
سه شهر جدید به اصفهان رینگ می شود
ساخت ۴۰۰ واحد مسکونی برای چهارمین شهر جدید

دوره ای از تاریخ بینی بزرگ زیبایی بود
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 مصرف خودس��رانه ترمادول از سوی گروه های 
س��نی مختلف خطرناک و گاه ع��وارض جبران 
ناپذیری دارد. همزمان با آغاز فصل امتحانات در 
مدارس و مراکز دانش��گاهی برخی افراد مطالعه 

خود را به شب امتحان ماکول می کنند و ....

مصرف خودسرانه ترمادول 
خطرناک است

 هله هوله برای یک چهارم مردم
3 ضرر ندارد

 فهرست کاالهای آسیب رسان
3 به سالمت تهیه شد 2

 موالوردی :مجازات اسیدپاشی 
تشدید شود

یخ کردن 
بینی احتمال 
سرماخوردگی را 
بیشتر می کند

 اجرای طرح هادی روستایی
 در 788 روستا

آبی برای احیای گاوخونی 
نداریم

راه اندازی قرارداد آتی سکه 
طال تحویل شهریور ۹۴

چهار ساعته تاریخ ایران را 
دراصفهان ببینید

۴۴ پروژه عمرانی و خدماتی 
افتتاح شد
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حل مشکل کوهنوردی 
استان پاگیره می خواهد

جمعی از منتق��دان عملکرد هی��ات کوهنوردی 
اس��تان اصفهان خواس��تار انصراف رییس سابق و 
سرپرس��ت فعلی هیات از کاندیداتوری ریاس��ت 
هیات هستند. اما به گفته این افراد اداره ورزش و 
جوانان اهمیتی برای اعتراض آن ها قائل نیست و 
گویا بعد از چندین مورد مراجعه و پیگیری گروهی 

و امضای طوماری مکتوب از تخلفات غالفگر...

6

ساطور چشم و هم  چشمی
 بر دماغ ها

در ناژوان آتش به پا  نکنید 

 شناسایی 300 جاذبه طبیعی
 طب سنتی در کشور 

مشاور عالی انجمن گیاهان دارویی کشور گفت: بیش از 300 جاذبه 
طبیعی طب سنتی در کشور شناسایی شده است.

محمد پناهی در دیدار با فرماندار کاشان اظهار کرد: ایران از نظر تنوع 
گیاهان دارایی جزو برترین های دنیا و معادل قاره اروپاست.

وی میزان گردش مالی در حوزه گیاهان دارویی جهان را 50 میلیارد 
دالر بیان کرد و افزود: این در حالی است که سهم ایران از این..

این روزها بس��یار زیاد با اف��رادی برخورد م��ی کنیم که 
چس��ب جراحی زیبایی بر روی بینی خود دارند و در این 
میان دیگر زن یا مرد بودن نیز گوی��ی تفاوت ندارد؛ جای 
این س��وال وجود دارد که جراحی ه��ای زیبایی ضروری 
 هستند یا وسیله ای برای چش��م و هم چشمی محسوب 

می شوند. در هزاره جدید دنیا روز به روز در حال پیشرفت 
در زمینه ه��ای مختلف علمی یا پزش��کی اس��ت و عمل 
جراحی زیبایی نیز یکی از مصادیق پیشرفت های نوظهور 
علمی اس��ت که در رفع مش��کالت جس��می مادرزادی و 
ناهنجاری های ناشی از حوادث تاثیر فراوانی دارد اما این...
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روزنامه فرهنگی 
اجتماعی  W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

فراخوان ثبت نام متقاضیان

از تمامی س��رمایه گذاران بخش خصوصی ، مالکین منازل مسکونی ، واحد های 
تجاری و مشترکین عمومی برق دعوت می شود تا در صورت تمایل به بهره گیری 
 از تس��هیالت بالعوض پیش بینی ش��ده در بند ز تبصره 9 قانون بودجه سال 93 
) چهل و هفت میلیون و پانصد هزار ریال(  به ازای نصب و راه اندازی هر کیلو وات 
سامانه برق خورشیدی ، با مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.eepdc.ir و 
یا مراجعه حضوری به خانه فرهنگ مدیریت مصرف برق واقع در چهارراه شکر شکن 
، ابتدای خیابان نشاط ، نسبت به دریافت و تکمیل فرم ثبت نام و ارائه سایر مدارک 

مورد نیاز اقدام نمایند.الزم به توضیح است که : 
- مبلغ ده میلیون ریال به ازای هر کیلو وات بابت بخشی از هزینه های اجرای کار، 

هنگام ثبت نام اولیه از متقاضی اخذ خواهد شد.
- مابقی سهم متقاضی از هزینه های تامین کاال ، نصب و راه اندازی و خدمات پس 

از فروش 10 ساله سامانه فتوولتائیک، هنگام عقد تفاهم نامه دریافت خواهد شد.
 - آخرین مهلت ثبت نام و تکمیل م��دارک پایان وقت اداری م��ورخ 93/10/30

 می باشد.
- زمان ثبت نام و تکمیل مدارک توسط متقاضی در اولویت واگذاری و تخصیص 

منابع حائز اهمیت است .
 - فرآیند ثبت نام با اتم��ام مهلت زمانی و یا در صورت ثبت ن��ام 1/5 برابر ظرفیت

 پیش بینی شده متوقف می گردد.
- متقاضی می تواند در هر مرحله ، پیش از مبادله تفاهم نامه نسبت به انصراف از 

نصب اقدام نماید.

روابط عمومی شركت توزیع برق شهرستان اصفهان

شركت توزيع برق شهرستان اصفهان نصب سامانه فتوولتائیک

دارای مجوز توزیع اینترنت )ISDP( به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 



يادداشت

انتقاد نسبت به موضع گیری ها
در قبال اظهارات ريیس جمهوری

حجت االس��ام س��یدرضا اکرمی با اش��اره به اظهارات اخیر 
 ریی��س جمه��ور پیرامون ل��زوم برگ��زاری همه پرس��ی در

 حوزه های سیاس��ی اقتص��ادی و اجتماعی اظهار داش��ت: 
آنهایی ک��ه صحبت رییس جمه��ور را نقد م��ی کنند یک بار 
کتاب قانون اساس��ی را باز کنند اصل 59 را از قانون اساسی 
اس��تخراج کرده و به روی کاغ��ذ بیاورند.وی ادام��ه داد: در 
قانون اساس��ی اص��ل 59 می گوی��د ممکن اس��ت در موارد 
سیاسی فرهنگی اجتماعی اقتصادی همه پرسی برگزار شود 
که آن هم منوط به امضا 2 س��وم از امضا نمایندگان اس��ت و 
وقتی رییس جمهوری این موضوع را مط��رح می کند به این 
معنا نیس��ت که همین فردا بخواهد همه پرس��ی برگزار کند 
 بلکه برگ��زاری چنین امری نیازمند س��ازوکار خاص خودش

 است.
عض��و جامع��ه روحانی��ت مب��ارز گف��ت: هیچک��س ح��ق 
ن��دارد از روی ح��دس و گم��ان صحب��ت کن��د، ضم��ن 
 اینکه آق��ای رییس جمه��ور هم قان��ون اساس��ی را خوانده 
اس��ت.وی افزود: این گونه نقد کردن ها در مردم حساسیت 
 ایجاد می کند در حالی که قانون اساس��ی جمهوری اسامی 
می گوید نمی توان تنها به وکا ق��وه قضاییه قوه مقننه اکتفا 
کرد.اکرمی گفت: مردم می توانند در ش��رایط خاص و مهمی 
همچون گذش��ته به صحنه آم��ده و گامی بردارن��د بنابراین 
 این یک نوع س��نجش افکار اس��ت و در دنیا ام��ری طبیعی

 است.

اتخاذ سیاست های مقطعی
به نفع دانشگاه  های کشور نیست

محمود نیلی احمد آبادی در نشست و گردهمایی رؤسای 12 
دانشگاه بزرگ کش��ور به میزبانی دانش��گاه صنعتی اصفهان 
اظهار کرد: روسای دانشگاه های بزرگ کش��ور برای مدیریت 
 مجموعه خ��ود ب��ا کمب��ود اعتب��ارات و منابع عال��ی مواجه 

هستند.
نیلی احمد آبادی با بیان اینکه چانه زنی برای بودجه دانشگاه ها 
دیگر جوابگو نیست، تاکید کرد: اتخاذ تصمیم ها و سیاست های 
مقطعی به هیچ عن��وان به نفع دانش��گاه  های کش��ور و نظام 
آموزش عالی کشور نیست.وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر 
دانش��گاه های بزرگ کش��ور تنها از یک س��وم بودج��ه ای که 
می توانند دارا باش��ند را دارند، افزود: محدود شدن اختیارات 
دانشگاه ها یکی از مهم ترین چالش های ما است و اگر اختیارات 
 دانشگاه ها افزایش پیدا کند، بودجه این دانشگاه  ها نیز افزایش

 می یابد.سرپرس��ت دانش��گاه ته��ران ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
پذی��رش دانش��جوی ش��هریه ای و پردی��س خود گ��ردان 
توس��ط دانش��گاه های بزرگ س��بب کاهش کیفی��ت در این 
دانش��گاه  ها ش��ده اس��ت، گفت: 2 هزار و 100 عض��و هیات 
 علمی و 5 ه��زار کارمند در این دانش��گاه مش��غول به فعالیت

 هستند.

به نق��ل از پایگاه اط��اع رس��انی دولت ش��هیندخت 
موالوردی در حاشیه جلس��ه هفته گذشته هیأت دولت 
در جمع خبرنگاران در رابطه با الیحه تش��دید مجازات 
اس��ید پاش��ی گفت: همزمان با اتفاقات رخ داده که به 
صورت سلس��له وار تکرار شد، گزارش��ات و بررسی های 
الزم را انج��ام داده ایم و گ��زارش مس��تندی به رییس 
 جمه��ور و معاون��ت حقوقی ریاس��ت جمه��وری ارایه 
کردیم.وی با اش��اره به اینکه معاونت حقوقی ریاس��ت 
جمهوری با همکاری قوه قضاییه در حال انجام کارهای 
کارشناسی در این ارتباط است گفت: امید است مجازات 

مربوط و اسیدپاشی تشدید شود.
موالوردی اضافه ک��رد: ماقات هایی با قربانیان اس��ید 

پاشی در تهران یعنی »سهیا جورکش« در بیمارستان 
داش��ته ام و وضعیت وی را پیگیری می کنم، البته وقتی 
در ش��بکه های اجتماعی به نقل از پدرش شکایت هایی 
منعکس شد با وی تماس گرفتیم که آن ها را تکذیب کرد 
و گفت وزیر بهداش��ت پیگیر جریان درمان دخترشان 

هستند.
وی با اش��اره به این ک��ه معصومه ابت��کار در اصفهان با 
س��ایر قربانی��ان اسیدپاش��ی ماقات های��ی داش��ته 
خاطر نش��ان کرد: پیش��نهاد تش��کیل انجمن حمایت 
از قربانیان و تش��کیل صن��دوق نیز در حال بررس��ی و 
 ق��رار اس��ت س��ازوکارهای الزم ب��رای آن اندیش��یده 

شود.

معاون ریی��س جمهور در امور زنان و خان��واده در مورد 
اقدامات دولت و معاونت حقوق��ی در موضوع توازن کار 
و زندگی برای زنان گفت: اعت��دال و توازن و تعادل بین 
کار و زندگ��ی از ماموریتهای ما بوده اس��ت و معتقدیم 
همان ط��ور که دولت به دنبال توس��عه متوازن اس��ت، 
در حوزه زنان به ان��واع تعادل نیاز داریم ت��ا توازنی بین 
نقش های چندگان��ه زنان در حوزه همس��ری،  مادری،  
کارمن��دی و فعالی��ت ه��ای اجتماعی به وج��ود آید و 
 دولت در این زمینه ت��اش ه��ای الزم را انجام خواهد

 داد.
وی در ادام��ه در رابطه با گزارش خش��ونت های خانگی 
در 2۸ اس��تان کش��ور گفت: یافته های ای��ن پژوهش 
از بین نرفت��ه و به این معنا نیس��ت که هیچ نس��خه ای 
از این گزارش ه��ا نداریم و ب��ه عنوان یک پ��روژه ملی 
 پیگی��ر آن هس��تیم ت��ا از نتای��ج  آن به��ره الزم را 

ببریم.
موالوردی همچنین در رابطه با بیمه زنان خانوار توضیح 
داد: در چهار قالب این الیحه را پیش بینی کرده ایم تا در 
نهایت به نتیجه مطلوب دست یابیم و خود را محدود به 
الیحه نکنیم و همچنین به وزارت دادگستری پیشنهاد 
داده ایم موضوع پرداخ��ت حق بیمه زن��ان خانه دار به 
صورت ش��روط ضمن عقد در دفترچه ه��ای عقد آورده 
ش��ود و حتی اگر این اتفاق نیفتاد در قب��ال بذل مهریه 
و یا تقلیل مهریه این اتفاق بعد از ازدواج محقق ش��ود و 
در صورت تمایل خانم ها به جای درخواست شروط غیر 

مالی ضمن عقد، »بیمه« را درخواست کنند.
وی خاطر نش��ان کرد: س��وء تفاهمی در رابط��ه با طرح 
بیمه زن��ان خان��ه  دار و اج��رای آن به عنوان ش��روط 
ضمن عق��د ایجاد ش��ده اس��ت که بای��د بگوی��م این 
موض��وع به عن��وان جایگزی��ن مهریه نیس��ت و چنین 
اس��ت که زنان به جای درخواس��ت حق��وق غیر مادی 
 ضمن عق��د، بتوانند بیمه زن��ان خانوار را درخواس��ت

 کنند.

س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان س��وء استفاده از 
آزادی بیان و تن��دروی فکری و ترور ش��خصیت های مورد 
احترام ادیان، ملت ها و توهین به ادی��ان الهی و ارزش ها و 
نمادهای مورد احترام این ادیان را محکوم و غیرقابل قبول 

دانست.
سخنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان حمله تروریستی 
آخرهفته گذش��ته در پاریس را محکوم کرد و هرگونه اقدام 
تروریستی علیه انسان های بی گناه را با تعالیم اسام بیگانه 

دانست. 

افخ��م س��وء اس��تفاده از آزادی بی��ان و تن��دروی 
فک��ری و ت��رور ش��خصیت ه��ای م��ورد احت��رام ادی��ان 
و ملت ها ، توهی��ن به ادیان اله��ی و ارزش ه��ا و نمادهای 
 م��ورد احت��رام ای��ن ادی��ان را محک��وم و غیرقاب��ل قبول

 دانست.
افخم در واکنش به حوادث پاریس  گفت : این قبیل رفتارها 
 ادامه موج افراطی گری و خش��ونت طلبی فیزیکی و فکری 
بی س��ابقه ای اس��ت که در دهه گذش��ته در جهان توسعه 
یافت��ه و متاس��فانه به دلی��ل سیاس��ت های نادرس��ت و 

برخورده��ای دوگان��ه در مواجه��ه ب��ا خش��ونت ورزی 
 و افراط گری س��بب ترویج ای��ن قبیل اقدام��ات و رفتارها 

شده است.
وی ضمن تاکید دوب��اره بر ایده ریاس��ت محترم جمهوری 
اس��امی ایران درباره جهان ع��اری از خش��ونت و افراط ، 
ابرازامیدواری کرد که رهبران کشورهای جهان با هم فکری 
و اتخاذ یک سیاس��ت یکپارچه و پرهیز از اس��تانداردهای 
 دوگان��ه، به درم��ان ریش��ه ای عوام��ل خش��ونت ورزی و

 افراطی گری بپردازند.

ارايه گزارش های مستند به ريیس جمهور

تشکیل صندوق حمايت از قربانیان 

واکنش ايران به کشتار در پاريس

ايران مقابل خواسته های  موالوردی :مجازات اسیدپاشی تشدید شود
ناحق کوتاه نمی آيد 

محمد فتحعلی سفیر جمهوری اسامی ایران دراین 
دیدار ضمن تبریک فرا رس��یدن س��ال ن��و میادی 
به جامعه مس��یحیان لبنان ابراز امی��دواری کرد که 
سال جدید، سال خیر وبرکت وآرامش وامنیت برای 
همه مردم لبنان باشد.میش��ل عون از توجه س��فیر 
جمهوری اسامی ایران به همه جریان های سیاسی 
درلبنان ومناسبات دینی و مذهبی و ملی آنان تشکر 
نمود وبا توجه به مذاکرات هسته ای و شرایط منطقه 
 اظهار داشت: »جمهوری اسامی ایران ثابت کرده که 
می تواند درمقابل خواسته های ناحق برخی مقاومت 
کند و بدون ش��ک از ای��ن مرحله هم با س��ربلندی 
عبورخواهد کرد.«وی همچنی��ن اعام کرد: داعش 
و جریان��ات تکفی��ری نه تنه��ا خطری ب��رای لبنان 
بلکه برای همه جهان هس��تند چون غیر از خودشان 
هیچکس دیگ��ری را قبول ندارند وی اف��زود: افراط 
گرایی دینی بزرگترین خطری اس��ت که از دو دهه 
قبل منطقه را تهدید می کرد و اکنون به پایان تاریخ 
خود نزدیک شده است .فتحعلی نیز بر ضرورت حفظ 
وحدت و انس��جام ملت های منطقه خصوصا جریان 
های مختلف سیاس��ی در مواج��ه با اف��راط گرایی 

درشرایط حساس کنونی تاکید نمود.

فراخوان » انقالب اسالمي«
از سوي ريیس جمهور مصر

 پایگاه اینترنتي ش��بکه تلویزیوني س��ي ان ان از 
اظهارات جدی��د عبدالفت��اح االسیس��ي،  رییس 
جمهور مصر مبني بر دعوت رهبران جهان اس��ام 
به »انقابي اس��امي« خبر داد و نوش��ت: رییس 
جمهوري مصر در مراس��مي که به مناسبت میاد 
پیامبر اسام برگزار ش��ده بود ضمن اشاره به عدم 
اتاف وقت براي مبازه با گروه هاي افراطي، گفت: 
بارها گفته ام و باز هم مي گویم که جهان اس��ام به 
»انقابي اسامي« نیازمند است. اي رهبران جهان 
اسام! شما باید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشید. 
همگان گوش به فرمان شما هستند تا پا به میدان 
گذارند چرا که جهان  اس��ام از هم گسیخته شده 
و در حال زوال است. ما با دستان خود این با را بر 
سر جهان اسام آوردیم.«االسیسي افزود: »جهان 
اس��ام به انقابي که مختص خود باشد نیاز دارد، 
انقابي که برخاس��ته از هوشیاري و اصول اخاقي 

باشد.«

اخبار کوتاه

بین الملل

2
باید از ظرفیت احزاب در مقابله با اسالم تقلبی استفاده شود

محمدباق��ر نوبخ��ت دبی��رکل ح��زب اعت��دال و توس��عه پیش��نهاد ک��رد در این 
اج��اس ی��ک کمیت��ه کاری تش��کیل ش��ود و ب��ا رایزنی ها مش��خص ش��ود که 
 چگون��ه می ت��وان از ظرفی��ت اح��زاب ب��رای مقابل��ه ب��ا اس��ام تقلب��ی مقابله

 کنیم.
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افزايش 50 درصدی جمع آوری زکات 
در فارسان

فرماندار فارسان از افزایش 50 درصدی جمع آوری زکات در 
این شهرستان خبر داد.

 فی��روز احم��دی اظه��ار ک��رد: در س��ال جاری ب��ا توجه به 
برنامه ریزی ه��ای صورت گرفت��ه جم��ع آوری زکات در این 

شهرستان با رشد 50 درصدی مواجه بوده است.
وی از جم��ع آوری 7 ه��زار و 600 میلی��ون ری��ال زکات در 
شهرستان فارسان در سال جاری خبر داد و افزود: این میزان 
زکات به صورت واجب و مس��تحب بوده که بین نیازمندان و 
مستمندان و همچنین در طرح های عام المنفعه هزینه شده 

است.
احمدی بیان داشت: در س��ال جاری در شهرستان فارسان ما 
طرح های مختلفی را برای جم��ع آوری زکات اجرا کردیم که 
خوشبختانه با اس��تقبال قابل قبول مردم خیر و نیکوکار این 

شهرستان همراه بود.
فرماندار فارسان از اجرای طرح زکات مرکب در این شهرستان 
برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت: در این طرح حدود 
700 راننده ش��رکت کردند و این طرح مورد اس��تقبال آن ها 

قرار گرفت.
وی تصریح کرد: جمع آوری زکات می تواند در زمینه برطرف 
کردن نیاز نیازمندان و مستمندان تاثیر بسزایی داشته باشد و 
بر همین اساس نیاز است تا مردم خیر، نیکوکار و مومن در این 
راه خیر ش��رکت کنند و زمینه برطرف کردن مشکات اقشار 

نیازمند را بیشتر از گذشته فراهم کنند.

 برق رسانی به مناطق عشايری
 ۷ میلیارد ريال اعتبار نیاز دارد

مدیرکل امور عش��ایر چهارمحال و بختیاری از نیاز 7 میلیارد 
ریال اعتباری برق رس��انی به مناطق عشایرنشین استان خبر 
داد.یحیی حسین پور اظهار داش��ت تفاهم نامه همکاری امور 
عشایر با شرکت توزیع نیروی برق استان برای برق رسانی به 

عشایر توسط سیستم های خورشیدی امضا شده است.
وی افزود: دس��تگاه های خورش��یدی قابل حمل به 2 استان 
چهارمحال و بختی��اری و آذربایجان غربی ب��ه تعداد 1000 

دستگاه اختصاص داده شده است.
مدیرکل امور عش��ایر چهارمحال و بختی��اری بیان کرد: این 
دس��تگاه ها قابلیت ش��ارژ ی��ک الم��پ ال ای دی، موبایل و 
تلویزیون را داشته و این تفاهم نامه 7 میلیارد ریال هزینه برای 

شرکت برق در بر داشته است.
حسین پور گفت: عشایری که فاقد شبکه برق رسانی هستند 

سال آینده در اولویت برق رسانی قرار داده می شوند.
وی از امض��ای تفاه��م نام��ه هم��کاری ب��ا جمعی��ت هال 
احمر اس��تان خبر داد و گفت: ای��ن تفاهم نامه در راس��تای 
توانمندس��ازی جوانان عش��ایر با آموزش های امدادرسانی و 
چگونگی برخورد با س��وانح طبیعی و غیرطبیعی از نیمه دوم 

بهمن ماه امسال به مدت یک سال اجرا می شود.

همچنین معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان 
هواشناسی کشور گفت: هواشناسی، ریشه اصلی مدیریت 

بحران در کشور به شمار می رود.
 داوود پرهی��زکار در دیدار ب��ا اس��تاندار چهارمحال و 
بختیاری اظهار کرد: هواشناسی، به عنوان ریشه اصلی 

در مدیریت بحران محسوب می شود.
وی گفت: به جز زلزله، رانش، سونامی و آتش فشان، بقیه 
بایا و حوادث طبیعی، ریشه در هواشناسی داشته و در 
زمینه مدیریت س��وانح طبیعی، پیش بینی نقش مهم و 

مؤثری دارد.
پرهیزکار توسعه هواشناسی در کشور را ضروری اعام و 
تأکید کرد: برای رسیدن به اهداف مطلوب، باید مدیران 
هواشناس��ی، مدیریت بحران و مجموعه مس��ووالن در 

کشور، همکاری تنگاتنگ و نزدیکی را داشته باشند.
این مس��وول اف��زود: با پیش��رفت علم و مجهز ش��دن 
دستگاه های هواشناسی به آخرین فناوری های جدید، 
در سال های اخیر تلفات ناشی از حوادث طبیعی، به ویژه 
در هنگام وقوع س��یل، به کمترین میزان ممکن کاهش 
یافته است.معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان 
هواشناسی کش��ور تصریح کرد: در س��یل سال 13۸0 
اس��تان گلس��تان، 400 نفر کش��ته و ناپدید و افزون بر 
10 هزار نفر محاصره ش��دند و این در حالی است که با 
همکاری مدیران هواشناسی، مدیریت بحران و مجموعه 
مسووالن، در سیل س��ال 13۸1 آن استان، هیچ تلفات 

جانی و یا محاصره در سیل، گزارش نشد.
وی اظهار داش��ت: در 10 سال گذش��ته، افزون بر 100 
سیل در کشور جاری شده که با همکاری قوی، همفکری 
مطلوب و تعامل س��ازنده مدیران هواشناسی، مدیریت 
بحران و مجموعه مس��ووالن، تلفات به کمترین میزان 

خود رسیده است.
پرهیزکار خاطرنشان کرد: بارندگی های اخیر در کشور، 
منجر به جاری شدن س��یل در 13 استان کشور شد که 
با اقدامات فوری و برنامه ریزی شده مدیران هواشناسی، 
مدیریت بحران و مجموعه مس��ووالن، تنها هفت مورد 

تلفات جانی گزارش شد.
وی از مهار س��یل های جاری شده کش��ور در 10 سال 
گذش��ته در کرخ��ه و کارون خبر داد و بیان داش��ت: با 
مدیریت های کارشناسی و پیشرفت های علمی در حوزه 
هواشناسی، امروزه نه تنها سیل به عنوان یکی از بایای 
طبیعی محسوب نمی ش��ود، بلکه نوعی نعمت آسمانی 
به ش��مار می رود.معاون وزیر راه و شهرس��ازی و رییس 
سازمان هواشناسی کشور اضافه کرد: به منظور افزایش 
دید ب��رای فرود هواپیم��ا در هنگام بارندگی، دس��تگاه 
آر.وی.آر )RVR( در فرودگاه بین المللی شهرکرد نصب 
می شود.وی عنوان داشت: این دستگاه از سوی سازمان 
هواشناسی کشور و پس از فراهم کردن زیرساخت های 
مربوط به نص��ب آن، در آینده ای نزدی��ک، در فرودگاه 

بین المللی شهرکرد، نصب و راه اندازی می شود.
پرهیزکار اظهار کرد: نیازسنجی برای پوشش اطاعات 
هواشناس��ی و پیش بینی های الزم در ای��ن زمینه برای 
برخی مناطق سخت گذر و کوهستانی استان چهارمحال 
و بختیاری، از س��وی گروهی از کارشناس��ان س��ازمان 

هواشناسی کشور، بررسی خواهد شد.
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی و رئی��س س��ازمان 
هواشناس��ی کش��ور گفت: دولت تدبیر و امید در زمان 
فعالیت خود، توجه ویژه ای برای توس��عه این سازمان و 
 ارتقای کمی و کیفی آن در زمینه های مختلف داش��ته 

است.
وی تأکید کرد: دولت یازدهم با اجرای برخی طرح های 
ملی، زمینه ارایه خدمات هواشناس��ی براساس رعایت 
عدالت و توازن منطقه ای در نقاط مختلف کشور را فراهم 
کرده است.پرهیزکار افزود: دولت تدبیر و امید، همچنین 
با توجه خاص به مناطق مح��روم و غیربرخوردار، نقش 
مهمی در ارتقای فعالیت های علمی هواشناسی، در این 

مناطق داشته است.
وی تصریح کرد: سازمان هواشناسی کشور، برنامه های 
علمی جدی��دی مانند اطاع رس��انی در هن��گام بارش 
باران ه��ای اس��یدی و آگاهی بخش��ی ب��ه م��ردم در 
 زمینه های مختلف مرب��وط به این حوزه را در دس��تور 

کار دارد.

به منظور افزايش ديد صورت می گیرد 

ايستگاه های پايش هواشناسی راه اندازی می شود

راه اندازی نمايندگی آب و 
فاضالب روستايی بخش ناغان

مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاض��اب روس��تایی 
چهارمحال و بختیاری از راه اندازی نمایندگی آب و 

فاضاب روستایی بخش ناغان خبر داد. 
ت��ورج احمدپور س��امانی با اش��اره ب��ه راه اندازی 
نمایندگ��ی آب و فاضاب روس��تایی بخش ناغان 
اظهار ک��رد: پ��س از اس��تقرار اداره آب و فاضاب 
روستایی شهرس��تان کیار با توجه به بعد مسافت 
و فاصله روستاهای بخش ناغان تا شلمزار، این امر 

برای مردم دردسرهای زیادی را ایجاد می کرد.
وی ادامه داد: با توجه به این مشکات بر آن شدیم 
تا دفتر نمایندگی امور آب و فاضاب روستایی در 
بخش ناغان را برای خدمت رس��انی بهتر به مردم 
ش��ریف این بخش افتتاح کنیم.احمدپور سامانی 
بیان داشت: در این دفتر خدمات واگذاری انشعاب، 
تغییر ن��ام، رفع شکس��تگی ها، توس��عه و تعویض 
ش��بکه ها و ارتباط موثر ب��ا مردم روس��تاها انجام 

می شود.

جنگل کاری ۱۸۸0 هکتار از 
عرصه های طبیعی  استان  

مدیرکل مناب��ع طبیعی و آبخی��زداری چهارمحال و 
بختیاری از جنگل کاری در 1۸۸0 هکتار از عرصه های 

طبیعی استان خبر داد.
خسرو عبدالهی اظهار داشت: از کشت 20 هزار نهال 
انجیر اس��تهبان به صورت دیم کاری در 50 هکتار از 
عرصه های طبیعی بازف��ت خبر داد.وی  با اش��اره به 
غیرفعال بودن 2 نهالستان در شهرکرد و لردگان به دلیل 
عدم اعتبار کافی از شروع به کار دوباره این 2 نهالستان 
خبر داد و اظهار امیدورای کرد که سال 94 این استان 
صادرکننده نهال بوده و در حال حاض��ر نیز 15 هزار 
اصله نهال ر لردگان تولید می شود.عبدالهی از محصور 
کردن ذخیره گاه های جنگلی اس��تان ب��رای احیای 
گونه های کمیاب و جلوگیری از انق��راض گونه هایی 
 همچون س��ماق و نارورن و دیگ��ر کونه های جنگلی 

خبر داد.

معابر بافت مرکزی شهرکرد 
استانداردسازی می شود

ش��هردار ش��هرکرد از ه��م س��طح س��ازی و 
استانداردس��ازی معابر بافت مرکزی ش��هرکرد در 
سال 94 با اعتباری معادل چهار میلیارد ریال خبر 
داد. نوراهلل غامیان دهک��ردی افزود: این اقدام در 
نواحی پرتردد شهر بویژه بافت مرکزی شهر انجام 

می شود.

معاون ام��ور اجتماعی بهزیس��تی چهارمح��ال و بختی��اری از تش��کیل 200 صندوق 
 مال��ی در قالب ط��رح تأمین مال��ی خرد ب��ا رویک��رد توانمندس��ازی زنان روس��تایی 

خبر داد.
جواد نجفی با بیان اینکه این استان در مدت 2 سال گذشته پایلوت اجرای این طرح بوده 
است، افزود: اجرای این طرح به ویژه در شهرستان لردگان بازخورد موفقیت آمیزی داشته 

اس��ت.نجفی با اش��اره به اینکه این طرح با رویکرد بانکداری پیوندی درحال اجراست، 
هدف بهزیس��تی در اجرای این طرح را کمک به وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی 
عنوان کرد.وی گفت: این گروه های 10 تا 25 نفره با آورده ش��خصی به مبلغ 50 تا 100 
 هزار ریال با راه اندازی صندوق های مالی می توانند از تسهیات بانک کشاورزی استفاده

 کنند.

صندوق های مالی در روستاهای استان تشکیل می شود

پیشنهاد تشکیل 
انجمن حمايت از 

قربانیان و تشکیل 
صندوق نیز در 

حال بررسی و قرار 
است سازوکارهای 

 الزم برای آن
 انديشیده شود



يادداشت
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گشتی در اخبار الین،واتسآپوتانگوفیلترمیشود

دورهایازتاریخبینیبزرگزیباییبود

جراحزیباییبایدبهنقاشیومجمسهسازیتسلطداشتهباشد

با دس��تور مق��ام قضای��ی ۳ نرم اف��زار پی��ام رس��ان الین، وات��س آپ و 
تانگو فیلتر می ش��ود. براس��اس اطالعات به دس��ت آمده مش��خص شد 
 که مقام قضای��ی دس��تور فیلترینگ ۳ ن��رم اف��زار پیام رس��ان را صادر 

کرده است.

3

No. 1490   |  jan10   ,2014  |  8 Pageswww.zayanderoud.com

 75 درصد از صنايع در شعاع
 50 کیلومتری اصفهان قرار دارند

مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست استان اصفهان گفت: 
75 درصد از صنایع این اس��تان در ش��عاع 50 کیلومتری شهر 

اصفهان قرار دارند. 
حمید ظهرابی در خصوص کیفیت آب ش��هر اصفه��ان افزود: با 
توجه به استقرار مراکز فرهنگی � تفریحی و همچنین وجود بیش 
از ۳0 شهر در بستر رودخانه زاینده رود کیفیت آب اصفهان دچار 

مشکل شده است.
مدیرکل س��ازمان حفاظت از محیط زیست اس��تان اصفهان با 
تاکید به اینک��ه باید برنامه ریزی الزم ب��رای کاهش آالینده ها از 
بستر رودخانه زاینده  رود صورت پذیرد، تصریح کرد: کیفیت آب 
بعد از سد و به ویژه بعد از شهر اصفهان در وضعیت بسیار بد قرار 

گرفته است.

 فهرست کاالهای آسیب رسان
 به سالمت تهیه شد

مدیرکل نظارت و ارزیابی موادغذایی و آرایش��ی سازمان غذا و 
دارو گفت: فهرست کاالهای آسیب رسان به سالمت تدوین و به 
وزارت بهداشت و سازمان های مرتبط ارسال شد تا در برچسب 
مواد غذایی مورد اس��تفاده قرار گیرد.دکتر هدایت حس��ینی با 
تاکید بر ل��زوم یکپارچگی در نظارت بر مواد غذایی، آرایش��ی و 
بهداشتی در سطح کش��ور اظهار داشت: در س��ال جاری بحث 
تش��دید نظارت بر فرآورده های لبنی به دلیل استفاده از روغن 
پالم و روغن های گیاهی در دستور کار قرار گرفت و یکپارچگی 
عملکرد وزارت بهداشت در سراسر کشور تاثیرگذاری مسئله را 
باال برد.وی بیان کرد: در این زمینه 200 نمونه از محصوالت لبنی 
پرچرب از سراسر کشور مورد آزمایش قرار گرفت که ۳1 محصول 
تولید ش��ده با چربی گیاهی و بدون مجوز و عدم درج برچسب 

محصول شناسایی، به مراجع مرتبط معرفی شدند.
حس��ینی با تقدیر از جدیت برخی دانش��گاه های علوم پزشکی 
به ویژه دانشگاه علوم پزشکی مش��هد در این زمینه، تاکید کرد: 
برخورد با این پدیده ها باید پیگیری ش��ود که در این راس��تا در 
هشت استان کشور که بیش��ترین تخلفات و بیشترین تولیدات 
مواد لبنی را داشتند، تیم های مشترک تشکل و بازرسی توسط 
این تیم ها انجام شد.40 واحد که برخی از آنها به رغم تذکر قبلی، 

باز هم تخلفاتی داشتند، متخلف شناخته شدند.

 پیشرفت 72 درصدي سازه 
آکواريوم ناژوان

     مدیرعامل سازمان عمران ش��هرداري اصفهان از پیشرفت 72 
درصدي سازه آکواریوم ناژوان خبر داد.احمد رضایي با اعالم این 
مطلب اظهار داشت: پروژه س��ازه آکواریوم ناژوان به مساحت ۳ 
هزار و 500 مترمربع در حال احداث است که تاکنون 72 درصد 
پیشرفت فیزیکي داش��ته است. وي اذعان داش��ت: این پروژه با 
اعتباري بالغ بر 40 میلیارد ریال در پارک طبیعي ناژوان در حال 
احداث مي باشد. مدیرعامل س��ازمان عمران شهرداري اصفهان 
 تصریح کرد: در راس��تاي اجراي این پ��روژه ۳5 هزار مترمکعب

 خاک ب��رداري، ۸ ه��زار و 500 مترمکعب بتن ری��زي و ۹ هزار 
مترمربع آب بندي با استفاده از مواد ژئو ممبرین، ژئو تکستایل و 

ژئو کامپوزیت انجام شده است. 

طرح اتصال شهرك کوثر به بهارستان 
بهمن ماه به اتمام مي رسد

     مدیر منطقه 12 شهرداري اصفهان از اتمام طرح اتصال شهرک 
کوثر به بهارستان در بهمن ماه خبر داد.

محمدرضا برکت اظهار داشت: طرح اتصال شهرک کوثر به خیابان 
بهارستان به طول 200 متر و عرض 24 متر در حال انجام است.

وي با بی��ان اینکه اتصال ش��هرک کوثر به بهارس��تان با توجه به 
درخواست هاي متعدد اهالي این منطقه در دستور کار قرار گرفت، 
افزود: این طرح با هزینه اي بالغ ب��ر 250 میلیون تومان در حال 
انجام مي باش��د به طوري که اجراي این طرح تاثیر به سزایي در 
روان سازي ترافیکي خیابان بهارس��تان و محله عاشق آباد دارد.

مدیر منطقه 12 شهرداري اصفهان تصریح کرد: این طرح همزمان 
با بهره برداري از فروش��گاه کوثر در این محدوده در بهمن ماه به 

بهره برداري رسیده و در اختیار شهروندان قرار مي گیرد.
برکت اذعان داش��ت: پارکینگي نی��ز در کنار ب��ازار روز کوثر به 
مس��احت ۳ هزار و 500 متر مربع در حال احداث مي باش��د که 

ظرفیت ورود 150 دستگاه خودرو را دارد.

 شناسايی 300 جاذبه طبیعی
 طب سنتی در کشور 

مشاور عالی انجمن گیاهان دارویی کش��ور گفت: بیش از ۳00 
جاذبه طبیعی طب سنتی در کشور شناسایی شده است.

محمد پناهی در دیدار با فرماندار کاشان اظهار کرد: ایران از نظر 
تنوع گیاهان دارایی جزو برترین های دنیا و معادل قاره اروپاست.

وی میزان گردش مال��ی در حوزه گیاهان داروی��ی جهان را 50 
میلیارد دالر بیان کرد و افزود: این در حالی است که سهم ایران 

از این رقم ناچیز است.
وی با بیان اینکه هن��وز آمار دقیقی از ح��وزه گیاهان دارویی در 
کش��ور وجود ندارد، تاکید کرد: مطالعه تطبیقی کامل و جامعی 

باید بین گیاهان دارویی ایران و دنیا انجام شود.
دبیر ش��ورای راهبردی و نظارت طب س��نتی و گیاهان دارویی 
دانشگاه علوم پزش��کی البرز همچنین خاطر نش��ان کرد: یکی 
از خصوصیات منحصر ب��ه فرد گیاهان دارویی ای��ران، ارگانیک 
 بودن آن است و در خیلی از کشورها به صورت گلخانه ای کشت 
می شود.وی کاش��ان را در خصوص تنوع گیاهان دارویی یکی از 
مناطق غنی کشور بیان کرد و افزود: اقلیم این منطقه از یک سو به 
لحاظ طبیعت کوهستانی و از طرف دیگر به لحاظ کویری بودن، 
بسیاری از این فرصت های طبیعی را در دل خود قرار داده است.

۴۴ پروژه عمرانی و خدماتی 
افتتاح شد

44 پروژه عمرانی و خدماتی در اصفهان با اعتباری 
بالغ ب��ر ۸۸ میلی��ارد توم��ان همزمان ب��ا میالد 

پیامبراسالم)ص( و امام صادق)ع( افتتاح شد.
 44 پ��روژه  ش��هرداری اصفهان روز پنج ش��نبه 
در آس��تانه می��الد پیامب��ر اس��الم)ص( و ام��ام 
ص��ادق)ع( افتت��اح ش��د.این پروژه ه��ا در حوزه 
اح��داث معاب��ر، س��اختمان س��ازی، محل��ه 
مح��ور، پ��ارک و تجهی��زات ترافیک��ی ب��وده 
 و از می��ان کل اعتب��ار ۸۸ میلی��اردی ای��ن

 پروژه ه��ا 70 میلی��ارد آن به اج��رای طرح های 
عمرانی حوزه معابر اختصاص  یافته است.

64 میلی��ارد از اعتبار عمرانی پ��روژه معبر صرف 
آزادسازی ها در مسیر اجرای پروژه ها بوده است.

احداث ادام��ه خیابان غرضی، گس��ترش خیابان 
ش��هید کمالی، تکمیل خیابان ابوریحان از جمله 
طرح های مهم در  بخش معابر بوده و احداث دور 
برگردان جنوب پل چمران و احداث خیابان بهشت 
از دیگر پروژه های معابر ب��وده که نقش موثری در 

رفع موانع ترافیکی و روان سازی ترافیکی دارد.
ب��ا ادامه خیاب��ان غرض��ی اصفهان، ای��ن خیابان 
یک میدان روب��روی بیمارس��تان غرض��ی برای 
 تردد مراجعان ب��ه این مرکز بهداش��تی و درمانی

 پیش بینی شده که دسترسی مراجعان را آسانتر 
کرده اس��ت.یکی پروژه های ش��اخص که در این 
آیین مورد بهره ب��رداری قرار گرفت، پروژه احداث 
ساختمان خدمات شهری شهرداری اصفهان است.

احداث س��الن ورزش��ی در پارک میخک، توسعه 
ظرفیت های گردش��گری باغ فدک، ایجاد مسیر 
تردد دوچرخه، نصب دوربی��ن  و پل های مکانیزه 
از دیگر طرح های عمرانی امس��ال ش��هرداری در 
منطقه 7 بوده و س��اماندهی مسیر تردد دوچرخه 
در کنار خیابان ایمان برای نخستین بار در اصفهان 

رقم خورده است.

  ساطورپدیدهچشموهمچشمیبردماغها
 

 در ه��زاره جدی��د دنی��ا روز ب��ه روز در ح��ال پیش��رفت در
 زمینه های مختلف علمی یا پزش��کی اس��ت و عمل جراحی 
زیبایی نیز یکی از مصادیق پیشرفت های نوظهور علمی است 
که در رفع مشکالت جسمی مادرزادی و ناهنجاری های ناشی از 
حوادث تاثیر فراوانی دارد اما این نکته نیز حایز اهمیت است که 
جایگاه این نوع از جراحی کم کم از رفع نواقص جدی به چشم 
و هم چشمی مبدل شده است.در این میان برخی نیز با خیال 
عوض کردن چهره خود، از زیبایی خدادادی چشم می پوشند وبا 
توجه به تبلیغات دروغین برخی سایت ها وعدم بیان عوارض این 
نوع از جراحی و ضرورت های الزم برای زیر بار این نوع از جراحی 
ها رفتن توسط پزشکان، پا به اتاق عمل بگذارند.در این باره لیال 
اشرفی جامعه شناس با اشاره به اینکه زیبایی حالتی است که 
فرم طبیعی و خدادادی داشته باشد، اظهار داشت: مطابق نظر 
کارشناسان زیبایی به طور معمول ترکیب چهره هر فردی به 
طور طبیعی زیباتر است و حتی اگر با عمل جراحی تغییری در 
چهره فرد ایجاد شود که به نظر زیبا بیاید این زیبایی غیرطبیعی 

و تا حدودی مصنوعی است.
وی با بیان اینکه اصوال زیبایی عاملی است که در هر جامعه و 

کشوری تعریف های متفاوتی دارد و جامعه می تواند درایجاد 
 یا تغییر این تعریف نفش موثری داشته باش��د، افزود: زیبایی

 هیچ گاه اندازه مطلق و مشخصی ندارد و یک امر نسبی است به 
گونه ای که ممکن است چهره ای که از دید فردی زیبا به نظر 

می رسد از دیدگاه فردی دیگر زشت باشد.
جامعه ش��ناس و پژوهش��گر امور اجتماعی ابراز داشت: حتی 
 در دوره ای از تاریخ در برخی کش��ورها  بین��ی بزرگ را زیبا بر

می ش��مرند و کس��ی تصور نمی کرد که روزی مردم و به ویژه 
دختران در سراسر جهان برای جراحی بینی و کوچک کردن آن 
صف بکشند.اشرفی ابراز داشت: عدم اعتماد به نفس کافی، عدم 
توجه صحیح خانواده به نیازهای فرزندان و تش��ویق آنها برای 
خصلت های طبیعی و عملکردهای صحیح، تغییرات نگرشی 
جامعه و قرار گرفتن در گروه دوستان با چنین تفکرات سطحی، 
پذیرفتن زیبایی به جای خصلت های نیک برای اهمیت دادن 
به یک فرد در جامعه و یا خانواده در تن دادن به جراحی زیبایی 
به دلیل چشم و هم چشمی موثر است.وی اضافه کرد: همچنین 
برخی والدین نیز در زمان عصبانیت، ویژگی ظاهری فرزندان 
را مورد تمسخر قرار می دهند که خود در ایجاد عقده حقارت و 

کوچک بینی و تالش برای مطرح شدن در اجتماع به هر نحوی 
موثر است.

حس��ین حق ش��ناس متخصص جراحی زیبایی نی��ز درباره 
 موارد ضروری برای انجام این عمل می گوی��د: هدف از ایجاد

 رش��ته ای با نام جراحی زیبایی تنها برطرف کردن مشکالت 
جس��می از جمله جراحی فک، صورت و جمجم��ه، جراحی 
ناهنجاری مادرزادی، جراحی زیبایی جراحی دست و سوختگی 
 اس��ت اما متاس��فانه این روزها بیش��تر افراد به دلیل چشم و 
 هم چش��می و ب��ا اعتقاد ب��ه اینکه چنی��ن عملی م��ی تواند 
موقیعت های ش��غلی یا ازدواجی موفق را برایش��ان به ارمغان 
بیاورد به پزشکان مراجعه کرده و خواستار تغییر در شکل و فرم 

بینی و یا سایر قسمت هایت بدن خود هستند.
وی درباره ش��رایط تخصصی یک جراحی زیبایی ابراز داشت: 
یک جراح باید در مورد هنر و زیبایی آگاهی کاملی داشته باشد 
چرا که عمل جراحی زیبایی خود یک نوع خلق اثر هنری است 
و جراحی زیبایی به نام هنرمند جراح خوانده می شود و باید از 
نقاشی و مجسمه سازی سررش��ته کافی داشته باشدتا نتیجه 
کار او قابل قبول و دلپذیر ش��ود.این پزشک متخصص با بیان 
اینکه پزش��ک باید با مراجعه کننده صحبت کند تا انتظارات 
او و علت واقعی خواس��ته اش مشخص ش��ود، تاکید کرد: در 
صورتی که پزش��ک هنرمند جراح این گونه حس کند که این 
تغییر ش��کل در عضو یا اندام برای بیمار الزم نیس��ت یا حتی 
ممکن است مطلوب نباش��د باید فرد مراجعه کننده را آگاه و 
نکات مثبت و منفی را برای او بازگو کن��د و راه منطقی را به او 
نشان دهد.وی ادامه داد:عمل جراحی باید با توجه به قد، هیکل، 
سن، تحصیالت شغل و اعضای صورت و بدن انجام شود تا بین 
آنها هماهنگی باش��د چراکه در غیر این صورت به عنوان یک 
 عضو غیرعادی در جمع س��ایر اعضای بدن تلقی می شود که 

خواه ناخواه زیبایی را در پی نخواهد داشت.
حق شناس گفت: اگر این هماهنگی میان اعضا را بتوان انجام داد 

نتیجه مثبت و در غیر این صورت منفی است.
وی با اشاره به اینکه از تمامی اقشار برای جراحی زیبایی مراجعه 
می کنند اما قشر متوسط کمی بیشتر خواهان این عمل هستند 
گفت: گویی این قش��ر تصور می کنند که این عمل برای آنها 
موفیقت های بیش��ماری به همراه می آورد و دختر می تواند 
ازدواج موفقی در این زمینه داش��ته و پسر می تواند زن خوب 

بگیرد که این تصور کامال غلط و سطحی است.
حق ش��ناس افزود: در میان عمل های جراحی جوان س��ازی 
صورت و بینی پرطرفدارترین عمل هاس��ت و استقبال خوبی 
از آنها می شود.امروزه تعداد مراجعه کنندگان پسر برای انجام 
عملی زیبایی بینی نیز زیاد ش��ده است،از دیدگاه کارشناسان 
 جراحی زیبایی مهم ترین علت اس��تقبال از این رش��ته نیز چ

شم و هم چشمی است که س��بب ایجاد فضای رقابتی شده و 
کمتر کسی است که به دلیل نقص، مش��کالت مادرزادی و یا 

تصادف خواستار این عمل باشد.
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مصرف خودس��رانه ترمادول از س��وی گروه های سنی 
مختلف خطرناک و گاه عوارض جبران ناپذیری دارد.

 همزمان ب��ا آغاز فص��ل امتحانات در م��دارس و مراکز 
دانش��گاهی برخی افراد مطالعه خود را به شب امتحان 
ماکول می کنن��د و برای بیدار ماندن در لحظات ش��ب 
نسبت به مصرف داروهایی از جمله ترمادول و ریتالین 
اقدام می کنند.یک روانپزش��ک  افزود: داروهایی وجود 
دارد ک��ه کاربرده��ای خ��اص و مش��خصی در درمان 
بیماری ها دارند و متاسفانه گاهی اوقات توسط عده ای 
خودسرانه و نابجا مصرف می شوند.دکتر سعید ممتازی 
یادآور ش��د: ترامادول و ریتالین دو نوع دارویی هستند 
که در جمعیت دانشجویی بیش از گذشته مورد استفاده 

قرار می گیرند.
وی اظهار کرد: ترامادول یک ضد درد افیونی اس��ت که 

برای دردهای متوسط تا شدید به کار می رود.
ممتازی افزود: در مورد این دارو عقیده بر این است که 
عالوه بر خواص مخدر و مسکن مشابه تریاک و مشتقات 

آن، در کاهش عالیم افسردگی و اضطراب نیز تاثیر گذار 
است و با این حال، متخصصان برای این موارد، استفاده 

از ترامادول را مجاز نمی دانند و آن تجویز نمی کنند.
وی بیان کرد: ترامادول به صورت های قرص، کپسول، 
و آمپول وجود دارد ک��ه معموال 15دقیقه بعد از مصرف 
اثرات دارو به تدریج شروع می شود و دو تا هشت ساعت 
این اثرات باقی می ماند و به تدریج طی چهار تا ش��ش 

ساعت بعد رو به کاهش می گذارد.
وی  ادام��ه داد: در موارد پزش��کی، تجوی��ز ترامادول با 
احتی��اط و مالحظه های خ��اص همراه ب��وده و یکی از 
عوارض شایع آن در کسانی که خودسرانه و بدون تجویز 
پزشک آن را مصرف می کنند بروز تشنج است، که وقوع 

آن با خطرات متعددی همراه است.
وی تصریح کرد: پزشکان هنگام تجویز ترامادول وجود 
بیماری ه��ای مختلفی رااز جمله مص��رف روزانه الکل، 
اعتیاد یا سوء مصرف مواد، تش��نج یا صرع، سابقه ضربه 
به مغز،وج��ود توموره��ای مغزی، مش��کالت کلیوی، 
بیماریهای کبدی، بیماری های تنفسی از جمله آسم یا 

اشکاالت تنفسی، را به دقت ارزیابی می کنند.
ممتازی یادآوری ک��رد: عالوه بر این، پزش��کان هنگام 
تجویز این دارو، احتیاط می کنند که بیمار تحت درمان 
با داروهای مختلف دیگر نباش��د زیرا داروهای زیادی با 

ترامادول تداخل دارد. 
وی اظهارکرد: مصرف بی رویه و خودسرانه ترامادول با 
وابستگی جس��می و روانی و قطع ناگهانی آن با سندرم 

ترک همراه است.

رییس اداره پیوند و بیماری های خاص وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کی گفت: تعداد بیماران نیازمند پیوند عضو در 
کش��ور 25 هزار نفر اس��ت. دکتر کتایون نجفی زاده در سمینار 
استانی فراهم آوری اعضای پیوند از بیماران مرگ مغزی که در 
بیمارستان رازی برگزار شد، اظهارکرد: در مرگ مغزی خونرسانی 
به مغز متوقف شده و مغز تمام کارکرد خود را از دست می دهد و 

دچار تخریب غیرقابل برگشت می شود.
وی تصریح کرد: هرگونه آسیب شدید به مغز می تواند منجر به 
تورم بافتی شود و از آنجایی که مغز در یک فضای بسته )استخوان 
جمجه( قرار دارد، جایی برای این افزای��ش حجم وجود ندارد. 
بنابراین بر بخش های پایین تر )س��اقه مغز( فش��ار آورده و مانع 
جریان گردش خون به قسمت های باالیی و بیش از پیش مانع 
اکسیژن رسانی می شود که این فرایند ممکن است چند دقیقه 
تا چند روز به طول انجامد.رییس اداره پیوند وزارت بهداش��ت 
گفت: گرچه پس از م��رگ مغزی اعضای دیگ��ر از جمله قلب، 
کبد و کلیه ها هنوز دارای عملکرد هستند اما به تدریج در چند 
روز آینده، از کار خواهند افتاد.وی با بیان اینکه سال گذشته 20 
هزار مرگ و میر ناشی از تصادفات در کشور گزارش شده است، 
گفت: از این تعداد 5 هزار مرگ مغزی گزارش ش��ده که دو هزار 
و 500 تا 4 هزار پیوند قابل اهدا بود اما 665 پیوند اعضا صورت 
گرفت.نجفی زاده میزان رضایت مندی پیوند اعضا را ۳7 درصد 
عنوان کرد و افزود: تعداد بیماران نیازمند به پیوند عضو در کشور 
25 هزار نفر است.رییس اداره پیوند وزارت بهداشت با تاکید بر 
اینکه باید کشور به رقم قابل قبول ۳0 در هر میلیون نفر اهدای 
عضو برسد، یادآور شد: اگر ما بتوانیم به رقم ایده آل 4۸ اهدا در هر 

میلیون نفر در کشور برسیم دیگر فردی در کشور در لیست انتظار 
عضو، فوت نمی کند.نجفی زاده با بیان اینکه برابر آمار، 10 تا 20 
درصد پیوند ریه در دنیا ناشی از مرگ های مغزی سالم هستند، 
گفت: در ایران این آمار به 4 درصد رسیده است.وی اصلی ترین 
دلیل این عقب ماندگی را عدم مراقبت های درس��ت در بخش 
ICU عنوان کرد و افزود: بی��ش از ۹0 درصد مرگ های مغزی 

متاثر از ترشحات ناشی از ریه است.
رییس اداره پیوند وزارت بهداش��ت با بیان اینکه 24 هزار بیمار 
دیالیزی در کش��ور وجود دارد، گفت: اگر مرگ مغزی به موقع 
شناسایی شوند بسیاری از بیماران نیازمند می توانند نجات یابند 
و زندگی دوباره بگیرند.وی گفت: ۹0 درصد از بیماران ریوی در 
کشور و در لیست انتظار پیوند ریه بدون دریافت عضو مورد نظر 
فوت می کنند زیرا 10 تا 20 درصد از افراد مرگ مغزی شده در 
دنیا می توانند قلب و ریه خود را نیز اهدا کنند.رییس اداره پیوند 
وزارت بهداشت با بیان اینکه تعداد مراکز فراهم آوری اهدای عضو 
از 16 به 52 مورد افزایش یافته است، گفت: روش رضایت گیری 

از مهم ترین معیارهای انتخاب این مراکز است.

 

پژوهشگران دانشگاه واشینگتن کشف کرده اند که از هر چهار 
نفر مبتال به چاقی، چاقی یک نفر نشانه ای از مشکالت ناشی 

از رژیم غذایی نادرست ندارد.
گروهی از پژوهشگران دریافته اند که برخی از متابولیسم ها در 
برابر تأثیرات رژیم غذایی ناسالم ایمنی دارند و این بدان معنی 
است که شاید غذاهای ناسالم برای یک چهارم افراد خطری 

نداشته باشند.
به گزارش تلگراف، محققان دانش��گاه واشینگتن دریافته اند 
به رغم اینکه اضافه وزن ناشی از غذا خوردن زیاد با بیماری هایی 
چون دیابت، بیماری قلبی و سکته مربوط است، یک چهارم 
افراد فاکتورهای خطرناکی همچون کلسترول باال یا فشارخون 
باال ندارند. حتی زمانی که از داوطلب های چاق خواسته شد 
که هزار کالری اضافی در روز را با خوردن چیپس و ساندویچ 
تأمین کنند، آن ها هیچ عالیمی از مشکالت متابولیکی را که 

منجر به ایجاد بیماری های جدی می شوند نشان ندادند.
دکتر ساموئل کلین پژوهشگر ارشد دانشکده پزشکی دانشگاه 

واش��ینگتن می گوید: »این تحقیق نشان می دهد که برخی 
از افراد چ��اق از تأثیرات متابولیک معکوس چاقی متوس��ط 
محافظت شده اند، درحالی که دیگران استعداد این بیماری ها 
را دارند. این یافته از لحاظ بالینی مهم اس��ت زیرا در حدود 
25 درصد افراد هیچ مش��کل متابولیک ندارند. داده های ما 
نش��ان می دهد که این افراد حتی بعد از افزای��ش وزن نیز از 
لحاظ متابولیک طبیعی هس��تند«.این پژوهش دربردارنده 
20 فرد چاق بود که از آن ها خواس��ته شده بود طی چندین 
ماه 7 کیلوگرم به وزن خود اضافه کنند تا مش��خص شود که 
چطور وزن اضافی روی عوامل متابولیک تأثیر می گذارد.دکتر 
الیسا فابرینی استاد داروسازی و مسوول این پرژوه می گوید: 
»هدف ما این بود که از شرکت کنندگان در آزمایش بخواهیم 
هر روز 1000 کالری اضافی بخورند تا این که ش��ش درصد 
به وزن هرکدام از آن ها اضافه ش��ود. انج��ام این آزمایش کار 
آسانی نبود. این که از مردم بخواهیم وزن خود را اضافه کنند 
همان اندازه سخت است که از آن ها بخواهیم وزن خود را کم 

کنند«.معموالً چاقی با مشکالت متابولیک شدید مثل عدم 
توانایی در تنظیم قند خون، چربی باال، فشارخون باال و کبد 
چرب مرتبط است. همه این افراد اضافه وزن خود را با خوردن 
غذاهای غذای فوری رستوران به دست آوردند و آن هم تحت 
نظارت متخصص تغذیه.پژوهشگران دریافتند قبل از اینکه 
این پژوهش شروع شود، 5 نفر از شرکت کنندگان هیچ مشکل 
متابولیکی نداش��تند و حتی بعدازاینکه 6 درصد از وزن بدن 
آن ها به آن ها اضافه ش��د هم هنوز در محدوده طبیعی باقی 

مانده بودند.در مقابل وضع سالمتی آن هایی که قبل از شروع 
پژوهش مشکالت متابولیکی داشتند، به طور قابل توجه ای 

بدتر شد.
پژوهش��گران دریافتند آن هایی که محافظت ش��ده بودند 
ژن هایی بیشتری داشتند که تولید و انباشته شدن چربی را 
به خصوص در اطراف کبد، تنظیم می کردند و حتی زمانی که 
در افرادی که از لحاظ متابولیکی طبیعی بودند، فعالیت این 

ژن ها افزایش می یافت، آن ها دچار افزایش وزن می شدند.
کلین می گوید: »این نتایج نشان می دهد که توانایی چربی 
بدن برای انبساط و افزایش به یک شیوه سالم، شاید برخی 
از افراد را از مشکالت متابولیک مربوط به چاقی و اضافه وزن 
حفظ کند. ما به پژوهش بیشتری نیاز داریم تا بتوانیم بفهمیم 
چرا چاقی در برخی از افراد منجر به بیماری می شود و در برخی 
نه. آیا دلیل این امر می تواند ژنتیک، اس��تفاده از رژیم ویژه، 
سبک زندگی فیزیکی، سالمت ذهن یا حتی میکروب هایی 

که در معده زندگی می کنند، باشد«؟
بااین حال پژوهشگران می گویند که چاقی و خوردن غذاهای 
ناسالم می تواند منجر به مشکالت دیگری از جمله سرطان یا 

ناباروری شود.

همزمان با آغاز فصل امتحانات در مدارس

مصرف خودسرانه ترمادول خطرناك است

اين تبلیغ چیپس و پفک نیست

هله هوله برای يک چهارم مردم ضرر ندارد

ريیس اداره پیوند و بیماری های خاص وزارت بهداشت

25 هزار ايرانی درلیست  پیوند عضو

فاطمه  اين روزها بسیار زياد با افرادی برخورد می کنیم که چس�ب جراحی زيبايی بر روی بینی خود 
دارند و در اين میان ديگر زن يا مرد بودن نیز گويی تفاوت ندارد؛ جای اين سوال وجود دارد که کازرونی

 جراحی ه�ای زيباي�ی ضروری هس�تند يا وس�یله ای برای چش�م و هم چش�می محس�وب 
می شوند.



يادداشت

راه اندازی قرارداد آتی سکه طال 
تحويل شهريور ۹۴

قرارداد آتی سکه طال، تحویل شهریور س��ال ۹۴ ازفردا) روز 
یکشنبه( راه اندازی شده و قابل معامله خواهد بود.

بر اس��اس ای��ن گ��زارش، قراردادهای آت��ی در اولی��ن روز 
معامالتی، بدون حد نوس��ان قیمت��ی، با دوره گش��ایش به 
مدت 30 دقیقه در ابتدای جلس��ه معامالتی آغ��از و با دوره 
 ع��ادی معامالت��ی و اعمال حد نوس��ان قیمت روزان��ه ادامه 

می یابد. 
همچنین قیمت پایه قرارداد آتی، همان قیمت کش��ف شده 
در حراج تک قیمتی خواهد بود که مبنای حد نوسان قیمت 
روزانه ب��رای ادامه معامالت در حراج پیوس��ته ق��رار خواهد 

گرفت. 
بدیهی است در صورت عدم انجام معامله در حراج تک قیمتی، 
قرارداد آتی متوقف و دوباره همین فرآیند، روز کاری بعد تکرار 

خواهد شد. 

لزوم حمايت دولت ازطرح های آبرسانی 
اصفهان

آبی برای احیای گاوخونی نداريم
 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
استان اصفهان گفت: متاسفانه 
با توج��ه به بح��ران آب موجود 
در اس��تان اصفه��ان و حوض��ه 
آبری��ز زاین��ده رود آب��ی برای 
 احیای ت��االب گاوخونی وجود

 ندارد.
مس��عود میرمحم��د صادق��ی ب��ا بی��ان اینکه بح��ران آب 
پدی��ده موقت��ی و ناش��ی از خشکس��الی دوره ای نیس��ت، 
اظه��ار داش��ت: ن��ا مت��وازن ب��ودن بارش ه��ا و مناب��ع آب 
 در کش��ور دلی��ل ایج��اد بح��ران آب در زم��ان کنون��ی

 است.
وی با بیان اینکه سرانه بارش در حوزه زاینده رود نصف سرانه 
کشور است، افزود: باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر 
س آن زمین های زیادی زیر کشت رفت، افزود: خشکسالی در 
کشاورزی به دلیل عدم تناسب با منابع آبی است و هم چنین 
نکته ای که قابل توجه اس��ت، اینکه در س��ال ۴۹ مصرف آب 
شرب ۵0 میلیون مترمکعب بوده که اکنون به ۴00 میلیون 
مت��ر مکع��ب رس��یده و در آب مصرفی در صنعت نیز رش��د 
 کمی داش��تیم اما جایی بس��یار متضرر ش��د محیط زیست

 بود.
وی با اش��اره به چالش  های ایجاد ش��ده در محیط زیست به 
واسطه خشکسالی های اخیر بیان داش��ت: متاسفانه در حال 
حاضر آبی برای احیای ت��االب گاوخونی نیس��ت و از این رو 
ریزگردهای برخواس��ته از تاالب گاوخونی اصفهان را تهدید 

می کند.
میرمحمدصادق��ی ب��ا بی��ان اینکه رش��د جمعی��ت، وقوع 
خشکس��الی و افزایش برداش��ت از جمله عوام��ل بحران در 
حوضه زاینده رود بوده، افزود: خطر نابودی میراث فرهنگی، 
کاهش سطح آب و نشست در دشت ها، نابودی بخش اعظمی 
از کشاورزی در مرکز و شرق اصفهان و خشک شدن باغ های 
 چندصدس��اله از آثار بحران کمبود آب در حوضه زاینده رود

 است.
وی با بیان اینکه حجم س��د زاینده رود ی��ک میلیارد و ۴00 
میلیون متر مکعب اس��ت، ادامه داد: این در حالی اس��ت که 
 میزان آب فعلی س��د زاین��ده رود ۲۴0 میلی��ون متر مکعب

 است.
۷۷۱ میلیون متر مکعب آب کم داريم

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اس��تان اصفهان با اشاره به 
تامین آب ۶ میلیون نفر در اس��تان اصفهان ،  اظهار داش��ت: 
در ح��ال حاضر ۷۷۱ میلی��ون مترمکعب کمب��ود آب داریم 
و در طرح های تونل گالب 3 و بهش��ت آباد ک��ه در افق دیده 
ش��ده با حدود ۵۷۵ میلی��ون مترمکعب کمب��ود آب در این 
 حوضه مواجه هس��تیم که باید در این راس��تا فکر اساس��ی 

شود.
وی با بیان اینکه در ۱3 س��ال گذش��ته ۲ میلیارد مترمکعب 
کاهش مخازن آبی داش��تیم و اکنون بیشتر مناطق اصفهان 
وارد بحران ش��ده اند، افزود: بارندگی ش��اخص در کوهرنگ 
بختیاری است که نیمه دی ماه ۵00 میلی متر بارش داشتیم 
و بر اساس پیش بینی هواشناسی تا نیمه دوم بهمن بارندگی 
نداریم و امسال اصفهان از نظر منابع آبی سخت ترین سال را 

تجربه می کند.
میرمحمدصادق��ی ب��ا اش��اره ب��ه طرح ه��ای در دس��ت 
اج��را بی��ان ک��رد: س��امانه دوم آبرس��انی اصفه��ان بزرگ، 
ط��رح س��د و تون��ل کوهرن��گ 3 و ط��رح انتق��ال آب ب��ه 
فالت مرک��زی از جمل��ه طرح ها ب��رای جب��ران کمبود آب 
 در اصفه��ان اس��ت ک��ه به حمای��ت دول��ت و مجل��س نیاز 

دارد.

مازراتی اينترنت را به اتاق 
کواتروپورته کشاند

مازراتی با ارایه الگوی خودروهای هوشمند، تصمیم قطعی خود 
برای هوشمندسازی کواتروپورته GTS را اعالم کرد.

 کمپانی تراش��ه س��از کوالکام از جمل��ه پرکارترین حاضران 
رویداد CES۲0۱۵ در الس وگاس اس��ت و ب��ه تازگی نیز از 
طرح مفهومی خودرویی هوش��مند و متصل به اینترنت پرده 

برداشته است.
مازرات��ی کواتروپورت��ه GTS خ��ودروی شبیه س��ازی 
شده ای اس��ت که تراش��ه اس��نپ دراگون ۶0۲A و سیستم 
 عام��ل ش��به یونیک��س QNX ب��رای آن لح��اظ ش��ده

 است.
این خودروی تکنولوژیک دارای ابزارهای دیجیتالی، نمایشگر 
چند لمسی، سیس��تم هش��دار و راننده یار، نقشه ناوبری سه 
بعدی و نمایشگرهای هوش��مند در آئینه های کناری خودرو 
اس��ت. با این وجود آئینه ها قادر خواهند ب��ود نقاط کور را نیز 

نمایش دهند.
این خودرو همچنین دارای سیستم LIDAR است که قابلیت 
شناسایی موانع از راه دور و هشدار به راننده جهت آگاهی از آنها 
را دارد.همچنان مشخص نیست که تا چه زمانی الگوی نهایی 

رونمایی می شود.

خودروساز انگلیسی در انتظار 
خودروهای به گل نشسته

شرکت جگوار لندروور در انتظار معلوم شدن سرنوشت 
۱۲00 خودروی لوکسی اس��ت که توسط کشتی ۵۱ 
هزار تن��ی واژگون ش��ده در س��واحل انگلیس حمل 
می شدند.کارشناس��ان نجات در ت��الش برای کمک 
به کش��تی هوگ اوساکا هس��تند که روز سه شنبه در 

سواحل جنوبی انگلیس واژگون شد و به گل نشست.
سخنگوی این خودروساز انگلیسی که شرکت هندی 
تاتا اس��تیل مالک آن اس��ت، اعالم کرد عمده ۱۴00 
خودرویی که توسط این کش��تی حمل می شدند رنج 
روور و مدل های دیگر جگوار لندروور بودند و همه این 

خودروها بیمه بودند.
وی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد: هدف ما رس��اندن 

خودروهای فروخته شده به دست مشتریان است.
این شرکت ارزش محموله خود را اعالم نکرده اما طبق 
محاسبات رویترز، ۱۲00 خودروی لوکس که بار این 
کشتی بودند، نزدیک به ۱00 میلیون پوند )۱۵۱.80 

میلیون دالر( ارزش دارند.
کارشناسان هنوز در مورد وضعیت محموله این کشتی 
که با توجه به واژگونی آن احتماال دچار جابجایی شده، 

گزارش نداده اند.

۴
ذخیره ۶۰ هزار تن سیب و پرتقال شب عید 

ابوالقاسم حسن پور مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری اظهار 
داشت: در وزارت جهاد کشاورزی مصوب شده حدود  ۴0 هزار تن پرتقال و ۲0 
هزار تن سیب توسط سازمان تعاون روستایی از کشاورزان خریداری و برای شب 

عید ذخیره شود.

مع��اون س��اخت و نگه��داری راه روس��تایی وزی��ر راه و 
شهرسازی گفت: طرح هایی برای توس��عه ناوگان هوایی 

و ریلی استان اصفهان در نظر گرفته شده است.
سید حسین میرش��فیع در جلسه مش��ترک کمیسیون 
عمران مجلس ش��ورای اسالمی و ش��ورای برنامه ریزی و 
توسعه اس��تان اصفهان با اش��اره به اینکه بافت نامناسب 
شهری یکی از مشکالت ش��هرهای استان اصفهان است، 
اظهار کرد: ش��هرداری در این زمینه حمایت های خود را 
داشته اما حجم کار باالست و باید با مدیریت و برنامه ریزی 
و مشارکت دس��تگاه ها، این بافت ها بهسازی شوند.وی با 
اشاره به حجم باالی مطالبات پیمانکاران اصفهان گفت: 
حجم باالی مطالبات پیمانکاران از دیگر مش��کالت این 
استان بوده و پیمانکاران این اس��تان به اندازه  پروژه های 
اجرا شده دس��تمزد دریافت نکرد ه  و زمین گیر شدند که 

باید اعتبارات الزم برای آنها فراهم شود.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی در ادامه به توافقات صورت 
گرفته برای توس��عه ناوگان هوایی در اصفهان اشاره کرد 
و گفت: در صورتی که وزارت نی��رو مطابق توافقات انجام 
شده عمل کند، مشارکت برای توسعه ناوگان هوایی اتفاق 
خوبی است.وی با اش��اره به توس��عه راه آهن در اصفهان 
تصریح کرد: طرح هایی برای توسعه ایستگاه های راه آهن 

در نظر گرفته شده که نفع آن برای همه کشور است.
میرشفیع افزود: با توجه به ساختار جدیدی که در توسعه 

راه آهن ایجاد می ش��ود، توس��عه در این زمین��ه فراهم و 
راه آهن اصفهان � قم � تهران که یک��ی از پروژه های مهم 

کشور است به بهره برداری می رسد.
وی اضافه ک��رد: راه های روس��تایی اس��تان اصفهان نیز 

وضعیت خوبی ندارند.
مع��اون س��اخت و نگه��داری راه روس��تایی وزارت راه و 
شهرسازی با بیان اینکه دولت بحث حمل و نقل روستایی 
را پیگیری می کند، افزود: توس��عه آزادراه ش��رق به غرب 
اصفهان در دس��ت اجراست اما باید با س��رعت بیشتری 

دنبال شود.
 الح�اق بهارس�تان ب�ه کالنش�هر اصفه�ان

 ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار می خواهد
     معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اعتبار مورد نیاز برای 
اجرای طرح الحاق بهارس��تان به اصفه��ان ۲00 میلیارد 
تومان اس��ت که در حال حاضر ۱0 میلیارد تومان از این 

اعتبار تخصیص یافته است.
محسن نریمان در نشست شورای برنامه ریزی استان که 
با حضور اعضای کمیسیون عمرانی مجلس برگزار شد، با 
اشاره به اینکه بهارستان یکی از شهرهای جدید اصفهان 
است، افزود: در حال حاضر ایجاد زیرساخت ها برای الحاق 
این شهر به کالنشهر اصفهان در دس��تور کار قرار گرفته 
است. وی تاکید کرد: در تخصیص های سال آینده اعتبار 
مورد نیاز برای الحاق به صورت کامل دیده می شود. معاون 

وزیر راه و رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت عمران 
شهرهای جدید با اشاره به پیش��رفت 80 درصدی پروژه 
مسکن مهر در اس��تان اصفهان، گفت: پروژه های مسکن 
مهر استان تا پایان سال ۹۴ به صورت کامل به بهره برداری 

می رسد. 
وی با اش��اره به اینک��ه رینگ کردن ش��هرهای جدید به 
کالنشهر اصفهان در دس��تور کار قرار گرفته است، گفت: 
الحاق سه شهر بهارستان،  شهر مجلس��ی و فوالدشهر به 
اصفهان مورد بررس��ی و اجرا قرار گرفته است. نریمان با 
اشاره به راه اندازی شهر جدید چهارم در استان اصفهان، 
بیان داش��ت: با راه اندازی این ش��هر اصفهان تنها استانی 

می شود چهار شهر جدید خواهد داشت. 
وی با بی��ان اینکه عملی��ات اجرایی یک ش��هر جدید در 
اصفهان تا سال آینده آغاز می ش��ود، افزود: ساخت ۴00 
واحد مسکونی برای چهارمین شهر جدید اصفهان در نظر 

گرفته شده است. 
توافق با پیمان کار چینی ب�رای تکمیل پروژه 

قطار سريع السیر اصفهان � تهران
معاون وزیر راه و شهرس��ازی گفت: با بازگشت پیمان کار 
چینی و توافق مجدد، پروژه قطار سریع الس��یر اصفهان � 

تهران تکمیل و حرکت این پروژه ریلی آغاز می شود.
 مسعود نصر آزادانی در جلسه مشترک کمیسیون عمران 
مجلس ش��ورای اسالمی و ش��ورای برنامه ریزی و توسعه 
استان اصفهان به یکی از شاخص های کلیدی در مورد راه 
اشاره و اظهار کرد: یکی از شاخص های جاد ه ای نسبت بار 
به جاده  و حمل مسافر بوده که این شاخص نسبت مسافر 
در اصفهان سه برابر متوسط کشوری است.وی افزود: این 
حجم سه برابری بار نسبت به شاخص در 3 هزار کیلومتر 
استان در حال سرویس دهی است و این در حالی است که 
این جاده ها نیاز به روکش و بازسازی دارند و بیش از اندازه 

ظرفیت استفاده می شوند.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به قطار سریع السیر 
تهران � قم � اصفه��ان تصریح کرد: با کمال خرس��ندی 
پیمان کار چینی دوباره پای مذاکره بازگشته است و اکنون 
در مرحله اصالح و تعیین قیمت عادالنه و منطقی است که 

امید می رود هفته آینده به نتیجه برسد.
وی با اشاره به مسیر ریلی اصفهان � شیراز گفت: راه آهن 
اصفهان شیراز تاکنون 8۵ درصد پیشرفت فیریکی داشته 
و بخش عمده کار انجام ش��ده و فقط ۴۵0 میلیارد تومان 

اعتبار برای نصب عالیم ایمنی الزم دارد.
نصرآزادانی همچنین به پروژه راه آهن اصفهان � شهرکرد 
� ازنا اشاره و اضافه کرد: باید برای تکمیل این خطوط ریلی 
ردیف بودجه ای در س��ال ۹۴ دیده و یا ردیف جداگانه ای 

برای آن پیش بینی شود.

ناوگان هوايی و ريلی اصفهان توسعه می يابد

سه شهر جدید به اصفهان رینگ می شود
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معاون عمران روستايی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خبر داد

اجرای طرح هادی روستايی در ۷88 روستای اصفهان
 فروش سهام فاقد پشتوانه خارجی از نظر

 شرعی و قانونی ممنوع است

 نحوه اداره  »پديده« ضربه بزرگی
 به اقتصاد کشور می زند

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
با بیان اینکه تاکنون در ۷88 روستای استان اصفهان 
طرح هادی اجرایی شده اس��ت، گفت: تعریف طرح 
هادی برای ۱08 روستای دیگر این استان اصفهان 
در دستور کار قرار دارد. محمدرضا شاملو در جلسه 
مشترک کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی و 
شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان با اشاره 
به اینکه ترجیح کار باید بر روی پروژه های نیمه تمام 
باشد، اظهار کرد: برای انجام پروژه های تعریف شده 
در روستاهای استان اصفهان نباید طی 8 سال آینده 

هیچ پروژه جدیدی تعریف شود.
وی با بی��ان اینکه س��االنه بیش از ۲ ه��زار و ۲00 
میلیارد تومان برای بازس��ازی روس��تاهای کش��ور 

اختصاص می یابد که بین روس��تاهای اس��تان ها تقس��یم می ش��ود، افزود: 
جاذبه های تاریخی و گردش��گری طبیعی در روستاهای استان اصفهان زیاد 
است و این روستاها ظرفیت های قابل توجهی دارند.معاون عمران روستایی 
بنیاد مسکن انقالب اس��المی با بیان اینکه در حال حاضر برخی روستاهای 
این استان همچون ابیانه ش��هرتی جهانی دارند، گفت: در حال حاضر ۱۹3 
هزار و ۵8۲ واحد مس��کونی در روستاهای اس��تان اصفهان وجود دارد.وی 

اضافه کرد: از این تعداد ۶0 هزار واحد مسکونی مقاوم و 
۱3۲ هزار واحد نیز نیازمند مقاوم سازی هستند.شاملو 
با بیان اینکه ۴8 هزار و ۷۲۵ واحد مس��کونی روستایی 
بر اس��اس برنامه های چهارم و پنجم توس��عه در دست 
مقاوم س��ازی ش��ده اند، افزود: تاکنون ۴۱ هزار و ۶۲0 
واحد مس��کونی بازس��ازی و آماده تحویل هستند.وی 
تاکید کرد: مقاوم س��ازی ۴ هزار و 800 واحد مسکونی 
سطح استان اصفهان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی با 
اش��اره به وجود یک هزار و 83۱ روستا در سطح استان 
اصفهان گف��ت: از این تع��داد ۹۵۶ روس��تا باالی ۲0 
خانوار هستند و ۷0 روستا نقطه جمعیتی را در استان 
اصفهان تش��کیل می دهند.وی با بی��ان اینکه تاکنون 
در ۷88 روستای اس��تان اصفهان طرح هادی اجرایی شده است، ادامه داد: 
 تعریف طرح هادی برای ۱08 روستای استان اصفهان نیز در دستور کار قرار 

دارد.
شاملو با بیان اینکه تاکنون در ۴00 روستای کش��ور پروژه های عملیاتی در 
دس��ت اجراس��ت، افزود: این پروژه ها با اعتبار ۱۶0 میلیارد تومانی در حال 

اجراست.

 

عضو کمیسیون اصل ۹0 مجلس با تاکید براینکه مس��ایلی از جنس »پدیده« ارزش 
اقتصادی و فعالیت های اقتصادی ما را زیر س��ؤال می برد، گفت: ای��ن نوع اداره کردن 

شرکت ها قطعاً ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد می کند.
 حجت االسالم روح اهلل حسینیان در گفت و گویی، با اشاره به بحث سهام فروشی بدون 
ضابطه توسط برخی شرکت ها و مؤسسات اظهار داشت: در قانون و شرع مشخص شده 
چیزی که قرار اس��ت در معرض فروش قرار گیرد، باید دارای عینیت باش��د، بنابراین 
فروش سهامی که فاقد پشتوانه خارجی باشد هم از نظر شرع و هم از نظر قانونی ممنوع 
اس��ت.وی با بیان اینکه موضوع »پدیده« حتماً از طریق کمیسیون اصل ۹0 پیگیری 
می شود، تصریح کرد: در بحث پرونده هایی از جنس »پدیده« اشکال در بخش نظارت 
است، وزارت امور اقتصاد وظیفه دارد درباره شرکت های بزرگی که فروش سهام دارند 
اعتبار و پشتوانه سهام ها را بررس��ی کنند که آیا این س��هام ها واقعی است یا نه.وی با 
تاکید براینکه این موضوع توس��ط رییس کمیس��یون اصل ۹0 به این شرکت ها تذکر 
داده شد که برای فروش سهام  باید موارد فروش سهام عینیت داشته باشد، تصریح کرد: 
شرکت ها تنها در صورتی می توانند در بحث خرید و فروش سهام اقدام کنند که سهام ها 
 پشتوانه داشته باشد نه اینکه اعتبارات و س��ودهای خیالی در معرض فروش گذاشته 

شود.
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م الف 28202
اداره کل راه آهن اصفهان 

اداره کل راه آهن  اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذاری فضاهای مناسب جهت امور تبلیغات مطرح در سالن مسافری ايستگاه 
راه آهن اصفهان  خود به شرح ذيل از طريق مزايده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واگذار  نمايد : 

1- موضوع مزایده : واگذاری فضاهای مناسب جهت امور تبلیغات مطرح در سالن مسافری ايستگاه راه آهن اصفهان توضیح: داشتن مجوز 
فعالیت در زمینه امور تبلیغاتی از مراجع ذيصالح برای  شرکت کنندگان در مزايده الزامی است.

2- برآورد کل قیمت جهت واگذاری یکساله : مبلغ 4۶4/۶4۰/۰۰۰ ریال 
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نوبت چاپ  اول 
 آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شماره4155 مورخ 93/10/17 

مبلغ تضمین شرکت در نحوه عقد قرار دادمدت قرار دادعنوان پروژه ردیف
مناقصه )به ریال (

مبلغ برآورد اولیه به ریال 
) بر اساس فهرست بها 

سال 92( 
نوبت 

مناقصه 

زیر بنایی بر اساس بخشنامه 8 ماه تخریب و بازسازی فردوسی )طالبیان( کاشان1
اول43/000/00011/916/862/509سرجمع 

تکمیل و تخریب و بازسازی مدرسه اوتیسم 2
زیر بنایی بر اساس بخشنامه 6ماه ناحیه 4

اول39/000/00010/756/450/896سرجمع 

مقاوم سازی هنرستان فنی شهید خوانساری 3
زیر بنایی بر اساس بخشنامه 3 ماهناحیه 2

دوم13/000/0001/963/878/467سرجمع

تکمیل و تخریب و بازسازی مدرسه قرآنی 4
زیر بنایی بر اساس بخشنامه 7 ماهحسن آباد جرقویه علیا 

دوم25/000/0006/016/638/632سرجمع

3 ماه تکمیل سالن ورزشی گارماسه فالورجان  4
زیر بنایی بر اساس بخشنامه 

سرجمع
دوم12/000/0001/738/249/153

1- دستگاه  مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان 2- موضوع مناقصه : مندرج در جدول فوق 3- تاریخ ومهلت دریافت و گشایش 
اسناد مناقصه : الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت 5 روز از انتشار آگهی از تاریخ 93/10/20 لغایت پایان وقت اداری مورخ 93/10/23 
ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه : تا پایان وقت اداری مورخ 93/11/5 ج( زمان گشایش پاکات : اسناد مناقصه روز چهار شنبه مورخ 93/11/6 در 
محل سالن جلسات 4- نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه : اصفهان - خیابان باغ گلدسته - مقابل درب شرقی بازار هنر - اداره کل نوسازی 
مدارس استان اصفهان ) امور قرار دادها جهت دریافت اسناد مناقصه و دبیر خانه جهت تحویل پاکات مناقصه ( )تلفن تماس : 2222889( 5- نوع 
تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه : الف( سپرده )واریز بحساب شماره 2173060202008 بانک ملی ( ب( ضمانت نامه معتبر بانکی6- مدت 
اعتبار پیشنهادات : حداقل یکماه پس از گشایش پیشنهاد های مالی می باش�د و این مدت برای یکبار قابل تمدید است  متن این مناقصه در پایگاه  
اینترنتی iets.mporj.ir , www.nosazimadaresisf.ir قابل رویت می باشد ضمنا شرکتهایی می  توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که 

مدارک پرونده ارزیابی آنان تکمیل شده باشد 

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
م الف 28507



یادداشت هفت اولین قسمت » ابله« وارد شبکه خانگی شد 

سفر به نخستین موزه خصوصی کشور

صفحه مجموعه تلویزیونی »ابله« با انتشار فیلمی کامال متفاوت از تیتراژ این 
مجموعه در اینستاگرام از توزیع اولین قس��مت این مجموعه از طریق شبکه 

خانگی خبر داد.
»ابله« یک مجموعه ویدیویی در ۲۶ قسمت ۶۰ دقیقه ای است. 

5
» مرگ ماهی« تحویل دفتر جشنواره 

فجر می شود
نس��خه نهایی فیلم س��ینمایی »مرگ ماهی« به کارگردانی 
س��یدروح اهلل حجازی با پایان مراحلی فنی، در موعد مقرر به 

دفتر جشنواره فیلم فجر تحویل داده می شود.
امیرحسین قاسمی در حال نهایی کردن صداگذاری و میکس، 
حامد ثابت در حال ساخت و بازبینی موسیقی، جواد مطوری 
در ح��ال نهایی کردن جلوه ه��ای ویژه و محم��ود کالری نیز 
در حال اتالوناژ و تصحیح رنگ نهایی فیلم س��ینمایی »مرگ 
ماهی« هستند.فیلم س��ینمایی »مرگ ماهی« که چهارمین 
اثر سید روح اهلل حجازی است، به بخش مسابقه سودای سیمرغ 
)مسابقه اصلی س��ینمای ایران( سی و سومین جشنواره فیلم 
فجر راه پیدا کرده و در این جش��نواره ک��ه بزرگترین رویداد 
فرهنگی هنری کشور محسوب می شود، رونمایی خواهد شد.

جایگاه و نقش گردشگری در رونق 
اقتصادی منطقه کاشان

 سرپرس��ت اداره میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
شهرستان کاشان از برگزاری دومین سمینار تخصصی آموزشی 
گردشگری خبر داد.مهران سرمدیان افزود: این سمینار مشترک 
بین اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شهرداری 
کاشان و با همکاری مجتمع گردشگری خورشید اردهال برگزار 
می شود. دبیر ستاد هماهنگی خدمات س��فر شهرستان کاشان 
ادامه داد: در این سمینار آموزش��ی، مدعوین عالوه بر آشنایی با 
پتانسیل ها و جاذبه های تاریخی و گردشگری طبیعی - مذهبی 
شهرستان کاشان؛ در کارگاه آموزشی نقش صنعت گردشگری در 
توسعه اقتصاد شهری نیز شرکت خواهند کرد. شایان ذکر است؛ 
به ش��رکت کنندگان در این س��مینار گواهینامه معتبر از طرف 
اداره میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری و شهرداری 
کاشان اعطاء خواهد ش��د. عالقمندان می توانند جهت ثبت نام و 
 شرکت در این س��مینار تا تاریخ ۹۳/۱۰/۲۳ به نشانی اینترنتی

 www.kashancht.ir مراجعه نمایند.

»عطر به جا مانده« در عصارخانه 
شاهی اصفهان

آثار ویدیو و چیدمان نوش��ین نفیس��ی همراه با اج��را در روز 
گش��ایش تحت عن��وان »عطر به ج��ا مان��ده« در عصارخانه 
شاهی ارایه می ش��ود.این هنرمند گفت: عطر ها و بوها نقش 
قابل توجهی در جری��ان خاطرات و ذهنیات نوس��تالژیک ما 
دارند. گاهی یک عطر خاص تا س��ال ها کس��ی ی��ا موقعیتی 
 را برای ما زنده نگ��ه می دارد.عکس، چیدم��ان و ویدیو آرت

 »عطر به جا مانده« تا ۳۰ دی ماه  از س��اعت 8:۳۰ تا ۱۳:۳۰ 
و بعدازظهرها ۱4:۳۰ تا ۱۹ در محل عصارخانه ش��اهی واقع 
در میدان نقش جهان، بازار قیصریه، بازار قنادها)عطاری ها(، 

ابتدای بازار مخلص برپا می شود.

نخستین موزه خصوصی کشور در سیتی سنتر اصفهان 
مستقر اس��ت و می توان با مس��افرتی کوتاه به این موزه 

قرون مختلف تاریخ ایران و جهان را دید.
 حس��ین حس��ین پناه در موزه خصوصی خ��ود تالش 
نموده تا کلکس��یون های مختلفی را به نمایش گذارد تا 
مخاطبین عالقه مند به حوزه ه��ای مختلف را میخ کوب 

کند.
موزه ای که در خود آث��اری مربوط به حوزه های مختلف 
دارد چنانچه در بخشی از موزه خود نخستین رادیوهایی 
که به ایران آمده و نفتی است را گنجانده و در بخش دیگر 
سفال و مفرغ هایی را قرار داده است که مربوط به شش 

هزار سال قبل از میالد است.
او می گوید نزدیک به ۱۲۷۵ رادیو جمع آوری کرده است 
و  عالوه بر آن انواع موتورسیکلت هایی را دارد که دارای 
طراحی هایی جالب است که شاید هیچ جای دیگر نتوان 
آن ها را دید؛ از موتورسیکلت های مخصوص بانوان گرفته 

تا چمدان هایی که موتورسیکلت می شوند.
  در بخش دیگر این موزه دوربین های��ی وجود دارد که 
کوکی ب��وده و با کوک، فیلم برداری می کرده اس��ت و یا 
نقاشی هایی بر روی چوب از زمان ناصرالدین شاه وجود 
دارد که چشم هر مخاطبی را به سمت وسوی خود جلب 

می کند.
اما ش��اهکار این موزه جایی است که چشم ما به سفال و 

مفرغ های هزاران س��ال پیش می خورد، شرایط خاص 
نخستین موزه خصوصی کشور سبب شد تا  مهر به گفتگو  

با استاد حسین حسین پناه بنشیند.
چه شد که کار کلکسیون داری را آغاز کردید؟

ش��رایط من به گونه ای بود که از هفت س��الگی شروع به 
جمع کردن وس��ایلی که دوست داش��تم، کردم، من با 
پول تو جیبی خودم ش��روع می کردم ب��ه خرید تمبر و 
از آن زمان به ای��ن حرفه عالقه داش��تم چنانچه اکنون 
آن آلبوم تمبره��ا را دارم و از این کار ل��ذت می بردم به 
دبیرستان آمدم ش��روع کردم به جمع آوری آثار صوتی، 
تصویری، رادیو، گرام بعد در دانشگاه به سراغ کریستال 

و تابلو رفتم.
 پس از انقالب اسالمی به س��راغ پیشینه فرهنگی رفتم 
و این  کار ادامه داشت تا سال ۱۳84 که مجلس شورای 
اس��المی تصویب کرد بخ��ش خصوصی ه��م می تواند 
موزه داش��ته باش��د. که بنده ه��م مجوز م��وزه تاریخ و 

باستان شناسی را گرفتم.
چرا در این حیطه فعالیت می کنید و انگیزه اصلی 

شما برای ایجاد یک موزه خصوصی چیست؟
عشق و عالقه من میراث فرهنگی است و تا زمانی هم که 
زنده ام در همین عرصه فعالیت خواهم کرد، تاکنون شده 
به سختی پول الزم را تهیه کرده و یک سفال از گذشته 
ایران را خریداری نموده ام تا این آثار زیبا و ارزش��مند از 

کشور خارج نشود و بر اساس یک اعتقاد درونی که دارم 
این کار را می کنم و منت هم سر هیچ کس نمی گذارم.

 انگیزه ش�ما در بخش فعالیت در س�فال و مفرغ 
چیست؟

من با سیاس��ت کاری ن��دارم و به دنب��ال اقدامات و کار 
فرهنگی هستم و در حوزه کاری خودم به دنبال یک ادای 

دین به کشور و مردم هستم.
همه ما مسلمان هستیم و تابع مقررات جمهوری اسالمی 
ایران هستیم و یک عرق مذهبی را داریم لذا باید تصریح 
کنم جمع کردن این سفال های پیش از اسالم ارتباطی با 

دین و مذهب ندارد.
 م��ن می بین��م ک��ه پیش��ینه فرهنگ��ی من چیس��ت 
که بای��د ب��ا افتخ��ار آن را به دیگ��ران نش��ان دهم که 
 هیچ ی��ک از کش��ورهای دنیا ای��ن قدمت و پیش��ینه

 را ندارد.
ببینید ایران در پیشینه فرهنگی خود از جمله ملت هایی 
است که یکتا پرستی را داش��ته و خداوند احد و واحد را 

پرستش می کرده است.
به نظر شما اصفهان به چنین موزه هایی نیاز دارد؟

به نظر من اصفهان ۵۰ موزه کم دارد و دوس��ت دارم در 
این عرصه بیشتر و بیشتر فعالیت شود و چند روز پیش 
یکی از دوستان من که دارای وضع اقتصادی خوبی است 
را متقاعد کرده ام تا یک موزه در فضایی به مساحت ۲۰ 
هزار متر و در پنج طبقه ایجاد کند که این ها برای شهر و 

استان و کشور ارزشی است.
  ش�ما چرا این س�فال و مفرغ ها را نمی فروش�ید

 مگر برای شما انتفاع خوبی ندارد؟
نباید فراموش کنید که آنچه زیر زمین اس��ت بر اساس 
قانون جزء اموال ملی است و این سفال و مفرغ متعلق به 
من نیست و من تنها هزینه آن را پرداخت کرده ام اما باید 

از آن مراقبت کنم چون متعلق به ۷۵ میلیون نفر است.
اما اینکه چرا من اجازه دارم اینها را در موزه خود داشته 
باش��م باید گفت از تمامی این آثاری ک��ه من دارم یک 
نسخه و یا نمونه ای دیگر از آن در سازمان میراث فرهنگی 

وجود دارد.
چه شد به س�یتی س�نتر آمدید و موزه خود را به 

نمایش عموم گذاشتید؟
در زمانی که موزه من در خیابان مسجد سید بود مهندس 
صرامی از سینی سنتر آمد و پیشنهاد داد تا من به اینجا 

بیاییم و اقدامی موثر در این خصوص انجام داد.
 فرزندان شما هم مسیر شما را ادامه می دهند؟

فرزن��دان م��ن هی��چ عالق��ه ای ب��ه ای��ن کار ندارند 
و با ضرب و زور که نمی ش��ود ک��ه این کار را ک��رد و یا  
 ب��ا آمپول ک��ه نمی ش��ود کاری را به ش��خصی تحمیل 

کرد.

چهار ساعته تاریخ ایران را دراصفهان ببینید
 کاسبی کلیک با کشتن

 پیش از موعد هنرمندان!
ای��ن روزها شایعه س��ازان دیگ��ر تنها ب��ه اطالعیه  و 
هش��دارهای عمومی بس��نده نمی کنن��د و به تازگی 
شایعه مرگ افراد معروف و مشهور را نیز با بی رحمی 
تمام انعکاس می دهند و به تشویش اذهان عمومی و 

دلشکستگی آنان دست می زنند.
ماجرای انتشار شایعه مرگ هنرمندان و تکذیب مکرر 
به یکی از مصایب متداول بدل ش��ده و در هفته های 
اخیر، خبر درگذشت تنی چند از هنرمندان کشورمان 
منتشر شده و یک به یک تکذیب شده اما چرا چنین 
ش��تاب زدگی در انتشار خبر درگذش��ت هنرمندان 
وجود دارد و چ��ه انگیزه ای باعث می ش��ود تا چنین 
خبری بدین ش��کل منتشر ش��ود؟اگر در سال های 
پیشین انتشار شایعه مرگ هنرمندان، بسیار نادر بود، 
حال با توس��عه فضای آنالین و شبکه های اجتماعی، 
دامن زدن به این شایعات نیز سهل تر از گذشته شده و 
به راحتی می توان آنچه حدس زده می شود را به عنوان 
یک ش��ایعه و یا حتی یک خبر قطعی منتشر کرد و با 
مصالح اجتماعی یا امنیتی روحی و روانی اش��خاص 
بازی کرد. در همین راستا یکی از عرصه هایی که روز 
به روز بر بازیگرانش افزوده می ش��ود، مرگ آفرینانی 
است!بازار شایعه پراکنی در همه ادوار خصوصاً در عصر 
ارتباطات به قدری داغ است که هر فردی حتماً روزانه 

با یکی از آنها روبه رو می شود.
 البته شکل و شمایل شایعه نسبت به شرایط اجتماعی 
دائماً در حال��ت تغییر اس��ت و کم و زیاد می ش��ود، 
خصوصاً اگر حادثه ای مهم رخ داده باش��د س��یلی از 
ش��ایعه به راه می افتد. هر کجا که پای شایعه باز شود 
کنجکاوی افراد بیش��تر و همان ش��ایعه دستخوش 
تغییرات اساسی می شود. این یک کالغ چهل کالغ ها 
در س��ال های اخیر با گس��ترش دنی��ای ارتباطات، 
ش��بکه های اجتماع��ی و ش��بکه های پیام رس��ان 
موبایلی از جمل��ه وایبر، الین، های��ک، واتس آپ و... 
خیل��ی هوش��مندانه تر، دقیق تر و س��ریع تر و گاهی 
س��ازمان یافته تر دهان به دهان می چرخد تا ش��اید 
ارگانی، مسوول و شخصی از راه برسد و به این شایعه ها 
پایان دهد و صحت و سقم آن را مورد بررسی قرار دهد.

ای��ن روزه��ا شایعه س��ازان دیگ��ر تنها ب��ه اطالعیه  
 و هش��دارهای عموم��ی بس��نده نمی کنن��د و 
ب��ه تازگی ش��ایعه م��رگ اف��راد معروف و مش��هور 
را نیز ب��ا بی رحمی تم��ام انع��کاس می دهن��د و به 
 تش��ویش اذهان عمومی و دلشکس��تگی آنان دست

 می زنند.
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مفاد آرا
 13 وماده  ماده3قانون  آگهی موضوع  10/74 شماره:1393/9/26-103/93/2008/58 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

برابر آراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
به  زیر  شرح  به  تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان  لذامشخصات  است  گردیده  محرز 
که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  دونوبت  در  عموم  اطالع  منظور 
توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص 
و  اسناد  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 
امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رای شماره 2271 هیات:آقای مهدی محلوجی مفرد  فرزند حسین بشماره شناسنامه 
64 و خانم معصومه ساوجی بیدگلی فرزند محمد بشماره شناسنامه 5 )بالمناصفه( در 
واقع  اصلی  از3  فرعی  پالک2098  مترمربع  مساحت181/50  به  یکبابخانه  دانگ  شش 

درمعین آبادبیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  محمد  فرزند  بیدگلی  دهقانی  ابوالقاسم  4179هیات:آقای  شماره  2-رای 
شناسنامه 265شش دانگ یک باب خانه به مساحت 117/85 مترمربع پالک2134 فرعی 

از 3 اصلی واقع درمعین آباد بیدگل بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل. 
 3-رای شماره6685 هیات:خانم زهرا مظفری بیدگلی فرزندآقاحسن بشماره شناسنامه 
214 شش دانگ یک باب خانه به مساحت 194/85 مترمربع پالک2169 فرعی از3 اصلی 

واقع درمعین آباد بیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل. 
بشماره  عباس  فرزند  بیدگلی  خورشیدی  احمد  هیات:آقای   7121 شماره  4-رای 
شناسنامه 803 و خانم صفیه سادات مریخی بیدگلی فرزند ناصر بشماره شناسنامه 
1250022487 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت98/24 مترمربع پالک 

2173 فرعی از3 اصلی واقع درمعین آباد بیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل. 
بشماره  احمد  فرزند  بیدگلی  آقااحمدی  علی  هیات:آقای   7118 شماره  5-رای 
شناسنامه215 شش دانگ یک باب مغازه به مساحت31/88 مترمربع پالک 2175فرعی 

از 1 فرعي از3 اصلی واقع درمعین آبادبیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل. 
بشماره  اله  فرزندرحمت  بیدگلی  خبیری  علیرضا  هیات:آقای   8473 شماره  6-رای 
 244 شناسنامه  بشماره  فرزندرستم  بیدگلی  مظلومی  سکینه  خانم  و   159 شناسنامه 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت91 مترمربع پالک2185 فرعی از3 

اصلی واقع درمعین آباد بیدگل بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.   
بشماره  حسین  فرزند  بیدگلی  عموزاده  اصغر  علی  9129هیات:آقای  شماره  7-رای 
شناسنامه 135 و خانم نسیم آتش پوربیدگلی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه172 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت75/07 مترمربع پالک2195 فرعی 

از97 فرعي از3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  اکبر  فرزندعلی  بیدگلی  الهی  محمدرضاروح  هیات:آقای  شماره9132  8-رای 
فرعی  مترمربع پالک2196  به مساحت102  باب خانه  یک  دانگ  شناسنامه5238 شش 

از3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
9-رای شماره9131 هیات:آقای محمدرضا روح الهی بیدگلی فرزند علی اکبر بشماره 
شناسنامه 5238 شش دانگ یک باب مغازه به مساحت14/10 مترمربع پالک2197 فرعی 

از3 اصلی واقع درمعین آبادبیدگل بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
10-رای شماره 7827 هیات:آقای علی ادهمی بیدگلی فرزند سلطانعلی بشماره شناسنامه 
شناسنامه1250178053  بشماره  فرزندحسین  بیدگلی  رحیمی  محبوبه  خانم  و   22
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 269/50مترمربع پالک145 فرعی 
از3 فرعي از112 اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی 

مع الواسطه از جالل مطلبی)مالک رسمی(.
11-رای شماره 5891 هیات:خانم فرزانه عبدالهی بیدگلی فرزند احمد بشماره شناسنامه 
9157 شش دانگ یک باب حصار و طویله به مساحت134/15 مترمربع پالک 128فرعی 
از2 فرعي از112 اصلی واقع دراماکن بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی 

از مریم رافعی بیدگلی)مالک رسمی(.
سلطانعلی  فرزند  بیدگلی  ادهمی  محمد  هیات:آقای  شماره7831  رای   12-
بشماره  سیدهاشم  فرزند  بیدگلی  مطلبی  امینه  خانم  و  شناسنامه7060  بشماره 

246/41مترمربع  به مساحت  خانه  باب  یک  دانگ  شناسنامه5986)بالمناصفه(در شش 
پالک147 فرعی از 3فرعي از112 اصلی واقع دراماکن بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

بشماره  فرزندمحمدعلی  بیدگلی  رحیمی  حسین  :آقای  هیات  شماره8057  13-رای 
شناسنامه87 شش دانگ یک باب حصاروطویله به مساحت112/46 مترمربع پالک150 
فرعی از3 فرعي از112 اصلی واقع دراماکن بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری 

عادی مع الواسطه از ورثه سید جالل مطلبی)مالک رسمی(.
بشماره  محمدعلی  فرزند  بیدگلی  رحیمی  :آقای حسین  هیات   8061 شماره  رای   -14
شناسنامه6953  بشماره  فرزنداحمد  بیدگلی  عبدالهی  فرشته  خانم  و  شناسنامه87 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت150 مترمربع پالک154 فرعی از3 
فرعي از112 اصلی واقع دراماکن بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع 

الواسطه از ورثه سید جالل مطلبی)مالک رسمی(.
بشماره  محمدعلی  فرزند  بیدگلی  یتیمی  محمدتقی  8516هیات:آقای  شماره  رای   -15
شناسنامه 180شش دانگ یک باب خانه به مساحت 342/88مترمربع پالک156 فرعی از 

3 فرعي از 112 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  احمد  فرزند  بیدگلی  احمدی  صدرالدین  هیات:آقای  شماره7104  رای   -16
 158 بشماره شناسنامه  علی  فرزند  بیدگلی  احمدی  آغا  امین  خانم  5462و  شناسنامه 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 245/50مترمربع پالک5 فرعی از 4 

فرعي از249 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  صدرالدین  فرزند  بیدگلی  محمداحمدی  هیات:آقای   8431 شماره  رای   -17
شناسنامه2165  بشماره  احمد  فرزند  موحدحسینی  وجیهه  خانم  و  شناسنامه300 
)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 102 مترمربع پالک5 فرعی از4 

فرعي از294 اصلی واقع دراماکن بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  علی  فرزند  بیدگلی  بابازاده  خانم  فاطمه  هیات:خانم  شماره9297  رای   -18
شناسنامه 3 شش دانگ یک باب خانه به مساحت261/75 مترمربع پالک27 فرعی از572 

اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
 19- رای شماره 8774 هیات:آقای سلیمان مجیدی بیدگلی فرزند ناصر بشماره شناسنامه 95

در  )بالمناصفه(  شناسنامه744  بشماره  مهدی  فرزند  اشترداربیدگلی  زینب  خانم  و 
از 699و قسمتی  شش دانگ یک باب خانه به مساحت86/60 مترمربع پالک10 فرعی 
عادی  وبیدگل خریداری  آران  ثبتی  3 حوزه  بخش  اماکن  در  واقع  اصلی   از مشاعات 

مع الواسطه از زهرا لبافیان بیدگلی)مالک رسمی(.
بشماره  حسن  فرزند  بیدگلی  هوشنگی  ماشااله  هیات:آقای  شماره8717  رای   -20
 48 شناسنامه  بشماره  اکبر  علی  فرزند  بیدگلی  یتیمی  فاطمه  خانم  و   109 شناسنامه 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت182/50 مترمربع پالک181 فرعی 

از9 فرعي از972 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
21- رای شماره2091 هیات:آقای طاهره صالحی فرزند سیدمحمد بشماره شناسنامه 
 1 از  فرعی   6 پالک  مترمربع  مساحت88/50  به  ساختمان  باب  یک  دانگ  شش    763
 فرعي از 1080 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی 

مع الواسطه از صدیقه فخاری نوش آبادی)مالک رسمی(.
22- رای شماره 8405 هیات:آقای حسین کوزه گر آرانی فرزند احمد بشماره شناسنامه 
5001و خانم ظریف کوزه گر فرزند حسین بشماره شناسنامه90 و خانم زهرا رهنما 
آرانی فرزند حسن بشماره شناسنامه5430 )بالسویه(در شش دانگ یک باب خانه به 
از  از مشاعات فرعي  از 1و2و3و4وقسمتی  مساحت336/07 مترمربع پالک 12 فرعی 

1723 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
23- رای شماره334 هیات:آقای محمد دافعی بیدگلی فرزندحسن بشماره شناسنامه9 
و خانم احترام شکوری بیدگلی فرزندعلی بشماره شناسنامه143 )به ترتیب نسبت به 
3دانگ و سه پنجم دانگ و 2 دانگ و دو پنجم دانگ مشاع(در شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت264/90 مترمربع پالک 15فرعی از 1965 اصلی واقع در اماکن بخش3  حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  حسین  فرزند  آرانی  غفورزاده  محمد  هیات:آقای   2277 شماره  رای   -24
شناسنامه4216 و خانم صنم بر عظیم پور آرانی فرزندعباسقلی بشماره شناسنامه7131 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 428 مترمربع پالک7637 فرعی از 

1229 فرعي از2637 اصلی واقع درمسعودآباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
25- رای شماره  هیات:آقای ناصرعظیم زاده آرانی فرزندمحمد بشماره شناسنامه 352 

436)بالمناصفه(در  شناسنامه  بشماره  فرزندحسین  آرانی  بذرافشان  خانم رضوان  و 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت297/20 مترمربع پالک7673 فرعی از1189 فرعي 

از2637 اصلی واقع درمسعودآباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
26- رای شماره 7838 هیات:آقای قربان کاظمی فرزند اهلل داد بشماره شناسنامه 616 
و خانم زینب کاظمی فرزندقربان بشماره شناسنامه 3464 و خانم نیم تاج زنگنه فرزند 
علی بشماره شناسنامه 749)بالسویه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 150/10 
واقع درمسعودآباد بخش  از 2637 اصلی  فرعي  از1189  فرعی  مترمربع پالک 7811 
فرقانی اله  سیف  وراث  از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  وبیدگل  آران  ثبتی  حوزه   3 

)مالک رسمی(.
27- رای شماره 8736 هیات:آقای محمود دشتبان پور بیدگلی  فرزند محمد بشماره 
 139 شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  بیدگلی  رافعی  اشرف  خانم  و   321 شناسنامه 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 131 مترمربع پالک 7812 فرعی از 

75 فرعي از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
آقامحمود بشماره  فرزند  طباء   بنی  هیات:آقای سید منصور  رای شماره 8726   -28
شناسنامه 117 و خانم لیالرهنما آرانی فرزند احمد بشماره شناسنامه10371 )به ترتیب 
 180/80 به مساحت  خانه  باب  یک  دانگ  مشاع(در شش  دانگ   4 و  دانگ   2 به  نسبت 
مترمربع پالک 7814 فرعی از 1178 فرعي از2637 اصلی واقع درمسعود آباد بخش3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل.
آرانی فرزند علی بشماره  آقا تفضلی مفرد  29- رای شماره 9136 هیات:آقای حسن 
شناسنامه 404 وآقای مصطفی تفضلی مفرد آرانی فرزند علی بشماره شناسنامه 8867 
و خانم فاطمه تفضلی مفرد آرانی فرزندعلی بشماره شناسنامه403 و خانم عفت تفضلی 
مفرد فرزند علی بشماره شناسنامه10102 و و خانم علیا تفضلی مفرد آرانی فرزند علی 
بشماره شناسنامه 207 )به ترتیب نسبت یه 20 و 20 و 10 و 10 و 10 سهم مشاع از 70 
سهم ششدانگ(در شش دانگ یک باب خانه مشتمل بر چندین مغازه به مساحت 268/75 
مترمربع پالک 7818 فرعی از 1235 فرعي از2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل.
ابراهیم بشماره  30- رای شماره 3657 هیات:آقای عباس داروغه زاده آرانی  فرزند 
شناسنامه  بشماره  اله  حبیب  فرزند  آرانی  باغبانی  محبوبه  خانم  و   406 شناسنامه 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 140/25 مترمربع   6190002609
پالک 2221 فرعی از 19 فرعي از 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل.
محمدباقر  فرزند  آرانی  حکیمی  عسگر  اله  ذبیح  هیات:آقای   7841 شماره  رای   -31
بشماره شناسنامه 123 و خانم وحیده باقری آرانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
572 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 137/20 مترمربع پالک 2467 
فرعی از 13 فرعي از 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

بشماره  حسن  فرزند  آرانی  آباد  عابدین  فاطمه  هیات:خانم   8385 شماره  رای   -32
پالک 2476  مترمربع  به مساحت 222/57  باب خانه  یک  دانگ  شناسنامه 343  شش 

فرعی از 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  اکبر  علی  فرزند  آرانی  گرجیان  حسین  هیات:آقای   9138 شماره  رای   -33
 56 شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  آرانی  مهلکی  زهره  خانم  و   152 شناسنامه 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 205/50مترمربع پالک 2482 فرعی 
از 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع 

الواسطه از حسن اکرمیان)مالک رسمی(.
عباس  سید  فرزند  آرانی  عباسزاده  سیدحسین  هیات:آقای   4372 شماره  رای   -34
بشماره  رجبعلی  فرزند  آرانی  مقدم  هارونی  فاطمه  خانم  و   451 شناسنامه  بشماره 
شناسنامه 9053 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 170/77 مترمربع 
پالک 1411 فرعی از 235 فرعي از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل.
35- رای شماره5739 هیات:آقای مجید خاری آرانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
322  شش دانگ یک باب خانه به مساحت 98/07 مترمربع پالک 1426 فرعی از 35 

فرعي از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
فرزند سیدمحمد  آرانی  زاده  عباس  اله  روح  هیات:آقای سید   7861 رای شماره   -36
بشماره شناسنامه 9578 و خانم الهه باغبان پور آرانی فرزندعباس بشماره شناسنامه 

پالک  مترمربع   120 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  )بالمناصفه(در   908
ثبتی  حوزه   3 بخش  دشت  آران  در  واقع  اصلی  از2640  فرعي   235 از  فرعی   1466 

آران وبیدگل.
بشماره شناسنامه  عباس  فرزند  فرد  توسلی  علی  هیات:آقای  رای شماره 9175   -37
2307 شش دانگ یک باب خانه به مساحت 125/50 مترمربع پالک 1483 فرعی از 302 

فرعي از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  محمد  فرزند  آرانی  زهتاب  اکبر  علی  هیات:آقای   5991 شماره  رای    -38
شناسنامه158  بشماره  رضا  فرزند  پورآرانی  رزاق  علیا  خانم  و   333 شناسنامه 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 270 مترمربع پالک 1014 فرعی از 

323 فرعي از 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
اله بشماره شناسنامه  39- رای شماره 9123 هیات:آقای حسین سرافراز فرزندذبیح 
فرعی   1188 پالک  مترمربع   1192/96 مساحت  به  دامداری  باب  یک  دانگ  51  شش 
ثبتی  حوزه   3 بخش  محمدآبادابوزیدآباد  در  واقع  اصلی   2809 از  فرعي   152  از 

آران وبیدگل.
ماشااله  آقا  فرزند  بیدگلی   زاده  حسین  سیمین  هیات:خانم   3861 شماره  رای   -40
بشماره  ماشااله  فرزند  بیدگلی  زاده  حسین  فاطمه  خانم  و   226 شناسنامه  بشماره 
شناسنامه 1594 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 78 مترمربع پالک 
4810 فرعی از 66 فرعي از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  ماشااله  فرزند  بیدگلی  احمدصباغی  هیات:آقای   9140 شماره  رای   -41
انبارضایعات  به مساحت748/50 مترمربع پالک  باب  شناسنامه 259 شش دانگ یک 
4976 فرعی از 158 فرعي از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران بخش 3حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
42- رای شماره 9312 هیات:آقای حسن ایمانیان فرزند عباس بشماره شناسنامه 52 
شش دانگ یک باب تعمیرگاه به مساحت 756/50 مترمربع پالک 4979 فرعی از 158 
فرعي از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

43- رای شماره 8510 هیات:آقای حمیدرضا کاوه نوش آبادی فرزند امراله بشماره 
شناسنامه 5372 شش دانگ یک باب خانه به مساحت 134 مترمربع پالک 3678 فرعی 
وبیدگل  آران  ثبتی  حوزه   4 بخش  آباد  نوش  در  واقع  اصلی   40 از  فرعي   3068 از 

خریداری عادی مع الواسطه از یوسف قدیری)مالک رسمی(.
آقا بشماره  فرزند حسین  الحسینی  هیات:آقای مهدی سادات  رای شماره 9178   -44
شناسنامه 72 شش دانگ یک باب خانه به مساحت 105/50 مترمربع پالک 3684 فرعی 
از 1717و2517 فرعي از 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش4 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  عبداله  فرزند  آبادی  نوش  نجفی  خسرو  هیات:آقای   8763 شماره  رای   -45
شناسنامه 36 شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 137/75 مترمربع پالک 798 
ثبتی  4 حوزه  بخش  آباد  نوش  آباد  در حسن  واقع  اصلی   41 از  فرعي   39 از   فرعی 

آران وبیدگل.
46- رای شماره 8708 هیات:آقای سعید رضائی فرزند محمد بشماره شناسنامه 215 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 135 مترمربع پالک 28 فرعی از 42 اصلی واقع 
در نورآباد نوش آباد بخش4 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه از 

تقی رضائی)مالک رسمی(.
47- رای شماره 6738 هیات:آقای محمدحسین حالج زاده نوش آبادی فرزند عبداله 
بشماره شناسنامه 166 شش دانگ یک باب خانه به مساحت 143 مترمربع پالک 433 

فرعی از 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  فرزند حسن  آبادی  نوش  عبادی  محسن  هیات:آقای   9177 رای شماره   -48
 4625 شناسنامه  بشماره  اکبر  علی  فرزند  یاتی  آب  زهرا  خانم  و   71 شناسنامه 
)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 182 مترمربع پالک 462 فرعی از 

43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:93/10/4

تاریخ انتشار نوبت دوم:93/10/20  
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل

 



اخبار کوتاهیادداشت

6
جشن تولد بازیکن ذوب آهن

بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن تولد مرتضی تبریزی همبازی خود را در مالزی 
 و در هت��ل محل اقامت ای��ن تیم در کواالالمپ��ور جش��ن گرفتند.کیک تولد و 
هدیه ای که تیم ذوب آهن برای مرتضی تبریزی آماده کرده بودند بهانه جشن 
تولدش شد تا اردوی مالزی به سفر و جش��ن تولدی خاطره انگیز برای بازیکن 

جوان ذوب آهن بدل شود.
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 بحران در رئال
 مبالغه است

 غیبت مسی
 درتمرین بارسلونا

سرمربی ایتالیایی تیم فوتبال رئال مادرید بعد از شکست در دربی با اتلتیکو 
از شاگردانش حمایت کرد.

کارلو آنچلوتی که تیمش در دومین بازی در س��ال 2015 به دومین باخت 
دست یافت و به باور کارشناسان دچار بحران شده،  افزود: باید یک بار دیگر 
به طور متوالی برنده شویم. مبالغه است اگر از بحران حرف بزنیم. جام که از 
دست مان نرفته است. چون هنوز 90  دقیقه دیگر در بازی برگشت فرصت 
جبران داریم. البته اذعان می کنم شانس ما خوب نیست اما در فوتبال همه 

چیز تا لحظه آخر قطعی و تعیین کننده نیست.
وی در م��ورد علت باخ��ت یارانش مقابل اتلتیک��و نیز عنوان ک��رد: تا قبل 
از آنک��ه پنالتی برای رقیب گرفته ش��ود، ب��ازی را تحت کنترل داش��تیم. 
خیل��ی خ��وب نبودیم ام��ا مطمئن��ا در ح��ال کار ک��ردن بودی��م. وقتی 
 گل اول زده ش��د،  کنترل ب��ازی را کامال از دس��ت دادیم و مش��کالت مان

 شروع شد.

کاپیتان تیم فوتبال بارس��لونا دلیلی را که هم تیم��ی  آرژانتینی اش به خاطر 
عدم حضور در جلسه تمرینی اخیر کاتاالن ها آورد، بهانه ای تکراری در میان 
بازیکنان برای توجیه غیبت های خود دانست.عدم حضور لیونل مسی در جلسه 
تمرینی  روزهای پیش بارسلونا که به صورت باز و با حضور هزاران هوادار کم 
سن و سال آبی واناری ها برگزار شد، جنجال فراوانی در رسانه های اسپانیایی به 
راه انداخت به طوری که برخی از آنها خودداری مسی از حضور در این تمرین را 
به نیمکت نشین شدن او در بازی اخیر بارسا در خانه سوسیه داد و عصبانیتش 

از خودسری لوئیس انریکه، سرمربی تیم نسبت دادند.
مسی پس از غیبتش اعالم کرد که دلیل عدم حضور او در تمرینات بارسلونا 
ورم معده و مشکالت گوارشی او بوده است، مشکلی که به نظر هم تیم یانش به 
یک بهانه تکراری برای فوتبالیست ها تبدیل شده است که با خوردن یک قرص 

حل شدنی است و می توان به میدان رفت.

س��رمربی س��ایپا با گالیه از عدم باور مرب��ی ایرانی در 
جامعه گفت: این باور اجتماعی که اساس��ا خارجی ها 
 بهت��ر از ایرانی ه��ا هس��تند ب��ه فرهن��گ ارتب��اط

 دارد.
مجی��د جالل��ی در حاش��یه همایش آسیب شناس��ی 
مربیگری در فوتبال ایران گفت: بح��ث اصلی ما روی 
این اس��ت که آیا ما در ایران مربی خوب و قابل اعتماد 
داریم یا نه. مربیانی که ب��ه لحاظ دانش فنی می توانند 
به فوتبال ای��ران کمک کنند. اگر م��ا از مربیان خوبی 
برخورداریم پس این کنش و واکنش های علیه مربیان 

ایرانی ناشی از چیست؟
او در پاسخ به این س��وال که آیا این باور اجتماعی که 
یک بازیکن بزرگ می تواند مربی بزرگ ش��ود درست 
اس��ت بیان کرد: مقوله بازیگری از مربیگری جداست. 
ما در دنیا مربیان بزرگی داریم که فوتبالیست نبوده اند. 
بحث مربیگری جمع بندی 5-4 عامل همزمان اس��ت. 
یکی از موارد آن ش��اید بازی کردن باش��د که به مربی 
ش��خصیت قوی می دهد. دیگر ش��اخص های مهم که 
ارتباطی به بازی کردن فرد ندارد ش��ان و ش��خصیت 
مربی، قدرت انتقال داده ها و علم و دانش اوس��ت. این 
که صرفا بازیگری تنها شاخص باشد، غلط است. مشکل 
ما در ایران این است که ما سالیان سال است در بخش 
مربیگری س��رمایه گذاری نکرده ایم و حتی به آموزش 
 مربیگری به چش��م پول درآوردن نگاه کرده ایم. مثال 
3 و نیم میلیون تومان برای مدرک B دادن به یک مربی 

پول گرفته ایم.
این سرمربی با اشاره به این که به مربی ایران در ایران 
اعتماد چندانی وجود ندارد، عنوان کرد: متاسفانه یک 
س��ری باور اجتماعی وجود دارد که به فرهنگ مربوط 
اس��ت. ما وقتی می خواهیم یک لی��وان بخریم و به ما 
می گویند که جنس ایرانی و خارجی آن موجود است 
بدون اینکه بدانیم کدام بهتر اس��ت خارجی را انتخاب 

می کنیم. 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر خصوصی سازی استقالل 
و پرسپولیس عنوان کرد: اعتقاد من این است که قوانین 
ما اج��ازه خصوصی  ش��دن را نمی دهد. ب��ه طور کلی 
فوتبال ما اگر به س��مت خصوصی س��ازی برود، ضربه 
می خورد. قوانین طوری است که اجازه درآمدزایی به 
ازای میزان هزینه را نمی دهد پس فوتبال مجبور است 
وابسته به دولت باشد. به همین دلیل خصوصی سازی 

معنا ندارد.
جاللی در پایان گفت: نمی ت��وان نمای بیرونی فوتبال 
را خصوصی و واقعی��ت را عوض کرد. ب��ا توجه به این 
قوانین، هیچ فرد خصوصی که هدفش فوتبال باش��د، 
وارد کار نمی شود. عده ای وارد فوتبال شدند و به دنبال 
بهره برداری های شخصی و س��ودهای خودشان بودند 
و هدف ش��ان فوتبالی نب��ود. ما ب��ه AFC هم همین 
مس��ئله را واژگون معرفی کردیم و به آن ها گفتیم که 
تیم هایمان را خصوصی کرده ایم. مثال پیکان، سپاهان، 
ف��والد و خیلی تیم ه��ای دیگر که در اساسنامه ش��ان 
دس��ت بردیم و آن را عوض کردیم تا به AFC بگوییم 
 تیم ها خصوصی ش��ده اند ام��ا واقعیت چی��ز دیگری

 است.

به گفته اشکان دژاگه ماندن کارلوس کی روش در تیم 
ملی فوتبال ایران نه تنها یک خبر خوش برای این تیم 

بود بلکه خبر بدی برای تیم های خاورمیانه ای بود.
 کی روش، سرمربی سابق رئال مادرید و تیم ملی پرتغال، 
تیم نه چندان آماده  اما بلندپروازش را در این مسابقات 
در اس��ترالیا هدایت خواهد کرد و به دنب��ال باال بردن 
روحیه تیمش است که در جام جهانی 2014 تحسین ها 

را برانگیخت.
این س��رمربی که قبال اعالم کرده بود ک��ه روابطش با 
مقامات فدراس��یون فوتبال ایران مثل یک ازدواج یک 
طرفه اس��ت، پس از جام جهانی خبر جدایی اش از تیم 
ملی را اعالم کرد. وی در سپتامبر با فدراسیون فوتبال 
ایران قرارداد بست تا بسیاری از هواداران را به تحسین 
وا دارد. وی اعالم کرد که تیمش به مدال آوری در جام 

ملت های آسیا امیدوار است.
دژاگه، یکی از بهترین بازیکن��ان تیم ملی فوتبال ایران 
در گفت و گویی با رویترز قبل از شروع تمرین در ملبورن 
گفت: تمدید قرارداد کی روش بسیار، بسیار مهم بود. این 
موضوع نه تنها برای ما بلکه برای کشورمان هم اهمیت 
داشت؛ برای بازیکنان جوان مهم بود زیرا او مربی واقعا 

خوبی اس��ت و من فکر می کنم بتواند کمک فراوانی به 
تیم بکند.

کی روش ۶1 ساله از س��ال 2011 با تیم ملی ایران کار 
کرده و تیمی متش��کل از چن��د بازیکن مس��تعد را به 
یک تیم متح��د دفاعی، منظم و س��ازمان یافته تبدیل 
کرد که باعث ش��د آرژانتی��ن را در جام جهانی تا زمان 
 گل مس��ی در وقت ه��ای تلف ش��ده نیم��ه دوم، مهار

 کند.
تأخیر در امضای قرارداد وی باعث ایجاد مش��کالتی در 
آمادگی تیم ملی ش��د که از کمبود دیدار دوس��تانه در 
مسیر رس��یدن به این مس��ابقات رنج می برد. ایران در 
گروه C بازی ه��ا در کنار بحرین، ام��ارات و قطر بازی 

خواهد کرد.
ایرانی ها که تحت تحریم های اقتصادی و فشارهای مالی 
قرار داشتند، نتوانستند حریفان تدارکاتی خوبی برای 
تیم ملی که تنها دو بازی دوس��تانه مقابل کره جنوبی و 
عراق انجام داد، پیدا کنند. ایران در هر دو بازی با نتیجه 

یک بر صفر به پیروزی رسید.
سایر تیم های حاضر در این مسابقات ۶ دیدار تدارکاتی 

برگزار کردند.
کی روش در گفت و گوی خود با شبکه SBS استرالیا از 
این موضوع گله کرد که تیمش صدرنشین رنکینگ فیفا 
در آسیا است اما بدترین تدارکات را برای این مسابقات 

داشته است.
دژاگه در این باره خاطر نش��ان کرد: م��ا تنها یک بازی 
دوس��تانه انجام داده ایم و این برای تیم ها بس��یار مهم 
است که بازی های دوستانه داشته باشند. من نمی دانم. 
من هم تعجب کردم. چرا تنها یک بازی دوس��تانه. اما 

اوضاع همین است.
وی اضافه ک��رد: اگر تیم های دیگر مث��ل قطر و امارات 
را ببینید، آنها بازی های دوس��تانه زیادی داش��ته اند و 
من فک��ر می کنم حدود 1۶ یا بیش��تر بازی دوس��تانه 
 برگ��زار کردند اما تیم آماده اس��ت و ما س��خت تالش 

می کنیم.

جاللی: کسی مربی خارجی را نمی شناسد
اما همه او را باور دارند

نگه داشتن کی روش حیاتی بود
او می داند چکار کند

جمعی از منتقدان عملکرد هیات کوهنوردی 
استان اصفهان خواستار انصراف رییس سابق 
و سرپرس��ت فعل��ی هی��ات از کاندیدات��وری 
ریاس��ت هیات هس��تند. اما به گفته این افراد 
اداره ورزش و جوانان اهمیت��ی برای اعتراض 
آن ها قائل نیس��ت و گویا بعد از چندین مورد 
مراجعه و پیگیری گروه��ی و امضای طوماری 
مکتوب از تخلفات غالفگر که به امضای جمع 
کثیری از مسووالن فعلی و سابق هیات استان و 
کوهنوردان پیشکسوت و مربیان استان رسیده 
بود و برای فدراس��یون کوهنوردی ارس��ال و 
رونوش��ت آن ب��رای اداره کل ورزش و جوانان 
اس��تان اصفهان، اداره حراست استان و وزارت 
ورزش و جوانان نیز ارس��ال شده،خواسته این 
کوهن��وردان را تاکن��ون جدی گرفته نش��ده 
است.دومین دوره ریاس��ت مجتبی غالفگر در 
هیات کوهنوردی اس��تان اصفهان چند ماهی 
است که به پایان رسیده و این هیات در انتظار 
برگزاری مجمع به سر می برد.با این حال جمعی 
از اهالی کوهنوردی استان در اداره کل ورزش 
و جوانان استان حاضر شده و نسبت به عملکرد 
آقای غالفگر رییس هیات کوهنوردی اس��تان 
اعتراض داشتند، در این جمع حدودا 25 نفره 
حمید حجاریان رییس سابق هیات کوهنوردی 
اس��تان اصفهان، کریم عاطفت از مس��ووالن 
هیات سابق کوهنوردی استان، رضا جعفرزاده 
از پیشکس��وتان هیات، مجتبی پورموس��ی از 
کارگروه پیشکس��وتان هیات اس��تان، سعید 
افشاری مشاور عالی هیات استان و رییس اسبق 
کمیته بازرسی، رحمان میرشیری بازرس هیات 
کوهنوردی استان و مسوول امور شهرستان ها، 
مهدی اشجع مس��وول کارگروه پناهگاه های 
سابق هیات کوهنوردی استان، حسن امینی ها 
از بنیانگذاران س��نگ نوردی، قادر عظیمی از 
مدرسین یخ و برف اس��تان، حسین ریحانیان 
از مدرس��ین یخ و برف استان، س��عید مرندی 
از مدرس��ین و طراحان صعودهای ورزش��ی و 

مهدی جعف��ری نایب رییس هیات اس��تان به 
همراه جمع��ی از کوهنوردان اس��تان حضور 
داشتند.این افراد خواس��تار دیدار با مدیرکل 
ورزش و جوانان اس��تان بودند تا اعتراض خود 
را نس��بت به عملکرد رییس هیات کوهنوردی 
اس��تان اصفهان به ویژه در زمینه حیف و میل 
اموال کوهنوردی اس��تان ابراز کنند که موفق 
به دیدار با آقای س��لطان حسینی نشده و تنها 
با بازرس��ی و یکی از اعضای حراست  اداره کل 

صحبت کردند.
فرهن�گ ورزش کوهن�وردی از بین 

رفته است
نایب رییس هیات کوهنوردی استان پیرامون 
اعتراضات ب��ه وجود آمده   اظه��ار کرد: زمانی 
ک��ه هی��ات رییس��ه در م��ورد مس��ایل مالی 
صحب��ت می کردند و از ریی��س هیات توضیح 
می خواس��تند آقای غالفگر برای آنها مش��کل 
ایجاد می کرد که از این جمله بازرسی هیات بود 
و باید بگویم هدف هیات کوهنوردی که اعتال 
ورزش کوهنوردی بوده به س��مت حاشیه ها و 
تفرقه افکن��ی پیش رفته اس��ت در صورتی که 
ارایه گزارش مالی ب��ه صورت دوره ای به هیات 
رییس��ه یکی از قوانین درج شده در اساسنامه 
هیات های ورزشی می باشد و این حاکی از آن 
است که کلیه تصمیمات به صورت یک جانبه 
و ت��ک محوری توس��ط آقای غالفگ��ر صورت 
می گرفت��ه اس��ت.مهدی جعفری ادام��ه داد: 
ورزشکاران بسیار خوبی در رشته کوهنوردی و 
به ویژه صعودهای ورزشی در استان وجود دارند 
اما متاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح که 
در هیات استان صورت گرفته از این پتانسیل و 
استعداد استانی بهره برداری کافی نشده است.

وی با بیان اینکه اتهام نمی زنی��م اما تخلفاتی 
طبق ش��واهد و اس��ناد صورت گرفته اس��ت، 
تصریح کرد: رییس هیات، مبارزه تبلیغاتی خود 
را از دو سال قبل ش��روع کرده و با حاشیه دار 
کردن و ایجاد اتهام به افرادی که می توانستند 

یکی از کاندیداهای موثر برای ریاس��ت هیات 
باش��ند آنها را از دور خارج کرده اس��ت.نایب 
رییس هیات کوهنوردی استان اصفهان ادامه 
داد: برخ��ی از گروه های ما به دلی��ل عملکرد 
اشتباه آقای غالفگر وارد حیطه های گردشگری 
شده اند و تخصص ورزش کوهنوردی در حال 
از بین رفتن اس��ت و اداره میراث فرهنگی در 
چندین نوب��ت ورود گروه ه��ای کوهنوردی را 
به حیطه وظایف آن اداره گزارش کرده که  در 
سال های گذشته حواشی بیشماری را به دنبال 
داشته و موارد بسیاری که پلیس امنیت اخالقی 

نیز در آن ورود کرده است.
اس�ناد و س�وابق 45 س�اله هی�ات 

کوهنوردی امحا شده است
بازرس هیات کوهنوردی  استان نیز   اظهار کرد: 
یکی دیگر از تخلفاتی که انجام شده سوزاندن 
مدارک 45 ساله هیات کوهنوردی استان است 
که بعد از این اقدام نیز غالفگر گفته من مشتی 
مدارک باطله را س��وزانده ام که علت این کار را 

باید از خود وی پرسید.
رحمان میر ش��یری ادامه داد: آق��ای غالفگر 
تجربه مدیریت در ستاد های ورزشی را  نداشته 
و با چند ماه تجرب��ه ورود به هیات کوهنوردی 
در اولین دوره کاندیدا رییس هیات می شود و 
سکان هدایت کوهنوردی را بر عهده می گیرد 
که اکثر مش��کالت در این چند س��اله به دلیل 

تصمیمات غیر حرفه ای ایشان رخ داده است.
با این مجمع باز ه�م غالفگر انتخاب 

می شود
کریم عاطفت از مربیان کوهنوردی اس��تان و 
نایب رییس اسبق هیات اس��تان نیز پیرامون 
حواش��ی به وجود آمده اظه��ار کرد:حرف ما 
این اس��ت آقای غالفگر باید در مقابل عملکرد 
خودش پاسخگو باشد، دیواره ای که زمان آقای 
آقاجانی به هیات اس��تان واگذار شده امکانات 
کمی نبوده که در حال حاضر از بین رفته است.

وی افزود: قصد تخریب آق��ای غالفگر را ندارم 
بلکه در حال نقد وی هستم، هدف ما بازسازی 
پیک��ره کوهن��وردی اس��تان و بازگش��ت این 
 اس��تان به یکی از قطب های اصلی کوهنوردی 

کشور است.

صعود حاشیه های یک هیات اصفهانی به قله

حل مشکل کوهنوردی استان پاگیره می خواهد

آیین تقدیر از دست اندرکاران
جشنواره ورزشي بسیج اقشار

حس��ین زیبایي در آیی��ن تقدیر 
س��پاه صاحب الزم��ان )ع��ج( از 
دست اندرکاران جشنواره ورزشي 
بسیج اقش��ار اظهار کرد: در زمان 
پس از پیروزي انقالب اسالمي در 
تمامي عرصه ها از جنگ تحمیلي 
ت��ا دوران س��ازندگي و پس از آن 
بحث بس��یج معني و مفهوم پیدا 
کرده اس��ت و امروز ما در بحث ورزش نی��ز نیازمند یک تفکر و 
حرکت بسیجي هس��تیم. زیبایي بیان کرد: از جمعیت 4 و نیم 
میلیون نفري اس��تان اصفه��ان فقط 235 هزار نفر بیمه ش��ده 
ورزش��ي داریم و این آمار نش��ان مي دهد که براي تحول در امر 
ورزش به یک بسیج همگاني نیاز داریم که نقش بسیج و سپاه نیز 

در این امر پر رنگ است اما راهکارها باید تعریف شوند. 
رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان تصریح کرد: نظام 
جامع ورزش کشور که در سال ۸2 تدوین شد اگر اجرایي مي شد 
وضعیت ورزش ما امروز دگرگون ش��ده بود اما چ��ون به قانون 
تبدیل نشد ضمانت اجرایي نداش��ت اما امیدواریم قانون جدید 
تشکیل شوراي عالي ورزش کشور از سوي مجلس تصویب شود 

تا راه روشني فراروي ورزش کشور قرار بگیرد. 

جشن بزرگ خانواده کشتی اصفهان
هیات کشتی اس��تان به مناسبت 
هفده��م ربی��ع االول در مراس��م 
 جش��نی از س��ایت خب��ری و

پروژه های هی��ات رونمایی  کرد. 
جشن میالد پیامبر نور و مهربانی 
حض��رت محم��د مصطفی)ص(و 
ششمین گل بوستان نبوی حضرت 
امام جعفرص��ادق)ع(، همزمان با 
ارایه گزارش های چند ماهه هیات کشتی اصفهان و افتتاح چندین پروژه 
ورزشی توسط این هیات با حضور مقامات عالی استان برگزار شد.در این 
مراسم، دو سالن بدنسازی و همچنین س��ونا و جکوزی در خانه کشتی 
تجدد و همچنین مهمانسرای هیات کشتی اصفهان که مراحل تجهیز و 
راه اندازی را به پایان رس��انده، افتتاح شد.همچنین از وب سایت هیات 
کشتی اصفهان به آدرسwww.isfahanwrestling.irدر روز مراسم 
رونمایی شد.مجیری رییس هیات کشتی استان در این باره گفت: هیات 
کش��تی اصفهان در دوره جدید فعالیت های خود،  عملیات بازس��ازی، 
تعمیر و تجهیز دو سالن اصلی کشتی اصفهان یعنی سالن های پویای ولی 
 و تحتی که مدت ها بود از کمبود امکانات و مش��کالت زیرساختی رنج

 می برد را آغاز کرده که در مراس��م جش��ن بزرگ خانواده کشتی، آغاز 
رسمی این عملیات به یاری همه خانواده کشتی اصفهان اعالم شد.مراسم 
جشن بزرگ هیات کشتی اصفهان دیروز جمعه نوزدهم دی ماه از ساعت 

9:30 الی 11:30 در خانه کشتی تجدد برگزارشد.

جرایم 1000 و 500 دالری
برای کارت قرمز و زرد

کارت گرفتن در جام ملت های 
آسیا 2015، جریمه نقدی دارد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم 
 ک��رده بازیکنانی ک��ه در جام 
ملت های آس��یا 2015 کارت 
زرد و قرمز بگیرند جریمه نقدی 

خواهند شد. 
طبق اع��الم AFC بازیکنانی 
که کارت قرمز بگیرند هزار دالر 
و بازیکنانی که کارت زرد بگیرند 500 دالر جریمه خواهند شد. 
با این حساب بازیکنان تیم ملی ایران باید خیلی مراقب نوع بازی 
خود باش��ند چراکه فدراس��یون فوتبال هم اعالم ک��رده پاداش 

قهرمانی تیم ملی در جام ملت ها 10 هزار دالر است!

 دومین پیروزی فوتسال ایران
 مقابل کرواسی

تیم ملی فوتسال ایران در دومین 
بازی تدارکاتی مقابل کرواسی با 

نتیجه دو بر صفر پیروز شد.
دومین دیدار دوس��تانه تیم ملی 
فوتس��ال ایران برابر کرواس��ی 
چهارش��نبه برگ��زار ش��د و 
ملی پوش��ان ای��ران توانس��تند 
با نتیج��ه دو بر صفر ای��ن تیم را 
شکس��ت دهند.این دی��دار در 
ورزش��گاه نوی گراد اسپرت هال کرواس��ی با حضور 400 تماشاگر 

برگزار شد. 

جوایز ویژه درانتظار
هواداران تیم ملی فوتبال

سایت رسمی تیم ملی فوتبال ایران 
ضمن اعالم این خبر نوش��ت: تیم 
ملی درآستانه جام ملت های آسیا 
به منظور تقدیر از هواداران تیم ملی 
جوایز ویژه ای را به اعضای باشگاه 
اهدا خواه��د کرد.جوای��ز در نظر 
گرفته ش��ده عبارت اند از: خودرو 
تیبا 2 ب��ه تعداد اعض��ای خانواده 
پیامک��ی، خ��ودرو پ��ژو 20۶ و 5 
دستگاه گوشی ایفون ۶ .همچنین این باشگاه به منظور تقدیر از هواداران 
تیم ملی ضمن انجام قرعه کشی به صورت روزانه و هفتگی جوایز ارزنده 
ای را به هواداران تیم ملی اهدا می نماید. برنامه های حمایتی و تشویقی 
 باش��گاه ه��واداران تی��م مل��ی از طریق س��ایت تی��م ملی به نش��انی

www.teammelli.ir  در اختیار هواداران خواهد بود و نیز عضویت در 
این باشگاه از طریق سامانه پیامکی 9090 )ارسال عدد یک از همراه اول(

امکان پذیر است.
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مزایده اموال منقول
 9209980351400551 پرونده:  شماره   9310110372400654 نامه:  شماره   10/147
شماره بایگانی شعبه: 930239 اجرای احکام شعبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر 
دارد در پرونده کالسه 930239ج ح14 له امین فاتحی با وکالت سید رضا پور موسوی 
و علیه سید مجید نصرآزادانی به نشانی اصفهان – خ چهارباغ باال – باغ زرشک – بن 
بابت اصل خواسته  به خواسته مطالبه مبلغ 2/453/180/933 ریال  –پ32  پیام  بست 
 و کلیه خسارات و مبلغ 60/000/000 ریال بابت حق االجرای دولتی جلسه مزایده ای
حقوقی   14 شعبه  اجرای  محل  در   10-11 ساعت   93/11/5 مورخ  یکشنبه  روز  در 
اتاق 324   – طبقه سوم   – ساختمان دادگستری   – نیکبخت  اصفهان واقع در خ شهید 
برگزار نماید که در این خصوص مال مورد مزایده طبق نظر کارشناس دادگستری یک 
دستگاه خودرو سواری هیوندای-تیپ آزرا 3300- مدل 2007- رنگ سفید – به شماره 
شاسی 151411 و شماره انتظامی 826ی27ایران13 می باشد که ارزش خودرو فوق با 
توجه به نوع و مدل و وضعیت فعلی قطعات و وضعیت موتور و استهالک و کلیه عوامل 
مبلغ 810/000/000 ریال برآورد گردیده است طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل 
از مزایده از خودرو فوق واقع در خیابان ارغوانیه – پارکینگ شرق بازدید نمایند کسانی 
حق شرکت در جلسه مزایده را دارند که حداقل 10 درصد از مبلغ فروش را به همراه 
دهد.م الف:26910  ارائه  را  قیمت  باالترین  که  است  فردی  مزایده  برنده  باشند  داشته 

اجرای احکام شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی 

10/260 شماره:103/93/5852/33-93/10/13 چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ 
پالک شماره 4459 واقع در کوی مون اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام خانم مهین ابراهیم زاده فرزند حسام در جریان 
اینک  قبلی تجدید می گردد  اشتباه در آگهی  به علت  ثبت می باشد و تحدید حدود آن 
قانون ثبت تحدید حدود پالک  اخیر ماده 15  باال و دستور  نامبرده  به درخواست  بنا 
مرقوم در روز یک شنبه مورخه 93/11/12 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین مجاور اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده های معترضین ثبت ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع 
 ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.م الف:457 

عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان
مزایده مال غیرمنقول

به  اجرایی  پرونده های  براساس   139304302127000036 مزایده:  شماره   10/306
زمین  قطعه  یک  مازاد ششدانگ  و  اصل  تمامت  بایگانی 9200132و9300082  شماره 
 10800 بمساحت  اسپادانا  مهرشرق  طلوع  تجارت  توسعه  شرکت  طرح  اجراي  محل 
 1386/02/22 مورخه  4844–09-و–ج  شماره  واگذاري  قرارداد  بموجب  که  مترمربع 
طلوع  تجارت  توسعه  شرکت  به  اصفهان  استان  صنعتي  شهرکهاي  شرکت  طرف  از 
و  تجهیزات  و  تاسیسات  و  آالت  ماشین  بانضمام  گردیده  واگذار  اسپادانا  مهرشرق 
مستحدثات و خالصه آنچه در زمین محل اجراي طرح موجود مي باشد و به موجب 
اسناد  دفتر   1386/11/01 مورخ  1386/06/31و3609  مورخ   2735 رهني شماره  سند 
رسمي شماره 193 اصفهان از طرف شرکت مذکور در رهن بانک صادرات شعبه میدان 
صدور  تقاضای  بستانکار  بدهی  پرداخت  عدم  علت  به  و  گرفته  قرار  اصفهان  آزادي 
قانون  وباستناد  بستانکار  بانک  درخواست  به  اجرائیه  ابالغ  از  پس  و  نموده  اجرائیه 
اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اصالحی مربوطه موارد رهن ارزیابی 
که برابر صورت مجلس تنظیمی توسط مامور اجرا و برگ ارزیابی کارشناس رسمی 
دادگستری بدین شرح توصیف و ارزیابی گردید. 1- عرصه واعیان: محل مورد نظر 
یک کارخانه تولیدات و محصوالت پلي وود در زمیني به مساحت 10800مترمربع به 
ابعاد 90*120 میباشد که با دیوار آجري دوطرف نما با دربهاي فلزي ریلي محصور 
بهداشتي  سرویسهاي  و  شرکت،  انبار  دفتر  نگهباني،  ساختمانهاي  شامل  و  شده 
خاکریزي  محوطه  و  انبارمصالح  جهت  شیبدار  سقفهاي  و  تولید  خط  هاي  سوله  و 
و  بوده  مترمربع  زمین 90*120  ابعاد  میباشد1:  ذیل  به شرح  آب  بتني  منابع  و  شده 
طول  به  هشتم  خیابان  به  غرب  در  و  پالک  به  متر   120 طول  به  و شمال  جنوب  در 
با  متر  با آجر5 سانتي  نما  دیوارکشي دو طرف  اطراف زمین  در  و  باشد  90متر مي 
دو  با  متر   2/20 ارتفاع  به  طول  متر  حدود410  طول  به  دیوار  پائین  در  ازاره  سنگ 
درب فلزي ریلي به عرض 6 متر در سمت غرب )به خیابان هشتم( و یک درب فلزي 
ریلي در ضلع شرق محصور شده است 2: محوطه بین درب ورودي و سوله ها به 
مساحت حدود2300 مترمربع به ارتفاع حدود 80 سانتي متر خاکریزي و کوبیده شده 
وحدود نصف زمین به صورت بایر باقیمانده است 3: ساختمانهاي نگهباني، دفتر انبار 
شرکت و سرویسهاي بهداشتي در سمت راست درب ورودي میباشد که شامل الف: 
ساختمان نگهباني به مساحت حدود42 مترمربع با دیوار باربر، سقف تیرآهن، و طاق 
آجرنما  بقیه  و  کاشي  آبدارخانه  قسمت  در  دیوارها  سطوح  و  موزائیک  کف  ضربي، 
پنج سانتي متر، پنجره هاي داخلي فلزي شیشه خور با محوطه پیاده سازي به عرض 
مترمربع  حدود27  مساحت  به  شرکت  انبار  دفتر  ب:  میباشد.  موزائیک  با  متر   1/20
سرامیک،  کف  و  دیوارکاشي  سطوح  ضربي،  طاق  و  تیرآهن  سقف  باربر  دیوار  با 
پیاده رو به عرض 1/20 متر میباشد.ج:  با محوطه  درب ورودي وپنجره آلومینیومي 
سرویسهاي بهداشتي به مساحت حدود40 مترمربع به ابعاد 4*10 با دیوارهاي باربر 
و سقف تیرآهن و طاق ضربي به دو قسمت تقسیم شده قسمت اول شامل یک دوش، 
و  آلومینیومي مجزا  دربهاي  با  یک روشوئي  و  فرنگي  توالت  یک  و  ایراني  توالت  یک 
بهداشتي  سرویسهاي  دوم  قسمت  و  میباشد  سرامیک  کف  و  کاشي  دیوارها  سطوح 
آلومینیومي و سطح  و درب ورودي  آلومینیومي  دربهاي مجزا  با  توالت  شامل شش 
دیوارهاي کاشي وکف سرامیک بوده و هردو سرویس بهداشتي داراي لوله کشي آب 
 سرد میباشد.4: سوله خط تولید در قسمت جنوب شرق شامل دو سوله با دهانه هاي
20 متر چسبیده به هم بصورتي که ستون وسط آنها مشترک بوده و جمعا به مساحت 
هر  و  سوله  فلزي  اسکلت  با  متر   7/5 پایه  ارتفاع  به  ابعاد60*40  به  مترمربع   2400
یکدستگاه  چپ  سوله سمت  روي  بر  فقط  ولي  شده  طراحي  جراثقال  جهت  سوله  دو 
جراثقال 10 تن با تیر فلزي زیر ریل احداث میباشد. در ضلع شمال سوله دیوار بتني 
به ارتفاع حدود 5/5 متر و قسمت فوقاني آن دو ردیف پنجره فلزي شیشه خورثابت 
نصب مي باشد و قسمت شرق سوله یک درب فلزي ریلي به ارتفاع حدود 5 / 6 متر و 
عرض 6 متر نصب بوده و دو طرف دیوار آجرنما با سنگ ازاره در پائین اجرا شده و 
قسمت فوقاني آن ورقهاي گالوانیزه پوشیده شده است. در سمت جنوب سوله دیوار 
آجرنما پنج سانتي متر دو طرف نما به ارتفاع حدود 5/5 متر و قسمت فوقاني آن دو 
میباشد. و سمت غرب سوله که ورودي  ثابت نصب  فلزي شیشه خور  پنجره  ردیف 
ارتفاع حدود6/5  به سوله از قسمت محوطه سازي میباشد و دو درب فلزي ریلي به 
متروعرض شش متر نصب بوده و دو طرف آن دیوار آجرنما پنج سانتي متر دو طرف 
نما با سنگ ازاره در پائین میباشد و قسمت فوقاني آن با ورق گالوانیزه پوشیده شده 
است و سقف سوله ها با پوشش ورق گالوانیزه و تور مرغي و پشم شیشه بوده و 
کف سالن بتني میباشد و در دهانه هفتم کانال بتني در کف سالن به عرض حدود90 
دو  و  اجرا شده  تاسیساتي  هاي  لوله  عبور  متر جهت  سانتي   25 عمق  و  متر  سانتي 
جداکننده  دیوار  صورت  به   4*8 قوطي  اسکلت  و  گالوانیزه  ورق  با  سوله  آخر  دهنه 
انبار مصالح و آسیاب مصالح جدا شده است. 5: در خارج سوله سمت جنوب  جهت 
فلزي و پوشش سقف  با قوطي  به مساحت حدود150 مترمربع  شرقي سقف شیبدار 
6: دو  میباشد.  احداث  انبار مصالح  تور مرغي و پشم شیشه جهت  و  گالوانیزه  ورق 

منبع بتني به ابعاد3 * 3 مترمربع و ارتفاع 2/5 متر در جلوي سوله ها سمت شمال 
در کف محوطه مدفون شده است. باعنایت به موارد مذکور و موقعیت محل زمین و 
مساحت و مشخصات و کیفیت مساحت سالنها و ساختمانها و دیوارکشي اطراف زمین 
و محوطه خاکریزي و کوبیده شده و منابع بتني و دربهاي فلزي جمعًا ارزش عرصه و 
اعیان مبلغ هفده میلیاردوششصدوپنجاه میلیون ریال برآوردواعالم میگردد. تاسیسات 
و ماشین آالت: الف تولیدات شرکت مذکوربه علت اختالفات بین شرکاء راکد و ماشین 
آالت خط تولید در حال کار نمي باشد. ب: شرکت داراي خطوط تولید محصوالت پلي 
وودي شامل ورق پي وي سي ودیوارپوش وقرنیزودربهاي تک لنگه ودولنگه ولمینه 
)روکش درب( میباشد.ج: مواد مصرفي جهت تولیدات فوق عبارتند از: 1. پي وي سي 2. 
پودر چوب 3. خاک اره 4. استابلیز5. مواد فوم کننده د: تجهیزات خطوط تولید عبارتند 
با فن سانیریفوژ )خنک کننده( 2. گیربکس یک  3.  از دستگاههاي 1. موتور دي سي 
گیربکس دو 4. اکسترودردومارپیچ 5. گلوگاه 6. قالبهاي پي وي سي 7. قالبهاي پلي وود 
8. کالیبرها 9. سیستم وکیوم 10. کشنده 11. قسمت اره )برش( و کلیه متعلقات دیگروبه 
عبارت دیگرتجهیزات خطوط شامل دستگاه هاي 1. پودرکن 2. خشک کن 3. میکسر4. 
آسیاب 5. سیستم تغذیه 6. اکسترودرسیلندرماردون7. پائین خط اکسترودر 8. لمینه 
9. چاپ 10. مونتاژ درب پلي وودي 11. قالبهاي پي وي سي 12. قالبهاي پلي وودي و 
تجهیزات جانبي خطوط که همگي ساخت کشور چین میباشد. چون تجهیزات خط تولید 
مکمل یکدیگرند لذا با توجه به ردیفهاي الف–ب–ج–د– ارزش پایه خطوط جمعًا به مبلغ 
هشت میلیاردوهشتصدوچهل وپنج میلیون ریال برآورد واعالم میگردد و طبق اعالم 
بانک مورد مزایده فاقد بیمه میباشد.  در جلسه مزایده که ازساعت 9 صبح الی 12 روز 
میگردد.از  تشکیل  اسناد شهرضا  ثبت  اجرای  در شعبه  دوشنبه  مورخ 1393/11/27 

طریق مزایده به فروش میرسد.چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه 
از مبالغ کارشناسی بیست  از آن جلسه مزایده تشکیل میگردد.مزایده  گردد روز بعد 
وشش میلیاردوچهارصدونودوپنج میلیون ریال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی و 
به هر کس که خریدار باشد فروخته میشود وعرصه مورد مزایده طبق شرایط وضوابط 
شرکت شهرکهاي صنعتي اصفهان به برنده مزایده واگذار میگردد طالبین میتوانند قبل 
از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس: کیلومتر25 جاده شهرضا – اصفهان شهرک 
صنعتي رازي خیابان هشتم پالک 223 کدپستي 13711– 86391 ازموردمزایده بازدید 
به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه های انتقال سند 
در دفاتر اسناد رسمی و مالیات دارائی و عوارض شهرداری وبدهی های مربوطه به 
حق انشعاب وآبونمان،آب و برق و گاز و سایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده 
میباشد این آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده رود در تاریخ 1393/10/20 چاپ و منتشر 

میشود. یوسفیان مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 
تحدید حدود اختصاصی 

10/334 شماره:103/93/3012/337-93/10/13 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه باغ 
مخروبه معروف علمدار شماره پالک1781 فرعی از شماره پالک یک اصلی واقع در 
غیره  و  جواد  فرزند  کبیری  محمدحسن  آقای  نام  به  نطنز  ثبتی  حوزه   9 بخش  اوره 
در جریان ثبت می باشد که به علت عدم حضور مالک؛ آگهی تحدید حدود عمومی به 
عمل نیامده است اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده 
شروع  محل  در   1393/11/21 روز  صبح  در  مرقوم  پالک  اختصاصی  حدود  تحدید 
ملک  مجاو و صاحبان  مالکین  کلیه  به  آگهی  این  به موجب  لذا  آمد  به عمل خواهد  و 
مذکور اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم 
از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  و صاحبان  مجاورین  اعتراضات  رسانند ضمنا 
تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:1393/10/20 

م الف:150 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نطنز
 ابالغ ماده101 

 8600035 پرونده:  بایگانی  8604002127000035/1 شماره  پرونده:  10/335 شماره 
ابالغ ماده 101 آیین نامه اجرا  ابالغیه:139303802127000012  آگهی  شماره آگهی 
از حوزه یک  به شماره 1208 صادره  یدا...  فرزند  آقای غالمعلی فیض  به  بدینوسیله 
کوچه فیض –  خیابان حافظ –  میدان امام –  شهرضا متولد 1338 ساکن: شهرضا – 
واقع  مورد شناسایی  مذکور  آدرس  در  ابالغ  مامور  گزارش  برابر  که  منزل شخصی 
نگردیده است ابالغ می گردد در موضوع پرونده اجرایی به شماره بایگانی 8600035 له 
بانک صنعت و معدن اصفهان و علیه قدرت ا... فیض و شما تمامت ششدانگ پالک ثبتی 
شماره 3/3252 واقع در موغان بخش یک ثبتی شهرضا ملکی شما توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون ریال و ششدانگ پالک ثبتی 
شماره 2/4225 واقع در فضل آباد بخش یک ثبتی شهرضا ملکی فضل ا... مهدی پور 
و  سیصد  و  میلیارد  یک  مبلغ  به  دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط  فیضی  لیال  و 
دفتر   1384/11/05 مورخ   164348 شماره  رهنی  سند  رهن  موارد  ریال  میلیون  سی 
ابالغ  شما  به  بدینوسیله  لذا  است  گردیده  ارزیابی  اصفهان   20 شماره  رسمی   اسناد 
از  پنج روز  دارید ظرف مدت  اعتراض  انجام شده  ارزیابی های  به  می گردد چنانچه 
سه  )مبلغ  ریال  میلیون  شش  مبلغ  پرداخت  ضمنا  راکتبا  مراتب  آگهی  انتشار  تاریخ 
نمایید  اعالم  اجرا  این  به  ارزیابی  از پالکها( هزینه تجدید  برای هر کدام  میلیون ریال 
در غیر این صورت موارد رهن به مبالغ ارزیابی شده آگهی خواهد شد. به اعتراض 
نخواهد شد  داده  اثر  ترتیب  وقت  از  و خارج  ارزیابی  تجدید  هزینه  فیش سپرده  فاقد 
گردد.  می  منتشر  و  درج  اصفهان  چاپ  زاینده رود  روزنامه  در  نوبت  یک  آگهی   این 

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  یاری  محمدرضا  خواهان   397/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   10/376
عسگر  قاضی  نمایندگی  به  سیمین  بافی  پارچه  کارخانه  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
4/30عصر  ساعت   93/11/21 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  یزدی 
خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – سجاد 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 22 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:27871 

شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ 

10/377 نظر به اینکه در پرونده کالسه 93-1165 بنا به درخواست عذرا پیرعلی زفره 
ئی به طرفیت محمدرحیم صدیقی مورنانی با موضوع انتقال سند رسمی با توجه به 

فوق  به خوانده  بدینوسیله  لذا  کارشناسی  نظریه  و وصول  کارشناسی  به  امر  ارجاع 
الذکر که مجهول المکان می باشد اخطار می گردد ظرف یک هفته جهت رویت نظریه 
 - آتشگاه  خیابان   - اصفهان  نماید:  مراجعه  ذیل  آدرس  به  نظر  اعالم  و  کارشناسی 
مجتمع شماره 2 شوراهای حل اختالف اصفهان.م الف:28281 شعبه 33 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ 

علی  آقای  درخواست  به  بنا   1224/93 کالسه  پرونده  در  اینکه  به  نظر   10/378
با  خسارت  مطالبه  موضوع  با  بیدآبادی  شیرانی  فاطمه  خانم  طرفیت  به  یزدخواستی 
توجه به ارجاع امر به کارشناسی و وصول نظریه کارشناسی لذا بدینوسیله به خوانده 
رویت  هفته جهت  یک  گردد ظرف  می  اخطار  باشد  می  المکان  مجهول  که  الذکر  فوق 
نظریه کارشناسی و اعالم نظر به آدرس ذیل مراجعه نماید: اصفهان - خیابان آتشگاه - 
مجتمع شماره 2 شوراهای حل اختالف اصفهان.م الف:28323 شعبه 14 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

منش  گلشنی  رسول  خواهان  929/93ش17  کالسه  پرونده  خصوص  در   10/379
تقدیم نموده است  به طرفیت حسین میرشکار چم چنگی  بر مطالبه  دادخواستی مبنی 
وقت رسیدگی برای مورخ 93/11/20 ساعت 17/30عصر تعیین گردیده است با توجه 
آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به 
این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:28251 شعبه 17 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
 حصر وراثت

شرح  به   1081 شماره  شناسنامه  دارای  اصفهانی  عاصمی  الهام  خانم   10/380
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  5076/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضی کنعانی هرندی بشناسنامه 62528  
در تاریخ 93/6/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
)فرزند(   1271924153 ش.ش  هرندی  کنعانی  یوسف  ذیل:1-  افراد  به  است  منحصر 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )همسر(.   1081 ش.ش  اصفهانی  عاصمی  الهام   -2
یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
تقدیم  به شورا  ماه  یک  آگهی ظرف  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه 
حل  شورای  حقوقی  دهم  شعبه  م الف:26946  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال   دارد 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/381 آقای علی پاسیار دارای شناسنامه شماره 162 به شرح دادخواست به کالسۀ 
5050/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مهدی پاسیار بشناسنامه 31242 در تاریخ 93/6/31 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- صغرابیگم 
پور سید رضائی ش.ش 829 )همسر( 2- علی پاسیار ش.ش 162 )فرزند( 3- مهنار 
مریم   -5 )فرزند(   1582 ش.ش  پاسیار  مرضیه   -4 )فرزند(   19856 ش.ش  پاسیار 
پاسیار ش.ش 1734 )فرزند( 6- بهجت پاسیار ش.ش 1072 )فرزند( 7- اکرم پاسیار 
پاسیار  رسول   -9 )فرزند(   5051 ش.ش  پاسیار  حبیب ا...   -8 )فرزند(   1163 ش.ش 
تشریفات  انجام  با  اینک  )فرزند(.   74 پاسیار ش.ش  جعفر   -10 )فرزند(   363 ش.ش 

مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:26947 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   1334 شماره  شناسنامه  دارای  کریمی  وحید  آقای   10/382
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  5069/93ح10  کالسۀ 
تاریخ 93/5/25  در  بشناسنامه 12669  داده که شادروان غالمحسین کریمی  توضیح 
گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد 
)فرزند(   710 ش.ش  کریمی  سیما   -2 )همسر(   1930 ش.ش  فاطمی  شمسی  ذیل:1- 
)فرزند( 5- مجید  فرید کریمی ش.ش 182  )فرزند( 4-  3- سهیال کریمی ش.ش 125 
کریمی ش.ش 202 )فرزند( 6- حمید کریمی ش.ش 66 )فرزند( 7- وحید کریمی ش.ش 

1334 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:26948 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   538 شماره  شناسنامه  دارای  امیری  ناهید  خانم   10/383
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  5051/93ح10  کالسۀ 
اقامتگاه   92/5/30 تاریخ  در   108 بشناسنامه  فرقانی  قمر  شادروان  که  داده  توضیح 
 دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:

1- ناهید امیری ش.ش 538 )فرزند( 2- میترا امیری ش.ش 438 )فرزند( 3- مجید امیری 
تشریفات  انجام  با  اینک  )فرزند(.   468 ش.ش  امیری  وحید   -4 )فرزند(   1127 ش.ش 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:26949 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/384 خانم زهرا گل کار امنیه دارای شناسنامه شماره 1118 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 4777/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 93/7/29 تاریخ  در   10 بشناسنامه  امنیه  کار  گل  محمود  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
افراد ذیل:1- مازیار گل کار امنیه ش.ش 2728 )فرزند( 2- مهیار گل کار امنیه ش.ش 
89843 )فرزند( 3- مهنوش گل کار امنیه ش.ش 9329 )فرزند( 4- زهرا گل کار امنیه 
یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )همسر(.  ش.ش 1118 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:26950 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/385 خانم مری آرزو دارای شناسنامه شماره 437 به شرح دادخواست به کالسۀ 
4992/93ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
دائمی  اقامتگاه   1393/8/27 تاریخ  در   161 بشناسنامه  قاراخانی  پاپکن  شادروان  که 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک فرزند پسر 
و یک دختر و یک عیال دائمی به اسامی زیر: 1- ژزف قاراخانی به شناسنامه شماره 
842 )پسر متوفی( 2- لیدیا قاراخانی به شناسنامه شماره 927 )دختر متوفی( 3- مری 
آرزو فرزند ونه به شناسنامه شماره 437 )عیال متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:26951 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/386 خانم بدرالسادات حسینی دارای شناسنامه شماره 947 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 5072/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 93/9/3 تاریخ  در   54 بشناسنامه  پیشه  فالحت  علیرضا  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
پیشه ش.ش  فالحت  2- سهیل  )فرزند(   182 پیشه ش.ش  فالحت  ذیل:1- سعید  افراد 
بدرالسادات   -4 )فرزند(   222 ش.ش  پیشه  فالحت  سعیده   -3 )فرزند(   1270727346
حسینی ش.ش 947 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:26952 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

10/387 شماره دادنامه: 9309970352701519 شماره پرونده: 9309980362600498 
شماره بایگانی شعبه: 930590 شاکی: شهرداری منطقه 5 اصفهان به نشانی اصفهان 
شهرداری منطقه5 اصفهان متهم: آقای محمد فتحی فرزند یوسف به   – خ دانشگاه   –
نشانی مجهول المکان اتهام: تخلیه غیرقانونی پسماند گردشکار: دادگاه پس از بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای دادگاه: در خصوص گزارش شهرداری منطقه پنج شهرستان اصفهان علیه آقای 
محمد فتحی فرزند یوسف و دائر بر تخلیه غیرقانونی پسماند در محیط عمومی دادگاه 
با توجه و بررسی مجموع اوراق پرونده تحقیقات انجام شده گزارش شهرداری منطقه 
پنج شهرداری شهرستان اصفهان تصویر پیوستی از سوی شهرداری و اقرار صریح 
و مقرون به واقع متهم در پرونده در صفحه دهم و مفاد کیفرخواست صادره پیوستی 
و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و در نهایت عدم دفاع موثر از خویش و سایر 
محتویات در مجموع اتهام انتسابی را ثابت و محرز دانسته مستنداً به ماده 16 قانون 
الذکر را به پرداخت دو میلیون ریال به عنوان جزای  مدیریت پسماند متهم موصوف 
نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست رورز پس از ابالغ قابل 
می باشد.م الف:27430  اصفهان  استان  مرکز  تجدیدنظر  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی 

ذبیحی رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

10/388 شماره دادنامه: 9309970354301016 شماره پرونده: 9309980365800111 
شماره بایگانی شعبه: 930264 شاکی: خانم مرضیه سیستانی به نشانی پل تمدن – ک 
لقمان – بن ارکیده – پ2 متهم: آقای حسن نیک نام به نشانی مجهول المکان اتهام ها: 
1- ترک انفاق 2- ترک انفاق ریحانه نیک نام گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی اعالم به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در 
خصوص اتهام آقای حسن نیک نام فرزند محمدعلی – متواری و مجهول المکان – دائر 
بر عدم پرداخت نفقه زوجه دائمی خود خانم مرضیه سیستانی و فرزندان واجب النفقه 
)اصالتًا و به قیمومیت  خویش دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی مذکور – 
موقت از ناحیه اطفال صغیر خود( کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
ازدواج  سند  مصدق  کپی   – تحقیقاتی  مرحله  در  گواهان  اظهارات  مودای   – اصفهان 
نیز  و  طرفین  فیمابین  زوجیت  علقه  از وجود  حاکی  که  به شاکی  متعلق  و شناسنامه 
متواری بودن متهم  رابطه بنوت فیمابین متهم و فرزندان واجب النفقه وی می باشد – 
موصوف و عدم حضور وی در جلسات تحقیقات مقدماتی و دادرسی جهت دفاع از خود 
علیرغم احضار وی از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار – نتیجه تحقیقات 
معموله توسط ضابطین دادگستری و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری 
مشارالیه را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده 53 قانون حمایت خانواده متهم 
به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اعالم می نماید رای صادره  موصوف را 
غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای 
تجدیدنظر  محترم  محاکم  در  خواهی  تجدیدنظر  قابل  روز  بیست  ظرف  مذکور  مهلت 
عمومی  دادگاه   117 شعبه  رئیس  رحمتی  م الف:27431  می باشد.  اصفهان   استان 

جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

10/389 شماره دادنامه: 9309970354301053 شماره پرونده: 9209980359800007 
شماره بایگانی شعبه: 920328 شاکی: آقای سعید توکلی وردنجانی فرزند محمدحسین 
به نشانی زینبیه – آیت ا... غفاری –انتهای شهرک امام خمینی – ک عدالت –جنب سوپر 
موادغذایی متهم: آقای افشین چهارده چریکی قیصری به نشانی مجهول المکان اتهام: 
خیانت در امانت و فروش مال غیر گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده 
آقای  اتهام  خصوص  در  دادگاه:  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  به 
در  خیانت  بر  دائر  باشد  نمی  دسترس  در  وی  مشخصات  سایر  که  قیصری  افشین 
دادسرای عمومی  از  کیفرخواست صادره  امانی موضوع  مال  فروش  از طریق  امانت 
جمیع  به  عنایت  با  توکلی  سعید  آقای  شاکی خصوصی  شکایت  و  اصفهان  انقالب  و 
که داللت  پسندی  متقن و محکمه  دلیل  اینکه  به  توجه  با  و  پرونده  و محتویات  اوراق 
مادی  رفتار  از  عبارتند  )که  اتهام  موضوع  بزه  مادی  عنصر  متشکله  اجزاء  تحقق  بر 
فیزیکی تصاحب و نیز شرط ایجابی سپردن مال موضوع شکایت از ناحیه شاکی به 
متهم به شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن( نماید در پرونده وجود ندارد لذا 
از اصل  استظهار  با  ندانسته و  ناحیه متهم موصوف محرز  از  را  دادگاه وقوع بزهی 
ماده  الف  بند  و  ایران  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون   37 اصل  به  مستنداً  و  برائت 
177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری رای بر برائت 
ابالغ  تاریخ  از  روز   20 ظرف  و  رای صادره حضوری  می نماید  اعالم  و  وی صادر 
 قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:27432 

رحمتی رئیس شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
اجراییه 

10/390 شماره اجراییه: 9310420350500603 شماره پرونده: 9209980350501061 
شماره بایگانی شعبه: 921114 بموجب درخواست اجراي حکم غیابی مربوطه به شماره 
سبیلی  سعید   -1 علیهما  محکوم   9309970350500321 مربوطه  دادنامه  شماره  و 
عادگانی فرزند جعفر به نشانی مجهول المکان 2- مجتبی سبیلی عادگانی فرزند جعفر به 
نشانی اصفهان – خ هزارجریب – کوی امام – بلوک12- پ114 محکوم اند متضامنًا به 

پرداخت مبلغ 158/749/731 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 3/258/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و همینطور به حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و همچنین خسارات تاخیر 
تادیه از تاریخ 90/2/12 لغایت اجرای حکم درحق محکوم له بانک مهر اقتصاد )شرکت 
سابق  بسیجیان  قرض الحسنه  موسسه  و  نوری  حمید  آقای  مدیریت  به  عام(  سهامی 
به نشانی اصفهان –پل آذر – ابتدای خ توحید – پ3 و پرداخت نیم عشر دولتی بابت 
حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به 
بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از مفاد اجرائیه متعسر باشد  یا قسمتی  از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که  از 61 روز  به مجازات حبس 
قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون 
آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های 
مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:27437 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
اجراییه 

10/391 شماره اجراییه: 9310420350500604 شماره پرونده: 9209980350501062 
شماره بایگانی شعبه: 921115 بموجب درخواست اجراي حکم غیابی مربوطه به شماره 
و شماره دادنامه مربوطه 9309970350500995 محکوم علیهم 1- محمدشفیع نامدار 
عباسی  کیوان   -3 مصطفی  فرزند  انجیرک  عیدی  مژگان   -3 نگهدار  فرزند  خجسته 
مبلغ  پرداخت  به  متضامنًا  اند  محکوم  مجهول المکان  نشانی  به  سه  هر  خداداد  فرزند 
147/400/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/998/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر در تادیه از زمان صدور چک 90/10/13 لغایت زمان وصول درحق 
و  نوری  حمید  آقای  مدیریت  به  عام(  سهامی  )شرکت  اقتصاد  مهر  بانک  له  محکوم 
موسسه قرض الحسنه بسیجیان سابق به نشانی اصفهان –پل آذر – ابتدای خ توحید 
– پ3 و پرداخت نیم عشر دولتی بابت حق االجرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  یا صورت خالف  نکنید  را معرفی  خود 
ماه   6 تا  روز   61 از  مجازات حبس  به  باشد  متعسر  اجرائیه  مفاد  از  قسمتی  یا  تمام 
محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی 
 79/1/21 مدنی مصوب  دادرسی  آئین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  به  میباشد 
اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه  قانون نحوه  و همچنین مفاد 

نمائید.م الف:27438 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه 

10/392 شماره اجراییه: 9310420350500606 شماره پرونده: 9109980350501201 
بایگانی شعبه: 911213 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و  شماره 
فرزند  بشارت  فرح   -1 علیهم  مربوطه 9209970350501521 محکوم  دادنامه  شماره 
مجهول المکان  نشانی  به  دو  هر  اسماعیل  فرزند  همگینی  ممتاز  یزدان   -2 فخرالدین 
بلوک41- پ10   – کوی بهار   – 3- امیدوار رزمی فرزند علی کرم به نشانی اصفهان 
خواسته  اصل  عنوان  به  ریال   145/000/000 مبلغ  پرداخت  به  متضامنًا  اند  محکوم 
طبق  وکیل  حق الوکاله  به  همینطور  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   2/971/000 مبلغ  و 
تعرفه و همچنین خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 90/11/20 لغایت اجرای حکم در حق 
محکوم له موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان به نشانی اصفهان – پل آذر – ابتدای 
خ توحید- پ3 و پرداخت نیم عشر دولتی بابت حق االجرا. رای در خصوص امیدوار 
رزمی حضوری و در خصوص بقیه غیابی است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  یا صورت خالف  نکنید  را معرفی  خود 
ماه   6 تا  روز   61 از  مجازات حبس  به  باشد  متعسر  اجرائیه  مفاد  از  قسمتی  یا  تمام 
محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی 
 79/1/21 مدنی مصوب  دادرسی  آئین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  به  میباشد 
اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه  قانون نحوه  و همچنین مفاد 

نمائید.م الف:27439 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه 

10/393 شماره اجراییه: 9310420350600418 شماره پرونده: 9309980350600276 
دادنامه  شماره  و  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   930309 شعبه:  بایگانی  شماره 
علیه  محکوم  اصفهان  حقوقی  شش  شعبه   93/07/08 مورخ   9309970350601222
یکصد  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان  نشانی  به  شهنی  بندری  آرمین 
مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال  هزار  پانصد  و  میلیون  دو  و  هفتاد  و 
5/175/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه و تقدیم دادخواست )92/11/07( لغایت اجرای حکم در حق 
نمایشگاه   – ولیعصر جنوبی  خ   – بهارستان  نشانی  به  له محمدرضا صادقی  محکوم 
خ   – بهارستان   – اصفهان  نشانی  به  فرزند رضا  کاهی  با وکالت حمیدرضا  کالسیک 
ولیعصر – مجتمع پردیس – واحد شماره6 و پرداخت مبلغ 8/625/000 ریال به عنوان 
حق االجرا در حق صندوق دولت. اجرای دادنامه با توجه به غیابی بودن آن وفق تبصره 
2 م306 ق.ا.د.م صورت گیرد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس 
از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز 
صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای 
حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
یا قسمتی  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  یا صورت خالف  نکنید 
ماه محکوم خواهید   6 تا  روز   61 از  مجازات حبس  به  باشد  متعسر  اجرائیه  مفاد  از 
شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون 
اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون 
نمائید.م الف:27441  توجه   1377 10آبان  مصوب  مالی  محکومیت های  اجرای   نحوه 

شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه 

 10/394 شماره اجراییه: 9310420350600419 شماره پرونده: 9209980350601246
دادنامه  شماره  و  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   921406 شعبه:  بایگانی  شماره 
علیه  محکوم  اصفهان  حقوقی  شش  شعبه   93/06/25 مورخ   9309970350601146
آرمین بندری شهنی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهارصد 
به  پرداخت مبلغ 12/600/000 ریال  به عنوان اصل خواسته و  میلیون ریال  و بیست 
عنوان هزینه دادرسی همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ مطالبه و تقدیم دادخواست )92/11/20( لغایت اجرای حکم در حق محکوم لهم 
ولیعصر  خ   – بهارستان  نشانی  به  دو  هر  زنگنه  اسماعیل   -2 1- محمدرضا صادقی 
جنوبی – نمایشگاه کالسیک و با وکالت حمیدرضا کاهی فرزند رضا به نشانی اصفهان 
- بهارستان - خ ولیعصر- مجتمع پردیس - واحد شماره6 و پرداخت مبلغ بیست و 
یک میلیون ریال به عنوان حق االجرا در حق صندوق دولت. اجرای دادنامه با توجه به 
غیابی بودن آن وفق تبصره 2 م306 ق.ا.د.م صورت گیرد. محکوم علیه مکلف است 
اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  اجرائیه ظرف  ابالغ  از  پس  اجرائیه:1-  ابالغ  ازتاریخ 
و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  مالی  بدهد.3-  به  محکوم  پرداخت  برای  گذارد.2-ترتیبی 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی 
که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 
ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی 
 79/1/21 مدنی مصوب  دادرسی  آئین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  به  میباشد 
اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه  قانون نحوه  و همچنین مفاد 

نمائید.م الف:27443 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  

  



سالمت 

تنظیم ساعت بدن
گنجشـك هستید يا جغـد؟

دانش��مندان آمریکایی سیاره ای را کشف 
کردند که شبیه زمین بوده و قابل سکونت 

است.
 دانش��مندان دانش��گاه هاروارد سیاره ای 
شبیه زمین که در صورت فلکی شلیاق در 
مسافت حدود 470 سال نوری قرار دارد 
را کشف کرده اند؛ همان طور که می دانید 
شلیاق نام یکی از صورت های فلکی است.

س��تاره شناس��ان در مرکز »ه��اروارد � 
اسمیتس��ونین« مربوطه به علوم اخترفیزیک )CFA( در جلس��ه انجمن نجوم 

آمریکا در سیاتل این خبر را اعالم کردند.
سیاره کشف شده »کپلر 438b« کمی بزرگتر از زمین است و در مدار یک ستاره 
کوتوله نارنجی قرار گرفته است که حدود 40 درصد نسبت به خورشید بیشتر به 

سیاره ما گرما می دهد.
با توجه به اندازه کپلر احتماالً این سیاره یک جهان سنگی است و به دلیل درجه 

حرارتی که اجازه می دهد آب در حالت مایع بماند، قابل سکونت است.
جریان آب و سطح صخره ای، از عوامل اصلی ارزیابی دانشمندان برای قابل سکونت 

بودن یک سیاره محسوب می شود.
دانشمندان اعالم کردند که آنها هفت سیاره دیگر که قابل سکونت باشد را کشف 

کرده اند.

امارات متحده عربی در نظ��ر دارد قانونی را 
وضع کند تا با اجرای آن مصرف نوشابه های 
گازدار سایز بزرگ در این کشور کاهش یابد.

با توجه ب��ه افزایش مش��کالت اضافه وزن و 
چاقی در ام��ارات، دولت این کش��ور در نظر 
دارد تا با وضع قوانی��ن جدید مصرف بیش از 
اندازه نوش��یدنی های گازدار را در این کشور 

کاهش دهد.
کابینه دولت امارات، اخی��را اقدامات الزم را 
برای بهبود وضعیت سالمت و تغذیه در این کشور طی جلسات مختلفی بررسی 
کرده اس��ت. این طرح ها عبارت از محدودیت در اندازه نوشابه های گازدار، اعمال 
محدودیت و کنترل تبلیغات موادغذایی ناسالم و همچنین نمایش میزان کالری 
هر غذا روی بسته بندی آن هستند. براس��اس یک تحقیق صورت گرفته در سال 
2012 که در مجله س��المت پزشکی BMC منتشر ش��ده، امارات متحده رتبه 

پنجم چاقی را در میان کشورهای جهان دارد.
در واقع تغییر عادات و رژیم های غذایی و س��بک زندگی فع��ال و پرتحرک کلید 
سالمتی است. در این میان نوش��یدنی های گازدار تنها عامل بروز چاقی و دیابت 
نیس��تند بلکه به طور کلی رژیم های غذایی ناس��الم این اخت��الالت را به وجود 
می آورند. پیش از امارات طرح ممنوعیت فروش نوش��یدنی های گازدار شیش��ه  

بزرگ در نیویورک نیز به اجرا درآمده است

کشف سیاره جديد شبیه زمینممنوعیت مصرف نوشابه  در امارات

مي توانید با انتخاب شیفت شبانه کار، حقوق بیشتري 
بگیرید اما مراقب عواقب این انتخاب باشید! محققان 
مي گویند س��اعت طبیعي بدن شماس��ت که تعیین 
مي کند در چه زماني از شب و روز چه فعالیتي را انجام 
دهید. از نظر پژوهشگران نادیده گرفتن ساعت طبیعي 
بدن، نه تنها کارایي یا تمرکزتان را کمتر مي کند، بلکه 

به سالمت جسم و روان تان هم آسیبي جدي مي زند.
 از نظر پژوهش��گران از تغذیه گرفته تا سفرهاي مکرر، 
همه مي توانند ساعت بیولوژیک بدن را دچار اختالل 
کنند. با این وجود، اگر بخواهید زندگي تان را براساس 
برنامه اي که در این صفحه ه��ا مي آوریم تنظیم کنید، 
خیلي زود مي توانید جسم تان را به چرخه طبیعي اش 

برگردانید.
۰۶:۰۰ تا ۸:۵۹

وقت بیدار شدن است
   وقت آن رسیده که بیدار 
ش��وید و با پایان دادن به 
خ��واب، از خط��ر حمله 
قلبي فرار کنید. بررسي ها 
نشان مي دهد بیشترین 
تعداد حمله قلبي در این 

ساعات اتفاق مي افتد.
از س��اعت 6 تا 9 صب��ح، رگ های خونی س��خت تر و 
انعطاف ناپذیرت��ر ش��ده و خون ش��ما ه��م غلیظ تر و 
چس��بنده تر از س��اعات دیگر اس��ت. به همین دلیل 
فشارخون شما در این زمان به بیشترین اندازه مي رسد 
و قلب تان با تهدیدي جدي روبه رو مي شود. گرچه این 
ساعات براي ورزش کردن ایده آل نیستند اما بدن شما 
ترشح هورمون خواب را متوقف کرده و براي فعالیت هاي 
روزانه در حال آماده شدن اس��ت. در این زمان در بدن 

مردها تستسترون بیشتري ترشح مي شود.
۹:۰۰ تا ۱۱:۵۹

وقت کار  است
در این س��اعات شما   
س��طح  باالتری��ن 
هوش��یاری را دارید و 
مي توانی��د از قدرت 
خارق الع��اده حافظه 
ن  ت ت��ا ه مد تا کو
استفاده کنید.بي دلیل نیست که اغلب ادارات کارشان 
را ساعت 8:30 تا 9 صبح آغاز مي کنند. بررسي ها نشان 
مي دهد که ساعت 9 بهترین زمان براي انجام کارهاي 
فکري است. کورتیزول که همان هورمون استرس است 
در این زمان به باالترین میزان طبیعی خود می رسد و 
عملکرد مغز و میزان هوشیاری شما را باالتر مي برد. از 
نظر محققان در س��اعات قبل از ظهر بدن بیش��ترین 
بازدهی روزانه را دارد. پس این فرص��ت را براي انجام 

کارهاي حساس و مهم غنیمت بدانید.
۱2:۰۰ تا ۱۴:۵۹

وقت چرت  است
وق��ت ناه��ار رس��یده و   
دستگاه گوارش تان آماده 
فعالیت بیش��تر اس��ت. 
همزمان ب��ا آن، ذهن تان 
کمترین آمادگي را براي 
پ��ردازش اطالعات دارد، 
پس در چنین س��اعتی، بهتر اس��ت بی خی��ال درس 

خواندن شوید.
از نظر محققان در این س��اعات باال بودن شمار سوانح 
جاده ای، به همین دلیل اس��ت. بدن شما براي خواب 
بعد از ظهر آماده شده و بهتر است هر فعالیتي که نیاز به 
هوش��یاري باال دارد را کنار بگذارید و در این ساعات از 
رانندگي یا تنظیم گزارش هاي مهم کاري پرهیز کنید. 
از نظر محققان، برای بازیابی انرژی تان می توانید چند 

دقیقه ای چرت بزنید و به هیچ چیز مهمی فکر نکنید.
۱۵:۰۰ تا ۱۷:۵۹

وقت ورزش است
ورزش  کارشناس��ان   
مي گوین��د قب��ل از هر 
فعالیت س��اده اي بدن 
ش��ما به گرم شدن نیاز 
دارد اما در این ساعت، 
بدن تان به خودي خود 
گرم اس��ت و عضالت در این زمان 6 درص��د قوی تر از 

ساعات دیگر هستند.
حاال که بدن ت��ان آماده تحرک و فعالیت اس��ت، بهتر 
است لباس هاي ورزشي تان را حاضر کنید و به باشگاه 
بروید. ش��ش ها، قلب و عروق در این س��اعات بهترین 
عملکرد را دارند و دماي بدن ش��ما به بیشترین میزان 
خود رسیده است. ورزشکاراني که شانس مسابقه دادن 
در این س��اعات را دارند، گاهي با کم��ک این آمادگي 
 بدني رکورده��اي جهاني را به ش��کل حی��رت آوري

 مي شکنند.
۱۸:۰۰ تا 2۰:۵۹

وقت پرخوري نیست
  اگ��ر اهل ش��ام خوردن 
هس��تید، این زمان را به 
شما پیشنهاد مي کنیم اما 
حتي در صورتي که قبل 
از ساعت 21 سفره شام را 
بچینی��د، باز ه��م نباید 
منوي مفصلي براي وعده شبانه غذا خوردن تان انتخاب 
کنید.پژوهش ها نشان مي دهد این ساعات بدترین زمان 
برای خوردن غذای مفصل است و هرچه از آن بگذرید 
هضم غذا براي بدن سخت تر مي شود. بررسي ها ثابت 
کرده که خوردن غذاهای سنگین در این ساعات و بعد 
از آن خطر چاقی مفرط و دیابت را افزایش می دهد.  اما 
مطمئن باش��ید اینها تنها خطراتی نیستند که شما را 

تهدید می کنند.

اصطالح باران اسیدی به هرگونه بارش باران، برف، تگرگ 
یا حتی مه که در آن مواد مضری مانند اکسیدهای نیتروژن 
و گوگرد وج��ود دارند، اط��الق می ش��ود.این دو ماده در 
اتمسفر با اکسیژن و بخار آب واکنش شیمیایی انجام داده، 

به صورت نیتریک اسید و سولفوریک اسید در می آیند.
عام��ل اصلی ای��ن آالینده ه��ا صنای��ع، حم��ل و نقل و 
کارخانه های مختلف اند که س��بب افزایش شدید میزان 
اسیدیته بارش و آس��یب  رساندن به انس��ان ها، گیاهان 
و ساختمان ها می ش��وند.اکثر ش��هرهای بزرگ صنعتی 
مورد تهدید غبارهای اس��یدی قرار دارند. شهر لندن در 
زمستان سال 19۵2 مورد تهاجم شدید غبارهای اسیدی 
قرار گرفت و این امر موجب م��رگ زودرس 4000 نفر از 
افراد بیمار گردید. این سانحه باعث شد که مسووالن شهر 
اقدامات پیشگیرانه ای را در جهت کنترل آلودگی هوا به 
عمل آورند. در نتیجه، امروزه لندن در زمره شهرهایی به 

شمار می رود که هوای نسبتاً تمیزی دارند.
نتایج تحقیقات نشان داده است که وجود ذرات کوچک در 
هوا به تنهایی عامل مرگ 3۵0.000 نفر در سال 2000 در 
2۵ کشور اتحادیه اروپا بوده است.مواد آلوده کننده هر قدر 
در فضا بیشتر بمانند ترکیبات زیادتری حاصل می شود که 
اسیدها یکی از آن هاست. اسیدها به کمک بادهای شدید 
می توانند برای روزهای متوالی در هوا باقی بمانند و صدها 
کیلومتر مسافت را طی کنند و به این ترتیب از کشوری به 

کشور دیگر انتقال یابند.
اگر غبار اسیدی با ذرات آب موجود در اتمسفر هوا مخلوط 
ش��ود، به صورت باران اس��یدی فرو می ریزد و به محیط 
زیست آسیب می رس��اند. باران اسیدی مس��تقیماً روی 
درختان و روییدنی ها اث��ر می کند، در خاک فرو می رود و 
تعادل شیمیایی آن را به هم می ریزد. این باران پس از فرود 
به داخل رودخانه ها و دریاچه ه��ا راه می یابد و حیوانات و 

گیاهان آبزی را به هالکت می رساند.
باران اسیدی بر رشد درختان اثر کرده، جنگل ها را شدیداً 
در معرض نابودی قرار می دهد.باران اسیدی از چند راه به 

درختان آسیب می رساند.

-یکی آن ک��ه اختالالت��ی در روزنه برگ ه��ای درختان 
ایجاد می کند که سبب ازدیاد تعریق و کمبود آب درخت 

می شود.
-خاک را اسیدی می کند و به ریشه های درختان آسیب 
می رس��اند بنابر این ج��ذب آب و مواد تغذی��ه ای درخت 
کاهش می یابد. همچنین مواد معدنی مورد نیاز خاک را 
می شوید، این مواد به آب های زیرزمینی رانده می شوند و 
باالخره ساختارهای س��طحی پوست و برگ ها را تخریب 
می کن��د. موجب می ش��ود آن ها مورد حمله حش��رات و 

بیماری های گیاهی قرار گیرند و از رشد و نمو باز بمانند.
 سیالبی که از بارش باران اسیدی جاری می شود، بر روی 
زمین مسیر خود را می ش��وید و س��رانجام به دریاچه ها 
می ریزد. باران های اسیدی با اسیدی کردن آب دریاچه ها 
و رودخانه ها موجب مرگ ماهی ها و دیگر آبزیان می شوند.

دریاچه های مرده )ب��دون ماهی( در بیش��تر مکان ها به 
همان صورت قبلی وجود دارند ول��ی هیچ گونه ماهی در 

آب اسیدی شده آن ها نمی تواند زندگی کند.
ماهی قزل آال و ماهی خاردار در PH کمتر از ۵ و صدف ها 
در PH کمت��ر از ۵/6 می میرند. در ضمن این فرس��ایش 
خاک، فلزات سمی که از آن آزاد شده اند مانند آلومینیوم 
به همراه آب وارد دستگاه تنفسی ماهی ها شده و موجب 
مرگ آن ها می گردد. در مناطقی که دارای فضای آلوده به 
مواد اسیدی هستند، در فصل بهار، دریاچه ها آلوده ترین 
آب ها را دارند زیرا با ذوب شدن برف های زمستان، اسید 

همراه آن ها روانه دریاچه ها می گردد.
اثر باران اسیدی بر انسان  

انسان  نیز در اثر باران اسیدی به طور جدی آسیب می بیند 
تا حدی که ممکن اس��ت منجر به مرگ او ش��ود. در اثر 
باران اسیدی بسیاری از مردم به خصوص افرادی که آسم 
 دارند، مشکل تنفسی پیدا می کنند. تاثیر گازهای SO2 و

 Nox ها بر روی انسان، سرفه های خشک، سر درد، گلو 
درد و عصبانیت است. مصرف گیاهانی که از طریق خاک یا 
به طور مستقیم باران اسیدی را جذب کرده اند و جاندارانی 
که این گیاهان را خورده اند، روی مغز و کلیه اثر گذاشته و 

می تواند موجب بیماری آلزایمر در انسان شود.
راه های کنترل

یکی از روش های س��اده جلوگیری از آلودگی اس��یدی، 
تصفیه ک��ردن ذغ��ال قبل از س��وختن آن اس��ت. برای 
این منظور، ذغ��ال را قبل از مصرف خرد ک��رده و در آب 
می ش��ویند، یا ضم��ن عملیات خاص��ی، گوگ��رد آن را 
می گیرند. در مورد نفت نیز عم��ل تصفیه کردن صورت 
می گیرد و با روش ه��ای معین��ی آن را از گوگرد تصفیه 
می کنند.اس��تفاده از روش های اصول��ی در مصرف مواد 
س��وختی نیز نقش مهمی در جلوگی��ری از آلودگی های 
اسیدی دارد. اس��تفاده از فیلترها برای این منظور طریقه 
بسیار مناسبی است. بهره گیری از این روش در ماشین ها، 
کامیون ها و وس��ایل نقلیه موتوری، آلودگی های اسیدی 
محیط زیس��ت را به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد. 
همچنین کنت��رل ایمنی موت��ور و وس��ایل نقلیه جهت 
جلوگیری از آنها، در کاهش آلودگی های اس��یدی، نقش 

بسزایی دارد.
در رابطه با کشوری مانند ایران، عوامل پایه آلوده کننده را 
نمی توان تنها وجود کارخانه ها و مسایلی از این قبیل در 
نظر گرفت. در حقیقت کش��وری مانند ایران که مساحت 
آن چندین برابر مساحت آلمان است، علت آلودگی ها به 
دلیل حجم زیاد کارخانه ها نیست بلکه به دلیل تمرکز غیر 
اصولی آن ها در مناطق مرکزی و گس��ترش غیر ضروری 

برخی از آن هاست.

مطالعات جدید متخصصان دانشگاه ییل نشان می دهد که 
واژه سرماخوردگی بی مفهوم نیست چون سرما بر دستگاه 

ایمنی تاثیر می گذارد.
متخصص��ان آمریکایی می گویند: راینو ویروس، ویروس��ی 
که شایع ترین عامل سرماخوردگی است در بینی یخ کرده، 

راحت تر و بیشتر تکثیر می شود.
آزمایشات متخصصان دانشگاه ییل نشان می دهد که راینو 
ویروس، در دمای 33 درجه بسیار بهتر از دمای طبیعی بدن 

یعنی 37 درجه رشد و تکثیر پیدا می کند.
 علت این است که سرد بودن هوا، واکنش ضد ویروس دستگاه 
ایمنی را تضعیف می کند و راینو ویروس ش��انس بیشتری 

برای تکثیر در بینی می یابد.

دکتر آکیکو ایواس��اکی، یکی از متخصصان در این مطالعه 
گفت: ۵0 سال است که می دانیم این ویروس در بینی بیشتر 
تکثیر پیدا می کند اما جزییات آن هیچگاه به دقت توضیح 

داده نشده است.
به گفته ایواساکی، سردی بینی باعث تضعیف سیستم ایمنی 
شده و به ویروس فرصت رش��د و تکثیر می دهد. هر چه دما 
کمتر باشد، واکنش خودکار دستگاه ایمنی به ویروس کمتر 
است و این امر توضیح می دهد چرا این ویروس در فصل های 

سرد بیشتر از فصل های گرم ایجاد بیماری می کند.
با این حال ایواساکی تاکید کرده که توضیح کامل این پدیده 
بسیار پیچیده تر اس��ت و به عوامل دیگر از جمله رفتارهای 

فردی در ماه های گرم و سرد هم بستگی دارد.

ایواساکی گفت برای اینکه کمتر دچار سرماخوردگی شوید 
می توانید همیشه در آب و هوای گرم و حاره ای زندگی کنید 
یا مانع از رسیدن هوای بسیار سرد به درون بینی خود شوید.

متخصصان می گویند این پژوهش به خوبی نشان می دهد 
که تغییرات دما بر عملکرد دس��تگاه ایمنی تاثیر می گذارد 
و می تواند توضیح دهد که چرا برخی بیماری ها مثل آس��م 

کودکان در هوای سرد بیشتر بروز می کنند.

 جنگل ها و درياچه ها قربانیان باران اسیدی
موسس نخستین روستاي 
الكترونیكي دنیا را بشناسید

دکتر علي اکبر جاللي متولد 
1323، فوق دکتراي برق و 
متخصص فناوري اطالعات و 
ارتباطات)ICT( از دانشگاه 

ویرجینیاي غربي.
پژوهش��کده  مع��اون 
الکترونیک دانش��گاه علم و 

صنعت ایران.
عضو هیات علمي دانش��گاه 

علم و صنعت ایران.
استاد پاره وقت دانشگاه ویرجینیاي غربي.

مبدع نظریه موج چهارم و عصر مجازي در دنیا.
موسس نخستین روستاي الکترونیکي دنیا.

برن��ده جای��زه E. Aisia AWARD ی��ا جای��زه برترین 
پروژه خالقیت و فناوري در حوزه منطقه آس��یا و اقیانوس��یه 
 به خاط��ر تاس��یس نخس��تین روس��تاي الکترونیک��ي

 جهان.
ارایه دهنده اولین درس مجازي روي شبکه اینترنت در ایران.

عضو مس��تقل یونس��کو در آموزش و فناوري منطقه آس��یا و 
اقیانوسیه.

عضو کمیته آموزش مجازي کشور.
عضو هیات مدیره انجمن ICT ایران.

پژوهشگر و محقق برتر IT کشور در سال 1382.
 اس��تاد نمونه دانش��کده برق دانش��گاه علم و صنع��ت ایران 

در سال هاي 137۵ و 76. 
.ICT مولف و مترجم 26 کتاب در زمینه مهندسي برق و

مقام اول ترجمه کتاب سال در س��ال 1378 به خاطر ترجمه 
.PLC کتاب

در آرزوي تاسیس شهري الكترونیكي در ايران   
دکتر علي اکبر جاللي عضو هیات علمي دانشکده برق دانشگاه 
علم و صنعت و اس��تاد پاره وقت دانشگاه »وست ویرجینا«ي 
آمریکاس��ت. او تحصیالتش را تا مرحله ف��وق دکترا در حوزه 
کنترل کامپیوتري، ادامه داده است و 13 سال تمام است که 
تالشي شبانه روزي براي توسعه فناوري ارتباطات و اطالعات 
در ایران را آغاز کرده و فعالیت ه��اي تحقیقاتي او زبانزد عام و 

خاص است.
 معروف ترین کار تحقیقاتي او تاس��یس نخس��تین روستاي 
الکترونیکي ایران و جهان اس��ت. علي اکبر جاللي همچنین 
عضو مستقل یونس��کو در منطقه آس��یا و اقیانوسیه در حوزه 
آموزش الکترونیک اس��ت و عالوه بر آن عضو کمیته کارگروه 
یونس��کو در تهران در حوزه فناوري اطالعات نیز هس��ت. از 
دیگر سمت هاي او عضویت در هیات رییسه جامعه اطالعاتي 

ایران است.
 او اخیراً نیز جای��زه E.Aisia AWARD یا جایزه برترین 
پروژه خالقیت و فناوري در حوزه منطقه آسیا و اقیانوسیه را 
به خاطر تاسیس نخستین روستاي الکترونیکي آسیا به دست 

آورده است 
. دکتر جالل��ي تاکن��ون 26 جلد کت��اب در ح��وزه فناوري 
اطالع��ات به چ��اپ رس��انده ک��ه برخ��ي از آنه��ا در مراکز 
 آموزش��ي ناس��ا در ای��االت متح��ده آمری��کا تدری��س

 مي شود.

 شارژر خورشیدی تلفن همراه
شارژر خورشیدی به شکل برگ طراحی شده است که با قرار 
دادن تلفن همراه بر روی آن و چسباندن این وسیله به شیشه، 
عملیات شارژ تلفن انجام می شود.تا کنون هزاران شارژر تلفن 
همراه س��اخته شده اس��ت که با طراحی و مدل های ابتکاری 
برای ساده کردن کار کاربر در شارژ گوشی همراه بوده است.

این بار دو طراح به نام »هیوسانگ پاک« و »دونگوسئونگ جی 
اونگ« با الهام از طبیعت و فتوس��نتز و توانایی برگ به تولید 
مواد آلی، دستگاهی به شکل برگ طراحی کرده اند که با قرار 

دادن گوشی همراه روی آن شارژ می شود.
این شارژر خورشیدی الکترونیکی به راحتی گوشی همراه را 
شارژ می کند، فقط کافی است گوشی روی ترمینال قرار گیرد و 
دستگاه را می توان بر روی پنجره چسباند تا انرژی خورشیدی 
دریافت کند و به انرژی الکتریکی مبدل ش��ود. این انرژی در 
گوشی ذخیره می شود.کاربر قادر اس��ت این شارژر سبک را 

همه جا با خود داشته باشد و گوشی خود را شارژ کند.

الغری با تابلوی تبلیغاتی
یک مرد چاق مکزیکی مبتکر وسیله ای برای الغری شد و به 

الغری افراد چاق دیگر هم کمک کرده است.
از سال 2013، یکی از شهروندان مکزیکی که در اثر بی تحرکی 

و زیاد غذا خوردن چاق شده بود، یک کار ابتکاری انجام داد.
وی برای الغر ش��دن یک تابل��وی بزرگ تبلیغات��ی که چهار 
چ��رخ در زی��ر آن وج��ود دارد س��اخت و آن را از محل��ی به 
 محل دیگ��ر منتقل ک��رد تا چربی ه��ای اضافی خ��ود را آب 

کند.
این تابلوی تبلیغاتی مجهز به چهار چرخ اس��ت و فقط کافی 
است کاربر آن را هول دهد تا حرکت کند؛ این صفحه تبلیغاتی 
معادل 820722 کالری است و هزاران نفر از مردم می توانند 
 با ه��ول دادن این تابل��وی تبلیغاتی بس��یاری از کالری های 
جمع آوری ش��ده را کاهش دهند؛ البته به غیر از هول دادن 
این صفحه تبلیغاتی بزرگ، فرد باید یک رژیم غذایی س��الم 

نیز داشته باشند.

سرگذشت بزرگان
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