک فرد می شــود، ممکن است 
روي فردي دیگر این تأثیر را نداشــته باشد. به هر حال 
مهم نیست چه چیزي باعث تحریک اگزما شده است 

ي  چیز
که بیشــتر 

از همه باید به آن 
اهمیت دهیــد مقاومت در 

برابر وسوسه خاراندن اگزماست.
اگزما همیشه پوست را دچار خارش می کند و مهم هم 
نیســت که کجا اتفاق افتاده باشد. افراد وقتی دچار این 
مشکل می شوند دوست دارند منطقه اي که دجار خارش 

شده را بخارانند. 
یک راه مناسب دیگر براي کنترل این وضعیت یادداشت 
برداري از چیزهایی اســت که باعث تحریک و التهاب 
پوست می شود. همین که عوامل تحریک کننده خود 
را تشــخیص دادید، می توانید شــروع به پرهیز از آنها 

کنید.
1-پارچه ها

مواد خاصی نظیر پشم و نایلون می توانند باعث تحریک 
پوست شوند. دلیلش این است که پارچه هاي مصنوعی 
معموًال براي پوست هاي مســتعد به اگزما راهی براي 

تنفس نمی گذارند.

2-غذا
برخی از مبتالیان به اگزما ممکن است 
متوجه شوند برنامه غذایی شان تا حدود 
زیادي روي شدت مشکل پوستی شان 
تأثیر دارد. برخی غذاها  مانند شیر و تخم مرغ  
می توانند باعث تحریک نشــانه هــاي اگزما

 شوند.
3-خشکی پوست

تقریبًا در تمام موارد اگزما، خشــکی پوست باعث بروز 
خارش شدید می شود. پوست هایی که به شدت خشک 
هستند ترك می خورند یا دچار خونریزي می شوند که 

می تواند بسیار درد آور باشد.
4-استرس

ثابت شده است که استرس می تواند باعث شعله ور شدن 
عالئم اگزما شود. دلیل چنین اتفاقی این است که وقتی 
دچار استرس می شوید بدن با افزایش التهاب سعی در 

محافظت از پوست می کند.
5-محیط زیست

تغییرات شــدید در محیطی که در آن زندگی می کنید 
مانند افزایش آلودگی و یا باال رفتن دما می توانند باعث 

بدتر شدن شرایط پوستتان شوند. 

 این یک واقعیت است که توانایى بدن یک زن براى جذب 
ویتامینB12 به تدریج و با افزایش سن، کاهش مى یابد. 

فقر این ویتامین به خصوص در زنانى که از مشــکالت 
گوارشــى رنج مى برند و داروهاى اســید معده دریافت 
مى کنند، گیاه خوارانى که گوشت دریافت نمى کنند و... 

بیشتر به چشم مى خورد.
عالئم جدى کمبود ویتامین B12که نیاز فورى به توجه 

پزشکى دارند از این قبیل است:

رنگ پریدگى 
عدم تولید کافى سلول هاى قرمز خون در افراد مبتال به فقر 
ویتامین B12 منجر به بروز حالت رنگ پریدگى مى شود.

فراموشى
 فراموشــى مزمن و نامتعارف ممکن است نشان دهنده 
یک مسئله عمیق پزشکى باشد. بسیارى از بیماران مبتال 
به فقر ویتامین B12 در معرض خطر ابتال به زوال عقل و 
آلزایمر در سنین باالتر هســتند. یک آزمایش خون ساده 

مى تواند کمبود ویتامین B12 را تشــخیص دهد و رژیم 
هاى مکمل مى توانند از ابتال به بیمارى هاى شناختى در 

این افراد جلوگیرى کنند.

خستگى غیر قابل توضیح
 احساس خســتگى براى طوالنى مدت حتى اگر فرد به 
میزان کافى خــواب دریافت کرده باشــد، البته همراه با 
عالئمى که در باال ذکر شد، مى تواند نتیجه کمبود ویتامین 

B12باشد.

سرگیجه
 حمالت مکرر سرگیجه مى تواند یک سیگنال جدى ابتال 
به کم خونى ناشــى از فقر ویتامین B12 باشد. احساس 
لرزش سریع در حالت نشســته از نشانه هاى دیگر است. 
کسانى که فقر ویتامین B12 دارند، همچنین هنگام باال 
آمدن یا پایین رفتن از پله ها دچار سرگیجه مى شوند که 
این حالت البته بسیار خطرناك است و نیاز به توجه فورى 

پزشک دارد.

سوزن سوزن شدن 
این حالت به خصوص زمانى که فرد براى طوالنى مدت 
نشسته باشد، معمولى اســت اما احساس بى حسى در 
سراسر بدن همراه با سوزن سوزن شدن مى تواند نشانه 
ابتال به فقر ویتامین B12 باشــد. آسیب هاى عصبى 
ناشــى از کمبود ویتامین B12باعث بروز این نشانه ها 

مى شود.

ضعف عضالنى
 یک نتیجه کمبود ویتامین B12این است که اکسیژن 
کافى به عضالت نمى رســد و فــرد ضعف عضالنى 

نامتعارف را تجربه مى کند.

بهترین منابع
با توجه بــه یافته هاى محققان، جگر گوســاله غنى از 
B12 است. گوشت گاو، بوقلمون، مرغ، ماهى قزل آال، 

سرشار از این ویتامین است. تخم مرغ و شیر نیز از دیگر 
منابع هستند.

براى داشتن یک پوست بى عیب و نقص نیاز به مصرف 
کرم ها و لوسیون هاى گرانقیمت با برند هاى خاص نیست.

هر روز صبح بالفاصله پس از بیدار شدن آب بنوشید.
این کار فواید بى شــمارى دارد که یکى از آنها زیبایى و 

سالمت پوست صورت شماست.
اگر این روند را به عنوان یک درمــان در پیش بگیرید از 
نتایج آن مطلع خواهید شد که بخشى از آنها را براى شما 

آورده ایم.
چند روز پس از شروع نوشیدن آب با معده خالى در صبح 

سبکى و سالمتى خوبى در خود احساس مى کنید.
زدوده شدن سموم از بدن دلیل این حــس تنها 

شماست.
با نوشیدن آب بعد 

از بیدار شدن 
توانیــد  مــى 
سوخت و ساز 

بــدن را به 
ر  طــو

شگفت انگیزى باال ببرید.
از دیگر مزایاى این مورد کاهش وزن خواهد بود.

شما مى توانید انرژى و انگیزه بیشترى براى ورزش کردن 
داشته باشید.

همچنین هضم غذاى شما بهتر انجام مى شود و گرسنگى 
کمترى احساس مى کنید.

اگر شما هم ســوء هاضمه یا رفلکس اســید معده دارید، 
زمانى که شروع به نوشیدن آب ناشــتا کنید این مشکل 
ناپدید خواهد شــد و بعد از هر وعده غذایى دیگر احساس

 ناراحتى هاى شدید در ناحیه معده نخواهید داشت.
درمان آب مى تواند پوســت شما را همچنین 

تا حد زیادى ســالم و شاداب 
کند. چیــن وچروك 
پوســت کمتــر 
مــى شــود و 
خشــش  ر د
پوست صورت 
مشــاهده  را 

خواهید کرد.

احتماًال شما هم ممکن است بارها پس از حضور در آجیل 
فروشى ها و یا مراکز مختلف خرید، در هنگام مواجه شدن 
با قیمت باالى میوه خشــک، از خودتان پرسیده اید که 
این میوه هاى خشک شــده چه خاصیتى براى انسان و 

بدن دارند؟
زمانى که آب از میوه ها حذف مى شود، مواد مغذى و فیبر 
مورد نظر آنها باقى مى ماند. براى مقایسه میوه هاى تازه 
و میوه هاى خشــک باید این موضوع را بیان کرد که نیم 
فنجان زردآلوى خشــک داراى4/7گرم فیبر مى باشد. 
بنابراین مى توان گفت میوه هاى خشک منبع غنى از آنتى 

اکسیدان، اسید فولیک و ویتامین B6 به شمار مى روند.
یک مطالعه  نشــان داد افرادى که اقدام به خوردن میوه  
خشک که داراى مواد مغذى بیشــترى است، مى کنند 

داراى وزن کمترى هستند.
با این حال، مهم است که در نظر داشته باشید که قند هاى 

طبیعى در میوه هاى خشک بیشتر وجود دارند، که لزومًا 
نگرانى را براى عموم به همراه نداشــته و حتى مى توانند 
براى ورزشکاران که نیاز به سوخت سریع دارند مفید باشد. 
اما این موضوع مى تواند براى کسانى که دائماً مراقب قند، 

کربوهیدرات و کالرى خود هستند، مسئله باشد.
به طور کلى، میوه  خشــک مى تواند یــک منبع مغذى، 
مناســب و قابل حمل باشــد، به ویژه زمانى که با آجیل 
ترکیب شده باشد و به عنوان یک مخلوط مغذى مصرف 

شود.
همچنین مصرف میوه هاى خشکى که حاوى قند افزودنى 
و یا داراى الیه اى از شکر هستند مانند حلقه هاى آناناس 
خشک شده و یا میوه هاى دیگر را محدود کنید. در نهایت، 
اگر شما به سولفیت ها حساسیت دارید و یا مبتال به آسم 
هســتید، برندهاى ارگانیک میوه هاى خشک را انتخاب 

کنید که حاوى دى اکسید گوگرد، نگهدارنده نمى باشند.

اگر بــه دنبال درمان گرفتگى بینى هســتید 
در این نوشــتار با ما همراه باشید تا مؤثرترین 
درمان خانگى گرفتگى بینــى را بدانید. اگر 
گرفتگى بینى بیشتر از یک هفته طول بکشد، 
ممکن اســت داراى دالیل دیگرى باشد، از 
جمله سینوزیت حاد، خشــکى هوا، تغییرات 
هورمونى در بدن، التهاب مخاط بینى آلرژیک، 
آسم مرتبط با محیط کار، باردارى، استرس، 
اختــالالت تیروئید، مصرف بیــش از اندازه  

دخانیات و...
گرفتگى بینــى همچنین مى توانــد به دلیل 
پولیپ یــا تومور نیز ایجاد شــود؛ اگرچه این 
دالیل کمتر شایع هستند. عالئم رایج گرفتگى 
بینى عبارت هســتند از درد سینوس، تجمع 
مخاط، تورم بافت هاى بینى، آبریزش چشم، 
گرفتگى صدا و سردرد خفیف. گرفتگى بینى 
ممکن است با آبریزش بینى همراه یا ممکن 

است کامًال خشک باشد.
راه هاى زیادى براى بر طرف کردن گرفتگى 
بینى وجود دارد. این مشــکل بســیار رایج را 
مى توان به آسانى با اســتفاده از مواد معمول 
داخل آشــپزخانه تان درمان کرد. هر یک از 
درمان هاى خانگى مذکــور در این مقاله را بر 
حسب نیاز اســتفاده کنید تا در زمان حاصل 
شدن بهبودى از شر ناراحتى هاى آزار دهنده  

گرفتگى بینى خالص شوید.

سرکه سیب
اســتفاده از ســرکه ســیب یکى از بهترین 
درمان هــاى خانگى براى درمــان گرفتگى 
بینى به شمار مى رود.سرکه سیب مانند یک 
داروى ضد احتقــان طبیعى عمل مى کند که 
به در هم شکســتن مخاط انباشــته شده در 
حفره  بینى کمک مى نماید و بــه طرز عالى 
گرفتگى بینى تان را درمان مى کند. همچنین 
پتاسیم موجود در سرکه سیب به خشک شدن 

آبریزش بینى کمک مى کند.

استنشاق بخار (بخور دادن)
استنشــاق بخــار یــا بخــور دادن از دیگر 
درمان هاى خانگى محبوب براى تســکین 
سریع گرفتگى بینى به شــمار مى رود. بخور 
مانند یک داروى اکسپکتورانت طبیعى عمل 
مى کند و گرفتگى بینى تــان را باز مى نماید؛ 
به عالوه، باعث روان شــدن مجارى تنفسى 
مى شــود که در اثر گرفتگى بینى یا بیمارى 

تحریک شده اند. 

شستشوى بینى
همچنین براى درمان گرفتگى بینى مى توان از 
شستشوى بینى با محلول آب و نمک استفاده 
کرد. این کار کمک مى کند مخاط و دیگر مواد 
تحریک کننده از مجارى بینى شســته شوند 

و حس آرامش بســیار خوبــى را براى تان به 
ارمغان مى آورد.

فلفل 
فلفل براى تســکین گرفتگى بینى و انسداد 
سینوس ها بسیار مؤثر است. ماده کپسایسین 
موجود در فلفل هندى مانند یک داروى ضد 
احتقان طبیعى عمل مى کند و شما را از التهاب 

مجارى بینى خالص مى کند.
به عالوه، طعم بسیار تند فلفل باعث آبریزش 
بینى مى شــود و این کار بــه خالصى تان از 
شــر مخاط و مــواد آلــرژى زاى موجود در 
ســینوس هاى تان کمک مى کنــد. به این 
ترتیب، فلفل باعث تســکین گرفتگى بینى 

مى شود.

استفاده از ویکس
ویکــس یکــى از دارو هــاى ضــد احتقان 
محبوبى اســت که بــه راحتى مى تــوان از 
داروخانه ها تهیه کرد؛ ایــن پماد مى تواند به 
سرعت شما را از شــر گرفتگى بینى خالص 

کند.
ترکیبات فعال موجود در ویکس، نظیر کافور، 
روغــن اوکالیپتوس، و منتول، به باز شــدن 
گرفتگى بینى کمک مى کنند و تنفس را راحت 

و آسان مى کند.

سیر
استفاده از ســیر یکى از بهترین درمان هاى 
خانگى براى کاهش گرفتگى بینى اســت. 
خواص ضد ویروســى، ضــد باکترى و ضد 
قارچى ســیر به مبارزه علیه عفونت تنفسى 

عامل گرفتگى بینى کمک مى کنند.
ســیر همچنین به کنترل تولید بیش از اندازه 
مخاط و پیشگیرى از عفونت کمک مى نماید. 
ســیر حتى باعث تســریع در فرآیند بهبود 
بیمارى مى شود، زیرا این حبه  پرخاصیت یک 
داروى تقویت کننده  طبیعى براى دســتگاه 

ایمنى بدن است.

روغن اوکالیپتوس
روغن اوکالیپتــوس به دلیــل خواص ضد 
احتقانى و ضد التهابــى اش براى افرادى که 

از گرفتگى بینى رنج مى برند، بسیار مفید 
اســت.این ماده به تمیز شدن مجارى 

هــوا کمــک مى کنــد و همچنین 
به عنــوان یــک داروى طبیعى 

آرام کننده  سرفه عمل مى کند.

زنجبیل
اســتفاده از زنجبیــل نیــز از دیگر 

درمان هاى خانگى مؤثر و آسان براى 
درمان گرفتگى بینى اســت.زنجبیل داراى 

قابلیت آنتى اکســیدانى باالیى است که 
به مهار ترشــح مخاط کمک مى کند. 
زنجبیل همچنین به حفظ حرکت طبیعى 

مژك هاى بینــى کمک مى کند؛ 
حفظ این حرکت طبیعى نقش 
مهمــى در حفظ ســالمتى 

سینوس ها دارد.

درمان هاى خانگى مؤثر براى گرفتگى بینى
درمان هاى 
ى اســت. 
ترى و ضد 
نت تنفسى 

د.
ش از اندازه 
ک مى نماید. 
آیند بهبود 
صیت یک 
 دســتگاه 

خواص ضد 
 افرادى که 

ار مفید 
ارى
ن
ى

گر
براى 

بیل داراى 

قابلیت آنتى اکســیدانى باالیى است که 
به مهار ترشــح مخاط کمک مى کند. 
زنجبیل همچنین به حفظ حرکت طبیعى

مژك هاى بینــى کمک مى کند؛ 
نقش  حفظ این حرکت طبیعى
مهمــى در حفظ ســالمتى 

سینوس ها دارد.

گى بینى

یک دندانپزشــک گفت: فشار آوردن بیجا 
روي دنــدان و حرکات نامربــوط حتی با 
بهترین مسواك و خمیردندان بسیار مضر 
اســت و همچنین زمان مسواك زدن باید 

حدود سه تا پنج دقیقه در نظر گرفته شود.
مصطفی  فاطمی  در خصوص اســتفاده از 
خمیردندان ها، اظهار داشت: خمیردندان 
ماده اي اســت که ترکیبات متفاوتی در آن 
استفاده می شــود که یکی از اصلی ترین 
ترکیبات آن پاك کننده است که باعث کف 
کردن خمیردندان می شــود. از ترکیبات 
دیگرخمیردندان می توان به مواد ساینده آن 
اشاره کرد که از موادي مثل اکسید سیلیس و 
آلومینیوم در آن استفاده می شود. به جز اینها 
خمیردندان از مواد طعم دهنده و قوام دهنده 

براي شکل خمیري تشکیل شده است.
وي گفت: بعضی مواقع به جاي استفاده از 
پاك کننده هاي اکسید سیلیس یا آلومینیوم 
به عنوان افزودنی از کربن با منشأ گیاهی 
استفاده می کنند، زغال به همان میزانی که 
اثر فیلترکنندگی و اثر جذب مواد سمی را 
داراســت در خمیردندان هم این کاربرد را 
دارد؛ البته آنقدري که مسواك زدن درست 
و اصولی در سالمت دندان مهم است برند 

خمیر مهم نیست. 
این عضو هیئت علمی دانشــگاه شــهید 
بهشتی در خصوص خمیردندان هاي گیاهی 
بیان کرد: در مواد تشکیل دهنده خمیردندان 
طعم هایی اســتفاده می شود که خوشایند 
باشــد، عالوه بر اینها مــواد افزودنی را با 
درصدهاي مشخص استاندارد شده براي 
جلوگیري از پوسیدگی به آن اضافه می کنند. 
فاطمی افــزود: خمیردندان هاي ژله اي که 
توســط ســازمان غذا و دارو در تولید آن 
کنترل می شود داراي هولوگرام بوده و بدون 
ضرر است و شکل ظاهري ژله اي آن نوعی 

تبلیغات است. 
وي در ادامه در مورد ویژگی خمیردندان هاي 
مناسب تأکید کرد: اگر وارد جزئیات شویم 
شــاید براي مردم عادي قابل تشخیص 
نباشد اما اگر به صورت کلی بگوییم آنهایی 
که از داروخانه تهیه می کنیم داراي کیفیت 
تقریباً یکسانی هستند و شاید اصلی تر از 
مسئله خمیردندان مناسب، مسواك زدن 

منظم و دقیق استفاده است. 

ویژگی هاي  
خمیردندان مناسب

با معده خالى آب بنوشید تا زیباتر شوید

میوه هاى خشک مفیدند؟

ایم. رده
ند روز پس از شروع نوشیدن آب با معده خالى در صبح

بکى و سالمتى خوبى در خود احساس مى کنید.
شدنسموم از بدنلیل این حــس تنها  زدوده

ماست.
 نوشیدن آب بعد 

 بیدار شدن 
توانیــد  ــى 
ساز  وخت و

ـدن را به 
ر ــو

زمانى که شروع به نوشیدن آب ناشــتا کنید این مش
ناپدید خواهد شــد و بعد از هر وعده غذایى دیگر احسا

 ناراحتى هاى شدید در ناحیه معده نخواهید داشت.
تواند پوســت شمهمچنین  درمان آب مى

تا حد زیادى ســالم و شاد
کند. چیــن وچرو
پوســت کمت
مــى شــو
خشــ ر د
پوست صو
مشــاه را 

خواهید کرد.

B12 6 هشدار جدى درباره فقر ویتامین

چگونه از
خالص ش

اگزما یک بیماري پوستی شایع اســت که بسیاري را 
در سراســر دنیا تحت تأثیر خود قرار داده است. در این 
بیماري قسمت هایی از پوســت خشک و ملتهب می 
شود و همچنین دچار خارش می شود که می تواند منجر 

ي چیز
که بیشــتر 

از همه باید به آن
اهمیت دهیــد مقاومت در 

اندناگزماست وسوسهخا اب ب

2-غذا
برخیاز مبتال
متوجه شوند بر
زیادي روي شد
تأثیر دارد. برخی غذا

می توانند باعث تحریک
 شوند.
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از روز اولى که رضا افتخارى مدیرعامل اســتقالل 
شد، خیلى ها در موردش گفتند که او یک پرسپولیسى 
اســت. زمانى علــى جبارى بــه عنــوان یکى از 
سرشــناس ترین پیشکسوتان اســتقالل در مورد 
مدیرعامل آبى ها گفته بود: «من از دوستانم شنیده 
بودم زمانى که افتخارى در کشــتیرانى مشغول به 
کار بوده، بین دوستانش به عنوان یک پرسپولیسى 
متعصب شــهره بوده اســت. او با اســتقاللى ها 
کرى خوانى داشته.»  این شایعات به ویژه از زمانى 

شدت گرفت که افتخارى در مورد عالیق فوتبالى اش 
گفته بود به على پروین و همایون بهزادى ارادت دارد 
و این دو نفر اسطوره هاى او هستند. این تب مدتها 
فروکش کرده بود، اما حاال افتخارى در مشــاجره 
رسانه اى با مجتبى جبارى مطلبى را مطرح کرده که 

دوباره ممکن است سوءتفاهم ها را احیا کند.
شماره هشــت همیشه شــاکى مدعى شــده بود 
افتخــارى آرزوى عکس انداختن با او را داشــته و 
مدیرعامل آبى هــا هم در رد ایــن موضوع مدعى 

شده است: « من ســال 1996 سرپرست تیم ملى 
بودم و بازیکنان بزرگى مثل دایى، عابدزاده، کریم 
باقرى، خداداد عزیزى و ... در کنار ما بودند.» جالب 
اســت که افتخارى در معرفى بزرگان آن تیم، یک 
به یک از اســطوره هاى پرســپولیس یاد مى کند، 
اما سراغ اســتقاللى ها نمى رود. مثًال در همان تیم 
علیرضا منصوریان هم عضویت داشت و یا مهدى 
پاشــازاده فیکس بود که در آن مقطع حتى به تیم 
منتخب جهان هم دعوت شد. با وجود این، افتخارى 

از آنها یاد نمى کند و سرراســت ســراغ اسم هایى 
مى رود که هواداران تیمش به آنها حساسیت دارند. 
به هر حال ممکن اســت این بار هــم مدیرعامل 
استقالل ناخواسته ســوءتفاهم درست کرده باشد، 
اما ادامه کج ســلیقگى هاى او شــاید جایگاهش را 
بین هواداران به خطر بیاندازد. جالب اســت که آن 
اوایل هم نقل قول دیگرى از افتخارى منتشــر شد 
که وى در آن گفته بود:  «رنگ پیراهن من ســفید

 است!» 

ژنرال 
به آرزویش رسید

با موافقت باشگاه ســپاهان، دیدارهاى خانگى 
تیم ذوب آهن در ورزشــگاه نقش جهان برگزار 

مى شود. 
به دلیل زیر کشــت رفتن زمین چمن ورزشگاه 
فوالدشهر، باشگاه ذوب آهن از انتقال دیدارهاى 

این تیم به ورزشگاه یادگار امام(ره) قم خبر داد.
انتشار این خبر واکنش هاى متفاوتى را به همراه 
داشت و استاندار اصفهان در نشست خبرى خود 

از مخالفت با این اقدام خبر داد.
با ورود اســتاندار به ماجرا و موافقت شــرکت 
فوالد مبارکه و باشگاه سپاهان، در هیئت مدیره 
باشگاه با انتقال دیدارهاى ذوب آهن به ورزشگاه 
نقش جهان در زمان زیر کشت رفتن، به تصویب 

از جام جهانى 2014 تا سه شنبه رسید.    ایران آنالین|
شب هفته گذشته که در کازان با روسیه روبه رو شدیم، 
سه سال و نیم مى گذرد. در این مدت کى روش تغییرات 
زیادى در ترکیب تیم ملى به وجود آورده و در جام جهانى 
احتماال تنها دو یا سه نفر از بازیکنان دوره قبل در ترکیب 
اصلى خواهند بود. تحول در ترکیب تیم ملى واکنش او 
به انتظارى بود که براى جوانگرایى و ورود نســل جدید 
وجود داشت. ترکیب تیم ملى در برزیل را اکثرا بازیکنانى 
مى ســاختند که از دوره مربیگرى قطبى مانده بودند و 
کى روش به رسم احتیاط باتجربه ترها را براى این رویداد 

بزرگ جهانى برده بود.
در بازگشــت از برزیل جریان تغییرات تســریع شد و 
کى روش توانست نســل جدیدى را به تیم تزریق کند. 
از بیرانونــد درون دروازه و پورعلى گنجــى، رضاییان و 
محمدى در خط دفاع گرفته تا عزت اللهى در خط میانى و 
آزمون و طارمى در خط حمله. این تغییرات با نتایج مثبت 
و صعود مقتدرانه تیم ملى همراه شد تا همه به تمجید از 

این مربى بپردازند.
تغییر مهمتر اما در روحیه و نگاه بازیکنان است. تحولى که 
چندان مورد توجه نبوده و رسانه ها از آن غافل بوده اند ولى 
در کازان کامال به چشم آمد و در آستانه جام جهانى 2018 
مى تواند مایه امیدوارى باشد. تیم ملى حاال به مرحله اى 

از خودباورى رسیده که مى تواند پا به پاى رقیبى در سطح 
روسیه بازى کند، عقب نرود و در آخر زمین را با دست پر 

ترك کند.
کى روش هرچند تیم باتجربه اى به برزیل برده بود، ولى 
همان سرد و گرم چشــیده  ها با ساق هاى لرزانى قدم به 
چمن ورزشگاه کوریتیبا گذاشــتند و در بازى با نیجریه 
اضطراب حرف اول را مــى زد. ترس بازیکنان به تدریج 
ریخت ولى وقتى در بازى سوم مقابل بوسنى نیاز به برد 
داشتیم، نه توان بدنى تیم اجازه بازى رو به جلو مى داد و 
نه توان فنى تیم در حدى بود که بتواند باز شود و پا به پاى 

حریف اروپایى اش بازى کند.
تیم کى روش در سال هاى اخیر با شیلى و سوئد هم روبه رو 
شد ولى در هر دو بازى به سیاق بازى هاى برزیل عقب 
نشست و نگران بود که اگر فضا بدهد با شکست سنگینى 
روبه رو خواهد شد. روســیه نخستین حریف سختى بود 
که تیم ملى برابر آن عقــب نرفت و تصمیم گرفت پا به 
پا بازى کند. بازیســازى از دفاع شروع مى شد و با وجود 
پرس حریف خبرى از زیر تــوپ زدن نبود. کى روش از 
بازیکنانش خواســته بود که پله به پله پیشروى کنند و 
مهاجمان سرعتى تیم ملى را با توپ هاى سالم تغذیه کنند. 
فرار طارمى که به گل آزمون ختم شد، مشابه حرکتى بود 
که در جریان بازى بارها دیده شد و تیم ملى توانست با 

عبور از پرس خط حمله و میانى روسیه توپ هاى سالمى 
به یک سوم حمله برساند و دروازه میزبان را تهدید کند.

در نیمه اول که هر دو تیم محتاط بودند، برترى نسبى با 
ایران بود. تیم ملى در شروع نیمه دوم هم توانست بهتر از 
میزبان باشد و بعد از گل آزمون فرصت داشت به گل دوم 
هم برسد. تنها در 20 دقیقه پایانى بود که روسیه بازى را 
در اختیار گرفت و به گل تساوى رسید ولى بلوك دفاعى 
تیم ملى در این دقایق هم انسجامش را حفظ کرد و موفق 

شد با دست پر به تهران برگردد.
حاال مى توان بــا اطمینان گفت که هفت ســال بعد از 
حضور کى روش تیم ملى از نظر کیفیت و سرعت بازى، 
هماهنگى و خودباورى بازیکنان به سطحى رسیده که 
مى تواند بدون ترس از شکســتى سنگین با تیمى مثل 
روسیه روبه رو شود، فوتبال آبرومندى بازى کند و براى 
برد بجنگد. نمایش کازان نشان داد که تیم کى روش در 
سه بازى مرحله گروهى جام جهانى مثل دوره قبل دست 
و پا بسته نخواهد بود و بیش از آن که منتظر اشتباه بماند 
تالش مى کند حریفش را به اشــتباه وادار کند و ضربه 
نهایى را بزند. بازى کازان به همه اطمینان داد که امید 
موفقیت در روسیه خیال پردازى نیست و با قرعه مناسب 
و تدارك خوب مى توان یکــى از 16 تیم مرحله نهایى

 بود. 

اصفهان، میزبان اصفهان، میزبان 
دختران هندبالیستدختران هندبالیست

مسابقات هندبال جوانان دختر 
کشور به میزبانى اصفهان در 

حال برگزارى است.
شــهید  ســالن هاى 
ســجادى و ملت اصفهان 
از دیروز(جمعــه) تــا روز 
چهارشــنبه 26 مهرماه 96 
میزبان مســابقات هندبال 
جوانان دختر کشــور هستند، 
این رقابت ها در رده سنى متولدین 

11 /76/10در حال برگزارى است. 

 پرسپولیسى هستید
 آقاى افتخارى؟!

شکست سنگین پرسپولیس در بازى رفت مقابل الهالل عربســتان باعث شده خیلى ها از جبران آن نتیجه 
ناامید باشند. شاید اگر پرسپولیس یکى دو گل کمتر مى خورد امیدها براى بازگشت و رسیدن به فینال لیگ 
قهرمانان آسیا بیشــتر بود. با وجود این، هستند کسانى که به تیمشــان امید دارند و از پرسپولیس همچنان 
حمایت مى کنند. یکى از این حامیان على پروین است. پروین که شناسنامه این باشگاه نیز محسوب مى شود، 
در آستانه دیدار برابر استقالل خوزستان با حمایتى قاطع از شــاگردان «برانکو ایوانکوویچ» دلنوشته جالب 

توجهى را در اکانت رسمى خود منتشر کرده که خواندن آن خالى از لطف نیست:
 ما امروز و دیروز پرســپولیس را پیدا نکردیم که بى خیال اون و ناامید بشــیم تا ما پرسپولیسى ها هستیم، 
پرسپولیس هم هست. اگه کسى فکر کرده با یکى، دو تا باخت و چند تا حکم توى دل ما و پشت این باشگاه 
خالى مى شه که یا پرسپولیس رو نشناخته یا ما رو. پس باشه که هم ما رو بهتر بشناسه و هم به قول گفتنى؛ 

صبح دولتش بدمه. ما تا آخرش با پرسپولیس هستیم. اول بشه، آخر بشه، همین آشه و همین کاسه.
اگر بعضى هم فکر مى کنن که با مساله درست کردن و توطئه براى این تیم ولش مى کنیم، باید بگم ما ول 
کن پرسپولیس نیستیم. پرسپولیس هم ول کن فوتبال و این مردم نیست. پرسپولیس تو دل ماست، هر کارى 

بکنن که نمى تونن اون رو از دل مردم بیرون کنن.
از مدیریت باشــگاه تــا آقا برانکــو و بچه هــا هم تــا اینجا شــاهکار کــردن و غیرت به خــرج دادن 
که باال اومــدن، ایشــاا... از اینجــا به بعــدش رو هم بــه امید خــدا و با حمایــت مردم جلــو مى رن. 

امکانات ما با اونا قابل مقایسه ما تو آســیا با تیم هایى بازى مى کنیــم که پول و 
اونا فقط مى خواهیم این نیســت؛ ولى بچه هاى تیم هم بدونن که ما از 

الهالل نشون بدن.فوتبالشون و اون غیرتشون رو تو بازى بعد با 
و مصلحت ما باشه ما از اونا معجزه نمى خواهیم؛ هر چى کرم اون 
مى ده، بچه ها فقط باید تالش خودشون رو 
بکن. یک کارى بکنن که هم خودشون لذت 
ببرن و هم هوادارا. اگر اینطور باشد، نتیجه 
هر چى که باشه، جاشون تو دل ما محفوظه. 

باشگاه رو هم مى دونم که هر کارى الزم بوده 
تا حاال انجام داده و مــردم به این 

حرف و حدیثا توجه نکنن. 
االن فقط و فقط باید 

هواى پرسپولیس 
رو داشته باشیم.    

فدراسیون فوتبال پاکستان  از سوى فیفا به دلیل دخالت دولت در امور این فدراسیون تعلیق شد. 
  سایت فیفا روز پنج شنبه گذشته اعالم کرد فدراسیون فوتبال پاکستان به علت دخالت قوه قضائیه 

این کشور و انتصاب یک مدیر در فدراسیون، تعلیق شد.
فیفا اعالم کرده تا زمانى که این دخالت ها ادامه داشته باشد، تعلیق فدراسیون پاکستان برداشته 

نمى شود.
 

پاکستان تعلیق شد

پیام هاى ایران در کازان

سلطان هنوز امید دارد

نصف جهــان  سال گذشــته در نصف جهان نوشتیم که فوتبال 
قاره کهن آسیا نیاز به رخدادهاى بیشترى در همه رده هاى سنى 
دارد. از فرمول هاى باشگاهى اروپا فقط لیگ قهرمانان در آسیا

 کپى بردارى شده است.  ازمدل لیگ اروپا که مى تواند نمونه اى 
براى انگیزه سایر باشگاه هاى کشــورهاى آسیایى در این قاره 
خبرى نیست و فقط AFCکاپ براى کشورهاى درجه 2 آسیا آن 
هم در سطحى نازل و فاجعه بار طراحى شده است. رقابت هایى 
مانند جام باشگاه هاى جوانان و نوجوانان اروپا هم که شیوه اى 
براى رونق فوتبال پایه در قاره هاست موضوعى است که در آسیا 
عمراً به ذهن مقامات AFC رسیده باشد و توانى براى عملیاتى 

کردن آن هم وجود ندارد.
 اینها را نوشتیم که حاال از طرح جدید یوفا که خبر آن هفته گذشته 
منتشر شد بگوییم. طرحى  که کپى آن در آسیا مى تواند کمک 
شایانى به توسعه فوتبال کند و اى کاش مقامات AFC پس از 
تجربه لیگ قهرمانان به کپى کارى خود از اروپا ادامه مى دادند. 
طرح جدید یوفا به این قرار است:یوفا از تابستان آینده تورنمنتى 
به نام «لیگ ملت هاى اروپا» را جانشین بازى هاى دوستانه ملى 
خواهد کرد. این مسابقات از سپتامبر 2018 آغاز مى شود و قهرمان 
آن در ژوئن 2019 مشخص خواهد شد. یوفا حتى قرعه کشى و 

زمانبندى مسابقات را مشخص کرده است.

A لیگ
آلمان، پرتغال، بلژیک، اسپانیا، فرانسه، انگلیس، سوئیس، ایتالیا، 

لهستان، ایسلند، کرواسى و هلند.
تیم ها به چهار گروه سه تیمى تقســیم مى شوند و صدرنشین 
گروه ها به مرحله پایانى لیگ ملت هاى اروپا در ماه ژوئن 2019 
صعود خواهند کرد. در دسامبر 2018 از میان کشورهاى فینالیست 
یکى به عنوان میزبان معرفى مى شود. چهار تیمى که قعرنشین 
گروه هایشان شوند براى سال 2020 به لیگ B صعود مى کنند.  
چهار تیم برتر لیگ A که به یورو صعود نکرده باشند، در مارس 
2020 براى صعود به مسابقات در پلى آف شرکت مى کنند و یکى 

از آنها شانس صعود دارد.

B لیگ
اتریش، ولز ، روسیه، اسلواکى، ســوئد، اوکراین، ایرلند، بوسنى، 

ایرلند شمالى، دانمارك، جمهورى چک و ترکیه.
تیم ها به چهار گروه ســه تیمى تقسیم مى شــوند. چهار تیم 
صدرنشین گروه به لیگ A صعود مى کنند و چهار تیم قعرنشین 
به لیگ C براى سال 2020 صعود مى کنند. چهار تیم برتر لیگ 
B که به یورو 2020 صعود نکرده باشند در مارس 2020 در پلى 

آف شرکت مى کنند و یکى از آنها شانس صعود دارد.

C لیگ
مجارستان، رومانى، اسکاتلند، اسلوونى، یونان، صربستان،آلبانى، 
نروژ، مونته نگرو، رژیم صهیونیستى، بلغارستان، فنالند، قبرس، 

استونى و لیتوانى.

تیم ها به یک گروه ســه تیمى و ســه گروه چهار تیمى تقسیم 
مى شــوند. چهار تیم صدرنشــین گــروه به لیــگ B صعود

 مى کنند و چهار تیم قعرنشین گروه ها براى سال 2020 به لیگ 
D ســقوط مى کنند.  چهار تیم برتر لیگ C که به یورو صعود 
نکرده باشند در پلى آف  شــرکت مى کنند و یکى از آنها به یورو

 مى رود.

D لیگ
آذربایجان، مقدونیه، بالروس، گرجستان، ارمنستان، لتونى، جزایر 
فارو، لوکزامبورگ، قزاقستان، مولداوى، لیختن اشتاین، مالت، 

آندورا، کوزوو، سن مارینو و جبل الطارق.
تیم ها به چهــار گروه چهار تیمى تقســیم مى شــوند. چهار 
تیم صدرنشــین گروه ها به لیگ C ســقوط مى کنند. چهار 
تیم برتر لیگ D که به یــورو صعود نکرده باشــند در مارس 
2020 در پلى آف شــرکت مى کنند و شــانس صعود خواهند

 داشت.
55 تیم شــرکت کننده در مســابقات لیگ ملت هاى اروپا بر 
اساس رنکینگ یوفا به چهار لیگ تقسیم خواهند شد و در زمان
 بازى هاى ملى به جاى بازى هاى دوســتانه بازى هاى لیگ
 ملت هاى اروپا برگزار مى شــود. لیگ A شــامل 12 تیم برتر 
رنکینگ یوفاست، لیگ B شامل 12 تیم رنکینگ بعدى، لیگ 
C شامل تیم هاى بیست وپنجم تا سى ونهم و لیگ D شامل

 تیم هاى 40 تا پنجاه وپنجم.
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نصف جهــان  شــمارش معکوس براى مــرگ قهرمان 
اصفهانى فوتبال بانوان ایران آغاز شــده بود. اما باشــگاه 

سپاهان در نقش فرشته نجات ظاهر شد و این اجازه را نداد.
در روزهاى اخیر ما و همکارانمان خیلى از مظلومیت فوتبال 
بانوان نوشتیم و دوست داشتیم هرطور شده از انحالل تیم 
فوتبال آینده سازان به عنوان قهرمان ایران جلوگیرى شود.  
اما چه شد که در نهایت ســپاهان به داد دختران اصفهانى 
رسید. گزارشى بخوانیم از روزهاى  گذشته تا پنج شنبه هفته 
قبل. پنج شنبه اى که قطعاً حاالحاالها در ذهن بازیکنان تیم 
فوتبال آینده سازان که حاال دیگر باید با عنوان بازیکنان تیم 
فوتبال بانوان سپاهان آنها را مورد خطاب قرار داد، مى ماند 

و ماندگار شده است...
کمى به عقب برگردیم:

-  مهدى تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در روز قرعه کشى 
لیگ برتر بانوان در فصل گذشته مقابل حضار ایستاد و گفت: 
«مصوب شد که همه باشگاه هاى فوتبال یک تیم بانوان 
در فوتســال یا فوتبال بدهند و ما نیز به جاى 5درصدى 
که مى خواهیم از محل قرارداد بازیکنانشــان بگیریم، 
3 درصد دریافت مى کنیم و هر باشگاهى باید سیصد 
چهارصد میلیون تومان را به بخش بانوان اختصاص 
دهد.» ما به شعار عادت داریم، شعارهایى که زندگى ما 
را بلعیده اند. آقاى تاج در روزى که قرار است به واسطه 
قرعه کشى لیگ برتر روى خط زنده صداوسیما برود، 
از تالش هاى خود براى احیاى فوتبال بانوان حرف 
مى زند، اما چه کسى نمى داند که فدراسیون فوتبال، 
میان تمام فدراسیون هاى ورزشى، صاحب یکى از 
ضعیف ترین مدیریت هاى بخش بانوان است؛ دخترانش 
گاهى ممنوع الخروج مى شوند، گاهى بى دلیل محروم، 

حاال هم باید به انحالل عادت کنند.
فدراسیون در قبال باشگاه نفت تهران، با تمام بدهى هایش 
که نه سر دارد و نه انتها، کوتاه مى آید، کمک مى کند، مدارا 
مى کند، با کنفدراسیون فوتبال آسیا رایزنى مى کند تا بخشى 
از بدهى هاى این باشگاه را نادیده بگیرد، اما در قبال فوتبال 
بانوان بى تفاوت است. وقتى باشگاه استقالل رأى به انحالل 
تیم دخترانش مى دهــد، نه تنها مهدى تاج که حتى کمیته 
منفعل بانوان فدراسیون هم ساکت مى ماند. تیم ملوان را 
به خوبى به یاد داریم، تیمش یا قهرمان بود، یا نایب قهرمان 
لیگ فوتبال بانوان ایران. تیم را که منحل کردند، دخترانش 
گریان به خانه هاى خود رفتند ولى فدراسیون ایران سکوت 
کرد، سکوتى که در مورد باشــگاه آرسن تهران شدیدتر و 
غلیظ تر و سنگین تر بود. حاال نوبت آینده سازان، تیم دختران 
قهرمان فصل قبل است که دیگر در لیگ برتر بانوان حضور 
نداشته باشند. شاید مى شد انتظار داشــت که فدراسیون 
فوتبال ایران، در حد یک نمایش و تظاهر، براى نشان دادن 
خودشــان، براى خالى نبودن عریضه و اینکه نشان دهند 
هستند، مى بینند، مى شنوند، مى فهمند، درك مى کنند، لمس 
مى کنند و آنها هم شاید درد مى کشند، واکنشى داشته باشند.

نشانه ها اما گویاى خفقانى است که بر فوتبال بانوان ایران 
افتاده است. اسپانسرها از تیم قهرمان کنار مى کشند، یعنى 
باشگاه هاى خصوصى محکوم به انحالل هستند. فشار روى 
باشگاه هاى دولتى هم آرام آرام بیشتر خواهد شد. فدراسیون 
فوتبال ایران چگونه مقابل کنفدراسیون فوتبال آسیا، ادعاى 
استقالل بانوان و حتى حرفه اى بودن آنها را دارد وقتى حتى 
حاضر نیست قدمى براى این تیم ها بردارد. مهدى تاج آخرین 
تالش خود را روزى انجام داد که مقابل اصحاب رسانه ادعا 
کرد باشــگاه ها باید براى تیم هاى بانوان خود هزینه کنند. 

هیچ باشگاهى هزینه نکرد، چون 
مى دانستند آنچه فدراسیون 

در بوق کرده، چیزى جز یک نمایش نیست. «آینده سازان» 
فوتبال ایران به صورت رسمى منحل شــد. فدراسیون آیا 
پاسخى براى کنفدراسیون که نه، براى دختران فوتبال ایران 

خواهد داشت؟

 یک سکانس دیگر :
خوشــحالیم که تیم هاى ملى فوتبال کشورمان در تمامى 
عرصه هاى جهانى حضور دارند، خوشحال تر هستیم که تیم 
ملى بزرگساالن - بزرگ ترین سنگر مدیران کالن ورزش 
براى پناه گرفتن پشت آن - برنامه شان را یکى یکى اجرایى 
مى کند. از بازى هاى تدارکاتى گرفته تا جشــن و کیک و 
سورپرایز براى سرمربى تیم ملى فوتبال، همه مو به مو اجرا 
مى شوند. باید از این فوتبال لذت برد که سرمربى متولد 65 
در بستر خود پرورش مى دهد. سرمست باید بود از آمدن یک 
مربى خارجى به تیم بزرگى مثل استقالل تا هواداران این تیم 
اشک ها را پاك کنند و لبخند بزنند. امید داریم که معجزه اى 
رخ دهد و پرســپولیس الهالل را هم از سر راهش بردارد و 
براى فوتبال باشگاهى افتخارى در آسیا کسب کند. این همه 
موفقیت را باید مدیون برنامه ریزى مدیران فوتبال بود که 
شب و روز تمام هم و غم خود را صرف این رشته کرده اند. اما 
اى کاش یک لحظه جهان مى ایستاد و زمان متوقف مى شد و 
کمى بیشتر سرمان را درون فوتبال فرو مى بردیم و مى دیدیم 

تمام این رشته را به نام مردان قبضه کرده ایم.
اى کاش عمیق تر به درونمایه فوتبــال نگاه مى کردیم و 
مى دیدیم تیم هاى فوتبال باشــگاهى زنــان یکى پس از 
دیگر منحل مى شوند، اى کاش به همان اندازه که دلسوز 
ســتاره هاى گاهى بى مسئولیت اســتقالل و پرسپولیس 
هستیم و دغدغه مان حاشیه هایى اســت که مى سازند، 
دلنگران سرنوشت ستاره هاى فوتبال زنان هم بودیم. اى 
کاش از بودجه چندین میلیاردى که رئیس فدراسیون آن را 
بدون کوچک ترین «اخم و َتخمى» تهیه مى کند تا سرمربى 
تیم ملى فوتبال خواسته هایش را عملى کند، «آب باریکه» 
اى از آن بدون بهانه و اعتراض نصیب فوتبال زنان مى شد. 
اى کاش زمانى که رنکینگ فیفا اعالم مى شود و از صعود 
یک پله اى به عرش مى رســیم که «شق القمر» کرده ایم 
به رنکینگ فوتبال زنان هــم نگاهى بیاندازیم و ببینیم که 
زنان فوتبالیســت جزئى از این لیست نیستند. در کنار همه 
رنجى که براى فوتبال مردان مى کشــیم، حرصى که مى 
خوریم، نگران و مضطرب مى شویم که آیا همه چیز خوب و 
مرتب است، براى فوتبال زنان هم تا همین اندازه مضطرب 
مى شویم؟ این نگاه «پدر ساالرانه سنتى» که فرزند ذکور 
را بر دختر ترجیح مى دهد ریشه هاى عمیقى در فوتبال این 
کشور دارد. جایگاه زنان در این فوتبال کجاست؟ چه نقشى 
براى آنها تعریف کرده ایم؟ اصًال آنها را در برنامه ریزى هاى 

جزء و کالن دیده ایم؟
به هیچ چیز فوتبال زنــان نمى توانیم دلخوش باشــیم. 
دلخوشى اى باقى نمانده است. ستاره هایى که خاموش مى 
شوند تا «پدر ساالر فوتبال» بتواند پسرهاى ستاره اش را در 
تمام رده هاى ملى و باشــگاهى بیشتر پر و بال دهد. ستاره 
هاى دیگرى در فوتبال زنان خاموش شدند تا چراغ این شهر 

مردانه روشن تر شود...
... منحل شــد؛ یا بهتره بگوییم منحلش کردند چون هیچ 
دست یارى اى به سویش دراز 
نشد. به راحتى هرچه تمام 
تر تیــم قهرمان لیگ 
برتر فوتبال زنان منحل 
شــد.دختران تیم آینده 
سازان میهن نجف آباد  با 

اشک و دلى شکسته و روحى خسته از بى مهرى مسئوالن 
که لیگ برتر فوتبال زنان را ُجک فرض مى کنند ، محل دفتر 

مدیرعامل تیم را ترك کردند.  
غم انگیز است... فرصتى باقى نمانده؛ امیدهاى کمرنگى 
باقى اســت اما اگر به این بى عدالتى باور دارید صداى این 
دختران قهرمان باشــید. واقعاً حقشــان این تبعیض و بى 

عدالتى نیست.

 شــمارش معکوس بــراى فاجعه مرگ 
قهرمان:

فوتبال زنان بــه اندازه فوتبال مردان جذاب نیســت و این 
بهترین اســتدالل، هم در برابر آنهایى است که مى گویند 
چرا زنان به تماشاى فوتبال زنان نمى روند و هم براى آنها 
که مى گویند چرا از فوتبال زنان به انــدازه فوتبال مردان 
حمایت نمى شود. نمى شــود فوتبال مردان را که خودش 
پول تولید مى کند، باشگاه هایى دارد با بیننده هاى میلیونى، 
ورزشگاه هایش تماشاگر دارد را با فوتبال زنان مقایسه کرد. 
البته که بخشــى از این مهجور ماندن هاى فوتبال زنان به 
رسانه ها و خواســت مدیران برمى گردد اما توجه مدیران و 
رسانه ها اغلب معلول خواســت و تمایل مردم و هواداران و 
مخاطبان است. فرهنگسازى؟ این بحثى جداگانه است و 
اینکه همه رسانه ها رسالت فرهنگسازى دارند یا نه را مى توان 

به بحث گذاشت.
آینده ســازان، قهرمان سال گذشــته لیگ زنان در آستانه 
انحالل اســت(بود). مدیر این تیم به دلیل مشکالت مالى 
نمى تواند آینده ســازان را حفظ کند. تالش هایى که خیلى 
دیر و از دو ســه روز پیش براى نگهداشــتن این تیم شده 
ستایش برانگیز اســت. آنهایى که دست به کار شده اند که 
زنان قهرمان فوتبال در تیم شان بمانند و آن را حداقل براى 
یکسال دیگر حفظ کنند. هرچقدر این تالش ها قابل درك و 
قابل ستایش است آه و ناله هایى از این دست که چرا به فوتبال 
زنان توجه نمى شود و چرا بودجه  در اختیار زنان قرار نمى گیرد 

پذیرفتنى نیست.
فدراســیون فوتبال به کدام باشــگاه لیگ برترى مردان 
کمک مالى مى کند که کمک نکردنش به فوتبال زنان مایه 
شرم سارى و دلیل زارى باشد؟ کدام باشگاه مردان حق دارد 
به دلیل نرسیدن کمک مالى از فدراسیون یا هر جاى دیگرى 
طلبکار باشد؟ اگر سپاهان و ذوب آهن پول دارند حتماً باید 
بخشى از آن را در اختیار یک تیم هم استانى شان قرار بدهند؟ 
وقتى تیمى منحل مى شود دلیل آن را باید در رعایت نشدن 
اصول تیمدارى جســتجو کرد. در آنکه به جاى پیدا کردن 
اسپانسر براى تیمى که هزینه هایش چندان هم زیاد نیست 
روى کمک هاى این و آن حساب کرده اند و حاال که کمک ها 

نرسیده بازیکنان را با اشک و آه به خانه فرستاده اند.
فوتبال زنان و مردان از هر نظر متفاوت است و هر تفاوتى 
تبعیض نیســت. به جاى آنکه همه چیز را با عینک زنانه و 
مردانه ببینیم قواعد بازى را رعایت کنیم و هر چیزى را به 
تبعیض متصل نکنیم. اگر فوتبال زنان مى خواهد باقى بماند 
و رشد کند باید تکیه اش را از کمک هاى مالى کم کند و به 
سمت جذب هوادار تماشاگر و حامیان مالى باشد. حتى اگر 
آینده سازان با کمک هاى مالى باقى بماند، که باید تالش 
کنیم حداقل این بار این اتفاق بیافتد، این راهکار نمى تواند 
براى ســال هاى بعد هم ادامه داشته باشد. کمک دولت به 
رشد ورزش زنان نباید به کمک هاى بالعوض به تیم هاى 

باشگاهى تعبیر شود. ..

خبر امید مخابره شد:
همه اینها بیم و امیدهایــى بود که در روزهاى 

احتمال انحالل تیم بانوان آینده ســازان مطرح شد. اما به 
ناگهان این خبر بر روى خروجى سایت رسمى سپاهان و سایر 
رسانه هاى طالیى قرار گرفت تا همه اصفهانى ها خوشحال 

شوند و البته برخى ها نیز از شوق گریه کنند. خبر این بود:
«تیم فوتبال بانوان آینده سازان تحت پوشش باشگاه فوالد 

مبارکه سپاهان قرار گرفت.»
 به گزارش پایگاه خبرى سپاهان، با نظر مثبت و مساعدت  
سبحانى، مدیرعامل کارخانه فوالد مبارکه اصفهان و پیگیرى 
ها و هماهنگى هاى هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه، تیم 
فوتبال بانوان آینده سازان قهرمان لیگ فوتبال ایران که در 
آستانه انحالل قرار گرفته بود، تحت پوشش سپاهان قرار 
گرفت و از لیگ امسال با نام فوالد مبارکه سپاهان در رقابت 

هاى قهرمانى بانوان ایران شرکت مى کند.
 محســن طاهرى در گفتگویى ضمن تأیید این خبر اعالم 
کرد که با این اتفاق سپاهان حضور پر قدرتى در لیگ فوتبال 

بانوان خواهد داشت.
وى ادامه داد: این مساعدت مدیرعامل کارخانه فوالد مبارکه 
اصفهان باعث شد که از یک رخداد تلخ در فوتبال اصفهان 
جلوگیرى شود و فوتبال اصفهان در حوزه بانوان همچنان به 

سرزندگى خود ادامه دهد.

 آى الو یو سپاهان!
این خبر شاید یکى از بهترین اخبارى بود که در ماه هاى اخیر 
از سرویس رسانه اى باشگاه ســپاهان مخابره شد. خبرى 

خوشحال کننده براى فوتبال اصفهان.
پیگیرى هاى خبرنگار نصف جهــان از آن حکایت دارد که 
مدیران باشگاه ســپاهان در ابتدا راضى به تیمدارى در این 
عرصه نبودند. چرا که اعتقاد داشــتند که خیلى نمى توانند 
نسبت به وعده هاى فدراسیون در مورد آپشن هاى تشویقى 
براى باشگاه ها در صورت تیمدارى در فوتبال بانوان خوشبین 
باشند و فدراسیون پیش تر در بحث فوتسال بانوان بدعهدى 
هاى خود را به نمایش گذاشته است، ضمن اینکه تیمدارى در 
فوتبال بانوان هزینه هاى باالیى را مى طلبید و این هزینه در 
ردیف امسال بودجه این باشگاه پیش بینى نشده بود. زمان 
به سرعت  در حال گذر بود و آخرین اخطارهاى فدراسیون به 
باشگاه آینده سازان مبنى بر اینکه هر چه زودتر تکلیف خود را 

روشن کند، داده شده بود.
موج درخواست ها و اســتمداد از باشگاه سپاهان که در این 
برهه حساس به داد دختران اصفهانى برسد به اوج رسیده بود 
و  باالخره کمپین یارى از سپاهان به نتیجه رسید. در کنار این 
درخواست ها بازیکنان آینده سازان در پیام هایى به سپاهانى 
ها گفتند که در صورت تیمدارى این باشگاه در فوتبال بانوان 
آنها حاضرند با نصف قرارداد سال گذشته به جمع زردپوشان 
بیایند تا دغدغه هاى مالى باشگاه اصفهانى در این حوزه تا 
حدودى کمتر شود. مدیرعامل سپاهان و هیئت مدیره این 
باشگاه موضوع را با بهرام ســبحانى رئیس کارخانه فوالد 
مبارکه مطرح کردند و از او خواســتند که نقش مهم خود را 
در این زمان باز هم ایفا کند. ســبحانى در نهایت موافقت 
کرد تا باشگاه سپاهان خیالش از بابت هزینه هاى این تیم 
راحت شود ودر یکى از خوشحال کننده ترین خبرهاى خود 
20 مهرماه تیمدارى در فوتبال بانوان و جلوگیرى از انحالل 

قهرمان ایران را رسماً اعالم کند.
خبرى که همــه مخاطبان فوتبال اصفهان را خوشــحال 
کرد. بازیکنان آینده ســازان در صفحات اینستاگرامى خود 
به قدردانى از ســپاهان پرداختند و همــه آنانى که کمپین 
درخواســت یارى از زردها را داشــتد با  هشتک «وى الو 
یو ســپاهان» شــادى و ذوق زدگى خود را از اقدام بزرگ  

طالیى ها ابراز داشتند.

پیشنهاد جالب آذرى

اســترالیا به صورت جدى به دنبال جذب کارلوس کى روش است. برنامه 
فدراسیون فوتبال این کشور این است چه در صورت صعود به جام جهانى 

و چه در صورت عدم صعود به جام جهانى خرداد ماه آینده با این مربى 
وارد مذاکره جدى شــود و او را به خدمت بگیرد. یــک منبع آگاه در 
این باره گفته:  پاسخ کى روش به اســترالیایى ها نه خواهد بود. البته 
کى روش بنا ندارد االن براى آینده تصمیم بگیرد اما او عالقمند است 

در تهران بماند و به کار ادامه دهد. 
فدراسیون فوتبال منتظر پایان جام جهانى است 

تا براى تمدید قــرارداد کى روش با این مربى 
وارد مذاکره شــود و نگــران بازارگرمى 

کى روش هم نیســت! چــرا که خوب 
مى داند این مربى به توانمندى هاى 

مالى فدراسیون فوتبال آشنا است 
و البته در ســال هاى اخیر دیده 

نشــده کى روش بــراى عقد 
قرارداد با فدراسیون فوتبال 
روى پیشنهاد دیگر کشورها 
زوم کنــد و از این طریق 
بخواهد مبلغ قرارداد خود 

را افزایش دهد.
دلیــل عالقمندى کى 
روش بــراى ادامــه 
حضور در تهــران  و 
تمدیــد قــرارداد با 
فدراســیون فوتبال 
هم مشخص است. 

توانمندى بازیکنان و 
ماجراجویى تیــم ایران. 

تیم ملــى در میادین جهانى 
تا اکنون ندرخشیده و از سویى 
مدت هاست که در جام ملت ها 
قهرمان نشده. تحقق این مهم 
براى ایــران و کــى روش یک 
افتخار بزرگ خواهد بود و از همه 

مهم تر کى روش را جاودانه خواهد 
کرد. از همه مهم تر اینکه کى روش 
زندگى در تهــران و در کنار مردم 

ایران را دوست دارد. 

مهمترین مصاحبه  اخیر مدیرعامل باشگاه استقالل با خبرگزارى مهر توضیح 
درباره آخرین وضعیت فرهاد مجیدى و اعالم بى نیازى شفر به فرهاد است 
با این همه افتخارى در این مصاحبه به یک نکته جالب دیگر هم اشاره کرده. 
در شــرایطى که انتقادات زیادى به عملکرد مدیریتى او در استقالل وارد 
است، افتخارى نه تنها از کارش احســاس رضایت کرده بلکه یک وعده 
بزرگ به هواداران اســتقالل داده. او گفته:“ کار در استقالل برایم سخت 
نیست. من کارهاى سخت ترى را هم انجام داده ام ولى هواداران باید صبر و 
حوصله داشته باشند. ما امسال در استقالل دو کار اساسى انجام دادیم. اول 
اینکه بازیکنان خوبى گرفتیم و دوم اینکه مربى خوبى هم آوردیم. مطمئنم 
اگر زمان داده شود، اســتقالل به روزهاى خوب گذشته بر مى گردد و حتى
 مى تواند به قهرمانى در آسیا برسد.“  خوب گذشته بر مى گردد و حتى مى 

تواند به قهرمانى در آسیا برسد.“ 

وعده بزرگ

فرشته نجات روز پنج شنبه به فریاد رسید

آى الو یو سپاهان!
   او در ایران مى ماند

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن براى حل مشکل سربازى 
بازیکنان لیگ برتر پیشنهادى را مطرح کرده که امیدوار 
است فدراســیون فوتبال آن را از طریق نیروهاى مسلح 

پیگیرى کند.
احتمال پیوســتن برخــى از ســتاره هاى ذوب آهن به 
تراکتورسازى براى سپرى کردن خدمت سربازى در این 
تیم یکى از شایعات داغ هفته اخیر فوتبال ایران بود که به 
این بحث قدیمى دامن زد که چرا بازیکنان پرورش یافته 

در تیم هاى سازنده باید جذب باشگاه هاى نظامى شوند.
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن که در سال هاى گذشته 

بازیکنان زیادى از تیمش به همین 
دلیل به تراکتورســازى 

رفته انــد امیدوار 
تــا  اســت 

فدراســیون فوتبال طرح بازیکن-ســرباز را از طریق 
نیروهاى مســلح پیگیرى کند. بر اساس پیشنهاد سعید 
آذرى که در گفت وگویى با خبرگزارى مهر آن را مطرح 
کرده بهتر است به جاى آنکه همه سربازان لیگ جذب 
یک تیم نظامى شوند بازیکنان در شهر خودشان خدمت 
کنند به این ترتیب که از صبــح تا ظهر در محل خدمت 

حاضر شوند و بعدازظهر در تمرینات تیم شرکت کنند.
در حال حاضر تنها گزینه پیش روى فوتبالیســت هاى 
لیگ برترى براى انجام خدمت نظام وظیفه عضویت در 
تیم تراکتورسازى است در غیر اینصورت آنها باید براى 
گذراندن دوران سربازى خود راهى تیم هاى لیگ 

یکى چون ملوان یا فجر سپاسى شوند.
 

باشگاه هاى خصوصى محکوم به انحالل هستند. فشار روى 
باشگاه هاى دولتى هم آرام آرام بیشتر خواهد شد. فدراسیون 
فوتبال ایران چگونه مقابل کنفدراسیون فوتبال آسیا، ادعاى 
استقالل بانوان و حتى حرفه اى بودن آنها را دارد وقتى حتى 
حاضر نیست قدمى براى این تیم ها بردارد. مهدى تاج آخرین 
تالشخود را روزى انجام داد که مقابل اصحاب رسانه ادعا 
کرد باشــگاه ها باید براى تیم هاى بانوان خود هزینه کنند. 

نچون هیچ باشگاهى هزینه نکرد، 
نننننننننونیون مى دانستند آنچه فدراس

هاىدیگرى در فوتبال زنان خاموش شدند تا چراغ این شهر 
مردانه روشن تر شود...

... منحل شــد؛ یا بهتره بگوییم منحلش کردند چون هیچ 
دست یارى اى به سویش دراز 
نشد. به راحتى هرچه تمام 
تر تیــم قهرمان لیگ 
برتر فوتبال زنان منحل 
ششششــد.دختران تیم آینده 
سازان میهن نجف آباد  با 

سمت جذب هوادار تماشاگر و حامیان مالى باشد. حتى اگر 
آینده سازان با کمک هاى مالى باقى بماند، که باید تالش 
کنیم حداقل این بار این اتفاق بیافتد، این راهکار نمى تواند 
براى ســال هاى بعد هم ادامه داشته باشد. کمک دولت به 
رشد ورزش زنان نباید به کمک هاى بالعوض به تیم هاى 

باشگاهى تعبیر شود. ..

خبر امید مخابره شد:
اینها بیم و امیدهایــى بود که در روزهاى  هههمه

راحت شود ودر یکى از خوشحال کننده ترین خبرهاى خود
20 مهرماه تیمدارى در فوتبال بانوان و جلوگیرى از انحالل

قهرمان ایران را رسماً اعالم کند.
خبرى که همــه مخاطبان فوتبال اصفهان را خوشــحال
کرد. بازیکنان آینده ســازان در صفحات اینستاگرامى خود
به قدردانى از ســپاهان پرداختند و همــه آنانى که کمپین
درخواســت یارى از زردها را داشــتد با  هشتک «وى الو
یو ســپاهان» شــادى و ذوق زدگى خود را از اقدام بزرگ

طالیى ها ابراز داشتند.
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رئیس کل دادگسترى استان تهران در تشریح آخرین 
وضعیت پرونده «بنیتا»  اظهار داشــت: وکیل متهم 
ردیف دوم و وکیل شــکات به رأى اعتراض کردند و 

هنوز اعتراض متهم ردیف اول واصل نشده است.
غالمحسین اسماعیلى با اشاره به اینکه مهلت اعتراض 
به پایان نرسیده و هنوز چند روز از مهلت قانونى تقدیم 
اعتراض باقى مانده اســت، خاطرنشان کرد: باید در 
پایان مهلت قانونى صبر کرده تا ببینیم آیا متهم ردیف 
اول و یا وکلیش اعتراض مى کنند یا خیر. رئیس کل 
دادگسترى تهران گفت: در نهایت پرونده با توجه به 

اعتراضات به دیوان عالى کشور ارسال خواهد شد.

مسئول روابط عمومى اورژانس استان آذربایجان شرقى 
عنوان کرد: دانش آموز 14 ســاله که دچار ایست قلبى 
تنفسى شده بود توســط مربى بهداشت، خدمات احیا را 
دریافت و سپس توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

وحید شادى نیا گفت: ظهر روز چهارشنبه گذشته حادثه اى 
مبنى بر ایست قلبى- تنفسى دختر دانش آموزى در یکى 
از مدارس به مرکز اورژانس اعالم شد. وى با بیان اینکه 
به محض اطالع نیروهاى امدادى به محل حادثه اعزام 
شدند، افزود: زمانى که نیروهاى امدادى در محل حادثه 
حاضر شــدند، احیاى پایه براى این دانش آموز توسط 
مربى بهداشت شروع شده بود و تا رسیدن اورژانس ادامه 
داشت و اقدامات احیاى پیشرفته توسط اورژانس موتورى 
انجام شد.شادى نیا با بیان اینکه مصدوم در نهایت توسط 
نیروهاى امدادى به بیمارستان منتقل شد، خاطرنشان 
کرد: اقدام حیاتى و باارزش مربى بهداشت در احیاى  پایه 

این دانش آموز قابل تقدیر است.

سرپرست فوریت هاى پزشکى ایذه از سقوط سوارى سمند به دره و کشته شدن یک نفر خبر داد.
على اکبر آبسته اظهار داشت: این سانحه رانندگى در ساعت 23و50دقیقه سه شنبه شب هفته گذشته رخ داد که 

یک دستگاه خودرو سوارى سمند، در نقطه معروف به پیچ کویتى ها به درون دره سقوط کرد.
وى تصریح کرد: متأسفانه یک نفر از سرنشینان این  خودرو به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

پیچ کویتى ها در کیلومتر 18 جاده ایذه به دهدز در استان خوزستان واقع شده است.

نزدیک ترین دوست قاتل و مقتول پرونده جنایت هولناك 
مهاباد از رفتارهاى عجیب قاتل پیش از جنایت گفت.

حدود دو هفته پیش جوان 19 ســاله مهابــادى به نام 
«صادق برمکى» به طرز هولناکــى در نزدیکى یکى از 
روستاهاى این شهر به قتل رســید و جسد وى در آتش 

سوزانده شد.
تحقیقات جنایى کارآگاهان مهاباد نشــان داد که پشت 
این جنایت هولناك چند تن از دوستان مقتول قرار دارند 
که عامل اصلى این قتل نیــز از دوران کودکى به صادق 

دوستى نزدیکى داشته است.
پس از دستگیرى «دانیال»، بعضى شواهد نشان مى داد 
انگیزه این جنایت ناموســى بوده، این در حالى است که 

شواهد و سخنان خانواده مقتول نشان دهنده این است که 
انگیزه دیگرى پشت این قتل قرار دارد. آنها مى گویند به 
احتمال قوى انگیزه هاى شیطان پرستانه پشت این قتل 
قرار دارد و دانیال در صدد بوده پس از قتل صادق، دیگر 
دوستان خود را نیز به قتل برساند اما با فاش شدن راز این 

جنایت ناکام ماند.
نزدیک ترین دوست مقتول و قاتل نیز در گفته هاى خود 
به تتوى «چشم جهان بین» که نماد یکى از فرقه هاى 
شیطان پرستى است اشاره کرد و گفت این تتو روى دست 
دانیال قرار داشــت.با این حال راز این جنایت سر به مهر 
مانده اســت وهمچنان به  طور دقیق انگیزه عامالن این 

جنایت نیز مشخص نیست.

فرمانــده انتظامى شهرســتان خــاش از عملیات 
موفقیت آمیــز مأمــوران پلیس در شناســایى و 
دســتگیرى عامل آدم ربایى در کمتر از 15 ساعت 

خبر داد.
سرهنگ احمد ثمره حســینى گفت: در پى کسب 
خبرى مبنى بر وقوع یک فقــره آدم ربایى و ربوده 
شدن نوجوانى 18 ســاله تیمى مجرب از مأموران 
پلیس آگاهى این فرماندهى براى شناسایى متهم 
یا متهمان و آزادى گروگان تشکیل شد و بالفاصله 

کار خود را آغاز کردند.
وى افزود: با توجه به شــناخت کامــل مأموران از 
جغرافیاى محــل وقوع جرم و تحقیق و بررســى 
مشخص شد، علت و انگیزه این آدم ربایى اختالفات 

شخصى و مالى بوده است.
ثمره حســینى تصریح کــرد: مأموران بــا انجام 
اقدامات گســترده و با اشــراف اطالعاتى موفق 
شــدند هویت و مخفیگاه عامل ایــن آدم ربایى را 
شناســایى و در عملیاتى ضربتى و غافلگیرانه آدم 
ربا را که قصد فرار داشــت دســتگیر و گروگان را

 آزاد کنند.

دزد آبادانى که براى فرار از دست پلیس به عنوان نگهبان 
در یک دامدارى مشغول به کار شده بود وقتى پلیس را 
در یک قدمى خود دید سگ هاى دامدارى را به سمت 

مأموران فرستاد.
چندى قبل ســرهنگ سید محســن تقى زاده، رئیس 
پلیس آبادان با توجه به افزایش پرونده هاى گوشى قاپى 
و سرقت در سطح شهر دســتور داد تا تیمى از مأموران 
براى دســتگیرى عامل این سرقت ها وارد عمل شوند. 
بدین ترتیب تیمى از مأموران کالنترى 11 به محل هاى 
سرقت رفته و در بررســى فیلم دوربین هاى مداربسته 
موفق به شناســایى یکى از ســارقان حرفه اى به نام 

«فؤاد» معروف به «فؤاد ساطورى» شد.
همین ســرنخ کافى بود تا مأموران به سراغ وى بروند 
اما خانواده وى زمانى که مأموران را در برابر خود دیدند 
عنوان کردند که از زمانى که پلیس متوجه سرقت هاى 
فؤاد شده او پا به فرار گذاشــته و گوشى موبایلش هم 

خاموش است و کسى از او اطالعى ندارد.

ردیابى هاى پلیسى ادامه داشت و این در حالى بود که 
فؤاد به سرقت هایشان ادامه مى داد تا اینکه مأموران 

پى بردند که متهم در یــک گاودارى در 
نخلستان هاى ایستگاه 8 آبادان به 

صورت پنهانى زندگى مى کند.
در ایــن مرحلــه یکــى از 
مأموران ساعت 5 سحرگاه 
چهارشــنبه هفته گذشته 
بــا در دســت داشــتن 
حکم قضائى بــه تنهایى 

بــراى دســتگیرى فؤاد 
وارد گاودارى شــد که پسر 
جوان بــا اطــالع از حضور 

مأمور پلیــس در مخفیگاهش 
به ســگ هایش دســتور داد تا بــه مأمور 

جوان حملــه کنند که مأمور پلیس پــس از آرام کردن 
ســگ ها در اقدامى غافلگیرانه موفق به دســتگیرى 

متهم شد.
فؤاد پس از دســتگیرى در حالى که راهى جز 
اعتراف نداشــت به مأمــوران گفت: 
«چندى قبــل وقتى 
متوجــه شــدم که 
پلیــس بــه دلیــل 
سرقت هایم در تعقیبم 
اســت از خانه خارج 
شــدم و بــه عنوان 
نگهبــان در یــک 
دامدارى مشــغول به 
کار شــدم و شب ها نیز 
سوار بر موتور اقدام به کیف 
قاپى و گوشــى قاپى در شهر 

مى کردم.»
بنا به این گزارش، سارق ســابقه دار پس از اعتراف به 

سرقت هایش با دستور مقام قضائى روانه زندان شد.

آیا متهم ردیف اول پرونده 
«بنیتا» اعتراض مى کند؟

نجات جان دانش آموز 
توسط مربى بهداشت

معاون سیاسى اجتماعى فرماندارى ویژه دزفول 
جزئیات حادثه انفجار گلولــه بازمانده از جنگ در 

یک انبار ضایعاتى را تشریح کرد.
امیر عیسى زاده اظهار داشــت: حوالى بعد از ظهر 
چهارشنبه 19 مهرماه  یک گلوله جنگى بازمانده از 
دوران جنگ در یک انبار ضایعاتى در شهر دزفول 
که در کوى پیام نور و بعــد از ترمینال اهواز قرار 

دارد، به علت نامعلومى منفجرشد.
وى ادامه داد: این حادثه خوشــبختانه هیچگونه 
خســارات و تلفات جانى در پى نداشت و تنها به 
علت پرتــاب ضایعات آهنى یک دســتگاه پراید 

که در مجاورت محل حادثه پارك شده بود دچار 
خساراتى شد.

معاون سیاسى اجتماعى فرماندارى ویژه دزفول 
عنوان کرد: نوع گلوله منفجر شــده در این حادثه 
در دست بررسى قرار دارد. علت این انفجار ممکن 
است پرتاب این گلوله درون آتش یا مواردى از این 

دست توسط افراد بى اطالع باشد.
عیســى زاده با اشــاره به وقوع حوادث انفجارى 
مشابه این حادثه در سال هاى گذشته افزود: قبًال 
هم حوادثى از انفجار مهمات جنگى را در انبارهاى 

ضایعاتى دزفول داشته ایم.

انفجار گلوله بازمانده از جنگ در دزفول

مرد افیونى براى کشیدن مواد مخدر به سمت پارك 
در حال حرکت بود که در مسیر اقدام به سرقت گوشى 
موبایل دختــر جوانى کرد و در زمان کشــیدن مواد 

دستگیر شد.
ساعت 10 صبح دوشنبه 17 مهرماه امسال مأموران 
کالنترى 13 قدس آبادان در حال گشتزنى زیر پل امام 
رضا (ع) آبادان بودند که مرد جوانى در حال مصرف 
مواد مخدر شیشه بود مشاهده و پس از دستگیرى وى 

اقدام به بازرسى بدنى از مرد افیونى کردند.
مأمــوران در بازرســى بدنى از متهم یک گوشــى 
گرانقیمت به دست آوردند و وى ادعا کرد که گوشى 
متعلق به خودش است اما هنوز لحظاتى نگذشته بود 
که دختر جوانى با حضور در کالنترى 13 قدس ادعا 
کرد که به یکى از بانک هاى نزدیک پل امام رضا (ع) 
رفته بودم و گوشى موبایلم را داخل خودرو جا گذاشته 

بودم و پس از پایان کارم وقتى به سمت خودرویم رفتم 
متوجه باز بودن در ماشین شدم و دیدم که گوشى ام 
به سرقت  رفته است. در این مرحله مأموران گوشى 
موبایل مرد افیونى را در برابر دختر جوان قرار دادند و 
با توجه به رمز گوشى گرانقیمت که با اثر انگشت باز 
مى شد مشخص شد که گوشــى مردافیونى همان 
گوشى موبایل به ســرقت رفته از دختر جوان است. 
مرد افیونى که راهى جز اعتراف نداشت گفت: «براى 
کشیدن مواد مخدر به ســمت پارك در حال حرکت 
بودم که متوجه گوشــى موبایل داخل خودرو شدم و 
با توجه با باز بودن قفل درها اقدام به سرقت گوشى 
موبایل گرانقیمت کردم و سپس براى مصرف مواد 
مخدر به پارك رفتم.» بنا به این گزارش، مرد افیونى 
پس از اعتراف به سرقت براى بررسى هاى بیشتر در 

اختیار مقام قضائى قرار گرفته است.

دستگیرى سارق گوشى موبایل
 در حین مصرف مواد

یک ردپاى جدید در پرونده جوان به آتش کشیده شده مهابادى

جان باختن یک نفر در سقوط سمند به دره 

آزاد ى پسر 18 ساله
 پس از 15 ساعت سیاه 

رئیس اداره حقوقى راهور ناجا گفت: بخشــدار 
جوکار، راننده خودرو و کارمنــد روابط عمومى 
فرماندارى که در خودرو حضور داشــتند به اشد 

مجازات کیفرى محکوم شدند.
ســرهنگ محمد ترحمى در خصــوص آخرین 
وضعیت پرونده بخشــدار جوکار اظهار داشت: 
رأى بدوى توســط مرجع قضائى همدان صادر 

شده است.
رئیس اداره حقوقى راهور ناجا بابیان این مطلب 
که تا قطعى نشدن حکم نمى توان نسبت به انتشار 
حکم و همچنین اسامى افراد اقدام کرد،  تصریح 

کرد: با توجه به غیرقابل بازگشــت بودن جرائم 
در رأى بدوى براى متهمــان، محکومیت هاى 
کیفرى صادر شده و به طور خالصه مى توان گفت 
که متهمان این پرونده به اشد مجازات کیفرى 
محکوم شــده اند. وى افزود: بخشــدار جوکار، 
راننده خودرو و کارمند روابط عمومى فرماندارى 
که در خودرو حضور داشتند ازجمله متهمان این

 پرونده اند.
این مقام ارشد حقوقى پلیس اظهار داشت: این 
رأى از ابالغ تا 20 روز قابلیــت اعتراض دارد و 
به محض قطعى شدن و اعالم به پلیس، به اطالع 

شهروندان خواهیم رساند.
الزم به ذکر است که در تاریخ 4 اردیبهشت سال 
جارى، خودرویى که فرهاد جهانیان بخشــدار 
جوکار- از توابع شهرســتان مالیر- ســوار بر 
آن بود به دلیل ســرعت باال توسط مأمور پلیس 
راهور متوقف مى شود اما بخشدار جوکار پس از 
توقف با بى اعتنایى به پلیس، جاى راننده نشسته، 
شــروع به حرکت کرده و با مأمور راهور برخورد 

مى کند.
تمرد نسبت به مأمور پلیس حین انجام وظیفه،  
توهین بــه مأمور،  ایجاد ضــرب و جرح عمدى 

مأمور و تخریب اموال عمومــى از جمله موارد 
اتهامى به بخشــدار جوکار و همراهان وى بوده

است.
شایان ذکر اســت ســردار تقى مهرى، رئیس 
راهور ناجا در 24 تیر ســال جــارى در واکنش 
بــه این اقــدام  گفت: اقــدام بخشــدار جوکار 
در ایــن قضیــه توهین آمیــز، غیرقانونــى و 
مجرمانــه اســت؛ ایــراد ضــرب و جــرح به 
مأمــور وظیفه شــناس مــا کــه از جانبــازان 
شــیمیایى بوده اقدامى مجرمانــه و غیرقانونى

 است.

باید اضافه کرد که پلیس همواره اعالم کرده که 
پیگیر قضیه توهین و ضرب و شــتم مأمور خود 
بوده و پرونده را با شــدت تا اعــالم رأى نهایى 

پیگیرى خواهد کرد.
گفتنى است براســاس آخرین شنیده ها، پرونده 
قضائــى در دادگاه کیفــرى 2 اســتان همدان 
تشکیل شده و در نهایت شعبه 101 این دادگاه، 
بخشدار جوکار را به  اتهام تمرد به یکسال حبس 
و به اتهام توهین به شــش مــاه حبس محکوم 
کرده اســت که رأى اشــد قابل اجــرا خواهد 

بود.

«فؤاد ساطورى» 
چگونه سر از دامدارى درآورد

افراد ناشناس با وارد شدن به خانه روستایى در ساوه، پیرزن 70 ساله را به قتل رسانده و دخترش را مجروح کردند.
فرمانده انتظامى شهرستان ساوه اعالم کرد: ساعت 2 بامداد روز پنج شنبه، افرادى ناشناس احتماًال به قصد سرقت وارد منزلى در 
یکى از روستاهاى بخش نوبران ساوه شده و اهالى خانه که پیرزنى 70 ساله و دخترش بودند را مورد ضرب و شتم قرار مى دهند. 

سرهنگ پرویز اسدى گفت: پس از این اتفاق افراد ناشناس بالفاصله از محل متوارى مى شوند. 
به گفته سرهنگ اسدى به علت شدت جراحات، پیرزن 70 ساله جان خود را از دست مى دهد و دخترش که مجروح شده بود، به 

بیمارستان منتقل شد.
رئیس پلیس ساوه افزود: تحقیقات و اقدامات پلیس براى شناسایى و دستگیرى عامالن این قتل در حال پیگیرى است.

سارقان
پیرزن 70 ساله 
را کشتند 

فرمانده انتظامى شهرستان خنداب از دستگیرى شرور 
منطقه خنداب معروف به «لینچان» خبر داد. 

ســرگرد جودکى گفت: فرد شــرورى که به «وحید 
لینچان» در خنداب معروف شده بود و جامعه این شهر 
هم زیاده خواهى هاى او را پذیرفته و برخى از افراد هم 
گوش به فرمان او بودند، توســط مأموران انتظامى 

شهرستان خنداب دستگیر شد.
فرمانده انتظامى شهرستان خنداب اظهار داشت : این 
شرور که در زمان دستگیرى 80 گرم مواد مخدر گل، 
5 گرم هروئین و مقدارى شیشــه به همراه داشت با 
تشکیل پرونده تحویل مقامات قضائى شد. وى اضافه 
کرد: مأموران مبارزه با مواد مخدر انتظامى شهرستان 
خنداب همچنین مزرعه اى را کــه داراى 200 بوته 
شاهدانه بود را کشف کردند که با دستور مقام قضائى 

منهدم شد.

«لینچان» دستگیر شد
فرمانده انتظامى سیرجان با اشــاره به تعقیب خودروى 
سارقان پسته توسط مالک محصول در این شهرستان و 
واژگونى آن به دلیل سرعت باال، گفت: راننده خودرو نیز 

در این حادثه جان خود را از دست داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد افزود: سارقان پسته باغات 
سیرجان چهارشنبه شب هفته پیش، مسیر استان فارس 
را با خودروى سوارى پژو طى کردند تا به باغ هاى پسته 

حسن آباد واقع در بخش زیدآباد رسیدند.
وى ادامه داد: این افراد پس از ممانعت از ورودشان توسط 
کارگران باغ پسته، نیمه شــب وارد باغ مورد نظر شده و 
اقدام به برداشت بیش از 300 کیلوگرم از محصول این 

باغ مى کنند.
ســرهنگ ایران نژاد افزود: پلیس ســیرجان به محض 
اطالع از ســرقت، محورهاى خروجى این شهرستان را 

کنترل کرد.

وى بــا بیــان اینکه مالــک باغ پســته نیز اقــدام به 
تعقیــب خــودروى ســارقان در محــور بندرعباس 
مى کند، گفــت: ســارقان بعــد از اطــالع از تعقیب 
شدن، سه گونى پســته را از شیشــه خودرو به منظور 
ایجــاد مانــع در مســیر خــودرو مالک بــاغ بیرون

 مى اندازند.
ســرهنگ ایران نــژاد افزود: خــودروى ســارقان در 
حالى که از حوزه اســتحفاظى ســیرجان خارج مى شد 
با ورود به جاده خاکى به دلیل ســرعت بــاال واژگون

 مى شود.
فرمانــده انتظامــى ســیرجان تصریح کــرد: راننده 
خودروى ســارقان در این حادثه جان خود را از دســت 
داد و دو ســارق دیگر نیز کــه زن و شــوهر و از اهالى 
روســتاهاى اطراف اســتان فــارس بودند، دســتگیر 

شدند.

واژگونى خودروى سارقان پسته و مرگ راننده  

آخرین وضعیت پرونده شکایت پلیس از بخشدار جوکار

پسر 
جوان با اطالع از حضور 

مأمور پلیس در مخفیگاهش به 
سگ هایش دستور داد تا به
 مأمور جوان حمله کنند که 

مأمور پلیس پس از آرام کردن 
سگ ها در اقدامى غافلگیرانه 

موفق به دستگیرى
 متهم شد

م
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بازى اکشن 
تفنگى جنگ دوستان 

اندروید 

بازى اکشن 
تفنگى جنگ دوستان 

اندروید 

در گذشــته هاى دور، یکى از پرفروش تریــن مادربوردهاى ایســوس، با نام در گذشــته هاى دور، یکى از پرفروش تریــن مادربوردهاى ایســوس، با نام PrimePrime عرضه شــده بودند که ایســوس به منظور  عرضه شــده بودند که ایســوس به منظور 
یادآورى خاطرات گذشــته مدل هاى جدید در رده کاربرى روزمره، با پســوند همــان نام عرضه کرده اســت. در حال حاضر یادآورى خاطرات گذشــته مدل هاى جدید در رده کاربرى روزمره، با پســوند همــان نام عرضه کرده اســت. در حال حاضر 
ایســوس دو مدل مادربورد بــا چیپســت ایســوس دو مدل مادربورد بــا چیپســت ZZ370370 بــا نــام هــاى  بــا نــام هــاى AA--PrimePrime  ZZ370370  و   و PP--PrimePrime  ZZ370370 را معرفى  را معرفى 

کرده است.کرده است.
در مادربورد  در مادربورد  AA--PrimePrime  ZZ370370  به  نیازهاى کاربر به منظور عملکرد هوشــمند سیستم کولینگ، اورکالکینگ   به  نیازهاى کاربر به منظور عملکرد هوشــمند سیستم کولینگ، اورکالکینگ 
حرفه اى، سیســتم نورپردازى، راهکارهاى محافظتى، شــبکه و صدا و نظایر آن پرداخته شــده است. حرفه اى، سیســتم نورپردازى، راهکارهاى محافظتى، شــبکه و صدا و نظایر آن پرداخته شــده است. 
 ، ،33  ThunderboltThunderbolt  EXEX 3,13,1 نســل دو، رابــط  نســل دو، رابــط  USBUSB ایســوس از فناورى هاى ورودى خروجى نظیر ایســوس از فناورى هاى ورودى خروجى نظیر
ســازگارى با چاپ ســه بعدى و به کارگیرى قطعات با کیفیت در طراحى این مادربورد اســتفاده کردهســازگارى با چاپ ســه بعدى و به کارگیرى قطعات با کیفیت در طراحى این مادربورد اســتفاده کرده

 است. است.
ایسوس براى تولید این مادربوردها، شرایط سختگیرانه اى را براى  آزمون آنها در نظر مى گیرد. از آنجا که ایسوس براى تولید این مادربوردها، شرایط سختگیرانه اى را براى  آزمون آنها در نظر مى گیرد. از آنجا که 
گیمرهاى حرفه اى به مادربورد از نگاه یک سرمایه گذارى بلند مدت مى نگرند، ایسوس این بار با ترکیب گیمرهاى حرفه اى به مادربورد از نگاه یک سرمایه گذارى بلند مدت مى نگرند، ایسوس این بار با ترکیب 
ویژگى هاى گیمینگ سرى ویژگى هاى گیمینگ سرى TUFTUF، مادربوردهایى متناسب با گیمینگ ولى با دوام، طراحى و تولید کرده است. ، مادربوردهایى متناسب با گیمینگ ولى با دوام، طراحى و تولید کرده است. 
ProPro  --TUFTUF  ZZ370  و PlusPlus  Gaming--TUFTUF  ZZ370 در نوبت اول 

 ایسوس امکان شخصى ســازى را فقط با چند کلیک 

تشــخیص صدا، جهت هاى صدا را مجدداً طراحى کرده و در اختیار هدســت هاى حرفه اى گیمینگ قرار 

 ســال گذشــته، گــوگل هدســت 
Daydream View را معرفــى کرد کــه عنوان اولین 

هدست هاى واقعیت مجازى مخصوص موبایل را در اختیار خود داشتند. 
این محصول نه تنها به اندروید مجهز اســت، بلکه با انواع مختلفى از گوشى هاى 

سازگار با Daydream قابل استفاده است.
به تازگى شرکت گوگل اعالم کرد که نسخه جدید هدســت ویو در راه است و این بار قرار است 

در رنگ هاى متنوع عرضه شود: زغالى، خاکسترى و صورتى مرجانى. قیمت این محصول 99 دالر 
اعالم شده اســت که از مدل قبلى 20 دالر گران تر خواهد بود. یکى از دالیلى که مدل جدید گران تر 
عرضه خواهد شد این است که زاویه دید بیشترى دارد. همچنین جاى جدیدى براى قرارگیرى هدایتگر 

یا کنترل دارد و قطعه اى که روى سر قرار مى گیرد نیز با راحتى بیشتر جدا خواهد شد.
گوشى هایى که با این محصول سازگارى دارند عبارت اند از پیکسل 2 یا مدل هاى قبلى پیکسل، 

گلکسى اس 8 و اس 8 پالس، نوت 8، موتو زد و موتو زد 2.

گــوگل دوربینى معرفى کرده اســت که 
دوستان و آشنایان صاحبش را از دیگران تشخیص مى دهد و 

حدس مى زند که صاحبش از چه قابى خوشــش مى آید و همه تالش خود را 
مى کند تا بهترین قاب را بگیرد. به نظر مى رسد که به تدریج شاهد نمونه هاى عملى از نتایج 

سرمایه گذارى شرکت گوگل در حوزه هوش مصنوعى و یادگیرى ماشینى ، هستیم. شاید نتایج 
ایده هایى نظیر Clips هنوز عالى نباشند اما تصورى از آینده را در اختیار ما مى گذارند که ارزشمند است.

گوگل اخیراً دوربین هوشمند Clips را معرفى کرده است. دوربینى که سلیقه شما را مى آموزد و خودش تصمیم 
مى گیرد چه موقع، از چه کســى و چطور تصویربردارى کند. این دوربین که از نظر ظاهر و اندازه تا حدودى مشابه 

دوربین هاى شرکت GoPro است، نمایشگر و نمایاب ندارد و تنها یک دکمه شاتر دارد که البته کاربر مجبور نیست از آن 
استفاده کند. الگوریتمى که گوگل در این دوربین پیاده کرده آنقدر هوشمند است که به دوربین بگوید چه زمانى تصویربردارى 
کند و همچنین قادر است از فیلم گرفته شده، عکس هاى مناسب را  استخراج کند. این عملکرد تا اندازه اى یادآور قابلیت 
نرم افزار Photos گوگل و حتى دوربین Graava است. وقتى دوربین روشن مى شود، به دنبال افرادى که مى شناسید، حاالت 
چهره خاص نظیر لبخند و به طور کلى به دنبال ثبت قاب هایى از محیط اطراف مى  شود که شما و آشنایانتان در آن حضور دارید 
و به احتمال مایلید آنها را ثبت کنید. تنها کارى که شما به عنوان کاربر دوربین باید انجام دهید این است که دوربین را راهنمایى 
کنید چه چیزهایى برایتان مهم هستند؛ باقى کار به عهده Clips است و دوربین از طریق یادگیرى ماشینى وظایف خود 

توان محاسباتى زیادى را مى طلبد، اما گوگل را یاد مى گیرد. اگر چه شناسایى چهره و یادگیرى ماشینى 
و ذخیره ســازى ها درون شرایطى فراهم کرده اســت تا همه پردازش ها 

مشخص دوربین و به طور محلــى اتفاق افتد. هنوز 
نیســت این دوربین 249 دالرى چه 
زمانى به مشتریان عرضه خواهد 

شد.

ورى

کیدرکس؛کیدرکس؛ امن براى کودکانامن براى کودکان
بر هیچکس پوشیده نیست که استفاده از جویشگر بومىبر هیچکس پوشیده نیست که استفاده از جویشگر بومى در یک نگاه درازمدت، 
تأثیر زیادى در رونق فضاى کسبتأثیر زیادى در رونق فضاى کسب وکار  وکار ITIT داشته و فرصت هاى شغلى فراوانى 

ایجاد خواهد کردایجاد خواهد کرد

نصف جهان:  گوگل؛ 
جستجوگر امنى را براى 

کودکان به نــام «کیدرکس» 
اختصــاص داده که از شــیوه هاى 

جستجوى اخالقى و امن استفاده مى کند.
در شرایطى که اســتفاده از جویشگر بومى 

مزایاى متعددى دارد و ما نیز بــه دنبال افزایش 
استفاده از این جویشــگرها هستیم، شاید بتوان براى 

کودکان نیز جویشــگرى ایمن اختصاص داد؛ همانطور که 
گوگل استفاده از یک موتور جســتجوى خاص را براى کودکان 

توصیه مى کند.
 اگرچه جویشگرهاى بومى ایرانى هنوز فاصله زیادى با جویشگرهاى بین 

 المللى نظیر گوگل و سایر جویشگرهاى بومى دارند، بر هیچکس پوشیده نیست 
که استفاده از جویشــگر بومى در یک نگاه درازمدت، تأثیر زیادى در رونق فضاى 

کسب وکار IT داشته و فرصت هاى شغلى فراوانى ایجاد خواهد کرد.
گوگل براى جستجویى که به کودکان اختصاص دارد، موتور  جستجوى جداگانه اى 
به نام کیدرکس را اختصاص داده است. وبسایت www.KidRex.org  در واقع 
موتور جستجوى سرگرم کننده و امن سفارشى توسط گوگل براى کودکان است. 

محیط صفحه اصلى درست مثل نقاشى مداد رنگى یا مداد شمعى کودکانه است.
این موتور جستجو از شیوه هاى جستجوى اخالقى و امن استفاده مى کند و سعى در 
نمایش حتى المقدور تمام نتایج به شکلى فاقد مطالب نامناسب براى کودك مى کند. 
کیدرکس همچنین داراى یک پایگاه داده ویژه حاوى وبسایت هاى نامناسب و کلمات 
کلیدى هرزه است که به نمایش نتایج تمیز و عارى از آلودگى بیشتر کمک مى کند. 
کیدرکس به پدر و مادرها توصیه مى کند موتور جستجوى پیش فرض را روى تبلت ها 

و کامپیوترهاى کودکان خود از گوگل به کیدرکس تغییر دهند.
در توضیحات این موتور جستجو آمده است: «کیدرکس صفحات وب مرتبط با بچه ها 
را از طریق کل وب جستجو مى کند و از فناورى جستجوى امن گوگل استفاده مى کند. 
جستجوى امن گوگل سایت هایى را که حاوى محتواى جنسى باشند پیدا کرده و آنها را 
از نتایج جستجوى کودکان حذف مى کند. فیلتر گوگل از فناورى پیشرفته براى بررسى 
کلمات کلیدى، عبارات وURL ها استفاده مى کند. اگرچه هیچ فیلترى 100 درصد 

دقیق نیست اما این فناورى بیشتر مواد نامناسب را از بین مى برد.
عالوه بر فناورى جســتجوى امن گــوگل، کیدرکس پایگاه اطالعاتــى خود را از 
وبسایت هاى نامناسب و کلمات کلیدى دارد و محققان این موتور جستجو، به صورت 
روزانه کیدرکس را آزمایش مى کنند تا اطمینان حاصل کنند که کاربران و فرزندانشان 
بهترین تجربه وب را خواهند داشت. البته امکان دارد که سایت هاى نامناسب گاهى 
از طریق این موتور جستجو یافت شوند، اما کیدرکس از کاربران خواسته تا موارد 
اینچنینى را گزارش کنند.در حالى که کیدرکس یک راه کامًال مطمئن براى 
جلوگیرى کودکان از دسترسى به ســایت هاى بد و یا مخرب نیست، 
اما راهکار خوبى به نظر مى رســد و یک شــروع خوب است. در 
چنین شرایطى و در حالى که در ایران هم به دنبال استفاده 
از یک موتور جستجوى بومى هســتیم، شاید بتوان از 
ابتدا استفاده از یک موتوى جستجوى امن را براى 

کودکان در کشور نیز جایگزین کرد.

0اعالم شده اســت که از مدل قبلى 20 دالر گران تر خواهد بود. یکى از دالیلى که مدل جدید گران تر
عرضه خواهد شد این است که زاویه دید بیشترى دارد. همچنین جاى جدیدى براى قرارگیرى هدایتگر 

یا کنترل دارد و قطعه اى که روى سر قرار مى گیرد نیز با راحتى بیشتر جدا خواهد شد.
2گوشى هایى که با این محصول سازگارى دارند عبارت اند از پیکسل 2 یا مدل هاى قبلى پیکسل، 

.2 موتو زد 2، موتو زد و نوت8 8 پالس، 8 و اس8 8گلکسى اس8

رازمدت،رازمدت، 
ى فراوانىى فراوانى 

گل
 گو
الرى

معرفى هدست هاى Daydream جدید 99 د

سد
شنا

را مى 
 دوربین هوشمند گوگل، شما 

ربین
 کلى به دنبال ثبتقاب هایى از

نید. تنها کارى که شما به عنوان کاربر دوربین باید انجام دهید این
sهمهستند؛ باقى کار به عهده Clips است و دوربین از طریق یادگیرى ماشینى وظایفخود

ىىىىىىىىىىىنىنىىینى توان محاسباتى زیادى را مى طلبد، اما گوگل سایى چهره و یادگیرى ماش
و ذخیره ســازى ها درون ســت تا همه پردازش ها 

مشخصحلــى اتفاق افتد. هنوز 
9وربین 249 دالرى چه 
شتریان عرضه خواهد 

ول وب ولر وب ر gg ووو

 ایسوس امکان شخصى ســازى را فقط با چند کلیک ایسوس امکان شخصى ســازى را فقط با چند کلیک 

ًتشــخیص صدا، جهتهاىصدا را مجدداً طراحىکرده و در اختیار هدســت هاىحرفه اىگیمینگ قرارًتشــخیص صدا، جهتهاىصدا را مجدداً طراحىکرده و در اختیار هدســت هاىحرفه اىگیمینگ قرار

آور  هیجــان  و  محبــوب  بــازى   War Friends  
در ســبک بازى هاى اکشــن و تفنگى از اســتودیوى مطرح 
و نــام آشــناى CHILLINGO بــراى اندرویــد

 اســت که به صورت رایگان در گوگل پلى منتشــر شده است. 

در این بازى شــما با ایجاد تیمى اختصاصى به نبرد با کاربران 
آنالین سراســر جهان مى روید، نبرد شما تمامًا در محیط هایى
 ســه بعدى و دنیاى آزاد صورت مى پذیرد و انواع ســالح هاى 
مختلف نظیر تفنگ هاى مرگبار در اختیارتان قرار داده شده تا با 

کمک آنها دشمنان پیش رو را یکى پس از دیگرى از بین ببرید! با 
ســرعت باال و البتــه دید بــاز از ســنگرى به ســنگر دیگر 
حرکت کنید و دشــمنان پیش رو را با شلیک هاى پشت سر هم 
از پاى درآورید تا پیروز میدان شــوید! دشــمنان شما کاربران

 آنالین سراسر جهان هســتند که در مقابل شما با سالح هایى 
قدرتمند قرار گرفته اند و این قدرت و دقت باالى شما و یا حریفان 
است که باعث مى شود پیروز میدان مشخص شود! اگر از عالقه 
 War مندان به بازى هاى اکشن آنالین هســتید بدون شک

Friends نظرتان را جلب خواهد کرد.

     مادربوردهاى      مادربوردهاى PrimePrime و  و TUFTUF ایسوس  ایسوس 
                              مخصوص چیپست سرى                               مخصوص چیپست سرى ZZ370370 اینتل اینتل

 HP) لپ تــاپ اســپکتر ایکــس 360 اچ پى
Spectre X360) هــم اکنــون یکــى از 
پرطرفدارترین و بهتریــن لپ تاپ هاى تبدیل 
شونده موجود است. حال اچ پى نسخه اى جدید از 
این محصول را با یک طراحى جالب تر، بهینه تر 

و قدرتمندتر معرفى کرده است. 
اچ پى قرار اســت عرضه نســخه جدید لپ تاپ 
اســپکتر ایکس 360 را از پایان ماه جارى آغاز 
کند. نســخه جدید این لپ تاپ به نسل هشتم 
 8550U-Core i7 ســرى پردازنده هــاى
اینتــل مجهز مى شــود که در شــرایط عادى 
هسته هاى پردازشــگر آن فرکانس کارى 1,4 
گیگاهرتزى داشــته و در حالت توربو فرکانس 
کارى هسته هاى آن به 4 گیگاهرتز هم مى رسد. 
حافظه رم LPDDR3 این لپ تاپ مى تواند تا 

16 گیگابایت ارتقا یابد و حافظه داخلى آن هم 
آپشن 512 گیگابایتى SSD را ارائه مى کند.

مشــخصات فوق مربوط به نسخه برتر لپ تاپ 
اسپکتر ایکس 360 مى شود. اینتل اشاره داشته 
که نســخه اى ضعیف تر از این محصول هم با 
تجهیز به پردازنده Core i5 روانه بازار خواهد 
شــد که بهترین انتخاب براى افرادى است که 
به دنبال لپ تاپ تبدیل شــونده کم قدرت ترى 
هستند. صفحه نمایش اسپکتر ایکس 360 یک 
نمایشگر 13,3 اینچى لمســى و از نوع IPS با 
وضوح تصویر 3840 در 2160 پیکســل است 
که حاشیه هاى بســیار باریکى دارد و با شیشه 
گوریالگلــس از آن محافظت بــه عمل آورده 

مى شود.
شرکت اچ پى اشاره داشــته که نسخه مجهز به 

پردازنــده Core i5 لپ تاپ اســپکتر ایکس 
360 را به نمایشــگرى با وضــوح تصویر فول 
اچ دى مجهز خواهد کرد.  جالب است بدانید که 
نمایشگر لپ تاپ مذکور از قابلیت خاصى تحت 
عنوان Sure View بهره مى برد که با فعال 
کردن آن افرادى که در اطراف کاربر اصلى قرار 
داشته باشــند قادر به دیدن محتواى نمایشگر 

دستگاه نخواهند بود.
اما اینتل در لپ تاپ اســپکتر ایکــس 360 از 
 Intel UHD گرافیکــى  پردازنــده 
Graphics 620 استفاده کرده که به صورت 
آن بورد در دستگاه به کار رفته است. در اطراف 
 ،3,1 USB بدنه محصول هم از یک پــورت
دو پــورت تاندربولت/ USB C و یک شــیار 
کارتخــوان SD وجود دارد. اســپکتر ایکس 

360 به اسکنر 
انگشت کاربر مجهز 

اســت و از قابلیــت ویندوز 
هلــو (Windows Hello) هم 

پشتیبانى به عمل مى آورد.
اچ پى عالوه بر بهبودهاى ســخت افزارى در 
نسخه جدید لپ تاپ اسپکتر ایکس 360 تغییرات 
و بهبودهایى را هم در طراحى دســتگاه ایجاد 
کرده است. گذشته از نمایشــگر با حاشیه کم 
دستگاه، سیســتم انتقال گرما یا حرارت آن هم 
پیشرفته تر شــده و اچ پى با اعمال تغییراتى در 
این سیستم عملکردش را بهبود بخشیده است. 
متأ سفانه در حال حاضر اطالعاتى در مورد قیمت 
و زمان دقیق عرضه نسخه جدید لپ تاپ اسپکتر 

ایکس 360 منتشر نشده است.
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منبع: جام جم آنالین 

یژه نیروى انتظامى در تهران
مانور نیروهاى یگان و

سى و دومین دوره 
تور بین المللى 

دوچرخه سوارى 
در آذربایجان

20 مهرماه در تقویم به نام 
بزرگمرد شعر و ادب پارسى، 

خواجه شمس الدین محمد حافظ 
شیرازى رقم خورده و هر سال 
در این روز برنامه هاى مختلفى 
در آرامگاه وى و شهر شیراز 

برگزار مى شود.

برداشت سیب از باغات دژکرد فارس

نزدیک به 450 روستاى خراسان جنوبى با تانکر آبرسانى مى شود، هر چند آب براى مصرف غذایى آنان 
کافى نیست ولى با وجود این، روستاییان زندگى خود را مى گذرانند. روستاى منطقه گردشگرى زیباى 
چنشت با حدود 500 خانوار شنبه ها و چهارشنبه ها آبرسانى مى شود، با وجود این، مردم این روستا 

همچنان دچار کمبود شدید آب هستند. هر چند روستاهاى دیگر کم کم به دلیل خشکسالى و کمبود آب 
خالى از سکنه شده اند ولى مردم روستا براى بازگشت و ماندن در روستا منتظر جرعه اى آب هستند.

دکتر الریجانى، رئیس مجلس شوراى اسالمى 
با خانواده عماد اسماعیلى، کودك نجات یافته 

از حادثه تروریستى مجلس دیدار و
 گفتگو کرد.

جشن بادبادك ها به 
مناسبت روز جهانى 

کودك با حضور 
کودکان و اقشار 

مختلف مردم در بام 
همدان برگزار شد.

جمع آورى قلیان 

از قهوه خانه هاى 
قم
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پروژه هاى بسیارى در کاشان متوقف شده است
3
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باید به تبدیل زرین شـــهر
 به «شهر کارآفرین» 
جدى پرداخته شود

رئیس شوراى اسالمى شهرزرین شهر عنوان کرد:

که به «شهر ک2 رش کشه هر« کشهه ر«ش ه «شه کشه ر« کاه رش ه« کشبه ر« که هرش ببب
دىجدى پرد پرد رىج پد دىج پد رىج ىد رىج پد دج رى ىد رىج پد دج رد ىجد ج

بــا توجه بــه آغاز بــه کار 
شوراهاى اسالمى شهرها، 
این روزها همــه نگاه ها به 
سیاســت هاى انخاذ شده 
از ســوى شــوراى پنجم 
دوخته شده است. از این رو 
با ســعید نادى زاده، رئیس 
شوراى اسالمى زرین شهر 
گفتگویى انجام شــده که

 در صفحه 2 مى خوانیم.

3

در شهردارى دهاقان 
کارهاى مؤثر و 
اولویت دارانجام

 مى دهیم

2

همگان در پیمودن 
مسیر پیشرفت

 کاشان مسئولیت 
دارند

2

احیا نشدن بافت 
فرسوده حسن آباد

 به دلیل  
بافت تاریخى 

3

مهمترین موضوع 
در برف انبار، ایجاد 
درآمد پایدار براى 

شهردارى است 

2

در حقوق مردم 
با کسى معامله 

نمى کنیم

نگاه ویژه اى به گردشگرى در مجلسى خواهیم داشت

استفاده از خرد جمعى، موجب پیشرفت اصغرآباد مى شود 

استقبال از ایده هاى
 بهبود وضعیت گردشگرى چادگان

شهردار کاشان عنوان کرد

مشارکت همگانى

 در حفظ محیط زیست  وظیفه همه است
طبق اصل پنجاهم قانون اساسى، مشارکت همگانى در 
حفظ محیط زیست براى نسل آینده وظیفه همه ماست. 
کوتاه ترین و سهل الوصول ترین راه عملى کردن مشارکت 
ما در تمام جوامع، تولید کمتر زائدات مثل زباله و فاضالب 
مى باشد.امروزه تولید مقادیر زیاد زباله و فاضالب در شأن 
جامعه ما نیست. چرا وقتى به ســادگى مى توانیم از تولید 
آنها پیشــگیرى کنیم، باید براى مدیریت زباله به سختى 
تالش کنیم و متحمل هزینه زیادى بشویم؟پیشگیرى از 
تولید آالینده ها، ارزان ترین راه حفظ محیط زیست است 
وشامل همه فعالیت هایى است که منجر به کاهش خطر 
مواد زائد مى شود و اولین و مهمترین آنها کاهش مقدار و 
حجم و سمیت مواد زائد است که نتیجه اصلى آن تسهیل 

مدیریت زباله است.
***

با افزایش درآمد جوامع، رطوبت،مواد آلى زباله ها کاهش 
و تولید زباله افزایش مى یابد.ادامه روندفعلى تولیدزائدات 
تاسال 2025 آن را به میزان5-4 برابرمقدارفعلى مى رساند. 
درنتیجه اتخاذ روش ها و مدیریتى که کاهش تولید زباله و 
در نتیجه کاهش هزینه هاى مدیریت زباله را در پى داشته 
باشد ضرورى است.به یقین درآینده نه چندان دور، سالم 
ترین محیط ها و توانمندترین اقتصادها به کشورهایى که 
به جوامع بازیافت کننده تبدیل شده اند تعلق خواهد داشت 
.درادامه ابتدا روش هاى کاربردى و آســان کاهش تولید 
زباله و مسئله بازیافت، بخصوص جداسازى زباله هاى تر و 
خشک و در ادامه مزیت هاى زیست محیطى و اقتصادى 

این گونه فعالیتها مورد توجه و بررسى قرار مى گیرد.

براى حفظ منابع ،انجام اقداماتى در راستاى پیش گیرى از 
آلودگى و استفاده صحیح و بهینه از منابع محدود موجود 
بهترین کارى است که در تمام مجامع علمى و کشورهاى 
پیشرفته به عنوان ارزانترین روش مورد توجه قرار گرفته 
است و در بخش مدیریت پسماند به ترتیب اولین گام براى 
رسیدن به این هدف کاهش منابع تولید زباله، دومین گام 
کاهش تولید زباله ،سومین گام انجام جداسازى و بازیافت 
اجزاى قابل استفاده زباله ها، گام چهارم در صورت امکان 
تصفیه زباله هاى تولید شده و بعد از این مراحل در آخرین 
گام دفع نهایى باقى مانده زباله به روش هاى بهداشــتى 

متداول مى باشد.
در اصل پنجاهم قانون اساسى آمده است که : در جمهورى 
اســالمى،حفاظت از محیط زیســت که نســل امروز و 
نســل هاى آینده باید درآن حیات اجتماعى رو به رشدى 
داشته باشــند وظیفه عمومى تلقى مى شــود و هر گونه 
فعالیتهــاى اقتصادى و غیــر آن که بــا آلودگى محیط 
زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن همراه باشد،ممنوع

 است.
عالوه بر اصل 50قانون اساســى، قانون مدیریت پسماند 
هم در بسیارى موارد خواستار جداسازى زباله هاى تولیدى 
در مبداءتولید به کمک تولیدکنند گان شــده است. جلب 
مشــارکت مردمى براى اجراى برنامه هاى کاهش تولید 
زباله ضرورى اســت.جلب مشــارکت مردم باآگاه سازى 
آنها از فوایــد و اثرات مطلوب چنین برنامه هایى شــروع 
مى شود.اجراى تشویقات مناســب جهت اجراى برنامه 
هاوحذف الگوهاى غلط، شناخت دقیق عوامل موثربرتولید 
زباله درهرمنطقه براى ارائه طریق مناسب جهت کاهش 
تولیدزباله ضرورى است. امروز ایران مصرف کننده و وارد 
کننده عمده کاغذ است وفقط 9درصد ازکاغذهاى باطله، 
بازیافت مى شــود در حالى که در کشــورهاى پیشرفته 
حداقل 33درصد کاغذ مورد نیاز آنها از کاغذهاى بازیافتى 

تامین مى شود. 
***

کمینه سازى وکاهش تولید زباله یک استراتژى اقتصادى 
و مورد توجه جهانیان و کشورهاى پیشرفته جهان است. 
چرا وقتى به سادگى مى توانیم از تولید آنها پیشگیرى کنیم، 
باید براى مدیریت زباله بســختى تالش کنیم و متحمل 
هزینه زیادى بشویم؟ پیشــگیرى ازتولید آالینده ها که 
منجر به کاهش خطر مواد زائد مى شود ،ارزانترین راه حفظ 

محیط زیست است.

مزایاى زیست محیطى کاهش تولید 
و بازیافت زباله

اجراى روش هــاى کاهش تولید زبالــه نقش موثرى در 
حفاظت از محیط زیست دارد که در این بخش به موارد از 

آنها اشاره مى کنیم:
1- حفظ محیط زیســت به نحو شایسته براى آیندگان با 

کاهش آلودگى آب، خاك، هوا .
2- از منابع ملى مجدد به نحو بهینه استفاده خواهدشد.

3- درمصرف انرژى که براى تولید اقالم بازیافت شــده 
مصرف مى شود صرفه جویى خواهد شد.

4- فرهنگ بازیافت و اســتفاه مجدد در جامعه فراگیرمى 
شود.

5- جلوگیــرى از قطــع درختان و نابودى فضاى ســبز 
وجلوگیرى از خــروج ارز براى خرید مــواد اولیه و کاغذ 
وکاهش قیمت مجالت، کتاب ها، دفاتــر و کاغذها و در 
نتیجه موثر در افزایش کتابخوانى و ریشه کنى بى سوادى.
6-کاهش آلودگى ناشــى از جمــع آورى و حمل ونقل

 زباله ها در خیابان ها.
7-کاهش نیاز به زمین براى دفن زباله.

8- حفاظت از خاك با جلوگیرى از فرســایش و حفظ آب 
در خاك.

9-کاهش پیش روى کویرها.
13- از پرداخت هزینه هاى بیشتربراى مدیریت زباله در 
مراحل نگهدارى، جمع آورى و حمل و نقل و دفع کاسته 

مى شود.
14- کاهش دفن زباله ، منجر بــه کاهش ورود گازهاى 

گلخانه اى به هوا مى شود.

مزایاى اقتصادى کاهش تولید
 و بازیافت زباله

امروزه حداقل 20درصد از درآمد هاى شــهرداریها براى 
مدیریت پسماندها هزینه مى شود و 80درصد از این بودجه 
فقط صرف حمع آورى و حمل و نقل زباله ها مى شــود.

ســرانه تولید زباله در ایران بطور میانگین 800 گرم است 
اگر با اجراى روش هاى کاهش تولید زباله 300گرم از آن 
کاسته شود، رقمى که از محل بازیافت آنها به عنوان درآمد 
حاصل مى شود ومبالغى که در مدیریت پسماند در مراحل 
نگهدارى و جمع آورى و حمل ونقل صرفه جویى خواهد 
شــد، براى ایران رقمى قابل توجه و ساالنه در حدود200 
میلیارد تومــان خواهد بود، درحالیکــه بودجه تخصیص 
داده شده براى فرهنگ سازى و ترویج بازیافت و کاهش 
تولید زباله در سطح کشور فقط یک میلیارد و 600 میلیون 
تومان است.با توجه به توضیحات فوق مواردى از مزایاى 

اقتصادى کاهش تولید زباله را مرور مى کنیم:
1-صرفه جویى تقریبى 200 میلیارد تومانى ســاالنه در 

هزینه هاى جمع آورى و حمل و نقل ومدیریت زباله
2- جداسازى زباله هاى تر و ارسال آنها به کارخانه کمپوست، 
حجم و وزن نهایى زباله هاى که باید دفن بهداشتى شود را 

کاهش داده و هزینه هاى آن را پایین مى آورد.
3- تولید کود کمپوست بااشــتغال زایى ودرآمد حاصل از 

فروش کود کمپوست همراه خواهد بود. 
4- ایجاد اشــتغال با بازیافت بدو تولید حداقل 25 درصد 
از زباله هاى شــهرى، در مراحل جمــع آورى و انتقال به 
صنایع تبدیلى و در مرحله تولید و فروش اقالم وکاالهاى 

تولید شده.

5- کاهش مشکالت دفن بهداشتى زباله (مثل بو، شیرابه، 
پراکندگى،ریخت وپاش وآتش سوزى)

6-کاهش نیروى انســانى و تجهیزات الزم، متناسب با 
میزان کاهش زباله.

7- کاهش زمان صرف شــده براى جمع آورى وحمل و 
نقل ودفع مواد زائد 

8- افزایش بهره بردارى از زمین و حفظ آن براى آینده
در پایان اینگونه مى توان گفت همواره اســتفاده ناقص و 
نامناسب از منابع اولیه بدون توجه به میزان خطر و تهدیدى 
که به دلیل ایجاد آلودگى براى ســالمتى محیط زیست و 
مردم دارند، ســبب تولید زباله بیشترى مى شود و با توجه 
به ارزش و اهمیت اقتصادى و بهداشــتى زباله ها، اعمال 
مدیریت مواد زائد جامد با تاکیــد بر کاهش مقدار و حجم 
تولید زباله، از طریق اجراى برنامه هاى مخصوص کاهش 
تولید زباله ها و انجام بازیافت و استفاده بهینه از منابع انرژى 
ضرورى است. براى حفظ محیط زیست همواره بهترین 
کار در مدیریت مواد زائد به ترتیب در مرحله اول پیشگیرى 
ازتولید زباله،سپس تولِید کمتر زباله وبعد انجام بازیافت از 
زباله هاى تولید شده در محل تولید، به گونه اى که زباله 
تولِید شده کمتر جابجا و پخش شود و در نهایت سریعا و با 
حداقل جابجایى دفع بهداشتى باقى مانده زباله انجام گیرد. 
با انجام این فعالیت ها، هدف اصلى یعنى کاهش مقدار و 
حجم زباله هاى تولیدى محقق شــده ومنجر به کاهش 
هزینه هاى کالن مربوط به مدیریت زباله، بخصوص در 
بخش جمع آورى و دفع نهایى مواد زائد جامد مى شود.همه 
فعالیت هاى انسان اثرات محیطى دارند ولى نباید این اثرات 

خطرناك و غیر قابل قبول وغیر قابل کنترل باشند. 

4

معامله اقالم ضایعاتى، 
شغل این روزهاى

 نیک آبادى ها
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معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان گفت: 32 
نفر از شهرداران استان اصفهان همچون دوره قبل به کار 
خود ادامه مى دهند  و تاکنون 70 نفر از شهرداران معرفى و 9 

نفر از شهرداران هنوز معرفى نشده اند.
محمدعلى طرفه اظهارداشت: بعد از برگزارى انتخابات دوره 
پنجم شوراهاى اسالمى شهر و روستا و آغاز به کار آنها، شاهد 
معرفى شهرداران از سوى شوراها بودیم تا به امور شهرها 
رسیدگى شود.وى از حضور و فعالیت شهرداران در 107 شهر 
استان اصفهان خبر داد و افزود: در 103 شهر استان اصفهان 
که جمعیتى زیر 200 هزار نفر داشتند، احکام مربوطه توسط 
استاندار نوشته شده و چهار شهرى که جمعیتى بیش از 200 

هزار نفر داشتند، توسط وزیر مشخص شد.معاون هماهنگى 
امور عمرانى استاندارى اصفهان، اعتمادسازى  را از اهداف 
اساسى مدیریت شهرى دانست و بیان داشت: شهردارى ها 
براى خدمت به مردم تشــکیل شــده اند و خدمت رسانى 
به مردم و ارتباط با آنها ســبب اعتمادســازى مى شود و 
اعتمادسازى توسط شــهرداران و کارکنان شهردارى ها از 
اهداف اساسى مدیریت شهرى قلمداد مى شود.طرفه افزود: 
رعایت اصول شهرسازى، طرح هاى تفصیلى و جامع و ایجاد 
لبخند بر لب مردم از دیگر وظایف شهردارى هاست، با این 
حال در حقوق مردم با کسى معامله نمى کنیم چراکه در غیر 

این صورت در دنیا و آخرت جبران نمى شود.

رئیس شوراى اسالمى شــهر چادگان گفت: وضعیت 
گردشگرى چادگان مطلوب نیست، چرا فقط باید در یک 
مدت سه ماهه گردشگر داشته باشیم آن هم به گونه اى 
که گردشگرى که آمد، دیگر نمى آید و این هم به خاطر 
کاسبى اســت که از اجاره نامتعارف ویالها به راه افتاده 
است. مرتضى میالیى نژاد بیان داشت: یک کارگروه ویژه 
براى بهره مندى از دیدگاه هاى صاحب نظران تأسیس 
کرده ایم، ما نیز این دیدگاه ها را به شهردار و نماینده شهر 

در مجلس و دیگر مسئوالن منتقل مى کنیم.
رئیس شوراى شهر چادگان تصریح کرد: با یک گردشگر 
که صحبت مى کردیم تصور کرده بود شهر چادگان یک 

دهکده است و مجموعه زاینده رود شهر چادگان است، 
پتانسیل ویژه و خاصى در گردشــگرى چادگان داریم، 
هرکسى در بهبود وضعیت گردشــگرى شهر چادگان 

ایده داشته باشد از آن استقبال خواهیم کرد.
وى در بخش دیگرى ازسخنانش در ارتباط با موضوع 
فاضالب چادگان نیزگفت: فاضالب شهر را نیز پیگیرى 
کرده ایم و الزم است که همه در این موضوع به میدان 
بیایند؛ در بخش جاده هاى شهرستان هم واقعاً چقدر باید 
تصادف در این جاده رخ دهد تا مشکل آن مرتفع شود، 
مشکالت باید به مسئوالن اطالع داده شده و در تالش 

براى رفع آن باشند.

در حقوق مردم با کسى معامله 
نمى کنیم

استقبال از ایده هاى بهبود 
وضعیت گردشگرى چادگان 

بازدید شهردار شاهین شهر از 
کارخانه پسماند شهردارى ها

شـهردار شـاهین شـهر به همـراه برخـى از مدیران 
شـهردارى شـاهین شـهر از کارخانـه بازیافـت 
شـهردارى هـاى شـاهین شـهر، خمینـى شـهر و 
برخـوار بازدیـد کرد.عیسـى بهمنـى در ایـن بازدید 
گفت: موضوع بازیافت و تفکیک از مبدأ بسـیار مهم 
اسـت و در این راسـتا باید از همفکرى شهروندان در 
سیاسـت گذارى هـا و برنامه ها در شـرکت مدیریت 

پسماند شهردارى شاهین شهر استفاده کنیم. 
وى در جریـان ایـن بازدیـد تصریـح کـرد: کارخانه 
پسـماند شـهردارى ها مى تواند با تالش و ممارست 
کارشناسان و کارکنان،در منطقه به عنوان یک واحد 

نمونه معرفى گردد.
شـهردار شـاهین شـهر خاطر نشـان نمود: موضوع 
پسـماند یکى از موارد مهمى اسـت که باید به عنوان 
یک تهدید به آن نگاه کرد و تالش براى کاهش تولید 
پسماند همواره یکى از دغدغه هاى دلسوزان محیط 
زیسـت بوده، ، زیرا در صورت بهره بردارى صحیح از 

آن، سالمت جامعه را تضمین مى کند.

تجلیل از سبزپوشان عرصه 
امنیت در وزوان

اعضاى شوراى اسالمى شهر وزوان به همراه شهردار 
وتعدادى از پرسـنل این شـهردارى با حضوردرمحل 
کالنترى بخش میمه از سبزپوشـان عرصه امنیت و 

نظم عمومى تقدیر کردند.

کلنگزنى مسجد و حسینیه
 امام رضا (ع)درسده لنجان 

با حضور جمعى از مسئوالن ادارات و نهادها و همچنین 
خانواده شهدا ، ایثارگران و مردم کلنگ مسجدوحسینیه 

امام رضا (ع) در سده لنجان زده شد.
در این مراسم نبى ا... ادیبى، عضو شوراى اسالمى شهر 
سده لنجان گفت: شهردارى و شوراى اسالمى شهر سده 
لنجان در حد توان و به جد پیگیر اجراى این بناى مذهبى 
مى باشـد که ان شاا... محرم سـال آینده شهروندان زیر 
سـقف این مسـجد به عـزادارى و برگزارى مراسـمات 
مذهبى بپردازند .یاد آور مى شود، زمین مسجد و حسینیه 
امام رضا (ع) با زیر بناى دو هزار مترمربع نبش چهار راه 

توحید شهر سده لنجان واقع شده است.

کودکان گلپایگانى کتاب
 هدیه گرفتند

به مناســبت روز جهانى کودك از ســوى شهردارى 
گلپایگان بیش از500 جلد کتاب به کودکان گلپایگانى 
اهدا شد.همچنین 60 نفر از کودکان مرکز پیش دبستانى 
هفت ستاره در کانون پرورش فکرى کودك و نوجوان 
با پوشــیدن لباس عزا و ســربند، به یاد مظلومیت امام 

حسین(ع) نوحه خوانى کردند.

ثبت مشخصات 718 خودرو 
براى ساماندهى ناوگان شهرضا

مسئول واحد تاکسیرانى شهردارى شهرضا گفت: در طرح 
ساماندهى ناوگان عمومى حمل و نقل شهرى و تخصیص 
سوخت دیزل در شهرضا، مشخصات 718 خودرو ثبت شد.

مهدى جاورى از اجراى طرح ساماندهى ناوگان عمومى 
حمل و نقل شهرى و تخصیص سوخت دیزل به همت 
تاکسیرانى شهردارى شــهرضا خبر داد و افزود: دراین 
طرح، پس از مطالعه جزئیات ساماندهى، اطالع رسانى 
از طریق شبکه هاى مجازى و تبلیغات محیطى به مالکان 
خودروهاى دیزل درون شهرى با راهنمایى کارشناسان 
تاکسیرانى مالکان خودروهاى دیزل درون شهرى انجام 
شد.وى اظهارداشــت: مالکان خودروهاى دیزلى درون 
شــهرى در درگاه الکترونیک UTCMS.IR  ثبت نام و 

تشکیل پرونده آنها در تاکسیرانى شهرضا انجام شد.
مسئول تاکسیرانى شــهردارى شهرضا تصریح کرد: 
پس از تشکیل پرونده و بررسى مشخصات درج شده در 
سایت و تطبیق با مدارك خودرو و مالک ، ثبت نام خودرو 
را تأیید نموده و پروانه فعالیت براى آنها بر اساس فرم از 

پیش تعیین شده صادر شد.

روى خط

آزاده بیگى

رئیس شــوراي اســالمى شــهر گلشهر، 
بزرگترین دغدغه در مدیریت شــهري را 
وضعیت نابه سامان معیشت مردم دانست و 
گفت: شغل اصلی مردم گلشهر، کشاورزي و 
دامداري است؛ کشاورزي که به دلیل کمبود 
آب رو به تعطیلی است و شغل دامداري نیز 
که عمومًا به تولید شیر منتهی می شود و به 
علت خرید زیر قیمت این محصول، رغبتی 
به فعالیت ایجاد نمی کند و همه اینها باعث 
مهاجرت زیاد مردم گلشــهر به سایر نقاط 

استان شده است.
شــمس ا... فیاضــی افزود: رشــد منفی 

جمعیت، نگران کننده است و باید در زمینه 
اشتغالزایی، زیرساخت هاي مورد نیاز تأمین 

شود. 
وي مهمترین مشکل مردم گلشهر را کمبود 
امکانات رفاهی دانســت که باعث گالیه 
ساکنان شهر شده است و بیان داشت: نبود 
استخر، فرهنگستان و مراکز ورزشی، مردم 
شهر و به خصوص جوانان را در تنگنا قرار 

داده است.
***

رئیس شوراي شهر گلشهر همچنین با اشاره 
به وضعیت آب شرب منطقه اظهار داشت: 
آب شــرب مردم در وضعیت مناسبی قرار 

ندارد و می توان گفت 100 درصد آب چاه 
است و حتی از آب تصفیه شده گلپایگان هم 
بی بهره ایم و اگر خوشبینانه نگاه کنیم شاید 
در اواخر سال جاري لوله گذاري انجام شود.

فیاضی در ادامــه و در بخــش دیگرى از 
سخنانش گفت: در مورد صنعت گردشگري 
جاي کار بسیار است و باید سرمایه گذاران 
براي سرمایه گذاري در این صنعت به شهر 

گلشهر توجه شان را معطوف کنند. 
وي با اشــاره به حوزه عمران و شهرسازي 
تصریح کــرد: بزرگترین معضل شــهري، 
هزینه هنگفت براي آسفالت معابر شهري 

است.

نصف جهان رئیس شوراى اسالمى شهر 
حسن آباد گفت: حســن آباد نزدیک 22 
سال است به شهر تبدیل شده اما بافت 
قدیمى و فرسوده در مرکز شهر، خدمات 
درمانى را با مشکل مواجه کرده است و 
وجود بافت فرسوده یک معضل شهرى 
بزرگ اســت و همپوشــانى آن با بافت 
تاریخى و مذهبى، سبب ایجاد مشکالتى 

براى احیاى بافت فرسوده شده است. 
داود صادقى در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان 
اظهار داشت: مسائل مربوط به بافت فیزیکى 
نیاز به اعتبارات الزم دارد و ما به کمک هاى 

دولت و توجه جدى آنها نیازمندیم.

وى با اشــاره به ظرفیت گردشگرى و 
پتانســیل هاى موجود در شــهر حسن 
آباد علیا تأکید کرد: با توجه به داشــتن 
طبیعتى بکر، تپه هاى ماسه اى و معدن 
نمک مى تــوان اقدامــات الزم را براى 
توسعه صنعت گردشگرى ارتقا بخشید 
و با صنایع دستى همچون خورجین بافى، 
زیلوبافى و قالیبافى که متأســفانه مورد 
بى مهرى قــرار گرفته اســت، مى توان 

بازارهاى جهانى را متحول کرد. 
صادقى بــا بیان اینکه بافــت فرهنگى 
شهر مذهبى اســت، ادامه داد: در حوزه 
بهداشــت و درمان که اولین اولویت ما 

در مدیریت شهرى اســت، معضل نبود 
پرستار زن مطرح اســت که بارها براى 
رفع این مشکل درخواست داده ایم ولى 

هنوز محقق نشده است.
***

رئیس شوراى اســالمى شهر حسن آباد 
در ادامه و در بخش دیگرى از سخنانش 
گفت: با توجــه به آمار بــاالى حضور 
روحانى و طلبه، چــه از نظر کیفى و چه 
کمى در شــهر حســن آباد که رتبه اول 
در اســتان را داریم، باید از این پتانسیل
 ویــژه در ارتقاى فرهنگ شــهروندى 

بهره ببریم.  

با توجه به آغاز به کار شوراهاى اسالمى شهرها،این روزها 
همه نگاه ها به سیاست هاى انخاذ شده از سوى شوراى 
پنجم دوخته شــده است. از این رو با ســعید نادى زاده، 
رئیس شوراى اسالمى زرین شهر گفتگویى انجام شده  

که در ادامه آمده است.
مهمترین موضوعى کــه مدیریت 
شهرى آینده در زرین شهر باید به 

آن توجه کند، چیست؟
علم و فناورى، فرهنگ و هنر ، محیط زیست و اقتصاد از 
جمله مهمترین مسائلى است که باید در یک چهارچوب 
کارشناسى شده در حوزه مدیریت شهرى زرین شهر مورد 
توجه قرار گیرد.چراکه در سال هاى اخیر رشد سریع شهر 
نشــینى و افزایش روز افزون جمعیت، آن هم به دلیل 
مهاجر پذیر بودن شهرســتان لنجان و بخصوص مرکز 
آن زرین شهر، درهم آمیزى بیشترى در فضاى شهرى 
به وجود آورده است. این مسئله توجه و اهمیت مدیریت 
در مسائل شــهرى را دو چندان مى کند و در این میان 
نقش مدیریت شهرى براى پیشگیرى از سردرگمى هاى 
مختلف و اجراى برنامه ها و گام برداشتن در مسیر توسعه 
پایدار غیرقابل انکار اســت.باید توجه داشــت مدیریت 
شهرى نگاهى وسیع و چندجانبه نگر محسوب مى شود 
که مى تواند راه گشاى بسیارى از مسائل موجود در این 
عرصه باشد و شرایط تسهیل گرى را براى اجراى طرح و 

پروژه هاى شهرى به وجود آورد.
شوراى شــهر به عنوان یک نهاد تصمیم ساز با هدف 
ســازماندهى و برنامه ریزى، نظارت و باالبردن سطح 
کیفى و کمى در زمینه هاى اجتماعى، فرهنگى، سیاسى، 
اقتصادى شهرها و ارتقاى خدمات شهروندى پا به عرصه 
وجود نهاده اســت و این روند به صورت مطلوب وقتى

 مى تواند مؤثر واقع شــود که شــوراها عالوه بر اتکا بر 
قوانین موجود، در امر توســعه شهرى و مدیریت بهینه، 
توانمندى الزم براى رفع موانع و مشــکالت موجود در 
عرصه هاى مختلف را داشــته باشــند.باید به این مهم 
نیز توجه داشت امروزه شهرها به عنوان مرکز بازیگران 
اقتصادى و اجتماعى نیازمند برنامه ریزى دقیق و بهبود 

مدیریت شــهرى به منظور تثبیت و رشد شاخص هاى 
زندگى شهرنشینى هستند تا موضوعى در جریان فعالیت 
شهر رقم بخورد و رضایت مندى شهروندان را به همراه 
داشته باشد. از این رو شــهر کارآفرین موضوعى است 
که باید جدى بدان پرداخته شــود و الزمه این کار ایجاد 
فضاى رقابتى و توســعه فرهنگ کارآفرینى، شکستن 
انحصارها، پارك هاى کارآفرینى، تفکر مشترى محور، 
توسعه گردشگرى، جذب سرمایه و ایجاد ظرفیت هاى 
تازه اقتصادى در زرین شهر است که باید مورد توجه قرار 
گیرد. از سوى دیگر توسعه صنعت گردشگرى در زرین 

شهر، توسعه فعالیت هاى عمرانى و حمایت از کارآفرینى 
و کارآفرینان از جمله نکاتى اســت که باید شهردارى و 
شوراى اسالمى زرین شــهر در برنامه هاى خود به آنها 
توجه کند. البته بدون ســرمایه گذارى هیچ شهرى آباد 
نمى شود و باید براى تشویق سرمایه گذاران به این کار، 
فرآیند درخواست سرمایه گذارى را از طرف آنها فراهم 
کنیم، به گونه اى که جذب ســرمایه گذار تحقق یابد و 

پروژه ها به سرمایه بر تبدیل نشود. 
به نظر شــما مهم ترین مشــکل 

زرین شهر در چه حوزه اى است؟

پروژه معطل مانده چندین ساله همچون شهرك حمل 
و نقل، پارك ســوار و ... از مهمترین چالش هاى فعلى 
شهردارى زرین شهر است که در دوره پنجم شوراى شهر 
باید به آنها به صورت ویژه پرداخته شود.باید توجه داشت 
زرین شهر در سال هاى گذشــته به درآمدهاى ناپایدار 
وابسته بوده که این امر خود یک معضل بزرگ است. از 
این جهت باید به سمتى حرکت کرد که درآمدهاى پایدار 

براى شهر ایجاد شود.
بیشترین درآمد زرین شهر در سال هاى گذشته مربوط به 
عوارض آالیندگى و ساخت و ساز بوده که این مهم نیز به 

دلیل رکود به وجود آمده با مشکالت زیادى همراه شده 
است. همچنین در کنار کســب درآمدهاى پایدار باید به 

مسئله کاهش هزینه ها نیز توجه جدى شود.
مبلمان شهرى نوین یکى از خواســته هاى مهم مردم  
زرین شهر است که باید در این راستا نیز از متخصصان و 
هنرمندان بومى نهایت بهره را برد و از تجربه هاى موفق 
دنیا که مطابقت با فرهنگ ایرانى و اســالمى است نیز 
بى نصیب نماند. آلودگى هواى زرین شهر نیز یکى دیگر 
از اصلى ترین چالش ها است که مردم بیشتر از طرح هاى 
عمرانى و حوزه زیباسازى شــهرى در آن مطالبه دارند 
و امید است این مهم در شــوراى پنجم به صورت ویژه 

ساماندهى و راهبرى شود. 
از سوى دیگر شهردارى مى تواند در اجراى هر طرح نظر 
و مشارکت مردم را جلب کند و این مهم باید با جدیت تمام 
دنبال شود چراکه مدیریت شهرى داراى دو سطح فنى 
و تخصصى و فرهنگى است که هر دوى این بخش ها 
نیازمند گفتمانى قوى و کارآمد با استفاده از مؤلفه هاى 

مشارکت محور و تخصص گراست.
ترافیک شــهرى و همــراه کردن 
مردم در امور، یکــى از دغدغه هاى 
شهرهاى امروزى است. نگاه شما به 

این مسئله چگونه است؟
مدیریت حمــل و نقل و ترافیــک، مدیریت علمى مى 
خواهد و براى به روز شدن در این زمینه باید طرح هاى 
علمى را بررسى کنیم، ضمن اینکه یکى از اشکاالت ما 
این است که بخش خصوصى را کمتر وارد کار کرده ایم 
در حالیکه در کشور این کار در حال انجام شدن است. در 
بحث حمل و نقل در شهرســتان لنجان،« مترو» کارى 
اســت که مى تواند جواب دهد و این کار در شهرستان 
لنجان در حال پیگیرى اســت. از ســوى دیگر ارتقاى 
فرهنگ ترافیک، همراهى مردم در ساماندهى مدیریت 
پســماندها، بهبــود شــرایط آب و همچنیــن تقویت 
ظرفیت هاى حوزه گردشگرى و رسوم و سنن به معناى 
واقعى نیز باید به عنوان مســائل جدى و محرك هاى 

توسعه دنبال شود.

رئیس شوراى اسالمى شهرزرین شهر عنوان کرد:

باید به تبدیل زرین شهر به «شهر کارآفرین» جدى پرداخته شود
ایجاد درآمدپایدار و جذب سرمایه گذار، اولویت نخست زرین شهر است

مراســم معارفه «سعید ابریشــمى راد»، شهردار 
جدید کاشان با حضور استاندار اصفهان و جمعى از 

مسئوالن این شهرستان برگزار شد.
نماینده مردم آران و بیدگل و کاشــان در مجلس 
شوراى اسالمى در مراســم معارفه شهردار جدید 
کاشان گفت: شوراى دوره چهارم و شهردار پیشین 
گام هاى مهمى برداشتند که از آن جمله مى توان 
به فراگیرتر شدن خدمات شــهرى و راه اندازى 
فرودگاه با حمایت مســئوالن شهرستان و استان 

اشاره کرد.
جواد ساداتى نژاد با بیان اینکه تپه هاى هفت هزار 
ساله سیلک کاشان، حاکى از راه اندازى نخستین 
مدیریت شهرى جامعه بشرى در این شهر است، 
گفت: شهرداران کنونى این خطه از چنین میراثى 
برخوردارند و مردم انتظار دارند تا شهر به جایگاهى 

بلند و بالنده تر برسد.
وى افزود: مســائلى ماننــد ترافیــک، تکمیل

 پروژه هاى نیمه تمام و توجــه به حوزه فرهنگ 
از جمله مواردى اســت که پنجمین دوره شوراى 
اسالمى شهر کاشان و شهردار جدید این شهر باید 

آنها را پیگیرى کنند.
نماینده آران و بیدگل و کاشان در مجلس همچنین 
به راه اندازى کمیسیون معین ماده 5در این شهر 
از سوى استاندار اصفهان اشــاره کرد و خواستار 
تفویض اختیار براى ایجاد کارگروه امور زیربنایى 

معین در این شهرستان شد.
***

رئیس شوراى اسالمى شهر کاشــان نیز در این 
مراسم عنوان کرد: شوراى دوره چهارم و شهردارى 
خدمات شایسته اى را ارائه کردند که باید در دوره 
جدید تداوم یابد اما باتوجه به قرارگرفتن این خطه 
در مرحله گــذار به دوران نوین، شــرایط خاصى 
حاکم شده و شهر با مســائل گوناگونى دست به 

گریبان است.

على رســول زاده افزود: ترافیــک، آلودگى هاى 
جوى، صوتى و بصرى، حمــل و نقل عمومى و 
آسیب هاى اجتماعى از جمله معضل هایى است که 
باید با برنامه ریزى راهبردى و توجه به اقتضائات، 

مدیریت و متحول شود.
وى بیان داشت: انتظارهاى نابجا از نهاد شهردارى 
در زمینه توسعه نیز از سوى دیگر باید به واقعیت 
نزدیک شــود زیرا همگان در کنار نقش بى بدیل 
شهردارى و سازمان هاى وابسته، براى پیمودن 

راه پیشرفت کاشان مسئولیت دارند.
رئیس شوراى اسالمى شــهر کاشان تاکید کرد: 
شهردارى باهزینه مردم اداره مى شود و از اینرو باید 
با استفاده از دیدگاه هاى کارشناسى الگوى کالن 
پیشرفت، به کارگیرى ملزومات تحقق آن و از همه 
مهمتر هزینه کردن درست اعتبارات در دستور کار 

شهردارى قرارگیرد.

همگان در پیمودن مسیر پیشرفت کاشان مسئولیت دارند

احیا نشدن بافت فرسوده حسن آباد به دلیل بافت تاریخى بزرگترین معضل شهري گلشهر، هزینه هنگفت آسفالت معابر است
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رئیس سازمان حمل و نقل شهردارى گلپایگان گفت: در 
سال تحصیلى جدید بیش از100 خودرو براى حمل و نقل 
دانش آموزان در شهرگلپایگان ساماندهى شد و 90 درصد 

رانندگان سرویس هاى مدارس گلپایگان بانوان هستند.
محمداسماعیل ابراهیمى اظهار داشت: در کارگروه حمل 
و نقل دانش آموزى براى ســاماندهى ســرویس مدارس 

برنامه ریزى الزم انجام شده است.
وى افزود: براساس مصوبات این کارگروه، تقسیم بندى 
مدارس، بررســى صالحیت رانندگان سرویس مدارس، 
هماهنگى با پلیس راهور و آموزش و پرورش صورت گرفت.

رئیس سازمان حمل و نقل شهردارى گلپایگان گفت: در 

راســتاى جلوگیرى از حوادث رانندگى، به گونه اى برنامه 
ریزى شده که ســرویس مدارس باید بر اساس ظرفیت 

خودرو، دانش آموزان را حمل و نقل کنند.
وى تأکید کرد: صالحیت و سالمت روانى و روحى رانندگان 
مورد بررسى قرارگرفته است و خانواده ها هیچ گونه نگرانى و 

دغدغه اى نداشته باشند.
وى با بیان اینکــه شــهروندان از  آژانس هاى  فاقدمجوز 
براى سرویس مدارس استفاده نکنند، عنوان کرد: درحال 
حاضر 30دستگاه خودروى ون  و مینى بوس براى حمل و 
نقل دانش آموزان در منظقه الوند و مسکن مهر و عمران 

فعالیت دارند.

استاندار اصفهان گفت: بیش از 570 نفر در پنجمین دوره 
شوراهاى شهر اســتان حضور دارند و توانسته اند تاکنون 
107 شهردار را انتخاب کنند ولى در خصوص شش شهر نیز 
صالحیت شهرداران منتخب تایید نشده و با اصرار شوراى 
برخى شهرها بر انتخاب اول خود، موضوع به شوراى حل 

اختالف استان ارجاع شده است.
رسول زرگرپور اظهار داشت: قانون مسائلى همچون مدرك 
تحصیلى، تجربه و تخصص را براى شهرداران در نظر گرفته 
که فرد انتخاب شده توسط برخى شوراهاى شهر فاقد این 

حداقل ها بودند.
وى از ابالغ رسمى حکم 90 نفر از شهرداران منتخب استان 

همچون چهار شــهر اصفهان، نجف آباد، خمینى شهر و 
کاشان به عنوان نقاطى با جمعیت بیش از 200 هزار نفر خبر 
داد و افزود: مجموعه شهردارى ها و شوراهاى شهر باید به 
مواردى همچون اجراى کامل و دقیــق طرح هاى جامع 
و تفصیلى در کنار اصالح ســاختار شهردارى ها بر اساس 

مصوبه جدید وزارت کشور اهتمام ویژه اى داشته باشند.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: حدود 70درصد از درآمد 
شهردارى اصفهان از محل فروش تراکم تامین مى شود 
که این امر به هیچ وجه به صالح آینده شهرها نخواهد بود 
و در اداره شهرها مى بایســت به توسعه متوازن هم توجه 

بیشترى شود. 

عدم احراز صالحیت 
6 شهردار استان

بانوان؛90درصد رانندگان 
سرویس مدارس گلپایگان

در هر شهر یک جایگاه سوخت 
راه اندازى مى شود

نخستین جایگاه کوچک توزیع سوخت شهر هاى کم 
جمعیت کشور، در گلشن به بهره بردارى رسید.

مســئول اجراى این طرح گفت: این جایگاه توزیع 
سوخت با هزینه  شش میلیارد ریال راه اندازى شده 
و مجهز به مخزن 48هــزار لیترى  بــا چهار نازل، 
ســامانه بازیافت و جمع آورى بخار بنزین مطابق با 

استانداردهاى جهانى  است.
ســعید مهرعلیان با اشــاره به اینکه در حال حاضر 
27شــهر کوچک اســتان اصفهان جایــگاه بنزین 
ندارند، افزود: قرار اســت تا پایان ســال با همکارى 
شهردارى هاى استان، در هر شهر حداقل یک جایگاه 

توزیع سوخت راه اندازى شود.   

توزیع عادالنه امکانات در تمام 
نقاط شهرمبارکه

شهردار مبارکه گفت: خدمت بى منت به شهروندان 
و توزیع عادالنــه امکانات در تمامى نقاط شــهر، از 
سیاست هاى اصلى شــهردارى و شوراى اسالمى 

شهر مبارکه است.
سید محسن هاشمى افزود: این امر بستر ایجاد امنیت 
در مناطق مختلف شــهر را به همراه خواهد داشت و 
با تعامالت موجود با ســازمان هاى خدمات رسان و 

مجموعه مدیریت شهرى میسر مى شود.
وى با بیــان اینکه بــدون همــکارى و هماهنگى 
مجموعه نیــروى انتظامى و پلیس راهــور، اجراى 
بسیارى از پروژه هاى شهرى مبارکه امکان پذیر نیست 
خاطرنشان کرد: خدمات پلیس در شهر بسیار ارزنده 
است که اگر یک روز نباشد بسیارى از امور با اختالل 

مواجه خواهد شد.

«ناظم الرعایا» 
شهردار سده لنجان شد

حسین ناظم الرعایا توانست پنج راى موافق را براى 
تکیه بر صندلى مدیریت شهرى شهر سده لنجان به 

دست آورد.
براساس نظرخواهى که از اعضاى شوراى اسالمى 
شهر سده لنجان شده بود و با توجه به جمع بندى هاى 
انجام شده، مصاحبه هاى حضورى و بررسى سوابق 
و اعالم آمادگى افراد جهت فعالیت در سمت شهردار 
سده لنجان، از بین گزینه متعدد پیشنهادى، حسین 
ناظم الرعایا به عنوان گزینه هاى نهایى شهردار سده 

لنجان معرفى شد.
گفتنى است حسین ناظم الرعایا متولد 1342 در سده 
شهرستان لنجان است و پیش از این به عنوان شهردار 

چمگردان فعالیت مى کرد.

مسائل ترافیکى،یکى از 
اولویت هاى شهردارى کاشان

 شهردار کاشــان گفت: پرسشــگرى، حق شورا و 
پاسخگویى و اجراى مصوبات شوراى اسالمى شهر 
را وظیفه خود مى دانم و تالش مى کنم این وظیفه را 
به خوبى بشناسم و فرآیندى متناسب با این موقعیت 

براى اجراى تصمیمات شورا در نظر بگیرم.
سعید ابریشمى راد اظهارداشــت: از تمام توان خود 
براى بهبود شــرایط کمک مى گیرم و براى ارتقاى 
کیفیت زندگى مردم و پاســدارى از اموال و حقوقى 
که از گذشته به من رسیده از هیچ تالشى فروگذارى 

نمى کنم.
وى افزود: شــعار مدیریت من، «اقتــدار مبتنى بر 
احترام » اســت و برند احترام باید در نخســتین گام 
در برابر اعضاى شــوراى اسالمى شــهر به عنوان 
نهادى سیاســت گذار و ناظر بر عملکرد شهردارى 

تجلى یابد.
شهردار کاشان با اشــاره به افزایش ترافیک در شهر 
تاکید کرد: مسائل و معضالت ترافیکى به عنوان یکى 
از اولویت هاى برنامه کارى شهردارى است که باید با 

برنامه ریزى جدى برطرف شود.
ابریشــمى راد از ایجاد دفترى براى ارتباط منسجم 
با اعضاى شــورا در شــهردارى خبــر داد و گفت: 
نماینده شــهردار حضور مســتمر در جلسات شورا 

خواهد داشت.

روى خط

سعید ابریشمى راد، شهردار کاشــان با بیان اینکه امروز 
کاشان به یک تفکر نو براى ادامه سازندگى احتیاج دارد، 
گفت: توانمندى مدیران شهردارى کاشان بر من پوشیده 
نیست و این لشکر توانمندى که در مدیریت شهرى است، 

جاى نگرانى باقى نمى گذارد.
وى به میزان بدهى این شــهردارى اشاره کرد و گفت: 
510 میلیارد تومان  بدهى شــهردارى کاشــان است و 

بر اســاس منابع درآمدى که تا اکنون مى شناسیم، این 
عدد بسیار باالیى است ولى در مقایسه با منابع جدید که 
چیزى غیر از منابع موجود است و باید شناسایى شود، عدد 

بزرگى نیست.
ابریشمى راد خاطرنشان کرد: مدیریت شهرى مى بایست 
به دنبال شناسایى منابع جدید، تولید ثروت و نگاه متفاوت 

به منابع باشد.

***
شهردار کاشــان در بخش دیگرى از سخنانش با اشاره 
به اینکه بزرگ ترین و معتبرترین سرمایه یک سازمان 
منابع انســانى آن اســت؛ بیان داشــت: الزاما نیروى 
یک ســازمان منابع یک سازمان نیســت، مگر اینکه 
نیرویى مولد باشــد و منابع انســانى، باالترین سرمایه 

سازمانى است.

به گفته وى هر قســمتى از مشکالت کنونى شهردارى 
کاشان با دست مدیران و سرمایه هاى اصلى این سازمان 
بزرگ قابل حل شدن است و تمام برنامه هاى مدیریت 
شهرى باید با همراهى و همفکرى مدیران شهردارى به 
منصه ظهور برسد و الزمه این ارتباط و همیارى، شناخت 

بیشتر است.
***

شــهردار کاشــان همچنین تأکید کرد: به دلیل کمبود 
منابع، پروژه هاى بســیارى متوقف شده و شروع مجدد 

آنها هزینه در پى دارد.
وى ادامه داد: بدهى ها و پرونده هاى حقوقى نیز موجب 
خدشه دار شدن اعتبار این ســازمان و کم شدن اعتماد 
اجتماعى و عمومى مى شــود، در صورتى که بزرگترین 
دارایى شهردارى همین اعتماد اجتماعى است و «احترام»   
راهکار برگرداندن اعتبار و اعتماد شــهروندان اســت، 
احترامى که باید از خودمان آغاز شود و به مخاطب تسرى 

پیدا کند.
***

ابریشــمى راد خاطرنشــان کرد: خود کنترلى از دیگر 
الزمه هاى پیشبرد اهداف و رســیدن به اعتماد و اعتبار 
است و ســرعت و حجم کار نباید مانع این کنترل شود، 
همچنین ارزیابــى و کنترل مى بایســت موجب بهبود 
عملکرد شــود و در این جهــت اداره پایــش و ارزیابى 
عملکرد با همــکارى معاونت برنامه ریزى تأســیس 

خواهد شد.
شهردار کاشان افزود: این اداره باید به سرعت ایجاد شده 
و هدف از ایجاد این اداره، کنترلى است که به بهتر شدن 

عملکرد منجر بشود.
وى با بیان اینکه مدیریت از برنامه ریزى آغاز و به کنترل 
ختم مى شود، گفت: این یک چرخه است و کارآیى براى 
ساختار و بهره ورى در فعالیت ها دو موضوعى است که 

افزایش کارآیى را در بردارد.

شهردار کاشان عنوان کرد

پروژه هاى بسیارى در کاشان متوقف شده است

على اصغر قاسمیان، فرماندار دهاقان در مراسم تودیع و معارفه شهردار دهاقان 
گفت: رعایت آموزه هاى دینى و هنر معمارى اسالمى در شهرسازى بسیار مهم 

است و باید به آن توجه شود.
وى افزود: با توجه به اینکه شهرســتان دهاقان ظرفیت گردشگرى مناسبى 
دارد، امیدواریم که بیشــتر از قبل به این موضوع توجه شود و شاهد رونق در 

این زمینه باشیم.
وى اظهارداشت: رفتار مدیریت مناسب با مردم و پرسنل از ویژگى هاى بارزى 

بوده که سبب همکارى و پیشرفت کار در همه امور مى شود.
وى عنوان کرد: نگاه پیش بینانه نسبت به حوادث طبیعى و غیر طبیعى موجود 

در شهر از جمله عوامل مهمى بوده که باید نسبت به آن تمرکز کافى باشد.
***

در ادامه محمد لطفى، شهردار جدید دهاقان نیز اظهار داشت: سعى داریم در 
شهردارى کارهاى موثر و اولویت دارى را انجام دهیم تا رضایت مردم کسب 

شود.

 وى افزود: کار در شــهردارى چند وجــه دارد و براى مثال اگــر ما پارکى را 
مى سازیم، نگهدارى و بهره بردارى از آن را هم بر عهده داریم.

شهردار جدید دهاقان افزود: دهاقان کهن دیارى زیبا با طبیعتى بکر و دیدنى 
است و استعداد گردشگرى فراوانى دارد که باید توسعه داده شود.

وى بیان داشت: وجود گلخانه هاى سبزى و صیفى در دهاقان نشان از وجود 
ظرفیت هاى بالقوه در این شهر است که نیاز به حمایت و پشتیبانى دارند.

لطفى عنوان کرد: براى توســعه دهاقان به همراهى و همکارى همه اقشار 
نیازمند هستیم  و امیدواریم که ما را تنها نگذارند.

وى  در پایان خاطر نشــان کرد: مردم صاحب شــهر هســتند و همکارى 
آنان با شهردارى سبب خروجى خوب و مطلوب مى شود که به نفع خودشان 

است.
به گــزارش فــارس، در ایــن مراســم از على عطایى، شــهردار ســابق
 دهاقان تجلیل به عمل آمد و محمد لطفى به عنوان شــهردار جدید دهاقان 

معرفى شد.

نصف جهــان   رئیس شوراى اسالمى شهر مجلسى 
گفت: اولین موضوعى که در مدیریت شهرى شهر 
مجلسى مورد توجه است، اســتقرار ادارات کلیدى 
دولتى به خواســت مردم به منظــور ارائه خدمات 
بهتر است؛ چون عدم وجود ادارات در شهر مجلسى 
مشکالت بســیار زیادى براى مردم ایجاد کرده، به 
طورى که رفع این معضل یکى از خواسته هاى اصلى 

مردم این شهر شده است.
جلیل آبروى در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان 
اظهار داشت: مراجعه مردم براى کارهاى قضائى و 
امنیتى خودشان به شهرستان مبارکه، وقت و هزینه 
زیادى را از آنها مى گیرد و بــا توجه به اینکه محور 
مبارکه- مجلســى- بروجن به جاده مرگ معروف 
شده است و آمار تصادفات در آن باالست، امید داریم 
با توجه به مطالبات انجام شــده، به زودى و کمتر از 

شش ماه اداره آب در شهر مجلسى مستقر شود.
وى درخصوص حوزه عمران و شهرسازى نیز اذعان 
داشت: شهر مجلســى به علت عنوان گرفتن شهر 
جدید، در حوزه عمران مشکل خاصى ندارد و یکى از 
نقاط قوت آن، نبود هیچگونه بافت سنتى و فرسوده 
اســت و با وجود حضور همه قشرها و فرهنگ ها در 
این شهر که بیشــتر آنها هم از روستاها و شهرهاى 
اطراف اصفهان هســتند، مجلسى از نظر امنیتى در 

کل شهرستان، کمترین مورد تخلف و جرم را دارد.
آبروى افــزود: از مهمترین دغدغه هــاى ما بحث 
روشــنایى خیابان ها و معابر، بحث آب شــرب که 
کیفیت مطلوبى ندارد و بحث بهداشت و درمان است 
و این مشــکالت باید با پیگیــرى و همکارى هاى 
مشترك نماینده مردم شهرستان مبارکه، فرماندارى 
شهرستان و شــرکت عمران شهر جدید مجلسى و 
سایر مسئولین شهر و شهرســتان به مراجع ذیربط 

منعکس شود.
رئیس شوراى اسالمى شهر مجلســى در پایان با 
اشاره به صنعت گردشگرى و توســعه آن با وجود 
اقشــار متعدد و فرهنگ هاى متنوع، اظهار داشت: 
با وجود این فرصت و با برنامه ریزى هاى درســت 
و اصولى مانند برگزارى نمایشــگاه صنایع دستى و 
غذاهاى سنتى، نگاه ویژه اى به صنعت گردشگرى 

خواهیم داشت.

رئیس شوراى اسالمى شهر کرکوند با اشاره به مهمترین اولویت  هایى که در مدیریت شهرى کرکوند پیش بینى شده 
است، گفت: مهمترین موضوع، پیش بینى تدوین سند چشم انداز توسعه شهر است که کلیه فعالیت هاى عمرانى، 
فرهنگى و رفاهى در قالب این سند، اجرایى و عملیاتى خواهند شد و در این راستا باید در جهت ایجاد منابع درآمدى 
پایدار با مشارکت بخش خصوصى و سرمایه گذارى حرکت کرد؛ تا بتوان با تأمین منابع درآمدى، در تحقق اهداف 

سند چشم انداز گام برداشت.
بهروز اسماعیلى با اشاره به استقرار صنایع بزرگ در حریم و همسایگى این شهر، اظهار داشت: استقرار صنایع در 
همسایگى شهر موجب آلودگى هاى زیست محیطى اعم از هوا، خاك و آب و حتى انتشار بوهاى نامطبوع ناشى از 

فعالیت هاى شیمیایى در شهرستان هاى همجوار شده است.
وى در ادامه بیان داشت: عبور کنارگذر غرب اصفهان از شهر کرکوند نیز باعث خطرات جانى و زیان هاى زیادى به 

بخش کشاورزى و ترافیکى شهر شده است.
اسماعیلى در مورد مشکالت دیگر کرکوند عنوان کرد: تاکنون در این شهر اورژانس  راه اندازى نشده است و به رغم 
پیشرفت 90 درصدى پروژه شبکه دفع فاضالب هاى شهرى، طى دوسال گذشته تاکنون نسبت به فروش انشعابات 

و اتصال به شبکه اصلى اقدامى صورت نگرفته است.
وى همچنین با بیان مشکالت حوزه عمران و شهرسازى کرکوند گفت: معموًال شهرهاى کوچک از لحاظ ساخت 
و ساز ضعیف هستند و منابع درآمدى کم شهردارى نیز کفاف رسیدگى به این امور را نمى دهد و این مسئله موجب 
رکود فعالیت هاى عمرانى در شهر شده است که شــهردارى تصمیم دارد در اولین اقدام خود به تکمیل پروژه هاى 
نیمه تمام بپردازد و اگر بودجه درآمد سال بعد وصول شود، برنامه هاى عمرانى جدیدى را در دستور کار خواهیم داشت 
و همچنین در راستاى فراهم کردن فرصت هاى سرمایه گذارى و ایجاد کسب و کار با مشارکت بخش خصوصى 

اقدام خواهیم کرد.

نصف جهان رئیس شوراي اسالمى شهر بافران، افزایش 
جمعیت و تالش براي پایداري جمعیت رو به رشد این 
شــهر را، مهمترین موضوع در مدیریت شهري بافران 
عنوان کرد و گفت: افزایش جمعیت موضوعی است که 
باید در مدیریت شــهري به آن توجه خاصی شود و این 
مسئله فقط با ایجاد شغل و براساس توانایی و پتانسیل 

شهر امکانپذیر خواهد بود.
سمیه بافرانی همچنین با اشــاره به بحث بوم گردي و 
جذب توریست اظهار داشت: با توجه به بناهاي تاریخی 

و میراث هاي ماندگار شــهر بافــران به خصوص قلعه 
رستم، مسجد و حمام علی آباد، قدمگاه امام رضا (ع) و... 
نیاز به حمایت و پشتیبانی مؤسسه هاي خصوصی در امر 
گردشگري و بوم گردي و تشویق مردم شهر بافران به 

این امر هستیم.
وي افزود: خوشــبختانه با دید مثبتی که نماینده مردم 
نایین وخور وبیابانک در مجلس شوراى اسالمى در زمینه 
احیاي بافت قدیمی و باارزش شهرســتان هاي نایین و 
خور و بیابانک و شهرهاي این مجموعه به خصوص شهر 

بافران دارد، مطمئن هستم این امر محقق خواهد شد.
رئیس شوراي اسالمى شهر بافران بیان داشت: مهمترین 
مشکالت در شهر بافران بیکاري و نبود بودجه کافی به 
منظور برنامه ریزي شهري است که امید داریم با تالش 
در برنامه ریزي دقیق و درست به سبب رشد اقتصادي 
و جذب بودجه و شناســایی نقاط قوت و ضعف بافران و 
تقویت نقاط قوت در اداره مدیریت شهري و ایجاد کارگاه 
هاي کوچک زودبــازده، معضل بیــکاري و مهاجرت 

برطرف شود.

نصف جهــان  رئیس شوراى اسالمى شــهر برف انبار 
گفت: بزرگ ترین مسائل و موضوعاتى که باید در این 
دوره از شوراى شهر به آن پرداخته شود را مى توان در 

سه دسته اصلى خالصه کرد.
بهنــام رضایــى در مــورد اولیــن اولویــت بیان 
داشــت: اولین و مهمتریــن موضوع، ایجــاد درآمد 
پایدار براى شــهردارى اســت که در صورت تحقق 
یافتن ایــن مهم مى توان گفت بزرگ ترین مشــکل 

شــهردارى مرتفع شــده اســت که البته در راستاى 
تحقق این هدف، جلســاتى با مســئوالن شهردارى
 داشــته ایم کــه در صــورت نهایى شــدن و اتخاذ
 تصمیم اجرایى، بــه اطالع افــکار عمومى خواهد

 رسید.
وى در ادامه افزود: دومین مسئله در مدیریت شهرى 
که در حوزه اجتماعى قرار مى گیرد، رفع موانع ازدواج 
و در رأس آن به وجود آوردن اشــتغال پایدار است و 

به نظر من رفــع موانع فرهنگى نیــز مى تواند نقش 
عمده اى در آسان شــدن ازدواج داشته باشدرضایى 
خاطرنشــان کرد: ســومین موضوع یــا اولویت که 
مى توان آن را یک موضوع زیربنایى دانست، استقرار 
ادارات و ارگان هاى خدمات رســان به صورت ثابت 
در شهر اســت که قرار اســت در این زمینه جلساتى 
با فرماندار و مدیران ادارات و شــرکت هاى مربوطه 

داشته باشیم.

رئیس شوراى شهر کرکوند خبر داد؛

ضرورت تالش ویژه براي پایداري جمعیت رو به رشد بافران  رکود فعالیت هاى عمرانى در کرکوند

مهمترین موضوع در برف انبار، ایجاد درآمد پایدار براى شهردارى است 

آزاده بیگى 

رئیس شوراى اسالمى شهر مجلسى:

نگاه ویژه اى به گردشگرى 
در مجلسى خواهیم داشت 

در مراسم تودیع و معارفه شهردار دهاقان، شهردار جدید این شهر مطرح کرد:

در شهردارى دهاقان کارهاى مؤثر و اولویت دارانجام مى دهیم 
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زبان مؤمن در پس قلب او و قلب منافق از پس زبان اوست. زیرا 
مؤمن هرگاه بخواهد سخنى گوید، نخست مى اندیشد، اگر نیک 
بود اظهار مى دارد و چنانچه ناپسند، پنهانش مى کند، در حالى که 
منافق آنچه بر زبانش آمد مى گوید و نمى داند چه به سود او و چه 

حرفى بر ضرر اوست.
موال على (ع)

 جهت تامین آب فضاى سـبز بلوار بین الحرمین و 14 معصوم(ع) شهر هرند مخزن 
نگهدارى آب در دست نصب است.

به گـزارش روابط عمومى شـهردارى هرند،عملیـات نصب مخزن 10 هـزار لیترى 
براى تامین آب مورد نیاز فضاى سـبز بلوار بیـن الحرمین و 14 معصـوم(ع) در حال 

آماده سازى است.
این منطقه به دلیل فشار پایین آب مخصوص آبیارى با مشکالتى مواجه بود که با بهره 

بردارى از این مخزن حل خواهد شد.
این مخزن زیر زمینى بوده و با پمپ آب را پخش خواهد کرد.

با حضور سرپرست و جمعى از مدیران شهردارى فوالدشهر، پایگاه مبارزه با سرقت 
اداره آگاهى شهرستان لنجان در فوالدشهر افتتاح شد.

ایزدى، سرپرست شهردارى فوالدشهر در آیین افتتاح این پایگاه گفت: نیروى انتظامى 
نیاز یک جامعه آرمانى است و همه اندیشــمندان اجتماعى بر ضرورت وجود چنین 

نیرویى در تمام جوامع تأکید دارند.

مراسم معارفه بیست و چهارمین شهردار اردســتان با حضور معاون هماهنگى و امور 
عمرانى استاندارى اصفهان، فرماندار، اعضاى شوراى شهر و مسوالن محلى و بدون 
حضور موسوى، شهردار ســابق اردستان برگزار شــد. در پایان این مراسم محسن 

حیدرى با حکم استاندار اصفهان به عنوان شهردار جدید اردستان معرفى شد.

به منظــور آمــوزش حقــوق و فرهنگ شــهروندى بــه کــودکان و نوجوانان، 
ویــژه برنامه هایى توســط شــهردارى گلپایــگان طراحــى و به مرحلــه اجرا

 درآمد.
در این زمینه، جشنواره اى در مدرسه جالل آل احمد با اجراى برنامه هاى قصه گویى 
و روایت خوانى حضرت رقیه(س)، دکلمه خوانى و شعر خوانى توسط دانش آموزان و 
آموزش بازیافت و تفکیک زباله از مبدأ توسط کارشناس شرکت بازیافت گلپایگان به 

همراه توزیع 110 جلد کتاب بازیافت براى کودکان برگزار شد.
 این مراســم در کانون پرورش فکرى کــودکان و نوجوانان ادامــه یافت و ضمن 
معرفى و رونمایى مجموعه 5 جلدى کتاب شــهردار کوچولو (شــامل شــهر تمیز 
و زیبا، فضاى ســبز و خرم، مراقبت ماشــین باشیم، آپارتمان نشــینى ، وقت خطر

 خبر دهیم ) ، آموزش هاى شــهروندى ویژه کودکان و نوجوانان به زبان ســاده و 
مختصر ارائه شد.

جمالى، شهردار گلپایگان در حاشیه مراسم،«شهر دوستدار کودك» را مدل موفق 
توســعه یافتگى شــهرى عنوان کرد و افزود: شــهردارى گلپایگان با اجراى ویژه 
برنامه هاى روز جهانى کودك و جشنواره "دستهاى مهربان" و برنامه هاى مشابه، 

همواره در جهت تحقق اهداف توسعه شهرى قدم برداشته است.

نصب مخزن براى تامین آب فضاى سبز
 در هرند

افتتاح پایگاه مبارزه با سرقت
 در فوالدشهر 

بیست وچهارمین شهردار اردستان
 انتخاب شد

"شهر دوستدار کودك" از شاخص هاى 

توسعه پایدار شهرى است 

تیم کونگ فوى نونهاالن شـهردارى منظریه مقام سوم شهرستان شهرضا راکسب 
کرد.به گـزارش روابـط عمومى شـهردارى منظریه،رقابـت هاى کونگ فـوى آزاد 

قهرمانى شهرستان شهرضا درسالن عفاف این شهرستان برگزارشد.
دراین رقابت ها، ورزشـکاران نونهال تیم شهردارى منظریه توانسـتند باپیروزى بر 
حریفان خود باکسـب یک مدال طالى محمد رضا اکبرى وچهـار مدال  برنز محمد 
صادقى، محمد سجاد ایزدى، على صادقى و على على اکبرى مقام سوم این دوره از 

مسابقات را از آن خود کند

فریدونشهر

کسب مقام سوم توسط تیم کونگ فوى 
شهردارى منظریه

کمبود سرانه ورزشى و فضاى سبز 
در فریدونشهر

نصف جهان    رئیس شــوراى اسالمى شهرفریدونشــهر گفت: مهمترین موضوع 
مدیریت شهرى، توسعه پایدار شهرى است که الزمه آن مدیریت یکپارچه به معنى 
هماهنگى کامل بین ادارات و ارگان ها به منظور جلوگیرى از موازى کارى و اتالف 

منابع و زمان براى خدمات رسانى سریع و بهتر به شهروندان است.
احمدرضا اصالنى در گفتگــوى اختصاصى با نصف جهان با اشــاره به مهمترین 
مشکالت در فریدونشهر عنوان کرد: در شهر فریدونشهر بیکارى جوانان، نبود رونق 
اقتصادى در سطح شهر به خصوص براى کسبه و بازاریان، نبود منابع درآمد پایدار 
براى شهردارى، فاضالب شهرى، کمبود سرانه ورزشى و فضاى سبز و مهمتر از آن 

کمبود آب براى فضاى سبز موجود ب از مهمترین مشکالت به شمار مى رود.
وى اظهار داشت: در این مدت کوتاه از شروع دوره پنجم شوراى اسالمى، زمین هایى 
که تغییر کاربرى داده اند و همچنین عوض و معوض هاى صورت گرفته بین شهردارى 
و شهروندان و استشهادهاى محلى، بیشــترین مراجعات درخصوص پرونده هاى 

بالتکلیف بوده است.

على پیراینده، شهردار نطنز گفت: باغ شهر تاریخى نطنز، شــهرى با قدمت تاریخى و طبیعى در طول سال گردشگران 
بسیارى را به خود جلب مى کند، اما متأسفانه عدم تعیین مرکز تخلیه نخاله ساختمانى، چهره شهر را مخدوش کرده و شهر 

از وجود نخاله هاى ساختمانى رنج مى برد.
وى افزود: متاسفانه به علت عدم تعیین محلى جهت تخلیه نخاله ها و ضایعات ساختمانى،شهروندان ورودى ها، حاشیه 
رودخانه ها، زمین ها و کوه هاى اطراف شهر و حتى برخى پیاده روها را براى تخلیه نخاله ها انتخاب و مشکالت زیست 

محیطى و بهداشتى فراوانى را براى عموم ایجاد نموده اند.
پیراینده تصریح کرد: شهردارى نطنز پیرو جلسات متعدد در کمیته پسماند در خصوص جانمایى محل تخلیه نخاله هاى 

ساختمانى سه محل جهت تخلیه نخاله ها به اداره حفاظت محیط زیست پیشنهاد کرده است.
وى ادامه داد: پس از تعیین مرکز نخاله هاى ساختمانى در خارج از شهر، چاله هایى عمیق ایجاد مى شود و با اجرایى شدن 

این عملیات، از پخش ضایعات در اطراف شهر و چهره نازیباى ورودى ها جلوگیرى مى شود.
شهردار نطنز با اشاره به اینکه شهردارى تاکنون به صورت متوالى ورودى هاى شهر را از نخاله ها پاکسازى کرده است، 
بیان داشت: عدم تعیین مرکز تخلیه نخاله ها و پسماندهاى ســاختمانى موجب شده شهروندان همچنان پسماندهاى 

ساختمانى را در ورودى هاى شهر ریخته و بر آلودگى هاى زیست محیطى و بهداشتى بیفزایند.

نصف جهان  رئیس شــوراى اســالمى شهر 
کهریزســنگ گفــت: در مدیریت شــهرى 
کهریزســنگ، موضوعات مهمى وجود دارند 
که برحســب اولویــت باید مــورد توجه قرار 
گیرند. اســماعیل امینى افزود:یکــى از آنها 
اتمام پروژه هاى نیمه تمــام در حوزه عمران و 

شهرسازى است.
وى در گفتگــوى اختصاصى با نصف جهان با 
اشاره به معضل شــدید کمبود آب و تأثیر آن 
بر بیکارى بیان داشت: شــهر ما نیز با معضل 
کمبود آب مواجه است و حتى با گرفتن بخشى 
از سهمیه آب زاینده رود که بسیار ناچیز است، 
80 درصد زمین هاى ما با مشکل بى آبى روبه رو 
اســت و با کاهش ذخایر آبى ســفره هاى آب 
زیرزمینى، در آینــده اى نزدیک به بیابانى بایر 

تبدیل مى شوند و مهم اینکه شغل اصلى مردم 
کهریزسنگ کشاورزى است.

وى افــزود: کهریزســنگ هیچگونــه کارخانــه 
یــا کارگاه بــراى اشــتغالزایى نیــروى کار جوان 
و درآمدزایــى نــدارد و حتــى در ســال هاى 
اخیــر بــا تعطیلــى کارخانــه کاشــى اصفهان و 
کاشى نیلو، جمعیت زیادى از کارگران آن بیکار شدند.

***
امینى در مورد نبود امکانات و خدمات فرهنگى 
نیز گفت: عدم وجود کتابخانه یکى از مشکالت 
مهم شهرى براى جوانان ماست به طورى که 
آنها به اجبار براى استفاده خدمات کتابخانه اى، 
مجبور به رفتن به شــهر اصغرآباد یا کوشک 
هستند که هم راه دور است و هم اینکه مکان 
قرارگیرى کتابخانه شهر کوشک در کنار خیابان 

اصلى است و سروصدا در آن بسیار زیاد است.
***

وى همچنین با اشاره به اقدامات آینده در شهر 
کهریزسنگ اظهار داشــت: احداث ایستگاه 
آتش نشانى، اســتقرار ادارات خدمات رسان و 
مجهز کردن خانه بهداشت، احیاى بافت هاى 
فرســوده و آزادســازى خیابان ها بخشــى از 

مهمترین اولویت هاى ماست.
رئیس شوراى اسالمى شــهر کهریزسنگ در 
پایان با اشاره به گرانى زمین هاى منطقه گفت: 
چیزى درحدود 50 تا 70 مغازه مرغ فروشى در 
خیابان هاى اصلى شــهر داریم که باید همه 
آنها در یک مجموعه تجارى جمع شــوند ولى 
متأســفانه با وجود زمین هاى گران، اقدامات 

اجرایى کمى سخت شده است.

طى مراسمى شهردار هرند معرفى شد.  در این مراسم که با حضور محمدرضا 
کمالى، مدیــر کل دفتر امور شــهري و شــوراهاى اســتاندارى اصفهان، 
موســوى معاون عمرانى فرماندارى اصفهان، بخشــدار جلگه، امام جمعه 
و مســئوالن هرنــد برگــزار شــد، حمیــد شــهبازى ضمــن تقدیــر
 از شــوراى اســالمى پنجــم بــراى انتخــاب وى جهــت خدمــت
 در ایــن ســمت، از شــوراى چهــارم بابت همــکارى و کمک تشــکر 
 کرد و گفت: اگر خدمتى بود، کار گروهى و اگر کمبودى بود متوجه اینجانب 

بود.
شهبازى گفت: با اینکه من از بیش از 10 شهر پیشنهاد  شهردار شدن را داشتم 
ولى همکارى مردم خوب هرند و مسئوالن همدل آن باعث شد ترجیح بدهم 

در هرند بمانم.
در این مراسم حجت االسالم حسینى، امام جمعه هرند و جعفرى رئیس شوراى 
اسالمى شــهر هرند نیز در صحبت هایى به این نکته اشاره کردند که ابقاى 
شهردار باعث مى شود برنامه ها بهتر به پیش برده شود و شرایط بهترى براى 

خدمت فراهم شود.

***
کمالى، مدیر کل دفتر امور شــهري و شوراهاى اســتاندارى اصفهان نیز در 
این مراسم با اشاره به اینکه شوراهاى شهرهایى مثل دولت آباد نیز به دنبال 
شهبازى براى شهردارى خود بودند، گفت: براى اجراى هر چه بهتر برنامه هاى 

مدیریت شهرى، ابقاى شهردار راه حل مناسبى است.

رئیس شوراي اسالمی شــهر نیک آباد گفت: با توجه به 
بارش کم باران در شــهر نیک آباد که از مناطق خشک و 
کم آب استان محسوب می شــود و عمده آب آن از طریق 
سفره هاي آب زیرزمینی تأمین می شود، در فصل گرم سال 
تسلط خشکی بر منطقه باعث بروز مشکالت زیادي براي 

کشاورزان منطقه  گردید.
ابراهیم کریمیان اظهار داشت: در سال هاي دور، شهر ما 
داراي 25 رشــته قنات بود و شغل اصلی مردم کشاورزي 
محسوب می شــد ولی امروز با توجه به کمبود شدید آب 
و بارندگی ناچیز، اکثر جوانان به شــغل هاي کاذب مانند 
دوره گردي و خرید و فروش اقالم ضایعاتی روى آوزرده اند.

وي افزود: با تمامی این مشکالت می توانم با قاطعیت عنوان 
کنم درآمد رو به بهبودتري نسبت به سایر شهرها داریم. 

کریمیان درخصوص معضالت اجتماعی نیک آباد نیز بیان 
داشت: مشکالت و اختالف بین زوج هاي جوان در نیک آباد 
به علت متناسب نبودن سن ازدواج و عدم مشاوره گرفتن 
از متخصصان زیاد است که این موضوع باعث شده از هر 
10پرونده مراجعه به شوراي حل اختالف، هفت پرونده به 

طالق کشیده شود و این موضوع بسیار نگران کننده است.
***

وي به کمبودهــاي مختلف و اقدام براي توســعه هرچه 
بیشتر عمرانی و شهرسازي نیک آباد اشاره کرد و گفت: ما 
فرهنگستان و مکان تفریحی مانند سینما نداریم و فضاي 
سبز در نیک آباد کم است و در همین خصوص با توجه به 
اینکه دو نفر از اعضاي شورا در رشته عمران و شهرسازي 
تخصص دارند، توجه ما به توسعه شهري ویژه خواهد بود و 
اولویت ما در جدول کشی، توسعه معابر، ساختمان سازي و 

توسعه فضاي سبز است.
کریمیان در پایان با اشاره به نظارت بیشتر شهرداري به 
پروژه هاي عمرانی تأکید کرد: نظارت بر ساخت و سازها از 
لحاظ استحکام و مهندسی حائز اهمیت است و باید احیاي 

بافت هاي فرسوده با سرعت انجام شود.

با وجود زمین هاى گران، اقدامات اجرایى در کهریزسنگ سخت است  

  شهردار نطنز عنوان کرد: 

معامله اقالم ضایعاتى
شغل این روزهاى نیک آبادى ها

آزاده بیگى

ابقاى شهردار، راه حل مناسبى براى اجراى برنامه هاى شهرى

براى نطنز محل تخلیه نخاله  پیش بینى نشده است

نصف جهان   رئیس شوراي اسالمی شهر شهرضا گفت: 
یکی از دردســرهاي اخیر در حوزه مدیریت شــهري، 
موضوع نبود شبکه فاضالب در شهرضاست به طوري 

که تنها 30 درصد شهر داراي شبکه فاضالب است.
مهدي صالح پور در گفتگوي اختصاصی با نصف جهان 
با اشاره به مشکالتی که این موضوع پیش آورده است، 
تصریح کرد: وجود شــبکه فاضالب شهري عالوه بر 
برآورده ســاختن نیازهاي موجود در شــهر که شامل 
آبیاري و کشاورزي است، به بهداشت و سالمت عمومی 

نیز کمک می کند. 
وي در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان بیان داشــت: 
دومین وظیفه شوراي شهر در سال هاي اخیر که بسیار به 
آن توجه شده است بعد از انتخاب شهردار، بررسی و شناخت 
کمبودها، نیازها و نارســایی هاي اجتماعــی، فرهنگی، 

اقتصادي، عمرانی، آموزشی، بهداشتی و رفاهی است.
رئیس شوراي اسالمی شهر شهرضا با اشاره به معضل 
بزرگ بیکاري اظهار داشت: بیکاري در کل کشور ابعاد 
گسترده اي پیدا کرده است و مختص به شهر ما نیست 
و باید آسیب شناسی شود؛ رفع این معضل که گریبانگیر 
قشر بسیاري از جوانان شده است نیاز به همت جمعی 

دارد که در شهرضا نیز ما با آن مواجهی هستیم.
***

صالح پور در بخش دیگرى از سخنان خود به اقدامات 
و برنامه هاي آینده در شهرضا اشاره کرد و گفت: ما در 

حوزه بهداشت و درمان نیاز به امکانات بیشتري داریم 
زیرا در شاهراه اصلی شمال و جنوب قرار گرفتیه ام که 
اگر تصادف و یا مشکلی براي مردم اطراف شهرضا رخ 

دهد، همه به شهر ما مراجعه می کنند. 
وي درخصوص کمبود آب و چاره اندیشی براي بهبود 
این وضعیت که از دیگر اولویت هاي مدیریت شهري 
است، بیان داشت: سه سال پیاپی در فصل تابستان با 
کمبود آب مواجه هســتیم و براي مبارزه با این معضل 
،تصمیم به احداث چند چاه عمیق در شهرضا و برخورد 
با پروژه هاي حفر چاه هاي غیرمجاز که موجب کاهش 

سطح آب هاي زیرزمینی شده است، داریم.
صالح پور همچنین در ارتباط با محیط شهرى نیز گفت: 
حفظ محیط زیست امروزه معضل بزرگی است که با 
توجه به کمبود فضاي سبز و عدم تفکیک پسماندها، 
باید این مهم بیشتر مورد توجه قرار گیرد و با همگامی 
بین مردم و مسئوالن و رسانه ها می توان آن را مدیریت 

کرد. 
وي گفت: مدیریت شــهري اگر بخواهد موفق باشد 
ســرمایه آن مردم هســتند و باید با توجه به اقدامات 

شفاف در مدیریت شهري، آنها را خوش بین کرد.

رئیس شوراي اسالمی شهر شهرضا خبرداد؛

 برخورد با پروژه هاي 
حفر چاه هاي غیرمجاز در شهرضا

استفاده از خرد جمعى 
موجب پیشرفت 
اصغرآباد مى شود 

نصف جهــان     رئیس شــوراى اسالمى شهر 
اصغرآباد گفت: یکى از مهمترین اهداف شوراى 
شهر اصغرآباد، اســتفاده از خرد جمعى و توان 
فکرى شهروندان است که با توجه به وجود بیش 
از 300 دانش آموخته با مدارك فوق دیپلم به باال 
در رشته هاى مختلف علمى در شهر اصغرآباد، 
تصمیم داریم با تشکیل کمیته ها و کارگروه هاى 

گوناگون این مهم را محقق سازیم.
اســماعیل جارى در گفتگوى اختصاصى با 
نصف جهان گفت: با محقق شدن کارگروه ها 
و اســتفاده از خرد جمعى افراد نخبه، موجبات 
پیشرفت شهر در همه زمینه ها فراهم مى شود 
و عالوه بر آن، با استفاده از حمایت اقشار متعدد 
مردم و همچنین تشکیل شــورایاران، از تمام 

ظرفیت ها بهره مى بریم. 
وى تصریح کرد: توجه به زیرساخت هاى شهرى 
مانند سوله ها و مجموعه هاى ورزشى، آموزشى و 
علمى و تشویق به مشارکت هاى مردمى در موارد 
فوق، اصالح معابر و آسفالت، سالم سازى راه هاى 
اصلى و فرعى، ســاماندهى ورودى هاى شهر، 
پیگیرى اعتبارات مورد نیاز درخصوص احداث 
پارك کوهستانى در شــمال شهر که مورد نیاز 
اهالى شهرستان خمینى شهر و شهرهاى اطراف 
آن است و نیز یافتن راهکارهایى براى رسیدن به 
درآمد پایدار و کمتر کردن آسیب هاى اجتماعى 
همچون اســترس، طالق و کم حوصلگى از 
اولویت هاى مدیریت شهرى در اصغرآباد است.




