
زایندهرودفوالدراسیرابمیکند
گزارشی از ادعای عجیب کشف تونل مخفی آب از سرشاخه های کارون

شهر ما فقط جای ماشین های لوکس و پاساژهای اعیانی نیست

 مردان و زنان کوچکی که نان آور خانه شدند 
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پرستویی مطرح کرد: تاثیرگذاری بازیگران بر مخاطب بدون رفاقت 
و همدلی با همدیگر ممکن نیست.

پرویز پرستویی بازیگر پیشکس��وت و تهیه کننده سینما گفت: در 
سینما همبس��تگی، رفاقت و احترام ضرورت دارد و ما چون احترام 

ویژه برای مخاطبان قائل هستیم، باید تکلیفمان را با خود روشن ...

 پرویز پرستویی :به نظر مردم
 بازیگر خوشگذران است

 انتقاد وزیر بهداشت
3 از بیمه های تکمیلی

پرونده »خانه پدري«  
رسما بسته شد! 5 3

متقاضیان دکتری
 کم شدند

چند سال از 
عمرتان را کم 
کرده اید؟

کدرهگیریاجارهنامهها
رازیادجدینگیرید!

بلیتکنسرتها
ارزانمیشود

ایستادگیمجلسدرمقابل
طرححیاتدوبارهفتنهگران

شناسایییکیازسارقان
حادثهگلپایگان

امیرعلیوفاطمهازنامهای
پرطرفدارایرانیان
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 19 دی فراخوان 
مشموالن حج تمتع

رییس سازمان حج و زیارت کشور گفت: فراخوان 
مشموالن اعزام به حج تمتع سال ۹۴روز ۱۹ دي 

ماه جاری اعالم می شود.
سعید اوحدی ابراز داشت: روز ۱۹ دي ماه جاری و 
مصادف با هفدهم ربیع االول، فراخوان مشموالن 

اعزام به حج تمتع سال ۹۴ در..

چند روز گذش��ته، یکی از محالت محروم شهر 
اصفهان میزبان یک جشن بود البته نه یک جشن 
عقد یا عروسی، جشنی برای کودکان کار!جشنی 
که به همت جمعیت امداد دانش��جویی، مردمی 
امام عل��ی )ع( در محله ناصرخس��رو )عرب ها( 
ملک ش��هر به عنوان یکی از مناط��ق محروم  و 
با حضور ۱60 کودک کار ش��هر اصفهان برگزار 
ش��د.  کودکان کار را باره��ا و باره��ا در کوچه و 
خیاب��ان دی��ده ای��م، کودکان��ی با لب��اس های 
پاره  و کهنه و البت��ه خاکی که احتم��االً بعضی 
از ما با دیدن آن ها احس��اس ب��دی در دل پیدا 
 کرده ایم و س��عی کرده ایم به هر نحوی شده از 
 آن ه��ا دور ش��ویم. ام��ا ک��ودکان کار ه��م 
انس��ان هایی هس��تند از جنس هم��ه کودکان 
مناطق متوس��ط و مرفه نش��ین ش��هر با همان 
آرزوهای کودکانه خ��ود. آرزوهایی که در هجوم 
بی رحم فقر و مش��کالت زندگی گم شده و حاال 

آن ها را تبدیل به مردان و زنان کوچک کرده که 
باید نان آور خان��واده خود باش��ند. کودکان کار 
همان دخترکان و پسرکان دستفروشی هستند 
 که در س��ر چهارراه ها ی��ا در پاس��اژها دنبال ما 
می آیند و می گویند: »توروخدا خاله یک آدامس 

بخر« یا »عمو جون لواشک خوب دارما«.
آرزوهای کودکان کار هم مثل خودشان قد و نیم 
قد است، از خوردن س��اندویچ گرفته تا یک شال 

گردن و رفتن به پارک بادی. 
مریم ک��ه 8 س��ال دارد، فال فروش��ی می کند. 
ه��ر روز از ای��ن خیاب��ان ب��ه آن خیاب��ان م��ی 
 رود و ب��ا همین دس��ت ه��ای کوچک��ش، فال 
می فروش��د تا بتواند کمک خرجی برای خانواده 
فقیر خود باش��د. دس��ت هایش در این سرمای 
زمستان خشک و زمخت شده اما حتی یک جفت 
دستکش هم به دست ندارد. بزرگ ترین آرزویش 

داشتن یک عروسک است تابتواند هر روز با او...
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بزرگشدنکودکانکار
درسایهبیرحمفقر
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يادداشت

 سفر هفتگی آقازاده ها به انگلیس
 در سال 88 بايد بررسی شود

رییس س��ازمان بس��یج گفت: در س��ال 88 برخی آقازاده ها 
هفته ای یک تا دو بار به انگلیس می رفتند. باید بررس��ی شود 
آنها در این کشور چه می کردند. سردار محمدرضا نقدی رییس 
سازمان بسیج مستضعفین در همایش نقش دولت انگلیس در 
فتنه 88  اظهار داشت: 9 دی فرصتی برای عمق بخشیدن به 
بصیرت است نه شعار دادن.وی افزود: رژیم سلطنتی انگلیس 
کینه عمیقی نسبت به اسالم و ایران دارد. به هم ریختن زمینه 
غارتگری انگلیس با یک فتوا همیش��ه برای آنها درد آور بوده 
است.نقدی تاکید کرد: این کشور بعد از انقالب زودتر از آمریکا 
با ایران قطع رابطه کرد و جزو اصلی تری��ن حامیان صدام در 
جنگ تحمیلی بود.رییس س��ازمان بس��یج خاطرنشان کرد: 
ایران همیشه برای سیاست های استعماری انگلیس دست و 
پا گیر بوده و همه دیدند که چند سال پیش دو جوان پاسدار 
چگونه نیروهای ویژه انگلیس را مث��ل موش در خلیج فارس 
گرفتند.نقدی در بخش دیگری از س��خنانش تصریح کرد: در 
س��ال 88 برخی آقازاده ها هفته ای یک تا دو ب��ار به انگلیس 
می رفتند باید بررسی شود که آنها در این کشور چه می کردند.

وی با بیان اینکه عناصری از سفارت انگلستان با عامل اصلی 
اغتشاش��ات رفت و آمد می کردند، گفت: حرفه سازی حرفه 
تخصصی انگلیس اس��ت. آنها برای نفوذ دفاتر مراجع برنامه 
جدی دارند.نق��دی ادامه داد: انگلیس برای س��ه دوره آینده 
انتخابات ایران پیش بینی کرده که چه کسانی شاید وارد شوند 

و از االن در کنار آنها افرادی را قرار داده است.
رییس س��ازمان بس��یج گفت: انگلیس مرد میدان رویارویی 
مستقیم با ما نیست برای همین به سمت تفرقه افکنی می رود.

نقدی خاطرنش��ان کرد: یکی از دالیل امنیت ایران در فضای 
ملتهب منطقه این است که ما در کشورمان سفارت انگلیس 

و آمریکا نداریم.

هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی 
صورت نگرفته است

 رییس هیات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی 
کشور، ادعاهای انتشار یافته مبنی بر برداشت از این صندوق 
توسط دولت را بی اساس خواند.ناصر س��راج رییس سازمان 
بازرسی کل کشور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد 
اقتصادی با اش��اره به اتهام مطرح ش��ده علیه دولت مبنی بر 
برداشت 4.1 میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی، گفت: من به 
عنوان رییس هیات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه 
ملی کشور، تاکید می کنم که هیچ برداشتی از صندوق صورت 

نگرفته و صندوق حتی یک دالر هم کسری ندارد.

موضع شورای نگهبان درباره تايید 
صالحیت ها

س��خنگوی ش��ورای نگهبان با بیان اینکه هر عضو ش��ورای 
نگهبان با هر گرایش قلبی، یک رای دارد، از گروه های سیاسی 
خواست تا از شورای نگهبان برای ترساندن یکدیگر استفاده 
نکنند.سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه هر عضو شورای 
نگهبان با هر گرایش قلبی، یک رای دارد، از گروه های سیاسی 
خواست تا از شورای نگهبان برای ترساندن یکدیگر استفاده 
نکنند. نجات اهلل ابراهیمیان سخنگوی جدید شورای نگهبان 
درباره تایید صالحیت ه��ا در انتخابات آینده افزود: نکته مهم 
این اس��ت که گروه های سیاس��ی باید اجتناب کنند از اینکه 
نهاد مهمی را که می تواند در مواقع حساس با داوری خودش، 
جلوی بحران ها را بگیرد و در جامع��ه آرامش ایجاد کند و به 

اختالفات پایان دهد، وسیله ترساندن همدیگر قرار بدهند. 

 شادي ١٠ مسافر جامانده از 
هواپیمای گمشده

درحالی که جهان در شوک ناپدید ش��دن هواپیمای ایر آسیا 
فرو رفته اس��ت، خانواده ای اندونزیایی برای نجات جانش��ان 
جش��ن ش��ادی گرفتند.خانواده 1٠نف��ره اندونزیایی به طور 
معجزه آسایی به علت تأخیر در رس��یدن به هواپیمای ناپدید 
شده ایرآسیا که درحال حرکت به سمت سنگاپور بود، از مرگ 

نجات یافتند. 

ريیس دفتر مقام معظم رهبری:

انتظار مردم دستگیری و برخورد 
جدی با عامالن حادثه گلپايگان 

است
رییس دفتر مقام معظم رهبری گفت: مردم از مسووالن انتظار 
دارند هرچه زودتر جانیان سنگدل حادثه گلپایگان را دستگیر 

کرده و به سزای عمل ننگینشان برسانند.
 حجت االسالم والمسلمین غالم حسین محمدی گلپایگانی در 
پیام تسلیت خود به مناسبت شهادت پرسنل نیروی انتظامی 
و 2 تن از شهروندان در درگیری با سارقان مسلح اظهار داشت: 
حادثه مولمه شهادت 3 نفر از پرس��نل فداکار و شجاع نیروی 
انتظامی گلپایگان و 2 نفر از ش��هروندان بی گن��اه و مظلوم به 
دست جانیان و دژخیمان از خدا بی خبر اتفاق افتاد، موجب تاثر 

شدید اهالی محترم و مردم غیور شهرستان شد.
وی افزود: آح��اد مردم مومن در این مصیب��ت خود را صاحب 
عزا می دانند و از این جنایت بزرگ به شدت متاثر هستند و از 
مسووالن محترم انتظار دارند هرچه زودتر این جانیان سنگ دل 

را دستگیر کرده و به سزای عمل ننگینشان برسانند.
رییس دفتر رهبر معظم انقالب خاطرنش��ان ک��رد: اینجانب 
مراتب همدردی و تسلیت خود را به مردم آن سامان مخصوصا  
نیروی انتظامی فداکار و غیور گلپایگان و باالخص بازماندگان 

این شهدای گرانقدر تقدیم می کنم.
پیام تسلیت رییس دفتر مقام معظم رهبری امشب در مراسم 
یادبود شهدای نیروی انتظامی شهرستان در امامزاده هفده تن 

قرائت شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: این 
قوه در برابر افرادی که می خواس��تند جری��ان فتنه را زنده 

کنند، ایستادگی کرد.
 عباس مقتدایی در نشست واکاوی فتنه 88 در دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان اظهار کرد: اگرچه مجلس شورای اسالمی 
حمایت بی سابقه ای در رای اعتماد به دولت و وزرا داشته اما 

اجازه فعالیت دوباره فتنه گران را نداده است.
وی با بیان اینکه فرصت های دوب��اره باید به جبران خطاها 
منجر شود، خاطر نش��ان کرد: فرصت دوباره به افراد نباید 

منجر به پافشاری بر مشی غیرانقالبی شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی بررسی 
فتنه 88 و حماسه 9 دی را به جهت عبرت گرفتن از تاریخ 

بسیار ضروری عنوان کرد.
وی با اشاره به س��خنان بنیان گذار جمهوری اسالمی برای 
گرامیداش��ت روز 15 خرداد به عنوان نقط��ه آغاز انقالب 
اس��المی ایران افزود: حماس��ه 9 دی نیز در حفظ و تداوم 

انقالب اسالمی اهمیت به سزایی داشته اند.
مقتدای��ی تصریح ک��رد: تاکید مق��ام معظ��م رهبری در 

پاسداشت این روز نیز باید قابل توجه مردم قرار گیرد.
وی با اشاره به شعار اس��تقالل، آزادی و جمهوری اسالمی 
مردم ایران در تولد انقالب اسالمی گفت: هدف مردم ایران 
از همان ابتدا بر مقابله با استبداد و استعمار و احترام به رای 

و نظر مردم بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی عدم 

احترام به رای مردم را نوعی استبداد خواند.
وی با تاکید بر حمایت از دولت برای حرکت در بهترین مسیر 
اظهار کرد: این حمایت باید توام با مراقبت ویژه باشد تا مسیر 

دولت از مسیر ارزش های انقالب منحرف نشود.
مراقب آتش فتنه خاموش شده باشیم

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: باید باالترین 
حد هوش��یاری را در برابر اقدامات مدیریتی دشمن داشته 
باش��یم تا نکند آتش فتنه خاموش شده دوباره از گوشه ای 

بلند شود.
عباس مقتدایی با اشاره به اینکه مردم ایران هوشیار هستند 
و از تاریخ درس می گیرند، گفت: باید همه از دولت اسالمی 
شخص رییس جمهور و وزرا حمایت کنیم تا آن ها به باالترین 
حد از موفقیت  برسند و از طرفی باید باالترین حد هوشیاری 
در برابر  اقدامات مدیریتی دشمن داشته باشیم تا نکند آتش 

فتنه خاموش شده دوباره از گوشه ای بلند شود.
وی ادامه داد: این هوشیاری یک هوشیاری عمومی است و 
همه باید بپذیریم که ذائقه سیاسی مختلف وجود دارد اما 
اصل نظام، آن بنیانی است که همه باید در حفظ بنیان آن 
کوشا باشند و در رأس مدیریتی و برنامه ریزی و ریل گذاری 
مس��یر نظام مقام معظم رهبری اس��ت و همه باید هدایت 

ایشان را مورد توجه قرار دهیم.

 نماينده مردم اصفهان در مجلس مطرح کرد

روسیه: قصد اعزام نیرو به افغانستان را نداريم

کلینتون پیروز انتخابات ایستادگیمجلسدرمقابلطرححیاتدوبارهفتنهگران
رياست جمهوری آمريکا

بر اس��اس یک نظر س��نجی»هیالری کلینتون«، 
وزیر خارجه پیش��ین امری��کا در ص��ورت تقابل با 
»جب بوش« در انتخابات ریاست جمهوری 2٠1۶ 
 وی را شکس��ت می دهد و خ��ود پی��روز انتخابات 

می شود.
نتایج نظرسنجی او.آر.سی در روز دوشنبه )8 دی( 
حاکی از آن بود 23 درص��د از جمهوری خواهان از 
جب بوش، فرزند و برادر دو رییس جمهور پیشین 
امریکا، برای تصدی مقام ریاست جمهوری حمایت 
می کنند. این در حالی اس��ت که کریس کریستی، 
فرماندار نیوجرسی از حمایتی 13 درصدی برخوردار 

است.
بن کارس��ون، پزش��ک محافظه کار در تالش برای 
تصدی ریاست کاخ سفید از حمایت هفت درصدی 
جمهوری خواه��ان به��ره می برد. مای��ک هاکبی، 
فرماندار پیشین آراکانزاس و سناتور رند پال نیز از 
سوی شش درصد از جمهوری خواهان مورد حمایت 

قرار گرفتند.
کلینتون که از اعضای حزب دموکرات است نسبت 
به تمامی رقبای جمهوری خواه خود برتر بود. وی در 
برابر 41 درصد آرا بوش توانست 54 درصد آرا را به 

خود اختصاص دهد.
ران پال، کاندیدای پیشین ریاست جمهوری امریکا 
در مصاحبه ی ماه اکتبر یا شبکه آر.تیگفت کلینتون 
رییس جمه��وری حام��ی جنگ، حام��ی ارتش و 
ش��رکت های وابس��ته به آن و حامی بانک مرکزی 

امریکا خواهد بود.
وی در پاس��خ به این س��وال که هیالری کلینتون 
چگونه رییس جمهوری خواهد ب��ود، گفت: »فکر 
کنم کلینتون ریی��س جمهوری نس��بتا معمولی، 
نه چندان خ��وب، جنگ طلب، رف��اه طلب، حامی 
بانک مرکزی و عاش��ق ارتش و شرکت های وابسته 
 به آن اس��ت و کس��ری بودجه در دولتوی نس��بتا 

باالست.«
اس��تفان لندم��ن، نویس��نده و مج��ری ی��ک 
برنام��ه رادیوی��ی م��اه اوت در مصاحبه ب��ا پرس 
ت��ی وی کلینت��ون ۶۶ س��اله را مظه��ر غ��رور 
 امپریالیس��تی و وزی��ر خارجه ای ضعی��ف خوانده 

بود.

اخبار کوتاه

بین الملل

2
خودنمایی»اژدرغدیر«درهفتمینروزرزمایشارتش

 زیردریایی های کالس غدیر نیروی دریایی ارتش طی عملیاتی اقدام به تجسس زیردریایی با 
سونار پسیو و شلیک اژدر کردند.در هفتمین روز رزمایش، زیردریایی های کالس غدیر نیروی 
دریایی ارتش طی عملیاتی اقدام به تجسس زیردریایی با سونار پسیو کردند.پس از این عملیات 

این زیردریایی ها اقدام به شلیک اژدر های خود به سمت هدف کرده و آن را منهدم کردند.
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  تعیین تکلیف وضعیت خدمت سربازی 
» فوتبالیست های متخلف« 

مع��اون ام��ور بس��یج و فرهن��گ دف��اع س��تاد 
کل نیروه��ای مس��لح در م��ورد تخل��ف برخ��ی 
فوتبالیست ها براساس مذاکراتی که صورت گرفت 
قرار ش��د این افراد در فصل جاری در هیچ تیمی 

بازی نکنند ولو تیم  مربوط به نیروهای مسلح.
س��ردار مس��عود جزای��ری در م��ورد وضعی��ت 
فوتبالیس��ت های متخلف در م��ورد کارت پایان 
خدمت گفت: براساس مذاکراتی که صورت گرفت، 
قرار ش��د این افراد در فصل جاری در هیچ تیمی 

بازی نکنند ولو تیم مربوط به نیروهای مسلح.   
  وی افزود: راجع به اتفاق ناگواری که در مورد س��ربازان فوتبالی پیش آمد، تصمیم 

گرفته شد که برحسب قوانین و مقررات جاری برخورد شود.   
  معاون امور بسیج و فرهنگ دفاع س��تاد کل نیروهای مسلح با بیان این که قرار شد 
وضعیت خدمت این افراد تعیین تکلیف شود، تصریح کرد: قاعده این است که حسب 

قوانین موضوعه کشور برخورد شود و ما امید داریم آن چه قانون است، اجرا شود. 

 شواهدجديد حمايت کشورهای
 عربی از داعش

فرمانده یگان »مالک اشتر« عراق از کشف اسناد 
حمایت برخی از کش��ورهای عربی همسایه این 
کش��ور از گروهک تروریس��تی داعش در جنوب 

تکریت خبر داد.
علی کری��م الحس��ناوی گف��ت: خودروهای به 
غنیمت گرفته ش��ده از تروریس��ت های داعش 
در اطراف تکریت توس��ط ارتش عراق که دارای 
پالک کش��ورهای عربی اس��ت و روی شماری از 
 آنها عبارت )برای صادرات( وجود ندارد که نشان 

می دهد خودروهای مزبور فقط حق تردد در همان کش��ور را داشته و خروج آنها از 
مرز ممنوع بوده است.  

 پایگاه اینترنتی السومریه نیوز به نقل از الخسناوی نوشت: پالک های مزبور متعلق 
به عربستان، اردن و س��وریه )تروریست های س��وریه( بود که مجهز به سالح و نیرو 
برای کمک به تروریس��ت های داعش اعزام ش��ده اند و برخی دیگر نیز دارای پالک 
 قرمز هستند که بررس��ی ها نشان می دهد از سوی عربس��تان به عناصر داعش اهدا

 شده است. 

  ديگر اليحه تحريم ايران نمی تواند
 به سادگی در کنگره  رد شود 

واشنگتن پست به نقل از یک منبع در سازمان طرفدار اسراییل نوشت: وضع نیروها در کنگره 
درباره ایران پس از انتخابات تغییر کرده و دیگر الیحه تحریم ایران نمی تواند به سادگی رد شود.
  روزنام��ه واش��نگتن پس��ت در مقال��ه ای ب��ه قل��م جنیف��ر رابی��ن ب��ا عنوان»کنگ��ره

 می تواند سیاس��ت آمریکا در قبال ایران و اس��راییل را تغییر دهد«نوشت: سناتور لیندسی 
گراهام س��ناتور جمهوری خ��واه از کارولینای جنوبی آخ��ر این هفته ب��ا بنیامین نتانیاهو 
نخس��ت وزیر اس��راییل دیدار کرد و خطاب ب��ه وی گفت: آقای نخس��ت وزی��ر، من اینجا 
هستم تا به ش��ما بگویم کنگره رهبری ش��ما را دنبال خواهد کرد.نویس��نده مقاله افزود:در 
ژانویه س��ال آینده، درب��اره الیحه کرک - منندز ک��ه الیحه مورد حمای��ت دو حزب درباره 
تحریم ها اس��ت رای گیری خواهد ش��د. این الیحه می گوی��د در صورتی که ای��ران از میز 
مذاکره خارج ش��ود یا در هر توافقی فریبکاری کند،تحریم ها بار دیگر اعمال خواهد ش��د.  
 س��ناتور گراهام گفت: مهم اس��ت اجازه دهیم ایرانی ها بدانند که از دی��دگاه آمریکایی ها

 تحریم ها زنده و س��رجای خ��ود هس��تند.وی افزود: م��ن همچنین با همکاری س��ناتور 
باب کروکر الیحه ای آم��اده کرده ام ک��ه به نظر من م��ورد حمایت دو ح��زب خواهد بود. 
 بر اس��اس این الیح��ه در صورت��ی ک��ه توافقی بی��ن پنج به ع��الوه ی��ک درب��اره برنامه 
هس��ته ای ای��ران ص��ورت گی��رد بای��د قب��ل از برداش��تن تحری��م ه��ا جهت بررس��ی 
از این نظر ک��ه توافق بد نباش��د و در نهایت ب��رای تصویب ب��ه کنگره آورده شود.س��ناتور 
 گراه��ام خطاب به نخس��ت وزیر اس��راییل گفت:آق��ای نخس��ت وزیر،من بیش��تر از همه 
می ترسم توافقی بین پنج به عالوه یک انجام شود که اجازه غنی سازی را به ایران دهد که ما با 
همان سرنوشت روبرو خواهیم شد. شما شاهد خواهید بود که کنگره درباره ایران با قدرت عمل 
خواهد کرد و اطمینان خواهد داد تحریم ها واقعی هستند و دوباره اعمال خواهند شد. شما 

خواهید دید کنگره حرف نهایی را درباره هرگونه توافق نهایی خواهد زد.
این نشریه افزود: الیحه کرک-منندز در صورتی که ایران ساختار فعالیت های گذشته خود را 
برنچیند و تاسیسات اراک را برنچیند و اجازه بازرسی های سرزده را ندهد درباره اعمال تحریم 

های جدید اطمینان می دهد.سناتور گراهام گفته است باید برای مذاکرات زمان تعیین کرد.

رسیدگی به مطالبات روزمره مردم روستاها
وظیفه قوه مجريه است

عضو کمیسیون امنیت ملی می گوید: رسیدگی به مطالبات روزمره مردم روستاها و شهرها 
در شرح وظایف قوه مجریه است و ارتباطی با قوه مقننه پیدا نمی کند.

محمدرضا محسنی ثانی  با اش��اره به طرح اس��تانی ش��دن انتخابات مجلس، گفت:طرح 
 اس��تانی ش��دن انتخاب��ات، در مجم��وع امتیازات��ی دارد . با اج��رای این ط��رح، مجلس

 می تواند در س��طح ارتق��ای کارای��ی و ظرفیت خ��ود از بعد کارشناس��ی از وج��ود افراد 
باس��ابقه با تجربه و ش��ناخته ش��ده بهره مند گردد.وی با تاکید براینکه این طرح مجلس 
را از ح��وزه تفکر منطقه ای به ح��وزه تفکر ملی تبدیل م��ی کند، افزود: بر این اس��اس، در 
 تصمیم گیری های مجل��س ، خیرو صالح ه��ا برمبنای مصالح ملی کش��ور در نظر گرفته 
می ش��ود.رییس کمیته امنیت داخلی کمیس��یون امنیت  ملی و سیاست خارجی مجلس 
 خاطرنش��ان کرد، با تصویب این ط��رح، طبیعت��ا از ات��الف منابع جلوگیری می ش��ود و

 می تواند جایگاه مجلس در بعد تخصصی و کارشناسی و همچنین ایفای نقش نمایندگی 
ارتقاء پیدا کند.استاندار پیشین لرستان ادامه داد: با اجرایی شدن طرح استانی شدن انتخابات 
پارلمانی، ممکن است مشکالتی ایجاد ش��ود همچون مطالبات روز مره ای که مردم درباره 
روستاها و شهر خود از نمایندگان دارند،به درستی دنبال نشود،هرچند که بیشتر این امور، در 
شرح وظایف قوه مجریه است و ارتباطی با قوه مقننه پیدا نمی کند ولی در حال حاضر توقعات 
این گونه است که نماینده بتواند کم و کاس��تی  هایی که وجود دارد و مطالبات و تقاضاهای 
مردم را پیگیری کند که با این طرح، این مطالبات به س��متی سوق داده می شود که منافع 
ملی بیشتر ایجاب می کند.نماینده مردم س��بزوار در خانه ملت یادآور شد: در حال حاضر 
بیشتر وقت نماینده صرف بررسی مطالبات مردم برای اشتغال و یا گرفتن تسهیالت می شود 
در حالی که بر اساس قانون، نمایندگان باید در حوزه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای 
 قوانین مصوب گام بردارند.وی با بیان اینکه نکات مثبت این طرح بیشتر از مشکالتی است که

 بعضی ها دنبال می کنند افزود: تا به امروز اس��تقبال خوبی در مجلس از طرح ش��ده و هم 
امضاهایی که برای طرح از نمایندگان جمع آوری ش��ده و رای باالی نمایندگان به تصویب 

فوریتی آن در صحن علنی مجلس هم اهمیت این موضوع را نشان می دهد.

 یک دیپلمات بلندپایه روس��یه گفت، مسکو قصد ندارد 
پس از آن که نیروهای بین المللی کمک به برقراری ثبات 
و امنیت در افغانستان )ایساف( به مأموریت نظامی خود 

در این کشور پایان دادند، به افغانستان نیرو اعزام کند.
 ایساف روز یکشنبه رس��ما به 13 سال ماموریت نظامی 
خود در افغانس��تان پای��ان داد. حدود 13 ه��زار نیرو از 
جمله 1٠ هزار و 8٠٠ نیروی آمریکایی در س��ال 2٠15 
در افغانستان خواهند ماند تا نقش��ی حمایتی را در این 

کشور ایفا کنند.
زمیر کابولوف، فرستاده ویژه ریاست جمهوری روسیه به 

افغانستان در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری شینهوا 
اعالم کرد: روسیه یا سازمان پیمان امنیت جمعی به هیچ 

وجه قصد ندارند به افغانستان نیرو اعزام کنند.
وی تصری��ح کرد: روس��یه در وهله نخس��ت باید به فکر 
امنیت خود باشد. مس��کو هیچ برنامه ای برای استقرار 
دوباره نیروهای مرزی خود در امت��داد مرزهای افغان-

تاجیک ندارد.
کابولوف هش��دار داد، پس از پایان مأموریت ایساف در 
افغانستان، گروه های مسلح از افراطیون از جمله داعش 
ممکن است اوایل س��ال 2٠15 به کش��ورهای آسیای 

مرکزی ازجمله تاجیکس��تان، ازبکستان و ترکمنستان 
سرازیر شوند.

وی گفت، طالب��ان نیز ممکن اس��ت تهدیدهای خود را 
برای کابل در سال 2٠15 افزایش دهد.

کابول��وف همچنین تصریح ک��رد، به رغ��م تهدیدهای 
امنیتی ناشی از افغانس��تان از جمله قاچاق مواد مخدر، 
سازمان پیمان امنیت جمعی هیچ دس��تور کاری برای 

مقابله با مشکالت داخلی افغانستان ندارد.
وی افزود، س��ازمان پیمان امنیت جمعی تنها می تواند 

امنیت اعضای خود را تأمین کند.

 فرمانده تیپ 83 امام جعفر 
صادق )ع( قم:

 مردم اصفهان مردمی بصیر 
و واليت پذير هستند

فرمانده تیپ 83 امام جعفر ص��ادق )ع( قم گفت: 
حضور گس��ترده مردم اصفه��ان در راهپیمایی 8 
دی ماه 88 نش��ان دهنده بصیرت و والیت پذیری 

آنان بود.
حجت االسالم حس��ین طیبی فر در همایش 9 دی 
ماه در شهرس��تان لنجان، اظهار کرد: بحث والیت 
فقیه در کش��ور یک محور اصلی اس��ت که از صدر 
اس��الم و توس��ط حضرت محمد)ص( ب��ه جامعه 
اسالمی ایران رسیده اس��ت و این جایگاه به خوبی 
برای همه م��ا و همچنین ب��رای دش��منان ایران 

اسالمی شناخته شده است.
وی افزود: پیروزی انقالب اس��المی به رهبری امام  
خمینی )ره( یک زلزله سیاسی و معنوی در جهان 
ایجاد کرد و تمامی کاخ های فکری دشمنان که در 
دنیا به وجود آمده بود، ف��رو ریخت و از طرفی این 
زلزله سبب حرکت تمامی مسلمانان در جهان شد.

نماینده س��ابق ولی فقیه در س��پاه استان اصفهان 
تصریح ک��رد: از زمانی ک��ه این زلزله اتف��اق افتاد 
و پ��س از گذش��ت 33 س��ال از پی��روزی انقالب 
اس��المی، اس��تکبار جهانی در طی این سال ها با 
انجام حرکت ها و ط��رح توطئه هایی همچون فتنه 
س��ال های 78 و 88 به دنب��ال بران��دازی انقالب 

اسالمی و والیت فقیه بوده اند.
وی ادامه داد: دشمنان در فتنه 88 به دنبال تغییر 
هویت نظام و بران��دازی آن بودند و بحث دعوا بین 
اشخاص و یا تقلب در انتخابات نبود، بلکه تقلب در 
انتخابات تنها یک رمز عملیاتی بود که دش��منان 

بتوانند این عملیات شوم را به سرانجام برسانند.
طیبی فر اضافه کرد: ش��عارهایی ک��ه در این فتنه 
مطرح شد، آرمان های امام خمینی )ره(، والیت فقیه 
و اصل انقالب و ارزش های اسالمی را هدف قرار داده 
بود و از طرفی حساس ترین مسئله، مسئله اهانت به 
ساحت مقدس سیدالشهدا )ع( بود که مورد هجوم 
فتنه گران قرار گرفت که با همراهی استکبار جهانی 

و رسانه های بیگانه بر آتش فتنه افزود.
وی افزود: در مقابل این توطئه غیرت ملی و هویت 
دینی مردم ب��ه جوش آمد و فتنه گ��ران با گرایش 
دینی مردم روبه رو ش��دند و س��بب ش��د یکی از 
بزرگ ترین حرکت ها پس پیروزی انقالب اسالمی 
در کش��ور خلق ش��ود که همان حضور گسترده و 
میلیونی مردم فهیم ایران در روز 9 دی ماه س��ال 
88 بود که به میدان آمدند و از اس��الم و ولی فقیه 

دفاع کردند.

 بايد باالترين
 حد هوشیاری را 
در برابر اقدامات 
مديريتی دشمن 
داشته باشیم تا 
نکند آتش فتنه 

خاموش شده 
دوباره از گوشه ای 

بلند شود
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میزان خسارت های مردم به فضای سبز بسیار کم شده است
معاون خدمات ش��هري منطقه ۳ با بیان اینکه همکاری مردم در خصوص 
نگهداری فضای سبز نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده است عنوان کرد: 
میزان خسارت های مردم به فضای سبز بسیار کم شده است و ما در زمینه 

فرهنگ سازی و آگاهی دادن به  مردم تا ۹۸ درصد موفق بوده ایم.
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19 دی فراخوان 
مشموالن حج تمتع 

وزیر بهداش��ت گفت: بیمه های تکمیلی هنوز با بیمارستان های 
خصوصی قرارداد منعقد نکرده اند و هنوز با نرخ س��ال ۹۲ قرارداد 
می بندند و بیم��ه مرکزی فق��ط نظاره گر ش��ده در نتیجه طرح 
تحول سالمت که رضایت مردم را هدف قرار داده به شدت ضربه 
می خورد.سید حسن هاش��می  در رابطه با آخرین وضعیت انعقاد 
قرارداد بیمه های تکمیلی با بیمارس��تان های خصوصی گفت: تا 
آنجایی که من خبر دارم بیمه های تکمیلی قراردادهای خود را با 
بیمارستان های خصوصی در تهران بسته اند اما در استان ها هنوز 
انجام نشده یا به صورت موردی با برخی بیمارستان ها انجام شده 
اس��ت.وی ادامه داد: بیمه های تکمیلی بسیار بد عمل می کنند و 
متأسفانه این بیمه های تجاری فقط به سودشان توجه دارند و بیمه 

مرکزی هم فقط تماشاگر این اوضاع شده است.

رییس س��ازمان حج و زیارت کش��ور گفت: فراخوان مش��موالن 
 اعزام ب��ه ح��ج تمت��ع س��ال ۹۴، روز ۱۹ دي ماه ج��اری اعالم

می شود.
س��عید اوحدی ابراز داش��ت: روز ۱۹ دي ماه جاری و مصادف با 
هفدهم ربیع االول، فراخوان مش��موالن اعزام به حج تمتع سال 
 ۹۴ در اطالعیه ای اعالم می ش��ود و این افراد برای نام نویسی در

 کاروان ها فراخوان می شوند. 
 وی افزود: ۱۰۰ درص��د قراردادهای مربوط به اس��کان، تغذیه و 
حمل و نقل زایران ایرانی حج تمتع س��ال آینده در مکه مکرمه و 
مدینه منوره منعقد شده است.رییس سازمان حج و زیارت کشور 
گفت: همچون سال گذشته، امسال نیز فراخوان زایران ایرانی حج 

تمتع، چهار ماه زودتر اعالم می شود. 

فرماندار شهرس��تان گلپایگان گفت: جنازه یکی از سارقان 
مس��لح ک��ه در درگیری می��ان نی��روی انتظامی کش��ته 
 شده بوده شناس��ایی و مشخص شد وی س��اکن اصفهان

 بوده است.
حسین فراست اظهارکرد: در خبری که از شهرستان خمین 
روز شنبه )ششم دی ماه (به شهرس��تان رسید، اعالم شد 
درگیری بین افراد مسلح و مأموران نیروی انتظامی خمین 

صورت گرفته است. 
در این درگیری اش��رار م��ورد تعقیب پلی��س خمین قرار 
گرفتند و س��پس متواری ش��دند. هم چنین اش��رار با دو 
خودروی زانتیا و یک پ��ژوی پارس بوده اند که به ایس��ت 
پلی��س توج��ه نمی کنن��د و در درگیری مأم��وران نیروی 
 انتظامی خمین با سارقان، ماموران مورد اصابت گلوله قرار

 می گیرند.
وی افزود: حدود پنج بعدازظهر سه نفر سوار خودروی تیبای 
عبوری در جاده خمین می شوند که اسلحه های آنها از زیر 

لباس مشخص نبوده است. 
زمانی که پاسگاه سعید آباد به خودرو ایست می دهد و راننده 
خودرو را متوقف می کند، اما اشرار به مأموران و راننده خودرو 
 شلیک می کنند و در ادامه تعقیب و گریز به گلپایگان کشیده 

می شود.
فرمان��دار شهرس��تان گلپای��گان گف��ت: در گلپای��گان 
درگی��ری س��ارقان مس��لح ب��ا مأم��وران ت��ن ب��ه ت��ن 
می ش��ود و آنه��ا مأم��وران نی��روی انتظامی را ب��ه رگبار 
 می بندند و س��پس س��مند آگاه��ی گلپای��گان را با خود

 می برند. 
این خ��ودرو دچ��ار نق��ص فنی می ش��ود و در هم��ان جا 
س��ارقان یک بنز ۱۰ تن��ی را متوقف می کنند ک��ه راننده 
آن نیز ف��رار می کند و چون ظاهراً تس��لط ب��ه رانندگی با 
این خودروی س��نگین را ندارند، س��پس خ��ودروی جی 
 ال ایکس��ی را متوق��ف و به س��مت رحمت آب��اد حرکت 

می کنند.

فراس��ت اضاف��ه ک��رد: آنها جن��ازه یک��ی از اش��رار را که 
با خ��ود به هم��راه داش��تند، را ره��ا می کنند و ب��ه دلیل 
اینک��ه جنازه س��الم بوده اس��ت، شناس��ایی و مش��خص 
 می ش��ود وی س��ارقی س��ابقه دار و س��اکن اصفه��ان

 بوده است.
وی ادامه داد: سارقان مس��لح در ادامه مسیر، وارد دوراهی 
رحمت آباد و صفادش��ت می ش��وند، اما دوباره به س��مت 
روس��تای »در« حرکت می کنند و در آنجا به سمت پدر و 
پس��ری با نام خانوادگی »زیبایی« می روند و نیسان آنها را 
سرقت می کنند و سپس پدر و پسر را می کشند، البته جنازه 
پسر در حاشیه جاده پیدا می ش��ود و گلوله از پشت به پسر 

اصابت کرده است.
فرمان��دار شهرس��تان گلپای��گان اظه��ار ک��رد: اش��رار 
مج��دداً س��وار ی��ک کامی��ون می ش��وند و ت��ا نزدیک��ی 
ویالش��هر اصفه��ان می رون��د و دوب��اره ای��ن خ��ودرو 
 را رها می کنن��د و ادامه این داس��تان در دس��ت پیگیری

 است.
فراست با بیان اینکه این اش��رار هیچ گونه ارتباطی با گروه 
تروریستی داعش ندارند، یادآور ش��د: با توجه به سوابق به 
دست آمده عمده فعالیت این اشرار س��رقت بوده و حدود 
سه بار نیز زندانی شدند، اما انگیزه این افراد هنوز مشخص 

نشده است.

از ش��هرداران می خواهم که طبق خواسته مردم با مسایل 
مربوط به رشوه، فس��اد و تخلفات شهری به شدت برخورد 
نموده و پاک و س��المت کار کنند گرچ��ه نتوانند به همه 

تعهدات شهر پاسخ دهند.
      اس��تاندار اصفهان در همایش یکروزه شهرداران استان 
در فوالدش��هر با بیان این مطلب گفت: شوراهای اسالمی 
مرجع قانون گذاری شهرداری ها هستند و باید صددرصد با 
همدیگر هماهنگ باشند لیکن شهردار باید مستقل و مقتدر 

بوده و کار خودش را به طور قانونی انجام دهد.
       دکت��ر زرگرپوربا اش��اره ب��ه اینکه دولت تدبی��ر و امید 
عزم خود را جزم نموده تا با رش��وه، فس��اد، زمین خواری، 
تغیی��ر کاربری زمین و س��اخت و س��ازهای غیرقانونی در 
شهرها مبارزه نماید از تشکیل کمیته ای به این منظور در 
استانداری های کشور خبر داد و افزود: به تمام سازمان های 
واگذار کننده زمین اعالم شده که وضعیت زمین های واگذار 

شده ۳۰ سال قبل را روشن نمایند.
      وی ب��ا انتقاد از وضعیت س��اخت و س��ازهای غیر مجاز 
ش��هری اضافه نمود: گفته ش��ده ک��ه برخی ش��هرداران  
از س��اخت و س��ازهای غیر مجازاطالع دارند ت��ا از طریق 
کمیس��یون ماده ۱۰۰ اقدام نموده و از محل جریمه برای 
 شهرداری درآمد کسب کنند که این از نظر شرعی و قانونی

 اشکال دارد.
      استاندار اصفهان با بیان این مطلب که باید همه ساخت و 
سازهای غیر مجاز در شهرهای استان رصد شود و ما آن را با 
حساسیت پیگیری خواهیم نمود ادامه داد: شهرداری که از 
ساخت و ساز شهر خود اطالع نداشته باشد شهردار نیست! 

و در جمع ما جایی نخواهد داشت. 
       شهردار فوالدشهر نیز در این همایش از این شهر به عنوان 
شهری مدرن، روبه رشد، مهاجرپذیربا قومیت های گوناگون 

نام برد که سیمای آن زبانزد خاص و عام است.
      حسین امیری،  مردم فوالدش��هر را مردمانی بافرهنگ 
دانس��ت که بیش از ۹۹ درص��د آن باس��وادند و ادامه داد: 

براس��اس آخرین آمار سرش��ماری 75 هزار نفر و براساس 
 آمار غیررس��می نزدیک ۹۰ هزار نفر در این ش��هر مستقر 
 م��ی باش��ند. بودج��ه مص��وب امس��ال ش��هرداری

 ۳5۰ میلی��ون ریال اس��ت که بی��ش از 7۰ درص��د آن به 
 بخش عمران اختصاص داده شده و در حال حاضر با اعتبار 
5۰۰ میلیاردریال ۱۱۰ پروژه زیربنایی عمرانی، فرهنگی، 
ورزش��ی و رفاهی در حال اجرااس��ت که پیش��رفت خوبی 
داشته است.      وی با اشاره به مشکل دو مدیریتی فوالدشهر 
افزود: شهرداری بر اساس قانون مسوولیت شهر را بر عهده 
 دارد و ش��رکت عمران هم خود را مالک ش��هر دانسته و در 
تصمیم گیری ها دخالت می کند و مشکالتی را برای شهر 

به وجود آورده است.
    مهندس امیری سپس اضافه نمود: هوای فوالدشهر بسیار 
آلوده است و مردم از این جهت در خطر قرار دارند و نیاز است 
که صنای��ع منطقه به خصوص ذوب آه��ن اهتمام ویژه ای 

نسبت به این مسئله داشته باشند.
    وی در پای��ان اضاف��ه نم��ود: ب��ا توج��ه به اینک��ه اکثر 
س��اکنان فوالدش��هر از پرس��نل و بازنشس��تگان صنعت 
ف��والد هس��تند مدیری��ت صنای��ع مس��تقر در منطق��ه 
اقدام��ی در خص��وص جلوگی��ری از آلودگ��ی انج��ام 
 ن��داده و صنایع اط��راف نیز مس��وولیت ه��ای فرهنگی را 

نمی پذیرند.

فرماندار شهرستان گلپايگان

شناسايی يکی از سارقان حادثه گلپايگان
استاندار در همايش شهرداران استان در فوالدشهر عنوان کرد

استاندارخطاب به شهرداران :پاک و سالمت کار کنید 

 انتقاد وزير بهداشت
 از بیمه های تکمیلی 

  ک��ودکان کار را باره��ا و باره��ا در کوچ��ه و 
خیاب��ان دی��ده ای��م، کودکانی با لب��اس های 
پاره  و کهن��ه و البته خاکی ک��ه احتماالً بعضی 
از ما با دیدن آن ها احس��اس ب��دی در دل پیدا 
 کرده ایم و س��عی کرده ایم به هر نحوی شده از 
 آن ه��ا دور ش��ویم. ام��ا ک��ودکان کار ه��م 
انس��ان هایی هس��تند از جنس همه کودکان 
مناطق متوس��ط و مرفه نشین ش��هر با همان 
آرزوهای کودکانه خود. آرزوهایی که در هجوم 
بی رحم فقر و مشکالت زندگی گم شده و حاال 
آن ها را تبدیل به مردان و زنان کوچک کرده که 
باید نان آور خانواده خود باش��ند. کودکان کار 
همان دخترکان و پسرکان دستفروشی هستند 
 که در س��ر چهارراه ها یا در پاس��اژها دنبال ما 
می آیند و می گویند: »توروخدا خاله یک آدامس 

بخر« یا »عمو جون لواشک خوب دارما«.
آرزوهای کودکان کار هم مثل خودشان قد و نیم 

قد است، از خوردن ساندویچ گرفته تا یک شال 
گردن و رفتن به پارک بادی. 

دخترکی که تنها آرزويش داشتن يک 
عروسک است

مریم که ۸ س��ال دارد، فال فروش��ی می کند. 
ه��ر روز از این خیاب��ان به آن خیاب��ان می رود 
 و ب��ا همی��ن دس��ت ه��ای کوچک��ش، ف��ال 
می فروشد تا بتواند کمک خرجی برای خانواده 
فقیر خود باشد. دس��ت هایش در این سرمای 
زمستان خش��ک و زمخت ش��ده اما حتی یک 
جفت دستکش هم به دست ندارد. بزرگ ترین 
آرزویش داشتن یک عروسک است تابتواند هر 

روز با او درد و دل کند.
داستان غریبی اس��ت. کودکانی را می شناسم 
که هر روز از پ��در و مادر خود، اس��باب بازی و 
عروس��ک جدیدی می خواهند و حاال کودکی 
را می بینم که در آرزوی داش��تن یک عروسک 

 اس��ت و این حرف��ش را هم ب��ا آه و حس��رت 
می گوید.

رضا، نوجوان ۱۳ س��اله ای که ع��الوه بر اینکه 
در کالس هفتم درس می خواند، دستفروش��ی 
 هم می کند. او که در خان��واده ای فقیر زندگی

 می کن��د و زندگی س��ختی را م��ی گذراند در 
محالت باالی شهر مثل نظر و توحید لواشک می 
فروشد. بزرگ ترین آرزوی رضا این است که سایه 
پدر و مادرش باالی سر او و خواهر و برادرهایش 
باشد. می گوید دلم می خواهد آنقدر پول داشته 

باشم که بتوانم یک کامپیوتر بخرم.
داس�تان بی رحمی های فقر داستان 

جديدی نیست
 داس��تان بی رحمی ه��ای فق��ر در کوچه پس

 کوچه های این ش��هر و دیار، داستان جدیدی 
نیست و ش��اید روز به روز هم بیشتر می شود. 
داستان کودکان فقیری که شب ها گرسنه سر 

به بالین می گذارند و پدری که از س��ر بیکاری و 
نداری، همیشه ش��رمنده زن و بجه های خود 

است.
ایمان که برای خودش مردی اس��ت ۱۱ س��ال 
دارد. او که کالس پنجم دبستان است روزهای 
پنج شنبه و جمعه و ایام تعطیل، دست فروشی 
می کند تا کمک خرجی برای خانواده خود باشد. 
 پ��ول هایی که از فروش لواش��ک به دس��ت در

می آورد را به م��ادرش می دهد. می گوید: مثاًل 
اگر ۱۰ هزار تومان دربیاورم با دو هزار تومان آن 
نان می خریم  و بقیه را سیب زمینی می خریم 

و می خوریم.
اين کودکان انگار س�ال ها است از ته 

دل نخنديده اند
ما آدم ها، موجودات فراموش��کاری هس��تیم و 
حتی اگر همه چی��ز زندگی بر وف��ق مرادمان 
 باش��د ب��از ه��م دس��ت از گل��ه و ش��کایت بر
 نمی داری��م. اما ای��ن ک��ودکان کار ان��گار که
  س��ال ه��ا اس��ت خن��ده را ب��ه روی خ��ود

 ندی��ده ان��د و از ت��ه دل نخندیده ان��د و حاال 
 ش��اید این جش��ن، بهانه ای باش��د ت��ا بعد از

 سال ها، گل خنده به لبان این کودکان معصوم 
بنش��یند.تعداد زیادی از ک��ودکان کار به دلیل 
کار، درس و مدرسه را رها کرده اند یا اصاًل رنگ 
کالس و تخته س��یاه را به خود ندیده اند. مینا 
دختری ۱۳ ساله اس��ت که هیچ گاه به مدرسه 
نرفته و به دلیل فقر و مشکالت مالی خانواده از 7 
سالگی دستفروشی می کند، از لواشک و آدامس 
 گرفته تا کش سر و آئینه. البته به قول خودش 
وقت هایی که ش��رایط برای دس��ت فروش��ی 
خ��وب نباش��د ب��ه کارگاه قالیبافی م��ی رود.

جشن کودکان کار با ش��ادی و خوشحالی این 
کودکان معصوم به پایان می رس��د، بس��ته ای 
خوراکی و یک پُرس ش��ام ب��رای آن ها درنظر 
گرفته ش��ده اس��ت. بچه ها برای گرفتن ش��ام 
 کلی ذوق و ش��وق کرده ان��د و انگار دنی��ا را به

 آن ها داده اند، انگار که سال ها است که رنگ یک 
پُرس کباب را به خود ندیده بودند، ولی در گوشه 
گوشه همین شهر سفره هایی پهن است که در 
رقابت سنگین و چشم و همچشمی مردمان این 
شهر با فامیل و دوستان خود، هر روز رنگین تر 
از روز قبل می شود و غذاهای جور واجوری که 
 در این بی��ن حیف و میل می ش��ود و درمقابل، 
سفره هایی که هر روز خالی تر می شود و شاید 

تنها تکه نانی برای خوردن در آن باشد.

زينبیه اصفهان، محور اصلی فعالیت 
های جمعیت  

محجوب که نماینده جمعیت امداد دانشجویی، 
مردمی امام علی )ع( در اصفهان است می گوید: 
ای��ن جمعیت یک س��ازمان مردم نه��اد  کاماًل 
مس��تقل، غیردولتی و غیرسیاسی است که ۱5 
سال قبل توسط شارمین میمندی نژاد در تهران 

تأسیس شده است.
وی ادام��ه م��ی ده��د: از ی��ک س��ال قب��ل، 
ای��ن جمعی��ت در اصفه��ان  نمایندگ��ی 

 راه اندازی ش��د و در همین راس��تا، طرح هایی 
از جمله »کوچه گردان عاشقی«، »هفت سین 
برکت« و»یل��دا در کوچه های فقر« در محالت 
محروم شهر اصفهان از جمله زینبیه و محله ناصر 

خسرو )عرب ها( در ملک شهر اجرا شد.
نماینده جمعی��ت امداد دانش��جویی، مردمی 
امام علی )ع( در اصفهان با اشاره به اینکه هدف 
 اصلی فعالیت این جمعیت، فرهنگسازی است،

 می گوی��د: محله زینبیه اصفهان ب��ه دلیل باال 
بودن تعداد ک��ودکان کار به عنوان محور اصلی 

فعالیت های جمعیت انتخاب شده است.
وی با اش��اره ب��ه اینک��ه در آین��ده ای نزدیک 
 »خان��ه ایران��ی« در ای��ن محل��ه راه ان��دازی 
می شود، می گوید: ارایه مشاوره و توانمندسازی 
اقتصادی مادران سرپرس��ت خانوار که به دلیل 
فوت، اعتیاد، ط��الق و یا زندانی بودن همس��ر 
خود، سرپرست خانوار هستند مهم ترین اولویت 

کاری، فعالیت »خانه ایرانی« است.
 ارای��ه آم��وزش ه��ای درس��ی و هن��ری و 
ط��رح های ف��وق برنام��ه ب��ه ک��ودکان کار و 
کودکانی که به ه��ر دلی��ل از تحصیل محروم 
بوده ان��د، از دیگ��ر فعالی��ت های  ای��ن خانه 
 استشهر ما فقط برج های سر به فلک کشیده و

 ماشین های لوکس و پاساژهای اعیانی و مجلل 
باالی شهر نیس��ت، خیابان های شلوغ جنوب 
شهر و خانه های سی چهل متری و زندگی تلخ 
و سخت مردمان فقیر هم جزیی از همین شهر 
هست و البته آرزوهای کوچک کودکان کار که 
در ترافیک و صدای بوق ماش��ین های این شهر 
گم شده است. داستان زندگی مریم ها، رضاها، 
ایمان ها و میناهای این شهر هنوز هم ادامه دارد، 
به امید روزی که دیگر هی��چ کودک معصومی 
برای کار و دستفروش��ی راهی کوچه و خیابان 
نشود و او هم از زندگی سالم و شاد و تحصیل که 

حق همه کودکان است. برخوردار باشد.

شهر ما فقط جای ماشین های لوکس و پاساژهای اعیانی نیست،

بزرگ شدن کودکان کار در سایه بی رحم فقر

www.zayanderoud.com

 ا میرعلی  و فاطمه از   نام های
پرطرف دار ايرانیان

مدیرکل اس��ناد هویتی س��ازمان ثبت احوال اسامی نام های 
پر طرفدار دختران و پس��ران را طی ۹ ماهه امسال اعالم کرد 
و گفت: رویکرد والدین انتخاب اس��امی ایرانی و اسالمی برای 

فرزندان است.
 مدیرکل اس��ناد هویتی س��ازمان ثبت احوال اسامی نام های 
پر طرفدار دختران و پس��ران را طی ۹ ماهه امسال اعالم کرد 
و گفت: رویکرد والدین انتخاب اس��امی ایرانی و اسالمی برای 

فرزندان است.
محسن اسماعیلی به دو اسم برتر دختران و پسران اشاره کرد و 
افزود: براساس اطالعات به ثبت رسیده در سازمان ثبت احوال 
طی ۹ ماه گذشته، نام امیرعلی با ۲۸ هزار و 57 مورد در میان 
پسران و فاطمه با ۳7 هزار و ۹۲7 مورد درمیان دختران جزء 

پر طرفدار ترین اسامی بوده است.
وی گفت: امیرحس��ین، محمد طاها، ابوالفضل، محمد ، علی، 
حس��ین، امیر محمد ، امیر عباس و محمد مهدی بیش��ترین 

اسامی پسران را به خود اختصاص داده اند.
مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال به اسامی دختران 
اش��اره و تاکید کرد: در میان دختران نیز اسامی زهرا، نازنین 
زهرا، یسنا، زینب، ریحانه، فاطمه زهرا، رها، باران و ثنا اسامی 

پر طرفدار دختران بوده است.

متقاضیان دکتری کم شدند
مشاور عالی سازمان س��نجش آموزش کش��ور از کاهش تعداد 
داوطلبان آزمون دکتری در س��ال ۹۴ نس��بت به سال گذشته 

خبر داد.
 )Ph.D( دکتر حسین توکلی افزود: آزمون ورودی دوره دکتری
نیمه متمرکز سال ۹۴ در 7 گروه آزمایشی در ۱5 اسفندماه ۹۳ 
برگزار می شود. ثبت نام در این آزمون در آذرماه انجام گرفت و 
در نهایت تعداد ۲۰۱ هزار و ۳۳5 داوطل��ب در این آزمون ثبت 

نام کردند.
توکلی خاطرنشان کرد: از تعداد ۲۰۱ هزار و ۳۳5 داوطلب ۸7 

هزار و ۴۲۰ نفر زن و ۱۱۳ هزار و ۹۱5 نفر مرد هستند.
 به عبارت دیگ��ر ۴۳.۴۲ درصد داوطلب��ان زن و 5۶.5۸ درصد 

داوطلبان مرد هستند.
وی یادآور ش��د: این آمار نسبت به س��ال ۹۳ که تعداد ثبت نام 
کنندگان در آزمون دکت��ری نیمه متمرک��ز ۲۴۰ هزار و ۳۹۱ 
نفر بوده اس��ت تعداد ۳۹ ه��زار و 5۶ نفر کمتر اس��ت و در واقع 
 تعداد داوطلبان ۱۶.۲5 درصد نس��بت به سال ۹۳ کاهش یافته

 است.
مش��اور عالی س��ازمان س��نجش با اش��اره به آم��ار داوطلبان 
Ph( نیم��ه متمرک��ز  .D آزم��ون ورودی دوره دکت��ری )
 س��ال ۹۴ در 7 گ��روه آزمایش��ی گف��ت: بیش��ترین تع��داد

 ش��رکت کنندگان در گ��روه علوم انس��انی با ۹۰ ه��زار و ۸۹۹ 
داوطلب است.

وی افزود: ۲۸ ه��زار و 77۰ نفر در گروه علوم پای��ه، ۴۰ هزار و 
۱۸5 نفر در گروه فنی و مهندسی، ۱7 هزار و ۲7۳ نفر در گروه 
کشاورزی و منابع طبیعی، ۸ هزار و 7۱۰ نفر در گروه هنر، ۲ هزار 
و 7 نفر در گروه دامپزش��کی و ۱۳ هزار و ۴۹۱ نفر در گروه زبان 

ثبت نام کرده اند.

 سارق اينترنتی در اصفهان 
دستگیر شد

فردی که به صورت اینترنتی اقدام به سرقت ۱۲ میلیون تومانی 
از حساب یکی از شهروندان کرده بود توس��ط پلیس فتا استان 

اصفهان شناسایی و دستگیر شد.
 ، سرهنگ مرتضوی، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی اس��تان اصفه��ان، در پی ش��کایت یکی از 
شهروندان مبنی بر اینکه از حساب بانکی وی مبلغ ۱۲۰میلیون 
ریال به صورت اینترنتی سرقت شده، موضوع در دستور کار این 

پلیس قرار گرفت.
وی افزود: پس از گفت وگو با شاکی و انجام تحقیقات تخصصی 
در فضای مجازی و جمع آوری مدارک و ادله دیجیتالی مستند، 
س��رانجام  فردی که مرتکب این سرقت ش��ده بود شناسایی و 

دستگیر شد.
این مق��ام مس��وول عن��وان داش��ت: مته��م در بازجویی های 
صورت گرفته به بزه انتس��ابی اقرار و عنوان داش��ت با ترفندی 
خاص  اطالع��ات حس��اب بانکی ش��اکی را به دس��ت آورده و 
 در فرصتی مناس��ب اق��دام به برداش��ت از حس��اب وی کرده

 است.
س��رهنگ مرتضوی به ش��هروندان توصیه کرد: رمز عبور خط 
مقدم دفاعی ش��ما در حفاظت از اطالعات ذخیره ش��ده است؛ 
پس مطمئن ش��وید که از رمزهای قوی اس��تفاده می کنید و با 
هوش��یاری آن را حفظ کرده و از بازگوک��ردن آن برای دیگران 

اجتناب کنید.

 وجود 2500 خودرو فرسوده 
در اصفهان

مس��ئول توس��عه و بهینه س��ازی ناوگان تاکس��یرانی اصفهان 
 گفت: ۲ ه��زار و 5۰۰ خودرو فرس��وده در ش��هر اصفهان وجود

 دارد.
 حس��ین نصر اصفهان��ی با اش��اره ب��ه اینک��ه ۲ ه��زار و 5۰۰ 
خودرو فرس��وده در ش��هر اصفه��ان وج��ود دارد، اظه��ار کرد: 
مدتی پیش س��ایت ای��ران خ��ودرو ب��رای ثبت ن��ام خودرو ها 
 ب��رای تبدی��ل و نو س��ازی خودرو ه��ای فرس��وده فع��ال بوده

 است.
وی با اش��اره به اینک��ه البته ش��رایط ای��ن طرح س��خت بوده 
اس��ت، اضافه کرد: قیم��ت خودرو ها ب��رای تبدیل و نو س��ازی 
تاکس��ی های فرس��وده باال بوده اس��ت و نوع خ��ودروی تعیین 
ش��ده برای این موضوع نیز مناس��ب نبوده اس��ت و به این دلیل 
 رانندگان تاکسی های فرس��وده اس��تقبال چندانی از این طرح

 نداشتند.
نصر اصفهانی با اشاره به اینکه اختالفات به دلیل بدهکاری ستاد 
مدیریت حمل و نقل و س��وخت کشور به ش��رکت ایران خودرو 
ایجاد شده است، تاکید کرد: به دلیل وجود این اختالفات و نبود 
هماهنگی های الزم در این حوزه رانندگان خودرو های فرسوده 

باال تکلیف شده اند.

چند روز گذشته، يکی از محالت محروم شهر اصفهان میزبان يک جشن بود البته نه يک جشن عقد يا عروسی، جشنی 
برای کودکان کار!جشنی که به همت جمعیت امداد دانشجويی، مردمی امام علی )ع( در محله ناصرخسرو )عرب ها( مریم یاوری

ملک شهر به عنوان يکی از مناطق محروم  و با حضور 160 کودک کار شهر اصفهان برگزار شد.



يادداشت

وزير صنعت ۲کارته شد
نمایندگان مجلس شللورای اسللامی با قانع کننده ندانستن 
پاسخ های وزیر صنعت به سؤال دو نماینده، دومین کارت زرد 

را به نعمت زاده دادند.
 زهره طبیب زاده نماینده مردم تهران از وزیر صنعت پرسیده 
بود: چرا به این حجم از واردات بی رویه برنج و خودروی سواری 

لوکس در سال جاری اجازه ورود داده شده است؟
سللید ناصر موسللوی الرگانی نماینده مللردم فاورجان نیز 
در سللؤال خود از وزیر صنعت مطرح کرده بود: چرا شللرکت 
بازرگانللی دولتی ایران بدون توجه به مسللایل اسللتراتژیک 
کشللور و نیازهای آینده اقدام به عرضه بیللش از اندازه برخی 
اقام اساسی با قیمت های زیر قیمت بازار می کند و علت این 

اقدامات دور از تدبیر چیست؟
پس از پاسخ های وزیر به این دو سللؤال، هر دو نماینده اعام 

کردند که از پاسخ های وزیر قانع نشده اند.
هیات رییسلله نیز در یک رأی گیری، نظر نمایندگان مجلس 
در مورد توضیحات وزیر صنعت را جویا شللد کلله در نهایت 
بهارستان نشللینان با 102 رأی موافق، 87 رأی مخالف و 15 
رأی ممتنع از مجموع 219 نماینللده حاضر در صحن علنی 

پارلمان پاسخ های وزیر را قانع کننده ندانستند.
بنابراین مجلس دومیللن کارت زرد خود را بلله وزیر صنعت، 
معدن و تجللارت دولت یازدهللم داد که بر اسللاس آیین نامه 
داخلی مجلس اگر نعمت زاده یک کارت زرد دیگر از مجلس 

دریافت کند، زمینه استیضاح وی فراهم می شود.

خط خوردن يارانه غیر نیازمندان
عضو کمیسللیون برنامه، بودجه و محاسللبات مجلس با بیان 
اینکه سیاسللت پیچیدن نسللخه واحد در حوزه هدفمندی 
یارانه ها برای همه اقشار جامعه شفا بخش نیست گفت: دولت 
حذف یارانه نقدی خانوارهای غیر نیازمند را آغاز کرده است.

اسماعیل جلیلی درباره ضرورت حذف دهک های پر درآمد از 
دریافت یارانه نقدی گفت: باید پذیرفت دولت در حال حاضر 
برای تامین منابع مالی در اجللرای قانون هدفنمدی یارانه ها  

با مسئله روبروست.
این نماینده مردم افزود:بر اسللاس قانللون هدفمندی دولت 
مکلف است یارانه ها را به اقشللار نیازمند اختصاص دهد که 
البته دولت برای انجام این مهم تاکنون گام ها موثری برداشته 
و عاوه بر حذف خانوارهای که از دریافت یارانه نقدی بصورت 
داوطلبی انصراف دادند، به ایرانیان مقیم خارج از کشللور نیز 

یارانه پرداخت نمی شود.

تحويل 48 ساعته کاال به قاچاقچیان
اما چند ماهه به واردکنندگان!

بر اسللاس آمار گمرک جمهوری اسللامی ایران در هشللت 
ماهه سللال جاری حدود 8.3 هزار تن لوازم آرایشی و زیبایی 
و بهداشللتی بلله ارزش حللدود 46 میلیللون دالر به کشللور 
 وارد شللده است که نسللبت به سال گذشللته افزایش داشته

 است.
به گفته محمدرضللا بوترابی، رییس اتحادیلله واردکنندگان 
لوازم آرایشی و بهداشتی نیز علت واردات زیاد این محصوالت 
کمبود کاال و پایین بودن کیفیت نمونه های مشابه در داخل 

کشور است.
وی با بیان این که تولید لوازم آرایشی، بهداشتی و عطریات در 
کشور پاسخگوی نیاز داخلی نیست، اظهار کرد که اگر ظرفیت 
تولید را به اندازه نیاز کشور افزایش دهند، باز هم کیفیت پایین 
است و همین موضوع مصرف کننده را ترغیب می کند که به 

سراغ کاالهای خارجی برود.
 بوترابی گفت: 30 درصد عوارض می دهیم و بعضا نیز چند ماه 
برای ترخیص اجناس خود معطل می شللویم اما قاچاقچی ها 
کاالها را با هفت الی هشت درصد از سود .در تهران 48 ساعته 

تحویل می گیرند.

باحضور دکتر نهاونديان صورت گرفت :

 افتتاح پرتال ملی مديريت
 مصرف آب 

در دومین جشنواره توانمندی های 
بهره بللرداری و نگهللداری صنعت 
آب و فاضللاب کشللور پرتال ملی 
مدیریت مصرف آب استان اصفهان 
با حضور دکتللر نهاوندیان رییس 
دفتر ریاست محترم جمهور و وزیر 
نیرو راه اندازی شللد .رییس هیأت 
مدیره و مدیرعامل شللرکت آبفا استان اصفهان از حضور فعال در 
دومین جشنواره توانمندی های بهره برداری و نگهداری صنعت 
آب و فاضاب کشللور خبر داد و گفت : آبفای اسللتان اصفهان با 
ارایه 51 طرح ، پروژه و دسللتورالعمل که آخرین دسللتاوردها و 
مطالعات واحد بهره برداری آبفا اسللتان اصفهان است حضوری 
فعال دارد و در آیین افتتاحیه جشللنواره وزیر محترم نیرو ، دکتر 
سللتار محمودی قائم مقام وزیر نیرو ، میدانی معللاون وزیر نیرو 
در امللور آب و آبفا ، جانباز مدیرعامل شللرکت مهندسللی آب و 
فاضاب کشللور و جمعی از نمایندگان مجلس شللورای اسامی 
از غرفه آبفا اسللتان اصفهان بازدید به عمللل آوردند . همچنین 
وزیر محترم نیرو بلله همراه قائم مقام وزیر و مدیرعامل شللرکت 
مهندسی آبفا کشور از سللامانه تله متری و مدیریت فشار دیدن 
کردند .هاشللم امینی با بیان اینکه پرتال جامع مدیریت مصرف 
آب در این جشللنواره راه اندازی شد خاطرنشللان ساخت : پرتال 
 جامع مدیریت مصرف آب در اصفهان با هدف مدیریت مصرف آب

 راه اندازی شده و این پرتال به طوری طراحی گردیدکه همه اقشار 
جامعه می توانند با چگونگی مصرف بهینه آب آشنا شوند که قطعاً 
این امر نقش بسللزایی در کاهش مصرف آب دارد .وی به ارایه 3 
کتاب در این جشللنواره پرداخت و اعام کرد : کتاب راهکارهای 
بهینه سازی و کاهش مصرف آب در بیمارستان ها و مراکز درمانی  
کتاب روشهای کنترل وسواس در جلوگیری از مصرف بی رویه آب 
و کتاب راهنمای عملی ضدعفونی لوله ها و مخازن ذخیره آب در 
جشنواره توانمندی های بهره برداری و نگهداری در صنعت آب و 

فاضاب ارایه شد .

4
برگزاری نمایشگاه کاشی و سرامیک اصفهان

 دوازدهمین نمایشللگاه بین المللی کاشی، سرامیک، شیرآالت و سرویس های 
بهداشللتی از 14 تا 17 دی ماه در محل برگزاری نمایشللگاه هللای بین المللی 
اصفهان در جوار پل تاریخی شهرستان برگزار می شود.سمینار تخصصی “بهینه 
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استان اصفهان با وجودی که طی یک دهه اخیر با مشکل 
شدید کم آبی مواجه است اما به گونه ای سخاوتمندانه 
آب خود را به اسللتان های دیگر از جمللله یزد و کرمان 
منتقل می کند با این وجود خوزسللتانی ها اصفهان را 
دلیل خشللکی کارون می دانند به گونه ای که نماینده 
مردم اهواز هفته گذشللته در ادعایی جدید عنوان کرد 
که تونل جدیدی کشللف کرده که آب از سرشاخه های 

کارون به فوالد مبارکه منتقل می شود.
 هفته گذشته موسوی نماینده مردم اهواز اعام کرد که 
" در بازدید خود از سرشاخه های کارون تونل جدیدی 
را کشف کردم که از سر شللاخه های کارون گرفته و به 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان می رسید. همچنین مدیر 
کل آب و برق استان از وجود این تونل اظهار بی اطاعی 
می کند و به نظر مي رسد این هم نوع قاچاق آب است". 
آنچه تاکنون مشخص است و وزارت نیرو نیز اعام کرده 
تاکنون تونل های کوهرنگ یک و دو از سرچشمه های 
کارون بهره می بردند و به گفته برخی از کارشناسللان 
طرح های انتقال آب ادعای نماینده مردم اهواز طنزی 
بیشللتر نیسللت. با این وجود اکنون این خبر در برخی 
از رسانه ها مطرح شده و شللاید این باور را که اصفهان 
موجب خشللکی کارون می شللود را در نزد مردم اهواز 

پررنگ تر می کند. 
اما سوال اینجاست نماینده مردم اهواز که چنین ادعایی 

را مطرح کرده آیللا دلیلی بر اثبات گفتلله خود دارد و یا 
تنها با چشم خود تشللخیص داده آب این تونل به فوالد 

مبارکه می رسد. 
با چشم نمی توان همزمان ابتدا و انتهای تونل 

انتقال آب را ديد 
سللخنگوی کمیته آب اتللاق بازرگانی اصفهللان نیز در 
خصوص ادعای نماینده مردم اهللواز، گفت: هر ادعایی 
نیاز به اثبللات دارد و اگر تونلی وجللود دارد که آب را به 
منطقه ای می برد باید با روشللی علمی این ادعا اثبات 

شود تا یافته معتبر باشد. 
محمد کوشللافر تاکید کرد: اگر شللخصی مدعی شود 
دریچه تونلی را در منطقه ای دیده و در همان زمان اعام 
کند خروجی تونللل در منطقه ای خاص اسللت، از نظر 

علمی قابل قبول نبوده و دارای تردید است. 
وی ادامه داد: چشم هر فرد دارای بُرد خاصی برای دیدن 
است و به طور قطع در یک زمان نمی تواند انتهای تونل 

را با صدها کیلومتر تشخیص دهد. 
سخنگوی کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان خاطرنشان 
کرد: با این حللال هر گونلله یافته و مسللتند علمی در 
خصوص ادعللای نماینده مللردم اهواز مللی تواند مورد 
بررسی قرار گیرد. وی تاکید کرد: با این وجود به صرفه 
نیست تونلی با طی مسللافتی زیاد به یک واحد صنعتی 
ختم شللود و از لحاظ اقتصللادی می تللوان عنوان کرد 

برداشللت آب از زاینده رود برای فوالد مبارکه به صرفه 
باشد. 

حفر مخفیانه تونل انتق�ال آب در منطقه ای 
کوهستانی امکان پذير نیست 

همچنین یک مقام مسوول در شللرکت آب منطقه ای 
اصفهان نیز در خصوص این ادعا به ایمنا، گفت: چنین 

موضوعی اصا صحت ندارد. 
وی افزود: احداث تونل به گونه ای نیسللت که شخصی 
بعد از سللال ها آن را کشللف کند و عجیب است چنین 

ادعایی از سوی یک نماینده مجلس مطرح شده است. 
وی تاکید کرد: متاسللفانه بیان این ادعا از سللوی یک 
نماینللده مجلس جللای تاسللف دارد چرا کلله از لحاظ 
علمی و کارشناسللی امکان حفر تونل به طور مخفیانه 
 در منطقلله ای کوهسللتانی تللا فللوالد مبارکلله وجود 

ندارد. 
نماينده مردم اهواز مسیر تونل کشف شده را 

مشخص کند 
نماینده مردم فاورجللان در مجلس نیللز در خصوص 
ادعای نماینللده مللردم اهواز مبنللی بر انتقللال آب از 
سرچشللمه های کارون به فوالد مبارکه، بیان داشللت: 
این ادعا ندارد و غیر ممکن اسللت و مگر مللی توان در 
کیلومترها فاصللله آب به طور مخفیانلله در منطقه ای 
کوهسللتانی منتقل شود. سللید ناصر موسوی الرگانی 
افزود: به طور قطع این ادعا از سللوی مسووالن اصفهان 
تکذیب می شللود و اگر قرار باشللد آبی به فوالد مبارکه 
منتقل شود باید تونلی حفر شود و لوله گذاری شود که 
این پروژه ای طوالنی و هزینه بر است. وی بیان داشت: 
به عنوان مثال حفر تونل سوم کوهرنگ حدود 20 سال 
به طول انجامیده و مگر می شود مخفیانه تونلی حفر و 

آب را منتقل کرد. 
وی بیان داشللت: اگر نماینده مردم اهللواز این تونل را 

کشف کرده باید مسیر آن را مشخص کند. 
از نماينده اهواز شکايت می کنم 

نماینده مردم شللاهین شللهر، میمه و برخللوار نیز در 
خصوص ادعای نماینده مردم اهواز مبنی بر کشف تونل 
جدید که از سرشاخه های کارون به شرکت فوالد مبارکه 
آبرسانی می کند، گفت: طبق بررسی های صورت گرفته 
این ادعا کذب محض اسللت و بعد از صحبت با نماینده 
اهواز در صورتی که قانع نشللدم در صحن علنی مجلس 
این موضللوع را مطرح خواهم کرد همچنین نسللبت به 
این ادعای به شللورای نظارت بر نمایندگان در مجلس 
شللکایت خواهم کرد. حسللینعلی حاجی دلیگانی در 
خصوص اینکه آیا از لحاظ کارشناسی این ادعا صحیح 
است یا خیر، گفت: امکان احداث تونل از سرشاخه های 
کارون در مسافت 100 تا 150 کیلومتر تا فوالدمبارکه 

اصفهان وجود ندارد. 
وی با بیان اینکه امکان آبرسانی با تانکر به فوالدمبارکه 
 نیز وجللود نللدارد، تصریح کللرد: به جرات مللی گویم

 نمی تللوان در منطقه ای کوهسللتانی و دور از چشللم 
مسووالن از طریق از سرشاخه های کارون با لوله آب را 

به فوالد مبارکه منتقل کرد. 
فوالد مبارکه از زاينده رود تغذيه می کند 

مدیر ارشللد خدمات فنی و پشللتیبانی فللوالد مبارکه 
اصفهان نیللز در خصوص این ادعللا با تاکید بللر اینکه 
 فوالد مبارکه طی قراردادی رسمی آب را در آبگیری از 
زاینده رود برداشت می کند، گفت: فوالدمبارکه به طور 
رسللمی آبگیری در نزدیکی منطقه صفاییه شهرستان 
 مبارکلله دارد و از این طریللق آب مورد نیاز خللود را از 
زاینده رود برداشللت مللی کنللد و هیچ منبللع، تونل، 
 لوللله و چاهی بللرای تامیللن آب فوالد مبارکلله وجود 

ندارد. 
مهدی توالییان بیان داشللت: فللوالد مبارکه قراردادی 
با شللرکت آب منطقلله ای مبنی بر برداشللت سللاالنه 
40 میلیللون متللر مکعللب آب از زاینللده رود دارد که 
 تاکنون این مجموعه این میزان آب را برداشللت نکرده

 است. 
وی افزود: فوالد مبارکه ساالنه حدود 25 تا 29 میلیون 
مترمکعب آب از زاینده رود برداشت می کند که این عدد 
کمتر از دیماند رسمی رودخانه و حدود یک درصد آورد 
رودخانه است. مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد 
مبارکه اصفهللان تاکید کرد: فللوالد مبارکه این تصفیه 
خانه و منبع ورودی آب را بللرای بازدید در اختیار تمام 
خبرگزاری ها قرار می دهد و برداشللت آب از این آبگیر 
توسط کنترهایی که توسط اداره آب نصب شده کنترل 
می شود و طبق قراردادی فوالد مبارکه، آب بهای خود 

را پرداخت می کند. 
وی در خصوص ادعای نماینده مردم اهواز مبنی بر کشف 
تونل مخفی انتقال آب به فوالدمبارکه، گفت: در حقیقت 
این ادعایی عجیب است و اینکه چرا چنین ادعایی برای 
یکی از بزرگترین صنعت کشللور مطرح شللده و منظور 

چیست، جای سوال دارد. 
توالییللان افللزود: اجللرای چنین تونللل انتقللال آب با 
این شللرایط و بعد مسللافت به طور قطع بایللد در بُعد 
 ملی دیده شللود چللرا کلله میلیاردهللا تومللان اعتبار

 است. 
وی به تونل سوم کوهرنگ و اجرای این طرح طی دو دهه 
گذشته اشاره کرد و گفت: شاید نماینده اهواز اطاعات و 
دالیلی نسبت به تونلی که ادعا کرده، دارد که می توانند 
برای اثبات ادعایش آن را به کارشناسللان و خبرنگاران 

نشان دهند.

گزارشی از ادعای عجیب کشف تونل مخفی آب از سرشاخه های کارون

زاینده رود  فوالد را سیراب  می کند

چرا بايد پرايد با داعش 
مقايسه شود؟

 چک هايی که 
در آبان برگشت خورد

معاون صادرات و امور بین الملل گروه خودروسازی سایپا گفت: مقایسه پراید 
 با گروه تروریسللتی داعش اقدامی برخاف منافع ملی بوده و حاصلی جز 
ضربه زدن به اهداف مدنظر اقتصاد مقاومتی ندارد.محسن جوان افزود: این 
اتفاق چند روز پس از انعقاد قرارداد 100 میلیون دالری سایپا با کشور عراق 
برای صادرات خودرو به این کشور اتفاق افتاد و مشخص نیست که براساس 
کدام منطق به جای حمایت از صادرات کاالی استراتژیکی همچون خودرو 
در شرایط تحریم، باید این کار را با عملکرد یک گروه تروریستی مقایسه کرد.

وی با بیان اینکه پس از این مقایسلله، نماینده فروش سایپا در عراق اظهار 
کرد که خبر منتشره در این باره به گوش شهروندان کشور عراق نیز رسیده 
است، تصریح کرد: چرا مردم عراق که با وجود صادرات انواع خودروی چینی 
تا آمریکایی به این کشللور، خودروی ایرانی را انتخاب می کنند باید شاهد 

مقایسه خودروی ایرانی با تروریست ها و قاتان هموطنان خود باشند؟

در آبان ماه امسللال از هزار چک، 123 برگ برگشللت خورد.تازه ترین 
گزارش بانک مرکزی از وضعیت چک های برگشتی نشان می دهد که 
در 8 ماهه ابتدایی امسال، از هر هزار چک، حدود 123 چک برگشت 
خورده است.در حالی در 8 ماهه اول سال 1393 از 31 میلیون و 773 
هزار برگ چک، 3 میلیون و 910 هزار چک برگشت خورده است که 
در مدت مشابه سال گذشللته با مبادله 29 میلیون و 916 هزار برگ 
چک و برگشللت خوردن 3 میلیون و 264 برگ چللک روبه رو بودیم. 
به عبارتی، در 8 ماهه اول سللال 1392 از هر هللزار چک، حدود 109 
چک برگشت می خورد.آمار بانک مرکزی حکایت از آن دارد که مبلغ 
چک های برگشتی در آبان ماه نسبت به مهرماه 8.9 درصد رشد کرده 
است. همچنین رشد مبلغ چک های برگشتی در آبان ماه امسال نسبت 

به مدت مشابه سال قبل معادل 28.3 درصد بوده است .

رییس کمیسیون صنعت و معدن اسللتان اصفهان با 
تاکید بر بررسی وضعیت تولید از سال گذشته تاکنون 
گفت: هزینه های تولید در کشللور 20 درصد افزایش 

داشته است.
 مصطفی رناسللی اظهار کرد: اگر سللال گذشته توان 
رقابت در بازار خارجی را داشللتیم، امسال حتی توان 

رقابت در بازارهای داخلی را هم نداریم.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان 
اصفهان خواستار بهبود فضای کسللب و کار باید بین 
ارگان های دولتی و خصوصی شد و گفت: نمایندگان 
مجلس نباید قانون های قبلی را لغو کنند، چراکه نکات 

مثبت زیادی دارند.
وی اظهار کرد: بنگاه داری بانک هللا باید از بین برود و 

بانک ها ظرف سه سال اموال خود را بفروشند.
رناسی با انتقاد از بانک ها در رابطه با به مزایده گذاشتن 
کارخانه  بدهکاران بانکی افزود: در تعیین قیمت اموال 
و دارایی بدهکاران بانکی باید حساسیت های بیشتری 

اعمال شود.
این اسللتاد دانشللگاه اضافه کرد: در این صورت هیچ 
انگیزه ای برای تولیدکننده باقی نمی ماند تا ماده معدنی 

خود را تبدیل به فرآوری با ارزش افزوده کند.

بررسللی ها نشللان می دهد در قراردادهللای جابجایی 
اماک، باوجودی که صدور کد رهگیری در معامات 
خرید و فروش با جدیت پیگیری می شللود، اما صدور 
کد رهگیری برای معامات اجاره بیشتر جنبه صوری 
داشللته و با جدیت قراردادهای فروش قابل اسللتناد 

نیست.
در قراردادهللای خرید و فروش خانه بللرای صدور کد 
رهگیری جدید بایدحتما کد قبلی باطل شود، اما این 
ساختار برای قردادهای اجاره وجود ندارد و بار حقوقی 
هر گونه مشللکل در زمینه قراردادهای اجاره به عهده 

مالک است.
از آن جایللی که اخذ کللد رهگیری اساسللا برای کلیه 
قراردادهای مسللکن اجباری اسللت و کلیه قراردادها 
اعم از خرید و فروش، رهن و اجاره مکلف به صدور کد 
رهگیری هستند و صدور این کد برای بنگاه ها اختیاری 
نیسللت، هر گونه تخلف در این زمینه از طریق مراجع 

قانونی قابل پیگیری است.
بر همین اساس اگر خریداران و فروشندگان به مواردی 
در بنگاه ها برخورد کنند کلله از صدور کد رهگیری به 
هر دلیلی اجتناب کنند تخلف صللورت گرفته و قابل 

پیگیری است.

سازمان بین المللی آیسسللکو اعام کرد : جمهوری 
اسللامی ایران از لحاظ ثبللت اختللراع در رتبه اول 

کشورهای اسامی قرار دارد.
بر اساس گزارشي که با عنوان »اطلس علمی- فناوری 
کشورهای اسامی« و به سفارش سازمان آموزشي، 
علمي و فرهنگي اسللامي )آیسسللکو( انجام شده و 
در هفتمین اجاس وزرای آموزش عالی کشللورهای 
اسامی که در رباط- مغرب ،29 آذر 1393 ارایه شد، 
جمهوري اسامي ایران در میان 57 کشور اسامی از 

لحاظ علمی و پژوهشی در جایگاه برتر قرار گرفت.
 بر اساس گزارش این سازمان، جمهوری اسامی ایران 
از لحاظ ثبت اختراع در رتبه اول کشورهای اسامی 
قرار دارد و 50 درصد مقاالت علمی کشورهای اسامی 
توسط جمهوری اسامی ایران و ترکیه تولید می شود .

 همچنیللن بر اسللاس ایللن گللزارش، کشللورهای 
اسللامی تونس، مالزی، ترکیه و جمهوری اسللامی 
ایران بیشللترین هزینه تحقیق و توسعه از کل تولید 
ناخالص داخلی را انجام می دهند و همچنین تونس، 
اردن، ترکیه و ایران چهار کشللور اسللامی هستند 
 که بیشللترین محقق در هر 100 هللزار نفر جمعیت

 را دارند .

تفاهمنامه مطالعللات محیط زیسللت و اثرات کیفی 
انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه با موسسلله 
تحقیقاتی آکواپلن نیوا )NIVA( نروژ طی مراسمی در 
 محل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به امضاء 

رسید.
عیسی بزرگ زاده مجری طرح های مطالعاتی در شروع 
مراسللم امضاء تفاهمنامه مطالعات زیسللت محیطی 
انتقللال آب خزر به دریاچلله ارومیه با ارایه گزارشللی 
از روند پیگیللری های صللورت گرفته بللرای حضور 
شرکت نروژی گفت: چند ماهی است که با مجموعه 
»ریسرچ سکتر« به سرپرستی شللرکت آکواپلن نیوا 
)NIVA( درباره انتقال آب از دریای خزر به دریاچه 
 ارومیه برای دسللتیابی به یک راه کار مشغول مذاکره 

هستیم.
وی یادآور شللد: این پللروژه در بعد ملللی موافقین و 
مخالفین فراوانللی دارد و دالیل اصلی آن مسللایل و 
اتفاقات کیفی اسللت که می تواند بعللد از انتقال آب 
خزر به دریاچه ارومیه وارد شللود به همیللن دلیل از 
مشللاور آکواپلن که تجربیات خوبی در مسایل کیفی 
 آب دارد دعللوت کردیللم تللا مللا را در ایللن راه یاری

 دهد.

امالک نوآوری هاصنعت منابع طبیعی

 هزينه های تولید
 افزايش يافته است

کدرهگیری اجاره نامه ها را 
زياد جدی نگیريد!

 ايران رتبه اول اختراع
 در کشورهای اسالمی

واگذاری انتقال آب خزر 
به خارجی ها 
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یادداشت
سرپرس��ت گروه امانی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری 
اصفهان گفت: مرمت مینیاتورهای سالن اصلی کاخ موزه چهلستون همچنان 
در حال انجام است . با توجه به منحصر به فرد بودن نقاشی های این سالن، کار 

مرمت با حساسیت و دقت بیشتری در حال انجام است .
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هفتیادداشتادامه مرمت مینیاتورهای سالن اصلی کاخ موزه چهلستون

 پرویز پرستویی :به نظر مردم
 بازیگر خوشگذران است

پرستویی مطرح کرد: تاثیرگذاری بازیگران بر مخاطب بدون 
رفاقت و همدلی با همدیگر ممکن نیست.

پرویز پرستویی بازیگر پیشکسوت و تهیه کننده سینما گفت: 
در سینما همبستگی، رفاقت و احترام ضرورت دارد و ما چون 
احترام ویژه برای مخاطبان قائل هس��تیم، باید تکلیفمان را با 
خود روش��ن کنیم.  وی افزود:  اگر همدیگر را دوست نداشته 
باش��یم و به همدیگر احترام نگذاریم، نمی توانیم تاثیر خوب 
و الزم را بر مخاط��ب بگذاریم.  پرس��تویی در خصوص آلبوم 
»من، پرویز پرس��تویی« گفت: محتوای این کار چکیده ای از 
رزومه من است که فعالیت دوران کودکی تا امروز من را در بر 
می گیرد. پرستویی در ادامه عنوان کرد: تمام مدت شبانه روز 
برای آماده شدن برای نقش ها وقت می گذاریم،  اما مخاطبان 
می گویند که به بازیگر خوش می گذرد؛ من همیشه می گویم 
که بازی کردن سخت است و سختی آن مانع از خوش گذرانی 

می شود. 

نمایش آثار شکسته نستعلیق قرآن 
کریم در حیدرآباد هند

نمایشگاه انفرادی خوشنویسی استاد احمد خوش حساب در 
حیدرآباد هند برگزار شده و در آن، آثار شکسته نستعلیق قرآن 

کریم در حیدرآباد هند به نمایش در می آید.
 نمایشگاه انفرادی خوشنویسی اس��تاد احمد  خوش حساب، 
رییس انجمن خوشنویسان ایران ش��عبه کاشان ، به مناسبت 
هفته وح��دت و والدت پیامبر اس��ام حض��رت محمد )ص( 
در موزه س��االر جنگ حیدر آباد هند برای عموم عاقه مندان 

برگزار می شود.
این نمایشگاه از تاریخ 12 دی ماه به مدت 7 روز در موزه ساالر 

جنگ حیدر آباد هند برگزار می شود.

فروش ۱5 میلیون دالری فیلم 
»مصاحبه« در اینترنت

فیلم جنجالی »مصاحبه« تولید شرکت سونی پیکچرز چهار 
 روز پس از انتش��ار آن در اینترن��ت به صدر پرف��روش ترین

 فیلم های تاریخ در اینترنت رفته است.
فیلم که 2۴ دسامبر از طریق اینترنت در دسترس قرار گرفت 
بیش از 1۵ میلیون دالر فروش داشته و تا روز 27 دسامبر بیش 

از دو میلیون بار دانلود شده است.
ش��رکت س��ونی پیکچرز چند هفته قبل پ��س از تهدیدهای 
هکرها علیه شرکت های سینمایی و تماشاچیان برنامه اکران 
فیلم را لغو کرده بود اما پس از انتقاد باراک اوباما رییس جمهور 
آمریکا تصمیم به انتش��ار اینترنتی آن و اکران در حدود ۳۰۰ 
سینمای مستقل گرفت. فیلم ابتدا قرار بود در چند هزار سینما 

پخش شود.

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد

بلیت کنسرت ها ارزان می شود
پیروز ارجمند مدیرکل دفتر موس��یقی وزارت ارشاد می گوید که با 
معاون هنری ارش��اد هیچ مش��کلی ندارد و خوانندگان پاپ به برج 

میاد بازمی گردند.
ارجمند در حاش��یه نشس��ت خبری جش��نواره موس��یقی استاد 
شهناز گفت که دفتر موس��یقی وزارت ارشاد به دنبال ارزان سازی و 
گستردگی کنسرت ها در داخل کشور است و افزود: »قرار را بر این 
گذاشتیم که از سال آینده قیمت دستمزد خوانندگان شرکت های 
موسیقایی طبق توافقات انجام گرفته به صورت گردشی در شهرها 
و سالن های مختلف متفاوت باشد.« او همچنین به دستمزد باالی 
بعضی از خوانندگان اشاره کرد که باعث می شود برخی از تاالرهای 
برگزاری کنسرت در شهرستان ها نتوانند از پس هزینه آن برآیند و 
ادامه داد: »دستمزد خوانندگان به قدری باال بود که برگزارکنندگان 
بومی آن منطقه شرایط پرداخت آن را نداشتند اما در قاعده جدید 
از این پس دس��تمزد خوانندگان ب��ه صورت گردش��ی خواهد بود 
 و نرخ های این هنرمندان بس��ته به ش��رایط موجود آن شهر، فرق

 می کند.
ارجمند به اجاره 12۰ میلیونی تاالر وزارت کش��ور هم اشاره کرد و 
گفت: »یکی از اتفاقات ناخوشایند که در عرصه برگزاری کنسرت ها 
وجود داشت قیمت سنگین اجاره بهای تاالر وزارت کشور بود که با 
رایزنی ها ما و اعزام کارشناس رس��می دادگستری اجاره آن به یک 
سوم کاهش پیدا کرد.« صندلی های ارزان قیمت دیگر نکته ای بود 
که در سخنان پیروز ارجمند به گوش خورد: »از این پس صندلی های 
ارزان قیمتی در تمام اماکن برگزاری کنسرت های موسیقی در نظر 
گرفته می شود.« بنا به گفته های او از این پس خوانندگان آلبوم اولی 
نیز باید در شورای آزمون خوانندگی دفتر موسیقی شرکت کنند و 
بعد از پذیرش در این آزمون نسبت به تهیه و تولید آلبوم خود اقدام 
کنند: »این کار تبعات زیادی برای ما دارد ولی ما می خواهیم کیفیت 
خوانندگی را ارتقا دهیم. متاس��فانه خیل��ی از خوانندگان کار اولی 
هستند که از دستگاه های تغییر فراکانس برای تغییر در صدای خود 

استفاده می کنند که این به هیچ عنوان مورد پذیرش ما نیست.«
او به تدوین شیوه نامه مشترک دفتر موسیقی و نیروی انتظامی هم 
اش��اره کرد و گفت: »تفکیک مس��وولیت نهادهای زیربط برگزاری 
کنس��رت برای ما مهم بود. آنچه روی صحنه اتفاق می افتد مربوط 
به دفتر موس��یقی اس��ت اما آنچه که در البی و یا حاشیه های سالن 
برگزاری کنسرت اتفاق می افتاد آیا به دفتر موسیقی ارتباط دارد؟«

ارجمند اضاف��ه ک��رد: »برخ��ی از برگزارکنندگان کنس��رت های 
موس��یقی از ما انتقاد کرده اند که چرا اداره اماک��ن عمومی ناجا از 
ما پول می گیرد؟ چندی پیش جلس��ه ای با فرمان��ده اماکن نیروی 
انتظام��ی داش��تیم. او ادعا کرد که هی��چ وجهی تاکن��ون در قالب 
عنوان اداره اماکن عموم��ی از برگزارکنندگان دریافت نمی ش��ود 
 و اگر کس��ی چنین چی��زی را مش��اهده ک��رد می توان��د گزارش

 دهد.«

با اظهار نظر صریح وزیر ارش��اد پرونده اکران »خانه 
پدري« رسما بسته شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسامي 
گفت: فیلم خانه پدري را دیده ام این فیلم قابل اصاح 
و اک��ران عمومي نیس��ت البته ممکن اس��ت در حد 
محدود اکران شود. علي جنتي وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسامي در جمع خبرنگاران درباره مخالفت مجلس 

با اکران خانه پدري گفت: فیلم را دیده ام البته شوراي 
نظارت بر نمایش فیلم، این فیلم را تایید کرده اس��ت 
و در عین حال به نظر شخصي من این فیلم به دالیل 
اینکه بعضي از نقش ها بخش هاي خشونت باري دارند 
قابل اکران عمومي نیس��ت و بر اساس قوانیني که بر 
عهده ما است یعني مصوبات هیأت دولت براي نمایش 

فیلم هاي سینمایي قطعا مواردي که حاوي خشونت 
باش��د آن هم خش��ونت ش��دید قابل اکران عمومي 
نیس��ت لذا و به همین دلیل هم ما اع��ام کردیم که 
نمي توانیم اکران عمومي کنیم. وزیر ارشاد گفت: ولي 
در حد محدودي به صورت خصوصي مثل موزه سینما 
مي توانیم اکران کنیم. آن هم با ش��رایط ویژه س��ني 
یعني افراد کمت��ر از 16 س��ال نمي توانند در نمایش 
و اکران حض��ور یابند.به گفته جنتي اصاح بخش��ي 
از فیلم هم ممکن نیس��ت اگر بخش اول را که پدري 
دختر خود را با یک وضع فجی��ع زنده به گور مي کند 
حذف کنیم کل داستان از بین مي رود لذا چون قابل 
اصاح نیست قابل اکران عمومي هم نیست و در حد 
محدود ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.اطاعیه 
گروه هنر و تجربه درب��اره »خانه پدري«؛ اکران فیلم 
عیاري تا اطاع ثانوي به تاخیر افتاداکران رسمي فیلم 
»خانه پدري« به کارگرداني کیانوش عیاري قرار بود از 
8 دي ماه آغاز شود اما تا فراهم شدن شرایط مناسب، 

به تعویق افتاد.
چنی�ن برخوردهایي فضاي فیلمس�ازي را 

ناامن مي کند
سیروس الوند کارگردان با تجربه سینماي ایران نسبت 
به شرایط ایجاد شده براي »خانه پدري« ابراز نگراني 
کرد و تداوم این وضعیت را به زبان سینماي ملي ایران 
دانست. الوند در این خصوص به بانی فیلم گفت: چنین 
برخوردهایي فضاي فیلمسازي را ناامن مي کند، پروانه 
نمایش را از درجه اعتبار س��اقط مي کند و س��ینما و 
سینماگران بیش از پیش سردرگم مي شوند و اعتماد 

به نفس الزم را براي تولید از دست مي دهند.

مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری از برگزاری تور 
آشناسازی برای رسانه های تخصصی، سرمایه گذاران، 
تورگردانان و هتلداران س��ه کش��ور آلم��ان، چین و 
س��وییس خبر داد.محمدکاظم خلدی نسبت اظهار 
کرد:  این تور آشناس��ازی با تمرکز ب��ر جذابیت های 
کویری ایران در جریان برپایی نمایش��گاه بین المللی 
 گردش��گری ته��ران، اواخ��ر بهمن م��اه برگ��زار

 می شود.
وی ادامه داد: این تور آشناس��ازی ب��رای تورگردانان 
آلمانی حدود س��ه م��اه پی��ش برگزار ش��ده بود که 
انتش��ار اخبار آن در رس��انه های آلمان بازتاب خوبی 
داشت، برای همین به اس��تمرار آن تصمیم گرفتیم 
و دومی��ن ت��ور را در جری��ان نمایش��گاه بین المللی 
گردش��گری تهران که از 2۳ ت��ا 26 بهمن ماه برگزار 

می ش��ود، با حضور اصح��اب رس��انه های تخصصی 
گردشگری، توراپراتورها، سرمایه گذاران و هتلداران 
 آلم��ان و دو کش��ور چین و س��وییس برپ��ا خواهیم

 کرد.
او درباره علت انتخاب این س��ه کش��ور، توضیح داد: 
آلمان و چین ج��زو بازارهای هدف ایران محس��وب 
می شوند که ظرفیت بسیار قابل توجهی در تعامات 
گردش��گری دارن��د. کش��ور س��وییس نی��ز از نظر 
گردشگرفرس��تی، ظرفیت خوبی دارد، ضمن آن که 
با کش��ورهای ایتالیا، آلمان، اتریش و فرانسه هم مرز 
است و ارتباط خوبی با سایر کشورهای اروپایی دارد و 
قطعا حضور فعاالن گردشگری و اصحاب رسانه های 
این کشور در ایران در سایر کشورهای اروپایی بازتاب 
خواهد داش��ت و توجه گردش��گران آن ها را به ایران 

جلب می کند.خلدی نس��بت ب��ا بیان این ک��ه تمرکز 
اصلی در این تور آشناسازی روی جاذبه های کویری 
ایران اس��ت، افزود: براساس سیاس��ت های تبلیغاتی 
س��ازمان میراث فرهنگی و گردش��گری برنامه ریزی 
کردیم ظرفیت ها و مقاصد جدیدی را در گردشگری 
معرفی کنیم تا تمرکز گردشگران فقط روی چند شهر 

محدود نشود.
وی ادامه داد: بیشتر گردش��گرانی که برای نخستین 
بار تصمیم می گیرند به ایران س��فر کنند درخواست 
دارند اصفهان، ش��یراز و یزد را حتم��ا ببینند، ما در 
تبلیغ��ات و اجرای تورها قطعا به این خواس��ته توجه 
می کنیم؛ اما در مراح��ل بعد جاذبه ه��ای کویری را 
 معرفی می کنیم تا مقاصد گردش��گری ایران متنوع

 شود.

وزیر ارشاد: فیلم عیاري قابل اصالح نیست

دعوت ایران از گردشگران آلمان، چین و سوییس

پرونده »خانه پدري«  رسما بسته شد!

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

فقدان سند مالكيت
جهاني  گل  ساري  خانم  وكالت  به  طاهر  فرزند  ميرزاخاني  محمد  آقاي  اينكه  به  نظر 
برگ  دو  ارائه  با  شهرضا   393 دفتر   93/9/26–9701 وكالتنامه  بموجب  جوانمردي 
استشهاد محلي كه هويت و امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند 
از38463 سهم ششدانگ پالك 171/13 واقع در مزرعه  مالكيت دويست سهم مشاع 
مهديه بخش يك شهرضا شده كه سند مذكور ذيل ثبت 12702 درصفحه 216 دفتر 
138 بنام وي ششصدسهم مشاع سند صادر شده كه نامبرده بموجب سند 17846–
اينك  داده  انتقال  غير  رابه  مشاع  سهم  چهارصد  تمامت  شهرضا   2 دفتر   55/10/25
نامبرده درخواست صدور سند مالكيت المثني نسبت به دويست سهم مشاع را نموده 
است كه در اجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي 
شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در فوق به آن اشاره 
اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده 
روز پس از انتشار اين آگهي اعتراض خود را با مدارك مثبت تسليم نمايد و اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراض نرسد و يا اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نگردد اداره 
ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد نمود .و اگر 
سند مالكيت يا سند معامله ارائه گرددصورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض 
دهنده  ارائه  به  سند  واصل  المثني  متقاضي  به  آن  نسخه  يك  و  تنظيم  نسخه  دو  در 

مسترد خواهدشد. ميرمحمدي - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا
ابالغ وقت رسيدگی

اصفهانی  مشكالنی  كيوان  خواهان   1647/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   10/146
نموده  تقديم  عباسی  حميد   – به طرفيت محمد رمضانی  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
تعيين گرديده  برای روز يكشنبه مورخ 93/11/19 ساعت 8/30  است وقت رسيدگی 
است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
وقت رسيدگی  از  قبل  تا خوانده  منتشر  در جرايد  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون 
حل  2 شورای  مجتمع شماره  آتشگاه  خيابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  اين شعبه  به 
نماييد. در صورت عدم  اخذ  را  ثانی دادخواست و ضمائم  اختالف مراجعه و نسخه 
حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ ميشود.م الف:26483 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

قهساره  حاتمی  مجتبی  خواهان   1183/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   10/151
دادخواستی مبنی بر مطالبه چك به طرفيت مهين باديه فرزند احمد تقديم نموده است 
وقت رسيدگی برای روز سه شنبه مورخ 93/11/28 ساعت 8/30 تعيين گرديده است 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
اين  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده  آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر 
ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف  شعبه واقع در اصفهان 
نماييد. در صورت عدم حضور  اخذ  را  دادخواست و ضمائم  ثانی  مراجعه و نسخه 
وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ ميشود.م الف:26497 شعبه 5 

حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

10/152 شماره ابالغيه: 9310100350506328 شماره پرونده: 9209986797901663 
طرفيت  به  دادخواستی  سلمانی  محمدعلی  خواهان   931150 شعبه:  بايگانی  شماره 
انتقال سه دانگ از كاميون و تحويل و  الزام به  خوانده علی زمين پردار به خواسته 
اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقديم  كاميون  يكدستگاه  رسمی  سند  ابطال 
اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   5 شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده 
استان  كل  دادگستری  ساختمان  نيكبخت  شهيد  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع 
ثبت   9209986797901663 كالسه  به  و  ارجاع   105 اتاق شماره  يك  طبقه  اصفهان 
گرديده كه وقت رسيدگی آن 1393/11/14 و ساعت 10:30 تعيين شده است به علت 
آئين  قانون   73 ماده  تجويز  به  و  و درخواست خواهان  بودن خوانده  مجهول المكان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
دادخواست  دوم  نسخه  كامل خود  نشانی  اعالم  مراجعه و ضمن  دادگاه  به  آن  مفاد 
و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:26889 

شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 
10/154 شماره ابالغيه: 9310100352307046 شماره پرونده: 9309980352300600 
به طرفيت  دادخواستی  كريميان  نفيسه حاج  930702 خواهان  بايگانی شعبه:  شماره 
دادگاههای  تقديم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  نيان  عبدی  مجتبی  خوانده 
خانواده  دادگاه   23 شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی 
ساختمان  نيكبخت  شهيد  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
كالسه  به  و  ارجاع   456 شماره  اتاق   4 طبقه  اصفهان  استان  كل  دادگستری 
و  خوانده  بودن  مجهول المكان  علت  به  كه  گرديده  ثبت   9309980352300600
دادگاههای عمومی و  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  به تجويز  درخواست خواهان و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف 30 روز به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در وقت مقرر فوق جهت معرفی داور واجد شرايط باالی سی سال و متاهل و از 
اقارب حاضر گردد.م الف:26903 شعبه بيست و سوم دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

10/155 در خصوص پرونده كالسه 798/93 خواهان حسين امين زاده دادخواستی 
است  نموده  تقديم  الرعايا  امين  مجيد  طرفيت  به  فقره(  )يك  چك  استرداد  بر  مبنی 
توجه  با  است  گرديده  تعيين  4عصر  ساعت   93/11/11 مورخ  برای  رسيدگی  وقت 
آئين  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المكان  به 
اين  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  مدنی  دادرسی 
ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف  شعبه واقع در اصفهان 
نماييد. در صورت عدم حضور  اخذ  را  دادخواست و ضمائم  ثانی  مراجعه و نسخه 
می شود.م الف:26965  اتخاذ  مقتضی  تصميم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی   وقت 

شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

10/156 در خصوص پرونده كالسه 1892/93ش4 خواهان فرزاد اعظم دادخواستی 
مبنی بر واخواهی نسبت به حكم غيابی شماره 1025 مورخ 93/5/26 به طرفيت گلناز 
12ظهر  ساعت   93/11/18 مورخ  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  موسوی 
تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المكان  توجه  با  است  تعيين گرديده 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان 
محتشم كاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:26966 شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره يك 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

دادخواستی  حيدری  هرمز  خواهان   1703/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   10/157
تقديم نموده است وقت  مبنی بر مطالبه مبلغ 14/000/000 به طرفيت سامان سليمی 
شماره  فيش  طی  كه  گرديده  تعيين   9 ساعت    93/11/11 مورخه  برای  رسيدگی 
844086 مبلغ 80/000 ريال هزينه آن واريز گرديده است با توجه به مجهول المكان 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
روبروی مدرسه   – اول ارباب   – وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد 
نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نمايد.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:26967 

شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ  

10/158 شماره پرونده: 93-345 محبوبه زارع زاده محل حضور شعبه 41 شورای 
حل اختالف اصفهان واقع در خ سجاد – ابتدای ارباب وقت حضور:93/11/18 ساعت 
به طرفيت  آقای سعيدی  15/30عصر علت حضور: در خصوص دعوی مطالبه وجه 
شما در موعد مقرر در شعبه 41 حاضر شويد.م الف:26981 شعبه 41 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ 
10/159 شماره پرونده: 344/93 كامران فروزنده نشانی مجهول المكان محل حضور 
وقت  ارباب  ابتدای   – سجاد  خ  در  واقع  اصفهان  اختالف  حل  شورای   41 شعبه 
حضور:93/11/18 ساعت 16/30 عصر علت حضور: در خصوص دعوی مطالبه وجه 
آقای سعيدی به طرفيت شما در موعد مقرر در شعبه 41 حاضر شويد.م الف:26982 

شعبه 41 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

دادخواستی  احمدی  سميه  خواهان   1374-93 كالسه  پرونده  خصوص  در   10/161
رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  گيری  جهان  مريم  طرفيت  به  سند  انتقال  بر  مبنی 
برای مورخ 93/11/19 ساعت 10صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
2 شورای حل  آتشگاه مجتمع شماره  ابتدای خيابان  در  واقع  اين شعبه  به  رسيدگی 
نماييد. در صورت عدم  اخذ  را  ثانی دادخواست و ضمائم  اختالف مراجعه و نسخه 
حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:27009 

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

دادخواستی  حيدری  مسعود  خواهان   686-93 كالسه  پرونده  در خصوص   10/162
مبنی بر تقاضای مطالبه مبلغ 20/000/000 ريال به طرفيت نادر عبداللهی تقديم نموده 
است وقت رسيدگی برای مورخه 93/11/15 ساعت 11 تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – واقع در خيابان سجاد  اين شعبه  به  از وقت رسيدگی  قبل 
شورای   8165756441 كدپستی  پالك57   – صبا  ساختمان  جنب  نيلی  پور–  مدرسه 
نمايد.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل 
صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 
شهرستان  اختالف  حل  شورای  يك  شماره  مجتمع  حقوقی   32 شعبه  م الف:27018 

اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

10/163 در خصوص پرونده كالسه 93-1702 خواهان محمد امين آبادی دادخواستی 
نموده  تقديم  درخشان  اسماعيل  طرفيت  به  ريال   40/000/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی 
با  است  گرديده  تعيين   10/30 ساعت   93/11/18 مورخه  برای  رسيدگی  وقت  است 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر 
اول ارباب –  تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – 
 8165756441 كدپستی  پالك57   – صبا  ساختمان  جنب  نيلی  پور–  مدرسه  روبروی 
اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای 
نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ 
اختالف  حل  شورای  يك  شماره  مجتمع  حقوقی   32 شعبه  م الف:27020  می شود. 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

10/164 در خصوص پرونده كالسه 93-624 خواهان تعاونی اعتباری ثامن االئمه به 
نمايندگی آقايان محمدحسين نظری توكلی و مسعود مهردادی با وكالت حسين كبيری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ سی و نه ميليون ريال بابت صدور چك به طرفيت 
رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  زوغی  كوروش  و  گهريزسنگی  هاشمی  احمد  سيد 
برای روز چهارشنبه مورخه 93/11/15 ساعت 16:30 تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – واقع در خيابان سجاد  اين شعبه  به  از وقت رسيدگی  قبل 
شورای   8165756441 كدپستی  پالك57   – صبا  ساختمان  جنب  نيلی  پور–  مدرسه 
حل اختالف اصفهان – شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:27021 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره 

يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

اجراييه 
10/165 شماره اجراييه: 9310420350900363 شماره پرونده: 9209980350900586 
شماره بايگانی شعبه: 920642 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه مربوطه 9309970350900458 محكوم عليهم 1- حسين ساكت فرزند 
رسول به نشانی خ كاوه – خ گلستان – ك نور11- پ223، 2- اكبر جليلی فر فرزند احمد 
 به نشانی رهنان – خ كهندژ – مهديه – ك.ش رسول چراغی – پ60، 3- علی آجری 
المكان محكومند متضامنًا به پرداخت مبلغ يكصد و بيست ميليون  به نشانی مجهول 
ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 2607000 ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت حق 
 الوكاله وكيل وفق تعرفه قانونی و پرداخت خسارات تاخير تاديه وفق آخرين شاخص 
 اعالمی بانك مركزی از تاريخ سررسيد چك در زمان اجرا در حق محكوم له بانك انصار – 
شعب  مديريت   – آبادی  شمس  خ  ابتدای   – مطهری  خ  نشانی  به  ابراهيمی  ا...   آيت 
دولت  نشانی  به  محمد  فرزند  آبادی  دولت  داوری  اصغر  وكالت  با  انصار  بانك 
پرداخت  بعالوه  وكالت  دفتر   – غربی  اباذر  خيابان  ابتدای   – طالقانی  بلوار   –  آباد 
ابالغ  ازتاريخ  است  مكلف  عليه  محكوم  االجرا.  حق  بابت  ريال   6/000/000 مبلغ 
اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به 
بايد  نداند  اجرائيه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  باشد و در صورتی كه خود   از آن ميسر 
اگر  كند.  تسليم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارايی  جميع  صورت  روز  ده  مهلت   ظرف 
مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم 
شود كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای فرار در پرداخت 
بنحوی كه  بدهيد  دارايی خود  از  واقع  يا صورت خالف  نكنيد  را معرفی   اموال خود 
روز   61 از  حبس  مجازات  به  باشد  متعسر  اجرائيه  مفاد  از  قسمتی  يا  تمام  اجرای 
اجرای   34 ماده  از  قسمتی  كه  باال  موارد  بر  شد.4-عالوه  خواهيد  محكوم  ماه   6 تا 
احكام مدنی ميباشد به قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجرای محكوميتهای مالی مصوب 10آبان 1377 

توجه نمائيد.م الف:26412 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اجراييه 

10/166 شماره اجراييه: 9310420350900354 شماره پرونده: 9209980350901216 
شماره بايگانی شعبه: 921349 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه مربوطه 9309970350900725 محكوم عليهم 1- علی حكمی 2- ويدا 
فهامی هر دو به نشانی مجهول المكان محكوم عليه رديف اول محكوم است به پرداخت 
هزينه  بابت  ريال   2004000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ريال  ميليون  يكصد  مبلغ 
تاخير  قانونی و پرداخت خسارات  تعرفه  الوكاله وكيل وفق  دادرسی و پرداخت حق 
تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 92/11/13 وفق آخرين شاخص اعالمی بانك مركزی 
و محكوم عليهما متضامنًا به پرداخت مبلغ سی ميليون ريال بابت اصل خواسته )وجه 
وفق  وكيل  الوكاله  حق  پرداخت  و  دادرسی  هزينه  بابت  ريال   748000 مبلغ  و  چك( 
مركزی  بانك  اعالمی  آخرين شاخص  وفق  تاخير  پرداخت خسارات  و  قانونی  تعرفه 
از تاريخ سررسيد چك در زمان اجرا در حق محكوم له مهدی نديمی ورتونی فرزند 
گالری خورشيد بعالوه   – –بلوار غدير  سپاهان شهر   – به نشانی اصفهان  رضاعلی 
پرداخت مبلغ 6/500/000 ريال بابت حق االجرا. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ 
اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از 
آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف 
مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالی ندارد 
صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه 
قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی خود بدهيد بنحوی كه اجرای 
ماه   6 تا  61 روز  از  به مجازات حبس  باشد  اجرائيه متعسر  مفاد  از  يا قسمتی  تمام 
محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی 
ميباشد به قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
توجه   1377 10آبان  مالی مصوب  اجرای محكوميتهای  نحوه  قانون  مفاد  همچنين  و 

نمائيد.م الف:26413 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  

 



یادداشت

6
بازیکن ازبکستان به سپاهان پیوست

فوضیل موسی اف بازیکن ۲۵ ساله تیم لوکوموتیو ازبکستان با عقد قراردادی به مدت یک 
و نیم فصل رسما به تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان پیوست.وی پیش از تیم لوکوموتیو 
هم عضو تیم بنیادکار ازبکستان بوده اس��ت.وی پیش از این کاپیتان تیم ملی ازبکستان 

نیز بوده است.
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اخبار کوتاه

 دیدارسپاهان و استقالل خوزستان
 در کيش 

تیم فوتبال سپاهان در چارچوب 
اردوي تدارکاتي کیش به مصاف 

استقالل خوزستان مي رود.
تیم استقالل خوزستان در جریان 
آماده س��ازي براي حضور در ادامه 
رقابت هاي لیگ برتر در حال حاضر 
اردویي تدارکاتي را در جزیره کیش 
برپا کرده است. این تیم در دو نوبت 
صبح و بعد از ظهر تمرین مي کند و 
ویسي قصد دارد یک بازي تدارکاتي را هم برابر سپاهان داشته باشد. 
این دیدار یازدهم دي در کیش برگزار مي شود. عالوه بر سپاهان، ملوان 
و یا پرسپولیس هم رقیب تدارکاتي استقالل خوزستان خواهند بود 
و باید دید مسووالن سپاهان براي دومین دیدار خود به مصاف کدام 

تیم لیگ برتري مي روند. 

 اصفهان برسکوی نایب 
قهرمانی ليگ پومسه 

هفته پایانی  دومین دوره لیگ برتر 
پومسه بانوان باشگاههای کشوربا 
قهرمانی تیم البرز و نایب قهرمانی 

تیم اصفهان به پایان
 رسید.

هفت��ه  هفت��م و هش��تم )هفته 
پایانی( دومی��ن دوره لیگ برتر 
پومسه بانوان باشگاه های کشور 
به  میزبانی خان��ه تکواندو  تهران  
برگزار و با معرفی نفرات برتر هر رده سنی و تیم های اول تا سوم این 

دوره از مسابقات به پایان رسید.
در پایان این رقابت ها  تیم البرز در پی��کاری نزدیک با اصفهان با ۵ 
مدال طال، یک نقره، یک برنز و کسب 39 امتیاز بر سکوی قهرمانی 
ایستاد، اصفهان با 4 مدال طال، ۲ نقره، ۵ برنز و کسب 39 امتیاز عنوان 
نایب قهرمانی و فارس با یک طال، 3 نق��ره، 4 برنز و ۲0 امتیاز عنوان 
سوم و تیم معراج با ۵ برنز و ۵ امتیاز جایگاه چهارم جدول رده بندی 

را به دست آورد.

آب پاکی آذری روی دست سرخابی ها
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: 
اینکه قرار اس��ت حدادی فر را به 
پرسپولیس بدهیم شایعه است و 
صحت ن��دارد. س��عید آذری در 
واکنش به اظه��ارات اخیر حمید 
درخش��ان مبنی بر اینکه باشگاه 
پرس��پولیس برای جذب قاس��م 
 حدادی ف��ر مذاک��رات جدی با

 ذوب آهن داش��ته است به کاپ 
عنوان کرد: این موضوع صحت ن��دارد. حدادی فر از بازیکنان مهم و 
تاثیرگذار تیم ماس��ت. ما او را نه تنها به پرس��پولیس بلکه هیچ تیم 
دیگری نمی دهیم.وی ادامه داد: حدادی فر امروز چهارشنبه همراه 
با س��ایر بازیکنان تیم به اردوی مالزی می رود. به طور حتم او مانند 
گذش��ته مهره تاثیرگذار تیم ما باقی می مان��د.آذری درباره اینکه 
محسن مسلمان گفته می خواهد از جیبش مبلغ رضایتنامه باشگاه 

استقالل را بدهد گفت: مشکلی نیست. 

 حضور دو دونده اصفهانی 
در اردوی تيم ملی

دو دونده اصفهان��ی به اردوی 
آمادگ��ی مس��ابقات قهرمانی 

نوجوانان آسیا راه یافتند.
نوجوانان و جوانان فدراسیون 
دوومیدان��ی اس��امی نف��رات 
دعوت شده به اردوی مسابقات 

قهرمانی آسیا را اعالم کرد.
کمیت��ه نوجوان��ان و جوان��ان 
فدراس��یون دوومیدانی پس از 
برگزاری اردوی س��ه روزه نوجوانان دوومیدانی کار که با هدف 
رکوردگیری و ارزیابی اردونشینان طی روزهای ۲۵ تا ۲۸ آذرماه 
در مجموعه آفتاب انقالب برگزا رشد، اسامی ۲۲ ورزشکار برتر را 

برای حضور در اردوی مسابقات قهرمانی آسیا اعالم کرد.
علی اکب��ر ایزدیان و عطا زمردی��ان دو و میدانی کاران اس��تان 
اصفهان هستند که پس از رکوردگیری به این اردو دعوت شدند.

به گفته علی ایرجی مسوول کمیته نوجوانان و جوانان فدراسیون 
دوومیدانی، ۲۱ نوجوان ورزش��کار به صورت رس��می از سوی 
فدراسیون برای حضور در نخستین مرحله رکوردگیری دعوت 
شده بودند که ۲۲ تن دیگر با نظر روسای هیأت های دوومیدانی 

به این کمیته معرفی و مورد ارزیابی قرار گرفتند.

 برگزاری مسابقات کشتی 
چند جانبه در لنجان 

مس��ابقات کش��تی چند جانبه در
رده های س��نی نونهاالن ،نوجوانان  

وجوانان در س��الن گل های ش��هر 
چمگردان برگزار شد.

هیات کش��تی ب��ا هم��کاری اداره  
ورزش و جوانان شهرس��تان لنجان 
روز پنجشنبه مورخ 93/۱0/4 یک 
دوره مسابقات کش��تی چند جانبه 
در رده های سنی نونهاالن ،نوجوانان 

وجوانان در سالن گلهای شهر چمگردان برگزار نمود.
در این مسابقات ۱60 ورزشکار از تیم های استان چهار محال و بختیاری 
، لرس��تان ، اصفهان ، شهرستان نجف آباد و شهرس��تان لنجان به رقابت 
پرداختندو در پایان تیم چمگردان شهرستان لنجان با ۱۸9 امتیاز مقام 
اول ،تیم کهریز سنگ شهرستان نجف آباد با ۱49 امتیاز مقام دوم، شهر کرد 
با ۸7 امتیاز مقام سوم ، ازنا لرستان با 7۲ امتیاز مقام چهارم و تیم اصفهان 

با 6۸ امتیاز مقام پنجم را کسب نمودند.
در پایان به نفرات و تیم های برتر حکم،مدال و کاپ قهرمانی وبه تعدادی از 

پدران شهدای ورزشکارلوح سپاس اهداءشد.

  کلنگ  خانه بسکتبال
 به زمين مي خورد

اميد ها برای آبادی پيست 
دوچرخه سواری نقش جهان 

  کلنگ خانه بس��کتبال اصفه��ان در ۱۸ دی ماه به هم��ت مجمع خیران 
ورزش یار استان به زمین خواهد خورد.

بیست و چهارمین جلسه مجمع خیران ورزش یار استان اصفهان با حضور 
اعضای این مجمع تش��کیل شد. محمد س��المتیان رییس مجمع خیران 
ورزش یار اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: پس از برگزاری جلسات متعدد 
اساسنامه این مجمع را تدوین نمودیم و توانس��تیم مجوز قانونی آن را اخذ 

نماییم و در این مدت ۱3 پروژه فضای ورزشی آماده بهره برداری گردید. 
محم��د س��المتیان در پایان گفت: ب��ا این ح��ال خیلی خوش��حالم که با 
 تش��کیل این مجمع تحول خوبی در ورزش اس��تان و حتی کش��ور ایجاد

 شد. 
گفتنی است حسن اکلیلي هنرمند س��ینما و تلویزیون دیگر میهمان این 

نشست بود.

رییس هی��أت دوچرخه س��واری اس��تان اصفهان امیدوار اس��ت پیس��ت 
دوچرخه سواری ورزشگاه نقش جهان تا پایان سال آینده در اختیار این هیأت 
قرار بگیرد.کیوان لیموئی گفت:در مورد روند تکمیل پیست دوچرخه سواری 
ورزش��گاه نقش جهان پیگیری هایی صورت داده ایم. این پیس��ت تا به حال 
۵0 درصد پیشرفت فیزیکی داش��ته و تنها پروژه این مجموعه بوده است که 
تکمیل آن متوقف نشده بود. رییس هیأت دوچرخه سواری استان ادامه داد: 
امید داریم که این پیست تا اواخر سال آینده تکمیل شود و آن را به ما تحویل 
دهند و اگر این اتفاق بیفتد، تحول بزرگی در دوچرخه سواری استان و منطقه 
مرکزی کش��ور رخ خواهد داد.رایزنی های انجام داده ایم که این پیست را به 
شهرک دوچرخه سواری تبدیل کنیم و عالوه بر این، پیست دوچرخه سواری 
کوهستان، تریال و DMX هم راه اندازی کنیم تا هر کس بخواهد از رده های 

پایه تا قهرمانی در این رشته ها پیش برود بتواند از این مکان استفاده کند.

هافب��ک جدید ذوب آه��ن اصفهان 
گفت: با ش��رایط کنونی ذوب آهن و 
وضعیت فنی این تیم، بدون ش��ک 
ذوب آه��ن قهرمان مس��ابقات جام 
حذفی می ش��ود و امیدوار هستم با 
این تیم در رقابت های لیگ برتر نتایج 
خوبی کسب کنیم. مهدی مهدی پور 

پیرامون پیوستنش به باشگاه ذوب آهن اصفهان و حضور در 
این باشگاه اظهار داشت: با توجه به اینکه من خودم اصفهانی 
هستم، ش��رایطی خوبی پیش آمد که توانس��تم به باشگاه 

ذوب آهن بپیوندم.
هافبک جدید تیم ذوب آهن خاطرنش��ان کرد: هدف اصلی 
من برای حضور در ذوب آهن ترقی و پیشرفت بود و به دنبال 
این هستم که در ذوب آهن پیشرفت کنم، به طور قطع اگر به 
چیزی جز پیشرفت فکر می کردم، به ذوب آهن نمی آمدم. 
خوش��بختانه گل محمدی نس��بت به بازیکنان جوان فکر 
مثبتی داش��ته و از همین رو برای اینکه بتوان��م به اهدافم 
برسم به این باشگاه اصفهانی پیوستم.وی پیرامون شرایط 
تیم ذوب آهن افزود: باشگاه ذوب آهن هم از نظر مدیریتی، 
هم از نظر کادر فنی و هم از نظر بازیکن��ان یکی از بهترین 
باشگاه های ایران، همانگونه که در بازی های این تیم مشاهده 
می کنیم، خوب فوتبال بازی کرده و شرایط خوبی دارند از 
همین رو امیدوارم در جام حذفی قهرمان ش��ویم و در لیگ 
نیز با توجه به کیفیت مطلوبی ک��ه از نظر بازی کردن دارد، 

امیدوار هستم نتایج خوبی کسب کنیم.
مهدی پور بیان کرد: من قبل از حضور 
در راه آه��ن حدود یک س��ال کنار تیم 
ذوب آه��ن بودم و نس��بت به بیش��تر 
بازیکنان ش��ناخت دارم و از همین رو 
دوست داشتم با این تیم همکاری کنم.

وی پیرامون حضور یحیی گل محمدی 
گفت: گل محمدی یک مربی فوتبالی به ش��مار می رود که 
این مسئله سبب می ش��ود بازیکن را در همه شرایط درک 
کند. هم چنین دید این مربی نسبت به جوانان مثبت بوده 
و اگر کس��ی ظرفیت مناس��ب برای فوتبال را داشته باشد، 
می تواند در کنار گل محمدی نتیج��ه بگیرد.هافبک جوان 
تیم ذوب آهن اصفهان درباره جایگاه این تیم در پایان فصل 
تصریح کرد: به طور قطع جایگاه ذوب آه��ن خیلی بهتر از 
این چیزی می شود که اکنون هست، چرا که این تیم یکی 
از بهترین تیم های ایران از نظر فنی بوده و از همین رو فکر 
می کنم ذوب آهن در پایان فصل بهتر از خیلی تیم ها نتیجه 
می گیرد.وی در پاسخ به اینکه آیا با وجود تعدد هافبک های 
تهاجمی ذوب آهن، از نیمکت نشینی در این تیم نمی ترسد، 
ادامه داد: باألخره این تیم دارای بازیکنان خوبی بوده اما من 
هم آمدم که در این تیم بازی کنم از همین رو همه تمرین 
می کنیم و برای بازی کردن برای ذوب آهن می جنگیم تا به 
شرایط مطلوب برسم، این مسئله بسته به تصمیم کادرفنی 

باشگاه است.

س��تاره پرتغالی رئال مادرید می گوید که 
نیازی به اثبات چی��زی ندارد؛ چ��را که او 

همواره حرفش را در میدان می زند.
کریستیانو رونالدو از سوی »گلوب ساکر« به 
عنوان بهترین بازیکن سال ۲0۱4 انتخاب 
شد و جایزه خود را از دستان میشل پالتینی، 

ریس اتحادیه فوتبال اروپا دریافت کرد.
رونالدوی ۲9 س��اله که در س��ال ۲0۱4 به همراه رئال مادرید 
قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و جام حذفی اسپانیا را کسب کرد 
و در رده انفرادی هم جوایزی همچون بازیکن سال فوتبال و کفش 
طالی اروپا را کسب کرد و رکورد گلزنی در یک فصل از رقابت های 
لیگ قهرمانان را شکست )با ۱7 گل(، در شرایطی جایزه گلوب 
ساکر را کسب کرد که سال گذشته نیز به این افتخار دست پیدا 
کرده بود.رونالدو که با همراهی سرمربی خود کارلو آنچلوتی و 
همچنین هم تیمی کلمبیایی اش، خامس رودریگس در مراسم 
گلوب ساکر شرکت کرده بود، در س��ال ۲0۱4 نه تنها به رئال 
مادرید برای کسب دهمین قهرمانی خود در لیگ قهرمانان اروپا 
کمک کرد بلکه شمار گل های اللیگایی خود را در ۱7۸ بازی اش 
به ۲00 گل رساند تا از تمام بازیکنان حال حاضر و پیشین اللیگا 
سریعتر به این رکورد رسیده باشد.رونالدو در فصل جاری هم از 
نظر گلزنی بهترین عملکرد را در میان تمام همتایانش در پنج لیگ 
معتبر فوتبال اروپا داشته است به طوری که در ۱6 بازی اش در 

اللیگا برای رئال مادرید ۲۵ گل به ثمر رسانده است.
دیگر عضو تیم فوتبال رئال مادرید که در مراس��م گلوب ساکر 

جایزه کسب کرد، هافبک کلمبیایی 
این تیم، خام��س رودریگس بود که 
عنوان پدیده سال فوتبال جهان را به 

خود اختصاص داد.
همچنین باشگاه رئال مادرید که فصل 
گذشته عالوه بر لیگ قهرمانان و جام 
حذفی اسپانیا، سوپرجام اروپا را فتح 
کرد و چندی پیش هم قهرمان جام باش��گاه های جهان شد، به 
عنوان تیم سال برگزیده شد. ضمن اینکه فلورنتینو پرس، رییس 

کهکشانی ها هم به عنوان رییس سال فوتبال دنیا انتخاب شد.
در مراس��م گلوب س��اکر به جز رئالی ه��ا، از دیگ��ر تیم ها هم 
نمایندگانی موفق به کسب جایزه شدند. فیلیپو اینزاگی، سرمربی 
ایتالیایی تیم میالن، جایزه یک عمر دستاورد ورزشی را از آن خود 
کرد. همچنین جایزه خاص گلوب ساکر به ریکاردو مونتولیوو، 
هافبک ایتالیایی میالن تعلق گرفت. البته او این جازه را به طور 
مشترک با مهدی بن عطیه مدافع مراکش��ی تیم فوتبال بایرن 
مونیخ که فصل گذشته برای رم توپ می زد، کسب کرد. جایزه 
خاص تیمی گلوب س��اکر نیز به اتلتیکومادرید، قهرمان فصل 

گذشته اللیگا اختصاص یافت.
از دیگر کسانی که در مراس��م گلوب ساکر جایزه کسب کردند 
می توان به نیکال ریتزولی ایتالیایی اشاره داشت که جایزه داور 
سال فوتبال جهان را به خود اختصاص داد. همچنین ژرژ مندز، 
مدیربرنامه های کریس��تیانو رونالدو نیز به عنوان اینجت سال 

معرفی شد.

هافبک جدید ذوب آهن:
ذوب آهن قهرمان مسابقات جام حذفی می شود

جایزه بازیکن سال گلوب ساکر به رونالدو رسيد
رونالدو: پاسخ من هميشه در زمين است

  

 

کنار ه گیری علی کریمی از مربیگری تیم ملی 
خبری عجیب آن هم در روز اعزام تیم ملی به 

استرالیا بود.
 خداحافظی غیرمنتظره عل��ی کریمی از تیم 
ملی آن ه��م در روز عزیمت تیم به اس��ترالیا 
خیلی ها را غافلگیر کرد. کریمی به تمرین تیم 
ملی نرفت و در اردو حضور نداش��ت و بی آنکه 
چیزی بگوی��د، در صفحه اینس��تا گرام خود 
نوش��ت: »اگر نمی توانی خدمت کن��ی، برو تا 

خیانت نکنی«.
کریمی این را نوشت و از تیم 

ملی رف��ت آن هم بدون 
اینکه دلی��ل خاصی را 
اع��الم کن��د. در این 
باره گفته می شود او 
از ن��وع برخوردهای 
گرفت��ه  ص��ورت 
ناراح��ت اس��ت. 

کریمی اخالق خاصی دارد و به برخی مسایل 
اهمیت زی��ادی می ده��د. او ظاه��راً از اینکه 
احترام��ش حفظ نش��ده ناراحت اس��ت و به 
همین دلیل در روز عزیمت به اس��ترالیا قید 
حضور در جام ملت ها را زد. او انتظار داش��ت 
رفتار بهت��ری را می دید و زمان��ی که چنین 
اتفاقی رخ نداد اردو را ترک کرد تا غایب ایران 
در س��فر به استرالیا باشد. س��ایت فدراسیون 
فوتبال در خبری کوتاه نسبت به کناره گیری 
علی کریم��ی از اردوی تیم ملی نوش��ته 
اس��ت:»علی کریمی روز دوش��نبه 
مورخ هش��تم دی ماه بدون اعالم 
هیچ دلیل��ی اردوی تی��م ملی را 
 ت��رک کرد.«این واکن��ش کوتاه 
 فدراس��یونی ه��ا نس��بت ب��ه 
کناره گیری کریمی از اردوی تیم 
ملی است.نکته اینجاست که کریمی 
پس از ترک اردو هن��وز از دالیل این 

اتفاق حرف نزده است.
 دليل اصلی اختالف عل�ی کریمی با

 کی روش مشخص شد
کاپیتان تیم فوتبال پرس��پولیس دلیل اصلی 
خداحافظی مربی جنجال��ی تیم ملی فوتبال 

است.
اما چه شد که این اتفاق افتاد؟ در این مورد علی 
کفاش��یان اظهار بی اطالعی کرد اما اوسیانو 
کروز دستیار پرتغالی کی روش به صورت سر 
بسته به خبرنگاران حاضر در فرودگاه گفت 

هم آنها مش��کالتی را با 
داشتند.

 

علی کریمی خیلی س��ریع و جلوتر از 
آنچه تصورش م��ی رفت با کی روش به 
مشکل برخورد و از تیم ملی کنار رفت. 
حاال دلیل این خداحافظی او مش��خص 

شده است؛ محمد نوری.

 یکی از بازیکنان تیم ملی که نمی خواس��ت 
نامش فاش ش��ود قبل از ترک ته��ران گفت: 
»حقیقتش خودمان هم ماندیم چرا این اتفاق 
افتاد اما چند بار متوجه ش��دیم کریمی روی 
حضور محم��د نوری اصرار داش��ت و حتی به 
بازیکنانی که به او نزدیک هستند عنوان کرده 
بود کاش کی روش به جای س��روش رفیعی 

محمد را به استرالیا ببرد.«
 تا این لحظه کریمی حرفی را به زبان نیاورده 
است اما با توجه صحبت های محمد نوری در 
مصاحبه با یکی از روزنامه ها که علی کریمی 
 را ته معرفت معرفی کرده و گفته قرار اس��ت 
بیانیه ای در این جهت صادر کند، نش��ان می 

دهد حرف های این ملی پوش صحیح است.
 منتظ��ر باش��ید ب��ه زودی ابع��اد 

جدیدتری از این راز افشا می 
ش��ود. کریمی بر خالف 

صالح و نمازی چندان 
اهل خ��وردن حرف 

هایش نیست.
منصوری�ان: 

تمرک�ز  اختالف�ات 
کی روش را از بين برد

س��رمربی تیم نفت می گوید به تی��م ملی در 
جام ملت های آسیا امیدوار است و دوستی و 
همدلی میان بازیکنان و کی روش تنها نقطه 

مثبت تیم ملی است.
علی منصوریان درباره روند آماده س��ازی تیم 
ملی فوتبال اظهار کرد: من دوشنبه به تمرین 
تیم ملی رفتم زیرا احس��اس کردم دوست و 
برادرم کارل��وس کی روش تنهاس��ت و نباید 

تنها بماند.
منصوریان اضافه ک��رد: وقت��ی از دور به تیم 
ملی نگاه می کنم می بینم چالش��ی که میان 
فدراسیون فوتبال و وزارش ورزش ایجاد شده 
به تیم ملی ضربه می زند. این اختالفات باعث 
می ش��ود تمرکز فنی ک��ی روش از بین برود. 
اردوهایی که برای آماده سازی تیم ملی درنظر 
گرفته ش��ده اس��ت را ببینید. تیم کی روش 
فقط دو اردوی تدارکاتی داش��ته و فقط یک 
بازی دوس��تانه برگزار کرده است. با این وضع 
می خواهیم در جام ملت ها مدعی هم باشیم و 

به فینال صعود کنیم.
سرمربی تیم نفت در ادامه به رقبای ایران در 

جام ملت های آسیا اشاره کرد 
و گفت: تیم قطر ک��ه مملو از 
ستاره هاس��ت 7 الی ۸ بازیکن 
این تی��م خارجی هس��تند که 

تابعیت قط��ری دارند و این تیم با 
وجود همه این بازیکن��ان اردوها و 

بازی های دوستانه زیادی هم 
برگزار کرده اس��ت. همه 

این مسایل را درنظر 
بگیری��د و ببینید 

ما ب��ا اختالفات 
تمرکز فنی را 

از کی روش 

گرفته ایم. معتقدم 
باید منطقی باشیم 
و ب��ه ج��ای انکار 
موضوع آن را تایید 

کنیم. وقتی هر روز 
اخبار متناقضی در فدراسیون و وزارت ورزش 

بر علیه هم می شنویم واقعا تاسف بار است.
منصوری��ان تاکید ک��رد: من معتق��دم وقتی 

س��رمربی حاش��یه امنی��ت پی��دا می کن��د 
می تواند به درس��تی تصمیم بگیرد و دوستی 
و همدلی ک��ه می��ان بازیکن��ان و کی روش 
برقرار اس��ت تنها نکته مثبت تیم ملی است. 
معتق��دم در س��ایر نق��اط وضعی��ت جالبی 
 نداریم و ناخواس��ته تمرکز س��رمربی را از او 
گرفته ایم. البته باید بگویم که به موفقیت این 

تیم امیدوارم.
او در پاسخ به این سوال که فکر می کنید تنها 
نکته مثبت تیم ملی به نقاط منفی اش خواهد 
چربید گفت: باید تالش و جانفش��انی زیادی 
از س��وی بازیکنان و کادرفنی صورت گیرد تا 
این نقطه مثبت به نق��اط منفی بچربد. اینکه 
بازیکنان و کی روش با هم صمیمی و دوس��ت 
هس��تند به ما در جام ملت های آس��یا کمک 

می کند.

نيم کت تيم ملی برای جادوگر جا نداشت

منصوریان: اختالفات تمرکز کی روش را از بين برد

کریمی:اگر نمی توانی خدمت کنی ، برو تا خیانت نکنی

کریمی اخالق خاصی دارد و به 
برخی مس�ایل اهميت زیادی 
می ده�د. او ظاه�راً از اینک�ه 
احترامش حفظ نشده ناراحت 
اس�ت و به همين دليل در روز 
عزیمت به استراليا قيد حضور 

در جام ملت ها را زد
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اخبار کوتاهیادداشتیادداشت جذب 70 میلیارد ریال اعتبار در حوزه مسکن مهر 
 گودرز امیری  معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری 

گفت: برای پروژه های مسکن مهر این استان 70 میلیاردر یال جذب شد.
این میزان اعتبار در دو مرحله از محل اعتبارات ملی و از سوی وزارتخانه راه و 

شهرسازی تأمین شده است .

7

در 9 ماه گذش��ته امس��ال، برنامه های س��وادآموزی برای 
 2 ه��زار و 606 نفر در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری اجرا

 شد.
مدیرکل آم��وزش و پرورش اس��تان چهارمحال و بختیاری 
گفت: اس��تفاده از ظرفیت رس��انه های گروهی مانند صدا 
و س��یما، خبرگزاری ه��ا، روزنامه ه��ا و نش��ریات محل��ی، 
بهره گیری از سایت های اطالع رسانی و بهره مندی از ظرفیت 
پایگاه های نم��از جمعه به عن��وان مهم تری��ن راهکارهای 
 افزایش باس��وادی و ریش��ه کنی بی س��وادی در این استان

 هستند.
علیرض��ا کریمی��ان کاکلک��ی تأکی��د ک��رد: تش��کیل 
نشس��ت های تخصص��ی کارشناس��ی و علم��ی و اولویت 
بخش��ی به اجرای دوره ه��ای س��وادآموزی به وی��ژه برای 
والدی��ن بی س��واد دانش آم��وزان نی��ر ب��ه ص��ورت خاص 
 در اس��تان چهارمحال و بختی��اری دنبال و اجرایی ش��ده

 است.
وی افزود: تکمیل بانک اطالعاتی بی س��وادان جامعه هدف 
و پاالیش آن براساس منابع علمی، رس��می و معتبر نیز در 
راستای ریشه کنی بی سوادی در استان چهارمحال و بختیاری 

انجام شد.
کریمیان کاکلکی برنامه ریزی و توجه جدی به انسداد مبادی 
بی س��وادی را جزو برنامه های اولویت دار مس��ووالن استان 
چهارمحال و بختی��اری اعالم و تصریح کرد: در این راس��تا، 
تمرکز بر دانش آموزان ضعیف و پیشگیری از ترک تحصیل با 
اجرای طرح بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی، تشکیل کالس 
در روس��تاها حتی با وجود یک دانش آموز و اهدای کتاب و 
نوشت افزار به دانش آموزان روستاهای محروم به طور جدی 

اجرایی شده است.
اطالعات افراد بی س�واد به مراکز مج�ری ارایه

 شده است
مع��اون س��وادآموزی اداره کل آم��وزش و پرورش اس��تان 
چهارمح��ال و بختیاری نی��ز در رابطه ب��ا برنامه های انجام 
ش��ده به منظور کاهش بی س��وادی در این اس��تان گفت: 
ارایه اطالعات رس��می افراد بی س��واد ب��ه تفکیک مناطق 
و م��دارس در قالب فرم ه��ای مخصوص ب��ه مراکز مجری، 
 ج��زو مهم تری��ن اقدام��ات در ای��ن زمین��ه ب��ه ش��مار 

می رود.
وی افزود: ابالغ مش��وق های مادی و معن��وی برای مدیران 
م��دارس و عوام��ل اجرای��ی فع��ال در زمینه شناس��ایی، 

 ج��ذب و آم��وزش بی س��وادان نی��ز ب��ه ص��ورت ج��دی
 انجام شد.

امیر حسن پور ادامه داد: تش��کیل نشست های هم اندیشی، 
اطالع رس��انی و توجیهی با مؤسس��ان م��دارس آموزش از 
راه دور به منظ��ور بهره گیری از ظرفیت س��ازمان مدارس 
غیردولتی و توس��عه مش��ارکت های مردمی و خان��واده از 
دیگر اقدامات مهم مسووالن استان چهارمحال و بختیاری 
 در راس��تای افزایش باس��وادی و ریش��ه کنی بی س��وادی

 است.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقات مقاله نویسی با عنوان 
»سوادآموزی اولیاء« و نقاشی و انشاء با موضوع»سواد موجب 
نجات انسان می باشد« جزو فعالیت های مهم دیگر مسووالن 
این استان در راستای افزایش سوادآموزی و کاهش بی سوادی 

محسوب می شود.
مع��اون س��وادآموزی اداره کل آم��وزش و پرورش اس��تان 
چهارمحال و بختی��اری بیان کرد: در 9 ماهه س��ال جاری، 

برنامه های سوادآموزی برای 2 هزار و 
606 نفر در این استان اجرا شده است.

حسن پور گفت: از این تعداد یک هزار 
و 395 نفر در دوره های سوادآموزی، 
980 نفر در دوره انتقال و 231 نفر در 
 دوره تحکیم آموزش ه��ای الزم را فرا 

گرفته اند.
برگزاری دوره های آموزشی 

برای ریشه کنی بی سوادی
مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و 
پرورش استان چهارمحال و بختیاری 
ه��م در این باره گفت: ب��رای افزایش 
باسوادی و ریش��ه کنی بی سوادی در 
نقاط مختلف این اس��تان، دوره های 
 آموزشی و توجیهی علمی برگزار شده

 است.
محمدتق��ی گنجعل��ی تأکی��د کرد: 
برنامه ری��زی همه جانبه ب��ه منظور 

استفاده از ظرفیت های موجود جامعه مانند نهادها، مؤسسات 
و تشکل های مردمی برای برون سپاری بخشی از فعالیت های 
سوادآموزی جزو دستور کارهای اولویت دار مسووالن اداره کل 
آموزش و پرورش اس��تان چهارمحال و بختیاری به ش��مار 

می رود.
وی افزود: توسعه مشارکت های بین بخشی و انعقاد تفاهم نامه 

همکاری با س��ازمان ها، نهادها و مؤسس��ات تأثیرگذار 
بر س��وادآموزی مانند کمیته امداد ام��ام خمینی)ره(، 
بهزیستی، جهاد کشاورزی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، 
بسیج مستضعفان، دارالکریم و مکتب القرآن ها، زندان ها 
و اقدامات تأمینی و تربیتی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، 
صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارش��اد اس��المی و 
حوزه های علمیه از دیگر اقدامات شبانه روزی مسووالن 
اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری 
 در راس��تای افزایش باسوادی و ریش��ه کنی بی سوادی

 است.
گنجعلی تصریح کرد: درج پیام های سوادآموزی بر روی 
قبض های گاز و محموله های پستی نیز با هدف ریشه کنی 
بی سوادی، از س��وی اداره کل آموزش و پرورش استان 

چهارمحال و بختیاری انجام شده است.
ضرورت تحقق فرمان مقام معظم رهبری 

در ریشه کنی بی سوادی
اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری نیز درب��اره ضرورت 
افزایش باس��وادی و ریش��ه کنی بی س��وادی گف��ت: طبق 
فرمان مق��ام معظم رهب��ری، باید ت��ا پای��ان برنامه پنجم 
 توس��عه، تمامی دس��تگاه های اجرایی، در این زمینه بسیج 

شوند.
قاسم سلیمانی دش��تکی خاطرنش��ان کرد: برای رسیدن 
سریعتر به هدف مهم ریش��ه کنی بی س��وادی باید از توان 

 س��ازمان های مردم نهاد و بخ��ش خصوصی نیز اس��تفاده
 شود.

وی گفت: امتیاز ویژه ای برای ارزشیابی مدیران دستگاه های 
اجرایی فعال اس��تان چهارمح��ال و بختیاری در راس��تای 
 افزایش سوادآموزی و ریشه کنی بی س��وادی در نظر گرفته

 شده است.
 تالش مسووالن برای ریشه کنی بی سوادی

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار چهارمحال و بختیاری 
هم در این باره گفت: مس��ووالن ارش��د این اس��تان، برای 
 ریش��ه کنی بی س��وادی تالش ه��ای بی وقف��ه ای را انجام

 می دهند.اسماعیل عامری گلستان مطرح کرد: برنامه ریزی 
برای اختصاص اعتبارات ملی و اس��تانی به منظور افزایش 
باس��وادی و ریشه کنی بی سوادی در دس��تور کار مسووالن 

استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.
وی افزود: افزایش س��واد در جامعه نقش مه��م و مؤثری را 
در ارتقای فرهنگ عمومی، رونق اش��تغال، کاهش بیکاری، 
بهبود وضعیت معیشت مردم و رشد شاخص های اجتماعی و 

اقتصادی ایفا می کند.
امید اس��ت ک��ه ب��ا عم��ل ب��ه برنامه ریزی ه��ای علمی و 
پیش بین��ی ش��ده در برنامه ه��ای توس��عه ای، اس��ناد 
چش��م انداز و افق های روش��ن جمه��وری اس��المی ایران، 
 زمینه ریشه کنی بی س��وادی طبق اهداف مشخص فراهم

 شود.

اجرای برنامه های سوادآموزی برای بیش از 2 هزار نفر در چهارمحال و بختیاری

بی سوادها با سواد می شوند 

کرایه ها با در نظر گرفتن کلیه استانداردها 
نرخ گذاری شده است

مدیرکل حم��ل و نقل و پایانه های چهارمح��ال و بختیاری گفت: در 
سنوات گذشته با در نظر گرفتن کلیه استانداردها نرخ کرایه ها برای 

کلیه محورهای ارتباطی این استان مشخص شده است.
فریبرز کرمی با اشاره به گالیه مندی رانندگان محور بازفت در زمینه 
پایین بودن نرخ کرایه ها اظهار کرد: ما در سنوات گذشته نه تنها برای 
محور بازفت بلکه برای کل اس��تان با در نظر گرفتن کلیه آیتم ها نرخ 
کرایه ها را مشخص کردیم.وی افزود: بعد از نرخ گذاری نیز همه ساله 
بر اساس استانداردها و مجوزهایی که از کمیته سوخت داشتیم این 
کرایه ها را در تمامی محورهای ارتباطی استان چهارمحال و بختیاری 
درصدی اضافه کردیم.مدیرکل حمل و نقل و پایانه های چهارمحال 
و بختیاری تصریح کرد: گالیه پایین بودن نرخ کرایه ها مختص محور 
بازفت نیس��ت بلکه در تمامی نقاط استان و حتی کشور این گالیه ها 

وجود دارد که درآمدها و هزینه های آنان با هم همخوانی ندارند.

 40 خانه بهداشت در استان
 در حال ساخت است

رییس دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد گفت: 40 خانه بهداشت در 
چهارمحال و بختیاری در حال ساخت است.مرتضی هاشم زاده اظهار 
داشت: 170 نفر عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد 
هستند.وی افزود: هم اکنون 27 رشته در هفت مقطع در دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد تدریس می شود.هاش��م زاده افزود: در چهارمحال 
و بختیاری 31 خانه بهداش��ت، 24 پایگاه ش��هری، یک هزار و 500 
تخت، 593 پزش��ک عمومی، 113 دندانپزش��ک و 95 تخت ویژه، 
16 آمبوالنس و 51 آمبوالنس 115 وجود دارد.وی تاکید کرد: طرح 
تحول در این استان با جدیت پیش برده شده اس��ت و از اوایل سال 
مشغول این طرح بودیم. رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: 
هم اکنون استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های شاخص 

در این زمینه است.

 بازارچه عرضه توانمندی های زنان 
در شهرکرد برپا می شود

فرماندار شهرکرد از برپایی بازارچه عرضه محصوالت و توانمندی های 
زنان شهرکرد همزمان با دهه فجر امسال خبر داد.

حمید ملک پور در نشس��ت کارگروه تخصصی امور بان��وان و خانواده 
شهرستان اظهار داش��ت: بازارچه عرضه محصوالت و توانمندی های 

بانوان شهرکرد همزمان با دهه فجر امسال برپا می شود.
وی با اش��اره به اختصاص زمینی برای اح��داث بازارچه دایمی عرضه 
محصوالت و توانمندی های زنان در شهرکرد، افزود: مراسم کلنگ زنی 

برپایی این بازارچه دهه فجر امسال برگزار می شود.
فرماندار شهرکرد با اشاره به اینکه نهادینه کردن فرهنگ ایجاد مشاغل 
خانگی را گام موثری در خودکفایی و اشتغال زایی زنان برشمرد و کشف 
اس��تعدادها و بهره گیری از توانمندی زنان در مشاغل مختلف را برای 

توسعه نقش زنان در اقتصاد و درآمدازیی هم پا با مردان مهم برشمرد.

 برنامه ریزی 
برای اختصاص 

اعتبارات ملی و 
استانی به منظور 
افزایش باسوادی 

و ریشه کنی 
بی سوادی در 

دستور کار 
مسووالن استان 

قرار دارد
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اجراييه 
10/167 شماره اجراييه: 9310420350900355 شماره پرونده: 9209980350901217 
به شماره و  اجراي حكم مربوطه  بايگانی شعبه: 921350 بموجب درخواست  شماره 
شماره دادنامه مربوطه 9309970350900727 محكوم عليه مسعود پرچمی به نشانی 
مجهول المكان محكوم است به 1- پرداخت مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 3/148/000 ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت حق الوكاله وكيل وفق 
تعرفه قانونی و پرداخت خسارات تاخير تاديه وفق آخرين شاخص اعالمی بانك مركزی 
از تاريخ سررسيد چك در زمان اجرا در حق محكوم له اكرم رزاززاده فرزند باقر به 
نشانی اصفهان – هزار جريب – كوی استادان – مجتمع دماون با وكالت علی شيرزاده 
فرزند اسماعيل به نشانی اصفهان – نبش سه راه سيمين – طبقه سوم ساختمان كاشی 
مرجان بعالوه پرداخت مبلغ 7/500/000 ريال بابت حق االجرا. محكوم عليه مكلف است 
اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  اجرائيه ظرف  ابالغ  از  پس  اجرائيه:1-  ابالغ  ازتاريخ 
و  حكم  اجرا  كه  كند  معرفی  مالی  بدهد.3-  به  محكوم  پرداخت  برای  گذارد.2-ترتيبی 
استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند. 
اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور 
معلوم شود كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی خود بدهيد بنحوی 
كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 
6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام 
مدنی ميباشد به قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
اجرای محكوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه  قانون نحوه  مفاد  و همچنين 

نمائيد.م الف:26414 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  
ابالغ رای 

10/168 شماره دادنامه: 9309970361701342 شماره پرونده: 9309980361700453 
علی  آقای  وكالت  با  خمسه  ا...  فضل  آقای  خواهان:   930460 شعبه:  بايگانی  شماره 
طبقه   – نور  الحسنه  قرض  موسسه  جنب   – امام  ميدان   – جيرفت  نشانی  به  عليزاده 
نشانی  به  ميرشاهی  افشين  آقای  خوانده:  دلفاردی  عظيمه  خانم  وكالت  دفتر  اول 
مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه چگ گردشكار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده 
ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: در 
حسن  فرزند  خمسه  ا...  فضل  آقای  از  وكالت  به  عليزاده  علی  آقای  دعوی  خصوص 
 )100/000/000( مطالبه  خواسته  به  صولت  فرزند  ميرشاهی  افشين  آقای  طرفيت  به 
ريال وجه يك فقره چك به شماره 534861-87/8/12 به انضمام خسارات دادرسی و 
تاخير تاديه دادگاه با توجه به تصوير مصدق چك و گواهينامه عدم پرداخت استنادی 
و با عنايت به عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگی و علی رغم ابالغ قانونی و عدم 
ايراد و دفاعی از ناحيه وی دعوی خواهان را ثابت و وارد تشخيص و مستنداً به مواد 
522و519و198 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و ماده 
و  خواسته  اصل  بابت  ريال  ميليون  يكصد  پرداخت  به  را  خوانده  تجارت  قانون   313
همچنين هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه از زمان 
سررسيد لغايت هنگام پرداخت براساس تغيير شاخص اعالمی از سوی بانك مركزی 
در حق خواهان محكوم و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مدت بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظر 
در دادگاههای تجديدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:26416 حاجيلو رئيس شعبه 28 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
اجراييه 

10/169 شماره اجراييه: 9310420350500589 شماره پرونده: 9209980350500622 
به  مربوطه  غيابی  حكم  اجراي  درخواست  بموجب   920636 شعبه:  بايگانی  شماره 
شماره و شماره دادنامه مربوطه 9309970350500397 محكوم عليهم 1- علی شهيدی 
شهيدی  حسن   -3 محمدعلی  فرزند  فروشانی  پريشانی  رضوان   -2 حسينعلی  فرزند 
فرزند حسينعلی هر سه به نشانی مجهول المكان محكوم اند متضامنًا به پرداخت مبلغ 
262/000/000 ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 5/347/000 ريال هزينه دادرسی 
چكها  از  يك  هر  تاريخ  از  تاديه  تاخير  خسارات  همچنين  و  حق الوكاله  همينطور  و 
ريال   82/000/000 و   90/6/30 ريال   40/000/000 و   90/9/30 ريال   30/000/000(
90/5/30 و 50/000/000 ريال 90/3/30 و 10/000/000 ريال 90/2/15 و 50/000/000 
ريال 89/12/20 لغايت اجرای حكم در حق محكوم لهم 1- سيد مهدی حسينی وردنجانی 

 – اصفهان  نشانی  به  دو  هر  اصغر  علی  فرزندان  وردنجانی  2- سيد محسن حسينی 
بلوار كشاورز – خ قائميه – كوچه شهيد حاج بابايی – بن بست فروتن و پرداخت نيم 
پس  اجرائيه:1-  ابالغ  ازتاريخ  است  مكلف  عليه  محكوم  حق االجرا.  بابت  دولتی  عشر 
ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبی برای پرداخت  از 
ميسر  آن  از  به  محكوم  استيفا  و  حكم  اجرا  كه  كند  معرفی  مالی  بدهد.3-  به  محكوم 
باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده 
روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالی ندارد صريحا 
اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به 
اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای فرار در پرداخت اموال خود را 
يا  تمام  اجرای  كه  بنحوی  بدهيد  دارايی خود  از  واقع  يا صورت خالف  نكنيد  معرفی 
محكوم  ماه   6 تا  روز   61 از  مجازات حبس  به  باشد  متعسر  اجرائيه  مفاد  از  قسمتی 
خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی ميباشد به 
قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد 
 قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف:26424 

شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  
اخطار اجرايی

 9 شعبه   93/5/28 تاريخ   892 شماره  رای  موجب  به  93-401ش9  شماره:   10/170
يافته است محكوم عليه خدابخش  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت 
انتقال سند  و  دفترخانه  در  به حضور  است  محكوم  مجهول المكان   نشانی  به  جاودان 
رسمی بلدوزر كاتر پيالر مدل D6C دارای سريال 12030 در حق محكوم له جهانگير 
خ مدرس –  ملت آباد –  باغ بهادران –  جهان دار فرزند براتعلی به نشانی اصفهان – 
روبروی مدرسه خيام – پالك42 و همچنين مبلغ 170/000 ريال بابت هزينه دادرسی 
در حق محكوم اجرايی و مبلغ نيم عشر نسبت به تقويم دادخواست به مبلغ پنجاه ميليون 
ريال. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم 
عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر 
مهلت  ظرف  بايد  نداند،  اجرائيه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  كه  در صورتی  و  باشد 
مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا 
اختالف  حل  شورای  دو  شماره  مجتمع  حقوقی  نهم  شعبه  نمايد.م الف:26475   اعالم 

شهرستان اصفهان  
اخطار اجرايی

شعبه   93/7/17 تاريخ   1191 شماره  رای  موجب  به  93-854ش14  شماره:   10/171
14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه جميله 
شكرانی فرزند عباس به قيموميت مرتضی جاللی به نشانی مجهول المكان  محكوم است 
از اصلی 405 واقع  انتقال رسمی قطعه زمين فرعی 1896  به حضور در دفترخانه و 
در بخش 16 ثبت اصفهان و انتقال 180 سهم مشاع از 19200 سهم 6 دانگ و پرداخت 
مبلغ دويست هزار ريال )200/000 ريال( بابت هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق 
تعرفه قانونی و نيم عشر حق االجرا طبق مقوم دادخواست به مبلغ 45/000/000 ريال. 
خ  مشخصات محكوم له: مراد بهارلويی فرزند علی شغل كارگر به نشانی شهركرد – 
احكام:  اجرای  قانون   34 ماده  پالك7.  طبقه2-   – الماس شهر  مجتمع   – غربی  سعدی 
همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد 
يا مالی معرفی  يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد  آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
خود  كه  در صورتی  و  باشد  ميسر  آن  از  به  محكوم  استيفاء  و  حكم  اجرای  كه  كند 
دارايی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  بايد  نداند،  اجرائيه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
 خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:26476 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  
اخطار اجرايی

 11 شعبه   93/2/27 تاريخ   245 شماره  رای  موجب  به   1746-92 شماره:   10/172
مرتضی  عليه  محكوم  است  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  اختالف شهرستان  شورای حل 
نيلفروشان شهشهانی فرزند محمد به نشانی مجهول المكان  محكوم است پرداخت مبلغ 
طبق  دادرسی  هزينه  بابت  ريال   104/000 و  خواسته  اصل  بابت  ريال   17/000/000
تعرفه قانونی و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف 91/2/25 تا 
تاريخ اجرای حكم و حق الوكاله وكيل و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی در حق 
خواهان احمدرضا اسدی فرزند علی با وكالت سهيال بيرانوند به نشانی فريدن – بلوار 
طالقانی – ش.پ2/37 و نيم عشر حق االجرا در حق اجرای احكام. ماده 34 قانون اجرای 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده 

روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی 
معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی 
 خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:26484 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسيدگی:  مرجع   93/9/16-1501 دادنامه:  شماره   1074-93 پرونده:  كالسه   10/173
شعبه پنجم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محسن كريمی نشانی اصفهان – خ 
پ223 خوانده: مهدی مظفری نشانی مجهول المكان خواسته:  كوی نرگس –  مدرس – 
مطالبه گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی محسن كريمی به طرفيت 
به  توجه  با  مدركيه  وجه  ريال  ميليون  پنجاه  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  مظفری  مهدی 
فتوكپی مصدق يك فقره سفته مدركيه به شماره خزانه داری كل 0418768 به مبلغ ده 
ميليون تومان و اينكه خوانده با اطالع در جلسه دادرسی حاضر نگرديده و از دعوی 
مطروحه و مستند و منسوب به خود هيچگونه ايراد و دفاعی به عمل نياورده و دليلی 
ثابت  را  خواهان  دعوای  لذا  است  ننموده  ارائه  خويش  ذمه  برائت  و  دين  پرداخت  بر 
تشخيص داده مستنداً به مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 198و519و522 ق.آ.د.م 
بابت اصل خواسته و  پنجاه ميليون ريال  به پرداخت مبلغ  به محكوميت خوانده  حكم 
و  قانونی  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  هزينه  و  دادرسی  هزينه  بابت  ريال   165/000 مبلغ 
خسارات تاخير تاديه قابل محاسبه در واحد اجرای احكام از تاريخ تقديم دادخواست 
93/7/3 در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غيابی و ظرف 20 روز از 
تاريخ ابالغ قابل واخواهی در همين شورا و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجديدنظر 
در محاكم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:26486 شعبه 5 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

رسيدگی:  مرجع   93/9/19-1669 دادنامه:  شماره   1190-93 پرونده:  كالسه   10/174
شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: ايرج خيرالهی نشانی اصفهان – بازار 
قاسم   – اسماعيل خداداده  فروشگاه خيرالهی خوانده:   – پاساژ صدر  مقابل   – بزرگ 
رحيمی هر دو به نشانی مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه چك گردشكار: با عنايت به 
محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مينمايد. رای قاضی 
قاسم   – خداداده  اسماعيل  طرفيت  به  خيرالهی  ايرج  دادخواست  خصوص  در  شورا: 
رحيمی به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ريال وجه سه فقره چك به شماره های 
 412/766219-91/10/30و412/766212-91/11/25و412/766213-91/12/25 به عهده
دادخواست  به  توجه  با  تاديه  تاخير  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  صادرات  بانك 
ابالغ قانونی از طريق  با  اينكه خواندگان  تقديمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و 
نشر آگهی وقت و انتظار كافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات 
ابرازی خواهان ايراد و تكذيبی به عمل نياورده و مستندات ابرازی نيز حكايت از اشتغال 
به  دعوی  دانستن  ثابت  هذا ضمن  علی  كند  می  حكايت  را  خواهان  به  خواندگان  ذمه 
استناد مواد 198و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی و مواد 315و310و249 قانون 
تجارت حكم به محكوميت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 40/000/000 
ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 180/000 ريال به عنوان خسارت دادرسی و 
تاريخ  از  تاديه  هزينه نشر آگهی به مبلغ 80/000 ريال به پرداخت خسارات تاخير و 
بانك مركزی در  لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص  سررسيد چكها 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
حل  شورای  حقوقی   13 شعبه  بود.م الف:26487  خواهد  شعبه  اين  در  واخواهی  قابل 

اختالف اصفهان 
اخطار اجرايی

 13 93/4/3 شعبه  تاريخ  رای شماره 584  به موجب  10/175 شماره:92-1945ش13 
صغری  عليه  محكوم  است  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
مقصودی فرد به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ 15/000/000 ريال 
بابت اصل خواسته و پرداخت 104/000 ريال هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ 89/10/16 لغايت زمان اجرای حكم و پرداخت هزينه نشر آگهی به مبلغ 100/000 
ريال و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی در حق محكوم له حبيب ا... يزدانی با وكالت 
جنب   – يلدا  روبروی رستوران   – راه سيمين  سه   – به نشانی اصفهان  بهرامی  اكرم 

بانك سينا – طبقه2 و نيم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه 
به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم 
و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم 
كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:26488 شعبه 13 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
اخطار اجرايی

تاريخ 93/6/26 شعبه 12  به موجب رای شماره 997  10/176 شماره: 547/93ش12 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه اميد عموئی 
به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ بيست و دو ميليون و هشتصد 
خواسته  اصل  بابت  ملی  بانك  عهده   92/9/10-121047 شماره  وجه چك  ريال  هزار 
الوكاله وكيل طبق تعرفه  و 180/000 ريال هزينه دادرسی و هزينه نشر آگهی و حق 
تاريخ  تا   92/9/10 موصوف  چك  سررسيد  تاريخ  از  تاديه  تاخير  خسارت  و  قانونی 
اجرای حكم در حق خواهان مهدی تباشيری با وكالت الهه صانعی به نشانی اصفهان 
– سه راه سيمين – ج پمپ بنزين – ساختمان آرش – طبقه چهارم – واحد402 منفرداً 
و مجتمعًا صادر و اعالم می نمايد و هزينه نيم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی 
معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی 
 خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:26489 

شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرايی

تاريخ 93/6/26 شعبه 12  به موجب رای شماره 998  10/177 شماره: 546/93ش12 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه نجمه تيموری 
پانصد  به پرداخت مبلغ سی و چهار ميليون و  به نشانی مجهول المكان  محكوم است 
502180-91/3/5و502181- های  شماره  چك  وجه  خواسته  اصل  بابت  ريال  هزار 

91/3/15و502182-91/4/5و502199-91/5/10 عهده بانك صادرات و 255/000 ريال 
بابت هزينه دادرسی و هزينه نشر آگهی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف 91/3/5و91/3/15و91/4/5و91/5/10 
تا تاريخ اجرای حكم در حق خواهان مهدی تباشيری با وكالت الهه صانعی به نشانی 
اصفهان – سه راه سيمين – ج پمپ بنزين – ساختمان آرش – طبقه چهارم – واحد402 
منفرداً و مجتمعا صادر و اعالم می نمايد و هزينه نيم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون 
اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا 
مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی 
 خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:26490 

شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرايی

10/178 شماره: 545/93ش12 به موجب رای شماره 999 تاريخ 93/6/26 شعبه 12 شورای 
 حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه حسين حاتم پور جزی

به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ هفت ميليون و نهصد هزار ريال 
بابت اصل خواسته و 180/000 ريال بابت هزينه دادرسی و هزينه نشر آگهی و حق 
از تاريخ سررسيد چك به  الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخير و تاديه 
شماره 121154/436023/28 عهده بانك ملت شعبه خانه اصفهان مورخه 90/10/20 تا 
تاريخ اجرای حكم در حق خواهان مهدی تباشيری با وكالت الهه صانعی نشانی وكيل: 
ساختمان آرش- ط چهارم- واحد402   – بنزين  ج پمپ   – سه راه سيمين   – اصفهان 
صادر و اعالم می نمايد و هزينه نيم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احكام: 
همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد 
يا مالی معرفی  يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد  آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
خود  كه  در صورتی  و  باشد  ميسر  آن  از  به  محكوم  استيفاء  و  حكم  اجرای  كه  كند 
دارايی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  بايد  نداند،  اجرائيه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
 خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:26491 
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سالمت  

خاکشیر
 رفع کننده ناباروری

دو شرکت با همکاری یکدیگر 
کتی را طراح��ی کرده اند که 
می توان با می��زان باد یا گازی 
که داخل آن فرستاده می شود 
دمای مورد نیاز بدن را تامین 

کرد.
شرکت کالیمیت با همکاری 
ش��رکت یوتا، کتی را طراحی 
و س��اخته اس��ت که از طریق 
وال��وی ک��ه در زی��ر زیپ آن 
طراحی شده است می توان آن 

را متناسب درجه هوا و گرمای مورد نیاز باد کرده و دمای مناسب را به دست آورد.
 به گفته این شرکت طراحی داخلی این کت به نحوی است که می توان با استفاده 
از یک پمپ دس��تی آن را باد کرد همچنین به جای باد می ت��وان از گاز نئون هم 

استفاده کرد.
بنابر این گزارش این نوع ژاکت پفی که نظر صنعتگران زیادی را هم به خود جلب 
کرده است، بر خالف مدل های قبلی که در هوای مرطوب کارآیی خود را از دست 

می دادند، هم با هوای مرطوب و هم با هوای خشک سازگار است. 
باش��د  نداش��ته  آن  ب��ه  احتیاج��ی  کارب��ر  ک��ه  زمان��ی  همچنی��ن 
 می توان��د ب��اد آن را خال��ی ک��رده و ت��ا زده داخ��ل کول��ه پش��تی نگ��ه

 دارد.

چاپگ��ر س��ه بعدی فضای��ی برای 
نخس��تین بار یک قطع��ه جدید را 
در ش��رایط میکروگرانشی ایستگاه 
فضایی چ��اپ کرد.فضان��وردان در 
ش��رایط اضطراری از جمله نیاز به 
تعمیر برخ��ی از قطعات ایس��تگاه 
فضایی بین المللی )ISS( باید منتظر 
ارسال محموله از زمین باشند؛ ناسا 
با هدف تسهیل دسترسی به قطعات 
جایگزی��ن در ایس��تگاه فضای��ی، 
نخس��تین نمونه چاپگر س��ه بعدی 
فضایی را ماه سپتامبر )شهریور ماه( توس��ط کپسول باری دراگون به فضا منتقل کرد. 
چاپگر سه بعدی Made In Space پس از نصب و راه اندازی در ایستگاه فضایی، 21 
قطعه را در شرایط میکروگرانش��ی چاپ کرد؛ همه این قطعات پیش از این نیز توسط 
چاپگر بر روی زمین چاپ شده بودند. برای نخستین بار دستور چاپ یک قطعه کامال 
جدید از مرکز کنترل زمینی ناس��ا برای چاپگر در فضا ارسال شد.کل فرآیند طراحی، 
آزمایش و مراحل پیش از چاپ در مدت کمتر از یک هفته انجام شد و چاپگر سه بعدی 
در مدت چهار ساعت، یک آچار را بطور کامل چاپ کرد. این آچار به همراه سایر قطعاتی 
که در شرایط میکروگرانشی فضا چاپ می شوند، سال 2015 به زمین بازگردانده خواهند 
شد و تفاوت س��اختاری این نمونه ها با نمونه های مشابه چاپ شده بر روی زمین مورد 

مقایسه قرار می گیرند.

  کت هوشمند برای تنظیم دمای بدن  چاپ آچار در فضا

خاکش��یر ضعف قوای جنس��ی را در مردان و زنان 
چنانچه به دلیل وجود »سودا« باشد برطرف ساخته 
و توانایی آنان را قوت می  بخش��د )اغلب ناباروری ها 
به همی��ن علت اس��ت(. ع��الوه بر آن ترش��حات 
 رحمی ناش��ی از س��ودا را به تدریج ک��م و برطرف 
می  س��ازد. خاکش��یر از دی��دگاه ط��ب س��نتی 
 دارای طب��ع گ��رم و تر اس��ت و یک��ی از بهترین و

 بی عارضه ترین داروها در درمان بواسیر، خشکی، 
تیرگی پوس��ت و برطرف کردن لکه ه��ای تیره بر 

پوست است.
برای برطرف کردن یبوس��ت و تقویت معده با طبع 
سرد بسیار عالی اس��ت این افراد بهتر است که یک 
قاش��ق غذاخوری خاکش��یر را در یک استکان آب 
جوش با 2 حبه قند مخلوط کرده و 10 دقیقه صبر 
کنند و صبح ناش��تا یا ش��ب هنگام خواب مصرف 

کنند.
مرحوم عب��داهلل احمدیه خ��واص بی ش��ماری از 
خاکشیر برش��مرده اند که به برخی از آنها می توان 

اشاره کرد.
خواص خاکشیر:

1. در درمان ضعف معده ناشی از »سوء مزاج سرد« 
نشانه »سوء مزاج سرد« خشکی دهان، کم میلی به 
آب، بی  میلی به غذا، نفخ ش��کم، بروز برخی دردها 
در معده، ضعف و الغری که روز به روز افزایش پیدا 

می کند.
2. در درمان یبوست سوداوی یا عصبی روده 

نشانه آن کشیدگی ش��کم و انقباض روده است. به 
هنگام تخلیه بخش��ی از روده حلقه  وار جمع شده، 
مدفوع دو تکه می شود و راه روده چند دقیقه بسته 
می  شود. در این حال تکه  ای از مدفوع خارج شده و 

تکه دیگر در جای خود باقی می  ماند.
  حت��ی ب��ا فش��ار نی��ز روده کام��ال ب��از و تخلیه 

نمی  شود. 
مقداری از مدفوع در روده به جای مانده و در نتیجه 
س��موم و عوارض مختلفی را موجب می  شود. باید 
یادآور شد که اغلب مردم کم  وبیش به این مشکل 

دچار هستند.
3. در درمان یبوست پیران 

س��الخوردگان بدنش��ان کم  آب و خش��ک شده و 
ب��ه همی��ن نس��بت روده  هایش��ان نیز خش��ک و 
کم  آب می  ش��ود و در نتیجه کمتر ترش��ح می  کند 
 و ای��ن مش��کلی اس��ت که موج��ب یبوس��ت آنها

 می شود. 
در این مورد بهترین داروی طبیعی خاکشیر است؛ 
در اینجا لعاب خاکش��یر روده را تر و نرم و س��طح 
درونی آن را لیز کرده و سبب سهولت سیر مدفوع و 
رفع تدریجی یبوست می شود. با خوردن خاکشیر 

رنگ مدفوع اغلب سیاه می  شود.
4. درمان یبوست کودکان 

در کودکانی که مبتالء به یبوس��ت و دل  درد شده 
و جوش هایی در بدنش��ان بروز پی��دا می کند؛ اگر 
روزی یک قاش��ق چایخ��وری خاکش��یر را در آب 
داغ ریخ��ت و قند ب��ه آن اضافه ش��ود، مصرف آن  
 کم ک��م مزاجش��ان را لین��ت داده و دل درد رفع 

می شود.
5. درمان تورم لوزه  ها

اس��تفاده از خاکش��یر غالبا از بروز تورم در لوزه  ها 
جلوگیری می کند.

6.درمان ضعف قوای جنسی
خاکش��یر ضعف قوای جنس��ی را در مردان و زنان 
چنانچه به دلیل وجود »سودا« باشد برطرف ساخته 
و توانائی آنان را قوت می  بخشد)اغلب ناباروری ها به 

همین علت است(. 
عالوه بر آن ترشحات رحمی )سیالن ابیض( ناشی 
از سودا را به تدریج کم و برطرف می  سازد. خاکشیر 
پرده  ای از چربی در سطح بدن ایجاد کرده و موجب 

نرمی و لطافت پوست بدن می  شود.
7. درمان اسهال 

یکی از خواص خاکش��یر آن است که درمان کننده 
برخی از اقسام اسهال است.

8- در مان خون ریزی بواسیر
از جمله عوارض سوداوی، ضعف کبد و بروز بواسیر 
اس��ت که گاه با خونریزی  های پی  درپی ظاهر شده 
و به مرور شخص را ضعیف و ناتوان می  کند. در این 
صورت ممکن  است مقعد هم سست شده و بیرون 
آید. بهترین دارو خاکشیر اس��ت که بدن را اصالح 
و پاکس��ازی کرده و کم  کم مان��ع خونریزی خواهد 
ش��د.البته هرچند ماه یکبار از بواس��یر خون سیاه 
و غلیظی که حاوی س��موم بدن اس��ت دفع شده و 
پس از یک��ی دو روز به خودی خ��ود خونریزی بند 
خواهد آمد و به تدریج رفع سس��تی و خروج مقعد 

نیز خواهد شد.
 

محققان مي گویند افراد باالي 25 سال حتي با یک ساعت 
تماشاي جعبه جادویي، 22 دقیقه از عمر خود کم مي کنند 
و اگر تنها شش ساعت در روز تلویزیون ببینند، عمرشان 

پنج سال کمتر مي شود.
محققان مي گویند برخي عادت ها مي تواند شن هاي ساعت 

عمرتان را زودتر خالي کند.
اگر 11 ساعت در روز بنشینید  

نشستن يعني پايان زندگي
  این را محققان مي گویند. آنها درحالي که اغلب افراد کمتر 
از 150 دقیقه در هفت��ه را به فعالیت بدن��ي مي گذرانند 
تاکید مي کنند نشس��تن طوالن��ي مدت، ط��ول عمر را 
کم مي کن��د. از آنجایي که اغل��ب افراد بال��غ 90 درصد 
اوقات فراغت ش��ان را به نشس��تن مي گذرانند، محققان 
پیش بیني مي کنند این افراد با مرگ زودرس مواجه شوند. 
بررسي هاي آنها نشان مي دهد میانسال هایي که در طول 
روز بیشتر از 11 ساعت مي نش��ینند، 40 درصد بیشتر از 
 دیگران با احتمال مرگ در سه سال آینده روبه رو خواهند

 بود.
 11 سال کمتر عمر می کنید

اگر افسردگی داشته باشید
محقق��ان مي گویند درس��ت مثل کس��ي ک��ه به خاطر 
بیماري هاي جس��مي عمرش کم مي ش��ود، مبتالیان به 
بیماري هاي رواني هم با خطر مرگ زودرس مواجه هستند. 
 کساني که از یک بیماري جدي رواني رنج مي برند، بین 10

 ت��ا 20 س��ال کمت��ر از آدم هایي ک��ه از س��المت روان 
برخوردارند عمر مي کنند. 

یافته ها نش��ان مي دهد طول عم��ر بیماران ب��ا اختالل 
ش��خصیتي دو قطبي 8 تا 10 س��ال کمتر از مردم عادي 
اس��ت، این میزان در می��ان مبتالیان به اس��کیزوفرني 
10 ت��ا 20 س��ال اس��ت و آنهایي ک��ه افس��ردگي هاي 
 ش��دید دارند ه��م 11 س��ال کمت��ر از افراد س��الم عمر

 مي کنند.
 10 سال زودتر مي میريد

 اگر سیگار بكشید
 کمتر کس��ي اس��ت که در مورد مرگ آور بودن س��یگار 
شک داش��ته باش��د، اما محققان باز هم تاکید مي کنند 
خطر م��رگ ب��ه ش��کل ج��دي در کمین س��یگاري ها 
نشس��ته اس��ت. آنها دریافته اند طول عمر س��یگاري ها 
بین  8 تا 10 س��ال کمتر از کساني اس��ت که تمایلي به 
مصرف مواد مخ��در ندارند. متخصص��ان مي گویند از هر 
10 س��یگاري، یک تا دو نفر به دلیل مصرف سیگار جان 
خود را از دس��ت مي دهد و گزارش ها حاکي از این اس��ت 
 که مصرف یک نخ س��یگار 15 دقیقه از عمر ش��ما را کم 

مي کند.

شش ماه زودتر مي میريد  
اگر در هواي آلوده به دنیا آمده باشید

 آلودگي هوا تنها باعث افزایش سقط جنین و مرگ نوزادان 
نمي شود، محققان مي گویند حتي اگر نوزادي شانس زنده 
ماندن در این هواي آلوده را داش��ته باشد، احتمال اینکه 
طول عمرش از کس��اني که در هواي پاك به دنیا آمده اند 

کمتر شود، زیاد است. 
براس��اس گزارش ها، محققان مي گویند اف��رادي که در 
مناطق آلوده متولد مي شوند شش ماه کمتر از کساني که 
در هواي پاك به دنیا مي آیند زندگي مي کنند. یک گزارش 
رسمي در انگلستان نش��ان مي دهد آلودگي هوا مي تواند 
طول عمر 200 هزار نفر در این کش��ور را حداقل دو سال 

کاهش دهد. 
22 دقیقه از عمرتان کم مي شود  

 اگر يك ساعت تلويزيون ببینید
 اگر یک روز کامل را مقاب��ل تلویزیون بگذرانید نزدیک به 
9 س��اعت از عمرتان ک��م مي ش��ود؛ ح��اال مي توانید با 
یک حس��اب سرانگش��تي بفهمید ک��ه عادت ش��ما به 
 تماش��اي تلویزی��ون چقدر ش��ما را به م��رگ نزدیک تر

 مي کند. 
محققان مي گویند افراد باالي 25 سال حتي با یک ساعت 
تماشاي جعبه جادویي، 22 دقیقه از عمر خود کم مي کنند 
و اگر تنها شش ساعت در روز تلویزیون ببینند، عمرشان 
پنج سال کمتر مي ش��ود؛ پس اگر نمي خواهید به همین 

س��ادگي جان تان را از دس��ت بدهید، کمي قدم بزنید و 
احساس نکنید تعقیب همه برنامه هاي تلویزیوني وظیفه 

شماست.
هفت سال کمتر عمر مي کنید  

اگر بیماري قلبي داشته باشید
از آلودگي هوا گرفته تا اس��ترس و مشکالت ژنتیک همه 
در ابتالي افراد به بیماري ه��ای قلبی نقش دارند و از نظر 
محققان ط��ول عمر مبتالی��ان به مش��کالت قلبي چند 
س��الي کمتر از افرادي اس��ت که از ای��ن بیماري ها رنج 
نمي برند. محققان مي گویند هفت سال از عمر مبتالیان 
به این بیماري ها کم مي شود و براساس آمارها، 42 درصد 
مرگ ومیر در جهان به دلیل مشکالت قلبي- عروقي اتفاق 
مي افتد و این بیماري ها نقش زیادي هم در مرگ هموطنان 

ما بازي مي کنند.
 هشت ماه  از عمرتان کم  مي شود

اگر پسر داشته باشید
درحالي ک��ه هنوز ه��م در فرهنگ ما به دنیا آمدن پس��ر 
اتفاقي خوشحال کننده است، محققان مي گویند همین 
خوش��حالي مي تواند به قیمت جان مادران تمام ش��ود. 
بررسي ها ثابت کرده اس��ت که مادران پس��ردار، هشت 
ماه و نیم کمت��ر از دختردارها عم��ر مي کنن��د و البته از 
نظر محققان جنس��یت فرزند تاثیري بر ط��ول عمر پدر 

نمي گذارد.

چند سال از عمرتان را کم کرده ايد؟
 صفت زشت حرافی

روزی  خواج��ه لقم��ان در 
سرایی، س��فره ای گسترده 
ب��ود و میهمانان خ��ود را در 
سایه جود و کرمش پذیرایی 
می کرد. لقمان که در خدمت 
میهمانان و تهیه وسایل رفاه 
ایشان س��عی وافر داشت از 
شنیدن سخنان بیهوده آنها 
سخت در عذاب بود و همواره مترصد فرصتی بود تا عادت زشت آنها 
را گوشزد کند و در اصالح و تهذیب آنها گامی بردارد. در این هنگام 
گروهی از میهمانان خواجه، وارد سرا شدند و خواجه به لقمان فرمان 
داد تا گوسفندی ذبح کند و غذایی از بهترین اعضاِء گوسفند مهیا 
س��ازد. لقمان غذایی لذیذ از دل و زبان گوسفند، فراهم نمود و نزد 
میهمانان آورد. روزی دیگر خواجه امر کرد، از بدترین اعضاءِ گوسفند، 
غذایی آماده سازد، لقمان بار دیگر غذا را از دل و زبان گوسفند مهیا 
کرد. خواجه با تعجب پرسید: چگونه است که این دو عضو گوسفند 
هم بهترین و هم بدترین هس��تند؟ لقمان پاس��خ داد: این دو عضو 
مهمترین اعضا در سعادت و ش��قاوتند، چنان که اگر دل سرشار از 
نیت خیر و زبان گویای حکمت و معرفت و حاّلل مشکالت و مسایل 
مردم باشد، این دو عضو بهترین اعضاء هستند و هر گاه دل بداندیش 
و پست نیت باشد، زبان گویای غیبت و تهمت و محرك فتنه و فساد، 

هیچ یک از اعضا، بدتر و زیان بارتر از این دو عضو نخواهد بود. 

رضای خداوندی
لقمان نی��ک و بد ه��ر کاری را 
مش��روط ب��ه رضای وج��دان و 
خشنودی خداوند می دانست و 
تمجید و تحسین خلق را هدف 
خود ق��رار نم��ی داد و از خرده 
گی��ری و عیبجوی��ی آنه��ا نیز 
هراسی نداشت و این موضوع را 
نیز همواره به فرزند خود گوشزد 
م��ی نمود، ت��ا روزی ب��ه جهت 
اطمینان خاطر، تصمیم گرفت این حقیقت را نزد پسر خود مصور 
سازد. لقمان به فرزند خود گفت: مرکب را آماده ساز و مهیای سفر 
شو. چون مرکب آماده شد، لقمان خود سوار شد و پسرش را پیاده 
دنبال خود روان کرد. در این حال گروهی که در مزارع خود مشغول 
کار بودند آنها را نظاره کردند و ب��ه زبان اعتراض گفتند: عجب مرد 
سنگدلی، خود سواره اس��ت و کودك معصوم را پیاده به دنبال می 
کشد. سپس لقمان خود از مرکب پیاده شد و پسر را سوار بر مرکب 
کرد تا به گروهی دیگر از مردم رس��ید، این بار م��ردم با نظاره آنها 
گفتند: عجب پس��ر بی ادب و بی تربیتی، پدر پیر و ضعیف خود را 
پیاده گذاشته و خود با نیروی جوانی و تنومندی بر مرکب سوار است. 
حقا که در تربیت او غفلت شده است. در این حال لقمان نیز همراه 
فرزند خود سوار مرکب شد و هر دو سواره راه را ادامه دادند تا به گروه 
سوم رسیدند، مردم این قوم چون آنها را دیدند گفتند: عجب مردم 
بی رحمی، هر دو چنین بار سنگینی را بر حیوان ناتوان تحمیل کرده 
خ��ود  ب��ه  را  روی  پی��اده  زحم��ت  ی��ک  هی��چ  و   ان��د 
نمی دهند. در این هنگام لقمان و پسر هر دو از مرکب پیاده شدند و 
راه را پیاده ادامه دادند تا به دهکده دیگری رسیدند، مردم با مشاهده 
آنه��ا، زبان به نکوه��ش گش��ودند و گفتن��د: آن دو را بنگرید، پیر 
سالخورده و جوان خردسال هر دو پیاده در پی مرکب می روند و جان 
حیوان را از سالمت خود بیشتر دوست دارند. چون این مرحله از سفر 
نیز تمام شد لقمان با تبسمی معنی دار به فرزند خود گفت: حقیقت 
را در عمل دیدی، اکنون بدان که هیچگاه خش��نودی تمام مردم و 
بستن زبان آنها امکان پذیر نیست؛ پس خشنودی خداوند و رضای 
وجدان را مد نظر قرار ده و به تحسین و تمجید یا توبیخ و نکوهش 

دیگران توجهی نکن.
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امام علی )ع(:
همانا بهترین چیز ک��ه نزدیکی خواهان به خدا س��بحان بدان 

توسل می جویند ایمان به خدا و پیامبر ... است  

دریچه 

تعريف معتاد اينترنت: 
در صورتی که استفاده از اينترنت را 
به نشستن در کنار ديگران ترجیح 
 می دهید اين فرد يكی
 از 182 میلیون نفری هست که 
براساس پژوهش ها از اعتیاد 
اينترنتی رنج می برد.

چرا خاراندن تمايل به خارش 
را افزايش می دهد؟

سروتونین محرك خارش را بدتر می کند، درواقع خارش 
بیشتر باعث درد بیشتر و درد بیشتر باعث ترشح بیشتر 
سروتونین و این س��یکل درنهایت باعث خارش بیشتر 

می شود.
محقق��ان آمریکای��ی ای��ن پ��روژه می گویند: بیش��تر 
مواق��ع خاران��دن به ج��ای این ک��ه از خ��ارش بکاهد، 
 تأثی��ر برعک��س دارد، ام��ا دلی��ل علم��ی ای��ن پدیده

 چیست؟
تحقیقات نش��ان داد ک��ه موقع خاراندن ح��س درد بر 
حس خارش حاکم می ش��ود. اما این کافی نیس��ت و به 
همین دلیل انسان خود را بیشتر می خاراند. سپس حس 
درد افزایش می یابد و همین امر باعث ترش��ح هورمون 
سروتونین در مغز می ش��ود. این هورمون درد را در بدن 

قابل تحمل و کنترل می کند.
درد بیشتر باعث ترشح بیشتر س��روتونین می شود، اما 
س��روتونین محرك خارش را بدتر می کند و همین امر 
سیکل معیوبی را تشکیل می دهد. خارش بیشتر باعث 
درد بیشتر و درد بیش��تر باعث ترشح بیشتر سروتونین 
و آن هم دوب��اره باعث خارش بیش��تر می ش��ود. دلیل 
ای��ن پدیده ه��م ترکی��ب دو گیرنده عصبی اس��ت که 
 سروتونین به آن ها وصل می ش��ود و خارش را شدیدتر

 می کند.

س
طرح : فار
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