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با وجود اینکه باشگاه سپاهان تمایلی به اظهار نظر صریح در مورد وضعیت 
محرم نویدکیا ندارد اما به نظر می رسد در لیگ چهاردهم این بازیکن به 
میدان نخواهد رفت و باید منتظر خداحافظی وی از مستطیل سبز باشیم. 

پیش از آغاز لیگ چهاردهم ابهامات زیادی در مورد محرم ...

نویدکیاکفششرا
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احتمالدرگیری»شاه«و»خلیفه«
برسرآیندهعربستانسعودی

فرمولهای
سادهبرای
چکاپشخصی

استقبال خوب اصفهانی ها 
ازهنر و تجربه

هزینه زندگی 3/6 میلیون 
تومان شد

نهمین آیین بزرگداشت شهدای 
عرفه برگزار می شود

 حقوق معلمان ابتدایی 
۲۰ درصد افزایش یافت

ایران رسما یک کشور
 میانسال است 
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سال94تمامعناوینکشوری
ازآناصفهانیهامیشود

دبیر هیات شنا، شیرجه و واترپلوی استان اصفهان 
گفت: به نظر من در سال 94 اکثر عناوین کشوری 
از آن ورزش��کاران اصفهانی در رش��ته های شنا، 
شیرجه و واترپلو است.مسعود جابرزاده اظهار کرد: 
هیات شنای اس��تان در 6 ماهه اخیر فعالیت های 
زیادی در سه رش��ته هم در بخش آقایان و هم در 

بخش بانوان انجام...
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نگاه پروژه های  استان  
به همت بلند مسووالن

وعدهراهاندازیخطیکمترواصفهانپایانسال95
درس�ال89براس�اسمصوبهدولت،س�اختس�الناجالستوس�طاصفهانتثبیتودولتتعهدکرد100میلیاردتومانبابت

ساختاینمجموعهکمککند

س:ایمنا[
]عک

  ش��هردار اصفهان با بی��ان اینکه برای س��اخت
 اجالس س��ران در اصفهان ه��زار میلیارد تومان 
اعتبار الزم است، گفت: دولت تعهد 100 میلیارد 
تومان ساخت این مجموعه را قبول کرده است که 
تنها 20 میلیارد تومان برای ساخت این مجموعه 
هزینه کرده است. سیدمرتضی سقائیان نژاد  دیروز 
در بازدید اعض��ای کمیس��یون عمرانی مجلس 
ش��ورای اس��المی در خصوص آخرین وضعیت 
ساخت س��الن اجالس س��ران در اصفهان اظهار 
کرد: در سال 89 براساس مصوبه دولت، ساخت 
سالن اجالس توسط اصفهان تثبیت و دولت تعهد 
کرد 100 میلیارد تومان بابت ساخت این مجموعه 
کمک کند.وی افزود:  این در حالی است که دولت 
از میزان تعهد خود برای ساخت فقط 20 میلیارد 
تومان را پرداخت کرده است.شهرداری اصفهان 

تصریح کرد: با توجه به اینکه ساخت سالن اجالس 
اصفهان یک پروژه ملی اس��ت و در س��اخت آن 
هیچ تعصب ناسیونالیستی وجود ندارد، شهردار 
اصفهان ادامه ساخت آن را برعهده گرفت تا پروژه 

متوقف نشود.
وی ادامه داد: پیش بینی بودجه ساالنه برای این 
پروژه 250 میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود 
که اکنون ب��رآورد کنونی 460 میلی��ارد تومان 
برای ساخت سالن اطراف اجالس در نظر گرفته 

شده است.
س��قائیان نژاد گفت: تاکنون 160 میلیارد تومان 
برای ساخت سالن اجالس شهرداری هزینه کرده 
است، در حالی که تعهد شهرداری 204 میلیارد 
تومان از کل پ��روژه بوده اس��ت.وی تأکید کرد: 
اصفهان شهری با هویت ایران  زمین است و نباید...
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برگزاری کرسی های آزادانديشی
در حوزه های علمیه اصفهان

مسوول دبیرخانه کرس��ی های نظریه پردازی و آزاداندیشی 
حوزه  علمی��ه اصفهان گف��ت: دبیرخانه کرس��ی های نظریه 
پردازی و آزاد اندیشی حوزه علمیه اصفهان تا کنون ۲۲ کرسی 
آزاد اندیشی در س��طح مدارس علمیه مختلف شهر اصفهان 

برگزار کرده است.
 حجت االسالم و المسلمین علیرضا ناجی، با بیان این که این 
دبیرخانه تحت توجه آیت اهلل طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه اصفهان از سال 1390 فعالیت خود را 
آغاز کرده، اظهار داشت: با تشکیل یک شورای مرکزی 9 نفره 
از نخبگان حوزه  علمیه و عنایت دفتر تبلیغات اسالمی حوزه 
علمیه قم شعبه اصفهان و مرکز مدیریت حوزه علمیه استان 

اصفهان، کار خود را آغاز کرد.
مسوول دبیرخانه کرس��ی های نظریه پردازی و  آزاداندیشی 
حوزه  علمیه اصفهان تصریح کرد: با توجه به فرمایشات رهبر 
معظم انقالب و هم چنی��ن محیط نقادی ک��ه در حوزه های 
علمیه وجود دارد و همچنین ظرفیت باالی حوزه های علمیه 
استان اصفهان نسبت به دیگر استان ها، باید در برگزاری این 

گونه کرسی ها اهتمام و کوشش بیشتری صورت گیرد.
دبی��ر کرس��ی های نظری��ه پ��ردازی و آزاد اندیش��ی حوزه 
علمی��ه اصفه��ان گف��ت: عالقه من��دان می توانن��د ب��رای 
 اطالعات بیش��تر و تباید نظر به س��ایت دبیرخانه به نش��انی

www.morsalat.ir/korsiمراجعه کنند.

تشکیل کارگروه هايی برای توسعه 
فرهنگ حجاب در نطنز

امام جمعه نطنز گفت: با توج��ه به اینکه حجاب و عفاف یکی 
از مهم ترین مسایل کشور به شمار می رود، کارگروه های ویژه 

برای توسعه فرهنگ حجاب در نطنز باید تشکیل شود.
 حجت االس��الم و المس��لمین روح اهلل امین��ی در نشس��ت 
برنامه ریزی گرامی داش��ت دهه فجر در نطنز اظهار داش��ت: 
حجاب و عفاف بانوان ایرانی، مانند سیلی و تو دهنی محکمی 

است که به آمریکا و متحدان غربی اش زده می شود.
وی افزود: دشمن امروزه به خوبی می داند که با حذف حجاب 
از بانوی ایران��ی، می تواند حرکت موفقیت ایران اس��المی را 
کند نماید و به همین خاطر با برنامه ریزی های دقیق و صرف 
هزینه های گزاف، در صدد است تا حجاب بانوان ایرانی را کم 

رنگ کند.
امام جمعه نطنز گفت: امروز حجاب و عفاف یک مس��ئله صد 
در صد اجتماعی و فرا جنسیتی و فراتر از یک رفتار دینی است 
که نیاز به عزم ۲ طرفه از سوی مسووالن و از سوی مردم دارد.

امینی همچنی��ن پیرامون ضرورت برگزاری و گرامی داش��ت 
مراسم های دهه فجر خاطر نشان کرد: فراهم کردن زمینه الزم 
برای آشنا شدن مردم به ویژه جوانان با ارزش ها و دستاوردهای 
انقالب اسالمی، پاس��خگویی به سواالت و ش��بهات جوانان 
همچنین آش��نا کردن آن ها با مواضع اصول��ی و آرمان های 
انقالب از دیگر اهداف تش��کیل کمیته مساجد در ستاد دهه 

فجر به شمار می روند.

گرامیداشت فرمانده شهید ارتش 
سرهنگ هدایت دشت پا، فرمانده گروه 55 توپخانه اصفهان 
در سن 47 سالگی، به علت ایس��ت قلبی ناشی از فشار کاری 
در رزمایش محمد رسول اهلل به درجه رفیع شهادت نائل شد.

روز )سه شنبه( بزرگداشت یاد و خاطره این فرمانده شهید در 
اصفهان برگزار شد.

در حاشیه این بزرگداشت، جانشین فرمانده گروه 55 توپخانه 
اصفهان گفت: ش��هید دش��ت پا یکی از فرمانده��ان دالور و 
جهادی ارتش بودکه در رزمایش بزرگ محمد رسول اهلل که 
در جنوب برگزار شد، به عنوان هماهنگ کننده آتش توپخانه 
حضور داشت. من در کنار وی بودم و می دیدم که در همایش، 
والیتمداری را سرلوحه کار خود قرار داده بود و در روز رزمایش 
نیز نماز جماعت را برگزار کرد و همیشه لبخندهای شیرینی 

بر لب داشت.
حبیب اهلل کریم زاده افزود: وی در رزمایش هماهنگ کننده بود 
و باید برنامه ریزی را در دستور کار قرار می داد که گلوله های 
جنگی جلوی پیاده نظام برخورد کند و صدمه ای به پیاده نظام 
وارد نکند که این کار بسیار سخت است و استرس فراوانی را 

به فرد وارد می کند.
جانش��ین فرمانده گروه 55 توپخانه اصفه��ان از چگونگی به 
شهادت رسیدن دشت پا، گفت: این شهید همیشه به درد و دل 
سربازانش گوش می کرد و به فکر زیر دستانش بود و دستورات 
ناعادالنه ای صادر نمی کرد. هر کس پیش وی می رفت، دست 

پر باز می گشت و مشکلش رفع می شد.

کشف جسد جالد داعش با سر بريده
خبرگ��زاری رویترز ب��ه نقل از دید بان حقوق بش��ر س��وریه 
نوشت که تنه شکنجه شده یکی از جالد های داعش در شهر 
الماجدین در استان دیرالزور پیدا ش��ده است. روشن نیست 
اعدام این فرد به دس��ت که صورت گرفته اس��ت.  به گزارش 
دویچه وله، دید بان حقوق بشر سوریه )مس��تقر در لندن( از 
کشف جس��د بدون س��ر یکی از جالدان »داعش« خبر داده 
است. این سازمان به نقل از شبکه های ارتباطی خود در داخل 
س��وریه اعالم کرده که این فرد، یک مصری و جزو نیروهای 
پلیس��ی و امنیتی داعش بود.  روشن نیست این فرد به دست 
نیروهای خودی کشته شده یا ش��به نظامیان گروه های دیگر 

یا سکنه محلی. 
سر بریده او در حالی  پیدا ش��ده که سیگاری در دهانش بوده 
است. ساکنان محلی می گویند که »داعش« کشیدن سیگار 
در مناطق تحت کنترل خود را ممنوع کرده است. شبه نظامیان 
داعش بخش های بزرگی از عراق و س��وریه را در کنترل خود 
دارند. آن ها کسانی را که »کافر« یا »مرتد« می پندارند، اعدام 
می کنند یا به بردگی می گیرند. از نظر داعش، مس��یحیان و 
مسلمانان شیعه و یا ایزدی ها نیز جزء کفار به شمار می روند. 

س��ازمان ملل در نخس��تین گزارش رس��می خود پیرامون 
اقدام��ات تروریس��تی داع��ش در م��اه نوامب��ر، »داع��ش« 
 را ب��ه جنای��ت علی��ه بش��ریت و جنای��ات جنگ��ی مته��م 

کرده است.

روزنامه لبنانی العهد در تحلیلی پیرامون تغییر نگاه اخیر 
اوباما نسبت به تهران نوش��ت که آمریکا تالش می کند 
بین تحقق منافع ایران در منطقه و جلوگیری از تحقق 

آرزوهای منطقه ای او تعادلی برقرار کند.
 حسام مطر در تحلیلی در روزنامه لبنانی العهد ، پیرامون 
اظهارات اخیر اوبام��ا مبنی براینکه ای��ران می تواند به 
قدرت منطقه تبدیل ش��د مطلبی نوش��ت و تالش کرد 
که دالیل و عوامل این رویکرد جدید آمریکا نس��بت به 

تهران را تبیین کند.
متن این تحلیل به شرح زیر است:

ب��اراک اوبام��ا ریی��س جمه��وری آمری��کا اخی��را در 
گفت وگویی ب��ا رادیو ملی این کش��ور پیش بینی کرده 
بود ک��ه ایران م��ی تواند به ی��ک » ق��درت منطقه ای 
خیلی موفق« تبدیل ش��ود اگر به ی��ک توافق در مورد 
برنامه هس��ته ای اش نایل آید. اینجا س��والی پیرامون 
 حقیقت دیدگاه آمریکا وجود دارد نسبت به نقش آینده 
منطقه ای ایران؟  و همچنین حدود و ثغور نقش پذیرفته 
شده ایران؟ و اینکه چه تضمین هایی وجود دارد مبنی بر 
اینکه تهران خود را با خطوط قرمز آمریکا مطابقت دهد؟

رابرت هانتردر سال ۲010 پژوهش��ی را برای موسسه 
مطالعاتی رند آمریکا تحت عنوان » بازس��ازی ساختار 
 امنیت��ی خلیج}ف��ارس{« نوش��ت که در خ��الل آن 
مجموعه ای از مشکالت پیرامون ایران را یاد آور شد. از 
جمله اینکه این س��اختار امنیتی آیا بر ضد ایران مجهز 
می شود یا برای مشارکت آن؟ اینکه حدود و ثغور نقش 
آمریکا و غرب در این ساختار چیست؟ و آیا ایران به این 

طرح با نگاه همکاری نسبی پاس��خ می دهد  یا آن را رد 
خواهد کرد؟

رویکرد کنونی اوبام��ا رویکردی ضروری اس��ت به این 
معنی که آنچ��ه اوباما انجام می دهد به بیانی س��اده تر 
اعتراف به توازن منطقه ای موجود اس��ت. اما از دیدگاه 
تهران این اعتراف آمریکا در شرایط کنونی و پس از 30 

سال کاشت بذر دارای دستاوردهایی بزرگی است.
دو قدرت آمریکا و ایران برای عادی کردن روابط سال ها 
زمان نیاز دارند . در خاورمیانه  رویکرد اوباما اما »خنک 
کردن« کل منطقه و کاهش درگیری ها به پایین ترین 
حد خود اس��ت به این دلیل که آمریکایی ها مش��غول 
س��امان دادن به اوضاع داخلی هس��تند. انفجار هرج و 
مرج در خاورمیانه  بی ش��ک فرصت به دشمنان آمریکا 
خواهد داد و منافع حیاتی این کشور و هم پیمانانش از 
جمله سعودی  را که این روزها طی بازی با قیمت نفت به 

آمریکا یاری می رساند، هدف می گیرد.
نیاز آمریکا به آرام کردن منطقه  همراه با ضرورت اعتراف 
این کشور به نفوذ ایران، آمریکا را به سمت رویکردی با 
هدف ادغام ایران در نظ��ام منطقه ای که خود تهیه اش 
کرده، هدایت م��ی کند. تا به این ترتی��ب مانع از تالش 
ایران برای نفوذ بیش��تر منطقه ای در سال های آینده 
شود و چه بسا بتواند ازاین طریق در آینده دور دشمنی 
ایران علیه واش��نگتن را مرتفع کند و چه بسا با گشوده 
ش��دن ارتباطات بیش��تر میان طرفی��ن بتواند خطاب 
ایدئولوژیک ای��ران را به نفع رویک��رد پراگماتیکی این 
کشور تلطیف نماید و چه بس��ا تالش کند امور داخلی 

ایران را ب��رای تاثیرگذاری نرم آمریکا ب��از نماید. به این 
 معنی ک��ه  آمریکا تالش م��ی کند بین تحق��ق منافع 
 منطق��ه ای  ای��ران و جلوگی��ری از تحق��ق آرزوهای

 منطق��ه ای او تعادلی برق��رار کند.در مقاب��ل ایرانی ها 
 معتقدن��د خل��ق چنین نظ��ام منطق��ه ای در س��ایه

 توانمندی های قدرت شان برای آنها فرصتی وسیع برای 
تقویت روابط منطقه ای و کاهش تکیه دولت های منطقه 

به آمریکا ایجاد خواهد کرد.
 به این معنی که رقابت 
میان ای��ران و آمریکا نه 
تنها به پایان نرسیده که 
به مرحله عدم خشونت 
و نزاع انتقال یافته است.

با این وج��ود این تالش 
آمریکا نیر بدون برنامه 
نبوده بلکه در چارجوب 
سیاس��ت مبتن��ی ب��ر 
تجربه آمریکا در ش��رق 
اس��یا ب��رای ممانعت از 
افزای��ش ق��درت چین 
است. در س��ایه فقدان 
هرگونه ام��کان نظامی 
ب��رای درم��ان پدی��ده 
افزایش ق��درت چین، 

آمریکای��ی ها با حمایت از س��اخت نظ��ام منطقه ای و 
نهادهای منطقه ای به همکاری مشترک با چین تشویق 
می کند تا به این ترتیب در بلند مدت دس��تاورهایی را 
حاصل نماید و به این وسیله مانع از توسعه قدرت نظامی 
چین گردد. یعنی واش��نگتن برای هم پیمانانش نوعی 
پوش��ش و توازن نظامی از طریق حضور مستقیمش را 
تامین می کند و از این طریق آنان را تشویق به ممانعت 
از قدرت یابی چین می نماید و آرزوهای خود را از طریق 
 نهاده��ای منطق��ه ای و یکپارچگی اقتص��ادی هدایت

 می کند. خیلی ها این سیاست را موفق می دانند.
اما این نس��خه برداری واش��نگتن ب��رای خاورمیانه با 
مجموعه ای از موانع که مهمترین آن فقدان ساختار زیر 
بنایی )مادی و فرهنگی( امنیتی و اقتصادی روبرو است. 
لذا به نظر می رسد جایگزین مرحله ای آمریکا تفاهمات 
منطقه ای با ایران و هم پیمانان واشنگتن خاصه سعودی 
پیرام��ون مجموعه ای از پرونده های حس��اس باش��د. 
مادامی که ایرانی ه��ا ایده برپای��ی چارچوب همکاری 
مشترک منطقه ای خارج از نفوذ آمریکا را طرح کردند 
پیشنهادشان هیچ جوابی از سوی هم پیمانان واشنگتن 

در خلیج فارس دریافت نکرد.
تفاهمات موضعی آینده احتماال فضای جدی به س��وی 
آغاز توافقات بر س��ر معیارهای نظ��ام منطقه ای جدید 
خواهد گش��ود البته پس از آنکه پاس��خ روشنی به این 
دو سوال داشته باش��یم که باالخره ایران چه نقشی در 
این نظام جدید دارد و اینکه نقش مشارکت کامل ایران 

چیست؟

تحلیل»العهد« درباره تغییر نگاه اوباما  درباره  ايران

پايگاه تحلیلی آمريکايی »جینز«:ایران و آمریکا ؛ دشمنی پنهان

 پرزيدنت روحانی می خواهد
 بر سر غنی سازی سازش کند

پایگاه تحلیلی خبری »جینز« در مقاله ای به بررس��ی سخنان 
اخیر رییس جمهور کش��ورمان در خصوص پرونده هسته ای و 
رفراندوم در این خصوص پرداخته و نتیجه گیری کرده حس��ن 

روحانی در پی مصالحه بر سر غنی سازی است.
 پای��گاه تحلیلی خب��ری »جین��ز« در مقاله ای س��خنان اخیر 
دکتر حس��ن روحانی در خصوص پرونده هس��ته ای پرداخته 
و بر اس��اس اس��تنباط خ��ود و بر خ��الف متن س��خنان آقای 
روحانی، این سخنرانی را نش��ان دهنده تمایل وی برای سازش 
بر س��ر غنی س��ازی ارزیابی کرده اس��ت.در ابت��داء، »جینز« 
سابقه ای مختصر از س��خنان اخیر دکتر روحانی ارایه می دهد 
و می گوید »در روز چهار ژانویه )یکش��نبه 14 دی(، پرزیدنت 
حس��ن روحانی، در یک کنفران��س اقتصادی س��خن گفت و 
س��خنانش داللت بر این امر می ک��رد که »توق��ف برخی انواع 
غنی س��ازی که فعاًل نیازی به آنها نداریم« به معنای س��ازش 
بر س��ر »اص��ول و اهدافم��ان« نیس��ت.«»جینز« ب��ه زوایای 
بیش��تری از س��خنان دکتر روحانی می پردازد و می گوید که 
 حس��ن روحانی گفت��ه »آرمان های م��ا به س��انتریفیوژ وصل 

نیست.«
 این پایگاه خبری اما سخنان رییس جمهوری را اینگونه ارزیابی 
می کند که »روحانی به سازش بر سر توانایی غنی سازی ایران 
تمایل دارد؛ غنی سازی یک مس��ئله کلیدی در مذاکرات ایران 

و 1+5 است.«

 سید عباس عراقچی:

دور بعدی مذاکرات ۲۸ دی ماه در ژنو
هیات های مذاکره کننده ایران و آمریکا دیدار دو جانبه خواهند 

داشت.
 عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران گفت: دور بعدی 
مذاکرات ایران و گروه 1+5 روز 1۸ ژانویه )۲۸ دی ماه( در شهر 

ژنو سوئیس در سطح معاونان وزرای خارجه برگزار می شود.
معاون حقوق��ی و بین الملل وزیر امور خارج��ه ایران همچنین 
 اف��زود: قب��ل از آن هی��ات مذاکره کننده هس��ته ای ای��ران با

 هی��ات ه��ای آمری��کا و روس��یه دیداره��ای دو جانب��ه ای 
 خواه��د داش��ت ک��ه تاریخ ه��ای آن در ح��ال تنظی��م

 است.
تاکنون 11 دور از مذاکرات جامع هس��ته ای بین ایران و گروه 
1+5 متشکل از کشورهای آمریکا، فرانس��ه، انگلیس، روسیه، 
چین و آلمان در ش��هرهای ژنو، وین، مسقط و نیویورک برگزار 
ش��ده اس��ت.طرف های مذاکره اگر چه تاکنون نتوانس��ته اند 
به تواف��ق نهایی دس��ت یابند، اما برای دس��تیابی ب��ه راه حل 
 دایم��ی، ای��ن مذاک��رات را تا ژویی��ه - تی��ر- آین��ده تمدید 

کرده اند.

اخبار کوتاه

بین الملل

۲
سفر اردغان به ایران

روزنامه زمان چاپ ترکیه از سفر قریب الوقوع رییس جمهوري این کشور به ایران خبر 
داد.به نقل از روزنامه زمان چاپ ترکیه، رجب طیب اردوغان، در رأس هیأتی بلند پایه 
در ماه ژانویه به ایران سفر می کند. در همین راستا ابتدا به سه کشور آفریقایی اتیوپی، 

تانزانیا و سومالی سفر کرده و سپس به ایران می آید.
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زلزله بزرگ در عربستان 

احتمال درگیری »شاه« و »خلیفه«  بر سر آينده عربستان سعودی
حمله چند روز پیش تروریس��ت های داعش به یک ایستگاه مرزبانی در مرز 
عراق و عربس��تان، بار دیگر بحث هایی را درباره نس��بت این گروه با دولت 
سعودی برانگیخته اس��ت. در این میان، برخی گمانه زنی ها به خارج شدن 
داعش از کنترل آل سعود و تهدیدی اشاره می کنند که ممکن است در آینده 

از ناحیه دست پرورده خود این رژیم متوجه عربستان شود.
به بیان واضح تر، برخ��ی از جنبه های ایدئولوژی داع��ش، از جمله نفرت از 
شیعیان و اعمال مجازات های بسیار ش��دید، در تفکر سلفی ریشه دارد که 
مبنای وهابیت عربستان نیز هست. داعش در توجیه اقدامات خود در زمینه 
تخریب اماکن مقدس شیعیان،  مس��تقیم به دیدگاه های سران وهابیت، از 
جمله محمد بن عبدالوهاب اشاره می کند. افزون بر این، صد ها  تبعه سعودی 
نیز در میان اعضای داعش حضور دارند. در نتیجه  مسأله محوری، ادعاهای 
پادش��اه و خلیفه )خلیفه خودخوانده داعش( بر سر مس��ایل ایدئولوژیک و 
سیاسی است. برخی نزدیکان به آل سعود بر این باورند که داعش برای تحقق 

ایده خود مبنی بر احیای خالفت، در   نهایت نیاز خواهد داشت، خود را  مرجع 
حیات اس��المی و حاکم مکه و مدینه معرفی کند. در نتیجه  راه داعش برای 

رسیدن به خالفت، از عربستان سعودی می گذرد. 
اما چالش غیرمنتظره برای خاندان آل س��عود این اس��ت که این منازعه بر 
س��ر خالفت، در زمانی اتفاق می افتد که عربس��تان دچار مسایل مربوط به 
جانشینی است. ملک عبداهلل اکنون در بیمارستان بستری است و شاهزاده 

سلمان، ولیعهد وی نیز از نظر جسمانی وضعیت چندان مناسبی ندارد. 
تاکنون تالش های سعودی ها برای مقابله با داعش از جنبه ایدئولوژیک، به 
شکل محکوم کردن این گروه از س��وی مفتی های وابسته به حکومت انجام 
گرفته است. افرادی که توانی برای تأثیرگذاری بر طرفداران و حامیان داعش 
ندارند؛ اما مشخص نیست که آل سعود چه کار دیگری می تواند علیه داعش 

انجام دهد که سبب زیر سؤال رفتن سیستم حکومتی خودش نشود. 
به این ترتیب، می توان گفت پادش��اه و ش��اهزادگان س��عودی، با مبنا قرار 

 دادن وهابیت ب��رای تحکیم ق��درت، با دس��ت خود چاهی ب��رای خویش
 کنده ان��د. ادعاهای ایدئولوژی��ک تاکنون س��بب توجیه یافت��ن ادعاهای 

مشروعیت آن ها شده و به تثبیت اقتدارشان کمک کرده است. 
اما هرچند ای��ن ادعا ها برای مدت زم��ان زیادی به نفع آن ه��ا عمل کرده، 
 اکن��ون به چالش��ی برایش��ان تبدی��ل ش��ده و دیگر ب��رای رهای��ی از آن

 دیر است.

بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی با 
حضور حجت االسالم و المسلمین حس��ن روحانی رییس 
جمهوری آغاز به کار کرد.رییس جمهور کش��ورمان گفت: 
اگر کسی به دنبال از بین بردن مقدسات باشد با صدای واحد 

او را محکوم می کنیم.
وی افزود: اگر ما دنبال وحدت هس��تیم باید جهان اس��الم 
همکاری عملی را آغاز کند، در یک جامعه اسالمی و کشور 
اس��المی که همگی دنبال وحدت هس��تند آیا امکان دارد 
گروهی ایثار کند و گروهی دیگ��ر همواره مطالبه کند؟! هر 

دو باید ایثار و فداکاری کنند.
روحانی ادامه داد: همه مس��لمان ها و همه مذاهب سهیم و 
شریک در حکومت باش��ند نمی توان با گفتن و شعار دادن 
و تکرار جمع ها و کنفرانس ها به وح��دت و اتحاد و یگانگی 
دست یافت، ما باید همکاری های اسالمی را آغاز کنیم، اگر 
مذاهب مختلف همکاری را ش��روع کردند حتی در نوشتن 
یک تفسیر مش��ترک حتی در نوش��تن یک تاریخ مشترک 
حتی در نوش��تن فقه مش��ترک اگر همکاری ه��ا در زمینه 
مسایل اجتماعی مس��ایل فرهنگی آغاز شد ما می توانیم به 
سمت وحدت حرکت کنیم.رییس جمهور گفت: اگر بناست 
همه ما متحد باشیم از دوران دبستان در کتاب های دبستانی 
همدیگر را به رسمیت بشناسیم، مذاهب اسالمی را به عنوان 
شعبه ها و ش��اخه های یک دین به رس��میت بشناسیم، اگر 

بناست ما به وحدت و اتحاد برسیم در دانشگاه ها و حوزه های 
علمیه و مدارس دینی همدیگر را به رسمیت بشناسیم.

وی افزود: معنای وحدت و اتحاد این نیس��ت که کس��ی از 
مسیر خود دست بردارد معنایش سعه صدر است معنایش 
مداراست معنایش جوانمردی است همه همدیگر را به عنوان 
مسلمان بشناس��یم و قبول کنیم که ال اله اال اهلل ادامه اش 
فالح است ضاللت نیست اگر گفتار پیامبر ما این گونه است 
که قولو ال اله اال اهلل تفلحوا امروز هم بدانیم گویندگان ال اله 
اال اهلل و آن ها که جز اهلل را معبودی نمی دانند و نمی پذیرند و 
فرمان هیچ کس جز خدا را اطاعت نمی کنند در مسیر فالح و 
رستگاری هستند.روحانی تصریح کرد: مگر امکان پذیر است 
که جهان اسالم به سمت وحدت حرکت کند اما سیاسیون 
و سران کشورهای اس��المی این واقعیت را در زبان و عمل 
نپذیرند و مگر ممکن است دو جمع مسلمانان با هم متحد 

شوند در حالی که در منافع ملی رودروی یکدیگر بایستند.
وی افزود: اگر ما وحدت دنیای اسالم را می خواهیم باید تضاد 
منافع را از بین ببریم اگر وحدت دنیای اسالم را می خواهیم 
باید تهدیدات مشترک جهان اسالم را برای همدیگر تبیین 
کنیم و آن تهدیدات را تهدی��دات همه بدانیم.روحانی بیان 
کرد: اگر بناست ما به وحدت دنیای اسالم برسیم باید منافع 
مش��ترک دنیای اس��الم را تبیین کنیم و قب��ول کنیم که 
وحدت و اتحاد به نفعمان فرزندانمان کش��ورمان و امتمان 

خواهد بود.
رییس جمهوری اظهار داش��ت: همه ما مسوولیم، به تعبیر 
امیرالمومنین علی )ع( ما تنها در برابر یکدیگر مس��وولیم، 
در برابر سرزمین و آب خاکمان و ساختمان هایمان و حتی 
حیواناتی که در کش��ورهای اس��المی زندگی می کنند ما 
مسوولیم، اگر احساس مسوولیت عمومی کردیم اگر ویرانی 
حلب را ویرانی ریاض دانستیم اگر ویرانی موصل را ویرانی 
اردن دانستیم اگر ویرانی شهرهای لبنان را ویرانی شهرهای 
پاکستان دانس��تیم حتی ما در برابر تک تک ساختمان ها و 

آثار تمدنی دنیای اسالم مسئولیم.
وی افزود: خانه ها و ش��هرها و اماکن به ن��ام دین و جهاد و 
خالفت و امارت، ویران می شود و برخی در برابر آن سکوت 
می کنند بگذریم از آن که برخی از کشور ها به نحوی به این 
قاتالن پست تر از بهائم کمک می کنند و یاری می رسانند و 
پول و اس��لحه به آن ها می دهند.رییس جمهوری گفت: آیا 
برای ما قابل قبول اس��ت که سال ها و سال هاست فلسطین 
زیر بمباران وحشیان صهیونیس��ت ها قرار داشته باشد؟ آیا 
برای دنیای اس��الم قابل قبول اس��ت که ملتی ۶۶ سال از 
س��رزمین و دیار و وطن خود آواره باش��د؟ آیا برای ما قابل 
قبول است که سال ها لبنان و س��وریه در جنگ و کشتار و 
ویرانی باشد؟.وی تصریح کرد: آیا برای ما قابل قبول است که 
صالح الدین و نینوا و موصل و شمال و قلب عراق در هجوم 
وحشیان باشد؟ آیا برای دنیای اس��الم قابل قبول است که 
پاکستان و افغانستان و یمن در مسیر تنازع و کشتار توسط 
گروه هایی به نام های مختلف باشند؟ اگر ما دنبال وحدت در 
دنیای اسالمیم باید برای ما سنی در غزه، علوی در دمشق، 
زیدی در یمن، کرد در شمال عراق، سنی در عراق، شیعه در 
عراق، شیعه و سنی در افغانستان و پاکستان و سراسر دنیای 
اس��الم همه و همه را واحد و امت واح��ده بدانیم. اگر ما غم 
همه مسلمان ها را غم خود دانستیم آن گاه وحدت در دنیای 
اسالم امکان پذیر است.وی تاکید کرد: امروز همه باید دست 

نیاز آمريکا به آرام 
کردن منطقه  همراه 

با ضرورت اعتراف 
اين کشور به نفوذ 

ايران، آمريکا را به 
سمت رويکردی با 

هدف ادغام ايران در 
نظام منطقه ای که 

خود تهیه اش کرده، 
هدايت می کند

در بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی:

روحانی: به دنیا بگويیم اسالم دين افراط نیست
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 معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: واحد نظارت بر امور 
بیمارستان های معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اقدام به تدوین 

)فارماکوپه (دارویی بیمارستان کرده است.
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برگزاری »جشنواره خلق اثر هنری با 
سنگ ريزه و میوه درختان کاج« 

رییس مجموعه فرهنگی، تفریحی پارک کوهستانی صفه گفت: 
جشنواره خلق اثر هنری با س��نگ ریزه و میوه درختان کاج  فردا 
) جمع��ه 19 دی م��اه( در مجموع��ه فرهنگ��ی، تفریحی پارک 

کوهستانی صفه برگزار می شود.
 محمد نصری افزود: ارتقای سالمتی، استحکام روابط خانوادگی، 
تفریح و تفرج خانوادگی و ایجاد نش��اط و شادی آفرینی در میان 
خانواده ها از مهم ترین اهداف برگزاری جشنواره خلق اثر هنری با 

سنگریزه و میوه درختان کاج است.
وی با تاکید بر اینکه این جش��نواره برای نخس��تین ب��ار برگزار 
می شود، تصریح کرد: پیش بینی می کنیم که حدود 3 هزار نفر از 

این جشنواره مهم فرهنگی بازدید کنند.
وی با بی��ان اینکه البته ما برای ش��رکت ح��دود 200 خانوار در 
این جش��نواره برنامه ریزی کرده ایم، اضافه ک��رد: افراد متقاضی 
شرکت کننده در این جشنواره در ابتدا برای حضور در این مسابقه 
ثبت نام می کنند و س��پس وس��ایل مورد نیاز در اختیار آنها قرار 

داده می شود.

 اتاق فکر مبارزه با اعتیاد 
در استانداری تشکیل شد

مدیرکل دفتر خانواده و امور بانوان اس��تانداری اصفهان گفت: 
تش��کیل اتاق فکر مبارزه با اعتی��اد در اس��تانداری اصفهان از 
برنامه های مبارزه با مواد مخدر در اس��تان بوده اما پیش��گیری 
 بای��د اجتم��اع مح��ور باش��د و هم��ه در ای��ن زمین��ه تالش

 کنند.
 س��هیال اثنی عش��ران در کارگاه آموزش��ی مراقب��ت در برابر 
آس��یب های اجتماعی در س��الن ش��ریعتی زواره با بیان اینکه 
شکل گیری شخصیت انسان ها بر اس��اس عوامل محیطی بوده، 
 اظهار داش��ت: خانواده، دوس��تان، مدرس��ه، آب و ه��وا و حتی
  رس��انه ه��ای جمعی در ش��کل گیری ش��خصیت اف��راد موثر

 هستند.
وی با اش��اره به کاهش س��ن اعتیاد و افزایش تنوع آسیب های 
اجتماعی در مدارس تصریح کرد: در شرایط کنونی آسیب های 
نوپدیدی در مدارس مشاهده می شود و مطالبات دانش آموزان 
متفاوت شده اس��ت.وی خواس��تار فراهم کردن زمینه آموزش 
خانواده ها در اس��تان ش��د و افزود: تمام آس��یب های اجتماعی 
به هم مرتبط هس��تند و در حال حاضر بیش��تر سیاس��ت های 
کالن جهان��ی در بح��ث پیش��گیری برنامه ری��زی می ش��ود و 
 پیش��گیری باید در بدن��ه اجتماع وارد ش��ده و اجتم��اع محور

 باشد.

حقوق معلمان ابتدايی ۲۰ درصد 
افزايش يافت

مدیرکل دفتر وزارتی آم��وزش و پرورش از تحق��ق افزایش 20 
درصدی حقوق معلمان ابتدایی از پایان ماه جاری خبر داد.

محمد فاضل، مدیر کل دفتر وزارتی آموزش و پرورش در پاسخ به 
این پرسش که »آیا افزایش 20 درصدی حقوق معلمان ابتدایی 
تحقق یافت؟«، اظهار داش��ت: بله، این افزایش حقوق مربوط به 

آموزگاران مقطع ابتدایی است و تحقق یافته است.
فاضل افزود: این افزایش حق��وق از پایان ماه ج��اری در حقوق 

آموزگاران مقطع ابتدایی نمایان خواهد شد.
مدیر کل دفتر وزارتی آموزش و پرورش تصریح کرد: سیاس��ت 
وزارت آموزش و پرورش این نیست که اینگونه مسایل را خبری 
کند و به همی��ن دلیل به دنبال اع��الم این مطالب نیس��ت؛ اما 
فرهنگیان بدانن��د آموزش و پ��رورش در تمام م��وارد به دنبال 

استیفای حقوق معلمان است.

سرنوشت کارت ملی و شناسنامه 
مفقودی چه می شود؟

مدارک شناس��ایی هویت��ی مفق��ودی را می توانیم در س��امانه 
 الکترونیک��ی س��ازمان ثب��ت اح��وال کش��ور جس��تجو

 کنیم.
مدارک شناسایی هویتی از جمله کارت ملی و شناسنامه که مفقود 
شده و توسط فرد یابنده به اداره پست س��پرده می شود، توسط 
شرکت پست جمهوری اس��المی ایران به س��ازمان ثبت احوال 

تحویل داده می شود. 
  لذا برای س��هولت در ام��ر پیدا ک��ردن این م��دارک مفقودی 
می توان ب��ه پرت��ال WWW.sabteahval.ir مراجعه کرده 
و با وارد کردن ش��ماره ملی مدارک خود را جس��تجو کرده و در 
نهایت به اداره ثبت احوالی که نش��انی آن در سامانه الکترونیکی 
 س��ازمان ثبت احوال درج ش��ده اس��ت، مدارک خود را دریافت 

کنند. 
در آخر گفته می شود که بهتر است هموطنان قبل از اینکه نسبت 
به درخواست مدارک شناس��ایی هویتی به صورت المثنی اقدام 
کنند، از طریق س��امانه الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور و 
مدارک مفقودی خود را پیگیری ک��رده و از آخرین وضعیت این 

مدارک مطلع شوند. 

با حضور دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام

نهمین آيین بزرگداشت 
شهدای عرفه برگزار می شود

 نهمین آیین بزرگداشت ش��هدای عرفه با حضور 
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 

در مسجدسید اصفهان برگزار می شود.
به نقل از روابط عمومی سپاه صاحب الزمان)عج( 
استان اصفهان، نهمین آیین بزرگداشت شهدای 
عرفه با حضورخانواده ش��هدا، مس��ووالن و اقشار 
مختلف مردم و با س��خنرانی دکتر محسن رضایی 

دبیر تشخیص مصلحت نظام برگزار می شود.
این مراس��م همزمان با ش��هرهای تهران، مشهد 
و ارومیه  ف��ردا )جمعه 19 دی ماه (هم��راه با نماز 
مغرب و عش��اء در مس��جد س��ید اصفهان برگزار 

می شود.

ايران رسما يک کشور 
میانسال است 

رییس س��ابق مرک��ز مطالع��ات جمعی��ت: ایران 
رسما یک کشور میانس��ال است. محمودی گفت: 
پیش  بینی می  ش��ود در س��ال 20۵0 تعداد افراد 
باالی ۶0 س��ال با تع��داد افراد کمتر از 1۵ س��ال 
برابری کند. میانه سنی جمعیت که 2۷ سال است 

تا سال 1۴1۵ به ۴۷ سال می رسد.
محمدج��واد محم��ودی در همای��ش س��المت 
خانواده و تعالی جمعیت گفت: در حال حاضر 23 
 درصد جمعیت کش��ور افراد زیر 1۵ سال تشکیل

 می دهن��د در حالی ک��ه در س��ال 8۵ حدود 2۵ 
درصد این جمعیت ش��امل این قشر بود. کشوری 
که جمعیت کمتر از 1۵ سال آن کمتر از 2۵ درصد 
باشد دیگر کشور جوانی نیس��ت و در حال حاضر 
ایران رس��ما کش��ور میانسال اس��ت که به سمت 
س��الخوردگی در حرکت اس��ت.او گفت: در کنار 
 کاهش زاد و ولد در کش��ور، مرگ و میر هم کمتر 
می ش��ود و س��الخوردگی جمعیت پدید می آید. 
یکی از وظایف دولت برای ترغیب جوانان به ازدواج 

و فرزندآوری ایجاد اشتغال است.
محمودی ادام��ه داد: در حال حاض��ر 29 میلیون 
نفر از جمعیت شاغل در کش��ور وجود دارد و یک 
درصد افزایش یا کاهش باروری در کشور افزایش 

یا کاهش افراد سالمند را در پی دارد.

نگاهپروژههایملیاستانبهآستینباالیمسووالن  

شهردار اصفهان با بیان اینکه برای س��اخت اجالس سران در 
اصفهان هزار میلیارد تومان اعتبار الزم است، گفت: دولت تعهد 
100 میلیارد تومان س��اخت این مجموعه را قبول کرده است 
که تنها 20 میلیارد تومان برای س��اخت این مجموعه هزینه 
کرده است. سیدمرتضی سقائیان نژاد  دیروز در بازدید اعضای 
کمیسیون عمرانی مجلس شورای اسالمی در خصوص آخرین 
وضعیت ساخت سالن اجالس سران در اصفهان اظهار کرد: در 
سال 89 براس��اس مصوبه دولت، ساخت سالن اجالس توسط 
اصفهان تثبیت و دولت تعهد کرد 100 میلی��ارد تومان بابت 

ساخت این مجموعه کمک کند.
وی افزود:  این در حالی است که دولت از میزان تعهد خود برای 

ساخت فقط 20 میلیارد تومان را پرداخت کرده است.
شهرداری اصفهان تصریح کرد: با توجه به اینکه ساخت سالن 
اجالس اصفهان یک پروژه ملی اس��ت و در س��اخت آن هیچ 
تعصب ناسیونالیستی وجود ندارد، شهردار اصفهان ادامه ساخت 

آن را برعهده گرفت تا پروژه متوقف نشود.
وی ادامه داد: پیش بینی بودجه س��االنه برای این پروژه 2۵0 
میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود که اکنون برآورد کنونی 
۴۶0 میلیارد تومان برای ساخت سالن اطراف اجالس در نظر 

گرفته شده است.
س��قائیان نژاد گفت: تاکنون 1۶0 میلیارد تومان برای ساخت 
سالن اجالس شهرداری هزینه کرده است، در حالی که تعهد 

شهرداری 20۴ میلیارد تومان از کل پروژه بوده است.
وی تأکید کرد: اصفهان شهری با هویت ایران  زمین است و نباید 

این چنین پروژه های ملی مورد بی مهری مسووالن قرار گیرد.
ش��هردار اصفهان اضافه کرد: برای تکمیل نهای��ی این پروژه 
یک هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی ش��ده است که سهم 
دولت 10 درصد است که توسط دولت به تصویب رسیده است 
و شهرداری اصفهان با اعتبار س��هم دولت اقدام به ساخت این 
مجموعه کرده اس��ت.وی اضافه کرد: ۵۵0 میلیارد تومان این 
پروژه برای ساخت هتل و مکان های تجاری در نظر گرفته شده 

است که توسط بخش خصوصی انجام می شود.
سقائیان نژاد بیان داشت: در صورت رسیدن بودجه برای ساخت 
این مجموعه، اواسط سال 9۴ سالن اصلی همایش تکمیل و کل 

پروژه در سال 9۵ به اتمام می رسد.
وعده راه اندازی خ�ط يک مترو اصفه�ان ، پايان

 سال 95
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان وعده داد که خط یک 

مترو تا پایان سال 9۵ راه اندازی شود.
 عملیات اجرایی خط ش��مالی جنوبی قطار شهری اصفهان به 
طول حدود 20 کیلومترو مشتمل بر حدود 21 ایستگاه از سال 

1381 تاکنون در این کالن شهر تاریخی دردست اجراست.
عبور از بافت کهن و نگرانی مستمر س��ازمان میراث فرهنگی 
و س��ازمان های مردم نهاد به جهت احتمال آسیب به بناهای 

تاریخی و نیز تنگناهای مالی و بودجه ای سبب شده است پروژه 
قطار ش��هری اصفهان در موعد مقرر به اتمام نرسد و به سبب 
اجرا در مناطق مرکزی و پرتردد شهر ، معضالت فراوانی را برای 

شهروندان اصفهانی به بار آورد.
جواد شعر باف مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان هنگام 
بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی از پروژه 
متروی اصفهان افزود: پیش��رفت فیزیکی خط یک )ایستگاه 
قدس تا ایستگاه صفه ( متروی اصفهان در مجموع 80 درصد 
اس��ت.وی اظهار کرد: تمام تونل ها صد در صد تکمیل ش��ده 
از مجموع 20 ایستگاه تنها دو ایس��تگاه امام حسین و انقالب 
ناتمام مانده اس��ت.وی تصریح کرد: در ایس��تگاه امام حسین 
)ع( مشکالت قبلی با میراث فرهنگی اصفهان وجود دارد که به 
این منظور کمیته مشترکی متشکل از استانداری و شهرداری 
و میراث فرهنگی برای بررس��ی مش��کالت خط یک متروی 
اصفهان تشکیل شده اس��ت.مدیرعامل قطارشهری اصفهان 
افزود: قرارداد ما برای کاوش مجدد ایستگاه میدان انقالب 200 
میلیون تومان و برای ایستگاه امام حسین )ع( نیز2۵0 میلیون 
تومان که این رقم تا۵00 میلیون تومان نیز تخمین زده شده 
است.وی یادآوری کرد: 9 کیلومتر از خط یک متروی اصفهان 
که از ایستگاه چمران تا ایستگاه قدس را شامل می شود آماده 
بهره برداری است و تا آخر سال 9۴ هم ادامه این خط از چهارراه 

تختی تا شهدا به بهره برداری می رسد. 
ش��عرباف افزود: در مورد خط دوم نیز که 1۴ کیلومتر اس��ت 
به علت عبور از میدان امام و چهار باغ با حساس��یت بیشتری 
روبروست و نظر کارشناسان یونسکو در این زمینه رعایت شده 
اس��ت.وی اظهار کرد: برای مطالعه خط دو نیز شش میلیارد 
تومان هزینه ش��ده اس��ت.وی تصریح کرد: برای خط س��وم 
مطالعات آغاز شده اس��ت و احتمال دارد از سال 9۵ عملیات 
اجرایی آن آغاز می شود که 8،8 کیلومتر طول مسیر این خط 
است.مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان در پایان گفت : 
تامین 30۵ دستگاه واگن های مورد نیاز خط یک متناسب با 
زمان های بهره برداری در سال های 93 و 9۴ از محل قرارداد با 
شرکت پوژن و نیز تامین فاینانس خط دو به طول 23 کیلومتر 
به میزان ۶00 میلیون دالر در قالب تعهدات دو جانبه دولت و 
شهرداری و رفع مش��کالت اعتبار به منظور استفاده از منابع 
صندوق توسعه برای خرید کسری واگن های خط یک ازمواردی 
است که کمیسیون عمران مجلس قادر به بررسی و پیگیری آن 
است.اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی دیروز  
به منظور دیدار از طرح های نیمه تمام و پرهزینه سالن اجالس 

سران و قطار شهری به اصفهان سفر کردند.
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س��ازمان وظیفه عمومي ناجا،     
تمام��ی مش��موالن دیپل��م و 
زیردیپل��م داراي ب��رگ آماده 
به خدم��ت به تاری��خ نوزدهم 
دي م��اه 1393 را به خدمت 

سربازي فراخواند.
س��ازمان وظیف��ه عموم��ي 
ناجا، ضمن فراخ��وان تمامی 
مش��موالن غایب و غیرغایب 
متولد 13۵۵ ت��ا پایان دي ماه 
13۷۵ براي انجام خدمت دوره 
ضرورت، طي اطالعیه اي اعالم کرد: کلیه مشموالن دیپلم و زیردیپلم سال هاي 
مذکور که برگ آماده به خدمت به تاریخ دي ماه سال1393 دریافت کرده اند، 
مي بایست در ساعت و محلي که توسط س��ازمان وظیفه عمومي ناجا در برگ 
معرفي نامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهاي مسلح اعالم شده، حضور یابند. 

فراخوان مشموالن ساکن تهران بزرگ  
در این اطالعیه آمده است: تمامی مشموالن دیپلم و زیردیپلم غایب و غیرغایب 
که داراي برگ آماده به خدمت به تاریخ دي ماه سال 1393هستند، مي بایست 
راس ساعت 10 صبح روز شنبه 20 دی ماه جاری در محل و مراکزي که توسط 
س��ازمان وظیفه عمومي ناجا در قال��ب برگ معرفي نامه مش��موالن به مراکز 

آموزش ابالغ شده حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.  
 در ادامه این اطالعیه آمده است: تمامی مش��موالن دیپلم و زیردیپلم غایب و 
 غیر غایب ک��ه داراي برگه آم��اده به خدمت ب��ه تاریخ دي ماه س��ال 1393 
مي باش��ند، راس س��اعت ۷ صبح ش��نبه 20 دی ماه جاری به معاونت وظیفه 

عمومي استان محل سکونت مراجعه تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.  
گفتني است، آن دسته از مش��موالني که به هر دلیل تاکنون موفق به دریافت 
برگ معرفي نامه مش��موالن ب��ه مراکز آم��وزش، نش��ده اند، م��ي توانند به 
نزدیکترین دفتر خدمات الکترونیک انتظامي )پلیس+10( مراجعه و نس��بت 
 به دریافت ب��رگ مذکور اقدام و بر اس��اس اطالع��ات درج ش��ده در آن اقدام

  کنند.

     ریی��س پلی��س راهنمای��ي و 
رانندگي استان اصفهان به راکبان 
و مالکان موتورسیکلت ها توصیه 
ک��رد:  اگر موتورس��یکلت ش��ما، 
فاقد پالک است، در اولین فرصت 
نسبت به اخذ شماره راهنمایي و 
رانندگي و نصب پالک اقدام کنید.

س��رهنگ حس��ین غالم��ي ب��ه 
ی��ک س��ري ن��کات هش��داري 
موتورس��یکلت  خص��وص  در 
اش��اره و ب��ه راکبان این وس��یله 
نقلی��ه، توصی��ه ک��رد: راکب��ان 

موتورس��یکلت، ب��ه خاطر حفظ ج��ان خ��ود و دیگران، از س��وار ک��ردن دو 
ترک یا بیش��تر ب��ر روي موتور خ��ود پرهیز کنی��د؛ همچنین بدون داش��تن 
 گواهینامه، از موتورس��واري خودداري کرده و از حرکت در سطح پیاده رو جدا 

بپرهیزید. 
وي با بی��ان اینکه وضعی��ت فیزیکي موتورس��یکلت و فقدان حفاظ مناس��ب 
براي آن در مقایس��ه با خودرو، ضرورت رعایت مق��ررات راهنمایي و رانندگي 
را براي موتورس��واران چند برابر مي کند، افزود:  هرگز بدون کاله ایمني س��وار 
موتورس��یکلت نش��وید؛ از تک چرخ زدن و حرکات نمایش��ي خارج از پیست 

موتورسواري جدا بپرهیزید. 
رییس پلیس راهنمایي و رانندگي اس��تان اصفهان با بیان اینکه هنگام پارک 
موتورس��یکلت، ضمن قفل و زنجیر کردن، آن را در ش��عاع دید خ��ود و افراد 
مطمئن قرار دهید، تصریح کرد: اگر موتورس��یکلت شما، فاقد پالک است، در 
 اولین فرصت نس��بت به اخذ ش��ماره راهنمایي و رانندگي و نصب پالک اقدام

 کنید؛ 
موتورسیکلت را به قفل چرخ، قفل فرمان و سوئیچ مخفي و سایر لوازم تاخیري 
و بازدارنده مجهز کرده و از خرید و فروش موتورسیکلت به صورت قولنامه اي به 
خصوص از افراد ناش��ناس خودداري و هرگونه معامله را در دفتر اسناد رسمي 

ثبت کنید. 

مدی��رکل تبلیغ��ات اس��المی اس��تان اصفهان 
گفت: نرم افزار س��یره زندگ��ی پیامبر اکرم)ص( 
و ام��ام جعفر ص��ادق)ع( که به مناس��بت هفته 
وح��دت از س��وی اداره کل تبلیغ��ات اس��المی 
 اصفهان تدوین ش��ده، در سراسر اس��تان توزیع 

می شود.
 حجت االس��الم و المس��لمین محم��ود فقیهی 
پیرامون هفته وح��دت و اهمیت گرامیداش��ت 
برنامه های این هفته اظهار داش��ت: در سال روز 

می��الد مب��ارک پیامب��ر اک��رم)ص( پیام های 
متع��ددی وج��ود دارد ک��ه یک��ی از مهم ترین 
پیام ه��ای هفت��ه وح��دت، هدای��ت اس��ت که 
با والی��ت پیامبر اک��رم)ص( اتفاق��ات مختلفی 
مانند خاموش ش��دن آتش��کده رخ داد. اتفاقات 
می��الد پیامب��ر اک��رم)ص(، ای��ن پی��ام را دارد 
 که خداوند ب��ه صورت آش��کار هدای��ت را بیان 

می کند.
فقیهی با اشاره به برنامه های س��ازمان تبلیغات 

اس��المی اس��تان اصفهان ب��ه مناس��بت هفته 
وح��دت خاطرنش��ان ک��رد: س��ازمان تبلیغات 
در ای��ن زمین��ه و می��الد پیامب��ر اک��رم)ص( و 
ام��ام ص��ادق)ع( ویژه برنامه ها و جش��ن هایی را 
در نظر گرفت��ه و به مبلغ��ان دینی در سراس��ر 
اس��تان دس��تورالعمل هایی را اب��الغ ک��رده که 
این ای��ام بتوانن��د فعالیت های تبلیغ��ی خود را 
 در زمنی��ه ل��زوم وح��دت مس��لمین گس��ترد

کنند.

 ريیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اصفهان:

 برگزاری مراسم ويژه گرامیداشت
 ۱۲ بهمن در گلستان شهدای

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اصفهان گفت: ویژه برنامه 12 
بهمن امسال با هدف تجدید بیعت با آرمان ها امام خمینی)ره( و شهدای 
انقالب اس��المی و 8 س��ال دفاع مقدس، صبح روز 12 بهمن در گلستان 

شهدا برگزار می شود.
جعفر عس��گری در همای��ش روابط  عمومی ه��ای س��ازمان ها، نهادها و 
ارگان های اصفهان به مناس��بت دهه مبارک فجر اظهار داش��ت: انقالب 
اسالمی ما با محوریت والیت یک نعمت بزرگ الهی است که آثار و برکات 

آن در داخل و خارج از کشور قابل بررسی است.
وی ب��ا اش��اره به توطئه ه��ای دش��من علیه نظ��ام جمهوری اس��المی 
افزود: هر چه دش��منی ها علیه نظام جمهوری اس��المی بیش��تر شده و 
صیهونیست و اس��تکبار جهانی با دالرها و رسانه های خود به جنگ علیه 
 این نظام می آیند، ابعاد گسترده این نظام مقدس بیش از پیش مشخص

 می شود.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اس��تان اصفهان با بیان اینکه 
امروز وظیفه خطیر ما این است که مسوولیت خود را نسبت به انقالب به 
صورت جدی تر انجام دهیم، گفت: از جمله دستاوردهای انقالب اسالمی 
 گس��ترش اس��الم ناب به رهبری حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری

 است.

از سوی سازمان وظیفه عمومي ناجا صورت گرفت

فراخوان مشموالن ديپلم و زيرديپلم 
دارای برگ آماده به خدمت

هشدار ريیس پلیس راهنمايي و رانندگي استان

 ازانتقال مسافر به مناطق کم 
تردد و اطراف شهرها خودداري کنید

مديرکل تبلیغات  اسالمی استان 

 توزيع  نرم افزار سیره زندگی پیامبر اکرم)ص( 
آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای

خرید،حمل،نصبوراهاندازییکدستگاهپکیجهواسازهایژنیکجهتاتاقهایعملبیمارستان
فاطمیه)س(بادرودوابستهبهشبکهبهداشتودرمانشهرستاننطنز
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يادداشت

پروژه آبرسانی به منطقه گردشگری 
اردسته دهاقان عملیاتی می شود

رییس شورای اسالمی ش��هر دهاقان گفت: پروژه آبرسانی به 
منطقه گردشگری اردسته دهاقان با هدف توسعه و رفاه حال 

گردشگران شهرستان به زودی تکمیل می شود.
محمدرضا حس��ینی با اش��اره ب��ه مناطق متع��دد و متنوع 
گردش��گری دهاق��ان و برنامه های مختل��ف در زمینه اظهار 
داش��ت: منطقه اردسته که از مناطق گردش��گری دهاقان به 
ش��مار می رود، همه س��اله میزبان تعداد زیادی گردشگر از 
سراسر استان اصفهان بوده، مرحله آبرسانی را سپری می کند.

وی با اشاره به برنامه های گردشگری این شهرستان افزود: با 
توجه به اینکه دهاقان در نزدیکی استان چهارمحال و بختیاری 
قرار دارد، از آب و هوا و طبیعت بسیار مناسبی برای گردشگری 

برخوردار است.
رییس شورای اسالمی ش��هر دهاقان با توجه به وجود 2 هزار 
و 500 راس درخت گردو در این منطقه بی��ان کرد: به دلیل 
پاس��خگو نبودن آبیاری قطره ای برای تأمین آب این منطقه، 
تصمیم گرفته شد که به وسیله انتقال لوله آب از مزارع برآفتاب 

به صحرای حیدرآباد مشکل آبرسانی رفع شود.

 صنعت مبل اصفهان ضعف
 در  برندسازی دارد 

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروش��ندگان مبل اصفهان 
تصریح کرد: صنعت مبل اصفهان در کشور با ضعف تبلیغات و 

اطالع رسانی مواجه است.
 حجت اهلل پورحقانی در نشس��ت هم اندیشی فعاالن صنعت 
مبل، افزود: برند ش��اخصی از صنعت مبل اصفهان در کشور 
مطرح نیست و این نشان دهنده ضعف تبلیغات و اطالع رسانی 

در این صنعت است.
وی با اشاره به اینکه بیشتر صنایع اصفهان در سطح کشور از 
برند برخوردارند، افزود: ضعف در برندس��ازی صنعت مبلمان 
اصفهان از دغدغه های دست اندرکاران این صنعت در استان 

است. 
پورحقانی با اش��اره به اینکه اصفهانی ه��ا در صنعت مبل نیز 
ذوق و هنر خاص این س��رزمین را به کار برده ان��د، افزود: با 
این وجود مب��ل اصفهان نتوانس��ته همانند صنای��ع دیگر از 
 جمله کاش��ی، فوالد، فرش و ی��ا صنایع غذایی برندس��ازی 

کند. 
وی به برگزاری نمایش��گاه مبل اصفه��ان از 21 ماه جاری در 
محل دایمی نمایشگاه های بین المللی این استان اشاره کرد و 
افزود: در راستای برندسازی برای صنعت مبل اصفهان، امسال 

بخش فروش این نمایشگاه حذف شد. 

شماره گذاری ۵ خودرو داخلی 
متوقف شد

معاون محیط انس��انی س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت از 
ممنوعیت ش��ماره گ��ذاری پنج خ��ودرو تولیدی ب��ه دلیل 
آالیندگی خبر داد که البته حداقل دو مدل از آنها فعال تولید 

نمی شود.
س��ازمان محیط زیس��ت بس��یار پیگی��ر ارتقای اس��تاندارد 
خودروهای داخلی اس��ت تا آنها حداقل به استاندارد یورو ۴ 

برسند. 
هرچند که خودروسازان در سال های گذشته توانسته بودند 
اصرار محیط زیست را خنثی کنند، اما اکنون اما معاون محیط 
 انسانی سازمان محیط زیس��ت خبر از عدم ش��ماره گذاری

 5 خودروی داخلی داده است. از جمله پژو 20۶ تیپ 2. 
سعید متصدی گفته است: تمامی خودروهای سواری بنزینی 
موظفن��د اس��تاندارد آالیندگی ی��ورو ۴ را رعای��ت کنند. بر 
این اس��اس 5 خودرو تولید داخل موفق به کسب استاندارد 
آالیندگی یورو ۴ نش��دند که طی نامه ای به پلیس راهنمایی 
و رانندگ��ی نیروی انتظام��ی ممنوعیت ش��ماره گذاری این 

خودروها اعالم شد.

قیمت بنزين نصف شد
روند کاهشی قیمت نفت در بازار جهانی ووارد شدن به کانال 
۴0 دالری قیمت فرآورده های نفتی را نیز تحت تاثیر قرار داده 
به طوری که قیم��ت جهانی هر لیتر بنزی��ن به جدود 1000 

تومان رسیده است.
 قیمت هر تن بنزین در بازار خلیج ف��ارس در حالی به حدود 
550 دالر رسیده که پیش از آغاز روند کاهشی قیمت نفت،در 
اوایل جوالی، قیمت هر ت��ن بنزین بین 10۶0 تا 1100 دالر 

متغیر بوده است.
بر این اساس با توجه به وزن مخصوص فراورده های نفتی که 
سبک تر از آب است، یک تن بنزین معادل حدود 1۳51 لیتر، 
اس��ت. در چنین ش��رایطی در اوایل ماه جوالی سال 201۴ 
قیمت هر لیتر بنزین در بازار خلیج فارس حدود 2000 تومان 

بوده است.
اما با کاهش قیمت نفت، قیمت ف��رآورده های نفتی از جمله 
بنزین نیز کاهش یافته و برای هر لیتر به حدود 102۴ تومان 

رسیده است.

شبنم به توسعه قاچاق کمک کرد
خسروتاج گفت: در چند ماه اخیر کدشناسایی و رهگیری کاال 

جایگزین طرح شبنم و ایران کد خواهد شد.
مجتبی خس��روتاج مع��اون وزی��ر صنعت مع��دن و تجارت 
با اش��اره ب��ه اینک��ه ط��رح ش��بنم زمینه س��از ورود کاالی 
قاچ��اق ب��وده و در ابت��دای اج��رای آن کم��ک به توس��عه 
قاچ��اق می ک��رد اف��زود: در بس��یاری از واحده��ای صنفی 
لوگ��وی طرح ش��بنم فل��ه ای ب��ه ف��روش و در بس��یاری از 
کااله��ا الص��اق می ش��د و همچنی��ن ای��ران ک��د ب��ا نظام 
 تعرف��ه ای کاالهای واردات��ی در ای��ران و جه��ان هماهنگ

 نبود. 
وی تصری��ح کرد: در کش��ور طرح ای��ران کد ام��کان رصد و 
 پیگی��ری کااله��ای واردات��ی ب��ه ص��ورت دقی��ق را فراهم

 نمی کرد. 
معاون وزی��ر صنعت و تج��ارت با بی��ان این مطل��ب که در 
س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در خص��وص آیین نامه کد 
شناس��ایی رهگیری کاال بحث و گفتگو ش��ده خاطرنش��ان 
کرد: در س��تاد مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز آیین نامه ای با 
عنوان کد رهگیری شناس��ه کاال بررس��ی ش��ده که با نظام 
تعرفه ای کاالهای داخلی و وارداتی همخوان��ی دارد و با رفع 
 موان��ع آن در چند ماه اخی��ر جایگزین طرح ش��بنم خواهد

 شد. 

مديرکل شرکت آب و فاضالب استان 

شرايط آبی در تابستان ۹۴ بحرانی تر 
خواهد بود

مدیرکل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان با اشاره به اینکه 
دبی چاه های فلمن با باز و بسته 
کردن زاینده رود تغییر می کند، 
گفت: ش��رایط آبی اصفهان در 
تابستان آینده همانند سال ۹۳ 
و چه بسا بدتر خواهد بود چرا که 
ساالنه ۳0 هزار انشعاب جدید به 
تعداد مش��ترکان آب در استان 

اصفهان اضافه می شود.
هاش��م امین��ی در نشس��ت 
خب��ری رونمای��ی از س��ایت 
 دومین جش��نواره فیم و عکس

 جل��وه ه��ای آب، با اش��اره به 
شرایط خاص استان اصفهان در 
فالت مرکزی ایران اظهار داشت: 
اس��تان اصفهان در موضوع آب 
در وضعیت قرمز قرار دارد و در 
بخش شرب نیز به قول مسووالن 
وزارت نیرو تابستان گذشته را با 
وضعیت قرمز پشت سر گذاشت. 
وی با بیان اینکه بحران آب تمام 
ارکان جامعه را تحت شعاع قرار 
می دهد، اف��زود: باید عوارض و 
تبعات بح��ران آب را به حداقل 
برس��انیم و یکی از موضوعاتی 
ک��ه ام��روز در بح��ث مدیریت 
بح��ران آب دارای اهمیت بوده 
موضوع مدیریت مصرف است. 
مدیرکل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان با تاکید بر اینکه 
باید میزان مصرف آب ش��رب و 
دیگر بخش ها را تعدیل کنیم، 
بیان داشت: نکته ای که اکنون 
در این باره دارای اهمیت است 
موضوع فرهنگ س��ازی است و 
باید به مشترکان خود این شعار 
را تلقین کنیم که میزان آب در 
دسترس ما بسیار محدود بوده 
به خصوص در بخش شرب که 

کیفیت آن حایز اهمیت است. 
وی با یادآوری اینکه برای گذر 
از بحران آب تابس��تان گذشته 
را به س��ختی گذراندیم، گفت: 
تابس��تان گذش��ته تامین آب 
ش��رب اس��تان های اصفهان و 
کرم��ان در وضعی��ت قرمز قرار 

داشت. 
امینی با بیان اینکه سال گذشته 
سامانه تصفیه خانه باباشیخعلی 
با حداکثر ظرفیت برای تامین 
آب شرب ۴ میلیون نفر جمعیت 
اس��تان اصفه��ان کار می کرد، 
افزود: نیاز آبی استان در تابستان 
گذشته 1۴.5 مترمکعب بود که 
معادل ۳ متر مکع��ب با کمبود 
آب مواج��ه بودی��م همچنین 
ذخایر چاه ه��ای فلمن به دلیل 
خش��کی زاینده رود به حداقل 

رسید. 
وی بیان داشت: با وجود بحران 
تامین آب در تابس��تان گذشته 
تمام رس��انه ها وارد کار شدند 
و با گوش��زد کردن بح��ران به 
مردم توانس��تیم بدون تنش از 
این دوره گذر کنی��م. مدیرکل 
ش��رکت آب و فاضالب استان 
اصفهان ب��ا تاکید ب��ر اینکه در 
ش��رایط حاکم بودن بحران آب 
در کشور و استان صرفه جویی 
فقط مربوط به تابستان نیست، 
تصریح کرد: با توجه به شرایط 
کمبود آب م��ی طلبد فرهنگ 
سازی به طور مستمر از طریق 
رس��انه ها و مطبوعات پیگیری 
شود. وی همچنین یادآور شد: 
س��رانه مص��رف آب در بخش 
مسکونی طی چند سال گذشته 
از 1۸۳ لیت��ر ب��ه 1۶2 لیتر در 

شبانه روز کاهش یافته است. 

اخبار کوتاه 

۴
۱۳ درصد گلخانه های ایران در استان اصفهان 

 معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کش��اورزی استان اصفهان گفت: 
از مجموع ۸1۹1 هکتار کشت گلخانه ای کش��ور، سطوح زیر کشت گلخانه ای 
در استان اصفهان 10۷2 هکتار بوده که 1۳ درصد گلخانه های کشور را شامل 

می شود.

  وزیر نی��رو گفت: طب��ق مصوبه ش��ورای  عالی آب، 
بارگذاری مصارف جدی��د در حوضه آبریز زاینده رود 

ممنوع است.
حمید چی��ت چیان با اع��الم ممنوعی��ت بارگذاری 
مصارف جدید در حوض��ه زاینده  رود از تداوم جریان 
آب زاینده  رود در زمس��تان خب��ر داد و گفت: برای 
استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان تخصیص 
مش��خص آب در نظ��ر گرفته ش��ده که هر اس��تان 
می تواند برای بارگذاری های جدید چنانچه ظرفیت 
استفاده نش��ده تا س��قف تخصیص داش��ته باشند، 
اقدام کنند. وزیر نیرو با اش��اره به کاهش بارندگی در 
حوضه زاینده رود در ۴5 روز گذش��ته، اظهارداشت: 
با توجه به وضعیت کنونی، کش��اورزان منطقه نگران 
تامین آب موردنیاز کش��ت بهاره هس��تند که طبق 
برنامه ریزی انجام شده در ابتدای سال آبی، آب مورد 

نیاز کشاورزان در زمان مقرر تامین خواهد شد. 
وی با تاکی��د بر ل��زوم کنت��رل برداش��ت ها در این 
حوض��ه، تصریح ک��رد: موضوع مه��م در این حوضه 
بهره ب��رداری و برداش��ت غیرمجاز یا بیش��تر از حد 
تعیین  ش��ده در پروانه ها اس��ت که این موضوع باید 

به  طور جدی پیگیری ش��ود، اما در کنار این موضوع 
 باید مدیریت الزم بر برداش��ت های مجاز نیز اعمال

 شود. 
چیت چی��ان افزود: تمام��ی برداش��ت های جدید از 
حوضه زاین��ده رود چه با مجوز و چه ب��دون مجوز از 
تاریخ تصویب طرح در شورای  عالی آب ممنوع است 
و هرگونه برداش��ت آب پس از آن تاریخ باید متوقف 

شود. 
وزیر نیرو درب��اره ادامه طرح های جدید توس��عه در 
بخش صنع��ت و کش��اورزی، تصریح ک��رد: تمامی 
مواردی که جزو بارگذاری جدید محس��وب می شود 
و خارج از تخصیص اس��ت، ب��ا هماهنگی ارگان های 
اس��تانی باید مجوزهای صادر ش��ده باطل ش��ود و 
دس��تگاه های انتظام��ی اس��تان نیز ب��ا قاطعیت در 
اینباره عمل کنن��د. وی گفت: براس��اس معیارهای 
تعریف ش��ده باید بررس��ی ش��ود که اگر این طرح ها 
در س��قف تخصیص اس��تان ها ق��رار گی��رد، امکان 
تخصیص آب به این طرح ها ممک��ن خواهد بود؛ در 
غیر اینصورت با توقف این طرح ها خس��ارت الزم به 
مالکان پرداخت خواهد شد. براساس این گزارش، در 

این نشست با تصمیم اعضا مقرر شد پس از تامین آب 
موردنیاز کشت پاییزه شرق اصفهان، رهاسازی چهار 
مترمکعب آب از س��د زاینده رود ادامه داشته باشد تا 
 در فصل زمستان نیز شاهد جریان آب در زاینده  رود 

باشیم.
دستور روحانی درباره زاينده رود

 همچنین  مع��اون وزیر نیرو از توقف برداش��ت های 
غیرمجاز در حوض��ه زاینده رود خب��ر داد و گفت: با 
تاکید رییس جمهور، جریان آب زاینده رود حتی به 

میزان کم نیز برقرار خواهد بود.
 رحیم میدانی در نشست شورای هماهنگی مدیریت 
به  هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز زاینده  رود گفت: 
خوشبختانه دوره آبیاری کشت پاییزه در این حوضه 
با موفقیت انجام شد و دور بعدی رهاسازی آب از نیمه 

اسفندماه آغاز خواهد شد.
معاون وزیر نی��رو در ام��ور آب و آبفا اظهارداش��ت: 
اولویت وزارت نیرو بن��ا به تاکید ریی��س  جمهوری 
این اس��ت که زاین��ده  رود حت��ی با جری��ان آب کم 
زنده نگه داشته ش��ود و مردم کرانه این رودخانه این 
حق را دارند ک��ه از ۶00 میلی��ون  مترمکعب حقابه 
 کشاورزی، س��همی نیز به حیات رودخانه اختصاص

 یابد.
میدانی با تاکید بر اینکه تمرکز وزارت نیرو در حوضه 
زاینده  رود کنترل و توقف برداشت های غیرمجاز است 
افزود: اگر انضباط برداشت بر این حوضه حاکم نشود، 
تمام محاس��به  ها به  هم خواهد خ��ورد و کنترل این 
موضوع بدون یاری و هماهنگی مس��ووالن و تمامی 

ارگان ها در استان های ذینفع میسر نیست.
وی سپس فعالیت شورای هماهنگی مدیریت به  هم 
پیوس��ته منابع آب حوضه زاین��ده رود را یک تجربه 
موفق در بخش آب کش��ور عنوان کرد و بیان داشت: 
براساس این تجربه، حوضه آبریز کرخه نیز در آینده 
نزدیک تشکیل خواهد شد و به  تدریج این الگو به تمام 

حوضه های آبریز کشور تعمیم می یابد.
ای��ن مق��ام مس��وول در وزارت نیرو گف��ت: ارزیابی 
م��ا ای��ن اس��ت ک��ه در حوض��ه زاین��ده  رود هنوز 
به تم��ام اه��داف م��ورد نظر نرس��یده ایم چ��را که 
کماکان می��زان مص��ارف در این حوضه باال اس��ت 
 و مناب��ع آب نی��ز جوابگ��وی ای��ن حج��م مص��رف

 نیست.

 با ممنوعیت بارگذاری مصارف جديد در حوضه زاينده رود

اسفند ماه ، دور بعدی رها سازی آب

 تاکید رییس جمهور بر زنده ماندن زاینده رود
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جزيیات گزارش جديد کارگران از معیشت

هزينه زندگی 3/6 میلیون تومان شد
روابط عمومی شرکت حمل و نقل ريلی رجاء:

بلیت قطارهای رجاء تا ۲۴ اسفند کاهش قیمت دارند  

 نتایج بررسی های جدید از وضعیت معیش��ت کارگران نشان
 می دهد هزین��ه ماهیانه هر خان��وار ۴ نفره حداق��ل به ۳.1 و 
حداکثر به ۳.۶ میلیون تومان افزایش یافته و خوراک و مسکن 
نیز دارای باالترین سهم در سبد هزینه ها است.نتایج جدیدترین 
بررس��ی های میدانی و مطالعات کانون شوراهای اسالمی کار 
استان تهران نش��ان می دهد هزینه ماهیانه یک خانوار ۴ نفره 
کارگری در کش��ور به ۳ میلی��ون و ۶0۹ ه��زار و 1۹۴ تومان 
افزایش یافته است.همچنین در صورتی که بخواهیم هزینه ها 
 را به صورت قیمت های دولتی کاالها و اجناس حساب کنیم، 
هزینه ها از ۳ میلیون و 1۸۳ ه��زار و ۴0۸ تومان در ماه کمتر 
نخواهد شد. در جدول ارایه شده از سوی نمایندگان کارگران، 

هزینه مربوط به خوراکی ها و مسکن باالترین میزان است.

طبق محاسبات انجام ش��ده هزینه خوراکی یک خانوار ۴ نفره 
در آذرماه امسال به نرخ های آزاد یک میلیون و 2۳ هزار و 5۹۷ 
تومان و هزینه مربوط به مسکن نیز یک میلیون و 201 هزار و 
51۳ تومان اعالم شده است.به صورت کلی محاسبات صورت 
گرفت��ه در 12 بخش از خوراکی ها، دخانیات، مس��کن، کفش 
و پوش��اک، اثاثیه، بهداش��ت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، 
امور فرهنگ��ی و تفریحی، تحصیل، رس��توران و هتل و کاالها 
 و خدم��ات متفرقه صورت گرفت.س��هم خوراکی ها در س��بد 
هزینه های خانوار کارگری کش��ور دارای 2۷.۳۸ درصد، سهم 
مسکن ۳2.۸2 درصد، سهم بهداش��ت و درمان ۶.۹۸ درصد، 
حمل و نقل ۹.۸۷ درص��د، خرید اثاثیه من��زل 5.1۳ درصد و 
کفش و پوش��اک نیز ۴.۹۴ درصد است. س��هم مابقی اقالم به 
مراتب کمتر از ارقام ذکر شده است. آخرین محاسبات صورت 
گرفته از سوی کارگران مربوط به وضعیت هزینه های زندگی 
کارگران در آبان ماه امس��ال بوده که به نرخ دولتی 2 میلیون و 
۸۶۸ هزار و ۴2۴ تومان و به نرخ آزاد نیز ۳ میلیون و 2۹۸ هزار و 
۶۸۸ تومان اعالم شده بود.هزینه مربوط به خوراک یک خانوار 
۴ نفره از ۹0۳ هزارتومان در ماه یک میلیون و 2۳ هزارتومان و 
هزینه مسکن نیز از یک میلیون و ۴۴ هزارتومان به یک میلیون 

و 201 هزارتومان افزایش یافته است.

بر اس��اس برنامه ریزی صورت گرفته، بلیت قطار مسافری 
رجاء تا 2۴ اس��فند ماه 1۳۹۳، در ایام مختلف با تخفیف از 
5 تا ۳0 درصد به متقاضیان عرضه می شود.به نقل از روابط 
عمومی و امور بین الملل ش��رکت حمل و نقل ریلی رجاء با 
اعالم این خبر افزود: این تخفیفات در 2۶ قطار شرکت حمل 
و نقل ریلی رجاء اعمال ش��ده اس��ت که هموطنان گرامی 
می توانند با کس��ب اطالعات بیش��تر از جدول تخفیفات، 
سفر مطلوبی را با قیمت های ارزان تر برای خود مهیا کنند.   
تخفیفات ارایه ش��ده از سوی ش��رکت رجاء در مسیرهای 
رفت و برگش��ت برای تاریخ های مختلف ایام مذکور، برای 
قطارهای فوق العاده 2 تهران-تبریز )۶ تخته( و فوق العاده 
یک تهران – مراغه )۶ تخته( بین 5 تا 15 درصد می باشد.  

  هموطنان گرامی در ایام ذکر شده می توانند با برخورداری 
از تخفی��ف 5 تا 20 درص��دی با قطارهای تهران-س��اری 
)معمولی صندلی(، تهران – گرگان 1و2 )۶ تخته معمولی 
خواب و لوکس ۶ تخت��ه(، قطار های تهران-یزد1 و تهران-
شاهرود )دوطبقه صبا(، قطارهای سمنان-مشهد، شاهرود-

مش��هد، تهران-نیش��ابور و تهران-خ��واف )همگی فقط 
واگن های معمولی صندلی(،  قطارهای کاشان-مش��هد و 
تهران-شیراز )هر دو پلورسبز( همچنین قطارهای تهران-

زاهدان، قم-مش��هد و تهران- بندرعباس )هر س��ه لوکس 
۶تخته( سفر کنند.  برای سفر با قطارهای تهران – زنجان، 
عادی تهران-مشهد و فوق العاده یک تهران-مشهد )همگی 
دو طبقه  صبا( و قطار شیراز-مش��هد )پلور سبز( نیز برای 
تاریخ های مختلف در مسیر رفت و برگشت تخفیف از 15 
تا ۳0 درصد اعمال می شود.   سامانه اطالع رسانی و ارتباط 
با مشتریان ش��رکت حمل و نقل ریلی رجاء با شماره های 
15۳۹ و 55۶51۴15-021 آماده پاسخ گویی به هموطنان 
گرامی می باشد.   هموطنان گرامی برای دریافت و مشاهده 
جدول تخفیفات قطارهای مختلف رجاء برای تاریخ های ۸ 
آذر لغایت۳0 دی ماه سال جاری می توانند به سایت رجاء به 

نشانی www. raja. ir مراجعه کنند.  
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آگهي   مزایده عمومی شماره 4۳/9۳/7  /م

م الف 28202
اداره کل راه آهن اصفهان 

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

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

2- برآورد کل قیمت جهت واگذاری یکساله : مبلغ 464/640/000 ریال 
 ۳- مهلت و محل دریافت اس�ناد:حداکثرتا س�اعت 13/30 روز چهار ش�نبه مورخ ۹3/10/۲۴ به نش�انی : اصفهان - جاده شیراز-مقابل

سپاهان شهر- ايستگاه راه آهن اصفهان - امور قرار دادها 
 4- زمان و محل  بازدید   : بازديد  از تاريخ ۹3/10/18 الی  ۹3/10/۲۵ از ساعت ۹ الی 11در ايستگاه راه آهن اصفهان 

 5- مهلت و محل تحویل پیش�نهاد : حداکثر تا س�اعت 13/30  روزسه ش�نبه  مورخ ۹3/11/07 به نش�انی : اصفهان - جاده شیراز - مقابل
 سپاها ن شهر- ايستگاه راه آهن اصفهان - دفتر امور اداری اتاق 113

 6-  زمان تشکیل جلسه : ساعت 13  روز چهارشنبه مورخ ۹3/11/08 
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اداره کل راه آهن اصفهان 

نوبت اول

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس 
گفت: برخالف صحبت های مطرح ش��ده 
مبنی بر اینکه در الیحه بودجه س��ال ۹۴، 
بودج��ه ملی به تع��دادی پ��روژه اصفهان 
اختصاص یافته، بودجه اختصاص یافته به 
هیچ یک از پروژه های اصفهان ملی نشده 
است. حس��ینعلی حاجی دلیگانی با اشاره 
به وضعیت الیحه بودجه سال ۹۴ و اینکه 
گفته می شود تعدادی از پروژه های اصفهان 
در الیحه بودجه س��ال آینده، بودجه ملی 
دریافت کرده اند، اظهار داشت: از عناوینی 
که در فهرست پیوست 5 جلدی بودجه کل 
کشور در س��ال ۹۴ آمده، تنها 1۴0 مورد 
پروژه از کل 10 هزار پروژه الیحه بودجه، 
مربوط به استان اصفهان است.وی افزود: از 
10 هزار پروژه کشور، تنها 1۴0 مورد سهم 
پروژه های استان اصفهان بوده و در فهرست 
پیوست بودجه، به هیچ پروژه جدید آبی و 

غیر آبی، اشاره ای نشده است.
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس 

شورای اسالمی خاطرنشان کرد: در الیحه 
بودجه ۹۴ پروژه آبرسانی به فالت مرکزی و 
پروژه معروف بهشت آباد نه تنها بهتر نشده، 
بلکه دستگاه اجرایی آن را از آب منطقه ای، 
به آب نیرو که ش��رکتی مرب��وط به تهران 
اس��ت، تغییر داده اند.وی خاطرنشان کرد: 
هدف از تغییر نام این است که آن شرکت 
تمام��ی مطالعات قبلی مرب��وط به انتقال 
آب در بهش��ت آباد بر اس��اس تونل را که 
1۳ سال مطالعه شده و بالغ بر 25 میلیارد 
تومان هزینه برده را کنار گذاشته و دوباره 
مطالعات را آغاز می کند تا غیر از طرح تونل 
به وسیله لوله نیز آب را به اصفهان منتقل 
کنند و ای��ن انتقال در ح��د 150 میلیون 
متر مکعب اس��ت.الزمه اینکه پروژه ای در 
فهرس��ت بودجه در پروژه ه��ای ملی قرار 
بگیرد، این اس��ت که در کمیس��یون ماده 
215 برنام��ه پنجم مصوب ش��ود اما هیچ 
 پروژه ای از اصفهان نتوانسته ماده 215 را 

دریافت کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه 

بودجه اختصاص يافته به پروژه ها ی  
اصفهان ملی نشده است



یادداشت هفت آغاز پخش سریال »جالل الدین« از شبکه یک

رییس حوزه هنری اصفهان مطرح کرد

اولین قس��مت س��ریال تاریخی »جالل الدین« ب��ه تهیه کنندگی مه��دی همایونفر  
فردا )جمعه ۱9 دی (س��اعت ۲۲:۱۵ از ش��بکه یک س��یما پخش خواهد شد.سریال 
»جالل الدین« که توسط شهرام اسدی و آرش معیریان کارگردانی شده است، درباره 
زندگی و مدارج معرفتی و علمی جالل الدین محمد بلخی معروف به مولوی اس��ت که 

شهرت بین المللی دارد.

5
 توزیع ۴۰ هزار شاخه گل کاغذی 
در ادارات و فضای عمومی اصفهان

توزی��ع ۴۰ هزار ش��اخه گل 
کاغ��ذی در ادارات و فضای 
عمومی، از سوی رهنگسرای 
خانواده، وابس��ته به سازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری 

اصفهان صورت می گیرد.
مدیر این فرهنگسرا گفت: با 
آغاز ماه ربیع االول و فراگیر 
شدن فضای شادی و نشاط در شهر، ۴۰ هزار شاخه گل کاغذی 
با محوریت آموزش مهارت های رفتاری و عاطفی در سطح شهر 
اصفهان توزیع می شود. محمدمهدی کریمی افزود: بر روی هر 
یک از گلبرگ ه��ای این گل ها، پیام هایی با محتوای مس��ایل 

آموزشی نوشته شده است. 
وی خاطرنشان کرد: این طرح فرهنگی از ۲۰ دی ماه در سطح 
ادارات و س��ازمان های دولتی و همچنین فضای عمومی شهر 

اصفهان برگزار خواهد شد. 

 دوازدهمین جشن تصویرسال
 و جشنواره فیلم تصویر فراخوان داد

دوازدهمی��ن دوره  جش��ن    
تصویرسال و جشنواره فیلم 
تصوی��ر از اول ت��ا بیس��تم 
اس��فندماه ۱۳9۳ برگ��زار 

می شود.
در این جش��نواره امس��ال 
در کنار نمایش��گاه ساالنه 
بخ��ش آزاد و جوان��ان زیر 
۲۵ س��ال در رش��ته های عکاس��ی، گرافیک و کاریکاتور، دو 
بخش ویژه عکس ب��ا عنوان ه��ای »ایران م��ا« و عکس های 
موبایلی در نظر گرفته شده اس��ت. به روال گذشته در بخش 
جوانان زیر ۲۵ س��ال ب��ا رای هی��ات داوران تندی��س ویژه، 
دیپل��م افتخار و جوای��ز نقدی جایزه محس��ن رس��ول اف به 
 برندگان بخش ه��ای دوازدهمین جش��ن تصویر س��ال اهدا

 می شود. 
عالوه ب��ر ای��ن امس��ال بخش وی��ژه عک��س »ای��ران ما« و 
عکس های موبایلی  از طریق مراجعه به آرای بازدیدکنندگان 
داوری خواهند ش��د و در هر بخ��ش ده جایزه وی��ژه در نظر 
گرفته شده اس��ت. شایان ذکر اس��ت؛ مهلت ارس��ال آثار به 
این جش��نواره ک��ه پی��ش از ای��ن از ۱۶ آذر لغای��ت ۱۶ دی 
ماه 9۳ اعالم ش��ده بود، به مدت ۴ روز تمدید ش��ده اس��ت. 
هنرمندان عالقمند به ش��رکت در دوازدهمین جشن تصویر 
س��ال می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر درباره نحوه 
 ارس��ال آثار به این جش��نواره به آدرس الکترونیکی مراجعه

 نمایند. 

رییس حوزه هن��ری اصفهان گف��ت: نمایش 
فیلم ه��ای هن��ر و تجرب��ه اتفاق خوب��ی برای 
سینمای کشور است، اما باید همدلی و رفاقت 
پشت آن باش��د. مطمئناً حرکت های تخریبی 

به این طرح سینمایی در کشور ضربه می زند.
س��ید مهدی س��یدین نیا اظهار کرد: نمایش 
فیلم های هنر و تجربه به درخواست مرکز هنر 
و تجربه وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی در 
اصفهان آغاز شد. فلس��فه به وجود آمدن گروه 
هنر و تجرب��ه در ابتدا این بود که آن دس��ته از 
فیلم هایی که مخاطب عام ندارند و مخصوص 
اف��رادی با نگرش ه��ای خاص هس��تند، مورد 

استقبال قرار بگیرد.
به گزارش ایس��نا وی افزود: دس��ته دیگری از 
فیلم ها که قرار اس��ت اکران ش��وند فیلم هایی 
هستند، که به دلیل نداشتن بازیگر و کارگردان 
نام آشنا گیشه مناسبی ندارند، اما تجربه بلند و 
خوبی هستند. دسته سوم نیز فیلم های خارجی 
هس��تند که امیدوارم با این حرکت س��ینمای 

خارجی هم در کشور اکران قوی پیدا کند.
رییس ح��وزه هن��ری اصفه��ان در خصوص 
وضعی��ت نمای��ش فیلم های هن��ر و تجربه در 
اصفهان گفت: در حال حاضر اس��تقبال خوبی 
از ای��ن کار در اصفه��ان به عمل آمده اس��ت، 
این در حالی اس��ت که هنوز فرصت مناس��بی 

ب��رای تبلیغ وج��ود نداش��ته ام��ا اصفهانی ها 
اس��تقبال خوبی داش��ته اند. آن های��ی هم که 
می خواهن��د ب��رای تماش��ا بیاین��د ام��کان 
 خرید بلی��ط الکترونیک��ی در س��ینما تیکت 
 )http://www.cinematicket.org (
وجود دارد، جدول پخش فیلم های هنر و تجربه 
در سینما سوره اصفهان نیز بر روی سایت های 

مختلف قرار گرفته است.
احتمال ج�ا به جای�ی س�الن اکران 

فیلم های هنر و تجربه
س��یدین نیا ادامه داد: طبق قراردادی که بسته 
شده قرار است تا دو سال نمایش فیلم های هنر 
و تجربه در اصفهان ادامه داشته باشد، اما امکان 
دارد در این مدت سالن اکران از سوره به مکان 
دیگری جا به جا شود چراکه هم ظرفیت و هم 

امکانات سالن مناسب نیست.
وی در خص��وص توقف اکران خان��ه پدری در 
س��ینمای هنر و تجربه اظهار ک��رد: این فیلم 
را سیستم وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی از 
چرخه اکران خارج ک��رد و ما هم طبق ضوابط، 
آن را اکران نکردیم چراکه ای��ن فیلم فقط دو 
روز در ته��ران اکران و س��پس از چرخه اکران 

خارج شد.
رییس ح��وزه هن��ری اصفه��ان تأکی��د کرد: 
سینمای هنر و تجربه اتفاق بسیار خوبی برای 

سینمای کشور اس��ت چراکه به جوانان امکان 
می دهد که فیلم هایش��ان دیده شود، در حالی 
که تا قبل از این چنین امکانی وجود نداش��ت. 
 همچنی��ن فرص��ت ب��رای س��اخت فیلم های 
معنا گرا باز ش��ده اس��ت. فیلم ه��ای معناگرا 

گیش��ه ندارن��د، ام��ا 
موضوعات مهم و قابل 
مالحظ��ه ای را م��د 
نظ��ر ق��رار می دهند.

س��یدین نی��ا گف��ت: 
فیلم های هنر و تجربه 
فیلم هایی هستند که 
نگاه به گیش��ه ندارند 
و به اصطالح فیلم های 

گیشه ای نیستند.
وی ادام��ه داد: هن��ر 
و تجرب��ه ب��اب اکران 
فیلم ه��ای خارجی در 
کش��ور را نیز باز کرده 
و این خود اتفاق خوبی 

است، البته اگر کمی و کاستی در برگزاری این 
طرح در کشور وجود دارد آن را باید به پای نوپا 
بودن آن بگذاریم.رییس حوزه هنری اصفهان 
خطاب به کس��انی که می خواهن��د خطاهای 
هنر و تجربه را بزرگ کنند، گفت: هر کاری در 
ابتدای راه با خطاهایی مواجه است؛ اما همه باید 
صبور باشیم و چشمان تیزبین خود را باز کنیم. 
متولیان دقت را باال ببرند تا کارهای خوب حذف 
نشوند و بقیه افراد هم برای نقد وارد شوند، اما 
اینگونه نباشد که با کوچک ترین اشتباه کل کار 
زیر سؤال برود.سیدین نیا اضافه کرد: تخریب 
و ناب��ود کردن یک ط��رح فرهنگی در کش��ور 
اشتباه ترین راه ممکن اس��ت، بلکه راه درست 
و اساس��ی تذکر و ارایه صحبت های قابل دفاع 
می باشد.وی خاطرنش��ان کرد: برای چندمین 
بار تکرار می کنم نمایش فیلم های هنر و تجربه 
اتفاق خوبی برای س��ینمای کش��ور است، اما 
باید همدلی و رفاقت پش��ت آن باشد. مطمئناً 
حرکت های تخریبی به این طرح سینمایی در 

کشور ضربه می زند.

استقبال خوب اصفهانی ها ازهنر و تجربه
فیلم های سیاسی جشنواره سی و سوم را بشناسید 

  از روزهایی »به رنگ ارغوان« تا حمله
 در» مزارشریف«

دو فیلم سینمایی »روباه« به کارگردانی 
بهروز افخمی و »مزارش��ریف« ساخته 
عبدالحسن برزیده دو فیلم با تم سیاسی 
هستند که در سی و سومین جشنواره 

فیلم فجر روی پرده خواهند رفت.
سیاس��ت تروی��ج س��اخت فیلم های 
سیاس��ی در م��دت زم��ان یک س��ال 
به تولی��د فیلم هایی چ��ون »۳۳ روز« 
ساخته جمال ش��ورجه، »گزارش یک 
جش��ن« حاتمی کی��ا و »خیابا ن های 
آرام« کمال تبری��زی و چند فیلم دیگر 
منجر ش��د، کارهایی که در جش��نواره 
بیس��ت و نهم ب��ه نمای��ش درآمدند؛ 
البت��ه دو فیل��م حاتمی کی��ا و تبریزی 
فعال فرص��ت اکران عمومی به دس��ت 
نیاروده اند.وضعی��ت تولید فیلم هایی با 
تم سیاس��ی در س��ال 9۰ نیز به همین 
ترتیب بود و کارهایی چون »پل چوبی« 
س��اخته مهدی کرم پور، »خصوصی« 
محمدحسین فرحبخش و »قالده های 
طال« س��اخته ابوالقاسم طالبی همگی 
از جمله فیلم های سیاس��ی تولید این 
س��ال بودند؛ البت��ه هر ی��ک در حال و 
هوای خاص خود.»اس��ترداد« ساخته 
مه��رداد غف��ارزاده تولید فاخ��ر بنیاد 
س��ینمایی فارابی در س��ال ۱۳9۱ هم 
فیلمی با موضوع یک اتفاق مهم تاریخی 
سیاسی بود.»چ« به کارگردانی ابراهیم 
حاتمی کیا که آن هم ب��ا حمایت بنیاد 
س��ینمایی فارابی س��اخته ش��ده بود، 
در جش��نواره س��ی و دوم ب��ه نمایش 
درآم��د؛ فیلمی ب��ا موضوع بخش��ی از 
زندگی ش��هید مصطف��ی چمران.حاال 
در سی و سومین جش��نواره فیلم فجر 
دو فیل��م در ح��ال و ه��وای موضوعی 
 سیاس��ی تولید ش��ده اند؛ »روب��اه« و 

»مزار شریف«.
روباه

افخمی بعد از ساخت »آذر، شهدخت، 
پرویز و دیگ��ران« قصد س��اخت چند 

فیلم را داش��ت که از میان آن پروژه ها 
»روب��اه« را به مرحل��ه تولید رس��اند. 
فیلمی که ب��ه گفته محم��د پیرهادی 
تهیه کنن��ده ای��ن فیلم س��ینمایی به 
موضوع هسته ای می پردازد. پیرهادی 
موضوع این فیلم را چنین تشریح کرده 
اس��ت: »فیلم س��ینمایی »روباه« یک 
موضوع کامال اجتماعی دارد که مرتبط 
با  امنیتی و جاسوسی در حوزه موضوع 
انرژی هسته ای اس��ت، به عبارتی  روز 
اجتماعی کامال منطبق با  هسته ای است 
و مذاکرات ۱+۵ در البه الی بستر فیلم 

جاری است.«
مزارشریف

عبدالحس��ن برزی��ده بعد از ۱۱ س��ال 
ب��ه عن��وان کارگ��ردان ی��ک فیل��م 
سینمایی پش��ت دوربین قرار گرفت و 
»مرازشریف« را کارگردانی کرد؛ فیلمی 
با موضوع حمله به کنس��ولگری ایران 
 در مزارشریف و شهادت دیپلمات های

 ایرانی.
برزیده در جریان دی��دار خبرنگاران از 
پش��ت صحنه این فیلم س��ینمایی، در 
مورد موضوع و ح��ال و هوای آن گفت: 
»زمانی که ی��ک چنین اتف��اق مهمی 
برای یک کش��ور رخ می دهد حمله به 
کنس��ولگری، بی ش��ک جزو اتفاقات 
تلخ از نگاه ملی به ش��مار می رود و این 
وظیفه اهالی فرهنگ و هنر آن کش��ور 
است که نس��بت به آن مسئله واکنش 
نش��ان دهند. هر چند نزدی��ک به ۱۵ 
س��ال از این اتفاق می گ��ذرد، باالخره 
توانس��تیم ش��رایطی را فراهم کنیم تا 
 این فیلم س��ینمایی را جلوی دوربین

 ببریم.«
او همچنین در مورد کیفیت و ساختار 
این فیلم گفت: »»مزار ش��ریف« بعد از 
»ملک س��لیمان« تنها فیلمی است که 
در سینمای ایران به صورت ویژوال افکت 

ساخته می شود.
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نمایش فیلم های 
هنر و تجربه به 

درخواست مرکز 
هنر و تجربه وزارت 
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تحدید حدود اختصاصی  
واقع  اصلي    -  57 شماره  پالک  دادنجان  امالک  و  آب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
در مزرعه دادنجان بخش یك ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي فضل اله 
اميري و غيره فرزند عباس در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به 
عمل نيامده اینك بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملك مرقوم درروزهاي 11/19/ 1393 و 11/20/ 93 و 93/11/21 
ساعت 9 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذا به موجب این آگهی بکليه مالکين و 
مجاورین اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند0 اعتراضات 
تنظيم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  مجاورین وصاحبان 
تعيين  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی 
تکليف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه از تاریخ تسليم 
اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از مرجع ذیصالح قضایی اخذ 
و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطيلی پيش بينی نشده 
گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهد شد. تاریخ انتشار: 10/18 /93 

سيدمهدی ميرمحمدی - رئيس ثبت اسنادوامالک شهرضا 
مزایده 

10/57 شعبه چهارم شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 1825/93ش 
ج/چهارم له آقای مهدی نصيری با وكالت آقای حسين نصيری و عليه 1( شركت نوید 
آرامش پارس 2( اميرحسين لشگری به آدرس پل سرهنگ – خ فجر2- كوی فرهاد – بن 
پالک223 بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 30/476/024  بست لشگری – 
دادگستری  ک  شماره4845/91  به  توقيفی  صورتجلسه  شرح  به  توقيفی  اموال  ریال 
مارک  با  مداربسته  دوربين  تصاویر  ضبط  دستگاه  دو  تعداد   )1  1391/7/23 مورخ 
بندی و كارتن  با بسته  DTEC و مدل FPS900 سی دی خور به صورت نو همراه 
مربوطه كه فعاًل در بازدید تقریبًا از رده خارج گردیده است جمعًا به مبلغ 1/800/000 
ریال یك ميليون و هشتصد هزار ریال. 2( تعداد چهار دستگاه ضبط تصاویر دوربين 
و  نو  صورت  به  هاردخور  و  تایوان  ساخت   GCD مدل  و   DMR مارک  مداربسته 
از رده خارج گردیده  تقریبًا  بازار  فعاًل در  كارتن مربوطه كه  بندی و  با بسته  همراه 
است جمعًا به مبلغ 3/600/000 ریال. 3( تعداد یك دستگاه دزدگير بی سيم ساختمان 
مارک سيماران و مدل P6416 +چهارعدد چشم دزدگير+یك دستگاه دوربين دید شب 
و  بندی  بسته  با  همراه  و  نو  به صورت  همگی   491139  FL مدل   FALKEN مارک 
كارتن های مربوطه می باشند جمعًا به مبلغ 2/200/000 ریال كه جمع كل اقالم فوق 
طبق نظریه كارشناس به مبلغ 7/600/000 ریال ارزیابی گردیده است و مورد تعرض 
 93/11/7 مورخ  مزایده ای  جلسه  دارد  درنظر  است  نگردیده  واقع  طرفين  از  هيچيك 
خيابان  در  واقع  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  درمحل  صبح  10تا9  ساعت  در 
درصد   10 واریز  با  می توانند  مزایده  جلسه  در  طالبين شركت  نماید  برگزار  نيکبخت 
قيمت پایه به شماره حساب 2171350205001 بانك ملی و ارائه فيش آن به این اجرا از 
 اموال بازدید نمایند پيشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود.م الف:26479 

مدیر اجرای احکام شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
مزایده 

پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  دوم  10/58شعبه 
الدین  تاج  امير  آقای  عليه  و  علی  فرزند  ابراهيمی  محمد  آقای  له  ج/2  ش   4218/93
اولين   – بنفشه  بست  بن   – نرگس  كوی   – رز  گل  كوچه   – اول  رباط  خ  آدرس  به 
منزل سمت چپ بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 55/085/010 ریال اموال 
انتظامی 768ص38ایران13  توقيفی به شرح یکدستگاه خودرو وانت پيکان به شماره 
كه طی نامه 42095/28258485 مورخ 1393/4/7 از طریق اداره راهنمایی و رانندگی 
به   1389 1600مدل  تيپ  پيکان  وانت  خودرو  شرح  به  است  گردیده  توقيف  اصفهان 
شماره  به  موتور  دارای  768ص38ایران13  انتظامی  پالک  دارای  روغنی  سفيد  رنگ 
11489033739 و شماره شاسی اعالمی 129117 و گازسوز فابریك دارای دو محور 
اتومبيل  اصالت  و  فابریك  اطاق  و  موتور  های  شماره  سيلندر  چهار  و  محور  چهار 
محرز می باشد وضعيت عمومی وسيله نقليه متوسط متمایل به خوب از لحاظ اطاق و 
الستيکها وضعيت بدنه ارزیابی می گردد كه با توجه به موارد معروض و لحاظ كردن 
فاكتورهای ذیدخل در حال حاضر این اتومبيل به مبلغ یکصد و بيست و پنج ميليون 
ارزیابی گردیده  نظریه كارشناسی  تومان( طبق  پانصد هزار  و  ميليون  )دوازده  ریال 
است در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 93/11/5 در ساعت 12 تا 11 صبح برگزار 
نمایدكه جلسه مزایده در محل اجرای احکام واقع در خيابان نيکبخت برگزار می گردد 

به شماره  پایه  قيمت  10 درصد  واریز  با  توانند  می  مزایده  در جلسه  طالبين شركت 
مزایده  جلسه  در  اجرا  این  به  آن  فيش  ارائه  و  ملی  بانك  حساب2171350205001 
بود.م الف:26478  خواهد  مزایده  برنده  مبلغ  باالترین  دهنده  پيشنهاد  نمایند   شركت 

شعبه دوم حقوقی اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان 
مزایده 

پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  دوم  شعبه   10/59
4950/92ش ج/2 له خانم مژگان طاهری بروجنی با وكالت آقای سعيد حاج هاشمی و 
عليه آقای حيدرعلی اسدالهی به آدرس خ ارتش – خ بهداری لشکر – كوچه14معصوم 
پالک22 بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 2/904/452/000 ریال اموال   –
توقيفی به شرح ملك توقيفی به پالک ثبتی 2905/271 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
صفحه صفحات 245 و دفاتر 1316 كه طی نامه 36286/ج مورخ 91/10/11 از طریق 
آقای حيدرعلی  امالک اصفهان توقيف گردیده است و در مالکيت  اسناد و  ثبت  اداره 
اسدالهی می باشد و به آدرس اصفهان –خيابان ارتش – خيابان بهداری لشکر – كوچه 
شهيد مدنيان)كوچه مسجد چهارده معصوم( نبش بن بست موسوی – پالک22- طبقه 
سوم می باشد این آپارتمان واقع در مجتمع 4 واحدی به انضمام بالکن یك باب انباری 
به مساحت 5/9مترمربع و یك پاركينگ می باشد طبق سند دارای 112/03 مترمربع و 
دو  مذكور  آپارتمان  می باشد  همکف  طبقه  در  مترمربع   12 مساحت  به  پاركينگ  یك 
 – داخل چوبی  دربهای   – ابزار  و  نقاشی  بدنه   – كفها سراميك   – بتن  اسکلت  خوابه 
چهارچوبهای فلزی – سرویسها كف سراميك – بدنه كاشی – سيستم سرمایش كولر 
آبی و گرمایش بخاری گازی – نمای ساختمان از آجر و دارای اشتراكات شهری نيز 
به  توجه  با  لذا  است  خوانده  و  خواهان  به  متعلق  بالسویه  فوق  آپارتمان  و  می باشد 
ارزش شش  ارزیابی  در  موثر  عوامل  كليه  و  مربوطه  طبقه  كاربری   – محل  موقعيت 
دانگ پالک فوق 3/460/000/000 ریال و ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ آن به مبلغ 
1/730/000/000 ریال معادل یکصد و هفتاد و سه ميليون تومان طبق نظریه كارشناس 
ارزیابی گردیده است را در نظر دارد در جلسه مزایده ای مورخ 93/11/5 در ساعت 
11 تا 10 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان واقع در خيابان 
با واریز 10 درصد  نيکبخت برگزار نماید طالبين شركت در جلسه مزایده می توانند 
قيمت پایه به شماره حساب 2171350205001 بانك ملی و ارائه فيش آن به این اجرا از 
اموال بازدید نمایند پيشنهاد دهنده باالترین قيمت برنده مزایده خواهد بود. ضمنا مبلغ 
الف:26477  می باشد.م  بهارآزادی  تمام  سکه  عدد   179/646 معادل  شده   كارشناسی 

شعبه دوم حقوقی اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/338 شماره ابالغيه: 9310100352409362 شماره پرونده: 9309980352400632 
شماره بایگانی شعبه: 930671 خواهان وحيد حيدری دادخواستی به طرفيت خوانده 
تامين  و  دادرسی  خسارات  مطالبه  و  خسارت  مطالبه  خواسته  به  صراف  محمود 
خواسته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 
24 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد 
نيکبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به 
كالسه 9309980352400632 ثبت گردیده كه وقت رسيدگی آن 1393/12/06 و ساعت 
10:00 تعيين شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی ازجراید كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر 

گردد.م الف27454 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
 ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  صلواتی  جالل  خواهان   1277/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   10/339
مبنی بر مطالبه چك به طرفيت عالم سرلك – جواد صفا – علی داد صفا تقدیم نموده 
گردیده  تعيين   10 ساعت   93/12/10 مورخ  یکشنبه  روز  برای  رسيدگی  وقت  است 
برابر ماده 73  تقاضای خواهان  به مجهول المکان بودن خوانده حسب  با توجه  است 
رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خيابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
عدم  در صورت  نمایيد.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
 حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:27498 

شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
10/340 در خصوص پرونده كالسه 93-1651 خواهان علی نائينی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفيت احمدرضا بهشت آیين تقدیم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 
93/12/5 ساعت 10 تعيين گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای 
تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایيد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ 

می شود.م الف:27499 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

10/341 در خصوص پرونده كالسه 1652/93 خواهان علی نائينی دادخواستی مبنی 
برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  طرفيت  به  آیين  بهشت  احمدرضا  مطالبه  بر 
بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعيين   10/30 ساعت   93/12/5 مورخ 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  وقت رسيدگی  از  قبل  تا خوانده  منتشر  جراید 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایيد.  اخذ  را  ضمائم  و 
تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:27500 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/342 در خصوص پرونده كالسه 93-1650 خواهان علی نائينی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفيت احمدرضا بهشت آیين تقدیم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 
خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعيين   9/30 ساعت   93/12/5
جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
ابتدای خيابان  این شعبه واقع در اصفهان  به  از وقت رسيدگی  تا خوانده قبل  منتشر 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه 
ضمائم را اخذ نمایيد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   7 شعبه  می شود.م الف:27501  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دشتابی  دهقانی  آزیتا  خواهان   1444/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   10/343
دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت به طرفيت اكبر كرمی هرستانی فرزند كریم تقدیم 
تعيين   8/30 ساعت   93/12/11 مورخ  دوشنبه  روز  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده 
برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده 
رسيدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایيد. در صورت عدم 
 حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:27502 

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

10/344 در خصوص پرونده كالسه 1611/93 خواهان علی نائينی تهرانی دادخواستی 
نموده  تقدیم  اسماعيل  فرزند  آئين  بهشت  احمدرضا  طرفيت  به  چك  مطالبه  بر  مبنی 
است وقت رسيدگی برای روز یکشنبه مورخ 93/12/5 ساعت 8 تعيين گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين 
این شعبه  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به 
واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایيد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:27507 شعبه 5 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/345 در خصوص پرونده كالسه 1613/93 خواهان علی نائينی تهرانی دادخواستی 
نموده  تقدیم  اسماعيل  فرزند  آئين  بهشت  احمدرضا  طرفيت  به  چك  مطالبه  بر  مبنی 
است وقت رسيدگی برای روز یکشنبه مورخ 93/12/5 ساعت 9 تعيين گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين 

این شعبه  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به 
واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایيد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:27508 شعبه 5 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/346 در خصوص پرونده كالسه 1612/93 خواهان علی نائينی تهرانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چك به طرفيت احمدرضا بهشت آئين فرزند اسماعيل تقدیم نموده است 
وقت رسيدگی برای روز یکشنبه مورخ 93/12/5 ساعت 8/30 تعيين گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين 
این شعبه  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به 
واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایيد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:27509 شعبه 5 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
 ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  كریمی  محسن  خواهان   1699/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   10/347
تقدیم نموده است وقت رسيدگی برای  مبنی بر مطالبه به طرفيت سيد فرید موسوی 
مورخ 93/12/9 ساعت 11/30صبح تعيين گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  وقت رسيدگی  از  قبل  تا خوانده  منتشر  جراید 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایيد.  اخذ  را  ضمائم  و 
تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:27562 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  كریمی  محسن  خواهان   1698/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   10/348
تقدیم نموده است وقت رسيدگی برای  مبنی بر مطالبه به طرفيت سيد فرید موسوی 
بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعيين  93/12/9 ساعت 11صبح  مورخ 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  وقت رسيدگی  از  قبل  تا خوانده  منتشر  جراید 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایيد.  اخذ  را  ضمائم  و 
تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:27563 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  كریمی  محسن  خواهان   1697/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   10/349
تقدیم نموده است وقت رسيدگی برای  مبنی بر مطالبه به طرفيت سيد فرید موسوی 
مورخ 93/12/9 ساعت 10/30صبح تعيين گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  وقت رسيدگی  از  قبل  تا خوانده  منتشر  جراید 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایيد.  اخذ  را  ضمائم  و 
تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:27564 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/350 در خصوص پرونده كالسه 1333/93 خواهان عليرضا شهنامی دادخواستی 
است  نموده  تقدیم  علی  فرزند  متين  مهدی  طرفيت  به  فقره سفته  یك  مطالبه  بر  مبنی 
با  است  گردیده  تعيين   9 ساعت   93/12/10 مورخ  یکشنبه  روز  برای  رسيدگی  وقت 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين 
این شعبه  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به 
واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایيد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:27565 شعبه 12 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت
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بازگشت جادوگر

علی کریمی در محل تمرین پرسپولیس��ی ها حاضر ش��د.کریمی که قبال هم 
در تمرینات پرس��پولیس ش��رکت می کرد پس از کناره گیری از س��مت اش 
 در تیم ملی دیروز در درفش��ی فر حاضر ش��د تا پا به پای بقیه پرسپولیسی ها

 تمرین کند.
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 افتتاح 5 استادیوم فوتبال 
در دهه فجر

 نه مسی نه رونالدو 
فقط  نویر 

۲ استادیوم ۱۵ هزار نفری فوتبال و ۳ استادیوم ۵ هزار نفری در دهه مبارک 
فجر به مرحله بهره برداری می رسند.

مصطفی مدبر در جلس��ه هماهنگی ب��ا نماین��ده وزارت ورزش و جوانان و 
مدیران کل ۵ استان کشور گفت: در گزارش��ی که به وزیر ورزش و جوانان 
دادیم به دنبال آن هس��تیم که با س��رلوحه قراردادن رهنمودهای ایشان، 
بتوانیم پروژه های مهم ورزشی کشور را با حضور مقامات عالی رتبه کشوری 

افتتاح کنیم.
مدیرعامل ش��رکت توس��عه و نگهداری اماکن ورزش��ی افزود: طبق برنامه 
زمان بندی که در پروژه ها داش��تیم هدف اصلی را بر افتتاح این پروژه ها در 
دهه فجر سال جاری قرار دادیم که شامل ۲ استادیوم ۱۵ هزارنفری فوتبال 
در کرمانشاه و یاسوج و ۳ استادیوم ۵ هزارنفری نیز برای اولین بار در ۳ شهر 
گنبد، بوکان و میانه می شوند که در این ایام افتتاح و به مرحله بهره برداری 

خواهند رسید.

اس��طوره فوتبال آرژانتین با کنار گذاش��تن هموطن خود و مهاجم تیم ملی 
پرتغال، دروازه بان ملی پوش بایرن مونیخ را شایسته کسب توپ طال دانست.

 دیه گو مارادونا در جریان دیداری که از کشور کوبا داشت در خصوص انتخاب 
بهترین بازیکن س��ال ۲0۱4 که رقابتی بین کریستیانو رونالدوی پرتغالی از 
رئال مادرید، لیونل مسی آرژانتینی از بارسلونا و مانوئل نویر آلمانی از بایرن 
مونیخ است، گفت: نه مسی و نه رونالدو، انتخاب من نویر است. او بیشتر از دو 

کاندیدای دیگر شایسته کسب توپ طالست.
وی که برای حضور در چندین برنامه ورزش��ی به کوبا س��فر کرده است، در 
گفت و گو با  شبکه رادیویی »هابانا کوبا« اظهار داشت: زمانی که سال گذشته 
)۲0۱4( نویر با آلمان در جام جهانی به قهرمانی رس��ید، رونالدو و مسی در 
حال استراحت کردن بودند.برنده نهایی توپ طالی فیفا در تاریخ ۲۲ دی  طی 

مراسمی در مقر فیفا در زوریخ سوئیس مشخص می شود.

دبیر هیات ش��نا، ش��یرجه و واترپلوی استان اصفهان 
گفت: به نظر من در س��ال 94 اکثر عناوین کشوری از 
آن ورزش��کاران اصفهانی در رشته های شنا، شیرجه و 

واترپلو است.
مس��عود جابرزاده اظهار کرد: هیات ش��نای اس��تان 
در 6 ماهه اخی��ر فعالیت های زیادی در س��ه رش��ته 
 هم در بخ��ش آقای��ان و هم در بخ��ش بان��وان انجام 

داده است.
وی تصریح کرد: اولین لیگ داخلی ش��نای اس��تان را 
راه اندازی کردیم که دو مرحله آن برگزار شده و سومین 
مرحله آن در اس��فندماه انجام خواهد شد، در آبان ماه 
اصفهان میزبان مسابقات زیر ۱6 سال کشور بود که در 
این رقابت ها نزدیک به ۲00 نفر شرکت کننده حضور 
داشتند که در پایان اصفهان با اقتدار بر سکوی قهرمانی 
ایستاد، کمیته واترپلوی هیئت که بسیار فعال است در 
بحث اس��تعدادیابی رقابت های زیر ۱۲ و زیر ۱4 سال 
اس��تان را برگزار کرد که برترین ها به تیم های اس��تان 

معرفی شدند.
دبی��ر هی��ات ش��نا، ش��یرجه و واترپل��وی اس��تان 
اصفه��ان ادام��ه داد: در ح��ال برنامه ری��زی ب��رای 
برگ��زاری مس��ابقات واترپلوی زیر ۱6 س��ال اس��تان 
هس��تیم که در روزهای آین��ده این رقابت ه��ا برگزار 
می ش��ود، در راس��تای بحث اس��تعدادیابی جشنواره 
ش��نای پس��ران را در ش��هریور برگ��زار کردی��م که 
 در ای��ن جش��نواره نزدیک به ۳۱۵ ش��ناگر ش��رکت 

داشتند.
وی با اشاره به پیشکسوتان افزود: در طول هفته، هیات 
یک سانس را در اختیار پیشکسوتان قرار داده که اکثر 
این ورزشکاران قدیمی در کنار هم در جوی صمیمانه 
ب��ه ورزش می پردازند و ب��ه دلیل برگزاری مس��ابقات 
پیشکسوتان کش��ور، ما مسابقات اس��تانی را با حضور 
۱۱0 شناگر برگزار کردیم و ۱۲ نفر برتر را به رقابت های 
کشوری اعزام کردیم که این تیم به مقام نایب قهرمانی 

رسید.

وی ب��ه مل��ی پوش��ان اصفهان��ی ش��نا اش��اره ک��رد 
و افزود: در رش��ته ش��نا جمال چاووش��ی فر کاپیتان 
تیم ملی کش��ورمان را داری��م، در رش��ته واترپلو نیز 
نیما خوش��بخت و محس��ن جلیل��ی عضو تی��م ملی 
کش��ورمان هس��تند که این نف��رات می توان��د الگوی 
 خوبی برای ورزش��کاران اصفهانی در رش��ته های آبی

 باشند.
وی گفت: با توجه به برنامه ریزی ه��ای صورت گرفته 
در هیات، به نظر من در سال 94 اکثر عناوین کشوری 
از آن ورزشکاران اصفهانی در رشته های شنا، شیرجه 
و واترپلو اس��ت و اگر اتفاقی رخ ندهد در رش��ته ش��نا 
س��ه یا چهار رکورد جابه ج��ا خواهد ش��د، در واترپلو 
نی��ز امی��د داریم ک��ه بی��ش از دو ملی پوش داش��ته 
 باش��یم، هرچن��د در رده های س��نی پای��ه ملی پوش

 داریم.
جاب��رزاده تاکی��د ک��رد: همچنی��ن در مس��ابقات 
ش��نای مس��افت کوتاه زیر ۱4 س��ال دوم، باالی ۱۵ 
س��ال س��وم و در آب ه��ای آزاد قهرمان��ی کش��ور 
 بزرگس��االن نیز توانس��تیم عنوان قهرمانی را کس��ب

 کنیم.

با وجود اینکه باشگاه سپاهان تمایلی به اظهار نظر صریح 
در مورد وضعیت محرم نویدکیا ندارد اما به نظر می رسد 
در لیگ چهاردهم این بازیکن به میدان نخواهد رفت و 

باید منتظر خداحافظی وی از مستطیل سبز باشیم.
 پیش از آغاز لیگ چهاردهم ابهام��ات زیادی در مورد 
محرم نویدکیا وجود داشت تا جایی که در مقطعی حتی 
بحث جدایی این بازیکن از تیم اصفهانی و پیوستنش به 

تیم های تهرانی وجود داشت.
در آن مقطع اختالفات و سوءتفاهم هایی که بین نویدکیا 
و باشگاه وجود داش��ت، گویا برطرف شده بود و نام این 
بازیکن نیز در ردیف بازیکنان تیم اصفهانی برای لیگ 
چهاردهم قرار گرفت اما با مشکل مصدومیت مواجه بود 
و تا بدین جای لیگ نیز که ۱7 هفته از مس��ابقات لیگ 
برتر سپری می شود، هنوز شرایط بازی پیدا نکرده و به 

نظر هم نمی رسد تا پایان لیگ بتواند به میدان برود.
 سفر نامعلوم نویدکیا به آلمان

از مدت ها پیش بحث سفر محرم نویدکیا به آلمان وجود 
داشت و هر باری که در مورد وضعیت وی از مدیرعامل 
یا سرپرست سپاهان سؤالی پرسیده می شد، پاسخ این 
بود که محرم قرار اس��ت به آلمان سفر کند و وضعیتش 

معلوم شود.
با این وجود هنوز س��فر نویدکیا به آلمان انجام نشده و 
عدم صدور ویزا دلیل منتفی شدن سفر اخیر وی عنوان 

شده و معلوم نیست چه زمانی این سفر انجام شود.
رقابت های لیگ برتر هفته هفدهم را پشت سر گذاشته 
است و ادامه این مسابقات به پس از بازگشت تیم ملی از 

جام ملت ها موکول شده است.
تیم سپاهان با قرار گرفتن در رده دوم جدول رده بندی 
یکی از مدعیان قهرمانی محس��وب می شود و با شرایط 
فعلی نیز امکان اضافه شدن نویدکیا وجود ندارد زیرا بر 
فرض اینکه وی به آلمان سفر کند، تضمینی برای اینکه 
دیدار وی با جراح��ش تضمینی ب��رای ادامه فوتبالش 

باشد، وجود ندارد.
 سپاهان به فکر بازی خداحافظی بیفتند

در نشست فصلی مدیرعامل س��پاهان یکی از سؤاالت 
مطرح شده در مورد وضعیت محرم نویدکیا این بود که 
مدیرعامل باشگاه سپاهان در این باره توضیحاتی را ارایه 

کرد اما جوابش واضح و مشخص نبود.
مهرزاد خلیلیان در این نشس��ت تاکید کرد که نویدکیا 
اسطوره باشگاه سپاهان اس��ت و باید حرمت وی حفظ 
شود زیرا وی برای تیم سپاهان زحمات زیادی متقبل 

شده است.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد ک��ه محرم بتواند در 
ادامه مسابقات لیگ چهاردهم این تیم را همراهی کند.

با ای��ن حال ب��ه نظر می رس��د ه��واداران س��پاهان و 
فوتبال دوستان اصفهانی باید آماده خداحافظی محرم 
از مستطیل س��بز ش��وند زیرا مصدومیت های متوالی 
و باال رفتن س��ن موجب ش��ده تا این بازیکن حتی در 
صورت بازگشت احتمالی به فوتبال نیز کیفیت خوبی 

را ارایه نکند.
به باشگاه س��پاهان نیز پیش��نهاد می دهیم در تدارک 
تهیه ویژه برنامه ای برای تقدی��ر از زحمات کاپیتان پر 
افتخارش باشد تا برای همیشه در تاریخ ورزش استان 

ثبت شود.

دبیر هیات شنا شیرجه و واترپلوی استان:

سال 94 تمام عناوین کشوری از آن اصفهانی ها می شود
سپاهان به فکر بازی خداحافظی  

نویدکیا کفشش را آویزان می کند

حسین رضازاده بعد از اینکه از عزم راسخ وزارت 
ورزش و جوانان برای کنار گذاشته شدنش از 
فدراسیون با خبر ش��ده، به دنبال این بود تا با 
تصاحب یک کرس��ی بین المللی، حضورش را 

در وزنه برداری حفظ کند.
چندروز پیش مجمع انتخاباتی کنفدراسیون 
وزنه ب��رداری آس��یا برگ��زار  و ناهماهنگ��ی و 
خودخواهی نمایندگان ایران در این انتخابات 
موجب ش��د تا مهم ترین کرس��ی بین المللی 
وزنه برداری ایران پس از دوازده سال از دست 
برود. علی مرادی که در دوازده سال گذشته بر 
صندلی مهم و تأثیرگذار دبیرکلی وزنه برداری 
آس��یا تکیه زده ب��ود، انتخابات را ب��ه رقیب 
عراقی اش باخت تا هم��ان طور که پیش بینی 
می ش��د، خودخواهی ها و منافع ش��خصی بر 

منافع ملی غلبه کند. 
در حالی که قطری ها به عنوان میزبان مجمع 
انتخاباتی، امس��ال تالش خود را برای بیرون 
آوردن پس��ت دبیرکلی از دس��ت ای��ران آغاز 
کرده بودن��د، در میان اعضای هی��أت ایرانی 
حاضر در این نشس��ت، هیچ نشانی از همدلی 
و وف��اق دیده نمی ش��د. حس��ین رضازاده که 
اختالفات ش��دیدی با علی مرادی دارد، بار ها 
اعالم کرده بود  حاضر نیس��ت نام��ه معرفی او 
را برای کاندیدات��وری در انتخابات از س��وی 
فدراسیون ارس��ال کند و مرادی باید از طریق 
ارتباطات خود در کنفدراس��یون وزنه برداری 
آسیا برای تصاحب صندلی اش اقدام کند. این 
در حالی است که سوای همه اختالف نظرهای 
شخصی، حفظ صندلی دبیرکلی آسیا چیزی 
است که باید به آن، فرا تر از تسویه حساب های 

شخصی نگاه کرد. 
 بنا بر این گ��زارش، در حالی که م��رادی تنها 
ش��انس کش��ورمان برای کس��ب این کرسی 
بود، فدراس��یون وزنه برداری کش��ورمان از او 

هیچ حمایتی نکرد ت��ا قطری ها با یک نمایش 
عالی، حتی ش��ب قبل از انتخاب��ات هم کار را 
به  جایی برس��انند که انتخ��اب محمد جلود 
عراق��ی، گزینه م��ورد حمایت قط��ر و تماش 
آیان، قطعی به نظر برسد. شنیده ها حکایت از 
این دارد که قطری ها برای بس��تن تیم مدنظر 
خود در دوحه پس از گرفت��ن امتیاز میزبانی 

مس��ابقات آس��یایی نوجوانان و جوانان و نیز 
بازی های کشورهای عرب، ولخرجی کرده اند 
و برای رسیدن به اهداف خود ضمن دادن پول 
بلیت رفت و برگش��ت رؤسای فدراسیون های 
وزنه ب��رداری سراس��ر ق��اره آس��یا هم��راه با 
خانواده هایش��ان، تقریب��ا به هر فدراس��یون 
نزدیک به ۵ هزار دالر وجه نقد داده اند تا حق 

سالیانه فدراس��یون های زیرمجموعه خود را 
همزمان با این مجمع پرداخت کرده باش��ند. 
البته قطری ها یک دس��تگاه گوشی همراه نیز 
 به میهمانان خود که صاحب رأی هستند، اهدا 
کرده اند. نکته تأسف بار تر اینکه حسین رضازاده 
با علی مرادی برای پس��ت نایب رییسی هم به 
رقابت پرداخت تا س��رانجام ،شانس تصاحب 
این صندلی هم از دست برود. اما کنار نکشیدن 
حسین  رضازاده برای این پس��ت و رقابت او با 
هم وطنش، سرانجام موجب شد تا کشورمان 
از همدستی در این انتخابات سود نبرد و به این 
ترتیب انتخابات نایب رییسی را هم واگذار کند. 
  رضازاده بع��د از اینک��ه از عزم راس��خ وزارت 
ورزش و جوانان برای کنار گذاش��ته ش��دنش 
از فدراسیون با خبر شده به دنبال این بود تا با 
تصاحب یک کرسی بین المللی حضورش را در 
وزنه برداری حفظ کند و همین وسوسه، موجب 
شد تا او در برابر بازی تاماش آیان که اختالفات 
شدیدی با علی مرادی دارد، بازی را ببازد و از 

تصاحب این صندلی هم باز بماند. 
در انتخاب��ات هیأت رییس��ه کنفدراس��یون 
وزنه ب��رداری آس��یا، هج��ده نام��زد از جمله 
علی م��رادی، دبیرکل س��ابق کنفدراس��یون 
وزنه برداری آسیا و حس��ین رضازاده، رییس 
فدراسیون وزنه برداری ایران حضور داشتند؛ 
اما در   نهای��ت یوبانگت��وی بوس��ابا از تایلند، 
کایرات تورلیخانف، کیان گوانگ ژیان از چین، 
ش��اخریلو ماخمودوف از ازبکس��تان، عبداهلل 
الجرمال از یمن و سلمان الجیشی از عربستان 
و کی رات مندیخانوف از قزاقس��تان از سوی 

اعضای مجمع انتخاب شدند. 
اما ای��ن تنها بدبی��اری وزنه ب��رداری ایران در 
این مجمع نبود. پیش از برگ��زاری انتخابات 
کنفدراس��یون وزنه برداری قاره آسیا، نفراتی 
که برای حض��ور در پس��ت های مختلف این 
مجموعه کاندیدا شده بودند، به تصویب هیأت 
رییسه رسیدند، ولی در جلسه نهایی ، بار دیگر 
این ترکیب  بررسی ش��د و در   نهایت جز علی 
مرادی و حسین رضازاده که به واسطه شرایط 
متفاوتشان نس��بت به بقیه نامزدهای ایرانی 
می توانند در انتخابات در پست های دبیر کلی 

و نایب رییسی شرکت کنند، بقیه کاندیداهای 
ایرانی مثل مصطفی حکمت پور، دبیر کمیته 
آموزش و تحقیقات، باقری دبیر کمیته پزشکی 
به همراه چند گزینه دیگر از کشورهای تیمور، 
عم��ان و... از رقابت بیرون ماندن��د. دلیل این 
تصمیم هیأت رییسه کنفدراسیون وزنه برداری 
هم ثبت نام دیر تر از موعد این نفرات است. این 
نفرات در حالی حذف شدند که به دوحه سفر 
کرده بودند. این رودست خوردن ما از عرب ها 
را اگر به کارشکنی های داخلی و خودزنی که از 
مدت ها پیش دیده ایم، بیفزاییم، در می یابیم 
که از دس��ت رفتن کرس��ی های مهم آسیایی 
در وزنه برداری، نتیجه عدم وفاق و یکپارچگی 

خودمان بوده است. 
اکنون تنها رهاورد ایران از مجمع دوحه، یک 
صندلی عضویت در هیأت اجرایی کنفدراسیون 
وزنه برداری است که به حسین رضازاده رسیده 
است. عالوه بر  رضازاده، تاندان راتان کومار از 
نپال، ابراهیم حس��ین از اردن، احمد مهیدن 
از بن��گالدش، حوض��ام الطام��ی از کوی��ت، 
پراس��اد بایش��ایا از هند، چینن کاتو از ژاپن، 
حفیظ عمران از پاکس��تان، کاس��یران سونی 
از اندونزی و مینت س��و از میانمار به عضویت 
 هیأت اجرایی کنفدراسیون وزنه برداری آسیا 
درآمدند. به این ترتیب ب��ا بی تدبیری محض 
مس��ووالن و دس��ت اندرکاران وزنه ب��رداری 
ای��ران مهم تری��ن کرس��ی کش��ورمان در 
آس��یا از دس��ت رفت تا در س��ال های آینده 
هم ش��اهد نف��وذ عرب ه��ا در این رش��ته در 
آس��یا باش��یم و ه��م تام��اش آیان یک��ی از 
 مخالفان سرس��خت خ��ود را از راه برداش��ته

 باشد.

با خودخواهی مهم ترین کرسی بین المللی ازدست رفت

رودست خوردن ما از عرب ها

دومینوی بد بیاری در وزنه برداری ایران

 تساوی تیم های ذوب آهن و مالزی 
در دیداری دوستانه

تیم فوتبال ذوب آه��ن اصفهان 
در اردوی آماده س��ازی مالزی، 
در دی��داری تدارکات��ی مقاب��ل 
تی��م پلی��س مالزی به تس��اوی 
۲ بر ۲ دس��ت پی��دا ک��رد. این 
دی��دار ک��ه از س��اعت ۲0:4۵ 
 به وق��ت محل��ی در ورزش��گاه 
ام.پی.اس س��النگور برگزار شد، 
در نهایت ب��ا تس��اوی ۲ بر ۲ به 

پایان رسید.
یحیی گل محمدی س��رمربی تیم فوتبال ذوب آهن تیمش را با 
ترکیب رش��ید مظاهری، حجت حق وردی، علی حمام، صائب 
محبی، مهرداد قنبری، قاس��م حدادی فر، دانیال اسماعیلی فر، 
احسان پهلوان، مرتضی تبریزی، اسماعیل فرهادی و کاوه رضایی 

به زمین فرستاد.
ذوب آه��ن در دیدار دوم خ��ود جمعه به مصاف تی��م ملی امید 

مالزی می رود.

 بانوان کوهنورد اصفهان
 بر بلندای الوند 

گ��روه ۱۳ نف��ره بان��وان هیأت 
کوهنوردی و صعودهای ورزشی 
استان اصفهان در برنامه ای دو 
روزه موفق شدند به قله ۳۵74 
متری الوند  در اس��تان همدان 

صعود کنند.
ای��ن برنام��ه  میزبان��ی هیأت 
کوهن��وردی شهرس��تان بهار و  
یادبود زنده یاد عباس رس��تگار 

انجام شد.
صغ��ری حس��نی نای��ب ریی��س هی��ات کوهن��وردی اس��تان 
اصفهان و سرپرس��ت تی��م صعود کنن��ده به قل��ه الون��د در این 
باره گف��ت: این صعود در ش��رایط س��خت آب و هوای��ی همراه با 
وزرش ش��دید باد در منطقه توس��ط ۱۳ نف��ر از کارگ��روه بانوان 
 هی��أت کوهن��وردی و صعوده��ای ورزش��ی اس��تان  ص��ورت 

گرفت.

کفاشیان برو نیستم
رییس فدراسیون فوتبال تاکید 
کرد که اس��تعفا نداده و بحث 
تغییر دبیرکل��ي را هم متوقف 

کرده است.  
علی کفاش��یان درب��اره اینکه 
ایران تا چه اندازه بخت قهرمانی 
در جام ملت های آسیا را دارد، 
گفت: ش��رایط ج��ام ملت ها را 
باید منطقی بررسی کنیم، اینگونه نیس��ت که ما برتر از دیگران 
باشیم. هم تیم خوبی داریم و هم حریفان ما شرایط مناسبی دارند، 
 70 تا 7۵ درصد تیم ه��ا با آمادگی کامل به جام ملت های آس��یا

 آمدند. 
وی درب��اره وضعی��ت عل��ی کریم��ی تاکید ک��رد: بع��د از آنکه 
کریمی همراه تیم به اس��ترالیا نرفت، دیگر تم��اس و صحبتی با 
 هم نداش��تیم و قطعا در این مرحله او در کن��ار تیم ملی نخواهد

 بود.
 کریمی ش��خصیتی تاثیرگذار است و دوس��ت داریم از تجارب او 
استفاده کنیم اما درباره اینکه چه اتفاقی در آینده رخ دهد، باید با 

او صحبت کنیم. 
رییس فدراس��یون فوتب��ال اف��زود: نظر م��ا اس��تفاده از مربی 
ایران��ی در تی��م ملی اس��ت و قطع��ا بع��د از ج��ام ملت ها یک 
 مرب��ی ایران��ی به جم��ع دس��تیاران ک��ی روش اضاف��ه خواهد

 شد. 
 کفاش��یان درباره اینکه گفته می شود که اس��تعفایش در جیب 
وزیر ورزش اس��ت، گفت: هیچ اس��تعفایی نداده ام و معتقدم اگر 
قرار است تغییری هم در فدراس��یون فوتبال صورت بگیرد، باید 
از طریق مجمع باشد. شخصا قصد اس��تعفا ندارم و اگر روزی هم 
چنین تصمیمی باش��د، باید از طریق مجمع و به ش��کل قانونی 

صورت بگیرد. 

ستاره های ایران از دید گاردین
روزنامه گاردین در گزارشی 
به وضعیت تیم ملی فوتبال 
ای��ران در مس��ابقات ج��ام 
ملت ه��ای آس��یا پرداخت. 
روزنام��ه »گاردی��ن« در 
گزارشی به بررسی وضعیت 
 C تیم های حاض��ر در گروه
رقابت های ج��ام ملت های 
آس��یا ۲0۱۵ پرداخت و در 
خصوص تیم مل��ی فوتبال 

ایران نوشت:
ستاره ها:

جواد نکون��ام: در صورتی که ایران در مس��ابقات جام ملت های 
ای��ران کارش را خ��وب انجام ده��د، کاپیت��ان ج��واد نکونام، 
 می تواند رکورد علی دایی، اس��طوره فوتبال ایران را پش��ت سر

 بگذارد. 
اشکان دژاگه: این هافبک، به عنوان بازیکن سال فوالم در سال 
۲0۱4 انتخاب شد و خط دفاعی تیم های حریف در انگلیس به 
خوبی از خطراتی که او می تواند در یک تیم ایجاد کند، باخبرند. 

وی در حال حاضر برای العربی قطر بازی می کند.
سردار آزمون: ستاره در حال پیشرفت در ترکیب تیم ملی ایران 
بدون شک آزمون ۲0 ساله اس��ت. این مهاجم جوان که در تیم 
روبین کازان روسیه بازی می کند، در اوایل سال جاری از آرسنال 

پیشنهاد داشته است.
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اخبار کوتاهیادداشت  پیشرفت  23 درصدی تونل »زره« در مسیر شهرکرد - ایذه
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری، از پیش��رفت 23 درصدی عملیات اجرایی تونل »زره« در 
مسیر شهرکرد- ناغان - ایذه خبر داد. قاسم قاسمی افزود: اعتبار این پروژه در سالجاری 123 میلیارد ریال از 
محل اعتبارات ماده 180 است وی طول این مسیر را 15 کیلومتر عنوان کرد و گفت: در این مسیر تونلی به 
طول یکهزار و 550 متر در حال احداث است که تاکنون عملیات حفاری 220 متر آن به پایان رسیده است ..
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جاده بروجن - ل��ردگان مهمترین ج��اده ترانزیتی از فالت 
مرکزی ایران به سمت خوزستان و جنوب کشور است که به 
دلیل عرض کم، دو خطه بودن و همچنین بار ترافیکی باال، 

آمار تصادفات باالیی دارد.
 ج��اده بروجن - ل��ردگان - خوزس��تان یک��ی از مهمترین

 جاده های کش��ور اس��ت که اتص��ال فالت مرک��زی ایران 
 به سمت خوزس��تان و ش��هر های جنوبی کش��ور را برقرار

 کرده است.
مسافرانی که قصد سفر از اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد 
و... به استان خوزستان و بالعکس را دارند بیشتر از این جاده 
ارتباطی استفاده می کنند و حجم تردد در این مسیر باال است.

این جاده یکی از مهمترین جاده ه��ای ترانزیتی به جنوب 
کش��ور نیز اس��ت و با توجه به اینکه صادرات به کشور عراق 
نیز افزایش پیدا کرده اس��ت، این جاده یک��ی از مهمترین 
 جاده ه��ا ب��رای ترانزی��ت کاال به کش��ور عراق به ش��مار

 می رود.
این جاده مهم  و تردد در حال حاضر در بیشتر قسمت ها دو 

خطه است و همین امر تصادفات را افزایش داده است.
 در آخرین تصادف این جاده که در روز شنبه بین یک دستگاه 
پراید و یک خودرو پژو اتفاق افتاد ۹ نفر فوت کردند. این حادثه 

در منطقه گدار کبک جاده بروجن - لردگان اتفاق افتاد.

با توجه به آمار باالی حوادث فوت��ی جاده بروجن - لردگان، 
مسووالن استانی و کش��وری باید در راستای کاهش تلفات 
این جاده برای تسریع در چهار خطه شدن جاده تالش بیشتر 

انجام دهند.
معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری در این خصوص 
به خبرنگار مهر گفت: جاده شهرکرد - بروجن - لردگان یکی 
از مهمترین جاده های پر تردد استان چهارمحال و بختیاری 
است که این استان را به خوزستان و شهر های جنوبی کشور  

اتصال می دهد.
بر اساس مصوبه س��فر ریاست جمهور به اس��تان قرار است 
تا پایان س��ال، 38 کیلومت��ر از جاده ش��هرکرد - بروجن - 
 ل��ردگان چهار خط��ه ش��ود و ب��ه بهره ب��رداری برس��د.

گودرز امیری با اشاره به آخرین تصادف فوتی این جاده، تاکید 
 کرد: متاس��فانه ۹ نفر در پی تصادف دو خودرو سواری جان

 باختند.
وی اف��زود: امیدواری��م ب��ا اقدام��ات انج��ام ش��ده 
 و در ح��ال انج��ام بتوانی��م از ح��وادث ای��ن ج��اده 

بکاهیم.
معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به محور 
شهرکرد - بروجن - لردگان اذعان داشت: بر اساس مصوبه 
سفر ریاس��ت جمهور به استان قرار اس��ت تا پایان سال 38 

کیلومتر از این مسیر چهار خطه شود و به بهره برداری برسد.
وی ادامه داد: هم اکن��ون 10 کیلومتر دیگر جاده  بروجن  - 
لردگان در قطعه گندمان - لردگان چهار خطه شده است و به 

بهره برداری رسیده است.
 وی تاکید کرد: امیدو اریم تا پایان س��ال قطعات مورد نظر 
 دیگر این جاده که اعتبار آن هم پیش بینی ش��ده اس��ت به 

بهره برداری برسد.
مدی��ر س��اخت و توس��عه 
راه ه��ای اداره کل راه 
اس��تان  شهرس��ازی  و 
چهارمح��ال و بختی��اری 
مح��ور  ب��ه  اش��اره   ب��ا 
شهر کر د- بروجن - لردگان 
اظهار داشت: طول کل این 
محور پس از چه��ار خطه 

شدن ۹8 کیلومتر است.
برای افتت��اح 10 کیلومتر 
ج��اده بروجن - ل��ردگان 
حدود ن��ه میلی��ارد تومان 
هزینه ش��ده اس��ت و یک 
مکع��ب مت��ر   میلی��ون 

 خاک برداری شده است وی با اش��اره به بهره برداری از 10 
کیلومتر از این جاده در قس��مت بروجن به لردگان، عنوان 
کرد: عملیات این پروژه از سال 8۷ آغاز شده است و با پیگیری 
ها سال گذشته و امسال چهار خطه شدن این جاده سرعت 

بیشتری گرفته است.
وی بی��ان کرد: ب��رای افتتاح ای��ن 10 کیلومت��ر ۹ میلیارد 
 توم��ان هزین��ه ش��ده اس��ت و یک میلی��ون مت��ر مکعب 

خاک برداری شده است.
حس��ینعلی مقصودی ادام��ه داد:  در کل تاکنون حدود ۶5 
کیلومتر از جاده شهرکرد - بروجن - لردگان به بهره برداری 

رسیده است و حدود 33 کیلومتر باقی مانده است.
 نماینده مردم لردگان در مجلس وش��ورای اسالمی با اشاره 
به اینکه تسریع در چهار خطه شدن جاده بروجن - لردگان 
ضرروت دارد، عنوان کرد: چهار خطه شدن کامل این جاده 

حوادث را کاهش می دهد.
 مجید جلیل عنوان کرد: نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اس��المی تاکنون برای انجام این پروژه پیگیری ها بسیاری 
انجام داده اند و تالش بس��یاری برای گرفت��ن اعتبارات این 

جاده انجام داده اند.
وی با اش��اره ب��ه توس��عه راه ه��ای  اس��تان چهارمحال و 
بختی��اری، گف��ت: چه��ار خطه ش��دن ج��اده ه��ای این 
اس��تان حوادث و تلف��ات را تا حد بس��یار زی��ادی کاهش 
 می دهد و همچنین در توس��عه اس��تان نق��ش مهمی ایفا 

می کند.

جاده مرگ باز هم قربانی گرفت 

تراژدی حوادث مرگبار در جاده لردگان
چهارفصل  بام ایران میزبان 

گردشگران زمستانی
مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: ب��ا 
توج��ه ب��ه آب و ه��وای چهارفص��ل و زمس��تان 
زیب��ای ای��ن اس��تان مس��افران و گردش��گران 
 زی��ادی در فص��ل زمس��تان به این اس��تان س��فر

 می کنند.
 بهمن عسگری سوادجانی اظهار کرد: چهارمحال و 
بختیاری و بخصوص س��امان، کوهرنگ، لردگان، و 
بروجن زمستان زیبا و طبیعت خاص خود را دارند 
که این امر جاذبه های زیبایی را برای گردشگران و 
مسافران به همراه دارد.وی بیان داشت: جاذبه های 
طبیعی، چشمه سارها، آثار تاریخی و زمستان برفی 
از جمله جاذبه های اس��تان چهارمحال و بختیاری 
 اس��ت که چش��م هر بینن��ده ای را به خ��ود خیره 

می کند.
آب و هوای چهارفصل و طبیعت زیبای این استان 
به هنگام تابش نور خورش��ید آنچنان جاذبه هایی 
را ایجاد می کند ک��ه دل هر بینن��ده ای را به خود 

مجذوب می کند.
وی تصریح کرد: ساالنه میلیون ها گردشگر استان 
زیبا و چهارفصل چهارمح��ال و بختیاری را مقصد 
س��فر خود قرار می دهن��د و ما در تالش هس��تیم 
تا با برنامه ریزی مناس��ب بتوانی��م زمینه حضور و 
ماندگاری بیشتر گردشگران در این استان را فراهم 

کنیم.

بهره مندی ۱۸ هزار بافنده 
فرش از بیمه تأمین اجتماعی

ریی��س اداره ف��رش صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
چهارمح��ال و بختیاری از بهره من��دی بیش از 18 
هزار بافنده قالی از مزایای بیم��ه تأمین اجتماعی 

خبر داد.
علیرضا جیالن  با اش��اره به اینکه بیمه قالیبافی از 
سال 84 در استان اجرا شده اس��ت، اظهار داشت: 
تاکنون 18 هزار و 52۷ نفر از خدمات بیمه قالیبافی 

بهره مند شدند.
وی با بیان اینکه این بیمه شدگان تنها 2۷ درصد از 
هزینه بیمه  خود را پرداخ��ت می کنند و ۷3 درصد 
نیز سهم دولت است، افزود: یک میلیون و 800 هزار 
ریال سهم پیش بینی شده برای هر قالیباف در سال 

۹4 تعیین شده است.

 برگزاری نمایشگاه عکس بازی های 
بومی محلی فرخ شهر

رییس شورای اسالمی شهر فرخ ش��هر از دایر شدن نمایشگاه عکس 
بازی های بومی محلی شهر فرخ شهر در مرکز استان خبر داد.

حسین کاوه با اشاره به دایر شدن نمایش��گاه عکس بازی های بومی 
محلی شهر فرخ شهراظهار داش��ت: در این نمایشگاه تصاویر بیش از 
25 بازی بومی محلی شهر فرخ شهر به معرض دید عالقه مندان قرار 

گرفته است.
وی افزود: هر ساله 20 اردیبهشت ماه به عنوان روز فرخ شهر در تقویم 
ثبت شده است که هر ساله در این روز همایشی بر اساس ظرفیت ها و 

پتانسیل این شهر برگزار می شود.

بنیامین در شهرکرد  می خواند 
مسوول برگزاری کنسرت موس��یقی بنیامین بهادری گفت: کنسرت 

بنیامین بهادری  فردا  ) جمعه ( در شهرکرد برگزار می شود.
رضا فروزنده در نشست خبری در سالن جلس��ات اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری با اشاره به برگزاری کنسرت 
موسیقی بنیامین بهادری در ش��هرکرد، عنوان کرد: این کنسرت در 

سالن حجاب شهرکرد برگزار می شود.
فروزنده افزود: بنیامین بهادری یک نشست مطبوعاتی قبل از اجرای 

کنسرت نیز با خبرنگاران این استان برگزار می کند.

 فرهنگسرای شهرکرد ۲۲ بهمن ماه
 افتتاح می شود

عضو شورای اسالمی شهرکرد از افتتاح فرهنگسرای شهرکرد همزمان 
با سالروز پیروزی انقالب اسالمی خبر داد.

 حمید فتح اللهی اظهار داش��ت: این فرهنگس��را تاکنون ۹3 درصد 
پیش��رفت فیزیک��ی داش��ته و همزمان ب��ا 22 بهمن م��اه تکمیل و 

بهره برداری می  شود.
وی با اشاره به اینکه ساخت این فرهنگس��را از 12 سال گذشته آغاز 
شد و قرار بر آن شد تا در یک دوره 3 ساله تکمیل شود، افزود: کمبود 
اعتبار مانع از تکمیل این پروژه ش��ده بود که خوش��بختانه در حال 

حاضر با تأمین اعتبار در حال اتمام است.

چهارمحال و بختیاری رتبه چهارم کیفیت 
نان تولیدی را دارد

مدیرعامل غله و خدمات بازرگانی چهارمحال وبختیاری با اش��اره به 
رتبه چهارم کیفیت نان تولیدی در اس��تان از کیفیت مطلوب عرضه 

نان در این استان خبر داد.
کیقباد قنب��ری در آیی��ن تودیع ومعارف��ه مدیرعامل ش��رکت غله 
و خدم��ات بازرگانی اس��تان با اش��اره به رتبه نخس��ت اس��تان یزد 
در عرض��ه ن��ان اظه��ار داش��ت: چهارمح��ال و بختی��اری رتب��ه 
 چهارم کش��ور در عرضه ن��ان با کیفی��ت را به خ��ود اختصاص داده

 است.
وی هدف اصلی این شرکت را خدمت رس��انی به مردم و گندمکاران 
استان برشمرد و افزود: این شرکت نسبت به دیگر دستگاه های دولتی 
ضعیف عمل کرده که برای توسعه این استان باید تالش بیشتری در 

این شرکت انجام شود.
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این جاده مهم  و 
پرتردد در حال 

حاضر در بیشتر 
قسمت ها دو خطه 

است و همین 
امر تصادفات را 

افزایش داده است
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آگهي ابالغ  اخطاریه ممنوع الخروجي
از  به شماره شناسنامه 1001 صادره  ناصر  فرزند  نادر صادقي  آقای  به  بدینوسيله 
ابالغ  258247/الف/50  شناسنامه  سریال  به   1288866151 ملي  شماره  به  اصفهان 
 ميگردد در موضوع پرونده اجرائي به شماره بایگاني 9300015 له بانك قوامين شعبه 
 شيخ طوسي اصفهان و عليه شما اعالم ميگردد شما بنا به درخواست بستانکار ممنوع الخروج

از كشور گردیده اید. یوسفيان - مسئول واحد اجراي اسناد رسمي شهرضا   
اخطار اجرایی

10/296 شماره: 798/93ش12 به موجب رای شماره 1246 تاریخ 93/7/29 شعبه 12 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت یافته است محکوم عليه مهرداد راسخ 
به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ چهل و هفت ميليون و هفتصد 
نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   180/000 و  خواسته  اصل  بابت  ریال  هزار 
آگهی و خسارت تاخير و تادیه از تاریخ سررسيد چك به شماره 92/10/2-273766 
عهده بانك صادرات )92/10/2( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان مهدی واثق نيا به 
نشانی اصفهان – بازار بزرگ – سرای حاج كریم – پالک103 صادر و اعالم می نماید 
و هزینه نيم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همين كه اجرائيه به محکوم 
عليه ابالغ شد، محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
یا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی كند كه اجرای حکم و استيفاء 
محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر 
اختالف  حل  شورای  حقوقی   12 شعبه  نماید.م الف:26975  اعالم  صریحا  ندارد،  مالی 

شهرستان اصفهان  
حصر وراثت

دادخواست  به شرح   482 شماره  شناسنامه  دارای  اعظمی  رضا  حميد  آقای   10/351
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين  به كالسۀ 5011/93ح10 
اقامتگاه   1393/5/6 تاریخ  در   13 بشناسنامه  اعظمی  كریم  كه شادروان  داده  توضيح 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به دو فرزند 
پسر و یك اوالد دختر و یك همسر دائمی والغير: 1- حميدرضا اعظمی ش.ش 482 
نسبت با متوفی فرزند 2- عليرضا اعظمی ش.ش 1451 نسبت با متوفی فرزند 3- زهرا 
اعظمی ش.ش 897 نسبت با متوفی فرزند 4- فاطمه عابدینی زاده ش.ش 1577 نسبت با 
متوفی همسر والغير. اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت 
آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:26926 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 653  معلم  اميرحسين  آقای   10/352
چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  5028/93ح10  كالسۀ 
 1393/9/7 تاریخ  در   124 بشناسنامه  معلم  عبدالحسين  شادروان  كه  داده  توضيح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به دو 
 فرزند پسر و دو اوالد دختر و یك همسر دائمی به شرح زیر: 1- علی معلم ش.ش 2139

نسبت با متوفی فرزند 2- اميرحسين معلم ش.ش 653 نسبت با متوفی فرزند 3- مهسا 
با متوفی  با متوفی فرزند 4- مریم معلم ش.ش 2040 نسبت  معلم ش.ش 37  نسبت 
با  اینك  دائمی والغير.  با متوفی همسر  فرزند 5- صدیقه مختاری ش.ش 192 نسبت 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت آگهی می نماید تا هر كسی 
اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:26927  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقدیم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/353 خانم زهره كالهدوزی دارای شناسنامه شماره 60181 به شرح دادخواست به 
كالسۀ 5033/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
اقامتگاه   93/5/25 تاریخ  در   43087 بشناسنامه  دوزی  كاله  رضا  شادروان  كه  داده 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- 
كریم كاله دوزی ش.ش 60182 )فرزند( 2- زهره كاله دوزی ش.ش 60181 )فرزند( 
3- نصرت منتظرین ش.ش 314 )همسر(. اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
از  یا وصيتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر كسی  آگهی می نماید  نوبت  یك  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
اصفهان اختالف  حل  شورای  حقوقی  دهم  شعبه  م الف:26928  شد.  خواهد   صادر 

                                                 حصر وراثت
10/354 آقای محمد رحيمی دستجردی دارای شناسنامه شماره 45 به شرح دادخواست 
به كالسۀ 5001/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
در  بشناسنامه 5640010975  دستجردی  رحيمی  عليرضا  كه شادروان  داده  توضيح 
مرحوم  آن  حين الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   92/4/28 تاریخ 
)پدر( 2- صدیقه   45 ذیل:1- محمد رحيمی دستجردی ش.ش  افراد  به  است  منحصر 
احمدی ش.ش 2257 )مادر(. اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یك نوبت آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:26929 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/355 آقای سيد سروش هاشمی دارای شناسنامه شماره 69 به شرح دادخواست 
به كالسۀ 5000/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان فيروزه ترک زاد بشناسنامه 238 در تاریخ 93/8/19 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- 
سيد ارشيا هاشمی ش.ش 1273729242 )فرزند( 2- سيد سروش هاشمی ش.ش 69 
)همسر( 3- عذرا صحتی اصفهانی ش.ش 644 )مادر( 4- مصطفی ترک زاد ش.ش 36 
)پدر(. اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت آگهی می نماید 
تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:26930 شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/356 آقای سلمان غالمی دارای شناسنامه شماره 1271036150 به شرح دادخواست 
به كالسۀ 4998/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان حسين غالمی بشناسنامه 405 در تاریخ 93/1/16 اقامتگاه 
 دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:
1- سعيد غالمی ش.ش 671 )فرزند( 2- حميد غالمی ش.ش 2501 )فرزند( 3- سلمان 
فریده   -5 )فرزند(   801 غالمی ش.ش  زهرا   -4 )فرزند(   1271036150 غالمی ش.ش 
غالمی ش.ش 745 )فرزند( 6- راحله غالمی ش.ش 746 )فرزند( 7- سميرا غالمی ش.ش 
1270414607 )فرزند( 8- افسانه غالمی ش.ش 1271848724 )فرزند( 9- فاطمه غالمی 
انجام تشریفات  با  اینك  )همسر(.  فاطمه هدایتی ش.ش 1874  )فرزند( 10-  ش.ش 31 
مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یك  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصيتنامه  یا  و 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:26931 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
                                                  حصر وراثت

دادخواست  به شرح   1504 دارای شناسنامه شماره  آقای حسين شربافيون   10/357
به كالسۀ 4995/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
اقامتگاه   93/3/6 تاریخ  در   1942 بشناسنامه  مهين سنمار  كه شادروان  داده  توضيح 
افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  حين الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
شربافيون  حسين   -2 )فرزند(   1275780903 ش.ش  شربافيون  زهرا  نازنين  ذیل:1- 
یك  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینك  )همسر(.  ش.ش 1504 
نوبت آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:26932 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/359 آقای مازیار بياتی دارای شناسنامه شماره 1093 به شرح دادخواست به كالسۀ 
5031/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان محمد بياتی بشناسنامه 15 در تاریخ 93/7/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- چهره لقا ستاری 
آبروی ش.ش 1 )همسر( 2- ركسانا بياتی ش.ش 180 )فرزند( 3- مازیار بياتی ش.ش 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینك  )فرزند(.   606 بياتی ش.ش  بابك   -4 )فرزند(   1093
یا  و  دارد  اعتراضی  كسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یك  در  را  مزبور  درخواست 
وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف:26934 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

                                                  حصر وراثت
10/360 آقای حسين رهرو مستقيم دارای شناسنامه شماره 55694 به شرح دادخواست 
به كالسۀ 5032/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان نصرا... رهرو مستقيم بشناسنامه 31425 در تاریخ 93/3/15 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
 افراد ذیل:1- محمدرضا رهرو مستقيم ش.ش 362 )فرزند( 2- غالمرضا رهرو مستقيم 
ش.ش 613 )فرزند( 3- حسين رهرو مستقيم ش.ش 55694 )فرزند( 4- حسن رهرو مستقيم 
 ش.ش 2490 )فرزند( 5- زهرا رهرو مستقيم ش.ش 1553 )فرزند( 6- عزت پيشه ور اصفهانی
ش.ش 85 )همسر(. اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت 
آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:26935 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/361 آقای نصرا... ضيایی دارای شناسنامه شماره 30 به شرح دادخواست به كالسۀ 
5029/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان فاطمه ضيائی بشناسنامه 11 در تاریخ 90/12/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- نصرا... ضيائی 
ش.ش 30 )همسر( 2- طاهره ضيائی ش.ش 263 )فرزند( 3- شهين ضيائی ش.ش 99 
)فرزند( 4- مجتبی ضيائی ش.ش 1942 )فرزند( 5- عليرضا ضيائی ش.ش 644 )فرزند( 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست  با  اینك  6- مرتضی ضيائی ش.ش 122 )فرزند(. 
از  یا وصيتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر كسی  آگهی می نماید  نوبت  یك  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
اصفهان اختالف  حل  شورای  حقوقی  دهم  شعبه  م الف:26936  شد.  خواهد   صادر 

                                                  حصر وراثت
دادخواست  شرح  به   176 شماره  شناسنامه  دارای  الدینی  معين  مهين  خانم   10/362
به كالسۀ 5014/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
 93/8/4 تاریخ  در   75040 بشناسنامه  روحانی  محمدباقر  شادروان  كه  داده  توضيح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد 
ذیل:1- علی روحانی ش.ش 3877 )فرزند( 2- محمد روحانی ش.ش 14235 )فرزند( 3- 
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینك  )همسر(.   176 الدینی ش.ش  معين  مهين 
از  یا وصيتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر كسی  آگهی می نماید  نوبت  یك  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
اصفهان اختالف  حل  شورای  حقوقی  دهم  شعبه  م الف:26937  شد.  خواهد   صادر 

                                                 حصر وراثت
شرح  به   9 شماره  شناسنامه  دارای  بهمنی  قلعه  رحيمی  محمدعلی  آقای   10/363
دادخواست به كالسۀ 4909/93ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروان جواد رحيمی قلعه بهمنی بشناسنامه 1274927862 
در تاریخ 92/3/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به افراد ذیل:1- محمدعلی رحيمی قلعه بهمنی ش.ش 9 )پدر( 2- خدیجه 
رحيمی قلعه بهمنی ش.ش 740 )مادر( والغير. اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
از  یا وصيتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر كسی  آگهی می نماید  نوبت  یك  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
اصفهان اختالف  حل  شورای  حقوقی  دهم  شعبه  م الف:26938  شد.  خواهد   صادر 

                                                  حصر وراثت
10/364 آقای رضا صادقی دارای شناسنامه شماره 277 به شرح دادخواست به كالسۀ 
5052/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان صدیقه كریمی علویجه بشناسنامه 202 در تاریخ 93/5/30 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- رضا 
صادقی ش.ش 277 )فرزند( 2- مهدی صادقی ش.ش 2285 )فرزند( 3- مریم صادقی 
ش.ش 45377 )فرزند( 4- محمد صادقی علویجه ش.ش 1544 )فرزند( 5- حسين صادقی 
علویجه ش.ش 5926 )همسر(. اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یك نوبت آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:26939 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  به   1847 شماره  شناسنامه  دارای  ابيضی  فریبا  خانم   10/365
چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  5056/93ح10  كالسۀ 
توضيح داده كه شادروان فرجام ابيضی بشناسنامه 1506 در تاریخ 93/9/7 اقامتگاه 
 دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:

 1- مدیا ابيضی ش.ش 5422 )فرزند( 2- كيميا ابيضی ش.ش 1272735796 )فرزند( 
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینك  )همسر(.   1847 ش.ش  ابيضی  فریبا   -3
مزبور را در یك نوبت آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:26941 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

شرح  به   17223 شماره  شناسنامه  دارای  خوراسکانی  حبيبی  مهدی  آقای   10/366
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  5061/93ح10  كالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ميرزا محمد حبيبی خوراسکانی بشناسنامه 
آن  گفته ورثه حين الفوت  بدرود زندگی  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ93/1/13  در   5366
)فرزند(   100 حبيبی خوراسگانی ش.ش  احمد  ذیل:1-  افراد  به  است  منحصر  مرحوم 
حبيبی خوراسگانی  عباسعلی   -3 )فرزند(   231 حبيبی خوراسگانی ش.ش  محمود   -2
ش.ش 135 )فرزند( 4- اكبر حبيبی خوراسگانی ش.ش 9813 )فرزند( 5- حسين حبيبی 
)فرزند(  مهدی حبيبی خوراسگانی ش.ش 17223   -6 )فرزند(   47  خوراسگانی ش.ش 
7- زهرا حبيبی خوراسگانی ش.ش 11250 )فرزند( 8- سکينه خاتون لطيفی خوراسگانی 
یك  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینك  )همسر(.  ش.ش 6142 
نوبت آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:26942 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

10/367 خانم سکينه خاتون لطيفی خوراسگانی دارای شناسنامه شماره 6142 به شرح 
دادخواست به كالسۀ 5060/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروان محمدعلی حبيبی خوراسگانی بشناسنامه 70 در تاریخ 
91/1/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به افراد ذیل:1- سکينه خاتون لطيفی خوراسگانی ش.ش 6142 )مادر( 2- محمد 
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینك  )پدر(.   5366 ش.ش  خوراسگانی  حبيبی 
از  یا وصيتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر كسی  آگهی می نماید  نوبت  یك  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:26944 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

10/368 آقای مهدی اخوت ذینفع دارای شناسنامه شماره 1035 به شرح دادخواست 
به كالسۀ 4834/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
 75/10/26 تاریخ  در   19215 بشناسنامه  كی  سنگه  جواد  شادروان  كه  داده  توضيح 
است  منحصر  مرحوم  آن  حين الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
هنرجو  محمدرضا   -2 )برادرزاده(   1876 ش.ش  هنرجو  محمدتقی  ذیل:1-  افراد   به 
ش.ش 1264 )برادرزاده( 3- علی هنرجو ش.ش 1263 )برادرزاده( 4- سکينه هنرجو 
ش.ش 47261 )برادرزاده( 5- عذرا هنرجو ش.ش 55054 )برادرزاده( 6- زهره هنرجو 
ش.ش 55055 )برادرزاده( 7- زهرا هنرجو ش.ش 1414 )برادرزاده( 8- بهرام هنرجو 
ش.ش 55060 )برادرزاده( 9- پروین هنرجو ش.ش 287 )برادرزاده( 10- ملوک هنرجو 
ش.ش 404 )برادرزاده( 11- آذرميدخت هنرجو ش.ش 66066 )برادرزاده( 12- حسين 
حميدی اصفهانی ش.ش 1058 )خواهرزاده( 13- بتول اخوت ش.ش 23262 )همسر(. 
اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت آگهی می نماید تا هر 
كسی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:26945 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 



سالمت 

 فرمول های ساده برای 
چکاپ شخصی

طراحی و س��اخت خودروه��ای برقی که 
قابلیت اتصال به ش��بکه سراس��ری برق 
را دارند، این ایده را در ذهن بس��یاری از 
محققان ایجاد کرده تا از آنها برای تأمین 
نیروی مورد نیاز سایر وسایل و تجهیزات 

استفاده شود.
همزمان با دگرگونی در فناوری س��اخت 
خودروهای برقی، نس��ل جدیدی از این 
نوع خودروها تولید می ش��ود که قابلیت 

تامین بخشی از برق مورد نیاز خانه را نیز دارند. 
 طراحی و س��اخت خودروهای برقی که قابلیت اتصال به شبکه سراسری برق را 
دارند، این ایده را در ذهن بس��یاری از محققان ایجاد کرده ت��ا از آنها برای تأمین 

نیروی مورد نیاز سایر وسایل و تجهیزات استفاده شود.
 شرکت خودروسازی میتسوبیش��ی در این زمینه از جمله مراکز پیشرو به شمار 
می آید. این شرکت خودروسازی به تازگی از محصولی خالقانه رونمایی کرده که 

ثابت شده می تواند بخشی از برق مورد نیاز خانه را تأمین کند.
ای��ن خ��ودرو ک��ه Outlander PHEV ن��ام دارد اکنون یک��ی از مهمترین 
خودروهای تازه وارد در بازار ژاپن به شمار می آید. آنهایی که در این کشور صاحب 
این خودرو هستند این امکان را دارند تا در زمان قطعی برق، از الکتریسیته تولید 
ش��ده و ذخیره ش��ده در این خودرو جهت تأمین روشنایی و س��ایر موارد دیگر 

استفاده کنند.
این شرکت خودروس��از اعالم کرده محصول جدیدش با هر بار شارژ کامل باتری 

قابلیت تأمین برق مورد نیاز خانه را برای یک روز کامل دارد.
میتسوبیش��ی همچنین تاکید کرده از ای��ن قابلیت می ت��وان در مواقعی نظیر 
 وقوع فجای��ع طبیعی ک��ه معموال با قطع سراس��ری ش��بکه برق همراه اس��ت

 استفاده کرد.

یک متخصص آنکلوژی عالیم ابتال به سرطان 
معده را تش��ریح ک��رد و گف��ت: در صورت 
مراجعه به موقع بیمار به پزشک می توان این 
نوع از سرطان را که کش��نده ترین نوع است 

تشخیص و درمان کرد.
حس��ین محرابی  گفت: عالیم سرطان معده 
به گونه ای اس��ت ک��ه ممکن اس��ت در ابتدا 
مش��خص نباش��ند به همین دلی��ل بروز هر 

نشانه ای می تواند زنگ خطر محسوب شود.
وی ادامه داد: با این وجود رایج ترین عالیم این سرطان، احساس ناراحتی در معده، 
احساس س��یری یا نفخ پس از یک وعده غذایی کوچک، حالت تهوع و استفراغ و 

کاهش وزن است.
این متخصص آنکلوژی گفت: سن از فاکتورهای موثر در ابتالی افراد به سرطان 

معده است چراکه  بسیاری از بیماران مبتال 70 سال به باال هستند.
محرابی گفت: همچنین مردان بیش  از زنان به س��رطان معده مبتال می شوند به 
همین دلیل این س��رطان در مردان رتبه اول و در زنان پس از س��رطان سینه در 

رتبه دوم قرار دارد.
وی نوع غذایی که روزانه مصرف می شود را در ابتال به این سرطان موثر دانست و 
گفت: افرادی که غذاهای دودی، ش��ور یا ترشی بسیار مصرف می کنند بیشتر در 

معرض ابتال به سرطان معده هستند.
محرابی اس��تعمال دخانیات را نیز از فاکتورهای خطر دانس��ت و افزود: احتمال 

ابتالی سیگاری ها به سرطان بیش  از افرادی است که سیگار نمی کشند.
این متخصص آنکلوژی گفت: با انجام آزمایش خون یا معاینه فیزیکی از س��وی 
پزش��ک ،عکس برداری، آندوس��کوپی و نمونه برداری می توان وجود سلول های 

سرطانی در معده را تشخیص داد.

 خودرویی که برق خانه را تامین می کندعالیم سرطان معده کدامند؟

۱( به خودتان نگاهی بیندازید:
هر ۳ یا ۴ ماه خودتان به شخصه یا همراه با یکی از 
اعضای خانواده نگاهی به پوست دست، پوست سر، 
نوک انگشتان، اطراف ریش��ه ناخن و زیر بغل خود 
بیندازید. ب��روز هرگونه تغییر ش��کل با تغییر رنگ 
در خال ها یا روی پوس��ت و ظهور لک های قرمز به 
این معنی است که الزم اس��ت با پزشک متخصص 

مشورت کنید.
 ۲( عالیم خستگی را جدی بگیرید:

آیا معموال بدون ساعت زنگ دار نمی توانید صبح ها 
بیدار شوید؟ بعد از ظهرها احساس خستگی مفرط 
می کنید؟ بعد از ظهر معموال چ��رت می زنید؟ اگر 
جواب شما به هر یک از این س��واالت مثبت است، 
احتماال دچ��ار کمبود خواب هس��تید پس توصیه 
می کنیم ش��ب ها ۸ س��اعت کامل بخوابید و اگر با 
این وجود باز هم دچار کم خوابی بودید به پزش��ک 

مراجعه کنید.
۳( بعد از ۵۰ س�الگی هر سال یک بار قد خود 

را اندازه بگیرید:
انجام ای��ن کار به ویژه به خانم ها برای پیش��گیری 
از ابتال ب��ه ناراحتی های ماهیچه ای اس��کلتی مثل 
پوکی اس��تخوان توصی��ه می ش��ود. کوتاه ش��دن 
قد می توان��د خود نش��انه کمبود م��واد معدنی در 
استخوان ها باشد و الزم اس��ت در رابطه با آن پس 
از انجام آزمایش تراکم استخوان با پزشک مشورت 

کرد.
۴( به رنگ ادرار توجه کنید:

روش��ن بودن او را به آن معنی اس��ت که ش��ما در 
سالمت کامل به سر می برید اما اگر رنگ ادرار تیره 
یا بدبو شد به این معنی است که شما به اندازه کافی 
آب نمی نوشید. اگر بعد از نوشیدن مقدار کافی آب 
این حالت همچنان باقی بود، الزم اس��ت با پزشک 
خود مشورت کنید. اگر رنگ ادرار شما زرد روشن 
است ش��اید به دلیل مصرف ویتامین B موجود در 
مکمل های غذایی یا مولتی ویتامین ها باش��د، پس 

خیلی نگران نشوید.
 ۵( بعد از ورزش نبض خود را چک کنید:

طبق تحقیقی که اخیرا در مجله پزش��کی انجمن 
آمریکا به چاپ رس��یده اس��ت احتمال بروز سکته 
قلبی طی ۱0 سال در زنانی که پس از ورزش کردن 
ضربان نبض آنها پایین تر از حد معمول است ۲ برابر 
بیش از این احتمال در س��ایر زنان اس��ت. به شما 
توصیه می کنیم حتما یک تست ورزش  بدهید. )۲0 
دقیقه پیاده روی تند یا دو(و شمارش نبض خود را 
۱۵ ثانیه بعد از متوقف کردن فعالیت داشته باشید. 
عدد به دس��ت آمده به عالوه ۴ تعداد ضربان قلب 
شما را نشان می دهد. بعد ۲ دقیقه استراحت کنید و 
مجددا شمارش نبض خود را داشته باشید و آن را با 
۴ جمع کنید. عدد به دست آمده دوم را از عدد اول 
کم کرده و اگر عدد جدید کمتر از ۵۵ بود، با پزشک 

خود تماس بگیرید.
 ۶( اگ�ر مبت�ال ب�ه دیاب�ت هس�تید، مراقب 

پاها یتان باشید:
پاهای افراد مبتال به دیابت معموال دچار خش��کی، 
پوسته پوسته شدن، زخم و عفونت می شود. از آنجا 
که احساس درد در این افراد کمتر است، الزم است 
بیش��تر مراقب پاهای خود باش��ند و روزانه به آنها 

نگاهی انداخته و آنها را چک کنند.
۷( به طور مرتب فش�ار خ�ون خودتان چک 

کنید:
متخصصان پیشنهاد می کنند از ۱۸ سالگی به کمک 
دستگاه های سنجش فشارخون خانگی فشارخون 
خود را اندازه بگیرید. این باعث می ش��ود س��ریعا 
متوجه افزایش فش��ارخون خود بشوید و به پزشک 

مراجعه کنید.
 ۸( از نظر قلبی چکاپ کامل بدهید:

به شرطی قلب و عروق س��المی خواهید داشت که 
از آن مراقبت کنی��د. در صورتی که گمان می کنید 
امکان احتمال سکته قلبی در شما وجود دارد مثال 
مبتال به چاقی هس��تید، ورزش نمی کنید، سیگار 
می کشید، کلسترول خون تان باالست، فشارخون 
باال داری��د یا مبتال به دیابت هس��تید، به پزش��ک 
مراجعه ک��رده و از او بخواهید یک چ��کاپ کامل 
قلب ش��امل آزمایش خود، نوار قل��ب، اندازه گیری 
 فش��ارخون، تس��ت ورزش و... برای ش��ما تجویز 

کند.
۹( شانه سرتان را هر روز صبح نگاه کنید

اگر احس��اس می کنید ریزش موی تان زیاد شده از 
پزش��ک بخواهید یک آزمایش خون برایتان تجویز 
کرده و می��زان آهن خون تان را چ��ک کند. جالب 
اس��ت بدانید کمبود آهن می تواند یک��ی از دالیل 
ریزش مو باشد. کم کاری تیرویید هم از جمله دیگر 

دالیل آن است.
۱۰( شیوه زندگی سالم را رعایت کنید:

میوه و سبزیجات س��الم و تازه بخورید. به اندازه و 
مرتب ورزش کنید و استراحت را از یاد نبرید. 

تغذیه درست، استراحت کافی و اکسیژن رسانی به 
بدن ۳ کلید طول عمر اس��ت. مراقب باشید تمامی 
گنج های به دس��ت آمده به کمک این ۳ کلید را با 
مصرف زیاد ش��کالت، سیگار کش��یدن و نوشیدن 

الکل به باد ندهید.

اولین تماس معطر فرا اقیانوسی، روز سه شنبه )۲7 خرداد( 
بین نیویورک و پاریس انجام و طی آن رایحه نوشیدنی و 

نان بادامی رد و بدل شد.
دیوید ادواردز، اس��تاد دانش��گاه هاروارد و راشل فیلد به 
نمایش پلت فرم پیام رس��انی رایحه خ��ود در موزه تاریخ 
طبیعی آمریکا پرداختند که شامل برچسب گذاری تصاویر 
با رایحه های منتخب از میان جعبه ای از بوها و ارسال آنها 

به ایمیل یا شبکه های اجتماعی بود.
این پیام ها سپس بر روی یک دس��تگاه جدید موسوم به 

»oPhone« پخش شدند.
کریستوف لودامیل و بلیک آرمسترانگ از پاریس بوسیله 
اسکایپ به همکارانشان در نیویورک پیوسته و یک تصویر 
دارای برچس��ب رایحه خوراکی  و نوشیدنی فرانسوی که 
به مناس��بت جشن برپایی دس��تگاه oPhone استفاده 
کرده بودند را ایمیل کردند. دستگاه موجود در نیویورک با 
دریافت این پیام، از خود عطر نامحسوسی را پراکنده کرد 

که دقیقا با تصویر همخوانی داشت.
پیام های عطردار موسوم به oNotes با یک برنامه آیفون 
موسوم به oSnap نوشته می شوند که آن هم روز سه شنبه 

راه اندازی شد.
 کاربران با اس��تفاده از این برنامه می توانن��د از میان ۳۲ 
رایحه، یکی را انتخاب کرده و با ترکی��ب و تطبیق آنها با 

هم، بیش از ۳00 هزار عطر منحصربه فرد را تولید کنند.
ای��ن ۳۲ رایحه در هش��ت مخزن دس��تگاه موس��وم به 
oChips قرار خواهند گرفت که مانن��د جوهر کارتریج 
یک دس��تگاه چاپ عمل می کنند. هنگامی که دس��تگاه 
یک پیام دریافت می کند، بوی مرتبط با آن را بر اس��اس 

 برچس��ب های رایحه اختصاص یافته به تصویر منتش��ر
 می کند.

هر عطر تنه��ا ۱0 ثانیه باق��ی می ماند که براب��ر با زمانی 
اس��ت که انس��ان بوه��ا را ح��س می کن��د. ادواردز در 
نشس��تی خبری در موسس��ه تاریخ طبیع��ی آمریکا به 
خبرنگاران گفت در ص��ورت وجود چن��د رایحه در یک 
 تصویر، بوها به ترتیب و یکی پس از دیگری ارایه خواهند 

شد.
این استاد دانشگاه هاروارد پیش از این طرح های خالقانه 
دیگری نیز داشته که از آن میان می توان به گیاهان تمیز 
کننده هوا، بطری های خوردنی و فناوری های واکس��ن 
برای انتق��ال دارو ب��ه ریه ها جهت جلوگی��ری از عفونت 
اشاره کرد.در پروژه ارسال پیام بودار،  ادواردز فعال بر روی 

خوراکی ها تمرکز دارد. 
دستگاه oPhone در روزهای آینده در کافه های پاریس 
به نمایش گذاش��ته خواهد ش��د تا پتانس��یل تجاری آن 

آزمایش شود.
این دستگاه از اوایل س��ال ۲0۱۵ با قیمت ۱۴9 دالر در 

دسترس قرار خواهد گرفت.

آلودگی هوا مي تواند سالمتی انسان ها را به شدت تحت تاثیر 
قرار دهد. با تنفس در هوای آل��وده، ذرات بزرگ و کوچک 
مضر وارد ریه شده و مشکالت شدید تنفسی ایجاد می کنند؛ 
بعضی از ذرات آلوده هم وارد معده شده و ممکن است موجب 
ایجاد انواع بیماری شوند. البته ریه یا معده ممکن است در 
یک حالت دفاعی این ذرات را دفع ک��رده یا نابود کنند، اما 
ذرات آلوده بس��یار کوچکی به نام نانوذرات وجود دارند که 

می توانند از الیه دفاعی اول بدن عبور کنند.
نانوذرات که به اندازه یک میلیاردم یک متر هستند )هر نانو 
متر=۱0 به توان منفی 9 متر(، آزادانه در ریه معلق ش��ده و 
وارد سلول ها می شوند. آنها می توانند جلوی ورود اکسیژن 
به خون و خروج دی اکس��ید کربن را بگیرند. دانش��مندان 
می گویند وقتی بزرگ ترین نانوذرات آل��وده به اندازه ۱00 
نانومتر است، نانوذرات خیلی راحت می توانند وارد سلول ها 

شوند.
نانوذرات آل��وده می توانند ب��ه دی.ان.ای، پروتئین و دیگر 
ساختارهای سلولی آسیب برس��انند. همین کافی است تا 

بدن آماده ابتال به هر نوع بیماری خطرناک شود. در چنین 
شرایطی بدن خردساالن و کهن ساالن آسیب پذیری باالتری 
دارد. نانوذرات همچنین می توانند ب��ه رگ های خونی نیز 
آسیب برسانند، توانایی بویایی انسان را کاهش دهند و حتی 

در یادگیری و حافظه نیز تاثیر بسیار بد برجا بگذارند. 
وقتی مغز یک انس��ان با نان��وذرات آلوده مواجه می ش��ود 
رفتارهای غیرعادی از خود نش��ان می دهد، درس��ت مثل 
شرایطی که بیماری های سختی مثل آلزایمر یا پارکینسون 
در مغز ایج��اد می کنند. نکته اصلی اینجاس��ت و داده های 
جدید پژوهشگران نشان می دهد که چگونه مغز یک انسان 

توسط نانوذرات موجود در هوای آلوده آسیب می بیند. البته 
نگرانی اصلی دانشمندان نانوذراتی است که مستقیما از راه 

بینی وارد مغز مي شوند.
میان بر به مغز

سفر در مسیر رگ ها سوار بر سلول های خونی به مقصد مغز 
برای ذرات آلوده بس��یار طوالنی اس��ت. برای همین وقتی 
ذرات آلوده خیلی کوچک باش��ند، می توانن��د میان بر زده 
و در مسیری مس��تقیم وارد مغز ش��وند. این یافته، نتیجه 
پژوهش های گروهی از مرکز پزشکی روچستر در نیویورک 

آمریکا به سرپرستی آلیسون اِلدِر است.
آنها همچنین به این نتیجه رسیده اند که هوای آلوده بر رشد 
مغز کودکان نیز تاثیر منفی دارد و ضریب هوشی کودکانی 
که در مناطق آلوده زندگی می کنند نصف کسانی است که 

در هوای پاکیزه بزرگ می شوند.
همچنین شیوع بیماری های روحی و روانی، اختالالتی مثل 
عقب ماندگی ذهنی و بیماری های خطرناکی مثل ام.اس یا 

سرطان به دلیل هجوم ذرات آلوده به مغز است.

با رایحه نوشیدنی و نان بادامی

انجام اولین تماس معطر فرا  اقیانوسی در جهان  کالس فلسفه

پروفسور فلسفه با بسته سنگینی وارد کالس درس فلسفه شد 
و بار سنگین خود را روبروی دانشجویان خود روی میز گذاشت

وقتی کالس شروع شد، بدون هیچ کلمه ای یک شیشه بسیار 
بزرگ از داخل بسته برداشت و ش��روع به پر کردن آن با چند 

توپ گلف کرد.
سپس  از شاگردان خود پرسید که ، آیا این ظرف پر است ؟ و 

همه دانشجویان موافقت کردند
سپس پروفسور ظرفی از سنگریزه برداشت و آنها رو به داخل 

شیشه ریخت و شیشه رو به آرامی تکان داد
سنگریزه ها در بین مناطق باز بین توپ های گلف قرار گرفتند؛

سپس دوباره از دانشجویان پرسید که آیا ظرف پر است؟ و باز 
همگی موافقت کردند.

بعد دوباره پروفسور ظرفی از ماسه را برداشت و داخل شیشه 
ریخت و خوب البته، ماسه ها همه جاهای خالی رو پر کردند

او یک بار دیگر پرس��ید که آیا ظرف پر اس��ت و دانش��جویان 
یکصدا گفتند : بله

بعد پروفس��ور دو فنجان پر از قهوه از زیر میز برداشت و روی 
همه محتویات داخل شیشه خالی کرد

 و گفت : در حقیق��ت دارم جاهای خالی بین ماس��ه ها رو پر 
می کنم! همه دانشجویان خندیدند

در حالی که صدای خنده فرو می نشست، پروفسور گفت : حاال 
من می خوام که متوجه این مطلب بشین که این شیشه نمایی 

از زندگی شماست.
توپ های گلف مهمترین چیزها در زندگی شما هستند ) خدا 
، خانواده تان ، فرزندان تان ، س��المتی تان ، دوس��تان تان و 

مهمترین عالیق تان (
چیزهایی که اگر همه چیزهای دیگ��ر از بین بروند ولی اینها 

باقی بمانند ، باز زندگیتان پای برجا خواهد بود
اما سنگریزه ها سایر چیزهای قابل اهمیت هستند مثل کارتان  

خانه تان و ماشین تان
ماسه ها هم سایر چیزها هستند  مسایل خیلی ساده.

پروفس��ور ادامه داد : اگر اول ماس��ه ها رو در ظرف قرار بدید، 
دیگر جایی برای سنگریزه ها و توپ های گلف باقی نمی مونه، 

درست عین زندگی تان
اگر شما همه زمان و انرژی تان را روی چیزهای ساده و پیش 
پا افتاده صرف کنین، دیگر جایی و زمانی برای مس��ایلی که 

برایتان اهمیت داره باقی نمی مونه
به چیزهایی که برای شاد بودن تان اهمیت داره توجه زیادی 
کنین، با فرزندان ت��ان بازی کنین، زمان��ی رو برای چک آپ 

پزشکی بذارین
با دوس��تان و اطرافیان تان ب��ه بیرون بروید و ب��ا اونها خوش 

بگذرونین
همیشه زمان برای تمیز کردن خانه و تعمیر خرابی ها هست 

همیشه در دسترس باشین
اول مواظب توپ های گلف باشین چیزهایی که واقعاً برایتان 

اهمیت دارند
موارد دارای اهمیت رو مش��خص کنین بقی��ه چیزها همون 

ماسه ها هستند
یکی از دانشجویان دستش را بلند کرد و پرسید پس دو فنجان 

قهوه چه معنی داشتند؟
پروفسور لبخند زد و گفت : خوشحالم که پرسیدی

این فقط برای این بود که به شما نشون بدم که مهم نیست که 
زندگیتان چقدر شلوغ و پر مشغله است

همیشه در زندگی شلوغ هم جایی برای صرف دو فنجان قهوه 
با یک دوست هست!

 چرا گاهی از دیدن عکس
 خود بیزاریم

بس��یاری از افراد از عکس های خود راضی نیس��تند یا دس��ت کم 
تصور می کنند عکس هایی که از آنها گرفته ش��ده زاویه مناس��بی 
ندارند.اف��راد در م��ورد صداه��ای ضب��ط ش��ده خودش��ان همین 
عقیده را دارند.بررس��ی ها نش��ان می دهد از آن جا ک��ه صدایی که 
ما از خودمان می ش��نویم حاص��ل ترکیب صداهای هدایت ش��ده 
 توس��ط هوا و صدای هدایت شده به گوش��مان از طریق استخوان و 
سینوس های س��رطان اس��ت پس صدای دریافتی تا حد زیادی با 
صدایی که دیگران تنها از طریق هدایت هوایی می شنوند تفاوت دارد.

گفتنی است در مورد عکس پاسخ را می توان تنها در یک کلمه خالصه 
 کرد: آینه!علت اینکه عکس هایمان به نظرم��ان عجیب اند و تصور

 می کنی��م با خودم��ان ش��باهت کم��ی دارن��د این اس��ت که ما 
پیوس��ته ب��رای دی��دن خودم��ان از آین��ه اس��تفاده م��ی کنیم.

روانشناس��ان در جریان تحقیق��ی دریافتند که اش��خاص همواره 
به عکس هایی ک��ه مطابق تصویر آینه ای هس��تند عالقه بیش��تر 
دارند.براس��اس پدی��ده مواجه��ه انحص��اری اش��خاص تنه��ا ب��ر 
 اس��اس مواجهه تکراری با یک چیز ترجیحی نس��بت ب��ه آن پیدا 
می کنند این چیز می تواند یک صدای تکراری، نقاشی تکراری و یا 
کلمات تکراری باشد.گزارش ها نشان می دهد حس بدی که شما بعد 
از دیدن تصاویر غیر آینه ای تان پیدا می کنید در اشخاص دیگر وجود 
ندارد و آن ها چون به دیدن تصاویر آینه ای شما عادت ندارند ممکن 

های شما را طبیعی و شبیه خود واقعی تان می بینند.
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پیامبر صلی  اهلل  علیه  و  آله :
از چند رنگی و اخت��اف در دین خدا بپرهیزی��د، زیرا خداى 
سبحان به هیچ یك از گذشتگان و باقی ماندگان بر اثر تفرقه 

و جدایی خیر و خوبی عطا نکرده است.

آلودگی هوا موجب سکته مغزی می شود؟

دریچه

یادمان باشد،  زندگی 
چیزی نیست که لب 
طاقچه عادت از یادمن 
و تو برود ، زندگی رسم 
خوشایندی است 

زنده یاد سهراب سپهری 
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