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 مدیرکل ورزش استان
 پای درد دل دونده المپیکی اصفهان می نشیند

قول رییس هیئت دوومیدانی استان برای رفع مشکالت »رضا قاسمی«؛
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روایت نصف جهان در هفته فرهنگی اصفهان
به همت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان  صورت می گیرد؛

11

۵۰ درصد کارخانه های سنگ بری تعطیل شده اند
رییس اتحادیه سنگبری های اصفهان:

شهردار اصفهان:3

11
 برای نجات اصفهان باید  از 

حمل و نقل عمومی  استفاده کنیم

 پیشتازی اصفهان 

در تربیت حافظان قرآن
11

10

 بنگاه داری بانک ها 
کشور را متضرر می کند

3

در جلسه ساماندهی امور جوانان مطرح شد:

3

  نمایندگان اصفهانی خواستار توجه بیشتر به بخش تعاون شدند؛ 

قوانین قوی، نظارت ضعیف
یکی از مفاهیمی که سال هاست کشورهای جهان سوم را 
به خود درگیر کرده، مبحث توسعه است.بی شک هنگامی 
که بحث توسعه کشورها به میان می آید یکی از مهم ترین جهات آن و 
شاید اولین جهتی که ذهن شــنونده را به خود جلب می کند، توسعه 

اقتصادی کشورهاست...

بازیکنی بدون یک دقیقه بازی

درختان نصف جهان با کم آبی سازگار می شوند
 سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان از راهکارهای نجات فضای سبز شهر می گوید؛

 اسامی نامزدهای ریاست  ساختمان  بهشت اعالم شد؛

خیز اصفهانی ها برای شهرداری پایتخت

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 

شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/02/15
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دریافت اسناد: سایت اینترنتی 
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 )داخلی 335(

نوبت  دوم

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1397/02/05

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

اجرای عملیات لوله گذاری فاضالب فرعی های شرق 97-1-24
بلوار معلم در شهر خوانسار)4( )با ارزیابی کیفی(

تملک دارایی های سرمایه ای)اسناد 
خزانه اسالمی - اوراق 
مشارکت یا سایر منابع(

13،452،423،217673،000،000

احداث ایستگاه پمپاژ 4 پمپه 90 کیلو 97-1-25
واتی و مخزن 1000 مترمکعبی شهر 
مدیسه منطقه لنجان )دو مرحله ای (

تملک دارایی های سرمایه ای)اسناد 
خزانه اسالمی - اوراق 
مشارکت یا سایر منابع(

22،121،166،0001،107،000،000

خرید عجیب سپاهان؛
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اجالس کشورهای حاشیه اقیانوس هند شامل 23 
عضو دائم و 9 عضو ناظر است و نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران نیز جزو اعضای دائم این 

اجالس قرار دارد.
این اجالس که تاکنون پنج دوره آن در کشورهای 
مختلف برگزار شده؛ به منظور بررسی راه های تامین 
امنیت دریایی است؛ اما در کنار آن اهمیت اقتصاد 
دریایی، خأل های قانونی برای دســتیابی به امنیت 
دریا و حقوق بین الملل دریا نیز بررســی می شود. 
حضور نظامی ایران در اقیانوس هند و خلیج فارس 
به واسطه تشدید تنش ها با اعراب در سوریه و یمن 
و نیز تقابل با آمریکا حساس تر و دقیق تر شده است 
عملکردی که بیشــتر از آنکــه راهبردهای نظامی 

داشته باشد دالیل سیاسی دارد .
ایران در حالی به ریاست این اجالس نظامی برگزیده 
شد که منطقه اقیانوس هند وکشورهای  ساحلی آن 
که  به آب های آزاد متصل اســت ؛دارای  موقعیتی 
راهبــردی در تامین امنیت ایران  اســت  .در حال 
حاضر  بالغ بر 90 درصد از تجارت جهانی از طریق 
دریا ها انجام می شــود.  مرزهای دریایی ایران  نیز 
گسترده است  و اقتصاد کشور  با توجه به این ویژگی 
جغرافیایی دریا  پایه  محسوب می شود .جمهوری 
اسالمی ایران  حدود سه هزار کیلومتر مرز دریایی 
و 5700 کیلومتر ساحل دارد و برای حفظ امنیت 

دریایــی این منطقــه اهمیت زیادی قائل اســت . 
بخشی از هدف این اجالس شامل  افزایش همکاری 
دریایی کشورهای ساحلی این منطقه و استفاده از 
ظرفیت تمام این کشورها برای مقابله با چالش ها به 
خصوص امنیت و ثبات دریایی است؛ هر چند هنوز 
اختالف نظرهای اساسی میان اعضا وجود دارد ولی 

همه طرف ها مصمم به ایجاد یک دیدگاه مشترک 
در زمینه تامین امنیت در اقیانوس هند هســتند  
با توجه مسئله تروریســم و معضالت نوین امنیتی 
جدید در این منطقه همه اعضــا تمایل دارند تا در 
یک سیاست هماهنگ و همگرایانه  نقش مقتدرانه 
ای در قبال امنیت وثبات درمنطقه  داشته باشند هر 

چند با توجه به گرایشــات سیاسی و نظامی برخی 
از کشورها مانند هند و پاکستان به آمریکا و برخی 
از کشورهای عربی دسترسی ســریع به یک برنامه 

عملی دشوار به نظر می رسد. 
به نظر می رســد با توجه به پیشــنهاد ایران مبنی 
تشکیل نیرویی مشــترک از کشورهای  حاشیه ای 
منطقه اقیانوس هند که  به جای نیروهای فرامنطقه 
ای با همکاری مشــترک بتوانند امنیت منطقه را 
تثبیت کند کشــورهایی مانند عربستان و اسراییل 
 در مقابــل اجرایی شــدن این پیشــنهاد خواهند 
ایستاد و بر ســر راه این اتحاد دفاعی سنگ اندازی 

می کنند. 
اگر چه کشورهای منطقه به دلیل دارا بودن منافع 
مشــترک مصمم هســتند  با کمک یکدیگر  صلح 
پایدار وامنیت دریایی را برقرار سازند اما در نهایت 
این بازی قدرت و دیپلماســی اســت که معادالت 
نظامــی را تعیین می کند هر چند کــه ایران بارها 
ثابت کرده اســت که با اقتــدار در زمینــه دفاع و 
هوشمندی در جریان رخدادهای سیاسی و  مسائل 
نظامی به خوبی توانسته است سیاست ها و اهداف 
نظامی و امنیتی مورد نظر خود را در اقیانوس هند 
و دریای عمــان را پیادهکند و با وجود کارشــکنی 
های کشــورهای معارض در آســتانه رســیدن به 
ائتالف منطقه ای است؛ اتحادی که می تواند دست 
 بیگانگان را از آب های اســتراتژیک اقیانوس هند 

کوتاه کند.

اشپیگل:
آلمان خواهان کرسی غیر دائم 

شورای امنیت است
 دومین ســفر وزیر خارجه آلمان بــه نیویورک 
نشان از تالش برلین برای برخورداری از کرسی 
غیر دائم شــورای امنیت ســازمان ملل برای 2 
سال آینده دارد.مجله اشــپیگل، »هایکو ماس« 
وزیر خارجه آلمــان  برای دومین بــار در هفته 
های اخیر راهی نیویورک شــده است. سفرهای 
ماس به نیویــورک یک دلیل عمــده و بارز دارد 
و آن تالش برای پیوســتن به اعضــای غیردائم 
شورای امنیت ســازمان ملل است.از آنجایی که 
مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۸ ژوئن )۱9 
خرداد( اعضای غیر دائم شورای امنیت را انتخاب 
می کند، برلین سعی دارد تا آن زمان نظر مجمع 

را به خود جلب کند.

 برای ایجاد هرج و مرج در لیبي؛
افشاي پرداخت رشوه امارات 
به فرستاده سابق سازمان ملل

اقدام امارات در پرداخت رشوه به فرستاده سابق 
ســازمان ملل در امور لیبي فاش شد.»گروه بین 
المللي اقدام براي لیبي« امارات و مصر را به ضربه 
زدن به تالش هاي آشتي در لیبي و ناکام گذاشتن 
ماموریت هیئت هاي سازمان ملل در این کشور و 
پرداخت رشوه به کارکنان آن با هدف جانب داري 
از یک طرفه سیاسي در لیبي و ایجاد هرج و مرج 
در این کشــور متهم کرد. در این بیانیه  از اقدام 
امارات در به بازي گرفتن فرستاده هاي سازمان 

ملل با اهداف غیرانساني انتقاد شده است.

  تخریب نامزدهای زن در عراق 
با نرم افزار مبتذل ساز

انتشــار نوارهای ویدئویی مستهجن منتسب به 
دو تن از نامزدهــای زن در انتخابــات پارلمانی 
عــراق، موجی از دغدغــه و نگرانــی را در میان 
افکار عمومی این کشور ایجاد کرده است.انتشار 
نوارهای ویدئویی از این دو زن در ســطح شبکه 
های اجتماعــی واکنش فوری هــر دو نفر را در 
پی داشــت، آنها این ویدئوهــا را تکذیب و آن را 
ســاختگی با هدف و با انگیزه تخریب سیاســی 
در انتخابات عنوان کردند.در همین حال سایت 
خبری »اسکای برس« عراق درهمین رابطه در 
خبری اعالم کرده است که برخی از متخصصان 
رایانه ای اعالم کرده اند که یک برنامه جدید رایانه 
ای ساخت رژیم صهیونیســتی، اجازه می دهد 
تا با گرفتن تصاویری از افراد، اقدام به ســاخت 
ویدئوهای جنســی درباره آنان کرد.کارشناسان 
می گویند که اسراییلی ها برای تخریب مخالفان 
خود در جهان عربی و اسالمی این برنامه رایانه ای 
را ساخته اند تا به این صورت، حیثیت مسلمانان 
را هدف قرار داده و مخالفان خود را به این صورت، 

از سر راه بردارند.

 سقوط منطقه »گلچین« 
افغانستان به دست طالبان

 مقام های محلی والیت »بادغیس« از ســقوط 
منطقه  »گلچین« واقع در شــهر »قادس« این 
والیت به دســت طالبان خبر دادند.»عبدالعزیز 
بیگ« رییس شورای والیتی بادغیس گفت که در 
منطقه  گلچین بیش از 200 نیروی دولتی مستقر 
بودند اما نتوانســتند که مانع سقوط این منطقه  
استراتژیک شوند.وی افزود که آمار ابتدایی نشان 
می دهــد، طالبان 2 نیروی ارتش افغانســتان را 
کشته و ۴ نظامی دیگر را نیز به اسارت گرفته اند. 

ایران در آستانه ائتالف منطقه ای در اقیانوس هند

 )IONS(ششمین اجالس بزرگ فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند
به میزبانی نیروی دریایی ارتش ایران با حضور 35 هیئت عالی رتبه نظامی که از آن به عنوان 
بزرگ ترین اجالس نظامی تاریخ ایران یاد می شود در حالی در تهران به کار خود پایان داد که ایران 

در منطقه با مسائل نظامی و تهدیدات استراتژیک پیچیده ای دست به گریبان است.

 انتقاد مجلس به ادبیات
 رییس جمهور

در جلســه علنــی روز گذشــته مجلــس 
شــورای اســالمی رییس مجلس از ادبیات 
رییس جمهور در مورد دستگاه های نظارتی 
انتقاد کــرد و گفت: دســتگاه های نظارتی 
 باید به وظیفــه خود بر اســاس قانون عمل 

کنند. 
همچنین یکی از نمایندگان مجلس با انتقاد 
نسبت به حاضر نشدن رییس بانک مرکزی 
در مجلــس گفت: رییس جمهــور می گوید 
دســتگاه های نظارتی باید بــر مبنای قانون 
عمل کنند نه عقل ناقــص خود، عقل ناقص 
که مرجع عمل دستگاه های نظارتی نیست. 
اگر قرار باشــد آقای رییس جمهور این طور 
عمل کند، زیرمجموعه هایشان آنطور عمل 

می کنند. 
همچنین وزیر نفت با حاضر شدن در صحن 
علنی به ســوال یکی از نمایندگان مبنی بر  
برندسازی جایگاه های عرضه سوخت و تسلط 
فامیل های باند ثروت و قدرت در باشگاه نفت 
و نیرو  پاســخ داد که علی رغم قانع نشــدن 
نماینده ســوال کننده مجلس از جواب های 

وزیر قانع شد.
 همچنین نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
با رفع ایراد شورای نگهبان به یک استفساریه ، 
مقرر کردند مشــاغل عملیاتی آتش نشانی 
از مزایای قانونی مشاغل ســخت و زیان آور 

برخوردار شوند.

 فرمانده نیروی دریایی ارتش خبر داد:
رزمایش مشترک امداد و 
نجات دریایی ایران و عمان

 فرمانده نیــروی دریایی ارتــش از برگزاری 
رزمایش مشترک امداد و نجات میان نیروی 
دریایی ارتش ایران و نیروی دریایی سلطنتی 
عمان در ۱7 و ۱۸ اردیبهشــت ماه خبر داد.

دریادار حســین خانزادی، فرمانــده نیروی 
دریایی راهبردی ارتش جمهوری اســالمی 
ایران طی ســخنانی با اشــاره به دیدارهای 
دوجانبــه بــا مقامــات عالی رتبــه نظامی 
کشــورهای حاضر در اجــالس IONS در 
تهران، اظهارداشــت: مجموعــا ۱0  دیدار با 
هیئت هــای مختلف نظامی شــد که در این 
دیدارها بر توانمندی های موجود در جمهوری 
اســالمی  به خصوص نیــروی دریایی تاکید 
شد.وی همچنین از پیشنهاد نیروی دریایی 
ارتش ایران به هیئت های خارجی برای تشکیل 
کارگروه مشترک به منظور توسعه همکاری ها 
در حوزه های مختلف ســتادی و تاکتیکی و 
همچنین عملیاتی خبر داد و گفت: رزمایش 
مشــترک امداد و نجات میان نیروی دریایی 
ارتش ایران و نیروی دریایی ســلطنتی عمان 

در ۱7 و ۱۸ اردیبهشت ماه برگزار می شود.

ایجاد کنسرسیوم دانشگاهی 
ماهواره در کشور

رییــس مرکز ملــی فضایی ایــران از ایجاد 
کنسرسیوم دانشــگاهی طراحی و ساخت 3 
ماهواره استاندارد در کشور خبر داد. منوچهر 
منطقی در خصوص سیاســت گذاری های 
کالن حوزه فضا، گفــت: در حوزه هماهنگی 
برای توســعه صنعت فضایی کشور، پلتفرم 
ایران بــاس ۱50، 70 و ۱5 نفــره، مطالعه 
یکپارچه ســازی ایســتگاه زمینی و مطالعه 
یکپارچه سازی آزمایشــگاه AIT تهیه شده 
اســت. وی افزود: در این زمینــه همچنین 
کنسرسیومی بین دانشگاه های کشور برای 
طراحی و ساخت 3 ماهواره استاندارد ایجاد 
شــده اســت.به گفته منطقی؛ ایجاد بستر 
همکاری های بین المللی با هدف دسترسی 
به فناوری های فضایی به کمک حضور موثر 
در COPUOS و تدوین برنامه های استفاده 

از فضا نیز در دست اقدام است.

بیژن نامدار زنگنه
  وزیر نفت:

کابینه

وزیر امور خارجه کشــورمان تاکید کــرد: توافق 
هسته ای به شــکل کنونی آن در راســتای منافع 

آمریکا و جامعه بین الملل است.
محمدجواد ظریف که برای شــرکت در نشســتی 
در اندیشکده شــورای روابط خارجی به نیویورک 
سفر کرده است، با اشاره به ســفر رهبران فرانسه 
و آلمان به واشــنگتن تصریح کــرد: امیدواریم که 
رییس جمهــور مکــرون و پــس از او صدراعظم 
مرکل از فرصت ســفر خــود به آمریکا اســتفاده 
کنند تا به رییس جمهور ترامــپ تفهیم کنند که 
توافق هســته ای به همــان شــکل کنونی اش در 
 راســتای منافع آمریکا و باقی جامعــه بین الملل

 است.
وی خاطرنشــان کرد: من فکر نمی کنم که آمریکا 
 بخواهد به جهان این پیام را بفرســتند که اگر شما

  با آمریکا مذاکره کنید، این کشــور پس از آن که 
 به یــک توافــق دســت یافتیــد، عقــب خواهد

 رفت.

امیدواریم مکرون و مرکل 
ترامپ را تفهیم کنند

ظریف: 

سیاست خارجه

بهارستان

کافه سیاست

عکس  روز 

تهران: یادبود کشته شدگان 
نسل کشی ارامنه 

ملت بزرگ ایران در برابر هر توطئه با قدرت 
خواهد ایستاد

پیشنهاد سردبیر:

وزیر نفت با بیان اینکه مجری سیاست های 
نظام است، گفت: ما برای کار نفت به حمایت 
نمایندگان نیاز داریم و از نظر منابع در وضعیت 
خوبی نیستیم و دچار مشکالت جدی هستیم. 
من نمی توانم در جلسه علنی بگویم که آمریکا 
چه بهانه هایی دارد،  نباید بهانه سوء استفاده 
به دست شــان بدهیم؛ اما باید به نفت کمک 
کرد. وی با بیان اینکــه تمام درآمد حاصل از 
صادرات نفت خام و فرآورده های آن به خزانه 
واریز می شود و مجلس برای ریال به ریال آن 
تصمیم گیری می کند، گفت: من همیشــه 
مصر هستم که بخشی از درآمد نفت به توسعه 
منابع نفت خیز اختصاص یابد. زنگنه در پایان 
با بیان اینکه ســرمایه گذاری ساالنه ۴0، 50 
میلیارد دالر کشور را متحول می کند، گفت 
که اگر اجازه ندهیم سرمایه خارجی به کشور 

بیاید، وضعیت روز به روز بدتر می شود.

 از نظر منابع 
در وضع خوبی نیستیم

دریادار شمخانی 
دبیر شورای عالی امنیت ملی:

امنیت

 رییس مجلس از عملکــرد بانک مرکزی و وزارت 
اقتصاد در واگذاری اموال و بنگاه های تحت تملک 
بانک ها انتقاد کرد و گفت: عــدم رونق اقتصادی 

کشور ناشی از عملکرد بانک هاست.
 وی در پایان نشست بررسی عملکرد بانک مرکزی 
و وزارت اقتصاد اظهار داشــت: قانــون حمایت از 
تولید ملی در سال 9۴ تصویب شده اما آیین نامه 
های آن توســط دولت در ســال 9۶ نوشته شده  
 که این موضــوع اجرای قانون را بــا تاخیر مواجه 

کرده است.
الریجانــی گفت: در  گــزارش بررســی عملکرد 
بانک ها مشــخص نشــده که از ۱3 هزار میلیارد 
تومان اموالی که واگذار شده، چه مقدار به افزایش 

سرمایه بانک ها اختصاص یافته است. 
وی همچنیــن اظهــار داشــت: گاهی بــه جای 
واگذاری، اموال بانک ها با هم تاخت زده شده و این 
در حالی است که قانون تصریح دارد که این اموال 

باید به مردم واگذار شود.

بی رونقی کشور به خاطر 
عملکرد بانک هاست

الریجانی:

دیدگاه

دبیر شــورای عالی امنیت ملی با تاکید بر این 
که در معاهده ان پی تی حق خروج از آن پیش 
 بینی شده اســت، گفت: زمانی که توافق های
 بین المللی بــه دلیل رفتارهــای غیر قانونی 
کشــورهای مدعی کارکرد خود را از دســت 
می دهد، دلیلی برای متعهد ماندن سایر کشورها 
باقی نمی ماند.وی اظهارداشــت: هدف اصلی 
از طراحی و اجرای ســاز و کارهــای حقوقی و 
قراردادهای بین المللــی، ایجاد ثبات و امنیت 
در جامعه بین المللــی و جلوگیری از اقدامات 
یک جانبه کشورهای به ظاهر قدرتمند است. 
وی به اقدامات برخی کشورهای مدعی پیروی 
از قوانین و مقررات بیــن المللی و بی تفاوتی و 
استنکاف آنان نسبت به اجرای تعهدات قانونی 
خود اشــاره کرد و افزود: در معاهده ان پی تی 
 حق خروج از ایــن معاهده بــرای همه اعضا 

پیش بینی شده است. 

حق خروج در ان پی تی 
پیش بینی شده است

پیشخوان

بین الملل

 رییس جمهور با بیان اینکه ملت بزرگ ایران در برابر هرگونه توطئه 
دشمنان با قدرت خواهد ایستاد، گفت: اگر کسی بخواهد به پیمان 
ما خیانت کند، باید بداند عواقب وخیم آن شامل حال خود او خواهد 
شد.حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهوری اسالمی ایران 
در سفر به استان آذربایجان شرقی اظهار داشــت: امروز به برکت 
دالوری های سپاه پاسداران دالور و غیور، ارتش و بسیج فداکار شاهد 

امنیت مثال زدنی ایران عزیزمان هستیم. امنیتی که در سایه وحدت 
و انسجام ملت ایران به وجود آمده را پاس می داریم و این انسجام و 
وحدت را ادامه خواهیم داد.رییس جمهور تاکید کرد: آرامش زندگی 
مردم و آرامش بازار را حفاظت خواهیــم کرد. به مردم بزرگ ایران 
قول می دهم توطئه آمریکا، صهیونیست و ارتجاع عرب در پیشرفت 
ایران عزیز ما تاثیری نخواهد گذاشت.روحانی با بیان اینکه هیچ کس 

این ملت بزرگ را نمی تواند مأیوس کنــد، تصریح کرد: هیچ کس 
نمی تواند امید آینده را از ملت ما بگیرد و از هر زمان دیگر مقتدرتر 
و پای پیمان هایمان ایستاده ایم، اما اگر کسی بخواهد به پیمان ما 
خیانت کند باید بداند عواقب وخیم آن شــامل حال خود او خواهد 
شد.وی افزود: ملت و دولت ایران برای تمام مراحل مختلف در برابر 

آنها برنامه ریزی کرده است و مشکلی را پیش رو نخواهیم داشت.

روحانی در تبریز:
ملت بزرگ ایران در برابر هر توطئه با قدرت خواهد ایستاد

عضو کمیته تحقیق و تفحص از مدیــران دوتابعیتی با 
اشاره به خروج کاوه مدنی از کشــور، اظهار کرد: کاوه 
مدنی، معاون دوتابعیتی رییس سازمان حفاظت محیط 
زیست دوتابعیتی بود.وی ادامه داد: طبق قانون اساسی، 
دوتابعیتی ها حق ورود در مناصب عالی را ندارند و قانون 

مدنی هم یک تابعیت را محترم شمرده است.سخنگوی کمیسیون حقوقی و تصریح کرد: از طریق پلیس 
اینترپل باید به تخلفاتی که کاوه مدنی در حوزه جاسوســی دارد، رسیدگی شــود.عضو کمیته تحقیق 
و تفحص از مدیران دوتابعیتی گفــت: کمیته تحقیق و تفحص از مدیــران دوتابعیتی، گزارش اقدامات 
خود و لیست دوتابعیتی ها را به کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی ارائه کرده است.سیدحسین 
نقوی حسینی اظهار کرد: ما نتیجه تحقیق و تفحص و همچنین لیست ۱00 نفره مدیران دوتابعیتی را به 

مراجع ذی صالح ارسال کردیم.

عزت ا... ضرغامی در صفحه اینستاگرامش نوشت: نمی دانم 
که اتهام »معاونت در قتل« تا چه اندازه در مورد ایشــان 
قابل تطبیق است ولی هر چه که هست دستگاه قضائی و 
سازمان های امنیتی و اطالعاتی باید مراقب تکرار اینگونه 
غفلت ها باشــند تا اتهام قتل به آنان سنجاق نشود! عضو 

شورای عالی انقالب فرهنگی که این روزها به یکی از فعاالن صفحه مجازی تبدیل شده است درباره دستگیری 
سعید مرتضوی در صفحه اینستاگرامش نوشت: ســعید مرتضوی باالخره راهی زندان شد و نهضت»دیدی 
گفتیم«! هم رسانه ها را پر کرد!وی در ادامه آورده است: برخی مسئولین قضایی تا وقتی در رأس قدرت هستند 
نسبت به حساسیت فوق العاده اقدامات و روش های معمول خود دچار غفلت می شوند. حداقل به خاطر آینده 
خودشان هم که شده حقوق متهمین را حداکثری اعمال کنند!انتخاب کلمه »غفلت« هم اجماال خوش بینانه 

و بهداشتی است. اینطوری بهتر است!

آخرین وضعیت 
تحقیق و تفحص از 
دوتابعیتی ها در مجلس

 هشدار ضرغامی
  پس از بازداشت
 سعید مرتضوی

 در حاشیه  اجالس کشورهای حاشیه اقیانوس هند؛

نزدیک  رفع حصــر 
خواهد بود

برجام؛ همه یا هیچ
ســامانه ارزی »نیمــا« 

رونمایی شد

رفع حصر؟

شرط »همه یا هیچ« 
ظریف برای تقریبا هیچ!

ســپاه از نامالیمات 
نرنجد ناجا عقب نشینی 

نکند
مرضیه محب رسول
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سکه به بورس کاال وارد می شود
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 ماليات بر ارزش افزوده
 ماليات مترقي و پويا

 ماليات بــر ارزش افزوده مي تواند بخشــي 
از فعاليــت هاي اقتصادي را تحت پوشــش 
خودقــرار دهد كــه از طريــق ماليات هاي 
مستقيم به دشــواري امكان پذير است. در 
نتيجه اين ماليات داراي پايه مالياتي گسترده 
بوده و امكان وصول بخــش قابل توجهي از 
ظرفيت هاي بالقوه مالياتي كشــور را فراهم 
مي ســازد.مؤديان ماليات بر ارزش افزوده 
تمام مردم يک كشور هستند و هر كسي كه 
كاالها ويا خدمات مشــمول ماليات برارزش 
افزوده را مورد اســتفاده قرار مي دهد بايد 
متناســب با مصرف خود ماليــات بپردازد. 
ايجاد عدالت مالياتي: نظــام ايده آل ماليات 
بر ارزش افزوده، نوعي ماليات بر مصرف بوده 
و مي توان به خوبي اســتدالل كرد كه چون 
مصرف افراد يكي از بهترين شاخص هاي قابل 
مشاهده سطح زندگي آنهاست،پس بايد يكي 
از عادالنه ترين پايه هاي مالياتي نيز باشــد.

درحقيقت ماليات بــر ارزش افزوده،مالياتي 
يكنواخت بر تمام شكل هاي مصرف است ودر 
آن از دارندگان مصــرف پايين وباال، مالياتي 
متناسب اخذ شــده و از اين حيث تصاعدي 
محسوب نمي شــود.  كارايي باال :ماليات بر 
ارزش افزوده، كارايي بااليي دارد و اين بيشتر 
به دليل ساده بودن ساختار اخذ اين ماليات 
است. نحوه محاسبه و اخذ آن براي پرداخت 
كنندگان، آســان و جمع آوري آن نيز براي 
ماموران وصول ماليات ها ساده تر و با سرعت 
باالتري اســت. تعداد نرخ هايــي كه در اين 
نوع ماليات استفاده مي شود، اندك وسطح 
نرخ به دليل وسيع بودن پايه مالياتي، پايين 
است. همه پرداخت كنندگان، همزمان نقش 
 مامور مالياتي را براي دســتگاه مالياتي ايفا

 مي كنند.

بازار

تب سنج دیجیتال

تعرفه استفاده از پيام رسان های 
داخلی يک سوم خارجی ها شد

دبير شــورای عالی فضــای مجازی كشــور از 
اختصاص مركز نگهداری داده مجهز و حفاظت 
شده و زيرســاخت های مورد نياز به پيام رسان 
های داخلی برای ارائه خدمات بهتر و ســريع تر 

به مردم خبر داد.
وی همچنين تصريــح كرد: تعرفه اســتفاده از 
پيام رســان های داخلی يک سوم استفاده از پيام 
رسان های خارجی است و اپراتورها ممكن است 
ارتباطات مربوط به پيام رســان های داخلی را با 
كيفيت و اولويت كمتری به كاربران ســرويس 

دهند كه به اين موضوع رسيدگی خواهيم كرد

با امضاي نخست وزیر روسیه انجام شد؛
 ايجاد منطقه آزاد تجاري

 بين ايران و اوراسيا
نخست وزير روسيه توافقنامه  ايجاد منطقه آزاد 
تجاری در يــک دوره زمانی چهار ســاله را برای 
فهرست محدودی از كاال ها بين ايران و اتحاديه 
اقتصادی اوراسيا امضا كرد.دولت روسيه با انتشار 
بيانيه ای در پايگاه اينترنتی خود اعالم كرد كه اين 
توافقنامه زمينه را برای ايجاد منطقه آزاد تجاری 
با دامنه محدود بين ايــران و اتحاديه اقتصادی 
اوراسيا را فراهم می كند و اين اتحاديه امتيازات 
گمركی را برای ۵۰۲ كاالی كد گذاری شــده و 

هماهنگ شده به ايران قائل خواهد شد.

هرکدام از کشورها چند درصد 
از نفت ايران را می برند؟

ايران در سال ۲۰۱۷، معادل ۷۷۷ ميليون بشكه 
نفت صــادر كرد. مقاصد نفت ايران كشــورهای 
آسيايی و اروپايی بودند. سهم صادرات نفت ايران 
به كشورهای آسيايی ۶۲ درصد و به كشورهای 
اروپايی ۳۸ درصد بود.همچنين طبق آمار، ايران 
در ســال ۲۰۱۷ روزانه حدود دو ميليون و ۱۳۰ 
هزار بشــكه نفت صادر كــرده و ميانگين قيمت 
فروش نفت و ميعانات گازی ايران نيز در ســال 
۲۰۱۷ حدود ۵۲ دالر برای هر بشكه بوده است.

بزرگترين مشتری نفت خام ايران در سال ۲۰۱۷، 
چين بوده و به طور كلی ايران ۲۴ درصد از نفت 

خود را به اين كشور صادر كرده است.      

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،785،000
تومان

868،000نیم سکه
تومان

538،000ربع سکه
تومان

355،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

169،380
تومان

      قیمت سکه و طال

تب سنج ديجيتال 
TG380 رزمکس مدل

 18,000
تومان

تب سنج ديجيتال گوشی 
ET-100B مدل

 75,000
تومان

تب سنج ديجيتال 
FR 100 مايکرواليف مدل

 151,000
تومان

آيين رونمايی از سامانه الکترونيکی 
نيما )نظام يکپارچه معامالت ارزی(

عکس روز

دریچه

نماينده مردم خمينی شهر در مجلس با بيان اينكه فعاليت 
های بنــگاه داری بانک ها برای مملكت ضــرر دارد، گفت: 
صورت های مالی با استانداردهای IFRS تطابق ندارد.ابطحی 
افزود: براساس تكليف قانونگذار ســال 9۴ طی ۳ سال بايد 
واگذاری اموال و ســهام منقول و غير منقول به طور كامل 

انجام شود.وی ادامه داد: بنده مشاهده كرده ام تشخيص مازاد بودن اموال در تاريخ ۱۱ تيرماه 9۴، آقای رييس و 
نمايندگان محترم ابالغ شده و در اين دستورالعمل حداقل مقرر ۷۵ درصد تعيين شده است؛ بنابراين گزارشی كه 
دادم واقعا ۷۵ درصد است.ابطحی افزود: چه كسانی مسئول پيگيری بوده اند و مجلس شورای اسالمی چه واكنشی 
در اين راستا نشان می دهد و از همين رو يک سری نكاتی در خصوص استانداردهای گزارشگری بانک ها بنده می 
خواهم اعالم كنم زيرا صورت های مالی با استانداردهای IFRS تطابق ندارد و اين گزارش مركز پژوهش هاست.كدام 
حسابرسی در داخل و خارج انجام می شود كه تشخيص بدهيم همين مقدار واگذاری هم درست انجام شده است.

نماینده مردم خمینی شهر:

بنگاه داری بانک ها 
کشور را متضرر می کند

بر اساس اعالم دبير كل بانک مركزی در زمان پيش فروش سكه پنج 
ميليون سكه پيش فروش شده كه ظاهرا بخش قابل توجهی در حدود 
يک ميليون قطعه آن مربوط به فروش يک ماهه است.گرچه چندی 
پيش بانک مركزی اطمينان داده بود كه سكه های پيش فروش شده 
حتما تحويل می شود، اما در روزهای گذشته برخی خبرها در رابطه با 
احتمال عدم تحويل فيزيكی و پرداخت وجه معادل سكه وجود داشت 

كه دليل آن به افزايش پيش فروش و احتمال عدم تامين برمی گشت. 
احمدی همچنين اعالم كرد با توجه به اين كه اكنون در ازای خريد 
سكه به مردم كارت سكه تحويل می شود ممكن است شرايطی فراهم 
شود كه بتواند مانند پول نقد سكه های خود را كارت به كارت كنند، 
يعنی نياز به تحويل فيزيكی آن نيست.در حالی پيش فروش سكه تا 
مرز پنج ميليون پيش رفته كه اخيرا جهانگيری گفت كه حدود ۶۵ 

هزار نفر فقط اين تعداد سكه را خريداری كردند كه در بين آنها افرادی 
هستند كه ۲۵ هزار قطعه خريد كردند. در حال حاضر سر رسيد يک 
ماهه و سه ماهه متوقف شده و مابقی برقرار است.دبير كل بانک مركزی 
در بخش ديگری از اظهاراتش در مــورد خبرهايی در مورد احتمال 
بورس سكه به بورس كاال، اين موضوع را تاييد كرد و گفت كه در حال 

رايزنی هايی با سازمان بورس برای ورود سكه به بورس كاال هستند.

دبیر کل بانک مرکزی:
سکه به بورس کاال وارد می شود

رييس كميســيون اقتصادی مجلس از تحول جدی در 
كنترل قاچاق كاال و ارز در كشــور خبر داد. محمدرضا 
پورابراهيمی داورانی گفت: يكی از اقدامات كميسيون 
اقتصــادی در مبارزه با قاچــاق كاال و ارز موضوع اتمام 
بررســی اليحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز 

بوده است كه اين مهم در اسفند 9۶ به تصويب كميسيون رسيد و پيش بينی می شود طی چند روز آينده 
اليحه مذكور در صحن علنی مجلس مورد بررســی قرار بگيرد كه در صورت به سرانجام رسيدن اليحه 
اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، در مبارزه با قاچاق تحول جدی صورت خواهد گرفت.پورابراهيمی 
داورانی افزود: اميدوارم با عزم جديدی كه مجلس و دولت در سال حمايت از كاالی ايرانی دارند با بحث 
قاچاق كاال مبارزه جدی شود و نكته ديگر اينكه در اليحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز به بحث 

ضمانت های اجرايی قانون نيز توجه شده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز متحول می شود

يكی از مفاهيمی كه سال هاست كشورهای جهان سوم 
را به خود مشغول كرده، مبحث توسعه است.بی شک 
هنگامی كه بحث توسعه كشورها به ميان می آيد يكی 
از مهم ترين جهات آن و شــايد اولين جهتی كه ذهن 
شــنونده را به خود جلب می كند، توسعه اقتصادی 
كشورهاســت؛بنابراين در بررسی وضعيت اقتصادی 
هر كشــور يكی از مباحثی كه بايد به آن توجه شود 
بخش تعاون است . تعاون به عنوان يكی از ۳ بخش مهم 
اقتصاد ايران )دولتی-خصوصی-تعاون( در گذشته از 
جايگاه ويژه ای در اقتصاد ايــران برخوردار بوده ولی 
اخيرا مورد بی لطفی قرار گرفته اســت. تعاونی ها در 
اقتصاد هر كشور سهم قابل توجهی دارند؛ اما متاسفانه 
طی دو دهه گذشته نگاه به موضوع تعاون در ايران توام 
با بی اعتمادی و بدبينی بوده و سابقه خوشی را در خاطر 

مردم به جا نگذاشته است.
مشکل ما عمل، اقدام و پیگیری است

به هر حال نگاهی به سوابق و عملكرد اين بخش در يک 
دهه گذشته نشــان می دهد با اقدامات و فعاليت های 
انجام گرفته در بخش های توليدی، توزيعی و خدماتی 
هنوز فاصله زيادی تا رســيدن به سهم ۲۵ درصدی 
بخش تعاون در اقتصاد ملی باقی مانده اســت. عضو 
كميســيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
در اين باره  گفت: از زمان ادغام وزارت تعاون، بيشــتر 
تمركز آن روی بخش های ديگر از جمله كار و رفاه قرار 
گرفته و به تعاون كمتر پرداخته می شود. حسينعلی 

حاجی دليگانی با بيان اينكه اگــر بخش تعاون فعال 
شــود، بســياری از ســرمايه های پراكنده تبديل به 
ســرمايه گذاری های بزرگ می شــود، اظهار داشت: 
فرهنگ ســازی بخش های تعاون سبب آشنايی مردم 
با تعاون شــده و انگيزه آنها برای فعاليت های تعاونی 
افزايش داده می شود.وی پيرامون محقق نشدن سهم 
۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد، افــزود: در اين زمينه 
مشكل و مانع قانونی وجود ندارد و چنين مسئله مهمی 
نيز مانند ســاير موضوعات نيازمند اقدام عملی است. 
نماينده مردم شاهين شهر در مجلس ادامه داد: مشكل 
ما عمل، اقدام و پيگيری است و مسئوالن اجرايی بايد 

واقعا بخواهند تا سهم تعاون در اقتصاد عملی شود.
دولت ها به بخش تعاون اعتقاد ندارند

عضو كميســيون اقتصادی مجلس نيزبه نقش بخش 
تعاون در تحقق اهداف مردمی كردن اقتصاد مقاومتی 
اشــاره كرد و گفت: بدنه تعاون از اقشار ضعيف جامعه 
تشكيل شده و با تقويت تعاونی ها اقتصاد خود به خود 
مردمی می شود.حجت االســالم ســيدناصر موسوی 
الرگانی مهم ترين مانع عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی 
بخش تعــاون در اقتصاد را اعتقاد نداشــتن دولت ها 
به بخش تعاون دانســت و اظهار داشــت: بر اســاس 
سياست های كلی، ســهم بخش تعاون از اقتصاد ملی 

بايد به ۲۵ درصد برسد، اما در حال حاضر اين سهم فقط 
۵ درصد است كه فاصله زيادی با هدف دارد. وی يكی از 
مهم ترين وظايف مجلس را نظارت بر اجرای قانون بيان 
كرد و افزود: بهارستانی ها برای تحقق و رسيدن بخش 
تعاون به اين ســهم در اقتصاد بايد قانون را تصويب و 
اصالح كنند و اگر هم قانونی هســت و اجرا نشــده، 
درصدد اجرای آن باشند.موســوی الرگانی بيان كرد: 
مهم ترين قانون ما قانون اساسی است و در برنامه های 
توسعه، قوانين خوبی برای تعاون داريم، اما نظارت بر 
اجرای آنها كم است.نماينده مردم فالورجان در مجلس 
حمايت از توليد ملی را مورد تاكيد مقام معظم رهبری 
دانست و اظهار داشت: چنانچه تعاونی ها فعاليتی را آغاز 
كنند سود و زيان آن متوجه خودشان است؛ بنابراين در 
اين مسير دلسوزانه عمل می كنند و با افزايش كيفيت 

می توانند در بهبود توليد ملی تاثيرگذار باشند. 
کمبود سرمایه مشــکل کشورهای درحال 

توسعه
يكی از مهم ترين موانع توسعه اقتصادی در كشورهای 
در حال توسعه كمبود ســرمايه است. همين سرمايه 
كم نيز به دليل نبود فرهنگ ســرمايه گذاری ، صرف 
فعاليت های غيراقتصادی می شود. شركت های تعاونی 
از طريق آموزش اعضا و ايجاد زمينه های سالم اقتصادی 
قادرند در كاهش ميزان مصرف افراد و در نتيجه افزايش 
پس انداز دخالت كرده و اين ســرمايه ها را در جهت 
ســرمايه گذاری در توليد هدايت كنند.تعاونی ها می 
توانند با وجوه متمركز شده موجب به كار افتادن آن در 

جريان سرمايه گذاری  شوند.

قوانین قوی، نظارت ضعیف
  نمایندگان اصفهانی خواستار توجه بیشتر به بخش تعاون شدند؛  

رضا واعظ مقدم شهردار درچه

آگهی مناقصه)نوبت  دوم(
شهرداری درچه در نظر دارد بر اساس بودجه سال ۱۳9۷ و مصوبه شماره 9۷/۸/ش مورخ ۱۳9۷/۰۱/۱۴ شورای اسالمی شهر ادامه عمليات اجرايی 

و تجهيز سالن ورزشی شهدای دينان را از طريقه مناقصه عمومی به شركتها و پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: معادل پنج درصد مبلغ اعتبار بصورت وجه نقد واريز به حساب ۰۲۱۵۴۳۳۵۵۸۰۰۴ سپرده شهرداری 

درچه نزد بانک ملی شعبه مركزی درچه يا به صورت ضمانتنامه بانكی
اعتبار اولیه: ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )سه ميليارد( ريال

تاریخ چاپ  آگهی مناقصه: چاپ نوبت اول ۱۳9۷/۱/۲9 و نوبت دوم ۱۳9۷/۲/۵ 
تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از زمان نشر آگهی نوبت دوم به مدت ۱۰ روز

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه شهرداری: تا پايان وقت اداری روز يكشنبه مورخ ۱۳9۷/۲/۱۶ 
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائی پیشنهادات: ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۳9۷/۲/۱۸ در ساختمان اداری شهرداری درچه

۱- نحوه اجرای پروژه و ساير  اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه وضمائم آن درج گرديده است.
۲- شهرداری در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات واصله مختار می باشد.

۳- كليه اشخاص حقيقی يا حقوقی و شركتها دارای تاييد صالحيت و رتبه بندی معتبر با رعايت ظرفيت خالی) مجاز( و ارجاع كار
۴- توانائی ارائه تضمين شركت در مناقصه و تهيه ضمانتنامه انجام تعهدات عقد پيمان

۵- مبنا محاسبه فهرست بها ابنيه سال ۱۳9۷ 
۶- داشتن تجهيزات، امكانات، تخصص الزم و سابقه كار مرتبط با پروژه های مذكور

آدرس دریافت اسناد مناقصه: درچه- ميدان امام- ابتدای خيابان نواب صفوی- ساختمان شهرداری
www.dorchehcity.ir :وب سایت شهرداری

تلفن: ۳۳۷۶۲۰۴۵-۰۳۱ داخلی ۱۷ و ۱۸ 

رييس اتحاديه سنگبری های اصفهان گفت: درحال حاضر نزديک به ۵۰ درصد كارخانه ها در حالت تعطيلی هستند 
و كارخانه های فعال نيز با حداقل ۱۰ الی ۳۰ درصد ظرفيت خود فعاليت می كنند؛ عزيزا... تقی مومنی همچنين 
عنوان كرد: دولت با عناوين مختلف ماليات مستقيم می بندد. افرادی كه سواد ندارند و وكيل ندارند و از حقوق دارايی 
چيزی نمی دانند، بسيار آسيب می بينند. ماليات بر ارزش افزوده هم كه دست و پای توليد كننده را بسته است. وی 
افزود:وقتی سنگ به فروش می رسد؛ اما پولی دريافت نمی شود چگونه اين ماليات های سنگين را پرداخت شود؟ اين 

رقم های باال استرس در كار ايجاد می كند. 

رییس اتحادیه سنگبری های 
اصفهان:

۵۰ درصد کارخانه های 
سنگ بری تعطيل شده اند

اف
صن

ا

رييس كميســيون ويژه حمايت از توليــد ملی، با 
انتقاد از عملكرد دولت در نحوه واگذاری اموال مازاد 
بانک ها گفت: واگذاری اموال مــازاد بانک ها نبايد 
به صورت صوری و ضربدری در ميان شــركت های 
آنها باشــد.حميدرضا فوالدگر در نشست علنی روز 
گذشته مجلس شورای اســالمی و در جريان ارائه 
گزارش وزارت اقتصاد و بانک مركزی از اجرای مواد 
۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع توليد در راستای واگذاری 
بنگاه های اقتصادی بانک ها، با بيان اينكه ماده ۱۷ 
درحكم يک آئين نامه انضباطی برای ماده ۱۶ قانون 
رفع موانع توليد اســت، اظهار داشت: بر اين اساس 
اگر بانک ها در واگذاری هــا تخلف يا تاخير كنند ۳ 
درصد ماليات اضافه بايد بپردازند و همچنين اعضای 
هيئت مديره آن نمی توانند در هيئت مديره ســاير 
بانک ها حضور پيدا كنند.رييس كميســيون ويژه 
حمايت از توليد ملی بيان داشــت: دولت براساس 
شــرايط اقتصادی اين درخواســت را داشت كه در 
كميسيون تلفيق بررسی شــد و ما آن را رد كرديم 
چرا كه در قانون آمده است اگر بانک ها دارايی های 

خود را عرضه كردند؛ اما به فروش نرفت می توانند از 
بانک مركزی مهلت بگيرند در غير اين صورت بانک 
ها يک ريال از دارايی های خود را واگذار نمی كردند.

فوالدگر با بيان اينكه واگذاری اموال مازاد بانک ها 
نبايد به صورت صوری و ضربدری باشد، خاطرنشان 
كرد: شورای پول و اعتبار برای تهيه آئين نامه خود 
 دو ســال وقت صرف كرد كه اين تاخير باعث شــد

 بانک ها حكم را اجرا نكنند.

فوالدگر در صحن مجلس:

واگذاری اموال مازاد بانک ها نبايد صوری و ضربدری باشد

پارلمان

فرزانه مستاجران
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مفاد آراء
2/133 آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 

واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 
برابر آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز 
گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع 
عموم مردم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاينده رود و اصفهان امروز چاپ 
اصفهان آگهی می شود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان 
اعتراضی دارند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی بمدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند و گواهی طرح دعوا را به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمايند بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
شماره 3755 فرعي از 2 اصلي فضل آباد

1. رای شماره 139660302008006986 -  27 / 12 / 96 - عليرضاممتاز فرزند هوشنگ 
ششــدانگ يكباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 3755 فرعــي از 2 اصلي فضل آباد به 

مساحت 02 / 149 مترمربع.
تاريخ انتشار نوبت اول : 05 / 02 / 97 
تاريخ انتشار نوبت دوم:  20 / 02 / 97

م الف: 42  سيد اسداله موسوی  رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
حصر وراثت

2/128 آقای ســيد محمد ميرابراهيمی دهاقانی دارای شناسنامه شماره 5120039431 
به شرح دادخواست به کالســه 806/96 ح ش 2 از اين شــورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده که شــادروان سيد اســماعيل مير ابراهيمی دهاقانی 
به شناســنامه 80 در تاريخ 1396/4/8 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- صديقه رضوانی دهاقانی فرزند محمدباقر به ش. ش 286 
متولد 1339 صادره ازدهاقان )همسر متوفی( 2- سيد کمال مير ابراهيمی دهاقانی فرزند 
سيد اســماعيل به ش.ش 706 متولد 1365 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 3- سيد داود 
مير ابراهيمی دهاقانی فرزند سيد ابراهيم به ش. ش 1190007088 متولد 1368 صادره 
از دهاقان )پسر متوفی( 4-  ســيد محمد مير ابراهيمی دهاقانی فرزند سيد اسماعيل به 
ش.ش 5120039431 متولد 1373 صادره از دهاقان )پســر متوفی( 5- مريم السادات 
مير ابراهيمی دهاقانی فرزند سيد اسماعيل به ش.ش 5120016294 متولد 1370 صادره 
ازدهاقان )دختر متوفی( 6- فاطمه مير ابراهيمی دهاقانی فرزند سيد اسماعيل به ش.ش 
229 متولد 1363 صــادره از دهاقان )دختر متوفی( متوفی به جــز نامبردگان فوق ورثه 
ديگری ندارد. اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی 
می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاريخ 
 نشر نخســتين آگهی ظرف يک ماه  به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 97/26 شــعبه دوم حقوقی مجتمع شماره يک شــورای حل اختالف دهاقان 

)234 کلمه،3 کادر(  
اخطار اجرایی

2/141 مشــخصات محكوم عليه: نام: حســين،  نام خانوادگی:برهانی فر، نام پدر:رضا، 
شغل:آزاد،  نشانی محل اقامت: شهرستان قم-ميدان سعيدی خيابان نيروی هوايی-ميدان 
2، مشخصات محكوم له: نام: حميد، نام خانوادگی:آزادی مقدم، نام پدر:حسين، شغل:ازاد، 
نشانی محل اقامت: آران-خيابان محمدهالل جنب بانک مسكن، محكوم به: به موجب 
رای شماره 609 تاريخ 96/11/18 حوزه چهارم شــورای حل اختالف شهرستان آران و 
بيدگل که قطعيت يافته است محكومين عليه محكوم است به : پرداخت مبلغ صد ميليون 
ريال معادل ده ميليون تومان تمام وجه يک فقره چک به شــماره 9525/183492 مورخ 
95/12/26 از بانک ملی شــعبه آران بابت اصل خواسته و مبلغ 2/375/000 ريال هزينه 
دادرسی و مبلغ 60000 ريال هزينه اجراييه و کليه خسارات تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چک تا زمان اجرای حكم و محاسبه و وصول نيم عشر اجراييه توسط واحد اجرای حكم که 
رای صادره غيابی بوده و در تاريخ 96/12/17 نشرآگهی صورت گرفته و تا کنون اعتراضی 

انجام نشده اســت. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين که اجراييه به محكوم عليه ابالغ 
شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حكم و اســتيفا محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد. 
م الف5/2/96/38 شعبه چهارم مجتمع شــماره يک شهرستان آران وبيدگل)243 

کلمه،3 کادر(  
اخطار اجرایی

2/142 مشــخصات محكوم عليه:نام: حســين، نام خانوادگی:برهانی فر،  نام پدر:رضا،  
شغل:آزاد، نشانی محل اقامت: شهرستان قم-ميدان سعيدی خيابان نيروی هوايی-ميدان 
2، مشخصات محكوم له: نام: حميد     نام خانوادگی:آزادی مقدم، نام پدر:حسين،  شغل:ازاد، 
نشانی محل اقامت: آران-خيابان محمدهالل جنب بانک مسكن، محكوم به: به موجب 
رای شماره 611 تاريخ 96/11/18 حوزه چهارم شــورای حل اختالف شهرستان آران و 
بيدگل که قطعيت يافته است محكومين عليه محكوم اســت به : پرداخت مبلغ يكصدو 
شصت و هفت ميليون ريال وجه)دو فقره چک به شماره 367299 مورخ 96/2/30 به مبلغ 
صدميليون ريال و شماره 367297 مورخ 95/12/27 به مبلغ شصت و هفت ميليون ريال 
هر دو از بانک صادرات شعبه سعيدی قم(بابت اصل خواســته و مبلغ 3/303/500 ريال 
هزينه دادرسی و مبلغ 60000 ريال هزينه اجراييه و کليه خســارات تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد چک تا زمان اجرای حكم و محاسبه و وصول نيم عشر اجراييه توسط واحد اجرای 
حكم که رای صادره غيابی بوده و در تاريخ 96/12/17 نشرآگهی صورت گرفته و تا کنون 
اعتراضی انجام نشده است. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين که اجراييه به محكوم عليه 
ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استيفا محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد. 
م الف: 5/2/96/37 شعبه چهارم مجتمع شماره يک شهرستان آران وبيدگل)258 

کلمه،3 کادر(  
اخطار اجرایی

2/143 مشــخصات محكوم عليه: نام: حســين، نام خانوادگی:برهانی فر، نام پدر:رضا، 
شغل:آزاد، نشانی محل اقامت: شهرستان قم-ميدان سعيدی خيابان نيروی هوايی-ميدان 
2، مشخصات محكوم له: نام: حميد     نام خانوادگی:آزادی مقدم، نام پدر:حسين، شغل:ازاد،  
نشانی محل اقامت: آران-خيابان محمدهالل جنب بانک مسكن، محكوم به : به موجب 
رای شماره 628 تاريخ 96/11/30 حوزه چهارم شــورای حل اختالف شهرستان آران و 
بيدگل که قطعيت يافته است محكومين عليه محكوم اســت به : پرداخت مبلغ دويست 
ميليون ريال معادل بيســت ميليون تومان وجه دو فقره چک به شــماره های 267298 
مورخ96/1/30 از بانک صادرات  قم و 9525/183490 مورخ 96/1/10 از بانک ملی شعبه 
قم)هرکدام صدميليون ريال( بابت اصل خواســته و مبلغ 3/715/000 ريال بابت هزينه 
دادرسی و مبلغ 60000 ريال هزينه اجراييه و کليه خسارات تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چک تا زمان اجرای حكم و محاسبه و وصول نيم عشر اجراييه توسط واحد اجرای حكم که 
رای صادره غيابی بوده و در تاريخ 96/12/17 نشرآگهی صورت گرفته و تا کنون اعتراضی 
انجام نشده اســت. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين که اجراييه به محكوم عليه ابالغ 
شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حكم و اســتيفا محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد. 
م الف:5/2/96/36 شعبه چهارم مجتمع شماره يک-شهرستان آران وبيدگل)253 

کلمه،3 کادر(  
اخطار اجرایی

2/144 مشــخصات محكوم عليه: نام: حســين، نام خانوادگی:برهانی فر، نام پدر:رضا، 
شغل:آزاد، نشــانی محل اقامت: شهرستان قم-ميدان ســعيدی خيابان نيروی هوايی-

ميدان 2، مشــخصات محكوم له: نام: حميد     نام خانوادگی:آزادی مقدم، نام پدر:حسين، 

شغل:ازاد، نشــانی محل اقامت: آران-خيابان محمدهالل جنب بانک مسكن، محكوم 
به : به موجب رای شــماره 610 تاريــخ 96/11/18 حوزه چهارم شــورای حل اختالف 
شهرســتان آران و بيدگل که قطعيت يافته اســت محكومين عليه محكوم اســت به : 
پرداخت مبلغ يكصدو سی و هشت ميليون ريال بابت  )وجه دو فقره چک به شماره های 
9525/183455 مورخ96/3/20 از بانک ملی ســعيدی  قم به مبلغ پنجاه ميليون ريال و 
شــماره 9525/183454 مورخ 96/1/10 از بانک ملی سعيدی قم به مبلغ 88000/000 
ريــال ( بابت اصل خواســته 1/940/000 ريال هزينه دادرســی و مبلــغ 60000 ريال 
 اجراييه و پرداخت خســارات تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چک تا زمان اجرای حكم و

محاســبه و وصول نيم عشــر اجراييه توســط واحد اجرای حكم که رای صادره غيابی 
بوده و در تاريخ 96/12/17 نشــرآگهی صورت گرفته و تا کنون اعتراضی انجام نشــده 
اســت. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين که اجراييه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم 
عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يــا ترتيبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراييــه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
 جامع دارايی خود را به قســمت اجرا تســليم کند و اگر مالی نــدارد صريحا اعالم نمايد. 
م الف: 5/2/96/35 شعبه چهارم مجتمع شماره يک-شهرستان آران وبيدگل)260 

کلمه،3 کادر(  
اخطار اجرایی

2/145 مشــخصات محكوم عليه: نام: حســين، نام خانوادگی:برهانی فر، نام پدر:رضا، 
شغل:آزاد، نشانی محل اقامت: شهرستان قم-ميدان سعيدی خيابان نيروی هوايی-ميدان 
2، مشخصات محكوم له: نام: حميد     نام خانوادگی:آزادی مقدم، نام پدر:حسين، شغل:ازاد، 
نشانی محل اقامت: آران-خيابان محمدهالل جنب بانک مسكن، محكوم به: به موجب 
رای شماره 637 تاريخ 96/11/30 حوزه چهارم شــورای حل اختالف شهرستان آران و 
بيدگل که قطعيت يافته است محكومين عليه محكوم است به : پرداخت 200/000/000 
ريال)دويست ميليون ريال( وجه دو فقره چک به شماره های 952-68/57 ---96/3/25 
از بانک ملت شعبه قم و شماره 183491 مورخ 96/1/25 از بانک ملی شعبه قم بابت اصل 
خواسته و پرداخت 2/715/000 ريال هزينه دادرسی و مبلغ 60000 ريال اجراييه و محاسبه 
و وصول نيم عشر اجراييه توسط اجرای احكام و پرداخت خســارات تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد چک ها لغايت اجرای حكم که رای صادره غيابی بوده و در تاريخ 96/12/17 نشر 
آگهی صورت گرفته و هيچ گونه اعتراضی انجام نشده است.  ماده 34 قانون اجرای احكام: 
همين که اجراييه به محكوم عليه ابالغ شــد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی کند که 
اجرای حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند 
و اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد. م الف:5/2/96/34 شعبه چهارم مجتمع شماره 

يک شهرستان آران وبيدگل)249 کلمه،3 کادر(  
اخطار اجرایی

2/146 مشــخصات محكوم عليه: نام: حســين، نام خانوادگی:برهانی فر، نام پدر:رضا، 
شغل:آزاد ، نشانی محل اقامت: شهرستان قم-ميدان ســعيدی خيابان نيروی هوايی-

ميدان دوم، مشخصات محكوم له: نام: حميد، نام خانوادگی:آزادی مقدم، نام پدر:حسين، 
شغل:ازاد، نشانی محل اقامت: آران-خيابان محمدهالل جنب بانک مسكن، محكوم به: 
به موجب رای شماره 613 تاريخ 96/11/18 حوزه چهارم شورای حل اختالف شهرستان 
آران و بيدگل که قطعيت يافته اســت محكومين عليه محكوم اســت به : پرداخت مبلغ 
يكصدو نود و پنج ميليون ريال وجه دو فقره چک به شماره های 9525/183486  مورخ 
96/4/31 به مبلغ 155/000/000 ريال و 9525/183496 مورخ 96/4/31 به مبلغ چهل 
ميليون ريال هر دو از بانک ملی شعبه سعيدی قم بابت اصل خواسته و مبلغ 2/652/500 
ريال هزينه دادرســی و مبلغ 60000 ريال هزينه اجراييه و پرداخت کليه خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررسيد تا زمان اجرا و همچنين محاسبه و وصول نيم عشر اجراييه توسط 
اجرای احكام که رای صادره غيابی بوده و در تاريخ 96/11/17 نشر آگهی صورت گرفته 
و تا اين تاريخ اعتراضی انجام نشده است.  ماده 34 قانون اجرای احكام: همين که اجراييه 
به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 

بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استيفا 
محكوم به از آن ميسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد 
صريحا اعالم نمايد. م الف: 5/2/96/33 شعبه چهارم مجتمع شماره يک شهرستان 

آران وبيدگل)261 کلمه،3 کادر(  
اخطار اجرایی

2/147 مشــخصات محكوم عليه: نام: حســين، نام خانوادگی:برهانی فر، نام پدر:رضا، 
شغل:آزاد نشانی محل اقامت: شهرستان قم-ميدان سعيدی خيابان نيروی هوايی-ميدان 
دوم، مشخصات محكوم له: نام: حميد، نام خانوادگی:آزادی مقدم، نام پدر:حسين، شغل:ازاد 
، نشانی محل اقامت: آران-خيابان محمدهالل جنب بانک مسكن، محكوم به: به موجب 
رای شماره 612 تاريخ 96/11/18 حوزه چهارم شــورای حل اختالف شهرستان آران و 
بيدگل که قطعيت يافته است محكومين عليه محكوم اســت به : پرداخت مبلغ يكصدو 
هفتاد و پنج ميليون ريال وجه يک فقره چک به شماره 367296 مورخ 95/9/28 از بانک 
صادرات شعبه سعيدی قم بابت اصل خواســته و مبلغ 2/312/500 ريال هزينه دادرسی 
و مبلغ 60000 ريال هزينه اجراييه و پرداخت خسارات تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک 
تا زمان اجرای حكم که رای صادره غيابی بوده و در تاريخ 96/12/17 نشر آگهی صورت 
گرفته و تا کنون هيچ اعتراضی صورت نگرفته است و همچنين نسبت به محاسبه و وصول 
نيم عشر اجراييه توسط اجرای حكم اقدام شــود. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين که 
اجراييه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حكم 
و استيفا محكوم به از آن ميسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه 
نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر 
مالی ندارد صريحا اعالم نمايد. م الف: 5/2/96/32 شعبه چهارم مجتمع شماره يک 

شهرستان آران وبيدگل)250 کلمه،3 کادر(  
ابالغ نظر کارشناسي

2/131 شماره: 127 -96/12/22 عطف به پرونده کالسه 960555 موضوع دادخواست 
خانم ســميه جليلي به قيوميت آقاي قربانعلي جليلي فرزند ميرزا آقا به نگهداري از فرزند 
مشترک )نازنين شاه بندري( با وکالت آقاي محسن محمدي عليه آقاي امير شاه بندري 
قوچاني به خواسته تعديل و افزايش نفقه فرزند مشــترک به استحضار عالي مي رساند: 
اينجانبه در موعد مقرر در دفتر آن شعبه محترم حاضر و پس از مطالعه پرونده مطروحه با 
وکيل خواهان مذاکره نموده نظرات ايشان استماع گرديد. زوجين در سال 1390 از يكديگر 
طالق گرفته اند و حضانت فرزند مشترک به مادر واگذار گرديده است. عليهذا با توجه به 
مطالب فوق و بررسي هاي الزم و مالحظه مندرجات پرونده و نيازهاي سني فرزند مشترک 
و بررسي وضعيت معيشتي خوانده نفقه نازنين شاه بندري به شرح ذيل تعيين و برآورد مي 
گردد. نفقه فرزند مشترک: نازنين شــاه بندري متولد 85/5/22 از تاريخ 96/7/15 )تاريخ 
تقديم درخواســت( لغايت 96/12/29 به مدت 165 روز به ماخذ روزانه 120/000  ريال 
ماهيانه 3/600/000 ريال و جمعا 19/800/000 ريال تعيين و به صورت جاري و مستمر 
ماهيانه 3/600/000 ريال برآورد مي گردد. ضمنــا در صورت پرداخت مبالغي بابت نفقه 
توسط زوج به زوجه با ارائه مدرک معتبر و مستدل که مورد تاييد مقام قضايي محترم قرار 
گيرد از مبالغ برآوردي فوق کســر مي گردد. م الف: 1012 شعبه چهارم شوراي حل 

اختالف اصفهان )218 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
2/106 شماره: 406/96 به موجب رای شماره 507 تاريخ 96/10/28 حوزه نطنز شورای 
حل اختالف شهرستان نطنز که قطعيت يافته اســت محكوم عليه زهرا غفاريان خمبی 
فرزند جعفر به نشانی مجهول المكان محكوم است به 1- الزام به حضور در دفترخانه اسناد 
رسمی و انتقال سند خودرو پژو پارس به شماره انتظامی 43-332 و 53 و 2- پرداخت مبلغ 
268/750 ريال بابت هزينه دادرسی . رعايت تبصره 2 ماده 306 ق.آد.م الزامی می باشند. 
پرداخت هزينه اجرايی در حق صندوق دولت.  مشخصات محكوم له: سيد مصطفی هاشمی 
فرزند سيد اله مراد به نشانی نطنز اوره شهرک وليعصر فاز 2 پ 582 منزل هاشمی. ماده 
34 قانون اجرای احكام: همين که اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا 
مالی معرفی کند که اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به 
قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد، صريحاً اعالم نمايد. م الف:30 شعبه دوم مجتمع 

شماره يک شورای حل اختالف نطنز )194 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/107  آقای عبداله سيف اله طرقی دارای شناسنامه شماره 345 به شرح دادخواست به 
کالسه  593/96 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان فاطمه خانم سيف اله طرقی به شناســنامه 135 در تاريخ 1394/6/23 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- محمد 
سيف اله طرقی فرزند عباس به شماره شناسنامه 25 پسر متوفی 2- حبيب سيف اله طرقی 
فرزند عباس به شماره شناسنامه 39 پسر متوفی 3- عبداله سيف اله طرقی فرزند عباس 
به شماره شناسنامه 345 پســر متوفی و به جز نامبردگان فوق ورثه ديگری ندارد. اينک 
با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی 
اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه 
به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 28 شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره يک( )160 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/139  خانم طاهره عبقريان افوشته دارای شناسنامه شماره 128 به شرح دادخواست به 
کالسه  621/96 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان حشمت خانم جوانمردی افوشته به شناسنامه 260 در تاريخ 1396/11/12 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- طاهره عبقريان افوشته فرزند حسين به شماره شناسنامه 128 دختر  متوفی 2- مريم 
عبقريان افوشته فرزند حسين به شماره شناسنامه 1398 دختر  متوفی 3- منوچهر عبقريان 
افوشته فرزند حسين به شماره شناسنامه 232 پســر متوفی و به جز نامبردگان فوق ورثه 
ديگری ندارد. اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی 
می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 
آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 31 شعبه 
اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره يک( )155 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالكيت
2/150 نظر به اينكه سندمالكيت تمامت نهصد سهم مشاع از يكصدهزار سهم سه دانگ 
ازششدانگ قطعه زمين شماره 309 – فرعي از 76 – اصلي بخش يک ثبتي شهرضا که 
درصفحه 397 دفتر 473 دفترامالک به نام غالمحسين قاسمي ثبت وسندصادروتسليم 
گرديده سن نامبرده باارائه درخواست کتبي به شــماره وارده: 9609036614690469 
– 23 / 06 / 96  به انضمام دوبرگ استشــهاديه محلي که امضاء شــهودآن ذيل شماره 
422224 – 22 / 06 / 96 به گواهي دفترخانه 145 شهرضارسيده است مدعي است که 
سندمالكيت آن به علت جابجائي / سرقت / سهل انگاري مفقودگرديده است ودرخواست 
صدورالمثناي سندمالكيت ملک فوق رانموده اند لذامراتب به استنادتبصره يک اصالحي 
ذيل ماده 120آئين نامه قانون ثبت دريک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم ياوجود ســند مالكيت نزد خود مي باشد ازتاريخ انتشاراين 

آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل سندمالكيت ياسندمعامله به 
اين اداره تسليم ورسيداخذنمايدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالكيت به ارائه کننده 
سندمستردگردد بديهي اســت اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسيديادرصورت اعتراض 
اصل سندمالكيت ياسندمعامله ارائه نشوداقدام به صدورسندمالكيت المثني طبق مقررات 
خواهدشد. م الف: 45 موسوي رئيس ثبت اسنادوامالک شهرضا  )182 کلمه،2 کادر(  

فقدان سند مالكيت
2/152 نظر به اينكه سندمالكيت سه دانگ مشاع ازششدانگ پالک ثبتي شماره: 4035  
فرعي ازيک اصلي واقع دربخش يک ثبتي شهرضا که درصفحه 407 دفترامالک جلد 456 
بنام عليرضامومنيان ثبت وسندصادروتسليم گرديده است اينک نامبرده باارائه درخواست 
کتبي به شماره وارده 970903661649865 - 26 / 01 / 97 به انضمام دوبرگ استشهاديه 
محلي که امضاء شهودآن ذيل شماره: 12790 - 22 / 01 / 97 رسيده است مدعي است که 
سندمالكيت آن به علت جابجائي / سرقت / سهل انگاري مفقودگرديده است ودرخواست 
صدورالمثني سندمالكيت ملک فوق رانموده است لذامراتب به استنادتبصره يک اصالحي 
ذيل ماده 120آئين نامه قانون ثبت دريک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم ياوجود ســند مالكيت نزد خود مي باشد ازتاريخ انتشاراين 
آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل سندمالكيت ياسندمعامله به 
اين اداره تسليم ورسيداخذنمايدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالكيت به ارائه کننده 
سندمستردگردد بديهي اســت اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسيديادرصورت اعتراض 
اصل سندمالكيت ياسندمعامله ارائه نشوداقدام به صدورسندمالكيت المثني طبق مقررات 
خواهدشد . م الف: 36  موسوي رئيس ثبت اسنادوامالک شهرضا  )172 کلمه،2 کادر(  

تحدید حدود اختصاصی
2/151 شــماره صادره:1397/04/480733-1397/1/15 چون تمامی ششدانگ يک 
قطعه باغ مشهور مقيم پنج قفيزی در کوی صحرا پالک شماره 1754 فرعی از 100- اصلی 
واقع در طامه بخش 9 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم ام البنين حاجی 
شمسی فرزند سيف اله  در جريان است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده 
است. اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد 
حدود پالک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 1397/02/13  ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. 

م الف:4  اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)145 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

1/200 شماره ابالغنامه: 9710100370300075 شماره پرونده: 9509983655600452 
شماره بايگانی شــعبه: 960303  محاکم کيفری يک دادگستری شهرستان اصفهان به 
موجب کيفرخواست در پرونده کالســه 960303 برای متهمان مجيد هاشمی و عليرضا 
رمضانی به اتهام مشارکت در ايراد ضرب و جرح عمدی نسبت به احمدرضا توکلی و شرکت 
در نزاع دسته جمعی منجر به قتل عمدی نظر به متواری بودن متهم تقاضای کيفرخواست 
نموده که رسيدگی موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت رسيدگی برای مورخه 97/3/12 
ساعت 9 صبح تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسی به 
متهمين و در اجرای مقررات ماده 344 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کيفری مراتب آگهی دو بار به فاصله 10 روز به گونه ای که از تاريخ آخرين انتشار تا 
وقت رسيدگی بيش از يک ماه نگذشته باشد انتشار يابد. تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند. بديهی است در صورت عدم حضور،  مطابق مقررات 
رسيدگی غيابی به عمل خواهد آمد. م الف:257 شعبه 5 دادگاه کيفری يک ) ويژه اطفال 

و نوجوانان( استان اصفهان )177 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگي

1/18 شماره ابالغنامه:9610100370104378 شماره پرونده: 9409983733200962 
شماره بايگاني شعبه: 950024 شــكايت اولياء دم مرحوم حميد تحسيري عليه عليرضا 
صفري و ... دائر بر قتل عمدي تقديم دادگاه شعبه اول کيفري يک استان اصفهان نموده 

که به کالسه 950024 ثبت گرديده که وقت رسيدگي براي مورخ 1397/03/22 ساعت 9 
صبح تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسي به متهم و در 
اجراي مقررات ماده 349 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور کيفري 
مراتب دو نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابي در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد بديهي است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگي غيابي به عمل خواهد 
آمد. )آدرس: اصفهان چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ســاختمان دادگستري کل استان 
اصفهان ط 4 اتاق 454( م الف: 38017 شعبه اول دادگاه کيفري يک استان اصفهان 

) 17 کيفري استان سابق( )141 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/140 خانم مريم  زمانی دارای شناسنامه شماره 19به شرح دادخواست به کالسه 97/104 
ح ش 2از اين دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
عبداله زمانی بشناسنامه 4در تاريخ 1396/12/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1- طلعت زمانی فرزنــد نعمت اله به ش 
شناسنامه 5129745280متولد 1326 صادره از دهاقان)همسر متوفی( 2- ابراهيم زمانی 
فرزند عبداله به ش شناســنامه 47متولد 1353 صادره از دهاقان)پسر متوفی(3- محمد 
زمانی فرزند عبداله به ش شناســنامه 33متولد 1355 صادره از دهاقان )پســر متوفی( 
4 - اسداله زمانی فرزند عبداله به ش شناسنامه 123متولد 1366 صادره از دهاقان )پسر 
متوفی(5-ســيف اله زمانی فرزند عبداله به ش شناســنامه 1190024047متولد 1368 
صادره از دهاقان )پسر متوفی(6- مريم زمانی فرزند عبداله به ش شناسنامه 19متولد 1358 
صادره از دهاقان )دختر متوفی( 7- جواهر زمانی فرزند عبداله به ش شناسنامه 17متولد 
1361 صادره از دهاقان )دختر متوفی( متوفی به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه ديگری می 
باشد. اينک با انجام تشريفات مقدماتی در خواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد 
تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاريخ نشر نخستين آگهی 
ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف:97/24 رئيس 

شعبه دوم حقوقی دادگاه شورای حل اختالف دهاقان)224 کلمه،3 کادر(  
احضار متهم

2/137 شماره نامه: 1397009000143910 شــماره پرونده: 9609983634700473 
شماره بايگانی پرونده: 960508در پرونده کالسه 960508 د /2 آقای محمدرضا کريمی 
فرزند مهدی به اتهام خيانت در امانت نسبت به کارت و بيمه نامه خودرو و مبلغ 250 هزار 
تومان تحت تعقيب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 
174 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کيفری مراتب در روزنامه 
آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاريخ نشر آگهی در شعبه دوم دادياری دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان خمينی شهر واقع در بلوار دانشجو حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمايد در 
صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگی و اظهار عقيده می نمايد. م الف: 322 شعبه 

دوم دادياری دادسرای عمومی و انقالب خمينی شهر )124 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/138 مرجع رســيدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
خمينی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 1278/96 حل 12 ، وقت رسيدگی ساعت 9/45 صبح روز شنبه 
مورخه 1397/4/2، مشخصات خواهان: محمود نقدی فرزند محمد علی به نشانی خمينی 
شهر بلوار بهشتی خ خيام کوچه دانش 3 پالک 108، مشخصات خوانده: عباس رحمانی 
فرد فرزند عبداله، خواسته و بهای آن:   پرداخت مبلغ 60/000/000 ريال وجه يک فقره 
چک شماره 937280 مورخ 96/5/31 عهده بانک پاســارگاد به انضمام خسارات تاخير 
تاديه هزينه دادرســی و حق الوکاله، داليل خواهان: کپی مصدق چک شماره 937280 
مورخ 96/5/31 کپی مصــدق گواهينامه عدم پرداخت،  گــردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر 
آگهی در يكی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شــورا نسخه 

 ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی حاضر گردد.
م الف: 320 شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع 

شماره يک( )205 کلمه، 2 کادر(
اجرایيه

2/136 شماره اجراييه:9710423633600013  شماره پرونده:9609983633600554 
شــماره بايگانی شــعبه:960561 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9710093633600090 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609973633601137 محكوم 
عليه محمود نوری فرزند علی به نشــانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 
505/900/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت هزينه دادرسی به مبلغ 16/376/500 
ريال و خسارت تاخير تاديه طبق شاخص اعالمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ايران ازتاريخ سررسيد چک تا تاريخ وصول آن بر اساس محاسبه صورت گرفته در مرحله 
اجرای حكم توسط اجرای احكام در حق محكوم له عليرضا نعمتی فرزند قربانعلی به نشانی 
استان اصفهان شهر خمينی شهر منظريه خ عموشاهی پشت آتش نشانی  و پرداخت مبلغ 
25/295/000 ريال بابت نيم عشــر در حق صندوق دولت. تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م 
اعمال شود. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنــی(. 2-ترتيبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سی روز کليه اموال خود را شامل تعداد 
يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر ميزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقيق حسابهای مذکور و کليه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در 
اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم عليه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزيری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 
1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به نحوی که باقيمانده 
اموال برای پرداخت ديون کافی نباشد موجب مجازات تعزيری درجه شش يا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكوميت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم عليه از 
زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفی کفيل توسط محكوم عليه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(. م الف: 318 شعبه پنجم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمينی شهر )432 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/154 شماره ابالغنامه: 9710106836700502 شماره پرونده: 9609986836701662 
شماره بايگانی شــعبه: 961821  آگهی ابالغ وقت رســيدگی و دادخواست و ضمائم به  
آقای حســن وطنخواه مفرد کرمانی فرزند عبد، خواهان  خانم مهوش همت دادخواستی 
به طرفيت  خوانده آقای حســن وطنخواه مفرد کرمانی به خواســته تنفيظ طالق مطرح 
که به اين شــعبه ) اصفهان خ ميرفندرســكی)خ مدير(- حدفاصل چهار بــاغ باال و پل 
مير- مجتمع قضايی شــهيد قدوســی- طبقه 2 - اتاق 205(  ارجاع و به شماره پرونده 
کالســه 9609986836701662 شعبه 7 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان) مجتمع 
شهيد قدوسی( ثبت و  وقت رسيدگی  مورخ  1397/03/12 و ساعت 9/30 تعيين که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يكی ازجرايد 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 رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:2195 شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان)مجتمع شهيد قدوسی( )173 کلمه، 2 کادر(

اعالم مفقودی 
پروانه شــترمرغ پرواری به شــماره 126184361 مورخ 
96/9/12  کــد ملــی 1189525682 کدشناســایی 
9673441204001 به ظرفیت  200 قطعه به نام اینجانب 
ولی ا... عرب شــاهی مفقود و ازدرجه اعتبار ســاقط 

است. به یابنده مژدگانی تعلق می گیرد.



 اینترنت رایگان  در پیام رسان سروش

فناورانهپیشنهاد سردبیر:

 توانایی مغز انسان برای ایجاد 
ساختارهایی تا ۱۱ بعد

دنیای ما از ســه بعد فضایی و یــک بعد زمان 
تشکیل شــده اســت؛ اما مغز انســان توانایی 
تشکیل ساختارهای پیچیده تا ۱۱ بعد را دارد. 
دانشمندان علوم اعصاب در سال گذشته از یکی  
از شاخه های کالسیک ریاضی به شیوه ای کامال 
جدید برای بررسی ساختار مغز استفاده کردند. 
طبق یافته های آن ها، مغز پر از ســاختارهای 
هندســی چندبعدی اســت که در ۱۱ بعد کار 

می کنند.
تفکر ما در مورد جهان به صورت سه بعدی است. 
بنابراین چنین کشفی کمی گیج کننده است؛ 
اما نتایج مطالعه می تواند گام بعدی مهمی در 
درک ساختار اصلی مغز انسان باشد. مغز انسان 

پیچیده ترین ساختار شناخته شده است.
مدل هندسی مغز، توسط تیمی از پژوهشگران 
Blue Brain Proj� )بلو بریــن پراجکــت 

ect( از سوئیس کشــف شد. کار پژوهشگران، 
بازسازی مدل ابررایانه ای مغز انسان است. تیم 
پژوهشگران از توپولوژی جبری استفاده کردند. 
توپولوژی جبری شاخه ای از ریاضیات است که 
خواص اشیا و فضاها را بدون توجه  به چگونگی 

تغییر شکل آن ها، توصیف می کند.

لپ تاپ ۴.۵ کیلویی 
سریع ترین لپ تاپ جهان

آیــا حاضریــد ســریع ترین و در عیــن حال 
ســنگین ترین لپ تاپ گیم جهان را به قیمت 

پایه 3300 دالر داشته باشید؟
 GT75 Titan 8RG سریع ترین پردازنده 6 
هسته ای اینتل به نام Core i9�8950HK را 
با 32 گیگ رم و ۱ ترابایت حافظه اس اس دی 
و ۱ ترابایت هــارد اچ دی دی به همراه گرافیک 
انویدیا GTX 1080 یدک می کشــد.این لپ 
تاپ 4/5 کیلوگرمی در ابعاد 4۱ در 3۱ در 2.5 
سانتی متر، دو شارژر دارد و در سایز ۱7 اینچی 
رزولوشــنی معادل 3840 در 2۱60 پیکسل 
دارد و بازی های 4K را به راحتی جواب می دهد.

وقتی فن لپ تاپ به کار می افتد صدایی مانند 

بلند شدن هواپیما از باند می دهد و البته اسپیکر 
3 وات و ســاب ووفر 5 واتی باعث می شــود تا 
صدای گیم، نویــز مربوطه را کمتــر کند.این 
محصــول باتری خوری دارد و تنها 2 ســاعت 
و 53 دقیقه جواب می دهد. یــو اس بی تایپ 
سی با پشتیبانی از تاندربولت، یو اس بی نسخه 
3.۱، کارتخوان حافظه، پــورت اچ دی ام آی و 
مینی دیســپلی از دیگر امکانات لپ تاپ گیم 
GT75 Titan 8RG اســت.بهترین کانفیگ 

این لپ تاپ 4500 دالر قیمت دارد.

 سنت هایی که از فناوری 
تاثیر گرفتند

تکنولوژی و فناوری امکان به اشتراک گذاشتن 
سنت های مختلف کشورها و در نتیجه گفت وگو 
راجع به آنها را فراهم کرده است. بشر همواره در 
حال پیشرفت بوده و پیوسته فناوری گسترش 
یافته و در این میان ســنت ها نیز دســتخوش 
تغییراتــی شــده اند. مراســم مرگ ومیر نیز 
مستثنی نبوده و تحت تاثیر فناوری قرار گرفته 
اســت. در ایاالت متحده 8۱ درصد از جمعیت 
دارای حساب رسانه های اجتماعی هستند. با 
توجه به این ارقام زندگی در محیط دیجیتال به 
طرق مختلف وجود دارد و بسیاری از عکس ها، 
خاطرات و یا افکار افراد از این طریق به دیگران 
انتقال می یابــد و به این روش افــراد لحظات 
صمیمانه خود را با دوستان و مخاطبان خود به 

اشتراک می گذارند.
دکتر کاندی کن که در زمینه مرگ تحقیق در 
چین و ژاپن مردم از اپلیکیشن های مختلف در 
این مورد اســتفاده می کنند و تاثیر سوزاندن 
مرده ها بر آلودگی هوا  را به افراد نشان می دهند 
تا این سنت ترک شــود. به غیر از شبکه های 
اجتماعی هوش مصنوعی نیز فناوری خطرناکی 
در این زمینه محسوب می شود.در حال حاضر 
رسانه های اجتماعی و تلفن های هوشمند در 
حال تغییر شــیوه های اعالم مرگ و یا مراسم 
تشــییع جنازه هســتند و عاملی برای تغییر 
ســنت های خاکسپاری محســوب می شوند.

درایــن زمینــه فناوری هایی ماننــد واقعیت 
مجازی وجود دارد که هم به عنوان ســرگرمی 
و هم برای آموزش دنیای بعد از مرگ استفاده 

می شوند.

اخبار

 رتبه چهارم ایران 
در فناوری نانو

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسالم گفت: 
ایران تا ماه آوریل سال 20۱8 میالدی رتبه چهارم 
را در میان کشورهای تولید کننده علم و فناوری 
نانو کسب کرده اســت.جعفر مهراد گفت: تعداد 
مقاله های فناوری نانو منتشره از سوی دانشگاه ها و 
مراکز علمی ایران که در ماه آوریل 20۱8 بروزآوری 
شده ایران را در رتبه چهارم در بین کشورهای تولید 
کننده علم و فناوری نانو قرار داده است.وی افزود: 
این مقاله ها در پایگاه استنادی وب آو ساینس نمایه 
سازی شده است.بنیانگذار پایگاه استنادی علوم 
جهان اســالم تاکید کرد: کشور چین با تولید ۱5 
هزار و 270  مقاله در این حوزه رتبه اول را در اختیار 
دارد.مهراد اضافه کرد: رتبــه های دوم تا پنجم به 
ترتیب به آمریکا با 5 هزار و 442 مقاله، هندوستان 
با 3 هزار و 224 مقاله، ایــران 2 هزار و 300 مقاله 

و کره جنوبی 2 هزار و 243 مقاله اختصاص دارد. 
وی عنوان کرد: کشورهای آلمان، ژاپن، انگلستان، 
فرانسه و اسپانیا به ترتیب با تولید ۱770، ۱652، 
۱۱8۱، ۱۱57 و ۱025 مقاله در ردیف های ششم 
تا دهم تولید علم و فناوری نانو قرار دارند.  بنیانگذار 
پایگاه اســتنادی علوم جهان اســالم تاکید کرد: 
متوسط استناد به مقاله های فناوری نانو در سال 
20۱7 میالدی ۱.8۱ و متوسط استناد در پنج سال 

20۱3 تا 20۱7 برابر با ۱7.۹۹ است. 

تصویر لورفته از ال جی جی ۷ 
تینک از همه زوایا

یک هفته قبل از رونمایی رسمی از پرچم دار 20۱8 
ال جی، تصویری منتشرشــده است که این گوشی 
را از همه زوایا نشــان می دهد. لودهنده معروف با 
انتشــار تصویری، از وجود یک کلید فیزیکی برای 
دستیار صوتی هوشــمند گوگل سخن گفته است 
که دکمه بیکسبی در گلکسی اس 8 و ۹ را در ذهن 
تداعی می کند. با این تفاوت که دکمه بیکســبی 
مزاحم کلیک روی ســایر کلیدهاســت؛ اما در ال 
جی کلید دســتیار صوتی جانمایی شده تا مشکل 
کلیک و فشــار روی ســایر دکمه ها ایجاد نشود. 
دکمه پاور نیز که قبال در پشت گوشی تعبیه شده 
بود نیز به کنار گوشی منتقل شده است و در عوض 
شاهد حسگر اثرانگشت و لوگوی 
ال جی در پشــت هستیم.

نمایشگر 6/۱  اینچی ناچ 
دار اســت )شــکاف باالی 
اســکرین( و رزولوشن آن 
۱440 در 2880 تعریف شده 
و شاهد حضور پردازنده اسنپ 
دراگــون 845 در کنــار 4 یا 6 
گیگ رم و دســت کم 64 گیگ 
حافظــه داخلی هستیم.گوشــی 
ال جی جی 7 تینک قرار است دوم 
ماه می؛ یعنــی۱2 اردیبهشــت در 
 مراسمی رسمی در نیویورک رونمایی

 شود.
G 3 فناوری 

 در کویر مرنجاب
ســایت BTS در کویر مرنجــاب آران و بیدگل به 
فناوری G 3 مجهز شــد. رییــس اداره مخابرات 
آران و بیدگل گفــت: ســایت BTS تلفن همراه 
در منطقــه مرنجــاب آران و بیدگل بــه فناوری 
3G با بــا یک میلیــارد ریال هزینه مجهز شــد. 
محمود دهقانی افــزود: برای اجــرای این طرح، 
آنتن BTS توســعه و پهنای بانــد افزایش یافت 
 3G واز این پس مشــترکان می توانند از سرویس
در آن منطقه برای دسترسی ســریع به اینترنت 
 Base ؛ مخفــفBTS.همراه اســتفاده کننــد
Tranceiver Station اســت که در شــبکه 
 های مخابراتی، با نام آنتن تلفن همــراه از آن نام 
بــرده مــی شــود.کویر مرنجــاب در شــمال 
اســتان در  بیــدگل  و  آران   شهرســتان 
 اصفهان قرار دارد.این کویر از شمال به دریاچه نمک 
آران و بیدگل، از غرب به کویر مسیله و دریاچه های 
نمک حوض سلطان و حوض مره، از شرق به کویر 
بند ریگ و پارک ملی کویر و از جنوب به شهرستان 
آران و بیدگل محدود می شود.ارتفاع متوسط کویر 
مرنجاب از سطح آب های آزاد در حدود 850 متر 

می باشد.

 اطالعات حســاب کاربری ۱50 میلیون کاربــر در زیرمجموعه 
اپلیکیشــن موســوم به MyFitnessPal هک شــد. هکرها با 
 نفوذ به سیستم رایانه ای شرکت پوشــاک ورزشی و ابزار فیتنس

 Under Armor توانستند به دیتای ۱50 میلیون عضو اپلیکیشن 
مای فیتنس پال دســت پیدا کنند. برنامه تناسب اندام و خدمات 
فیتنس این کمپانی چند سالی اســت محبوب شده و با بزرگانی 
مانند Nike، Adidas و Puma رقابت دارد. کاربران به وســیله 

اپلیکیشن مای فیتنس پال، ورودی کالری به بدن را تنظیم کرده و با 
دریافت برنامه پیشنهادی تناسب اندام، رژیم غذایی و بدن مناسب 
را به دست می آورند.کمپانی Under Armor ضمن تایید خبر 
اعالم کرد حساب کاربری، پسوردها و ایمیل کاربران سرقت شده 
اما حمله کنندگان نتوانسته اند به شماره کارت اعتباری و گواهینامه 
کاربران دسترسی پیدا کنند.این کمپانی از کاربران خواسته است تا 
پسورد خود را تغییر دهند اما قول نداده که هکرها نتوانند از دیتای 

سرقتی ســوء اســتفاده کنند؛ بنابراین در معرض خطر هستند.
این بزرگ ترین »لورفتگی« دیتا در ســال 20۱8 تا بدین لحظه 
محسوب شده و بازپرسان اینترنتی در حال یافتن هویت هکرهای 
مای فیتنس پال هستند.کمپانی Under Armor در سال 20۱5 
اپلیکیشن مای فیتنس پال را به مبلغ 475 میلیون دالر خرید و۱/8 
درصد از درآمد 5 میلیارد دالری این کمپانی در ســال گذشته از 

روی این اپلیکیشن بود.

 هک شدن ۱۵۰ میلیون اکانت اپلیکیشن معروف تناسب اندام 

 پیام رسان سروش با همکاری اپراتورهای ایرانسل و همراه اول، اینترنت را برای مشترکین این دو اپراتور رایگان 
کرد. موسس پیام رسان سروش در کانال خود نوشت: به راحتی عکس، ویدئو و فایل های خود را در سروش با 
دوستانتان به اشتراک بگذارید؛ از تماس صوتی رایگان با مخاطبان خود بهره ببرید، بدون اینکه ذره ای از حجم 

اینترنت شما مصرف شود. 
به دلیل شرایط فنی اپراتورها ممکن است مشکالتی در مناطق محدودی مشاهده شود. لطفا این اختالالت را 

به طور دقیق با پشتیبانی در میان بگذارید تا با تعامل با اپراتورها حل شود.

  اینترنت رایگان
 در پیام رسان سروش  

خبر

فیسبوک به دلیل رسوایی کمبریج آنالیتیکا در زمینه  نشر 
اطالعات کاربران، تولید انبوه اسپیکر هوشمند را با تاخیر 
و در ماه اکتبر آغاز خواهد کرد. فیسبوک زمان تولید انبوه 
دو اسپیکر هوشمند خود را ابتدا در ماه ژوئن برنامه ریزی 
کرده بود؛ این درحالی  است که پیش بینی می شود تولید 

محصوالت مورد نظر تا اکتبر به تاخیر افتاده باشد، بر اساس گزارش ها؛ حجم سفارشات سال 20۱8 نسبت به 
برنامه  اصلی 20 درصد کاهش یافته؛ البته برنامه ریزی برای تولید این اسپیکر در سال 20۱۹ همچنان بدون 
تغییر باقی مانده است.فیسبوک دو اسپیکر هوشمند با کدنام های فیونا )Fiona( و الوا )Aloha( آماده کرده 
است که هر دو مجهز به صفحه نمایش ۱5 اینچی درون سلولی ال جی هســتند. الوا با توجه به صفحه نمایش 
قابل تنظیم، برچسب قیمت باالتری نسبت به فیونا خواهد داشت. گفتنی است؛ پگاترون )Pegatron( تنها 

سازنده  هر دو دستگاه است.

 فیسبوک تولید اسپیکر  
 هوشمند را
 به تاخیر انداخت

یافته های جدید نشان می دهند که کاسته شدن از چرخه  
اقیانوس اطلس، ممکن است به دلیل تغییرات آب وهوایی 
اتفاق افتاده باشد. چرخه  اقیانوس اطلس که آب گرم را 
به نیمکره شمالی می برد، به دلیل تغییرات آب وهوایی 
کاهش یافته است. این دانشمندان یافته های خود را در 

نشریه  Nature منتشر کرده اند و برپایه این شواهد باور دارند که یکی از مهیب ترین پیامدهای تغییرات 
آب وهوایی در راه است. از اواسط قرن بیســتم به میزان ۱5 درصد از جریان اقیانوس اطلس کاسته شده 
اســت.کاهش 3 میلیون متر مکعب آب در ثانیه، معادل ۱5 درصد رودخانه  آمازون است. چرخه  معکوس 
نصف النهاری اطلس )AMOC( آب گرم را از استوا به سوی نواحی شمالی اقیانوس اطلس می برد. این چرخه 
یکی از دالیلی است که هوای غرب اروپا گرم تر شده و دانشمندان حتی این مورد را به امواج گرمای اخیر در 

تابستان مرتبط دانسته اند.

نقطه اوج گرمایش 
زمین زودتر از انتظار 
به وقوع می پیوندد

 40 شــهر چین به دوربین های آکوستیک مجهز 
شــده اند تا راننــدگان خاطی کــه بی دلیل بوق 

می زنند را شناسایی کنند.
سیستم مذکور بر اســاس ضبط دوثانیه ای ویدئو 
از راننــده تعریف شــده و پلیس ضمــن بازبینی 
فیلم، تشــخیص خاطی بودن یا نبــودن راننده 
را تعییــن می کند و اگر ثابت شــود، راننده مبلغ 
۱6 دالر جریمه شــده و »نمره منفی اجتماعی« 
می گیرد. آلودگی صوتــی در چین اغلب منجر به 
دعوای فیزیکی شده و باعث ورود پلیس به صحنه 

می شود. 
پکــن ششــمین شــهر آلــوده صوتــی جهان 
اســت و در کنــار آلودگــی محیط زیســت، 
پلیس نقشــه آلودگــی صوتی را ترســیم کرده 
اســت و اداره مدیریــت ترافیــک 20 دوربیــن 
 صوتــی را بــرای شناســایی راننــدگان خاطی 

نصب کرده است.
دوربین ها نزدیک بیمارستان و مدرسه نصب شده 
و هرکدام مجهز بــه 32 میکروفون و یک دوربین 

اچ دی اســت که دو ثانیه رکورد می کند و پالک 
راننده را نیــز ضبط می کند. صحــت و دقت این 

دوربین ها بین ۹2 تا ۹5 درصد اعالم شده است.
آمار بهداشــت جهانی در ســال 20۱3 حکایت 
از مرگ 260 هــزار نفر در تصادفــات چین دارد 
که ایــن آمار باعث شــده اســت تــا مقامات با 
 اســتفاده از فناوری در جهت کاهش آمار تلفات

 حرکت کنند.

 دوربین های صوتی برای شناسایی رانندگان خاطی 

پورتال آماری استاتیســتا پیش بینی کرده اســت 
که میزان فــروش موتورســیکلت برقــی در بازار 
جهان، تا ســال 2023 به حدود 40 میلیون دستگاه 
خواهد رســید. پیش از این اخبار زیــادی در مورد 
رشد بخش الکتریکی در صنعت موتورسیکلت طی 
سال 20۱7 منتشر شــده؛ اما طی 6 ماه گذشته این 
بازار افزایش چشــم گیری در فــروش تجربه کرده 
اســت. هارلی دیویدســن که برای عرضه نخستین 
موتورســیکلت الکتریکی خود آماده می شــود، در 
Alta Mo� )حال همکاری با شــرکت آلتا موتورز 

tors( است تا از فناوری EOEM بهره ببرد. شرکت 
موتورسیکلت سازی ام وی آگوستا )Agusta 0( نیز 
مدتی پیش اعالم کرد که نام کاگیوا )Cagiva( را 
برای برند الکتریکی جدید خود انتخاب کرده اســت 
تا از این پس شــاهد موتورســیکلت برقی در سبد 
محصوالت آن باشــیم. یاماها یکی از شــرکت های 
ژاپنی بازار جهانی موتورســیکلت است که به شدت 
روی سیســتم محرکه برقی سرمایه گذاری می کند. 
کیمکو )Kymco( نیز بــرای مدل های الکتریکی 

خود، روی زیرساخت شارژ شــهری سرمایه گذاری 
 )Royal Enfield( کرده است و حتی رویال انفیلد
نیز اعالم کرده که در آینده نزدیک یک موتورسیکلت 
برقی به بــازار معرفی می کند. بنابرایــن با توجه به 
اخبار منتشرشده، پورتال آماری اطالعات بازار با نام 
استاتیستا )Statista( پیش بینی کرده که فروش 
جهانی موتورســیکلت برقی تقریبا بــه 40 میلیون 

دستگاه در سال 2023 خواهد رسید.

رشد چشمگیر موتورسیکلت برقی تا سال ۲۰۲۳

تکنولوژی

بر اســاس نتایج تحقیقات جدید، شبکه اجتماعی 
اینســتاگرام نحــوه گردشــگری گردشــگران 
داخلــی و خارجــی را در جهــان تغییــر داده 
اســت، به گونه ای که هــم اکنون بیشــتر مردم به 
دنبــال آن مکان هایــی بــرای ســفر و گــردش 
هســتند که عکس های زیبــای آن را در صفحات 
 مجازی موجود در شــبکه اجتماعی اینســتاگرام

 مشاهده کرده اند.
این روزها که کاربران شــبکه اجتماعی اینستاگرام 
تحت تاثیــر قابلیت های جدید و جذاب آن بســیار 
بیشتر از پیش شده است، بسیاری از مردم به دنبال 
کشف تصاویر جدید از مکان های جغرافیای خاص  و 
قطب های گردشگری جدیدی در داخل و خارج از 

کشورشان هستند.
این تصاویر که معمــوال در صفحات مجــازی و یا 
در هشــتگ های معروف در این شــبکه اجتماعی 
بــه اشــتراک گذاشــته می شــوند، از تعــداد 
الیک های بســیاری برخوردار می شــوند و همین 
امر موجب می شــود به بســیاری از کاربران دیگر 
هم پیشــنهاد شــود و بدین ترتیب، تصاویری که 
بیشتر توســط کاربران دیده و الیک شــده اند، در 
 صدر پیشــنهادات اینســتاگرام به کاربران جدید

 قرار می گیرند.
حاال پژوهشگران به تازگی در جدیدترین تحقیقاتی 
که انجام دادند، به این نتیجه رسیده اند که تصاویر به 

اشتراک گذاشته شده در اینستاگرام سلیقه و تمایل 
شهروندان به گردشــگری را تغییر داده است بدین 
ترتیب که آنها با مشاهده و کشف نقاط جغرافیایی 
جدید و مناظر طبیعی و تاریخی، به مشــاهده آن از 
 نزدیک و ســفر کردن به منطقه مذکور عالقه مند 
می شــوند بنابراین می توان گفت که اینســتاگرام 

توانســته اســت نقش پررنگی در رواج توریسم و 
گردشــگری اعم از بوم گردی، طبیعــت گردی و 
گردشگری خارجی ایفا کند.این تحقیقات می تواند 
به معنای آن باشد که اینستاگرام از پتانسیل های 

بسیار زیادی برخوردار است تا در زمینه های مختلف 
نظیر توسعه و رواج صنعت گردشگری و توریسم به 

کار گرفته شود.اینســتاگرام یکی از محبوب ترین 
شبکه های اجتماعی در میان کاربران فضای مجازی 
به شمار می رود که در این میان، نسل جوان و نوجوان 
 از آن اســتقبال بیشتری نسبت به ســایر رده های

 سنی کرده اند.
بر اســاس آخرین تحقیقات و آمار منتشر شده در 
ژانویه سال جاری 20۱8 میالدی، بیشترین تعداد 
کاربران این شــبکه اجتماعی به کشورهای ایاالت 
متحده آمریکا با بیش از ۱۱0 میلیون کاربر، برزیل 
با بیش از 57 میلیون و اندونزی با 53 میلیون کاربر 
فعال در ماه، هند با 52 میلیون، ترکیه با 33 میلیون، 
روســیه با 2۹ میلیون، ایران با 24 میلیون، ژاپن با 
22 میلیون، انگلستان با 2۱ میلیون و مکزیک با 20 

میلیون کاربر فعال در ماه تعلق دارد. 

تاثیر اینستاگرام بر صنعت گردشگری در جهان

 بر اســاس تازه ترین یافته های پژوهشــگران فعال در حوزه فضای مجازی و رسانه، شبکه 
اجتماعی اینستاگرام با افزایش محبوبیتش در سال های اخیر، توانسته صنعت گردشگری و 

توریسم را در جهان متحول کرده و رونق خاصی ببخشد.

  پژوهشگران تشریح کردند؛   
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نماینده مردم نجف آباد در مجلس:
آموزش وپرورش به موضوع 
کودکان متکدی ورود کند

نماینده مردم نجــف آباد در  نجف آباد
مجلس شورای اسالمی  گفت: متاسفانه امروز به 
دلیــل گرفتاری هایی که وجــود دارد مقام های 
قضائی در رابطه با مسئله کودکان متکدی توجیه 
نیســتند. مقامات قضائی باید حساســیت این 

مسئله را درک کنند.
ابوالفضل ابوترابی در رابطه با ضرورت ساماندهی 
کودکان متکدی، اظهار کرد: در خصوص کودکان 
متکدی از یک بعــد، بحث عــدم کفایت پدر و 
مادرها مطرح است که در این زمینه دادستان و 
بهزیستی باید ایفای نقش کنند. همکاران قضائی 
در این موارد قابل توجیه نیستند، بهزیستی باید 
برای آنها کالس هایی برگزار کند. متاســفانه به 
دلیــل گرفتاری ها، دادســتان ها عمق مطلب و 
مسئله کودکان متکدی را درک نمی کنند. باید 
حساســیت این موضوع مورد توجه دادستان ها 
قرار گیــرد. وی  ادامــه داد :از آموزش و پرورش 
نیز انتظار داریم تا به این موضوع ورود پیدا کند 
چرا که بســیاری از این کودکان ترک تحصیل 
کرده اند. در تهران نیز برخــی خیرین برای این 
کــودکان مکان هایــی را برای آمــوزش فراهم 
کرده اند. با کمک مردم و خیرین می توان عرصه 
 را باز کرد و بسیاری از این کودکان را به مدرسه 

بازگرداند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان لنجان 
اعالم کرد:

کاهش ورود مواد مخدر 
صنعتی  به شهرستان لنجان

فرمانــده نیــروی انتظامــی  لنجان
شهرســتان لنجان اظهــار کرد: با بیــان اینکه 
جلوگیــری از ورود و توزیع مواد مخدر از اولویت 
های اساســی نیروی انتظامی شهرستان لنجان 
است، افزود: در راستای مقابله و پیشگیری از ورود 
موادمخدر ماموران نیروی انتظامی شهرســتان 
لنجان همواره اقدامات قاطعانه ای را در دســتور 
کار خود داشته و بر همین اســاس در سال ۹۶ 
نســبت به ســال ۹۴ بالغ بر ۱۵ درصد افزایش 

کشفیات مخدر را داشته ایم.
افشاری با اشــاره به تغییر مصرف موادمخدر از 
مواد ســنتی به صنعتی اضافه کرد: طی سالیان 
گذشته همواره شاهد بودیم برخی افراد سودجو 
بــا تبلیغــات فریبنده خــود در میــان جوانان 
و نوجوان بــه دنبال ترویج مصــرف مخدرهای 
صنعتی به بهانه های واهی افزایش شادی بودند 
و خوشــبختانه با تالش های صــورت گرفته در 
شهرســتان لنجان شــاهد کاهش مصرف مواد 
مخدر صنعتی هستیم. وی با بیان اینکه مصرف 
مواد مخدر صنعتی تبعات ناگواری برای جامعه 
دارد، عنوان کرد: البته در ســال های گذشــته 
رشــد فزآینده ای در مصرف مواد مخدر صنعتی 
داشتیم؛ اما با انجام کارهای مقابله ای، فرهنگی 
و اجتماعی تقریبا تقاضای مواد مخدر صنعتی به 

شدت کاهش یافته است.

فرماندار خوانسار:
 امور نوسازی مدارس استان 

به تعهدات خود عمل کند
فرماندار خوانسار در گردهمایی  خوانسار
مدیران و رؤسای حوزه های ســتادی و نواحی و 
مناطق آموزش و پرورش اســتان در خوانســار، 
اظهار کرد: بحران شــدید آب در خوانسار سبب 

نگرانی کشاورزان شده است.
سید حسن شفعتی افزود: ســال زراعی گذشته 
۵0۵ میلی متر بارندگی در شهرســتان داشتیم، 
اما در ســال زراعی جدید  7۵ میلی متر باران در 
شهرستان به ثبت رسیده است و خوانسار به دلیل 
قرار گرفتن در منطقه کوهســتانی خشکسالی 

زودهنگام را در بر دارد.
فرماندار خوانســار با اشــاره به این که خوانسار 
شــهر خیران اســت، ادامه داد: خیران برای امر 
مدرسه ســازی ورود کردند و تعهدات ســاخت 
دو مدرسه از ســوی خیران انجام شده؛ اما امور 
نوسازی مدارس استان نسبت به تعهدات خود در 

تخصیص اعتبار عمل نکرده است.
وی گفت: زمین برای احداث اردوگاه دانش آموزی 
در مجاورت مجموعه گردشــگری گلستان کوه 
خوانسار واگذار شده اســت که همت و همراهی 

استان را با مسئوالن شهرستان می طلبد.
شفعتی تاکید کرد: تعدادی از مدارس بالاستفاده 
و متروکه شده و معضل اجتماعی را به همراه دارد 
و ضروری اســت برای مراکز دیگر فرهنگی مورد 

استفاده قرار گیرد.

کاهش ورود مواد مخدر صنعتی  به شهرستان لنجان

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

رییس اداره بهزیســتی شهرضا    شهرضا
پیشگیری را نخستین و مهم ترین اقدام در جلوگیری 
از تولد فرزندان معلول می داند و تصریح می کند: در 
حال حاضر غربالگری بینایی و شنوایی کودکان در 
شهرستان انجام می شود که از بسیاری از معلولیت ها 
در سنین باالتر جلوگیری می کند، اما الزم است با 
مشــاوره ژنتیک از تولد فرزندان دارای اختالالت 
جسمی و ذهنی پیشگیری شــود.علی موسوی،  با 
اشــاره به هزینه های باالی درمانی کودکان معلول 
برای خانواده ها، اظهار می کند: معلولیت در این افراد، 
گاه مانع بزرگی در مقابل پیشــرفت های علمی و 
شغلی است، در حالی که عدم مناسب سازی معابر 
شهری نیز بر مشکالت آنان می افزاید. رییس اداره 
بهزیستی شهرضا از تولد ســاالنه ۵0 هزار کودک 
معلول در کشور خبر می دهد و می گوید: یک سوم از 
موارد معلولیت ها مربوط به نابینایی و ناشنوایی است.

موسوی با بیان اینکه درصد ازدواج های فامیلی در 
کشور زیاد است، تصریح می کند: این مسئله به شیوع 
بیماری هایــی نظیر ابتال به انواع تاالســمی منجر 

می شــود. نیمی از مــوارد معلولیت ها بــه دلیل 
اختالالت ژنتیکی اســت، در حالی که این مسئله، 
مهم ترین دلیل مرگ و میر کودکان زیر پنج ســال 
است.رییس اداره بهزیستی شهرضا تاکید می کند: 
زوج های جوانی که با مواردی همچون سابقه عقب 
ماندگی ذهنی در خانــواده، نقص های مادرزادی، 
اختالل کوتولگی و ...هســتند، بیــش از دیگران 

نیازمند استفاده از این طرح می باشند.

رییس اداره بهزیستی شهرضا:

مشاوره ژنتیک از تولد فرزندان معلول جلوگیری می کند
مدیر اداره آمورش و پرورش سمیرم  سمیرم
در مراسم زنگ ســالمت با اشــاره به نهادینه شدن 
فرهنگ بهداشت و دمیدن روح امید و نشاط در جامعه 
اظهار کرد: سالمت جسم و روان مهم ترین راه دست 
یافتن به جامعه ســالم و با نشاط اســت، زیرا جامعه 
افسرده فرصت فکر کردن ندارد و هفته سالمت فرصت 
خوبی اســت برای طرح این موضــوع و پرداختن به 
آموزش خانــواده و دانــش آموزان تا بــه این هدف 
ارزشمند دست یابند. محمد نادری افزود: سه عامل 
ورزش و تحرک بدنی، داشتن نشاط و آرامش روحی و 
روانی و تغذیه سالم در خصوص حفظ سرمایه سالمت 
حائز اهمیت بوده و از جمله عوامل سالمتی محسوب 
می شوند که آموزش و پرورش برای هریک از این عوامل 
برنامه های متنوعی در نظر دارد.علی اصغر صبوحی، 
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان سمیرم در 
مراسم نواختن زنگ سالمت ضمن گرامیداشت روز 
جهانی بهداشت و هفته سالمت افزود: هفته سالمت 
بهانه ای است تا مردم توجهی دوباره به عادت های رفتار 
در زندگی روزمره در خصوص رعایت سالمت داشته 

باشــند که در صورت عدم توجه به برخی رفتارهای 
نادرســت، زندگی آنها دچار اختالل شده و صدمات 
جبران ناپذیری بر جسم افراد وارد می شود.وی با بیان 
اینکه آموزش و پرورش می تواند پیام آور سالمت بوده 
و سطح سواد جامعه را در خصوص مقابله با بیماری ها 
افزایش دهــد، گفت: توجه هر چه بیشــتر به رعایت 
بهداشــت فردی و خودمراقبتی افراد جامعه، نقش 

بسزایی در جلوگیری از بیماری های مختلف دارد.

مدیر اداره آموزش و پرورش سمیرم:

جامعه افسرده، فرصت فکر کردن ندارد

فرمانده انتظامي شهرستان شهرضا گفت: ماموران انتظامي مستقر در ایستگاه بازرسي شهید  شهرضا
»امامي« شهرستان شهرضا حین کنترل خودروهاي عبوري، یک دستگاه کامیون کشنده را که از جنوب کشور 
به مقصد تهران در حرکت بود، برای بررسی مدارک و محموله متوقف کردند. سرهنگ محمد حسین بابا کالني 
افزود: این خودرو حامل تعداد 37۶ کارتن لوازم یدکی خارجی دوچرخــه بدون مجوز کمرگ بود که ارزش 
محموله کشف شده توسط کارشناسان 2 میلیارد ریال اعالم شده اســت.این مقام انتظامي ادامه داد: در این 

خصوص راننده خودرو دستگیر و برای اقدامات قانونی، تحویل مراجع قضائي شد.

توقیف محموله 
میلیاردی لوازم یدکی 

دوچرخه در شهرضا

فرمانده انتظامي شهرضا:

اق
اچ
ق

آموزش و پرورش بهزیستی

فرمانده انتظامي شهرســتان  گلپایگان
گلپایگان از کشف 30 هزار نخ سیگار خارجی و 
دســتگیري یک نفــر در این رابطــه خبر داد. 
سرهنگ  حســین بســاطي  گفت: در راستاي 
اجرای برخورد بــا قاچــاق کاال وارز و هر گونه 

فعالیت در این زمینه، ماموران پلیس آگاهي شهرستان گلپایگان طرح بازدید از صنوف را اجرا کردند.وي افزود: 
در بازرسي از این واحد صنفي 30 هزار نخ ســیگار خارجي فاقد مدارک گمرکی کشف شد.سرهنگ بساطي 
ادامه داد: ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان ۱۵0 میلیون ریال اعالم شده است.این مقام انتظامی 
بیان داشت : در این رابطه یک نفر دستگیر و برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.بساطی در 
پایان با تاکید بر این موضوع که قاچاق کاال تخریب اقتصاد داخلي است از شهروندان تقاضا کرد هر گونه اخبار 

و موضوعات مشکوک را از طریق تماس با تلفن ۱۱0 به پلیس اطالع دهند.

فرمانده انتظامي گلپایگان:

 30 هزار نخ سیگار قاچاق
 در گلپایگان کشف شد

انتظامــي  فرمانــده  خوروبیابانك
شهرســتان خوروبیابانک  اظهار داشــت: 
ماموران ایستگاه بازرسی شهرستان خور و 
بیابانک یک دســتگاه کامیون بنز را برای  
 بررســی مــدارک و محمولــه متوقــف

 کردند.
سرگردنعمت خلیلی افزود: در بازرسی از این خودرو ۵0 کارتن تور، 2 کارتن متر، 320گوني بادام هندي، ۱۵ 
گوني قهوه، ۶ گونی انواع پوشاک، 3 دستگاه درایو، ۵7 عدد آفتاب گیر، ۶۵ جعبه چراغ راهنما و چراغ خطر و 
۱2عدد پنکه خودرویي خارجی، فاقد مدارک گمرکی کشف شد.سرگرد خلیلی بیان داشت: ارزش محموله 
کشف شده توسط کارشناسان 3 میلیارد و ۱00 میلیون ریال اعالم شده است. فرمانده انتظامی شهرستان 

خور و بیابانک در پایان، از دستگیری راننده کامیون در این رابطه خبر داد.

فرمانده انتظامی خوروبیابانک بیان کرد:

 کشف کاالی قاچاق 
به ارزش بیش از 3 میلیارد ریال

مدیرعامل خانه کتاب در کاشان   کاشان
گفت: شعار امسال برای حمایت از کاالی ایرانی در 
حوزه صنایع فرهنگی نیز گسترده شده و تولید کتاب 
یکی از صنایع فرهنگی است که سیاست خانه کتاب 
آن است که در سال جاری از کتاب های تالیفی بیش 

از کتاب های ترجمه حمایت کند.
نیکنام حســینی پور اظهار کرد: کاشــان به عنوان 
شــهری با ظرفیت های فرهنگی فراوان اســت که 
بزرگانی چون سهراب سپهری، غیاث الدین جمشید 
کاشــانی، مال احمد نراقی  و بابا افضل شاهد بر آن 

است.
مدیرعامل خانه کتاب افزود: شهرســتان کاشان با 
وجود 2۵ ناشر باالتر از برخی استان هاست به طوری 
که در ســال های پس از انقالب اسالمی، از مجموع 
۱۶00 عنوان کتاب منتشر شده حدود ۹۴ درصد آن 

کتاب های تالیفی بوده است.
وی در مورد انتخاب کاشان برای پایتخت شدن کتاب 
ایران، گفت: کاشان برای مشارکت نهادهای دولتی، 

موسسه های فرهنگی و نهادهای مردمی، طرح های 
خوبی داشت که امیدواریم، ادامه پیدا کند.

حسینی پور تصریح کرد: شهرداری ها با تامین زیر 
ساخت ها و اصالح قوانین در جهت حمایت از ناشران 
و کتاب فروشــی ها می توانند به تقویت و رونق آنها 
کمک کننــد و با هدف حمایت از کتاب فروشــان، 
در ســال جدید، فروش کتاب در سایت خانه کتاب 

تعطیل شده  است.

مدیر عامل خانه کتاب در کاشان مطرح کرد:
گسترده شدن حمایت از کاالی ایرانی در حوزه صنایع فرهنگی 

مصطفی جوادی مقدم در کارگاه  کاشان
آموزشــی برنامه ریزی فرهنگی ویژه رویــداد ترویج 
کتاب خوانی، اظهار کرد: با هدف ارتقای سطح فرهنگ 
و دانش و افزایش سرانه مطالعه در منطقه کاشان، ستاد 
پایتخت کتاب به ریاست فرماندار تشکیل که شهردار 
کاشان نیز به عنوان نایب رییس ستاد معرفی شد. وی 
تصریح کرد: با اعالم یک فراخوان عمومی، تمام نهادها، 
ارگان ها و صنعتگران بخش دولتی و خصوصی را دعوت 
کردیم که طرح هایشان را برای ترویج فرهنگ مطالعه 

و کتاب خوانی ارائه کنند.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان افزود: در 
نخســتین دوره انتخاب پایتخت کتاب ایران، کاشان 
جزو ۱0 شــهر برتر، در ســال دوم جزو 20 شهر و در 
سال سوم جزو پنج شهر برتر معرفی شد و عنوان های 
روستای دوستدار کتاب و باشگاه برتر کتابخوان کودک 

را کسب کرد.
وی تاکید کرد: کاشان در راســتای رسیدن به هدف 
ارتقای فرهنگ مطالعه برای چهارمین سال در طرح 
پایتخت کتاب ایران شرکت کرد و با تالش و مشارکت 
پذیری همگانی عالوه بر کســب این عنوان در بخش 
های  روستاهای دوستدار کتاب و باشگاه کتابخوان نیز 
برگزیده شد. جوادی مقدم گفت: تشکیل ۴۴0 باشگاه 
کتابخوان، فعالیت 30 روســتا در حوزه کتاب، اجرای 
۱20 صبحگاه کتاب در مدارس، نذر کتاب، مشارکت 
هیئت های مذهبی، شناسایی فعاالن بخش خصوصی 
و ارتباط با صنعتگران از مهم ترین اقدامات کاشان برای 
کسب عنوان پایتخت کتاب ایران بود.وی افزود: ارتباط 
با مدیران شهری و اختصاص چهار جلسه علنی شورای 

شهر کاشان برای تخصیص بودجه برنامه های فرهنگی  
حول محور ترویج کتاب خوانــی، همکاری با آموزش 
و پرورش و اجرای جشــنواره و مسابقه های فرهنگی 
با موضوع کتاب، از دیگر اقدامات برای کســب عنوان 
پایتخت کتاب ایران بود که طی چهار سال متوالی در 
شهرستان کاشان برگزار شــد.رییس اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی کاشان تصریح کرد: برنامه های فرهنگی 
شهرســتان را همواره رصد کــرده و در جهت ترویج 

کتاب خوانی تقویت و حمایت کردیم و حتی هفته های 
فرهنگی فرانســه و روز ژاپن را بــا محوریت کتاب در 

کاشان برگزار کردیم.
جوادی مقدم تاکید کرد: کاشان توانست با مشارکت 
همگانی صاحب عنوان پایتخت کتاب ایران شــود و 
می تواند با استمرار این مشارکت و افزایش ارتباطات 
فرهنگی در ســطح بین المللی و توجه به مهاجرین، 
عنوان پایتخت کتاب جهان را از یونســکو را کســب 

کند . گفتنی است هشتم اســفند ۹۶، کاشان بعد از 
شهرهای اهواز، نیشــابور و بوشهر به عنوان چهارمین 
پایتخت کتاب ایران معرفی شد و همزمان با روز جهانی 
کتاب، آیین آغاز فعالیت پایتخت کتاب ایران در کاشان 
برگزار شد. کارگاه برنامه ریزی ویژه رویدادهای ترویج 
کتاب خوانی با حضور ۸0 نفر از معاونان فرهنگی ادارات 
کل و رؤسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی کشور به 

مدت دو روز در قمصر کاشان برگزار می شود.
وزارت فرهنگ در کسب و کارهای فرهنگی نقش 

تسهیل گر دارد
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی در امور برنامه 
ریزی در کارگاه آموزشــی پایتخت کتاب، اظهار کرد: 
مشارکت و هم افزایی نهادهای عمومی مانند شهرداری 
و بخش خصوصی و توجه به سرمایه ها و امکانات محلی 
از ویژگی های برنامه های تبیین شــده توسط وزارت 

فرهنگ و ارشاد است.
علی اصغر سیدآبادی تاکید کرد: اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در کشور به عنوان متولی فرهنگ و هنر باید 
برای افزایش فعالیت های فرهنگی توســط نهادهای 
عمومی و خصوصی و افزایش فضاهای فرهنگی نقش 

هماهنگ کننده و تسهیل گرانه  خود را ایفا کند.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در امور برنامه ریزی 
تصریح کرد: فرهنگ در فضای ارتبــاط، گفت وگو و 
تعامل رشد می کند و باعث پیشرفت یک کشور در حوزه 
های گوناگون می شود و ایجاد قطب های فرهنگی و 
هنری در نقاط کشور  به عنوان یکی از پروژه های کالن 
وزیر فرهنگ و ارشاد است که در نیمه نخست امسال 

مرحله اجرای آن را شاهد خواهیم بود.

کاشان با مشارکت همگانی لقب پایتخت ایران را به دست آورد

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان گفت: انتخاب کاشان به نام پایتخت کتاب ایران 
حاصل مطالبه عمومی شهروندان و مسئوالن این شهرستان بود که با ارائه ۴۰ طرح در رقابت 

با ۱۵۰ شهر این عنوان را کسب کرد.

   رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان:  

نجف آباد دومین تولیدکننده 
ماهی زینتی استان اصفهان

مدیر اداره جهاد کشاورزی  نجف آباد
شهرســتان نجف آباد با اشاره به تولید ساالنه 
۹میلیون قطعه انواع گونه های زنده زا و تخم 
گذار در این شهرستان گفت: نجف آباد در تولید 
ماهی های زینتــی، در جایگاه دوم اســتان 
اصفهان قرار دارد.  مجتبی مطهری افزود: ده 
درصد این ماهی های زینتی به کشــورهای 
حاشیه خلیج فارس صادر می شود. وی با بیان 
اینکه ۶۵ واحد تولیدی در این شهرستان در 
این زمینه فعال هستند، افزود: برای 200نفر به 
صورت مستقیم و حدود ۱00نفر نیز به طور 

غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده است.

برداشت یک هزار و ۶00 تن 
باقاال از مزارع آران و بیدگل

مدیر جهاد کشاورزی آران   آران و بیدگل
و بیدگل از برداشت بیش از یک هزار و ۶00 تن 
باقاال از مزارع کشــاورزی این شهرستان خبر 

داد.
حسین فتاحی با اشاره به آغاز برداشت باقاال 
از ۸0 هکتار از مزارع آران و بیدگل از اواســط 
فروردین ماه ، متوسط برداشت این محصول 
را از هر هکتار 20 تن اعالم کرد.به گفته وی؛ 
۸0 درصد محصول باقــاالی تولیدی آران و 
بیدگل به بیشتر اســتان های کشور از جمله 
تهران، البرز، قم، مرکــزی، صادر و 20 درصد 
 باقی مانــده نیز در خود شهرســتان مصرف 
می شود که نیازهای مردم را به این محصول 
تامین خواهــد کرد.مدیر جهاد کشــاورزی 
آران و بیدگل به کاهش 20 درصدی برداشت 
باقاال در آران و بیدگل هم اشاره کرد و گفت: 
خشکسالی و برداشــت های محدود از منابع 
آبی شهرستان دلیل اصلی این کاهش برداشت 

است.

پر شدن آب قنوات و چاه های 
نطنز در اثر بارش باران

بارش باران در شهرســتان  اردستان
نطنز و وقوع سیالب در مسیل رودخانه های 
شهرها و روستاهای شهرستان موجب پر شدن 
آب قنوات و چاه های آب و در نتیجه شادی و 
خوشحالی مردم و کشاورزان شد. رییس اداره 
هواشناسی نطنزگفت : روز دوشنبه  از ساعت 7 
صبح  تا ساعت ۱۹ و طی ۱2 ساعت بارش در 
مجموع ۱7 میلیمتر در بخش مرکزی نطنز و 
۱۱ میلیمتر باران در بخش امامزاده بادرود در 
ایســتگاه های ســنجش بارندگی در سطح 

شهرستان نطنز به ثبت رسیده است.
ناصرعزیزی افزود : مجموع بارندگی های سال 
زراعی جاری تا کنون به ۴۸/7میلیمتر رسیده 
که در مقایسه با سال گذشته ۱3 درصد کاهش 

داشته است.

خریداری بیش از 350  تلفن 
ثابت در تیران و کرون

مدیر مخابرات شهرستان  تیران وکرون
تیران و کرون  اظهار کرد: در سال گذشته در 
شهرستان تیران و کرون بیش از ۱0 هزار سیم 

کارت همراه اول فروخته شده است.
ناصر سلطانی افزود: سیم کارت های فروخته 
شده در سال گذشته شامل سیم کارت همراه 
اول دائمی، اعتباری، دانشجویی و ... است که 

مشترکان همراه اول از آنها استفاده می کنند.
مدیر مخابرات شهرستان تیران و کرون تصریح 
کرد: همچنین در ســال گذشــته بیش از 3 
هزار ســیم کارت به علت قدیمی بودن سیم 
کارت و امکانات پایین تر و خط دهی ضعیف 
و ... تعویض شده است.سلطانی اضافه کرد: در 
سال گذشته در شهرستان تیران و کرون بیش 
از 3۵0 تلفن ثابت توسط مشترکان خریداری 

شده و فعال هستند.

اخبار

عکس  روز 

خانه مجیر مربوط به اواخر دوره قاجار و اوایل 
دوره پهلوی اســت و در خمینی شــهر، محله 
اندوان، خیابان شریعتی جنوبی واقع شده است.

خانه مجیر خمینی شهر 
بازمانده دوران قاجار
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مفاد آراء
1/126 شماره: 97/921644621-1397/01/16 هی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق 

اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شماره 139560302027003696 مورخ 1395/03/22 فردوس فریبا امیرمعزي 
فرزند علي بشــماره شناســنامه 451 صادره از دزفول بشــماره ملي 2002015287 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9557 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 89/96 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
2- راي شــماره 139660302027000619 مورخ 1396/01/20 احمد قشوني فرزند 
محمد ابراهیم بشماره شناسنامه 38 صادره از خوانســار بشماره ملي 1229654259 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11828 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 145/78 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
3- راي شماره 139660302027002818 مورخ 1396/03/13 سیداحمدعلي شاهمرادي 
زواره  فرزند موسي بشماره شناسنامه 6 صادره از اردستان بشماره ملي 1189495341 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 238/80 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
4- راي شــماره 139660302027008616 مورخ 1396/07/26 سیدمحمد سجادي 
مولنجاني فرزند ســید حسن بشــماره شناســنامه 6 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291690271 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1و 2و 3 فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 186/06 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین صغیر زاده دارکی.
5- راي شماره 139660302027010259 مورخ 1396/09/20 غالمعلي حسیني پنارتي 
فرزند علي بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291220747 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 230/95 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
6- راي شماره 139660302027010335 مورخ 1396/09/22 اصغر زماني خوراسگاني 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 9138 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283793253 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6453 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 232/57 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
7- راي شماره 139660302027010632 مورخ 1396/09/30 اسفندیار امیري فرزند 
حاجي بابا بشماره شناسنامه 41 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199700827 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 15201 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 26 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 
عادي از مالک رسمي محمد علی شاهزیدی و اصغر شاهزیدی و اکبر شاهزیدی فرزندان 

حاج حسین.
8- راي شماره 139660302027011252 مورخ 1396/10/18 محمد علي عمراني فرزند 
محمد حسن بشماره شناسنامه 8 صادره از دهاقان بشماره ملي 5129883012 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15234 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي محمد علی رشتی سیدنا فرزند نصر اله.
9- راي شماره 139660302027011255 مورخ 1396/10/18 عاطفه فکار اصفهاني 
فرزند محمد تقي بشماره شناسنامه 4888 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293086045 در 
یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 170 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد علی رشتی سیدنا فرزند نصر اله.
10- راي شماره 139660302027011258 مورخ 1396/10/18 علیرضا نوروزي  فرزند 
یعقوب بشماره شناسنامه 16 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملي 5129972511 در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 170 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد علی رشتی سیدنا فرزند نصر اله.
11- راي شــماره 139660302027011365 مــورخ 1396/10/21 زهــرا ســقائي 
پوراصفهانــي فرزند مهدی بشــماره شناســنامه 486 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1285663519 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء ثمنیه اعیاني 
متعلق به صدیقه خانم کرباسچی احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 66/72 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي مهدی سقایی پور اصفهانی فرزند رجبعلی.
12- راي شــماره 139660302027011366 مورخ 1396/10/21 حشــمت سقائي 
پوراصفهانــي فرزند مهدي بشــماره شناســنامه 1636 صادره از تهران بشــماره ملي 
0034882863 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء ثمنیه اعیاني 
متعلق به صدیقه خانم کرباسچی احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 66/72 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي مهدی سقایی پور اصفهانی فرزند رجبعلی.
13- راي شــماره 139660302027011367 مــورخ 1396/10/21 میمنت ســقائي 
پوراصفهاني فرزند مهدي بشــماره شناســنامه 10 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1284422178 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء ثمنیه اعیاني 
متعلق به صدیقه خانم کرباسچی احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 66/72 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي مهدی سقایی پور اصفهانی فرزند رجبعلی.
14- راي شماره 139660302027011368 مورخ 1396/10/21 نیره سقائي پوراصفهاني 
فرزند مهدي بشماره شناسنامه 3225 صادره از تهران بشماره ملي 0045394441 در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باســتثناء ثمنیه اعیاني متعلق به صدیقه خانم 
کرباسچی احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 66/72 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

مهدی سقایی پور اصفهانی فرزند رجبعلی.
15- راي شــماره 139660302027011369 مورخ 1396/10/21 عصمت ســقائي 
پوراصفهاني فرزند مهدي بشــماره شناســنامه 25829 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1280256524 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء ثمنیه اعیاني 
متعلق به صدیقه خانم کرباسچی احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 66/72 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي مهدی سقایی پور اصفهانی فرزند رجبعلی.
16- راي شماره 139660302027011375 مورخ 1396/10/23 اشرف آقائي اصفهاني 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 34571 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282273124 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10393 واقع در بخش 18 ثبــت اصفهان به مســاحت 103/70 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمدعلی زارعی .
17- راي شــماره 139660302027011385 مورخ 1396/10/23 مرتضي نعل شکن 
فرزند علي بشماره شناسنامه 593 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287627821 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 103/70 مترمربع. خریداري مع الواســطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمدعلی زارعی .
18- راي شماره 139660302027011644 مورخ 1396/10/30 سعیده بني لوحي فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 1049 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286941326 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1778 فرعي 
از اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 208/56 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
19- راي شماره 139660302027011646 مورخ 1396/10/30 سعید مغروری فرزند 
حسین بشماره شناســنامه 65217 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281748420 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1778 
فرعي از اصلي 15202 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 208/56 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
20- راي شــماره 139660302027011985 مــورخ 1396/11/08 مراد علي باقري 
کچي فرزند حسن بشماره شناســنامه 14 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659444660 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
2804 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 108/7 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
21- راي شماره 139660302027011989 مورخ 1396/11/08 اعظم باقري کیچي 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 3674 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288384696 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
2804 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 108/7 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
22- راي شماره 139660302027011990 مورخ 1396/11/08  محسن صالحي فرزند 
حجت اله بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1270555261 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10408 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 147/11 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حاج عبدالوهاب ربیعی فرزند حاجی محمد کریم.
23- راي شماره 139660302027011991 مورخ 1396/11/08 اردشیر صالحي فرزند 
حجت اهلل بشماره شناسنامه 1559 صادره از فارسان بشماره ملي 4679313188 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 147/11 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حاج عبدالوهاب ربیعی فرزند حاجی محمد کریم.
24- راي شماره 139660302027012015 مورخ 1396/11/09 محمد حسن رحیمي 
فرزند رضا قلي بشماره شناسنامه 1102 صادره از فریدن بشماره ملي 1159079633 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 105/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي غالمعلی زارعی .
25- راي شــماره 139660302027012054 مــورخ 1396/11/10  صدیقه ناظوري 
خوراســگاني فرزند براتعلي بشــماره شناســنامه 7045 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283772231 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
5059 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 139/95 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عباس برزگر خوراسگانی .
26- راي شــماره 139660302027012096 مورخ 1396/11/11 کریم موذني فرزند 
مرتضی بشماره شناسنامه 644 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283520001 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6610 فرعي از اصلي 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/38 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
27- راي شماره 139660302027012188 مورخ 1396/11/12 محمود عدیلي  فرزند 
جواد بشماره شناسنامه 3 صادره از نائین بشماره ملي 1249649943 در ششدانگ یکباب 
مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 20/15 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد جمالی پور .
28- راي شــماره 139660302027012324 مــورخ 1396/11/16 صدیقه خاجه ئي 
زفره ئي فرزند علي بشماره شناسنامه 36 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659568815 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 
12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 148/67 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمود فروغی ابری .
29- راي شــماره 139660302027012373 مورخ 1396/11/17  علیرضا شــهبازي 
ســواردزي  فرزند عباس بشــماره شناســنامه 611 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1293371300 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10090 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 243 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي نظر علی شهبازی ولد مرحوم شهباز.
30- راي شماره 139660302027012382 مورخ 1396/11/18 محمد حسین خراطي 
فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1270764462 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 60 فرعي از اصلي 
11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 41/53 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
31- راي شــماره 139660302027012393 مورخ 1396/11/18 داریوش شهبازي 
چیگاني فرزنــد لطفعلی بشــماره شناســنامه 1037 صــادره از فریدن بشــماره ملي 
1159078998 در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پــالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 105/60 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي غالمعلی زارعی .
32- راي شــماره 139660302027012426 مورخ 1396/11/19  بتول امیني فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 7 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291314113 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 111/79 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

یداله یونانی خوراسگانی فرزند ابوالقاسم .
33- راي شــماره 139660302027012436 مورخ 1396/11/19 سید محمد صالحي 
فرزند سیدحسین بشماره شناسنامه 99 صادره از بروجن بشماره ملي 4650582962 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 183/77 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
34- راي شــماره 139660302027012467 مورخ 1396/11/21 ســید محمدرضا 
مهدویانی  فرزند مرتضي بشــماره شناســنامه 373 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1287756891 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 5 فرعي از اصلي 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

205/20 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
35- راي شــماره 139660302027012470 مورخ 1396/11/21 شــهال دانا فرزند 
مرتضي بشماره شناســنامه 1043 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287882226 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5 فرعي 
از اصلي 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 205/20 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
36- راي شــماره 139660302027012473 مــورخ 1396/11/21 غالمعلي قادري 
زفرهء فرزند محمد بشماره شناسنامه 123 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659516221 
در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
پالک 14 فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 144 مترمربع. 
خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عبدالرحیم حسینعلی زاده خراسانی 

فرزند محمد کاظم .
37- راي شــماره 139660302027012478 مــورخ 1396/11/21 الهام قادري زفره 
فرزند غالمعلي بشماره شناسنامه 1556 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292408324 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
14 فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 144 مترمربع. خریداري 
مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي عبدالرحیم حســینعلی زاده خراسانی فرزند 

محمد کاظم .
38- راي شماره 139660302027012520 مورخ 1396/11/23 عباسعلي گرجي فرزند 
جعفر بشماره شناسنامه 1618 صادره از خوانسار بشماره ملي 1229384030 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 180 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
39- راي شماره 139660302027012525 مورخ 1396/11/23 رقیه رحیمی چرمهین 
فرزند علی بشماره شناســنامه 54 صادره از شهرکرد بشــماره ملي 4622021242 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت 90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عصمت قربانی فرزند حسن .
40- راي شــماره 139660302027012531 مورخ 1396/11/23 رضا شفیعي فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان بشماره ملي 5649689229 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مســاحت 154/26 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي 

عباسعلی کشاورز فرزند علی .
41- راي شــماره 139660302027012558 مورخ 1396/11/24 علي بهرامي فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 1158 صادره از شمیران بشماره ملي 0452211026 در دو دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي 
از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
42- راي شــماره 139660302027012562 مــورخ 1396/11/24 ســید علي اکبر 
دانش سرارودي فرزند ســید محمد بشماره شناســنامه 32 صادره از لنجان بشماره ملي 
5419582929 در دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

220 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
43- راي شماره 139660302027012563 مورخ 1396/11/24 حمید کیاني فالورجاني 
فرزند قاسم بشماره شناسنامه 79 صادره از فالورجان بشماره ملي 1110734603 در دو 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 
فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
44- راي شــماره 139660302027012575 مــورخ 1396/11/25 حســینعلی علي 
اکبري بابوکاني فرزند علي جان بشــماره شناســنامه 26 صادره از شهرضا بشماره ملي 
1199579505 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
108 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 245/10 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بنیاد مستضعفان .
45- راي شماره 139660302027012576 مورخ 1396/11/25  فرح انگیز غیوري فرزند 
حسن آقا بشماره شناسنامه 44 صادره از آباده بشماره ملي 5139776936 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 13174 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 105/20 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
46- راي شماره 139660302027012591 مورخ 1396/11/25 حسین زارعي گشیري 
فرزند غدیر علي بشماره شناسنامه 29 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291081372 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 336/63 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي مهدی و محمود و احمد هنرمند فرزندان هاشم.
47- راي شماره 139660302027012592 مورخ 1396/11/25 حسن زارعي گشیري 
فرزند غدیر علي  بشماره شناسنامه 1655 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288000881 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 336/63 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مهدی و محمود و احمد هنرمند فرزندان هاشم.
48- راي شــماره 139660302027013201 مــورخ 1396/12/14 حســین بدیعي 
گورتــي  فرزند محمد علی بشــماره شناســنامه 14 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291690591 در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب گاراژ احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پــالک - فرعي از اصلي 35 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 
 1081/82 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي فرهاد بدیعی

 فرزند محمد هادی.
49- راي شــماره 139660302027013204 مورخ 1396/12/14  اکبر بدیعي گورتي  
فرزند محمدعلي بشماره شناســنامه 35 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291691391 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب گاراژ احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
پالک - فرعي از اصلي 35 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 1081/82 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي فرهاد بدیعی فرزند محمد هادی.
50- راي شماره 139660302027013249 مورخ 1396/12/14 رضا سیمافر فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 818 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283983796 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 208/96 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
51- راي شماره 139660302027013250 مورخ 1396/12/14 علي سیمافر فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 46 صادره از مبارکه بشماره ملي 5419132273 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 188/09 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي رضا 

برخواری )سیما فر(.
52- راي شماره 139660302027013269 مورخ 1396/12/14 حسین راستین  فرزند 
علی محمد بشماره شناســنامه 25 صادره از شاهرود بشــماره ملي 6429944247 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 139/84 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي فروغ سر بلوک زاده هرندی.
53- راي شــماره 139660302027013272 مورخ 1396/12/14 شــهربانو صادقي 
فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 9 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291322876 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12178 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت 34 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي خانم بیگم کشاورز.
54- راي شــماره 139660302027013274 مــورخ 1396/12/14 غالمحســین 
قربانیان کردآبادي فرزند محمدعلی بشــماره شناســنامه 6 صادره از اصفهان بشــماره 
ملي 1291301021 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
پالک 5 فرعي از اصلي 15202 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 135/90 
 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي ورثه محمد علی قربانیان

 فرزند رضا.
55- راي شــماره 139660302027013275 مــورخ 1396/12/14 کمال محســني 
خوراســگاني فرزند محمود بشــماره شناســنامه 1246 صــادره از اصفهان بشــماره 
ملي 1291540385 در ششــدانگ یکبــاب خانه احداثــي بر روي قســمتي از قطعه 
زمین پــالک 9707 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهــان به مســاحت 228/51 مترمربع. 
 خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي عبدالعلی فاطمی خوراســگانی

 فرزند محمد صادق.
56- راي شماره 139660302027013307 مورخ 1396/12/15 معصومه باقري فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 1314 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287180787 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4053 فرعي از اصلي 15190 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 24 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي محمد موذنی .
57- راي شماره 139660302027013315 مورخ 1396/12/15 علي زادهوش  فرزند 
محمد حسین بشماره شناسنامه 7 صادره از نجف بشماره ملي 4723651251 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12163 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 339/40 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي شعبانعلی شهبازی .
58- راي شماره 139660302027013329 مورخ 1396/12/15  خانم صدیقه قاسمیان 
خوراسگانی به شناسنامه شماره 22 و شماره ملي 1291255958 صادره اصفهان فرزند 
اسمعیل و آقای احمد علی قاسمی خوراســگانی به شناسنامه شماره 8685 و شماره ملي 
1283788721 صادره اصفهان فرزند حسن و خانم شــهره علی قاسمی خوراسگانی به 
شناسنامه شماره 5400 و شماره ملي 1293419206 صادره اصفهان فرزند حسن و خانم 
شریفه علی قاسمی خوراسگانی به شناسنامه شــماره 211 و شماره ملي 1291641548 
صادره اصفهان فرزند حسن و خانم طیبه علی قاســمی خوراسگانی به شناسنامه شماره 
559 و شماره ملي 1291386092 صادره اصفهان فرزند حسن و خانم زهرا علی قاسمی 
خوراسگانی به شناسنامه شماره 14140 و شــماره ملي 1283843056 صادره اصفهان 
فرزند حســن و خانم فخری علی قاســمی خوراسگانی به شناسنامه شــماره 10185 و 
شــماره ملي 1283803720 صادره اصفهان فرزند حســن و خانم نصرت علی قاسمی 
خوراسگانی به شناســنامه شماره 8686 و شــماره ملي 1283788731 صادره اصفهان 
فرزند حسن و آقای محمود علی قاسمی خوراســگانی به شناسنامه شماره 260 و شماره 
ملي 1291507231 صادره اصفهان فرزند حســن و آقای  رضا علی قاسمی خوراسگانی 
به شناسنامه شماره 14141 و شماره ملي 1283843064 صادره اصفهان فرزند حسن در 
ششدانگ یکباب خانه باســتثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
 پالک 5914 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 229/31 مترمربع. خریداري طي

 سند رسمي.
59- راي شــماره 139660302027013365 مورخ 1396/12/15 مرتضي خوش نظر 
فرزند محمد رضا  بشماره شناسنامه 79 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199797367 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 118/86 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد رضا جعفری فزوه فرزند ابراهیم .
60- راي شماره 139660302027013388 مورخ 1396/12/16 حسن نظري کهنگي 
فرزند جلیل بشماره شناســنامه 12 صادره از اردستان بشــماره ملي 1189850400 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 136/97 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي غالمعلی زارعی.
61- راي شماره 139660302027013393 مورخ 1396/12/22 رسول آقاجانی  فرزند 
اسداله بشماره شناسنامه 33 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291376992 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4 فرعي از اصلي 15202 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 148/51 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي غفار کردگاری.
62- راي شــماره 139660302027013398 مورخ 1396/12/16 احمد باطنی فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 1613 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287024531 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 8858 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 54/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

خانم بتول خالوئی.
63- راي شــماره 139660302027013419 مــورخ 1396/12/17 محمــد کریمي 
کردآبادي  فرزند تقی بشماره شناسنامه 24 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291301208 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 
10261 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 385/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي قربانعلی خدادادی.
64- راي شــماره 139660302027013430 مــورخ 1396/12/17 ســعید منتظري 
قهجاورســتاني فرزند علیرضا بشماره شناســنامه 3878 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287380123 در ششدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4 
فرعي از اصلي 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 300/65 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
65- راي شماره 139660302027013451 مورخ 1396/12/19  علي دهقاني ارزناني 
فرزند رمضان بشماره شناسنامه 2507 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287107575 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 18/25 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي رسمی رمضان دهقانی ارزنانی .
66- راي شــماره 139660302027013477 مورخ 1396/12/19 سمیه عنایتي فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 122 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293495468 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15202 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 183 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي رضا برخورداری فرزند احمد.
67- راي شماره 139660302027013480 مورخ 1396/12/19  محسن سیمافر فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 71179 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282453874 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15202 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 183 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي رضا برخورداری فرزند احمد.
68- راي شماره 139660302027013481 مورخ 1396/12/19 محمدعلي فصیحي 
دســتجردي فرزند محمد حسن بشــماره شناســنامه 46 صادره از جرقویه بشماره ملي 
5649814570 در دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 31 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 982/67 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
69- راي شــماره 139660302027013482 مــورخ 1396/12/19 حمیــد فصیحي 
دســتجردي فرزند محمدعلي بشماره شناســنامه 2702 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1288234351 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 31 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 982/67 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
70- راي شماره 139660302027013490 مورخ 1396/12/19 حسین کبیري فرزند 
موسي بشماره شناسنامه 69 صادره از نائین بشــماره ملي 1249895359 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12641 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 136/37 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

اقدس ضیائی بوالیت پدرش حاج علی محمد ضیائی .
71- راي شــماره 139660302027013492 مــورخ 1396/12/19 علیرضا مهرآموز 
فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 177 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291373632 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9335 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 114 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي اقدس اعتباریان .
72- راي شماره 139660302027013522 مورخ 1396/12/20 مجتبی حاجیان حسین 
آبادي فرزند حسن بشماره شناسنامه 2293 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288370881 
در ششدانگ یکباب ساختمان تجاری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 521 
فرعي از اصلــي 15190 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 56/45 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/01/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/05

م الف: 473  مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 
حذف بهاء ثمنیه اعیانی 

2/134 شــماره: 972027001517-97/1/28 در اجرای دســتور ماده 105 آیین نامه 
اصالحی قانون ثبت و تبصره ذیل آن و تقاضای آقای موســی سیفی وکیل مدنی آقای 
ســید محمدرضا مظفر اصفهانی فرزند ســید رضا مبنی بر حذف عبارت »به استثنا بها 
ثمنیه اعیانی« از تمامت ششــدانگ پالک 10393/3410 مــورد ثبت دفتر الکترونیکی 
139720302027000357 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان موضوع ســند انتقال شماره 
67780-96/12/15 دفتر 107 اصفهان که طبق ســوابق / گواهی دفتر امالک، مالک 
 بها ثمنیه اعیانی مزبور خانم خدیجه صالحی ابری همســر مرحوم حسن صالحی ابری
 می باشد کارشناس رسمی دادگســتری بهاء مورد ثبت فوق را مبلغ 38/250/000  ریال 
تعیین نموده که متقاضی فوق الذکر مبلغ مزبور را طی فیش شماره 01280-97/1/28 به 
صندوق سپرده ثبت تودیع نموده و اعالم داشته از نشانی مالک بهاء اعیانی مذکور و حیات 
یا ممات وی اطالعی ندارد لذا مراتب یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شــود تا 
ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور به اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شمال اصفهان واقع در 
خیابان تاالر میدان 7 تیر مراجعه نماید و در صورتی که مدعی تضییع حق باشــد از تاریخ 
انتشار این آگهی به مدت یکماه به مراجع صالحه قضایی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به 
این اداره تسلیم نماید. درصورت عدم ارائه گواهی طرح دعوی عبارت »به استثنا بها ثمنیه 
اعیانی« از سند فوق الذکر حذف خواهد شد. م الف:1651 مهدی شبان رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک شرق اصفهان )230 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/155 شماره ابالغنامه: 9710100351000723 شماره پرونده: 9609980351001209 
شماره بایگانی شعبه: 961482  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
مرتضی کدخدائی الیادرانی فرزند عباس، خواهان  آقای سید محمد هادی طاهری فرزند 
سید محسن دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای مرتضی کدخدائی فرزند عباس به خواسته 
تامین خواسته و مطالبه وجه و مطالبات خسارات دادرسی مطرح که به این شعبه ) اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 
شماره 212(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351001209 شعبه 10 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/03/12 و ساعت 
11 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:2226 شعبه 10 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)179 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9710460370200002 درخواســت:  شــماره   2 /156
9609980353500256 شماره بایگانی شــعبه: 960145  نظر به اینکه معصومه دالوند 
فرزند اسفندیار شکایتی علیه آقای فریدون شــرافت دائر بر تجاوز به عنف در این دادگاه 
مطرح نموده که پرونده آن به کالســه 960145 و این دادگاه ثبت و وقت رسیدگی برای 
روز 1397/03/19 ســاعت 8/30 صبح تعیین شده اســت نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان می باشد لذا حسب ماده 394 قانون آیین دادرســی کیفری مراتب دو نوبت و به 
فاصله ده روز در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می گردد و از متهم 
مذکور دعوت به عمل می آید جهت رســیدگی در وقت مقرر حاضر شــود و در صورت 
 عدم حضور احضاریه ابالغ شــده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی را اتخــاذ خواهد نمود.
 م الف:2230 شعبه 3 دادگاه کیفری یک اســتان اصفهان )18 کیفری استان سابق( 

)179 کلمه، 2 کادر(
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سبک زندگی

 کودک درونتان را اینگونه
 فعال نگه دارید! 

کودک درون، بخش شاد درون ماست. بخشی که 
اکثر ما گمش کرده ایم، بخشــی که به ما انرژی و 
انگیزه و نیروی حیات می بخشــد و زندگی ما را 
سرشار از طراوت و حس ناب زیستن می کند! یکی 
از راه های اصلــی بازگرداندن کودک درونتان این 
است که به حرف دیگران درباره اینکه چه رفتاری 
دارید، چه لباسی پوشیده اید و چه کار می کنید در 
این محدوده زمانــی اهمیتی ندهید. هیچ چیزی 
نمی تواند شما را محدود کند.  نگاه کردن به بچه ها 
هم می تواند بسیار به افراد در این راه کمک کند. با 
بچه ها صحبت کنید از آنها سوال بپرسید. به جواب 
هایشان گوش دهید. نه از دیدگاه یک آدم بزرگ 
بلکه از نگاه یک فرد شنونده یا یک دوست.وقتی 
پای راحت بودن به میان می آید باید از بچه ها الگو 
گرفت. از دویدن در اطــراف خانه با لباس راحتی 
گرفته تا رقصیدن و باال و پایین پریدن جلوی چشم 
همه. مانند بچه ها راحت بودن به این معنی نیست 
که جلوی چشم دیگران، بی محابا و نامناسب رفتار 
کنید یا هنجارها را زیر پا بگذارید. بلکه باید بتوانید 
جواب کودک درون تان را به شــیوه ای درســت 

بدهید و خود اصیل تان را هم حفظ کنید. 

 باورهای غلط و رایج در مورد 
یادگیری زبان انگلیسی

باورهای غلط درباره هر چیزی فراوان است. مشکل 
اما وقتی است که تصورات غلط به هر دلیلی رایج 
می شوند. در این مقاله، چند باور نادرست و مشهور 

زبان آموزی را مرور می کنیم.
یادگیری زبان را باید از کودکی شروع کرد
این تصور وجود دارد که هر چه در سنین پایین تر، 
یادگیری زبان را شروع کنیم، موفق تر خواهیم بود 
اما آن چه مهم است زمانی است که صرف یادگیری 
 زبان می کنیــم. برخی مطالعات علمی نشــان
 می دهد کودکان در ابتدای یادگیری زبان جدید، 
سرعت یادگیری شان از بزرگساالن بیشتر است 
اما اگر مقدار اطالعات ورودی مناســب به همراه 
تمرین کافی وجود داشته باشد و یادگیری زبان را 
همچون مهارتی در نظر بگیریم که پیوسته نیازمند 
ممارست است، در هر سن و سالی که هستیم می 

توانیم زبان جدیدی را بیاموزیم. 
یادگیری دستور زبان، خیلی مهم است

قوانین دستور زبان برای تســهیل فراگیری زبان 
مفید اســت اما یادگیری مســتقیم دستور زبان 
اصال ضروری نیست. دستور زبان راهی است برای 
توصیف این که زبان چگونــه کار می کند و بدون 
یادگیری مســتقیم دســتور زبان می شود زبانی 

دیگر را آموخت. 
معلم هایی بهترند که زبان مادری شان را 

تدریس می کنند
تدریس یک زبان، نیازمند تســلط بــه آن زبان و 
فراگیری مهارت های تدریس و شناخت ویژگی 
های آن زبان اســت. معلم موفق زبان لزوما کسی 
نیســت که زبان مادری اش را تدریس کند. معلم 
زبان موفق کسی است که با به کارگیری روش ها 
و تکنیک های مناسب، فرآیند یادگیری زبان را در 

زبان آموزان پرورش دهد. 
زبان آموزی پدیده ای سریع است

وسوسه یادگیری ســریع همیشــه وجود دارد. 
ســودجویان بســیاری نیز با تبلیغات واهی مثل 
یادگیری تضمینی یک زبــان در چند ماه یا حتی 
چند هفته، به این باور غلط دامن زده اند. واقعیت 
این است که زبان آموزی یک مهارت است و مثل 
هر مهارت دیگری نیازمند وقت و تالش کافی در 
طول ســالیان متمادی و همچنین نیازمند روش 
است. هر قدر بیشتر تمرین کنیم و خودمان را در 
شرایط متفاوت قرار دهیم، مهارت زبان آموزی در 

ما تقویت می شود.
یادگیری زبان دوم در کــودکان مانع 

پیشرفت زبان مادری است
زبان آموز می تواند یک یا چند زبان را بیاموزد بدون 
این که به زبان بومی اش لطمه وارد شود. این گونه 
نیست که در مغز، مقدار مشخصی فضا برای زبان 
آموزی وجود داشته باشد که ممکن است پر شود. 
در واقعیت زبان مادری به همراه زبان های دیگری 
که می آموزیم، جزئی از یک نظام به هم پیوسته 

می شوند.
لهجه خیلی مهم است

آن چه در فهم یک زبان دیگر مهم اســت، تلفظ 
صحیح عبارات و جمالت است نه این که آن ها را 
به چه لهجه ای ادا می کنیم. داشتن لهجه در زبان 
جدید هیچ اشکالی ندارد بلکه حتی ممکن است 
به عنوان بخشی از هویت گویشور، تنوع تازه ای به 
زبان مقصد ببخشد. آزمون های بین المللی زبان 

هم دستورالعملی برای ارزیابی لهجه ندارند.

مهارت

بهترین الیه بردار طبیعی را بشناسید

پیشنهاد سردبیر:

مثبت زندگی

قهوه نوشیدنی محبوب بین اکثر مردم جهان به ویژه 
ایرانی هاست. اگر شما هم از طرفداران قهوه هستید 
در اینجا می توانید بیاموزید که چگونه با جلوگیری 
از چند اشتباه ساده، از خریدن و درست کردن قهوه 
با کیفیت و عالی لذت ببرید.هنگام خرید دانه های 
قهوه آن را بو کنید اگر بوی ســوخته، کپک زده، 
بوی نم یا هر بوی نا آشــنای دیگری داشت بدین 
معناســت که کیفیت قهوه رضایت بخش نیست. 
اگر می خواهید قهوه با کیفیت بنوشید، در قیمت 
آن ولخرجی کنید. خرید قهوه با کیفیت با هزینه 
پایین ممکن نیســت . نکته دیگر استفاده از قهوه 
ساب برای رسیدن به یک طعم عالی است . بسیاری 
از مردم ترجیح می دهند وقت خود را برای خریدن 
دانه های قهوه و درســت کردن آن هدر ندهند  اما 
دانه های قهوه خرد شده ممکن است مدت زمانی 
طوالنی داخل فروشگاه یا کافی شاپ مانده باشد، 
بنابر این طعم و مزه واقعی خود را از دست می دهند. 

دانه های قهوه ۳ دشمن نابود کننده دارند: هوا، نور و 
گرما. بسته بندی قهوه باید به گونه ای باشد که اجازه 
ورود هوا را به داخل ندهد. می توانید دانه های قهوه 
را درون ظرف شیشه ای یا فلزی در بسته نگهداری 
کنید. نگهداری قهوه در یخچال موجب کم شدن 
عطر آن می شود. درون قفسه یخچال مواد غذایی 
با بو ها و طعم های مختلفی وجود دارد که می تواند 

روی طعم قهوه تاثیر نا مطبوعی بگذارد.

چگونه یک قهوه با کیفیت داشته باشیم 

رنگ در فضاهای داخلی می تواند بســیار تاثیرگذار 
بوده و با ایجاد تاثیرات بصری ابعاد فضا را بزرگ تر یا 
کوچک تر از اندازه واقعی نشان دهد به همین دلیل در 
فضاهای کوچک بسته به نیازها و سالیق کاربر بایستی 
در انتخاب رنگ دقت بیشتری شود تا با برنامه ریزی 
مناسب در حین اســتفاده از رنگ های مورد عالقه 
استانداردهای رنگ آمیزی را برای تعادل بخشیدن 
به دکوراسیون را نیز در فضا رعایت کرد. اولین مسئله 
در زمینه رنگ فضای باز اینکــه  همواره باید  مراقب 
استفاده از رنگ های مات در فضاهای کوچک باشید.
رنگ های مات می تواند فضا را کوچک تر از رنگ های 
شفاف و براق نشان دهد پس بهتر است از رنگ های 
مات به صورت رنگ های روشن و در زمینه استفاده 
شود.استفاده از تک رنگ حتی اگر رنگ های تیره را 
 انتخاب می کنید نســبت به ترکیب ۲ یا چند رنگ 
می تواند فضا را بزرگ تر نشان دهد پس تا جایی که 
می توانید از یک رنگ برای دکوراسیون استفاده کنید.

برای ایجاد ابعاد بصری به یک فضای کوچک، سقف را 
مانند دیوارها نقاشی کنید یا از کمی سایه برای سقف 
استفاده نمایید تا با ایجاد خطای دید ارتفاع سقف را 
بلندتر نشان داده و در نتیجه فضا را بزرگ تر کنید.یکی 
از راه ها برای بزرگ تر نشــان دادن فضا این است که 
رنگ های تیره تر و یا پررنگ تر را در زیر محدوده دید 
چشم ناظر و و رنگ های روشــن تر را در باالی نقطه 

دید ناظر استفاده نمایید.

فضاهای کوچک را جسورانه رنگ کنید

ابتال به سرطان از طریق کابینت آشپزخانه!

چگونه صدایی تاثیرگذار 
داشته باشیم؟

کابینت های موجود در آشپزخانه قطعا یکی از مواردی است که شما به هیچ عنوان تصور نمی کردید که می توانند باعث ایجاد سرطان شوند؛ 
اما طی یک آزمایش محققان  دریافتند که ماده PCB در کابینت ها وجود دارند .پس از بررسی کلی و دقیق تر آنها گازهای خروجی خطرناک را 
نیز یافتند . PCB ها در سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک ماده سرطان زا شناخته شده بودند که ساخت و استفاده از آنها در ایاالت متحده 

از 4 دهه پیش ممنوع اعالم شده بود. محققان اعالم کردند که در خانه هایی که از این ماده شیمیایی استفاده شده است، افراد سرطان و بیماری های مختلف 
مانند بیماری های کبدی را تجربه خواهند کرد. محققان دانشگاه نیوکسل در سال گذشته سطوح باالیی از مواد آلوده را در Mariana trench یافتند که این 
میزان بسیار زیاد است و مقدار تخمین زده شده به اندازه 1/۳ میلیون تن می باشد که حدودا یک سوم آن وارد محیط زیست شده است .PCB ها همچنین در 

این تحقیق نشان داد که در کودکان می توانند منجر به عدم یادگیری آنها شوند .

خانه داری

بیشــتر افراد وقتی می خواهند خودشــان را 
برای ســخنرانی  در برابر جمع آمــاده کنند، 
بیشــتر روی چیزهایی که قرار است بگویند، 
چیزی که قرار است بپوشــند و ابزارهایی که 
در سخنرانی کمک شــان خواهد کرد و حتی 
زبان بدنی که قرار اســت اجــرا کنند، تمرکز 
می کنند. تنها چیزی که معمــوال افراد به آن 
توجهی ندارند، صدای شــان است. تحقیقات 
نشــان می دهد آدم هایی که با شــما روبه رو 
می شــوند در عرض چند ثانیه بعد از شنیدن 
صدای تان، قضاوت می کنند که شما چقدر مورد 
اعتماد، مسلط و چیره دست هستید؛ بنابراین 
با این قضاوت هایی که فورا انجام می شوند، شما 
در سخنرانی خود وقت کافی برای آماده شدن 
نخواهید داشت.شــما چه سخنران عمومی در 
حال پیشرفت باشید که ســعی دارید شهرت 
خود را بیشــتر کنید و چه هدف تان، رهبری 
بانفوذتر شدن در کارتان باشد، رمز وادار کردن 
افراد به شنیدن شما و به خاطر سپردن چیزی 
که می گویید، تحت کنترل گرفتن و حرفه ای 
کردن صدای شماســت. در ادامه به ارائه چند 
راهکار و توصیه هــای علمی برای اینکه قدرت 

صدا و کالم تان را باال ببرید، می پردازیم:  
صدای بیان  خودتان را بشناسید

وقتی احساســاتی را که صحبــت در جمع در 
شما  برانگیخته می کند شناختید، باید ببینید 
این احساســات چه تاثیــری روی صدای تان 
می گذارند. برایان تریســی توصیه می کند هر 
وقت که امکانش هســت صــدای خودتان را 
ضبط کنید، افکارتــان را به زبــان بیاورید، با 
دوستان خود گفت وگو کنید، در محل کارتان 
ســخنرانی کنید و ... بنابراین شــما می توانید 
صدای خودتان را بشنوید و ببینید چطور به نظر 
می رسد؛ خونسرد، شــاد، مضطرب یا هر چیز 
دیگر. ممکن اســت متوجه شوید صدای شما 
وقتی که با خودتان حــرف می زنید تن آرامی 
دارد؛ اما وقتی با دوستان تان حرف می زنید، تن 
صدای تان باال می رود چون آنها سطح انرژی تان 
را باال می برند، یا مثال وقتی سخنرانی می کنید، 
تن صدای آرام و یکنواخت شــما، ناگهان باال 
می رود. وقتی نســبت به تاثیر هیجانات خود 
روی صدای تــان آگاه شــدید، می توانید روی 
قسمت هایی که نیاز به اصالح و بهبود دارند کار 
کنید. وقتی مارگارت تاچر متوجه شد صدای 
نرم و مالیم او باعث شده بود مردم او را به عنوان 
رهبر دست کم بگیرند، به صدای خودش گوش 
داد و با تمریــن و تصحیح، صدایش را به جایی 
رساند که او را از فردی مالیم و خنثی به رهبری 

قدرتمند تبدیل کرد.
تنفس تان را کنترل کنید

حاال که می دانید چه چیــزی را باید تصحیح 
کنید، سوال این اســت که چطور صدای تان را 
تغییر دهید؟ اولین قدم برای دســت یافتن به 
صدایی محکم و رســا برای سخنرانی در جمع 
این است که تنفس تان را کنترل کنید و در این 
کار به تبحر برسید. اشتباهی که معموال خانم ها 
مرتکب می شوند این اســت که تنفس شان به 
اندازه کافی عمیق نیســت و بــه همین علت 
صدای  شان ضعیف به گوش می رسد. تنفس تان 

باید عمیق و با سرعتی کنترل شده باشد. 
هیدراته بمانید

یک راه ساده  دیگر برای اینکه خیال تان راحت 
باشد که همیشــه برای صحبت در برابر جمع 
آماده هستید این است که هرگز اجازه ندهید 
تارهای صوتی تان خشــک شــوند. مطالعات 
نشان داده میزان هیدراته بودن بدن تان، تاثیر 
مستقیمی روی تن صدای تان دارد. نباید منتظر 
بمانید تا زمان سخنرانی فرا برسد و نوشیدن آب 
را شروع کنید. شما باید ساعت ها پیش از شروع 
سخنرانی تان به خوبی آب بنوشید تا گلوی تان 

هنگام سخنرانی خشک نشود.
نطق نکنید، مکالمه کنید

طبق توصیه  کارشناســان برای ارتباط برقرار 
کردن با حضار، باید جوری سخنرانی کنید که 
گویی در حال مکالمه با افراد مشخصی هستید. 
وقتی تمرین می کنید، در خلوت خودتان فقط 
روی چیزهایی که قرار اســت بگویید متمرکز 
نشوید، در عوض جلوی دوســتان تان تمرین 
کنید، انگار که با آنها حــرف می زنید. هر چند 
این رویکرد ممکن است در زمینه های حرفه ای 
خاص، مناسب نباشد اما راهی است بسیار عالی 

برای ارتباط برقرار کردن با حضار.
بایستید و سخنرانی کنید

این فقــط تنفــس و تارهــای صوتی شــما 
 نیســتند که تاثیر فیزیکــی روی صدای تان 

می گذارند. 
به توصیه کارشناســان وقتــی در برابر جمع 
صحبت می کنید، باید بایستید یا اگر می نشینید 
کمرتان صاف باشــد. این حالت باعث می  شود 
صدای  شــما قوی تر و صاف تر به گوش برسد و 

تنفس عمیق برای تان راحت تر شود. 

ترفند

ســفیداب بهترین الیه بردار طبیعی اســت کــه می تواند 
جایگزین خوبی برای انواع ماســک های الیه بردار باشــد. 
سفیداب با پاک کردن ســلول های مرده باعث می شود تا 
به قول معروف پوســت مان نفس راحت بکشــد. در طول 

روز میلیون ها سلول بر اثر فعالیت می میرند و باید از روی پوست بدن پاک شوند. بهترین راه این است که هنگام 
استحمام مقداری سفیداب روی پوست مان بمالیم تا سلول های جدید بتوانند رشد کنند و باعث زیبایی پوست 
شوند.یکی دیگر از خواص سفیداب این است که این ماده باعث رفع جوش ها و لک های پوست می شود. سفیداب 
باعث ضدعفونی شدن پوست بدن هم می شود.در آقایان معموال بعد از هر بار اصالح صورت، صورشت شروع به 
جوش زدن می کند و باعث دردسر می شود. بهترین راه برای جلوگیری از بروز جوش این است که آقایان بعد از 
اصالح صورت، مقداری سفیداب را با عرق بید مخلوط کنند و به صورت خود بمالند. به گفته ی اغلب طبیب های 

سنتی، سفیداب از مبتال شدن افراد به سرطان های پوستی جلوگیری می کند. 

بهترین الیه بردار 
طبیعی را بشناسید 

تراریوم یکی از زیباترین روش ها بــرای نگهداری گل 
و گیاه در داخل آپارتمان اســت. اگــر خیلی حوصله 
نگهــداری از گلــدان نداریــد، مــی توانیــد تراریوم 
بخرید و در هر بخشــی از خانه از آن اســتفاده کنید.

تراریوم برای هدیه دادن گزینه بســیار مناســبی اســت. در یک باکس شیشه ای بســیار زیبا، گیاهی 
زنده و با طراوت را بــه عزیزان خود می دهید و موجب خوشــحالی آنها می شــوید. می شــود از انواع 
 مختلفی برای کاشــت در تراریوم اســتفاده کرد، اما دقــت کنید کــه گیاهانی که در کنــار هم قرار

 می گیرند نیاز آبی یکسانی داشته باشند. بارها دیده شده گیاهانی که نیاز یکسانی ندارند، اما در کنار هم 
منظره زیبایی ایجاد می کنند در یک فضا کاشته شده اند، اما به مرور این کار باعث از بین رفتن تعدادی از 
آنها می شود. مثال کاشت کاکتوس در کنار سرخس یا گل سنگ منجر به از بین رفتن کاکتوس می شود، 

چون با محیط مرطوب سازگاری ندارد. همچنین نباید از گیاهان سریع الرشد استفاده کرد.

گیاهان مناسب برای 
کاشت در تراریوم

منظورشان آدم هایی است که فقط به بهترین راضی 
می شــوند. رتبه تک رقمی کنکور را می خواهند، 
 نمره ۲0 را مــی خواهند.بهترین ســمت کاری را 
می خواهند، باالتریــن درآمد ممکن را می خواهند 
و بدبختی این جاست که از دیگران هم توقع دارند 
بهترین باشند. حتما شــما هم یاد مامان ها و معلم 
های سختگیر دوران مدرسه افتادید. ذهنتان دارد 
جای درستی می رود. اگر شــما هم والدین یا معلم 
های سختگیری داشته اید، احتماال این نوشته چیزی  
را برای شما فاش می کند. در این مطلب می خواهیم 
عملیات شناسایی کمال گرایی درون را انجام دهیم. 

کمال گرایی چه شکلی است؟ 
سه سال است پشــت کنکور مانده، نه به خاطر این 
که دختر باهوشی نیســت یا درس نمی خواند؛ نه، 
هم درس می خواند و هم باهوش است. معدل های 
دبیرســتانش هم تحســین برانگیزند، مشکل این 
جاست که او فقط پزشــکی تهران را می خواهد. در 
سه سال گذشته رتبه اش به پزشکی شهرهای بزرگ 
غیر از تهران می رسیده اما او به گمان خودش نمی 

خواهد درجه دو باشد. 
 شما هم حتما دور و برتان آدم های این شکلی دیده 
اید، شاید خودتان هم از این دسته باشید. کمال گراها 
معیارهای سختگیرانه ای برای موفقیت دارند. برای 
آنها نمره 19 یک شکست تمام عیار است. متاسفانه 
گفتمان کتاب ها و سخنرانی های موفقیت طور هم 
کمال گرایی را تایید و ترغیب می کنند. وقتی جامعه 
رقابت محور باشد، کمال گراها اصال فکر نمی کنند 

که مشکلی دارند. 
 انواع و اقسام کمال گرایی

کمال گراها برخالف چیزی که اول به نظر می رسد، 
الزاما آدم های موفقی نیســتند. کمال گرایی به سه 

شکل خودش را نشان می ده:د
1- تنبلم چون کمــال گرایم: خیلی وقت ها ما هیچ 
کاری انجام نمی دهیم، چون فکر می کنیم نمی شود 
بهترین بود یا نمی توانیم بهترین باشیم. بی عملی 

یکی از شکل های کمال گرایی است.

۲- موفــق ناراضی ام چــون کمال گرایم: شــکل 
خوشایندتر کمال گرایی آدم های موفق یا بهتر است 
بگوییم زیادی موفق هستند؛ آدم هایی که چندین 
کار را با هم انجام می دهند و می خواهند به بهترین 
شکل ممکن آن ها را انجام دهند. این دسته از کمال 
گراها رسما به کار معتادند. آن ها یک سازمان را آباد 

و خودشان را نابود می کنند. 
۳- وسواسی ام چون کمال گرایم: دسته سوم کمال 
گراها کار را انجام می دهند اما با خون جگر. برای آن 
ها زمان تحویل پروژه معنایی ندارد. آنها کار را آن قدر 
لفت می دهند تا حس کنند که بهترین شده است. 
آن قدر به جزییات بها می دهند که اصل و هدف کار 

را فراموش می کنند.
کمال گرایی برای خــودم، عیب جویی از 

دیگران 

تا این جــا فرض کردیــم که کمال گراهــا فقط به 
خودشــان گیر می دهند؛ امــا در واقعیت این طور 
نیست. آنها عیب جویان بالفطره اند. رفتار هیچ کس 
را راضی شان نمی کند. آنها هم در مورد خودشان و 
هم درباره دیگران نداشــته ها را می بینند. رعایت 
نکته به نکته آداب معاشــرت برایشان مهم است و 
 اگر دیگران رعایــت نکنند، می خواهند دارشــان 

بزنند!
کمال گرایی از کجا می آید؟ 

شاید پیچیده ترین سوال درباره کمال گرایی، ریشه 
هایش باشد. اگر در کودکی همه نیازهای روانی مان 
به اندازه کافی برآورده شده باشد، احتماال کمال گرا 
نخواهیم شد اما اگر این موارد را تجربه کنیم، احتمال 
دارد کمال گرا شویم. ضمن اینکه داشتن پدر یا مادر 
بیش از حد موفق یا کمالگرا می تواند زمینه ساز بروز 

این پدیده شــود ضمن اینکه در معدود جاهایی که 
پدر و مادرها خوب عمل کرده اند، مدرسه ها نقش 
کمال گرا را بازی می کنند. از سوی دیگر بعضی وقت 
ها باهوش بودن علیه افرادعمل می کند. مخصوصا 
هوش هایی کــه در فرهنگ ما بیشــتر مورد توجه 
هستند، یعنی هوش کالمی و هوش منطقی ریاضی. 
آخرین علت کمال گرایی نقص در کودکی عنوان شده 
است. پیچیده ترین ریشه کمال گرایی این است که 
هیچ کدام از موارد باال را تجربه نکرده باشــیم اما به 
هر دلیلی در کودکی بیش از حد از خودمان خجالت 
کشیده باشیم؛ مثال حس کرده باشیم به اندازه کافی 
زیبا یا باهوش نیستیم یا به خاطر فقر و محرومیت در 
خانواده طعم بعضی از امکانات را نچشــیده باشیم و 
حاال در بزرگسالی بخواهیم با بهترین شدن همه آن 

نقص ها را جبران کنیم .

 همیشه »۲۰« گرفتن هم خوب نیست!

کمال گراها برخالف چیزی که اول به نظر می رسد، الزاما آدم های موفقی نیســتند.کمال گرایی عنوان غلط اندازی دارد. بیشتر وقت ها وقتی به 
کسی می گویی باید کمال گرایی ات را کنار بگذاری، می گوید مگر کمال گرایی چیز بدی است. شاید دلیلش این است که در زبان ما کمال واژه کامال 

مثبتی است اما وقتی روان شناسان درباره کمال گرایی حرف می زنند، منظورشان کمال اخالقی و عرفانی نیست. 

 کمال گرایی یک بیماری خطرناک؛
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چاقی در کمین سالمت ایرانیان
پیشنهاد سردبیر:

منزل
کافه 

مواد الزم:
آب گرم 

یک و نیم الی 2 قاشق چای خوری عسل
2 سانتی متر ریشه زنجبیل تازه

یک چهارم قاشق چای خوری پودر هل
یک چهارم قاشق چای خوری زردچوبه

طرز تهیه: 
مقداری از زنجبیل را خرد کرده  و آب بقیــه آن را بگیرید و داخل 
لیوان بریزید. باقی مواد را اضافه کنیــد و روی آن آب گرم بریزید. 

این نوشــیدنی بدون کافئین و شــکر هم خوشمزه اســت و هم انرژی 
بخش. زنجبیل ســرعت متابولیســم بدن را باال می برد به عــاوه با کمک به 

فرآیند تغذیه خــواب آلودگی بعد از نهار را از بین می بــرد. زردچوبه از خانواده 
زنجبیل نیز ســرعت همه چیز را در بــدن باال می برد به خصوص ســطح 
 انرژی. هل نیــز گردش خــون را باال می بــرد و انرژی بــدن را تقویت 
می کند. عسل هم یکی از بهترین شکرهای مفید برای بدن است که 

انرژی بدن را باال می برد.
  نکته: خوردن این نوشــیدنی شب ها پیشنهاد

 نمی شود.

نوشیدنی انرژی زا 

آلوئه ورا
نام آلوئه ورا در لغت به معنای ماده تلخ درخشان می باشد که از کلمه عربی آلوئه گرفته شده است. آلوئه ورا  در ایران به نام صبر زرد، مشهور است .کشورهای کره و ژاپن قدیمی ترین 
مصرف کنندگان آلوئه ورا  در طب سنتی هستند .این گیاه دارای ویتامین های A ، B1 ،B2 ، B6 ،B12 ،C ، E و فولیک اسید ونیاسین و مواد معدنی شامل کلسیم ، سدیم ، آهن ، 
پتاسیم ، کروم ، منگنز ، مس و روی می باشد . جهت حفظ رطوبت پوست در پوست های خشک کمک کننده است.ضمن اینکه در بهبود آثار سوختگی، اثرات ضد التهابی مفید است.

قدرت جذب آلوئه ورا   4 برابر سریع تر از آب می باشد.دارای آنزیم هایی نظیر آمیاز و لیپاز می باشد که برای کاهش چربی و قند خون مفیدند.این معجزه گر خواص ضد لک ، ضد جوش 
، آکنه ، چروک ، گوشت اضافه و آفتاب سوختگی و ضد عفونی کننده دارد.

عطارباشی

محققان 
عنوان می کنند مصرف چهار وعده 

ماهی چرب در هفته به افزایش میزان کلسترول خوب و پیشگیری از بیماری 
 HDL قلبی کمک می کند.یافته ها نشــان داد ماهی های چرب موجب افزایش اندازه و ترکیب لیپید ذرات
)کلســترول خوب( در افراد مبتا به اختال متابولیسم گلوکز می شــود.همچنین مصرف روزانه 30میلی 
گرم روغن کاملینا در کاهش ذرات مضر کلســترول بد یا LDL مفید اســت؛ روغن کاملینا سرشــار از اسید 
آلفا-لینولنیک است که یک اسیدچرب امگا3 ضروری محسوب می شود.لیپوپروتئین LDL پیش عامل ابتا 
به LDL است. مطالعات قبلی نشان داده اند که اسیدهای چرب امگا3 با زنجیره طویل که در ماهی یافت می 
شوند دارای تاثیر مفیدی بر اندازه و ترکیب لیپوپروتئین هستند.به گفته محققان دانشگاه فناند شرقی، هر 
دوی این تغییرات موجب کاهش ریسک بیماری های قلبی-عروقی می شــوند.در این مطالعه، تیم تحقیق 
حدود ۱00 مرد و زن فناندی را در رده سنی 40 تا ۷2 سال که مبتا به اختال متابولیسم گلوکز بودند، مورد 
بررسی قرار دادند.شــرکت کنندگان مطالعه به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند و به مدت ۱2 هفته 
خوراکی تعیین شــده را مصرف کردند: گروه روغن کاملینا، گروه ماهی چرب، گروه ماهی کم چرب و گروه 
 HDL کنترل.به گفته محققان؛ افراد در گروه روغن کاملینا و گروه ماهی چرب دارای میزان باالتر کلسترول
و میزان کمتر کلســترول LDL بودند؛ اما در گروه مصرف کننده ماهی کم چرب تغییراتی در تعداد، اندازه یا 

ترکیب ذرات لیپوپروتئین مشاهه نشد.

محققان فنالندی توصیه می کنند:

کاهش ریسک بیماری 
 قلبی با مصرف 

ماهی های چرب

حساســیت دندانی و درد دندان هــا از رژیم غذایی، 
سبک زندگی یا حتی نحوه اشتباه مسواک زدن ناشی 

می شود؛ اما چگونه می توان این مشکل را حل کرد؟
 حساسیت دندانی موجب احســاس درد و ناراحتی 
می شــود و اغلب به دنبــال مصــرف خوراکی ها و 
نوشیدنی های گرم و ســرد به وجود می آید.هرچند 
می توان عائم حساســیت دندانی را با چند راهکار 

ساده کاهش داد و از درد دندان پیشگیری کرد.
این اقدامات شامل موارد زیر است:

خمیر دندان خــود را تغییر 
دهید

دندان پزشکان اســتفاده از خمیر 
دندان هــای ضد حساســیت را 

توصیه می کننــد. عناصر 
فعــال در ایــن خمیر 
دندان هــا، حفره هــای 

کوچک در سطح دندان 
را پر کــرده و همچــون یک 

صفحه محافظ عمل می کند.
رژیم غذایی خود را تغییر 

دهید
میزان مصرف نوشــیدنی های داغ و یــخ را کاهش 
دهید. گرما و ســرمای بیش از حــد عامل به وجود 
آورنده حساسیت دندانی است و به همین دلیل الزم 
است از نوشیدنی هایی که به دمای محیط رسیده اند 

مصرف شود.
دندان قروچه را درمان کنید

یکی از عوامل حساسیت دندانی، دندان قروچه کردن 
هنگام خواب است. در این بیماران، استفاده از محافظ 

شبانه )night guard( توصیه می شود که از آسیب 
دیدن بیشتر دندان ها جلوگیری کند.

مسواک خود را تغییر دهید
الزم است از مسواک هایی با برس نرم استفاده کنید و 
دندان های خود را با حرکت چرخشی مسواک بزنید. 
اشتباه مسواک کردن، مینای دندان ها را از بین می برد 

و موجب حساسیت دندانی می شود.  
از مصرف خوراکی های اسیدی خودداری 

کنید
الزم است در حد امکان از مصرف غذاها 
و نوشــیدنی های اسیدی از جمله 
میوه و سرکه خودداری شود. مواد 
قندی و اسیدی موجب ساییدگی 
دندان و مینای آن شده که 
عامل اصلی حساسیت 

دندانی است.
برای نوشــیدن 
مایعات از نی استفاده کنید

نوشــیدن مایعات با نی، کمتر به 
دندان ها آسیب می زند و موجب 

حساسیت دندانی نمی شود.
از مسواک زدن دندان ها پس از مصرف مواد 

غذایی خودداری کنید
حداقل نیم ساعت پس از نوشــیدن یا خوردن مواد 

غذایی دندان خود را شست وشو دهید. 
مســواک زدن بافاصله پس از صرف مــواد غذایی 
باعث می شود ترکیب اسیدی به بخش های عمیق تر 
 دندان نفوذ پیــدا کند که موجب فرســایش دندان 

می شود.

چند توصیه ساده برای درمان حساسیت دندانی

معاون درمان وزارت بهداشــت تاکید کرد: در صورت 
تخلف بیمارستان های خصوصی در دریافت وجه مازاد، 
پرونده آنان به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد 
شد. قاســم جان بابایی، در بخشــنامه ای به معاونان 
درمان دانشــگاه های علوم پزشــکی سراسر کشور، 
اظهار داشــت: در راســتای رعایت حقوق گیرندگان 
خدمات تشخیصی و درمانی در بیمارستان های بخش 
خصوصی کشــور و اجرای دقیق تعرفــه های مصوب 
هیئت وزیران، دریافت هرگونه وجه مــازاد بر تعرفه 
های مصوب با هرعنوان ازجمله بخش VIP توســط 
بیمارستان های خصوصی کشور ممنوع و مصداق بند 4 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی 
خواهد بود.وی همچنین از معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور خواست، ضمن اعام مراتب به 
کلیه بیمارســتان های خصوصی، بر نحوه اجرای آن نظارت قاطع به عمل آورده و در صورت دریافت هرگونه 
شکایت در این زمینه یا شناســایی تخلف مذکور، موضوع را با قید فوریت از طریق طرح در کمیسیون ماده 
۱۱ آن دانشگاه بررسی و در صورت تایید، پرونده اضافه دریافتی را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع کنند.

معاون فنی مرکز مدیریت بیماری های 
واگیــر وزارت بهداشــت گفت: طبق 
اهداف سازمان بهداشت جهانی و سند 
پیشــگیری از بیماری های غیرواگیر 
ایران، آمار مرگ ومیر زودرس که بین 
30 تا ۷0 ســالگی رخ می دهــد باید 
تا ســال 202۵، به میــزان 2۵ درصد 
کاهــش یابد.دکتر علیرضــا مهدوی 
همزمان با هفته ســامت با تاکید بر 
اینکه خدمات ســامت باید با کیفیت 
مناســب و به طور عادالنه در دسترس 
همه مــردم قــرار گیرد، اظهــار کرد: 
سازمان بهداشت جهانی در سال 20۱3 
برنامــه ای عملیاتی برای گســترش 
پوشش همگانی ســامت آماده کرد 
که بازه زمانی اجرای آن تا سال 202۵ 
ادامه دارد. ایران نیز سند پیشگیری از 
بیماری های غیرواگیر را با همین هدف 
به عاوه چهار هــدف ملی تدوین کرد. 
به دنبال آن برنامه ای در این زمینه در 
کشور  آماده شد و مدل ارائه خدمت در 
شبکه بهداشــت به ادغام یافته تغییر 
یافت. غربالگری دیابت، فشــار خون، 
پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی، 
بیماری های مزمن ریوی، سرطان ها و 
جلوگیری از عوامل خطر رفتاری مانند 
تغدیه نامناســب، فعالیت کم، مصرف 
دخانیات و الکل جزو این برنامه ها قرار 
دارند.در حال حاضر شــایع ترین علل 
مرگ ومیر و بیشترین بار بیماری ها در 
کشور مربوط به بیماری های غیرواگیر 

است. بعد از تدوین این برنامه رویکرد ما 
درباره پیشگیری از بیماری های قلبی 
و عروقی تغییر کــرد. در برنامه جدید 
احتمال خطر ســکته های کشــنده و 
غیرکشــنده را در ۱0 سال آینده برای 
افراد تعیین و بر اساس این میزان خطر، 
آنها را درمان می کنیــم. در این میان 
بیماران دیابتی، مبتا به فشــارخون و 
چربی خون نیز شناســایی می شوند.  
معاون فنی اداره بیماری های غیرواگیر 
وزارت بهداشت همچنین اضافه کرد: در 
این برنامه غربالگری سه سرطان دهانه 
رحم، پســتان و روده بزرگ نیز انجام 
می شــود. پیــش از آن غربالگری  این 
بیماری ها به این وسعت اجرا نمی شد، 
اما در حال حاضر میزان پوشــش آن 
به 2۵ درصد رســیده است. مهدوی با 
اشــاره به افزایش سطح پوشش شبکه 
بهداشت طی چندســال اخیر، تصریح 
کرد: این خدمات بــدون وجود پرونده 
الکترونیک سامت امکان پذیر نبودند. 
البته هنوز خدمات در این پرونده نهایی 
نشده است و پوشش صد درصد نیست. 
در صورت نیــاز  و بر اســاس اهمیت، 
خدمــات جدیــدی به این شــبکه ها 
افزوده می شــود. برنامه های ژنتیک، 
غربالگری بیماری هــای متابولیک در 
نــوزادان و همچنین برنامــه ای برای 
بیماری های استخوانی و مفصلی جزو 
 برنامه های آینده شبکه بهداشت کشور

 هستند.  

برنامه  ویژه برای کاهش آمار مرگ  زودرس 
در ایرانیان

 ممنوعیت دریافت هرگونه وجه مازاد
 در بیمارستان های خصوصی

پریسا سعادت

چاقی از جمله بیماری های خطر آفرینی اســت 
کــه در جامعه ما جدی گرفته نمی شــود. روی 
آوری مردم به فســت فودها و غذاهای آماده که 
یکی از اجتناب ناپذیرترین خصلت های زندگی 
شهرنشینی اســت، شــاغل بودن اغلب زنان و 
مادران ، بی توجهی مردم به ورزش و افزایش کار 
با سیستم های رایانه ای و پشت میزنشینی موجب 
شده تا ســونامی چاقی جامعه ایران را فرابگیرد. 
اگر در گذشــته بیماری هایی مسری مثل وبا و 
حصبه یا حوادث و بایای طبیعی قاتل شــماره 
یک انسان ها محسوب می شدند، امروزه انسان 
ها به دست خودشان به پرتگاه مرگ سقوط می 
کنند. چاقی قاتلی است که هر لحظه در کمین 
مرد و زن، بزرگ و کوچک نشسته تا در ثانیه ای 
جان شما را بگیرد. این مســئله در حالی به مرز 
هشدار نزدیک می شــود که به تازگی بر اساس 
آمار ارائه شده توسط مرکز تحقیقات بیماری های 
غیرواگیر، 60 درصد مردم ایران دارای اضافه وزن 

و چاقی هستند.
غذاهایی که ما را به خطر نزدیک تر می 

کند
اســتفاده بیشــتر از روغن های صنعتی و روی 
 آوری به غذاهایی که پخت آنها ســریع تر انجام

 می شود و نیز اســتفاده بیش از حد از نمک از 
جملــه اصلی ترین علل افزایــش روند چاقی در 
میان زنان و کودکان است. ضمن اینکه ماهی به 
دلیل افزایش قیمت و عدم فرهنگ سازی درست 
از سفره بسیاری از ایرانی ها حذف شده است. این 
مسئله در حالی است که محققان می گویند اگر 
در هفته دو بار ماهی مصرف شود، ضمن کنترل 

وزن میزان سکته قلبی نیز کاهش می یابد.
چه افــرادی چــاق و در معرض خطر 

هستند
بر اســاس اعام مرکز تحقیقــات بیماری های 
غیرواگیر؛ شــیوع چاقی بر اساس شاخص توده 

بدنی در نظر گرفته می شود ضمن اینکه باید در 
نظر داشت که اضافه وزن، همواره به دلیل افزایش 
وجود چربی در بدن نیســت بلکه طبق تعریف، 
افرادی کــه دارای حجم عضانی زیاد هســتند 
نیز می توانند دارای اضافه وزن باشــند. در واقع 
به تجمع بیش از حد بافت چربی در بدن، چاقی 
گفته می شود. چاقی در کودکان و نوجوانان نیز 
بسیار جدی و خطرناک است و در کودکان موجب 
ایجاد بلوغ زودرس می شود؛ خصوصا دختران که 
قبل از بلوغ و در سنین بلوغ دچار اضافه وزن می 
شوند و در صورت عدم کنترل ، 2۵ درصد آنان در 

بزرگسالی به چاقی مبتا خواهند شد.
فقرا بیشتر در معرض چاقی هستند!

امــروزه معضل چاقی در جامعه ما میان ســطح 
کم درآمد و ثروتمند و نیز میــان افراد پایتخت 
نشین و یا ساکن شهرهای بزرگ با روستاییان و 
ساکنان شهرهای حاشیه ای متفاوت است. نرخ 
شیوع چاقی در مناطق شهری 24 و روستایی ۱۹ 
درصد است؛ البته باید توجه داشت که شیوع ۱۹ 
درصدی چاقی در مناطق روســتایی آمار باالیی 
است و این بدان معناست که سبک زندگی مردم 
در مناطق روستایی نیز دستخوش تغییر شده و به 
سمت سبک زندگی نادرست رفته است. بر اساس 
نتایــج تحقیقات مرکز بیماری هــای غیرواگیر؛ 
هر چه از ســمت فقرا به سمت ثروتمندان پیش 
می رویم، چاقی بیشتر است این در حالی است که 
طی سال های آتی فقرا نسبت به ثروتمندان چاق 
تر خواهند شد؛ چرا که برای تامین نیازهای خود 
کربوهیدرات بیشتری مصرف می کنند. بر اساس 
اعام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛ شیوع چاقی 
در این استان به 6۱/3 درصد و شیوع کم تحرکی 

به 8۹ درصد رسیده است.
چاقی؛پشت پرده بسیاری از مرگ ها

۵۹ درصد کل مرگ های دنیــا و 46 درصد بار 
جهانی بیماری ها ناشــی از بیمــاری های غیر 
واگیر اســت؛ بنابراین  بیماری هــای غیر واگیر 

مهم ترین عامل مرگ و میــر در دنیا و همچنین 
ایران به حساب می آید، به طوری که ۷6 درصد 
کل بار بیماری ها در ایران بــه بیماری های غیر 
واگیر اختصاص دارد. دیابت، سکته های قلبی و 
سرطان ارتباط مستقیمی با چاقی و میزان تحرک 
افراد دارنــد. محققان اخیرا اعــام کرده اند که 

چاقی ریسک ابتا به تپش نامنظم و سریع 
قلب موســوم به فیبریاسیون 

دهلیزی را که منجر به ســکته، نارســایی قلبی 
و سایر مشــکات می شــود، افزایش می دهد. 
آمار چاقی و هشدارهای مســئوالن در ایران به 
مرز هشدار رسیده اســت و این مسئله عاوه بر 
 آگاهی دهی به خانواده ها نیازمند فرهنگ سازی 
 رسانه ای و کاهش تبلیغات مضری مانند تنقات 
چاق کننده ای مانند چیپس و پفک و نیز ترغیب 
سرسام آور تبلیغاتی نسبت به مصرف انواع 
نوشیدنی های گازدار و روغن های سرخ 
کردنی در سطح رسانه ای و شهری 

است.

چاقی در کمین سالمت ایرانیان مدیر مرکز بهداشت شــماره 2 اصفهان گفت: با آغاز 
هفته ســامت، نظارت روزانه بازرســان بهداشتی از 
مراکز عرضه غذا و جمع آوری مواد غذایی، آرایشــی و 
بهداشتی از ســطح پیاده روها انجام می شود.منصوره 
ابوفاضلی اظهار داشــت: کارشناسان بهداشت محیط 
مرکز بهداشت شماره2 اصفهان، در روز اول اردیبهشت 
ماه طرح تشــدید جمع آوری مواد غذایی، آرایشی و 
بهداشتی از سطح پیاده روها و رفع سد معابر در سطح 
شــهر را به مرحله اجرا در آوردند.وی بیان داشت:  ۱۵ 
تیم دو نفره مطابق برنامه از قبل پیش بینی شــده در 
مسیرهای چهارباغ عباسی، آتشگاه، صارمیه و بهارستان 

تقسیم بندی شده و در قالب سه فرم اخطاریه، تعهدنامه 
و توقیف متصدیان مراکز عرضه کننده مواد غذایی را 
ملزم کردند تا در اســرع وقت همه مواد غذایی خود را 
که خارج از محل کسب و در معرض نور خورشید قرار 
گرفته است را به داخل مغازه انتقال داده و در شرایط 
مناسب بهداشتی نگهداری کنند.ابوفاضلی تصریح کرد: 
در صورت عدم رعایت موازین مد نظر و سرپیچی و تکرار 
مجدد تخلف، ضمن جمع آوری اقام برخورد قانونی نیز 
انجام خواهد شد.وی گفت: در اولین روز این طرح 60 
اخطاریه و ۷3 مورد تعهد به مراکز عرضه مواد غذایی 

داده شد و ۷۱ کیلوگرم مواد غذایی معدوم شد.

مدیر مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان خبر داد:

نظارت روزانه بازرسان بهداشتی بر مراکز عرضه غذا
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سرمربی سوئد، آب پاکی را روی 
دست زالتان ریخت

ســتاره تیم فوتبال لس آنجلس گلکســی که پس 
از مســابقات یورو 2016 
از بازی های رده ملی 
اعالم بازنشســتگی 
کــرد، اخیــرا در 
حساب کاربری خود 
در شــبکه اجتماعــی 
»توئیتر« نوشت: شانس باالیی 
برای بازی در جام جهانی 2018 دارم. دلم برای تیم 
ملی سوئد تنگ شــده و حس می کنم که می توانم 
عملکرد خوبی در این تیم داشته باشم.یان اندرسون 
اما در پاســخ به اظهــارات اخیر مهاجم پیشــین 
منچستریونایتد گفت: زالتان ابراهیموویچ به تیم 
ملی سوئد »نه« گفت و ما را پس از مسابقات یورو 
2016 همراهی نکرد، تنهاکســانی در جام جهانی 

خواهند بود که به تیم ملی پاسخ مثبت داده اند.

خواستگاری یک هوادار  از صالح از روی سکوها!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 ثروت سوزی
 به سبک آبراموویچ!

محمد صالح، فوق ســتاره مصری این فصل لیگ 
برتر جزیره و تیم فوتبال 
لیورپــول رســما به 
بهتریــن  عنــوان 
فصــل  بازیکــن 
انگلیس اعالم شد تا 
دوباره تصویری همراه 
با حسرت مقابل هواداران 
چلسی ظاهر شود؛ چراکه صالح روزی در جمع آبی 
های لندن بود و به راحتی از دست مسئوالن این 
باشگاه رفت. عالوه بر صالح دو ستاره دیگر هم این 
فصل رقابت های لیگ برتر انگلیس را با درخششی 
مثال زدنی پشــت سر گذاشــتند که اتفاقا هر دو 
سابقه حضور در چلسی را داشتند. درست در همان 
روزهایی که رومان آبراموویچ توجهی به از دست 
نرفتن این ستاره ها نکرد و آنها را به راحتی فروخت. 
نکته قابل توجه دربــاره این بازیکنان که هر کدام 
حاال برای جدایی از باشــگاه شان میلیون ها یورو 
سود به همراه دارند، مجموعا با رقمی نزدیک به 73 
میلیون یورو توسط آبراموویچ به فروش رسیدند!

دردسر بزرگ مربی بعدی 
آرسنال برای فصل آینده

ونگر پس از 22 سال هدایت آرسنال، روز جمعه 
اعالم کرد که دیگر قصد 
ندارد به حضور در 
این تیم ادامه دهد 
و در پایان فصل از 
جمــع توپچی ها 
جدا خواهد شــد. با 
این حال جانشــین او 
شرایط دشــواری پیش رو خواهد داشت زیرا 
بودجه ای 50 میلیون پوندی در اختیار او قرار 
خواهد گرفت.بر خالف دو تیــم یونایتدی در 
چند فصل اخیر، ســرمربی جدید آرسنال این 
فرصت را نخواهد داشت که با خرید های بزرگ، 
تیم را دچار تغییر و تحول کند. آرسنال در حال 
حاضر در مذاکره با چندین مربی است که آنها 
را جانشین ونگر کند. لوئیس انریکه، سرمربی 
سابق بارســا، جدی ترین گزینه است ولی از 
مکس آلگری، میکل آرتتــا، یاردیم، ناگلزمن 
و یوآخیم لوو به عنــوان گزینه های دیگر تیم 

یاد می شود.

بند عجیبی در قرار داد ســتاره پرســپولیس وجود دارد که این 
بازیکن به راحتی می تواند از جمع قرمزها جدا شود.شجاع خلیل 
زاده، تنها بازیکن پرسپولیس بود که زودتر از سایر بازیکنان قرارداد 
خود را با قرمزها تمدید کرد. به نوشته برنا، در قرارداد این بازیکن 
بند جالبی وجود دارد که اگر برانکو، ســرمربی پرسپولیس از این 

تیم برود قرارداد خلیل زاده با قرمزها لغو خواهد شد.

بند عجیب در قرارداد ستاره پرسپولیس

سجاد شهباززاده و عیســی آل کثیر دو مهاجم مد نظر قلعه نویی 03
بودند که در پنجره زمســتانی جذب این تیم نشدند ولی در حال 
حاضر خرید آنهــا راحت تر بــه نظر می رســد.آل کثیر به دلیل 
سقوط نفت به دسته یک بعید اســت در این تیم بماند و به یکی 
از پیشنهادهای لیگ برتری اش پاســخ خواهد داد که ذوب آهن 

می تواند یکی از آنها باشد.

آل کثیر و شهباززاده در تیررس قلعه نویی
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 »جهان پهلوان تختی« 
روی پرده سینما می رود

ســعید ملکان و بهرام توکلــی »زندگی جهان 
پهلوان تختی«را مقابل دوربین خواهند برد.

»زندگی جهان پهلــوان تختی« تازه ترین تجربه 
همکاری ســعید ملکان و بهرام توکلی اســت، 
نگارش فیلمنامه این فیلم ســینمایی به تازگی 
به اتمام رسیده و جهت دریافت پروانه ساخت به 

وزارت ارشاد ارائه شده است.
گفتنی اســت؛ عوامل پشــت صحنه این فیلم 
سینمایی انتخاب شده اند و گروه در حال حاضر 
مشغول بازبینی لوکیشن های فیلم هستند و طی 
روزهای آینده نام بازیگران فیلم »جهان پهلوان 

تختی« اعالم خواهد شد.
بنا بر این گزارش، در سال 73 علی حاتمی،فیلم 
»جهان پهلوان تختی« را شروع به ساخت کرد اما 
باشدت گرفتن سرطان حاتمی، این پروژه به اتمام 
نرسید و بعدا بهروز افخمی اتمام این پروژه را بر 
عهده گرفت و فیلمی به کل متفاوت از فضای آثار 

حاتمی ساخت.

 بانوی پارو زن اصفهانی
 نفر نخست کایاک اساللوم شد

تست انتخابی تیم ملی اساللوم بانوان به منظور 
حضور در بازی های آسیایی جاکارتا 2 اردیبهشت 

ماه در رودخانه کرج برگزار شد.
 در این تســت انتخابی که  با حضور قایقرانانی از 
استان های اصفهان، تهران، مازندران، کردستان، 
زنجان، خوزســتان، قزوین، خراســان رضوی، 
آذربایجان شرقی و کرمانشــاه در مواد کایاک و 
کانو برگزار شــد،قایقرانان در هر ماده در 2 دور 
رقابت کردند و نفرات برتر مشخص شد.  در بخش 
کایاک اساللوم رکســانا رازقیان از اصفهان مقام 

نخست را کسب کرد.

شنیده ها

ورزش بانوان

 میراث اینیستا در بارسلونا 
باقی خواهد ماند

فرناندو تورس که خودش هــم در پایان فصل 
از اتلتیکومادریــد جدا 
خواهد شد، مدعی 
شد میراث اینیستا 
در بارســلونا باقی 
خواهــد مانــد و 
جدایــی او فقــدان 
بزرگی برای اللیگا محسوب 
می شود.فرناندو تورس گفت: »غیبت اینیستا 
در ســال های آتی در لباس بارســلونا فقدان 
بزرگی برای فوتبال اســپانیا خواهــد بود. او 
همانند فینال کوپا دل ری سال هاســت سطح 
باالی فوتبال خود را به نمایــش می گذارد و 

میراث وی در بارسا باقی خواهد ماند.
گرچه اینیستا هنوز تصمیم قطعی خود را در 
مورد آینده اعالم نکرده؛ اما من فکر می کنم او 
تصمیم درستی خواهد گرفت. اینیستا عاشق 
بارسلوناست زیرا از زمان کودکی خانواده خود 
را برای پیوســتن به این ترک کرد اما حاال این 
حق اوســت که تصمیم گیری کند و ما باید به 

نظر اینیستا احترام بگذاریم.«

پیشخوان

هــوای رفتن در ســر 
حسینی، فرار به جلو بعد از 

نمایش ضعیف مقابل پیکان

 گفت وگوی حسینی با 
خبر ورزشــی بعــد از 
جنجالی،  خداحافظــی 

دردل بود نه خداحافظی!

کــی روش را درفکر 
گزینه سوم دروازه بانی فرو 

برده اند، عقاب های نابالغ

 برانکو: نمی خواستم 
در سیرک نشست خبری 
شــرکت کنم! از قضاوت 

داوران می ترسم

ســپاهان در بدترین فصل حضورش در لیگ برتر حاال به 
یک دلیل خاص سوژه شده است. اینکه کادر فنی جدید 
این تیم بازیکنی را جذب کرده که تا امروز حتی یک دقیقه 
هم به میدان نرفته. خبرگزاری ایلنا با اشاره به این موضوع 
نوشــته:»یکی از بازیکنانی که در اواخر پنجره زمستانی 

جذب سپاهان شــد، علی احمدی، مدافع ســابق این تیم بود که پس از جدایی از جمع سپاهانی ها به پدیده 
رفته بود و برای این تیم هم در طول یک فصل تنها 4 بازی انجام داده بود.احمدی 34 ساله است و قراردادش 
با سپاهان تا پایان فصل اعتبار دارد و در همان زمان پیوستنش به سپاهان در نیم فصل هم با انتقادات زیادی 
همراه بود.این بازیکن تا پایان هفته بیست و نهم یک دقیقه هم برای سپاهان به میدان نرفته و بعید است در 
بازی حساس با استقالل هم به وی بازی داده شود و پس از سوت پایان بازی هم قراردادش با سپاهان به اتمام 

خواهد رسید.«

خرید عجیب سپاهان؛ 

 بازیکنی بدون
 یک دقیقه بازی

 شایعه شــده بود که برانکو قصد دارد سروش رفیعی را 
به پرسپولیس برگرداند و به همین دلیل است که دیگر 
به مانند گذشته نظری روی محسن مسلمان ندارد. این 
شایعه وقتی جدی تر شد که خبر رسید احتمال بخشش 
محرومیت پرسپولیس از فعالیت در بازار نقل و انتقاالت 

تابستانی وجود دارد. با این همه مدیر روابط عمومی پرسپولیس می گوید که این باشگاه برنامه ای برای 
برگرداندن هافبک ایرانی الخور ندارد. خبرگزاری مهر از قول خمارلو نوشــته:» مدیران باشگاه درصدد 
تمدید قرارداد بازیکنان خودمان هســتند. دلیلی هم ندارد اقدامی برای جذب بازیکن انجام دهیم. برای 
سروش رفیعی که بازیکن قبلی ما بوده احترام زیادی قائل هستیم اما به صراحت می گویم هیچ صحبتی 
نه با او و نه با بازیکنان سایر تیم ها نداشته ایم. اولویتمان بر اساس لیست آقای ایوانکوویچ، ماندن بازیکنان 

فعلی است.«

نظر برانکو تغییر نکرده است؛

پرسپولیس رفیعی را 
نمی خواهد

امتیازبازی هاتیمردیف

2961پرسپولیس1

2952ذوب آهن2

2951استقالل3

2951سایپا4

2945پیکان5

2944پارس جنوبی جم6

2944فوالد7

2939صنعت نفت آبادان8

2936گسترش فوالد9

2932پدیده10

2931تراکتورسازی11

2930سپیدرود رشت12

2930استقالل خوزستان13

2929سپاهان14

2924نفت تهران15

2915سیاه جامگان16

لیگ برتر جام خلیج فارس
مرگ دونده ۲۹ ساله در ماراتن لندن

یک دونده 2۹ ساله در مسابقه ماراتن لندن جان خود را از دست 
داد.به نقل از سایت Inside the games؛ مت کمپل، دونده 
2۹ ساله که در ماراتن لندن 22 مایل دویده بود بعد از زمین 
خوردن در مسابقه به بیمارســتان برده شد؛ اما جان خود را 
از دســت داد. هنوز دلیل  دقیق مرگ این دونده مشخص 
نیست.پزشکان که درمحل مسابقه حضور داشتند سریعا 
به وضعیت او رسیدگی کرده و او را به بیمارستان بردند 
اما موفق به نجات او نشدند.کمپل در ماراتن منچستر با 
زمان کمتر از سه ساعت دویده بود. او برای بزرگداشت 
یاد پدرش که دو سال پیش در گذشته بود در ماراتن 
لندن شرکت کرده است.مسئوالن برگزاری مسابقات 
اعالم کردنــد که به زودی دلیل مــرگ این دونده 

مشخص می شود.

گم شدن ورزشکاران 
آفریقایی در استرالیا 

غنا تایید کرد که دو ورزشکار این کشور از بازی های 
مشــترک المنافع 2018 اســترالیا به کشور خود 

بازنگشته اند. پیش از این اعالم شده بود که گروهی از 
ورزشکاران آفریقایی در بازی های مشترک المنافع گم 

شده اند.به نقل از سایت Inside the games، انجمن 
بدمینتون غنا تایید کرد که استال آماسا و گیفتی منسا 
دو ورزشکار این کشور از دهکده ورزشکاران در بازی های 
مشترک المنافع 2018 خارج شده و هنوز پیدا نشده اند.

طبق آمارها تاکنون 20 ورزشکار و مســئول آفریقایی در 
بازی های مشترک المنافع امسال گم شده اند.همه این افراد 

تا 15 می ویزای اقامت در استرالیا داشتند و ویزای آنها باطل 
شده است. هنوز مشخص نیست که این افراد به کشورهای خود 

باز می گردند یا خیر.

 خواستگاری یک هوادار 
از صالح از روی سکوها!

یک هــوادار خانم، از ســتاره مصری لیورپول از روی ســکوهای 
ورزشگاه خواستگاری کرد.

محمد صالح، ســتاره مصری لیورپول این روزهــا بهترین دوران 
فوتبالی خود را پشت ســر می گذارد. او به تازگی جایزه بهترین 

بازیکن سال 2017-2018 لیگ جزیره کسب کرد.
صالح به خاطر درخشــش بی بدیلی که در این روزها در فوتبال 
از خود به نمایش گذاشــته، محبوبیت زیادی را در میان فوتبال 

دوستان پیدا کرده است.
در این راســتا یک هوادار خانم فوتبال در اقدامی با آوردن یک 
پوستر که روی آن نوشته شده بود: صالح با من ازدواج می کنی؟ از 

سکوهای ورزشگاه از ستاره مصری خواستگاری کرد.

رضا قاسمی که سابقه حضور در دوره قبلی بازی های 
آسیایی که در اینچئون برگزار شــد را در  کارنامه 
خویش می بیند در گفت و گو با رســانه ها مدعی 
شده است که اگر شــرایط برای او به همین منوال 
بگذرد نه تنها باید فاتحه ورزش اصفهان در بازی های 
آسیایی جاکارتا را خواند بلکه باید ورزش استان قید 
ورزشکار دوومیدانی کار خود را نیز بزند؛ چرا که او 
تصمیم گرفته اســت ورزش حرفه ای را در خارج از 
مرزها پیگیری کند.رییس هیئت دوومیدانی استان 
اصفهان در گفت وگو با زاینده رود درباره گالیه های  
 ملی پوش اصفهانی تیــم ملی دوومیدانی

گویــد:  مــی    

صحبت های قاسمی را قبول دارم چرا که ورزشکارانی 
که در سطح مسابقات آسیایی و جهانی هستند  نیاز 
به حمایت ویژه ای دارند تا بتوانند تمریناتشــان را 
ادامه دهند و باید حقوق ماهیانه ای برایشان در نظر 
گرفته شــود که هیئت دوومیدانی اصفهان اعتبار 
الزم را برای انجام چنین کاری ندارد. عبدالرســول 
یزدی زاده ادامه می دهد: از طرف اداره کل ورزش و 
 جوانان استان اعتباری برای هر هیئتی در نظر گرفته 
می شود که این اعتبار باید طبق بندهای تفاهم نامه 
ای که بسته شده است، هزینه شــود  که  پرداخت 

نامه نیست.حقوق، جزو مــوارد این تفاهم 
اشاره  رییس هیئت دوومیدانی  با 

به این که آن چه در توان هیئت دوومیدانی اصفهان 
جهت حمایت از این ورزشکار ملی پوش بوده، صورت 
گرفته است، می گوید: قاسمی هم اکنون با پیگیری 

های شــخصی من و همچنین 
رییس فدراســیون دوومیدانی 
در اردوی کیش که از 20 اسفند 
ماه شروع شده است، حضور دارد 
و تمریناتــش را  در این اردو که 
شــرایط خوبــی دارد زیر نظر 
یکی از مربیان خوب این رشته 

پیگیری می کند.
 یزدی زاده درباره این که قاسمی 
گفته است که اگر شرایط برایش به 
همین منوال پیش برود به خارج 
می رود به زاینده رود می گوید: من 
شخصا پیگیری های الزم 

در این زمینه را انجام داده ام به طوری که در روزهای 
گذشته جلساتی با مدیر کل ورزش و جوانان استان در 
این باره داشته ام و دکتر سلطان حسینی قول داده اند 
که تماسی با قاســمی برقرار کرده و پای 

درددل او بنشینند.
رییس هیئت دوومیدانی می افزاید: امثال 
قاسمی سرمایه های بین المللی اصفهان 
و جزو  هویت این شهر محسوب می شوند 
که نیازمند حمایت همه جانبه هستند 
و اگر از آنها حمایــت الزم صورت نگیرد 
رنجیده خاطر می شــوند و ممکن است 
تهدید قاســمی مبنی بر رفتن به خارج 
عملی شــود و ما نباید بگذاریم که این 
سرمایه از دســت برود که بعدها کشور 

افسوس رفتن او از کشور را بخورند.
یزدی زاده با اشاره به این که برای حمایت 
از قاسمی باید باشگاه های ورزشی وارد 
بشوند، می گوید: در این راستا قرار است 
طی روزهای آینده جلساتی با مسئوالن باشگاه فوالد 
مبارکه و ذوب آهن داشته باشــیم تا اقداماتی در 
این زمینه صورت گیرد.رییس هیئت دوومیدانی 
اصفهان ادامه می دهد: ما از شــهرداری اصفهان 
انتظار داریم حمایت هایی را از قاســمی به عنوان 
یک شــهروند اصفهانی انجام دهنــد تا ملی پوش 
دوومیدانی کشــورمان به عنوان یک نماد اصفهان 
در مسابقات آسیایی حاضر شــود و زمینه معرفی 
نصف جهان به کشور های دیگر به وسیله او فراهم 
شود. یزدی زاده در پایان خاطر نشان کرد: شرکت 
ها و کارخانه های خصوصی نیز می توانند به عنوان 
اسپانســر جهت حمایت از این ورزشــکاران ورود 
پیدا کنند به گونه ای که این ورزشــکاران با لباس 
آنها در مســابقات بین المللی حضور یابند که  این 
 مسئله تبلیغ خوبی برای این شرکت ها محسوب 

می شود.   

مدیرکل ورزش استان، پای درد دل دونده المپیکی اصفهان می نشیند
بازی های آسیایی 2018 جاکارتا در شرایطی  چهار ماه دیگر در اندونزی  آغاز می شود که تنها نماینده استان در رشته دوومیدانی و یکی از معدود بازیکنان اصفهانی که 

شانس حضور در این بازی ها را دارد از عدم حمایت مسئوالن ورزشی استان، برای شرکت دراین مسابقات به شدت گله مند است و خواستار حمایت ویژه آنها شده است.

   قول رییس هیئت دوومیدانی استان برای رفع مشکالت »رضا قاسمی« ؛  

 ورزشکارانی که 
در سطح مسابقات 

آسیایی و جهانی 
هستند  نیاز به 

حمایت ویژه ای 
دارند تا بتوانند 
تمریناتشان را 

ادامه دهند

سمیه مصور
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پیشتازی اصفهان در تربیت حافظان قرآن
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شنیده ها

 اسامی نامزدهای ریاست ساختمان 
بهشت اعالم شد؛
خیزاصفهانیها

برایشهرداریپایتخت
صبح دیــروز در پنجاه و هشــتمین جلســه 
علنی شورای شــهر تهران از بین 20 نفر نامزد 
شهرداری تهران، 7 نفر برای ارائه برنامه انتخاب 
شــدند. براســاس رای گیــری صورت گرفته، 
سیدمحمدعلی افشانی، محمد ابراهیم انصاری 
الری، محمود حجتی، سید محمود حسینی، 
پیروز حناچی، ســمیع ا... حســینی مکارم و 
حجت ا... میرزایــی بیشــترین آرای اعضای 

شورای شهر را کسب کردند.
در بین افراد منتخب، اصفهانی ها بیشــترین 
ســهم را داشــته و نام 3 نفر از اصفهان دیده 
می شود؛ محمود حجتی، سید محمود حسینی 
و حجت ا... میرزایی این فرصــت را دارند تا به 
عنوان نخستین اصفهانی به ساختمان بهشت 
راه پیدا کنند.همچنین نام محسن مهرعلیزاده 
در بین 20 نامزد نهایی وجود داشت که قبال و 
در چند مرحله تاکید کرده به غیر از استانداری 
اصفهان به جای دیگری فکــر نمی کند.افراد 
اعالم شده، دو هفته برای تنظیم برنامه عملیاتی 
فرصت دارند و روزهای یکشــنبه و دوشــنبه 
16 و 17 اردیبهشــت برنامه خود را در صحن 
اعالم کنند؛ 18 اردیبهشت، 2 کاندیدای اصلی 
انتخاب و یکشنبه 23 اردیبهشت ماه شهردار 

تهران انتخاب و معرفی می شود.

انتصاباتجدید
دراستانداریاصفهان

استاندار اصفهان طی احکام جداگانه ای مدیر 
کل امور روستایی و شوراهای این استانداری و 
همچنینن معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 

استان را منصوب کرد.
محسن مهر علیزاده طی حکمی سعید انصاری 
را به عنوان مدیــرکل دفتر امور روســتایی و 
شوراهای این استانداری منصوب کرد.  سعید 
انصاری که از جانبازان جنگ تحمیلی اســت 
که پیش از این به عنوان کارشــناس در دفتر 
امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان 

فعالیت داشته است.
هم چنین  اســتاندار اصفهان در حکمی، سید 
حمیدرضــا طباطبایــی نائینی را به ســمت 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی این استان 
منصــوب کرد.حمید رضــا طباطبایی نائینی 
 سمت های مختلفی در دستگاه قضایی داشته

 است .

امام جمعه اصفهان:
پیشرفتهایایراندرصنعت

هستهایمشهوداست
امام جمعه اصفهان در دیــدار با رییس، مدیران 
و اعضــای شــورای فرهنگی منطقه هســته ای 
اصفهان و با اشــاره به واقعه طبس و شکســت 
آمریکایی ها در این حادثه اظهار کرد: زمین گیر 
شــدن نیروهای نظامی آمریــکا در طبس و برپا 
شدن طوفان شن، معجزه بوده و نشان می دهد که  
 خداوند متعال روی انقالب اســالمی نظر داشته 

است.
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد پیشرفت های 
انقالب اســالمی را مایه تعجب جهانیان معرفی 
کرد و گفت: سرعت پیشــرفت ایران اسالمی از 
ابتدا تاکنون سبب عصبانی شدن کفار شده است.

وی با بیان این کــه انقالب اســالمی، آزادی و 
عدم سلطه دشــمنان را برای ما به ارمغان آورد، 
خاطرنشان کرد: پیشــرفت های ایران در صنعت 
هســته ای را همه شــاهد بودیم، زمانی که ما به 
اروپایی ها نیاز داشــتیم و آنان از یاری ما امتناع 
کردند، جوانــان این مرز و بوم نشــان دادند که 
می توانند کارهای نشدنی را محقق کنند؛ همین 
دستاوردها و توانایی ها بود که اروپایی ها را به میز 

مذاکره کشاند. 

شهردار اصفهان:
براینجاتاصفهانبایداز

حملونقلعمومیاستفادهکنیم
شهردار اصفهان در مراســم افتتاحیه نمایشگاه 
تخصصــی حمــل و نقل پاک بــا بیــان اینکه 
نمایشــگاه حمل و نقل پــاک برگزار شــده تا 
نتایج آن در مدیریت شــهری تاثیر گذار باشد، 
افزود: فراموش نکنیم که بــرای نجات اصفهان 
 ناگزیــر بــه اســتفاده از حمل و نقــل عمومی

 هستیم.
قدرت ا... نــوروزی با بیان اینکــه مترو به عنوان 
یکی از وســایل حمل و نقل عمومی مورد توجه 
قرار گرفته است، گفت: در سال جاری یک سوم 
بودجه ســه هزار میلیارد تومانی شــهرداری به 
حمل و نقل عمومی اختصــاص یافته و یک هزار 
 میلیارد تومان نیز برای مترو در نظر گرفته شده

 است.

ستاد ساماندهی امور جوانان شهرســتان اصفهان صبح دیروز و 
در آســتانه روز و هفته جوان با حضور اعضای این ستاد در محل 

فرمانداری شهرستان اصفهان برگزار شد.
حجت االسالم ابراهیم رنجبر، مدیر ســتاد اقامه نماز شهرستان 
اصفهان  در این جلســه عنوان داشــت: امروز ســالمت روانی 
جامعه بســیار پایین آمده اســت و نه تنها روایات اهل بیت)ع( 
بلکه یافته هــای جدید علمــی نیز تاییــد می کنــد ارتباط با 

 خــدا در افزایــش ســالمت روانی جامعه بســیار مهم اســت.
حجت االسالم محمدرضا اسماعیل پور، رییس اداره اوقاف و امور 
خیریه ناحیه یــک اصفهان نیز با انتقاد از عــدم توجه به جوانان 
خاطرنشــان کرد: در جامعه باید امثال شهید حججی پیدا شوند 
تا متوجه شویم چه جوانان نابی داریم که قدر آن ها را نمی دانیم؛ 
امروز جوانان بسیاری عالقه مند به معنویت هستند و دلیل این ادعا 

حضور پرشور جوانان در مراسم های معنوی و انس با قرآن است.

وی در پایان با اشــاره به مطالبه رهبر معظم انقالب در خصوص 
 تحقق جامعــه 10 میلیون نفــری حافظان قرآن، یادآور شــد:

 در شهر اصفهان 15 هزار و در اســتان اصفهان بیش از 20 هزار 
 نفر در آزمون حفظ قرآن کریم در رشــته های مختلف شــرکت
  کردند و به همین دلیل اســت که از مدیــران فرهنگی اصفهان

  به دلیــل پیشــتازی در تربیت حافظــان قرآن کریــم، تقدیر 
می شود.

در جلسه ساماندهی امور جوانان مطرح شد:
پیشتازیاصفهاندرتربیتحافظانقرآن

مهدی مقدری در نشست خبری  که در ساختمان 
شورای اسالمی شهر برگزار شــد افزود:بحران آب 
مسئله ای بسیار جدی اســت و مردم اصفهان باید 
به  این موضوع توجــه و در مصرف آب تا حد امکان 
صرف جویی کنند. وی افزود :شورای اسالمی شهر 
اصفهان از پاییز سال گذشته پیگیر بحران آب بود و 
در همین راستا ستاد بحران تشکیل  و اعضای ستاد 
در حال بررســی این موضوع و ارائه راهکار هستند.

سخنگوی شــورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان 
اینکه بعد از تامین آب شرب مردم، حفظ و نگهداری 
از فضای سبز شهر اصفهان  دغدغه مسئوالن شهری 
اســت  و باید تمهیدات الزم در این باره انجام شود، 
افزود : طرح توسعه پساب ســپاهان شهر در حال 
اجراست و دســتگاهی که قابلیت کمتر شدن بوی 
نامطبوع و تصفیه کامل آب  را دارد ، از کشور سوئد 
خریداری شده و همچنین تغییر نژادهای گیاهان و 
چمن های در حال کاشت در سطح شهر به انواعی 
که ســازگاری بیشتری با خشکســالی و به آبیاری 
کمتری نیاز داشته باشند از جمله طرح های شورای 
سالمی شــهر برای حراســت از محیط سبز نصف 
جهان است.مقدری تصریح کرد: در حال حاضر تمام 
گیاهان و درختان در سطح شــهر به صورت قطره 
ای آبیاری می شوند به جز درختان  کهنسال که به 
 آبیاری به صورت غرقابی احتیاج دارند.وی در مورد

 نام گذاری های جدید در سطح شهر گفت :  اخیرا 
شورای اسالمی شهر اصفهان ، به پاس تالش های 
استاد جمشید مظاهری ،کتابخانه مرکزی شهرداری 
را به نام ایشــان و همچنین خیابان حدفاصل بین 

بازارچه تا میدان پردیس را به نام دکتر هنرفر چهره 
ماندگار اصفهان نام گذاری کرد.سخنگوی شورای 
اسالمی شهر اصفهان با اشــاره به اینکه نام گذاری 
برخی ایســتگاه هــای خط یک متــروی اصفهان 
برای مردم مبهم اســت  و تعداد زیــادی از مردم 
برای پیاده شــدن از مترو دچار مشکل می شوند، 
افزود :اصالحات الزم در نام گذاری این بخش ها و 
همچنین ایستگاه های خط دو و سه و طرح توسعه 

خط یک  صورت گرفته و بــه زودی بعد از بازدید و 
اتمام بررسی ها اعالم می شوند.مقدری در ادامه به 
جلسه اخیر اعضای شورای شهر با استاندار اصفهان 
و موضوعات مطرح شده در این جلسه اشاره کرد و 
گفت:پیشنهاد طرح حلقه های حفاظتی اصفهان،    
یکی از ابر طرح های مورد نیاز شهر با بودجه  بسیار 
ســنگین مهم ترین موضوع جلســه بود،قرار است  
یک کمربند حفاظتــی برای تــردد اتومبیل های 

سنگین  دور تا دور شهر  ایجاد  و درصد قابل توجهی از 
تصادفات استان کاهش یابد .وی ادامه داد :تقویت برنامه 
های فرهنگی و شــاد یکی دیگر از موضوعات بررسی 
شده با استاندار بود که قرار شــد از این پس تئاتر ها و 
موسیقی ها و جشن های خیابانی و کنسرت ها  راحت 
تر مجوز کسب کنند و بیشتر در ســطح شهر برگزار 

ســخنگوی  ند. شو
شــورای اســالمی 
شــهر اصفهــان با 
اشــاره بــه اینکه 
اصفهــان امســال 
نیــز با مشــارکت 
50 درصــدی بنیاد  
فارابــی میزبــان 
جشنواره کودک و 
نوجوان است افزود 
: تالش مــی کنیم 
امسال تا حد امکان 
از نیروهای اصفهانی 
برای برگــزاری این 
جشــنواره استفاده 
کنیــم؛ چــرا کــه 

در استان ما نیروهای حرفه ای  بســیاری وجود دارد.
مقدری  گفت : اصفهان با جدیت تمام به دنبال جذب 
ســرمایه گزارهای  خارجی برای طرح ها و طرح های 
 مختلف اســت که  در  همین راســتا در حال رایزنی با 
کشــور های چین و اســپانیا برای انجام طــرح  مترو 

هستیم.

درختان نصف جهان با کم آبی سازگار می شوند

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت :تا پایان اردیبهشت امسال آبیاری شبکه فضای 
سبز اصفهان از طریق پساب انجام می گیرد.

 سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان از راهکارهای نجات فضای سبز شهر می گوید؛

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان به مناسبت هفته فرهنگی اصفهان برنامه مختلفی 
را ترتیب داده است که در گزارش پیش رو به برخی از این برنامه ها اشاره می شود.

برگزاریویژهبرنامهشهری»جشنیبرایاصفهان«درپلشهرستان
ویژه برنامه شهری »جشنی برای اصفهان« با محوریت حمل و نقل پاک،  تا 6 اردیبهشت در پل شهرستان برگزار می شود. 

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از سوم تا نهم اردیبهشت ماه ویژه برنامه های هفته فرهنگی اصفهان را 
با شعار »شهری که دوستش دارم« در نقاط مختلف شهر ویژه عموم شهروندان برگزار می کند.اداره توسعه فرهنگ شهروندی 
شهرداری اصفهان در همین راستا به برگزاری ویژه برنامه شهری »جشنی برای اصفهان« با محوریت حمل و نقل پاک اقدام 
کرده است.این برنامه در نظر دارداستفاده از وسایل نقلیه پاک شامل دوچرخه، موتوربرقی، مترو و ... و دوری از وسایل حمل 
و نقل آالینده را در بین شهروندان نهادینه سازد.اجرای استندآپ کمدی، آکروبات، قطعات نمایشی و ... از جمله برنامه های 

این جشن شاد بوده که عموم شهروندان می توانند از تا فردا ، ساعت 20 به محل پل شهرستان مراجعه کنند.

برگزارینمایشگاهبامحوریتتولیدونمایشصنایعدستی
سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان در هفته فرهنگی اصفهان، نمایشگاه و کارگاه دیگری را با محوریت تولید و نمایش صنایع 

دستی اصفهان در محور تاریخی چهارباغ برگزار می کند.
در این نمایشگاه، آثار نفیسی از صنایع دستی اصفهان نظیر سنگ آب های قدیمی و تولیدات نفیس هنرمندان مورد بازدید 

شهروندان قرار گرفته و نزدیک به 20 نفر از هنرمندان عرصه صنایع دستی به خلق آثار نفیسی خواهند پرداخت.
هنرهای سیم کوبی، قلمکاری، رودوزی های سنتی، نگارگری، میناکاری، فیروزه کوبی، قلمزنی، مشبک فلز، طراحی، حجم و 

مجسمه، منبت، طراحی سنتی، خاتم کاری و حجاری مجموعه صنایع دستی عرضه شده در این نمایشگاه است.
این نمایشگاه که با همکاری و معرفی هنرمندان از سوی اتحادیه صنایع دســتی استان اصفهان برگزار می شود، صبح ها از 

ساعت 9:30 تا 12:30 و عصرها از ساعت 16:30 تا 19:30 به صورت رایگان پذیرای عموم عالقه مندان خواهد بود.

برگزاریکارگاه»مجسمههای
چوبی«درگذرفرهنگیچهارباغ

همزمان با هفته فرهنگی اصفهان، کارگاه »مجسمه 
های چوبی« از 4 تا 10 اردیبهشت در گذر فرهنگی 

چهارباغ برگزار می شود. 
کارگاه ساخت مجسمه های چوبی در محور تاریخی 
چهارباغ برگزار شــده و هنرمندان هنرهای تجسمی 
کشــور به خلق مجســمه هایی زیبا از جنس چوب 
خواهند پرداخت.در این ویژه برنامه شهری که از 4 تا 
10 اردیبهشت ماه برگزار می شود که در این کارگاه 
قطعات بزرگی از چوب با ارتفــاع 3 متر در اختیار 6 
نفر از هنرمندان عرصه مجســمه سازی قرار گرفته و 
هنرمندان زبردست، طی 7 روز به خلق آثاری نفیس 
از آنها با اقتباس از هنر و جلوه های بدیع شهر اصفهان 
می پردازند.این کارگاه همه روزه از ســاعت 9 تا 19 
برگزار شده و شــهروندان اصفهانی و گردشگران می 

توانند به شکل رایگان از آن بازدید کنند.
همچنین همزمان با هفته فرهنگی اصفهان نمادهای 
بزرگــی از  هنرهای مینــاکاری، قلمــکاری و ترمه 
به منظور فضاســازی از ســوم تا نهم اردیبهشت در 
نقاط مختلف شــهر نصب شــده اند.نمادهای بزرگ 
 پارچه قلمــکار و ترمه بــر فراز پل های مســتقر در
 بزرگراه های شهید آقابابایی، شهید خرازی، بزرگراه 
فرودگاه و... نصب و هنگام عبور از رینگ های ترافیکی 
در معرض دید شــهروندان اصفهانی قرار می گیرد.
همچنین نمادهای بزرگی از جنــس مینا در محور 
تاریخی چهارباغ و خیابان هــای منتهی به آن نصب 
شــده که مورد توجه شــهروندان و گردشگران قرار 

خواهد گرفت.

اجرایارکسترسازهایبادی
دربرنامه»نوستالژیرازبند«

برنامه »نوستالژی رازبند« با محوریت سازهای بادی، 
پنجم و ششم اردیبهشت)امروز و فردا( در هنرسرای 

خورشید برگزار می شود.
هنرسرای خورشــید وابسته به ســازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، پنجم و ششم 
اردیبهشــت میزبان اجرای صحنه ای گروه موسیقی 

رازبند است.
این برنامه با عنوان »نوستالژی رازبند« به سرپرستی 
داوود رازانی، خوانندگی علی باالیی و پژمان مقدم و 
تنظیم آهنگ داوود رازانــی و مهدی نصوحی برگزار 

می شود.
برنامه »نوستالژی رازبند« با محوریت سازهای بادی 
میزبان نوازندگان کســری جدیدزاده)ساکســفون 
آلتو(، احمد محمدیان)ساکســفون تنــور(، مهدی 
نصوحی)ترومبــون(، داوود رازانــی و حســین 

کیانی)ترومپت(، امید مختاری)پرکاشن( است.
از دیگــر نوازندگان این گــروه می تــوان به حمید 
رضایت)فلوت(، مجید صالحه و مهدی نصوحی)پیانو 
و کیبــورد(، فاضــل نعمــت الهــی)درام(، مهران 
ربیعی)باس( و رضا زیدآبادی)گیتــار و هارمونیکا( 

اشاره کرد.
ایــن برنامه روز چهارشــنبه و پنجشــنبه ســاعت 
20 در محــل هنرســرای خورشــید واقــع در پل 
 چمــران، جنــب شــهرداری منطقــه 7 برگــزار 
 می شود که عالقه مندان برای تهیه بلیت می توانند

 به ســایت www.sharghconsert.ir مراجعه 
کنند.

برگزاریبرنامهداستانخوانی
برنامــه داســتان خوانــی »روایــت اصفهــان« 
 از 4 تــا 8 اردیبهشــت در چهــار نقطــه شــهر 

 می شود. 
ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
اصفهان از سوم تا نهم اردیبهشت ماه ویژه برنامه های 
هفته فرهنگی اصفهان را با شعار »شهری که دوستش 
دارم« در نقاط مختلف شــهر ویژه عموم شهروندان 

برگزار می کند.
در همین راســتا ویژه برنامه داستان خوانی »روایت 
اصفهان« از 4 تا 8 اردیبهشــت در چهــار مکان باغ 
 طوبی تخت فوالد، موزه عصارخانه شــاهی، ســالن

 همایش هــای دانشــگاه علمی کاربردی ســیتی 
 ســنتر و روبــه روی کاخ عالــی قاپــو برگــزار 

می شود.
اولیــن روز از ایــن برنامــه روز ســه شــنبه، 
محمــد  حضــور  بــا  اردیبهشــت  چهــارم 
 کلباســی در بــاغ طوبــی تخــت فــوالد برگــزار

 شد.
همچنین موزه عصارخانه شاهی با محوریت داستان 
خوانی »شمایل تارک کاخ ها«  باحضور حسین سناپور 
و علی خدایی همراه با جشن امضای کتاب »خاکستر« 
 در روز دوم )امروز( ســاعت 18 میزبان شــهروندان

 خواهد بود.
روز شنبه هشــتم اردیبهشــت ماه نیز این برنامه در 
سالن همایش های دانشــگاه علمی کاربردی سیتی 
 ســنتر با حضور الدن نیکنام و امید رحیمی جامه و 
روبه روی کاخ عالی قاپو با حضور بهزاد دانشگر ساعت 

18 برگزار می شود.

در حال حاضر 
تمام گیاهان و 

درختان در سطح 
شهر به صورت 

قطره ای آبیاری 
می شوند به جز 

درختان  کهنسال 
که به آبیاری به 
صورت غرقابی 

احتیاج دارند

به همت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان  صورت می گیرد؛

روایتنصفجهاندرهفتهفرهنگیاصفهان
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 افقی
1- محل خريد و فروش اوراق بهادار - رتبه سوم 
جهان به لحاظ رشد اقتصادي، رشد اقتصادي 
اين كشــور 11/1 درصد اســت - از غول هاي 

آلومينيومي جهان در آمريكا
2- قصد و همت - از نام هاي زنانه - نوعي پارچه 

براق
3- نشستگاه اسب - آرزوها - حيله گر

4- دســت تازي - بزرگان - به حساب رسنده 
- دشمني

5- در تصوف به معناي عشــق اســت - ميوه 
كال - سنگ كيسه صفرا

6- موسوم - سنگ مرمر - خواندن قرآن
7- سخن چيني - مادر عرب - خردمندان

8- از روش هاي فعاالن بازار سرمايه براي تحليل 
و ارزش گذاري سهام

9- ثروتمند - امر به رفتن - پنج آذري
10- گرفتار بودن - تعليم دهنده - مال التجار
11- محل اقامت - كودن - دعاي شب جمعه

12- تكنيك - مهتابــي - مخلوقات - مرواريد 

درشت
13-  انتقام جويــي - ترس - مخفف نام شــهر 

هرات
14- واحد پول چين - قصه گو - از مواد افيوني

15- سرگردان - از روســيه - پهناورترين قاره 
جهان

عمودی
1- هنرپيشه - استراتژيست ارزي در نيويورك
2- سياهرگ - حرف تنفر - سهل - جانشين او

3- بخشي از پا - اكثريت - فرار از جنگ

4- آب بنــد - درخت آبنوس - ســوزان - ناز و 
كرشمه

5- بخش ســخت افزاري رايانه - نگاه خيره - از 
شهرهاي ناميبيا

6-  استاد در كار - آب بسته - شكار
7- پهلوانان - نقطه سياه روي پوست - ترش و 

شيرين - واحد سطح
8- رود مصر - مذكور - وسني

9- دانه خوشبو - تله - روشنايي - خط كج
10- فرمانده سپاه - پادگاني در تهران  - خانه

11- نوار ضبط صوت - غذاي ساده - از لبنيات
12- زبان - نوعي صمغ خوشبو - نوعي بستني 

- خداي باستان
13- جوهر بدن - از ورزش هاي دســته جمعي 

- امر به سكوت
14- پوستين - پايين آمدن خورشيد - آبكي - 

از آهنگ هاي موسيقي قديمي ايراني
15- افزايش ارزش پول در اين كشور 12درصد 
است - كشوري كه بيش از 80 درصد صادرات 

كانادا را مي پذيرد
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یادداشت

 لذت استشــمام هوای بهاری ارديبهشت 
 زمانی كه با بــاران نيز همراه می شــود را

 نمی توان با هيچ چيز ديگری مقايسه كرد؛ 
گاهی در هميــن روزهای زيبــای بهاری 
كه با بارش  باران دل پذير هم شــده است 
معضالتی ايجاد می شــود كه آن خوشی  
و لذتی كــه در اين زمان بــرای مان ايجاد 
می شــود را از بين می بــرد، معضالتی كه 
هميشه پاپرجا هستند و قصد سرو سامان 
گرفتــن ندارند. معضالتی كه از ســالی به 
ســال ديگر منتقل می شــوند و هميشه 
آش همان آش و كاسه همان كاسه، مانند 
تاكســی هايی كه در روزهای بارانی خيال 
 تاكسی بودن ندارند و فراوانی مسافر سبب 
می شــود كــه راننده هــا  بــرای كرايه 
بيشتر،حريص تر شوند. از كنارت می گذرند 
ونگاه می كنند تا كلمه رمز از دهانت بيرون 
بپرد و آنی بزنند روی پدال ترمز...! تاكســی 
ها هم خالی می روند اما مســــافر عادی 
ســوار نمی كنند. تصميم می گيرم كه بی 
خيال تاكسی شده و با اتوبوس راهی خانه 
شوم ولی انگار خبری از اتوبوس هم نيست،  
باران زيبای بهاری همه لباس هايم را خيس  
كرده اســت. ربع ساعتی از اشتراك من و 
آدم های شبيه به من، در خيابان می گذرد 
كه سرو كله اتوبوسی پيدا می شود كه جای 
ســوزن انداختن نيز در آن پيدا نمی شود  
و مــن و آدم های كناری ام مــی مانيم كه 
چگونه سوار اين اتوبوس پر از مسافر شويم. 
آب تمام خيابان ها را فرا گرفته و عبور هر 
ماشين سبب می شــود تا آب های سرازير 
شده در خيابان به لباس هايمان كه پيش 
تر از باران بهاری خيس شده بود، بپاشد و ما 
بمانيم با مشكالتی كه مديريت بحرانی برای 
آن وجود ندارد و گويی قرارنيست پايانی بر 
آن متصور شد. نمی دانم چرا هنوز نتوانسته 
ايم راهــكاری برای ايــن معضالتی كه هر 
ساله دســت به گريبان آنها هستيم بيابيم 
چرا در روزهای آفتابی فكری برای حل اين 
مشكالت نمی شود تا لذت روزهای بارانی به 

كاممان تلخ نشود. 

لذت بارانی که به کاممان تلخ 
می شود

سمیه مصور

عکس روز

عکس روز نشنال 
جئوگرافیک 

از یک چایخانه 
قدیمی چینی

 برخی از دانستنی های تاریخی ایران

اولين مردمانی كه شيشه را كشف كردند و از آن برای منازل استفاده 
كردند ايراينان بودند.

اولين مردمانی كه زغال سنگ را كشف كردند، ايرانيان بودند.
  اولين مردمانی كه مقياس سنجش اجسام را كشف كردند، ايرانيان 

بودند.
اولين مردمانی كه به كرويت زمين پی بردند ايرانيان بودند.

اولين مردمانی كه پا به قاره آمريكا گذاشتند ايراينان و ارتش داريوش 
بوده است وكريستف كلب و واسكودوگاما بر اثر خواندن كتاب های ايرانی 

كه در كتابخانه واتيكان بوده به فكر قاره پيمايی افتاده اند.
كلمه شاهراه از راهی كه كورش بين سارد پايتخت كارون و پاسارگاد 

احداث كرد گرفته شده است.
  ابوريحان بيرونی به چرخش زمين پی برده بود واين گاليله نبوده كه 

نخستين بار به چرخش زمين اشاره كرده است .
كورش بزرگ در شوروی سابق شــهری ساخت به نام كورپوليس كه 

خجند امروزی نام دارد.
كورش بزرگ پس از فتح بابل به معبد مردوك رفت و برای ادای احترام 
به بابلی ها به خدای آنان ستايش كرد و در همان معبد كه بيش از هزار متر 

بلندی داشت برای اثبات حسن نيت خود به آنان تاج گذاری كرد.

بریده ها

 اين جارو نپتونا خيلی موجودات جالبی هســتن، پنج تا آشــغال بر 
می دارن، سه تا می ذارن ســرجاش، يه كم هم خشن تر برخورد كنی، به 
جای اون پنج تا هفت تا می دن دستت، در حين اين كه اسكلش شده بودم 

خيلی درس زندگی گرفتم!
هوا يه جوريه كه انگار به جای اكســيژن تو هوا استامينوفن كدئين 

پخشه!
 عموم داشــت می گفت آدم اگه صبحانه كامل بخوره ديگه تا شــب 
 گرسنه اش نمی شــه، همين كه داشــت اين حرف رو می زد تو ذهنش

 گشنه اش شد گفت: حاال سر ظهر دو لقمه هم می خوره ولی كم!
 االن احسان عليخانی بغضش رو درآورده خاكش رو می گيره برای ماه 

رمضون تر و تميزه باشه!
شما به صورت رندوم ازهر كی بپرسی اسم اين ادكلن كه زدی چيه، 

می گه نمی دونم، خونه بود همين جوری زدم!
 حوصله تــون رو چه جوری تقســيم مــی كنيد كه فقط واســه ما

 ندارينش؟
 من اگر ماهی اين بركه كاشی بودم تا می اومدم دچار اندوه بزرگ بشم 
 كه ماه نيســت، همه چيــز يادم می رفــت، چون ماهيــا حافظه ندارن

 كه!
گنجشك ها اول صبحی سر اين كه چه كسی بره برای صبحونه نون 
داغ بگيره دعوا می كنن وگرنه اين همه جيك جيك هيچ دليل منطقی 

ديگه ای نداره!

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

آنها را نمی شــناخت، همیشــه 
منتظرش بودم.

 »چشم هایش«
بزرگ علوی

 »همیشه منتظرش
 بودم«

 در خیابان هایی که هرگز آمد 
و شد نداشــت، در ساعاتی که 
می دانستم مشغول کار است، 
در خانه هایی که اصالصاحبان 

 شلوغی وســايل نقليه عمومی شايد در برخی از شــهرهای دنيا فقط مربوط به 
روزهای نزديك ســال نو باشــد و در بقيه روزها تقريبا وضعيت عادی است؛ اما 
شهرهايی هم وجود دارند كه شــما دريك روز بســيار عادی مجبوريد از تمام 
استعداد ورزشی و قدرت جسمانی خود برای سوار شدن به وسايل نقليه استفاده 
كنيد.اين تمرين های ورزشی شامل دويدن ،هل دادن،زير دست و پا له نشدن و 

باالرفتن از در و پنجره قطارهاست.
داكا، پايتخت كشور بنگالدش كه به خاطر تردد ريكشاها به عنوان پايتخت جهانی 

ريكشاها نام گرفته، وضعيت عجيبی برای رفت و آمدهای روزانه دارد.

گوآدالوپ پاالسيوس، نام يك زن سالخورده مكزيكی است كه در سن 96 سالگی 
نيز به دنبال تحصيل است. موهای سفيد شده و پوست چروكيده شده اين زن نيز 
نتوانســته او را از تحصيل بازدارد. او كه يكی از دانش آموزان پر شور كالس به نظر 
می رسد اميدوار است در جشن صد سالگی اش تحصيل در مقطع دبيرستان را به 
پايان برساند.اين زن سالخورده می گويد خوشحال است كه اكنون می تواند برای 
فرزندانش نامه بنويسد. او می گويد آرزويش اين است روزی معلم كودكستان شود.

 مرد عنكبوتی كه می خواســت به مبارزه با جرايم برود اكنون از مراسم عروسی 
سر در آورده است. انتشار ويدئويی از »ويشنا واترمپ« در شبكه های اجتماعی 
در حالی كه از يك درخت آويزان شده و در حال تهيه عكس از يك عروس و داماد 
 است او را به شــهرت زيادی رسانده است. اين جوان 23 ســاله هندوستانی در

 گفت و گو با يكی از رسانه های داخلی هند گفت اين ويدئو حدود يك هفته پيش 
تهيه شده و خوشحال اســت ظرف اين مدت كوتاه مورد توجه كاربران اينترنت 

قرار گرفته است.

عجیب ترین قطار و مسافران دنیا!عکاس عنکبوتی عروسی ها 

تحصیل زن 96 ساله سوژه رسانه ها شد

وقتی شیطان راست پنج گاه می نوازد
ابتدا يك كابيت ساز آوردند و انباری منزل آقای اصولی را قفسه بندی كردند. سپس 

آقای اصولی با كمك شيطان وام بانكی قابل توجهی دست و پا كرد و يك كارخانه 
عظيم پوشال سازی راه انداخت. طولی نكشــيد كه عقل بسياری از آدم ها را 

دزديدند و به جای آن پوشال چپاندند. شيوه كارشان اين بودكه  آقای اصولی 
مردم را به حرف می گرفت و سرشان را گرم می كرد و شيطان هم به سرعت 
از راه بينی وارد مغز می شــد و عقل را بر می داشــت و به جايش پوشال 
می چپاند. عقل ها را در پايان هــر روز به انبار آقای اصولی می بردند و در 
قفســه ها می چيدند ودرش را قفل می كردند. كليد را هم آقای اصولی 
با يك نخ پرك انداخته بود گردن شــيطان. كم كم آقای اصولی محبوب 

شد. بهترين تيم فوتبال دنيا را تاسيس كرد و ماهرترين رونالدو های دنيا 
را به خدمت تيم درآورد. اسمش را در تمام كتاب های درسی نوشتند. 

اندك اندك وارد كار سياست شد و در سراسر پهنه گيتی، هواداران 
بی شماری پيدا كرد، ناراضيان سنتی با زن و فرزندشان، آموزگاران 

با انبوه شاگردانشــان، چوپانان با گوسفندانشان و پيرزن های 
روستايی با گاوهای شيرده شان. كارخانه پوشال سازی آقای 
اصولی و شريك تبديل به بزرگ ترين واحد صنعتی دنيا شد. 
در ابتدا تمام هفت روز هفته را آقای اصولی روزی دو شيفت و 
شيطان روزی سه شيفت كار می كردند؛ اما به تدريج كه كارها 

روی روال افتاد و مشــغله شان كم شــد، روزهای پنجشنبه و 
جمعه را تعطيل كردندو حجم كار را هم به روزی يك شيفت برای 

آقای اصولی و دو شيفت برای شيطان تقليل دادند.

استاد در سال 
1320 با يك ســبيل تنومند بر پشت لب 

در تهران متولد شــد. بعضی ها صدايش می كردند:»پير ما«،  
بعضی ها صدايش می كردند: »عمو سبيلو«، مادرش صدايش می كرد: 

»منوچهر:، خودش به  خودش می گفت: »م – پسر خاله و الف- اين كاره«. اگر زن 
می گرفت زنش صدايش می كرد: »هوی«. اين را می دانست كه هيچ وقت زن نگرفت. 
البته عده ای معتقدند آن قدر سرگرم نوشتن بود كه وقت ازدواج پيدا نكرد. حسنی نگو 
بال بگو/ تنبل تنبال بگو را حتما شــنيده ايد. خوب شاعرش منوچهر احترامی است. 

استاد جنس اش جور بود. از كودك دو ســاله تا پيرمرد صدساله مشتری اش 
بودند  همه نوع اثر ادبی هم در طبله عطاری اش پيدا می شــد. شعر، 

 داستان، نثر. خالصه استاد بيخودی به خودش نمی گفت:
 اين كاره! ) كبريت بی خطر(
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