
اصفهان به قطب توریسم درمانی کشور تبدیل شود
5با توجه به ظرفیت های باالی استان در زمینه های پزشکی
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جادوگر فوتبال ایران، بازیکنی که ده ها ه��زار هوادار فوتبال فقط به خاطر او به 
ورزشگاه می آمدند کفش هایش را آویزان کرد تا فوتبال ایران برای همیشه یکی 
از ستارگان خود را خارج از مستطیل سبز ببیند و او را به عنوان یکی از بهترین 
بازیکنان فوتبال تاریخ ایران در یاد و خاطره خود نگه دارد. علی کریمی با نوشتن 
نامه ای خطاب به مردم ایران برای همیشه از فوتبال خداحافظی کرد و خود را از...

پیمانه اندک قرض الحسنه وسیل تقاضاها
در حالی کل منابع قرض الحسنه بانک ها بیش از 4500 
میلیارد تومان برآورد نمی شود که اگر قرار باشد به کل 
متقاضیان دریافت وام ازدواج حتی بر اس��اس اولویت 

بندی تسهیالت ارائه ش��ود، رقمی برای سایر تکالیف 
بودجه به بانک ه��ا باقی نمی ماند.تس��هیالت اعطایی 
 بابت قرض الحس��نه در ش��رایطی از محل سپرده های 

قرض الحسنه سیس��تم بانکی تأمین می شود که بنابر 
آخرین اعالم بانک مرکزی با توجه به رش��د منفی 8.3 
درصدی سپرده های قرض الحسنه در پایان اردیبهشت..

خداحافظ جادوگر

۳۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان 
اتوبوسرانی می آید 3

درارائه  اظهارنامه های مالیاتی تفاوت 
بین صفر و جای خالی اهمیت دارد 4 2

 اختالف بزرگ ترین مشکل
 جهان اسالم است

 جدال با خاموشی 
نوستالژی  های 
کودکی

 برگزاری نمایشگاه اختصاصی
 لوازم و ظروف آشپزخانه

آماده باش ۶۰ اکیپ راهداری 
در دور دوم سفرهای تابستانی

 حامد زمانی  روز جهانی قدس
در اصفهان می خواند 

 بافت فرش حرم حضرت 
زینب )س( در مهدیه رهنان

 آلمانی ها کاپ جام جهانی
 را شکستند!
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 رگ های ۴۰ هزار درخت 
در اصفهان می خشکد

مدی��ر عام��ل س��ازمان پارک ه��ا و فضای س��بز 
ش��هرداری اصفهان اع��الم کرد: ح��دود 40 هزار 
درخت در مناطق ش��هر اصفهان خشک شده اند 
یا در حال خشک شدن اس��ت و متاسفانه با وجود 
مبارزه به موقع با آفات به دلیل کم آبیاری، بیماری 
درختان را تهدید می کند.احمد س��لیمانی پور با 

اشاره به دو بعد اهمیت فضای سبز برای شهر....

3

قاچاق کلیه ایرانی 
به خارجی ها 

افتتاح نخستین موزه 
عروسک کشوردراستان

در بافت تاریخی کاشان 

 رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی با هشدار 
نس��بت به فروش کلیه ایرانی به بیماران خارجی 
گفت: این بیم��اران با م��دارک جعلی ب��ه ایران 

می آیند و پزشکان بدون بررسی مدارک،...

نخس��تین م��وزه دائم��ی عروس��ک و 
اس��باب بازی در ایران در خانه »عالمه 
فیضی« در بافت تاریخی کاشان افتتاح 
می شود.امیر س��هرابی، طراح نخستین 
موزه دائمی عروس��ک و اس��باب بازی، 
اظهار کرد: در طرح پژوهش��ی که هنوز 
ادام��ه دارد، بخش��ی از عروس��ک های 

ب��ازی ک��ودکان، اس��باب بازی های 
کودکان و بزرگ ساالن و عروسک های 
خیمه ش��ب بازی را م��ورد پژوهش قرار 
داده و نمونه هایی از آن ها را جمع آوری 
کرده ام.او با بیان این ک��ه تا کنون 110 
عروسک و 100 اسباب بازی برای نمایش 
در موزه دائمی عروسک و اسباب بازی...
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اخبار کوتاهيادداشت

 اوباما خواستار آتش بس فوری
 در نوار غزه شد

باراک اوبام��ا، رئیس جمه��وری آمری��کا دیروز )دوش��نبه( 
در تماس��ی تلفنی با بنیامی��ن نتانیاهو، نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیستی بار دیگر بر حق اس��رائیل در دفاع از خود تأکید 

کرد و خواستار برقراری فوری آتش بس در نوار غزه شد.
حمالت رژیم صهیونیستی علیه ساکنان نوار غزه تاکنون ۴۰۰ 

کشته و بیش از ۳۰۰۰ زخمی برجای گذاشته است.
از س��وی دیگر دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس در تماس 
تلفنی با نتانیاه��و بار دیگر از این رژیم ب��رای »دفاع از خود« 
حمایت کرد و کشته شدن سربازان اسرائیلی را به وی تسلیت 

گفت )!(
از سویی دیگر سخنگوی کامرون تأکید نخست وزیر انگلیس و 
نتانیاهو برای یافتن راه های کاهش خشونت ها را بررسی کرده 

و توافق کردند که ابتکار عمل صلح مصر کارگشا خواهد بود.

سرپوشی بر جنايات صهیونیست ها
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی گفت: دولت های منطقه و برخی کشورهای اسالمی 
در راستای اهداف رژیم صهیونیس��تی حرکت و از گروه های 
تروریستی مثل داعش، جبهه النصره و .... پشتیبانی می کنند 
پس دیگر نمی توان از آن ها توقع داش��ت که از مردم مظلوم 

فلسطین حمایت کنند.
محمد حس��ن آصفری ضمن محکوم ک��ردن حمالت رژیم 
صهیونیس��تی به نوار غزه گفت: اتحادیه عرب با سکوت خود، 
به جنایات اس��رائیل علیه مردم بی دفاع فلس��طین سرپوش 
می گذارد و در این لحظه حس��اس اتحاد کشورهای اسالمی 

برای حمایت از مردم غزه الزم و ضروری است.
این نماین��ده مجلس اف��زود: دولت ه��ای منطق��ه و برخی 
کشورهای اس��المی در راس��تای اهداف رژیم صهیونیستی 
حرکت و از گروه های تروریس��تی مثل داعش، جبهه النصره 
و ... پش��تیبانی می کنند پ��س دیگر نمی ت��وان از آن ها توقع 
داشت که از مردم مظلوم فلسطین حمایت کنند. حل بحران 
فلس��طین عزم و اراده جهانی می طلبد که متاس��فانه برخی 
کشورها تنها به دنبال منافع خود هستند و حقوق مظلومین 

را پایمال می کنند.

بازگشت به غنی سازی درصورت 
نرسیدن به توافق جامع

عالءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی با اشاره به بحث تمدید مذاکرات هسته ای بین ایران 
و کشورهای عضو 1+5 اظهار داش��ت: تمدید چهار ماهه این 
مذاکرات نشان می دهد که اراده سیاسی دو طرف بر رسیدن 

به یک توافق جامع در چهار ماه آینده است.
رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس با اش��اره به تأکید دو 
طرف بر مواضع خود خاطرنش��ان کرد: مطالباتی که توس��ط 
مذاکره کنن��دگان هس��ته ای م��ا در مذاکرات مطرح ش��ده، 

مطالباتی حداقلی است و آمریکایی ها باید به آن توجه کنند.
بروجردی تصریح کرد: از طریق مقامات ذیربط به آمریکایی ها 
اعالم شده است که در صورت عدم رس��یدن به تفاهم، ایران 
به س��رعت به مراحل بعدی همچون غنی س��ازی 2۰ درصد، 
راه اندازی سانتریفیوژهای جدید و همچنین راه اندازی رآکتور 

اراک بر می گردد.

صهیونیست ها در غزه پیروز نمی شوند
یک عضو جبهه پایداری بابیان اینکه »رژیم صهیونیس��تی به 
تصور ضعیف بودن جبهه مقاومت به غزه حمله کرد«، گفت: 

صهیونیستها در جنگ زمینی با غزه به پیروزی نمی رسند.
حجت االسالم والمسلمین روانبخش بابیان اینکه »هویت رژیم 
صهیونیستی یک هویت جعلی است و از همان ابتدا با تجاوز به 
سرزمین های دیگران و غصب آن سرزمین ها شکل گرفت«، 
اظهار کرد: این رژیم مولود نامش��روعی اس��ت که در منطقه 

دارای مشروعیت نیست.
وی با اش��اره به حمای��ت برخی کش��ورهای غرب��ی از رژیم 
صهیونیس��تی گفت: آنها برای اینکه بتوانند منافع خود را در 
منطقه تأمین کرده و در میان کش��ورهای اس��المی اختالف 
ایجاد کنند، احتیاج داش��تند یک رژیم جعلی به مانند رژیم 
صهیونیس��تی را همچون لولوی باالسر کش��ورهای اسالمی 
نگه دارن��د و ب��ا راه انداختن جنگ ه��ا این تص��ور را در بین 
کشورهای اس��المی به وجود بیاورند که توانایی مقابله با این 
رژیم جعلی را ندارند و حتی این موضوع به صالحشان نیست و 
درواقع حفظ هویتشان درگرو مقابله نکردن با این رژیم است.

روانبخش با بیان اینکه »س��ران برخی کش��ورهای اسالمی 
در منطقه همانند عروس��ک های خیمه شب بازی در دست 
آمریکایی ها هس��تند«، اظهار ک��رد: آنها به ظاه��ر مقامات 
کشورهای اس��المی هس��تند ولی نقش عوامل آمریکا را ایفا 
می کنند و به خود اجازه نمی دهند که با رژیم صهیونیس��تی 
که م��ورد حمایت صددرصد آمریکاس��ت مقابله ای داش��ته 
 باشد. برخی از آنها به واس��طه قرارداد کمپ دیوید اسرائیل را

 پذیرفته اند و برخی نی��ز مخفیانه ای��ن کار را انجام داده اند 
و پش��ت پرده از حامیان این رژیم هس��تند.وی با بیان اینکه 
»صهیونیس��ت ها هر موقع براس��اس ذهنیت خود احساس 
کنند جبهه مقاومت تضعیف ش��ده و درگیر مس��ائل دیگری 
است، دست به این اقدامات می زنند«، افزود: آنها با خود تصور 
می کردند که اکنون س��وریه درگیر جنگ های داخلی شده 
و دچار ضعف مالی، نظامی و سیاسی اس��ت، دولت عراق نیز 
درگیر بحث داعش و درگیری های داخلی شده و از آن طرف 
ایران نیز درگیر مذاکرات هس��ته ای است و چندان نسبت به 
مسائل منطقه توجه ای ندارد.این فعال سیاسی اصولگرا اضافه 
کرد: آنها فکر کردند که با توجه به این موضوع فرصت خوبی 
است که شانس خود را بار دیگر آزمایش کنند و شکست های 
خود در جنگ های ۳۳ روزه لبنان، 2۳ روزه و هشت روزه غزه 
را جبران کنند.روانبخش با بیان اینکه از سران برخی از کشورهای 
اسالمی به خاطر وابستگی هایشان نباید انتظار چندانی جهت مقابله 
با این اقدامات صهیونیس��ت ها داش��ت، مگر اینکه ملت های آن ها 
اقدامی انجام دهند، افزود: من فکر می کنم باز هم اسرائیل از مقاومت 

شکست بخورد و در جنگ تحمیلی با غزه موفق نمی شود.
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حجت االسالم حسین سبحانی نیا عضو هیات رئیسه مجلس ش��ورای اسالمی از حضور وزیر 2
خارجه در خانه ملت خبر داد.وی گفت: وزیر امور خارجه برای امروز سه شنبه در مجلس حضور 

می یابد و گزارشی از مذاکرات وین 6 و تمدید ۴ ماهه مذاکرات ارائه می کند.
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 بی اطالعی قانونگذاران آمريکا
 از تمديد مذاکرات هسته ای

اختالف بزرگ ترين مشکل 
جهان اسالم است

عضای کمیته روابط خارجی مجلس سنا در آمریکا گفتند 
که دولت این کشور آن ها را از روند مذاکرات هسته ای ایران 
که روز جمعه به مدت ۴ ماه دیگر تمدید شد، مطلع نکرده 
است. چند تن از اعضای کمیته روابط خارجی سنا که طبق 
قوانین باید در خصوص مسائل بین المللی مربوط به انرژی 
هس��ته ای آگاهی پیدا کنند، گفتند که دولت آمریکا آن ها 
را از ش��رایط مذاکرات هس��ته ای ایران مطلع نکرده است.

براساس گزارش پایگاه خبری نش��نال ژورنال مارکو روبیو 

س��ناتور جمهوری خواه فلوریدا در این ب��اره گفت: آن ها با 
ما رایزنی نمی کنند. دولت تاکنون تمایلی برای مش��ارکت 
دادن کنگره در مذاکرات هسته ای با ایران از خود نشان نداده 
است.براساس این گزارش تنها چند تن از اعضای کنگره از 
سوی دولت برای مطلع ش��دن از روند مذاکرات هسته ای 
ایران دعوت ش��دند که رهبران کنگره را ش��امل نمی شده 
است.سناتور بن کاردین گفت که کاخ س��فید وی را برای 
درجریان قرار گرفتن در مورد مذاکرات هسته ای ایران طی 
یک جلسه توجیهی دعوت کرده است. همچنین یک سناتور 
جمهوری خواه دیگر در کمیته روابط خارجی یادآور ش��د: 
من هیچ اطالعی از اینکه اعض��ای کنگره در مورد جزییات 
مذاکرات اطالعاتی به دست آورده اند ندارم اما آن ها باید از 
روند مذاکرات مطلع شوند.این سناتور آمریکایی همچنین 
گفت ما در کنگره از رییس جمهور خواسته ایم تا هیچ اقدامی 
را به طور یک  طرفه و بدون رایزنی با کنگره انجام ندهد.اوایل 
ماه جاری ۳۴۴ تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا نامه 
ای را به باراک اوباما رییس جمهور این کشور فرستادند و در 
آن از وی خواستند تا درخصوص انجام هرگونه توافق نهایی با 
ایران بر سر برنامه هسته ای این کشور و لغو تحریم ها با کنگره 
رایزنی های بیشتری داشته باشد. در این نامه تاکید شده بود 

که لغو تحریم ها علیه ایران باید به تاکید کنگره برسد.

آیت اهلل حس��ین مظاهری از مراجع معظم تقلید با اشاره به 
فرمایشات رهبر معظم انقالب پیرامون دولت و سیاست های 
فرهنگی دولت تصری��ح کرد: رهبر معظ��م انقالب حتی با 
برگزاری یک جلس��ه دیگر جمله خود را تک��رار کردند و به 
دولت گفتند مراقب فرهنگ نظام باشید زیرا اگر به فرهنگ 
اسالمی لطمه ای وارد شود و ضربه ای بخورد تغییر دادن آن 
بسیار دشوار اس��ت.زعیم حوزه علمیه اصفهان، اختالف را 
بزرگ ترین مشکل جهان اسالم ذکر کرد و گفت: هر مصیبتی 

که داریم از اختالفاتی اس��ت که در میان ما وجود دارد، هم 
اختالف داخلی و هم اختالفات خارجی به ما ضربه می زند، 
دش��منان توانس��تند با اختالف افکنی در میان مسلمانان 
اسرائیل را در قلب خاورمیانه و در یک کشور اسالمی جای 
دهند.این مرج��ع تقلید گروه تروریس��تی دانش را حاصل 
اختالفات مسلمانان دانست و بیان کرد: داعش دارد عراق را 
می بلعد اما مسئوالن عراق در پارلمان نشسته اند و اختالف به 
جانشان افتاده است و از جنایات داعش و مبارزه علیه او غافل 
ش��ده اند، رهبر معظم انقالب می فرمایند اگر دولت، ملت و 

مرجعیت عراق با یکدیگر متحد شوند داعش نابود می شود.
وی در ادامه اظهار کرد: اگر یکدیگ��ر را تخریب کنیم نابود 
خواهیم ش��د، اختالفات اگر عمومی شود مشکالتی مانند 
اسرائیل و داعش به وجود می آید اما اگر خصوصی باشد و در 
داخل وجود داشته باشد کم کم به خاطر بروز این اختالفات 
سست خواهیم ش��د و هدف را فراموش می کنیم، اگر قصد 
داریم به پیروزی برسیم چاره ای جز اتحاد و مقابله همه جانبه 
با دشمنان را نداریم.آیت اهلل مظاهری ضمن تأکید بر اهمیت 
والیت فقیه بر حفظ نظام اسالمی تصریح کرد: نظام مقدس 
اسالمی دشمنانی همچون آمریکا و دنیای استکباری غرب و 
شرق دارد، عمود خیمه نظام والیت فقیه است و همه باید با 

هم متحد باشیم و از ولی فقیه تبعیت کنیم .

 رئی��س جمهوری ب��ر تاکید اینک��ه نخب��گان باید در
تصمیم ه��ای راهبردی کش��ور حضور فعالی داش��ته 
 باشند، گفت: دولت باید از نظرات نخبگان استفاده کند.

حجت االسالم والمس��لمین حس��ن روحانی شامگاه 
یکشنبه در دیدار جمعی از نخبگان جوان کشور در سالن 
شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری افزود: دولت تدبیر 
و امید برای پیوند فکر نخبگان با مدیریت و تصمیم های 
راهبردی و همچنین کار نخب��گان و فناوران با تولید و 

همه بخش های کشور، مسئولیت دارد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه ما همه عضو یک ملتیم 
و به ایرانی بودن خود افتخار می کنی��م، افزود: همه از 
یک جامعه و نظام انقالبی هس��تیم؛ به انقالب اسالمی 
خود افتخار می کنی��م و به آین��ده صددرصد خوبمان 
نیز افتخار خواهی��م کرد.روحانی ادام��ه داد: باید همه 
دست به دست هم دهیم و تالش کنیم و به آینده پیش 
رو امیدوار باش��یم.رئیس قوه مجریه با تاکید بر اینکه 
بدون امید و تدیبر مشکالت حل نمی شود، گفت: باید 
برای حل مشکالت، تدبیر و برنامه ریزی داشته باشیم.

رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه نباید پیوند نخبگان، 
فن آوران، کارآفرینان و اندیش��مندان با جامعه علمی 
قطع شود، افزود: فکر نکنیم چون نخبه هستیم، مدرک 
گرفته ایم و در دانش��گاه پ��رآوازه ای تحصیل کرده ایم 

بنابراین از علم آموزی بی نیازیم بلکه باید تا پایان عمر به 
فراگیری علم مشغول باشیم.رئیس دولت یازدهم خطاب 
به نخبگان کشور با تاکید بر اینکه باید به تحقیقات و آثار 
نخبگان سایر کشورها متصل باشیم، گفت: باید از سویی 
دیگر ضمن پیوند با جامعه تولید کشور، باید بتوانیم مولد 
نیز باشیم.روحانی تاکید کرد که در بخش کشاورزی، 
صنعت و معدن، خدمات و س��ایر بخش ها نیز باید آثار 
نخبگی مشهود و ملموس باش��د.وی همچنین افزود: 
دولت نیازمند تالش نخبگان در تمام عرصه ها اس��ت.

رئیس دولت یازدهم، نخبه گرایی را نه تنها اس��تعداد 
برتر بلکه تاثیرگذاران برتر دانس��ت و افزود: اس��تعداد 
برتر باید به نخبه تبدیل و نخبه نیز به تاثیرگذارترین ها 
تبدیل شود.رئیس قوه مجریه با بیان اینکه دولت تدبیر 
و امید به جوانان بویژه جوانان نخبگان امید دارد، ادامه 
داد: تدبیر دولت آن است که همه با هم در کنار هم برای 
نجات کشور از جمله در اقتصاد، اخالق و بهبود زندگی 
تالش کنیم.وی با تاکید بر اینکه تحقق این مهم امکان 
پذیر است، افزود: ما از کش��ورهای منطقه که امروز در 
برخی زمینه ها نمره باالتری دارند و حتی از کشورهای 

پیشرفته یا مترقی کمتر و پایین تر نیستیم.
وی با بیان اینکه اس��تعداد برتر در ای��ن جامعه فراوان 
است، تاکید کرد: باید بتوانیم از این بستر به درستی بهره 

بگیریم.وی با بیان اینکه نباید به این موضوع فکر کنیم 
که برخی از نخبگان از کشور رفته اند، افزود: باید در این 
اندیشه باشیم از نخبه هایی که در کشور حضور دارند، 
بیشتر اس��تفاده کنیم؛ البته باید با برنامه ریزی، توان 
جلب و جذب نخبگانی که از کش��ور مهاجرت کرده اند 
را داشته باشیم.رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی در 
ادامه با تاکید بر اینکه نخبگان جامعه باید احساس کنند، 
مشکالت جامعه و کشور مش��کالت آن ها و همه مردم 
است، افزود: امروز ما در زمینه اقتصاد، سیاست خارجی 
و داخلی، مسائل فرهنگی و اجتماعی و محیط زیست، 
دارای مشکالتی هستیم و باید در مسیر حل مشکالت 
و پیشرفت کشور تالش کنیم و بدانیم که توسعه کشور 
به نفع همگان اس��ت.روحانی به آث��ار معضالتی نظیر 
ریزگردها، خش��ک ش��دن دریاچه ارومیه و گسترش 
فساد و مشکل اخالقی در جامعه اشاره کرد و گفت: اگر 
ریزگردها آسمان کشورمان را در برگیرد، اگر دریاچه ای 
خشک شود و مشکالت اخالقی یا بیماری های مسری 
در کشور شیوع پیدا کند، آثار و عوارض آن بر همه مردم 
اعم از نخبه یا غیرنخبه تأثیر می گذارد.روحانی با تاکید 
بر اینکه دولت قدرتمند نمی تواند مس��ائل را حل کند 
بلکه این جامعه قدرتمند اس��ت که می تواند مشکالت 
بسیار پیچیده کشور را مرتفع کند، گفت: هیچکس به 
تنهایی نمی تواند مسائل جمعی و جامعه را حل کند و 
این مهم نیازمند اتحاد، وحدت، مشارکت و در کنار هم 
قرار گرفتن همه اعضای ملت است و این حضور می تواند، 
آینده کشور را بسازد.این نخبه جوان با بیان اینکه نباید 
هر تحول، آرزو و خواس��ته ای را از دولت درخواس��ت 
کرد، گفت: بهبود امور و جبران خرابی های گذش��ته، 
تنها با حضور همه جوانان و نخبگان کشور امکان پذیر 
اس��ت و دولت نیز باید با حمایت و بسترسازی، زمینه 
فعالیت مردم را فراهم آورد. در دیدار امش��ب نخبگان 
جوان با رئیس جمهوری، س��ورنا ستاری معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهوری، س��ید حس��ن قاضی زاده 
هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمود 
گودرزی وزیر ورزش و جوانان، رضا فرجی دانا وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری، ش��هیندخت م��والوردی معاون 
رئیس جمه��وری در امور زنان و خان��واده، محمدرضا 
صادق مشاور رئیس جمهوری و محمد نهاوندیان رئیس 

دفتر رئیس جمهوری نیز حضور داشتند.

ريیس جمهوردر ديدار جمعی از نخبگان جوان:

پرداختن به مسائل اصلی و نخبگان باید در تصمیم های راهبردی کشور فعال باشند
مهم جامع��ه انتظار به حقی 
اس��ت که م��ردم از مجلس 
ش��ورای اس��المی دارن��د. 
پرداختن به مسائلی همچون 
اقتصاد و تولید در کش��ور و 
حرکت به س��مت خروج از 
رکود و به دنب��ال آن بهبود 
 معیش��ت م��ردم، و اساس��اً
 پایه گ��ذاری ی��ک اقتصاد 
سالم و س��بز در کشور، که 
طبعاً در پی آن بس��یاری از 
مش��کالت دیگر کش��ور به 
شکلی پایدار مرتفع خواهند 
ش��د. که الزمه همه این ها 
اس��تفاده صحیح و علمی از 
منابع مختلف کش��ور است.

غالم رضا نوری در خصوص 
ای��ن موض��وع گف��ت: کم 
نیستند نیروهایی که مسیر 
درست در اقتصاد کشور برای 
آن ها یا تعریف نکرده ایم و یا 
عمل نمی کنیم و در نتیجه با 
انبوه��ی از نیروهای بیکار و 
حتی ف��ارغ التحصیل بیکار 
مواج��ه هس��تیم و از طرف 
دیگر هم کم نیستند تعداد 
آن های��ی ک��ه از نخب��گان 
جامع��ه هس��تند ول��ی در 
 فشارها و ارتباطات رسمی و

 غی��ر رس��می متأس��فانه 
ب��ه حاش��یه رانده ش��ده و 
س��رخورده می ش��وند و یا 
بدتر از آن رخ��ت هجرت از 
این دی��ار را می بندن��د و به 
اصطالح ف��رار مغزها اتفاق 
می افت��د ک��ه بهتر اس��ت 
بگوئی��م ف��رار دادن مغزها 

اتفاق می افتد.
از دیگر مناب��ع مهم این مرز 
و بوم زرخیز و پرگهر، منابع 
طبیع��ی آن به وی��ژه آب و 

خاک و جنگل ه��ا و مراتع و 
پتانسیل های متنوع ژنتیکی 
جان��وری و گیاهی کش��ور 
هستند. که متأسفانه به هیچ 
ک��دام از آن ه��ا، آنچنان که 
باید و شاید توجه نکرده ایم 
و در بسیاری از این مقوله ها 
به خط قرمزهای خطرناک 
رسیده ایم.این نماینده گفت: 
بی توجهی ها و کم کاری ها 
از س��وی عامة مس��ئوالن، 
کار را به جایی رس��انده که 
مقام معظ��م رهبری در یک 
هفته اخیر در ه��ر دو مورد 
از دیدارهایش��ان نسبت به 
این مطالب هش��دار دادند و 
مقابله جدی با از بین رفتن 
مناب��ع طبیعی کش��ور و در 
کنار آن اهمیت فوق العاده 
بخش کش��اورزی و تأمین 
امنیت غذایی و لزوم حمایت 
وس��یع از این بخش همانند 
س��ایر کش��ورهای توسعه 
یافته جهان را برایمان یادآور 

شدند.
وی در پای��ان تاکید کرد: به 
نظر بنده ای��ن مطالب پیش 
نیاز ضروری ط��رح افزایش 
جمعیت در کش��ور هستند 
ک��ه متأس��فانه طراح��ان 
محترم با مد نظر قرار دادن 
هدف نهای��ی، از اس��باب و 
وس��ایل و ضروری��ات الزم 
برای دستیابی به آن غفلت 
نموده اند و حتماً می بایست 
در کن��ار برنام��ه افزای��ش 
جمعیت ب��ه موضوع امنیت 
غذای��ی و پای��داری مناب��ع 
طبیعی کش��ور نی��ز توجه 
ویژه ای داشته باشیم تا آن 
هدف مهم و مد نظر به شکل 

مطلوبی محقق شود.

ظریف امروز به مجلس می رود

کم کاری عامه مسئوالن
باعث هشداردادن رهبر انقالب

روزنامه »نیویورک تایم��ز« در مطلبی به موضوع تمدید 
بازه زمانی مذاکرات هس��ته ای ایران به م��دت چهار ماه 
پرداخته و می نویس��د، در پس تصمیم اوباما برای تمدید 
مذاکرات، این ارزیابی هس��ت که دولت آمریکا تلفیقی از 
رویکرد فشار و تش��ویق را در قبال ایران به کار می بندد؛ 
این رویکرد شامل پابرجا نگه داشتن تحریم های اصلی و 
در عین حال، نشان دادن این موضوع است که دسترسی 
ایران به درآمدهای توقیف ش��ده خارجی خود می تواند 
چه مزایایی برای این کش��ور داشته باش��د.در این میان، 

کنگره آمریکا و برخی کارشناسان هسته ای آمریکایی � 
که خواستار موضعی س��خت تر در قبال ایران هستند � با 
این موضوع به شدت مخالفت می کنند. آن ها ادعا دارند، 
تحریم های گسترده و نیز فشار اقدامات پنهانی علیه ایران 
بوده که این کشور را پای میز مذاکره آورده است؛ بنابراین، 
برای دس��تیابی به توافق نهایی باید تحریم ها و فشارها را 
علیه ایران افزایش داده و در عین حال، گزینه اقدام نظامی 
را نیز روی میز نگه داشت.به هر حال، در کوتاه مدت، این 
اوباماست که پیروز این مجادله خواهد بود. تمدید چهار 

ماهه به اندازه ای طوالنی نیست که کنگره بتواند اقدامی 
کارساز کند. اوباما نیز اش��اره کرده هر گونه تحریم های 
جدید را وت��و خواهد کرد؛ اما در طوالن��ی مدت، مقامات 
دولت آمریکا می دانند با مسأله عمیق تری روبه رو هستند، 
زیرا تضمین هایی که کنگره خواستار اجرای آن از سوی 
ایران است، بسیار پیچیده و غیراجرایی است.با وجود این، 
در صورتی که توافقی در مذاکرات هسته ای ایران حاصل 
شود، اوباما احتماالً ناچار خواهد بود، کنگره را به برداشتن 
تحریم هایی که تجارت با ای��ران را منع می کند، متقاعد 

کند. همین موضوع اس��ت که ضرب االجل جدید تعیین 
شده برای مذاکرات )2۴ نوامبر( را معنادار می کند. در آن 
زمان، اوباما هنوز حدود یک ماه فرصت خواهد داش��ت تا 
موضوع کاهش تحریم ها را از طریق مجلس سنا که هنوز 
در دس��ت دموکرات ها خواهد بود دنبال کند، زیرا معلوم 
نیست در انتخابات میان دوره س��نا چه حزبی اکثریت را 
به دست آورد.هم اکنون نکته اصلی برای آمریکایی ها، این 
است که ایران تا چه اندازه حاضر خواهد شد در موضوعات 

مهم مورد اختالف، به طرف مقابل امتیاز دهد.

انتش��ار گزارش ماهانه آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی 
درب��اره فعالیت ه��ای هس��ته ای ای��ران و پایبندی به 
توافق ژنو، هش��دار یکی از نماین��دگان مجلس به غرب 
درب��اره مذاکرات هس��ته ای، ادعای برخ��ی چهره های 
سیاس��ی آمریکایی درب��اره برنام��ه هس��ته ای ایران و 
چش��م انداز حصول توافق نهایی میان ای��ران و 1+5، از 
 جمله مهم ترین مطالب مطبوعات جه��ان درباره ایران

 است.
اعالم خبر پایبن��دی ایران به مف��اد توافقنامه مقدماتی 
هس��ته ای ژنو از س��وی آژانس بین المللی انرژی اتمی، 

مهم ترین موضوعی اس��ت که تاکنون مورد توجه شمار 
زی��ادی از مطبوعات بی��ن الملل��ی قرار گرفته اس��ت. 
خبرگزاری »رویترز« می نویسد بر اساس گزارش ماهانه 
آژانس، ایران در چارچوب توافق مقدماتی با قدرت های 
جهانی، حساس ترین بخش ذخایر گاز اورانیوم غنی شده 

خود را از بین برده است.
 بر اساس این گزارش، ایران از یک سو غنی سازی اورانیوم 
تا سطح 2۰ درصد را متوقف کرده و از سوی دیگر، 21۰ 
کیلوگرم ذخایر اورانی��وم 2۰ درصدی خود را رقیق یا به 

اکسید تبدیل کرده است.

این در حالی است که مقامات کشورمان بار دیگر هشدار 
داده اند در صورت شکست مذاکرات، غنی سازی اورانیوم 

در سطح 2۰ درصد از سر گرفته خواهد شد.
 در این زمین��ه، خبرگزاری کویت اظه��ارات عالءالدین 
بروجردی، رئیس کمیس��یون سیاست خارجی و امنیت 
ملی مجلس شورای اس��المی را بازتاب داده که گفته در 
صورت عدم حصول توافق جامع از مذاکرات هس��ته ای 
ایران و گروه 1+5، ایران غنی سازی 2۰ درصدی را از سر 
خواهد گرفت. وی موافقت دو طرف با تمدید دوره زمانی 
مذاکرات را نشانه عزم سیاس��ی آن ها برای دستیابی به 

توافق جامع دانسته، اما گفته در عین حال، این تمدید، 
تضمینی برای دستیابی به چنین توافقی نیست.

گفتن��ی اس��ت در ای��ن رون��د، فضاس��ازی های برخی 
چهره های سیاس��ی و نیز رس��انه های غربی علیه برنامه 

هسته ای ایران ادامه دارد.
 رابرت آینهورن، مش��اور پیش��ین کنترل تسلیحات در 
وزارت خارجه آمریکا، یکی از همین افراد اس��ت که در 
گفت و گویی با روزنامه »لس آنجلس تایمز« مدعی شده 
ایران در حال ایجاد موان��ع و محدودیت های در موضوع 

توافق هسته ای با قدرت های جهانی است. 

تحلیل »نیويورک تايمز«؛
رويکرد پشت پرده دولت آمريکا نسبت به تمديد مذاکرات هسته ای

تأکید آژانس بین المللی انرژی اتمی بر پايبندی ايران به توافق ژنو؛

مروری بر فضاسازی برخی چهره های سیاسی ونیز رسانه های غربی
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 ماه رمضان در کدام کشورها سخت 
و در کدام کشورها آسان است؟

ماه رمضان و روزه گرفتن امسال 
در کشور ما به دلیل گرما و فاصله 
زیاد اذان تا افطار از س��خت ترین 
ماه های رمضان در طول این چند 

سال محسوب می شود.
اما مس��لمانان در دیگر کشورها 
وضعیت متفاوتی دارند در حالی 
که یک مس��لمان در ریکیاویک 
ش��مالی ترین پایتخ��ت دنیا در 
کشور ایس��لندآفتاب را در س��اعت 3.59 دقیقه صبح می بیند 
باید برای افط��ار تا س��اعت 11.29 صبر کند.و یک مس��لمان 
 در ولینگتون نیوزلند آفت��اب را در س��اعت 7.39 دقیقه صبح

 می بیندو البته اذان را در ساعت 6.03 می شنود، در ساعت 5.37 
دقیقه می تواند افطار کند.امس��ال در نیمکره جنوبی مسلمانان 
ش��رایط آس��ان تری ب��رای روزه داری دارند هرچن��د که اکثر 
مسلمانان جهان در نیمکره شمالی و در مرکز و اطراف خط استوا 
زندگی می کنند.مسلمانان در شمال اروپا با مشکالت بیشتری رو 
به رو هستند انگلیس، سوئد، روسیه و کانادا که دارای جمعیت 
مسلمان قابل توجهی هستند از سخت ترین کشورها برای روزه 
داری مسلمانان محسوب می ش��وند.به عنوان مثال مسلمانان 
در ریکیاویک تقریباً 21 س��اعت و در جزایر فالکلند تقریباً 11 

ساعت روزه می گیرند.

 حامد زمانی  روز جهانی قدس
در اصفهان می خواند 

همزمان ب��ا روز جهانی قدس و با 
حضور حجت االسالم ابوترابی فرد 
و حام��د زمانی م��ردم دیار نصف 
 جه��ان در حمایت از م��ردم غزه 
یک صدا و یکدل ب��ه خروش در 
و  می آیند.حجت االس��الم 
المس��لمین س��ید محمدحسن 
ابوترابی ف��رد به منظ��ور همگام 
شدن با مردم والیتمدار اصفهان 
در راهپیمایی روز قدس و س��خنرانی در جمع مردم روزه دار و 
حامی مظلوم، سوم مرداد هم زمان با روز جهانی قدس به اصفهان 
س��فر می کند.همچنین بنا بر اعالم رس��می از س��وی شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان، حامد زمانی خواننده 
محبوب و ارزشی و جوان کشور به منظور اجرای زنده سروده های 
انقالبی و ضد اس��تکباری خود هم زمان با روز جهانی قدس در 

جمع مردم اصفهان حضور می یابد.
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بهره برداری از ۷ طرح اشتغال زایی در شهر اصفهان
به مناسبت هفته بهزیستی، 7 طرح اشتغال زایی با اعتباری بالغ بر 55 میلیون تومان در 
بخش های تولیدی، طرح های صنعتی و خدماتی در شهر اصفهان به بهره برداری رسید.

 این طرح ها  با حضور س��عید صادقی، مدیرکل بهزیستی اس��تان اصفهان و جمعی از 
مسئوالن،  در شهر اصفهان به بهره برداری رسیدند.
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مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان اعالم کرد: حدود ۴0 هزار درخت در مناطق 
شهر اصفهان خشک شده اند یا در حال خشک شدن 
است و متاس��فانه با وجود مبارزه به موقع با آفات به 
دلیل کم آبیاری، بیماری درختان را تهدید می کند.

احمد سلیمانی پور با اشاره به دو بعد اهمیت فضای 
سبز برای شهر گفت: زیبایی و طراوت بخشیدن به 
فضاهای شهری را یکی از ابعاد اهمیت فضای سبز 

برای اصفهان است.
وی با بیان این که بعد اول اهمیت فضای س��بز در 
شهر برای شهروندان شناخته شده است افزود: بعد 
پنهان اهمیت فضای سبز در شهر است که کمتر از 
سوی شهروندان مورد توجه قرار می گیرد و ضروری 
اس��ت اهمیت آن ها برای ش��هروندان آشکار شود.

وی به آثار منفی آالینده های تولید شده از فعالیت 
صنایع در اصفهان اش��اره و اضافه ک��رد: جانمایی 
نادرس��ت صنایع در ش��هر اصفهان بدون توجه به 
جه��ت بادهای غالب این ش��هر عمدتاً در ش��مال، 
غرب و جنوب غربی شهر سبب شده روزانه مقادیر 
قابل توجهی از آالینده ها به شهر اصفهان وارد شود.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 

اصفهان عنوان کرد: اکسیدهای گوگرد و ازت که در 
اثر فعالیت صنایع تولید می شود، تاثیرات نامطلوبی 
بر سالمت شهروندان دارند و تاثیرات آن ها مخرب 
تر از منو اکسید کربن و دی اکسید کربنی هستند که 

در اثر تردد خودروها ایجاد می شوند.
وی ادامه می دهد: هیدروکربن ها و ذرات سرب نیز 
از دیگر آالینده هایی است که سالمت شهروندان را 

تهدید می کنند.
سلیمانی پور با بیان این که غفلت نسبت به فضای 
سبز آسیب های جبران ناپذیری بر شهر و شهروندان 
وارد می کند افزود: حفظ عرصه های فضای س��بز از 
اهمیت برخوردار اس��ت و اگر به حفظ فضای سبز 
برای مقابله با آالینده ها بی توجهی کنیم س��المت 

شهروندان به خطر می افتد.
وی با اش��اره به این که تنها راهکار مقابله با آلودگی 
هوا توسعه فضای سبز است اذعان داشت: برای حفظ 
عرصه 5 هزار و 200 هکتاری فضای سبز اصفهان به 
صورت مطلوب به 3 ه��زار و 250 لیتر آب در ثانیه 

نیاز داریم.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان به بحران خشک سالی و خشکی زاینده رود 

اشاره و اضافه کرد: اکنون برای آبیاری عرصه فضای 
سبز اصفهان یک هزار لیتر در ثانیه آب موجود است و 

در حدود دو هزار و 250 لیتر کسری آب داریم.
وی با بیان این مطلب ک��ه اکنون برای آبیاری فضای 
سبز اصفهان 60 درصد کسری آب داریم عنوان کرد: 
در شرایط بحران کم آبی، باید دو میلیون و 500 اصله 

درخت اصفهان را حفظ کنیم.
س��لیمانی پور با تاکید بر این که با کم آبیاری تالش 
می کنی��م درختان را حف��ظ کنیم ولی ک��م آبیاری 
درختان را به سمت تنش س��وق می دهد و از ناحیه 
ریشه و تاج با مش��کل روبه رو می شوند، تصریح کرد: 
ضعیف شدن درختان س��بب حمله آفات و بیماری 
آن ها می شود.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: اکنون روزانه در شهر 
اصفهان یک چاه را از دست می دهیم و با توجه به این 
که بیش از 50 درصد فضای سبز حاشیه زاینده رود 
توسط این چاه ها مشروب می شد، اکنون آبگیری در 
تمام مناطق شهر با مشکل مواجه است و مناطق بدون 

استثنا با بیالن منفی آب روبه رو هستند.
به گفته وی تنها مناطق یک، س��ه و هشت اصفهان 
قادر به تأمین آب هستند و در بقیه مناطق آب کاهش 

پیدا کرده است.
وی با تاکید بر این که کاهش آب چاه ها با خسارت های 
شدید تاسیساتی همراه بوده است اذعان داشت: برای 
تأمین آب بخشی از عرصه های فضای سبز در برخی 
مناطق شهر برای انتقال آب تالش کردیم و اکنون 50 
تا 60 تانکر در دو یا سه شیفت عملیات انتقال آب را 

انجام می دهند.
معاون خدمات شهری ش��هرداری اصفهان گفت: در 
حال حاضر شهرداری اصفهان در مناطقی که با کم آبی 
و بحران شدید آب مواجه هستند، نسبت به پاشیدن 
مواد نگه دارنده برای مقاوم سازی درختان موجود در 

این مناطق در مقابل کم آبی اقدام کرده است.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با تاکید بر 
اینکه این موضوع به صورت یک طرح در تمام مناطقی 
که با موضوع بحران آب مواجه هستند، اجرا می شود، 
تصریح کرد: اس��تفاده از این مواد نگ��ه دارنده روی 
درختان سبب می شود که مدت زمان نیاز درختان به 

آب افزایش پیدا کند.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

۶۰ تانکر در سه شیفت عملیات انتقال آب را انجام می دهند

رگ های ۴۰ هزار درخت در اصفهان می خشکد

یادداشت

 عملیات اجرایی بازار روز کوثر ۱3 
در مرحله پایانی است

عملیات اجرایی بازار روز کوثر 13 در شهرک کوثر خیابان امام 
خمینی )ره( در مرحله پایانی قرار دارد.بازار روز کوثر شماره 
13 در شهرک کوثر خیابان امام خمینی )ره( به متراژ 3 هزار 
و ۴10 متر در دست اجراست.عملیات اجرایی ساختمان بازار 
روز کوثر 13 در مرحله نازک کاری و پایانی قرار دارد.بازارهای 
روز کوثر شهرداری مایحتاج عمومی و سبدکاالهای مورد نیاز 
خانواده ها از جمله میوه، سبزی، خشکبار و آجیل، مرغ، ماهی 
و گوش��ت را با حدود 10 تا 30 درصد تفاوت قیمت، کمتر از 

دیگر فروشگاه های موجود در شهر اصفهان عرضه می کند.

3۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان 
اتوبوسرانی می آید

مدیرعامل ش��رکت اتوبوس��رانی اصفهان و حومه با اشاره به 
اینکه ظ��رف دو ماه آینده 30 دس��تگاه اتوب��وس جدید وارد 
ناوگان اتوبوس��رانی می ش��ود، اظهار داش��ت: قصد داریم در 
سال جاری نیز 150 دستگاه اتوبوس خریداری نماییم.سید 
عباس روحانی با بیان این مطلب گفت: 1۴0 دستگاه اتوبوس 
در سال گذشته خریداری شده است که قرار بود 50 دستگاه 
آن در سال جاری وارد ناوگان اتوبوسرانی شود.وی با اشاره به 
اینکه تاکنون 20 دس��تگاه به ناوگان اتوبوسرانی افزوده شده 
است، افزود: ظرف دو ماه آینده 30 دستگاه دیگر وارد ناوگان 
اتوبوسرانی می شود.مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه تصریح کرد: قصد داریم در سال جاری نیز 150 دستگاه 
اتوبوس خریداری و به ناوگان اتوبوسرانی اضافه نماییم.روحانی 
تاکید کرد: این اقدام با هدف تأمین رفاه ش��هروندان و ایجاد 
سهولت در دسترس��ی آنان به وس��ایل حمل و نقل عمومی 

صورت می گیرد.

یک صد اختراع در مرکز رشد واحد 
اصفهان به ثبت رسید

رییس مرکز رشد فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 
)خوراسگان( گفت: بیش از یک صد اختراع و نوآوری از سوی 

فناوران فعال در این مرکز رشد به ثبت رسیده است.
 »کامران صفوی« افزود: این اختراعات در زمینه های فناوری 
اطالعات و ارتباطات، الکترونیک، بیو فناوری، گیاهان دارویی، 
نانوفناوری، زیست محیطی، کشاورزی، انرژی خورشیدی و 
دندانپزشکی است.وی با اشاره به استقرار و فعالیت 60 واحد 
فناور و شرکت دانش بنیان در مرکز رشد واحد اصفهان اظهار 
کرد: این شرکت ها و واحدهای فناور تاکنون 10۴ افتخار در 
جشنواره ها، المپیادها و نمایش��گاه های فناوری و تخصصی 
داخلی و خارجی کسب کرده اند.صفوی اضافه کرد: این واحدها 
در زمینه هایی مانند کش��اورزی، نانو فناوری، انرژی، معدن، 

پزشکی، داروسازی و بیوفناوری نیز فعال اند.

افزایش ۵۰ درصدی آمار مرگ و میر 
ناشی از حوادث کار 

    در 3 ماه ابتدای امس��ال، 27 مرد بر اثر حوادث ناشی از کار 
جان خود را از دس��ت دادند که این تعداد در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل، با افزایش 50 درصدی مواجه بوده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال 
تا پایان خرداد ماه، جسد 27 مرد که بر اثر حوادث ناشی از کار 
جان خود را از دست داده بودند در مراکز پزشکی قانونی استان 
اصفهان مورد معاینه قرار گرفتند.علی س��لیمان پور با اشاره 
به افزایش 50 درصدی فوت ناش��ی از حوادث کار در استان 
اصفهان در سه ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل، افزود: در مدت مذکور، تعداد موارد مصدومیت ناشی از 
حوادث کار در اس��تان اصفهان، 725 نفر ش��امل 696 مرد و 

29 زن بودند.

قاتل زن آرایشگر در اصفهان 
دستگیر شد

رییس پلیس آگاهی اس��تان اصفهان از دستگیری فردی که 
یک زن آرایشگر را روز 21 تیر سال جاری در منطقه ملک شهر 
به قتل رس��انده بود، خبر داد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
پلیس، سرهنگ ستار خس��روی اظهار کرد: این زن ۴3 ساله 

به طرز فجیعی بر اثر وارد آمدن ضربات چاقو به قتل رسید.
وی افزود: بررس��ی های نیروه��ای انتظامی در ظاهر نش��ان 
دهنده عدم وقوع سرقت از آرایش��گاه بود اما در بررسی های 
بیشتر یک دسته چاقو که تیغه آن شکسته بود در کنار جسد 
کشف ش��د که نش��ان دهنده درگیری بین قاتل و مقتول در 
زمان وقوع حادثه بود.وی خاطر نشان کرد: پس از 72 ساعت 
از وقوع قتل تصویری از قاتل به دست آمد و مشخص شد محل 
س��کونت متهم در حوالی محل وقوع حادثه است.وی تصریح 
کرد: با هماهنگی و تحقیقات گس��ترده، متهم در منزل خود 
دستگیر شد.خسروی گفت: متهم در تحقیقات به صراحت به 
 قتل زن آرایشگر اقرار و انگیزه خود را از این جرم سرقت اعالم 

کرد.
رییس پلی��س آگاهی اس��تان اصفهان گفت: مته��م اعتراف 
کرده اس��ت که به قصد زورگیری وارد آرایش��گاه زنانه شدم 
اما مقتول با ایجاد س��ر و صدا با من درگیر شد و برای ساکت 
کردن او از چاقوی��ی که از قبل آم��اده کرده بودم اس��تفاده 
کرده و دو ضربه به ش��کم و پهل��وی او زدم که پ��س از وارد 
آوردن ضرب��ه دوم تیغ��ه چاق��و از انتها شکس��ته ش��د و زن 
 آرایشگر در حالی که خون زیادی از او می رفت نقش بر زمین

 شد.
وی افزود: مته��م همچنین اعتراف کرد پ��س از ارتکاب این 
جنای��ت، کارت عابر بانک مقتول را از کیف وی برداش��ته و با 
پاک کردن همه جا با دستمال کاغذی از محل وقوع جرم فرار 

کرده است.
خس��روی خاطر نش��ان کرد: با اعترافات صریح متهم در این 
زمینه، پرونده مختوم��ه و متهم جهت س��یر مراحل قانونی 

تحویل مراجع قضایی شد.

اخبار کوتاه

ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 1357  |  july  22  2014  |  8 PagesSMS

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد:

آماده باش ۶۰ اکیپ راهداری در دور دوم سفرهای تابستانی
معاون وزیر بهداشت خبر داد:

اغذیه فروشی ها رتبه بندی می شوند

مدیرکل راه و شهرس��ازی اصفهان از آماده باش 60 اکیپ 
راهداری در قالب 630 نیروی راه��دار همزمان با آغاز دور 
دوم سفرهای تابستانی در راه های استان خبر داد.محمود 

محمودزاده با اشاره به اینکه همزمان با آغاز دور دوم سفرهای 
تابستانی ۴۸0 دستگاه خودرو سبک و سنگین در راه های 
مواصالتی استان اصفهان در کنار مس��افران خواهند بود، 
اظهار داشت: با پایان ماه مبارک رمضان دور دوم سفرهای 
تابستانی آغاز خواهد شد.وی تصریح کرد: پیش بینی می شود 
حجم ترافیک و تردد در راه های کش��ور به خصوص استان 
اصفهان چند برابر افزایش یابد.وی افزود: برای سفر مطمئن 
در راه های استان این اداره کل 300 کیلومتر روکش آسفالت 
را در دست اجرا دارد.وی همچنین از دیگر اقدامات این اداره 
کل را اجرای خط کشی 1100 کیلومتر از محورهای پرتردد، 
نصب 6220 عالئ��م انتظامی، اخطاری و مس��یرنما، نصب 
7000 جداکننده نیوجرسی، نصب 1000 شاخه گاردریل و 

آشکارسازی 25 نقطه پرحادثه عنوان کرد .

معاون بهداشت وزارت بهداش��ت از ابالغ دستورالعمل 
الزامات اعطای س��یب س��المت به دانش��گاه های علوم 
پزش��کی کش��ور و رتبه بندی واحدهای صنفی غذایی 

خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت بهداش��ت 
علی اکبر س��یاری با اعالم این خبر گفت: بر اساس ماده 
12 آیین نامه اجرایی قان��ون اصالح ماده 13 قانون مواد 
خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی؛ وزارت بهداشت 
موظف است ضمن رتبه بندی بهداشتی مراکز و اماکن 
مشمول آیین نامه، نتیجه بازرسی های بهداشتی انجام 

شده را به اطالع عموم مردم برساند.
وی افزود: دستورالعمل اعطای سیب سالمت به منظور 
رتبه بن��دی و اعالم وضعیت بهداش��تی رس��توران ها، 
رستوران های سنتی، سفره خانه ها، چلوکبابی ها و سلف 
سرویس ها و سایر مراکزی که با چک لیست های وزارت 

بهداشت بازرسی می شوند، تدوین و ابالغ شده است.

اس��تاندار اصفهان گفت: با توجه به ظرفیت های باالی 
اس��تان در زمینه های پزش��کی، اصفه��ان می تواند به 
قطب توریس��م بهداشتی، درمانی کش��ور تبدیل شود.

رس��ول زرگرپور در بازدید از بخ��ش جراحی منتخب و 
مانیتورینگ صرع و س��ایر بخش های مرکز آموزش��ی 
درمانی آیت اهلل کاشانی، اظهار داشت: این مرکز از لحاظ 
تجهیزات و امکانات و همچنین انجام جراحی های خاص 
تقریباً در کشور به صورت انحصاری فعالیت می کند.وی 
با تاکید بر اینکه این مرکز باید جایگاه و مرکزیت خود را 
در کشور پیدا کند، افزود: باید ساختارها و شرایط مورد 
نیاز این بیمارس��تان برای رس��یدن به مرکزیت درمان 
صرع کش��ور فراهم ش��ود.وی با اش��اره به ظرفیت های 
باالی اس��تان اصفهان در اکثر زمینه ها، اظهار داش��ت: 
اصفهان با دارا بودن پزشکان حاذق، متخصص و کارآمد 
ظرفیت های باالیی در زمینه های پزشکی دارد.زرگرپور 
افزود: استان اصفهان می تواند با دارا بودن این ظرفیت ها 

به قطب توریسم بهداشتی، درمانی در کشور تبدیل شود.
رسول زرگرپور با بیان اینکه در حال حاضر برخی از مراکز 
استان ها نه تنها از سراسر کشور بلکه از کشورهای مجاور 
نیز پذیرای بیماران هستند، اظهار داشت: استان اصفهان 
ظرفیت باالت��ری از دیگر اس��تان ها دارد و امیدواریم با 
برنامه ری��زی درس��ت و اصولی، از ای��ن ظرفیت عظیم 
برای تبدیل اصفهان به قطب توریسم بهداشتی، درمانی 
کشور استفاده ش��ود.وی بر لزوم فراهم آمدن امکانات و 
تجهیزات الزم در ای��ن خصوص تاکید ک��رد و افزود: با 
دارا بودن پزش��کان متخصص و فراهم آوردن تجهیزات 
و امکان��ات می توانیم به این مهم دس��ت یابیم.زرگرپور 
اف��زود: در ح��ال حاضر مدیریت اس��تان ب��ه این جمع 
بندی رسیده که محور توسعه اس��تان باید از کشاورزی 
و صنعت فاصله بگیرد و به سمت خدمات حرکت کند و 
یکی از اصلی ترین خدماتی که می توان به آن اشاره کرد 
توریسم بهداشتی و درمانی است.وی از مسئوالن مربوطه 
خواست با ارائه طرح های خود در این زمینه، کمبودها و 
تنگناهای موجود را مشخص و با ارائه پیشنهادهای خود 
در راستای برطرف کردن این کمبودها و رساندن استان 
به جایگاه واقعی خود تالش کنند.وی تاکید کرد: باید با 
سرمایه گذاری در بخش توریس��م بهداشتی ودرمانی، 
استان اصفهان در چند ش��اخه از علم پزشکی به عنوان 
مرکزیت درمان در کشور جایگاه خود را به دست آورد.

وی همچنین به طرح تحول سالمت در استان اصفهان 
اش��اره کرد و افزود: این ط��رح در 7 دس��تورالعمل و به 
صورت کاماًل موفق در اس��تان دنبال می شود به طوری 
 که در این مدت توانسته اس��ت رضایت بیماران را جلب 

کند.

 

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی با هشدار نسبت 
به فروش کلی��ه ایرانی به بیماران خارج��ی گفت: این 
بیماران ب��ا مدارک جعلی به ایران می آیند و پزش��کان 
بدون بررسی مدارک، با دریافت دستمزدهای میلیونی 

کلیه ایرانی را به آن ها پیوند می زنند.
مصطفی قاسمی گفت: طبق قانون اهدای کلیه ایرانی به 
غیر ایرانی ممنوع است اما متأسفانه چندین سال است 
که عواملی به عنوان دالل و واسطه با جعل اسناد، کارت 
ملی و شناس��نامه، خود را به عنوان افراد ایرانی معرفی 
می کنند و در نتیج��ه کلیه ایرانی به آن ه��ا پیوند زده 
می شود.وی ادامه داد: در س��ال های اخیر که در برخی 
از بیمارس��تان ها گزارش این تخلف به وزارت بهداشت 
رس��ید، وزارت بهداش��ت کوتاهی کرد چرا که باید در 
بیمارس��تان را می بس��ت، ما بارها ب��ه وزارتخانه تذکر 

داده ایم اما سهل انگاری می شود.
رئیس انجمن حمایت از بیم��اران کلیوی تصریح کرد: 

به تازگی دو بیمار عربس��تانی برای انج��ام پیوند کلیه 
به ایران آمدند که متأس��فانه یکی از آن ها فوت ش��ده 
است و در نتیجه از سوی سفارت عربستان این موضوع 
در حال پیگیری اس��ت و چند نفر از تیم پزشکی را در 
این پرونده دستگیر کرده اند و وزارت اطالعات نیز وارد 

جریان شده است.
قاسمی گفت: متأسفانه برخی از پزشکان بر روی بررسی 
مدارک بیماران سهل انگاری می کنند در حالی که بیمار 
خارجی کاماًل مشخص اس��ت که عرب یا افغانی است. 
در واقع برخی پزش��کان پای بند به قانون نیستند و به 
راحتی مدارک جعل��ی را دریافت می کنند.وی تصریح 
کرد: از 20 سال پیش زنگ خطر اهدای کلیه ایرانی به 
خارجی را زده ایم به همین دلیل قانون آن تصویب شد 
اما می بینیم که از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، 
آذربایجان و افغانستان برای انجام پیوند کلیه ایرانی به 

کشور می آیند.
وی گفت: به تازگی هم پای بیماران هندی به ایران باز 
ش��ده اس��ت.رئیس  انجمن حمایت از بیماران کلیوی 
گفت: در قان��ون آ مده نباید ش��رافت ایران��ی به دلیل 
دریافت پول برای اهدای کلیه ب��ه افراد خارجی از بین 
برود در حالی که متأسفانه همین عمل جراحی بر روی 
بیماران عربس��تانی 300 میلیون تومان هزینه داشته 
است در واقع پول های کالنی رد و بدل می شود و پیوند 
کلیه در هر بیمارس��تانی قابل انجام اس��ت و پزشکان 

دستمزدهای باال می گیرند.
رئیس انجمن حمای��ت از بیماران کلی��وی ادامه داد: 
این خطر وج��ود دارد که آبروی ای��ران در زمینه انجام 

پیوندهای باالی کلیه خدشه دار شود.

با توجه به ظرفیت های باالی استان در زمینه های پزشکی: 

اصفهان به قطب توریسم درمانی کشور تبدیل شود
رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی: 

قاچاق کلیه ایرانی به خارجی ها 



اخبار کوتاهيادداشت

 جشنواره نام و عالمت تجاری برتر 
در استان

رییس کمیته اجرایی جشنواره نام و عالمت تجاری برتر استان 
اصفهان اعالم کرد: جشنواره نام و عالمت تجاری برتر استان 
طی یک فراخوان شرکت های واجد ش��رایط را برای ثبت نام 
دعوت خواهد کرد.ش��ادکام معینی افزود: تقویم جشنواره بر 
اس��اس برنامه ای که کمیته علمی تعیین می کند، مش��خص 
خواهد شد.وی گفت: بیش از 94 درصد صنعت استان اصفهان 
را صنایع کوچک و متوسط تش��کیل می دهند که این صنایع 
در زمینه برند فعالیت چندانی نداشته اند و نیاز به اطالعات و 
آگاهی الزم برای حرکت در این مسیر رادارند.معینی عنوان 
کرد: برای بین المللی شدن یک برند، باید ثبت جهانی انجام 
ش��ود و آن برند اس��تاندارد بین المللی را دریافت کند که کار 
سختی اس��ت و با توجه به هزینه و وقت زیادی که الزم دارد، 
موردتوجه قرار نمی گیرد؛ صنایع در کش��ور م��ا انگیزه کافی 
برای طی این مسیر ندارند و در حال حاضر بیشتر با کشورهای 
همسایه مبادالت تجاری دارند.وی ترویج برند سازی در استان 
و کشور را مستلزم فرهنگ سازی دانست و گفت: جشنواره نام 
و عالمت تجاری هم به دنبال تدوین برنامه های آموزشی برای 

فعاالن اقتصادی در این زمینه است.

 برگزاری نمايشگاه اختصاصی
 لوازم و ظروف آشپزخانه

اولین نمایشگاه اختصاصی لوازم و ظروف آشپزخانه، عنوانی 
است که به تازگی به تقویم نمایش��گاهی اصفهان افزوده شده 
است؛ نمایشگاهی که به ویژه برای خانم ها بسیار جذاب خواهد 
بود و از هم اکنون می توان ازدحام سالن های این نمایشگاه را 
پیش بینی کرد.به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های 
بین المللی اس��تان اصفهان این نمایشگاه 6 تا 10 شهریورماه 
در محل نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان واقع در 
پل شهرس��تان دایر خواهد ش��د و هم اکنون مراحل ثبت نام 

مشارکت کنندگان خود را طی می کند.

 افزايش تولید در ذوب آهن
 با مشارکت بخش خصوصی

مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان گفت: در برنامه 
داریم میزان تولیدات خود را دو میلیون تن افزایش بدهیم و 
امیدواریم با این اقدام به س��ودآوری مناسبی برسیم که این 

اقدام با مشارکت بخش خصوصی انجام می شود.
اردشیر سعد محمدی با اشاره به وضعیت تولیدات این شرکت 
اظهار کرد: خوشبختانه تولیدات ش��رکت ذوب آهن ازلحاظ 
درصد رش��د در جایگاه خوبی قرار دارد و بس��یار خوب پیش 

می رویم که این نشان از برنامه ریزی بدنه شرکت است.
وی ادامه داد: خوش��بختانه طی توافقاتی توانس��تیم معدن 
زغال سنگ شاهرود را خریداری کنیم که 95 درصد آن مربوط 

به شرکت ذوب آهن و پنج درصد مربوط به کارکنان است.
مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: یک 
معدن نیز در طبس خریداری کرده ایم که تا 18 س��ال آینده 
متعلق به شرکت ذوب آهن اس��ت و می تواند به سود شرکت 
کمک بسیاری داش��ته باش��د.وی بابیان اینکه کمبود آب و 
حامل های انرژی تأثیر خود را بر صنایع می گذارد، اضافه کرد: 
شرکت ذوب آهن به دلیل کمبود آب و مشکالتی که در سطح 
استان وجود دارد، تمام تالش خود را انجام داده تا از مصارف 
آب و انرژی خود بکاهد و خوشبختانه در این زمینه نیز موفق 

عمل کرده ایم.

تبديل گواهی نامه های قديمی 
رانندگان ناوگان عمومی به هوشمند

باقر کیانی رئیس اداره مسافر پایانه های استان اصفهان اظهار 
داشت: با توجه به اینکه از دی سال گذشته تمام گواهینامه ها 
به صورت الکترونیکی و هوشمند صادر می شوند؛ بر اساس اعالم 
پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تمام دارندگان گواهینامه های 
قدیمی اعم از پایه یک قدیمی، پای��ه دوم قدیمی، ب 1، ب ۲، 
پ 1، پ ۲، موتورسیکلت و تراکتور چرخ پالستیکی می توانند 
یک گواهینامه تجمیع شده هوشمند دریافت کنند.وی تأکید 
کرد: تمام رانندگان ناوگان عمومی حمل ونقل جاده ای مسافر 
می توانند زودتر از زمان تعیین ش��ده برای تعویض گواهینامه 
خود به دفات��ر پلی��س +10 مراجعه کنن��د.وی تصریح کرد: 
گواهینامه های جدید، جیپ های هوشمندی دارند که تمامی 
مشخصات فردی راننده اعم از گروه خونی، بیماری های خاص، 
تخلف��ات و نمرات منفی در آن درج می ش��ود ک��ه در صورت 
دسترس��ی غیرمجاز به جیپ این گواهینامه ه��ا اطالعات آن 
به صورت خودکار پاک می شود و فرد باید برای دریافت مجدد 

گواهی نامه به پلیس +10 مراجعه کند.

درارائه  اظهارنامه های مالیاتی تفاوت 
بین صفر و جای خالی اهمیت دارد

زم��ان در گ��ذر اس��ت و فرص��ت ارائ��ه اظهارنام��ه مالیاتی 
بص��ورت   www .tax .gov .ir س��امانه  طری��ق  از 
الکترونیک��ی در ح��ال محدود ش��دن اس��ت. ای��ن در حالی 
 اس��ت ک��ه دفات��ر پیش��خوان خدم��ات دول��ت و کاف��ی

 نت ها آماده ارائه خدمات اظهارنامه مالیاتی هستند اما نکته ای 
که می بایست مؤدیان مالیاتی در ارائه اظهارنامه مالیاتی به آن 
توجه نمایند درج ارقام اطالعاتی در ستونهای اظهارنامه مالیاتی 
است.درج اقالم اطالعاتی در اظهارنامه ها اجباری است و توجه 
ویژه ای به دریافت اقالم اطالعاتی صورت گرفته است. در این 
ارتباط شایان توجه است که در کلیه بخش های نرم افزار ارسال 
 اظهارنامه عدد صف��ر و جای خال��ی )space( متفاوت تلقی 
می ش��ود و مق��دار پیش ف��رض نرم اف��زار ج��ای خالی می 
باش��د. جای خالی ب��ه معنای ع��دم درج اط��الع و عدد صفر 
به معن��ای اظهار ب��ه مبلغ مع��ادل صف��ر تلقی م��ی گردد. 
 بنابراین مودیان محترمی که در یک قل��م اطالعاتی اجباری

 می خواهند ع��دد صف��ر را درج نمایند نمی توانن��د آن قلم 
اطالعاتی را خالی بگذارند و باید حتماً عدد صفر را در آن درج 

نمایند.

4
رنج بی گنج قالیبافان خمینی شهر

نعمت اهلل رضایی گفت: حدود یک سال از روی کار آمدن دولت می گذرد اما همچنان بازار فرش دستباف 
در استان در حال رکود است.این کارشناس فرش افزود: متاسفانه به دلیل دشواری های مثل افزایش 10 
درصدی نرخ مواد اولیه و مشکالت متعدد تجاری، صدور این کاال به بازارهای اروپا به صفر رسیده است.
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معاون بازرگانی س��ازمان تعاون روس��تایی استان اصفهان 
گفت: خرید دانه روغنی گلرنگ به صورت تضمینی توسط 
شبکه تحت پوشش سازمان تعاون روستایی استان اصفهان 
از 15 تیر ماه تا 15 آذر امسال تعیین شد.سیفی در خصوص 

خرید محصول گلرنگ، اظهار داش��ت: به استناد ابالغ وزیر 
جهاد کشاورزی و دستورالعمل صادره از سوی رئیس هیات 
مدیره و مدی��ر عامل محترم س��ازمان مرکزی در خصوص 
خرید تضمینی دانه روغنی گلرنگ، خرید این محصول از 15 
تیرماه تا 15 آذر ماه سال جاری تعیین شده است. وی تصریح 
کرد: قیمت خرید تضمینی به ازاء هرکیلوگرم دانه گلرنگ با 
۲ درصد ناخالصی و 9 درصد رطوبت، به قیمت 18500 ریال 

تحویل در مراکز خرید است. 
با توجه به جلس��ه کمیسیون اس��تان خرید در شهرستان 
های اصفهان، ش��رکت تعاونی روستایی توحید اسالم آباد، 
شهرس��تان مبارکه، اتحادیه تعاون روس��تایی، شهرستان 
اردستان، شرکت تعاونی روستایی کویر و شهرستان شاهین 
شهر و میمه، شرکت تعاونی روستایی آشیان به عنوان چهار 

مرکز خرید این محصول در استان در نظر گرفته شده اند.

مس��عود غفاری رئیس دامپزش��کی گلپایگان در حاشیه 
بازدید از واحد قطعه و بسته بندی گوشت مرغ اظهار داشت: 
در واحد قطعه بندی و بس��ته بندی گوشت مرغ به قطعات 
ران، بال و گردن، س��ینه، کتف و ... به صورت کنترل شده 

و با حضور ناظر بهداش��تی انجام می گیرد و دربس��ته های 
جداگانه و کاماًل بهداشتی و با درج تاریخ مصرف در دست 
مصرف کنن��دگان ق��رار می گی��رد.وی با تأکید ب��ر اینکه 
قطعه و بس��ته بندی مرغ در این واحد با قطعه بندی که در 
فروشگاه های عرضه گوشت مرغ صورت می گیرد، تفاوت 
فاحش نسبت به بهداشتی بودن آن دارد، افزود: در محیط 
این واحد که با حضور ناظر بهداشتی از ابتدا تا پایان مراحل 
گوشت مرغ، قطعه و بس��ته بندی انجام می پذیرد، اصول 
رعایت بهداشت از موارد مهم آن محسوب می شود که این 
امر به طور جد با نظارتی که صورت می گیرد فراوان است.

وی بیان داش��ت: وجود مقدار اندک آب درون پالستیک 
مرغ های بسته بندی شده عادی است؛ اما وجود بیش ازحد 
مجاز، وزن گیری شده و از طریق تعزیرات با فروشندگان 

برخورد قانونی صورت می پذیرد.

 قطعه بندی مرغ با نظارت 
صورت می گیرد 

خريد تضمینی گلرنگ تا ۱۵ آذر ماه امسال 
در استان

مصرف تنها 3 درصد 
آب توسط صنايع

 خط فقردرشهرها
 و روستاها

بررسی آمار هزینه ها و درآمدهای خانوارهای شهری نشان می دهد که 
میزان درآمد خانوارها آن ها را از زیرخط فقر که تا سال 91 و با تورم 40 

درصدی رخ داده بود به مرز خط فقر کشانده است.
کاهش می��زان تورم به 30 درص��د منجر به بهبود اندک��ی در زندگی 
عمومی شهروندان ایرانی شده است. گزارش ها نشان می دهد عدد خط 
فقر در تهران و شهرهای بزرگ حداقل یک میلیون و 500 هزار تومان 
در نظر گرفته می شود. این عدد با درآمد متوسط خانوارهای شهری که 

مرکز آمار اطالعات آن را منتشر کرده، ۲00 هزار تومان فاصله دارد.
در صورتی که وضعیت ش��اخص قیمت ها براساس گفته های دولت تا 
پایان تابس��تان بهبود یابد، بخش دیگری از جمعیت ایران از خط فقر 
فاصله می گیرند. آماره��ای ضریب جینی نیز نش��ان می دهد که این 

شاخص هم در قیاس با گذشته بهبود نسبی پیدا کرده است.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق اصفهان با اشاره به فعالیت صنایع در 
سطح اس��تان اظهار کرد: طبق تحقیق انجام گرفته 9۲ درصد آب 
مصرفی استان در زمینه کش��اورزی، 5 درصد در زمینه شرب و 3 

درصد برای تولید مصرف می شود.
مصطفی رناسی افزود: با توجه به ش��رایط کنونی استان و وضعیت 
منابع آبی استان نیاز است تا حداکثر صرفه جویی در مصرف آب انجام 

شود و صنایع نیز باید به صرفه جویی بیشتر روی آورند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق اصفهان افزود: صنایع نیز می توانند از 
پساب استفاده مجدد داشته باشند تا این گونه صرفه جویی بیشتری 
در آب انجام شود.وی با بیان اینکه الیحه حمایت از تولید می تواند 
کمک زیادی داشته باش��د، گفت: کارهای کارشناسی خوبی روی 
این قانون انجام شده و در صورت اجرای کامل می تواند موفق باشد. 

شرکت ساخت و توس��عه زیربناهای حمل و نقل کشور 
مطالع��ه 4731 کیلومت��ر راه جدید را در دس��ت دارد؛ 
پروژه هایی که در صورت احداث، ظرفیت راه آهن کشور را 
افزایش چشمگیری خواهند داد و مسیر همه استان های 

کشور را آهنین می کند.
در حال حاضر در سراس��ر ایران حدود 11 هزار کیلومتر 
خط ریلی فعال وجود دارد که بناست در آینده ای نزدیک 

و در افق 1404 بیش از دو برابر افزایش یابد.
اتصال 11 استان کشور به ش��بکه ریلی و فراهم آوردن 
ش��رایط ترانزیت بین المللی و اتصال خط��وط راه آهن 
ایران به کشورهای همسایه اصلی ترین اهدافی است که 
عملیاتی شدن آن در دستور کار وزارت راه قرار دارد و از 
این رو اس��تارت طرح های جدید در صورت تأمین منابع 

مالی مورد نیاز از اهمیت باالیی برخوردار است.
در کنار این تاکید رییس جمهور بر لزوم توجه به گسترش 
خطوط ریل��ی و اهمیت ب��االی قط��ار در صرفه جویی 

اقتصادی و حف��ظ انرژی باعث ش��ده اهمیت این بخش 
افزایش چشمگیری پیدا کند.

در بین پروژه های در حال مطالعه ش��رکت س��اخت، راه 
آهن شیراز – بوشهر - عس��لویه طوالنی ترین و در عین 
حال مهم ترین پروژه محس��وب می شود این طرح که در 
اتصال و توس��عه کریدور ش��مال به جنوب کشور نقشی 
بسزایی ایفا خواهد کرد بناس��ت در طول 644 کیلومتر 

اجرایی شود.
دیگر پروژه طوالنی این مس��یر مربوط به یک خط درون 
استانی در سیس��تان و بلوچستان اس��ت طرحی که در 
صورت نهایی شدن بندر چابهار به عنوان یکی از مهم ترین 
بنادر اقتصادی کشور را به خطوط ریلی متصل کرده و به 
زاهدان به عنوان مرکز استان سیستان وصل خواهد کرد.

 در کنار ای��ن دو مس��یر، مطالعه برای س��اخت راه آهن 
شیراز – جهرم – الر – بندرعباس در دستور کار شرکت 
س��اخت و توس��عه زیربناهای حمل و نقل کشور است؛ 
خطی 535 کیلومتری که بناس��ت یک��ی دیگر از مراکز 
اس��تان های جنوبی را ب��ه بندرعباس به عن��وان قطب 

ترانزیت کشور وصل کند.
اتصال سبزوار و شهرکرد به خطوط ریلی نیز در قالب دو 
طرح جداگانه 45 و 85 کیلومتری در حال مطالعه است 
که در صورت نهایی شدن دو شهر مهم کشور را به خطوط 

ریلی وصل می کند.
یکی دیگر از خطوط مهم که اح��داث و راه اندازی آن دو 
استان همدان و کردستان را وارد شبکه ریلی خواهد کرد 

نیز در 411 کیلومتر اجرایی خواهد شد.

این طرح در فاز اول در مسافتی ۲60 کیلومتری تهران را 
به همدان متصل می کند و در بخش دوم در فاصله 151 

کیلومتری همدان را به سنندج متصل خواهد کرد.
دو خطه کردن خط سریع الس��یر تهران – قم – اصفهان 
نی��ز از دیگر خط��وط آه��ن م��ورد توج��ه وزارت راه و 

شهرسازی است.
خطی در 410 کیلومتر که سرعت سفر از تهران به عنوان 
قطب اقتصادی به اصفهان به عنوان قطب گردش��گری 

کشور را آسان خواهد کرد.
در کل بررس��ی و مطالعه 4731 کیلومتر خطوط راهی 
آغاز ش��ده که در صورت نهایی ش��دن می تواند س��هم 
بس��زایی در حمل و نقل عمومی کش��ور، ترانزیت کاال و 

صرفه جویی انرژی ایفا کند .
 البته با توج��ه ب��ه محدودیت های بودج��ه ای دولت و 
فشارهای اقتصادی مشخص نیس��ت زمان دقیق آغاز به 

کار آن ها چه زمانی خواهد بود.

بررسی ساخت 4700 کیلومتر راه آهن
کی همه مسیرهای ايران آهنی می شود؟

در حالی کل منابع قرض الحس��نه بانک ها بیش از 4500 
میلیارد تومان برآورد نمی ش��ود که اگر قرار باش��د به کل 
متقاضیان دریافت وام ازدواج حتی بر اساس اولویت بندی 
تسهیالت ارائه شود، رقمی برای س��ایر تکالیف بودجه به 

بانک ها باقی نمی ماند.
تسهیالت اعطایی بابت قرض الحسنه در شرایطی از محل 
سپرده های قرض الحسنه سیستم بانکی تأمین می شود که 
بنابر آخرین اعالم بانک مرکزی با توجه به رشد منفی 8.3 
درصدی سپرده های قرض الحسنه در پایان اردیبهشت ماه 
سال 1393 نسبت به اسفند ماه سال 139۲ و از طرفی عدم 
تناسب تکالیف قرض الحسنه محول شده به سیستم بانکی 
با منابع قرض الحسنه در دسترس بانک ها، اعطای هرگونه 
از این تسهیالت به کندی انجام می شود و یا در برخی موارد 

متوقف شده است.
همچنین در حالی بنابر اع��الم وزیر اقتصاد در حال حاضر 
کل منابع قرض الحس��نه بی��ش از 4500 میلیارد تومان 
برآورد نمی شود که اگر قرار باشد به آمار حدود یک میلیون 
و ۲00 هزار نفری متقاضیان تا تیرماه سال 139۲ که طیب 
نیا پیش بینی می کند به دو میلیون نفر هم خواهند رسید 
وام سه میلیون تومانی پرداخت شود به حدود شش هزار 
میلیارد تومان یعنی حتی 1500 میلیارد تومان بیش از رقم 

موجود منابع قرض الحسنه نیاز است.
بر این اس��اس با توجه به اعالم اخیر دول��ت مبنی بر آغاز 
ارائه تس��هیالت ازدواج از بعد از عید فطریعنی حدود 10 
روز دیگر با وجود اولویت بندی هایی که انجام خواهد شد 
حتی اگر قرار باشد که به 1/۲ میلیون نفر وام پرداخت شود  
باید نزدیک به 3600 میلیارد تومان منابع قرض الحسنه 

صرف شود.
اما با توجه به اینکه تنها سرفصل تسهیالت قرض الحسنه 
وام ازدواج نیس��ت و باید تعهدات نسبت به سایر بخش ها 
نیز انجام ش��ود مروری بر قانون بودج��ه 1393 و تکالیف 
تعیین شده برای منابع قرض الحس��نه نشان می دهد که 
حداقل برای انجام چند مورد تاکید شده در قانون در کنار 
هزینه های وام ازدواج برای دو میلیون نفر باید بیش از 10 
هزار میلیارد تومان منابع قرض الحس��نه توس��ط بانک ها 
تأمین ش��ود، تأمین منابعی که با توجه به ش��رایط فعلی 
بانک ها و نسبت های موجود چندان قابل دسترس به نظر 

نمی رسد.
این در حالی اس��ت که بنابر تبصره 17 قانون بودجه سال 
1393 بانک ها موظف اند به منظور پرداخت تسهیالت به 
زندانیان و محکومان نیازمند در محکومیت های مالی مانند 
دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است 

و محکومان مالی نیازمند غیرکالهبرداری، ۲00 میلیارد 
تومان از محل وجوه قرض الحسنه خود را در اختیار ستاد 
مردمی رس��یدگی به امور دیه وکمک به زندانیان نیازمند 
قرار دهند تا آن ها تا با نظارت وزارت دادگستری در مورد 

این منابع اقدام کنند.
همچنین بانک مرکزی مکلف اس��ت از طریق بانک های 
دولتی نس��بت به تأمی��ن و پرداخت تس��هیالتی به مبلغ 
1440 میلیارد تومان از محل پس اندازهای قرض الحسنه 
با در نظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط 10 ساله 

جهت اشتغال مددجویان 
سازمان زندان ها و اقدامات 
تأمینی و تربیتی کشور به 
بنیاد تعاون و حرفه آموزی 
و صنایع زندانیان کش��ور 

ارائه کند.
بودجه ریزان در بخش��ی 
دیگ��ر از تکالی��ف تعیین 
ش��ده برای مناب��ع قرض 
الحس��نه به بانک مرکزی 
تکلیف کرده اند که 3000 
میلی��ارد توم��ان از مانده 
تس��هیالت قرض الحسنه 
بانکی و رشد این منابع را 
به تفکیک ۲000 میلیارد 
تومان به کمیته امداد امام 

خمینی )ره( و 1000 میلیارد تومان به سازمان بهزیستی 
کشور با معرفی دستگاه های ذی ربط به مددجویان تحت 

پوشش و کارفرمایان طرح های مددجویی پرداخت کند.
بر این اس��اس با توجه به رقم 4640 میلیارد تومانی تعهد 
بانک ها در اعطای منابع قرض الحس��نه تعیین ش��ده در 
بودجه در مجموع با ح��دود 6000 میلی��ارد تومان الزم 
برای پوشش کل تسهیالت الزم برای دو میلیون متقاضی 
وام ازدواج به حدود 10 ه��زار و 640 میلیارد تومان منابع 
قرض الحسنه نیاز اس��ت که در حال حاضر تأمین بیش از 
6000 هزار میلیارد تومان از این رقم در ابهام قرار داش��ته 
که در نهایت با توجه به اولویت تعیین شده برای وام ازدواج 
در صورتی که اقدامی برای افزایش این منابع نش��ود سایر 

بخش ها بی نصیب خواهند ماند.
همچنین در حالی پیش از این وزیر اقتصاد نیز با گله مندی 
نسبت به عدم توازن مصارف با منابع قابل تأمین با اشاره به 
اینکه تکالیف مربوط به مصارف باید در حد منابع تنظیم 
شود عنوان کرده بود که در سمت منابع برنامه برای افزایش 
منابع قرض الحسنه لحاظ شده اس��ت که تاکنون برنامه 

مشخصی برای این افزایش منایع اعالم نشده است.

سايه وام ازدواج بر سهم زندانیان، مددجويان و بهزيستی

پیمانه اندک قرض الحسنه وسیل تقاضاها
 احتمال بازنگری 

در قیمت گذاری خودرو
عضو کمیسیون صنایع مجلس با تشریح جزئیات 
جلسه دیروز این کمیسیون و رئیس شورای رقابت، 
گفت: در این جلسه مقرر شد فرمول قیمت گذاری 

خودرو مورد بازنگری قرار گیرد.
علی علی لو با تش��ریح جزئیات جلس��ه مجلس با 
رییس و اعضای ش��ورای رقابت، اظهار داشت: در 
این جلسه اس��ناد و مدارکی در مورد شرکت های 
خودروساز از سوی کمیس��یون صنایع ارائه شد و 
رئیس ش��ورای رقابت اعالم کرد که این اسناد را 
در اختیار نداشته و اطالعات شورای رقابت در این 

مورد ضعیف بوده است.
وی افزود: در این جلس��ه که حدود 3 ساعت طول 
کشید، قرار شد اسناد و آنالیزهای کمیسیون صنایع 
مجلس در اختیار شورای رقابت قرار گیرد و بر این 
اساس، فرمول قیمت گذاری خودرو مورد بازنگری 

قرار گیرد.
علی ل��و تأکید ک��رد: در صورت بازنگ��ری فرمول 
قیمت گذاری خودرو، قیمت خودروها حداقل 10 تا 
15 درصد نسبت به قیمت های قبلی شورای رقابت 
)قیمت های قبل از مصوبه اخیر ش��ورای رقابت( 
کاهش خواهد یافت.وی اظهار داشت: کار بازنگری 
در فرمول قیمت گذاری خودرو طی یک تا دو هفته 
آینده انجام می شود و جلسات مربوط به این مسئله 
نیز در دفتر تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی 

برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: از نظر کمیسیون صنایع مجلس، 
پایه قیمت گذاری خودرو در فرمول قیمت گذاری 
اش��تباه تعیین ش��ده و ما معتقدیم این رقم باید 
پایین تر از رقم قبلی باشد که در این صورت، قیمت 
خودرو نس��بت به قبل 10 ت��ا 15 درصد پایین تر 

خواهد بود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در مورد وضعیت 
فروش فوری خودروس��ازان با قیمت های جدید 
نیز گفت: م��ردم می توانند فعاًل خ��ودرو نخرند تا 
زمانی ک��ه در قیمت گذاری خ��ودرو تجدید نظر 
ش��ود.وی افزود: در حال حاضر ب��ا توجه به اینکه 
قیمت های افزایش یافته به خودروس��ازان اعالم 
شده، این شرکت ها نس��بت به فروش با نرخ های 
جدید اقدام می کنند، ولی در صورت بازنگری در 
فرمول قیمت گذاری خودرو، نرخ خودرو نیز تغییر 

خواهد کرد.

با توجه به اعالم 
اخیر دولت مبنی 

بر آغاز ارائه 
تسهیالت ازدواج 
از بعد از عید فطر 

بايد نزديک به 
3600 میلیارد 

 تومان منابع 
قرض الحسنه 

صرف شود



یادداشت

    نمایش��گاهی از مجموعه آثار نگارگری و تذهیب در حال برگزاری اس��ت.عالقمندان
 می توانند جهت بازدید از نمایشگاه نگارگری و تذهیب، تا 2 مرداد ماه، در ساعات 9 صبح تا 

1 و 4 بعد از ظهر تا 8 به گالری شماره 2 کتابخانه مرکزی اصفهان مراجعه کنند.
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تماشای آثار نگارگری و تذهیب در کتابخانه مرکزی اصفهان
هفتیادداشت

 جدال با خاموشی 
نوستالژی  های کودکی

عادل بزدوده با انتقاد از وضعیت نگهداری عروسک های نمایشی 
گفت: عروسک های دو مجموعه »خونه مادربزرگه« و »هادی 
و ه��دی« کاًل از بی��ن رفته اند.ای��ن هنرمند عروسک س��از در 
گفت وگویی  با اظهار تأس��ف از نبود آرش��یوی برای نگهداری 
عروسک های نمایش��ی ادامه داد: عروسک های مجموعه هایی 
مانند »خونه م��ادر بزرگه« یا »هادی و ه��دی« عالوه بر اینکه 
نتیجه زحمات بخش��ی از هنرمندان عروسک ساز بودند، بلکه 
نوس��تالژی چندین نس��ل از تماش��اگران را با خود داشتند اما 
متاس��فانه، بی توجهی به این عروس��ک ها، نادیده انگاش��تن 
نوستالژی بسیاری از بچه های نسل قبلی است که این عروسک ها 
برایش��ان خاطره انگیز اس��ت.بزدوده با اش��اره به حجم باالی 
عروسک هایی که در هر دوره از جشنواره تئاتر عروسکی ساخته 
می شود، یادآور ش��د: در هر دوره از جشنواره تئاتر عروسکی به 
عنوان فعاالن این رش��ته دور هم جمع می شویم و برای حضور 
در جشنواره تئاتر عروسکی عروسک درست می کنیم به طوری 
که امروزه در خانه های همه ما انباری از عروسک نمایشی وجود 
دارد اما حیف است جایی برای نگهداری این عروسک ها نداشته 
باشیم.کارگردان نمایش »آهای تو دیگه کی هستی؟« با اشاره به 
برگزاری چهار دوره جشنواره تئاتر عروسکی یادآور شد: در تمام 
این سال ها که جش��نواره برگزار شده است، خدا می داند چقدر 
عروسک در سراسر ایران توسط گروه های متقاضی شرکت در 
جشنواره ساخته شده اما متأسفم که این گنجینه در خانه های ما 
از بین می رود.سازنده عروسک »زی زی گولو« در ادامه از وضعیت 
نگهداری عروسک های نمایش��ی در تلویزیون نیز انتقاد کرد و 
افزود: شبکه های یک و دو سیما به ظاهر آرشیو عروسک دارند 
اما این آرشیوها به انباری تبدیل شده است. در حالی که آرشیو 
در مقوالت فرهنگی و هنری معنای خاص و تاریخی دارد یعنی 
تمام اسناد مربوط به یک اثر باید طبقه بندی و حفظ و نگهداری 
شود.سازنده عروسک های مجموعه »خونه مادر بزرگه« با اشاره 
به بازدیدی که س��ال ها پیش از آرشیو ش��بکه دو داشته است، 
یادآور شد: تصمیم داشتم چند عروسک را برای نمایشگاهی که 
در کانون پرورش فکری برپا شده بود، به امانت بگیرم اما وقتی 
به این آرشیو مراجعه کردم، متوجه شدم عروسک های »خونه 
مادربزرگه« و »هادی و هدی« کاماًل از بین رفته و االن هم اصاًل 
خبر ندارم بر سر عروسک هایی که دیگر دوستان ساخته اند، چه 

بالیی آمده است.

در مهدیه رهنان اصفهان در حال انجام است؛

بافت فرش حرم حضرت زینب )س( 
با عنوان » فرشی برای عرش«

 

فرشی در ابعاد ۳ در ۳ متر که نقشه آن برگرفته از طرح زیرین 
گنبد مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان است، با عنوان » فرشی برای 
عرش « و به صورت نمادین توس��ط م��ردم در هیئت منتظران 
حضرت مهدی )ع��ج( )محفل جوانان مصب��اح( در حال بافت 
می باشد.مسئول ستاد مردمی طرح »فرشی برای عرش« از نحوه 
برپایی این طرح این خبر گفت: بافت این فرش بهانه ای است که 
توس��ط تک تک گره های آن، مردم بتوانند دل خود را به حرم 
حضرت زینب )س( گره بزنند. وی خاطرنشان کرد گره اولیه این 
فرش توسط یک دختر بچه س��یده زده شده و بعد از آن توسط 
جمعی از پدران ش��هید در روز نیمه ش��عبان در مهدیه رهنان 
شروع به بافت این فرش شده است. در جشن نیمه شعبان حدود 
14۰ نفر از خانم ها جهت مشارکت در بافت فرش اعالم آمادگی 
کرده و از آنان ثبت نام به عمل آمده است.صالح پور همچنین از 
رونمایی این فرش پس از اتمام بافت آن خب��ر داد و افزود: قرار 
است پس از اتمام بافت فرش در شام غریبان حضرت زینب )س( 
از آن رونمایی شده و سپس این فرش طی کاروانی جهت تبرک 
به قم و حرم حضرت معصومه )س( و مسجد مقدس جمکران 
برده ش��ده و بعد از آن به مرقد مطهر حضرت امام خمینی )ره( 
منتقل و بعد به شیراز و حرم حضرت ش��اه چراغ رفته و سپس 
رهسپار منطقه عملیاتی جنوب و شلمچه شود. این فرش بعداز 
از شلمچه به نجف اشرف و حرم حضرت علی )ع( خواهد رفت و 
از آنجا در گردهمایی سالیانه اربعین حسینی شرکت داده شده 
و از نجف بصورت پیاده به کربالی معلی انتقال داده خواهد شد و 
پس از تبرک در حرم های حضرت امام حس��ین )ع( و حضرت 
اباالفضل )ع( به دمشق سوریه انتقال داده خواهد شد.قهقرایی 
همچنین عنوان کرد: با توجه به اینک��ه حمایت معنوی از این 
فرش در دیگر شهرها به صورت چشمگیری افزایش یافته و طی 
تماس های مکرر بس��یاری از مردمی که از نظر بعد مس��افت و 
مشکالت دیگر قادر به گره زدن این فرش نبودند مسئوالن را بر 
آن داشت تا ش��ماره حس��ابی را جهت کمک به بافت فرش در 
اختیار آنان قرار دهند و به همین جهت ش��ماره حساب جاری 
۰1۰2۳4۰2۳4۰۰۶ بانک صادرات نور باران بنام آقایان محمد 
مهدی صالح پور و داوود کبیری به این امر اختصاص داده شد تا 
همه مردم بتوانند در مش��ارکت بافت این فرش س��هیم شوند. 
خانم های متقاضی بافت فرش همه روزه از ساعت 9 صبح تا اذان 
ظهر و آقایان هم شب های جمعه هر هفته بعد از نماز مغرب و عشا 
می توانند به مهدیه رهنان واقع در خیابان امام خمینی - خیابان 

شریف شرقی )رهنان( کوچه شماره ۳9 مراجعه نمایند.

دنیای فیلم و کتاب بر پایه ارتباطی دوس��ویه و 
تنگاتنگ به هم گره خورده اس��ت؛ گاهی یک 
فیلِم اقتباس��ی موفق، رمانی را بر صدر جدول 
پرفروش ترین ها می نشاند و گاه جوهره یک اثر 
ادبی آن قدر پررنگ است که کارگردانان برای 
تصویر کردنش روی پرده نقره ای، گوی رقابت 
می ربایند.به گزارش ایس��نا نش��ریه سینمایی 
»هالی��وود ریپورتر« با هم��کاری 212۰ فعال 
عرصه هن��ر هفتم، نظرس��نجی انج��ام داده و 
1۰۰ فیلم محبوب تاریخ سینما را معرفی کرده 
است. جای تعجبی ندارد اگر بگوییم بسیاری از 
آثار موفق تاریخ س��ینما برداشتی از رمان های 
پرفروش و بعضاً گمنام بوده اند.از 25 اثر نخست 
محبوب ترین ه��ای تاریخ س��ینما، 14 فیلم با 
الهام از رمان های معروف س��اخته شده اند که 
این گویای محبوبیت و جای��گاه ویژه آثار ادبی 

و الهام بخش بودن آنان برای سینماگران است.
 پدرخوانده

»پدرخوانده« رمانی 
جنای��ی از »ماری��و 
پ��وزو«، نویس��نده 
ایتالیایی است که در 
سال 19۶9 به چاپ 
رس��ید. این شاهکار 
مان��دگار داس��تان 
جنگ ق��درت میان 
خانواده های مافیا در نیویورک و زندگی »دون 
ویتو کورلئونه«، بنیان گذار مافیای ایتالیایی را 
روایت می کن��د. »اس نیل فوجیتا« هنرمندی 
اس��ت ک��ه ب��ا محوری��ت عروس��ک های 
خیمه شب بازی کتاب »پدرخوانده« را طراحی 
کرد.»فرانسیس فورد کاپوال« کارگردانی بود که 
در س��ال 1972 ب��ا س��اخت فیلم اقتباس��ی 
»پدرخوانده« ن��ام خود را در تاریخ س��ینمای 
جهان حک کرد. دو قسمت بعدی »پدرخوانده« 
نیز در س��ال های 1974 و 199۰ با کمک پوزو 
روانه پرده نقره ای شدند. بازیگران سرشناسی 
چون »مارلون براندو«، »آل پاچینو«، »روبرت 
دووال« و »دای��ان کیت��ون« در »پدرخوانده« 
نقش آفرینی کردند. این فیلم نامزد 11 جایزه 
اس��کار بود که موفق به کس��ب جایزه بهترین 
بازیگر مرد )مارل��ون بران��دو(، بهترین فیلم و 
بهترین فیلم نامه ش��د و در جوایز گلدن گلوب 

پنج جایزه اصلی را کسب کند.
»جادوگر شهر اوز«

»جادوگ��ر ش��هر اوز« رمانی کودکانه اس��ت 
که اولین  ب��ار در 17 می 19۰۰ ب��ه قلم »آل. 
فرانک بائوم« منتشر شد. »دبلیو.دبلیو دنسلو« 
تصویرگر این داس��تان خاطره انگیز اس��ت که 
بارها و بارها م��ورد اقتباس قرار گرفته اس��ت. 
این کتاب پس از تجدید چاپ های بسیار با نام 
»جادوگر شهر اوز« شهرت یافت. البته اقتباس 
نمایش��ی موفق »برادوی« در س��ال 19۰2 و 
فیلم سینمایی به همین نام در سال 19۳9 نیز 
در این تغییر نام بی تأثیر نبود. »جادوگر ش��هر 
اوز« از پرطرفدارتری��ن داس��تان های فرهنگ 
آمریکایی است که به زبان های فراوانی ترجمه 
شده است.»ویکتور فلمینگ« کارگردان فیلم 
اقتباسی »جادوگر ش��هر اوز« بود که در آن از 
هنرپیشگانی چون »جودی گارلند«، »فرانک 
م��ورگان«، »ری بولگر«، »ب��رت الر« و »جک 
هالی« بازی گرفت. ای��ن فیلم که معروف ترین 

و موفق تری��ن اقتب��اس از این رم��ان کودکانه 
محسوب می ش��ود، طبق اعالم کمپانی »مترو 
گلدن مایر« موفق به فروش بیش از دو میلیون 
دالر در سینماهای آمریکا و 98۰ هزار دالری در 

سینماهای سایر نقاط جهان شد.
رستگاری در شائوشنک

از دیگ��ر رمان های 
پرفروشی که مورد 
توجه س��ینماگران 
گرفت��ه  ق��رار 
در  »رس��تگاری 
شائوشنک« نوشته 
استفن کینگ است. 
»فرانک دارابونت« 
در در سال 1994 این اثر درام را با الهام از رمان 
کوتاه »ریتا هیورث و رستگاری در شائوشنک« 
این جنایی نویس مشهور آمریکایی به روی پرده 
برد. بازی درخش��ان »تیم رابینز« و »مورگان 
فریمن« در این فیلم، اثر دارابونت را صدرنشین 
گیشه بین المللی کرد و در میان 25۰ فیلم برتر 

از نگاه IMDB نشاند.
اس��تفن کینگ این اثر را در مجموعه ای به نام 
»فصول مختلف« )1982( به چاپ رساند. این 
رمان نویس ایده اصلی داستانش را از این جمله 
»لئو تولستوی« الهام گرفته بود: »خدا حقیقت 
را می بیند، اما صبر می کند«. »رس��تگاری در 
شائوش��نک« درباره »اندی دافرسن«، کارمند 
بانکی است که به جرم قتل همسر خائنش 19 
س��ال را در زندان س��پری می کند. او در زندان 
»شائوش��نک« با مردی به نام »رد« )فریمن( 
آشنا می ش��ود و مس��یر زندگی و نوع تفکرش 
متحول می شود. فیلم اقتباسی دارابونت گرچه 
با بودجه ای محدود تولید ش��د، اما نامزد هفت 

بخش از جوایز اسکار شد.
»ادیسه فضایی«

»آرتورس��ی. کالرک«، نویس��نده مع��روف 
داس��تان های علمی - تخیلی بود که در س��ال 
19۶8 رمان »ادیس��ه فضای��ی« را به نگارش 
درآورد. جالب اس��ت که تکمی��ل رمان و فیلم 
اقتباسی این اثر به طور همزمان صورت گرفت. 
زمانی که »استنلی کوبریک« نسخه سینمایی 
»ادیس��ه فضایی« را اک��ران کرد، ب��ا همراهی 
کالرک روی متن کتاب ه��م کار می کرد. این 
کت��اب در اصل برگرفته از داس��تان کوتاهی به 
نام »نگهبان« از س��ی. کالرک بود که در سال 
1984 نوشته شده بود. طبق آمار موجود، رمان 
»ادیس��ه فضایی« تا س��ال 1992 بیش از سه 
میلیون جلد فروش داشته است.فیلم »2۰۰1؛ 
ادیسه فضایی« شاهکار »اس��تنلی کوبریک« 
موفق شد جایزه اسکار بهترین جلوه های ویژه 
را کس��ب کند. کوبریک در »ادیسه فضایی« با 
نگاهی سورئالیستی نه چندان مبتنی بر ضمیر 
ناخودآگاه و بلکه در راس��تای اهداف فلس��فی 
و جامعه شناس��انه خود، مخاط��ره ای همچون 
رویارویی با شهاب سنگ های آسمانی را به جان 
می خرد و در کنار یک رمان تصویری نفس گیر 
و خوش رن��گ و لعاب، یک روای��ت تصویری را 

روایت می کند و از سکوی پرتاب یک موشک، 
مخاطبش را به قعر اندیشه های خالص خویش 

می افکند.
 فهرست شیندلر

»فهرست شیندلر« از 
دسته آثاری است که 
اقتباس سینمایی اش 
بیش از نسخه چاپی آن 
شهرت دارد. »استیون 
 ، » گ س��پیلبر ا
کارگردان بنام هالیوود 
شاهکار س��ال 199۳ 
خود را وام��دار کتاب برنده بوک��ر »صندوقچه 
ش��یندلر« نوش��ته »توماس کینلی« اس��ت.

نویسنده فیلمنامه اقتباسی »فهرست شیندلر« 
اس��تیون زیلیان بود. فیلم اس��پیلبرگ پس از 
اکرانش در سال 199۳ به فروشی ۳21 میلیون 
و 2۰۰ هزار دالری در سطح جهان دست یافت، 
در حالی که تنها 22 میلیون دالر برای ساخت 
این اثر هزینه ش��ده بود. »فهرست شیندلر« با 
نامزدی در 12 بخش جوایز آکادمی اسکار، هفت 
جایزه از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی 
را به خ��ود اختصاص داد. س��ال 2۰۰7 بود که 
موسسه فیلم آمریکا این فیلم را در رتبه هشتم 
فهرست 1۰۰ فیلم برتر تاریخ سینمای آمریکا 
قرار داد.»فهرست شیندلر« اولین فیلم سیاه و 
سفیدی اس��ت که جایزه اسکار بهترین فیلم را 
بعد از سال 19۶۰ برنده شد؛ هرچند در ابتدا و 
انتهای فیلم، صحنه های��ی هم به صورت رنگی 
پخش می شد. بنیاد فیلم آمریکا فهرست شیندلر 
را س��ومین فیلم برت��ر تاریخ س��ینما در گونه 
حماسی، در فهرس��ت 1۰ فیلم برتر در 1۰ ژانر 

خود عنوان کرد.
»فارست گامپ«

»فارست گامپ« از 
فیلم ه��ای  آن 
محبوبی است که به 
افزایش چش��مگیر 
فروش کتاب اقتباس 
شده کمک شایانی 
ک��رد. »وینس��تون 
رم��ان  گ��روم« 
»فارس��ت گامپ« را در س��ال 198۶ به چاپ 
رس��اند و قهرمانی کم هوش اما سخت کوش را 
آفرید ک��ه بعدها با چه��ره »ت��ام هنکس« به 
سینمادوستان جهان معرفی شد. بازی درخشان 
هنکس در فیلم »راب��رت زمه کیس« تبدیل به 
یکی از ماندگارترین کارهای هنری این بازیگر 
شد.»فارست گامپ« نامزد دریافت 1۳ جایزه 
اسکار شد که موفق به دریافت ۶ جایزه بهترین 
فیلم، بهترین کارگردان��ی، بهترین جلوه های 
ویژه، بهترین بازیگر نقش اول مرد )تام هنکس(، 
بهترین فیلم نامه اقتباسی و بهترین تدوین شد. 
این فیلم همزمان با فیلم موفق »رستگاری در 
شائوشنک« در یک سال ساخته شد و تقریباً در 
تمامی جایزه های اسکار با این فیلم رقیب بود و 
در همه رقابت ها پیروز ش��د و »رس��تگاری در 

شائوشنک« موفق به کسب هیچ جایزه ای نشد.
»بر باد رفته«

 »مارگارت میچل« عاش��قانه ماندگارش را در 
سال 19۳۶ به چاپ رس��اند. این رمان تاریخی 
رابطه ای عاشقانه را در زمان جنگ های داخلی 
در ایالت جورجی��ای آمریکا روای��ت می کند. 
»بربادرفت��ه« یکی از محبوب تری��ن آثار برای 
خوانندگان آمریکایی بود و طبق نظرس��نجی 
که امسال انجام ش��د، این رمان دومین کتاب 
محبوب آمریکایی ها پس از انجیل است. فروش 
بین المللی »برباد رفته« بی��ش از ۳۰ میلیون 
جلد است. میچل در سال 19۳7 برای نگارش 
این اثر موفق به کس��ب جایزه ادبیات داستانی 
»پولیتزر« شد. »اس��کارلت اوهارا« شخصیت 
محوری داس��تان »بر باد رفته« در سال 19۳9 
روی پرده س��ینما رفت و اقتباس ای��ن اثر را به 
یک��ی از پرطرفدارترین فیلم های کالس��یک 

سینما بدل کرد.
»کشتن مرغ مقلد«

»هارپر لی« در طول 
عمرش تنها یک رمان 
نوش��ت، اما با همین 
کتاب به جایزه معتبر 
پولیت��زر و ش��هرتی 
بین الملل��ی رس��ید. 
»کشتن مرغ مقلد« 
ک��ه از مهم ترین آثار 
ادبیات داس��تانی آمریکا به حساب می آید، در 
سال 19۶۰ منتشر شد. داستان این رمان حول 
محور بی عدالتی و تبعیض نژادی در این کشور 
روایت می شود. در سال 2۰۰۶ کتابخانه بریتانیا 
رمان هارپر لی را پیش از انجیل، به عنوان اولین 
کتابی که هر بزرگ س��ال پی��ش از مرگ باید 
بخواند، معرفی کرد. فیلم اقتباسی »کشتن مرغ 
مقلد« نیز در سال 19۶2 به کارگردانی »رابرت 
مولیگان« ساخته ش��د و به جایزه اسکار دست 
پیدا کرد. از سال 199۰ تاکنون نمایشی برگرفته 
از این رمان روی صحنه تئاتر »مونروویل« آالباما 
زادگاه این نویسنده در حال اجراست. »کشتن 
مرغ مقلد« در سال 19۶۰ منتشر شد و تاکنون 
بیش از ۳۰ میلیون نسخه از آن در سراسر جهان 

به فروش رسیده است.
»چه زندگی شگفت انگیزی«

»چه زندگی ش��گفت انگیزی« فیل��م معروف 
»فرانک کاپرا« در اصل با الهام از داستان کوتاهی 
از »فیلیپ ون دورن اس��ترن« ساخته شد. این 
داس��تان 194۳ به نگارش درآمد و با اقتباس 
سینمایی اش به یکی از محبوب ترین کمدی-

درام ه��ای آمریکایی بدل ش��د. »چ��ه زندگی 
شگفت انگیزی« در س��ال 194۶ به روی پرده 
رفت و در پنج بخش نامزد اس��کار شد. این اثر 
اقتباسی از سوی موسسه فیلم آمریکا به عنوان 
یکی از 1۰۰ فیلم برتر سینمای آمریکا شناخته 

شد.
»رفقای خوب«

»مرد عاقل: زندگی در یک خان��واده مافیا« اثر 
غیرداس��تانی بود که »نیک��والس پیلگی« به 

نگارش درآورد و دستمایه ساخت فیلم ماندگار 
»مارتین اسکورسیزی« شد. پیلگی »مرد عاقل« 
را در سال 198۶ به نگارش درآورد و چهار سال 
بعد فیل��م نامه آن را با همراهی اسکورس��یزی 
نوشت. این اثر داستان فراز و فرودهای زندگی 
خانواده خالف��کاری بین س��ال های 1955 تا 
198۰ را روای��ت می کند. اسکورس��یزی ابتدا 
نام کتاب پیلگی را روی فیلمش گذاش��ت، اما 
پس از همفکری با نویس��نده کت��اب، آن را به 
»رفقای خوب« تغیی��ر داد. »راب��رت دنیرو«، 
»جویی پسی« و »ری لیوتا« بازیگران اصلی این 
فیلم هستند که به گفته خودشان بر سر صحنه 
فیلم برداری اختیار عمل کامل داش��تند. فیلم 
اسکورسیزی نامزد شش بخش در مراسم اسکار 
شد و جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را 

برای پسی به ارمغان آورد.
»سکوت بره ها«

پرف��روش   رم��ان 
»س��کوت بره ه��ا« 
»توم��اس  نوش��ته 
هری��س« در س��ال 
1988 ب��ه ن��گارش 
درآم��د. ای��ن کتاب 
دنباله اث��ر دیگری از 
این نویس��نده به نام 
»اژدهای سرخ« بود. هر دوی این رمان ها درباره 
ش��خصیت مح��وری »هانیبال لک ت��ر« قاتل 
س��ریالی و آدم خوار بودند. سال 198۶ بود که 
نخستین قسمت این رمان ها به سینما راه یافت 
و س��پس »س��کوت بره ها« با بازی درخش��ان 
»آنتونی هاپکینز« و »جودی فاستر« روانه پرده 

نقره ای شد
»آرواره ها«

تریل��ر آمریکای��ی »آرواره ها« ک��ه از کارهای 
ش��اخص »اس��تیون اس��پیلبرگ« محسوب 
می ش��ود، در واق��ع اقتباس��ی اس��ت از رمان 
»پیتر بنچل��ی«. داس��تان »آرواره ه��ا« حول 
محور حمله یک کوس��ه س��فید خطرناک به 
یک منطقه ساحلی اس��ت که در سال 1975 
با بازی »روی ش��یدر« و »ریچ��ارد دریفوس« 
روی پرده رفت. بنچلی این رم��ان را با الهام از 
رویدادهای واقعی و حمالت کوسه ها به مناطق 
س��احلی جرس��ی در س��ال 191۶ به نگارش 
درآورد. »آرواره ها« پس از انتش��ار به مدت 44 
 هفته در فهرس��ت پرفروش ترین ه��ای آمریکا

 قرار گرفت.
»اشک ها و لبخندها«

اسم این اثر حواش��ی بس��یاری دارد و در واقع 
برگرفته از کتاب زندگی نامه ای به نام »داستان 
خوانن��دگان خانواده ترپ« اس��ت ک��ه »ماریا 
آگوستا ون ترپ« در سال 1949 به چاپ رساند. 
»رابرت وایز« اما در زمان اقتباس این کتاب، نام 
آن را به »آوای موسیقی« تغییر داد. در ایران این 
فیلم کالسیک با عنوان »اشک ها و لبخندها« 
شناخته می شود. این کتاب که در زمان انتشار 
به فروش باالیی دست پیدا کرد، در سال 19۶5 
تبدیل به فیلمی سینمایی شد. »جولی اندروز« 
و »کریستوفر پالمر« هنرپیشه های سرشناسی 
هس��تند که در این اثر موزیکال درخش��یدند. 
»اش��ک ها و لبخندها« از ب��ه یادماندنی ترین 
 آثار کالس��یک س��ینمای هالیوود محس��وب

 می شود.

کتاب هایی که سینما مدیون آن هاست

رمان هایی که سینمایی شدند 

مجروحان حادثه »معراجی ها« چه می کنند؟ افتتاح نخستین موزه عروسک کشور در کاشان

نخستین موزه دائمی عروسک و اس��باب بازی در ایران 
در خانه »عالمه فیضی« در بافت تاریخی کاشان افتتاح 
می ش��ود.امیر س��هرابی، طراح نخس��تین موزه دائمی 
عروسک و اسباب بازی، اظهار کرد: در طرح پژوهشی که 
هنوز ادامه دارد، بخشی از عروسک های بازی کودکان، 
اسباب بازی های کودکان و بزرگ ساالن و عروسک های 
خیمه شب بازی را مورد پژوهش قرار داده و نمونه هایی از 
آن ها را جمع آوری کرده ام.او با بیان این که تا کنون 11۰ 
عروسک و 1۰۰ اسباب بازی برای نمایش در موزه دائمی 
عروسک و اسباب بازی جمع آوری و آماده نمایش شده اند، 

ادامه داد: این اشیا به مناطق مختلف ایران، از جنوب تا 
خراسان و آذربایجان، کردستان، مناطق مرکزی، گیالن، 
مازندران و سیستان و بلوچستان متعلق است و با توجه 
به این که هنوز این طرح پژوهشی در کل کشور به پایان 
نرسیده، احتمال دارد تعداد آثار قابل نمایش در این موزه 

افزایش یابد.
وی با بیان این که این موزه با س��رمایه گذاری ش��خصی 
افتتاح می ش��ود، گفت: با توجه به عالقه ای که به بافت 
تاریخی کاشان دارم، س��ال گذشته، خانه »جعفر عالمه 
فیضی« روحانی و ش��اعر اواخر دوره قاج��ار را خریدم و 
مرمت و آماده سازی بنای س��اختمان را با هدف تبدیل 
آن به موزه آغاز کردم.سهرابی افزود: قدیمی ترین اشیای 
این م��وزه، عروس��ک های خیمه ش��ب بازی مربوط به 
اواسط دوره قاجار هس��تند که از روستاهای شهرستان 
»نائین« و وس��ایل ش��عبده بازی متعلق به اواخر دوره 
قاجار از شهرس��تان »زواره« گردآوری ش��ده اند.موزه 
عروس��ک و اس��باب بازی در باف��ت تاریخی کاش��ان، 
 روبه روی خان��ه طباطبایی ها، در کوچ��ه عالمه فیضی

 قرار دارد.

وزیر بهداشت، چش��م حادثه دیده پش��ت صحنه فیلم 
»معراجی ها« را عمل می کند.

مرتضی موالیی درب��اره آخرین وضعیت جس��می اش 
بیان کرد: هفته گذشته بخیه چش��مم را کشیدم. آقای 
رضوی- تهیه کننده نیز با دکتر هاشمی وزیر بهداشت 
صحبت کرده اند تا آخرین عمل چش��مم را انجام دهد 
اما باید حداقل شش ماه از کشیدن بخیه هایم بگذرد تا 

بتوانم عمل بعدی را انجام بدهم.
او ادامه داد: عمل پایم هم تمام ش��ده اس��ت و در حال 
حاض��ر می توانم راه ب��روم اما چ��ون پایم ترش��ح دارد 

باید تا یک م��اه آینده جواب» ام آر آی« را نزد پزش��کم 
 ببرم تا ببیند که آی��ا نیاز به عمل جراح��ی دوباره دارم 

یا نه.
موالیی گف��ت: در حال حاض��ر حالم خوب اس��ت و به 
پیش��نهاد آقای رض��وی تهیه کنن��ده س��ریال »پرده 
نش��ین« که بهروز ش��عیبی آن را کارگردانی می کند، 
چند روزی به پش��ت صحنه این فیلم رفتم تا روحیه ام 
 عوض ش��ود اما چون قادر به انجام کاری نبودم، کالفه

 می شدم.
حمید شهیری نیز که در پشت صحنه فیلم »معراجی ها« 
دچار سانحه شده بود، به خبرنگار ایسنا گفت: حالم خوب 
اس��ت و حاال می توانم حرکت کنم، بلند شوم و کارهایم 
را انجام بدهم. پیش��نهاد کاری هم داشته ام اما به دلیل 
تأثیر داروهای مصرف��ی و عدم تمرکزم، فع��اًل کاری را 
نمی پذیرم. در ح��ال حاضر فقط در دانش��گاه تدریس 
می کنم.به گزارش ایس��نا، بر اثر حادثه ای که صبح 18 
دی ماه در پش��ت صحنه فیلم »معراجی ها« در شهرک 
سینمایی دفاع مقدس به وجود آمد، پنج نفر کشته و دو 

نفر زخمی شدند.



اخبار کوتاهیادداشت

چهارمحال میزبان مسابقات 
پاراگالیدر

مس��ئول انجم��ن ورزش های 
هوایی چهارمح��ال و بختیاری 
از برگ��زاری مس��ابقات آزاد 
پاراگالیدر در س��ایت بام ایران 
خب��ر داد. حمید علیدوس��تی 
اظهارک��رد: مس��ابقات آزاد 
پاراگالی��در ب��ه مدت هف��ت  
روز از هش��تم تا 14 م��رداد ماه 
و به میزبانی س��ایت بام ایران،  
ش��هرکرد برگزار می شود و ورزش��کاران این رش��ته باهم به 
رقابت می پردازند. وی  از حضور 100 پرنده در مسابقات آزاد 
پاراگالیدر خبرداد و افزود: ای��ن رقابت ها به صورت آزاد برگزار 
و ورزشکاران از سراسر کشور در این دوره از مسابقات شرکت 
خواهند کرد. علیدوستی با اشاره به اینکه برای اولین بار است که 
مسابقات پاراگالیدر با حضور مهمانان خارجی برگزار می شود، 
گفت: تاکنون 9 پرنده خارجی از کش��ورهای ترکیه، روس��یه، 
فرانسه و جمهوری چک  برای شرکت در این دوره از  مسابقات  
ثبت نام کردند. به گفته وی، سایت گردنه رخ  با ارتفاع 480 متر 
به سمت جنوب و 680 متر به سمت شمال قابلیت پرواز را دارد 

که به نوبه خود در سطح کشور بی نظیر است.

 شعار هواداران سپاهان: 
»دکتر یادت باشه محرم باید باشه!«

هواداران تیم فوتبال سپاهان در 
تمری��ن ام��روز ای��ن تی��م در 
شعارهایی از مدیرعامل خواستار 
حل مشکالت کاپیتان محبوب 
خود ش��دند. پس از بازگش��ت 
کاروان سپاهان از اردوی ترکیه، 
 تمرین��ات ای��ن تیم از س��اعت

30: 18 یکشنبه در زمین چمن 
مجموعه جروکان آغاز شد. این 
تمرین که با استقبال حدود ۵00 تماشاگر همراه شده بود تحت 
الشعاع حواشی مربوط به مش��کالت نویدکیا با مدیران باشگاه 
سپاهان بود. تماشاگران نسبتاً عصبانی حاضر در تمرین با سر 
دادن ش��عارهایی مثل»دکتر یادت باش��ه محرم باید باش��ه« 
خواستار حل مشکالت و تمدید قرارداد کاپیتان محبوب خود 

شدند.
 البته گفت��ه می ش��د ق��رار اس��ت آن ها ب��ا بن��ر حمایتی از 
 نویدکی��ا به تمری��ن بیایند ک��ه این ام��ر محقق نش��ده بود.

در این تمرین همچنین حاج صف��ی و خلعتبری که در اردوی 
ترکیه همراه تی��م نبودند نیز برای اولین بار با س��ایر بازیکنان 
تمرین کردن��د. در این تمرین به غیر از یعق��وب کریمی، علی 
احمدی و س��وکای، محرم نویدکیا نیز مانند س��ایر تمرینات 
پیش فصل غایب بود که وضعیتش نهایتاً تا فردا شب مشخص 

خواهد شد.

ایران نایب قهرمان کشتی نوجوانان 
شد

تیم ایران به عنوان نایب قهرمانی 
رقابت های کشتی آزاد قهرمانی 
نوجوان��ان جهان در اس��لواکی 
دس��ت یافت و نس��بت به سال 
گذش��ته یک پله صعود کرد. در 
پای��ان رقابت های کش��تی آزاد 
قهرمانی نوجوانان جهان که طی 
روزهای 28 و 29 تیرماه در شهر 
هومنه اسلواکی برگزار شد تیم 
ایران با دو مدال طالی علیرضا گودرزی و عرفان آئینی در اوزان 
42 و 46 کیلوگرم و پنج مدال برنز ن��ادر نصری، کاوه رحمت 
آبادی، مجتبی عموزاد، امیر اکبرزاده و نعیم حسن زاده در اوزان 
۵0، ۵4، ۵8، 63 و 100 کیلوگرم و کسب 68 امتیاز عنوان نایب 
قهرمانی را از آن خود کرد. در این رقابت ها تیم روس��یه با 78 
امتیاز اول و تیم آمریکا نیز با ۵0 امتیاز س��وم شدند. تیم های 
گرجستان، آذربایجان و هند نیز به ترتیب با 49، 47 و 37 امتیاز 
چهارم تا شش��م ش��دند. تیم ایران سال گذش��ته در زرنیانین 
صربستان با کسب سه مدال نقره و دو مدال برنز و با کسب ۵6 
امتیاز به مقام سوم رسیده بود و تیم های روسیه و آذربایجان به 

ترتیب با 8۵ و 66 امتیاز اول و دوم شده بودند.

سیدجالل حسینی رسماً به تیم 
فوتبال االهلی پیوست

یکی از ملی پوش��ان تیم فوتبال 
پرس��پولیس ک��ه در چن��د روز 
گذش��ته حرف و حدیث درباره 
ماندن و یا رفتنش از پرسپولیس 
زیاد بود، س��یدجالل حس��ینی 
مدافع قرمزپوشان بود. از همین 
رو پس از صحبت های انجام شده 
باالخره ای��ن بازیک��ن به مدت 
یک سال با االهلی قطر به توافق 
رسید. سید رضا حسینی مدیر برنامه های سیدجالل حسینی در 
گفت وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس اظهار داشت: پس 
از ش��رایطی که ب��رای س��یدجالل و پرس��پولیس پیش آمد 
سیدجالل حسینی به مدت یک سال با قطری ها و باشگاه االهلی 
به توافق رسید و ظرف 48 س��اعت آینده برای گرفتن منزل و 
امکانات در قطر راهی این کشور می شود. وی افزود: سپس طبق 
توافقاتی که انجام شده سیدجالل باید در اردوی االهلی قطر در 
اتریش حضور پیدا کند. این در شرایطی است که مبلغ قرارداد 
سیدجالل با قطری ها مطلوب بوده و آن ها با جدیت دنبال این 
بازیکن بودند. حسینی در پایان خاطرنشان کرد: البته این توافق 
تازه انجام شده و سیدجالل اولویت اولش پرسپولیس بود اما با 

اتفاقاتی که پیش آمد به قطری ها جواب مثبت داد.

6
معروف بهترين پاسور ليگ جهاني 2014 شد

کاپیتان تیم ملي والیبال ایران به عنوان بهترین پاسور لیگ جهاني 2014 انتخاب شد. در 
پایان این دوره از  مسابقات اسامي برترین بازیکنان اعالم شد که در این بین میرسعید معروف، 

کاپیتان تیم ملي والیبال ایران توانست عنوان بهترین پاسور را به خود اختصاص دهد.

جادوگر فوتبال ایران، بازیکنی 
که ده ها هزار هوادار فوتبال فقط 
به خاطر او به ورزشگاه می آمدند 
کفش هایش را آویزان کرد تا فوتبال ایران برای همیشه 
یکی از ستارگان خود را خارج از مستطیل سبز ببیند و 
او را به عنوان یکی از بهترین بازیکنان فوتبال تاریخ ایران 
در یاد و خاطره خود نگه دارد. علی کریمی با نوش��تن 
نامه ای خطاب به مردم ایران برای همیش��ه از فوتبال 
خداحافظی کرد و خود را از این پس هواداری متعصب 
برای پرس��پولیس و تیم ملی ایران نامی��د. بازیکن 36 
ساله اس��بق تیم ملی ایران دریایی از افتخارات بزرگ 
را در کارنامه خود دارد. او سابقه بازی در تیم های فتح 
تهران، االهلی امارات، بایرن مونیخ، القطر قطر، استیل 
آذین، شالکه آلمان، پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز 
را دارد. کریمی از س��ال 1377 به تیم مل��ی ایران راه 
یافت و با 126 بازی ملی و 38 گل ملی، سومین بازیکن 
ایرانی از نظر تع��داد بازی ملی و س��ومین گل زن برتر 
تاریخ فوتبال ایران به حساب می آید. وی در سال 2004 
توانست آقای گلی جام ملت های آسیا را به دست آورد و 
جایزه بهترین بازیکن سال فوتبال آسیا را نیز در همان 
سال کسب کرد. کاپیتان اس��بق تیم پرسپولیس پس 
از شکست س��رخ پوش��ان در دیدار پایانی جام حذفی 
برابر س��پاهان اصفهان همراه با مه��دی مهدوی کیا از 
فوتبال خداحافظی کرده بود ول��ی در ادامه از تصمیم 
خود منصرف شد و با پوشیدن پیراهن تراکتورسازی به 
فوتبال بازگش��ت. او که برای بازی کردن سه پیشنهاد 
از تیم های مختلف داش��ت و تکنی��ک نابش همچنان 
می توانست گره گشای هر تیمی باشد با نوشتن این نامه 

از دنیای فوتبال خداحافظی کرد:
»خداحافظی همیشه تلخ و ناگوار است جدایی از عشقی 
که تاروپود وجودت را در تصرف دارد کار آسانی نیست. 
یک بار صرفاً تحت تأثیر خداحافظی غریبانه مهدوی کیا 
تصمیم��ی افراطی گرفت��م و فضای اندوه ب��ار آن همه 
بی اعتنایی من را از فوتبال بی��زار کرد و حاال خود را در 
پایان دیدم. هرچند همی��ن تصمیم افراطی و عجوالنه 

باعث شد تا بعضی ها همه چیز را تمام شده بدانند 
و من را با دس��ت خود به مس��لخ ببرند. با توجه 
به ش��رایطی که در آن قرار دارم راهی جز ترک 
صحنه برایم نمانده و ای��ن تصمیم را درحالی که 

تمام وجودم را شک و تردید و اندوهی ناشناخته گرفته 
با مردم خ��وب و مهربان وطنم به اش��تراک می گذارم. 
تصمیم قطعی و برگش��ت ناپذیر. ازاین پ��س هواداری 
متعصب ب��رای تیم محب��وب پرس��پولیس و تیم ملی 
کش��ورم خواهم بود. دوس��ت دارم این را وظیفه خود 
می دانم از تمام س��روران و مهر آفرینانی که مرا از یک 
فوتبال خیابانی به میادین جهانی همراهی و مساعدت 
نمودند تش��کر کنم و البت��ه تقاضا دارم اش��تباهات و 
خطاهای این حقی��ر که در مقاطع��ی موجب آزردگی 
خاطر نگرانی و رنجش احساسات پاکشان شده بخشوده 
و مورد عفو خ��ود قرار دهند. من عل��ی کریمی هر چه 
دارم بع��د از خدا از فوتب��ال و محبت این مردم اس��ت 

که البته خود را شایس��ته این هم��ه محبت و لطف 
نمی دانم چرا که در حقیقت قهرمانان واقعی این 

مرزوبوم آنانی هستند که به خاطر آسایش من 
و امثال من از آسایش و جان خود گذشتند 
تا آن آس��ایش و آرامش نصیب ما ش��ود. 
از همین رو با درود و س��پاس به شهدا و 
جانبازان راه وطن و آزادی این عزیزان را 

شایسته و الیق باالترین ستایش ها 
می دانم اما از اینکه نتوانستم 

با پیراهن تی��م محبوبم 
پرس��پولیس فوتبال 

را ت��رک کنم اصاًل 
ناراحت نیس��تم 
زی��را این اتفاق 
عجیبی نیست. 

البته هرگز 
ت��ن ب��ه 

بازی خداحافظی 
ک��ه متأس��فانه در 
فوتبال ما نوعی حرکت 
تش��ریفاتی، تبلیغات��ی و 
بعضاً ریاکارانه اس��ت نخواهم 
داد. بس��یاری از بزرگان فوتبال ما 

بی س��روصدا خاموش ش��دند و گورس��تان فراموشی 
رهسپارشان گردیدند. در خاتمه قلبا اعالم می دارم که 
به خداحافظی از فوتبال تمام حوادث و حاش��یه هایش 
را هم در همان زمین خاک کرده و آنچه در این مس��یر 
برایش پیش آمده را تنها چالش ها، رقابت ها و احساسات 
مقطعی می دانم و باالخره کالم آخر باز با هواداران که 
همواره برایم اهمیت باالیی داش��ته و خواهند داش��ت 

ش��ما همیش��ه در قلب 
من خواهید بود. از تمام 
احترام��ی که ط��ی این 
س��ال ها نس��بت به من 
داش��تید لذت ب��ردم و 
سپاس��گزارم. س��رانجام 
 بای��د از ای��ن خ��اک

 رفت. 
خوش��ا آنکه پاک آمد و 
پ��اک رفت. خ��اک پای 
 تم��ام ایرانی ه��ا 

هستم.« 
علی کریمی 
ب��ار  ای��ن 
گفت��ه  ب��ه 
ش  د خ��و

خداحافظی اش از دنیای فوتبال قطعی است 
و س��ال ها باید بگذرد تا چون اویی بار دیگر 
 در مستطیل سبز فوتبال ایران قدم 
بگ��ذارد. ای��ن بار ه��واداران 
کریمی ک��ه خاطرات تلخ و 
شیرینی از او به یاد دارند 
به احترام او می ایستند 
ومی گویند: داحافظ 

جادوگر

علی کریمی کفش هایش را آویخت

خداحافظ جادوگر
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جشن رونمایی از 
پیراهن ذوب آهن

آلمانی ها کاپ جام 
جهانی را شکستند!

جش��ن رونمای��ی از پیراه��ن تی��م فوتب��ال ذوب آه��ن در لیگ 
چهاردهم هفته آینده برگزار می ش��ود. بر اس��اس اعالم باش��گاه 
ذوب آهن این مراس��م در آس��تانه ش��روع رقابت ه��ای لیگ برتر 
فوتبال با حض��ور اعضای تیم فوتب��ال ذوب آه��ن، هیئت مدیره 
و مس��ئوالن باش��گاه، هواداران، پیشکسوتان، مس��ئوالن استانی 
و اصحاب رس��انه برگ��زار می ش��ود. رونمایی از یادمان ش��هدای 
ورزش��کار ذوب آهن، حضور در برنامه های ملی و مذهبی از جمله 
راهپیمایی روز جهانی قدس، س��اخت نماد عروس��کی و س��رود 
 جدید باش��گاه از دیگر برنامه ه��ای پیش روی ذوب آهن اس��ت. 
جشنواره فرهنگی ورزش��ی فرزندان آهنین ویژه فرزندان پرسنل 
کارخانه ذوب آهن، مراسم اختتامیه مسابقات فوتسال جام رمضان، 
فاز دوم موزه افتخارات باش��گاه، گرامیداشت روز خبرنگار، افزایش 
تجهیزات جایگاه رسانه ها دیگر برنامه های باشگاه ذوب آهن است.

رییس فدراس��یون فوتبال آلمان عنوان کرد: یک تکه از کاپ جام 
جهانی کنده ش��ده است. تیم ملی آلمان موفق ش��د با برتری برابر 
 آرژانتین ب��رای چهارمین بار ب��ه قهرمانی در جام جهانی برس��د.

ولفگان��گ نیرزب��اخ، ریی��س فدراس��یون فوتب��ال آلم��ان 
اعت��راف ک��رد ک��ه ی��ک تک��ه از ج��ام جهان��ی در ط��ول 
 جش��ن قهرمان��ی آلمانی ه��ا از ای��ن ج��ام کنده ش��ده اس��ت.

رییس فدراسیون فوتبال آلمان در گفت و گو با روزنامه »دی ولت« 
آلمان گفت: یک تک��ه کوچکی از کاپ جام جهان��ی 2014 برزیل 
کنده ش��ده اس��ت. اما نگران نباش��ید متخصصانی را می شناسیم 
 که می توانند ای��ن جام را مجدداً ب��ه حالت اول خود ب��از گردانند.

نیرزباخ در ادامه گفت: تالش زیادی کردیم تا بفهمیم که چه کسی 
این جام را کنده اس��ت، اما تالش ما بی ثمر ب��ود. کاپ جام جهانی 

فوتبال 10 میلیون یورو ارزش دارد.

ساره جوانمردی قهرمان تیراندازی جهان شد
در پایان مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان، بخش 
بانوان در قسمت انفرادی س��اره جوانمردی تیرانداز 
توانمند کشورمان با کس��ب امتیاز 19۵.6 به عنوان 

قهرمانی جهان دست یافت .

توافق نهایی رئال مادرید با خامس رودریگس
رئال مادرید با ستاره تیم ملی کلمبیا به توافق نهایی دست 
یافت و قرارداد این بازیکن به زودی امضا خواهد شد. خامس 
رودریگس در جام جهانی 2014 موفق ش��د با 6 گل زده به 

عنوان آقای گل این رقابت ها انتخاب شود.

کلوزه یک سال دیگر خداحافظی خواهد کرد.
میرسالو کلوزه که با 16 گل زده موفق شده است به برترین گل زن تاریخ 
جام جهانی تبدیل ش��ود عنوان کرد س��ال آینده از فوتبال خداحافظی 
 خواهد کرد تا جام جهانی بیستم آخرین حضور او در یک تورنمنت مهم

 بوده باشد.

قدر کواچ را باید دانست
هم��ه چیز ب��ا حض��ور پیرمرد 

ابوالفضل 
اصغرپور ظفر

دوست داشتنی آرژانتینی شروع 
ش��د. خولیو والس��کو به عنوان 
یکی از پ��ر افتخارترین مربیان 
دنیای توپ و تور به ایران آمد و ب��ه بازیکنان یاد داد که 
می ش��ود خیلی از تیم های قدرتمند جهان را برد. آمدن 
والسکو آغاز راه پیشرفت والیبال ایران نبود چراکه تا قبل 
از او هم ای��ن رویه در حال ش��کل گیری ب��ود اما وقتی 
والسکو آمد موفقیت در تیم ملی والیبال سرعت گرفت. 
بذری را که والس��کو در والیبال ایران کاشت اسلوبودان 
کواچ مربی 46 س��اله صربس��تانی به خوب��ی درو کرد و 
توانست ایران را به مقام چهارمی جهان در مسابقات لیگ 
جهانی والیبال برس��اند. کواچ اما خ��ود را جنگنده تر از 
والسکو می داند و در خصوص این قیاس می گوید: »من با 
والسکو متفاوت بودم. والسکو جزو بهترین های دنیاست. 
من کمی تهاجمی تر و جنگنده تر هستم. بازیکنانم حاال 
به این اخالقم عادت کردند و می دانند من چه چیزی از 
آن ها می خواهم.« زمانی که والس��کو ایران را به مقصد 
مربی گ��ری زادگاه��ش آرژانتین ترک ک��رد عده ای از 
کارشناس��ان و همچنین مردم بر این اعتق��اد بودند که 
ممکن است تیم ملی والیبال ایران دیگر نتواند بازی های 
خوبی ارائه کند اما کواچ و ش��اگردانش ثابت کردند که 
بدون والسکو هم می توان جانانه بازی کرد و نام ایران را 

در صحنه های بین المللی بر سر زبان ها انداخت. این گفته 
را ش��هرام محمودی بازیکن تیم مل��ی والیبال ایران هم 
تصدیق می کند. وی که چند ش��ب پیش مهمان برنامه 
توپ و تور بود گفته بود: »متأسفانه والسکو زمانی تیم ما 
را رها کرد و رفت که ما در ک��ورس نتیجه گیری بودیم. 
ایشان حرف هایی زده بودند که بچه های ما را ناراحت و 

البته تحت تأثیر قرارداد. م��ا ثابت کردیم که آن طور که 
والس��کو گفته بود نیس��ت.« محمودی ادامه می دهد: 
»والسکو گفته بود بضاعت والیبال ایران همین است و از 
این حرف ه��ا. م��ن نمی خواهم بیش��تر از ای��ن درباره 
اتفاق هایی که افتاد حرف بزنم اما صحبت های ایش��ان 
هیچ تاثیری روی ما نداش��ت و همه دیدند که والیبال به 

رشد خودش ادامه داد.«
گرچه ای��ران در دو بازی 
آخر خود در لیگ جهانی 
بازی چندان دل چسبی را 
از خود ارائ��ه نداد اما نباید 
فراموش کرد که رس��یدن 
ایران ب��ه مق��ام چهارمی 
جهان��ی عنوانی ب��ود که 
تا چن��د س��ال پیش یک 
رؤیا ب��رای والیب��ال ایران 
محس��وب می ش��د. آنچه 
مسلم است کواچ می تواند 
در س��ال های آتی تأثیر به 
سزا و ارزنده ای در والیبال 
ایران داشته باشد به شرط 

آن که مس��ئوالن والیبال ایران قدر این مربی خوش فکر 
را بدانند.مربی که خود اس��توار و امی��دوار به بازی های 
آینده می اندیش��د آن چنان که بعد از رساندن ایران به 
مقام چهارمی جهان گفته است:»از امروز برای مسابقات 
قهرمانی جهان تالش می کنیم؛ مسابقاتی که اهمیت آن 
خیلی زیاد اس��ت. من بازیکنان خوب و تیم قدرتمندی 
دارم. این مسابقات خیلی سخت و طوالنی بود و بازیکنانم 

تجربه خیلی خوبی در این رقابت ها کسب کردند. «

انتشار قرارداد ها کار  سیاسی:
زشتی است

رئیس هیئ��ت مدی��ره باش��گاه پرس��پولیس معتقد 
اس��ت ک��ه فهرس��ت قرارداده��ای باش��گاه ها ب��ا 
بازیکنان نباید رس��انه ای ش��ود. حمیدرضا سیاس��ی 
در گفت وگو ب��ا تس��نیم، در مورد اینک��ه محمدرضا 
خلعتب��ری و س��ید جالل حس��ینی گفته اند دس��ت 
رحیمی در نقل وانتقاالت بسته اس��ت، اظهار داشت: 
یعنی چ��ه؟ نمی دان��م طرح این مس��ائل ب��رای چه 
بوده اس��ت! چطور وقت��ی رحیمی با دیگ��ر بازیکنان 
قرارداد می بست دستش بس��ته نبود و فقط در زمان 
 مذاکره با این دو بازیکن دس��تش بس��ته بوده است؟!

سیاسی در واکنش به ادعای باشگاه سپاهان مبنی بر 
اینکه قرارداد این باش��گاه و خلعتب��ری یک میلیارد و 
200 میلیون تومان اس��ت، گفت: رحیمی برای عقد 
قرارداد ب��ا خلعتبری 9۵0 میلیون کنار گذاش��ته بود 
که با »آفرهای« موج��ود قراردادش به ی��ک میلیارد 
و 400 میلیون تومان می رس��ید. حتی ق��رار بود پول 
باش��گاه عجمان و جریمه دیرکرد این باش��گاه را هم 
باش��گاه پرس��پولیس پرداخت کن��د. در مجموع فکر 
می کن��م خلعتب��ری نمی خواس��ت در پرس��پولیس 
بماند. با توجه به اینکه مس��ئوالن باش��گاه س��پاهان 
گفتند مبلغ قراردادش��ان با خلعتبری ی��ک میلیارد 
و 200 میلی��ون ب��وده نتیج��ه می گیریم پیش��نهاد 
 باشگاه پرس��پولیس بیش��تر از س��پاهان بوده است.

رئیس هیئت مدیره باشگاه پرس��پولیس در خصوص 
انتش��ار لیس��ت قرارداد باش��گاه ها با بازیکنان توسط 
س��ازمان لیگ اظهار داش��ت: این کار بی احترامی به 
بازیکن اس��ت. س��ازمان لیگ باید تم��ام قراردادها را 
از باش��گاه ها بگی��رد و در صورتی ک��ه تخلفی صورت 
گرف��ت آن را اعالم کن��د نه اینک��ه تم��ام قراردادها 
منتشر ش��ود. به نظر من آقای رئیسی کیا )مدیرعامل 
باش��گاه راه آه��ن( ه��م اش��تباه ک��رد ک��ه لیس��ت 
 ق��رارداد بازیکنان��ش را در س��ایت باش��گاه راه آهن

 منتشر کرد.
سیاس��ی ادامه داد: در قراردادها گاهی بازیکن کوتاه 
می آید و کمت��ر پول می گی��رد، گاهی باش��گاه بنا به 
دالیلی بیشتر از ارزش یک بازیکن به او پول می دهد و 
پیش می آید که یک بازیکن بس��یار با اخالق و باشرف 
پول کمتری از باشگاه می گیرد. با این اوصاف قراردادها 
به هیچ عنوان معیار مناسبی برای ارزش گذاری روی 
بازیکنان نیست. در مجموع انتش��ار لیست قراردادها 

کاری زشت و نادرست است.

 منان
 رحمانی

کریمی:ازاین پس 
هواداری متعصب 
برای تیم محبوب 

 پرسپولیس و
 تیم ملی کشورم 

خواهم بود

کواچ و شاگردانش 
ثابت کردند که 

بدون والسکو هم 
می توان جانانه بازی 

 کرد و نام 
 ایران را بر

  سر زبان ها
 انداخت
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یادداشت

پل مصلی بروجن احیا شد
کارشناس حفظ و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی 
میراث فرهنگ��ی چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: پل مصلی 
بروجن با تغییر کاربری احیا و در کنار این پل، بازارچه صنایع 
دستی نیز راه اندازی شده است. مصطفی هادیپور اظهار کرد: 
پل مصلی بروجن یکی از مکان های تاریخی شهرستان بروجن 
اس��ت که قدمت آن به دوره قاجار می رس��د و در تملک اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال 
و بختیاری قرار دارد.وی افزود: این پل در گذش��ته، مس��یر 
ارتباطی مزارع و ش��هر بروجن بوده اس��ت که اکنون با تغییر 
کاربری احیاء ش��ده اس��ت و در کنار این پل بازارچه صنایع 
دستی نیز راه اندازی شده است.کارشناس حفظ و احیای بناها، 
بافت ها و محوطه های تاریخی میراث فرهنگی چهارمحال و 
بختیاری گفت: بناهای تاریخی ش��امل پل کنرک گندمان، 
خانه حفیظی های بروجن، 4 قلعه چالشتر، فرخ شهر، جونقان 
و ش��مس آباد و نیز عصار خانه رضوی فرخ شهر از پروژه های 
اضطراری در دس��ت اجرای میراث فرهنگی در سال گذشته 
اس��ت و عملیات مرمت و بازس��ازی کاروانس��رای خان اوی 
جونقان، قلعه س��ورک و حمام بلداجی تکمیل ش��ده است و 

حمام گندمان نیز احیاء شده است.

 دست رد پلیس استان  به رشوه
 48 میلیون ریالی

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری از صحت عمل 
و رد رش��وه 48 میلیونی ماموران وظیفه ش��ناس یگان امداد 
شهرستان بروجن خبر داد. نورعلی یاری اظهارکرد: مأموران 
یگان امداد شهرستان بروجن یک دس��تگاه خودرو پژو را به 
دلیل بار قاچاق متوقف کردند که راننده وسیله نقلیه به منظور  
 چش��م پوش��ی مأموران از انتقال خودرو ب��ه پارکینگ مبلغ

 48 میلیون ریال پیشنهاد می دهد.وی افزود: ماموران وظیفه 
شناس با صحت عمل مبلغ پیش��نهادی را رد و ضمن انتقال 
خودرو به پارکینگ موضوع را با تنظیم صورت جلسه به مراجع 

قضایی منعکس می کنند.

 45 مرکز نیکوکاری در استان
 به بهره برداری می رسد

قائ��م مقام کمیته ام��داد امام خمین��ی )ره( گف��ت: تا پایان 
 امسال 45 مرکز نیکوکاری در سراس��ر استان به بهره برداری

 می رسد.علی ملک پور با اشاره به تشکیل هیئت عامل مراکز 
نیکوکاری در تمامی شهرس��تان ها از جمع آوری دو میلیارد 
ریال کمک نقدی مردم خیر در مراکز نیکوکاری استان خبرداد 
و اف��زود: در این مراکز بی��ش از 13 میلی��ارد ریال هم کمک 
 غیرنقدی جمع آوری ش��ده است.وی از شناس��ایی و جذب

 2 هزار و 286 نفر از خیرین و نیکوکاران استان در این مراکز 
خبرداد و افزود: یک هزار و 686 امدادیار و نیروی افتخاری هم 

در این مراکز همکاری می کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی 
شهرکرد:

طرح نوسازی تاکسی های 
فرسوده آغاز شد

مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی ش��هرکرد گفت: 
با اجرای طرح نوس��ازی تاکس��ی های فرسوده در 
ش��هرکرد 15۰ تاکسی فرس��وده با عمر باالی 1۰ 
سال در این شهر نوسازی می شود.علی اسکندری 
اظهار کرد: ثبت نام نوسازی تاکسی های فرسوده از 
24 تیرماه آغاز شده است و صاحبان تاکسی هایی 
که مدل آن ها از سال 83 به قبل است می توانند با 
مراجعه به سازمان تاکسیرانی برای نوسازی تاکسی 

فرسوده خود اقدام کنند.
وی افزود: مالکان تاکس��ی های فرس��وده با همراه 
داشتن سند خودرو به سازمان تاکسیرانی شهرکرد 
به آدرس میدان معلم- بلوار شهید توسلی مراجعه 
و برای نوسازی تاکسی خود اقدام کنند.مدیرعامل 
س��ازمان تاکسیرانی ش��هرکرد با اش��اره به اینکه 
هم اکنون در شهرکرد 15۰ تاکسی فرسوده با عمر 
باالی 1۰ سال وجود دارد، تصریح کرد: نوع خودرو 
جایگزین، سمند گاز سوز است که برای خریداری 
آن 2۰ میلیون تومان وام از طرف بانک صادرات با 
سود 15 درصد به رانندگان تعلق می گیرد و مالک 
س��ود بانکی، آخرین دس��تورالعمل ابالغی است.

مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی ش��هرکرد با بیان 
اینکه این مبل��غ وام 6۰ ماهه و با اقس��اط ماهیانه 
38۰ هزار تومان بازپرداخت می شود، گفت: مبلغ 5 
میلیون تومان وام و کمک بالعوض از سوی دولت 

پرداخت می شود.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرکرد خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر مهلت ثبت نام برای متقاضیان 
دریافت تاکسی س��مند گاز س��وز نامحدود اعالم 

شده است.

اخبار کوتاه یادداشت خود کفایی 5 هزار مددجوی تا پایان امسال
معاون اش��تغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( چهارمحال و بختیاری از 
اجرای 3 هزار طرح خوداشتغالی تا پایان امسال خبر داد و گفت: با اجرای این طرح ها 5 
هزار خانوار مددجوی این استان خودکفا می شوند.نوذر حیدری افزود: در این طرح برای 

هر خانوار به طور متوسط 1۰ تا 15 میلیون تومان هزینه شده است. 
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مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی چهارمحال و 
بختیاری گفت: در سه ماهه نخست امسال 551 هزار لیتر 
نفت سفید در چهارمحال و بختیاری مصرف شده است که 
با گازرسانی و تأمین سوخت روستاها در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته 62.4 درصد کاهش داشته است.
منصور شجاعی با اش��اره به قرارگیری در فصل تابستان 
و آغاز س��فرهای تابس��تانی، اظهار کرد: پیش بینی های 
الزم برای ذخیره س��ازی مطل��وب فرآورده های نفتی در 
چهارمحال و بختی��اری صورت گرفته اس��ت و در حال 
حاض��ر در رابطه با تأمین س��وخت خودروه��ا و مصارف 

خانگی در استان مشکلی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در سه ماهه نخست امسال 6۰ میلیون 
و 731 هزار لیتر بنزین در چهارمحال و بختیاری مصرف 
ش��ده اس��ت، افزود: این میزان نس��بت به مدت مشابه 
سال گذشته 3.8 درصد رش��د داشته است.مدیرشرکت 
ملی پخ��ش فرآورده های نفتی چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: مصرف نفت سفید در س��ه ماهه نخست امسال در 
استان 551 هزار لیتر بوده اس��ت که به دلیل گازرسانی 
به روس��تاهای استان و تأمین س��وخت آن ها در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذش��ته 62.4 درصد کاهش داشته 
است.ش��جاعی از رش��د 3.1 درصدی مص��رف نفت گاز 
به عنوان یکی از فرآورده های نفتی مصرفی در چهارمحال 
و بختیاری خبر داد و گفت: در سه ماهه نخست امسال 61 
میلیون و 436 هزار لیتر نفت گاز در استان مصرف شده 
است.وی با اش��اره به مصرف نفت کوره به عنوان سوخت 
در صنایع به ویژه کوره های آجرپزی استان، افزود: در سه 
ماهه نخست امس��ال یک میلیون و 386 هزار لیتر نفت 

کوره در چهارمحال و بختیاری مصرف شده است.
مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه بیش��تر صنایع در 6 ماهه نخست 

س��ال از گاز طبیعی و در 6 ماهه دوم سال از نفت کوره و 
س��وخت های جایگزین اس��تفاده می کنند، خاطرنشان 
کرد: مصرف نفت کوره در سه ماهه ابتدای امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته 49.7 درصد افزایش داشته 
است.ش��جاعی افزود: در حال حاض��ر 45 جایگاه عرضه 
فرآورده های نفتی ش��امل بنزین و نفت گاز و 34 جایگاه 
س��وخت CNG ش��امل 17 جایگاه تک منظ��وره و 17 
جایگاه دو منظ��وره در چهارمحال و بختی��اری فعالیت 

می کنند.
وی تصریح کرد: بازرسی از جایگاه های عرضه سوخت در 
استان براساس طرح ارزیابی جایگاه های عرضه سوخت 
توسط کارگروهی ویژه در بازه های زمانی 6 ماهه در طول 
سال انجام می شود.مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی چهارمحال و بختیاری تصریح ک��رد: این کارگروه 
متشکل از کارشناسان مهندس��ی، ایمنی و آتش نشانی، 
رواب��ط عمومی، بازرگانی CNG، س��امانه هوش��مند و 
روسای نواحی اس��ت که پس از بازرس��ی از جایگاه های 
عرضه سوخت اس��تان و براس��اس درجه بندی از سوی 
کارگروه مذکور، کارمزدها به جایگاه های عرضه سوخت 

تعلق می گیرد.

مدیرعامل ش��رکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و 
بختیاری گفت: امس��ال 4۰ هزار تن گندم از کشاورزان 
خری��داری و ذخیره س��ازی می ش��ود که در مقایس��ه با 
 س��ال گذش��ته 6۰ درص��د افزای��ش خری��د خواهی��م

 داشت.
محسن ضیایی ، با اش��اره به آغاز برداشت گندم از مزارع 
چهارمحال و بختی��اری اظهار کرد: خری��د گندم از 15 
تیرماه آغاز شده اس��ت و تا 15 مهر ماه سال جاری ادامه 

دارد.
وی افزود: ذخیره سیلوی دولتی شهید استکی فرخ شهر 
3۰ هزار ت��ن و ذخی��ره 8 واحد بخ��ش خصوصی یعنی 
کارخانجات آرد موجود در سطح استان 95 هزار تن است.

مدیرعامل ش��رکت غله و خدم��ات بازرگانی چهارمحال 
و بختیاری با بیان اینک��ه از 15 تیرماه تاکنون 5 هزار تن 
محصول گندم ذخیره ش��ده اس��ت، پیش بینی می شود 

امس��ال 4۰ هزار ت��ن گن��دم از کش��اورزان خریداری و 
ذخیره سازی شود که در مقایسه با سال گذشته 6۰ درصد 

افزایش خرید خواهیم داشت.
ضیایی گفت: قیم��ت خرید هر کیلو گن��دم نان و گندم 
دوروم )ماکارون��ی( از کش��اورزان ب��ا اف��ت 4 درص��د 
و 2 درصد به می��زان 1۰5۰ توم��ان برای گن��دم نان و 
 1۰8۰ توم��ان برای گن��دم دوروم در نظر گرفته ش��ده

 است.
وی از کشاورزان خواست با مراجعه به مراکز خرید بخش 
خصوصی در مراکز شهرس��تان ها که اتحادیه س��ازمان 
تعاونی روستایی هستند و سیلوی دولتی شهید استکی 
فرخ ش��هر، گندم خود را به صورت تضمین��ی به فروش 

رسانند.

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی چهارمحال و بختیاری:

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان:

4۰ هزار تن گندم کشاورزان چهارمحال و بختیاری خریداری می شود

مصرف نفت سفید در استان  ۶۲ درصد کاهش یافت

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

تحدیدحدوداختصاصی  
چون تحديد حدود ششدانگ قسمتي از يكبابخانه پالک شماره 1/8169 مجزي شده از 
بنام آقاي محمد  ابنيه بخش يك ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی  1/4290 واقع در 
حضورمتقاضی  عدم  علت  به  است  ثبت  جريان  در  عبدالكريم  فرزند  شهرضا  آقاسي 
ثبت به عمل نيامده اينك بنابه دستورقسمت اخيرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای 
نامبرده تحديدحدودملك مرقوم درروز 1393/6/2 ساعت 8 صبح درمحل شروع و بعمل 
خواهدآمد0 لذابه موجب اين آگهی بكليه مالكين و مجاورين اخطارمی گردد كه در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور يابند0 اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شدو طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بايست 
ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض خود را به اين اداره گواهی تقديم دادخواست 
ارائه نمايد ضمنًا چنانچه روز تحديد  اداره  اين  را ازمرجع ذيصالح قضايی اخذ و به 
مواجه با تعطيلی پيش بينی نشده گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهد 

شد0 تاريخ انتشار: 93/4/31 سيدمهدی ميرمحمدی رئيس ثبت اسنادوامالک شهرضا 
فقدان سند مالکیت 

240299 شماره: 103/93/512/24 آقای محمد سيل زاده فرزند رمضانعلی به استناد يك 
برگ استشهاد محلی كه هويت و امضای شهود رسمًا گواهی شده مدعی است كه سند 
مالكيت تمامت ششدانگ يكباب خانه شماره 3740و3741 باقی مانده فرعی از يك اصلی 
جزء بخش ثبتی ميمه كه در صفحه 67 دفتر 124 ذيل شماره 18242 به نام آقای محمد 
سيل زاده فرزند رمضانعلی ثبت و صادر و تسليم گرديده و معامله ديگری نيز انجام 
نشده و به موجب سند رهنی شماره 25550 مورخ 1382/09/25 دفترخانه 14 ميمه به 
مدت بيست سال در ازاء مبلغ 25 ميليون ريال نزد كميته امداد امام خمينی شاخه ميمه 
مرهون می باشد كه به علت جابجايی اثاثيه منزل مفقود گرديده است چون درخواست 
سند مالكيت المثنی نموده است طبق تبصره يك اصالحی ماده 120 آيين نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذكر 
شده( نسبت به آن يا وجود سند نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به 
اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله 
تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند 

مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. حسين نوروز رئيس ثبت ميمه
تحدید حدود اختصاصی 

240294 شماره 103/93/1295/337 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه زمين معروف 
كلنگ به شماره پالک 1266-فرعی از شماره 33 اصلی واقع نطنز جزء بخش 9 كه به 
نام داوود مطهری نطنزی و غيره در جريان ثبت می باشد كه به علت عدم حضور مالك 
در آگهی قبلی بايستی تجديد آگهی گردد اينك به موجب دستور اخير ماده 15 قانون 
ثبت و تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح روز 1393/5/27 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين 
صاحبان امالک اخطار می گردد كه در ساعت و روز مقرر در اين آگهی درمحل حضور 
بهم رسانند ضمنا اعترضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
انتشار:1393/4/31  پذيرفته خواهد شد.تاريخ  تا 30 روز  تاريخ صورتمجلس تحديدی 

م الف:92 مجتبی شادمان رئيس ثبت اسناد وامالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

مشجر  باغ  يكدرب  ششدانگ  حدود  تحديد  چون   103/93/1087/337 شماره   23830
تقريبا شش قفيزی معروف حاجی سيد رضا جنب رودخانه به شماره پالک 43 فرعی 
از شماره 3-اصلی واقع در مزرعه بيشه اوره جزء بخش 9 كه به نام سيد رضا حفار 
طباطبايی در جريان ثبت می باشد كه به علت عدم حضور مالك در آگهی قبلی بايستی 
تجديد آگهی گردد اينك به موجب دستور اخير ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده 
به  و  شروع  محل  در   1393/6/1 روز  صبح   9 ساعت  در  مرقوم  پالک  حدود  تحديد 
امالک  مجاورين صاحبان  و  مالكين  كليه  به  آگهی  اين  به موجب  لذا  آمد  عمل خواهد 
اخطار می گردد كه در ساعت و روز مقرر در اين آگهی درمحل حضور بهم رسانند 
تاريخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  مجاورين  اعترضات  ضمنا 
 صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.تاريخ انتشار:1393/4/31 م الف:83 

مجتبی شادمان رئيس ثبت اسناد وامالک نطنز

مزایده 
23874 شماره آگهی: 139303902004000091 شماره پرونده: 9100400200400305 
آگهی مزايده پرونده اجرايی كالسه:9100823 شش دانگ يك باب خانه پالک شماره 
به  اصفهان   5 بخش  در  واقع  مترمربع   264 مساحت  به  اصلی   4483 از  فرعی   502
آدرس: اصفهان-اتوبان ذوب آهن-خيابان گلزار يك-خيابان شقايق-پالک40-كدپستی 
شماره  با  امالک   650 دفتر   590 صفحه  در  آن  مالكيت  سند  كه  3تا81786-76941 
120048 و شماره چاپی 766826 ثبت و صادر شده است با حدود: شماال ديواريست 
به ديوار زمين 501 فرعی به طول 24 متر شرقًا ديواريست به ديوار زمين 525 فرعی 
غربًا  متر   24 طول  به  فرعی   503 زمين  ديوار  به  ديواريست  جنوبًا  متر   11 طول  به 
درب و ديواريست به خيابان به طول 11 متر و حقوق ارتفاقی نيز ندارد كه طبق نظر 
اعيانی  مترمربع   430 دارای  خانه  ششدانگ  صورت  به  فوق  پالک  رسمی  كارشناس 
اول  قديمی ساز شامل زيرزمين و دو طبقه مسكونی)طبقه همكف سه خوابه و طبقه 
دو خوابه( مصالح ديوارها آجر-اسكلت باربر-سقفها تيرآهن و طاق ضربی و تيرچه 
بلوک-در و پنجره های خارجی فلزی و آلومينيوم-ديوارهای گچی نقاشی شده-كف 
موزاييك-كابينت فلزی-بدنه زيرزمين سنگ-حياط سازی در حد موزاييك كف-حوض 
و باغچه با نمای سنگی-كنتور مجزای برق و كنتور مشترک گاز و آب ملكی آقای حسن 
بشيری رنانی كه طبق سند رهنی شماره 12923-1389/03/24 دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 132 مشهد در رهن تعاونی اعتبار ميزان می باشد و سند رهنی فوق از ساعت 
9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1393/05/27 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع 
در خيابان هشت بهشت شرقی-چهارراه اول-خيابان الهور به مزايده گذارده می شود.
مزايده از مبلغ پايه 4/440/000/000 ريال شروع و به هر كس خريدار باشد به باالترين 
قيمت پيشنهادی نقداً فروخته می شود الزم به ذكر است پرداخت بدهی های مربوط به 
اشتراک و مصرف در صورتی كه مورد  يا حق  انشعاب و  از حق  اعم  آب-برق-گاز 
مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ 
مزايده اعم از اينكه رقم قطعی آن معلوم شده يانشده باشد به عهده برنده مزايده است 
ضمن آنكه پس از مزايده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزايده مسترد می گردد ضمنا اين آگهی در يكنوبت در روزنامه 
در صورت  و  می گردد  منتشر  و  درج   1393/04/31 مورخ  اصفهان  چاپ  رود  زاينده 
تعطيلی روز مزايده به روز بعد موكول می گردد توضيحا جهت شركت در جلسه مزايده 
مبلغ ده درصد از پايه مزايده طی فيش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای كتبی 
و ارائه كارت شناسايی معتبر الزامی است ضمنا برنده مزايده بايد كل مبلغ خريد را تا 
پايان وقت اداری همان روز طی فيش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک 

سپرده نمايد.م الف:7485 اسدی اجرای اسناد رسمی اصفهان
مزایده 

23144 شماره آگهی: 139303902004000112 شماره پرونده: 9204002004000138 
در  تنظيمی   88/4/18-15858 شماره  رهنی  سند  استناد  به   9200316 مزايده  آگهی 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 135 اصفهان له بانك صادرات عليه زهرا عظيمی تمامی 
در بخش 14  واقع  اصلی  از 301  فرعی  آپارتمان 1031  يكدستگاه  اعيانی  دانگ  شش 
ثبت اصفهان ملكی نامبرده باال به نشانی اصفهان-خ امام خمينی)شهرک قدس(-بلوک 
93-طبقه سوم كه سندمالكيت آن در صفحه 107 دفتر 703 و شماره 108341 ثبت و 
صادر شده است با حدود آن بدين شرح می باشد شمال در 5 قسمت كه قسمت دوم 
غربی است و چهارم شرقی است به طولهای 3/27و1/03و3/55و1/05و1/12 متر ديوار 
و پنجره است به فضای عرصه مشاعی شرق اول به طول 4/30 متر ديوار اشتراكی 
است با آپارتمان 1032 فرعی دوم در دو قسمت كه قسمت اول جنوبی است به طولهای 
1/45و4/70 متر درب آپارتمان و ديوار اشتراكی است با راه پله مشاعی 1024 فرعی 
جنوب اول به طول 0/12 متر ديوار اشتراكی است به راه پله مشاعی 1024 فرعی دوم 
به طول 6/40 متر پنجره و ديوار است به فضای عرصه مشاعی غرب به طول 9 متر 
ديوار به ديوار آپارتمان 1023 فرعی كه طبق نظر كارشناس رسمی دادگستری به شرح 
بتن  اسكلت  با  مترمربع   68/47 مساحت  به  مسكونی  آپارتمان  گرديده:  توصيف  ذيل 
آرمه سقف تيرچه بلوک درب و پنجره خارجی پروفيل آهن كف سراميك و موزاييك 
آشپزخانه كاشی كاری و به صورت اوپن كليه سرويس های بهداشتی كاشی كاری شده 
ديوارهای داخلی گچ پرداختی و رنگ عمر ساختمان حدود 29 سال با انشعاب آب و گاز 
و فاضالب مشترک و برق اختصاصی باشد و طبق اعالم بستانكار فاقد بيمه می باشد 

در رهن قرار گرفته از ساعت 9 الی 12 روز يكشنبه مورخ 1393/05/26 در اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقی-چهارراه حمزه اصفهانی-
اداره ثبت اسناد و امالک طبقه سوم به مزايده گذارده می شود. دست چپ ساختمان 
مزايده از مبلغ پايه 785/000/000 ريال شروع و به هر كس خريدار باشد به باالترين 
قيمت پيشنهادی فروخته می شود الزم به ذكر است پرداخت بدهی های مربوط به آب-
برق-گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف بدهی های مالياتی و عوارض 
شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعی آن معلوم شده يانشده باشد 
و در صورتی كه مورد مزايده دارای آنها باشد به عهده برنده مزايده است ضمن آنكه 
از محل  فوق  بابت هزينه های  پرداختی  مازاد وجوه  مزايده در صورت وجود  از  پس 
مازاد به برنده مزايده مسترد می گردد اين آگهی در يكنوبت در روزنامه زاينده رود چاپ 
اصفهان در تاريخ 1393/04/31 چاپ و منتشر خواهد شد و آگهی ديگری منتشر نخواهد 
شد و در صورت تعطيلی روز مزايده به روز بعد موكول می گردد توضيحا جهت شركت 
در جلسه مزايده مبلغ ده درصد از پايه مزايده طی فيش مخصوص اداره اجرا به همراه 
تقاضای كتبی و ارائه كارت شناسايی معتبر الزامی است ضمنا برنده مزايده بايد كل 
مبلغ خريد را تا پايان وقت اداری همان روز طی فيش مخصوص در حساب اداره ثبت 

اسناد و امالک سپرده نمايد.م الف:8986 اسدی اجرای اسناد رسمی اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

240369 شماره ابالغيه: 9310100351001893 شماره پرونده: 9309980351000336 
محمد  خوانده  طرفيت  به  دادخواستی  عابدی  مجيد  خواهان   930380 بايگانی:  شماره 
دادرسی  هزينه  پرداخت  از  اعسار  و  سفته  وجه  مطالبه  خواسته  به  زاده  عباسی 
 10 شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقديم 
باال خ شهيد  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 223 ارجاع و به كالسه 
9309980351000336 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1393/7/22 و ساعت 12:00 
تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. 
م الف:9070 اطهری بروجنی منشی شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
240370 شماره ابالغيه: 9310100351202053 شماره پرونده: 9209980351300873 
شماره بايگانی: 920997 خواهان بانك مهر اقتصاد دادخواستی به طرفيت خواندگان 
دادگاههای  تقديم  طلب  مطالبه  خواسته  به  جعفرخالو  محمدرضا  و  سنايی  شاه  علی 
عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 13 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری 
ثبت  به كالسه 9209980351300873  و  ارجاع   355 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  كل 
گرديده كه وقت رسيدگی آن 1393/07/07 و ساعت 09:00 تعيين شده است به علت 
آئين  قانون   73 ماده  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المكان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
از  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود  در يكی 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  كامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
م الف:9078  گردد.  فوق جهت رسيدگی حاضر  مقرر  در وقت  و  دريافت  را   و ضمائم 

شعبه سيزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

240371 شماره ابالغيه: 9310100351502071 شماره پرونده: 9309980351500108 
طرفيت  به  دادخواستی  اقتصاد  مهر  بانك  خواهان   930111 بايگانی:  شماره 
طلب  مطالبه  خواسته  به  همراه  احمد  و  بارانی  جواد  محمد  و  بارانی  حميد  خواندگان 
 15 شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقديم 
باال خ شهيد  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 348 ارجاع و به كالسه 
ساعت  و   1393/07/07 آن  رسيدگی  وقت  كه  گرديده  ثبت   9309980351500108
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعيين شده است   10:00
به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 

دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
اعالم نشانی كامل  دادگاه مراجعه و ضمن  به  از مفاد آن  اطالع  از نشر آگهی و  پس 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 
حقوقی عمومی  دادگاه  پانزدهم  شعبه  منشی  حسونی زاده  م الف:9089  گردد.   حاضر 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

240372 شماره ابالغيه: 9310100351502073 شماره پرونده: 9309980351500111 
شماره بايگانی: 930114 خواهان بانك مهر اقتصاد دادخواستی به طرفيت خوانده شيدا 
نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای  تقديم  طلب  مطالبه  خواسته  به  دانشور 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   15 شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 
اتاق 348 ارجاع و به كالسه 9309980351500111 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی   3
آن 1393/07/07 و ساعت 10:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين 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 مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف:9090 حسونی زاده منشی شعبه پانزدهم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

240373 شماره ابالغيه: 9310100351502075 شماره پرونده: 9309980351500112 
شماره بايگانی: 930115 خواهان بانك مهر اقتصاد-حميد نوری دادخواستی به طرفيت 
طلب  مطالبه  خواسته  به  كرمی  خليل  و  كبيريان  و شهرزاد  بكرانی  نصرت  خواندگان 
 15 شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقديم 
باال خ شهيد  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 348 ارجاع و به كالسه 
ساعت  و   1393/07/07 آن  رسيدگی  وقت  كه  گرديده  ثبت   9309980351500112
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعيين شده است   11:00
به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
اعالم نشانی كامل  دادگاه مراجعه و ضمن  به  از مفاد آن  اطالع  از نشر آگهی و  پس 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 
حقوقی عمومی  دادگاه  پانزدهم  شعبه  منشی  حسونی زاده  م الف:9091  گردد.   حاضر 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

240374 شماره ابالغيه: 9310100351502089 شماره پرونده: 9309980351500417 
شماره بايگانی: 930424 خواهان افروز فضيلی دادخواستی به طرفيت خواندگان عسل 
قرارداد  تاييد  خواسته  به  كمالی  آزيتا  و  فخريان  عزت  و  نفت  ملی  شركت  و  فضيلی 
 15 شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقديم 
خ شهيد  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  عمومی)حقوقی( شهرستان  دادگاه 
نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 348 ارجاع و به كالسه 
9309980351500417 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1393/07/08 و ساعت 090:00 
تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. 
م الف:9092 حسونی زاده منشی شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

اصالحیه 
در خصوص آگهی مزايده به شماره م الف:5691 منتشره در شماره 93/4/11-1341 
 28/19260  ... گرديده  قيد  كه   20 سطر  سوم  ستون  پايين  صفحه  نيم  دوم  صفحه 
تمامی ششدانگ اعيانی يكدستگاه آپارتمان پالک شماره 2 واقع در طبقه دوم ... بدين 
.... شماره 2 تمامی ششدانگ اعيانی يكدستگاه آپارتمان پالک  شرح اصالح می گردد 

28/19260 واقع در طبقه دوم. اسدی رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

اگر فرزند دردانه ی شما هم به تازگی صاحب دندان شیری 
ش��ده اس��ت طبیعتا نگرانی ها و س��واالتی از قبیل همین 
سواالتی که در این مطلب آمده اس��ت برای شما هم پیش 

خواهد آمد.
آیا الزم اس�ت پیش از درآمدن دندان ه�ا، لثه های 

كودک را تمیز كنم؟
 بله. حتی پی��ش از جوان��ه زدن دندان ها نیز خوب اس��ت

 لثه ه��ای ک��ودک را ب��ا گاز )ن��وار پانس��مان( ی��ا حوله 
کوچ��ک خی��س شست وش��و دهی��د. ب��رای ای��ن 
کار ب��ه خمیردن��دان نی��ازی نیس��ت. فق��ط کاف��ی 
 اس��ت گاز را دور انگش��ت خ��ود بپیچانی��د و روی

 لثه های کودک بکشید.
میکروب های دهان ت��ا پیش از در آمدن دن��دان ها به لثه 
آسیب نمی رسانند. اما از آنجا که نمی دانیم دندان ها دقیقا 
چه زمانی در می آیند، بهتر است زودتر این کار را آغاز کنیم. 
به این ترتیب، کودک نیز عادت م��ی کند که روزی یک بار 

باید دندان هایش تمیز شود.

بهترین روش شست وشوی دندان های اولیه كودک 
چیست؟

هنگامی که دندان های ک��ودک درآمد )حدود 6 ماهگی(، 
مس��واکی برای او خریداری کنید که س��ر کوچک داشته 
باشد و انگشت شما داخل آن جا شود. )باید بدانید برخی از 
کودکان حتی تا 15 یا 18 ماهگی هم دندان در نمی آورند.(

برای مسواک زدن دندان های کوچک کودکان، به اندازه دانه 
کوچک برنج یا کنجد فلوراید روی مسواک بگذارید. مراقب 

باشید خمیردندان زیادی استفاده نکنید.
دوبار در روز  داخل و خارج دندان های کودک و روی زبان 
او را مس��واک بزنید )البته اگر اجازه دهد( تا دهان کودک 
نازنین شما بوی بد نگیرد. نیازی به آبکشی دهان نیز نیست.

روش های نگهداری از نخستین دندان ها
كودک چه زمانی به فلوراید نیاز دارد؟

رش��د دندان های کودک با کمی فلوراید بیشتر و سریع تر 
می شود. این ماده معدنی از دندان ها در برابر پوسیدگی در 
اثر بزاق دهان جلوگیری می کند و دندان را در مقابل انواع 
اسیدها و باکتری های مضر محافظت می کند. می توانید 
از طریق خمیردندان یا آب، ب��ه دندان های کودک فلوراید 

برسانید.
نکته: با اینکه مقدار کم فلوراید برای کودک مفید اس��ت، 
مقدار زیاد آن می توان باعث فلورزدگی شود که در دندان 
ایجاد لکه می کند و تا بزرگ سالی همراه کودک خواهد بود. 
به همین دلیل، باید به مقدار بس��یار کم خمیردندان برای 
شستن دندان های کودک استفاده کنید تا زمانی که بزرگ 

شود و بتواند خودش دهانش را بشویید. 
بیشتر آب های معدنی حاوی فلوراید هستند.

كودكم را  چه زمانی باید به دندان پزشکی ببرم؟
برخی از متخصصان کودک اعتق��اد دارند، به محض اینکه 
دندان های ک��ودک درآمد، او را نزد دندان پزش��ک ببرید. 

بسیاری از پوسیدگی های دهان کودک تا پیش از درآمدن 
دندان های دایمی او ایجاد می شود و به سادگی نیز از بین 
نمی رود. به همین دلیل بس��یار مهم اس��ت کودک را نزد 
دندان پزشک ببرید تا اگر مشکلی وجود دارد از همان ابتدا 
برطرف ش��ود.برخی کارشناس��ان نیز می گویند تا کودک 
را پیش از یک س��الگی فق��ط در صورت بروز مش��کل نزد 
دندان پزش��ک ببرید و تا حد امکان نیز پزش��ک او را تغییر 
ندهید تا در جریان همه درمان ها و معاینات کودک باشد.

 در معاینات دندان پزش��ک، دکتر تش��خیص می دهد آیا 
دندان های کودک رش��د طبیعی دارد یا خی��ر. در ضمن، 
 ب��رای مص��رف فلوراید نی��ز توصی��ه هایی مفید به ش��ما 

خواهد کرد.
آیا غذا روی فاسد شدن دندان كودک تاثیر دارد؟

باید در مصرف خوراکی های شیرین همچون میوه، آب میوه 
و غذاهایی همچون کره بادام زمینی و ژله کمی بیشتر مراقب 
باش��ید. همه این مواد می توانند باعث پوسیدگی دندان ها 
بشوند.غذاهای شیرین و نشاسته دار را در زمان صرف غذا به 

کودک بدهید نه به عنوان میان وعده.
هرگز ک��ودک را با شیش��ه ش��یر، آب میوه ی��ا آب قند در 
 رختخواب ق��رار ندهید. این مایعات باکت��ری دهان را زیاد

 می کنند و باعث پوسیدگی دندان ها می شوند.

مراقب نخستین دندان های كودكتان باشید!

کامیونی طراحی شده است که می تواند 
ب��دون رانن��ده با س��رعتی متع��ادل در 

بزرگراه ها حرکت کند.
تکنولوژی وسایل حمل و نقل بدون راننده 
در برخی خودرو ها اجرا شده است اما این 
بار کامیون های بدون راننده به بازار ارائه 
می ش��ود؛ با توجه به مطالع��ه دایملر، تا 
 س��ال 2025 این کامیون ه��ا راه اندازی

 می شود.
به گفته اتحادیه اروپا، کامیون های حمل 
و نقل 20 درصد افزایش داش��ته اس��ت که در حال حاض��ر 70 درصد حم��ل و نقل در 
جاده ها توس��ط کامیون ها انجام می ش��ود و با این وص��ف، روز به روز قیمت س��وخت و 
عوارض جاده ای افزای��ش پیدا خواهد کرد.ای��ن کامیون ها امن ت��ر، جذاب تر، کارآمدتر 
 و زیس��ت محیطی تر هس��تند و برای رانن��دگان تجرب��ه ای جالب و ارزش��مند خواهد 

بود.
کامیون ها دارای سیستمی مس��تقل هس��تند و دیگر نیازی به کمک راننده نیست زیرا 
کامیون به طور مس��تقل با سرعت 85 کیلومتر در س��اعت در بزرگراه ها حرکت می کند 
و راننده می تواند استراحت کند. این سیس��تم دارای یک رادار، 4 سنسور و یک دوربین 
سه بعدی برای ارزیابی اطراف کامیون به مساحت 60 متر است و قابلیت اتصال بی سیم 
به دیگر وس��ایل نقلیه و زیر س��اخت های جاده ای و ارائه اطالعات اضافی را دارد.زمانی 
که راننده فرمان را رها می کند تا مش��غول کارهای دیگر ش��ود، سیستم به طور خودکار 
کامیون را کنت��رل می کند و راننده می تواند به کارهایش برس��د یا اس��تراحت کند.این 
 کامی��ون خطاهای انس��انی را تک��رار نمی کند و فاصله خ��ود را با خ��ودروی جلو حفظ 

می کند.
ش��رکت می گوید این کامی��ون از نظر کار ک��رد و بیم��ه موجب صرفه جویی اس��ت و 
 رانن��ده حال��ت ی��ک مدی��ر را دارد و می توان��د کامی��ون را از طری��ق ی��ک تبل��ت

 هدایت کند.

نس��ل جدی��د لپ ت��اپ ش��رکت 
فوجیتسو به فناوری اسکن الگوی 
رگ های کف دس��ت مجهز است 
که یک رمز عبور غیر قابل سرقت 
محسوب  می شود.تشخیص هویت 
زیست سنجی یا بیومتریک شامل 
تطبی��ق دادن الگوهای منحصربه 
فرد اثر انگش��ت، رگ ه��ای کف 
دست، عنبیه یا صدای کاربر با داده های ذخیره شده است که می توان از آن به 
عنوان رمز عبور غیرقابل تقلید استفاده کرد.برخالف رمزهای عبور متداول که 
برای کارت های بانکی، گوش��ی تلفن همراه، تبلت یا لپ تاپ استفاده شده و با 
سرقت اطالعات به راحتی قابل تغییر هس��تند، رمز بیومتریک غیر قابل تغییر 
است.در برخی از دستگاه های عابر بانک ژاپن، مش��تریان با اسکن الگوی کف 
دست می توانند به راحتی از حس��اب خود پول برداشت کنند؛ در گوشی تلفن 
همراه آیفون 5s نیز حس��گر اثر انگش��ت به عنوان رمز عبور و شناسایی کاربر 
استفاده می شود.فوجیتسو، نسل جدید لپ تاپ مدل Celsius H730 را با دو 
گزینه بیومتریک به بازار ژاپن عرضه کرده است که شامل حسگر اثر انگشت یا 
اسکنر کف دست با هزینه 116 دالر است؛ اسکنر دستگاه اقدام به اسکن الگوی 
منحصربه فرد کف دست و شناسایی کاربر می کند.دستگاه های بیومتریک به 
وسیله نور مادون قرمز بی خطر، الگوی رگ های انگشت، پشت دست و یا کف 

دست کاربر را شناسایی می کنند.

س��ازندگان لتونی، نخس��تین پهباد یا 
سگ پرنده را ساخته اند که بدون نیاز به 
کنترل از راه دور، با حسگرهایش مسیر 

خود را تعیین می کند.
شرکتی در لتونی سیستم دوربین های 
پرنده ای ساخته  اس��ت که می تواند به 
ش��کل خودکار و بدون نی��از به کنترل 
 از راه دور، خ��ودرو مس��ابقه را تعقیب

کند.چنین دستگاهی امکانات جدیدی  
برای فیلم برداری از مس��ابقات ورزشی 

به وجود می آورد.
این پهپ��اد )AirDog( »س��گ پرنده« نام دارد و س��ازندگان آن می گویند نخس��تین 
 پهپادی اس��ت که بدون نیاز به کنترل از راه دور، با حس��گرهایش مس��یر خود را تعیین 

می کند.
ورزشکار حسگر مخصوصی را به کاله یا دست خود وصل می کند و »سگ پرنده« ورزشکار 
را هر جا که برود دنب��ال می کند و دوربینی از رخداد ورزش��ی فیل��م می گیرد.»یانیس 
اس��پوگیس«، یکی از بنیان گذاران این ش��رکت گفت: فناوری درون »ایر داگ« خیلی 
پیچیده اس��ت؛ کاربر، دستبندی دور مچ دس��تش دارد که مس��یر پرواز پهپاد را کنترل 
می کند و پهپاد هم با حسگرهایش مس��یر کاربر را دنبال کرده و به سوی او پرواز می کند 
و دوربین را روی او زوم می کند؛ ساخت این فناوری مشکل بود و به نوآوری های مختلف 
نیاز داشت.وزن »سگ پرنده« 1.6 کیلوگرم است و حداکثر می تواند 70 کیلومتر در ساعت 
سرعت داشته باشد؛ سازندگان آن می گویند برخالف پهپادهای دیگر که مسیر از پیش 
تعیین شده دارند، »سگ پرنده« می تواند بر اس��اس آنچه کاربر انجام می دهد، خودش 

مسیر و ارتفاع پرواز خود را تعیین کند.
فناوری های نوین دیگری در این سیستم به کار برده ش��ده است تا »سگ پرنده« بتواند 
مس��یرهای پرواز را یاد بگیرد و حفظ کند و به این ترتیب جهت یابی روی پیست مسابقه 

ساده تر شود.

كامیون های بدون راننده

نسل جدید رمز عبور
با اسکن رگ كف دست

سگ پرنده درمسابقات ورزشی

کبد یا جگر س��یاه، تش��کیل ش��ده از گوشت، 
س��یاهرگ ها، س��رخرگ ها و پرده ای که آن را 
می پوشاند. کبد فاقد حس است، ولی پرده اطراف 
آن بسیار حساس است، کبد در سمت راست بدن 
در قسمت باالی ش��کم و در حفاظ دنده ها قرار 
دارد و بزرگ ترین اندام درونی بدن اس��ت. کبد 
اندامی است که می توان آن را کارخانه شیمیایی 
عظیم، آشپزخانه و پاالیشگاه پیکر انسان دانست.

نقش كبد در بدن
کبد، یکی از سه عضوی است که به عنوان اعضای 
رئیسه بدن مطرح می ش��وند. پس از قلب و مغز 
کبد مهم تری��ن عضو از اعض��ای حیاتی زندگی 

بشر است.
کبد، خون س��ازی، پاالیش و توزیع خون و مواد 
غذایی را ب��ه عهده دارد. در ای��ن کارخانه عظیم 
خلقت صدها ترکیب ش��یمیائی همواره در حال 
رخ دادن اس��ت. ظرافت کار کبد به حدی است 
که پیش��رفته تری��ن رایانه های ام��روز از لحاظ 

پیچیدگی نمیتواند با آن برابری کند.
هنگامی که آلودگی ها و بیماری ها در بدن اوج 
گیرند، کبد برای حفظ حی��ات صاحب خویش 
اقدامات خاص��ی انجام میدهد. ان��دام های کم 
ارزش تری را بر میگزیند تا به اندام های اصلی 
مانند قلب و ریه و مغز صدماتی کمتر وارد شود. 
برای پاالیش بدن درصورتیکه اندام های دفعی 
قادر به دفع همه مواد زائد نش��وند مثال پوست و 
مناف��ذ آن را مأمور تصفیه مینمای��د، یا با ایجاد 
بیماری بواسیر)خونریزی از مقعد( راهی را برای 
خروج آلودگیه��ای خون باز میکن��د و یا مواد 

آلوده را تبدیل به دمل یا کورک مینماید.
فداکاری کبد برای حفظ سالمتی انسان آن قدر 
ادامه مییابد تا خود نیز خس��ته و دچار بیماری 
میش��ود و این نهایت ظلم و بیتوجهی اس��ت 
که انسان ها با شکم پروری و س��ورچرانی، کبد 
خویش را دچار بیماری میکنن��د و این طبیب 

حکیم درون بدن را ناتوان میسازند.
کبد اندامی پرکار و پرمشغله است، به طوریکه 
در ه��ر دقیق��ه ح��دود 5/ 1 لیتر خ��ون از آن 
میگذرد. کبد س��الم به قدری پرکار است که در 
اثر فعالیت آن مقدار زیادی گرما تولید میشود، 
به طوریکه ش��ما پس از مصرف غذای سنگین 
احساس گرما میکنید. این عضو با داشتن 300 
میلیارد س��لول به منزله یک آزمایشگاه مجهز و 

بسیار مهم عمل میکند.
کبد عمل ذخیره س��ازی مواد غذایی را بر عهده 
دارد و ب��ه موق��ع، کمبودها را جب��ران میکند، 
به عبارت دیگر کبد را فرمانده��ی میدانند که 
اس��تراتژی و هماهنگی بدن را به عه��ده دارد و 
جریان منظم انرژی را در مجرای گوارش کنترل 

میکند.
کلید سوخت وس��از بدن، کنترل وزن و به طور 
کلی تأمین سالمت عمومی بدن انسان در دست 
کبد خواهد بود. اگر کبد نباشد سم های مختلف 
و غذاهایی که خوب هضم نشده اند وارد جریان 

خون میشوند.
این مواد سمی به س��لول های اندام های دیگر و 
سیستم ایمنی آسیب میرسانند. چشمان زیبا، 
پوست ش��فاف، موهای زیبا و ش��اداب، اعصاب 
راح��ت، انرژی فراوان، ش��ادابی و تندرس��تی با 
سالمتی کبد امکان پذیر است. کبد بیش از هزار 
نوع آنزیم برای حفظ تعادل دستگاه های بدن و 

دفع سموم تولید میکند. 
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اَلّلُه�مَّ اِنّی اَْس�َئُلَک فیِه  ما یُْرضی�َک، َواَُع�وُذ بَِک ِمّما 
یُْؤذیَک، َواَْسَئُلَک التَّْوفیَق فیِه الَِْن اُطیَعَک َوال اَْعِصَیَک، 

یا َجواَد الّسآئِلیَن
خدایا از تو خواهم در این ماه آنچه تو را خشنود سازد و 
پناه برم به تو از آنچه تو را بی آزارد و از تو خواهم درآن 
توفیق برای این كه پیروی�ت كنم و نافرمانیت نکنم ای 

بخشنده به خواستاران

 مثل مگس زندگی نکنیم!!

 دیروز پ��س از یک هفته که مگس��ی در خانه ام می گش��ت،
 جنازه اش را روی میز کارم پیدا کردم...

 یک هفته بود که با ه��م زندگی می کردیم. ش��ب ها که دیر
  می خوابیدم، ت��ا آخرین دقیقه ها دور س��رم م��ی چرخید.

 صبح ها اگر دیر از خواب بیدار می شدم، خبری از او هم نبود. 
شاید او هم مانند من، سر بر کتابی گذاشته و خوابیده بود.

در گش��ت و گذار اینترنتی، متوجه ش��دم که عمر بسیاری از 
مگس های خانگی در دمای معمولی حدود 7 تا 21 روز است.

با خودم... شمردم. حدود 7 روز بود که این مگس را می دیدم. 
این مگس قسمت اصلی یا شاید تمام عمرش را در خانه ی من 
زندگی کرده بود. احساسم نسبت به او تغییر کرد. به جسدش 

که بیجان روی میز افتاده بود، خیره شده بودم.
غصه خوردم. این مگ��س چه دنیای بزرگی را از دس��ت داده 
اس��ت. البد فکر می کرده »دنیا« یک خانه ی 50 متری است 
که روزها نور از »ماوراء« به درون آن می تابد و شب ها، تاریکی 
تمام آن را فرا می گیرد. شاید هم مرا بالیی آسمانی می دیده 

که به مکافات خطاهایش، بر او نازل گشته ام!
شاید نسبت آن مگس به خانه ی من، چندان با نسبت من به 

عالم، متفاوت نباشد.
من مگس های دیگر خانه ام را با این دقت نگاه نکرده ام. شاید 
در میان آن ها هم رقابت برای اینک��ه بر کدام طبقه کتابخانه 

بنشینند وجود داشته.
شاید در میان آن ها هم مگس دانش��مندی بوده است که به 
دیگران »تکامل« می آموخته و م��ی گفته که ما قبل از اینکه 

»بال« در بیاوریم، شبیه این انسان های بدبخت بوده ایم.
ش��اید به تناس��خ هم اعتقاد داش��ته باش��ند و فکر کنند در 
زندگی قبلی انسان هایی بوده اند که در اثر کار نیک، به مقام 

»مگسی« نائل آمده اند.
ش��اید برخ��ی از آن ها فیلس��وف ب��وده باش��ند. ش��اید در 
 ب��اره فلس��فه زندگی مگس��ی، ح��رف ه��ا گفته و ش��نیده

 باشند.
ش��اید برخی از آن ها تمام عمر را با حسرت مهاجرت به خانه 

همسایه سر کرده باشند.
مگس��ی را یادم می آید که تمام یک هفته ی عمرش را پشت 
شیشه نشسته بود به امید اینکه روزی درها باز شود و به خانه 

همسایه مهاجرت کند…
 مگس دیگ��ری را ی��ادم آمد که تم��ام هف��ت روز عمرش را

 بی حرکت بر سقف دستشویی نشس��ته بود. تو گویی که فکر 
می کرد با برخواستن از سقف، سقوط خواهد کرد. یا شاید از 
ترس اینکه بیرون این اتاق بسته محبوس، جهنمی برپاست…

باالی سر مگس مرده نشستم و با او حرف زدم:
کاش می دانستی که دنیا بسیار بزرگ تر از این خانه کوچک 

است.
کاش جرأت امتحان کردن دنیاهای جدید را داشتی.

کاش تمام عمر هفت روزه ی خود را بر نخستین دانه  شیرینی 
که روی میز من دیدی، صرف نمی کردی.

کاش لحظه ای از بال زدن خسته نمی شدی، وقتی که قرار بود 
برای همیشه اینجا روی این میز، متوقف شوی.

آن مگس را روی میزم نگاه خواهم داش��ت تا با هر بار دیدنش 
به خاطر بیاورم که:

 عمر من در مقایس��ه ب��ا عمر جه��ان از عمر ای��ن مگس نیز 
کوتاه تر اس��ت. ش��اید در خاطرم بماند که دنی��ا، بزرگ تر و 
پیچیده تر از چیزی اس��ت که می بینم و می فهمم. شاید در 
خاطرم بماند که بر روی نخستین ش��یرینی زندگی، ماندگار 
نشوم.نمی خواهم مگس گونه زندگی کنم. بر می خیزم. دنیا 
را می گردم و به خاطر خواهم سپرد که عمر کوتاه است و دنیا، 
بزرگ.بزرگ تر و متنوع تر از چیزی که چشمانم، به من نشان 

می دهد…
نگاه کردن به جلو راحت تر از تجزیه و تحلیل کردن گذش��ته 
است، برای اینکه ش��ما بیش��تر تمایل دارید چیزهای جدید 
را تجربه کنی��د. اما هم اکنون ش��ما به خاطر اینک��ه از زمان 
حال فرارکنی��د روی آین��ده تمرک��ز کرده اید. زم��ان کافی 
ب��رای کار و فعالیت ه��ای جدید خ��ود اختص��اص بدهید و 
 قبل از اینک��ه دیر بش��ود کارهایی ک��ه الزم اس��ت را انجام

 دهید.

دعای روز بیست و چهارم 

پند و گوهر 

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع 
عمومی فوق العاده ) سهامی خاص به شماره ثبت 5824(

هیات مدیره 

بدینوسیله از سهامداران محترم مهندسین مشاور بازرسی فنی ناظران ) سهامی خاص ( به شماره ثبت 5824 اصفهان دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده شركت كه در تاریخ 93/05/14 راس ساعت 10 صبح در محل شركت به آدرس : اصفهان - خیابان شمس آبادی - ساختمان 

رازی - طبقه 2 تشکیل میگردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومی عادی 

1- استماع گزارش بازرسی قانونی و گزارش هیات مدیره 
2- بررسی و تصویب تراز مالی و صورتهای مالی منتهی 92/12/29 

3- انتخاب بازرسان قانونی شركت 
4- انتخاب نشریه كثیر االنتشار برای درج آگهی های شركت 

5- بررسی سایر موارد كه در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد 
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده 

1- اصالح و تغییر ماده 4 اساسنامه شركت 
2- اصالح و تغییر ماده 3 اساسنامه شركت 
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