
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

سرنوشت نامعلوم زردهای شهری 
وقتی هیچ برنامه و طرحی برای به روز رسانی تاکسیرانی صورت نمی گیرد؛
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 مدیرعامل جدید شرکت فوالد مبارکه، ماندن را به بازنشسته شدن ترجیح داد؟ 

میزهایی که حذف نمی شوند

آبرسانی سیار به ۴۱۵ روستای استان اصفهان
طی ۶ ماه نخست سال صورت گرفت؛
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تفاوت قیمت ویزای اربعین بازگردانده 
می شود

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان:
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 روزهای خوب در انتظار بسکتبال اصفهان
با بازگشت ذوب آهن به رقابت های لیگ برتر ؛

 نگارخانه صفوی
نقش پنهان / مدیا: نقاشی خط

20 الی 25 مهر

تئاتر راه زرد
کارگردان: صبا نساج پور

18 الی 28 مهر
مجموعه فرهنگی فرشچیان

 به اشتراک گذاشتن 
مطالب خوب؛

امروز یک وبسایت یا مقاله که 
به نظرتون مفیدهست  رو به 

دوستانتون معرفی کنید .

براي نخستین بار صورت گرفت؛

برگزاري مراسم اعالن عمومی شروع فرآیند تهیه طرح 
جامع شهر اصفهان

مراسم اعالن عمومی شروع فرآیند تهیه طرح جامع شهر اصفهان با رویکرد جدید، با همکاری 
شــهرداری اصفهان، اداره کل راه و شهرسازی استان و شورای اســالمی شهر اصفهان صبح  

پنجشنبه در کتابخانه مرکزی شهرداری اجرا شد. 
 »فتح ا...معین« در این مراسم با اشاره به سابقه دیرینه  اصفهان در امر شهرسازی اظهار کرد: شاید کمتر 

شهری را در دنیا بیابید که از نظر داشتن ویژگی های شهری بتواند از لحاظ زیبایی...
صفحه   7
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وزارت خارجه آمریکا چنــدی پیش تالش کرد تا با 
انتصاب »برایان هوک« به عنوان رییس کارگروه ایران 
در این وزارت خانه و ایجاد ساز و کارهای مشخص، 
موجی از فضاسازی های سازمان دهی شده را علیه 
ایران و تحریم های همه جانبه در اواسط آبان ماه  را 
آغاز کند. آمریکا اگر چه تا کنون موفق شده مرزهای 
تجاری زیادی را علیه کشورمان ببندد؛ اما بر اساس 
آنچه مسئوالن آمریکایی نیز به آن اذعان دارند، برنامه 
های آنها آن طــور که گمان می رفــت پیش نرفته 
و برخی از مهم ترین شــرکای ایران بر سر دوراهی 
تحریم و یا خرید از ایران قرار دارند. این مســئله به 
خصوص در مورد هند و برخی از کشورهای اروپایی 
به صورت جدی مطرح است و آمریکا هنوز نتوانسته 
راهکار عملی برای جدایی این کشورها از ایران پیدا 
کند. در جدید ترین تحرکات سیاسی، آمریکا اعالم 
کرده است که »برایان هوک« برای بحث درباره ایران 
راهی هند، لوکزامبورگ، فرانسه و بلژیک شده است.

این مقام آمریکایی به عنوان رییس کارگروه ایران در 
دولت آمریکا، از روز پنجشنبه سفری چند مرحله ای 
را برای بحث درباره ایران آغاز کرده است. بنا بر اعالم 
وزارت خارجــه آمریکا، هوک در این ســفر که روز 
پنجشنبه آغاز شده و تا پنج شنبه هفته جاری ادامه 
می یابد، ابتدا راهی هند شده و از آنجا به اروپا می رود 
تا با مقامات قاره سبز درباره ایران گفت وگو کند. در 
بخشی از این بیانیه آمده است: »در هند، او همراه با 
»فرانسیس فانون« دستیار وزیر در امور منابع انرژی 
با همتایان هندی خود دیدار می کند.« هند شــاید 
یکی از اصلی تریــن و مهم ترین مقاصد این ســفر 
باشد، به خصوص آنکه هندی ها بر استمرار مراودات 
نفتی با ایران اصــرار دارند. آمریکا درحالی همچنان 
به دنبال اعمال فشار به کشــورهای منطقه آفریقا و 
آسیا برای کاهش واردات نفت از ایران است که برخی 
کشورها از جمله هند، ژاپن و ترکیه همچنان در برابر 
درخواست های آمریکا برای کاهش واردات نفت ایران 
مقاومت می کنند. آمریکا پیش تر از کشورهای جهان 
از جمله هند و چین خواسته بود،خرید نفت از ایران 
را کاهش داده و تا 13 آبان ماه که موعد اجرایی شدن 
تحریم های آمریکا خواهد رسید، خرید نفت را کامال 
به صفر برسانند. اخیرا یک روزنامه آمریکایی از تسلیم 
شدن آمریکا در برابر مخالفت کشورهای خریدار نفت 
ایران خبر داد و عنوان داشــت که واشنگتن حاضر 
شده تحریم های نفتی علیه تهران را کاهش بدهد.

مقامات آمریکا تایید کردند برای کشورهایی مانند 
هند که تالش خود را برای کاهش نفت ایران صورت 
داده تا بر اساس مهلت تعیین شده از سوی واشنگتن 
آن را متوقف کنند، اما به هر ترتیب موفق نشده و یا 
تمایل به چنیــن کاری را ندارند، معافیت هایی را در 
نظر گیرد. تایمز عنوان کرد: هند توافق کرده اســت 
تا هزینه خرید نفت ایران را بــه روپیه پرداخت کند 
تا ممنوعیت استفاده از دالر آمریکا را دور بزند. بدین 
ترتیب، این کشور به عنوان دومین خریدار بزرگ نفت 
ایران، پس از آغاز دور دوم تحریم ها 9 میلیون بشکه 
نفت از ایران خریداری می کند. این مسئله اگر چه با 
چراغ سبز آمریکا انجام می گیرد، اما بی شک نشان 
می دهد که هند در جنگ دیپلماتیک و زورآزمایی با 
آمریکایی ها تا حدودی چرخش به سمت ایران داشته 
و این موضوعی نیست که خوشایند آمریکایی ها باشد. 
معافیت از تحریم، واژه ای است که عالوه بر هند برخی 
از شــرکای تجاری دیگر ایران از جمله اروپاییان نیز 
روی آن مانور می دهند. به همین دلیل مقصد بعدی 

هوک، اروپاست.  او در لوکزامبورگ با وزرای خارجه 
اتحادیه اروپا دیدار می کند و سپس به فرانسه می رود 
تا با مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی گفت وگو 
کند. هوک نهایتا در بلژیک بــا همتایان اروپایی اش 
درباره »ادامه اشاعه موشکی ایران« صحبت  خواهد 
کرد. آمریکا پیش از ایــن اعالم کرده بود بیش از 50 
شرکت بین المللی به ویژه در بخش های مالی و نفتی 
تعهد داده اند بازار ایران را ترک کنند، در این راســتا 
گروه هایی از مقامات وزارت امور خارجه و خزانه داری 
آمریکا تاکنون به 13 کشور در اروپا و شرق آسیا سفر 
کرده اند تا دولت ها و شرکت های آنها را از داد و ستد 
با ایران باز دارند؛ اما به نظر می رسد تا کنون نتیجه 
دلخواه آمریکایی ها به دست نیامده است؛ در همین 
رابطه هوک تالش دارد تا مانــع از اجرای طرح های 
خارج از چارچوب تحریم های برخی از کشــورهای 
اروپایی و ایران شود، هر چند که این طرح ها تا کنون 
در حد حرف بوده اســت؛ اما اجرای دست و پا بسته 
همین طرح ها هم می تواند برای شعار تحریم های 

همه جانبه آمریکا خطرناک باشد؛ چرا که این مسئله 
می تواند سرآغاز یک استراتژی راهبردی و جدایی و 
استقالل اروپا از آمریکا باشد؛ موضوعی که برای آمریکا 
و سلطه سیاسی آن خطرآفرین خواهد بود. سفر اخیر 
برایان هوک به کشورهای مختلف به رغم هیاهوهای 
رسانه ای اما به نظر نمی رســد بتواند تاثیر چندانی 
در فضای دیپلماتیک میان ایران و شــرکای اروپایی 
اش داشته باشــد، به خصوص آنکه راهکار مراودات 
اقتصادی خارج از سوئیفت میان ایران و اروپا تقریبا 
قطعی شده است؛ اما آنچه این سفر را با اهمیت جلو 
می دهد این است که هوک به دنبال اثبات جایگاه و 
تاثیر نقش خود باید تالش کند تا به هر نحو اروپاییان 
و هند را برای همراهی با خود مجاب نماید. مسئله ای 
که شاید منجر به باج دهی آمریکا به این کشور ها شود. 
حال باید دید آمریکا برای حفظ حیثیت و پرســتیژ 
خود بر سر اعمال تحریم های ایران تا چه حد حاضر 
 خواهد بود به کشــورهای ناموافق آسیایی و اروپایی 

باج بدهد.

افشاگری شاهزاده سعودی: 
 ۵ مخالف دیگر هم

 ناپدید شدند
خالد بن فرحان، شاهزاده مخالف سعودی، فاش 
کرد که تطمیع مخالفان بــرای مالقات با آنها به 
منظور ناپدید کردن شان، شــیوه ای رایج است 
که از سوی مقامات سعودی انجام می شود.او در 
مصاحبه با »ایندیپندنت« گفت، 10 روز قبل از 
ناپدید شدن جمال خاشقجی، مقامات سعودی 
قصد داشتند او را نیز بربایند.وی گفت: »مقامات 
ســعودی به خانواده من گفته بودند در صورتی 
که موافقت کنم به مصر رفتــه و برای مالقات با 
مقامات رژیم ســعودی به کنسولگری عربستان 
در قاهره بروم، یک چک با مبلــغ زیاد به همراه 
میلیون هــا دالر پرداخت خواهنــد کرد.«این 
شاهزاده در ادامه افشــاگری خود علیه خاندان 
سعودی گفت: دســت کم 5 نفر از نوادگان ملک 
عبدالعزیز ) بنیان گذار عربستان سعودی مدرن( 
تالش کرده بودند تا نارضایتــی خود را از ناپدید 
شدن و ســرکوب خاشــقجی در یک مالقات با 
مقامات سعودی اعالم کنند؛ اما خاندان پادشاهی 
بالفاصله آنها را دستگیر کرد و مکان حضور آنها 

نامعلوم است.

 نگرانی دولت قرقیزستان
 از رشد نرخ مهاجرت داخلی

دولت قرقیزستان در حال آماده سازی ابزارهای 
جدید بــرای نظارت بر مهاجرت داخلی اســت، 
زیرا این پدیده به یکــی از تهدیدات برای امنیت 
ملی تبدیل شده اســت.همچنین سرویس ثبت 
نام این کشور پیشنهاد تســهیل پروسه ثبت نام 
محل اقامت شهروندان و انجام این اقدام از طریق 
اینترنت جهت نظارت راحت تــر بر جریان های 
مهاجرتی را ارائه کرد.گفتنی اســت مهاجرت در 
مناطق مرزی با ازبکستان و تاجیکستان در حال 
گسترش است و شــهروندان قرقیزستان کاهش 

یافته اند.

آزادی کشیش آمریکایی ترکیه 
در قبال لغو تحریم

یک روزنامه آمریکایی مدعی شــد که ترکیه به 
زودی کشــیش دستگیر شــده در این کشور را 
در ازای لغــو تحریم های آمریــکا آزاد می کند.
واشنگتن پســت گزارش داد مقامات آمریکایی 
در خصوص آزادی قریب الوقوع کشیش شهروند 
این کشور که دو سال پیش به اتهام جاسوسی در 
ترکیه دستگیر شد، ابراز خوش بینی کردند.این 
مقامات گفتند  این که »اندرو برانسون« پس از 
جلسه دادگاه ترکیه از بند رهایی یابد، زیاد است.
در این گزارش ادعا شده که ترکیه با آمریکا توافق 
کرده دو ســال بازداشت شــدن این کشیش به 
عنوان دوران محکومیت وی محاســبه شده و او 
از زندان آزاد شود.در مقابل نیز آمریکا تعهد داده 
 تحریم هایی را که علیه ترکیه اعمال کرده است،

 لغو کند.

مادورو: 
 کاخ سفید قصد داشته

 من را بکشد
»نیکالس مادورو« آمریکا را به دادن دســتور به 
کلمبیا برای ترتیب دادن نقشــه قتل خود متهم 
کرد.رییس جمهور ونزوئــال اظهار کرد: این را به 
تمام جهان می گویم، دستور قتل مادورو از سوی 
کاخ سفید که خواســتار قتل من است به دولت 
بوگوتا داده شده است. او بارها واشنگتن و بوگوتا 
و به ویژه خوان مانوئل سانتوس، رییس جمهور 
سابق کلمبیا را به دست داشــتن در این حمله 
متهم کرده اســت. ونزوئال عالوه بر آن می گوید، 
مســئولیت هر گونه حمله احتمالــی در خاک 
کشورش را بر عهده کلمبیا می داند. وزارت امور 
خارجه کلمبیا دست داشتن در حمله بوگوتاو و 

اقدام به قتل مادورو را تکذیب کرده است.

آمریکا چه باجی به اروپا و هند خواهد داد؟

 احتمال افزایش
 تعداد نمایندگان زن

عضو کمیسیون شورا ها مجلس گفت: تالش 
ما برای افزایش مشارکت سیاسی زنان ادامه 
دارد، احتماال دولت در الیحه جامع انتخابات 
پیشنهاد افزایش تعداد نمایندگان زن را مطرح 
می کند.سیده فاطمه حســینی با بیان اینکه 
وضعیت مشارکت سیاسی زنان در ایران در دو 
سطح کابینه و مجلس شورای اسالمی مطلوب 
نیست، از رد طرح افزایش تعداد نمایندگان زن 
مجلس در جلسه کمیسیون شوراها، خبر داد.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی 
افزود: رفع محرومیت های زنــان و نیز چاره 
سازی برای چالش های زنان و خانواده با حضور 
اندک زنــان در دولت و نیز حضــور حدود ۶ 

درصدی زنان در مجلس ممکن نیست.

انتصاب »کرباسیان« به عنوان 
وزیر صمت قوت گرفت

مهدی کرباســیان، رییس ســازمان توسعه 
و نوســازی معــادن و صنایع معدنــی ایران 
در راســتای اجرای قانون منــع به کارگیری 
بازنشســتگان از ســمت خــود در ایمیدرو 
کناره گیری کــرد. وی در جمــع معاونان و 
مدیران اعالم کرد با توجه به پایبندی به قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان از سمت خود 
کناره گیری می کند.کرباســیان همچنین در 
این جلسه گفت که اردشیر سعد محمدی به 

صورت موقت جایگزین وی خواهد بود.
»ســعد محمدی« از مدیران ایمیدرو اســت 
و به طــور موقت به جای کرباســیان تصدی 
امور این ســازمان را برعهــده خواهد گرفت. 
پیش از این نیز با توجــه به اعالم تغییراتی در 
کابینه از احتمال معرفی مهدی کرباسیان به 
عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به 
مجلس خبرهایی شنیده شده بود که با توجه 
به کناره گیری وی از ســمت خود در ایمیدرو 

این گمانه زنی قوت یافت.

جانشین دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام تشریح کرد:

وظایف هیئت عالی نظارت 
جانشــین دبیر مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام گفت: بر مبنای حکــم جدید معظم له 
به اعضای مجمع، وظایــف نظارتی مجمع به 
جمع برگزیده ای از اعضای مجمع به انتخاب 
خود آنان منتقل و اختیارات مجمع در مقررات 
نظارت به این جمع محول شد.علی احمدی 
اظهار کرد: این جمــع که هیئت عالی نظارت 
نام گرفت، مرکب از  15 عضو اســت و وظیفه 
انطباق مصوبات مجلس با سیاست های کلی 
را بر عهده دارد. با ابتکار جدید، فرآیند طوالنی 
انطباق مصوبات مجلس با سیاست های کلی  
اصالح شد و سرعت عمل مجمع برای تطبیق 
مصوبات مجلس با سیاست های کلی کشور 

بیشتر شده است. 
وی ادامه داد: هیئت عالــی نظارت، به لحاظ 
کارشناسی بیشترین آشــنایی را با سیاست 
های کلی کشــور دارد و نظر کارشناسی خود 
را در اختیار شورای نگهبان قرار می دهد و در 
آخر، نظر شورای نگهبان به مجلس ارائه می 
شود.جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: در موارد اخیــر مجلس می تواند 
اشکاالت شورای نگهبان و مغایرت ها را رفع 
کند و با تشکیل جلسات مشترکی با نمایندگان 
هیئت عالــی نظــارت  ابهامــات را بر طرف 
 نماید. همچنین  مجلس مــی تواند با تاکید 
 بر مصلحت، بــا دو ســوم آرای نمایندگان، 
مصوبه خود را به مجمع تشــخیص مصلحت 

ارسال کند.

سبحانینیا
نایبرییسکمیسیونامنیتملی

مجلسهشتم:

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همه 
موظف هستیم به دولت کمک کنیم، حتی با تفاوت 

نگاه های سیاسی که داریم.
محمدباقر قالیبــاف با بیان اینکه کشــور ظرفیت 
باالیی اســت، عنوان کرد: به جای اینکه مشــکل 
را با راهــکار اقتصادی حل کنیم بــه دنبال راهکار 

سیاسی هستیم. 
وی ادامه داد:درست است تحریم به ما آسیب هایی 
وارد کــرده؛ اما همین  تحریــم بزرگ ترین فرصت 
برای ماست، به شــرطی که با یک مدیریت درست 
به آن بپردازیم. قالیبــاف تاکید کرد: هرچیزی که 
دولت تشخیص داد قبول می کنیم؛ اما باید دولت 
تصمیمی بگیرد و زمان را از دست ندهد تا بیشتر از 

این آسیب نبینیم. 
وی بیان کرد: مردم را از عرصه اقتصاد جدا کردیم 
در حالی که همین مــردم جنگ را اداره کردند؛ اما 
امروزه مردم به ویژه جوانــان را از اداره جامعه جدا 
 کردیم که دولت باید ایــن فرصت را در اختیار آنها 

قرار دهد.

 همه موظفیم به دولت
 کمک کنیم

قالیباف:

کافه سیاست

عکس  روز 

غذا خوردن دو مخالف 
سیاسی با یکدیگر

عباس عبــدی، روزنامه نگار و فعال سیاســی 
اصالح طلب و حسین کچویان، استاد دانشگاه 
و عضو شــورای عالــی انقــالب فرهنگی دو 
میهمان برنامه زاویه بودند.تصویری از حاشیه 
ایــن برنامه که مربوط به شــام خــوردن این 
 دو چهره مخالف سیاســی اســت را مشاهده

 می کنید.

همه موظفیم به دولت  کمک کنیم

پیشنهاد سردبیر:

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس هشــتم گفــت: در بعضی 
پیام هایی که نمایندگان دریافت کردند اینگونه 
مطرح شــد که رییس جمهــور نمی خواهد 
استیضاح مطرح شود و تمایل دارد دولت خود 

جابه جایی ها را انجام دهد.
ســبحانی نیا با بیان اینکه روحانی با برخی از 
وزرا دارای مالحظاتــی اســت، تصریح کرد: 
یکی از این وزرا شــریعتمداری است که در 
دوران انتخابات ریاســت جمهوری، رییس 
ستاد او بوده و به نوعی احساس دین و وامداری 
نسبت به او دارد؛ به همین دلیل رییس جمهور 
نمی خواهد مستقیما در تغییر او ورود کند و 
اگر هم ورود کرد، به نحوی باشــد که هزینه 
آن را نپردازد. به همین دلیل موضوع وزارت 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعی را برای او مطرح 

کرده است.

روحانی وامدار 
»شریعتمداری« است

آیتا...محمدامامیکاشانی
خطیبجمعهتهران:

یک فعال سیاســی گفت: ما ناگزیر هستیم مقررات 
و چارچوب های بین المللــی را بپذیریم، آنچه که در 
مجلس برای تصویب CFT اتفاق افتاد هم در همین 
راســتا بود. داریوش قنبری اظهار کرد: در مجموع 
حساسیت های خاصی درباره فعالیت های اقتصادی 
و سیاسی به ناحق از سوی برخی قدرت های بزرگ به 
کشور وارد شده است. نهادهای بین المللی هم سعی 
کردند به نوعی محدودیت هایی را درباره مراودات مالی 
کشــور ما ایجاد کنند.این عضو حزب مردم ساالری 
گفت: در حال حاضر هم محــدوده زمانی خاصی را 
در نظر گرفتند تا ما قوانین شــفاف سازی و مبارزه 
با تروریسم را به تصویب برســانیم.قنبری افزود: اگر 
این قانون تصویب نمی شد حتی در مراودات مالی با 
کشورهای دوست مثل روسیه و چین هم ممکن بود 
مشکل داشته باشیم.وی افزود: به رغم اینکه مخالفان 
دولت تالش کردنــد به تصویــب CFT در مجلس 
رنگ و لعاب جناحی و سیاســی بدهند خوشبختانه 
نمایندگان مسائل ملی را مورد توجه قرار دادند و این 

الیحه را تصویب کردند.

 CFT ناگزیر به تصویب
بودیم

 فعال سیاسی: 

امام جمعه موقت تهران، انتقاد علمی و فنی 
را حق همه مردم دانســت؛ اما در عین حال 
گفت: اهانت و توهین به مســئوالن کشــور 
کمک به دشــمنان و بیگانگان است.»آیت 
ا...محمد امامی کاشــانی« گفت: بیان انتقاد 
سازنده، علمی و فنی حق همه است؛ اما نباید 
به مســئوالن توهین کرد و تهمت زد. امامی 
کاشانی افزود: دشمن می خواهد با دامن زدن 
به اختالفات بین مردم و مســئوالن، مردم را 
از نظام، مسئوالن و آینده کشور ناامید کند.

امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اینکه در 
تمام امور چه در تصویب قوانین داخلی و چه 
در تصویب کنوانسیون های بین المللی باید 
هوشیار باشیم، تصریح کرد: باید به اقدامات و 
پیشنهادات دشمنان با سوءظن نگاه کنیم و 
با هوشیاری کامل برای حل کردن مشکالت 

مردم و مسائل کشور تصمیم بگیریم.

اهانت به مسئوالن کشور 
کمک به بیگانگان است

پیشخوان

بین الملل

دوره گردی» برایان هوک« با موضوع ایران؛
رفع توقیف 5 میلیارد دالر 

پول ایران

3 پیشنهاد به دولت برای 
کاهش هزینه سفر اربعین

بازداشــت موقت کوتاه 
می شود

قحط الرجال

توضیح »افشانی« درباره بازنشسته شدنش
شهردار تهران با اشاره به اجرای قانون منع به کارگیری بازنشســتگان گفت: در مورد بازنشستگی یا ادامه 
همکاری ام در شهرداری منتظر استفساریه مجلس هستیم.شهردار تهران با اشاره به اجرای قانون منع به 
کارگیری بازنشستگان گفت: در مورد بازنشســتگی یا ادامه همکاری ام در شهرداری منتظر استفساریه 

مجلس هستیم.
محمدعلی افشــانی ادامه داد : مبنای ما برای پذیرش قانون عین جمله وزیر کشور است.وی افزود: دیوان 
محاسبات یک نظر دارد و شورای شهر هم یک نظر ؛ اما آنچه در نهایت مبنای تصمیم گیری است، مجلس 
است. شهردار تهران تاکید کرد: هر پاسخی که مجلس به استفساریه بدهد مورد پذیرش شهرداری است.

افشانی گفت: وزیر کشور آگاه ترین فرد در این حوزه است و همان حرفی را زده که قبال گفته بود. ما منتظر 
استفساریه مجلس هستیم و نتیجه هرچه باشد می پذیریم.

احتمال بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: این کمیسیون درخواست اخیر برخی از کشورهای 
اروپایی برای بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران را به مراجع ذی ربط به خصوص وزارت خارجه منتقل کرده و 
موضوع را پیگیری می کند.علی نجفی خوشرودی گفت: اخیرا کمیسیون امنیت ملی نشستی با سفرای کشورهای 
اروپایی در تهران داشت که برخی از آنها به خصوص ســفیر اتریش به عنوان رییس دوره ای اتحادیه اروپا خواستار 
بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران شدند که البته موضوع جدیدی نیست. وی یادآور شد: اتحادیه اروپا به عنوان 
نهاد بین المللی چندجانبه درخواست گشایش دفتر در ایران را کرده که شخصا فکر می کنم به تقویت روابط ایران و 
اروپا کمک می کند.نجفی یادآور شد: سفرای کشورهای اروپایی هم در جلسه با کمیسیون امنیت ملی ضمن تاکید 
بر تسریع در روند بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در کشورمان معتقد بودند که این اقدام می تواند منجر به تقویت روابط 

ایران و اتحادیه اروپا شود.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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میزهایی که حذف نمی شوند
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

 مالیات

بررسی آثار و دالیل معافیت های 
مالیات بر ارزش افزوده

9ـ انواع دارو، لــوازم مصرفی درمانی، خدمات 
درمانی )انسانی، حیوانی و گیاهی( و خدمات 

توانبخشی و حمایتی.
10ـ خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، 

موضوع قانون مالیات های مستقیم. 
11- خدمــات بانکــی و اعتبــاری بانک ها، 
موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های 
قرض الحسنه مجاز و خدمات معامالت و تسویه 
اوراق بهادار و کاال در بورس ها و بازارهای خارج 

از بورس.
12ـ خدمــات حمل و نقل عمومی مســافری 
درون و برون شــهری، جاده ای، ریلی، هوایی 

و دریایی.
13ـ فرش دستباف.

14ـ انواع خدمات پژوهشــی و آموزشــی که 
طبق آیین نامه ای که با پیشــنهاد مشــترک 
وزارتخانه هــای علــوم تحقیقــات و فناوری، 
امور اقتصــادی و دارایی، بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور 
اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب 
قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب هیئت 

وزیران رسیده باشد.
15ـ خوراک دام و طیور.

16ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی 
ویــژه فرودگاه ها براســاس فهرســتی که به 
پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت 
امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش 
ماه از تاریــخ تصویب قانون مالیــات بر ارزش 

افزوده به تصویب هیئت وزیران رسیده باشد.
17ـ اقالم با مصارف صرفــا دفاعی )نظامی و 
انتظامی( و امنیتی براســاس فهرستی که به 
پیشــنهاد مشــترک وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی 

تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسیده باشد.

بازار

دریل پیچ گوشتی

طی ۶ ماه نخست سال صورت گرفت؛
آبرسانی سیار به ۴۱۵ روستای 

استان اصفهان 
مدیرکل آبفای روستایی اســتان اصفهان گفت: 
در شش ماه نخست سال جاری به 415 روستای 
اســتان اصفهان با هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد 
تومان آبرسانی سیار شــده است. محمد حسین 
قرائتی با بیان اینکه طی شــش ماه نخست سال 
حدود 193 هــزار مترمکعب آب بــا 33 تانکر به 
روستاهای استان حمل شــده، اظهار کرد: حدود 
233 روستا تحت پوشش مستقیم آبرسانی سیار 
هستند و به 1۸2 روستا که تحت پوشش نبوده اند 
در سال جاری آبرسانی سیار انجام و کمبود آب آنها 
تامین شده است.مدیرکل آبفای روستایی استان 
اصفهان با اشاره به اینکه بخشی از منابع آب برای 
آبرسانی به روستاها از چاه ها و بخش دیگر آن از آب 
شرب اصفهان تامین می شود، تصریح کرد: هدف از 
آبرسانی سیار در برخی از روستاها تامین کمبود 
آب و در برخی مواقع بحث کیفی آب مطرح است 

که ما این مشکل را با آبرسانی سیار رفع می کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری اصفهان:

دولت برای رفع مشکالت 
کامیونداران برنامه دارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
استانداری اصفهان گفت: دولت مجموعه اقدامات 
زیادی را برای رفع مشکالت کامیونداران در نظر 
دارد و ادامه اعتراض آنان هیچ خروجی جز آب به 
آسیاب دشمن ریختن ندارد.محمدعلی شجاعی 
افزود : وضعیــت حمل و نقل اســتان به آرامش 
رسیده و سیستم قضائی و نیروی انتظامی اقدامات 
خوبی برای تامیــن امنیت راننــدگان و بارها در 
جاده ها انجام داده اند.وی به حل شدن مسئله بیمه 
تکمیلی کامیونداران اشاره و اضافه کرد: با توجه به 
نوسانات ارزی اخیر این صنف دچار مسائلی مانند 
تامین الستیک و تجهیزات شدند و افزایش مجدد 
کرایه بارها را مطرح کردند.وی ادامه داد : استاندار 
نگاه ویژه ای به این موضوع دارد و با توجه به اینکه 
اصفهان از استان های محوری در حمل و نقل کشور 
است با همکاری سازمان های نظارتی و امنیتی و 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت، گمرک و اتاق 
بازرگانی اصفهان اقداماتی برای حل مشکل تامین 

الستیک صورت گرفت.

رییس کمیسیون حمایت از 
سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان:
بسیاری از مردم اصفهان با 
بازارهای سرمایه آشنا نیستند

رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری، تامین 
مالی و توسعه روابط خارجی اتاق بازرگانی اصفهان 
گفت: بسیاری از مردم اصفهان با بازارهای سرمایه 
و سهام آشــنایی ندارند.قاســمعلی جباری اظهار 
داشت: برای حل معضالت استان اصفهان از جمله 
بیکاری، کم آبــی و آلودگی هوا نیازمند ســرمایه 
گذاری های کالن هســتیم که جز با مشــارکت 
شهروندان امکان پذیر نیســت.وی بیان داشت: با 
توجه به مشــکالت بودجه ای دولت، جهت اجرای 
پروژه های بزرگ در اســتان بدیهی اســت بخش 
قابل توجهی از این پروژه ها از طریق بازار سرمایه 
قابلیت جذب نقدینگی الزم و مشارکت مردمی را 

خواهد داشت.

تازه ترین خبرها از قیمت برنج 
و رب گوجه در بازار

یک مقام مسئول گفت: با توجه به ممنوعیت صادرات 
گوجه فرنگی، پیش بینی می شــود که قیمت رب 
گوجه به تدریج در بازار کاهش یابد.محمد آقاطاهر، 
رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به دالیل 
افزایش قیمت رب گوجه فرنگی در بازار اظهار کرد: 
افزایش قیمت قوطی،کارتن، درب پالستیکی،گوجه 
فرنگی و رونق صادرات همگی دســت به دســت 
یکدیگر داد تا قیمت رب گوجه 3 تا 3/5 برابر در بازار 
باال رود.وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان کاهش 
قیمت رب گوجه فرنگی در بازار وجود دارد، افزود: با 
توجه به ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی، پیش بینی 
می شود که قیمت رب گوجه به تدریج کاهش یابد، 
اما به سبب افزایش مواد پتروشیمی،کارتن و غیره 
امکان بازگشت به نرخ 5 هزار و 600 یا 6 هزار تومان 
وجود ندارد.آقاطاهر  ادامه داد: اگرچه قیمت اقالم 
حبوبات نســبت به ماه های اخیر 15 تا 20 درصد 
در بازار افزایش یافته، اما پیش بینی می شود که در 
صورت تامین کسری نیاز داخل با ارز 4200 تومان و 
ممنوعیت صادرات حبوبات داخل، جای هیچ گونه 

نگرانی مبنی بر نوسان قیمت در بازار وجود ندارد.

دریل پیچ گوشتی دوو 
DAES180 مدل

 289,000
تومان

دریل شارژی فرم مدل 
CDM1109S

 625,000
تومان

دریل پیچ گوشتی چکشی 
GSB 180-LI شارژی بوش مدل

1,850,000
تومان

 

گمانه زنی ها بر ســر چگونگی اجــرای قانون منع 
به کارگیری بازنشســتگان حاال به این جا رسیده 
اســت که مقصد بعدی مدیران بازنشسته دولتی 
کجا خواهد بود؟ بی شــک این افراد که سال ها در 
رأس مدیریت کشوری و سیاســی بوده اند به این 
راحتی  خانه نشین نخواهند شد و به زودی شاهد 
حضور آنها در عرصه های دیگر اقتصادی خواهیم 
بود. بر اساس برآوردها، بسیاری از این افراد جذب 
شرکت های خصوصی و یا خصولتی می شوند و یا 
خودشان نسبت به تاســیس شرکت ها و نهادهای 
اقتصادی اقدام خواهند کرد؛امــا آنچه نگرانی ها 
از ورود موج مدیران بازنشســته بــه عرصه های 
اقتصادی را دامن زده این مسئله است که این افراد 
به زور و تهدید و تطمیع وارد شرکت های خصولتی 
شــوند و در نتیجه بخش مهمی از بدنه اقتصادی 
 کشــور باز هم گرفتــار پیری مدیریتــی و کندی 

شود.
قانونی که راه فرار دارد

قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشســتگان برای 
اولین بار در جلسه علنی 20 اردیبهشت ماه 1395 
مجلس شورای اسالمی به تصویب و در مورخه 29 
اردیبهشــت همان سال به تایید شــورای نگهبان 
رسید. در مورخه 9 خرداد ماه 1395 علی الریجانی 
رییس مجلس این قانون را جهــت اجرا به رییس 
جمهور ابالغ کرد. تصور این بــود که با اجرای این 
قانون راه برای اشــتغال جوانان هموار می شــود، 
اما در عمل بــه دلیل آنکه بســیاری از ذی نفعان 
در زمان مطرح شــدن آن در مجلس، البی هایی را 
ترتیب دادنــد و تبصره هایی را به ایــن قانون وارد 
کردند، این قانون تاثیر آنچنانی بر اشتغال جوانان 
نگذاشت و بسیاری از مدیران بازنشسته همچنان 
به کار خــود ادامه دادند.قانون منــع به کارگیری 
بازنشســتگان آنقدر بی فایده بــود که نمایندگان 
مجلس تصمیــم گرفتند طرح اصــالح این قانون 
را کلید بزنند و ســرانجام این طــرح در مورخه 2 

مرداد 1397 در مجلس به 
تصویب رسید. نمایندگان 
بــا ترمیــم ایــن قانون، 
استثنا ها در به کارگیری 
بازنشســتگان را کاهش 
دادند و از این طریق دایره 
اشــتغال بازنشستگان در 
مجموعه هــای دولتــی 

محدودتر شــد.بر اســاس این طرح فقط رؤسای 
ســه قوه، معاون اول رییس جمهــور، نواب رییس 
مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و 
معاونان رییس جمهور می توانند از افراد بازنشسته 
انتخاب شوند و دیگر استاندارها، معاونان استاندارها، 
هم تراز های ســفرا و معاونان وزرا اگر بازنشســته 
شده باشــند نمی توانند به کار گرفته شوند. تمام 
دســتگاه های اجرایی که از بودجه دولت بهره مند 
می شــوند موظفند این قانون را اجــرا کنند.طبق 
گزارش دیوان محاسبات کشور، 1970 بازنشسته 
در دستگاه های اجرایی کشــور هم اکنون مشغول 
به کار هستند که باید تا تاریخ مذکور صندلی های 
مدیریتی خود را ترک کنند. برخی از بازنشستگان 

به دنبال راهکاری جهت 
دور زدن ایــن قانــون 
می باشند، اما برخی دیگر 
صندلی های مدیریتی در 
شــرکت های بزرگ را به 
مانــدن ترجیح می دهند 
این مســئله به نوعی راه 
فــرار از خانــه نشــینی 

مدیران دولتی تبدیل شده است.
شــرکت های خصولتی حیــاط خلوت 

بازنشسته ها
خبر اســتعفای مدیران بازنشسته کم کم به گوش 
می رسد؛ افرادی که ترجیح می دهند بدون حرف و 
حدیث میزهایشان را تحویل دهند. هر چند هستند 
افرادی که برای کناره نگرفتن از مناصب شان همه 
کاری می کنند، از رشوه تا افزایش درصد جانبازی 
و هزار راهی که می توان بــا آن قانون را دور زد؛ اما 
افرادی که خودشان داوطلبانه بازنشسته می شوند 
معموال میزهای دیگری در انتظارشــان اســت.  از 
جمله افراد بازنشســته ای که صندلی مدیریتی در 
شــرکت های بزرگ را به مانــدن و دور زدن قانون 

ممنوعیت به کارگیری بازنشســتگان ترجیح داد 
»حمیدرضا عظیمیان« بود. وی که یکی از معاونان 
بازنشسته وزیر راه و شهرسازی بود، با سمت خود 
قبل از فرارسیدن مهلت قانونی خداحافظی کرد و 
با استعفای بهرام سبحانی، مدیرعامل سابق فوالد 
مبارکه، مدیرعاملی این شرکت بزرگ را عهده دار 
شــد. در کارنامه عظیمیان عالوه بر معاونت وزیر 
راه و شهرسازی، شهردار اصفهان از سال 1370 تا 
1376، عضویت در هیئت مدیره سیمان اصفهان، 
عضویت در هیئت مدیره ســیمان نایین، عضویت 
در هیئت مدیره فوالد تکنیک، عضویت در هیئت 
مدیره مجتمع صنایع قائم رضا، مدیرعاملی سازمان 
ملی زمین و مســکن، عضو هیئت مدیره شــرکت 
فوالد مبارکه اصفهان، عضو هیئت مدیره مجتمع 
پرشیا فلز دیده می شود.حضور عظیمیان بازنشسته 
بر مسند مدیرعاملی فوالد مبارکه خود جای بحث 
دارد؛ چرا کــه باید قانون ممنوعیــت به کارگیری 
بازنشستگان به گونه ای می شــد که این افراد حق 
حضور در مناصب مدیریتی چنین شــرکت هایی 
که بخشــی از ســهام آن ها در اختیار دولت است 
را نمی داشــتند. در اینجــا باید اظهار داشــت که 
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان نمونه ای از شرکت 
های اســت که مدیران و خط مشــی آنها را دولت 
مشــخص می کند در حالی  که قرار بر این بوده تا 
بخش خصوصی )سهامداران( صاحبان این واحدها 
 باشند و بر اساس نگاه و منطق بخش خصوصی اداره 

شوند. 
احتماال در روز هــای آینده و با نزدیک شــدن به 
مهلت قانونی کنار رفتن بازنشســتگان از مناصب 
مدیریتی مشخص شده در قانون، شاهد هجوم این 
بازنشستگان به شــرکت های دولتی و نیمه دولتی 
جهت در اختیار گرفتن صندلی های مدیریتی آنها 
خواهیم بود. بهتر بود نمایندگان مجلس به حال این 
موضوع فکری می کردند و اجازه نمی دادند که این 
بازنشستگان دوباره جهت خدمت، به صندلی های 
مدیریتی شــرکت های به اصطالح خصولتی تکیه 

بزنند و آن ها را اشغال کنند.  

میزهایی که حذف نمی شوند
  مدیرعامل جدید شرکت فوالد مبارکه، ماندن را به بازنشسته شدن ترجیح داد؟ 

رییس دفتر رییس جمهور از اقدام دولت برای احیای کارت سوخت خبرداد.محمود واعظی گفت: با توجه به اینکه قیمت 
بنزین در ایران نسبت به کشورهای همسایه تفاوت فاحشی دارد، از این رو به عنوان اولین اقدام تصمیم بر این است که 
مجددا کارت سوخت را احیا کنیم. وی نظارت بر نحوه مصرف خودروهای داخلی، جلوگیری از آلودگی هوا و مسائل مربوط 
به محیط زیست را از جمله دیگر دالیل بازگشت دوباره سیستم عرضه سوخت با کارت سوخت برشمرد. در همین راستا 
رحمانی فضلی، وزیر کشور اظهار داشت: بحث سهمیه بندی مطرح نیست. مسئله قاچاق سوخت در جلسه شورای امنیت 
ملی و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز بررسی و بیان شد که روزانه 10 تا 15 میلیون لیتر سوخت قاچاق می شود.

احیای کارت سوخت 
قطعی شد

رییس دفتر رییس جمهور: خبر

  عکس روز

برداشت آفتابگردان از مزارع خراسان شمالی

بر اساس آمارهای موجود؛ 

ثروت سهامداران فوالد 2/3 برابر شد
در سال 97، فوالد مبارکه توانسته بازدهی 112 درصدی نصیب سهامداران خود کرده و به احتساب 
سود 25 تومانی تقسیم شده، ثروت سهامداران فوالد مبارکه در هفت ماهه اخیر 2/3 برابر شده است. 
بر اساس آمارهای موجود، قیمت سهام فوالد مبارکه در ابتدای سال جاری در حدود 2۸7 تومان بوده 
و در حال حاضر قیمت آن 609 تومان اســت؛ این یعنی فوالد مبارکه توانسته بازدهی 112 درصدی 
نصیب سهامداران خود کرده و به احتساب سود 25 تومانی تقسیم شده، ثروت سهامداران فوالد مبارکه 
در هفت ماهه اخیر 2/3 برابر شده اســت.دلیل این رشد قابل توجه، بهبود شاخص های تولید، فروش 
و سودآوری طی یک سال اســت. افزایش قیمت جهانی فوالد و افزایش تقاضا در داخل منجر به رشد 

قیمت ها در بورس کاال شد که اثر مستقیمی بر فروش فوالد مبارکه داشته است.
امیرحسین نادری، معاون مالی و اقتصادی فوالد مبارکه معتقد است: افزایش قیمت سهام فوالد مبارکه 
ناشی از تقویت روند ســودآوری این شــرکت بوده و اقبال خریداران به گروه فلزی و فوالد مبارکه به 
دلیل افزایش سودآوری این شرکت ها بوده است.نادری در خصوص ارزش بازار 40 هزار میلیارد تومانی 
فوالد مبارکه نیز اظهار داشت: ارزش بازار شرکت های بورسی متاثر از نگاه سهامداران به مقوله هایی 
همچون ارزش جایگزینی شرکت، ارزش دارایی های شرکت و روند سودآوری است و در خصوص فوالد 
مبارکه باید در نظر گرفت که جایگزینی کارخانه ای در مقیــاس فوالد مبارکه با توجه افزایش قیمت 

دالر، بسیار مشکل است.
وی در ادامه افزود: مضاف بر این، ارزش سبد بورســی فوالد مبارکه در حال حاضر به بیش از 14 هزار 
میلیارد تومان رسیده که نسبت به بهای تمام شده آن از قرار 5 هزار میلیارد تومان، 1۸0 درصد رشد 
کرده و در حقیقت، ارزش دارایی های بورســی فوالد مبارکه به ازای هر سهم این شرکت برابر با 1۸6 

تومان است.

 از جمله افراد بازنشسته ای که 
صندلی مدیریتی در شرکت های 
بزرگ را به ماندن و دور زدن قانون 

ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 
ترجیح داد »حمیدرضا عظیمیان« بود

برگزاری نمایشگاه ها در رونق اقتصاد گردشگری موثر است
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان گفــت: برگزاری نمایشــگاه ها باعث 
جذب توریســت های داخلی و خارجی و افزایش مدت ماندگاری آنها در شــهر شــده و به رونق اقتصاد 
گردشــگری کمک می کند.علی یارمحمدیــان اظهار کرد: ضریب ماندگاری توریســت ها به واســطه 
نمایشگاه هایی که در شهرها و استان ها برپا می شــود، افزایش می یابد.مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان از نمایشــگاه به عنوان موتور محرکــه اقتصاد نام برد و افــزود: اصفهان به 
عنوان صنعتی ترین اســتان کشور نیازمند نمایشــگاهی است که در شــأن قابلیت ها و توانمندی های 
آن باشد و نمایشــگاه جدید اصفهان که نخستین شهرک نمایشگاهی کشــور  و در 47 هکتار زمین در 
 حال اجراســت،  این ظرفیت و قابلیت را دارد و برای تکمیل و راه اندازی ســریع تر نیاز به تامین اعتبار

 دارد.

اصفهان و سه استان دیگر برای تولید محصوالت ارگانیک انتخاب شدند
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر محیط زیست و سالمت غذا در حوزه محصوالت سالم وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
امسال چهار استان خوزســتان، فارس، اصفهان و زنجان به صورت پایلوت برای تولید محصوالت ارگانیک و 
گواهی شده انتخاب شده اند.سعید سعادت اظهار کرد: سه عامل وجود کشاورزان آگاه و بادانش، حمایت های 
فنی از سوی اتحادیه های کشــاورزی و ظرفیت های مناســب از دالیل انتخاب این چهار استان برای تولید 
محصوالت ارگانیک و گواهی شــده به صورت پایلوت است.وی افزود: در ســال های آینده با تجربه اندوزی و 
افزایش سطح آگاهی کشاورزان، امکان توسعه عمل آوری محصوالت ارگانیک و گواهی شده در سایر استان های 
کشور فراهم خواهد شد.سعادت در ادامه با اشاره به اینکه لزوم افزایش درآمد کشاورزان و ایجاد امنیت غذایی 
در کشور ایجاب می کند در تولید محصوالت گواهی شده برای مصرف در داخل و صادرات توجه بیشتری بشود 

افزود: امکانات و بسترهای الزم برای تولید محصوالت ارگانیک و گواهی شده در کشور فراهم است.

 این نرم افزار که توســط شرکت 
فناوری اطالعــات »پارمیس« 
طراحی و توســعه داده شــده 
دارای امکانــات کامل و محیط 
کاربرپسندانه ای می باشد؛ این 
نرم افــزار به گونــه ای طراحی 
شده است که بیشــتر نیاز های 
حسابداری هر فردی را به خوبی 

برطرف می کند.

حسابداری شخصی 
پارمیس همراه

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول
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 تیر خالص »گیاه بابونه«
 به بیماری میگرن

دمنوش بابونه، نقش موثری در کاهش درد های میگرنی دارد. 
طبق پژوهش های صورت گرفته فالونوئید و کامازولن موجود 
در بابونه با مهار نشــانگر های زیستی التهابی باعث تسکین 
درد می شوند. قرن هاست که برای درمان سرماخوردگی و 
بیماری های ناشی از کاهش عملکرد سیستم ایمنی از گیاه 
بابونه استفاده می شود. پژوهش ها نشان می دهد که نوشیدن 
دمنوش بابونه افزایش هیپوریــت در ادرار را به همراه دارد. 
هیپوریت محصول تجزیه ترکیبات فنولی گیاه است. فنول ها 
خاصیت ضد باکتری دارند و به افزایش عملکرد سیســتم 
ایمنی بدن کمک می کنند. همچنیــن دمنوش بابونه ضد 
اسپاسم است و با شــل کردن عضالت معده موجب آرامش 

معده و دستگاه گوارش می شود.

 »کافئین« تحمل درد را
 آسان می کند

گروهی از متخصصان علوم پزشکی دانشگاه آالباما در آمریکا 
با بررسی روی ۶۲ زن و مرد ۱۹ تا ۷۷ ساله میزان کافئین 
دریافتی آنان از مصرف قهوه، چای، نوشابه، نوشیدنی های 
انرژی زا و شکالت را ثبت کردند.گروهی از این افراد به طور 
میانگین در طول روز ۱۷۰ میلی گرم کافئین دریافت کردند 
که معادل دو فنجان قهوه است. همچنین برخی از این افراد 
بیش از ۴۰۰ میلی گرم کافئین در طول روز دریافت کرده 
بودند.پس از گذشت هفت روز، محققان به سنجش میزان 
تحمل درد در افراد شرکت کننده اقدام کردند. روی دست 
این افراد وسیله ای قرار داده شــد که باید هنگام احساس 
درد و غیر قابل تحمل بودن آن دکمه موجود روی دستگاه 
را فشــار می دادند.این متخصصان همچنین فاکتورهایی 
همچون جنسیت، نژاد، استعمال مواد دخانی و مصرف الکل 
که می تواند بر احساس درد تاثیر بگذارد، کنترل کردند. به 
گفته آنها، هرچه میزان مصرف کافئین بیشتر باشد، بدن در 

برابر درد تحمل بیشتری دارد.

 ورزشی که باعث پیشگیری
 از آلزایمر می شود

عضو انجمن پزشــکان ورزشی معتقد اســت که شطرنج و 
تمرینات هوازی با شدت متوسط سبب پیشگیری از آلزایمر 
می شود.»حسین سعادت مهر« افزود: ورزش های ذهنی مانند 
شطرنج و تمرینات هوازی با شدت متوسط در پیشگیری از 
آلزایمر بسیار موثر اســت. وی ادامه داد: ورزش منظم تا حد 
زیادی می تواند از افراد در برابر بیمــاری آلزایمر محافظت 
کند. ورزش در افراد مسن عالوه بر سالمت جسم و بدن باعث 
سالمت روح و روان هم می شود. از نتایج تاثیر مثبت ورزش بر 

روح و فکر انسان ها جلوگیری از آلزایمر در کهنسالی است. 

                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    افسردگی پاییزی را جدی بگیرید

پریسا سعادت

»افسردگی« یکی از بیماری هایی است که با شروع فصل پاییز عود می کند، این بیماری اگر چه با دارو قابل کنترل 
است؛ اما معموال افراد از وجود آن در درون خود آگاهی ندارند. برخی از پزشکان معتقدند تغییرات ایجاد شده در شروع فصل پاییز 

در بسیاری از افراد، نوعی تغییرات خلقی است تا افسردگی و به همین علت با برخی از راهکارها امکان کم کردن این عوارض وجود دارد. افراد 
مبتال به این اختالل روحی تمایل پیدا می کنند که بیشتر بخوابند، پرخوری کنند و در طول فصل های پاییز و زمستان دچار اضافه وزن می شوند. آنها ممکن 

است احساس خستگی مفرط داشته باشند و از طرفی هم قادر نیستند برنامه منظم خود را دنبال کنند.
علت چیست؟

با آغاز فصل پاییز و با کوتاه  ترشدن طول روزها و کم شدن نور خورشــید، برخی افراد غمگین و افسرده می شــوند که بعد از مدتی این حالت از بین می رود، اما افرادی که مبتال به 
اختالل تاثیر فصلی یا به اصطالح SAD هستند حالت افسردگی عمیق تری را تجربه می کنند، در واقع کاهش نور خورشید منجر به کاهش میزان ترشح هورمون مالتونین می شود که این 

امر نیز احساس خواب آلودگی و خستگی را در افراد مبتال افزایش می دهد. وقتی فصل بهار می رسد این عالئم به تدریج از بین می روند. پزشکان معتقدند این اختالل یک مشکل واقعی است و 
نیاز به تشخیص و اغلب نیاز به درمان دارد. روان شناسان می گویند شیوع افسردگی های فصلی در سنین باالی ۴۵ بیشتر است، واکنش بیوشیمیایی بدن در برابر تغییرات آب و هوایی در این سنین 

به ایجاد تغییرات خلقی دامن می زند و البته این نوع از افسردگی در زنان نسبت به مردان شیوع بیشــتری دارد.بعضی از افراد هم به طور ژنتیک مستعد ابتال به این اختالل هستند که در زنان به مراتب 
بیشتر از مردان است. 

افسردگی را جدی بگیرید
افسردگی پاییزی را باید جدی گرفت، به خصوص آنکه ممکن است این تغییرات خلق و خو نشان از وجود بیماری و یا برخی از کمبودهای ویتامینی در بدن باشد. بهتر است افرادی که بدون هیچ علت و سابقه ای 
در پاییز دچار اختالالت افسردگی می شوند با مراجعه به پزشک چکاپ کاملی داشته باشند. معموال کمبود برخی از ویتامین ها مانند گروه ویتامین Bدر بدن منجر به تشدید عالئم افسردگی می شود. تغذیه نیز 
  B  اهمیت زیادی در کاهش عالئم دارد، حتی با بهبود شرایط تغذیه می توانید از بروز این اختالل پیشگیری کنید. کمبود آهن، امگا ۳ و اسیدفولیک تاثیر مستقیمی با بروز عالئم افسردگی دارد. ویتامین های گروه
که در گوشت قرمز، جگر، تخم مرغ، غالت، دانه های خوراکی و ماهی وجود دارند، در رژیم غذایی تان جای دهید. مصرف قهوه و شکر را در روز کمتر کنید چون هردوی اینها تاثیر ویتامین گروه  B  در بدن کم کرده 
و عالئم افسردگی را شدید تر می کند. خوراکی های حاوی ویتامین  C  مثل پرتقال و کیوی را هم فراموش نکنید.  اگر فکر می کنید کمبود ویتامین دارید یک آزمایش ساده بدهید و با تجویز پزشک از مکمل ها 
استفاده کنید. یک نکته خوراکی و دوست داشتنی دیگر اینکه شکالت بخورید! شکالت سیاه به دلیل داشتن منیزیم نشاط آور و ضد خستگی است و حال و احوال شما را بهتر می کند.موز هم به دلیل داشتن 

ویتامین های  B۶،C  و منیزیم و گلوسیدها که انرژی بخش هستند و آجیل ها به دلیل داشتن امگا ۳، پتاسیم و آهن و ویتامین های گروه  B، برای پیشگیری و درمان اختالل افسردگی پاییزی توصیه شده اند. 
چند توصیه عملی برای رفع افسردگی پاییزی

یکی از مهم ترین توصیه ها برای رفع افسردگی پاییزی این است که خود را از فعالیت های اجتماعی دور نکنید. خیلی از افرادی که دچار این اختالل هستند سعی می کنند با شروع فصل پاییز در 
خانه بمانند ویا اگر در بیرون از خانه کار می کنند هر روز با سختی زیادی در محل کارشان حاضر می شوند.حضور در اجتماع در مقابله با افسردگی فصلی نقش موثری دارد؛ بنابراین از پیله 

تنهایی خود بیرون بیاید و با دوستان خود صحبت کنید.  نکته بعدی  این است که باید قبول کنیم ریتم زندگی تغییر می کند . افراد زیادی را در اطراف مان می بینیم که رابطه خوبی 
با باران ندارند و می گویند وقتی باران می بارد ما افسرده تر می شویم و دل مان می گیرد و وقتی باران می بارد ترجیح می دهند در خانه بمانند. به هرحال مهم ترین تغییر فصل 

از تابستان به پاییز است، چه از لحاظ آب و هوایی وچه از نظر ریتم زندگی پس بهتر است به خودمان کمک کنیم. نکته جالب توجه دیگر این است که بهتر است رنگ 
درمانی را جدی بگیرید.بی شک محیط اطراف ما در آرامش مان تاثیر زیادی دارد هر چقدر که ما فضای خانه و محل کارمان را با رنگ های مختلف و شاد تزیین 

کنیم،   مسلما حال وهوای بهتری هم خواهیم داشت. رنگ های روشن و گرم باعث تقویت روحیه و احساس شادی می شوند؛ مثال مشاهده سیب 
های قرمز در یک سبد، پوشیدن لباس نارنجی، استفاده از بالش و پرده نارنجی در خانه به شما کمک می کند که احساس افسردگی 

وغم کمتری داشته باشید؛ بنابراین بهتر است این شیوه درمانی را هم جدی بگیرید.

اگر احساس گرسنگی زیاد دارید، دچار کمبود این ویتامین ها هستید

کمبود زینک )روی( میل 
زیادی به مصرف مواد غذایی شیرین و 

شور ایجاد می کند 
معموال ابتال به کمبود زینک )روی( تا رسیدن به سن خاص یا در پیش گرفتن 
سبک زندگی بسیار استرس زا بروز نمی کند. اگر تحت استرس زیادی زندگی 
می کنید امکان ابتال به این کمبود دور از ذهن نیست. به گفته محققان، کاهش 
میزان زینک بدن مزه دهــان را عوض می کند و فرد را به ســمت مصرف 

زیاد مواد غذایی شــیرین و شور می کشــاند. با این حال می توانید با 
مصرف تخم مرغ، آجیل ها، غذاهای دریایی، جگر و گوشــت 

قرمز میزان زینک بــدن را افزایش داده و خطر ابتال 
به سرماخوردگی را کاهش دهید. 

 Academy of Nutrition and Dietetics زینک )روی( و ... باشد برخی مواد غذایی مانند آهن ربا شما را به سمت خود خواهند کشید و مدام احساس گرسنگی می کنید.گاهی ریزه خواری و گرایش به مصرف برخی مواد غذایی به اراده فرد نیست. نتایج بررسی های ،B اگر بدن تان دچار کمبودهایی مانند کمبود آهن، ویتامین
نشان می دهد که کشیده شدن به سمت برخی مواد غذایی به خاطر وجود کمبودهای بدن است.یعنی اگر بدن تان دچار کمبودهایی مانند کمبود آهن، ویتامین B، زینک )روی( و ... باشد برخی مواد غذایی مانند آهن ربا شما را به سمت خود خواهند کشید و شما بی اراده به ریزه خواری دائمی دچار خواهید شد.بنابراین اگر متوجه 

شده اید که با میل شدید و غیرقابل کنترلی به خوردن هله هوله، فست فود، گوشت قرمز یا محصوالت لبنی و ... مواجه هستید، بهتر است آزمایش خون بدهید. با ما باشید تا با ۶ کمبود ویتامین و مواد معدنی که باعث ایجاد گرسنگی و ریزه خواری می شوند بیشتر آشنا شوید. 

کمبود 
ویتامین B باعث گرسنگی 

عجیبی می شود 
کمبود ویتامین B باعث بروز گرســنگی عجیبی می شــود به خصوص 

برای افرادی که در معرض بیماری »پیکا« هستند. افراد مبتال به پیکا گرایش 
عجیبی به خوردن مواد غذایی فاقد ارزش غذایی مانند نشاســته، خاک، یخ، گچ 

و... پیدا می کنند.به گفته محققان بیماری پیکا می تواند یکی از عالئم کم خونی 
ناشی از کمبود ویتامین B12، فوالسین یا آهن باشد و بیشتر در کودکان و خانم 
های باردار دیده می شود.میل شدید به خوردن مواد غذایی مانند سبزیجات برگ 
سبز، برنج، غالت غنی شــده، غذاهای دریایی، تخم مرغ، موز، مرغ، محصوالت 

لبنی و سیب زمینی نیز می تواند به دلیل کمبود ویتامین های گروه B باشد.
حواس تان باشد که در اغلب موارد استرس و افسردگی و مصرف برخی 

داروها باعث افزایش احتمال کمبود ویتامین B می شود. بهتر 
است به پزشک مراجعه کنید تا داروها یا دالیل دیگر 

این کمبود مشخص شود.   
کمبود کلسیم و منیزیم میل زیادی 
به مصرف قند و نمک ایجاد می کند 

کلســیم و منیزیم، دو ماده معدنی نزدیک به هم هستند، یعنی اینکه کمبود 
کلسیم نیز باعث ایجاد میل و کشش زیاد به مصرف قند و نمک ایجاد می کند. به 

گفته محققان مدرسه سالمت عمومی هاروارد، استرس و زیاده روی در مصرف قند 
باعث ایجاد میل شدید به نمک و قند می شود.

برای افزایش منبع کلســیم بدن محصوالت لبنی مانند شیر، ماست و پنیر کم چرب 
میل کنید. 

اگر از مشکل عدم تحمل الکتوز یا آلرژی نسبت به محصوالت لبنی رنج می برید 
مصرف سبزیجات برگ سبز، بروکلی، دانه ها و مغزها و ماهی ساردین را در 

الویت قرار دهید. مصرف مکمل کلسیم با نظر پزشک نیز می تواند 
شما را از این کمبود رها کند.

مصرف 
مواد غذایی سرشار از قند 

باعث کمبود منیزیم می شود
آیا متوجه شــده اید که هیچ چیز به اندازه شکالت شما را جذب خود 

نمی کند؟ اگر بی وقفه و با میل شــدید شــکالت می خورید شاید کمبود 
منیزیم داشته باشید. باید بدانید که مصرف مواد غذایی سرشار از قند می تواند 

باعث ایجاد کمبود منیزیم شــود. کمبود این ماده معدنی در نتیجه استرس نیز 
بروز می کند. محققان تغذیه مرکز النکاشیر، عوامل متعددی که می تواند باعث 
بروز کمبود منیزیم شود را بررسی کرده اند.به عقیده این محققان مصرف زیاد 

نوشــیدنی های گازدار، قهوه، چای یا الکل در بروز کمبود منیزیم نقش 
دارند. میل شدید به خوردن شکالت در دوره قاعدگی خانم ها نیز 

ناشی از همین مشکل است. بهتر است شکالت های حاوی 
۷۵ درصد کاکائو را انتخــاب کنید چون منبع 

خوب منیزیم هستند. 

کمبود 
آهن میل زیادی به مصرف 
گوشت قرمز ایجاد می کند 

کمبود آهن یکی از کمبودهای رایج بین گیاهخوارها و خانم ها در ســنین پیش از 
یائسگی است. کمبود این ماده معدنی میل زیادی به مصرف گوشت قرمز ایجاد می کند 

و همچنین باعث بی انرژی بودن و خستگی می شــود. زمانی که بدن دچار کمبود آهن باشد 
شما حتی بعد از خوردن گوشــت قرمز باز با شــنیدن بوی همبرگر، بال مرغ و ماهی و ... دوباره 
هوس خوردن گوشت به سرتان می زند.متخصصان حوزه تغذیه بر این عقیده هستند که میل به 
مصرف گوشت زیاد می تواند ناشی از این باشد که آهن موجود در منابع غذایی گیاهی )آهن غیر 

هم( به سرعت آهن موجود در منابع حیوانی )آهن هم( جذب بدن نمی شوند.با این حال اگر 
گیاهخواری می کنید بهتر است انواع حبوبات به خصوص لوبیاها، عدس، آجیل ها، دانه ها 

و میوه های خشک را در الویت قرار دهید چون حاوی میزان 
قابل توجهی آهن هستند. فراموش نکنید که این آهن 

را با مواد غذایی سرشار از ویتامین 
C مصرف کنید.

کمبود 
اسیدهای چرب امگا3 میل 

شدید به خوردن پیتزای پر از پنیر 
ایجاد می کند 

اسیدهای چرب امگا ۳ جزو چربی های خوب هستند که برای سالمتی بدن الزم 
و ضروری اند. این اسیدهای چرب ضروری در ماهی هایی مانند تن ماهی، ماهی آزاد 

و ساردین و همچنین تخم مرغ و پنیر وجود دارند. کمبود امگا ۳ در بدن باعث می شود 
که میل شدید به خوردن پیتزای پر از پنیر و یا قورت دادن یک قالب پنیر داشته 
باشید.محققان دانشگاه ایالت پنسیلوانیا توصیه می کنند که تا حد امکان از 

تخم مرغ های طبیعی استفاده کنید. در حین انتخاب تخم 
مرِغ مرغ هایی را خریداری کنید که در مزارع و در هوای 
آزاد و دل طبیعت گشته و تغذیه کرده اند. این تخم 
مرغ ها منبع اسیدهای چرب امگا ۳ هستند.

 افسردگی پاییزی را جدی بگیرید

پیشنهاد سردبیر:
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تفاوتقیمتویزایاربعینبازگرداندهمیشود

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

کارشناس مسئول پیش بینی هوای 
اداره کل هواشناسی استان

»اصفهان« بارانی می شود
کارشناس مســئول پیش بینی هوای اداره کل 
هواشناســی اســتان اصفهان از ورود سامانه 
بارشی جدیدی به اســتان خبر داد و گفت : در 
هفته جاری استان اصفهان بارانی و بارش ها از 

مناطق غربی آغاز خواهد شد. 
حجت اله علی عسگریان با اشــاره به اطالعیه 
جدید سازمان هواشناسی، اظهار کرد : از امروز  
تا اواسط هفته به طور متناوب در برخی ساعات 
بعدازظهر و شــب بارش باران ، رگبار ، رعد و 
برق و گاهی وزش باد شدید و احتماال طوفان 
محلی برای استان اصفهان پیش بینی می شود. 
وی در پایان با اشــاره به اینکه دمای هوا روند 
کاهشــی خواهد داشت، خاطرنشــان کرد: با 
وجود افزایش یک الی دو درجه ای دما ، در آغاز 
هفته دوباره روند کاهشی و افت محسوس دما 
 و به خصوص از فــردا 3 الی 4 درجه افت دما را 

خواهیم داشت.

مدیر کل دفتر سالمت روانی وزارت 
بهداشت:

از هر چهار ایرانی یک نفر مبتال 
به اختالل روانی است

مدیر کل دفتر ســالمت روانی وزارت بهداشت 
گفت: براســاس آخرین آمار سال ۹4 جمعیت 
بیماران روانی به حدود ۲3.4 درصد می رسد، 
یعنی از هر 4 نفر ایرانی یک نفر مبتال به یکی از 

انواع اختالل روانی است.
احمد حاجبــی اظهار داشــت: ســال آینده 
جدیدترین آمار از بیماران اعصاب و روان ارائه 
می شود و هر چهار ســال یک بار یک تحقیق 
علمی و جامع از مبتالیان به بیماران روانی تهیه 
می شود.وی با بیان اینکه امروز عوامل مختلفی 
از جمله بیکاری، فقر، ناامنی شغلی و نابرابری 
های اقتصادی،  مسکن نامناسب و ساختارهای 
محیطی نامناســب مثل زندگی در حاشــیه 
شــهرها و ... در بروز و تشــدید بیماری های 
اعصاب و روان نقش دارند، گفت: بیماری های 
اعصاب و روان، چند فاکتوری است و بسیاری از 
عوامل مهم در بروز این نوع بیماری ها خارج از 
حیطه وزارت بهداشت است و به تبع آن کنترل 
و پیشگیری از علل به وجود آورنده بیماری هم 

در اختیار ما نیست.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان:
تفاوت قیمت ویزای اربعین 

بازگردانده می شود
مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان گفت: مبالغ 
اضافی ناشــی از کاهش قیمت ویــزای اربعین، به 
حســاب صاحبان آن باز گردانده می شود.غالمعلی 
زاهدی اظهار کرد: با موافقت رییس جمهور، هزینه 
اخذ ویزای زوار اربعین 3۵ درصد کاهش پیدا کرده 
و زائران برای اخذ ویزا بایــد مبلغ ۲34هزار و ۸۷۵ 
تومان پرداخت کنند.وی با بیــان اینکه کاهش یا 
افزایش قیمت ویزا منوط به تصمیم بانک مرکزی 
است، افزود: افرادی که در گذشته با مبالغ باالتری 
اقدام به اخذ ویزا کرده اند، مابه التفاوت مبالغ به زودی 
به حساب آنها بازخواهد گشت. مدیرکل حج و زیارت 
استان اصفهان عنوان کرد: حدود 3۰ هزار اصفهانی 
برای زیارت اربعین در سامانه سماح ثبت نام کرده اند. 
این افراد پس از ثبت نام با در دست داشتن گذرنامه 
باید به دفاتری که توســط ســامانه به آنها معرفی 

می شود مراجعه و برای اخذ ویزا اقدام کنند.

برنامه ریزی برای حضور 
مهاجران عراقی مقیم اصفهان 

در راهپیمایی اربعین
اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری 
اصفهان برای صدور ویزا بــرای مهاجران عراقی 
ساکن در اصفهان و متقاضی برای سفر به عتبات 
عالیات و حضور در راهپیمایی اربعین اطالعیه ای 
را صادر کرد. در این اطالعیه آمده است به اطالع 
همه مهاجرین عراقی متقاضی ســفر به عتبات 
عالیات در ایام اربعین حســینی می رساند برای 
ثبت نام الزم است سرپرســت خانوار با در دست 
داشــتن مدارک خود تــا روز پنجشــنبه مورخ 
۹۷/۷/۲6 اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی 
اســتانداری مراجعه کنند. در این اطالعیه آمده 
اســت  تنها اتباع عراقی دارای کارت هویت و یا 
دفترچه پناهندگی معتبر بایستی برای ثبت نام به 
اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری 

مراجعه کنند.

روزگار این روزهای تاکسی های زرد، چندان خوش 
نیســت. در اغلب شــهرهای بزرگ، تاکسی های 
اینترنتی عمال نان این قشر زحمت کش را آجر کرده 
اند و در مقابل مشکالت روز افزون و تورم های لحظه 
ای نیز از ســوی دیگر فشــارها را افزایش داده اند. 
ماجرای تاکسی های شــهری و اینترنتی، داستان 
قدیمی مواجهه تجدد و تکنولوژی با ســاختارهای 
ســنتی اســت. همواره جنگ میان »ســنت« و 
»مدرنیته« وجود داشــته که غالبا با شکسته شدن 
انحصارها، برنده نهایی نیروهای تازه نفسی هستند 
که عالوه بر این که به اصل »رقابت« معتقدند، خود 
را برای آن نیز به خوبی آمــاده کرده اند؛ اما آنچه در 
کشور ما این مسئله را در آستانه یک وضعیت بحرانی 
قرار داده این است که تاکسی های سنتی در برابر 
برنامه ریزی و فکر واندیشــه تاکسی های اینترنتی 
به نوعی رها شــده اند. نظارت ها و کنترل ها بر این 
صنف اگر چه با شدت دنبال می شود؛ اما هیچ برنامه 
و طرحی برای به روز رســانی آن انجام نشده است. 
تاکسی ها در اصفهان نیز مانند اغلب شهرهای بزرگ 

حال و روز خوبی ندارند. 
کرایه؛ چالش اصلی این روزهای سفرهای 

شهری
در حال حاضر تعداد ۹ هزار تاکســی ویژه و خطی 
پالک قرمز در شهر اصفهان تردد دارد که با احتساب 
تاکسی های پالک ســفید و ســرویس مدارس و 
آژانس های مسافربری شمار آنها به ۲۱ هزار تاکسی 
می رسد. در این بین اما هنوز تکلیف کرایه های این 
تاکسی ها مشخص نیســت آن هم در شرایطی که 
کرایه ها به اصلی ترین چالش تاکسی های شهری با 

اینترنتی بدل شده است. 
اگر چه مسافران معتقدند این حق طبیعی آنهاست 
که با کرایه کمتر و راحت تر به مقصد برســند؛ اما 
تعداد بسیار زیادی از مسافرکشان شاغل در آژانس 
ها و تاکســی های خطی و گردشی این روزها کار و 
کسب کســادی دارند که عمال آنها را در وضیعیت 
دشواری قرار داده است آن هم در شرایطی که هنوز 
افزایش تعرفه ها از ســوی متولیان این امر صورت 
نگرفته است. حســین جعفری، مدیرعامل سابق 
سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
افزایش نرخ تاکسی معموال در نیمه اول اردیبهشت 
در شورای شهر بررسی می شــود، می گوید:»پس 

از تصویب نرخ های جدیــد، افزایش قیمت کرایه ها 
در تمامی وســایل حمل و نقل عمومی ســازمان 
تاکســیرانی از جمله تاکســی های درون شهری، 
تاکسی تلفنی و تاکسی  بی سیم اعمال می شود.«وی 
ادامه مــی دهد:»افزایش نرخ کرایه تاکســی ها بر 
اساس نرخ تورم و افزایش هزینه خودرو تعیین و در 
این روند سعی می شود که رضایت مردم به عنوان 
دریافت کنندگان اصلی خدمت در نظر گرفته شود.« 
از سوی دیگر اصغر برشان، نایب رییس کمیسیون 
حمل و نقل شــورای شــهر اصفهان با بیان اینکه 
شــهرداری باید برای ارتقای شهر نســبت به ارائه 
تســهیالت برای ناوگان تاکســیرانی اقــدام کند، 
می گوید:» نــاوگان تاکســیرانی در اختیار بخش 
خصوصی است و نمی توان برای نوسازی این ناوگان 
به صورت حاکمیتی رفتار کرد؛ البته در این شرایط 
باید تســهیالت و طرح های تشویقی برای نوسازی 
تاکسیرانی در نظرگرفته شــده و تعرفه های آن بر 

اساس عرضه، تقاضا و مقرون به صرفه باشد«. 
این عضو شــورا با تاکید براینکه نظارت و کنترل بر 
خدمات آنالین باید فراهم شــود و با تامین امنیت 
مســافر و نظارت بر راننده ها ضریب اعتماد مردم را 
باال ببریم، می افزاید: »سازمان نظارت بر تاکسیرانی، 

ســازمان هماهنگی شــهرداری و مســئوالن باید 
شــرایطی را ایجاد کنند که منافع عمومی طرفین 

حفظ شود.«
 برشــان با اعــالم اینکه بایــد نرخ متعــادل بین 
تاکســی های آنالیــن و تاکســی های تحت نظر 
 تاکســیرانی تعییــن شــود، تصریــح می کنــد:

» با تعرفه های مناسب و رفع نواقص می توان تعادل 
را میان تاکســی های تحت نظارت تاکســیرانی و 
تاکسی های آنالین فراهم کرد.« این در حالی است 
که بر اساس شواهد موجود تنها نرخ های سرویس 
های مدارس آن هم تنها ۱۲ تا ۱۵ درصد نســبت 
به سال گذشته افزایش داشــته است و نرخ گذاری 
کرایه های تاکسی درون شــهری، تاکسی تلفنی و 
تاکسی  بی ســیم همچنان در هاله ای از ابهام قرار 
دارد. به طوری که هادی منوچهــری، مدیر عامل 
سازمان تاکسیرانی شــهرداری اصفهان در همین 
رابطه می گوید:»یکی از آیتم های مهم ســرویس 
مدارس تعیین نرخ کرایه اســت که در این فرآیند، 
والدین خواستار حداقل افزایش و رانندگان در پی 
افزایش نرخ هستند، از این رو اعضای شورای شهر 
طبق اختیاراتی که بر عهده دارند، عددی را تعیین 
خواهند کرد تا به معیشت هر دو طرف آسیبی  وارد 

نشود.«
سرنوشت نامعلوم تاکسی های شهری

اخیرا مدیر عامل ســازمان مدیریــت و نظارت بر 
تاکسیرانی شــهرداری اصفهان اعالم کرد که کار 
مطالعاتی ورود تاکســی های زرد در قالب تاکسی 
های اینترنتی آغاز شده و ظرف ماه های آینده پیاده 
سازی آن آغاز خواهد شد، ضمن اینکه با روش های 
مختلف قانونی سعی شده است با تحت نظارت قرار 
دادن مسافربران شــخصی اینترنتی میزان حضور 
آنها کمتر یا نســبت به تعیین تکلیف نظارت آنان 
اقدام شود، اگر چه این طرح می تواند رونق از دست 
رفته تاکسی های شــهری را به آنها بازگرداند؛ اما 
معلوم نیســت کی و چطور قرار است  این طرح ها 
عملی شود. از ســوی دیگر به دلیل روزگار از رونق 
افتاده بسیاری از تاکسی ها بسیاری از تاکسی داران 
در ماه های اخیر نسبت به فروش یا واگذاری تاکسی 
ها خود اقدام کرده اند که این مســئله در آینده می 
تواند به چالشــی بزرگ برای سیستم حمل و نقل 
کشور تبدیل شود، به خصوص آنکه با کاهش ناوگان 
حمل و نقل عمومی میزان ترددهای تک سرنشین 
افزایش یافته و آلودگی و سایر تبعات شهری را در 

پی خواهد داشت.

سرنوشتنامعلومزردهایشهری
وقتی هیچ برنامه و طرحی برای به روز رسانی تاکسیرانی صورت نمی گیرد؛

مزایده اموال غیرمنقول
7/378 اجرای احکام حقوقی شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 961690 ج/ دوم له حمیدرضا ســدهیان عسگری با وکالت آقای 
حسین محمودی و علیه 1- فرشید صالحی مورکانی 2- علیرضا صالحی مورکانی مبنی بر 
مطالبه مبلغ 7/237/452/049 ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای 
دولتی در تاریخ 97/8/14 ساعت 11/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 43/498 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکی به 
پالک ثبتی 14458/392 که بعلت مکرر بودن به پالک 14458/14318 بخش 5 تبدیل 
شده است با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی آقای 
علیرضا صالحی مورکانی و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه و خانواده اش می باشد 
توسط کارشناس رسمی دادگســتری به شرح ذیل ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید در روز مزایده و با همراه داشتن 10 درصد 
بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه 
مزایده شــرکت نمایند. مابقی ثمن ظرف حداکثر یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزی 
به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: واحد مسکونی واقع در شهر 
اصفهان، خیابان رباط اول، کوچه ده متری حافظ ) کوچه 66( پالک 11 واقع در بخش پنج 
اصفهان به شــماره ملک فرعی 392 از اصلی 14458 دارای شماره ثبت 61262 واقع در 
دفتر 378 به شماره چاپی 183453 به مساحت عرصه 278/6 متر مربع بر اساس مستندات 
سند صدراالشــاره و اعیانی حدود 200 متر مربع )که به صورت کلنگی( مربوط به سال 
احداث حدود 35 سال قدمت است با انشعابات آب و برق و گاز و تلفن می باشد. اینجانبان 
 کارشناســان منتخب به اســامی 1- مهندس حســین ملت 2- مهندس حسین اکبری

 3- مهندس مهرداد فالح چم آسمانی پس از مطالعه پرونده و با راهنمایی خواهان آقای 
علیرضا صالحی از ملک فوق الذکر بازدید بعمل آوردیم و بعــد از معاینه کامل محل و با 
در نظر گرفتن موقعیت ملک در محل و امتیازات گذر بندی های موجود و در نظر گرفتن 
انشعابات نظریه جمع کارشناســان منتخب را خدمت آن مقام محترم بعرض می رسانیم. 
نتیجه کارشناسی: با توجه به جزئیات مشــروحه مطروحه صدرالشاره و با توجه به قیمت 
روز عادالنه خرید و فروش بــازار قیمت عرصه و اعیانی و تمامــی متعلقات ملک منزل 
مســکونی فوق الذکر یازده میلیارد و نهصــد و هفتاد و نه میلیون و هشــتصد هزار ریال 
11/979/800/000 معادل یک میلیارد و یکصد و نود و هفت میلیون و نهصد و هشــتاد 
هزار تومان می باشد. در نتیجه ارزش 43/498 حبه مشاع آن به مبلغ 7/237/452/049 
ریال ارزیابی که مقدار 41/427 حبه مشاع آن بر مبلغ 6/892/811/476 ریال بابت طلب 
محکوم له و مقدار 2/071 حبه مشاع آن به مبلغ 344/640/572 ریال بابت حق االجرای 
 دولتی ارزیابی می گردد. م الف:248244 اجرای احکام حقوقی شــعبه دوم اصفهان 

) 490 کلمه، 5 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

7/379 اجرای احکام حقوقی شــعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالسه 963512 ج/4 له 1- نسرین امیری 2- طناز و آزاده شهرت 
همگی بنکدار اصفهان و علیه آقای مجید زاونکی مبنی بر مطالبه مبلغ 1/671/581/333 
ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی که در اجرای تبصره ماده 
34 ق اجرای مدنی خانمها الهام تنگسیر و مهسا تنگسیر بعنوان اشخاص ثالث ملک خود 
را واقع در اصفهان، خیابان صمدیه، کوی مسجد الرضا پالک 72 کدپستی 8183615551 
جهت پرداخت بدهی محکوم علیه معرفی نموده اند در تاریخ 97/8/14 ساعت 12 صبح 
در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 44/577 
حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ ملکی به پالک ثبتی شــماره 2029 فرعی از 12 اصلی 
بخش 14 اصفهان با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناســی که ذیال درج شده است 
ملکی خانمها الهام و مهسا شهرت هر دو نفر تنگسیر و اکنون در تصرف استیجاری خانم 
عسگری از 96/10/1 تا 97/7/1 مبلغ 30 میلیون تومان رهن می باشد توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانی 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد 

یا چک تضمین شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلســه مزایده شرکت 
نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد شد. هزینه های اجرایی برعهده 
محکوم علیه می باشــد و مابقی ثمن حداکثر ظرف یکماه پرداخت واال ده درصد واریزی 
به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: مشخصات ثبتی: ملک شماره 
12/2029 مفروز و مجزی از 1622 بخش چهارده ثبت اصفهان با ســند چاپی شــماره 
 651209 به میزان سه دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان بنام خانم الهام تنگسیر
 فرزند غالمرضا به مساحت حدودی 153/3 مترمربع طبق اسناد سندی 21/90*7 واقع در 
اصفهان، خیابان صمدیه، کوی مسجدالرضا پالک 72-کدپستی 8183615551، حقوق 
ارتفاقی ملک: قطعــات 1622 و 1623 و 1626 و 1627 و 720 باقیمانده حق المجری و 
نیز برای قطعات 1621 و 1625 از  کوچه 1624 حق العبور گواهی می شــود. مشخصات 
ملک: یکباب منزل مســکونی قدیمی با اسکلت دیوار باربر و ســقف تیرچوبی شامل دو 
 اتاق و یک انباری در ضلع شمالی ساختمان و آشــپزخانه و حمام و سرویس بهداشتی در
 ضلع جنوب، کف ها موزائیک و بدنه گچ و رنگ است. پنجره های اتاق ها چوبی و پنجره 
آشپزخانه آلومینیومی است، آشــپزخانه با کف موزائیک، کابینت فلزی، آبگرمکن گازی 
دیواری، حمام با دسترسی از آشپزخانه و سرویس بهداشتی با دیوار تا نیمه کاشی قدیمی 
می باشد. انشعابات آب، برق و گاز دائر است. با توجه به جمیع جهات، دسترسی، موقعیت، 
قدمت بنای قدیمی و فرسوده بودن ملک و سایر عوامل موثر در ارزیابی، ارزش ششدانگ 
ملک فوق الذکر مبلغ 2/700/000/000 ریال معادل دویست و هفتاد میلیون تومان و سه 
دانگ ملک طبق سند فوق الذکر مبلغ 1/350/000/000 ریال معادل یکصد و سی و پنج 
میلیون تومان برآورد و اعالم می گردد. در نتیجه ارزش 44/577 حبه مشــاع آن به مبلغ 
1/671/581/333 ریال ارزیابی که مقدار 2/122 حبه مشــاع آن به مبلغ 79/599/111 
ریال بابت حق االجرای دولتی و مقدار 42/455 حبه مشاع آن به مبلغ 1/591/982/222 
ریال بابت مطالبات محکوم له ارزیابی می گردد.  م الف:263281 اجرای احکام حقوقی 

شعبه چهارم اصفهان ) 553 کلمه، 6 کادر(
حصر وراثت

7/380  آقای اکبر رحیمی ورپشــتی دارای شناسنامه شــماره 26 به شرح دادخواست به 
کالسه 669/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان  عباس رحیمی ورپشتی به شناسنامه 26 در تاریخ 97/1/1 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اکبر رحیمی ورپشتی، 
ش.ش 26، 2- مجید رحیمی ورپشــتی، ش.ش 63 ، 3- احمد رحیمی ورپشتی، ش.ش 
1666، 4- حمید رحیمی، ش.ش 65 فرزندان ذکور متوفی 5- زهرا رحیمی ورپشــتی، 
ش.ش 1578 فرزند اناث متوفی و 6- طلعت مویدی، ش.ش 2 همسر متوفی می باشند و 
متوفی به غیر از ورثه فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد شد. م الف: 265542 احمدی قاضی  شورای حل اختالف تیران ) 161 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/394 نظر به اینکه خواهان حسین مندعلی زاده آرانی به طرفیت مهدی شکری شیروانی 
به خواسته مطالبه وجه دادخواستی  به مجتمع شوراهای حل اختالف آران وبیدگل تقدیم 
نموده است که پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقی آران و بیدگل به کالسه پرونده 526/96 
ثبت و برای تاریخ 97/9/3 ســاعت 17:45 وقت رســیدگی تعیین گردیده از آنجاییکه 
خوانده فوق مجهول المکان بوده لذا با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب به 
نامبرده ابالغ می گردد تا در جلسه دادرسی حاضر گردیده . ضمنا نامبرده می تواند تا قبل 
از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به شعبه دوم حقوقی 
شورای حل اختالف آران و بیدگل مراجعه نماید . م الف : 266401 مهدی عموزاده 
 رئیس شورای حل اختالف شــعبه دوم حقوقی، شهرســتان آران و بیدگل) 130 کلمه، 

1 کادر(
اجراییه

7/382 شماره اجراییه:9710423630100188  شماره پرونده:9609983630100419 
شماره بایگانی شعبه:960451 بموجب درخواست اجرای شماره 1397009001020836-

1397/07/14-8/15 و شماره دادنامه مربوطه 9609973630101383 محکوم علیه نادر  
پوالدیان فرزند عباس به نشانی آمل خ طالب آملی دریا 74 سمت راست درب هشتم منزل 
آقای محمد زاده به پرداخت مبلغ چهارصد و هفتاد و هفــت میلیون ریال به عنوان اصل 
خواسته )بابت سه فقره چک به سریال های 95/10/5-770070، 95/10/15-770071 
و 770072-95/9/25 هر ســه عهــده بانک کشــاورزی هر کدام به مبلــغ پنجاه و نه 
میلیون ریال و یک فقره سفته به ســریال 104548 و به مبلغ سیصد میلیون ریال( و مبلغ 
 15/940/000 ریال به عنوان هزینه دادرســی و ابطال تمبر و همچنین حق الوکاله طبق
 تعرفه ) و به میزان 12/480/000 ریال( و خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص بانک مرکزی 
از تاریخ سررسید در خصوص چک ها تا زمان وصول و در خصوص سفته از تاریخ تقدیم 
دادخواســت 1396/04/27 در حق محکوم له حمید میرزائی قلعه ناظری فرزند یدا... به 
نشــانی اصفهان تیران و کرون قلعه ناظر لبنیاتی طلوع و همچنین مبلغ 23/500/000 
 ریال بعنوان نیم عشــر در حق صندوق دولت محکوم می باشــد. رمز پرونده: 11827، 
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
 گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد.

3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی 
 که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یــا خارجی دارد به همراه 
مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
 دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال بــه دیگری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 
 1394(. م الف: 265537 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تیران و کرون )491 کلمه، 

5 کادر(
حصر وراثت

7/383  آقای بهرام ترکی دارای شناســنامه شماره 12 به شــرح دادخواست به کالسه 
451/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان  رضا ترکی به شناســنامه 36 در تاریخ 1387/4/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- علی ترکی، ش.ش 5، 
ت.ت 1327/5/7 فرزند پسر 2- محمد ترکی، ش.ش 3، ت.ت 1330/1/12 فرزند پسر 
3- خدابخش ترکی قاســم آبادی، ش.ش 5، ت.ت 1336/2/19 فرزند پســر 4- اصغر 
ترکی قاســم آبادی، ش.ش 13، ت.ت 1341/9/7 فرزند پسر 5- محمود ترکی، ش.ش 
16، ت.ت 1349/11/5 فرزند پسر 6- بهرام ترکی، ش.ش 12، ت.ت 1332/9/4 فرزند 
پسر 7- عصمت ترکی قاسم آبادی، ش.ش 3، ت.ت 1338/2/11 فرزند دختر 8- مهری 
ترکی قاســم آبادی، ش.ش 2، ت.ت 1344/2/5 فرزند دختر 9- بیگم رحیمی ورپشتی، 
ش.ش 1170 ، ت.ت 1305/5/10 همسر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
 او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 265526 کاظمی رئیس شعبه شورای حل اختالف بخش کرون ) 195 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

7/384  مرجع رسیدگی: شعبه دوم شــورای حل اختالف فریدونشــهر، شماره پرونده: 

260/96 شــماره و تاریخ دادنامه: 127-97/5/13 خواهان: آقای عســگر گشول فرزند 
شاعلی به نشانی فریدونشهر روستای قلعه ســرخ، خوانده: آقای مجید بقایی مقدم فرزند 
حسین به نشانی تهران شــهرک غرب بلوار پاکنژاد مجتمع پاســارگاد بلوک 6 واحد 2، 
خواسته: مطالبه وجه، گردشکار: به تاریخ 97/5/9 در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه 
دوم شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است 
پرونده کالسه 260/96 تحت نظر است. شــورا با توجه به محتویات پرونده با اعالم ختم 
دادرسی و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
شورا: در خصوص دادخواست آقای عسگر گشول فرزند شاغلی به طرفیت آقای مجید بقایی 
به خواسته صدور حکم مبنی بر اعسار ازپرداخت هزینه دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی 
با توجه به استشهادیه پیوست و اظهارات مقرون به صحت گواهان تعرفه از سوی خواهان 
و اینکه از ســوی خوانده دلیلی بر تمکن مالی خواهان ارائه نشده است دعوای خواهان را 
ثابت دانسته و مستندا به مواد 198 و 504 و 505 قانون آئین دادرسی در امور مدنی حکم 
به اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعالم می نماید رای صادره حضوری و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی 
شهرستان فریدونشهر می باشد. م الف: 265401 شــعبه دوم شورای حل اختالف 

فریدونشهر  ) 228 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/385 چون تحدید حدود قســمتی از امالک بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل به علت 
عدم حضور مالک، تا کنون به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای مالکین ذیل، تحدید حدود اختصاصی امالک مرقوم در تاریخ های تعیین 
شده در ساعت 8 صبح شروع و انجام خواهد شد. و در صورت مصادف با روز تعطیل عملیات 

تحدیدی به روز بعد موکول خواهد شد.
امالک و ابنیه بخش 3 آران و بیدگل

شماره فرعی از پالک 1675 اصلی واقع در بخش سه آران و بیدگل
14 فرعی : خانم عذرا رســول اف فرزند محمد علی ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 

103/30مترمربع. 
شماره فرعی از پالک 2309 اصلی واقع در اماکن

8 فرعی : آقای سید محسن ســیدیان آرانی فرزند سید احمد. ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت58 مترمربع. 

شماره فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد
3213 فرعی : آقای قاسم بزرافشانی آرانی فرزند محمد ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به 

مساحت 127/60مترمربع. 
3214 فرعی: آقای احمد شــکوری فرزنــد یحیی و مریم شــریفیان آرانی فرزند صادق 

ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمساحت 50متر مربع
شماره فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد

1200 فرعی : آقای احمدعلی بشارتی فرزند حسین و خانم زهرا ابراهیم پور آرانی فرزند 
رمضانعلی )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 242مترمربع. 

امالک وابنیه بخش 4 آران و بیدگل
97/8/14 و 97/8/15

شماره فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد
3932 فرعی : آقای مصطفی سلمانیان نوش آبادی فرزند علی اکبر ششدانگ یکباب مغازه 

به مساحت 37 مترمربع. 
3933 فرعی : آقای جالل بهتــری نوش آبادی فرزند محمدرضا و خانم زینب ســادات 
سجادی نوش آبادی فرزند ســید حبیب اله )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

101/50مترمربع.
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 

تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 )سی( روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار: 97/7/21 

 م الــف: 275671 عبــاس عبــاس زادگان رییــس اداره ثبــت اســناد
 آران و بیدگل

سمانه سعادت
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 درآمد نجومی اینترمیالن
 از لیگ قهرمانان

باشگاه اینتر میالن برای اولین بار پس از فصل 
در   2011-2012
رقابت هــای لیگ 
قهرمانــان اروپا 
شرکت کرده و از 
دو بــازی خود در 
برابر تاتنهام هاتسپر 
و PSV آیندهون، دو 
پیروزی به دست آورده است.طبق آمار منتشر 
شده از سوی گازتا دلو اســپورت، این باشگاه 
بابت حضور در مرحلــه گروهی 38/9 میلیون 
یورو کسب کرده اســت.بابت هر پیروزی خود 
نیز 2/7میلیون یورو به دست آورده و چنانچه 
به جمــع 16 تیم پایانی راه یابــد 9/5میلیون 
یوروی دیگر نیز قطعی خواهد شد.عالوه بر این، 
اینتر میالن از پنج بازی خانگی تا کنون حدود 
10 میلیون یورو به دست آورده که3/5میلیون 
یــوروی  آن از بازی در برابــر تاتنهام در لیگ 
قهرمانان بوده است.این رقم در مجموع به مبلغ 
54 میلیون یورو می رسد که قطعا بیشتر هم 
خواهد شد،زیرا بلیت بازی های این تیم برای 
مسابقات خانگی برابر میالن و بارسلونا نیز به 

طور کامل فروخته شده است.

اقدامات الزم برای رساندن 
»بنزما« به ال کالسیکو

رئال مادریــد تایید کرد »کریــم بنزما« دچار 
مصدومیت همسترینگ 
راست شده و مهاجم 
فرانسوی به سختی 
تالش می کند که 
خود را به نخستین 
ال کالسیکوی فصل 
برســاند.او در بین دو 

دیدار شــنبه با آالوس که در کمال نیمــه 
شگفتی با باخت یک بر صفر قهرمان اروپا خاتمه 
یافت، تعویض شــد و »خولن لوپتگی« مربی 
رئال مادرید که تیمش چهار بــازی گل نزده و 
نبرده، گفت بنزما و گرت بیل دچار مصدومیت 
شدند.تاکنون زمان مشــخصی برای بازگشت 
بنزما تعیین نشــده؛ اما احتمال مــی رود او دو 
هفته غایب باشد. رئال 6 آبان در نوکمپ با بارسا 
روبه رو می شــود و بنزما زمان کمی برای اثبات 
توانایی هایش دارد. او در این فصل چهار گل در 
لیگ زده در حالی که در تمام فصل قبل 5 گل 

بیشتر در اللیگا به ثمر نرساند. 

 حمله تند ستاره سابق آلمان
 به »یوواخیم لو«

تیم ملی آلمان در جــام جهانی، بدترین نتایج 
ادوار اخیر خود را گرفته 
و در مرحله گروهی 
چهارم شد و حاال 
بــاالک معتقــد 
اســت با توجه به 
حضــور طوالنــی 
مدت یواخیم لوو روی 
نیمکت ژرمن ها، ممکن است وی دیگر نتواند 
عملکرد مفیدی ارائــه دهد.باالک گفت: »من 
هم مانند بســیاری دیگر از اینکه یوواخیم لوو 
هنوز ســرمربی تیم ملی آلمان مانده متعجب 
شده ام. او مدت هاســت هدایت تیم ملی را بر 
عهده داشــته و گاهی اوقات باید اعتراف کرد 
بعد از دوره طوالنی مدت دیگر نمی توان مانند 
گذشته تاثیرگذار بود.به عنوان یک هوادار آرزو 
می کنم آلمان با یوواخیم لوو پیشــرفت کند 
زیرا هنگامی که شما بازیکنان بااستعدادی در 
اختیار دارید دیگر صحبت کردن در مورد دیگر 

مسائل بی معنی است«.

پیشنهاد اعزام ۲ بازیکن خاطی 
فوتبال روسیه به سوریه

یک روزنامه نــگار مطرح فوتبال روســیه در 
واکنــش بــه درگیری 
فیزیکی الکســاندر 
کوکورین )زنیت 
ســن پترزبورگ( 
و پــاول مامــااف 
)کراســنودار( بــا 
دنیس پارک، رییس 
دپارتمان خودرو و مهندسی حمل ونقل وزارت 
صنعت و تجارت که منجر بــه ضربه مغزی و 
کبودی شدید ســروگردن وی شد، گفت: در 
ورزش فوتبال هیچ جایی برای چنین اقداماتی 
وجود ندارد. بهتر اســت الکساندر کوکورین و 
پاول مامااف را به سوریه اعزام کنیم تا فوتبال را 
به مردم محلی آموزش دهند. این احتمال هم 
وجود دارد آنها در برخــی از بازی ها به مصاف 

داعش بروند!

ذوب آهن به »مسلمان« نیاز ندارد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

مطالبات برانکو و خارجی ها 
پرداخت می شود

مشــکالت ارزی باعــث شــده بود تــا مدیران 
پرســپولیس طی ماه هــای اخیــر در پرداخت 
مطالبات برانکــو ایوانکوویچ و کادرفنی کرواتش 
و همچنین بشار رســن و گادوین منشا به عنوان 
دو بازیکن خارجــی تیم به مشــکل بربخورند. 
موضوعی که با رفتار مسالمت آمیز برانکو تا این 
لحظه مشــکلی برای تیم به وجود نیاورده بود و 
آنها با تمرکز روی نمایــش و عملکرد تیم موفق 
شــده بودند حتی به مرحله نیمــه نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا نیز برسند. اکنون با پیگیری های 
صورت گرفته، حمید رضا گرشاسبی موفق شده 
بخش عمده این مطالبــات را فراهم کند و اعالم 
شده که به کادرفنی و دیگر اعضای خارجی تیم 

پرداخت می شود.

 کام گیتی پسندی ها 
در نیم فصل شیرین شد

نیم فصل اول لیگ برتر فوتســال باشــگاه های 
کشور با قهرمانی گیتی پسند به پایان رسید.

 هفته پایانی دور رفت لیگ برتر فوتسال باشگاه 
های کشور، با دیدار حساس دو تیم مدعی گیتی 
پسند و ملی حفاری در اهواز پیگیری شد.دو تیم 
نیمه نخست را با نتیجه تســاوی یک بر یک به 
رختکن رفتند؛ اما شــاگردان لک در نیمه دوم با 
ارائه یک بازی برتر و کم اشتباه توانستند با نتیجه 
3 بر 2 به پیروزی دست یابند تا قهرمان نیم فصل 
این دوره را از آن خود کند.سعید احمد عباسی، 
مهران عالیقدر و مهدی جاوید برای گیتی پسند 

در این دیدار گلزنی کردند.

 لژیونر جدید ایران 
دوباره در تیم امید

»امیدنورافکن« بعد از پیوســتن به شــارلروا در 
نخستین مسابقه دوستانه موفق به گلزنی شد و 
در دیدارهای پیش فصل به میدان رفت؛ اما در 10 
هفته اخیر ژوپیر لیگ در دو بازی به میدان رفته و 
بیشتر مسابقات را به علت آسیب دیدگی از دست 
داده است.نورافکن که به دلیل عدم اجازه باشگاه 
شارلروا نتوانسته بود در مسابقات آسیایی جاکارتا 
برای تیم ملی امید ایران به میدان برود، در اردوی 
جدید امیدهای ایران که خود را آماده حضور در 
رقابت هــای انتخابی المپیــک 2020 می کنند 
حضور یافته و با تجربه ترین بازیکن تیم کرانچار 

در تمرینات محسوب می شود.

در حاشیه

پیشخوان

 تبریزی: کدام موقعیت
معاون اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در سمینار فصلی 
رؤســای ادارات ورزش و جوانان اســتان اصفهان که به میزبانی 
شهرستان چادگان برگزار شد، اظهار داشت: این نشست بیشتر 
حول محور شــاخصه ای عمومی و اختصاصــی ارزیابی عملکرد 
ادارات است.احســان شــاه علی گفت: هر ســه ماه یک بار باید 
گردهمایی رؤســای ادارات ورزش و جوانان را داشته باشیم تا از 

مشکالت ورزش شهرستان ها بیشتر آشنا شویم.

وی در ادامه تاکید کرد: مصوبه ای توســط شورای نگهبان تایید 
شده و آن این که افراد بازنشسته باید از سیستم دستگاه هایی که 
به نوعی از اعتبارات دولتی اســتفاده می کنند، خارج شوند و این 
شامل هیئت های ورزشی شهرستان ها نیز می شود و به هیچ وجه 
رییس اداره نمی تواند برای شــخصی که بازنشســته است حکم 

سرپرستی بزند.
معاون اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان افزود: معرفی 

رؤسای هیئت های ورزشی شهرستان ها باید طبق آیین نامه وزارت 
ورزش و جوانان باشد و کلیه مدارک فرد موردنظر طبق آیین نامه 

موردبررسی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: اگــر اداره ورزش و جوانان شهرســتانی با ارگان های 
دیگر برنامه و یــا همایش ورزشــی برگزار می کننــد، آن را در 
 قالب یــک فعالیــت بــرای اداره کل ورزش و جوانان ارســال 

کنند.

معاون اداره کل ورزش و جوانان اصفهان مطرح کرد:
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در هیئت های ورزشی

 پس از چندین ســال وقفه و با حمایت باشگاه 
ذوب آهن، بســکتبال اصفهــان در لیگ برتر 
صاحب نماینده ای شــد تا حضور یک باشــگاه 
اصفهانی در ســطح اول رقابت های بســکتبال 
کشور، نویدبخش روزهای خوب برای این رشته 

ورزشی در استان باشد.
اســتان اصفهان در گذشــته از پیشــگامان و 
اســتان های مطرح در رشته بسکتبال در کشور 
محسوب می شد و در سال های نه چندان دور 
این استان از لحاظ سخت افزاری و نیروی انسانی 
یکی از قدرت های ایران در این رشته لقب گرفته 
بود، ولی نبود اسپانسر و عدم حمایت باشگاه های 
بزرگ استان از بسکتبال سبب شد تا این استان 
به رغم شایســتگی های فراوان در این رشته در 
پنج سال گذشته نماینده ای در لیگ برتر نداشته 
باشد و استعداد ها و بازیکنان ملی پوش اصفهانی 

در شهرهای دیگر توپ بزنند.
 با حضور جواد داوری، در مسند ریاست هیئت 
بسکتبال اصفهان و ایجاد تحوالت در این رشته 
بار دیگر این امید در دل بســکتبال دوســتان 
اصفهانی زنده شد تا این استان پهناور هم مجدد 
در لیگ برتر تیم دار شود که در نهایت نیز تالش 
های داوری در این زمینــه جواب داد و اصفهان 

برای فصل جدید رقابت های لیگ برتر صاحب  
نماینده ای در این مسابقات شد.

رییس هیئت بسکتبال استان اصفهان با 
بیان اینکه وجود باشگاهی در سطح اول 
کشور برای رشته هایی مانند بسکتبال، 

هندبال و والیبال که در اصفهان ریشه دار 
هستند ضرروی اســت، درباره بازگشت 

باشــگاه ذوب آهن در تیم داری برای رشته 
بســکتبال گفت: بازگشــت ذوب آهن به 
لیگ یک پروســه بلند مدت بــود  ولی 
حمایت هــای ســعید آذری و پیمــان 
صداقت نیا باعث شــد ذوب آهن به لیگ 

برتر بازگردد.
وی بــا بیان ایــن نکته کــه وجود 
ذوب آهن در لیگ خأل بزرگی را در 

بسکتبال کشــور پر می کند، تاکید کرد : با 
توجه به ســابقه اصفهان در بسکتبال خأل 
وجود یک باشــگاه حرفه ای در سطح اول 

کشور احساس می شــد که به بستکبال کشور 
نیز آسیب هایی زد و حاال این پایه گذاری دوباره 
بستکبال در ذوب آهن می تواند آینده بسکتبال 

اصفهان و تیم ملی را بیمه می کند.
رییس هیئت بسکتبال افزود: از آنجایی که پنج 
ســال هیچ تیمی از اصفهان در لیگ برتر حاضر 
نبوده، برای رسیدن به استاندارهای مدنظرمان 

باید پنج ســال کار مداوم 
انجام دهیم. اصفهان در تیم های پایه بسیار قوی 
عمل می کند، تیم های پایه اصفهان هرســال 
مقام های کشوری کســب می کنند و بازگشت 
دوباره ذوب آهن به ســطح اول بسکتبال کشور 

انگیزه را در جوانان بیشتر خواهد کرد.

تیم بســکتبال ذوب 
آهن  از پرافتخارترین 
تیم هــای تاریــخ لیگ 
برتر محســوب می شود که 
9 قهرمانــی و چهــار نایب 
قهرمانــی را در کارنامــه 
خویــش در ایــن رقابت ها 
می بیند و حاال با بازگشت دوباره 
به سطح اول بسکتبال کشور به دنبال 
رقم زدن روزهای خوب گذشته هستند و در 
همین راستا این باشــگاه در اولین گام »فرزاد 
کوهیان« را به عنوان سرمربی و مسعود پناهی 
را به عنوان سرپرســت تیم بسکتبال ذوب آهن 

معرفی کرد.
لیگ امسال که قرار است از سوم آبان ماه شروع 
شــود با حضور 11 تیم ذوب آهن اصفهان، نفت 
آبادان، پدافند دزفول، پگاه تهران، شــهرداری 
گرگان،  دانشــگاه آزاد تهران، شیمیدر تهران، 
نیروی زمین کرمانشــاه، پتروشیمی بندر امام، 
آویژه صنعت پارسا مشهد و شــهرداری تبریز 
برگزار  می شــود  و   تیم  ذوب آهــن در هفته 

نخست میزبان نفت آبادان است.

 روزهای خوب در انتظار بسکتبال اصفهان
با بازگشت ذوب آهن به رقابت های لیگ برتر ؛

  عکس روز

تصویریازخوانندهمعروفترکیهای
باپرچمباشگاهایرانی

باشگاه تراکتورسازی، هواداران زیادی دارد که همیشه پرچم این باشگاه را با خود به همراه 
دارند.یکی از هواداران باشگاه تراکتورسازی تصویری از خودش در کنار »ابراهیم تاتلیس« 

خواننده معروف ترکیه ای با پرچم این باشگاه پرهوادار تبریزی منتشر کرد.

راگبی به جای فوتبال

تاج و تخت جادوگر

جنگ خاموش »شفر« و کمیته فنی استقالل
وینفرد شفر، ظاهرا کمیته فنی استقالل را قبول ندارد و از همین حاال شمشیر را برای آنها از رو بسته است. 
فتحی، سرپرست استقالل با درخواست اعضای کمیته فنی تالش کرد تا شفر را عضوی از این کمیته کند 
ولی سرمربی آبی ها چنین موضوعی را رد کرده و تاکید دارد عضو کمیته فنی نمی شود. نکته اینجاست که 
دو طرف جنگ خاموشی دارند که شاید به زودی علنی شود. چند وقت پیش شفر متوجه شد که اعضای 
کمیته فنی به فتحی گفته اند باید به خریدهای نیم فصل نظارت کنند چون تیم در تابستان گذشته اصال 
خریدهای خوبی نداشت. به هر حال با توجه به عملکرد بد اکثر خریدهای باشگاه و مصدومیت تیموری و 
آقاخان این حرف پربیراه نبود؛ اما شفر شدیدا مخالف این مسئله است. او حتی به فتحی گفته هیچ کس 

حق دخالت در خریدهای استقالل را ندارد و اوست که باید نظر اول و آخر را بدهد. 

بازگشت ربیع خواه به میدان بعد از 183 روز
محسن ربیع خواه که دو فصل پرحاشیه از سوی سکوها و هواداران این تیم را پشت سر می گذاشت، در روزهای 
پایانی فصل گذشته در جدال مقابل پارس جنوبی دچار آسیب دیدگی رباط صلیبی شد و از ترکیب این تیم 
دور ماند. در پایان فصل که این بازیکن عمل جراحی رباط را انجام داده بود، به درخواست برانکو ایوانکوویچ با 
نظر مثبت باشگاه قراردادش تمدید شد. ربیع خواه اکنون بعد از گذشت 183 روز از دیدار مقابل پارس جنوبی 
و در جریان دیدار تدارکاتی مقابل حریف گمنام سرخ پوشــان برای دقایقی برای این تیم به میدان رفت تا از 
بازگشت خود خبر دهد. ربیع خواه با اعالم اینکه دوران نقاهت و بازپروری عضالت خود را طبق برنامه به خوبی 
پشت سر گذاشته، اعالم کرده قادر به همراهی این تیم است و اکنون باید دید برانکو ایوانکوویچ چه تصمیمی 

در دیدارهای آتی در خصوص این هافبک خواهد گرفت.

دبیر هئیت کوهنوردی استان:

کوهنوردان اصفهانی مظلوم واقع شده اند
دبیر هئیت کوهنوردی اســتان اصفهان در رابطه با فعالیت های هیئت کوهنوردی اصفهان اظهار کرد: 
کوهنوردی اصفهان با بیش از 200 هزار ورزشکار و 28 باشــگاه رسمی ثبت شده یکی ازجذاب ترین و 
بزرگ ترین رشته های ورزشی در استان است. افتخارات زیادی در سال های اخیر برای هیئت کوهنوردی 
رقم خورده که می توان به کســب مدال طالی محمدرضا صفدریان، مدال نقره سیدعماد حسینی در 
مسابقات جهانی یخنوردی، صعود برون مرزی مسعود پورمیدانی و خانم جانباز به قله »لنین«  و دریافت 
کلنگ طالیی فدراسیون کوهنوردی توسط میالد ریاضیات و سینا حیدری اشاره کرد. امین دهقان افزود: 
در سال  2018 تیم کوهنوردی استان اصفهان به قله 7 هزار و 134 متری لنین )ابن سینا( صعود کردند 
که این افتخار بزرگی برای کوهنوردان اصفهانی بود؛  چرا که اولین ایرانیان صعود کننده به این قله بودند. 
حدود دو هفته پیش هم هجدهمین  دوره  مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور در تهران برگزار شد که 
دختران و پسران اصفهانی توانستند 5 مدال به دست آورند و به اردوی تیم ملی دعوت شوند.دبیر هیئت 
کوهنوردی استان اصفهان تصریح کرد: با هدف استعدادیابی سالن تخصصی شهید چمران را در تابستان 
آماده کردیم و بچه های 5 تا 12 سال را زیر نظر مربی های رسمی فدراسیون آموزش دادیم که از آنها برای 
مسابقات المپیاد استعدادهای برتر استفاده کنیم. دهقان  با بیان اینکه 110 مربی رسمی فدراسیون در 
اصفهان فعالیت می کنند، خاطر نشان کرد: این مربی ها در شاخه های مختلف سنگ نوردی، یخ نوردی، 
کوهنوردی و... مسئولیت آموزش دارند. وی  با اشــاره به اینکه قهرمانان کوهنوردی مظلوم واقع شدند 
و اسپانســری ندارند، تاکید کرد: من به عنوان دبیر هیئت کوهنوردی از مسئوالن خواهش می کنم اگر 
بخش های مختلف اصفهان مانند صنعت می توانند ورزشکاران کوهنوردی را از نظر مالی حمایت کنند 
جلو بیایند تا برای برند خود هم تبلیغ کنند. ورزشکاران ما همه هزینه هایشان را خودشان تقبل می کنند 

و هیچ ارگان و سازمانی از این بچه ها حمایت نمی کند.

شایعه حوالی باشگاه، فرهاد 
دستیار، فرزاد سرپرست؛ صدای 

پای برادران مجیدی

 علــی کریمــی بهترین 
هافبک تاریــخ جام ملت های 

آسیا شد

کارشــناس فوتبال اصفهان درباره وضعیت ذوب آهن گفت: 
تیمی که می خواهد سری در میان ســرها داشته و به دنبال 
عناوین باشــد، باید یک تیم کامل را جمع کند، متاســفانه 
ذوب آهن در یارگیری خوب عمل نمی کنــد. آنها بازیکنان 

خود را از دست می دهند و در یارگیری کم کاری می کنند و به 
بازیکنانی که در اختیار دارند اکتفا می کنند. البته ذوب آهن 

چشم نواز بازی می کند. 
کربکندی افزود: شــاگردان نمازی، تک ضرب بازی کرده و از 
تمام فضاها استفاده می کنند؛ اما نمی توانند گل بزنند، نمازی 

در لیگ رزومه خاصی ندارد. 
وی ادامه داد:  مســئله مهم دیگر به محسن مسلمان ارتباط 

دارد. او بازیکنی اســت که از نظر فنی خیلی خوب است ولی 
یک مقدار در حاشیه قرار دارد. به همین دلیل است که برانکو 
از بازیکنی با ایــن ویژگی های فنی می گــذرد. به طور کلی 
بازیکنانی که از پرسپولیس و استقالل به تیم های شهرداری 

دیگر می آیند نمی توانند مثمرثمر باشند.
 به نظر من آمدن مســلمان به ذوب آهن مناسب نبود؛ چراکه 

ذوب آهن بازیکنی مشابه او را در ترکیب خود داشت.

رسول کربکندی:
ذوب آهن به »مسلمان« نیاز ندارد
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ابالغ راي
7/373 شماره دادنامه: 9709976797200462 شماره پرونده: 9709986797200149 
شماره بايگاني شعبه: 970149  خواهان: آقاي محمد دالوري فرزند احمد به نشاني استان 
اصفهان شــهر اصفهان اميرحمزه خ دوم فرعي هفتم پالک 14، خوانده: آقاي حســين 
فخرايي به نشاني مجهول المکان، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طي تشــريفات قانوني و اخذ نظريه مشورتي اعضا قاضي شورا ختم 
رسيدگي را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد. راي قاضي شورا: اين در 
خصوص دعوي آقاي محمد دالوري به طرفيت آقاي حسين فخرايي به خواسته مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ريال به انضمام خسارات دادرسي و خسارت تاخير تاديه که خواهان 
اظهار مي دارد با عنايت به داليل و مســتندات ابرازي مبلغ خواسته را جهت حل و فصل 
مشکل قضايي پيشامده براي ايشان از وي دريافت نموده است و خوانده به اينجانب مديون 
بوده اســت و با توجه به اينکه خوانده تاکنون جهت حل مشکل هيچ اقدامي ننموده است 
علي رغم مکرر از بازپرداخت وجه استنکاف نموده است و تقاضاي محکوميت خوانده به 
ميزان خواسته را دارد و خوانده با وصف ابالغ وقت رسيدگي از طريق نشر آگهي در جلسه 
رسيدگي حاضر نشده است و نسبت به مستندات ابرازي نيز ايراد و تکذيبي ننموده است و 
دليلي دال بر پرداخت دين نيز ارائه نداده نداشته است لذا شورا با عنايت به محتويات پرونده 
و پاسخ استعالم شــماره 1689/590 مورخ 97/4/28 از بانک مسکن شعبه اميرحمزه و 
اينکه درتاريخ هاي 96/5/10 و 96/5/11 طي دو مرحله مبلغ مورد خواســته به شــماره 
کارت 6037997190006545 به نام خوانده واريز شــده اســت که طي پاسخ استعالم 
شماره 16177/102 مورخ 97/4/30 شماره کارت متعلق به خوانده مي باشد لذا با عنايت 
به اين که خوانده به تعهد خود عمل ننموده است و خواهان بايد در طرح دعوي الزام خوانده 
را به انجام تعهد نمايد و دعوي به نحو صحيح مطرح نشده است لذا شورا مستندا به ماده 2 
قانون آ.د.م قرار رد دعوي خواهان را صادر و اعالم مي نمايد در خصوص قرار تامين خواسته 
علت عدم پرداخت خســارت احتمالي مســتندا به بند دال ماده 108 قانون آيين دادرسي 
مدني قرار رد دادخواست صادر مي گردد راي صادره غيابي و ظرف 20 روز قابل واخواهي 
 در اين شــعبه و ظرف 20 روز ديگر قابل اعتراض تجديدنظر در محاکم عمومي اصفهان 
مي باشد. م الف:255686 شعبه 42 حقوقي شــوراي حل اختالف اصفهان)مجتمع 

شهيد حججي( )384 کلمه، 4 کادر(
ابالغ اجراییه

7/386 شــماره پرونــده: 139704002121000269/1، شــماره آگهــی ابالغيــه: 
139703802121000058 ، شــماره بايگانــی پرونــده: 9700352 ، تاريــخ صدور: 
1397/07/16 آگهی ابالغ اجرائيه پرونده اجرايی 9700352 بدين وسيله به حميده نصاری 
، نام پدر: عزيز ، تاريخ تولد 1357/01/15 شماره ملی:5859903715 شماره شناسنامه: 
125 به نشانی: کوشک ميدان شــهدا روبروی مسجد جامع بن بست اول ، ابالغ می شود 
که بانک ملی شعبه کوشک خمينی شهر جهت وصول اصل طلب: 484/874/803 ريال 
خسارت تاخير تاديه: 332/354/549 ريال خســارت تاخير روزانه: 425/095 ريال تاريخ 
مبنای محاسبه خسارت: 1396/12/09 حق الوکاله شــرح: طبق تعرفه به استناد قرارداد 
بانکی شماره 6601543743009 ، تاريخ ســند: 1393/11/29 عليه شما اجرائيه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به بايگانی 9700352 در اين اداره تشکيل شده و طبق گزارش مورخ 
1397/05/04 مامور ، ابالغ واقعی به شما مقدور نبود لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 
18 آئين نامه اجرا مفاد اجراييه فقط يک مرتبه در روزنامه آگهی می شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاريخ اين آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام ننمايد عمليات اجرائی جريان خواهد يافت. م الف : 265510 نبی اله يزدانی 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالک خمينی شهر)192 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجراییه

7/387 شــماره پرونــده: 139704002121000135/1، شــماره آگهــی ابالغيــه: 
139703802121000057 ، شــماره بايگانــی پرونــده: 9700190 ، تاريــخ صدور: 
1397/07/16 آگهــی ابالغ اجرائيه پرونــده اجرايی 9700190 بدين وســيله به آقای 
عليرضا فرهادی ، نام پدر: حسين ، تاريخ تولد 1354/06/30 شماره ملی:1140788701 
شماره شناسنامه: 3116 به نشانی: کوشک خ گلزار 1 بن بست 7 ، ابالغ می شود که بانک 
ملی شعبه کوشــک خمينی شــهر جهت وصول اصل طلب: 400/000/000 ريال سود: 
44/040/000 ريال خســارت تاخير تاديه: 161/003/273 ريال خسارت تاخير روزانه: 

340/430 ريال تاريخ مبنای محاسبه خسارت: 1396/12/12 حق الوکاله شرح: طبق تعرفه 
به استناد قرارداد بانکی شماره 6501130527008 ، تاريخ سند: 1395/02/30 عليه شما 
اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائی به بايگانی 9700190 در اين اداره تشکيل شده و طبق 
گزارش مورخ 1397/03/19 مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا 
به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجراييه فقط يک مرتبه در روزنامه 
 آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهی که روز ابالغ محســوب 
می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمايد عمليات اجرائی جريان خواهد يافت. 
م الف : 265511 نبی اله يزدانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک خمينی شهر )196 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/388 شماره: 1216/97 حل12 مرجع رسيدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمينی شهر به نشانی خمينی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی:ساعت 09:00 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 1397/09/07 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: هادی لطيفی ، نام پدر: 
علی ، نشانی: فالورجان زازران خ امام ک ش غالمرضا امينی ، مشخصات خوانده: 1-نام 
و نام خانوادگی: هاشــم قربانی 2-نام و نام خانوادگی: حميد پاشــاپور ، خواسته و بهای 
آن: مطالبه وجه ، گردش کار: خواهان.خوانــده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسيدگی جهت استماع شهادت شــهود به وی از طريق نشر آگهی در 
يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لــذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت 
و مســتندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد. 
م الف: 252849 رئيس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر)180 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   ،  9710103633606399 ابالغنامــه:  شــماره   7 /389
9709983633600207 ، شماره بايگانی شعبه: 970208 ، تاريخ تنظيم: 1397/07/10 
آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای رسول فاتحی پيکانی فرزند لطف 
اله ، خواهان آقای محمدرضا ربيعی دادخواســتی به طرفيت خوانده آقای رسول فاتحی ، 
به خواســته اعتراض ثالث به عمليات اجرايی مطرح که به اين شــعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709983633600207 شعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 
شهرستان خمينی شهر ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/10/03 ساعت 12:00 تعيين 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســيدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف :265342 محمود زمانيان نجف 
آبادی منشی شعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگســتری شهرستان خمينی شهر 

)170 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجراییه

7/390 شــماره پرونــده: 139704002121000270/1، شــماره آگهــی ابالغيــه: 
139703802121000059 ، شــماره بايگانــی پرونــده: 9700353 ، تاريــخ صدور: 
1397/07/16 آگهی ابالغ اجرائيه پرونده اجرايی 9700353 بدين وسيله به آقای مجيد 
احمدی کاويانی ، نام پدر: علی ، تاريخ تولد 1354/06/30 شــماره ملی:1289476888 
شماره شناســنامه: 2074 به نشانی: کوشک ميدان شــهدا روبروی مسجد جامع حميده 
نصاری ، نام پدر: عزيز ، تاريخ تولد 1357/01/15 شــماره ملی:5859903715 شــماره 
شناسنامه: 125 به نشانی: کوشــک ميدان شهدا روبروی مســجد جامع بن بست اول ، 
ابالغ می شود که بانک ملی شعبه کوشک0. خمينی شهر جهت وصول مبلغ اصل طلب: 
484/874/803 ريال خســارت تاخير تاديه: 323/214/992 ريال خسارت تاخير روزانه: 
425/073 ريال تاريخ مبنای محاسبه خســارت: 1396/12/10 حق الوکاله شرح: طبق 
تعرفه به استناد قرارداد بانکی شماره 6601543777005 ، تاريخ سند: 1393/11/29 عليه 
شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائی به بايگانی 9700353 در اين اداره تشکيل شده و 

طبق گزارش مورخ 1397/05/04 مامور ، ابالغ واقعی به شما مقدور نبود لذا بنا به تقاضای 
بستانکار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجراييه فقط يک مرتبه در روزنامه آگهی می شود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام ننمايد عمليات اجرائی جريان خواهد يافت. م الف : 265509  

نبی اله يزدانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک خمينی شهر )218 کلمه، 2 کادر(
ابالغ راي

7 شــماره دادنامــه: 9709970350500429 شــماره پرونــده هــا:  /392
 ،9309980350501245 ،9209980350500031 ،9109980350501174
 ،9209980350500549 ،9309980350501253 ،9209980350500043
9609980351200683، شماره بايگانی شعبه: 911186، 920034، 931340، 920046، 
931347، 920563، 961463، خواهان ها: 1- آقای اسفنديار بهرامی صادق آبادی فرزند 
 بختيار با وکالت آقای ايرج حقانی فرزند رجبعلی به نشــانی اصفهان خ نيکبخت پشــت 
دادگســتری کوچه گلســتان پالک 40، 2- آقای مجيد کاظمی فرزند محمود به نشانی 
اصفهان خ هزار جريب روبروی خوابگاه دانشگاه کوی شريعتی بلوک 13 پ 11، 3- خانم 
زهرا قاسمی فرزند جعفر 4- خانم صغری عليخانی فرزند عباس 5- آقای عليرضا قاسمی 
فرزند مجيد 6- خانم مهسا قاسمی فرزند مجيد 7- آقای رمضان قاسمی فرزند قديرعلی 
8- آقای محمدرضا قاسمی فرزند مجيد همگی به نشانی اصفهان سه راه سيمين شهرک 
ولی عصر خ عرفان فرعی 6 پ 228، 9- آقای يداله صالحی کليشــادی فرزند حسن به 
نشانی فالورجان کليشاد خ مطهری ک شهيد سادتی پ 16، 10- آقای کامبخش شيرعلی 
جلفايی فرزند رحيم با وکالت آقای محمدرضا قاسمی فرزند مجيد به نشانی اصفهان ابتدای 
خيابان شيخ صدوق شمالی طبقه سوم مبل پارسا پالک 384، 11- آقای علی رجب زاده 
فرزند حسين با وکالت آقای رهام جويا فرزند اصغر به نشانی اصفهان بلوار آيينه خانه جنب 
مسجد النبی ساختمان آيينه واحد 60، 12- مديريت امور اراضی استان اصفهان با نمايندگی 
آقای علی محمدی به نشــانی اصفهان ميدان آزادی خ هزار جريب، خواندگان: شرکت 
تعاونی کشاورزی خســرو به نشانی اصفهان شــهرک امير حمزه )اميريه( خ هفتم کوی 
پنجم پ 116، 2- آقای مهدی تابان مهر فرزند مصطفی به نشانی اصفهان خ رودکی پ 
94 طبقه سوم، 3- مديريت اراضی جهاد کشاورزی اصفهان به نمايندگی دولت جمهوری 
اسالمی ايران به نشانی اصفهان خ هزار جريب مديريت اراضی جهاد کشاورزی اصفهان، 
5- آقای کمال رفيعی فرزند حسين همگی به نشــانی استان اصفهان شهرستان فريدن 
شهر داران فعال زندان مرکزی اصفهان، 10- آقای علی بابا فروزنده فرزند اله داد به نشانی 
فالورجان خ فردوسی روبروی اداره دارايی دفتر تحريرات فردوسی) محسن( 15- آقای 
پرويز فروزنده فرزند علی عسگر همگی به نشانی اصفهان شهرک امير حمزه خ 7 فرعی 
پنجم پ 116، 16- خانم معصومه فخری فخرآبادی فرزند علی به نشانی اصفهان کوی 
سپاهان خ هشتم پ 5، 20- آقای مرتضی رهنمايی فرزند پرويز به نشانی چابهار پسابندر 
پمپ بنزين، 21- شهرداری محترم بهارستان به نشــانی بهارستان خ آزادی شهرداری 
بهارستان، 22- آقای رحمت اله شمس فرزند مصطفی به نشانی اصفهان جاده اصفهان 
شهرضا پانصد متر بعد از پليس راه به طرف مهيار سمت راست مزرعه عباس آباد مهندس 
رحمت اله شمس، 23- خانم مهشيد قاسمی فرزند رمضان به نشانی اصفهان چهارسوق 
کوچه روضاتی کوچه آزاد بن بســت اول ســمت چپ، 24- آقای احسان فروزنده فرزند 
اسفنديار 25- آقای پيمان فروزنده فرزند اسفنديار 26- آقای سيد علی طباطبائی پور فرزند 
سيد مهدی همگی به نشانی آپادانا اول کوی پروين اعتصامی پ 94 )جنب ساختمان نيمه 
کاره( 27- سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان 
خيابان هزار جريب سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان 28- اداره کل منابع طبيعی 
و آبخيزداری استان اصفهان به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ هزار جريب جنب 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، خواسته ها: 1- الزام به تنظيم سند رسمی ملک، 
2- مطالبه خسارت دادرســی، 3- وارد ثالث در 911186، 4- مطالبه خسارت دادرسی، 
5- تنفيذ فسخ قرارداد مالی غير منقول، گردشکار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم 
رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد.رای دادگاه: در خصوص 
دادخواست مديريت امور اراضی استان اصفهان به طرفيت شرکت تعاونی کشاورزی خسرو 
به خواسته صدور حکم به تنفيذ فسخ قرارداد شــماره 255/4505 مورخ 1378/12/25 و 
مطالبه خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست و دادخواســت آقای اسفنديار بهرامی 
صادق آبادی فرزند بختيار بطرفيت مديريت جهاد کشاورزی استان و کمال رفيعی فرزند 

حسن، مهدی تابان مهر فرزند مصطفی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی 2500 متر 
مربع از پالک ثبتی 2248/2361 در بخش 6 ثبت اصفهان و مطالبه خسارات و دادخواست 
کامبخش شيرعلی جلفانی فرزند رحيم به طرفيت اداره امور اراضی اصفهان، شرکت تعاونی 
خسرو، رحمت اله شمسی فرزند مصطفی، مهشيد قاســمی فرزند رمضان، کمال رفيعی 
فرزند حسين و جلب ثالث شهرداری بهارستان به خواسته ورود ثالث و الزام خواندگان به 
انتقال رسمی 900 متر از پالک ثبتی 2248/2361 بخش شش ثبت اصفهان و دادخواست 
آقای علی رجب زاده فرزند حســين به طرفيت اداره امور اراضی اصفهان، شرکت تعاونی 
کشت و دام خسرو، آقای پرويز فروزنده فرزند  علی عسگر، اداره کل منابع طبيعی، جهاد 
کشاورزی، سيد علی طباطبايی پور فرزند سيد مهدی احســان فروزنده فرزند اسفنديار، 
پيمان فروزنده فرزند اسفنديار به خواسته ورود ثالث و الزام خواندگان به انتقال رسمی 6850 
متر مربع مشاعی از 225745 متر شــش دانگ پالک ثبتی 2248 بخش 6 ثبت اصفهان 
دادخواست آقای يداله صالحی کليشادی فرزند حسن به طرفيت اداره امور اراضی اصفهان 
و شرکت تعاونی خسرو و مرتضی رهنمايی فرزند پرويز رحمت اله شمس فرزند مصطفی 
به خواســته ورود ثالث و الزام خواندگان به انتقال 300 متر از پالک ثبتی 2248-2261 
بخش 6 ثبت اصفهان و دادخواست آقای محمدرضا قاسمی، عليرضا قاسمی فرزند مجيد، 
زهرا قاسمی فرزند جعفر، رمضان قاسمی فرزند قديرعلی، صغری عليخانی فرزند عباس، 
مهسا قاسمی فرزند مجيد به طرفيت اداره امور اراضی اصفهان شرکت تعاونی خسرو، پرويز 
فروزنده فرزند علی عســگر، علی بابا فروزنده فرزند اله داد، خانم معصومه خضری فرزند 
علی به خواســته ورود ثالث و الزام خواندگان به انتقال رسمی به شرح متن دادخواست و 
نيز دادخواست آقای مجيد کاظمی فرزند محمود به طرفيت مديريت امور اراضی  استان 
اصفهان شرکت تعاونی کشاورزی خســرو، کمال رفيعی به خواسته ورود ثالث در دعوای 
اصلی به شرح متن دادخواست دادگاه با توجه به محتويات پرونده و حسب قرارداد شماره 
255/4505 مورخ 1378/12/25 ميزان 23/6197 از اراضی ملی پالک ثبتی 2248 بخش 
6 ثبت اصفهان به شرکت تعاونی کشاورزی خسرو واگذار شده است خواهان دعوی اصلی 
مدعی است که قرارداد مشروط است خوانده مکلف بوده که زمين مورد واگذاری را هيچگاه 
بال کشت رها ننمايد، در بند ب از 5-2 قرارداد  خوانده مکلف گرديده که زمين مورد بيع را 
تفکيک و تقسيم نکند و در امور غير از قرارداد استفاده نموده است و محل متنازع فيه را به 
23 قطعه تقسيم و آن را به اشخاص ثالث واگذار نموده و با توجه به تخلف خوانده از شروط 
ضمن عقد درخواست رسيدگی نموده اســت، خواهان ها وارد ثالث با تقديم دادخواست 
مدعی هستند که اراضی را از شرکت خسرو خريداری کرده و درخواست انتقال امور اراضی 
به انتقال اســناد آن را نموده اند نظر به مراتب فوق الذکر و صرف نظر از اينکه فسخ ايقاع 
است و خواهان می بايست ابتدائًا اراده خود را مبنی بر فسخ به دو شرط ابالغ و سپس تنفيذ 
آن را از دادگاه درخواست می نمود و صرف نظر از اينکه خواهان دعوی اصلی می بايست 
دادخواست خود را به طرفيت کليه متصرفين طرح می نمود که اقدام ننموده نظر به اينکه 
در قرارداد موضوع دعوی شرط فسخی گنجانده نشده آنچه که خوانده دعوی اصلی تعهد 
نموده تعهد به فعل است که ملک متنازع فيه را در امور کشاورزی به کار ببرد تخلف از شرط 
فعل ابتدائًا ايجاد حق فسخ نمی نمايد بلکه خواهان می توانسته با مراجعه به دادگاه اجبار 
ايشان را به انجام فعل مذکور بخواهد و در صورت امتناع يا مقدور نبودن انجام آن به توسط 
اشخاص ديگر درخواست فسخ نمايد مفاد مواد 237، 238 و 239 قانون مدنی مبين همين 
معنا است و در خصوص دادخواســت خواهان ها وارد ثالث مبنی بر انتقال اسناد و انتقال 
به ميزان تصرف خود نظر به اينکه کارشناســان در نظريه خود اظهار داشته اراضی طبق 
مصوبه شورای هيئت واگذاری مورخ 1378/8/11 واگذار شده و قرارداد فروش مستند به 
مصوبه 1359/1/26 شورای انقالب با شرايط واگذار شده که حسب مصوبه شورای انقالب 
فرهنگی و مصوبه واگذاری عدم تفکيک و خرده نمودن اراضی است و نظر به اينکه خرد 
شدن اراضی و تبديل آن به قطعات کوچک مخالف ماده واحده خرد شدن اراضی و تبديل 
آن به قطعات کوچک است که با اجابت خواســته خواهان های وارد ثالث عماًل اراضی به 
قطعات کوچک تر خرد شده و ماده واحده خرد شدن اراضی رعايت نشده است لذا دادگاه با 
توجه به مراتب فوق الذکر هر دو دعوی اصلی و واردين ثالث را غير ثابت تشخيص مستندا 
به ماده 197 قانون آيين دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان 
اصلی و واردين ثالث صادر و اعالم می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بيست روز قابل 
تجديدنظر در محاکم تجديدنظر استان اصفهان است.   م الف:255817 شعبه 5 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  )1378 کلمه، 14 کادر(

مراسم اعالن عمومی شروع فرآیند تهیه طرح جامع 
شهر اصفهان با رویکرد جدید، با همکاری شهرداری 
اصفهان، اداره کل راه و شهرسازی استان و شورای 
اسالمی شهر اصفهان صبح  پنجشنبه در کتابخانه 

مرکزی شهرداری اجرا شد.
در تهیه طرح جامع شهری، نظرات مردم 

اتخاذ شود
 »فتح ا...معین« در این مراســم با اشاره به سابقه 
دیرینه  اصفهان در امر شهرسازی اظهار کرد: شاید 
کمتر شــهری را در دنیا بیابید که از نظر داشــتن 
ویژگی های شهری بتواند از لحاظ زیبایی، معماری 

و شهرسازی با اصفهان مقایسه شود.
وی ادامــه داد: متاســفانه اکنون شــهر اصفهان 
دستخوش دگرگوني و تحول شــده که نه ذره ای 
از زیبایی ها و لطافت های گذشته را در شهرسازی 
داریم و نه نظم، دسترســی هــا و امتیازاتی که در 
شهرهای غربی امروزه وجود دارد را در شهر خودمان 
می بینیم. رییس شــورای اسالمی شهر اصفهان با 
عنوان اینکه اکثر شهرها نمونه توسعه های جدیدی 
است که در شــهرهای اصفهان، تهران، شیراز و... 
اتفاق افتاده، اظهار داشــت:  این توسعه ها رضایت 
هیچ یک از ذی نفعان را به دنبال نداشته و یا اینکه 
نوع توسعه ای که در شهرها انجام شده قابل افتخار 

و استناد برای آیندگان نیست.
وی با تاکیــد بر اینکــه باید برای تامیــن درآمد 
شهرداری ها مسئولیت پذیر باشیم و برای نگهداری 
شهرهایی مانند اصفهان هزینه پرداخت کنیم، ادامه 
داد: گویا گناه کبیره است اگر از محل اعتبار عمومی 
پولی به شهرداری ها پرداخت شــود و یا به نوعی 
دست شهرداری گرفته شود! البته طی یکی دوسال 
گذشــته تحوالتی در این زمینه به وجود آمده که 

امیدوار هستیم ادامه دار باشد.
معین با اشاره بر اینکه در تهیه طرح جامع شهری 
باید نظرات مردم اتخاذ شــود، خاطر نشــان کرد: 
اســتفاده از تجربیات متخصصان و کارشناسان و 

مردم تجربه گران بهایی است که بهای زیادی برای 
آن پرداخت شده تا طرح جامع شهری را با رویکرد 
جدید ارائه دهیم و مردم و تشکالت مردمی از جمله 
ســازمان های مردم نهاد، گروه ها و ســازمان های 
تخصصی بایــد در تهیه طرح جامع شــهری ورود 

جدی پیدا کنند.
اگر طرح جامعه شهری اجرا نشود چیزی 

غیر از سنگ و گچ تحویل مردم نخواهیم داد
در ادامه مراســم اعالن عمومی شروع فرآیند تهیه 
طرح جامع شهر اصفهان، رییس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان اصفهان  با عنوان اینکه تدوین 
طرح جامع با رویکرد مشــارکتی اقدام بســیار با 
ارزشی است، گفت: خوشبختانه این طرح امروز به 
همت شهرداری و شورای شهر اصفهان آغاز شد و 
بسیار پسندیده بود. اگر  این اقدام قبل از این  انجام 
می شد تا امروز شاهد مشــکالت و گرفتاری ها در 

کالنشهرهای کشور نبودیم.
نعمت ا... اکبری با اشــاره به ابنیه تاریخي اصفهان 
همچــون پل خواجو، ســی و ســه پــل و میدان 
نقش جهان افزود: متاسفانه دست ما برای آیندگان 
تهی است و آنچه به ارمغان گذاشته ایم شرمندگی 
اســت و هرچه می بینیم خرابه است؛ ارثی که به ما 

رسیده بود را به خوبی امانت داری نکردیم.
اکبری با بیان اینکه اگر طرح جامع شهری با رویکرد 
جدی حفظ محیط زیست و اکولوژیک اجرا نشود 
چیزی غیر از ســنگ و گچ تحویل مردم نخواهیم 
داد، ادامه داد : رویکرد برنامه جامــع را باید با این 
محور رقم بزنیــم که آنچه در توان داشــتیم برای 
حفظ محیط زیســت اســتان و تامین منابع مالی 
انجام داده ایم، اما تاکید می کنم مقدم بودن بودجه 
بر برنامه خطای نابخشودنی مدیران است؛ تا وقتی 
منابع کافی در اختیار داشــتیم بودجه را مقدم بر 
برنامه ریزی کردیم در حالی که امروز از اینکه منابع 

مالی کافی نداریم در رنج هستیم.
وی با بیان اینکــه در ایــران ۷۸ درصد جمعیت، 
شهرنشــین هســتند، افزود: این میزان در استان 
اصفهــان ۸۸ درصد و در شهرســتان اصفهان ۹۴ 

درصد است. هفته گذشــته تجربه جهان در تهیه 
برنامه آمایش سرزمین را بررسی کردیم و دریافتیم 
که هلند به عنوان کشوری موفق در این زمینه دقیق 
عمل کــرده و می تواند در تدویــن برنامه آمایش 

شهری کارکرد الگو را داشته باشد.
باید به سمتی برویم که اشتباهات گذشته 

تکرار نشود
حجت ا... غالمی در ادامه  این مراسم با بیان اینکه 
با برشــمردن چند گام مي توان  طرحی برای شهر 
اصفهان ارائه کرد تا مشکالت را رفع شود، اظهار کرد: 
گام اول دریافت مجوز از شــورای عالی شهرسازی 
و معماری است، در این راســتا می توان با تشکیل 
جلسات متعدد با اعضای شورای عالی، شورای شهر 
و شهرداری اصفهان، مجوزهای الزم را دریافت کرد. 
گام دوم این است که شــورای راهبری طرح باید 
تعیین شود که خوشــبختانه محقق شد.وی ادامه 
داد: گام ســوم که مهم ترین قدم برای شروع کار 
است، اعالن عمومی برنامه جامع شهر اصفهان  که با 
حضور تمام ذی نفعان آغاز و مشارکت مردمی را برای 
نخستین بار در تدوین برنامه جامع شهر اصفهان در 
نظر گرفته که تدوین این برنامه بامشارکت مردمي 

انجام خواهد  شــد.مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان باذکر اینکه باید آسیب شناسي هاي الزم 
را انجام دهیم، تصریح کرد: این که چرا به ســمت 
رویکرد نوین رفته ایم باید مــروری کنیم بر آنچه 
در گذشته برای شهر اصفهان انجام شده  و از کنار 
این بررسی ها به سمت و سویی برویم که اشتباهات 
گذشــته تکرار نشــود و برای طرح هــای جامع و 
فراشهری بررســی کنیم چه جاهایی نقاط ضعف 
داشــته ایم و این که آیا ادامه روش های قبلی برای 
طرح جامع مناسب اســت یا الزم است شیوه های 

جدید به کار گیریم.
غالمی با بیان اینکه نخســتین طرح توسعه شهر 
اصفهان به سال های خیلی دور که مادی ها و نهرها 
در شهر اصفهان طراحی شــده، باز می گردد، ادامه 
داد: مقدمه طرح جامع شهری در سال ۱۳۳۷ برای 
اصفهان ارائه شــد، طرحی که به لحاظ برداشــت 
نامناسب از شهر نتوانست مشکالت اصفهان را در آن 
زمان رفع کند از این رو بالفاصله طرح جامع مطرح 
شد؛ طرح جامع اول شهر اصفهان به دلیل تغییرات 
و نیاز به گسترش شهر تهیه و سال ۱۳۵۰ به تصویب 
شورای عالی شهرسازی و معماری رسید، این طرح 

شتاب زده به دلیل فقدان انعطاف پذیری بالفاصله 
متوسل به طرح تفصیلی شد تا سخت بودن خود را 
جبران کند.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: طرح تفصیلی اول که سه سال بعد 
از تصویب طرح جامع اتفاق افتاد از سوی مهندسان 
مشــاور تهیه شــد؛ طرح تفصیلی اول تا اندازه ای 
به راه های رفع مشکالت شــهر پرداخت و رویکرد 
مسئله محور داشت، امیدوار بودیم این طرح بخشی 
از مشکالت را حل کند، اما همزمان با رشد اقتصادی 
استان و بهسازی و نوسازی شــهر شوربختانه این 
طــرح در دوره التهابات پیش از انقالب گم شــد و 
مجریان و برنامه ریزان شهری نتوانستند بر اساس آن 

اقدام کنند و تحقق پذیری آن را امکان پذیر سازند.
غالمی با بیان اینکه مرحله دوم طرح جامع شــهر 
اصفهان پس از انقالب رقــم خورد گفت: این طرح 
متکی بر مطالعات طرح جامع و توسعه متصل شهر 
بود و سرریز جمعیتی شــهر را به شهرهای اقماری 
از جمله شاهین شــهر، خانه اصفهان، بهارســتان، 
فوالدشهر و مجلسی فرستاد؛ طرح جامع دوم بر پایه 
اصول انقباضی مطرح شد و ردپای آن در نخستین 

طرح تفصیلی قابل مشاهده بود.
وی اضافه کرد: طرح های قبل از انقالب شــهر را به 
صورت سیستمی پویا و در ارتباط با محیط پیرامون 
خود در نظر نگرفت، لذا تدوین طرح تفصیلی دوم 
مطرح شد که پس از خودکفایی مالی شهرداری ها 
مطرح و سال ۶۷ توسط مهندسان مشاور تهیه شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان این 
که طرح تفصیلی دوم بین ســال های ۷۱ تا ۷۵ به 
تصویب کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی 
و معماری رسید، اظهار کرد: این طرح می توانست 
به بازنگری طرح جامع تبدیل شود، اما موفق عمل 
نکرد از این رو به سمت بازنگری طرح تفصیلی و در 

نبود طرح جامع، این طرح تهیه شد.
غالمی بــا بیان اینکــه باید به ســراغ طرح جامع 
ســوم می رفتیم تاکید کرد: با همکاری شهرداری 
و شهرســازی توافق نامه ای امضا و بر اســاس آن 
مقرر شد طرح بازنگری شــهر اصفهان تهیه شود؛ 

وقتی بازنگری طــرح تفصیلی در حــال اجرا بود 
نمی توانســتیم از اهداف طرح جامع عدول کنیم، 
در این راستا نتوانستیم مشــکالت مردم را با طرح 
تفصیلی رفع کنیم از این رو به فکر برنامه جامع شهر 
اصفهان افتادیم و امروز اعالن عمومی شروع فرآیند 
تهیه برنامه جامع شهر اصفهان با رویکرد جدید را 

آغاز کردیم.
اصفهان پایلوت طرح جامع شــهری در 

کشور
در ادامه قدرت ا... نوروزی، شهردار اصفهان با اشاره 
به احساس مســئولیت مســئوالن اظهار کرد: در 
موقعیتي زمام  شهر را بر عهده گرفتیم که شهر نشان 
هایي از مصیبت دارد؛ در مصیبت ها باید احساس 
مسئولیت بیشــتری پیدا کرد؛ مسئولیت مشترک 
ابزاری است که می توان با استفاده از آن با بحران ها 
مقابله کرد و در تمام دوران تاریخ   اراده های انسانی 

توانسته بر همه مشکالت غلبه کند.
شهردار اصفهان با اشاره به برگزاری این جلسه مبنی 
بر ارائه طرح جامع شهری، گفت: امروز بخش های 
مختلف دولتــی و خصوصی گرد هــم آمده ایم تا 
چاره ای بیندیشیم و طرحی را مطرح کنیم تا همه 
مشکالت موجود بر اساس مسئله محوری و با تاکید 
بر آمایش شهری رفع شود تا این مشکالت تهدیدی 

برای توسعه شهر نباشد.
شهردار اصفهان با بیان اینکه برای درست شناخته 
شدن، نیازمند تفکر راهبردی هستیم، گفت: باید 
ادراک درســتی از واقعیات شــهری داشته باشیم 
و نمی توانیم در این امور ســطحی نگر باشیم؛ اگر 
تفکر راهبردی نباشد مسائل شهر حل نمی شود و تا 
زمانی که گره های کور در این حوزه باز نشود، راه به 
جایی نخواهیم برد.نوروزي خاطرنشان کرد: با توجه 
به اینکه اصفهان که در همه عرصه ها درخشــیده 
اکنون نیز به عنوان پایلوت تهیه طرح جامع شهری 
معرفی شده ، تفاهم نامه ای با حضور اعضای شورای 
اسالمی، معاون وزیر راه و شهرسازی و ارگان های 
مختلف به امضا رســیده تا طرحی نو برای شــهر 

اصفهان تهیه کنیم.

برگزاري مراسم اعالن عمومی شروع فرآیند تهیه طرح جامع شهر اصفهان 
براي نخستین بار صورت گرفت؛

 حدیث زاهدی 

برگزاري مراسم اعالن عمومی شروع فرآیند 
تهیه طرح جامع شهر اصفهان 
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یادداشت

 امسال هم مثل همیشه با بچه ها سر کالس دینی چند قرار 
می گذارم؛ اول این که صندلی ها را دور تادور کالس بچینند. 
دوم این که کتاب هایشان را بگذارند خانه و مدرسه نیاورند. 
سوم این که هروقت سوالی  به ذهن شــان رسید، بپرسند. 
چهارم این که امتحان از تیترهای هر درس است، پس همین 
که بتوانند تیتــر ها را توضیح دهند کافی اســت. پنجم این 
که هیچ چیــزی را حفظ نکنند. اینها را کــه روز اول به بچه 
ها می گویم همه شان ذوق می کنند، خوشحال می شوند و 
انگار باری از دوش شان برداشته باشم، سبک می شوند. بعد 
اما برای خیلی ها یک ســوال پیش می آید، با این وصف قرار 
است چه کار کنیم؟ این که قرار است چه کار بکنیم موضوع 
جلسه اول ماســت؛ موضوعی که در هیچ کدام از کتاب های 
دینی برایش درسی نداریم. از بچه ها می پرسم دین چیست؟ 

می پرسم وقتی کلمه دین به گوش شان می خورد چه چیزی 
به ذهن شان خطور می کند؟ می پرسم به نظرشان ما وقتی 
از دین حرف می زنیم داریم از چــه چیزی حرف می زنیم؟ 
جواب های بچه ها متنوع و متفاوت است همه را روی تخته 
می نویسم؛ خدا، پیغمبر، قرآن، امام، بهشت، جهنم، آخرت، 
ســعادت، آخوند،نماز، روزه، حجاب، انســان، جبر، واجب، 
حرام، عبادت، روش زندگــی، عقاید، احکام، حدیث، اخالق 
وچیزهای شبیه اینها... وقتی کفگیرشان به ته دیگ می رسد 
و چیزتازه ای پیدا نمی کنند، تشویق شان می کنم و می گویم 
درســت گفته اند، دیــن تقریبا همین هاســت و چیزهایی 
نزدیک به اینها، فضا را عوض می کنــم. می گویم همه آدم 
ها در همه جای دنیا ناچارند تکلیف شــان را با دین روشن 
کنند و باید نسبت خودشــان با دین را مشخص کنند، همه 
آدم ها ســوال های مهمی  در زندگی دارند که نمی شود بی 
جواب رهایشان کرد: مالک خوب و بد چیست؟ چه چیزهایی 
درست هستند و چه چیزهایی غلط؟ چطور باید زندگی کرد؟ 
به چه چیزهایی باید امید داشــت؟ آرامش را کجا می شود 
پیدا کرد؟ چرا باید زندگی کرد؟ و سوال های  فراوانی شبیه 
اینها... این که چقدر از جواب این سوال ها را از دین بگیریم، 
یعنی نســبت ما با دین، بعد برایشان ســه مستطیل بزرگ 
می کشم و می گویم همه آدم ها باید یکی از این سه گزینه را 
برای خودشان انتخاب کنند، مستطیل اول گزینه نفی دین 
است. بعضی ها هســتند که تصمیم گرفته اند هیچ سوالی را 

از دین نپرسند و هیچ جا  کاری به کار دین نداشته باشند.
مســتطیل دوم، گزینه دین راهی مثل بقیه است. بعضی ها 
معتقدند هم دین، هــم عقل، هم احساســات، هم علم، هم 
شــهود و هم چیزهای دیگر می توانند به سوال های اساسی 
انسان پاســخ بدهند. بعد تصمیم گرفته اند بعضی از سوال 
هایشــان را از دین بپرســند، بعضی از ســوال ها را از علم، 
بعضی را از احساســات و همین طور تا آخر، اینها مثال برای 
 رسیدن به آرامش  از الگوی دین استفاده می کنند و از علم

 بهره می برند. 
مستطیل سوم، گزینه اثبات اســت بعضی ها هم هستند که 
تصمیم گرفته اند همه ســوال های زندگی شــان را از دین 
بپرسند و همه جا چشم شان به راهنمای دین است. هم گروه 
اول، هم گروه دوم و هم گروه ســوم مــی توانند زندگی این 
دنیا را برای خودشان درست سر و سامان بدهند، می توانند 
برای زندگی شــان مدل طراحی کنند  وتقریبا سالم زندگی 
کنند.فقط یک گروه اســت که زندگی این دنیای خودش را 
به تباهی می کشــاند، آنها که بین این سه گزینه سرگردان 
می شــوند ،آنهایی که یک روز به دامن دین می آیند و مثل 
مومنان  اهل راز و نیاز و سلوک می شوند و یک روز به سمت 
نفی دین غش می کنند و منکر همه االهیات می شوند و یک 
روز هم در میانه هســتند و کمی دین دارند و کمی بی دین 
هستند. اینها همیشه گیج اند، از عمق جان دچار تناقض می 
شوند، گرفتار ابهام اند و همیشــه تکلیف فردایشان نامعلوم 
است. شــاید همه بچه ها برای اولین بار است که این حرف 
ها را می شنوند، همه شان ســاکت اند، شاید خیلی هایشان 
هیچ وقت این قدر صریح  با حق انتخاب دین روبه رو نشــده 
اند. ما قرار است سر کالس دینی چه کار کنیم؟ ما قرار است 
دین را بهتر، عمیق تــر، واقعی تر و زنده تر بشناســیم. قرار 
اســت تالش کنیم تا دین را بفهمیم. بعــد هر کس خودش 
هست و خودش ، باید بیابد و یکی از سه گزینه ای که گفتم 
را انتخاب کند و همه  ســاحت های زندگی اش را با توجه به 
انتخابش بســازد و مســئولیتش را هم بپذیرد. وقت کالس 
 حاال تمام اســت؛ اما امیدوارم کالس در ذهن بچه ها ادامه

 داشته باشد.

روزنگارهای یک معلم؛
مالک خوب و بد چیست؟

 حجت االسالم  محمدرضا جوان آراسته

عکس روز

دوخط کتاب

زندگــی  شــما  کــه 
می کنیــد، زندگی کند.

آیــا اخیــرا خداونــد را به 
خاطر خانواده، دوستان، 
سالمتی و فرصت هایی 
که به شــما داده است، 

شکر کرده اید؟

»هر روز پنجشنبه 
است«
جوئل اوستین

چقــدر خدا را شــکر 
می کنید؟

حقیقت این است که در 
این دنیا، همیشه کسی 
هســت که با کمال میل 
بخواهد جایش را با شما 
عوض کند،بخواهد مثل 
شــما نفس بکشد،مثل 
شــما راه برود،در جایی 

یک کشــاورز در آمریکا موفق شــد برای چهارمین بار در مسابقات پرورش 
سبزیجات مقام اول را کسب کند. این کشاورز که »اســتیو دالتز« نام دارد 
در مســابقه جهانی پرورش بزرگ ترین کدو حلوایی، مقام قهرمانی را برای 
چهارمین بار از آن خود کرد. داوران با قرار دادن کدوی عظیم الچه  روی وزنه، 
میزان ۹۸۴ کیلو گرم را ثبت کردند. به گفته داوران، به ازای هر نیم کیلو از وزن 
این کدو حلوایی معادل ۷ دالر به عنوان جایزه به برنده داده می شود. به عبارتی 
آقای دالتز، مبلغی معادل ۱۵.۰۰۰ دالر دریافت کرده است. این در حالی است 
که ماه گذشته یک کشاورز توانست کدویی به وزن ۱۲۵۰ کیلو گرم پرورش 

دهد.

بزرگ ترین کدو حلوایی جهان

 یک شرکت ژاپنی سیستم تهویه هوشمندی ساخته که هنگام خواب آلودگی 
با انتشــار هوایی خنک، کارمندان را هوشیار می کند.این شرکت پس از انجام 
تحقیقاتی متوجه شده خنک شدن اتاق بیش از نورهای درخشان یا انتشار بوی 
مطبوع در اتاق به هوشیاری کارمندان کمک می کند. دایکین، مالک شرکت 
سازنده تهویه آمریکایی است و تصمیم دارد با NEC Corp برای ساخت این 
سیستم تهویه فناورانه همکاری کند. »یورینو کان« یکی از کارمندان دایکین 
 می گوید: من هنگام خــواب آلودگی پس از ناهار، قهوه یــک نرمش کوتاه یا 
گفت وگو با بقیه را برای هوشیار شدن، امتحان کردم؛ اما سیستم دایکین بهتر 

از تمام آنها بود.

ابداع وسیله تهویه که کارمندان را هشیار می کند!

رستورانی که در آن ربات ها آشپزی می کنند 
چهار نفر از فارغ التحصیالن MIT ، رســتورانی با یک آشپزخانه رباتیک 
باز کرده اند که افراد زیادی را به خودش جذب کرده است.رستوران ها در 
بسیاری از قسمت های هر شهر وجود دارند، از فست فودهای کنار خیابان 
تا رســتوران های گران قیمت، همگی وظیفه غذا رســاندن به ما را دارند. 
دوستداران غذا به رفتن به این رســتوران ها عالقه مند هستند. آشپز های 
مختلفی در سراسر دنیا برای رســیدن به جایگاه بهترین سرآشپز تالش 

می کنند، اما اگر تالش آنها با حضور ربات های آشپز، دیده نشود چطور؟
Spyce یک رستوران در بوستون است که در آن ربات ها تمام پخت  و پز را 
انجام می دهند تا افراد بتوانند کاری را که بهتر بلد هستند انجام دهند. افراد 

دیگری هم  در این رستوران کاری می کنند تا مشتری ها با احساس خوب از آنجا خارج شوند.
در این رستوران رباتیک در کمتر از چهار دقیقه، غذای سالم شما حاضر می شود. مشتری ها سفارش خود را توسط تبلت هایی که در قسمتی از 
این رستوران جذاب تعبیه شده است، ثبت می کنند. سپس یک دستگاه، مواد اولیه مورد نیاز هر سفارش را انتخاب می کند و به سمت کاسه ها 
می برد. هر کدام از این کاسه ها به سمت یکی از هفت دستگاه پخت رباتیک می رود و مواد اولیه را درون آن می ریزد، به این ترتیب غذاهای سفارش 
داده شده آماده می شوند. این رستوران توسط چهار نفراز  فارغ التحصیالن رشته MIT دایر شده است و  ایده آنها توجه بسیاری از مشتریان را 
به خود جلب کرده است.  مدل اولیه ربات ها در زیرزمین خانه این جوانان طراحی و ساخته شده بود. آنها از ترکیب علم رباتیک و هنر آشپزی 

نتیجه خوشمزه ای گرفته اند.
همه ما دست پخت انسان ها را امتحان کرده ایم حاال وقت این رسیده است که دست پخت ربات ها را نیز بچشیم.

وبگردی

یک خانواده هندی که از طرف اداره مالیات بــرای پرداخت نکردن بدهی خود 
 مجرم شناخته شــده اند، اعالم کرده اند که همه تقصیرها زیر سر گربه خانگی

 آنهاست. 
این خانواده در دادگاه اعــالم کردند که ۸۰ هزار روپیه ای که به شــرکت برق 
بدهکارند توسط گربه بدجنس شان استفاده شــده است و از آن بی خبرند. این 
خانواده اعالم کرد که این گربه در نبود آنها، دستگاه های برقی و تمام چراغ های 

خانه را روشن می کند تا آنها را اذیت کند! 

گربه ای پر دردسر که خانواده هندی را آزار می دهد!

اینستاگردی

آغاز اکران »آستیگمات« با بازی نیکی کریمی از آبان

رفاقت ده ساله »پوریا شکیبایی« و »رضا داود نژاد«

محسن کیایی در اینستاپستش نوشت:پخش فیلم ســینمایی »آستیگمات« به خانه فیلم 
رسید. اکران اواسط آبان ماه در سینماهای سراسر کشور

پوریا شکیبایی نوشت:وقتی فیلم عاشقانه شروع شد من و رضا باهم جور شدیم. رفاقتمون 
خیلی طول کشــید اما یه جایی گمش کردم، انــگار یکهو رفت،بعد دیگــه فقط نگاهش 
می کردم،رضا مصائبش شیرین شد، با بچه های بد معاشــرت کرد،َمرهم بود، فِراری روند و 
خیلی کارای دیگه،من شده بودم طرفدار،رضام شده بود ســتاره،امروز بعد از ده سال رفتم 

بهش بگم که هنوز چقققدر طرفدارم و اون هنوز چقققدر ستاره س.

همیشه دوست داشتم تو عصبانیت به منشیم بگم هیچ تلفنی 
رو وصل نکن، ولی خب نه دفتر دارم، نه منشی و نه تلفن! 

دانشــگاه ما داره هر کاری می کنه که ورودی بگیره، بدون 
کنکور، تا آخر مهر ماه هم می تونن ثبت نام کنن. حتی رشته های 
تجربی... دیگه مونده رییس دانشگاه بره تو مترو بگه دانشگاه، بدون 

کنکور، بهترین رشته ها فقط و فقط با ۶۰۰ تومن شهریه ثابت! 
با نامزدم بحثم شد، برگشتم گفتم از اولش هم معلوم بود تو منو 
به خاطر پولم می خوای. برگشت تو چشــم هام خیره شد و بعد 
دوتایی زدیم زیر خنده. االن هم با هم داریم میریم فالوده شیرازی 

بزنیم!
از وقتی ساقه طالیی شده چهار تومن حس می کنم نه تنها 
 خشــک نیســت بلکه دو درصد هم بــه آب بدنــم داره اضافه 

می کنه! 
آناهیتا نعمتی و آناهیتا همتی کم بود... سیامک نعمتی و آدام 

همتی هم با هم قاطی شدن!
من خودم به شــخصه از این دعای پدر و مــادرم خییییلی 
می ترسم!الهی که بچه هات مثل خودت بشن!!!  وای خدانکنه!!! 

اصن غیرقابل تحملما!
ترس دارم نکنه پولدار بشــم بعد ثروتمو از دست بدم، یعنی 
ترس از دست دادن چیزایی که ندارم هم دارم دیگه شما خودت 

سطح فالکتو حساب کن !

سهم من از چشمان او
»سهم من از چشمان او« روایت تجاوز عراق به خاک ایران است که 
از دید »حمید حسام« به عنوان یک دیده بان روایت می شود.کلیت 
کتاب »سهم من از چشم های او« در ۱۱ فصل روایت شده که عناوین 
زیر به ترتیب برای عنوان های یازده گانه آن انتخاب شده است؛ »روبه 
روی سقاخانه اباالفضل)ع(«، »شب های قراویز«، »فرماندهی مثل 
او«، »ممد گره«، »حرکت از برد زرد«، »دیده بانی در ساحل اروند«، 
»جدال در جزیره جنوبی«، »دکلــی در آب«، »عمر کوتاه دکل«، 
»دیده بان نفوذی«، »وداع در چهار زبر«. حمید حسام در بخشی از 
مقدمه کتاب در توصیف دیده بان ها آورده است: »دیده بان ها، طیفی 
از بچه های جبهه و جنگ بودند که منشور اعتقادی شان در سه کلمه 
»خداباوری«، »تکلیف پذیری« و »والیت مداری« خالصه می شد. 
دیده بان ها چشم بیدار لشکر بودند. چشم هایی که روزها »گرای« 
دشمن را را به خمپاره ها می دادند و شب ها »گرای« خود را به خدا«.

آنچه در خاطرات حمید حسام وضوح بیشتری دارد نگاه انسانی او به 
جنگ و مناسباتی است که در آنجا حاکم بود و همین نگاه او باعث 
شده تا  از نگاه خاطره ای صرف به جنگ فراتر رود. برای بسیاری از 
مخاطبان جدی کتاب های جنگی آنچه بیشــتر از خاطرات جنگ 
اهمیت دارد، فهمیدن و درک کردن آدم های جنگ اســت، اینکه 

آنها چطور می اندیشیده اند و چه ویژگی های شخصیتی داشتند.

خندوانهکتاب

ساحل زیبای 
پارسیان

ساحل زیبای پارسیان 
حــد فاصــل کوه های 
زاگرس تا خلیج فارس 
در هرمزگان قرار گرفته 

است.
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