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 خیابان های  شهر
 در ۵۰ دقیقه طی می شود 

امکان تحصیل فارغ التحصیالن ممتاز 91 در مقطع ارشد بدون آزمون

 با راه اندازي خطوط 1 ، 2 و ۶ بی آر تی

چشم زاینده رود  به آسمان است 
 معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی

3

3

در حال حاضر خط یک بی آر تی   به طول 21 کیلومتر از جنوب غرب اصفهان تا شمال شرق اصفهان ادامه 
دارد و به طور میانگین روزانه 100 تا 1۳0 هزار مسافر را جا به جا می کند

تمامی فارغ التحصیالن ممتاز دانشگاه آزاد اسالمی از سال ۹۱ می توانند در دوره های بدون آزمون 
مقطع کارشناسی ارشد ثبت نام کنند.

 علوی فاضل معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسللالمی، گفت: این دسته از داوطلبان برای
 ثبت نام باید به سایت www.azmoon.org مراجعه و ۱00 رشته/محل را انتخاب کنند.وی در 
پاسخ به این سوال که شللرایط برای ثبت نام دوره های بدون آزمون چیست، گفت: داوطلبان باید 
معدل کل آنها از ۱7 به باال باشللد، همچنین متقاضیان باید فارغ التحصیل دانشللگاه آزاد اسالمی 
باشللند و دارای دروس معادل سازی هم نباشللند.علوی فاضل درخصوص تعداد نیمسال ها اظهار 
کرد: تعداد نیمسال ها برای فارغ التحصیالن کارشناسللی پیوسته نباید از 8 نیمسال و کارشناسی 

ناپیوسته نباید از 4 نیمسال بیشتر باشد.معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی درخصوص 
فارغ التحصیالن گفت: متقاضیان در نظر داشته باشند که اطالعات ارایه شده توسط آنها در زمان 
 ثبت نام از اداره کل فارغ التحصیالن دانشللگاه اسللتعالم و تنها در صورت تایید سوابق آنها در آن

 اداره کل، امکان بهره مندی از پذیرش بدون آزمون را خواهند داشت.
علوی فاضل درباره دانشللجویانی که در حال تحصیل هستند، خاطرنشللان کرد: با توجه به اینکه 
گزینش برای ممتازان در دو مرحله بهمن و شللهریور انجام می شود، دانشللجویانی که در بهمن 
۹3 یا تیر ۹4 فارغ التحصیل شوند به شرط ثبت اطالعات آنها در اداره کل فارغ التحصیالن امکان 

بهره مندی از این امتیاز را خواهند داشت.

 اصفهان کریدور 
علمی و تحقیقاتی  می شود 

 استاندار اصفهان از دریافت مجوز احداث کریدور علمی و 
تحقیقاتی در اصفهان خبر داد.

 رسول زرگر پور در حاشیه جلسه هم اندیشی در راستای 
اسللتفاده از تللوان نخبگان در رفع مسللایل این اسللتان 
در جمللع خبرنللگاران اظهار کللرد: بنیاد ملللی نخبگان 
بنا بلله تأکیدات رهبر معظم انقالب در کشللور تشللکیل 
شده و شللعبه های این بنیاد در اسللتان ها نیز راه اندازی 
 شللده و این بنیاد در اسللتان اصفهان نیز راه اندازی شده

 اسللت.وی با بیان اینکه براساس قانون وظایفی برای این 
بنیاد در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: منابع...
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آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد : خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را باستناد قانون برگزاری مناقصات 
و آئین نامه معامالت شرکت از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

بمنظور ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران متقاضی ، از کلیه شرکتهای ذیربط که ظرفیت آماده بکار در 
این زمینه دارند دعوت میشود: 

۱- اسناد ارزیابی مناقصه را از طریق مراجعه حضوری به واحد مناقصات این شرکت یا از طریق سایتهای 
زیر دریافت و به آدرس : اصفهان چهار باغ عباسی - خیابان عباس آباد - ساختمان شماره 3 توزیع برق 
شهرستان اصفهان طبقه اول - امور تدارکات تحویل یا ارسللال نمایند. جهت کسب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن ۳22۱6۱۰2-۰۳۱ واحد مناقصات تماس حاصل فرمائید.
http://tender.tavanir.org.ir 2- سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس
http://iets.mporg.ir :3- سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس

http://eepde.ir : 4- سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس
در ضمن پس از جلسه ارزیابی کیفی و انجام بررسی های الزم به شرکتهایی که در ارزیابی کیفی برنده 

شوند جهت تهیه ضمانتنامه و ارائه پیشنهاد قیمت اطالع رسانی خواهد شد . 
* به مدارک فاقد امضا مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
 * شللرکت توزیع بللرق شهرسللتان اصفهللان در رد یا قبللول کلیلله پیشللنهادات مختار می باشللد .

 * هزینه درج آگهی مناقصه بعهده برنده یا برندگان مناقصه میباشد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شركت توزيع برق شهرستان اصفهان

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصهردیف

۱
توسعه ، احداث و بهینه سازی ) شبکه های توزیع فشار ضعیف و فشار متوسط- هوائی و زمینی - پست های توزیع هوائی و 

زمینی - ساخت  ساختمانهای توزیع برق - روشنائی معابر( و نصب لوازم اندازه گیری دیماندی

تاریخ توزیع اسناد ۱۳9۳/9/26 

مهلت تحویل اسناد به تدارکات : حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳9۳/۱۰/۰8

فراخوان عمومی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه گران 
شماره :9۳6۱۰۰۱

س: ایمنا
]عک



يادداشت

 نیاز نیست دولت به زندگی 
مردم سرک بکشد

سخنگوی کمیسیون بودجه با تأکید اینکه طبق قانون دولت 
مکلف به حذف یارانه نقدی افراد پردرآمد کشور است، گفت: 
نیاز نیس��ت دولت به زندگی شخصی مردم سرک بکشد بلکه 
با اطالعات موجود ه��م می توان به راحتی اف��راد پردرآمد را 

شناسایی کرد. 
غالمرضا کاتب نماینده گرمس��ار و س��خنگوی کمیس��یون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی در پاسخ به 
سؤالی مبنی بر اینکه چرا دولت در الیحه بودجه سال 1394 
مبلغ یارانه نقدی را به همان میزان س��ال 93 در نظر گرفته 
است؟ اظهار داشت: نظر دولت بر این بوده که یارانه نقدی را 
همانند س��ال های گذش��ته بین همه مردم و به همان میزان 
 قبلی تقس��یم کند و ظاهراً بنایی برای حذف برخی دهک ها 

ندارد.

 همکاری اتحاديه اروپا با ايران
 ادامه دارد

مس��وول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا از ت��داوم همکاری 
میان ای��ن اتحادیه و ای��ران خبر داد.فدری��کا موگرینی پس 
از نشس��ت وزرای امورخارجه اتحادیه اروپا گف��ت: ما با همه 
بازیگران��ی که در ح��ل  بحران س��وریه تاثیرگذار باش��ند به 
خص��وص ایران و روس��یه هم��کاری خواهیم کرد.مس��وول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه تصریح کرد: اتحادیه 
اروپا تصمی��م دارد رویکردهای دیپلماتی��ک را در قبال این 
بازیگران تغییر دهد.موگرینی افزود: بروکسل باید بشار اسد 
رییس جمهور س��وریه را به عنوان جزیی از واقعیت س��وریه 
 بپذیرد. با ای��ن حال نبای��د او را به مثابه ش��ریکی در گفتگو

 ببیند.

 پیشنهادات روحانی برای
 جهان الزام آور است

یک کارشناس کویتی با اشاره به پیش��نهادات ارایه شده از سوی 
حس��ن روحانی، رییس جمهور ایران درباره مبارزه با افراط گری 
و خشونت گفت: این پیشنهادات ارایه ش��ده بسیار الزام آور است 
و هم��ه دولت ها،  س��ازمان های منطق��ه ای  و بین المللی و مردم 
 نهاد باید براساس این پیشنهادات برای مبارزه با خشونت حرکت

 کنند.
مصطفی عباس، کارش��ناس مس��ایل بین الملل از کویت درباره 
کنفرانس بین الملل��ی جهان علیه خش��ونت و اف��راط گری که 
روزهای نوزدهم و هجده��م آذرماه در تهران برگزار ش��د گفت: 
 این کنفرانس حرکت��ی آغازین برای مبارزه با پدیده خش��ونت،

 افراط گری و تروریسم است. در پشت این حرکت ایران و رییس 
جمهور این کش��ور حضور دارد که مس��وولیت بزرگی را برعهده 
گرفته اند و همه کارشناس��ان و صاحب نظران را از سراسر جهان 

دعوت کرده اند.

 افزايش مهاجرت پرندگان
 به تاالب های استان

مدیرکل محیط زیس��ت چهارمحال و بختی��اری از افزایش 
مهاجرت پرندگان به تاالب های این استان در سال جاری خبر 
داد. ش��هرام احمدی اظهار کرد: با اجرای برنامه های احیای 
تاالب، زادآوری گونه های پرندگان در تاالب های چهارمحال 

و بختیاری از دو گونه به 13 گونه رسیده است.
وی با بی��ان اینک��ه در حال حاض��ر تاالب ه��ای چهارمحال 
وبختیاری میزبان 100 ه��زار پرنده مهاجر هس��تند، افزود: 
در 10 س��ال گذش��ته فقط دو گونه از پرن��دگان در تاالب ها 
این استان زادآوری می کردند.احمدی بیان داشت: با اجرای 
برنامه های حفاظتی و احیای تاالب ها، امسال 13 گونه پرنده 

در تاالب های استان چهارمحال و بختیاری زادآوری کردند.
وی تصریح کرد: چنگر نوک قرمز، لک لک، مرغابی سرس��بز، 
حواصیل، کشیم بزرگ، کشیم کوچک، اردک سرسبز و اردک 
س��رحنایی از گونه های هس��تند که در این ت��االب زادآوری 
می کنند.وی افزود: استان چهارمحال و بختیاری با چند تاالب 
بین المللی و ملی از مناطقی در کشور است که پرندگان مهاجر 

در مسیر کوچ خود، در تاالب های آن سکونت می گزینند.
مدیرکل محیط زیس��ت چهارمحال و بختی��اری گفت: کوچ 
پرندگان در تداوم حیات گونه های کوچنده اهمیت زیادی دارد 
و حفاظت از پرندگان مهاجر و زیستگاه های آن ها از موضوعاتی 

است که به صورت بین المللی مورد توجه قرار دارد.
وی تاکید کرد: در فصل زمس��تان بخش��ی از این پرندگان به 
دلیل یخ زدگی تاالب های اس��تان چهارمحال و بختیاری به 
س��مت خلیج فارس کوچ می کنند و تا اواخر فروردین ماه در 
آن مناطق می مانند.احمدی بیان داشت: تاالب های گندمان، 
چغاخور،علی آباد و س��ولقان از جنوب شهرستان بروجن در 
امتداد ک��وه کالر در رش��ته کوه های زاگرس ب��ه طرف غرب 
استقرار یافته و از مهم ترین اقامتگاه های پرندگان مهاجر در 

استان چهارمحال و بختیاری به شمار می روند.
وی بیان داش��ت: با توج��ه ب��ه آب و هوای مطلوب اس��تان 
چهارمحال و بختیاری در فصل بهار و تابس��تان دوباره شاهد 
حضور بیشتر پرندگان مهاجر به تاالب های این استان خواهیم 
بود.احمدی یادآور شد: در س��ال جاری اقدامات خوبی برای 
احیای تاالب ها در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد که 
در نهایت منجر ب��ه زادآوری 13 گونه پرندگان در تاالب های 

این استان شد.

پدر دو ش��هید عراقی گفت: تکفیری ها با اهلل اکبر، 
اهلل اکبر سر از بدن پسرم جدا می کردند و جاسم تا 

آخرین لحظه فقط می گفت یازهرا)س(.
 نزدیک اذان ظهر بود؛ ازدحام جمعیت آن قدر زیاد 
بود که جا برای نماز خواندن هم به س��ختی پیدا 
می شد. تقریبا وسط بین الحرمین نشستیم. کنار 
مردی ک��ه آرام ذکر می گفت و ب��ا آرامش خاصی 

گنبد حرم اباالفضل العباس)ع( را نگاه می کرد.
چند دقیقه که گذش��ت گریه ه��ای مردی که در 
کنارمان نشسته بود زیاد و زیادتر می شد تاجایی که 
توجه مان را به خودش جلب کرد وقتی چشمش به 

نگاه های ما خورد ناگهان خودش ش��روع به حرف 
زدن کرد.

»فرزندانم را داعش سر بریده و االن دلم برایشان 
تنگ ش��ده« این اولین جمله ای بود که با همان 
چش��مان اش��ک بار به ما گفت. ما که از آن جمله 
 و اش��ک های آن مرد شوکه ش��ده بودیم، دلمان 
می خواست درددل های آن مرد عراقی را بشنویم و 

درخواست کردیم برایمان تعریف کند.
وقتی دل��ش آرام گرفت و گریه هایش تمام ش��د 
پیشنهاد ما را پذیرفت و شروع به حرف زدن کرد. 
اهل کرکوک و ترک زب��ان بود؛ پای پی��اده برای 

زیارت اربعین عازم کربال شده بود تا به قول خودش 
دلش آرام گیرد. در ادامه بخشی از مصاحبه مشرق 

نیوز با این پدر شهید را می خوانید.
 اسم فرزندانتان چه بود و کی شهید شدند؟

احمد و جاسم. احمد ۷ رمضان و جاسم 14 رمضان 
شهید شد.

 ارتشی بودند يا نیروی داوطلب؟
داوطلبانه به جنگ رفتند.

 پسرانتان چند ساله بودند؟
احمد ۲۲ ساله و جاسم 1۸ ساله.

 چند تا بچه داريد؟
یک پسر و سه دختر دیگر دارم.

 بچه ها را خودتان به جنگ فرستاديد؟
وقتی آیت اهلل سیستانی فتوای جهاد دادند، بچه ها 

به صورت داوطلب به جنگ رفتند.
 شما راضی بوديد؟

بله، به ش��رافتم راضی بودم که ب��رای حکم جهاد 
برون��د. ما تا خون ندهیم اس��م اس��الم و ش��یعه 
باقی نم��ی ماند. ب��ه این اذان قس��م م��ن راضی 
 هس��تم آن یک پس��ر هم به جنگ برود و شهید 

بشود.
به اینجا که رسیدیم پدر ش��هید باز هم شروع به 
گریه کردن ک��رد و در همان حال گری��ه از نحوه 

شهادت پسرانش گفت.

بر اس��اس مصوبه هیأت وزیران، ماده 6 اساسنامه 
ش��رکت س��هامی آب منطق��ه ای چهارمح��ال و 
بختیاری اصالح ش��ده و س��رمایه این شرکت به 
پانصد و بیس��ت و دو میلیارد و یکصد و ده میلیون 

ریال افزایش یافت.
 در مصوب��ه هیأت وزی��ران آمده اس��ت: متن زیر 
جایگزی��ن ماده 6 اساس��نامه ش��رکت س��هامی 
آب منطق��ه ای چهارمح��ال و بختی��اری موضوع 
تصویب نامه ش��ماره 351۸5/ت 33095 ه مورخ 

13۸4/6/15 می شود:
ماده 6- سرمایه شرکت مبلغ پانصد و بیست و دو 

میلیارد و یکصد و ده میلیون ریال است که به پانصد 
و بیس��ت و دو هزار و یکصد و ده سهم یک میلیون 
ریالی منقسم گردیده و تماما متعلق به شرکت مادر 
تخصصی مدیریت منابع آب ایران اس��ت، افزایش 
سرمایه یادشده از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و 

طرح های غیرانتفاعی تأمین شده است.
این متن به تأیید شورای نگهبان رسیده و اسحاق 
جهانگیری، معاون اول رییس جمهور این مصوبه 
را در تاریخ 1393/9/16 ب��رای اجرا به وزارت نیرو 

ابالغ کرد.
متن ماده قبلی به شرح زیر بود:

م��اده 6- س��رمایه ش��رکت مبل��غ ده میلی��ون 
)000ر000ر10( ریال می باش��د که به ده س��هم 
یک میلیون ریالی منقسم شده است و تماما متعلق 
به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران 

می باشد و پرداخت شده است .

هیأت وزيران تصويب کرد

اصالح اساسنامه شرکت آب چهارمحال و بختیاری

داعش با اهلل اکبر سر پسرم را برید!
اوباما: داعش را نابود می کنیم 

ریی��س جمه��وری آمریکا ب��ا اعالم 
»نقطه عطف« برای ارتش کشورش، 
از سربازان بازگشته از افغانستان تقدیر 

کرد.
به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
باراک اوباما،  رییس جمهوری آمریکا 
در پایگاه مشترک نیوجرسی خطاب 
به ه��زاران س��رباز گف��ت، زمانی که 
وی قدرت را به دس��ت گرفت حدود 
1۸0 هزار سرباز در عراق و افغانستان 
مس��تقر بودند اما این تعداد در پایان 

ماه جاری به 15 هزار کاهش می یابد.
اوبام��ا گفت: زم��ان اس��تقرار نیروی 
زمینی در کشورهای دیگر و استفاده 
از ارتش ه��ای ب��زرگ برای س��اخت 
 کش��ور در خ��ارج ب��ه پایان رس��یده

 است.
آمری��کا و نیروه��ای نات��و فرماندهی 
عملی��ات خ��ود را هفته گذش��ته در 
افغانس��تان تعطی��ل کردن��د که این 
اقدام پس از 13 س��ال جن��گ انجام 
ش��د. برخی از نیروها همچنان در این 
کشور باقی می مانند تا عملیات هایی 
 را علیه اهداف القاعده و طالبان انجام 

دهند.
رییس جمهوری آمریکا در س��خنان 
خود افزود: در ادامه ارتش ما کوچک تر 
خواهد ش��د اما من به عنوان فرمانده 
کل قوا به ش��ما اطمینان می دهم که 
ما همواره برای انجام عملیات هایی که 
بخواهیم آمادگی خواهیم داش��ت. ما 
بهترین آموزش ها و بهترین تجهیزات 
را در اختیار ش��ما ق��رار می دهیم که 
در تاریخ جهان بی س��ابقه اس��ت چرا 
که ممکن اس��ت جه��ان همچنان به 
ما نیاز داشته باش��د.رییس جمهوری 
آمریکا در ادامه س��خنانش با هشدار 
به تروریست های داعش گفت: ائتالف 
تحت حمایت آمریکا اج��ازه نخواهد 
داد که پناهگاه امنی ب��رای این گروه 
 ش��کل بگی��رد و نهایتا آن ه��ا را نابود

 می کند.
اوبام��ا گفت: اش��تباه نکنی��د ائتالف 

م��ا نمی خواهد که تنها این س��ازمان 
تروریس��تی وحش��ی را تضعیف کند. 
ما قرار اس��ت آن ه��ا را ناب��ود کنیم. 
دس��تاوردهایی حاصل ش��ده است و 
صدها خودرو و تان��ک و بیش از هزار 
موضع جنگی از کنت��رل آن ها خارج 

شده است.
 ما این تروریست ها را نابود می کنیم.

رییس جمه��وری آمری��کا ادامه داد: 
آن ها ممکن اس��ت گم��ان کنند که 
می توانند به پیروزی های فوری دست 
یابند ام��ا اقدامات م��ا همچنان ادامه 
دارد. ما تسلیم نمی شویم. شما آمریکا 
را تهدی��د می کنی��د و هی��چ پناهگاه 
امنی پی��دا نخواهید کرد. ما ش��ما را 
همانن��د خائن��ان و تروریس��ت های 
پیش از ش��ما پیدا می کنی��م و جهان 
شما را پش��ت س��ر می گذارد و بدون 
ش��ما به فعالیتش ادامه می دهد چرا 
 ک��ه م��ا می توانیم ش��ما را شکس��ت

 دهیم.
وی در ادام��ه تاکید کرد ک��ه آمریکا 
برای پایان عملیات ه��ای رزمی خود 
در افغانس��تان در پایان س��ال جاری 
میالدی آماده اس��ت و تع��دادی نیرو 
ب��رای آم��وزش نیروه��ای امنیت��ی 
عملیات ه��ای  اج��رای  و  افغ��ان 
 ض��د تروریس��می باق��ی خواهن��د

 ماند.
اوباما ضمن اشاره به اینکه پایان جنگ 
در افغانس��تان ج��زو اولویت های وی 
است، گفت: چالش ها در آنجا همچنان 
باقی است و افغانستان همچنان مکانی 

خطرناک است.

اخبار کوتاه

2
وزارت خارجه استرالیا تخلیه شد

روایتی از طاعون قرن جدید

منابع پلیس استرالیا از تخلیه وزارت امور خارجه این کشور در کانبرا به دلیل وجود 
یک بسته مشکوک خبر داد.خبرگزاری شین هوا از سیدنی به نقل از منابع پلیس از 
تخلیه وزارت امور خارجه این کشور در کانبرا در روز سه شنبه به دلیل وجود یک بسته 

مشکوک خبر داد.
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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری 
گفت: در یک س��ال گذش��ته مشکل آب آش��امیدنی ۲16 

روستای این استان رفع شده است.
گودرز امی��ری اظهار کرد: با برنامه ریزی های انجام ش��ده از 
سوی مس��ووالن دولت تدبیر و امید در استان چهارمحال و 
بختیاری و اختصاص اعتبارات الزم مش��کل آب آشامیدنی 
 ۲3 مجتم��ع آبرس��انی و ۲16 روس��تای این اس��تان رفع

 شد.
وی با اشاره به اختصاص 10 میلیارد ریال برای رفع مشکل 
آب آشامیدنی روس��تاهای اس��تان چهارمحال و بختیاری 
در س��ال 1391 گفت: این اعتبار در سال 139۲ تنها به 40 
 میلیارد ریال رس��یده که جوابگوی نیاز این اس��تان نبوده

 است.
امی��ری تأکید ک��رد: با پیگیری های انجام ش��ده از س��وی 
مسووالن ارشد اس��تان چهارمحال و بختیاری در یک سال 
گذشته 450 میلیارد ریال برای آبرسانی به روستاهای این 

استان اختصاص داده شد.
این مسوول افزود: این مبلغ از محل اعتبارات ملی، استانی، 
ماده 1۸0، مواد 10 و 1۲ بحران، تملک دارایی های سرمایه ای 

و توازن منطقه ای تأمین و در این زمینه هزینه شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری 
تصریح کرد: اعتبار تخصیصی برای رفع مشکل آب آشامیدنی 
روستاهای این استان در یک س��ال گذشته نسبت به مدت 

مشابه در س��ال قبل از آن یک هزار و ۲5 درصد رشد داشته 
است.

امیری اظهار داشت: اقدامات انجام شده برای رفع مشکالت 
اس��تان چهارمحال و بختیاری به وی��ژه در بخش عمرانی و 
تأمین آب آش��امیدنی سالم و بهداش��تی نقاط مختلف این 
استان در یک سال گذشته، نشان دهنده توجه خاص دولت 
به مناطق محروم و تالش برای توس��عه همه جانبه و پویا در 

نقاط کمتر برخوردار است.
وی تصریح کرد: در حال حاض��ر دولت تدبیر و امید برطرف 
کردن نیازهای اساسی مردم را در اولویت کاری خود قرار داده 

و در این زمینه اعتبارات خوبی نیز برای اس��تان های کشور 
تخصیص داده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری 
خاطرنشان کرد: در این زمینه اعتبارات خوبی به این استان 
برای برطرف کردن نیازهای اساسی مردم از جمله آب شرب 
و راه ها تخصیص پیدا کرده ک��ه این امر در نهایت به برطرف 
کردن مشکل آب شرب ۲16 روستا و 16 مجتمع انجامیده 
که رضایت مندی بیش��تر م��ردم در اس��تان چهارمحال و 
 بختیاری از مجموعه دولت تدبیر و امید را به همراه داش��ته

 است.

مدیرکل امور عشایر استان چهارمحال و بختیاری گفت: سند 
جامع عشایری این استان به زودی مطالعه و تدوین می شود.

 یحیی حس��ین پور  اظهار کرد: مطالعات جامع سند جامع 
عش��ایری اس��تان چهارمح��ال و بختیاری طبق دس��تور 
رییس جمهور، براس��اس تأکید وزارت جهاد کش��اورزی و 

سازمان امور عشایر کشور انجام می شود.
وی تأکی��د کرد: مطالعات س��ند جامع عش��ایری اس��تان 
چهارمحال و بختیاری با همکاری دانش��گاه شهرکرد و این 
اداره کل با نظر اساتید برجسته و مطرح دانشگاه های کشور 

صورت می گیرد.
این مس��وول افزود: به همی��ن منظور تاکنون 5 نشس��ت 
تخصصی در دانشگاه شهرکرد برگزار و همچنین دبیرخانه 
ستاد مطالعات سند جامع گردشگری استان چهارمحال و 

بختیاری نیز در این دانشگاه مستقر شده است.
مدیرکل امور عشایر استان چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: 
طبق پیش بینی های علمی و کارشناسی صورت گرفته، برای 

انجام مطالعات جامع سند عشایری این استان هفت میلیارد 
ریال اعتبار مورد نیاز بوده که تاکنون مصوب نشده است.

حسین پور اظهار داشت: در این سند وضعیت عشایر استان 
چهارمح��ال و بختی��اری در تمامی حوزه ه��ای اقتصادی، 
اجتماعی، تاریخی و فرهنگی م��ورد مطالعه دقیق، علمی و 

کارشناسی قرار می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در زیربخش های سند جامع عشایری 
اس��تان چهارمحال و بختیاری، وضعیت معیشت، اشتغال، 
درآمد، کوچ، مرتع، دام، گردشگری، صنایع دستی، بهداشت 

و درمان عشایر بررسی می شود.
 اس��تان چهارمحال و بختیاری 1۲6 هزار نفر عشایر کوچ رو 
دارد که از این تعداد 90 هزار نفر برون کوچ و بقیه عشایر درون 

کوچ هستند.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد

سند جامع عشايری استان تدوين می شود 

مشکل آب شرب 216 روستای  استان  رفع شد 

نمايشگاه فرش در استان 
افتتاح می شود

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاري از افتتاح نمایش��گاه فرش ماشیني در 
اس��تان خبر داد.س��یدنعیم امامي اظهارکرد: این 
نمایش��گاه به مس��احت ۲500متر مربع در محل 

نمایشگاه دایمي استان افتتاح مي شود.
وي اظهار کرد: در این نمایشگاه عالوه بر نمایندگان 
فرش کشور، نمایندگاني از اس��تان هاي اصفهان، 
کاش��ان، تبری��ز، کرم��ان، ته��ران و چهارمحال و 
بختیاري حض��ور دارند.امامي با بی��ان اینکه این 
نمایش��گاه تا ۲۸ آذرماه دایر اس��ت، تصریح کرد: 
عالقه مندان مي توانند از س��اعت 15 تا ۲1 شب از 

این مکان بازدید کنند.

راهیابی 7 اختراع به مرحله 
نهايی جشنواره کوهرنگ 

رییس بنیاد نخبگان استان چهارمحال و بختیاری 
از راهیابی هفت اختراع اس��تان ب��ه مرحله داوری 

نهایی جشنواره منطقه ای کوهرنگ خبر داد.
دکتر خداداد پیرعلی اظهارکرد:جشنواره منطقه ای 
کوهرنگ ب��رای دومین بار دراس��تان اصفهان که 
میزبان جش��نواره منطقه ای نوآوری و ش��کوفایی 
کوهرنگ اس��ت، برگ��زار و بی��ش از 500 اختراع 
از اس��تان های چهارمحال و بختی��اری، اصفهان، 
مرکزی و قم ثبت نام ش��د.وی اف��زود: بیش از 30 
اختراع از اس��تان چهارمحال و بختی��اری در این 
جشنواره ثبت نام اولیه شد و با داوری اولیه حضور 
144 اختراع در جش��نواره میسر شد که ۷ اختراع 
از اس��تان چهارمحال و بختیاری مجوز حضور در 
داوری نهایی جشنواره را پیدا کردند که امید است 
۲طرح از استان در این جشنواره بتوانند مورد تائید 

نهایی قرار گیرند.

انتقال اداره کل آموزش و 
پرورش عشايری به شهرکرد

بختی��اری گف��ت:  و  اس��تاندار چهارمح��ال 
اداره  کل آم��وزش و پ��رورش عش��ایری ای��ن 
 اس��تان تا ی��ک ماه دیگ��ر ب��ه ش��هرکرد منتقل 

می شود.
ک��رد:  اظه��ار  دش��تکی  س��لیمانی  قاس��م   
اکن��ون ای��ن اداره کل در شهرس��تان ل��ردگان 
مس��تقر ب��وده و مش��کالتی را ب��رای مراجع��ه 
 ارباب رج��وع س��ایر شهرس��تان ها فراه��م کرده

 است.

 اقدامات انجام 
شده نشان دهنده 
توجه خاص دولت 
به مناطق محروم 

و تالش برای 
توسعه همه جانبه 

و پويا در نقاط کمتر 
برخوردار است



يادداشت
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ثبت نام ۷۲۰ تاكسیران در سایت نوسازی ناوگان تاكسیرانی
 معاون اجرایی سازمان تاكسیرانی ش��هرداری اصفهان گفت: از ابتدای سال جاری

 تا كنون ۷۲۰ تاكسیران برای تبدیل به احسن تاكسی خود در سایت نوسازی ناوگان 
تاكسیرانی ثبت نام كرده اند.رمضان عسگری نژاد با بیان این مطلب اظهار داشت: دو 

هزار و ۵۰۰ تاكسی در شهر اصفهان فرسوده است و نیاز به نوسازی دارد.
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 تا پایان س��ال آینده خطوط ۱ ، ۲ و ۶ بی آر تی   راه اندازی
 می شود و شهروندان اصفهانی می توانند خیابان های این 

كالن شهر را در مدت ۵۰ دقیقه طی كنند.
علیرضا صلواتي “ گفت: متاس��فانه وضعی��ت حمل و نقل 
عمومی كش��ور در جایگاه مناس��بی قرار ن��دارد ؛ یعنی بر 
اس��اس برنامه ۵ س��اله چهارم و پنجم كه قرار بود س��هم 
حمل و نقل عمومی در كالن ش��هرها به ۷۵ درصد برسد 
و یا به روایتی دیگر اتوب��وس ، مترو و تاكس��ی ۷۵ درصد 
حجم تردد در ش��هر را پوشش دهند ، متاس��فانه در حال 
حاضر علیرغم همه ت��الش هایی كه كالن ش��هرها انجام 
داده ان��د ، س��هم حمل و نق��ل عمومی در كالن ش��هر ها 
حدود ۳۳ درصد است و ۴۰ درصد از برنامه عقب هستیم. 
وی تصری��ح كرد:این عقب ماندگی دالی��ل مختلفی دارد 

كه از جمل��ه آنها می ت��وان به عدم تخصی��ص یارانه های 
دولتی و اینکه در طول این مدت دولتها هیچ كمکی برای 
خرید اتوبوس ، افزایش و بازس��ازی ن��اوگان حمل و نقل 
عمومی نکردند ، اش��اره كرد. معاون حمل و نقل و ترافیك 
شهرداري اصفهان با اش��اره به اینکه امسال بحث بازسازی 
ناوگان حمل ونق��ل عمومی در دس��تور كار ق��رار گرفته 
است ، اضافه كرد: در صدد هستیم امس��ال ۲۰۰ دستگاه 
اتوبوس و س��ال آینده ۳۰۰ دس��تگاه اتوبوس ب��ه ناوگان 
 اضافه كنیم ، همچنین ۱۰۰ دس��تگاه اتوبوس بازس��ازی

 می شوند تا در افزایش كیفیت سرویس دهی اتوبوسرانی 
مؤثر باش��ند. وی از جمله اقدامات مهم در افزایش حمل و 
نقل عمومی را اس��تفاده از اتوبوس های تندرو یا بی آر تی   
دانس��ت و اظهارداش��ت: در حال حاضر خط یك بی آر تی   
به طول ۲۱ كیلومتر از جنوب غرب اصفهان تا شمال شرق 
اصفهان ادامه دارد و به طور میانگی��ن روزانه ۱۰۰ تا ۱۳۰ 
هزار مسافر را جا به جا می كند كه س��هم خوبی در حمل 
و نقل عمومی به ش��مار می رود. صلواتی تاكید كرد: برای 
امسال و سال آینده راه اندازی خطوط ۲ ، ۳ و ۶ بی . آر. تی 
در دستور كار قرار گرفته است كه خط ۲ از میدان جمهوری 
تا می��دان آزادی ، خط ۳ به عنوان خط ش��رقی – غربی از 
ارغوانیه به سمت پایانه صمدیه و خط ۶ از میدان قدس تا 
میدان جمهوری اسالمی می باشد و اتصال دهنده خط یك 
و دو بی آر تی   است كه با خطوط ۱ ، ۲ و ۶ یك حلقه كامل 
اتوبوس تندرو در خیابان های شهر اصفهان خواهیم داشت . 

 

استاندار اصفهان از دریافت مجوز احداث كریدور علمی 
و تحقیقاتی در اصفهان خبر داد.

 رسول زرگر پور در حاشیه جلسه هم اندیشی در راستای 
اس��تفاده از توان نخبگان در رفع مس��ایل این اس��تان 
در جمع خبرن��گاران اظه��ار كرد: بنیاد مل��ی نخبگان 
بنا به تأكیدات رهبر معظم انقالب در كش��ور تش��کیل 
شده و شعبه های این بنیاد در اس��تان ها نیز راه اندازی 
 شده و این بنیاد در اس��تان اصفهان نیز راه اندازی شده

 است.
وی با بیان اینکه براساس قانون وظایفی برای این بنیاد 
در نظر گرفته شده اس��ت، اضافه كرد: منابع، تسهیالت 

و امکانات خوب��ی در این بنی��اد وج��ود دارد و در حال 
حاضر م��ا در اصفه��ان از وجود یك  ه��زار و ۲۰۰ نخبه 
برخوردار هستیم.اس��تاندار اصفهان ب��ا تأكید بر اینکه 
این نخبگان از اساتید دانشگاه ها، دانشجویان و برخی از 
دانش آموزان هستند، بیان كرد: این افراد رتبه  های برتر 
را در كنکور، المپیاد های علمی و در جشنواره  های علمی 
كسب كرده اند و براس��اس ضوابطی این افراد به عنوان 
نخبه تلقی ش��ده اند.وی با اش��اره به اینکه این نخبگان 
گنجین��ه ای ارزش��مند از فکر ها، ایده ه��ا و خالقیت ها 
هس��تند كه ما باید به صورت كامل از این ظرفیت ها در 
راستای رفع مشکالت و در راس��تای پیشرفت و توسعه 
اس��تفاده كنیم، ادام��ه داد: مراكز علمی، پژوهش��ی و 
 بخش های صنعت��ی نیز باید با ای��ن مجموعه هماهنگ

شوند.
زرگر پور با بی��ان اینکه م��ا در بنیاد نخب��گان اصفهان 
جلسات بس��یاری را در راس��تای اس��تفاده از ظرفیت 
یك ه��زار و ۲۰۰ نخبه به منظور رفع مش��کالت برگزار 
كرده ایم، تأكید كرد: البته در طول س��ال  های گذشته 
 نی��ز تجربی��ات نا موفقی در ای��ن زمینه وجود داش��ته

 است.
وی در پای��ان چنین توضی��ح داد: جهش پیش��رفت و 
توس��عه ای اس��تان اصفه��ان ب��ه می��زان بس��یاری 
 در گ��رو ایج��اد ای��ن كری��دور علم��ی و تحقیقات��ی

 است.

مدیركل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: در ۸ ماه سال 
جاری ۳۰ هزار و ۸۵۰ نفر در سطح استان به دلیل صدمات 

ناشی از نزاع به مراكز پزشکی قانونی مراجعه كرده اند.
مدیركل پزش��کی قانون��ی اس��تان اصفه��ان در خصوص 

مراجعات ن��زاع به مراكز پزش��کی قانونی اس��تان اصفهان 
در ۸ ماه س��ال ج��اری افزود: در ای��ن بازه زمان��ی ۳۰ هزار 
و ۸۵۰ نفر ب��ه دلیل صدمات ناش��ی از نزاع ب��ه مراكز تابعه 
پزش��کی قانونی اس��تان مراجع��ه كرده اند.وی با اش��اره به 

افزایش ۵.۳ درص��دی مراجعات ن��زاع اس��تان در ۸ ماهه 
س��ال جاری نس��بت به مدت مش��ابه سال گذش��ته بیان 
 داش��ت: از كل مراجعین نزاع در هشت   ماهه اول  سالجاری

   ۹ هزار ۶۷۰  نفر زن و  ۲۱ هزار و ۱۸۰  نفر مرد بودند.
وی با بیان اینکه در سال گذشته ۳۲ هزار ۵۶۸  نفر به دلیل 
نزاع  به مراكز پزشکي قانوني استان مراجعه  كرده اند، افزود: 
از این تعداد ۹ هزار  و  ۸۶۸ نر  زن و ۲۲ هزار و ۷۰۰  نفر مرد 

بوده اند.
همچنین علی س��لیمان پور با اش��اره به افزایش آمار تلفات 
جاده ای در جاده های استان اصفهان طی ۸ ماه سال جاری 
اظهار داشت: متاسفانه در استان اصفهان علی رغم اقدامات 
صورت گرفته و همچنین آموزش های ارائه شده آمار مرگ و 

میر تصادفات جاده ای همچنان روند صعودی دارد.
وی با ارائه آمار تلفات جاده ای استان اصفهان در ۸ ماه سال 
جاری بیان داشت: در این بازه زمانی در سطح استان اصفهان 

۸۰۵ نفر در تصادفات جاده ای جان خود را از دست داده اند.
افزاي�ش تلفات جاده ای اس�تان در ۸ ماه س�ال 

جاری
مدیركل پزش��کی قانون��ی اس��تان اصفهان با بی��ان اینکه 
 آمار تلفات جاده ای اس��تان اصفه��ان در ۸ ماه س��ال ۹۲ ، 

۷۹۴ مورد بوده اس��ت، ادام��ه داد: با این رون��د و طبق آمار 
مقایس��ه ای میزان تلفات جاده ای اس��تان در س��ال جاری 
۱.۴ درصد رش��د داش��ته اس��ت.وی در خصوص تفکیك 
جنس��یتی تلف��ات ج��اده ای اس��تان اصفه��ان نی��ز بیان 
داش��ت: از مجم��وع تلف��ات ح��وادث ترافیک��ی هش��ت 
 ماه��ه اول امس��ال در ای��ن اس��تان ۱۸۶ نف��ر زن و 
۶۱۹ نفر مرد بودند.سلیمان پور در رابطه با تفکیك آمار تلفات 
جاده ای در جاده های شهری، برون شهری، و درون شهری  
نیز بیان داشت: در این راس��تا ۴۵۱ مورد در جاده های برون 
شهری، ۳۰۰ مورد در مسیرهای درون شهری و ۱۱ مورد نیز 

در جاده های روستایی اتفاق افتاده است.
سلیمان پور در خصوص مصدومان حوادث جاده ای نیز بیان 
داشت: در ۸ ماهه سال جاری بیش از ۱۵ هزار و ۷۷۰ نفر در 
حوادث جاده ای مص��دوم و برای معاینه به مراكز پزش��کی 

قانونی استان اصفهان مراجعه كرده اند.
افزايش ۴.۵ درصدی مصدومان تصادفات

وی با اشاره به رشد ۴.۵ درصدی مصدومان جاده ای استان 
در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ادامه داد: 
۱۱ هزار و ۲۶۳ نفر از مصدومان جاده ای استان اصفهان مرد 

و ۴ هزار و ۵۱۶ نفر نیز زن بوده اند.

مديرکل پزشکی قانونی استان اصفهان 

نزاع، 3۱ هزار اصفهانی را راهی پزشکی قانونی کرد

با راه اندازي خطوط ۱ ، ۲ و ۶ بی آر تی   ؛

 اصفهانی ها خیابان های  شهر را در ۵۰ دقیقه 
طی می کنند

استاندار اصفهان خبر داد:

 اصفهان کريدور علمی و تحقیقاتی
  می شود 

www.zayanderoud.com

هرگونه تعطیلي مدارس در استان ها 
بايد با اجازه استانداري باشد

  رییس اداره روابط عمومي و اس��ناد اداره كل آموزش و پرورش 
استان اصفهان اظهار كرد:  بر اساس دستور هیأت دولت یازدهم، 
هرگونه تعطیلي مدارس در استان ها از جمله آلودگي هوا، باید 
با اجازه استانداري باشد.حمیدرضا سیاحیان گفت: طبق دستور 
هیأت دولت یازدهم، هرگونه تعطیلي مدارس در استان ها باید 
با اجازه و نظر استانداري باش��د لذا درخصوص آلودگي هوا نیز 
تعطیلي مدارس تنها با اجازه اس��تانداري خواهد بود. وي افزود:  
در اس��تانداري نیز كمیته اي با عنوان كمیته بحران وجود دارد 
كه درخصوص تعطیلي هاي متأثر از آلودگي هوا تصمیم گیري 
مي كند.رییس اداره روابط عمومي و اس��ناد اداره كل آموزش و 
پرورش استان اصفهان تصریح كرد: با توجه به شاخص آالیندگي 
۱۸۵ در ش��هر اصفهان با مدیركل بحران استان اصفهان تماس 
گرفتیم و در زمینه تعطیلي مدارس، كس��ب تکلیف كردیم اما 
ایشان عنوان كردند كه در كمیته بحران، وضعیت آالیندگي را در 

حد تعطیلي مدارس تشخیص ندادیم. 

 مراسم ۲۸ صفر در آستان امامزاده
 آقا علی عباس برگزار می شود

امام جمع��ه ب��ادرود گف��ت: در روز ۲۸ صفر میزب��ان آیت اهلل 
طباطبایی نژاد در آستان امامزاده آقا علی عباس خواهیم بود.

 حجت االس��الم علیرضا قاس��می اظهار ك��رد: روز ۲۸ صفر كه 
هم زمان با رحلت نبی مکرم اس��الم )ص( و س��بط اكبرش امام 
حسن مجتبی )ع( است مردم عاشق و والیت مدار به قصد زیارت 
و عزاداری از تمام كشور به آستان امامزاده آقا علی عباس مشرف 
می ش��وند.وی افزود: روز ۲۸ صفر كه در بین م��ردم منطقه به 
»چهل و هشتم« معروف است روز زیارتی مخصوص این امامزاده 
محسوب شده و هر ساله شاهد حضور ده ها هزار نفری عزاداران و 
دوست داران اهل بیت )ع( عصمت و طهارت در این مکان مقدس 

هستیم.

رالی شترها در کوير مرنجاب
مسابقه رالی ش��ترها با حضور صد شتر س��وار در كویر مرنجاب 
برگزار می شود.مس��وول اقامتگاه س��تاره كویر گفت: این طرح 
پیش��نهاد خود من بوده ، فکر ك��ردم كه رال��ِی همه چیز برگزار 
می شود ، اما كمتر رالی شترسواری برگزار شده است. بنابراین ما 
تصمیم گرفتیم كه این طرح را در كمپ خودمان كه در نزدیکی 
مرنجاب اس��ت، برگزار كنیم؛ در واقع قرار است در این طرح كه 

نوروز ۹۴ برگزار می شود، ۱۰۰ شتر سوار حضور داشته باشند.
او همچنی��ن گف��ت: فدراس��یون های ورزش��ی بخش��ی برای 
شترسواری ندارند ، اما ما طرح خود را به فدراسیون كویرنوردی 
اعالم كردیم و قرار ش��د با همکاری آن ها این طرح برگزار شود. 
در این رالی ۱۰۰ شتر س��وار مس��یر ۲۰ كیلومتری كمپ ما تا 
كاروانسرای مرنجاب را طی می كنند. در واقع آنها از منطقه  برنامه 
»خطب شکن«، شترسواری را شروع می كنند. »خطب شکن« 
تغییر شکل یافته  واژه »حطب ش��کن« است. در قدیم به كجاوه 
شتر »حطب« می گفته اند و این مسیر آنقدر سخته بوده كه در 

واقع با عبور از آن كجاوه شترها می شکسته است.

استفاده از خمیرمرغ مجاز شد
 رییس س��ازمان دامپزش��کی اعالم كرد: در پی جلسه مشترک 
با سازمان غذا و دارو و سازمان اس��تاندارد مشتركا به این تفاهم 

رسیدیم كه استفاده از خمیرمرغ مانعی ندارد و مجاز است.
مهدی خلج اظهار كرد: در جلس��ه مش��ترک با حضور روس��ای 
س��ازمان های غذا و دارو و اس��تاندارد برگزار ش��د، پس از ارایه 
توضیحات از سوی سازمان دامپزشکی مبنی بر معرفی چگونگی 
تولید خمیرمرغ در خطوط مجاز تولید به این نتیجه رسیدیم كه 
اگر خمیرمرغ در این بستر بهداش��تی و نظارتی تولید می شود، 

دارای هیچ مشکلی نیست.
وی افزود: براس��اس این جلس��ه مش��ترک و تفاهم های صورت 
گرفت��ه تولی��د و اس��تفاده از خمیرم��رغ هیچ مش��کلی ندارد 
و س��ازمان دامپزش��کی از محصولی كه با ش��رایط بهداش��تی 
 مناس��ب و عمر ماندگاری اس��تاندارد تولید می ش��ود، حمایت

 می كند.

حمايت ۱۶۰۰ حامی از ايتام چادگان
مدیر كمیته امداد امام خمینی شهرستان چادگان گفت: یك هزار 
و ۶۰۰ نفر حامی ۲۱۲ یتیم شامل ۱۴۲ دختر و ۷۰ پسر در این 
شهرستان هستند.حمیدرضا طاهری اظهار كرد: در هشت ماهه 
 س��ال جاری مبلغ پرداختی حامیان در این شهرس��تان بالغ بر

 ۲ میلی��ارد و ۳۰۰ میلی��ون ری��ال پ��ول نق��د و ۸۷ میلی��ون 
 ری��ال كاال ب��وده ك��ه به اف��راد تح��ت حام��ی پرداخت ش��ده

 است.
وی ادامه داد: در س��ال گذش��ته مبل��غ پرداخت��ی حامیان در 
این شهرس��تان بالغ بر ی��ك میلی��ارد و ۶۵۰ میلی��ون ریال به 
 صورت نقدی و كاال بوده كه به افراد تحت حامی پرداخت ش��ده

 است.

محدوديت ترافیکی در محور 
اصفهان- اردستان

 مركز مدیریت راه های اس��تان اصفه��ان از محدودیت ترافیکی 
محور اصفهان- اردستان تا ۲۹ اسفند ماه خبر داد.

به نق��ل از مركز مدیری��ت راه ه��ای اداره كل راه و شهرس��ازی 
اس��تان اصفهان اع��الم كرد: ب��ا توجه ب��ه عملیات راهس��ازی 
)احداث زیرگذر( در مح��ور اصفهان- اردس��تان كیلومتر ۲۶ تا 
۲۸ از تاریخ ۲۴ آذر تا ۲۹ اس��فند ماه جاری به مدت ۳ ماه تردد 
وس��ایل نقلیه در این مس��یر با رعایت ایمنی و توج��ه به عالیم 
 منصوبه از مس��یر انحرافی احداث ش��ده در كنار پ��روژه انجام

می شود. 
در این اطالعیه به رانندگانی كه قصد تردد از این مس��یر را دارند 
توصیه ش��ده تا با رعایت احتیاط كامل، سرعت مطمئنه و توجه 
كامل به عالیم كارگاهی و راهنمائی و رانندگی از این مسیر تردد 

كنند. 

 چشم زاينده رود
 به آسمان است 

 زاینده رود به عنوان یکی از بزرگترین رودخانه های 
ایران در مركز كشور، از دامنه های زردكوه بختیاری 
جان می گیرد و زمانی از مغرب به مش��رق جریان 
داشت اما بیش از پنج س��ال است كه با خشکسالی 
دست و پنجه نرم می كند.ش��ركت آب منطقه ای 
اصفهان در این چند س��ال به امید ن��زوالت جوی 
 در فصل زمس��تان گاه آب رودخانه را در مسیر باز

 می كند تا كش��اورزان اولین دوره آبی��اری پاییزه 
را انجام دهند.مدیر دفتر بهره ب��رداری و نگهداری 
تاسیسات آب منطقه ای اصفهان در باره میزان آب 
رهاشده در مسیر رودخانه گفت: مقدار آب متناسب 
با برنامه توزیع آب استان خواهد بود و بعد از خاتمه 
فصل آبیاری از اواسط آذر تا پایان زمستان مقدار آب 
رهاشده در رودخانه متناس��ب با تامین نیاز شرب 
شبکه بزرگ اصفهان و یزد و همچنین حفظ حیات 
رودخانه است.علی بصیرپور تاكید كرد: اكنون میزان 
ذخیره سد زاینده رود حدود ۲۴۰ میلیون مترمکعب 
 آب است كه نسبت به متوس��ط بلندمدت بیش از

 درصد كاهش نش��ان می ده��د اما در مقایس��ه با 
متوسط هش��ت س��ال اخیر تغییر چندانی ندارد.

وی خاطر نش��ان كرد: آب منطق��ه ای تالش دارد 
آب موجود در رودخانه قطع نش��ود و همچنان آب 

مختصری در مسیر جریان داشته باشد.
وی تصریح كرد: بارش های امسال نسبت به متوسط 
كوتاه مدت بیش��تر بوده اما همچنان حفظ آب در 
رودخانه بس��تگی به بارش ها و نزوالت جوی تا دو 

ماه آینده دارد.

بازنشستگان تامین اجتماعی 
بهمن ماه عیدی می گیرند

 معاون فنی و درآمد س��ازمان تامی��ن اجتماعی از 
پرداخت »عیدی« مستمری بگیران و بازنشستگان 
تحت پوش��ش س��ازمان تامین اجتماعی در اواخر 
بهمن ماه خبر داد.محمد حسن زدا ضمن اعالم این 
خبر درباره میزان افزایش عیدی بازنشستگان تحت 
پوشش اظهار كرد: هنوز این مبلغ مشخص نشده و 

منتظر تصمیم دولت هستیم.
وی افزود: ه��ر مبلغی كه دولت معی��ن كند میزان 
عیدی مس��تمری بگیران و بازنشس��تگان تامین 
اجتماع��ی نیز ب��ه گون��ه ای تعیین می ش��ود كه 
هماهنگی وجود داشته و مبلغ عیدی تفاوت با دولت 

نداشته باشد.

مهندس ارشد موسسه فضايی انرگیا روسیه در باشگاه نجوم اصفهان:

روسیه آماده همکاری برای پرتاب ماهواره های کوچک ايران به فضا است

سازمان فضایی روسیه آماده همکاری با ایران است

مهندس ارشد موسس��ه فضایی انریگا گفت: روسیه آمادگی 
خود را برای همکاری علمی به ویژه در بخش فضایی با ایران 
اعالم می كند و برای پرورش فضان��وردان ایرانی از هر جهت 
آماده است.الکساندر الکس��اندروف مهندس ارشد موسسه 
فضایی انریگا در یکصد و سی و نهمین نشست باشگاه نجوم 
اصفهان با بیان اینکه نخس��تین فضانورد توسط روس ها و یا 
همان اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۶۱ به فضا فرستاده 
شد، بیان داش��ت: پس از این موفقیت توسط روس ها دیگر 

كشورها از جمله آمریکا نیز به فکر اعزام انسان به فضا افتاد. 
نخستین ماهواره روس�ی در پايان جنگ جهانی 

دوم به فضا پرتاب شد
وی با بیان اینکه عمر پرتاب راكت های فضایی به قبل از پرتاب 

انسان به فضا و به س��ال ۱۹۵۷ برمی گردد، گفت: این زمان 
مصادف با پایان جنگ جهانی دوم است كه نخستین ماهواره 
روسی به فضا پرتاب ش��د. الکس��اندروف ادامه داد: در حال 
حاضر كشورهای مختلفی مانند هند، چین، آمریکا و روسیه 
در زمینه فضا وصنایع فضایی به پیشرفت های چشمگیری 

دست یافته اند. 
وی با اشاره به ساخت ایس��تگاه های فضایی مختلف توسط 
روس ها گفت: این ایس��تگاه ها به منظور تحقیقات فضایی 
بیشتر و در س��ال ۱۹۹۵ با همکاری مش��ترک بین روسیه و 
آمریکا و پس از چهار سال تالش ساخته شد و اكنون پس از 
۱۵ سال تالش بی وقفه، حدود ۶۰ نیروی متخصص در این 

ایستگاه فضایی به تحقیق و پژوهش مشغول هستند. 

زمین از نقطه دي�د فضا بدون مرز اس�ت/ تالش 
سازمان فضايی روسیه برای سفر به ماه

این كیهان شناس در پاسخ به این س��وال كه در فضا منظره 
زمین به چه صورت است، گفت: در آنجا می توانی به راحتی 
زمین را مشاهده كنی اما تنها چیزی كه از فضا قادر به مشاهده 
آن نیستی مرز بین كشورها است كه به انسان حس خوبی را 
القا می كند. وی با بی��ان اینکه اكنون تمام تالش س��ازمان 
فضایی روسیه س��فر به ماه و ساخت ایس��تگاه فضایی در آن 
است، افزود: هدف روسیه از سفر به ماه نصب تلسکوپ و رادیو 
تلسکوپ در آنجا و كسب اطالعات جدیدی از جهان هستی 
اس��ت، در حال حاضر منطقه ای در بین زمین و ماه شناخته 
ش��ده كه در آن جاذبه زمین صفر است كه این نقطه بهترین 
مکان برای استقرار ایستگاه فضایی بوده و از نظر اقتصادی به 

صرفه است. 
اع�الم آمادگ�ی س�ازمان فضايی روس�یه برای 

همکاری با سازمان فضايی ايران
مهندس ارش��د موسس��ه فضایی انرگیا روس��یه با اشاره به 
سخنان ماه گذشته رییس جمهور روسیه در مورد همکاری 
با ایران، گفت: دانشگاه های روسیه آماده پذیرش دانشجو از 
 ایران هس��تند و عالقه مندان می توانند درهر رش��ته ای در 
دانشگاه های این كشور تحصیل كنند، عالوه بر اینکه سازمان 
فضایی روسیه نیز برای همکاری با س��ازمان فضایی ایران و 
همچنین فعالیت های فضایی و علمی اعالم آمادگی می كند. 
وی با بیان اینکه س��ازمان فضایی روس��یه آم��اده همکاری 
برای پرت��اب ماه��واره های كوچك ای��ران به فض��ا را دارد، 
گفت: این ماهواره ها به س��ادگی و با كمترین هزینه توسط 
 فضانوردان روس��ی در ایس��تگاه های فضایی به فضا پرتاب 

می شوند. 

یك متخصص زنان و زایمان عوامل و آلودگی هایی كه موجب 
سقط جنین می شوند را برشمرد.

زهرا سهیلی پور ، با بیان اینکه یکی از علل سقط جنین مادران 
وجود پارازیت های ماهواره ای است، اظهار كرد: سقط در زمان 
كمتر از پنج ماهگی بارداری برای جنین اتفاق می افتد، اما 

تاثیر پارازیت ها بر مرگ جنین هنوز ثابت نشده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، آلودگی 
آب را از علل دیگر سقط جنین دانس��ت و گفت: در صورت 

اثبات سرب در آب برخی مناطق، این امر می تواند در افزایش 
سقط جنین موثر باشد.

سهیلی پور با بیان اینکه استفاده از وسایل آرایشی برای زنان 
باردار توصیه نمی شود، ادامه داد: اگر چه استفاده از رژ لب به 
دلیل داشتن سرب در زنان باردار مناسب نیست، اما لب به 

تنهایی نمی تواند جذب باالیی از سرب داشته باشد.
وی ب��ا بیان اینکه مواد آرایش��ی اس��تاندارد حاوی س��رب 
نیس��تند، اضافه كرد: اگر زنان باردار از لوازم آرایشی تاریخ 

 مصرف گذشته و فاسد استفاده كنند، احتمال چنین امری 
ام��کان پذیر اس��ت، ام��ا در ه��ر ص��ورت ام��کان جذب 
 س��رب از طری��ق فضا و تنف��س برای زن��ان باردار بیش��تر

 است.
این متخصص زنان و زایمان تصریح كرد: افزایش س��ن پدر 
و مادر در بارداری یکی دیگر از دالیل س��قط جنین اس��ت، 
همچنین با افزایش سن والدین، ناهنجاری های كروموزمی 

در جنین نیز بیشتر می شود.

آلودگی هايی که موجب سقط جنین می شوند
س : ايمنا

عک



يادداشت

افزايش تولید نفت عربستان در بازار 
متالطم نفتی

 رویت��رز گ��زارش داد: تولید نفت عربس��تان در م��اه نوامبر 
 روزان��ه ب��ه بی��ش از ۴۰ ه��زار بش��که افزای��ش یافت��ه

 است.
 رویترز گ��زارش داد: در حالی که بازار نفت با پیش��ی گرفتن 
عرضه بر تقاضا رو به بحران ش��دید در ۵ س��ال اخیر می رود، 
عربستان سعودی میزان تولید نفت خود را به بیش از ۴۰ هزار 
بش��که در ماه نوامبر افزایش داد و به تولی��د روزانه ۹ میلیون 
۴۲۰ هزار بشکه رسید، این در حالی اس��ت که طبق آمارها، 
تولید نفت این کشور در ماه س��پتامبر روزانه ۹ میلیون ۳۶۰ 

هزار بشکه در روز بود. 
در همین حال، پیش از این وزیر نفت عربس��تان پیش��نهاد 
کاهش تولید مبنی بر جلوگی��ری از کاهش قیمت نفت را رد 

کرده بود.

 احتمال افزايش وام 
مسکن مهر تا دی  ماه

معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی با تاکید بر اینک��ه همچنان بر 
افزایش س��قف تسهیالت مس��کن مهر پافش��اری می شود و 
احتماال این تالش در دی ماه نتیجه می دهد گفت: تکیه دولت 
یازدهم در تامین منابع مسکن مهر بیشتر بر آورده مردم است.

 محس��ن نریمان گفت: ما همچنان تالش ها و اقدامات خود 
را برای افزایش سقف تس��هیالت مسکن مهر انجام می دهیم 
و امیدواری��م تالش های ما ت��ا دی ماه نتیجه بدهد و س��قف 

تسهیالت مسکن مهر به ۳۰ میلیون تومان افزایش  یابد.
هفته گذش��ته بانک مرکزی با ارس��ال اطالعیه ای در جواب 
نریمان که به خبرگزاری فارس گفته بود »پالس های مثبتی 
از بانک مرکزی برای افزایش س��قف وام مس��کن مهر دریافت  
کرده ایم« صراحتا امکان پرداخت تس��هیالت ۳۰ میلیونی به 

پروژه های ۹۹ساله را منتفی دانسته بود.
مدیر عامل شرکت عمران ش��هرهای جدید با اشاره به اینکه 
پیش��رفت مس��کن مهر باالی 87 درصد اس��ت و این یعنی 
اینکه پروژه های مس��کن مهر عق��ب نمانده، اظهار داش��ت: 
آورده م��ردم عقب تر اس��ت بنابراین ما باید انگی��زه ای برای 
 مردم ایجاد کنیم که آنها بتوانن��د آورده خود را به موقع واریز

 کنند.

میوه گران نمی شود
معاون اتحادیه بارفروشان گفت: قدرت خرید مردم نسبت به 
سال گذشته کاهش یافته است، به همین دلیل بعد از اتمام ماه 

صفر نیز قیمت میوه تغییر چندانی نخواهد کرد.
علی امامی با بیان اینکه قدرت خرید مردم نس��بت به س��ال 
گذش��ته کاهش یافته اس��ت، اظهار داش��ت: به همین دلیل 
 بعد از اتمام ماه صفر نیز قیمت می��وه تغییر چندانی نخواهد

 کرد.
وی با انتقاد از ع��دم کنترل مغازه های س��طح ش��هر گفت: 
مغازه داران به هر قیمتی دوس��ت داش��ته باش��ند میوه ها را 
به ف��روش می رس��انند ب��ه عن��وان مث��ال مغ��ازه داری که 
س��بزی را از میدان ب��ه قیمت ه��ر کیلوگ��رم 1۰۰۰ تومان 
خری��داری ک��رده، آن را ۲۵۰۰ توم��ان به مش��تری عرضه 
 می کند یا کرفس��ی را که ۴۰۰ تومان خری��ده 1۰۰۰ تومان

 می فروشد.
معاون اتحادیه بارفروش��ان با بیان اینکه قیمت انار و هندوانه 
در آستانه شب یلدا تنها بین 1۰۰ تا ۲۰۰ تومان افزایش پیدا 
می کند، گفت: بالفاصله پس از شب یلدا قیمت ها افت می کند.

امامی قیمت هرکیلوگرم خیار رسمی را 1۰۰۰ عنوان کرد و 
افزود: قیمت گوجه فرنگی بوشهر و دزفول به ترتیب ۳۰۰۰ و 

18۰۰ تومان است.

   کشت ۲۰۰ هکتار گلرنگ در استان 
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: در 
سال زارعی جاری حدود ۲۰۰ هکتار از مزارع استان اصفهان 

زیر کشت گلرنگ قرار گرفته است.
محمد زارع در این باره بیان داش��ت: از این سطح حدود 1۶۰ 
هکتار به صورت آبی در شهرس��تان های اصفهان و برخوار و 
حدود ۴۰ هکتار به صورت دیم در شهرس��تان فریدن کشت 

شده است. 
وی با بیان اینکه در استان تاکنون بیش از سه هزار کیلوگرم 
بذر مرغوب یارانه دار در شهرس��تان های مذکور توزیع ش��ده 
اس��ت، تاکید کرد: پیش بینی می شود با ش��روع کشت بهاره 
در اواخر بهمن ماه، بیش از دو هزار هکتار از مزارع استان زیر 
کشت گلرنگ قرار گیرد که برنامه ریزی های الزم برای تأمین 

بذر مناسب، کود و سایر موارد مربوطه به عمل آمده است. 

روسیه خواستار صادرات گوشت 
قرمز به ايران شد

وزیر کشاورزی روسیه گفت کش��ورش در حال مذاکره برای 
صادرات گوشت قرمز به ایران و چین است.

 نیکوالی ف��دوروف، وزیر کش��اورزی روس��یه در مصاحبه با 
خبرگ��زاری ایتارتاس گفت، روس��یه در ح��ال مذاکره برای 

صادرات گوشت قرمز به ایران و چین است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد احتمال صادرات گوشت قرمز 
و مرغ از روسیه به سایر کش��ورها گفت: »ما در حال همکاری 
با کشورهای آسیا- اقیانوسیه و خاورمیانه هستیم. کشورهای 
ایران، عراق، ترکیه، ویتنام و چین کش��ورهای مورد عالقه ما 

هستند.«
وزیر کش��اورزی روس��یه افزود، مذاکرات در این زمینه ادامه 
دارد، هرچند که گش��ودن بازارهای صادراتی جدید برای ما 
دارای اهمیت فوری نیست. »ما مثل تولید کنندگان آمریکایی 
یا کانادایی، با مش��کل صدور محصوالتمان مواجه نیس��تیم. 
 در آن کش��ورها، کش��اورزان به دلیل اقدامات غیردوس��تانه

 دولت هایشان با روسیه، چون نمی توانند محصوالتشان را به 
فروش برسانند، آنها را دور می ریزند.«

فدوروف اضافه ک��رد، اولویت م��ا در ش��رایط تحریم فعلی، 
 داش��تن ب��ازار م��واد غذای��ی کارآم��د در داخ��ل روس��یه

 است.

دستور کاهش سود بانکی 
صادر شد

کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم در حالی 
از ماه های پیش توسط برخی مسئوالن و اقتصاددانان 
مطرح شده که رییس جمهور به شورای پول و اعتبار 
تکلیف کرده، همگام شدن نرخ سود با کاهش تورم را 
آرام آرام انجام دهد.چند ماه قبل که بانک های دولتی و 
خصوصی با مجوز بانک مرکزی نرخ سود بانکی را تغییر 
دادند استداللشان این بود که نرخ سود باید متناسب 
 با تورم باش��د و همین ش��د که رس��ماً اجازه گرفتند

 نرخ ها را تغییر دهند هرچند ک��ه قبل از آن بی اجازه 
دستی در نرخ ها برده بودند.

با همین اس��تدالل نرخ سود س��پرده های بانکی ۲۲ 
درصد و سود تسهیالت غیر مشارکتی نیز حداکثر ۲۲ 
درصد تعیین شد اما بعد از گذشت چند ماه از این تغییر 
نرخ، روایت رسمی دستگاه های مربوطه از جمله بانک 
مرکزی و مرکز آمار حکایت از کاهش نرخ تورم داشت و 
دارد و همین باعث تشدید زمزمه تغییر مجدد نرخ سود 
شد.این زمزمه ها البته با همان استداللی مطرح شدند 
که پیش از آن از سیاست افزایش نرخ سود حمایت می 
کرد؛ بنابراین زمانی که نرخ تورم سیر نزولی را در پیش 
گرفت اقتصاددانان اعالم کردند ک��ه االن زمان تغییر 
نرخ سود بانکی است چراکه تورم کم شده و طبق اعالم 

دولت کمتر هم می شود.
همین باعث شد تا مردان اول تصمیم گیر در حوزه پولی 
و بانکی هم در ردی��ف اقتصاددانان قرار گیرند و تاکید 
کنند که در زمان کاهش نرخ تورم باید نرخ سود تعدیل 
شود. البته موضوع فقط به اظهار نظر ختم نشد چراکه 
طبق اعالم ولی اهلل سیف رییس کل بانک مرکزی تیمی 
مامور رسیدگی به این موضوع شده و گزارشاتی توسط 
بخش اقتصادی و کارشناس��ی بانک مرکزی در مورد 
نرخ سود تس��هیالت در حال تهیه است که به شورای 
پول و اعتبار ارایه خواهد شد.البته بانک مرکزی تأکید 
کرده مالک برای تعیین نرخ سود بانکی تورم 1۲ ماهه 
شامل تورم میانگین، نقطه به نقطه و ماهانه است و با 
همین سیاست  هم ولی اهلل س��یف کارگروه ویژه ای را 
مسوول رسیدگی به تعیین نرخ سود بانکی کرده است.

در تازه ترین اظهارات رییس جمهور در جمع مدیران 
بانک مرکزی و بانک ها با بیان اینکه اگر مردم به دولت 
و سیاست های پولی اطمینان داشته باشند، در رونق 
تأثیرگذار خواهد بود، خواس��تار متناس��ب شدن نرخ 
بهره همگام با کاهش نرخ تورم ش��د و گفت: پرداخت 
تسهیالت با این نرخ سود به بخش تولید کشور نادرست 

است و معقول نیست.

اخبار کوتاه

4
سرمایه گذاری ساخت جایگاه های CNG دراصفهان

مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفه��ان گفت: واجدین 
شرایط برای ساخت و بهره برداری از جایگاه CNG می توانند در استان اصفهان 
اقدام به ساخت جایگاه های گازسوز کنند.حسین کرد گفت :تسهیالت و مزایای  
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رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک جزییات اسکناس 
جدید ۲۰۰۰ تومانی را تشریح کرد.مجید صنیعی  ، با اشاره 
به رونمایی از اسکناس ۲۰۰۰ تومانی در هفته دولت اظهار 
کرد: درآن زمان این اس��کناس منتش��ر نش��ده و در دست 
چاپ قرار داشت چراکه اس��کناس ۲۰۰۰ تومانی به اندازه 
کافی موجود بود و اگر هم قرار بر انتش��ار داشتیم از همان 
اسکناس های نزد بانک مرکزی با طرح های قدیمی استفاده 

می کردیم.
۲۰۰۰ تومانی جديد به بانک ها سپرده  شد

وی با اش��اره به حضور رییس جمهور در بانک مرکزی برای 
مجمع عمومی این بانک گفت: با اینکه پیش از این نیز مجوز 
انتشار اس��کناس ۲۰۰۰ تومانی طرح جدید وجود داشت، 
اما اولین حضور ایش��ان در بانک مرک��زی فرصت نمادین و 
مناسبی برای آغاز انتشار این اس��کناس بود؛ بنابراین بانک 
ها می توانند با در خواست از اداره تولید و نشر اسکناس آن 

را دریافت کنند.
نق�ش جه�ان، مس�جداالقصی و بادگیره�ا در 

اسکناس ۲۰۰۰ تومانی
صنیعی درباره علت تغییر اعمال ش��ده در اسکناس ۲۰۰۰ 
تومانی با اشاره به مصوبه بانک مرکزی در اواخر سال 1۳۹۲ 
مبنی بر تغییر در نوع چاپ پشت اسکناس ۲۰۰۰ تومانی به 

دلیل صرفه جویی و ایجاد اعتدال در مصرف باالی نوع مرکب 
مورد استفاده در این بخش بیان کرد: بالفاصله موافقت بانک 
مرکزی در رابطه با تغییر طرح اسکناس در کنار تغییر در نوع 

چاپ را نیز جلب کردیم.
وی با بیان اینکه اسکناس ۲۰۰۰ تومانی از سال 1۳8۲ که 
منتشر شده بود دو بار تغییر طرح داشت افزود: اولین طرح 
پش��ت این اس��کناس میدان نقش جهان اصفهان بود و در 
حدود سال 1۳78 مسجداالقصی به عنوان طرح دیگر این 
اسکناس در نظر گرفته شد و در سال جاری نیز نقش سومی 

به عنوان بادگیرهای ابرکوه یزد برای آن طراحی شد.
امنیت اسکناس جديد به قديمی تغییری نکرد

رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک،در ادامه به بیان 
توضیحاتی در رابطه با تغییرات اعمال ش��ده در اس��کناس 
جدید پرداخت و گفت: اس��کناس ۲۰۰۰ تومانی جدید از 
لحاظ مس��ایل امنیتی هیچ گونه تغییری نس��بت به طرح 
قدیمی ن��دارد به طوری ک��ه طرح تصویر ناق��ص و تصویر 
مخفی و نخ امنیتی، واتر مارک س��مت راس��ت اسکناس، 
تصویر برجسته روی آن، ریز نوشته هایی که روی اسکناس 
وجود داشته که با لوپ و یا وسایل بزرگ کننده قابل مشاهده 
هستند، فلورسنت بودن شماره و برخی نقاط طرح رو و پشت 

اسکناس بدون تغییر مانده است.

وی با بیان اینکه ابعاد اسکناس طرح جدید تغییری نداشته 
و رنگ آن آبی ثابت مانده است، تاکید کرد: اما از لحاظ فنی 
نوع چاپ برجسته در پشت اسکناس حذف و به چاپ افست 

امنیتی تبدیل شده است.
توقف چاپ ۲۰۰۰ تومانی طرح قديم

رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک، با تاکید براینکه با 
ورود اسکناس طرح جدید دیگر طرح قدیمی چاپ نمی شود، 
افزود: تا هنگامی که اس��کناس ۲۰۰۰ تومان��ی در جریان 
است از طرح جدید تولید کرده و به طور تدریجی جایگزین 
اسکناس های کهنه و امحا شده می شود.صنیعی این را هم 
گفت که بیش از ۳۰ میلیون قطعه از اسکناس ۲۰۰۰ تومانی 
طرح جدید چاپ شده و همچنان در جریان چاپ قرار دارد.

چرا بادگیر به عنوان طرح پشت اسکناس ۲۰۰۰ 
تومانی انتخاب شد؟

رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک همچنین چرایی 
انتخاب بادگیر به عنوان طرح جدید اسکناس ۲۰۰۰ تومانی 

را تشریح کرد.
وی ب��ا ارایه توصیحات��ی درب��اره بادگیرها گف��ت: بادگیر 
روش ابداع��ی کام��ال ایرانی ب��رای ایج��اد فضایی خنک 
داخ��ل من��ازل گ��رم کوی��ری و ب��ه عبارت��ی دس��تگاه 
 تهوی��ه مطبوع اس��ت و مردمی که س��الیان زیادی اس��ت

 توانس��ته اند باهوای مناطق کویری کنار بیایند در یکی از 
روش ها بادهای طبیعی منطقه را توس��ط بادگیرها تحت 
کنترل درآورده اند این درحالی است که بیشترین تعداد آنها 
در دشت های خشک کاشان،یزد، جهرم، طبس و چند مورد 
دیگر وجود دارد.صنیعی با اشاره به بادگیر به عنوان یکی از 
معماری های بی نظیر و سنبل تمدن ایرانی گفت: در سال 
۲۰1۳ میالدی امارات متحده عربی درخواس��تی رس��می 
مبنی بر ثبت جهانی این بادگیرها را به یونس��کو ارایه کرد 
که سازمان میراث فرهنگی کشورمان نسبت به این موضوع 
واکنش نشان داده و این ادعا را کامال بی اساس تلقی و اعالم 
کرد که تنها خواستگاه این سازه ایران است در عین حال که 
برای تکمیل این پرونده و ثبت جهانی به نام ایران اقدام کرد.

وی با بیان اینکه یکی از مسیرهایی که می تواند مهر تاییدی 
بر اصالت ایرانی بادگیرها باشد این است که اسکناسی با طرح 
بادگیرهای قدیمی و خشتی داشته باشیم، افزود: این حالت 
بیانگر مستندات تاریخی خواهد بود چراکه همواره طرح رو و 
پشت اسکناس ها نشان از هویت های ملی، مذهبی، تاریخی 

و تمدن یک کشور است.

اسکناس ۲۰۰۰ تومانی جديد به بانکها سپرده  شد

 بادگیرهای یزد جانشین  نقش جهان شد 

 برنامه ريزی منسجم  
جهت رفع چالش ها 

گشت و بازرسی آب 
هم می آيد

ابالغ شرايط»استخدام رسمی کارمندان دولت«

مدیرعامل ش��رکت ذوب آه��ن اصفهان گفت: ی��ک برنامه ریزی 
منسجم، معقول و منطقی باید به منظور رفع چالش ها و مشکالت 
استان وجود داشته باش��د تا با این برنامه ریزی دانشگاه، صنعت و 

بنیاد نخبگان استان همسو با یکدیگر باشند. 
اردشیر سعدمحمدی در جلسه هم اندیش��ی در راستای استفاده 
از توان نخبگان در رفع مسایل و مش��کالت دارای اولویت استان 
اصفهان با اشاره به اهمیت استفاده از داده های علمی در راستای 
رفع مشکالت و چالش های موجود اظهار کرد: هیچ شخصی منکر 
علم نیست و ما با استفاده از داده های علمی و کارشناسی می توانیم 
بسیاری از مش��کالت موجود را برطرف کنیم.جهش اقتصادی و 
رونق در کس��ب و کار در گرو توجه به نخبگان و عنایت به حضور 

شان در مسوولیت ها است .

یک مقام مسوول در وزارت نیرو با تاکید بر تشکیل شعب ویژه رسیدگی به 
دعاوی آب و فعالیت گشت های بازرسی، از اتخاذ تصمیمات جدیدی برای 

مقابله با تخلفات آبی خبرداد.
سید محمدعلی مصطفوی با تاکید بر لزوم تشکیل شعب ویژه آب، گفت: 
روند مصرف بی قاعده آب در جغرافیای خشک و کم  آب ایران، تکرار و توالی 
خشکسالی ها و کاهش بارندگی ها در درازمدت؛ فشار شدیدی را بر منابع 
آب کشور و به  ویژه منابع آب زیرزمینی وارد کرده و همین امر باعث شده 
که نظارت بر منابع آب و حفاظت از آنها از حساسیت ویژه ای برخوردار شود. 
مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری مدیریت منابع آب ایران، اظهار داشت: 
با تشکیل شعب ویژه آب در تمامی استان های کشور که در مصوبه شورای 
عالی آب نیز تاکید شده، تمامی دعاوی آب در این شعب قابل طرح خواهد 

بود تا روند رسیدگی با سرعت بیشتری انجام شود. 

کارمندانی که به رسمی تبدیل وضعیت نشوند، مطابق 
 امتیاز کس��ب ش��ده به یکی از حالت ه��ای زیر تبدیل 
می ش��وند: تمدید دوس��اله دوره آزمایش��ی، تبدیل به 

استخدام پیمانی یا لغو حکم و پایان خدمت.
تعیی��ن وضعی��ت یک��ی از مهمتری��ن دغدغ��ه های 
مستخدمان دولتی اس��ت که هنوز به مرحله استخدام 
رسمی نرسیده اند و تصور می کنند تبدیل این وضعیت، 
 باعث آس��ودگی فکری و کاری آنه��ا در محیط ادارات 
می ش��ود و به همین خاطر، همواره ب��ه دنبال اطالع از 
آخرین وضعیت تبدیل کارمندان و ش��رایط تحقق این 

موضوع هستند.
بر این اس��اس، ش��ورای توس��عه مدیریت و س��رمایه 

انس��انی دولت به منظ��ور تحقق بند ۲ سیاس��ت های 
ملی نظ��ام اداری ابالغی مق��ام معظم رهب��ری مبنی 
ب��ر عدالت مح��وری در جذب، ت��داوم خدم��ت و ارتقا 
منابع انسانی، دس��تورالعمل تعیین وضعیت کارمندان 
 آزمایش��ی را در 1۰ م��اده و ۵ تبص��ره، تصویب کرده

 است.
بر اساس ابالغیه مذکور از تاریخ ابالغ این دستورالعمل، 
تایید صالحیت کارمندان آزمایش��ی و تعیین وضعیت 
آنها بر اس��اس دس��تورالعمل پیوس��ت صورت خواهد 
پذیرف��ت و مس��وولیت نظارت بر حس��ن اج��رای این 
 بخش��نامه، بر عهده باالتری��ن مقام دس��تگاه اجرایی

 است.

    نایب رییس اتحادیه طال و جواهر کش��ور با عنوان ۵ 
دلیل اصلی افزایش نرخ طال طی چند روز گفت: با این 
وجود نمی توان پیش بینی کرد که وضعیت فروش طال 

در آینده چگونه خواهد بود.
هوشنگ شیشه بران در خصوص گذر نرخ سکه از مرز 
یک میلیون تومان، اظهار داشت: پیش بینی مطلقی 
نمی توان پیرامون افزایش یا کاهش نرخ طال کرد. وی 
با اش��اره به اینکه عوامل متعددی در افزایش نرخ طال 
دخیل است، بیان داشت: در بازار جهانی شاهد افزایش 
نرخ بهره در آمریکا، کاهش قیمت نفت و افزایش بهای 

اونس جهانی بودیم.
نایب رییس اتحادیه طال و جواهر کشور افزود: در بازار 
آس��یا نیز تضعیف تجارت واردات و صادرات و به طور 
کلی رکود اقتصادی در کشور چین موضوع مهمی بوده 
که سرمایه گذاری را بیشتر به سمت طال معطوف کرد. 
وی تصریح کرد: در ایران نیز همچون دیگر کش��ورها 
افزایش نرخ طال ناش��ی از س��یر صعودی بهای اونس 

جهانی است.
 شیشه بران افزود: همچنین به نوس��انات نرخ ارز در 
بازار داخلی اش��اره کرد و گفت: براین اساس تقاضای 
خرید طال به عنوان یک بازار امن افزایش یافته به گونه 
ای که اکنون عرضه و تقاضا در افزایش نرخ طال و سکه 
تاثیرگذار اس��ت. وی همچنین به نزدیکی شدن ایام 
کریسمس اشاره کرد و بیان داشت: در این ایام عالقه 
مردم به خرید طال بیش��تر می ش��ود. این مسایل بر 
افزایش نرخ طال و همچنین سکه به عنوان طالی ۲۲ 

عیار اثرگذار است. 
وی گفت: با وجود این عوامل نم��ی توان پیش بینی 
 کرد که وضعیت فروش ط��ال در آینده چگونه خواهد

 بود. 

بیش از یک میلیون ایرانی که عاشقانه راهی کربال شدند 
تا در آفرینش گردهمایی بی نظیر اربعین نقش آفرین 
باشند حاال بزرگترین دغدغه ش��ان بازگشت به خانه 

کاشانه شان است.
 در حالی که در عراق وزارتخانه های مختلف و به ویژه 
ارتش عراق به کمک مسووالن شهر کربال و نجف امده 
و در حمل و نقل و تردد زایرین بس��یار راهگش��ا بوده 
 اند، در مرز مهران زای��ران کربال در فق��دان نهادهای 
 خدمت رس��ان، ۴ کیلومتر از پایان مرزی ت��ا پل زایر 
پیاده روی می کنند تا به اتوبوس هایی برسد که قیمت 
بازار سیاه بلیت شان  به 18۰ هزار تومان رسیده است؛ 
قیمتی که در حالت عادی حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان 
)یک ششم( اس��ت.از زایرانی که از اصفهان و عاشقانه 
به سوی کربال رفتند و حاال در مسیر بازگشت هستند 
حاکی است آنچه شرایط را بسیار سخت کرده بازار سیاه 
وسیله نقلیه است و از آنجا که بسیاری از مردم استان 
اصفهان هم به سوی کربال رفته اند دغدغه این ساعات و 

این روزهایشان برگشت بی دردسر است.
همچنین بنا به گفت��ه یکی از زای��ران اصفهانی بلیط 
اتوبوس از ایالم به اصفهان در بازار س��یاه با اعدادی از 

7۰تا 18۰ هزار تومان محاسبه می شود.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ، از سرمایه گذاران  واجد شرایط جهت ساخت و بهره برداری از جایگاه های 
CNG در سراسر کشور دعوت به عمل می آورد.

شرايط اولیه مورد نیاز: 
* دارابودن زمین مناسب به ابعاد حدود 1۲۰۰ متر با بر ۲۵ متر ترجیحا بر معابر اصلی 
* نزدیک بودن زمین معرفی شده به خطوط اصلی لوله گاز ۲۵۰ پوند و برق فشار قوی 

* دارابودن توان مالی مناسب 
* تایید مورد نیاز بودن محل پیشنهادی توسط شرکت ملی پخش 

مزايای سرمايه گذاری 
* پرداخت کار مزد ویژه تا 7 سال برای تمام متقاضیان 

۶۰۰ ریال برای کالنشهرها
۴۰۰ریال برای سایر شهرها

* ارایه تسهیالت قابل مذاکره برای خرید تجهیزات توسط تامین کنندگان تجهیزات 
واجدین شرایط می توانند جهت کسب اطالع بیشتر همه روزه به جز روز های پنج شنبه از ساعت 8 صبح الی 1۴ ، با در 
دست داشتن سند مالکیت و کروکی زمین ، به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان مراجعه و یا با شماره 

تلفن ۵-۳۶۲۴7۰۰1 داخلی ۳۶8یا ۲81 تماس حاصل نمایند.
اين فراخوان هیچگونه تعهدی برای  شرکت ملی پخش ايجاد نخواهد نمود.

اطالعیه 

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 

کرایه سفر طال

پیش بینی آينده بازار طال 
غیرممکن است

مهران به اصفهان  
18۰هزار تومان
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 شرکت ملی پاالیش پخش
 فرآورده های نفتی ایران 



یادداشت هفت آلبوم جدید علیرضا افتخاری منتشر شد
آلبوم »پادشاه فصل ها«ی علیرضا افتخاری که پیش از این چندین بار انتشارش به تعویق 
افتاده بود، منتشر و روانه بازار موسیقی شد.آلبوم »پادشاه فصل ها« شامل ۱۲ قطعه از جمله 
» بی تو بودن«، »سولو س��نتور بی بی چون«، »بی بی جون«، »پاییز«، »دوره گرد«، »کنج 
تنهایی«، »سولو سنتور ماهور«، »قاصد تلخ«، »نفرین به س��فر«، »رها«، »ریرا« و »پیوند 

عمر« می شود.

5
ضرورت توسعه و افزایش تولیدات 

صنایع دستی در نطنز
سرپرس��ت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
نطنز گفت: توس��عه و افزایش تولیدات صنایع دستی در نطنز 

سبب رونق اقتصادی در سطح شهرستان می شود.
 حس��ین یزدانمهر اظهار کرد: طی سالیان اخیر اقدامات قابل 
توجهی در راستای حفظ و ماندگاری صنایع دستی شهرستان 

از جمله هنر سفال و سرامیک سنتی صورت گرفته است.
وی افزود: هنر سفال و سرامیک سنتی نطنز یکی از شاخه های 
اصلی صنایع دستی شهرستان به شمار می رود اما در گذشته 
به دالیل گوناگون از ح��دود بی��ش از 50 کارگاه فقط تعداد 

محدودی توانسته اند به حیات خود ادامه دهند.

مرمت شهر زیرزمینی و تاریخی 
سفیدشهر آغاز می شود

شهردار سفیدشهر آران و بیدگل گفت: با برنامه ریزی صورت 
گرفته و جذب سرمایه گذار، مرمت شهر زیرزمینی و تاریخی 

سفیدشهر آران و بیدگل به زودی آغاز می شود.
محس��ن حیدری با بیان اینکه الین یک ج��اده محمدآباد به 
سفید شهر به زودی افتتاح می ش��ود، اظهار داشت: این جاده 
۲ کیلومتری در ۲ الین بوده که زیرسازی و آسفالت آن حدود 

یک میلیارد و ۲00 میلیون تومان هزینه در بر دارد.
وی افزود: زیرس��ازی این جاده با ح��دود 500 میلیون تومان 
انجام ش��ده و عهده دار 700 میلیون دیگر آن نیز ش��هرداری 
سفیدش��هر است.ش��هردار سفیدش��هر بی��ان ک��رد: هزینه 
جدول گذاری و روش��نایی این جاده نیز حدود 300 میلیون 
تومان تخمین زده ش��ده که این بخش نیز به عهده شهرداری 

سفیدشهر خواهد بود.

کارگاه آموزشی نقد تکوینی با حضور 
بهمن نامور مطلق

     کارگاه »نق��د تکوینی«توس��ط مرک��ز آفرینش های ادبی 
قلمستان، وابس��ته به س��ازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 

اصفهان برگزار می شود.
این کارگاه آموزش��ی ب��ا رویکرد نقد آث��ار ادبی ب��ا توجه به 
ریش��ه های پیدایش اثر با حضور دکتر بهم��ن نامور مطلق، از 

اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می گردد. 
ش��ایان ذکر اس��ت؛ بهمن نامور مطلق دارای دکتری ادبیات 
تطبیقی از دانش��گاه کلرمون،فرانس��ه، دکتری زبان شناسی 
دانش��گاه س��وربن پاریس، کارشناسی ارش��د زبا ن شناسی 
و کامپیوتر از دانش��گاه کلرمون-فران فرانس��ه و کارشناسی 
مترجمی زبان فرانس��ه، دانش��گاه عالم��ه طباطبایی تهران 
می باش��د. این کارگاه روز ۲7 آذرماه از س��اعت ۱5 در مرکز 
قلمس��تان، واقع در خیابان عالم��ه امینی، ب��اغ غدیر برگزار 

می شود.
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مدیر امور سینمایی حوزه هنری اس��تان اصفهان گفت: 
پس از تهران و مشهد، اکران فیلم های »هنر و تجربه« در 

سینما سوره حوزه هنری استان اصفهان آغاز شد.
 سید مصطفی حسینی گفت: فیلم های »گربه و ماهی«، 
‘»پرویز«و»روایت ناپدید ش��دن مریم« در س��انس های 
مختلف در س��الن س��ینما س��وره  اصفهان در این طرح 

اکران شد.

نماینده سینمای »هنر و تجربه« در اصفهان افزود: با آغاز 
این طرح، س��الن های س��ینما پر و فیلم هایی که امکان 

اکران در اصفهان را ندارند نمایش داده می شود. 
وی با اشاره به فیلم های گروه س��ینمایی»هنر و تجربه« 
افزود: فیلم هایی هنری با معیار باال و سطح کیفی مطلوب 

در این گروه سینمایی اکران می شود.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ای��ن موض��وع فق��ط مرب��وط به 

مخاطب خ��اص برای این س��ینما نیس��ت، تصریح کرد: 
 مخاطبان عام هم م��ی توانن��د از این فیلم ها اس��تفاده 
کنند.حس��ینی افزود: فیلم های این گ��روه هر روز بعد از 
ظهر در سه سانس از س��اعت ۱5 تا ۱7، ۱7 تا ۱9 ،۲۱ تا 
۲3 اکران خواهد ش��د.وی گفت: در روزهای پنجش��نبه 
 و جمع��ه س��اعت ۱9 ت��ا ۲۱ به س��اعات اک��ران افزوده 

می شود.
حسینی با اش��اره به اینکه فیلم های این گروه سینمایی 
هر دو هفت��ه یکبار تعویض می ش��ود، اظه��ار کرد: تهیه 
بلیت در هفته های اول در س��ینما س��وره ام��کان پذیر 
اس��ت و عالق��ه من��دان در هفت��ه ه��ای بع��د از طریق 
 س��ایت اینترنتی س��ینما تیکت می توانن��د بلیت تهیه

 کنند.
حس��ینی تصریح کرد: این ط��رح فقط نمای��ش فیلم ها 
نیست و برگزاری نشس��ت های نقد فیلم همراه پرسش و 
 پاسخ با عوامل فیلم از دیگر برنامه های ما در آینده خواهد 
بود.با روی کار آمدن دولت تدبیر وامید و مدیریت جدید 
س��ازمان س��ینمایی، طرحی با عنوان هنر و تجربه برای 
حمایت از آثار س��ینمایی در این گونه، ارایه شده که این 

طرح از چندی پیش در تهران و مشهد آغاز به کار کرد.
اصفه��ان پ��س از ته��ران و خراس��ان رضوی س��ومین 
فیلمه��ای  نمای��ش  اک��ران  ک��ه  اس��ت  اس��تانی 
 هنروتجرب��ه را ب��ا ۱۱ فیل��م در هفت��ه اول آغ��از کرده 

است.

اهدای نشان فیروزه سینماحقیقت به »هدی هانیگمان« 
در آیین اختتامیه جشنواره بین المللی سینماحقیقت، با 
اظهار رضایت و خوشحالی این مستندساز مطرح سینمای 

هلند همراه شد.
 هدی هانیگمان در بازگش��ت به کش��ور هلن��د پیرامون 
تجربه  حضور در جش��نواره س��ینماحقیقت ایران گفت: 
»خوش��حالم در چنین جش��نواره ای که به بزرگداش��ت 
هنرمندان اهمی��ت می دهد، حضور داش��تم. کاش همه 
فیلم های ایرانی جشنواره هم با زیرنویس انگلیسی پخش 
می شد تا مهمانان خارجی این مستندها را بهتر می دیدند 

و لذت می بردند.« 

این مستندساز هلندی ادامه داد: از موقعی که در دانشگاه 
ادبیات می خواندم، مشتاق ادبیات ایران بودم و باور دارم 
که سینمای مستند و داستانی ایران در دنیا بهترین است. 
البته در همه جای دنیا ساختن فیلم مستند، هم به لحاظ 
اقتصادی و هم از نظر ممیزی با مش��کالتی روبه رو است، 
اما این هنرها هستند که لذت زندگی را فراهم می سازند. 

وی با اش��اره به تجرب��ه حض��ور در کارگاه های تخصصی 
جش��نواره و نمای��ش آث��ارش در جش��نواره هش��تم 
سینماحقیقت خاطرنشان کرد: »در طول برپایی جشنواره 
خیلی ها سراغم آمدند و از دیدن فیلم هایم ابراز خوشحالی 
کردند. تفاوتی که این جشنواره با جشنواره های سینمایی 

اروپا دارد، تفاوت میان فضای آنهاست. در این جشنواره، 
فضا گرم و برخورد میان آدم ها صمیمانه اس��ت. من اصاًل 
توقع این اس��تقبال را نداش��تم و حضور این جمعیت در 

ورک شاپ جشنواره هم برایم بسیار جالب بود.« 
هانیگم��ان در پای��ان اظه��ار داش��ت: »جش��نواره 
س��ینماحقیقت فرصت مناس��بی برای برق��راری ارتباط 
میان فیلمس��ازان اس��ت و به نظرم همه اتفاق��ات در آن 
با برنامه ریزی قبلی صورت گرفته اس��ت؛ خوش��بختانه 
در این جش��نواره امکان تبادل آثار در بازار فیلم مستند 
 ه��م فراهم ش��ده بود ک��ه باعث اس��تمرار ای��ن حرکت

 می شود.« 

پس از تهران و مشهد

ابراز شادمانی »هدی هانیگمان« از دریافت نشان فیروزه سینماحقیقت:
سینمای مستند و داستانی ایران در دنیا بهترین است

اکران فیلم های »هنر و تجربه«در سینما سوره اصفهان 
»90« به خواب زمستانی رفت

ب��ا توق��ف بازی ه��ای  
لیگ برت��ر فوتبال و آغاز 
تعطی��الت بی��ن دو نیم 
فصل، برنامه »نود« هم 
به تعطی��الت بلندمدت 
رفت. رقابت ه��ای لیگ 
برت��ر فوتب��ال پ��س از 
برگزاری هفته هفدهم متوقف ش��د ت��ا تمرینات و 
اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال کشورمان برای 

حضور در جام ملت های آسیا آغاز شود.
عادل فردوسی پور، مجری و تهیه کننده برنامه »نود« 
اعالم کرد، پخش این برنامه با توجه به تعطیلی تقریبا 
دو ماهه لیگ برتر متوقف می شود و با ادامه رقابت های 
لیگ از ۱3 بهمن، پخش »نود« از سرگرفته خواهد 
شد.به گفته فردوس��ی پور، چنانچه تیم ملی فوتبال 
نتواند به مراحل پایانی جام ملت های آسیا راه یابد و 
با شکست در مراحل حذفی، بازگشت زودهنگامی به 
کشور داشته باشد، در آن صورت بازی های نیم فصل 
دوم زوتر آغاز می شود و پخش برنامه »نود« نیز جلو 
خواهد افتاد.این در حالی اس��ت که در نظرس��نجی 
»نود« در رابطه با پیش بینی عملک��رد تیم ملی در 
جام ملت های آسیا، 63 درصد پاسخ دهندگان معتقد 
بودند ایران به فینال نخواهد رسید.تیم ملی فوتبال 
ایران که هم اکنون برای برگزاری اردوی آماده سازی 
به آفریق��ای جنوبی رفته اس��ت، در اولی��ن بازی از 
رقابت های جام ملت های آس��یا روز ۲۱ دی مقابل 

بحرین خواهد ایستاد.

 »رد کارپت« در شبکه
 نمایش خانگی

نس��خه نمای��ش خانگ��ی 
»رد کارپت« آخرین ساخته 
رضا عط��اران از اول دی ماه 
توسط موسسه قرن جدید 
 وارد ش��بکه نمایش خانگی 

می شود
.فیلم سینمایی »رد کارپت« 
در ماه رمضان امسال اکران عمومی شد و تا پس از عید 
فطر نیز روی پرده س��ینماهای تهران و شهرستان ها 
بود. نسخه نمایش خانگی آخرین ساخته رضا عطاران 
از اول دی ماه به همراه تصاویر صحنه و پش��ت صحنه 
 این فیل��م با زیر نویس انگلیس��ی و فارس��ی وارد بازار 

می شود.
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حصر وراثت
9/543 آقای کمال نوائی دارای شناسنامه شماره 740 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  4613/93ح10 
اقامتگاه  داده که شادروان حشمت رجالی بشناسنامه 47494 در تاریخ 1393/10/20 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 5 فرزند 
متوفی(  )پسر   28130 ش.ش  نوائی  رضا  زیر:1-  شرح  به  دختر  اوالد  دو  و   پسر 
2- کمال نوائی ش.ش 740 )پسر متوفی( 3- اصغر نوائی ش.ش 32472 )پسرمتوفی( 4- 
علی نوائی ش.ش 35498 )پسر متوفی( 5- حیمد نوائی ش.ش 39686 )پسر متوفی( 6- 
 پری دخت نوائی ش.ش 1389 )دختر متوفی( 7- پروانه نوائی ش.ش 31560 )دختر متوفی(
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر. 
مینماید 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:24989 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
فقدان سند مالکیت 

9/545 شماره:103/93/2023/33-93/9/19 سکینه رحمتی به استناد یک برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت یک دانگ 
و نیم مشاع از شش دانگ پالک شماره 321 فرعی از 75 اصلی واقع در دهستان سفلی 
نام  به  ثبت 600  ذیل  امالک   3 دفتر  ثبت اصفهان در صفحه 552  اردستان بخش 17 
سکینه رحمتی ثبت و صادر گردیده و بر اثر جابجایی مفقود گردیده و معامالت متعددی 
انجام نشده چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی 
به  انجام معامله نسبت  ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی  قانون  نامه  آیین 
ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 
10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تسلیم نماید در 
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه 
سند مالکیت یا سند معامله در صدور المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.م الف:437 

عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
ابالغ اجراییه

حل  شوراهای  احکام  شورا  تامین   337/93 کالسه  پرونده  در  اینکه  به  نظر   9/546
اختالف شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 398-93/7/28 صادره از شعبه 
سوم خوانده: الهام امامی محکوم به تامین مبلغ چهار میلیون ریال در حق خواهان آقای 
شهرام امینی گردیده است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان 
می باشد علیهذا مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از 
می گردد. اقدام  مقررات  وفق  واال  نماید  اقدام  حکم  مفاد  اجراء  به  نسبت  آگهی  انتشار 

م الف:639 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان لنجان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/7/27-1302 دادنامه:  شماره   519-93 پرونده:  کالسه   9/547
خ  شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: امیر معادی نیا نشانی اصفهان – 
 آپادانا اول – کوی شهید عابدینی – پالک12- طبقه اول خواندگان: 1- رحمان سلطانی 
به نشانی مجهول المکان  پرور هر سه  پورکاظمی 3- مهدی جاودانی گل   2- علیرضا 
4- مهدی قدیریان نشانی اصفهان –خ وحید – به سمت اتوبان – گاراژ قدیریان – سمت 
 راست – پالک10 خواسته: الزام به انتقال سند رسمی گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  ختم رسیدگی  قاضی شورا  اعضاء، 
طرفیت  به  نیا  معادی  امیر  آقای  دعوی  خصوص  در  شورا:  قاضی  رای   می نماید. 
و  پرور  گل  جاودانی  مهدی  و  کاظمی  پور  علیرضا  و  سلطانی  رحمان   آقایان 
انتقال سند رسمی یک دستگاه خودرو  به  الزام خواندگان  به خواسته  قدیریان  مهدی 
 21/000/000 به  مقوم  الحساب  علی  568س74  انتظامی  شماره  به  بی.ام.و  سواری 
بررسی  با  دادخواست  متن  شرح  به  قانونی  وارده  خسارات  مطلق  انضمام  به   ریال 
مورخ  و صورتجلسه  تقدیمی  دادخواست  به شرح  خواهان  اظهارات  و  پرونده  اوراق 
در جلسه  آگهی  نشر  از طریق  قانونی  ابالغ  علیرغم  اینکه خواندگان  به  نظر   93/7/12
محمول  را  خواهان  دعوی  شورا  اند  ننموده  ارائه  الیحه ای  و  نیافته  حضور   مذکور 
بر صحت دانسته به استناد مواد 237و362 قانون مدنی و مواد 198 قانون آیین دادرسی 
رسمی  اسناد  دفترخانه  در  حضور  به  سوم  ردیف  خوانده  محکومیت  به  حکم   مدنی 
و انتقال سند رسمی یکدستگاه خودرو سواری ب.ام.و به شماره انتظامی 665/42و99 

دادرسی در حق خواهان  بابت هزینه  ریال  مبلغ 500/000  پرداخت  و  نام خواهان  به 
صادر و اعالم می نماید و در خصوص سایر خواندگان نظر به اینکه دعوی مطروحه 
رد  قرار  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   84 ماده   4 بند  استناد  به  باشد  نمی  وی   متوجه 
قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  می گردد  صادر  دعوی 
 واخواهی در این شعبه می باشد. م الف:25405 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
احضار 

و  عمومی  دادسرای  بازپرسی  هشتم  شعبه  931074ب8  کالسه  پرونده  در   9/548
انقالب شهرستان اصفهان شکایتی از طرف محمدرضا کریمی و غیره دایر بر قدرت 
علیه علی هاشمی  نظم و آسایش و ضرب و جرح عمدی  اخالل در  با چاقو و  نمایی 
اینکه  به  نظر  ارجاع گردید  این شعبه  به  اعالم که جهت رسیدگی  باالئی  و محمد دره 
متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا ضمن  مراجعه  مربوطه  شعبه  به  ماه  یک  مدت  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  متهم  تا 
اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد 
 در صورت عدم حضور این دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:24994 

شعبه 8 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان-مجتمع شماره یک
احضار 

9/549 شماره درخواست: 9310460358300052 شماره پرونده: 9309980358301191 
بازپرسی  چهار  شعبه   931233 کالسه  پرونده  در   931233 شعبه:  بایگانی  شماره 
انقالب اصفهان خانم اعظم اکرمی شکایتی علیه آقای رضا چامه  دادسرای عمومی و 
شعبه  این  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  مطرح  انفاق  ترک  بر  دائر  بابا  فرزند  گوی 
اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 قانون آیین  ارجاع گردیده نظر به 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود 
تا ضمن  مراجعه  مربوطه  شعبه  به  ماه  یک  مدت  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  متهم  تا 
اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد 
 در صورت عدم حضور این دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:24995 

شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  اقتصاد  بانک مهر  پرونده کالسه 1227/93 خواهان  9/550 در خصوص 
مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد جواد نیک آیین – اصغر خسروی چاله سیاهی – احمد 
خسروی چاله سیاهی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/11/1 ساعت 
11/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:24998 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  اقتصاد  بانک مهر  پرونده کالسه 1226/93 خواهان  9/551 در خصوص 
وقت  است  نموده  تقدیم  پور  شکری  نیما   – توکلی  محمد  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  11صبح  ساعت   93/11/1 مورخه  برای  رسیدگی 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 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:24999 

شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

بهزادی فر  مهدی  محمد  خواهان  797/93ش9  کالسه  پرونده  خصوص  در   9/552
مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  سجادی  ابراهیم  سید  و  کاظمی  کاظم  آقای  وکالت  با 
به  حق الوکاله   – تادیه  تاخیر  خسارت   – دادرسی  هزینه   – ریال   31/700/000 مبلغ 
یکشنبه  روزی  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  عابدی  امیرحسین  طرفیت 
مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  10/30صبح  ساعت   93/11/5 مورخ 

از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل  این شعبه واقع در  به  رسیدگی 
عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:25001  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/553 در خصوص پرونده کالسه 1542/93ش9 خواهان اکبر اکبری اشیانی با وکالت 
خانم نجمه جلوان دادخواستی مبنی بر تقاضای استرداد عین 913/75 گرم طالی 750 
حق الوکاله  و  وارده  دادرسی  خسارات  انضمام  به  ریال   50/000/000 به  مقوم  عیار 
وکیل بدواً صدور قرار تامین خواسته و اجرا به طرفیت مرتضی حسینی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 93/11/1 ساعت 8صبح تعیین گردیده 
 73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است 
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
عدم  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:25002  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  آقایی  محمدرضا  خواهان   1558/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   9/554
روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  رجاء  اکبر  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
سه شنبه مورخ 93/10/30 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 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 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   11 شعبه  می شود.م الف25270  اتخاذ  مقتضی 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/555 در خصوص پرونده کالسه 1282/93ش5 خواهان مهدی یدالهی اصرار با وکالت 
مبلغ  به   1333/925128/53 وجه چک  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  فر  متانت  مرضیه 
شانزده میلیون ریال و 1333/925127/16 به مبلغ بیست و شش میلیون و هفتصد ریال 
به انضمام مطلق خسارت به طرفیت 1- ندا صادقی ورنوسفادرانی 2- علی خیام باشی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 93/10/30 ساعت 9صبح 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه 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 
اتخاذ می شود.م الف:25291  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  حضور وقت رسیدگی 

شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/556 در خصوص پرونده کالسه 1281/93ش5 خواهان مهدی یدالهی اصرار با وکالت 
خانم مرضیه متانت فر دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک شماره 9225/088810 
مورخ 93/10/10 به انضمام مطلق خسارت به طرفیت ندا صادقی ورنوسفادرانی – علی 
خیام باشی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 93/10/30 ساعت 
9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه 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 
اتخاذ می شود.م الف:25294  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  حضور وقت رسیدگی 

شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

سنگستان  آوران  فن  شرکت  1531/93خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در   9/557
مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  چالشتری  مددیان  افشین  مهندس  عاملی  مدیریت  به 
مورخ  دوشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  پرتاشک  امین  طرفیت  به 
بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  10/30صبح  ساعت   93/10/29

وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل  این شعبه واقع در  به  رسیدگی 
عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:25306  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  تبار  پرونده کالسه 93-1608 خواهان علی مقدسی  9/558 در خصوص 
مبلغ  به   92/12/24 تاریخ  به   151470 شماره  به  سپه  چک  فقره  یک  مطالبه  بر  مبنی 
12/000/000 ریال و کلیه هزینه های دادرسی و ... به طرفیت احسان عبدی نیا تقدیم 
که  گردیده  تعیین   11/30 ساعت   93/10/29 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده 
توجه  با  است  واریز گردیده  آن  ریال هزینه  مبلغ 80/000  فیش شماره 891106  طی 
منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به 
 – ارباب  اول   – واقع در خیابان سجاد  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده 
 8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه   روبروی 
اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل   شورای 
مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید. 
حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  حقوقی   45 شعبه  م الف:25408  می شود.   اتخاذ 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

9/559 در خصوص پرونده کالسه 93-1582 خواهان فرزانه نوائی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت امیر محمدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/10/29 
ساعت 11 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه 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:25409 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
وکالت  با  نظری  شاه  محمد  خواهان   1059-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   9/560
تقدیم  بندگیان  فخری  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  نظری  شاه  مرضیه 
است  گردیده  تعیین   10 ساعت   93/10/30 مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده 
 73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با 
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
عدم  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:25415  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/561 در خصوص پرونده کالسه 824/93 خواهان ناصر ایزدی دادخواستی مبنی بر 
الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال سند یک دستگاه 
طرفیت  به  خسارات  مطلق  انضمام  به   45387-618 انتظامی  شماره  به  موتورسیکلت 
1- حمید اتحادی 2- اقبال افسری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 
مورخ 93/10/29 ساعت 18 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان – هشت بهشت شرقی – نرسیده به چهارراه پیروزی – 
روبروی مسجد امام علی)ع( مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف:25417 شعبه 34 حقوقی مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ نظر کارشناس
9/562 رئیس محترم شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان با عنایت 
مطالعه  ضمن  اینجانب  رساند  می  استحضار  به  ج2  3705/93/ش  شماره  پرونده  به 
 09131865417 شماره  به  همراه  تلفن  خط  ارزیابی  بدینوسیله  مربوطه  پرونده 
مبلغ  به  قیمتها  بر  موثر  جهات  و  عوامل  جمیع  و  موجود  وضعیت  به  توجه  با 
م الف:25256  می گردد.  اعالم  ریال(  هزار  دویست  و  میلیون  )دو  ریال   2/200/000 

شعبه دوم حقوقی اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

6
ثبتنامازکاندیداهایریاستفدراسیونوزنهبرداری

در شرایطی که فدراسیون وزنه برداری این روزها در سکوت خبری به سر می برد 
و مشخص نیست تکلیف حسین رضازاده با توجه به صحبت های وزیر ورزش که 
گفته بود او باید بین شورای شهر و فدراسیون یکی را انتخاب کند، چه می شود؛ 
دبیر فدراسیون وزنه برداری از آغاز ثبت نام از کاندیداهای انتخابات این فدراسیون 

در6دی ماه خبر داد.
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خارجی است

سرپرس��ت تی��م س��پاهان 
اصفهان گفت: در حال حاضر 
تیم س��پاهان به دنبال جذب 
بازیکن��ان خارج��ی ب��وده و 
تمرکزمان روی جذب بازیکنان 
خارجی است. رسول خوروش 
، پیرامون اردو  آماده سازی تیم 
سپاهان اصفهان در تعطیالت 
نیم فصل نخس��ت لیگ برتر 
اظهار داشت: هنوز به صورت 
دقیق جزییات این اردو مشخص نش��ده اما احتماال پس از بررسی هایی 
که صورت گرفته به کیش برویم و در این شهر اردو بزنیم.وی  با اشاره به 
منتفی شدن حضور روزبه چشمی و آندرانیک تیموریان در تیم سپاهان 
اصفهان خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه بازیکن آزادی 
وجود ندارد ما گزینه  داخلی دیگری را مد نظر نداش��ته و روی بازیکنان 

خارجی تمرکز کردیم.

عابدین از گیتی پسند جدا شد
عل��ی عابدی��ن، بازیکن تیم 
فوتسال گیتی پسند اصفهان 
به م��دت نیم فص��ل از تیم 
گیتی پس��ند اصفه��ان جدا 
ش��ده و به صورت قرضی به 
تیم مقاومت البرز پیوس��ت. 
علی عابدی��ن بازیکن خوش 
آتی��ه و خ��وش اخ��الق 
گیتی پس��ند که به مدت 3 
س��ال با این تیم ق��رارداد دارد، به دلیل ش��رایط خاص مادرش 

درخواست کرد تا به صورت قرضی از تیم جدا شود.
این درخواست بازیکن گیتی پسند اصفهان با موافقت مدیرعامل 
باشگاه همراه شده و وی تا پایان فصل 93-94 به مقاومت البرز 
پیوست.باشگاه گیتی پس��ند اصفهان اعالم کرد که هیچ بازیکن 
دیگری درنیم فصل از تیم فوتس��ال گیتی پس��ند جدا نشده و 
تمرینات پس از اس��تراحت تعطیالت و پس از اربعین با حضور 

همه بازیکنان و کادر فنی از روز یکشنبه آغاز شد.

احتمال اعتصاب داوران لیگ برتر
 مدیر روابط عمومی س��ازمان 
لیگ اعالم کرد دستور پرداخت 
مطالبات داوران لی��گ برتر و 
دس��ته اول فوتبال ایران صادر 

شده است.
حج��ت اهلل بهمنی بی��ان کرد: 
یکی از دالیل تأخیر در این امر 
نرسیدن اسناد از سوی کمیته 
داوران به امور مالی س��ازمان 

لیگ بود.
وی افزود: در این رابطه کمیته داوران اس��ناد این امر را روز ۱6 آذر به 
امورمالی سازمان لیگ ارائه داده است و تا روز ۱۸ آذر توسط امور مالی 
س��ازمان لیگ مورد بررسی قرار گرفت و مقرر ش��د با حضور نماینده 
کمیته داوران در سازمان لیگ نواقص اسناد برطرف شده تا در مسیر 
پرداخت نهایی قرار گیرد.وی ادام��ه داد: تا این لحظه نماینده کمیته 
داوران برای برطرف کردن این نواقص به سازمان لیگ مراجعه نکرده 
است.در روزهای گذشته خبرهایی در مورد پرداخت نشدن مطالبات 
داوران در فصل جاری لیگ برتر فوتبال در رسانه ها منتشر شده بود و 
پیش از این، برخی سایت ها حتی در مورد احتمال اعتصاب داوران پس 
از برگزاری مسابقات هفته هفدهم لیگ برتر مطالبی درج کرده بودند.

استعدادیابی اولویت  ورزش
 ناشنوایان استان

سرپرس��ت جدید هیات ورزش 
ناشنوایان اصفهان گفت: یکی از 
اولویت ه��ای هیات ناش��نوایان 
استان اصفهان پس از حضور من، 
تالش در راستای استعدادیابی در 
عرصه ورزش ناش��نوایان است. 
سعید صادقی پیرامون انتخابش 
به عنوان سرپرست هیات ورزش 
ناشنوایان استان اصفهان اظهار 
داشت: هنوز این انتخاب به صورت دقیق مشخص نیست چرا که حکم و 
ابالغ رسمی نیامده اما امیدوار هس��تم پس از ابالغ حکم بتوانم خدمات 
شایسته ای به ورزش ناشنوایان انجام داده تا این افراد نیز شرایط مناسبی 
از نظر ورزشی داشته باشند.وی درباره برنامه هایی که برای این هیات در 
نظر دارد، افزود: داشتن برنامه نیازمند یک تحلیل درست از وضعیت ورزش 
ناش��نوایان و فعالیت های هیات ناش��نوایان بوده تا بتوانیم در راس��تای 
خدمت رس��انی در این عرصه فعالیت کرده و شرایط مطلوبی را برای این 

افراد ایجاد کنیم.

 ورزشکار چهارمحال و بختیاری
 مدال برنز گرفت

رییس هیات جودوی چهارمحال 
و بختی��اری گفت: زه��را نادری 
ورزشکار این اس��تان موفق شد 
مدال برنز مس��ابقات آسیایی را 
کس��ب کن��د.داوود نیکبخت ، 
اظهار کرد:زهرا نادری ملی پوش  
وزن 57- کیلوگ��رم اس��تان 
چهارمحال و بختیاری موفق شد 
با ارای��ه توانایی های خود عنوان 
سوم مسابقات قهرمانی جودوی 
آسیا را کسب کند.نیکبخت بیان داش��ت: این دوره از مسابقات با حضور 
322 جودوکار از سراسر آسیا و در دو رده سنی نوجوانان و جوانان روز در 
هنگ کنگ برگزار شد.رییس هیات جودوی چهارمحال و بختیاری گفت: 
زهرا نادری شهریورماه سال جاری مدال نقره مسابقات قهرمانی جودوی 
کشور را کسب کرده بود و در حال حاضر نیز توانست در مسابقات آسیایی 

مدال برنز را برای کشورمان به ارمغان بیاورد.

 ذوب آهن راهی
 مالزی می شود

 گاز این بارملی پوش
 وزنه برداری را گرفت

تیم ذوب آهن اصفهان در تعطیالت نیم فصل مسابقات لیگ برتر برای اردو 
آماده سازی از ۱0 دی به مالزی سفر می کند.

محمد علی شجاعی، سپرست تیم ذوب آهن اصفهان پیرامون این اردو اظهار 
داشت: ما از روز ۱0 دی عازم کشور مالزی می شویم تا در این کشور ادامه 

تمرینات خود را انجام دهیم.
بازیکنان ذوب آهن به دستور گل محمدی تا روز ۱ دی استراحت کرده و از 
روز دوم دی تمرینات خود را در اصفهان آغاز می کنند. پس از آن از روز ۱0 
دی تا 22 عازم مالزی شده تا ادامه تمرینات خود را در این کشور انجام داده 

و چند بازی تدارکاتی نیز انجام دهند.
البته امکان دارد که محسن مسلمان نیز در این اردو حضور پیدا نکند.

ذوب آهن پس از این اردو، باید برابر پرسپولیس در اصفهان صف آرایی کند از 
همین رو شاگردان گل محمدی سعی دارند با استفاده از این اردو به آمادگی 

مطلوب رسیده و پیروزی برابر پرسپولیس در جام حذفی را تکرار کنند.

 میثم محبي وزنه بردار 25 س��اله ک��ه یکی از نف��رات حاض��ر در اردوی تیم ملی
 وزنه برداری قبل از اعزام به بازی های آسیایی اینچئون بود، جمعه هفته گذشته و در 
جریان هفته سوم لیگ وزنه برداری بزرگساالن با دوبنده تیم ملی حفاری در اهواز به 
روی تخته رفت، اما یک روز پس از بازگشت به زادگاهش، شیراز، در منزل خود دچار 

گازگرفتی شد و جان خود را از دست داد. 
میثم محبی س��ال ۱3۸۸ هم��راه با تیم مناط��ق نفت خیز جن��وب مدال طالی 
رقابت های وزنه ب��رداری جام باش��گاه های آس��یا را به دس��ت آورد. او همچنین 
در س��الهای ۱3۸9 و ۱390 ب��ا کس��ب عن��وان قهرمان��ی دس��ته 94 کیلوگرم 
 مس��ابقات وزنه برداری بزرگس��االن کش��ور، مدال طالی جام نامجو را از آن خود

 کرد. این وزنه بردار ش��یرازی که همواره درخشش��ی خیره کننده در رقابت های 
 داخلی داش��ت طی س��الهای گذش��ته در س��ه مقطع به اردوی تیم ملی دعوت 

شد.
روحش شاد!

 
تیم بسکتبال پمینای 
اصفهان،درهفته دهم 
مس��ابقات قهرمانی 
لیگ برترایران،میزبان تیم فوالد هفت 

الماس قزوین بود.
این دو تیم پنج شنبه هفته گذشته 

در دیداری معوق��ه درقزوین به مصاف هم ش��تافتند که 
در نهایت تیم هف��ت الماس با نتیجه 77ب��ه 6۱به برتری 
رس��ید.تیم صنایع فوالدهف��ت الماس قزوی��ن  با تیمی 
جوان که توس��ط مربی جوانی به نام محمد رضا اسالمی 
هدایت ورهبری می ش��ود،دراین دوره از رقابت ها نشان 
 داده که بدون ترس از نام بزرگان بس��کتبال کشورمان،با 
روحیه ای جنگنده وانگیزه ای باالدرنیم فصل اول با کسب 
۱2 امتیاز در رده پنجم جدول بازی ها قرارگرفته،برای به 
دست آوردن ششمین پیروزی پای به میدان تیم پمینای 
اصفهانی  نها د که با ۱۱امتیازدر رده شش��م جدول جای 
 داشت و به وسیله مربی با دانش و پرتجربه ای با نام محسن 
 صادق زاده هدایت می ش��ود که سابقه فراوان بازیگری در

سال های گذش��ته به ویژه  )دهه 50و 60( را در تیم های 
اصفهان و تیم های مل��ی دارد، مضافا که تجربه مربیگری 
تیم ملی کشورمان رانیز درکارنامه درخشان خود داراست 
 دس��تیابی به پی��روزی به نظرکاری س��خت ودش��واری

 می رسید، لیکن از آن جایی که ش��اگردان اسالمی فعل 

خواس��تن را صرف کرده وبا انس��جام 
تیمی خوبی بازی را دنبال می کردند 
دراین ب��ازی پایاپ��ای ودرحالی که تا 
امتیاز73مس��اوی پیش م��ی رفت با 
س��رعت بخش��یدن به بازی دردقایق 
پایانی و پاسکاری های دقیق و بی نقص 
وحید اسالمی،نتیجه این بازی حساس 
وزیبا رابا اختالف  9 امتیاز به سود خود کردند.هفت الماس 
قزوین که نیمه نخس��ت رابا برتری  42  بر 40 به رختکن 
رفته بود، در نیمه دوم این برتری راتا پایان حفظ نمود و در  
نهایت با نتیجه ۸5 بر76 موفق شد ششمین پیروزی خود را 
دراصفهان ودربرابرتیم پمینا رقم بزند. اولویت اصلی هفت 
الماس قزوین کمک به بسکتبال کشور است سرمربی تیم 
هفت الماس قزوین گفت: هدف اصلی هفت الماس ارتقای 
جایگاه بسکتبال کشور بوده و خوشبختانه بازیکنان تیم ما 

به خوبی در زمین از نظر تاکتیکی عمل می کنند. 
محمد رضا اسالمی شامگاه دوشنبه پس از پیروزی تیمش 
براب��ر پمینای اصفه��ان در جمع خبرنگاران رس��انه های 
گروهی اظهار داش��ت: پمینا تیم بزرگی اس��ت و عملکرد 
این تیم جای تبریک به ص��ادق زاده دارد زیرا او به خوبی 
بس��کتبال بازی می کند و توجهی نداش��ته که شکس��ت 
خورده یا پیروز شده، خوشبختانه تیم پمینا ضد بسکتبال 
 کار نمی کن��د و بس��کتبال زیبایی را به نمایش گذاش��ته

 است.

هافبک ملی پ��وش یوونتوس و س��رمربی 
پیشین این تیم، به ترتیب به عنوان برترین 
بازیکن و برتری��ن مربی لیگ دس��ته اول 

فوتبال ایتالیا در سال 20۱4 معرفی شدند.
 مراسم معرفی برترین های فوتبال باشگاهی 
ایتالیا در فصل گذش��ته شب )دوشنبه( در 
ش��هر میالن برگزار و آندره ا پیرلو، هافبک 

بازی ساز ایتالیایی تیم یوونتوس به عنوان بهترین بازیکن معرفی 
شد. انتخاب برترین بازیکن فصل گذشته سری A، با رای گیری از 
تمامی بازیکنان، مربیان و خبرنگاران شاغل در حوزه فوتبال ایتالیا 
صورت می گیرد و این بار نوبت ستاره خط میانی بانوی پیر بود که 
به عنوان برترین بازیکن لیگ دسته اول فوتبال ایتالیا معرفی شود.

 پیرلوی 35 ساله فصل گذشته در ثبت سومین قهرمانی متوالی 
یوونتوس در سری A و همچنین پیشتازی این تیم در کورس 
کسب اس��کودتو در فصل جاری نقش پررنگی داشته است. او 
 A یکی از هفت بازیکن یوونتوس بود که در تیم منتخب سری
در سال 20۱4 قرار گرفته . جان لوئیجی بوفون)به عنوان بهترین 
دروازه بان سال(، کوادوو آساموا، آندره ا بازراگلی، پل پوگبا، آرتورو 
ویدال و کارلوس توس دیگر بازیکنان یوونتوسی حاضر در تیم 

منتخب سری A هستند.
چیرو ایموبیله، مهاجم پیش��ین تورینو که اکنون برای بورسیا 
دورتموند توپ می زند و هم تیمی پیش��ین او متئ��و دارمیان، 
گونسالو هیگواین از ناپولی و مهدی بن عطیه از رم سایر بازیکنان 

تیم منتخب سال سری A هستند.

 هدایت تیم منتخب سری A در سال 
20۱4 هم بر عهده آنتونیو کونته است 
که به عنوان برترین مربی فصل گذشته 
لیگ دسته اول فوتبال ایتالیا معرفی 
ش��د. کونته فصل گذش��ته سومین 
قهرمانی متوالی خود را با یوونتوس در 
سری A کسب کرد و تابستان امسال 

هدایت تیم ملی ایتالیا را برعهده گرفت.
اما هافبک کهنه کار تیم فوتبال یوونتوس اعتراف کرد که تیمش 
را جزو مدعیان قهرمانی این فصل از رقابت های لیگ قهرمانان 

اروپا نمی داند.
 آندره ا پیرلو معتقد است که بانوی پیر در این فصل از رقابت های 
لیگ قهرمانان اروپا کار سختی برای صعود به مراحل پایانی دارد 

و جزو مدعیان قهرمانی نیست.
پیرلو که معتقد است یوونتوس با شایستگی توانسته به عنوان 
تیم دوم گروه A جواز حضور در مرحله یک هشتم نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا را کسب کند، در گفت وگو با شبکه BeIn اسپورت 
اظهار داشت: برای ما خیلی مهم بود که از مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان صعود کنیم. با در نظر گرفتن تمام بازی های ما در این 
مرحله به این نتیجه خواهید رس��ید که حق مان بود به مرحله 
حذفی راه پیدا کنیم. ما به هدف اول خود رسیده ایم اما حاال باید 
با برترین های قاره اروپا بجنگیم تا شانسی برای قهرمانی داشته 
باشیم، هرچند به نظر من همچنان بایرن مونیخ، چلسی، بارسلونا 
و رئال مادرید مدعیان قهرمانی این فصل لیگ قهرمانان هستند.

درهفته دهم لیگ برتر بسکتبال ایران

هفت الماس باردیگر پمینا را شکست داد!
تیم منتخب سال فوتبال ایتالیا در قبضه یوونتوسی ها

پیرلو و کونته بهترین های سال ۲۰۱۴ شدند

هفته گذش��ته و در برنامه نود ب��ود که قرار 
ش��د در یک مناظ��ره تلویزیون��ی وضعیت 
آیین نامه کمیته انضباطی بررس��ی ش��ود. 
در ی��ک س��و غالمرض��ا رفیع��ی حقوقدان 
برجس��ته فوتبالی نشس��ته بود و در سوی 
مقابل هوش��نگ نصیرزاده ریی��س کمیته 
تدوی��ن قوانی��ن فدراس��یون فوتب��ال که 
آیین نام��ه انضباط��ی موجود دس��ت پخت 
اوس��ت.اگرچه کمبود وقت مانع شد تا این 
مناظره انجام شود و برگزاری آن به این هفته 
موکول شد اما سوالی که غالمرضا رفیعی در 
همان از ابتدا از هوش��نگ نصیرزاده پرسید 
موجب ش��د تا ابهامات زی��ادی در خصوص 
 آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال ایجاد 

شود. 
علی رفیعی در همان ابتدای امر ادعا کرد که 
آیین نامه کمیته انضباطی تصویب نش��ده و 
به این ترتی��ب کلیت وج��ودی آیین نامه را 
زیر س��وال برد. اگرچه نصیرزاده با اشاره به 
بند آخ��ر آیین نامه انضباط��ی آن را مصوب 
آذرماه س��ال گذش��ته خواند اما پیش��ینه 
بحث در خصوص صحت و سقم این مسئله 
موجب شد تا در آستانه این مناظره از برخی 
اعضای حاضر در مجمع س��ال گذش��ته در 
خص��وص سرنوش��ت آیین نام��ه انضباطی 
 در جلسه س��ال گذش��ته مجمع سوال های

 بپرسیم.
صادق درودگر  مدیرعامل س�ابق 

باشگاه ملوان و ناظر جلسه مجمع
درودگ��ر یک��ی از ناظره��ای مجمع س��ال 
گذش��ته بوده که حاضر نشده صورت جلسه 
این مجمع را که بعدا تنظیم ش��ده به عنوان 
ناظر امضا کند. او می گوید که جلس��ه سال 
گذش��ته مجمع تنها دو مصوبه داشته است. 
یکی انتخاب مهدی تاج و دیگری تش��کیل 
کمیته ش��ش نفره امین مجم��ع و صراحتا 
اعالم می کند ک��ه آیین نام��ه انضباطی در 
مجمع س��ال گذش��ته تصویب نشده است. 
 بخش��ی از گفت وگ��و ب��ا درودگ��ر را اینجا

 بخوانید:
نکت�ه ای دیگری ه�م ک�ه در خصوص 
مجمع س�ال قبل وج�ود دارد ماجرای 
انتخاب حس�ابرس قانونی فدراسیون 

فوتبال اس�ت که گویا در مجمع کسی 
به عنوان حسابرس انتخاب نشد؟

بله در خصوص حس��ابرس هیچ رای گیری 
ص��ورت نگرف��ت و فقط در خص��وص آقای 
ت��اج رای گیری صورت گرف��ت و همچنین 
در خص��وص آئین نامه انضباط��ی هم آقای 
نصیرزاده آمدند و توضیحات��ی ارایه کردند 
ام��ا چون ب��ا زم��ان نه��ار تالقی داش��ت و 
همچنین اعضای مجم��ع گفتند که از متن 
 آن اطالع��ی ندارند آیین نام��ه هم تصویب

 نشد.
پ�س ش�ما می گویی�د ک�ه آیین نام�ه 

انضباطی هم تصویب نشد؟
نه. در همان جا هم بحث شد که اعضا از متن 
آیین نامه اطالعی ندارند ابتدا باید آیین نامه 
از طرف اعضای مطالعه شود و بعد به تصویب 
برسد که در خروجی آن جلسه آیین نامه ای 

تصویب نشد.
کریم بهرامی  رییس هیات استان قم و 

عضو کمیته شش نفره امین مجمع
کری��م بهرام��ی یک��ی دیگ��ر از اعض��ای 
مجمع س��ال گذش��ته اس��ت که  جزییاتی 
را در خصوص جلسه س��ال گذشته مجمع 
عنوان می کند. بهرامی درخصوص تصویب 

آیین نام��ه کمیت��ه انضباطی فدراس��یون 
 فوتب��ال در جلس��ه س��ال گذش��ته مجمع 

می گوید:
بحث آیین نامه در جلسه مطرح شد. ایراداتی 
به آن گرفته ش��د. قرار ش��د ببرند و اصالح 
 کنند و در مجمع بعدی مورد بررس��ی قرار

 بگیرد.
پس آیین نامه در جلس�ه سال گذشته 

تصویب نشد؟
نه آیین نامه تصویب نشد. فیلم این جلسه در 

آرشیو موجود هست.
رئیس�ی کیا  مدیرعام�ل س�ابق 

راه آهن و عضو کمیته امین مجمع
رئیس��ی کیا یکی دیگر از حاضران در جلسه 
سال گذشته مجمع فدراسیون فوتبال است 
که از قضا در کمیته شش نفره امین مجمع 
هم عضویت دارد. او در خصوص سرنوش��ت 
آیین نامه کمیته انضباطی در جلس��ه سال 

گذشته مجمع می گوید:
بحثی ک�ه در خصوص آیین نامه س�ال 
گذشته وجود دارد این است که موضوع 
از طرف آقای نصیرزاده در جلسه مطرح 
ش�د اما چیزی در جلسه تصویب نشد. 

شما این موضوع را تایید می کنید؟
بله. همین طور اس��ت. ببینید هر آیین نامه 
و ش��یوه نامه ای که برای تصویب در مجمع 
مطرح می شود باید نسخه ای از آن در اختیار 
اعضا قرار بگیرد. اعضا آن را ببیند یا حتی از 
قبل آن را بررسی کنند تا در روند تصویب آن 
بتوانند تاثیرگذار باش��ند. که تا آنجا که من 

به خاطر دارم چیزی ندیدم.
ابرقویی نژاد  رییس هیات فوتبال 

اصفهان و عضو کمیته امین مجمع
ابرقویی نژاد یک��ی دیگر از اعض��ای مجمع 
س��ال گذش��ته در پاس��خ به س��واالت در 
خص��وص وضعی��ت تصوی��ب آیین نام��ه 
 کمیته انضباطی در مجمع س��ال گذش��ته

 می گوید:
آیین نامه انضباطی بررسی شد. قرار شد که 
نظ��رات اصالحی اعضای مجم��ع به کمیته 
تدوین آیین نامه ارسال شود و پس از تایید در 
هیات رییسه فدراسیون فوتبال اجرایی شود.
آیین نام�ه چه زمانی در هیات رییس�ه 

مصوب شد؟
تقریبا دو ماه پیش.

این گروه برای بررسی مسایل مالی بوده 
ول�ی آیین نامه آیا ج�ز مصوبات مجمع 

بوده یا خیر؟
اگر جز مصوبات باشد باید در صورت جلسه 

موجود باشد.
ج�واد شش�کالنی  ریی�س هیات 
فوتبال آذربایجان شرقی و ناظر جلسه 

مجمع
شش��کالنی یکی از ناظرهای جلسه مجمع 
فدراس��یون بود که صورتجلس��ه مجمع را 
هم امضا کرده اس��ت. جواد شش��کالنی در 
پاسخ به این سوال که آیا آیین نامه انضباطی 
در جلس��ه مجمع به تصویب رسیده یا خیر 
اظهار بی اطالع��ی می کند و گذش��ت یک 
س��ال از این ماجرا عامل فراموش��ی جریان 
 آن جلسه و صورت جلس��ه ای که امضا کرده 

می داند.

آیا آیین نامه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال قانونی است؟

رونماییازشاهکاریتازهدرفوتبالایران

اصغر 
قلندری

ش�اید خن�ده دار ب�ه نظ�ر بیای�د؛ ام�ا گوی�ا ق�رار اس�ت در فوتب�ال ای�ران بع�د از  ش�اهکارهای مختل�ف، پ�رده از ی�ک ش�اهکار جدی�د ه�م برداش�ته ش�ود و آن پاس�خ ب�ه 
 این پرس�ش اس�ت که آی�ا آیین نامه کمیت�ه انضباط�ی فدراس�یون فوتبال ای�ران � که در یک س�ال گذش�ته بن�ا ب�ر آن نزدیک  صد حک�م انضباط�ی صادر ش�ده  �  وجاه�ت قانونی 

دارد یا خیر؟

ششگالنی؛ 
گذشت یک سال 

از این ماجرا 
عامل فراموشی 
جریان آن جلسه و 
صورت جلسه ای 
 که امضا کرده 

می داند
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مفاد آرا
تعیـین  قانون  اجرایی  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   9/499

تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد  و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است 
 تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های
زاینده رود و اصفهان امروز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شماره 139360302015005746 مورخ 93/07/30 محمد بیگی فرزند خدامراد 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 263/45 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
2- رای شماره 139360302015005747 مورخ 93/07/30 مهری غالمزاده فرزند مراد 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 263/45 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
3- رای شماره 139360302015005754 مورخ 93/07/30 محسن بخشی ریزی فرزند 
مترمربع   289/05 مساحت  به  یکبابخانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ  پنج  به  نسبت  رضا 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  کریمیان  مرضیه   93/07/30 مورخ   139360302015005755 شماره  رای   -4
 289/05 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  یک  به  نسبت  حسن  فرزند 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
5- رای شماره 139360302015005756 مورخ 93/07/30 منوچهر کریمی رکن آبادی 
فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 206/63 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
آبادی  رکن  کریمی  مینا   93/07/30 مورخ   139360302015005757 شماره  رای   -6
 206/63 مساحت  به  یکبابخانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  اله  فرج  فرزند 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
7– رای شماره 139360302015006266 مورخ 93/08/26 حسن پایدار فرزند شیرعلی 
 - پالک 379  از  مفروزی  مترمربع  به مساحت 832/55  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت 
اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی عوضعلی نجفیان چرمهینی.
8- رای شماره 139360302015006267 مورخ 93/08/26 سید محمد موسوی فرزند 
سید رحیم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 221/70 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  سلیمیان  ابراهیم   93/08/26 مورخ   139360302015006269 شماره  رای   -9
فرزند شکراله نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 30/26 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
سلیمانی  دوست  علی   93/08/26 مورخ   139360302015006270 شماره  رای   -10
مترمربع   142/69 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  امیدوار  فرزند  بابادی 
مفروزی از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین حاتمی ریزی.
فرزند  عبدی  اله  حبیب   93/08/26 مورخ   139360302015006271 شماره  رای   -11
رضا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 15/40 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
12- رای شماره 139360302015006272 مورخ 93/08/26 قربانعلی امینی چرمهینی 
از  مفروزی  مترمربع   759/90 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  آباد  گنج  در  واقع  اصلی   -  375 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی تقی امینی چرمهینی.
13- رای شماره 139360302015006273 مورخ 93/08/27 احمد امیدی بهجت آبادی 
فرزند امیرقلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 739/08 مترمربع مفروزی از 
پالک 373 - اصلی واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی امیرقلی امیدی بهجت آبادی.
14- رای شماره 139360302015006274 مورخ 93/08/27 علی ترابیان ریزی فرزند 
از پالک  به مساحت 131/95 مترمربع مفروزی  یکبابخانه  به ششدانگ  ابراهیم نسبت 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
15- رای شماره 139360302015006275 مورخ 93/08/27  معصومه جعفری ریزی 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 75/47 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
بیستگانی  موذنی  مورخ 93/08/27 سعید  رای شماره 139360302015006276   -16
فرزند رضاقلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 122/24 مترمربع مفروزی از 
پالک 338- اصلی واقع در بیستجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی حسن موذنی بیستگانی.
ریزی  زاده  غالم  بهمن   93/08/27 مورخ   139360302015006277 شماره  رای   -17
فرزند حسینعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 107/74 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ابراهیمی  جهانبخش   93/08/27 مورخ   139360302015006278 شماره  رای   -18
چرمهینی فرزند ابوالقاسم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 243/96 مترمربع 
اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  نصیرآباد  در  واقع  اصلی   -379 پالک  از   مفروزی 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عیدی محمدی چرمهینی.
19- رای شماره 139360302015006279 مورخ 93/08/27 رمضان بخشی چرمهینی 
فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 862/23 مترمربع مفروزی از 
پالک 371/4 واقع در خشک آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی محمد حیدریان.
ریزی  طغیانی  اله  ولی   93/08/29 مورخ   139360302015006310 شماره  رای   -20
 فرزند یداله نسبت به 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 146/81 مترمربع

مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 
خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.

21- رای شماره 139360302015006311 مورخ 93/08/29 زهرا طالبیان ریزی فرزند 
 حسن نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 146/81 مترمربع
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  باغبانی  عبداله   93/08/29 مورخ   139360302015006312 شماره  رای   -22
از  مفروزی  مترمربع   103/48 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
23- رای شماره 139360302015006315 مورخ 93/08/29 علیرضا سلیمیان ریزی فرزند 
 محمود نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 65/91 مترمربع
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
خدابخشی  زمان  ملک   93/08/29 مورخ   139360302015006316 شماره  رای   -24
مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  2دانگ  به  نسبت  رضا  فرزند  ریزی 
65/91 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
25- رای شماره 139360302015006318 مورخ 93/08/29 محمد باغبانی ریزی فرزند 
از  مفروزی  مترمربع  به مساحت 341/29  یکباب خانه  به ششدانگ  نسبت  علی محمد 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.

26 - رای شماره 139360302015006319 مورخ 93/08/29 تقی ملک زاده قلعه قاسمی 
فرزند عوضعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 311/98 مترمربع مفروزی از 
ثبت اصفهان مع الواسطه  قلعه قاسم بخش 9  آباد  پالک 111 - اصلی واقع در حاجی 

خریداری شده از مالک رسمی عوضعلی ملک زاده قلعه قاسمی.
فرزند  فریدونی  عباس   93/08/30 مورخ   139360302015006328 شماره  رای   -27
 85/15 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   5/5 به  نسبت  محمد 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
چرمهینی  کریمی  حیدر   93/08/30 مورخ   139360302015006329 شماره  رای   -28
فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 259/13 مترمربع مفروزی از پالک 
379/1- اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی نوروز آخربگوی چرمهینی.
چرمهینی  مددی  علی   93/08/30 مورخ   139360302015006331 شماره  رای   -29
از  فرزند بختیار نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 533/25 مترمربع مفروزی 
مع الواسطه  اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  آباد  امین  در  واقع  اصلی   -379/1 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی رضا امینی چرمهینی.
30- رای شماره 139360302015006332 مورخ 93/08/30 توران لکهای ریزی فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 262/47 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
کله  صادقی  علیرحم   93/08/30 مورخ   139360302015006333 شماره  رای   -31
مترمربع   283/66 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  احمد  فرزند  مسلمانی 
مفروزی از پالک 348- اصلی واقع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی لطفعلی سلطانی کله مسلمانی.
فرزند  نوروزی  بهاره   93/08/30 مورخ   139360302015006334 شماره  رای   -32
غالمعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 84/65 مترمربع 
ثبت اصفهان مع الواسطه  از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  33- رای شماره 139360302015006335 مورخ 93/08/30 مهدی خسرویان 
عباس نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 84/65 مترمربع 
ثبت اصفهان مع الواسطه  از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
34- رای شماره 139360302015006336 مورخ 93/08/30  محسن سلیمیان ریزی 
فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 193/46 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
35- رای شماره 139360302015006337 مورخ 93/08/30 اکرم شریفی سده فرزند 
حسنعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130/57 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  جعفری  مهرداد    93/08/30 مورخ   139360302015006338 رای شماره   -36
فرزند خیراله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145/75 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
37- رای شماره 139360302015006339 مورخ 93/08/30 عباس باقرپور باباشیخعلی 
از  مفروزی  مترمربع  به مساحت 168/44  خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت  تقی  فرزند 
پالک 104/1- اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی نوراله حدادی.
38- رای شماره 139360302015006340 مورخ 93/08/30 نصرت سلیمیان ریزی فرزند 
 عوضعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 110/91 مترمربع

ثبت اصفهان مع الواسطه  از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9  مفروزی 
خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.

39- رای شماره 139360302015006341 مورخ 93/08/30 ابراهیم سلیمیان ریزی فرزند 
 حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 110/91 مترمربع

ثبت اصفهان مع الواسطه  واقع در زرین شهر بخش 9  از پالک 107- اصلی  مفروزی 
خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.

40- رای شماره 139360302015006342 مورخ 93/08/30 احمد طغیانی ریزی فرزند 
محمود نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230/46 مترمربع مفروزی از پالک 

107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 
مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.

عابدینی  رضا  محمد   93/08/30 مورخ   139360302015006343 شماره  رای   -41
چمگردانی فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128/18 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
42- رای شماره 139360302015006344 مورخ 93/08/30 موقوفه حسینیه و فاطمیه 
به تولیت آقای حسن خدابخشی ریزی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان حسینیه و 
فاطمیه به مساحت 384/73 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
43- رای شماره 139360302015006345 مورخ 93/08/30 قربانعلی حیدری چرمهینی 
از  به مساحت 529/76 مترمربع مفروزی  یکباب خانه  به ششدانگ  فرزند علی نسبت 
پالک 370/2 واقع در مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی محمد تقی محمدی چرمهینی.
44- رای شماره 139360302015006346 مورخ 93/08/30 مصطفی نعمتی چرمهینی 
فرزند محمد تقی  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 339/25 مترمربع مفروزی 
از پالک 379/1- اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی رضا امینی چرمهینی.
45- رای شماره 139360302015006347 مورخ 93/08/30 محمد تقی نعمتی چرمهینی 
فرزند میرزا علی  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 794/62 مترمربع مفروزی 
از پالک 379/1- اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی رضا امینی چرمهینی.
تاریخ انتشار نوبت اول: روز چهارشنبه مورخ 93/09/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز پنج شنبه مورخ 93/10/11

اکبر پور مقدم – رئیس ثبت لنجان
مفاد آرا

تعیـین  قانون  اجرایی  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   9/500
تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
تصرفات  لنجان  شهرستان  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
فاصله 15 روز در  به  نوبت  اطالع عموم در دو  به منظور  به شرح زیر  تقاضا  مورد 
روزنامه های زاینده رود و اصفهان امروز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار 

اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به 
مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
ملک  جهاندار  علی  شیر   93/07/15 مورخ   139360302015005440 شماره  رای   -  1
مترمربع    283/63 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  کرم  علی  فرزند  آبادی 
مفروزی از پالک 320- اصلی واقع در ملک آباد باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علی کرم جهاندار ملک آبادی.
محمدی  علی  قاسم   93/07/15 مورخ   139360302015005442 شماره  رای   -  2
چرمهینی فرزند سبزه علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 503/14 مترمربع 

مفروزی از پالک 379/1 - اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع 
الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رضا امینی چرمهینی.

- رای شماره 139360302015005443 مورخ 93/07/15 سبزه علی علی محمدی   3
چرمهینی فرزند قاسمعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1498/5 مترمربع 
مفروزی از پالک 379/1 - اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رضا امینی چرمهینی.
4 - رای شماره 139360302015005455 مورخ 93/07/15 علی محمد طغیانی ریزی  
از  فرزند خدامراد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 83/85 مترمربع مفروزی 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  فر  پرویز حکیمی  5 - رای شماره 139360302015005456 مورخ 93/07/15 

از  مفروزی  مترمربع   56/76 مساحت  به  ساختمان  یکباب  به ششدانگ  نسبت  علیقلی 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
سلیمیان  حسین  محمد    93/07/15 مورخ   139360302015005458 شماره  رای   -6
ریزی فرزند کاظم  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 158/08 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
7- رای شماره 139360302015005463 مورخ 93/07/24 حمید توانگر ریزی فرزند 
از پالک  به مساحت 123/49 مترمربع مفروزی  یکبابخانه  به ششدانگ  نوراله  نسبت 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
پور  حسن  علی  حمزه   93/07/24 مورخ   139360302015005645 شماره  رای   -8
مترمربع  به مساحت 1019/06  یکبابخانه  به ششدانگ  فرزند محمود نسبت  چرمهینی 
اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  نصیرآباد  در  واقع  اصلی   -  379 پالک  از   مفروزی 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علی اکبر امینی.
9- رای شماره 139360302015005646 مورخ 93/07/24 لطفعلی حسن پور چرمهینی 
فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 291/79 مترمربع مفروزی از 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  نصیرآباد  در  واقع  اصلی   -  379 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی علی اکبر امینی.
10- رای شماره 139360302015005659 مورخ 93/07/26 کرامت ابن علی چرمهینی 
فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1148/43 مترمربع مفروزی از 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  نصیرآباد  در  واقع  اصلی   -  379 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی قاسم علی محمدی چرمهینی.
فرزند  اللهیاری  محمد   93/07/26 مورخ   139360302015005660 شماره  رای   -11
حسین  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 117/13 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
12- رای شماره 139360302015005661 مورخ 93/07/26 زهراء براتی ریزی فرزند 
مترمربع   117/13 به مساحت  یکبابخانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ  به سه  نسبت  کاظم 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  محمدی  ابراهیم   93/07/26 مورخ   139360302015005664 شماره  رای   -13
رضا قلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 234/20 مترمربع مفروزی از پالک 
379 - اصلی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی علی اکبر امینی.
قلعه  زاده  ملک  هادی   93/07/27 مورخ   139360302015005669 شماره  رای   -14
قاسمی فرزند تقی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 184/98 مترمربع مفروزی 
از پالک 111 - اصلی واقع در حاجی آباد قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی عوضعلی ملک زاده قلعه قاسمی.
15- رای شماره 139360302015005696 مورخ 93/07/28 حمید رضا طغیانی فرزند 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   191/18 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  محمد 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
16- رای شماره 139360302015005681 مورخ 93/07/28 نادعلی ذوالفقاری ریزی فرزند 
 حسن نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 95/75 مترمربع

مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 
خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.

فرزند  ذوالفقاری  هادی   93/07/28 مورخ  رای شماره 139360302015005683   -17
حسن نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 95/75 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
18- رای شماره 5686 مورخ 93/07/28 منصور رحیمی زمان آبادی فرزند علی یار 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 84/70 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
19- رای شماره 5687 مورخ 93/07/28 ولیمحمد رحیمی زمان آبادی فرزند علی یار 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 84/70 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
20- رای شماره 5697 مورخ 93/07/28 مهدی غفاری ریزی فرزند محمد کاظم نسبت 
اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   82/93 مساحت  به  خانه  یکباب  به ششدانگ 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان.
21- رای شماره 5698 مورخ 93/07/28 امیر سلیمیان ریزی فرزند مرتضی نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 48/44 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان.
22- رای شماره 5699 مورخ 93/07/28 اقدس سلیمیان ریزی فرزند حسن نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 112/97 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع 
در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان.
اصغر  علی  فرزند  کاهریزی  رنجبر  مهرداد   93/07/28 مورخ   5700 شماره  رای   -23
نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 152/55 مترمربع مفروزی از پالک 107- 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
مراد  علی  فرزند  باباشیخعلی  معظم  حسن   93/07/28 مورخ   5701 شماره  رای   -24
نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 192 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان.
امامقلی  نسبت  فرزند  25- رای شماره 5703 مورخ 93/07/28 زهرا سلیمیان ریزی 
به مساحت 79/67 مترمربع  یکباب خانه  از 79/67 سهم ششدانگ  به 49 سهم مشاع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
به  فیروز اسدی رستمی فرزند غالم نسبت  26- رای شماره 5705 مورخ 93/07/28 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 91/06 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع 
در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان.
فرزند مراد  نوروزی چم یوسفعلی  27- رای شماره 5706 مورخ 93/07/28  سردار 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161/45 مترمربع مفروزی از پالک 107- 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
28- رای شماره 5709 مورخ 93/07/28 توران باتوانی اخوره علیائی فرزند سیف اله 
پالک 107-  از  مفروزی  مترمربع   76/22 به مساحت  خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
به  نسبت  رضا  فرزند  ریزی  بیگی  کریم   93/07/28 مورخ   5708 شماره  رای   -29
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 192/65 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع 
در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان.
30- رای شماره 139360302015005727 مورخ 93/07/30 مصطفی امیری چرمهینی 
مترمربع   871/43 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  رستم  مشهدی  فرزند 
اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  نصیرآباد  در  واقع  اصلی   -  379 پالک  از   مفروزی 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عباس ابراهیمی.
31- رای شماره 5730 مورخ 93/07/30 عباس غفاری ریزی فرزند محمد کاظم نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 102/76 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان.
به  نسبت  یعقوب  فرزند  زاده  مهدی  امین   93/07/30 مورخ   5731 شماره  رای   -32
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 117/45 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع 
در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان.
33- رای شماره 5732 مورخ 93/07/30 حیدر اعرابی چم علیشاهی فرزند علی نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 101/43 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 
ابوالفتح قهرمان.

34- رای شماره 139360302015005734 مورخ 93/07/30 خداداد عباسی چرمهینی 
از  یکبابخانه به مساحت 920/11 مترمربع مفروزی  فرزند حسین نسبت به ششدانگ 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  نصیرآباد  در  واقع  اصلی   -  379 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی عباس ابراهیمی.
35- رای شماره 5735 مورخ 93/07/30 رسول طباطبائی دیزیچه فرزند کمال نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 193/70 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان.
خیراله  فرزند  باباشیخعلی  معتمدی  حسین   93/07/30 مورخ   5738 شماره  رای   -36
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180/29 مترمربع مفروزی از پالک 104/1- 
اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی محمد علی معظم باباشیخعلی.
37- رای شماره 5739 مورخ 93/07/30 محمد رضا صفوی همامی فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 164/22 مترمربع پالک 34 و 35 فرعی باقیمانده از 
158 - اصلی واقع در روستای همام بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی کمال صفوی و محترم صفوی.
به  نسبت  لطفعلی  فرزند  ریزی  رای شماره 5741 مورخ 93/07/30 صدیقه عمو   -38
یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 260/92 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
39- رای شماره 5742 مورخ 93/07/30 محمد موذنی ریزی فرزند محمود نسبت به 
پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 260/92 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ابراهیمی  جهانبخش   93/07/30 مورخ   139360302015005743 شماره  رای   -40
چرمهینی فرزند ابوالقاسم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 310/03 مترمربع 
اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  نصیرآباد  در  واقع  اصلی   -  379 پالک  از   مفروزی 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عیدی محمدی چرمهینی.
41- رای شماره 5748 مورخ 93/07/30 شهربانو بهرامی ریزی فرزند حسن نسبت به 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 139/27 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
نسبت  لطیف  فرزند  ریزی  رای شماره 5749 مورخ 93/07/30 رجبعلی صالحی   -42
به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 139/27 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
43- رای شماره 5750 مورخ 93/07/30 حسن سبکتکین ریزی فرزند ابوالفتح نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 81/07 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
44- رای شماره 5751 مورخ 93/07/30 کبری سبکتکین ریزی فرزند قربانعلی نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 81/07 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
تاریخ انتشار نوبت اول: روز چهارشنبه مورخ 93/09/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز پنج شنبه مورخ 93/10/11

اکبر پور مقدم – رئیس ثبت لنجان
مزایده 

 9/376 شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف در خصوص پرونده 2368/93ش ج اول
له زهره کدخدایی و علیه علی محمد منتظرالقائم به آدرس خ آتشگاه – کوچه12- پشت 
بابت محکوم  نوری  جنب کوچه شهید   – منزل  روبروی فضای سبز   – مسجدالمهدی 
به و هزینه های اجرایی به مبلغ 10/329/000/000 ریال اموال توقیفی محکوم علیه به 
شرح ملک به پالک ثبتی شماره 201/1 فرعی از سه اصلی بخش چهارده ثبت اصفهان 
که طی نامه به شماره 139305802025000199 مورخ 1393/2/7 از طریق اداره ثبت 
و اسناد توقیف گردیده است ملک به پالک ثبتی شماره 278 فرعی از سه اصلی بخش 
از سه  فرعی  ثبتی شماره 1795  و پالک  مترمربع  به مساحت حدود 12  14 اصفهان 
مجاورت  در  دو  هر  مترمربع   110 حدود  مساحت  به  اصفهان  ثبت   14 بخش  اصلی 
هم واقع در اصفهان – خ آتشگاه – کوچه بلریان – بن بست اول – از سمت راست و 
پشت مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مطابق کروکی زیر که تشکیل یک 
قطعه زمین 122 متری می دهد از جهات غربی و شرقی همجوار با پالکهای مسکونی 
و از سمت جنوب مجاور با کوچه بن بست و از طرف شمال به پیاده روی خ آتشگاه 
دسترسی داشته و فاقد اعیانی و هرگونه انشعابات می باشد. لذا با عنایت به موارد فوق 
و موقعیت محل – مساحت عرصه – ابعاد و مجاورتها و سایر عوامل موثر ارزش پالک 
ثبتی شماره 3/278 به شماره ثبت 102732 که مالکیت آن در سند مالکیت به شماره 
چاپی 880762 صفحه 413 دفتر 570 بخش چهارده اصفهان با سهم مالکیت یک نهم 
سهم مشاع از نه سهم ششدانگ به نام آقای علی محمد منتظرالقائم به ثبت رسیده است 
به مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال معادل چهل و هشت میلیون تومان و ارزش 
پالک ثبتی شماره 3/1795 به شماره ثبت 102579 که مالکیت آن در سند مالکیت به 
با سهم مالکیت  شماره چاپی 836523 صفحه 552 دفتر 569 بخش چهارده اصفهان 
ده سهم مشاع از نود سهم عرصه و اعیان به نام آقای علی محمد منتظرالقائم به ثبت 
میلیون ریال معادل چهارصد و چهل  میلیارد و چهارصد  به مبلغ چهار  رسیده است 
میلیون تومان طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است. 2- پالک 
است  باغی  که  اصفهان  ثبت  چهارده  بخش  اصلی  سه  از  فرعی   201/1 شماره  ثبتی 
محصور مشجر به مساحت حدود 320 مترمربع واقع در اصفهان – خ آتشگاه – کوچه 
نورصادقی – کوچه بعثت – ششمین پالک از سمت راست – کدپستی 8185778651 
لذا با عنایت به  که دارای انشعاب برق و یک حلقه چاه آب بوده و فاقد اعیانی است. 
موارد فوق و موقعیت محل – مساحت عرصه و ابعاد و مجاورتها و سایر عوامل موثر 
از جمله داشتن عقب نشینی از بر جنوبی که به موازات کوچه بعثت است ارزش پالک 
ثبتی شماره 3/201/1 به شماره ثبت 116436 که مالکیت آن در سند مالکیت به شماره 
چاپی 927506 صفحه 134 دفتر 640 بخش چهارده اصفهان با سهم مالکیت 289 سهم 
مشاع از 1710 سهم عرصه و اعیان ثمنیه به نام آقای علی محمد منتظرالقائم ثبت شده 
است. به مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ریال معادل دویست و هشتاد و 
هشت میلیون تومان ارزیابی می گردد. بنابراین مجموع ارزش سه پالک فوق به مبلغ 
هفت میلیارد و هفتصد و شصت میلیون ریال معادل هفتصد و هفتاد و شش میلیون 
تومان محاسبه می گردد. که مورد تعرض هیچیک از طرفین قرار نگردیده است که در 
نظر دارد جلسه مزایده ای در مورخ 93/10/14 در ساعت 10 تا 9 صبح در محل اجرای 
احکام شورای حل اختالف واقع در خ نیکبخت برگزار نماید. طالبین شرکت در مزایده 
می توانند با واریز ده درصد از قیمت پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی 
و ارائه فیش آن 5 روز قبل از مزایده از ملک بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
معادل 816/412 عدد سکه می باشد. کارشناسی شده  مبلغ  بود.  مزایده خواهد  برنده 

م الف:24942 مدیر اجرای احکام شعبه یک حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

9/517 شماره دادنامه: 9309973640301037 شماره پرونده: 9209983640301224 
نشانی  به  طهماسبی  پیک  شوکت  خانم  خواهان:   921261 شعبه:  بایگانی  شماره 
آقای  خوانده:  ط4   – سوم  ورودی   – آسمان  ساختمان   – معلم  میدان   – فوالدشهر 
گردشکار:  مهریه  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  به  وحیدزاده  محمدرضا 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست خانم شوکت پیک طهماسبی 
مطالبه  خواسته  به  تقی  فرزند  وحیدزاده  محمدرضا  آقای  طرفیت  به  میرزاقلی  فرزند 
صداق و مهریه شامل عین یکصد عدد سکه بهارآزادی مقوم به 50/000/000 ریال به 
انضمام هزینه دادرسی با مالحظه فتوکپی مصدق سند رسمی به شماره ترتیب 6177-

1390/12/25 دفتر رسمی ثبت ازدواج 118 نجف آباد که حکایت از وجود علقه زوجیت 
دایم بین طرفین دارد و به موجب آن مهریه زوجه عندالمطالبه ذمه زوج تعیین شده و 
خوانده علیرغم دعوت در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی معمول نداشته و دلیلی بر 
برائت ذمه تقدیم نکرده لذا مستند به مواد 1082 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یکصد عدد سکه بهارآزادی و 1/005/000 
اعالم می شود رای غیابی است ظرف  دادرسی در حق خواهان صادر و  ریال هزینه 
مهلت  ظرف  سپس  و  دادگاه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز  بیست  مهلت 
بیست روز از تاریخ انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان می باشد.م الف:690 عبدالمجید رشیدی رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی 

حقوقی زرین شهر 



سالمت 

معیارهای انتخاب مسواک

دریچه 

سیگار دشمن خاموش 

دانش��مندان آلمانی ام��کان هدایت 
هواپیماها صرفا به وسیله فکر را برای 

انسان ها فراهم کردند.
 تیمی از محققان دانش��گاه صنعتی 
مونی��خ و دانش��گاه فن��اوری برلین 
آلمان نه تنها تکنولوژی امکان پرواز 
هواپیماها فقط به وسیله فکر را ارایه 
داده اند، بلکه می��زان دقت این عمل 
را نیز تعیین کرده اند.دانش��مندان به 
رهبری پروفسور »فلوریان هولزاپل«، 

آزمایش های خود را بر روی هفت شرکت کننده انجام دادند که یکی از آن ها هیچ 
تجربه ای از حضور در کابین خلبان نداش��ت.محققان از این سوژه ها خواستند با 
استفاده از یک شبیه سازی کننده هواپیما را در آسمان های مجازی هدایت کنند؛ 
تمامی این افراد در نهایت، آزمون کس��ب گواهی نامه پرواز را با موفقیت از س��ر 
گذراندند.برای امکانپذیر کردن ارتباط مغز با هواپیما، تیم علمی شرکت کنندگان 
را ب��ه کاله هایی مجه��ز کرد که ب��ه الکتروده��ای EEG متصل بودند. س��پس 
سیگنال های مغز س��وژه ها با اس��تفاده از الگوریتم هایی که توس��ط دانشمندان 
دانش��گاه فناوری برلین طراحی ش��ده  بود، به فرمان هایی برای هدایت هواپیما 
ترجمه شدند.به گفته تیم فریک، رئیس پروژه موسوم به Brainflight، هدف 
بلندمدت این تحقیق در دس��ترس قراردادن پرواز برای عموم مردم اس��ت. این 
فناوری همچنین می تواند پروازکردن را ایمن تر کند و به خلبانان وقت بیشتری 

برای انجام دیگر مسؤولیت ها در کابین هواپیما را بدهد. 

ی��ک اس��کلت دایناس��ور ک��ه ج��زو 
نمونه های بس��یار کامل با ۸۵ درصد 
اجزای اس��کلتی کشف ش��ده است، 
باعث تعجب و حیرت پژوهشگران علم 

دیرینه شناسی شده است.
ی��ک اس��کلت دایناس��ور از دس��ته 
اس��تگوزاروس برای نمای��ش در موزه 
تاری��خ طبیعی لندن ب��ه روی صحنه 

آمده است.
 گفتنی اس��ت، ای��ن دایناس��ور ۱۵۰ 
میلیون س��اله اس��ت و جز نمونه های کامل به لح��اظ وجود اکثر قس��مت های 
استخوانی در بدن خود است. بررسی ها نش��ان می دهند، دانشمندان با استفاده 
از اشعه X-rayed استخوان های این دایناس��ور را اسکن کرده و از آن یک مدل 

کامپیوتری مرجع تولید کرده اند.
 آن ها در نظر دارند با اس��تفاده از این مدل ش��بیه سازی ش��ده به محاسبه وزن 
دایناسور، عادات، نوع حرکت، شیوه غذا خوردن و حتی چگونگی حمله و دفاع از 

خود جانور بپردازند.
 تکمیل بودن نسخه استخوانی این دایناسور باعث بهت و حیرت کار شناسان شده 
است و به آن ها اجازه داده است که یک دایناس��ور شبیه سازی شده بسیار دقیق 

طراحی کنند.
 این دایناسور در منطقه وایومینگ ایاالت متحده کشف شده است که به طور یقین 

منطقه ای بوده که در آنجا زندگی می کرده است.

 اسکلت این دایناسور دانشمندان
 دنیا را شوکه کرد

 هدایت هواپیماها با فکر
 امکانپذیر شد

مس��واک خ��وب باید 
دارای مشخصاتی باشد 
تا بتواند دندان های را 
به خوبی تمیز کنید،اما 

چه معیارهایی؟
بای��د مس��واک   .۱ 

رش��ته ه��ای نایلونی  
داشته باشد.

2. رشته های مسواک باید نرم و متوسط باشد.مسواک 
های زیر به لثه و دندانها آسیب می رساند.

3. اندازه سر مسواک باید متناس��ب با دهان فرد باشد 
و همچنین الزم اس��ت مس��واک کودکان کوچکتر از 
بزرگساالن باشد.مس��واک به طول دو سانتیمتر برای 

کودکان مناسب است.
4. مدتی که باید از یک مسواک استفاده شود،بستگی به 
میزان تمیزی،محکمی و فرم رشته های مسواک دارد.تا 
وقتی که رشته های مسواک تمیز،محکم و صاف است.

می توان از آن استفاده کرد.اگر فردی به طور مرتب و با 
دقت مسواک کند،معموالً عمر مسواک او چهار تا شش 
ماه است.اگر مس��واک پس از یک هفته فرسوده شود 

نشانه این است که فرد نادرست مسواک می زند.
 ویژگی های یك مسواک خوب چیست؟

مس��واک بایس��تی نرم و از نظر اندازه کوچک باش��د.
مس��واک های نرم نایلونی که انتهای موهای آن گرد و 
پخ شده ترجیح داده می ش��وند.الیاف مسواک باید در 
عرض در 4-3 ردیف و در طول در ۱2-۱۰ ردیف قرار 

گرفته باشند. 
چرا مسواک نرم توصیه می شود؟

عامل ایجاد کننده بیماری های لثه و دندان،الیه بیرنگ 
و چسبنده ای است که شامل میکروب ها در زمینه ای از 
بزاق و مواد غذایی بوده که به سطح دندان می چسبد و 
پالک میکروبی نامیده می شود.پالک با کشیدن ناخن 
بر روی دندان به زیر آن جمع شده و دیده می شود.هدف 
از مسواک زدن،تمیز کردن دندان ها از باقیمانده مواد 
غذایی و برداشتن پالک میکروبی بوده که با استفاده از 

مسواک نرم به این هدف می توان نائل گردید.
 چرا نباید از مسواک زبر استفاده کرد؟

 علیرغ��م تص��ور م��ردم ج��رم رس��وب یافت��ه ب��ر
 دندان ها،با عمل مس��واک زدن برط��رف نمی گردد 
و نیاز به کمک دندانپزش��ک و اس��تفاده از وس��ایلی 
 چون قل��م و دس��تگاه جرم گی��ری دارد.اس��تفاده از

 مس��واک های زبر و خش��ن و ی��ا خمیر دن��دان های 
س��اینده عالوه بر اینکه باعث تحلیل لثه شده،س��بب 
 ایج��اد س��ائیدگی و خراش��یدگی های��ی ب��ر روی 
دندان ها شده و استعداد گیر پالک میکروبی و همچنین 

ریسک ایجاد پوسیدگی را باال می برد.
 آیا مس�واک برقی بر مس�واک دستی ارجحیت 

دارد؟
خیر،هیچگونه تفاوتی از نظر تمیز کردن دندان با این 
دو روش وجود ندارد.کما اینکه نوع دستی قابلیت مانور 

بیشتری دارد. 
زمان تعویض مسواک چه موقع است؟

به محض اینکه موهای مسواک شروع به سائیده شدن 
نمود،مسواک باید تعویض ش��ود که این مدت معموالً 
سه ماه است.اما این زمان بستگی تام به شدت و نحوه 

مسواک زدن فرد دارد.

بیماري ام اس را بیشتر  
بشناسیم

ام.اس )M.S( بیماري 
مزمني است که در آن 
س��لول ه��اي ایمني 
 اش��تباها و ب��ه ط��ور

غیر عادي به پوشش و  
غ��الف س��لول ه��اي 
عصبي ) میلی��ن ( در 
مغز و نخاع حمله کرده 
و عالیم متنوعي از قبیل ضعف عضالني وس��فتي ، 
اختالل تعادل ، و هماهنگي قسمتهاي مختلف بدن 
کرختي ، مش��کالت روحي و خلقي ، و تاري دید را 
پدید م��ي آورد .به دالی��ل نامعلومي ، بیش��ترین 
قربانی��ان بیماري هاي خود ایمن��ي ) 7۵درصد(را 
زنان تشکیل مي دهند . نکته جالب دیگر اینکه سیر 
و پیش��رفت این بیماري در مردان مبتال سریعتر از 
زنان است!شایعترین سن ابتالء به ام اس در هر دو 
جنس مرد و زن ،بین 4۰-۵۰ س��الگي بوده ، زنان 
سفید پوست شانس ابتالء بیش��تري از زنان سیاه 
پوس��ت دارند.میزان ابتالء به ام اس درخالل سال 
هاي ۱9۸۰-۱99۰ در میان زنان بیش از ۵۰ درصد 
رشد داشته است ، علت شیوع بیشتر این بیماري در 
زنان نس��بت به مردان هنوز در هاله اي از ابهام قرار 

دارد.
 عالی��م ام اس معم��وال در طول ب��ارداري کاهش

 مي یابدولي در طول س��ه ماهه اول پس از زایمان 
ش��دت بیش��تري به خود مي گیرند!ا تفاوت هاي 
هورموني نق��ش قابل توجه��ي در تفاوت ش��یوع 
این بیم��اري در دو جنس دارند ول��ي تفاوت هاي 
 ژنتیکي وتمایال ت خانوادگي نیز در این زمینه حایز

 اهمیت اند. براي مثال شانس ابتالء به بیماري هاي 
خود ایمن��ي مثل لوپوس یا آرتری��ت روماتوئید در 
خواهر یک بیمار مبتال به بیماري ام اس بیش��تر از 
سایرین است.یک مطالعه انجام شده در اروپا نشان 
داده اس��ت که تزریق ماهیانه ي اینترفرون بتا یک 
آ بصورت زیر پوس��تي در ابتداي تش��خیص ام اس 
موجب کاهش عوارض و کاهش س��رعت پیشرفت 
این بیماري خواهد ش��د. اما هنوز راه زیادي براي 

قطعیت این مسئله در پیش روست.

همه می توانند اعت��راف کنند که حداق��ل یکی دو بار 
در زندگ��ی، زی��ر دوش یک��ی از ترانه ه��ای معروف و 
مورد عالقه ش��ان را با صدای بلن��د خوانده اند. اکنون 

ین محقق��ان ب��ه ارای��ه توضی��ح علم��ی برای  ا
عالقمندی پرداخته اند.

محققان آمریکایی اظه��ار کردند: برخی از 
ما حتی در برابر پول هم امکان ندارد که در 

جمع آواز بخوانیم، اما بدون اینکه کسی ترغیب 
مان کند زیر دوش ش��روع به آواز خواندن می کنیم 

و یک توضیح علمی پش��ت این س��مفونی صابونی ما 
وجود دارد.

ابتدا باید دلیل احساس راحتی افراد در حمام و تمایل 
به آواز خواندنش��ان را مورد بررس��ی ق��رار داد. برای 
بسیاری، حمام تنها جایی است که می توانند لحظاتی 
از روز را کامال تنها باش��ند. ش��ما در یک محیط گرم، 
کوچک و امن هستید و به اندازه کافی احساس راحتی 
می کنید. اس��ترس ها به تدریج از ش��ما دور می شوند. 
وقتی احس��اس راحتی می کنید، مغ��ز دوپامین آزاد 

می کند که می تواند خالقیت را تحریک کند.

در این موق��ع، آواز خواندن می توان��د این حال خوب 
را بهتر هم بکند. آواز خوان��دن، به خاطر تاثیری که بر 
تنفس دارد منجر به افزایش اکسیژن در خون و بهبود 
روند گردش خون بدن می شود که در نهایت عملکرد 

عمومی ب��دن را بهتر کرده و احس��اس خوب��ی به فرد 
می دهد.از آنجا که برای آواز خواندن، تنفس عمیق تر 
می شود، آرامش ذهنی مشابه زمان مدیتیشن حاصل 
می شود. همچنین از دیگر مزیت های آواز خواندن باید 
به این امر اشاره کرد که در آن زمان دیگر به مشکالت 
فکر نمی کنید.بهترین نکته در م��ورد آواز خواندن در 
حمام انعکاس صداست. نمی توان سیستم صوت بهتری 
از حمام پیدا کرد. زیرا کاشی های حمام صدا را جذب 
نمی کنند و ص��دا بازتاب پیدا می کن��د همچنین صدا 
قبل از این که محو ش��ود، بارها حول اتاق می چرخد. 
از سوی دیگر، به دلیل کوچک بودن فضای حمام، تن 
صدا بیشتر و بم تر می شود. در حقیقت صدای شما بهتر 
از آنچه هست به نظر می رسد و این اعتماد به نفس شما 
را بیشتر می کند.دالیلی بسیاری برای آواز خواندن در 
زیر دوش وجود دارد: کاهش اس��ترس، شادی بیشتر، 
انعکاس صدا در حمام و شاید به این خاطر که دوست 
داریم صدای خودمان را بش��نویم. مهم نیس��ت به چه 
دلیل، به هر حال به این کار ادامه دهید چون در نهایت 

برای سالمتی شما خوب است.

قصه گوی��ی برای کودک زیر دو س��ال در رش��د زبانی و 
ارتباط مادر و فرزند موثر است.

خانم ابراهیمی کارشناسی ارشد روانشناسی  در این باره 
گفت: قصه گویی یک نوع انتقال آموزش ها و تشویق های 
بزرگساالن به زبان کودکی است و همه قصه ها از قصه های 
کهن مادربزرگ ها ت��ا قصه های ام��روزی، آموزش های 
خاصی را بطور غیر مس��تقیم به ک��ودکان می آموزد، به 
عبارتی  ترس ها، اضطراب ها، آرزوه��ا و آنچه کودک در 

فکر و خیالش دارد، از طریق قصه به وی انتقال می شود.
وی ادامه داد: در بس��یاری از اوقات، از قصه گویی برای 
کودکان به منظور ارایه آموزش های اجتماعی  یا درمان 
مشکل آنها اس��تفاده می ش��ود، بدین معنا که کودکان 
برای کنار آمدن با مشکالتشان با شخصیت اصلی قصه، 
همزاد پنداری کرده، حل مس��اله می کنند یا از آن درس 

می گیرند.
 ابراهیمی تصریح ک��رد: آنچه مهم اس��ت اینکه هدف از

 قصه گویی ب��رای کودکان چیس��ت؟ یا ک��ودک با چه 
مس��اله ای روبروس��ت؟ به عبارت دیگر حتما هم نباید 
کودک مشکل داشته باش��د و با قصه گویی درصدد رفع 
آن برآمد. ولیکن ک��ودک با توجه ب��ه دغدغه ها و فکر و 

خیال هایش بتواند با شخصیت داس��تان همزادپنداری 
کند و به حل مساله هم برسد.

وی گف��ت: از طریق قصه گویی، بس��یاری از آموزش ها، 
مهارت های زندگی، مهارت ه��ای اجتماعی، کنار آمدن 
با ترس ها و اضطراب ها و ارتباط با همکالسی ها آموزش 

داده می شود.
در بس��یاری از داس��تان هایی که به صورت روتین گفته 
می ش��ود، روانشناس��ان روی آنه��ا کار می کنند، قصه 
بر اس��اس مهارت ه��ای عقالنی کودک گفته می ش��ود 
و مش��کالت مقاطع مختلف س��نی نظیر پیش دبستانی 

و دبس��تان را بررس��ی می کنند.وی اضافه ک��رد: گاهی 
مادرها نیز ناخودآگاه از این مهارت اس��تفاده می کنند و 
براساس آنچه کودک شان با آن درگیر است و مشکالت 
و دغدغه ه��ای او، قصه های��ی می گویند  یا قصه س��رایی 

می کنند.
کارشناسی ارشد روانشناس��ی در مورد قصه گویی برای 
کودک زیر دو سال هم بیان کرد: قصه گویی برای کودک 
زیر دو سال یک نوع ارتباط محس��وب می شود و ممکن 
است کودک اصل داستان را متوجه نشود، ولی آن را یک 
چیز دنباله دار می داند و مهارت خاصی نیز به وی آموزش 

داده می شود.
وی ادامه داد: قصه گویی برای کودکان زیر دو سال برای 
کسب مهارت های گفتاری بس��یار مفید است و کودکان 
آنها را در حافظ��ه خود نگه داش��ته و در ه��م کالمی با 

دیگران از آن بهره می برد.
ابراهیمی افزود: از آنجایی که کودک زیر دو س��ال هنوز 
ارتباط زیادی با اط��راف خود ندارد، مه��ارت خاصی از 
طریق قصه گویی به او آموزش داده می شود، به عبارتی 
 قصه گوی��ی برای کودک زیر دو س��ال در رش��د زبانی و 

ارتباط مادر و فرزند موثر است.

کشف دلیل علمی عالقه افراد به آواز خواندن در حمام!

زیادی حکم آتش را دارد 
دو نفر نزد پیامب��ر )ص( آمده و از آن حضرت پول ش��تری را 
خواس��تند. پیامبر)ص( دو دینار به آنها بخشید اما پول شتر 
را ندادند. چون از ن��زد پیامبر)ص( خارج ش��دند عمر به آنها 
برخورد کرد و دید آنها پیامبر)ص( را به خاطر دو دینار سپاس 
می گذارند.عمر نزد پیامبر آمد و آن چه را شنیده بود نقل کرد. 
پیامبر)ص( فرمود: فالن کس هم آمد و من از ده درصد دینار 
به او دادم ولی تشکر نکرد. بعد فرمود: گاهی افراد از من مطالبه 
کمک و پول می کنند آن چه می خواهند می دهم. اما در باطن 
این کمک آتشی بر او می باش��د و نمی تواند پول را در راهش 
مصرف کند. عمر گفت: پس اگر حک��م آتش را دارد برای چه 
به آنها کمک می کنید؟ فرمود: آنه��ا از من مطالبه می کنند و 

خداوند نمی خواهد من از دادن کمک بخیل باشم. 

مسافری در اصفهان 
ابوالعینا )م2۸3( که از فصحای عرب و بلغای ادب است وقتی 
 در لباس ناش��ناس به اصفهان آمد اطفال اصفهانی با هم دعوا 
می کردند و سنگ به همدیگر می زدند. ناگاه سنگی بر سرش 

آمد و بشکست و لباسش خون آلود شد و ناراحت گشت. 
در آن شهر دوس��تی داش��ت تمام روز را گش��ت تا او را پیدا 
کند، نشد. تا اینکه بعد از نماز عش��ا او را یافت. وارد خانه شد 
و گرسنگی به وی فش��ار آورده بود و اتفاقاً آن شب را در خانه 
دوس��ت او هیچ خوردنی نبود و دکان ها نیز بسته بود. شب را 
تا صبح گرس��نه ماند. صبح بر وزیری به نام مهّذب وارد ش��د. 
وزیر پرسید: چه روزی به این شهر وارد ش��دی؟ او با آیات او 

را جواب داد: 
فی یوم نحس مستمر: در یک روز شوم مستمر.

گفت: در کدام ساعت وارد شدی؟ گفت: فی ساعه العسره: در 
ساعتی سخت و شدید.

مهّذب گفت: کجا نزول کرده ای؟ گفت: بواٍد غیر ذی زرع: در 
س��رزمینی بی آب و علف. مهّذب بخندید و به خاطر بالغت و 

بیانش برای او بسیار احسان کرد. 

پیرزنان بهشت نمی روند
صفیه عمه پیامبر)ص( روزی ن��زد حضرتش آمد در حالی که 
پیر شده بود. گفت: یا رسول ا...! دعا کن تا من به بهشت بروم. 
پیامبر)ص( از باب مزاح فرمود: زنان پیر به بهش��ت نخواهند 
رفت. صفیه از مجلس بیرون آمد و گریست.پیامبر)ص( تبسم 
کرد و فرمود: به او بگویید که اول زنان پیر، جوان می شوند بعد 

به بهشت می روند و این آیه را خواند:
به درستی که بیافریدیم زنان را در دنیا آفریدنی پس ایشان را 

دختران بکر در آخرت خواهیم گردانید.

یك سوم اهل بهشت 
در یکی از ش��ب ها که مردم در حال حرکت به س��وی میدان 
جنگ بنی مطلق بودن��د پیامبر)ص( مردم را ص��دا زد و آنها 
را متوقف نمود.مس��لمین گرداگرد پیامب��ر)ص( حلقه زدند.

حضرت آیات اول و دوم سوره حج را که همان لحظه نازل شده 
بود برای آنها قرائت نمود:ای مردم از پروردگارتان بترسید که 
زلزله رستاخیز امر عظیمی است. روزی که آن را می بینید هر 
مادر شیردهی کودک شیرخوارش را فراموش می کند و با هر 
بارداری جنین خ��ود را بر زمین می نهد. مردم را مس��ت می 
بینی در حالی که مست نیستند؛ ولی عذاب خدا شدید است.

صدای گریه از مردم بلند ش��د و در آن شب مسلمان ها بسیار 
گریستند. هنگام صبح به قدری نسبت به دنیا و زندگی دنیایی 
 بی اعتنا شده بودند که حتی زین به روی مرکب ها ننهادند و 
خیمه ای برپا نس��اختند. گروهی گریه م��ی کردند، گروهی 
 نشس��ته و در فکر فرو رفته بودن��د. پیامب��ر)ص( فرمود: آیا

 می دانید روز قیامت چه روزی اس��ت؟ ع��رض کردند: خدا و 
پیامبرش آگاه تر است. فرمود: روزی است که از هر هزار نفر، 
999 نفر به سوی دوزخ روان می شوند و تنها یک نفر به سوی 
بهشت می رود! این امر بر مس��لمان ها سخت آمد و به شدت 
گریستند و عرض کردند پس چه کس��ی نجات خواهد یافت: 
پیامبر)ص( فرمود: گنهکارانی غیر از شما هستند که اکثریت 
را تشکیل می دهند من امیدوارم شما حداقل یک چهارم اهل 
بهشت باشید و مس��لمانان تکبیر گفتند.بعد فرمود: امیدوارم 
یک سوم اهل بهشت از شما باش��د چرا که اهل بهشت صد و 
بیست صنف هستند که هشتاد صنف آنها از امت من هستند.

لباس از مال شخصی 
هارون بن عنتره گفت: پ��درم برایم گفته که م��ن در یکی از 
روس��تاهای نزدیک نجف یا کوفه خدم��ت امیرالمؤمنین)ع( 
 رس��یدم و دیدم که لب��اس کهنه ای ب��ر تن کرده و از س��رما

 می لرزد. عرض ک��ردم: ای امیرمؤمن��ان! خداوند بیت المال 
 را در اختیار تو قرار داده و اجازه اس��تفاده از آن را برای خود و 
 خان��واده ات داده اس��ت اما تو با خ��ودت چنی��ن معامله ای 
می کنی؟!ام��ام فرمود: به خدا قس��م من از اموال ش��ما هیچ 
استفاده شخصی نکرده ام و این لباس را که بر تنم می بینی با 

خودم از مدینه آورده ام و غیر از این هم چیزی ندارم.
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 رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله :
براى یتیم چون پدر مهربان باش، و بدان که هر 

چه ِکشت کنی همان می دروى.

تاثیر قصه گویی بر رشد زبانی کودک زیر دو سال 

سنیم
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