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آمریکا  به زانو در آمد 

240 هزار واحد صنفی در 
استان وجود دارد

نصب 6700 سامانه هوشمند، 
بر روی تاکسی های شهر

 با تولید رقابتی، می توان
 در کورس رقابت باقی ماند
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مدیر عام��ل مجمع می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری استان اصفهان با بیان اینکه ۹۰ هتل در استان 
وجود دارد گفت: سرانه اتاق هتل در کل کشور کم بوده و 
مختص به اصفهان نیست و عدم ساخت هتل در کشور را 

باید در عدم حمایت های الزم دانست.
مهدی نریمانی در دیدار با رییس اتاق بازرگانی اصفهان 
اظهار داشت: مجمع گردشگری استان اصفهان با حدود 
6۰ هزار نفر زیر مجموعه از حدود  دو س��ال پیش آغاز به 

کار کرده است.

وی با اش��اره به اینکه بس��یاری از افراد با پوشش بخش 
گردش��گری اق��دام ب��ه مطالبه گ��ری و امتیازگی��ری 
می کنن��د، اف��زود: در حال��ی ک��ه مطالبه گ��ری بخش 
 خصوصی  باید توس��ط بخش خصوص��ی ذی نفع انجام

 شود.
مدیرعامل مجمع گردشگری اس��تان اصفهان خواستار 
انعق��اد تفاهم نام��ه می��ان  دو نه��اد ش��د و بی��ان کرد:  
شکل گیری ساختار مشارکت بخش خصوصی گردشگری 

و اتاق بازرگانی و همچنین همدلی بین نهادهای...

حمایت های الزم برای هتل سازی در کشور وجود ندارد
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روزنامه فرهنگی ،اجتامعی ،سیاسی ،اقتصادی  و ورزشی

چرا تفحص از بانک پاسارگاد 
متوقف  شد
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یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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آگهی مناقصه
شماره 94/1953/ص مورخ 94/3/23

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالشهر

1-موضوع مناقصه: تهیه مصالح و اجرای کامل زمینهای ورزشی محالت F4 و F6 در محدوده مسکن مهر شهر جدید فوالدشهر با هزینه اجرای بخشی از هزینه ها 
به شکل تهاتر با اراضی با کاربری های مختلف در شهر جدید فوالدشهر به قیمت کارشناسی روز و بخشی به صورت نقدی.

2- مناقصه گزار: شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر.
 3- مهل�ت و مح�ل دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه: از تاری�خ 94/3/26 ت�ا پای�ان وق�ت اداری م�ورخ 94/3/31 و از طری�ق مراجع�ه ب�ه پای�گاه اینترنتی
 WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM یا http..//iets.mporg.ir و یا به شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به نشانی بلوار ولی عصر – میدان 

ولی عصر تلفن: 0334-2630161-5 
4- محل و زمان تسلیم پیشنهاد قیمت و تاریخ گشایش آن: زمان تحویل پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری مورخ 94/4/10 و زمان گشایش پاکتهای پیشنهاد 

قیمت در تاریخ 94/4/11 می باشد.
5- مبلغ برآورد: دو میلیارد و نهصد و هش�ت میلیون و پانصد و هفده هزار و دویست و هشتاد و س�ه )2/908/517/283( ریال براساس فهرست بهای ابنیه 

سال94.
6- نوع و میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ یکصد و چهل و ش�ش میلیون )146/000/000( ریال به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت عمران شهر 
جدید فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه و یا فیش واریزی به حس�اب شماره 2173690205004 سیبا بانک ملی به نام تمرکز 

وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر.
7- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد به صورت حضوری: ارائه معرفینامه کتبی نماینده شرکت.

تذکر: داشتن حداقل پایه پنج ساختمان و ابنیه )گواهینامه صالحیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی( جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

شماره 94/338/ص مورخ 94/1/24

آگهی مناقصه

شرکت عمران شهر جدید فوالد شهر

 1-موضوع مناقصه: بارگیری و حمل مقدار 33566 مترمکعب آب مورد نیاز فضای سبز از محل پکیج تصفیه فاضالب مسکن مهر و تخلیه آن در 
منابع آبی محوطه های فضای سبز در برزن های پنجم و ششم و سایت صنعتی شهر جدید فوالدشهر 

2- مناقصه گزار: شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 
 3- مهلت و محل دریافت اس�ناد مناقص�ه: از تاری�خ 94/1/26 تا پایان وق�ت اداری م�ورخ 94/2/3 و از طری�ق مراجعه به پای�گاه اینترنتی

 WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM یا http://iets.mporg.ir و یا به شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به نشانی بلوار ولی 
عصر – میدان ولی عصر تلفن:031-52630161-5

4- محل و زمان تسلیم پیشنهاد قیمت و تاریخ گشایش آن: مهلت تحویل پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری مورخ 94/2/13 به دبیرخانه شرکت 
عمران شهر جدید فوالدشهر بوده و زمان گشایش پاکتهای پیش�نهاد قیمت در تاریخ 94/2/15 در محل شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 

می باشد.
5- نوع و میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ شصت و پنج میلیون )65/000/000( ریال به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت عمران 
شهر جدید فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه و یا فیش واریزی به حساب شماره 2173690205004 سیبا بانک 

ملی به نام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر.
7- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد به صورت حضوری: ارائه معرفینامه کتبی.

شما می توانید بدون مراجعه به اداره امور مالیاتی از طریق سامانه 
www.tax.gov.ir اظهار نامه الکترونیکی خود را  ارسال و مالیات 

مربوطه  رانیز پرداخت نمایید آخرین مهلت ارائه اظهار نامه 
 www.tax.gov.ir الکترونیکی عملکرد 1393 از طریق سامانه

حداکثر تا پایان تیر ماه سال جاری میباشد
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12  

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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آگهی مناقصه عمومی نوبت اول 

اداره کل زندانهای استان اصفهان 

                                       اداره کل زندانهای استان اصفهان 
م الف:8740   

دستگاه مناقصه گزار

اداره کل زندانهای استان اصفهان

نشانی: اصفهان – ابتدای اتوبان ذوب آهن

واگذاری خدمات بهداشتی درمانی زندانهای استانموضوع مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه

نوع: ضمانتنامه بانکی

مبلغ: 100/000/000 ریال

دریافت اسناد
محل: دبیرخانه اداره کل زندانهای استان اصفهان

مهلت: از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت یک هفته

تحویل اسناد
محل: دبیرخانه اداره کل زندانهای استان اصفهان

مهلت: ده روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه

گشایش پیشنهادها
محل: اداره کل زندانهای استان اصفهان

زمان: تاریخ اعالم شده در اسناد

در مقابل 12 هزار 
تماشا گر پرشور 

ایرانی؛



در گفت وگو با هرمیداس باوند بررسی شد؛

زخمی که با 9 کشته، سر باز کرد
در روزهای اخیر یک سفید پوست 21 ساله در کلیسای تاریخی 
چارلس��تون در ایالت کارولینای جنوبی 9 شهروند سیاه پوست 
آمریکایی را به گلوله بست. این اتفاق خونین باعث شد که زخم 

کهنه و عمیق نژادپرستی در آمریکا سر باز کند.
پس از این اتفاق باراک اوبام��ا، رییس جمهور آمریکا در واکنش 
به این حادث��ه آن را بی رحمانه خواند؛ اما ب��دون کوچک ترین 
اشاره به ابعاد نژاد پرستانه آن تنها به انتقاد از استفاده  آزادانه از 
اسلحه پرداخت و بار دیگر بر طرح محدود کردن مالکیت اسلحه 

اشاره کرد .
اگر چه اش��اره نک��ردن اوباما به بع��د نژادپرس��تانه این حادثه 
انتقادهای شدیدی علیه وی در شبکه های اجتماعی و در محافل 
سیاس��ی و بین المللی ایجاد کرد، اما به اعتقاد داوود هرمیداس 
باوند، استاد حقوق دانشگاه،  اظهارات اخیر اوباما برای ممانعت از 

شعله ور شدن واکنش سیاهپوستان علیه این مساله بود.
داوود هرمیداس باوند، اس��تاد دانش��گاه  درب��اره ی این حمله 
اخیر در کلیسا و کشته شدن 9 س��یاه پوست توسط وی گفت: 
در گذش��ته در آمریکا رس��م برده داری به وجود آمد و تعصبات 
نژادپرس��تانه ایجاد ش��د. ابتدا با ارائه طرح»جدا ولی برابر« در 
جهت کاهش تعصبات نژادی گام برداشته ش��د؛ بر این اساس 
سیاه پوست ها می توانستند مدارس و دانشگاه ها، کتابخانه ها و 
س��ایر اماکن مخصوص خود را داشته باشند و مدت ها این طرح 
رایج بود؛ اما پس از مدت��ی دادگاه عالی اعالم کرد که صرفا واژه 
جدا خود نفی برابری است و باید همه شهروندان آمریکا از قانون 
یکسان برخوردار و فرصت های یکسان داش��ته باشند، ولی در 
میان افکار عمومی تغییر این مس��اله س��ریع انجام نمی شود و 

نیاز به زمان دارد.
وی با تشریح روند کاهش تبعیض و نژادپرس��تی در آمریکا در 
طول سالیان گذش��ته افزود: در حال حاضر فرماندار بسیاری از 
ایالت های آمریکا، روس��ای پلیس حتی وزرای بعضی دولت ها 
مانند کاندولیزا رای��س وزیر خارجه پیش��ین و رییس جمهور 
کنونی از سیاه پوستان هستند؛  اما هنوز بخشی از ایاالت جنوبی 

آمریکا تعصبات نژادی دارند.
مالکیت سالح در آمریکا بر اساس متمم دوم قانون اساسی ایاالت 
متحده آمریکا یک سنت قدیمی است. سنتی که به اندازه تاریخ 
این کشور قدمت دارد، بحث درباره محدود کردن این سنت هم 
همواره از جنجالی ترین موضوع های اختالف برانگیز بوده است. 
اوباما در سال 2012 پس از حادثه مرگبار در مدرسه ای در شهر 
نیوتاون طرح محدود کردن مالکیت اسلحه را ارائه داد؛  اما این 

تالش های وی عمدتا در کنگره شکست خورد.
باوند در همین راس��تا با بیان این که هر کس باالتر از 18 سال، 
در آمری��کا می تواند هر گونه اس��لحه ای را بخ��رد، گفت: بارها 
دموکرات ها طرح اعمال محدودیت برای آزادی خرید اس��لحه 
ارائه کردند؛  اما این طرح ب��ا مخالفت جمهوری خواهان مواجه 

شده و تاکنون در این باره موفق نشدند.

یک عضو هیات رییس��ه مجلس گفت که هیات رییس��ه در جلسه ای به 
این جمع بندی رسید که بانک های خصوصی مورد تحقیق و تفحص قرار 
نگیرد.محمدحسین فرهنگی، درمورد توقف تفحص از بانک پاسارگاد بنا 
به نظر هیات رییسه گفت:  جمع بندی هیات رییسه در جلسه ای بر این شد 
که بانک هایی که سهامداران شان اش��خاص دولتی یا عمومی غیر دولتی 
نیستند در مورد آنها تفحص انجام نشود و درمقابل بانک هایی که بخشی 
از سهام شان دولتی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی هستند تفحص بالمانع 
است.این عضو هیات رییسه مجلس در ادامه گفت:  بر این اساس با توجه به 
اینکه عمده سهامداران بانک پاسارگاد اشخاص غیر دولتی و غیر نهادهای 

عمومی هستند با تشخیص هیات رییسه تفحص انجام نمی شود.
فرهنگی تاکید کرد :  در این رابطه در جلسه هیات رییسه بحث و بررسی 
صورت گرفت و او از کسانی بوده که معتقد است می توان تفحص انجام داد 
چون این بانک ها نیز زیر نظر بانک مرکزی هستند واموال شان برای مردم 

به عنوان صاحبان حساب به شمار می آید.

یک عضو کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی مجل��س، پیگیری 
 طرح الزام دولت به حفظ دس��تاوردهای هسته ای را موجب باالبردن قدرت 
چانه زنی تیم مذاکره کننده هس��ته ای دانس��ت و تاکید کرد که این طرح 

ضدیتی با مسیر مذاکره و تیم مذاکره کننده ندارد.
احمد شوهانی، اظهار کرد: س��ابقه طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای 
هسته ای به یک س��ری دغدغه هایی برمی گردد که نمایندگان داشته اند. 
آقای ظریف چند نوبت برای توضی��ح جزییات کار و روند مذاکره به مجلس 
دعوت شد و در آن جلسات آقای الریجانی مس��أله را به کمیسیون امنیت 
ملی مجلس ارجاع داد تا دغدغه نمایندگان در قالب گزارش جمع آوری و به 
صحن علنی مجلس ارائه شود اما بعدا تصمیم بر این شد که طرحی در این 
زمینه تدوین شود. وی زیاده خواهی غربی ها را از جمله دالیل مطرح شدن 
این طرح دانست و افزود: مسائل جدیدی که کنگره و مذاکره کنندگان غربی 
مطرح کردند فشار را بر تیم مذاکره کننده بیشتر کرد و شاید این از عواملی 
بود که باعث شد مجلس تصمیم بگیرد فشار را از تیم مذاکره کننده بردارد.
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بخش دوم
  امام خمینی به روایت امام خامنه اى

نس��بت دادن حرف ه��ا و مواضع غیرمس��تند به ام��ام و کم رنگ 
 کردن متن و فرازهای اصلی زندگی امام و برجس��ته سازی  برخی

 حاش��یه ها، ازجمله  ترفندهای این جماعت برای مقصد نامبارک 
خود است. آنچه رهبر فرزانه و خلف صالح خمینی )ره( در بیست 
و ششمین سالگرد ارتحال آن پیر سفرکرده هشدار داد، خطر این 
جماعت وامانده و واداده بود و چه کسی صالح تر و سزاوارتر از ایشان 

برای پاسداری از مکتب و خط امام؟
این رهبری حکیم انقالب اسالمی است که همواره از امام و مکتب 
او تجلیل کرده و می کند و هرگاه از امام میگوید، آن چنان عاشقانه 
و مخلصانه و از س��ر ارادت س��خن می گوید که گوی��ی خودی در 
برابر او نمی بیند. خامنه ای، تحری��ف خمینی را تحریف خود می 
 داند؛  چون خامنه ای را خمینی برای رهبری الیق دانسته است و 
خامنه ای است که با تمام وجود برای زنده نگه داشتن و تداوم مکتب 
و خط و راه امام خستگی نمی شناسد و همچون روزهای نخست و 
حتی  شاداب تر و با نشاط بیش��تر آرمان های انقالب را واقع بینانه 
دنبال می کند و چون به قول موالنا: »جان گرگان و سگان هر یک 
جداس��ت  ، متحد جان های شیران خداس��ت« آری شیران خدا، 
خمینی و خامنه ای، جانی متحد دارند و دوئیتی میان آن ها نیست. 
حضرت آقا هرچند خلوت های  زیادی با امام داشته اند، نه هیچ گاه 
خاطراتی ش��اد از ایش��ان نقل کرده اند، نه خود را در سایة ارتباط 
طوالنی مدت خود با آن روح خدا ممتاز و متفاوت معرفی کرده اند.

به این جمالت توجه کنید؛
- امام بزرگوار ما، مجسمه ای از ارزش های انقالب ما بود.

 - با انقالب اس��المی در ایران و با تش��کیل نظام اس��المی در این 
نقطه ی از عالم و با مبارزات طوالنی ای که ملت ما پشت سر رهبر 
عظیم الش��أنش، برای حفاظت از انقالب و اس��الم انجام داد، عصر 

جدیدی با خصوصیاتی متمایز با دوران قبل، در عالم به وجود آمد.
این عصر و این دوران جدید را باید »دوران امام خمینی« نامید.

- امام بزرگوار با این انقالب، مسلمانان را نشاط بخشید و اسالم را 
زنده کرد.

- ملت، راه نجات خود را ادامة راه امام می داند.
-  او یک انسان مخلص و پرهیزکار بود. آن بزرگوار، در همة کارها، 

برای خدا و در راه خدا و به نام خدا، حرکت و عمل می کرد.
-  این س��ه خصوصیت در امام بزرگوار برجسته بود. ایمان آن مرد 
بزرگ، نمونه و استثنایی بود. عمل صالح او، عملی  بود که بعد از صدر 
اسالم تا امروز، کسی آن را انجام نداده است.تزکیة او هم، چنان بود 
که در اوج ش��هرت و قدرت و محبوبیت، اوج عبودیّت را برای خود 
انتخاب کرد و هر روز که گذش��ت، بر الحاح و تضّرع وَ توّس��ل او به 

خدای بزرگ، افزوده شد.
- ش��خصیت امام)ره( با هیچ کدام از رهبرهای دنیا قابل مقایس��ه 
نیس��ت؛ او را فقط با پیامب��ران و اولیاء و معصوم��ان)ع( می توان 

مقایسه کرد.
- او، آن روح اهلل بود که با عصا و ید بیضای موس��وی و بیان و فرقان 
مصطفوی، به نجات مظلومان کمر بست. تخت فرعون های زمان را 
لرزاند و دل مستضعفان را به نور امید روشن ساخت. او به انسان ها 
کرامت و به مؤمنان عزت و به مسلمانان قّوت و شوکت و به دنیای 
مادی و بی روح، معنویت و به جهان اس��الم حرکت و به مبارزان و 

مجاهدان فی سبیل اهلل شهامت و شهادت داد.
- او بت ها را شکست و باورهای شرک آلود را زدود. او به همه فهماند 
که انسان کامل شدن، علی وار زیستن و تا نزدیکی مرزهای عصمت 

پیش رفتن، افسانه نیست.
- این انقالب بی نام خمینی در هیچ جای جهان ش��ناخته ش��ده 

نیست.
این ها نمونة کوچک و مشتی از انبوه تعاریف و تجلیل هایی است 

که رهبر معظم انقالب از امام راحل داش��ته اند و نشان از شناخت 
عمیق، ارادت خالصانه و ش��دت جذبة امام در ایشان دارد. همین 
شناخت، ارادت و جذبه اس��ت که اجازه نمی دهد کمترین غباری 
بر چهرة نورانی امام راحل بنشیند و آنگاه که احساس می کند عده 
ای از س��ر غفلت یا خدای ناکرده هواهای نفسانی درصدد تحریف 
این شخصیت تاریخ ساز و پایه گذار تمدن نوین اسالمی هستند، 
خروش برمی آورد و هشدار می دهد. مروری بر فرمایشات بیست 
وشش سال گذشتة امام خامنه ای نشان می دهد این چندمین بار 
است که ایشان به تبیین ویژگی های مکتب و خط امام پرداخته اند 
که حاکی از اهمیت این مسأله از سویی و اهتمام ایشان به صیانت از 

این مکتب از سوی  دیگر است.
  بسترهاى پروژه امام زدایی

خوانش غلط و تحری��ف آمیز از اندیش��ه ها و اص��ول مکتب امام 
خمینی )رحمت اهلل علی��ه( دور جدیدی از پ��روژه ی  امام زدایی 
اس��ت که با هدف حساسیت س��نجی خواص و آحاد مردم نسبت 
به محکمات انقالب اس��المی و نیز با هدف ریل گذاری سیاس��ی، 
از س��وی تجدیدنظرطلبان هواخواه لیبرالیسم و عدول کردگان از 
اندیشه های امام عظیم الشأن راحل، آغاز گردیده است. این مهم در 
واقع نقطه ی عزیمت سناریوی تغییر نظام ارزش ها و آرمان های  
انقالب اسالمی )نفی هویت و ساخت حقیقی نظام و جامعه دینی( 
است که در نهایت می تواند اس��تحاله ی  جامعه و نظام جمهوری 

اسالمی را رقم بزند.
مرحله ی اول؛ پس از پایان یافتن صورت نظامی جنگ و آغاز دوران 
سازندگی، تدریجاً نگرشی در برخی از مدیران ارشد اجرایی کشور 
به وجود آمد مبنی بر این که برای س��ازندگی و توسعه کشور باید 
واقع گرا ش��د و از آرمان ها و ارزش های  بنیادین نظام عدول کرد. 
دگردیسی معرفتی در نزد این مدیران منجر به شکل گیری جریانی 
تجدیدنظرطلب، موسوم به فن ساالران )تکنوکرات ها( شد. جریان 
مذکور با ای��ن انگاره که محکم��ات انقالب اس��المی )مکتب امام 
خمینی )رحمت اهلل علیه(( مانعی در برابر تغییرات فضای فرهنگی 
و اقتصادی کشور است، پروژه ی امام زدایی را با تالش برای عقب 
نشینی و رها نمودن اصول مکتب امام خمینی )رحمت اهلل علیه( 

آغاز کردند.
تئوریزه  کردن لزوم مذاکره مس��تقیم با آمریکا در فضای عمومی 
کش��ور و تغییر محیط فرهنگی جامعه، ازجمل��ه اقداماتی  بود که 
سناریوی تغییر را به فاز اجرا منتقل می ساخت. در همین رابطه یکی 
از مهم ترین اقدامات تکنوکرات ها، بازگرداندن عناصر ضدانقالب 
متواری و فراماسونر بود که متعاقب آن طیف اقتصادی، فرهنگی و 

سیاسی از عناصر ضدانقالب موفق شدند به کشور بازگردند.
ازجمله بزرگ نادرزاد ، معاون وزیر فرهنگ رژیم فاسد پهلوی، یکی 
از افرادی بود که در سال 1369 با حمایت عطاءاهلل مهاجرانی ، معاون 
رییس جمهور وقت، به ایران آمد. وی در اظهاراتی با گستاخی هرچه  
تمام تر، دلیل بازگش��ت خود به ایران را نش��انه ی دست کشیدن 
جمهوری اسالمی از آرمان های امام خمینی )رحمت اهلل علیه( یاد 

کرد.                                                              ادامه دارد ...

هدف از تحریف شخصیت و آرمان هاى امام خمینى)ره(
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پیشنهادهاى نفتی سودآور ایران 
به شرکت هاى غربی

روزنامه وال اس��تریت  ژورنال، از قول یک مقام ارش��د 
ش��رکت نفت ایران، نوشته اس��ت که ایران در صورت 
رس��یدن به توافق اتمی، خود را برای ارائه قراردادهای 
س��ودآور تازه ای ب��ه ش��رکت های بین الملل��ی آماده 
می کند، که بر اساس آن در عین حال خواستار دریافت 
فناوری و شراکت بیشتر نیز می شود. قراردادهای تازه 
برای ش��رکت های بین المللی نفت و گاز، سودآورتر و 
طوالنی مدت تر هستند؛ در حالی  که انتظار دارند تا آنها 

نیز وارد شراکتی قابل اتکا با شرکت های ایرانی شوند.
علی کاردر، معاون سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی 
شرکت ملی نفت ایران، گفته اس��ت قراردادهای تازه، 
که ایران در مورد آنها با شرکت های خارجی به مذاکره 
پرداخته، اما هنوز کلیت آن منتشر نشده، مبلغ بیشتری 
برای اس��تخراج انرژی پیش��نهاد می کن��د. همزمان 
طوالنی مدت تر است و از مراحل اولیه توسعه میدانی، 

ترغیب به سرمایه گذاری مشترک می کند.

مثال هاى وزیر از زشتی تحریم ها 
علیه ایران

قاضی زاده هاشمی وزیر بهداش��ت دو مورد متفاوت از 
تأثیر ظالمانه تحریم ها بر بخش س��المت را برشمرده 
و گفته،  برای خرید 800 دستگاه آمبوالنس با شرکت 
بنز مذاکره کرده ایم؛  اما با وج��ود اینکه بیش از هفت 
ماه از مشخص شدن قیمت ها گذش��ته است به دلیل 
تحریم و مشکالت ایجاد شده ناشی از تحریم ها که باید 
پرداخ��ت از طریق بانک ها صورت گی��رد هنوز در این 
زمینه مشکالتی وجود دارد و موفق به ورود آمبوالنس ها 
به کش��ور نش��ده ایم. وی افزود:  برای همس��ر یکی از 
همکاران مشکلی به وجود آمده بود که برای تشخیص 
بیماری اخت��الف نظر وجود داش��ت ک��ه نهایتا برای 
تشخیص پرونده وی را به آمریکا فرستادند، اما زمانی 
که آنها فهمیدند این فرد ایرانی است، از ارائه خدمات 
تشخیصی و اظهار نظر در خصوص پرونده پزشکی این 

فرد به بهانه تحریم خودداری کردند.

محاکمه رییس دانشگاه شیراز 
در پرونده حمله به مطهرى

متهمان پرونده حمله به عل��ی مطهری، نماینده مردم 
تهران در مجلس ش��ورای اس��المی، 13 مرداد امسال 
در شعبه 101 دادگاه جزایی شیراز محاکمه می شوند. 
به گفت��ه مصطفی ت��رک همدانی وکی��ل مدافع علی 
مطهری در این پرونده در ای��ن پرونده برای 11 متهم 
کیفرخواست صادر شده که سه نفر از متهمان، رییس 
دانش��گاه، معاون دانشگاه و دانش��جوی دعوت کننده 
است. علی مطهری اسفند سال 93 که برای سخنرانی 
در دانش��گاه ش��یراز به این شهر س��فر کرده بود مورد 
تهاجم عده ای ق��رار گرفت. به دنبال ای��ن حادثه، وی 
از حمله کنندگان ش��کایت کرد که موضوع در ش��عبه 
ششم بازپرسی دادسرای انقالب شیراز مورد رسیدگی 

قرار گرفت.

چه کسی اجازه داد احمدى نژاد 
باالى سن بیاید؟

حجت االس��الم زائری در صفحه اینس��تاگرام خود در 
مورد حضور احمدی نژاد بر روی سن در مراسم تشییع 

پیکر شهدا نوشت:
این عکس ها را ندیده بودم و از حضور احمدي نژاد در 
مراسم تشییع جنازه شهدا در بهارستان خبر نداشتم. 
من هم مثل صدها هزار نفر دیگ��ر بین جمعیتي بودم 
 که وس��ط بي برنامگي و بي نظمي متصدیان امور عرق 
مي ریختند و لگد مي ش��دند؛  ولي به احترام ش��هدا 
به روي خود نمي آوردند.ش��ب هم در برنامه گفتگوي 
 ویژه خبري از س��ردار باقرزاده تش��کر ک��ردم و از این 
عک��س  ای��ن  چ��ون  گفت��م  اهلل  ی��وم 
فک��ر راس��تش  ب��ودم.  ندی��ده   را 
  م��ي کنم اگ��ر سرس��وزني تدبی��ر و هوش��مندي در

 برنامه ریزان این تشییع جنازه بود نباید اجازه مي دادند 
احمدي نژاد باالي سن بیاید. 

عق��ل و ذکاوت و تدبیر که هی��چ ) ظاه��را باید دیگر 
در افس��انه ها دنبالش بگردیم ( اگ��ر اندکي غیرت به 
این شهدا و جنازه هاي شان داش��تیم نباید اجازه مي 
دادیم او بیاید باالي سن و با پررویي ذاتي و همیشگي 
اش این حضور با ش��کوه و معنوي را به س��خره بگیرد 
و بي ادبان��ه حتی هنگام س��خنراني محس��ن رضایي 
متوهمانه براي مردم دست تکان بدهد. الاقل بعد از این 
 افتضاحات سریالي و دستگیري حلقه اولش نباید اجازه

 مي دادی��م.  ما که وس��ط امت ش��هید پ��رور بودیم؛ 
 ول��ي کس��اني ک��ه دور و ب��ر س��ن بودن��د آی��ا ب��ه

 غیرت ش��ان برنخورد و دل ش��ان نلرزید ؟ آنهایي که 
آنجا بودند چه طور اج��ازه دادند این آق��ا بیاید باالي 
س��ن ؟ تردیدي نیس��ت که ما جماعت استادان ضایع 
کردن فرصت ها و لجن مال کردن موقعیت ها هستیم 
! بعد از س��الها به برکت ش��هیدان فضایي براي ایجاد 
همبس��تگي و ترمیم فاصله ه��ا و پیون��د زدن عموم 
به ارزش��ها به وجود آمده ، آن هم در س��الي که رهبر 
بزرگوارمان نامش را همدل��ي و همراهي میان دولت و 
ملت گذاشته اند. آن وقت این جوري ضایعش مي کنیم 
و این فرصت طالیي را لگدمال مي کنیم برود ! آیا واقعا 
 هیچکس نیست که سرس��وزني حرص بخورد و نگران

 بشود؟

شنیده ها 

چرا تفحص از بانک پاسارگاد 
متوقف  شد

طرح هسته اى مجلس،  ضدیتی 
با مسیر مذاکره  ندارد

حجت االس��الم والمس��لمین غالمرضا مصباحی مقدم، 
خواستار ساماندهی خبرگزاری های غیردولتی و روزنامه ها 

توسط دولت و مجلس شد.
 نماین��ده ته��ران در س��خنانی م��اه ضیاف��ت اله��ی را 
م��اه خودس��ازی و تس��لط ب��ر کش��ور توصی��ف ک��رد 
و اف��زود: اصح��اب رس��انه بای��د اخب��ار رس��انه ای را 
 دنب��ال کنن��د، ای��ن اق��دام در ش��مول تقوا ش��مارش

 می شود.
نماینده مردم تهران، راستگویی و امانتداری را موجب به 
وجود آمدن اعتماد در زندگی اجتماعی دانست و افزود: 
اگر دروغ در زندگی ما رخت بربندد که البته کار دشواری 
است،  اتفاق مبارکی رخ می دهد؛ در حوزه امانتداری نیز 
اصحاب رسانه باید حافظ اخبار و اطالعات و گفت وگوهای 

انجام شده و انتقال آن به مردم بدون کم  و کاست باشند.
این نماینده روحانی مجلس تأکید کرد: اگر این طور شود 
یکی از عناصر ش��کل گیری جامعه منس��جم که اعتماد 

است، پدید می آید.
 اساساً پایه زندگی اجتماعی اعتماد است. اعتماد معلول 
صداق��ت و امانت اس��ت، اگر این دو نباش��د انس��جام و 

همبستگی جامعه شکل نمی گیرد.
وی با تعریف رس��انه عادل گفت: عادل کس��ی است که 
می توان به خبرش اعتماد کرد و فاس��ق کس��ی است که 
نمی توان به اخبار و اطالعاتش اعتماد کرد. اگر فاس��قی 
برای شما خبری آورد نباید ترتیب اثر دهید و نباید خبر را 
انعکاس دهید، بلکه خبر باید چند باید کنترل شود، فاسق 

صداقت در انتقال اخبار ندارد.
مصباحی مقدم بر لزوم صداقت و امانت داری رس��انه ها و 
خبرگزاری ه��ا تأکید کرد و افزود: رس��انه ها باید حوادث 
را در حد و س��طح اخبار مخاب��ره کنند. مث��اًل بروز یک 
حادث��ه کوچک، وزن��ی کوچ��ک دارد اما اگ��ر این خبر 

کوچک تیتر یک روزنامه یا یک رسانه شد این اقدام نشان 
از بی صداقتی آن رسانه دارد، این دست اخبار در تیتربندی 

باید جزو اولویت های آخر قرار می گیرد.
وی با تبیین ن��وع دیگری از بی صداقتی رس��انه ها گفت: 
گاهی متن یک گفت وگو نکت��ه تهدیدکننده ای ندارد اما 
برای آن متن تیتری انتخاب می ش��ود ک��ه تهدیدکننده 

است؛ خبرسازی با صداقت همخوانی ندارد.
ای��ن عض��و کمیس��یون برنام��ه و بودج��ه مجل��س با 
آسیب شناس��ی از کیفی��ت و کمی��ت خبرگزاری ه��ا و 
روزنامه ها در کشور، گفت: ش��اید تعدد خبرگزاری های 
ایران مای��ه افتخار در برابر س��ایر کش��ورها باش��د، 41 
خبرگزاری مج��وزدار از یک جنبه اثر مثب��ت دارد اما از 
صد جنبه تأثیر منفی؛ جهت منفی اینس��ت که خوراک 
این 41 خبرگزاری از کجا و چگونه تأمین می شود؟ یک 
خبرگزاری برای یک مسأله خاص تشکیل می شود ولی به 
مسائل سیاسی و اقتصادی می پردازد ولی به دنبال نکات 

غیرمرتبط با حوزه کاری اش است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه تع��داد خبرگزاری ها در کش��ورهای 
مطرح دنی��ا،  گفت: در کش��ورهای پیش��رفته که آزادی 
اطالعات در آنها در سطح باالیی است با چند خبرگزاری 
اداره می ش��وند؛ مث��اًل در آمری��کا فق��ط دو خبرگزاری 
آسوشیتدپرس و یونایتدپرس فعالیت دارند یا در انگلیس 

و فرانسه تنها یک خبرگزاری مهم وجود دارد.
مصباحی مقدم، تعدد خبرگزاری ها و روزنامه های داخلی 
را آفت دانست و افزود: وجود 41 خبرگزاری غیردولتی و 
تعداد زیادی سایت و روزنامه داخلی ضرورتی ندارند، این 
رسانه ها باید توسط دولت یا قانون گذار ساماندهی شوند.

وی گفت: گاهی اوقات تیترها و اخبار مشکوک موجب به 
وجود آمدن مشکل و ش��کل گیری فضای غیراخالقی در 

جامعه می شوند.

وزارت خارجه آمریکا در ادامه سیاست های خصمانه 
خود و در ادعایی واهی در تازه ترین »گزارش س��االنه 
تروریس��م« که روز جمعه منتش��ر کرده ای��ران را به 

حمایت از تروریسم متهم کرده است.
 به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، وزارت امور خارجه 
آمریکا در گزارش س��االنه خود که به مسأله مبارزه با 
تروریس��م جهانی می پردازد ایران را به ادامه حمایت 
از گروه هایی که واشنگتن آنها را تروریست می خواند 

متهم کرده است.
در ای��ن گ��زارش ادعا ش��ده اس��ت: ایران در س��ال 
2014 ب��ه حمای��ت و مس��لح ک��ردن حم��اس در 
غ��زه و ح��زب اهلل در لبن��ان ک��ه اس��رائیل را در یک 
س��ال گذش��ته هدف قرار داده ان��د، ادام��ه داده و از 
فعالیت ه��ای مح��دودی در آفریقا،  آس��یا، آمریکای 
 التین و برخ��ی گروه ها در خاورمیان��ه حمایت کرده

 است.
وزارت ام��ور خارجه آمریکا در ادام��ه گزارش خود به 
حمایت ایران از دولت عراق و س��وریه ب��رای مقابله با 
گروه های تروریستی اش��اره کرده و مدعی شده است 

که این اقدامات تروریستی است.
در این گزارش آمده اس��ت: اغلب تالش های ایران در 
س��ال 2014 روی جبهه مقاومت در عراق و سوریه و 
حمایت و آموزش به نیروهای حزب اهلل و حماس و دیگر 

گروه های تروریستی فلسطینی متمرکز بوده است.
به نوش��ته ای��ن روزنام��ه آمریکایی، گ��زارش جدید 
وزارت امور خارجه آمریکا مدعی ش��ده که نه انتخاب 
حس��ن روحانی، رئیس جمهور ایران و ن��ه دورنمای 
حصول یک تواف��ق میان تهران و گ��روه 1+5 موجب 
 تغییر سیاس��ت  خارجی ای��ران در خاورمیانه نش��ده 

است.

به گزارش ایسنا در این گزارش کشورهای ایران، کوبا، 
سودان و سوریه در فهرست کشورهای حامی تروریسم 

قرار گرفته اند.
نکته مهم  این گزارش آن اس��ت که در لیست حامیان 
تروریسم همچنان نام کوبا وجود دارد که دروغ بودن 
ادعای تغییر در رفت��ار آمریکا در قبال این کش��ور را 

نشان می دهد.
تس��لیح ش��به نظامی��ان و ارت��ش اوکرای��ن ب��رای 
س��رکوب مردم، آموزش رس��می به تروریست ها در 
ترکی��ه و اردن ب��رای حض��ور در س��وریه، حمایت از 
س��عودی ها برای بمباران مردم و اه��داف غیرنظامی 
در یمن، ارتباط ب��ا گروهک منافقین و ... فهرس��تی 
 از اقدام��ات تروریس��تی آمریکا طی یک س��ال اخیر

 است.
به گزارش ایسنا، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور 
خارجه کش��ورمان پیش از این در واکنش به اینگونه 
گزارشات گفته است: ایران بزرگترین قربانی تروریسم 
در سه دهه گذشته بوده و ایراد اتهام به چنین کشوری 
انحراف از واقعیات و بر اس��اس معیاره��ای دوگانه و 

رویکرد سیاسی است.
س��خنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی ای��ران همچنین 
این گزارش��ات را رد و تأکی��د کرده اس��ت: حضور و 
فعالی��ت آزادان��ه تروریس��ت ها در آمریکا ک��ه عامل 
ش��هادت بیش از 15 هزار نف��ر از ش��هروندان ایرانی 
و مقام��ات ارش��د کش��ورمان ب��وده  و همچنی��ن 
اس��تفاده از هواپیماهای بدون سرنش��ین در کشتار 
م��ردم بی گن��اه منطق��ه و چشم پوش��ی از جنایات 
صهیونیست ها علیه مردم فلسطین، ادعای دولتمردان 
 آمری��کا در مقابل��ه با تروریس��م را ب��ه چالش جدی

 می کشد.

ادعاى واهی آمریکا درباره حمایت ایران از تروریسمتعدد خبرگزارى ها و روزنامه ها آفت است



یادداشت

مرحله سوم پذیرش حوزه علمیه اصفهان 
تا ۹ مرداد ادامه دارد

مسوول واحد پذیرش حوزه علمیه اصفهان گفت: مرحله سوم پذیرش 
حوزه علمیه اصفهان تا ۹ مردادماه ادامه دارد.حجت االسللام کلباسی 
اظهار کرد: پذیرش حللوزه علمیه اصفهان فعالیت خللود را همزمان با 
پذیرش حوزه های علمیه کل کشللور از بهمن ماه ۹۳ شروع کرد. وی 
در مورد برنامه های این واحد در ایام پذیرش ابراز داشت: ما در ابتدای 
کار نشسللت هایی را با شللورای هماهنگی پذیرش قم برگزار کردیم و 
توافقنامه ای را با این شورا به امضا رساندیم تا در مراحل مختلف جذب 
و پذیرش، همکاری های الزم از طرف حوزه های علمیه اصفهان و قم به 
صورت متقابل صورت پذیرد.کلباسی در مورد تبلیغات پذیرش طلبه 
برای سال تحصیلی ۹۵-۹۴ بیان داشللت: ما در سال جاری روش های 
مختلف و جامعی را بکار بردیللم، مثًا متن پذیللرش را به صورت بنر، 
پوستر، بروشور و فلش کارت در سراسر استان توزیع کردیم و هماهنگی 
با ادارات و سللازمان های مختلف مثل آموزش و پرورش، دانشللگاه ها، 
اوقاف، سازمان تبلیغات اسامی استان اصفهان، دفتر تبلیغات اسامی 
حوزه علمیه قم، شورای سیاسللت گذاری ائمه جمعه استان اصفهان، 
روحانیون طرح هجرت و طللرح تبلیغ، امور مسللاجد و ائمه جماعات 
مساجد استان اصفهان، عقیدتی سیاسی سپاه پاسداران انقاب اسامی، 
عقیدتی سیاسی بسیج، مراکز قرآنی، ستاد اقامه نماز استان اصفهان، 
صورت گرفت تا تبلیغات میدانی را در مجموعه خود تحت پوشش قرار 
دهند.مسوول واحد پذیرش حوزه علمیه اصفهان درباره دیگر ابزارهای 
تبلیغاتی در این مرحله اظهار کرد: تهیلله و تولید تیزرهای تبلیغاتی و 
پخش در صدا و سیمای مرکز اصفهان و پایگاه های ثبت نام در مدارس 
علمیه استان از دیگر ابزارهای تبلیغات در این مرحله بود.وی در مورد 
میزان استقبال از پذیرش حوزه علمیه اصفهان گفت: فقط در دو مرحله 
آزمون ورودی، ۷۰۰ نفر شللرکت کننده داشللتیم که ۴۰۰ نفر پس از 
مصاحبه و اخذ شرایط، برای تشکیل پرونده معرفی شدند.حجت االسام 
کلباسی در پایان افزود: مرحله سوم پذیرش حوزه علمیه اصفهان از ۲۷ 
خردادماه تا ۹ مردادماه اداملله دارد و داوطلبان می توانند با مراجعه به 

سایت www.esf-hozeh.com ثبت نام کنند.

شرکت دانش بنیان اصفهانی، رتبه برتر 
نمایشگاه ملی فناوری های محیط زیست 

را کسب کرد
 شللرکت دانش بنیان بهین آب زنده رود، مستقر در شللهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان موفق به کسب عنوان طرح ویژه و برتر در نخستین 

نمایشگاه ملی فناوری های آب، خاک و محیط زیست شد.
سامانه کلرسنج دیجیتالی، سللامانه گندزدایی پیشرفته بکو و سامانه 
حذف نیترات از آب آشللامیدنی که توسط شللرکت دانش بنیان بهین 
آب زنده رود، مسللتقر در شللهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان طراحی 
و ساخته شللده، موفق به کسللب عنوان طرح ویژه و برتر در نخستین 
نمایشللگاه ملی فناوری های آب، خاک و محیط زیسللت شد.شرکت 
مهندسللان مشللاور و تحقیقات بهین آب زنده  رود با هدف حفاظت و 
بهبود سامت جامعه و محیط زیست به عنوان یک شرکت دانش بنیان 
فعالیت خود را در سال 1۳81 در شللهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
آغاز کرد. نخستین جشنواره و نمایشللگاه ملی فناوری های آب، خاک 
و محیط زیسللت با هدف ارائه دسللتاوردهای حاصل از فرآیند تجاری 
سللازی فناوری و نوآوری، فراهم کردن محیط مناسللب برای آشنائی 
و تفاهم میللان عرضه کنندگان فنللاوری، نهادهای اسللتفاده کننده از 
فناوری، سرمایه گذاران و سایر ذی نفعان عرصه تجاری سازی تسهیل 
و بسترسللازی فرآیند تجاری سازی دسللتاوردهای علمی و فناوری و 
محصوالت دانش  بنیان کشللور ۲۳ تا ۲6 خردادماه امسللال در مصلی 

تهران برگزار شد.

۶ هزار گفتمان دینی در مدارس اصفهان 
برگزار می شود

کارشللناس برنامه ریزی فرهنگی تبلیغات اسللامی گفللت: باتوجه به 
تهدیدات دشللمن برای ایجادشبهات برای نسللل جوان، این سازمان 
گفتمان های دینی درمدارس را برنامه ریزی کرده که درسال۹۴بیش 
از6هزارگفتمان برگزارمیشود.داوود ساعدی در نشست خبری با اشاره 
به اینکه اداره کل تبلیغات اسامی اسللتان اصفهان ۲۴ دفتر رسمی و 
نمایندگی در سطح استان دارد، اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسامی 
با توجه به سند چشم انداز 1۰ ساله خود رویکردهای مختلفی را مدنظر 
قرار داده است.وی افزود: تاش برای بهره گیری از تمامی ظرفیتهای 
فرهنگی به ویژه مردمی در راسللتای تقویت عبودیللت و ترویج اخاق 
اسامی، اهتمام به منویات رهبر به ویژه تقویت نهاد خانواده و استقرار 
مدیریت جهادی پرهیز از کارهای شللکلی، پایش مسللتمر اسللتقرار 
روحانی در محل هللای مورد نیاز و افزایش کیفیللت خدمات تبلیغی با 
توجه به اعتبارات از جمله این رویکردها است.کارشناس برنامه ریزی 
فرهنگی سازمان تبلیغات اسامی با اشاره به اینکه معاونت امور فرهنگی 
و معاونت آموزشی و پژوهشی اقدام به برگزاری ۲۳8۰ گفتمان در سال 
۹۳  در مدارس استان کرده است، بیان کرد: فرق و نحل، حجاب و عفاف، 
جنگ نرم، روابط اجتماعی، مبانی دینی مبانی انقاب اسامی و سبک 

زندگی و شعار سال از جمله موضوعات این گفتمان بوده است.

جواد محمدی فشارکی، مدیر بازرسی 
و نظارت اصناف اسللتان اصفهان در 
جمع خبرنگاران با بیان اینکه نظارت 
بر فعالیت اصناف و بازاریان درکشور از 
سال 8۷ اجرایی شده است،  اظهار داشت: در این راستا باید توجه 
داشللت که اصناف و بازاریان افراد متدینی هستند؛  ولی در هر 
شغلی امکان لغزش وجود دارد و به منظور پیشگیری از تخلفات 
در اصناف و بازار بر بازرسی و نظارت اتاق اصناف فعالیت می کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر عرضه کاالی قاچاق در سطح بازار 
بسیار زیاد است، افزود: این کاالها بدون کیفیت و برای سامت 

جامعه بسیار مضر است.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان در ادامه با اشاره به 
اینکه طی بازرسی های صورت گرفته شیر خشک »سرالک« که 
بسیار مورد توجه جامعه بوده است مضر شناخته شد،  افزود: پس 
از آزمایشات شیر خشک مشخص شللدکه این نوع شیرخشک 
کودکان را عقیم می کند و از این رو این مارک شیر خشک از سطح 
بازار جمع آوری شده اسللت. وی با اشاره به اجرای طرح تشدید 
بازرسللی ها در اصناف و بازاریان اسللتان اصفهان از ابتدای ماه 
مبارک رمضان اشاره کرد و افزود: این اقدام با حضور ۲۰۰ بازرس 

آشکار و 6۰ بازرس غیر محسوس در اصفهان اجرا می شود.
محمدی فشارکی با اشللاره به وجود ۲۴۰ هزار واحد صنفی در 
استان اصفهان ابراز داشت: از این تعداد واحد صنفی 1۲۰ هزار 

واحد در شهر اصفهان فعالیت دارد.
وی با اشللاره به ناهمخوانی  تعداد بازرسللان با تعداد واحدهای 
صنفی اصفهان ابراز داشت:کمبود اعتبار و نبود نیروی متخصص 
دلیل کمبود نیرو در بازرسی از اصناف است و این امر باعث شده 
اسللت در ماه مبارک رمضان این نیروها در سلله شللیفت کاری 
فعالیت کنند.مدیر بازرسللی و نظارت اصناف استان اصفهان با 
اشللاره به اینکه اقام پرمصرف در ایام ماه مبارک رمضان مورد 
توجه بازرسللان اسللت،  اضافه کرد: در این راسللتا اقامی مانند 
لبنیات،  خوار و بار، میوه و سبزیجات،  گوشت سفید، کوشت قرمز 

و زولبیا و بامیه مورد بازرسی قرار خواهدگرفت.
وی با اشاره به افزایش  1۲۰ درصدی بازرسی ها در فروردین سال 
جاری نسبت به سال گذشته ابراز داشت: این آمار مقایسه ای در 
اردیبهشت ماه 6۳ درصد و در خرداد ماه 6۰ درصد افزایش نسبت 

به سال گذشته داشته است.
خودداری از درج قیمت، پیشتاز جرایم اصناف استان

محمدی فشللارکی با بیان اینکه خودداری از درج قیمت با ۲۴ 
درصد، عدم ارایه صورت حساب با ۲1 درصد و گران فروشی با 1۵ 
درصد سه تخلف نخست اصناف استان در بازرسی های صورت 
گرفته برآورد شللده اند، ابراز داشت: در سللال گذشته به صورت 
میانگین ۷۰۰ درصد افزایش بازرسللی ها را در اسللتان اصفهان 

داشته باشیم.

وی با بیان اینکه درگذشللته بازرسللان به صورت مسللتقیم به 
تعزیرات حکومتی ارائه می شللد، افزود: این در حالی اسللت که 
در حال حاضر بعد از مشللاهده تخلف موضوع و تفهیم اتهام در 
کمیته پیشگیری از تخلفات دنبال می شود و بعد از دو روز به فرد 
متخلف فرصت رفع مورد را می دهیم که در بازرسللی مجدد در 
صورت مشاهده ادامه تخلف پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع 

داده می شود.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان در خصوص فاکتور 
سازی در واحدهای صنفی نیز ابراز داشت: این تخلف به فراوانی 
مشاهده می شود و این در حالی است که اثبات آن به سختی انجام 
می شود و فعا با توجه به کمبود نیرو این بازرسی انجام نمی شود.

پلمپ  سه واحد صنفی در سیتی سنتر
وی در ادامه با اشللاره به برخی از برخوردهای صورت گرفته در 
خصوص قیمت نامتعارف در بازار گفت: در بازرسی از سیتی سنتر 
سه مورد از واحدهای صنفی پلمپ شده و به 1۰ واحد نیز اخطار 
داده شده است. محمدی فشارکی با اشللاره به نظارت بر میدان 
بزرگ میوه و تره بار اصفهان نیز بیان داشت: در آخرین بازرسی 
از این میدان پس از 1۷ سال ۷ واحد صنفی متخلف پلمپ شد 
و اخطار به برخی دیگر از واحدهای صنفی نیز داده شللده است. 
وی با بیان اینکه از شش ماه گذشته تاکنون همکاری با بازرسان 
افتخاری در دستور کار قرار گرفته اسللت، بیان داشت: در حال 
حاضر ۵۵ نفر بازرس افتخاری با اداره اصناف اسللتان همکاری 
دارند و پرونده 1۲ نفر نیز در حال بررسللی و صدور کارت است. 
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان با اشاره به فعالیت 
1۹ بازرس خانم در انجمن صنفی اصفهان نیز گفت: این بازرسان 
در آرایشگاه های زنانه و لباس فروشی های زنانه فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه رشللد قارچ گونه واحدهللای صنفی غیر مجاز 
اولین تخلف هر صنف است، ابراز داشت: از این رو در بازرسی های 
صورت گرفته از ابتدای سال جاری تاکنون دو هزار و ۵۴۴ واحد 
صنفی بدون مجوز در استان اصفهان شناسایی و مورد بررسی قرار 
گرفته است. مهدی تنباکو زاده نیز در ادامه این جلسه در بازدید 
از نمایشگاه نمونه کاالهای قاچاق شناسایی و جمع آوری شده 
توسط دایره قاچاق بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان در 
جمع خبرنگاران، با بیان اینکه کشف و جمع آوری انواع وسایل 
سرو مشروبات الکلی یکی از بزرگ ترین اقدامات صورت گرفته 
است، اظهار داشت: در بازرسللی از اصناف اجناسی از این دست 
در قالب کامیون های 1۰ و ۲۰ تنی جمع آوری شده است که به 

صورت قاچاق وارد استان شده بود.
تولید لباس ها با تصاویر مس�تهجن در تولیدی های 

زیر زمینی کشور
وی جمع آوری لباس هایی منقش به تصاویر نامناسب از سطح 
عرضه را از دیگر اقدامات  دایره قاچاق بازرسی و نظارت اصناف 
استان اصفهان دانسللت و افزود: باید توجه داشت که بسیاری از 

این اجناس در تولیدی های زیرزمینی و توسط صهیونیست ها در 
کشور تولید می شود و برخی نیز از کشورهای دیگر وارد می شود.

مسوول اداره قاچاق بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان در 
ادامه با بیان اینکه وجود برخی قرص هایی برای رفع مشللکات 
جنسی در سللطح عرضه دارویی استان به چالشی بزرگ تبدیل 
شده اسللت، اضافه کرد: ۹۹ درصد از این قرص ها ضرر دارد و با 
قیمت های کان نیز به فروش می رسللد و با توجه به افزایش بی 
رویه فشار خون منجر به مرگ افراد می شللود. وی با بیان اینکه 
تعداد کاالهای قاچاق در سطح داروهای مواد مخدر نیز افزایش 
یافته اسللت، افزود: برای نمونه متادون که نوعی مخدر است به 

صورت قاچاق وارد کشور می شود و بسیار خطرناک است.
تنباکو زاده با اشللاره به اینکه برخی از داروهللا و قرص هایی که 
به واسللطه تبلیغات ماهواره ای در خصوص ریللزش مو، افزایش 
و یا کاهش وزن نیز قاچاق بوده و بللرای مصرف کنندگان مضر 
اسللت، ادامه داد: همچنین برخی از داروهایی که برای افزایش 
حجم عضات صورت و یا مکمل هایی که در بدن سازی مصرف 
می شوند و نشللان خارجی دارند تولید داخل است و استاندارد 

نیست.
روغن »توتال« تقلبی است

وی با بیان اینکه روغن »توتال« در حال حاضر به صورت تقلبی 
در کشور تولید می شود، گفت: این نوع روغن به صورت گسترده 

از سطح بازار جمع آوری شده است.
مسوول اداره قاچاق بازرسللی و نظارت اصناف استان اصفهان با 
ایشاره به اینکه آب میوه هایی که روبروی بیمارستان ها به فروش 
می رسللد اغلب تاریخ گذشته اسللت، افزود: همچنین پودرهای 
شربت عرضه شده در سطح بازار همه شللیمیایی است و جمع 
آوری شده است. وی با بیان اینکه آدامس های خارجی از جمله 
»تریدنت« دارای درصدی از الکل است،  افزود: این آدامس ها به 

صورت قاچاق وارد شده و محرک هست.
تنباکوزاده با اشاره به ورود گوشللی های فله ای از چین به کشور 
افزود: این گوشی ها در ایران بسته بندی شده و به قیمت کاالی 

اصلی به فروش می رسد.
وی در خصوص اقام سامت محور نیز گفت: سس های گوجه 
خارجی هیچگونه استانداردی ندارد و سالم نیست و بسیاری از 
آنها دارای مشکات مصرفی است.مسوول اداره قاچاق بازرسی 
و نظارت اصناف اسللتان اصفهان با بیان اینکلله در حال حاضر 
تنباکوی »الواحه« عربستان در کارگاهی در دولت آباد اصفهان 
تولید می شللود و به عنوان تنباکوی امارات به فروش می رود که 
سرطان زا است،  افزود: این محصول برچسب امنیتی نیز دارد و به 
عنوان اصل به فروش می رسد. وی با بیان اینکه بسیاری از اقام 
فرهنگی مسللتهجن به منظور مصرف در ایران تولید می شوند،  
اضافه کرد: این اقدام در راسللتای نابودی فرهنگ اصیل ایرانی 

برنامه ریزی شده است.
فروش سیگارهای سرطان زا با قیمت ۳۰ هزار تومان

تنباکو زاده در ادامه با اشاره به جمع آوری سیگارهای مخصوص 
خانم ها در اصفهان نیز بیان داشت: این سیگارها حامل سرطان 
و تحریک کننده است و هر بسته آن به قیمت ۳۰ هزار تومان به 
فروش می رسد.وی در ادامه با بیان اینکه مقابله با مصرف قلیان 
به ویِژه در رستوران های حاشیه شهر در دستور کار قرار گرفته 
است،  ادامه داد: ما بر فعالیت رستوران ها در حاشیه شهر نظارت 

جدی داریم.
مسوول اداره قاچاق بازرسللی و نظارت اصناف استان اصفهان با 
بیان اینکه در حال حاضر سللیگار بیشترین کاالی قاچاق جمع 
آوری شده است، ابراز داست: ۳۵۰ نوع سیگار غیر مجاز در استان 

جمع آوری شده است.
 وی با بیان اینکلله تنباکو دومین کاالی قاچاق اسللتان اصفهان

 است ،افزود: لوازم آرایشی بهداشتی نیز در رتبه بعدی قرار دارد 
که از سطح بازار جمع آوری می شود.

تنباکو زاده ادامه داد : کاالهای سللامت محللور و دارویی نیز به 
شدت افزایش یافته اسللت که در خارج از داروخانه ها به فروش 
می رسد که دراین بین داروهای چاقی و الغری و جنسی بیش از 

سایر داروها به چشم می خورد.

آدامس تریدنت و شیرخشک سرالک غیر مجاز؛

240 هزار واحد صنفی در استان وجود دارد

یادداشت

اخبار کوتاه

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان از نصب 
6 هزار و ۷۰۰ سامانه هوشمند تاکسی بر روی تاکسی های 
این شهر خبر داد و گفت: تاکنون 8 هزار راننده تاکسی برای 
نصب این سامانه ثبت نام کرده اند که تعداد 6 هزار و ۷۰۰  

موردآن نصب و مابقی در حال اقدام می باشد.
 سللقایی در این باره افللزود: رانندگان تاکسللی باید برای 
رعایت حقوق خود و شهروندان از سامانه هوشمند تاکسی 

استفاده کنند.
وی تاکید کللرد:  دو مرکز خدمللات و تعمیرات سللامانه 

هوشمند تاکسی نیز در اصفهان راه اندازی شده است.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان از نصب 
سامانه هوشمند سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید 
و با همکاری سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان  داد و 
اظهارداشت: این اقدام در نوع خود در کشور بی نظیر است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 1۰۳۵۳ خودرو 
پاک قرمز و 1۲۰۷1 خودروی پاک سللفید در اصفهان 
تردد می کنند ، گفت: مجموع رانندگان و کمکی آنها در 
اصفهان ۳۴ هزار نفر است که از اواسط سال گذشته برای 

رفاه رانندگان و خانواده انها اداره رفاه ر در این سازمان راه 
اندازی شده است.

سللقایی ادامه داد: اداره رفاه سللازمان تاکسیرانی با بیش 
 از 1۷۰ سللازمان ، ارگان و مجموعلله هللای خدماتللی 
تفاهم نامه ای امضاء کرده که پیرو آن تاکسیرانان اصفهان 
با ارایه کارت شللهری خود می توانند از خدمات ۲۰ تا ۵۰ 

درصد تخفیف آنها بهره مند شوند.
وی در خصللوص عمللر مفیللد تاکسللی هللا نیللز 
اظهارداشللت: تاکسللی های مدل 8۴ به قبللل از نظر ما 
فرسللوده به شللمار مللی رونللد و بایللد در طللرح تبدیل 
قرار بگیرند و این سللازمان نیللز برای سللهولت در طرح 
جایگزینی رایزنللی و مکاتباتی را با اتحادیه تاکسللیرانان 
 کشللور و مجلللس شللورای اسللامی انجللام داده

 است.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شللهرداری اصفهان تاکید 
 کرد: ضرورت جامعه ما نوسللازی تاکسللی های فرسوده

 است.
وی همچنین بیان داشت: با یکسان سللازی نرخ بنزین ، 
افزایش ۲۰ درصدی نرخ تاکسللی های شهر اصفهان نیز 
تصویب شد و به زودی برچسللب های آن بر روی تاکسی 

های شهر اصفهان نصب می شود.
سللقایی یادآور شللد: چنانچلله شللهروندان انتقللاد و یا 
شللکایتی دارنللد مللی توانند بللا شللماره تلفللن گویای 
۳۵6881۰۰ تمللاس گرفتلله و یللا مراتللب را از طریللق 
سللامانه ۲۰۰۰۰۲61 پیامللک کنند و مطمئن باشللند 
 که تک تللک پیام هللا و تمللاس ها مللورد بررسللی قرار

 می گیرد.

مدیر عامل مجمللع میللراث فرهنگی، صنایع دسللتی و 
گردشگری استان اصفهان با بیان اینکه ۹۰ هتل در استان 
وجود دارد گفت: سرانه اتاق هتل در کل کشور کم بوده و 
مختص به اصفهان نیست و عدم ساخت هتل در کشور را 

باید در عدم حمایت های الزم دانست.
مهدی نریمانی در دیدار با رییللس اتاق بازرگانی اصفهان 
اظهار داشت: مجمع گردشللگری استان اصفهان با حدود 
6۰ هزار نفر زیر مجموعه از حدود  دو سللال پیش آغاز به 

کار کرده است.
وی با اشللاره به اینکه بسللیاری از افراد با پوشللش بخش 
گردشللگری اقللدام بلله مطالبه گللری و امتیازگیللری 
می کننللد، افللزود: در حالللی کلله مطالبه گللری بخش 
 خصوصی  باید توسللط بخللش خصوصی ذی نفللع انجام

 شود.
مدیرعامل مجمع گردشللگری اسللتان اصفهان خواستار 
انعقاد تفاهم نامه میان  دو نهاد شد و بیان کرد:  شکل گیری 
سللاختار مشللارکت بخش خصوصی گردشللگری و اتاق 
بازرگانی و همچنین همدلی بین نهادهای درگیر در بخش 

گردشگری در سایه این تفاهم نامه ممکن می شود.
وی با اشللاره به سللخنان مربوط به کمبود هتل در استان 
اصفهان تصریح کرد: در کل کشللور یک هللزار و 8۰ هتل 

وجود داشته که دو سوم این هتل ها در مشهد است.
نریمانی با بیان اینکه ۹۰ هتل نیز در استان اصفهان وجود 
دارد گفت: سرانه اتاق هتل در کل کشللور کم بوده و این 
معضل مختص به اصفهان نیسللت که عدم ساخت هتل 
در کشللور را باید در عدم حمایت هللای الزم از این بخش 

جست و جو کرد.

مجمللع گردشللگری اصفهان مکمللل خوبللی در حوزه 
فعالیت های گردشگری است.

مدیر کل سللابق میراث فرهنگی اسللتان اصفهان با اشاره 
به اشرافیت و سابقه مدیریت رییس اتاق بازرگانی استان 
اصفهان اظهار داشت: اتاق بازرگانی باید تبادل و توازن را به 

بخش گردشگری برگرداند.
محسللن مصلحللی بللا اسللتقبال از تشللکیل معاونللت 
گردشللگری در اتللاق بازرگانللی اصفهللان افللزود: 
مجمللع گردشللگری اسللتان اصفهللان می توانللد 
 مکمللل خوبللی در حللوزه فعالیت هللای گردشللگری

 باشد.
وی با اشللاره به فعالیت های خوب مجمع گردشگری در 
حوزه نمایشگاه های داخلی و خارجی بیان کرد: ورود افراد 
متخصص به ساختارها، زمینه گرفتن تصمیمات تخصصی 

را فراهم می کند.
مدیر کل سابق میراث فرهنگی استان اصفهان تصریح کرد: 
اگر در هر بخش هر کسی در جایگاه خود قرار گیرد بسیاری 

از مشکات حل می شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان:

نصب ۶7۰۰ سامانه هوشمند، بر روی تاکسی های شهر
مدیرعامل مجمع گردشگری اصفهان:

حمایت های الزم برای هتل سازی در کشور وجود ندارد
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محفل انس با قرآن ) مسجد رضوی ( 

ایمنا

زاینده رود



يادداشت

مدير دفتر بازار برق شرکت توزيع برق 
شهرستان اصفهان :

کولرها را نیم ساعت خاموش کنید تا 
درلیست جوايز، قرار بگیريد

نشست خبری مدیریت مصرف برق سه شنبه 26 خردادماه در خانه 
فرهنگ مدیریت مصرف برق، با حضور مدیردفتر بازار برق اصفهان، 
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج ش��هید خرازی و مدیر و مشاور روابط 

عمومی برگزار شد .
سارا صالحی مدیر دفتر بازار برق و مدیر گروه مدیریت مصرف شرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان، به ضرورت بهینه مصرف کردن انرژی 
در تابستان سال جاری اشاره کرد و گفت : با 30 دقیقه خاموش کردن 
وسایل سرمایش��ی از اذان ظهر تا س��اعت 15 بخش عمده ای از بار 
ساعت پیک کاهش می یابد و از خاموشی های احتمالی پیشگیری 

می شود .
وی در ادامه گفت : طرح ویژه  ای نیز در خصوص مشارکت مشترکین 
خانگی  در س��ال جاری  برگزار می ش��ود؛ که این نوع مش��ترکین 
در صورت تمایل به رعایت نحوه اس��تفاده از وس��ایل سرمایشی در 
س��اعات مذکور و مدیریت مصرف برق در طول روز،  می توانند واژه 
» مش��ارکت« را به همراه  ش��ماره شناس��ایی قبض خود به سامانه 
100000121 پیامک کنند و از تش��ویق های این طرح اس��تفاده  

کنند .
وی تصریح کرد: در س��ال گذش��ته  پیک بار مصرفی در یک ساعت  
976 مگاوات  بوده است که متوسط  بار در همان سال 755 مگاوات 
گزارش داده ش��د، که به طور متوس��ط 30 درصد افزایش بار فصلی 
را ش��اهد بودیم و  برای جبران بیش از 200 مگاوات؛ تولید بیش��تر 
ضرورت می یابد که به طور قطع  برای ما بقی سال توجیه اقتصادی 
وجود  ندارد و این دغدغه  در تمام دنیا توسط مشترکین مدیریت و 

کنترل می شود .
این مقام مسوول خاطر نشان کرد :مشترکین صنعتی نیز از طرح های 
مختلف برای کاهش پیک بار تابستان در سال های گذشته استقبال 
کرده اند که از جمله این طرح ها انتقال تعطیالت و تعمیرات سالیانه 
کارگاه ها و کارخانجات در بازه زمانی دو ماهه تابس��تان بوده است و 
استفاده از دیزل ژنراتورها یکی دیگر از روش های کاهش بار مصرفی 
 صنایع می باشد، که شرکت توزیع برق اصفهان  انرژی تولیدی را به 
ازاء هر کیلو وات س��اعت  انرژی به مبلغ 44 تومان خریداری کرده 
و بابت تولید هر کیلو وات ساعت  برق 40 /0 لیتر سوخت نیاز است 
که هزینه آن  نیز توسط ش��رکت به تولید کنندگان انرژی پرداخت  

می شود .
 صالحی خاطر نش��ان کرد:مش��ترکین خانگی 32 درص��د، تجاری 
20 درصد ، اداری 22 درصد و کشاورزی 30 درصد افزایش مصرف 
فصلی درتابس��تان دارند؛ و این درحالی اس��ت که این میزان برای 

مشترکین صنعتی 7 درصد می باشد .
وی به جاب��ه جایی پیک بار در س��ال های اخیراش��اره کرد و گفت: 
درگذشته اوج  بار مصرف از اذان مغرب به مدت 4 ساعت بوده است 
ولی درحال حاضر عالوه بر آن س��اعات  به علت وس��ایل سرمایشی 
 پرمصرف پیک ب��ار تابس��تان از س��اعت 11 تا 15 نیز می باش��د و 
برنامه ریزی درخصوص الگ��وی صحیح مصرف درح��وزه ادارات و 

سازمان ها می تواند در کاهش بار به مقدار قابل توجهی موثرباشد .
وی خاطر نش��ان کرد:یکی از روش های قابل تامل در بهینه مصرف 
کردن انرژی اس��تفاده از المپ های کم مصرف LED  و SMD  در 
سیستم های روشنایی اس��ت که تا یک پنجم کاهش مصرف برق را 

به همراه دارد .
مهندس صالحی به مدیریت بار در بخش های مختلف اش��اره کرد و 
گفت: با آموزش کودکان توانس��تیم 3 درصد کنترل مصرف  داشته 
باش��یم؛ و هم چنین  در بخش صنعت نیز 16 م��گاوات مدیریت بار 
صورت گرفت که بابت همکاری صنایع 400 میلیون تومان تخفیف 

به این  گروه تعلق گرفت.
وی تاکید کرد: رشد متوسط انرژی جهانی 12/9 درصد است  که این 

میزان در کشور ما 23 درصد  می باشد .
مدیر دفتر بازار برق عنوان کرد: اس��تفاده از پنل های خورش��یدی 
و انرژی های تجدید پذی��ر ازجمله فعالیت هایی ب��وده که در چند 
سال اخیر توسط این دفتر انجام شده اس��ت؛ و 350 کیلو وات پانل 

خورشیدی برای مردم  و سازمان ها نصب شده است.
مهندس صالح��ی در پایان عنوان کرد: همکاری با بس��یج ادارات به 
 منظور آگاهی دادن به کارکن��ان در خصوص الگوی صحیح مصرف 
 می توان��د فرهنگ درس��ت مص��رف ک��ردن را بهتر ازگذش��ته در 

سازمان ها و ادارات جاری و ساری کند.
در ادامه جلس��ه س��ید حمید امامی جمعه،  فرمانده پایگاه بس��یج 
ش��رکت توزیع برق شهرس��تان اصفهان گفت: مص��رف بهینه برق 
در جلس��ه ای با فرماندهان پایگاه های بسیج س��ازمان ها و ادارات 
 مطرح ش��د و بر اس��اس توافق بس��یج وزارت نیرو و توانیر با بسیج 
سازمان های کشورقرار شد بسیجیان هم چون سال های دفاع مقدس 
 بادلس��وزی و همکاری صنعت برق را در تابس��تان امسال همراهی 

کنند.
وی در ادامه افزود :برای هر سازمان یک مسوول انرژی تعریف شده 
و همکاران بسیجی کمک می کنند تا با ترویج فرهنگ صرفه جویی 
و بهینه مصرف کردن تابستان امسال را بدون خاموشی، یا با حداقل 

خاموشی پشت سر بگذرانیم.

دکتر سبحاني در جریان برگزاري بیس��ت و دومین همایش بهره 
وري فوالد مبارکه با اش��اره به اهمیت توجه هرچه بیشتر به بهره 
وري در ش��رایط فعلي حاکم بر اقتصاد دنیا، با طرح این سوال که 

بهره وري، جبر است یا اختیار ؟ 
گفت: طي س��ه دهه اخیر، ب��ازار جهاني فوالد ه��ر از گاهي دچار 
بحران ش��ده که البت��ه این ام��ر به ص��ورت سینوس��ي در حال 
تکرار اس��ت، و هر بار این طوفان تعدادي از فوالدس��ازان را دچار 
 مشکالت جدي مي کند و بعضا به نابودي مي کشاند؛ گرچه بعضا 
 ش��رکت هایي هم هس��تند که از این ش��رایط به هر صورت گذر

 مي کنند و خود را باال مي کشند، پس درنتیجه باید در نظر داشت 
 در بحران کنوني فوالد، تنها با افزایش به��ره وري و تولید رقابتي 

مي توان در کورس رقابت باقي ماند.
 دکت��ر س��بحاني در همی��ن رابط��ه ب��ه بح��ران ف��والد در 
س��ال هاي 1996-1995 اش��اره کرد و گفت: در این بازه زماني 
بس��یاري از فوالدس��ازان اروپایي به ویژه تولید کنن��دگان فوالد 
در ایتالی��ا دچار بحران ش��دند و ضمن ورشسس��تگي، تجهیزات 
کارخانجات خود را به کشور چین فروختند؛ در نتیجه این امر طي 
دوسال بعداز آن کشور چین یک جهش 300 میلیون تني را تجربه 
کرد. این اتفاق بیشتر به یک سناریوي از پیش طراحي شده شبیه 
است، که در این شرایط براي کشور چین دو اتفاق بزرِگ افزایش 
ظرفیت و کپي سازي تکنولوژي را به ارمغان آورد؛ به گونه اي که 

این کشور که عمال یکي از وارد کنندگان بزرگ بود، امروز با تولید 
800 میلیون تن )بیش از 50درص��د( به بزرگ ترین صادر کننده 

فوالد جهان مبدل شد.
مدی��ر عامل ف��والد مبارک��ه تصری��ح ک��رد: اکنون در ش��رایط 
فعل��ي نیز م��ا به هم��ان ش��رایط ده��ه ه��اي 96-95 میالدي 
 رس��یده ای��م. قطع��ا در وضعی��ت فعل��ي ی��ک س��ري از 
ش��رکت ه��ا رو ب��ه ورشکس��تگي و تعطیل��ي م��ی رون��د. تنها 
 اتفاق��ي ک��ه م��ی افت��د، این اس��ت ک��ه ش��رکت ه��اي تولید 
کننده اي که بتواند تولید رقابتي و بهره وري باالیي داشته باشند 

خواهند توانست با شرکت هاي مقتدر رقابت کنند.
 دکت��ر س��بحاني، ب��ا مقایس��ه هزین��ه ه��اي تولید ف��والد طي 
سال هاي 94- 90 در فوالدسازي هاي دنیا و ایران اظهار داشت: 
قیمت س��نگ آهن در بازارهاي جهان��ي از 168 دالر برتن به 47 
دالر در سال 94 رسیده اس��ت؛ در مقابل و در کشور ایران قیمت 
سنگ آهن در مدت مشابه مذکور از کیلویي 780 ریال )بدون در 
نظرگرفتن هزینه حمل و نقل( به 2400 ریال در سال 94 رسیده 
اس��ت از آنجایي که عمده هزینه هاي تولید فوالد به قیمت سنگ 
آهن و انرژي مربوط مي شود، بدیهي اس��ت که وقتي رقباي ما با 
کاهش قیمت مواد اولیه و انرژي و ما با افزایش این دو مولفه مواجه 
باشیم، طبیعتا شرایط رقابت بسیار بسیار نابرابر و سخت می شود. 
همین طور در بحث انرژي، قیم��ت جهاني نفت براي رقباي ما در 

سال 90 از 115 دالر در هر بش��که به 57 دالر در سال 94 رسیده 
است، ضمن این که قیمت س��ایر اقالم انرژي اعم از ذغال سنگ، 
کک، برق وگاز در پش��ت مرزهاي کش��ور، براي رقب��اي ما ظرف 
 پنج سال گذش��ته روند نزولي داشته اس��ت قیمت خرید برق در 
سال 90 براي ما 375 ریال بوده و در سال 94 به 621 ریال رسیده 
اس��ت عالوه بر این قیمت گاز نیز در همین مدت از 700 ریال به 
1580 ریال افزایش یافته. با مطالعه ای��ن آمار مالحظه می کنیم 
که شرایط رقابت اصال شرایط برابري نیست و دنیا دقیقا بر عکس 
ما و با ش��رایط کامال متفاوتي مواجه بوده است، آنها به درستي در 
حال استفاده از کاهش نرخ هاي سنگ آهن و انرژي و سود بردن 
هستند؛ اتفاقي که افتاده این است که قیمت فوالد در بازارجهاني 
طي یک س��ال گذش��ته از نزدیک به 530 تا 540 دالر به 360 تا 
370 دالر رسیده است و این واقعیت افت قیمت تمام شده پشت 

مرزهاي کشور ماست.
وي ب��ا تأکید بر این که یک کش��ور ب��دون توجه ب��ه اتفاقاتي که 
خارج از مرزهاي خود در حال وقوع اس��ت نم��ي تواند به صورت 
جزیره اي به بق��اي خ��ود ادامه دهد،خاطر نش��ان ک��رد: خواه، 
ناخواه ما ب��ه بازارهاي جهاني وصل هس��تیم، با اعم��ال تعرفه و 
کنترل ها تا حدي مي ت��وان این وضعیت را مدیری��ت کرد، ولي 
 با افت قیمت 40 درصدي با چنی��ن ابزارهایي نمي توان مقاومت

 کرد. 
در کش��ور ما افزایش هزینه هاي تمام ش��ده مواد اولی��ه، انرژي 
و نیروي انس��اني به هیچ عنوان قابل قیاس با س��ایر رقبا نیست؛ 
ما هم اکن��ون از نظر قیم��ت، به قیمت ها در س��ال 92 رس��یده 
ایم این در حالي اس��ت ک��ه در همین ب��ازه زماني هزین��ه ها به 
دالیلي ک��ه به آنها اش��اره ش��د روبه افزای��ش بوده اس��ت و این 
دقیق��ا همان نقط��ه اي اس��ت که در آن یک س��ري ش��رکت ها 
مي توانن��د در کورس رقابت بمانند و بس��یاري از ش��رکت ها نیز 
 یا به رک��ود رهنم��ون و یا از ش��رایط رقابتي خارج و ورشکس��ت 
 مي ش��وند. ب��ه تعبی��ر بهت��ر باید گف��ت تنه��ا ش��رکت هایي 
 مي توانند به س��المت ازاین س��ونامي رهایي یابند ک��ه به نوعي 

هزینه هاي خود رامدیریت کنند.
مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: مقایسه واردات محصوالت فوالدي 
تخت، طي سال هاي 92 و93 نش��ان مي دهد در بخش ورق هاي 
نورد س��رد با افزایش 144 درصدي واردات و در بخش ورق هاي 
نوردگرم، علي رغم افزایش تولید در ف��والد مبارکه ما هم چنان با 
رشد 29 درصدي واردات طي سال هاي 92 و 93 مواجه هستیم؛ 
البته این میزان بدون احتس��اب س��ه ماهه اول س��ال 94 در نظر 
گرفته شده اس��ت. هم چنین در بخش ورق گالوانیزه با رشد 55 
درصدي واردات و در ورق رنگي نیز با 48 درصد رش��د در واردات 

 مواجه هستیم.

مدير عامل فوالد مبارکه اصفهان:

با تولید رقابتی، می توان در کورس رقابت باقی ماند
 معاون وزيردر امورباغباني 
در نشست با گلخانه داران

به گزارش پایگاه اطالع رس��اني س��ازمان، با حضور 
مهندس طهماس��بي معاون وزیر جهادکشاورزي در 
امور باغباني ، آقای مهندس قاسمی ریاست سازمان 
جهادکشاورزي استان و تش��کل هاي گلخانه داران 
استان اصفهان جهت هم اندیشي براي بررسي مسائل 
کارشناسي این بخش از کشاورزي در محل سازمان 

برگزار شد.
در این هم اندیشی آقاي مهندس طهماسبي با اشاره 
به اهمیت توجه به تولیدات گلخانه اي گفت: سیاست، 
حمایت و توسعه کشت هاي گلخانه اي در زمینه هاي 
س��بزي و صیفي، گیاهان داروی��ي، گیاهان زینتي و 
حتي کش��ت هاي گونه هاي درخت��ان در فضاهاي 

گلخانه است.
وي در ادامه با اش��اره به تولیدات گلخانه اي اس��تان 
اصفهان گفت : این اس��تان اس��تعداد ایجاد تش��کل 
گلخانه اي قوي ب��راي برطرف نمودن مس��ائل خود 
براس��اس اصول اقتصادي و فن��ي را دارا مي باش��د 
و از این اس��تان این ام��ور به صورت الگو در س��طح 
 کش��ور بدلی��ل پتانس��یل باالی��ی ک��ه دارد  رواج 

مي یابد .
ایش��ان در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه توانمن��دي هاي 
موج��ود اس��تان اف��زود: کش��ت ه��اي گلخان��ه 
اي رابای��د در راس��تاي اس��تفاده ک��ردن از عل��وم 
روز و هوش��مند  هدای��ت نم��ود و صرف��ه ه��اي 
 اقتص��ادي در تولی��دات گلخانه اي مه��م و ضروري

 اس��ت . آق��اي مهن��دس قاس��مي در این نشس��ت 
گف��ت : رصد کردن بازار کش��اورزي درون کش��ور و 
 بازارهاي بین المللي باید سرلوحه گلخانه داران قرار

گیرد.
وي در ادامه افزود : تشکیل کارگروه فني در این بخش 
مهم است این کارگروه که شامل متخصصین سازمان 
جهاد کش��اورزی، منتخبین تش��کل ها و محققین 
بخش کش��اورزي مي باشد را تش��کیل مي دهیم تا 
 مش��کالت در این مجموع��ه موردبررس��ي و مرتفع 

گردد . 
در این نشس��ت 3 س��اعته تولیدکنن��دگان گلخانه 
دار مش��کالت خود را که از قبیل درخواس��ت زمان 
خواس��تن برای پرداخت وام، اص��الح فرآیند تامین 
س��وخت مورد نیاز، انس��جام به بخش گلخانه هاي 
استان، اس��تفاده از ظرفیت هاي استان براي توسعه، 
سیس��تم ه��اي گرمایش��ي و سرمایش��ي ... را مورد 
 توج��ه قراردادند، و درخواس��ت رس��یدگي را اعالم

 داشتند.

نشست هم انديشی 
اقتصادی ايران و عمان 

 تأکید استاندار بر حضور 
در نمايشگاه های عمان 

نشست هم اندیش��ی در خصوص توس��عه همکاری های اقتصادی ایران 
 و عمان به پیش��نهاد و دس��تور اس��تاندار اصفهان با حض��ور نمایندگان 
دستگاه های دولتی و بخش خصوصی در محل شرکت نمایشگاه های بین 

المللی استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، 
این جلس��ه متعاقب مالقات وزیر اطالع رسانی کش��ور عمان با استاندار 
اصفهان، با حضور نمایندگان شهرک س��المت به عنوان متولی توریسم 
درمانی، هتل عباس��ی، جمعیت هالل احمر، نماینده وزارت امور خارجه 
در اصفهان، نماینده س��ازمان جهاد کش��اورزی، اتاق تع��اون، نماینده 
شرکت شهرک های صنعتی استان، نماینده اتحادیه هتل داران و مجمع 
گردشگری استان و نماینده اس��تاندار اصفهان و با حضور دکتر مجیری 

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تشکیل شد.

کارش��ناس معاون��ت برنام��ه ری��زی اس��تانداری اصفهان در نشس��ت 
نماین��دگان دس��تگاه ه��ای اجرای��ی و بخ��ش خصوصی اس��تان برای 
حض��ور در بزرگ ترین نمایش��گاه و کنفرانس کش��ور عمان با اش��اره به 
 مزی��ت ه��ای گس��ترده ای��ن کش��ور ب��رای تبدیل ش��دن به یک��ی از 
مهم ترین بازارهای صادراتی ای��ران و اصفهان گفت: اهمیت حضور ایران 
و اس��تان اصفهان در بازار این کشور به حدی اس��ت که شخص استاندار 
اصفهان برای نخس��تین بار به موضوع این نمایشگاه وارد شده و بر حضور 
فعاالنه دس��تگاه های دولتی و بخش خصوصی در نمایشگاه های کشور 

عمان، تأکید داشته است. 
محسن ایروانی با تأکید بر این که باید از فرصت بازارهای هدف بیشترین 
استفاده را داشته باشیم، افزود: توجه به موضوع صادرات به عنوان پیشران 
اقتصاد می تواند راه حل اصلی ما برای خروج از رکود اقتصادی کشور باشد. 

 مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه ه��ای 
بین المللی اس��تان اصفهان گفت: با وجود 
مزایای گسترده کش��ور عمان برای تبدیل 
شدن به یکی از مهم ترین کشورهای هدف 
ایران در حوزه صادرات، روابط اقتصادی ما 

با این کشور بسیار محدود است.
به گزارش  زاینده رود به نقل از واحد رسانه 
شرکت نمایش��گاه های بین المللی استان 
اصفهان، رس��ول محققیان در نشست هم 
اندیشی توس��عه همکاری های اقتصادی 

ایران و عمان با اشاره به این که زیرساخت های پیش بینی شده در کشور عمان 
می تواند بازار اقتصادی گسترده ای را برای ش��رکت ها و تولیدکنندگان ایرانی 
فراهم آورد، اظهار داشت: شرکت نمایشگاه ها ساالنه پاویون جمهوری اسالمی 
ایران را در کش��ورهای مختلف برگزار م��ی کند و به دلیل عملک��رد موفق این 
شرکت در برگزاری پاویون ایران در دو نمایشگاه س��ال گذشته عمان، در سال 
جاری نیز پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی تجهیزات و خدمات پزشکی 
 عمان و دهمین نمایشگاه بین المللی موادغذایی و هتل داری عمان که از تاریخ 
16 تا 18 شهریور ماه سال جاری در مسقط برگزار می شود، به نمایشگاه اصفهان 

سپرده شده است.  
وی با تأکید بر این که شرکت نمایشگاه ها در این خصوص نگاه فرا استانی دارد، 
بیان داشت: جای تأس��ف اس��ت که در برخی پاویون های بین المللی، حضور 
شرکت های اصفهانی به یک یا دو شرکت محدود می ش��ود و ما این گالیه را با 

استاندار اصفهان نیز مطرح کردیم. 
 وی ادامه داد: بخ��ش خصوصی و دولتی با ی��ک هم افزایی م��ی توانند حضور 
پررنگ تری در پاویون های جمهوری اسالمی ایران داشته باشند؛ چرا که استان 

اصفهان می تواند به صورت شایسته و ممتاز در این نمایشگاه ها حضور یابد. 
مدیرعامل شرکت نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان با اعالم این که 
 نتیجه این نشس��ت به عنوان یک راهکار در کمیته امور بین الملل استان اعالم 
می شود، افزود: باید موانع موجود برطرف و تسهیالت الزم مهیا شود تا نقش و 

حضور اصفهان در نمایشگاه های خارج از کشور، تقویت شود. 
 محققی��ان از انج��ام ی��ک پ��روژه تحقیقاتی وس��یع در راس��تای شناس��ایی 
ظرفیت های صادراتی و مش��خص کردن کش��ورهای مبدأ و متناس��ب با این 
ظرفیت ها توسط شرکت نمایش��گاه های اصفهان خبر داد و بیان داشت: انجام 

چنین تحقیقاتی در این خصوص به شدت الزم 
و ضروری بود و متأسفانه این موضوع در اصفهان 
از سوی متولیان اقتصادی نیز انجام نشده است. 
وی ب��ر ل��زوم حمای��ت دول��ت از حضوربخش 
خصوص��ی در نمایش��گاه ه��ای ب��رون مرزی 
تأکی��د ک��رد و ادامه داد: کش��ورهای توس��عه 
یافت��ه 30 ت��ا40 درصد هزین��ه غرف��ه داران، 
 کش��ورهای در حال توس��عه 40 ت��ا 80 درصد 
هزین��ه ه��ا و کش��ورهای توس��عه نیافته صد 
 درص��د هزین��ه غرفه داران کش��ور خ��ود را در 
نمایشگاه های بین المللی پرداخت می کنند،این در حالی است که دولت ایران 
هیچ هزینه ای پرداخت نمی کند و حتی ارز مبادالتی نیز در اختیار مش��ارکت 

کننده ایرانی قرار نمی دهد. 
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با اذعان به این که 
برگزاری نمایشگاه های خارجی هیچ سودی برای ش��رکت نمایشگاه اصفهان 
ندارد و تنها بر اساس یک وظیفه و رسالت ملی انجام می گیرد، گفت: امیدواریم 
این مشکالت در شرایط پساتحریم برطرف گردد، چرا که در آن زمان، تعدادی 
 ش��رکت تازه نفس نمایش��گاهی که تجربه زیادی ندارند، ام��کان انجام چنین 
س��لب اصفه��ان  اس��تان  از  را  لملل��ی  ا بی��ن  ه��ای   حرک��ت 

 می کنند. 
هم چنین معاون س��ازمان صنع��ت، معدن و تجارت اس��تان اصفه��ان در این 
جلس��ه گفت: بس��یاری از واحدهای تولیدی اصفهان، مش��کل بازارس��نجی 
 دارن��د و باید ای��ن مش��کل را در نمایش��گاه ه��ای داخلی و خارج��ی برطرف

کنند.
محم��د مجی��ری از ش��رکت نمایش��گاه ه��ای اصفه��ان ب��ه عن��وان یکی از 
بازوه��ای ق��وی اجرای��ی اس��تان در بخ��ش اقتصاد ی��اد ک��رد و اف��زود: این 
 مجموع��ه کمک ه��ای زیادی ب��ه بخ��ش بازرگان��ی و صنعتی اس��تان کرده

 است. 
وی با انتق��اد از حض��ور کم رنگ ش��رکت ه��ای اصفهانی در نمایش��گاه های 
خ��ارج از کش��ور، تصری��ح ک��رد: وقت��ی روابط م��ا با کش��وری مانن��د عمان 
ک��ه مزی��ت ه��ای اقتص��ادی متع��ددی دارد، مناس��ب و ق��وی اس��ت باید 
 از ای��ن فرص��ت نهای��ت اس��تفاده را داش��ته باش��یم و فرص��ت س��وزی

 نکنیم.

انتقاد از حضور کم رنگ اصفهانی ها در نمايشگاه های خارج از کشور

دولت به غرفه دار ايرانی، ارز مبادالتی هم نمی دهد!
عرضه بلوک مديريتی شرکت های بزرگ تاثیری 

در سهام خرد آنها ندارد
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه ارزش سهام بلوک مدیریتی شرکت های 
خصوصی می تواند تا چند صد درصد ارزش سهام خرد آنها باشد، گفت: مزایده 

بلوک مدیریتی شرکت ها معموال تاثیری در ارزش سهام خرد آنها ندارد.
حس��ین خزلی خرازی، در ارتباط با این که عرضه س��هام مدیریتی و مالکیتی 
شرکت های خصوصی به ش��کل یک جا و بلوک، چه تاثیری می تواند بر ارزش 
سهام آن شرکت داش��ته باش��د، اظهار کرد: معموال معامالت بلوک تاثیری در 
قیمت معامالت خرد ندارد؛ در واقع اگر قرار باش��د بلوک مدیریتی یک شرکت 
خصوصی به صورت مزای��ده واگذار ش��ود، تاثیری در قیم��ت تابلوی بورس و 

معامالت خرد ندارد.
وی عن��وان کرد: البته عک��س این قضیه ام��کان دارد به این ش��کل که قیمت 

معامالت بلوک متأثر از قیمت خرد است ولی لزوما همان نیست.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه از این جهت تمامی بورس های دنیا و از 
جمله بورس تهران و فرابورس تابلو جداگانه ای برای معامالت عمده دارند، عنوان 
کرد: سهامداران بزرگ که معموال بیش از یک درصد سهم شرکت را می خواهند 

به تابلوی بلوک که هیچ ربطی به خرده فروشی ندارد، رجوع می کنند.
خرازی، با تأکید بر این که معموال قیمت س��هام در تابلوی بلوک حداقل 20 و 
حداکثر چند صد درصد بیش��تر از سهام تابلوی خرد اس��ت، ابراز کرد: معموال 
مبنای قیمت گذاری در معامالت خرد جو بازار و سود نقدی است که شرکت ها 
پرداخت می کنند، اما مبنا برای معامالت عمده هم چون مخابرات و فوالد مبارکه 

خالص ارزش دارایی های آنها و نحوه کنترل آن شرکت هاست.
این کارش��ناس بازار بورس اضاف��ه کرد: کس��انی که ب��رای بلوک های بزرگ 
مخابرات یا ف��والد مبارک��ه رقابت می کنند به دنبال کرس��ی هی��ات مدیره و 
 کنترل آن شرکت ها هس��تند؛ و لذا قطعا قیمت سهام برای این دسته از افراد با 
کس��انی که س��هم را به صورت خرد می خرند تا در مجمع عمومی سود نقدی 

دریافت کنند، متفاوت است.
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      اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 

 اداره کل حفاظت محیط زیس�ت اس�تان اصفهان در نظر دارد احداث س�اختمان محیط بانی و مرک�ز مدیریت تاالب

 بین المللی گاوخونی واقع در ورزنه با زیربنای 265 مترمربع را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

متقاضیان شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد مربوطه می توانند از تاریخ انتشار آگهی و حداکثر تا پایان وقت اداری 

مورخ 94/4/6 به دفتر فنی این اداره کل واقع در میدان الله مراجعه نمایند. پاکات پیشنهاد قیمت خود را با اعتبار یک 

ماهه حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 94/4/16 به اداره حراست این اداره کل تحویل داده شود. کمیسیون گشایش 

پاکات پیشنهاد قیمت راس ساعت 9:30 تاریخ 94/4/18 در محل سالن جلس�ات اداره کل تشکیل خواهد شد. الزم به 

ذکر است برآورد اولیه موضوع مناقصه برابر 2/436/344/874 )دو میلیارد و چهارصد و سی و شش میلیون و سیصد 

و چهل و چهار هزار و هشتصد و هفتادو ش�ش( ریال و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برابر 8/000/000 )هشت میلیون( 

 www.isfahan-doe.ir ریال ضمانتنامه معتبر مورد قبول کارفرما می باشد. متن این مناقصه در پایگاههای اینترنتی

پایگاه اطالع رسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان و www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی 

مناقصات قابل رویت می باشد. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهی شرکت در مناقصه عمومی  

پیرو آگهی مناقصه شماره 9065 مورخ 94/3/21 مبلغ برآورد پروژه مدرسه تکمیل هنرستان فنی و حرفه ای شهید بهشتی 
فالورجان از 8/350/244/823 ریال به مبلغ 12/302/752/293 ریال و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه از 32/000/000 ریال 

به مبلغ 44/000/000 ریال اصالح می گردد و سایر شرایط مناقصه به قوت خود باقی است.

اصالحیه آگهی مناقصه

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

م الف:8560                                     

نوبت دوم 
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در نمایش » اسم«

لیلی رشیدی، جایگزین لیال حاتمی شد
لیلی رشیدی که خود این نمایش را کارگردانی می کند، درباره دالیل 
این جایگزینی گفت: متاسفانه به دلیل اشتباه کردن در زمان بندی 
که از سوی گروه نمایشی پیش آمد ، یک ناهماهنگی زمانی رخ داد و 
علی رغم میل باطنی هر دو طرف ، این همکاری میسر نشد. وی ادامه 
داد: لیال سر فیلمبرداری بود و قرار بود دیرتر به ما بپیوندد. ما اول فکر 
می کردیم می توانیم با این شرایط کار را آماده کنیم، اما عمال نشد و با 
وجود عالقه ای که هر دو طرف به این همکاری داشتیم، ناچار شدیم از 
آن صرف نظر کنیم.لیلی رشیدی اضافه کرد: از آنجا که چیزی تا زمان 

اجرای نمایش ما باقی نمانده  بود، خود من بازی خواهم کرد.
در این نمایش که در حال حاضر آخرین روزهای تمرین خود را سپری 
می کند، حسن معجونی، داریوش موفق، سارا افشار و عباس جمالی 
در کنار لیلی رش��یدی ایفای نقش می کنند.حسن معجونی طراحی 
صحنه و لباس ، پریسا گودرزی، غزاله رش��یدی ، محمدرضا بزدوده 
گروه کارگردانی و محمدرضا حس��ین زاده مدیری��ت تولید آن را بر 
عهده دارند.نمایش» اسم« کار مشترک ماتیو دوال پورت و الکساندر 
دوالپتولیر است که برای اولین بار در سال 2010 با کارگردانی برنارد 
مرات در تئاتر ادوارد هفتم پاریس به روی صحنه رفت و با اس��تقبال  
از طرف مخاطبان و منتقدان فرانس��وی رو به رو شد و جوایزی را هم 
برای این اثر به همراه داشت.این اس��تقبال در حدی بود که در سال 
2012فیلمی به کارگردانی الکس��اندر دوالپتولیر نیز براس��اس آن 
ساخته که مورد توجه منتقدان فرانسوی قرار گرفت. این نمایش نامه 
توسط نشر قطره به فارسی منتشر ش��ده است. نمایش »اسم« از روز 
چهار تیر ماه راس ساعت 23 در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می رود. 

 دردسرهای عظیم والیبال 
برای سریال رمضانی

 دومین قسمت س��ریال »دردس��رهای عظیم 2« به کارگردانی برزو 
نیک نژاد و تهیه کنندگی مهران مهام از پنجش��نبه ش��ب گذش��ته 
)نخستین روز ماه رمضان( در شبکه سه آغاز شد، ولی شامگاه به دلیل 
همزمانی با پخش بازی والیبال تیم ملی کشورمان با تیم آمریکا، این 
سریال روی آنتن نرفت.مهران مهام ، تهیه کننده »دردسرهای عظیم« 
درباره همزمان پخش لیگ جهانی والیبال با س��ریال »دردس��رهای 
عظیم« اظهار کرد: این اتفاق در ریزش مخاطب تأثیر دارد ولی در هر 
صورت شبکه س��ه به جهت اینکه متولی ورزش است و لیگ جهانی 
والیبال هم مساله کوچکی نیست، می بایست در اولویت باشد.وی با 
بیان این مطلب که مدیران صداوسیما تالش کرده اند کمترین لطمه 
به کار بخورد، عنوان کرد: مدیران سعی کرده اند هم پوشش بازی های 
لیگ جهانی والیبال و هم پخش س��ریال رمضانی را مدیریت کنند و 
خواست مخاطبان را اجابت کنند تا هر دو برنامه را ببینند.او با اشاره 
به اینکه س��ریال »دردس��رهای عظیم« بهترین زمان را برای پخش 
دارد، عنوان کرد: به هر حال باید با تداخل و این همزمانی با بازی های 

والیبال کنار بیاییم.

مجید قیصری با بیان اینکه زمان خلق بس��یاری از داس��تان ها درباره دفاع 
مقدس گذش��ته اس��ت گفت: بر خالف باور رایج در جامعه ما همه ادبیات 
جنگ را نباید در ادبیات دفاع مقدس خالصه کنیم.»نگهبان تاریکی« عنوان 
تازه ترین اثر اوست در موضوع جنگ.گفتگوی مهر با قیصری نیز به بهانه این 

داستان های چند الیه انجام شد. این گفتگو را در ادامه می خوانیم:
 داس�تان های »نگهبان تاریکی« به ش�کلی مخاطب را به یاد آثار 
قدیمی ش�ما در حوزه ادبیات دفاع مقدس می ان�دازد؛ به یاد آثار 
کالس�یک ش�ما در این حوزه. خودتان حس می کنی�د این کتاب 
نگاهی تغییر یافته به جنگ را از خودت�ان به نمایش می گذارد و یا 
اینکه ادامه روند و مسیری است که در این حوزه سال هاست به آن 

مشغول هستید؟
داس��تان هایم را هیچ وقت با این ن��گاه ندیده ام. البته خطی مش��خص در 
داستان هایم دارم و اگر می گویید این خط بازگشت من به گذشته ام است، 
کشف شماس��ت. خودم حس می کنم این کتاب در امتداد کارهای دیگرم 
است. مخصوصا مجموعه » نگهبان تاریکی« به ویژه در چند داستان برای 
من ادامه مجموعه داس��تان »گوساله س��رگردان« اس��ت یعنی به خاطر 
 بازس��ازی برخی از اس��طوره ها در داس��تان، حس می کنم ادام��ه آن کار
 است. مطمئنا من تفاوت کرده ام؛ اما نگاهم هنوز همان نگاه همیشگی ام است.
 چرا اس�طوره برای تان اینق�در اهمیت دارد که سال هاس�ت خط 

داستانی تان را بر مبنای آن می چینید؟
فقط داستان نیست. نگاه من به همه زندگی همین است.
 یعنی اسطوره ها برای شما اینقدر قداست دارند؟

قداست نه. به نظر من ما در حال تکرار همان زندگی اساطیری مان هستیم. 
درست است که فرمول زندگی دائما در حال نو شدن است؛ اما اصل و محور آن 

به همان شکل اسطوره ای باقی مانده است.
 اسطوره را به خاطر ابر قهرمان بودنش دوست دارید؟

نه. اینکه اس��طوره چیس��ت بحث مفصلی اس��ت. در اندازه مطالعه من در 
دنیا نزدیک به 10 نوع رویکرد به اس��طوره وجود دارد. مثال ریچارد فرای یا 
جوزف کمبل یا فروید و یا یونگ هر کدام یک رویکرد به اس��طوره دارند. به 
من،  رویکرد جوزف کمبل خیلی کمک کرد.او مثال ب��اور دارد ازدواج یک 
اسطوره است و طالق ضد اسطوره. اسطوره ای که من می گویم به معنای ابر 
قهرمان داشتن نیست. نمی خواهم رستم خلق کنم. در نگاه من جنگل یک 
اسطوره است؛ خودش تولد دارد و مرگ.اسطوره ها در قصه حلول می کنند تا 
به نوعی یک واقعیت را، لحظه زندگی را تفسیر کنند. کمبل می گوید آدمی 
که با اس��طوره های خودش رابطه برقرار کند س��المت نفس دارد. شما اگر 
اسطوره های خودتان را اعم از دینی و اجتماعی و... داشته باشید می توانید 
حس سالمتی کنید. ما در شرایطی هستیم که سه نوع اسطوره پیرامون ما را 

هم فرا گرفته است. اسطوره های ایرانی، اسالمی و غربی.
 این اسطوره های آدم ها با هم شباهت نیز دارند؟

ویژگی اسطوره این است که در همه آدم ها شبیه هم است. برای هر موقعیتی 
از زندگی انسانی می شود اسطوره ای دید. اسطوره یعنی آیینی و سنت. برای 
هر موقعیتی می شود اسطوره و آیینی ساخت. گاه این آیین را در همه زندگی 

اجرا می کنیم یا نه.
 آدم هایی که در بستر جنگ زیست دارند و در دل داستان های شما 

می آیند چه باور، آیین و اسطوره ای دارند؟
من به عنوان نویس��نده در حال رصد آیین ها و باورهای آدم های پیرامونم 
هستم. وظیفه من کشف لحظه هایی است که ممکن است برای خیلی ها رخ 

ندهد و متوجه نگاه اسطوره ای آن نشوند.
 جناب قیصری، چقدر داستان های شما بن مایه حقیقی دارند؟ شما 

آدم پرخاطره ای هستید؟
پر خاطره که هستم. اما مساله من این است که چیزی بنویسم که باورپذیر 
باش��د وگرنه داس��تان نوش��تن که محلی از اعراب ندارد. من دنبال سوژه 
نمی گردم. نمی نش��ینم مثال کتاب هایی را درباره جنگ بخوانم و از دلش 
سوژه پیدا کنم. من در حال زندگی طبیعی خودم هستم. شاید همین االن 
از صحبت های ش��ما چیزی دریافت کنم که وقتی در دس��تگاه ذهنی من 
می نشیند بتواند مبدل به یک داستان ش��ود. یکی از دوستانم می خواست 
یک فیلم نامه بنویس��د درباره چند بچه که می خواستند داخل باغی بروند 
ولی می ترسیدند و... این شما را یاد چه می اندازد؟ در دستگاه ذهنی من این 
تجلی داستان آدم و حواس��ت. من عادت کردم که اینطوری از پیرامونم بن 

مایه داستانی درآورم.
 چرا این بن مایه ها همیش�ه باید در قالب جنگ و در فضای جنگ 

تبدیل به داستان شود؟ 
خب شاید به خاطر این است که من داستان های اجتماعی ام را هنوز منتشر 

نکردم و شما اینطور تصور کرده اید.
 اما به باور من حتی در داستان های غیر جنگی شما هم بستری از 
نزاع هست. جنگ خیر و شر. انگار ش�ما دوست دارید همیشه در 
بس�تر این نزاع داس�تان روایت کنید. چه چیزی در این نزاع برای 

شما مهم است؟
جنگ یک چالش است. این چالش در مورد هر فردی واکنش های مختلفی را 
به وجود می آورد. این چالش تو را وادار می کند که یا از یک مساله فرار کنی یا 

در آن باقی بمانی. چالش اساسا هست تا استعداد تو را شکوفا کند.
ما توانایی های بالقوه ای داریم. این توانایی ها زمانی کشف شده و خودش را 
نشان می دهد که شما در یک چالش قرار بگیرید. جنگ یک فرصت است که 

بتوانیم در آن چیزهایی را درون خودمان کشف کنیم.
 در هر جنگ در هر جای دنیا عده ای تالش می کنند تا عده ای را برای 
اثبات آرمان و باورشان از بین ببرند و بکشند. اما انگار در داستان های 
شما این ایدئولوژی به سخره گرفته می شود. مساله داستان های شما 

کشف زندگی است در چالش جنگ. درست می گویم؟
بله. بگذارید مصداقی با ش��ما صحب��ت کنم. اگر جنگ نبود کس��ی مانند 
شهید حس��ن باقری در میان ما ظهور پیدا نمی کرد. خبرنگاری که بشود 
مسوول اطالعات و عملیات جنگ. شهید باقری شاید خودش نمی دانست 
 که چنین اس��تعدادی دارد؛ اما چالش جنگ باعث ش��د ک��ه او حس کند 

می تواند از طول جغرافیای جنگ یادداشت برداری کند.
 منطق ش�ما را می فهمم؛  اما در باور مردم ما از جنگ، این پدیده و 

انس�ان های در معرض آن چیزی نیستند که ش�ما در داستان تان 
تصویر می کنید. یعنی سرباز در جبهه است برای کشتن دشمن نه 
اینکه ناگهان دلش برای او به رحم بیاید و سعی کند تا سرباز دشمن 
را ولو زخمی نجات دهد. شما چه تفسیری از جنگ دارید که این نگاه 

از آن بیرون می آید؟
من جنگ را یک موقعی��ت می دانم. موقعیتی ف��ارغ از ایدئولوژی که باعث 
می شود ش��خصیتی تازه از تو تبلور پیدا کند و ش��ما بتوانی با آن به پستی 
 یا بزرگی خودت پی ببری. در داس��تان نگهبان تاریکی من همین حرف را 
می زنم. ما نقطه های تاریکی در شخصیت مان داریم که باید با قرار گرفتن در 

چنین چالش هایی آنها را کشف کنیم.
 از اینکه نگاه و باورتان به جنگ مخالف نگاه رس�می به آن اس�ت؛ 

نگاهی که آن را یک پدیده مقدس می داند، هراس ندارید؟
نگاه من متعلق به من است؛ اما خب پیه نگاهم را به تنم مالیده ام. برای همین 
است که بیست سال است در خانه هستم و بیرون نرفته ام، نه سکویی داشته ام 

و نه جایی. از روز اول می دانستم که آخر داستان کجاست.
 چقدر مردم و مخاطبان داستان های تان برای تان اهمیت دارند و 

دوست دارید نگاه تان را بپذیرند؟
 من انرژی فعالیتم را از مردم می گی��رم. از مردمی که وقت��ی با آنها مواجه

 می ش��وم اذعان می کنند که نگاهی تازه را آثار من دیده اند و توانس��ته اند 
 طور دیگری به زندگی نگاه کنند. وظیفه هنر هم به اعتقاد من این است که

 قالب های رسمی را بشکند و فرم را تغییر دهد.
جناب قیصری داس�تان های ش�ما حرف های نگفته زی�اد دارند. 
حرف هایی که انتظار هم نداریم داستان آن را بزند. این حرف ها در 
کنار اینکه داس�تان های تان خیلی عریان حرف نمی زند تکنیک 

کاری شماست یا نگاه تان؟
نگاهم است. شمس تبریزی می گوید سخن را چون نمی نویسم در من می ماند 
و هرلحظه مرا روی دگر می دهد. اینکه من داستان کوتاه نویسم هم همین 
اس��ت. خیلی از حرف ها را نباید گفت؛  باید گذاشت تا آن حرف ها خودش 
را نشان دهد. من در نگهبان تاریکی سعی کردم زیربنایی از قصص قرآنی را 
در داستان هایم الیه بکشانم. می پرسید چرا؟ چون خیلی از ما با آن بیگانه 

شده ایم و به سراغش نمی رویم.
 یعنی این همه کت�اب و ... را درباره این قص�ص نمی بینید و قبول 

ندارید؟ 
اگر قرار بود تاثیر بگذارد باید االن همه پدیده های زیادی را کشف می کردیم که 
یادآوری این قصه ها باشند. اگر ما با این ادبیات بزرگ شده باشیم و در ما عمق 
پیدا کرده باشد امکان ندارد وقتی در داستانی درختی جلوی ما آتش می گیرد 
یاد داستان حضرت موسی نیفتیم. من از مخاطبم انتظار دارم که وقتی این 
نشانه را در داستان می بیند کشفش کند و از اینگونه دیدن داستان لذت ببرد.
 خب چرا به مخاطب کمک نمی کنید که این مسیر ر ا طی کند؟ چرا 

کمی روراست تر با او صحبت نمی کنید؟
من داستان را اینطور یاد گرفته ام که باید در آن سر مگو باشد. شما داستان 
سپتامبر خشک فاکنر را ببیند. یک سیاه پوست توسط جمعی از سفید پوست 
تان به خارج از شهر برده و کشته می ش��ود. زیر الیه این داستان چیست؟ 
داستان بز طلیقه که طبق روایت یهود در حال ذبح شدن است و باید تاوان 
گناهان سایرین را بدهد.می بینید داستان کامال رو در حال حرف زدن است. 
ما باید سعی کنیم و عادت کنیم بتوانیم آن را درست ببینیم. ما در این دنیاییم 

که محک بخوریم و هر روز هم این اتفاق برای ما در حال رخ دادن است.
 این روزها روایت های مختلفی از دفاع مقدس در قالب داس�تان و 
شعر و مستند در حال اتفاق افتادن اس�ت. چقدر قرائت هایی که 
این روزها از جنگ تحمیلی می بینید و با آنچه از نزدیک دیده اید 

شبیه به هم است؟
من با این مساله که کل ادبیات جنگ را به ادبیات دفاع مقدس تعمیم می 
دهند مساله دارم. ادبیات جنگ ژانرهای مختلفی دارد. وقتی همه ژانرها را 
می خواهید ذیل عنوان دفاع مقدس بیاورید انگار به شکلی می خواهید برخی 
از آنها دیده نشود.انگار این باشد که بگوییم کل پزشکی دندان پزشکی است. 
خیلی چیزها در جنگ هس��ت که هیچ چیز درباره اش نگفتیم. شما درباره 
ادبیات مهاجرت جنگ چند کار در ایران خوانده اید؟ چقدر درباره سرنوشت 
انسانهایی که به خاطر جنگ از سرزمینشان رانده شدند و یا آدم هایی که بعد 

از جنگ به خانه شان برگشتند رمان خوانده اید؟
چقدر می دانید که در پادگان های ما چطور سربازهای تربیت شده اند؟ اصال 
ارتش کجاست؟ ما تنها یک قرائت از جنگ ارائه دادیم که  از طرف سیاسیون 
ارائه شده و حتما نفعی هم در پشتش برای آنها وجود دارد. وظیفه ادبیات اما 
این است که منظرهای مختلف را نشان دهد. االن راوی ادبیات جنگ ما از 

اهالی ادبیات نیستند و همین مشکل ایجاد کرده است.

مجید  قیصری؛

ادبیات جنگ، تنها ادبیات دفاع مقدس نیست

روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1610 | یکشنبه  31  خرداد 1394 | 4 رمضان   1436

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

      
مفاد آرا

تعیـین  قانون  اجرایی  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   3/498
تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا 
 به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های

زاینده رود و اصفهان امروز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ 
مرجع  به  را  خود  دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید، 
صالح قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1 – رای شماره 139360302015007860 مورخ 93/12/23 احمد رضا نیک نام فرزند 
از پالک  مترمربع مفروزی  به مساحت 163/67  یکبابخانه  به ششدانگ  محمود نسبت 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  زاد  رفیعی  مورخ 93/12/23 محمد  رای شماره 139360302015007866   -  2
جعفرقلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 116/40 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  صفائیان  رسول   93/12/27 مورخ   139360302015007927 شماره  رای   -  3
فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 93/63 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
4 - رای شماره 139360302015007931 مورخ 93/12/27 احمد کریمیان ریزی فرزند 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   448/18 به مساحت  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  حسین 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  سبکتکین  رحیم   93/12/27 مورخ   139360302015007935 شماره  رای   -  5
فرزند حسینقلی نسبت به 3/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 382/49 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  سبکتکین  حسین   93/12/27 مورخ   139360302015007936 شماره  رای   -  6
فرزند رحیم نسبت به 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 382/49 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
 7 - رای شماره 139460302015000075 مورخ 94/01/30 لطف اله مختاری ملک آبادی
فرزند احمد رضا نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 202/32 مترمربع مفروزی 
از پالک 320- اصلی واقع در ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی علی میرزا جعفری ملک آبادی.
کله  اله شهریاری  8 - رای شماره 139460302015000077 مورخ 94/01/30 حبیب 
مسیحی فرزند غالمرضا نسبت به  ششدانگ یک بابخانه  به مساحت 492/11 مترمربع 
مفروزی از پالک 351- اصلی واقع در قریه کله مسیح بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی غالمرضا شهریاری.
فرزند  حبیبی  اله  حبیب   94/01/31 مورخ   139460302015000084 شماره  رای   -  9
اسماعیل  نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162/17 مترمربع مفروزی از پالک 
106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی اسماعیل حبیبی ریزی.
10 - رای شماره 139460302015000088 مورخ 94/01/31 حمید رضا کریمی ملک 
اله نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 323/75 مترمربع  آبادی فرزند نعمت 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  آباد  ملک  در  واقع  اصلی   -320 پالک  از  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی مرتضی جهاندار.
11 - رای شماره 139460302015000208 مورخ 94/02/29 علیرضا سلیمیان ریزی 
  224/24 به مساحت  خانه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  به سه  نسبت  محمد  فرزند 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.

سلیمیان  حسین  غالم   94/02/29 مورخ   139460302015000209 شماره  رای   -  12
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  محمد  فرزند  ریزی 
ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع    224/24

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
رمضانیان  لطفعلی   94/02/29 مورخ   139460302015000211 شماره  رای   -  13
چرمهینی فرزند حسن نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 354/27 مترمربع 
اصفهان  ثبت   10 بخش  آباد چرمهین  امین  در  واقع  اصلی   -379/1 پالک  از   مفروزی 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن امینی چرمهینی.
رمضانیان  عباس   94/02/29 مورخ   139460302015000212 شماره  رای   -  14
مترمربع   206/35 مساحت  به  خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت  فرزند حسن  چرمهینی 
اصفهان  ثبت   10 بخش  آباد چرمهین  امین  در  واقع  اصلی   -379/1 پالک  از   مفروزی 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن امینی چرمهینی.
ریزی  رجائی  عبداله   94/02/29 مورخ   139460302015000213 شماره  رای   -  15
فرزند رجبعلی نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 127/28 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
16 - رای شماره 139460302015000215 مورخ 94/02/30  اکبر صباغی فرزند غریب 
علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 349/01  مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
فرزند  94/02/30 محسن صباغی  مورخ  رای شماره 139460302015000216   -  17
  349/01 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  علی  غریب 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
18 - رای شماره 139460302015000217 مورخ 94/02/30 قاسم عباسی قلعه قاسمی 
فرزند یداله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 109/53 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
19 - رای شماره 139460302015000218 مورخ 94/02/30 علی احمدی ریزی فرزند 
قربانعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 105/04 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
20 - رای شماره 139460302015000221 مورخ 94/02/30 حسن قوچی ریزی فرزند 
خدارحم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 173/38 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
21 - رای شماره 139460302015000222 مورخ 94/02/30  هدایت اله کبیری سامانی 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 59/65  مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  قربانی  خدیجه   94/02/30 مورخ   139460302015000223 شماره  رای   -  22
فرزند کریم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 106/32  مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
23 - رای شماره 139460302015000225 مورخ 94/02/30 کاظم عبدالهی فرزند علی 
 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154/16  مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی

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

24 - رای شماره 139460302015000229 مورخ 94/02/31 خدایار تازش چرمهینی 
فرزند محمد نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1353/88 مترمربع مفروزی از 
پالک 371/1- اصلی واقع در خشک آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 
صادقی  عیدی  حاجی  فرزندان  مراد  اله  و  خدامراد  رسمی  مالک  از  شده  خریداری 

چرمهینی.
موذنی  باقر  محمد   94/02/31 مورخ   139460302015000230 شماره  رای   -  25
به مساحت 190/12 مترمربع  یکباب خانه  به ششدانگ  بیستگانی فرزند فاضل نسبت 
مفروزی از پالک 338- اصلی واقع در قریه بیستگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی حسن موذنی.

26 - رای شماره 139460302015000233 مورخ 94/02/31 مریم غالمی ورنامخواستی 
فرزند رجبعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 110/70  مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
27 - رای شماره 139460302015000237 مورخ 94/02/31  حمید ملکی ریزی فرزند 
  135/15 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  باقر  محمد 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  ملکی  محمود   94/02/31 مورخ   139460302015000238 شماره  رای   -  28
فرزند محمد باقر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 135/15  
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
29 - رای شماره 139460302015000239 مورخ 94/02/31 محمد باقر ملکی ریزی 
فرزند ابوالقاسم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 350/43  مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
30 - رای شماره 139460302015000240 مورخ 94/02/31 محمد باقر ملکی ریزی 
فرزند ابوالقاسم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 177/26 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
31 - رای شماره 139460302015000241 مورخ 94/02/31 حسین ملکی ریزی فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 173/33 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
32 - رای شماره 139460302015000242 مورخ 94/02/31 عصمت سلیمیان ریزی 
از  به مساحت 297/07 مترمربع مفروزی  یکباب خانه  به ششدانگ  باقر نسبت  فرزند 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  جوادی  مظاهر   94/02/31 مورخ   139460302015000246 شماره  رای   -  33
فرزند علی محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 261/24  
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  چراغی  زهره   94/02/31 مورخ   139460302015000247 شماره  رای   -  34
فرزند مراد علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 261/24  
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
35 - رای شماره 139460302015000248 مورخ 94/02/31 صدیقه دری برنجگانی 
فرزند غریب خان نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 185/80  
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
36 - رای شماره 139460302015000249 مورخ 94/02/31 منصور محمدی برنجگانی 
فرزند رجبعلی نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 185/80  
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
37 - رای شماره 139460302015000251 مورخ 94/02/31 محمد قاصد فرزند مهرداد 
 نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 546/68 مترمربع مفروزی از پالک 379/1- اصلی
واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی عوضعلی نجفیان.
یاور فرجی چرمهینی  38 - رای شماره 139460302015000252 مورخ 94/02/31  
مفروزی  مترمربع   555/67 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به   نسبت  علی  فرزند 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  آباد چرمهین بخش 10  واقع در گنج  از پالک 375- اصلی 

خریداری شده از مالک رسمی علی اکبر امینی.
جعفری  اسماعیل   94/02/31 مورخ   139360302015000253 شماره  رای   -  39
مترمربع   679/64 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  حسین  فرزند  چرمهینی 
اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  نصیرآباد  در  واقع  اصلی   -379 پالک  از   مفروزی 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اسفندیار قاسمی چرمهینی .

40 - رای شماره 139460302015000254 مورخ 94/02/31  عبداله ذوالفقاری ریزی 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 224/30  مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
41 - رای شماره 139460302015000643 مورخ 94/03/23 بهزاد کریمی بهجت آبادی 
فرزند یداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 523/96  مترمربع مفروزی از 
پالک 373- اصلی واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی حسن کریمی.
42 - رای شماره 139460302015000650 مورخ 94/03/23 احمد طغیانی ریزی فرزند 
محمود نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 37/36  مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
43 - رای شماره 139460302015000651 مورخ 94/03/23 حسنعلی طغیانی ریزی 
فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 45/41  مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
تاریخ انتشار نوبت اول:  روز  یک شنبه  مورخ  94/03/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز  یک شنبه  مورخ  94/04/14
محمدرضا رئیسی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک لنجان

اصالحیه مزایده 
 139304002004000192/1 پرونده:  شماره   139404902004001377 نامه:  شماره 
 9300863/2 و  پرونده:9300867/2  بایگانی  شماره  و139304002004000188/1 
به   94/03/16 مورخ  روزنامه  در  که   3/211 پیگیری  شماره  به  مزایده  آگهی  پیرو 
فرعی   59 پالک  ششدانگ  مزایده  خصوص  در  رساند  می  آگاهی  به  رسیده  چاپ 
رهنی  اسناد  موضوع  اصفهان  ثبت  چهار  بخش  4619و4638/1و4638و4607  از 
130896و130967و139256 دفتر 12 اصفهان له بانک صادرات اصفهان و علیه شرکت 
خانوادگی  نام  خدادادزاده،  مصطفی  و  مجیدی  زهرا  و  سپاهان  هنر  زرین  بازرگانی 
وسیله  بدین  که  شده  قید  مجیدی  اشتباه  به  فوق الذکر  آگهی  در  خدادادزاده  مصطفی 

اصالح می گردد. اسدی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ اجراییه 

شماره پرونده: 139304002004000438/2 شماره بایگانی پرونده: 9300079 شماره 
فرزند  میرمحمدی  حسام  سید  آقای  به  بدینوسیله   139305102127000610 ابالغیه: 
سید اصغر به شماره شناسنامه 565 صادره از شهرضا متولد 1356 و خانم فردوس 
جمشیدی فرزند عبدالخالق به شماره شناسنامه 567 صادره از شهرضا متولد 1320 
که طبق آدرس متن سند ساکن: شهرضا – خیابان حکیم صهبا – کوچه مسجد سجاد – 
پالک16 و طبق آدرس اعالمی متعهد له ساکن: شهرضا – خیابان حکیم صهبا – کوچه 
به علت خالف واقع  نامبردگان  ابالغ  برابر گزارش مامور  پالک16 که   – مسجد جامع 
آقای  که  می گردد  ابالغ  اند  نگردیده  واقع  مورد شناسایی  مذکور  آدرسهای  در  بودن 
سید حسام میرمحمدی با مشخصات فوق از مزایای بورس تحصیلی خارج از کشور 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی استفاده نموده که در قبال استفاده از مزایای 
اسناد  دفتر   1393/06/17 مورخ   21735 شماره  رهنی  سند  موجب  به  مذکور  بورس 
اعیان  و  عرصه  از ششدانگ  مشاع  نیم  و  یکدانگ  تمامت  اصفهان   55 شماره  رسمی 
ثبتی  از یک اصلی بخش یک  باقیمانده فرعی  ثبتی 3568  یکباب خانه به شماره پالک 
شهرضا ملکی فردوس جمشیدی تا پنج برابر کلیه هزینه های تحصیلی و خسارت وارده 
به مبلغ هفتصد میلیون ریال در رهن و وثیقه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
قرار گرفته که به علت عدم انجام تعهدات و بنا به درخواست بستانکار اجراییه توسط 
دفترخانه تنظیم کننده سند به مبلغ یک میلیارد و هفتصد و هفتاد میلیون و ششصد هزار 
ریال صادر و پرونده تحت شماره بایگانی 9301612/2 در اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان و تحت شماره بایگانی 9300079 در واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا تشکیل 
و در جریان رسیدگی می باشد که برابر قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و 
آیین نامه اجرایی مربوطه اقدام خواهد شد لذا به استناد ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ به شما یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عملیات 

اجرایی جریان خواهد یافت. یوسفیان مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 
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دومین شاگرد سابق 
فرکی در سپاهان

سپاهان نیازی به من 
ندارد

هنوز خبر جذب لئوناردو پادوانی، رس��ما از سوی باشگاه تایید نشده که شایعاتی 
درباره حضور یکی دیگر از شاگردان حسین فرکی در سپاهان به گوش می رسد.

برخی شواهد و قرائن حاکی از آن است که حسین فرکی بدش نمی آید تا برخی از 
شاگردان سابق خود در فوالد خوزستان را به اصفهان بیاورد. چندی پیش خبری 
مبنی بر توافق سپاهان با لئوناردو پادوانی منتشر ش��د؛ هرچند که باشگاه تا این 
لحظه خبر جذب مدافع این فصل نفت تهران را رس��ما تایید نکرده است. اکنون 
نیز شایعاتی درباره پیشنهاد سپاهان به اسماعیل شریفات از سوی برخی رسانه ها 

مطرح شده است.
وجه مشترک مهاجم ریزنقش فوالد خوزستان با مدافع برزیلی نفت این است که 
هر دو بازیکن در فصل منتهی به قهرمانی فوالد خوزس��تان در لیگ برتر شاگرد 
حسین فرکی بوده اند. البته با عملکرد این فصل مثلث خلعتبری، شریفی و پریرا 
به نظر نمی رسد که سپاهان نیازی به خرید بازیکنی با خصوصیات شریفات داشته 

باشند؛ مگر آن که فرض بر آن گذاشته شود که مهدی شریفی سرباز است. 

رحمان احمدی، دروازه بان فصل گذشته س��پاهان به احتمال زیاد فصل 
آینده در این تیم نمی ماند.

احمدی در مورد وضعیت خودش گفت: من با باشگاه سپاهان قرارداد ندارم، 
 اما به تمام بازیکنان فصل گذشته پیامک زدند و اعالم کردند تمرین شروع 
می ش��ود و به من هم پیامک زدند. من به احترام این که چند سال در این 
باشگاه بودم سر تمرین می روم اما تمرین نمی کنم. چون چند سال در این 

باشگاه بودم فقط یک ربع در تمرین حاضر می شوم.
او در مورد تمدید قرارداد با این باشگاه هم گفت: اولویت من سپاهان بود؛ 
اما از طرف باشگاه هیچ مس��وولی برای تمدید قرارداد با من تماس نگرفته 
 پس نیازی به من ندارند و به همین دلیل من به پیشنهادات دیگرم خیلی 
جدی تر فکر می کنم. با هر باشگاهی به توافق نهایی برسم اعالم می کنم. 
اگر من را برای فصل بعد می خواس��تند تا حاال کاری انجام می دادند؛ اما 

ظاهرا روی من برای فصل بعد نظری ندارند.

در مقابل 12 هزار تماشا گر پرشور ایرانی؛

آمریکا  به زانو در آمد

پیشنهاد پرسپولیس به دروازه بان 
استقالل

وحید طالب لو در فهرست تیم فوتبال پرس��پولیس برای فصل 
آینده قرار گرفته است.

باشگاه پرس��پولیس با بازگش��ت برانکو به تهران فعالیت نقل و 
انتقاالتی خود را آغاز کرده و در حال مذاکره با بازیکنان مد نظر 

مربی کروات است.
یکی از بازیکنانی که در فهرست سرمربی پرسپولیس وجود دارد 
وحید طالب لو اس��ت که ظاهرا تماس هایی با این بازیکن برای 

فصل بعد گرفته شده است.
وحید طالب لو یک سال دیگر با استقالل قرارداد دارد و البته نه 
خود این بازیکن و نه مسووالن باشگاه پرسپولیس تا این لحظه 

مذاکره با این بازیکن را تائید نکرده اند.

بازگشت منصورخان به نیمکت 
استقالل

هیات مدیره باشگاه استقالل پیشنهاد مدیریت تیم را به منصور 
پورحیدری ارائه کرده اما این مربی کهنه کار هنوز به این مساله 

پاسخی نداده و منتظر اتفاقات آینده است.
در میان خبرهای حضور اش��تتیماس در ایران و مذاکرات برای 
انتخاب س��رمربی اس��تقالل، هیات مدیره جدید و مدیر عامل 
اس��تقالل پیش��نهاد مدیریت تیم را به منصور پورحیدری ارائه 

کرده اند.
اعضای هیات مدیره می خواهن��د منصور پورحیدری را با تجربه 
بس��یار زیاد به نیمکت این باش��گاه برگردانن��د، و البته منصور 
 پورحیدری هنوز هیچ پاس��خی به این پیش��نهاد نداده  اس��ت؛

چرا که او با آلومینیوم اراک قرارداد دارد و در حال بستن آن تیم 
برای صعود به لیگ برتر است و هم چنان منتظر شرایط استقالل 

است تا باب مذاکره با اراکی ها را برای استقاللی شدن باز کند.
پورحیدری، سال های سال در کناراستقالل بوده و حتی یک بار 
تیم ملی را هم به خاطر این باشگاه رها کرده و به روی نیمکت این 
تیم در آستانه دربی برگشته، اما با وجود بدهی های زیاد استقالل 
به بازیکنان خودش و قراردادی که با اراکی ها دارد، هنوز پاسخ 

نهایی را به باشگاه استقالل نداده است.
 منص��ور پورحیدری در انتظار انتخاب س��رمربی هم هس��ت، و 
این که مربی ایرانی باشد یا خارجی نیز در تصمیم او موثر است.

 برانکو، لیست بازیکنان پرسپولیس 
را به باشگاه داد

سرپرست باش��گاه پرس��پولیس گفت: در جلس��ه روز گذشته 
با س��رمربی پرس��پولیس، برانکو ایوانکوویچ لیس��ت بازیکنان 

موردنظرش را به ما داد.
علی اکبر طاه��ری، درباره جلس��ه اش با برانک��و ایوانکوویچ، با 
بیان مطلب فوق اظهار کرد: چون تا ش��روع لیگ فرصت زیادی 
نمانده است، قرار ش��د که وقت تلف نکنیم و با هماهنگی رابط 
آقای برانکو، روز گذشته سریع جلس��ه ای برگزار کردیم. برانکو 
آدم بزرگ و با درایتی اس��ت. او خودش از این برنامه اس��تقبال 
کرد. وی هم چنین از رویکرد باش��گاه برای استقرار ارکانی مثل 
کمیته فنی و کمیته انضباطی هم استقبال کرد و از این رویکرد 

ما خوشحال بود.
وی اف��زود: تمرکز م��ا روی لیگ برتر اس��ت، ولی م��ا از برانکو 
خواستیم تا برای تیم های پایه باش��گاه هم برنامه داشته باشد. 
نگاه ما در پرس��پولیس بلندمدت است و خوش��بختانه برانکو از 
این موضوع هم استقبال کرد. اساس کار را روی استعدادیابی و 

پرورش بازیکن می گذاریم.
سرپرست باش��گاه پرس��پولیس درباره جذب بازیکنان جدید، 
خاطرنشان کرد: در جلسه دیروز، برانکو لیست اولیه بازیکنانش 
را به ما داد. در این جلسه گرشاسبی و حسین عبدی هم حضور 
داشتند و با اطالعاتی که خودم و عبدی داشتیم، تعامل فکری و 

فنی خوبی ایجاد شد.
طاه��ری تاکید ک��رد: برانکو از ما خواس��ت که با یک س��ری از 
بازیکنان به صورت قطعی صحبت کنیم. قرار شد یک سری دیگر 
از بازیکنان را هم بررسی کنیم. ما از امروز جلسات مستمری را با 
برانکو خواهیم داشت تا بازیکنان موردنظرش را به وی برسانیم.

وی گفت: برانکو اردویی را برای تیم پیش بینی کرده اس��ت که 
ما دنبال فراهم کردن ش��رایط برای اعزام تیم هس��تیم. درباره 
اسپانسر هم اعضای هیات مدیره در حال رایزنی هستند و بخشی 

از کار هم پیش رفته است.
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پ��س از وقف��ه ای چن��د هفت��ه ای تمرین��ات س��پاهان 
و ذوب آه��ن آغ��از ش��د، ت��ا ای��ن دو تی��م زودت��ر از 
 بس��یاری از رقب��ا خودش��ان را مهی��ای فص��ل جدی��د

 کنند.
تمرین��ات ه��ر دو نماینده فوتب��ال اصفه��ان در لیگ برتر 
هماهنگ با هم از دیروز آغاز شد. در این فاصله سپاهانی ها 
35 روز استراحت کرده اند، و ذوبی ها که پس از بسته شدن 
پرونده مسابقات لیگ باید در فینال جام حذفی هم شرکت 

می کردند نیمی از این زمان را در تعطیالت به سر بردند.
تیم های اصفهان��ی، در حالی پس از وقف��ه ای چندهفته ای 
تمرینات خود را مجددا از سر گرفتند که هر دو تیم با کسب 
جام به استقبال تعطیالت رفتند. به این ترتیب و در شرایطی 
که تکلیف نیمکت و حتی مدیریت بس��یاری از رقبای لیگ 
برتری مشخص نیس��ت، اصفهانی ها طبق برنامه تمرینات 

خود را آغاز می کنند.
فصل گذشته نیز سپاهان و ذوب آهن زودتر از بسیاری دیگر 
از رقبای لیگ برتری تمرینات ش��ان را شروع کردند و البته 

نتیجه آن را در پایان فصل با قهرمانی دیدند.
سپاهان که در چند فصل اخیر به ندرت با شرایط بالتکلیف 
دس��ت و پنجه نرم کرده، هرچند در خالل فصل گذش��ته 

شاهد تغییر در نیمکت خود بود؛ اما در مقطع نقل و انتقاالت 
و آماده س��ازی پیش فصل با وجود ناکامی در کس��ب جام 
و س��همیه آس��یایی تقریبا خیل��ی زود با زالتک��و کرانچار 
برای هم��کاری به مدت یک فص��ل دیگر به توافق رس��ید 
 تا تمرینات ای��ن تیم طبق برنامه و س��ر موع��د مقرر آغاز

 شود.
ب��ا وج��ودی ک��ه هم��کاری دو ط��رف نیم��ه کاره ماند و 
با س��پری ش��دن چند هفته از ش��روع لی��گ چهاردهم به 
جدای��ی منجر ش��د، ام��ا با ای��ن حال ب��ه نظر می رس��د 
ک��ه ش��روع ب��ه موق��ع تمرین��ات پی��ش فص��ل ب��رای 
س��پاهان مثم��ر ثمر واق��ع ش��د، زی��را فص��ل در نهایت 
 با پنجمی��ن قهرمان��ی این تی��م در لی��گ برتر ب��ه اتمام

 رس��ید.ذوب آهن هم فصل گذش��ته تمرینات��ش را خیلی 
زودتر از اکثر رقبا از س��ر گرفت و از همان ابتدا طبق برنامه 
پیش رفت. هرچند با نتایج ناامیدکننده ابتدای فصل تصور 
می شد که حرکت به موقع و برنامه محور ذوب آهن در عمل 
آن نتایجی را که انتظار می رفته عاید این تیم نکرده است، اما 
در پایان فصل و با قرار گرفتن این تیم در رده چهارم لیگ و 
قهرمانی در جام حذفی که منجر به کسب سهمیه مستقیم 
 آس��یایی ش��د، ثمره برنامه محور بودن این باشگاه عاید آن 
ش��د.وضعیت امس��ال و فصل گذش��ته ذوب آهن کامال در 
نقطه مقاب��ل ش��رایط دو فصل پی��ش این تیم ق��رار دارد. 
به ی��اد بیاوری��د ک��ه دو فصل پی��ش در چنی��ن روزهایی 
تیم س��بزپوش اصفهان��ی نه تنه��ا هنوز کام��ال بالتکلیف 
بود، بلکه حض��ورش در لیگ س��یزدهم نی��ز در هاله ای از 
ابهام ق��رار داش��ت. آن زم��ان ذوب آه��ن ب��رای تضمین 
حض��ورش در  لیگ برت��ر باید خ��ود را آم��اده رویارویی با 
تیم لیگ یکی پاس هم��دان می کرد تا در ص��ورت برتری 
براب��ر این تیم در س��طح اول فوتب��ال ایران ماندگار ش��ده 
 و ت��ازه بع��د از آن برنامه های خ��ود را برای فص��ل جدید

 بریزد.

�اصفهانی ها یک گام جلوتر از رقبا

تیم ملی والیبال کش��ورمان موفق ش��د تیم ملی 
آمریکا، قهرمان سال گذشته لیگ جهانی والیبال 

را با نتیجه 3 بر صفر شکست دهد.
تیم ملی والیب��ال کش��ورمان در چارچوب هفته 
شش��م لیگ جهان��ی 2015، در س��الن مملو از 
تماش��اگر آزادی تهران به مصاف میهمان خود، 

تیم ملی والیبال آمریکا رفت.
اس��لوبودان کواچ در آغاز این مس��ابقه، ش��هرام 
محم��ودی، می��الد عبادی پور، س��عید معروف، 
س��ید محمد موس��وی، عادل غالم��ی، مجتبی 
میرزاجانپور و مهدی مرندی را به زمین فرس��تاد 
و متئو اندرسون، آرون راسل، مورفی تروی، میکا 
کریستینسن، ماکس��ول هالت، دیوید اسمیت و 
اریک شوجی هم ترکیب اولیه تیم ملی آمریکا را 

تشکیل می دادند.

ست اول؛ 25 بر 19 به سود ایران
بازی ب��ا برتری ای��ران آغاز ش��د و ای��ران با زدن 
سرویس های خوب و استفاده مناسب از توپ های 
برگش��تی، برتری نس��بی خود را حفظ می کرد و 
وقت استراحت نخست هم با پیروزی 8 بر 5 ایران 

به پایان رسد.
ملی پوشان کشورمان با استفاده از امتیاز میزبانی 
و حضور پرتع��داد تماش��اگران، دف��اع آمریکا را 
دچار مش��کل کردن��د و در این زمان و ش��رایط، 
ضریب اش��تباهات آمریکا ه��م باال رفت��ه بود تا 
وقت اس��تراحت فنی دوم هم با پیروزی ایران به 

پایان برسد.
در ادامه، آمریکا موفق به جبران چند امتیاز شد، 
و وقتی ایران با حس��اب 23 بر 18 پیش بود کواچ 
درخواست وقت اس��تراحت کرد. در بازگشت به 

زمین، ایران با دفاع خوب سید محمد موسوی به 
امتیاز 24 رسید؛ اما سرویس فرهاد قائمی به تور 
برخورد کرد تا پیروزی ایران در این ست کمی به 
تأخیر بیفتد. البته ماکس��ول هالت هم سرویس 
خود را از دس��ت داد، تا ایران در س��ت نخست به 

برتری 25 بر 19 برسد.
 ست دوم؛ 29 بر 27 به سود ایران

ملی پوشان کش��ورمان در آغاز ست دوم سرویس 
خود را از دس��ت دادند؛ اما در س��مت مقابل هم 
س��رویس آمریکایی ه��ا به ت��ور برخ��ورد کرد تا 
 همه چیز مس��اوی پیش برود. دو تیم تا امتیاز 3 
پا به پای هم جل��و رفتند؛ اما آمری��کا که به نظر 
می رسید در این س��ت به خود آمده و بر شرایط و 
جو سالن مسلط شده بود، در ادامه بهتر کار کرد 
و مزد برتری خود را هم با پیروزی 8 بر 5 در وقت 

استراحت فنی نخست گرفت.
در بازگش��ت به زمین، ایران امتیازات از دس��ت 
رفته را جبران کرد و با آبش��ار ش��هرام محمودی 
حساب کار 8 بر 8 مساوی شد، تا سرمربی آمریکا 
درخواست وقت استراحت کند. در ادامه، آمریکا 
هر چه امتی��از می گرفت ای��ران بالفاصله جبران 
می کرد، اما آمریکا در ادامه پیش افتاد و در وقت 
اس��تراحت فنی دوم ه��م به پی��روزی 16 بر 13 

رسید.
آمریکا ب��ا رو آوردن به بازی س��رعتی اختالف را 
بیش��تر کرد و پیش افتادن این تیم با نتیجه 19 
بر 15 ک��واچ را مجاب ک��رد تا تیم��ش را به کنار 
زمین فرا بخواند. کواچ مهدی مه��دوی را هم به 
جای س��عید معروف به کار گرف��ت و دفاع خوب 
موس��وی و مهدوی امتی��از 17 را نصی��ب ایران 
کرد و دفاع س��ه نفره، قائمی، موسوی و مهدوی 
اخت��الف را به حداقل رس��اند. بازیکن��ان آمریکا 
تحت فشار تماش��اگران چند سرویس را از دست 
دادند؛ اما برتری میلیمتری آنها هم چنان پابرجا 
بود تا این که عادل غالمی بازی را به تس��اوی 23 
بر 23 کش��اند. س��رویس میالد عبادی پور به تور 
خورد، اما ایران دوباره نتیجه را مساوی کرد. این 
شرایط چند بار دیگر هم تکرار شد تا این که ایران 
با حس��اب 27 بر 26 پیش افتاد. جدال تماشایی 
دو تیم در ست دوم، درنهایت با پیروزی 29 بر 27 

ایران به پایان رسید.
ست سوم؛ 25 بر 20 به سود ایران

آمریکا درحالی س��ت س��وم را آغاز کرد که تیلور 
س��اندر بازیکن تأثیرگذار خ��ود را هم در ترکیب 
داشت. اولین امتیاز این ست به تیم ملی کشورمان 
رس��ید. دو تیم با نتیج��ه 5 بر 5 مس��اوی پیش 
می رفتند که ایران به امتیاز 6 رس��ید. س��رمربی 
آمریکا به این صحنه معترض ب��ود که البته مورد 
قبول داور ق��رار نگرف��ت. در این هنگام س��عید 
معروف که برای صحبت کردن با جان اس��پرا به 
کنار زمین رفت��ه بود با تذکر جدی س��رداور این 
دیدار مواجه شد. وقت استراحت فنی نخست این 
س��ت هم با پیروزی 8 بر 6 ملی پوشان کشورمان 

به پایان رسید.
دفاع هماهنگ، نقطه قوت ایران در این ست بود؛ 
تا اختالف خود را با حریف بیشتر کنند. درخشش 
معروف و محمودی در این س��ت بیش از سایرین 
خودنمایی می کرد و وقت استراحت فنی دوم هم 
با ضربه حساب شده عادل غالمی با برتری 16 بر 

10 ایران همراه شد.

6 امتی��از اختالفی که ملی پوش��ان در این س��ت 
ایجاد کرده بودند، با رس��یدن ایران به امتیاز 20 
در مقابل 14 امتیاز آمری��کا هم چنان پابرجا بود. 
در ادامه، آمریکا چند امتیاز را جبران کرد و کواچ 
که احس��اس خطر ک��رده بود، درخواس��ت وقت 
اس��تراحت داد. ایران که نمایش خیره کننده ای 
در این دیدار داش��ت با امتیازی که عبادی پور از 
سرویس گرفت، در این ست هم با نتیجه 25 بر 20 
پیروز شد تا با برتری قاطع 3 بر صفر، هر 3 امتیاز 

این مسابقه را از آن خود کند.
ایران با تماشاگرانش به غرش درآمد

)FIVB( سایت رسمی فدراسیون جهانی والیبال
پس از این مسابقه با تمجید از تیم ملی کشورمان 
 و با اشاره به حضور هزاران تماشاگر پرشورنوشت:

» ایران توسط هوادارانش به غرش درآمد«.
س��ایت فدراس��یون جهانی والیبال نوشت: ایران 
مصاف گروه دوم با آمریکا را با هدف شکست دادن 
صدرنشینانی که از شش مس��ابقه شش پیروزی 

داشتند، آغاز کرد.
میزبان توسط تماش��اگرانش به غرش درآمد و با 
امتیاز گیری های ش��هرام محمودی پیش تاخت. 
این گزارش با تمجید از بازی ش��هرام محمودی 
نوشت: در پیروزی ش��گفت انگیزایران بر آمریکا 

محمودی درخشید.
در بخش دیگ��ری از این گزارش با اش��اره به این 
که ایران در ست دوم پس از امتیاز 19-15 چهار 
امتیاز عق��ب ماندگی خ��ود را در امتیاز 23-23 
جبران کرد، از این ست که 29-27 به سود ایران 
به اتمام رس��ید تحت عنوان » م��رگ ناگهانی« 

یاد کرد.
در ادامه این گزارش به س��ت س��وم اشاره شده و 
آمده است » ایران به لطف اش��تباهات آمریکا به 
برتری 17-11 دست یافت و با امتیازات رد و بدل 
شده نهایتا 25-20 این ست را از آن خود کرد و با 
پیروزی 3-0 به رکورد 100 درصد پیروزی آمریکا 

در این گروه پایان داد«.
در دیگر دیدار این گروه، لهستان با برتری 3 بر یک 
برابر روسیه 14 امتیازی شد و پس از آمریکای 17 
امتیازی در رده دوم جدول رده بندی گروه B قرار 
دارد. تیم ملی کشورمان هم 10 امتیازی شد و در 

رده سوم ایستاد.
تیم مل��ی والیبال ایران از س��اعت 21 یکش��نبه 
31 خردادم��اه بار دیگ��ر در ورزش��گاه 12 هزار 
 نف��ری آزادی ب��ه مص��اف تی��م مل��ی آمری��کا 

می رود.

سرخابی ها

 بازیگران سینما در رختکن 
تیم ملی والیبال

تیم ملی والیبال مردان کش��ورمان با ارایه نمایشی فوق العاده آمریکا را 
درهم کوبید. پوریا پورس��رخ که به همراه شهرام حقیقت دوست و چند 
هنرمند دیگر از نزدیک این بازی را تماشا کردند، در رختکن تیم ملی نیز 
با ستاره های والیبال سلفی گرفتند. پورسرخ در توضیح این پست نوشت: 
» رختکن تیم ملی والیبال با قهرمان های تاریخ ساز و دوست داشتنی«.

از لنز دوربین

دریک روز باشکوه وخاطره انگیز:

زیباترین میدان تراپ ایران، دراصفهان افتتاح شد
اصغر قلندری:در یک روز باشکوه 
وخاط��ره انگیز، باحض��ور مدیرکل 
حفاظت از محیط زیس��ت اس��تان 
اصفهان،مدیرعامل و اعضای هیات 
مدی��ره ش��رکت س��یمان اصفهان 
وریی��س موسس��ه خیری��ه عل��ی 
وحس��ین همدانیان واعضای هیات 
تیراندازی استان اصفهان،زیباترین 
ومجهزترین میدان تراپ)تیراندازی 
ب��ه ه��دف ه��ای پرتاب��ی( ای��ران 
دراصفهان افتتاح ش��د ومورد بهره 

برداری قرارگرفت .
 می��دان ت��راپ اصفهان ک��ه یکی 

ازبهترین زمین های تراپ کش��ور محس��وب می ش��ودو مطابق با اس��تانداردهای بی��ن المللی طراحی 
و احداث ش��ده، درزمینی مصفا در باش��گاه فرهنگی ورزش��ی ش��رکت س��یمان اصفهان ودرحاش��یه 
اتوبان ذوب آهن � جاده ابریش��م واقع ش��ده، بهترین مکانی اس��ت برای دوس��تداران وعالقه مندان به 
 تیراندازی به هدف ه��ای متحرک واهداف پرتابی وعامل مهمی اس��ت برای حفاظت از محیط زیس��ت

 سالم.
 این مجموعه زیبا که درکنار زمین های تنیس باش��گاه فرهنگی ورزشی سیمان اصفهان دایرشده است، 
به همت واالی مهندس مجتبی کاروان مدیرعامل بادرایت شرکت سیمان اصفهان احداث شده که از جمله 

عالقه مندان  به ورزش اصفهان به شمار می آید.
این مجموعه ورزش��ی که بیش��تر به ورزش کارگری اختصاص دارد، دارای دو زمی��ن چمن فوتبال، دو 
زمین تنیس خاکی،پیست دوومیدانی، استخرشنای روباز)که به زودی سرپوشیده می شود( ویک سالن 
چندمنظوره ورزشی است که امیدواریم با تالش وپیگیری های مستمر مسووالن شرکت به ویژه حسین 
 کلکی نما که ازپیش کس��وتان والیبال اصفهان اس��ت که در دودهه70و80 درتیم های مختلف از جمله 
 ذوب آهن درپست پاسوری خدمات ارزش��مندی به والیبال دیار نصف جهان کرده وازبازیکنان نامدار و

با اخالق اصفهان به شمار می آید، در سال های آینده شاهد بسط وگسترش هرچه بیشتردیگر رشته های 
ورزشی به خصوص والیبال این باشگاه پرطرفدارباشیم.

شایان ذکر اینکه، تیم وزنه برداری این باشگاه در مس��ابقات قهرمانی کارگران استان سال گذشته)93( 
عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داده است.



یادداشت

رییس جهاددانشگاهی چهارمحال و 
بختیاری:

گردشگري پویا با همکاري 
پژوهشکده گردشگري 

نشست مسووالن و کارشناسان پژوهشکده گردشگري جهاد 
دانش��گاهي با ریيس و گروه پژوهش��ي واح��د چهارمحال و 

بختياري در شهرکرد برگزار شد.
وحيد خليل��ي اردل��ي در این نشس��ت که به دع��وت جهاد 
دانشگاهي واحد اس��تان چهار محال و بختياري در شهرکرد 
برگزار شد، با اش��اره به س��خنان ریيس جمهور طي سفر به 
چهارمحال و بختي��اری مبنی بر تبدیل این اس��تان به قطب 
گردش��گري، اظهارک��رد: گردش��گري یک��ي از اولویت هاي 

سرمایه گذاري سال 94 استان است.
وي همکاري ب��ا کانون هاي دانش��ي را براي تحق��ق این امر 
ضروري دانس��ت و اظه��ار امي��دواري کرد که ب��ا همکاري 
با پژوهش��کده گردش��گري جهاد دانش��گاهي، نياز اس��تان 
 در ح��وزه تحقيقات گردش��گري تا ح��دود زی��ادي، مرتفع

 شود.
خليل��ي همچنين ب��ه موافق��ت اوليه ب��رای راه ان��دازی دو 
مرکز خدم��ات تخصصي ب��رق و IT و گردش��گري در جهاد 
دانش��گاهي چهار محال و بختي��اري اش��اره و تصریح کرد: 
 پژوهش در ای��ن دو زمين��ه از اولویت هاي اصل��ي این واحد

 است.
در ادامه این نشس��ت محم��د قلی پور،عضو گروه پژوهش��ی 
عل��وم اجتماع��ی جه��اد دانش��گاهی مش��هد با اش��اره به 
سابقه تأس��يس پژوهش��کده گردش��گري جهاد دانشگاهي 
مش��هد، به معرفي س��ه گ��روه پژوهش��ي جامعه شناس��ي 
گردش��گري، اقتصاد گردش��گري و مدیری��ت و برنامه ریزي 
گردش��گري پرداخت و انج��ام ح��دود 40 ط��رح در حوزه 
 گردش��گري توس��ط پژوهش��کده گردش��گري را ی��ادآور 

شد.
دکت��ر م��ژگان عظيم��ي هاش��می،ریيس پژوهش��کده 
گردش��گري جه��اد دانش��گاهي ني��ز در ادامه ب��ه آمادگي 
این پژوهش��کده ب��رای پيوس��ت اس��تاني در زمين��ه طرح 
پيمایش ارزش ه��ا، نگرش ها و رفتارشناس��ي گردش��گران 
اش��اره و تصری��ح ک��رد: ط��رح جامع گردش��گري اس��تان 
چهارمح��ال و بختي��اری در زمينه ه��اي اکوتوریس��م، 
 ژئوتوریس��م و بازاریاب��ي گردش��گري نياز به انج��ام مطالعه 

دارد.
وی همچني��ن آمادگي این پژوهش��کده برای هم��کاري به 
منظور انجام ای��ن مطالعات، انج��ام مطالع��ات اولویت هاي 
پژوهشي سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري 
اس��تان، نظارت بر اج��راي طرح هاي گردش��گري و س��ایر 
 طرح ها ب��رای افزایش ورود گردش��گران به اس��تان را اعالم

 کرد.

معاون میراث فرهنگی خبرداد:    

پایان مرحله اول ساماندهی تپه 
باستانی»بهرام گور« 

مع��اون ميراث فرهنگ��ی اداره کل ميراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردشگری اس��تان چهارمحال و 
بختي��اری گف��ت: مرحله اول س��اماندهی، تعمير و 
مرمت تپه باس��تانی بهرام گور در اس��تان به پایان 

رسيد.
مصطفی هادی پور، از پایان مرحله اول س��اماندهي، 
تعمي��ر و مرم��ت تپ��ه باس��تاني بهرام گ��ور )تپه 
گندمان( واقع در شهرس��تان بروجن خبر داد . وی 
اف��زود: برای انجام اجراي ای��ن طرح اعتباري بيش 
از 200 ميليون ریال از اعتبارات ملی طرح ش��ماره 
30233005 با عنوان س��اماندهي، تعمير و مرمت 

محوطه هاي تاریخي اختصاص یافته است.
هادی پور با بيان اینکه هدف از ساماندهی آثار تاریخی 
حفظ هویت تاریخ��ی و فرهنگی مردم و گذش��تگان 
است، گفت: در این عمليات اجرایی اقداماتی همچون 
تهيه تابلوهای راهنما برای معرف��ی و حفاظت پایدار 
اثر، تهيه تابلوهای معرفی حری��م اثر برای جلوگيری 
از تجاوز ب��ه حری��م آن و نيز پاک س��ازی فيزیکی اثر 

انجام گرفت.
 وی خاطرنش��ان کرد: در مرحله اول  این پروژه  100 
ميليون ریال اعتب��ار در نظر گرفته ش��ده بود  و مبلغ 
100 ميليون ریال دیگر ب��رای ایجاد حصار و حفاظت 
فيزیکی پروژه  مذکور در نظر گرفته ش��ده که در حال 

اجرایی شدن است.

جاده جایگزین سد کارون 4، 
گردشگری را متحول می کند

 فرماندار شهرستان اردل گفت: افتتاح جاده جایگزین 
کارون 4، تحول چشمگيری در بخش گردشگری این 

شهرستان به همراه دارد.
محمد نوذری افزود: یکی از مهمترین مطالبات مردم 
این شهرستان، افتتاح جاده جایگزین سد کارون 4 بود 
که این مهم با سفر معاون اول ریيس جمهوری در روز 
سه شنبه هفته گذشته محقق شد.وی گفت: این جاده 
عالوه بر اینکه از مهمترین زیرساخت های شهرستان 
به شمار می رود، تحوالت چشمگيری در بخش های 

اشتغال و گردشگری این شهرستان موجب می شود.
ن��وذری تصریح ک��رد: ج��اده جایگزین س��د کارون 
4، مس��ير اس��تان چهارمحال وبختياری به اس��تان 
خوزستان را 55 کيلومتر کوتاه تر می کند و این امر در 
 صرفه جویی س��وخت و هزینه های حمل و نقل سهم

 به سزایی دارد.

یادداشت

ریيس اداره بازرسی صنعت و معدن چهارمحال و بختياری از 
حضور 20 اکيپ نظارت بر بازار استان خبر داد.

بيژن بهرام��ی اظه��ار داش��ت: کنت��رل قيمت ه��ا، نظارت 
بر رعایت اصول بهداش��تی، رعایت س��ود عادالن��ه و کنترل 
 فاکتورهای خرید و فروش از مهم تری��ن وظایف این اکيپ ها

 است.
وی از حضور 40 بازرس و 10 کارشناس مواد غذایی در طرح 
نظارت بر بازار ویژه ماه مبارک رمضان در استان خبر داد و افزود: 
طرح نظارت بر بازار ویژه ماه مبارک رمضان از 25 خردادماه آغاز 

و تا 30 تيرماه ادامه دارد.
ریيس اداره بازرس��ی صنعت، معدن و تج��ارت چهارمحال و 
بختياری با اش��اره به اینک��ه نظارت بر فروش��گاه های بزرگ، 
فروشگاه های فروش فوق العاده به شکل ویژه است، بيان کرد: 
تمام اقالم مصرفی م��ردم در ماه مبارک رمضان ش��امل این 

طرح است.
بهرامی با اش��اره به اینکه مصرف برخی از اقالم از جمله انواع 
شيرینی ها در ماه مبارک رمضان افزایش می یابد، خاطرنشان 
کرد: نظارت بر توليد و عرضه زولبيا و باميه، خرما و رطب، قند 

800 ميلي��ارد ری��ال اعتب��ار ب��رای ایم��ن س��ازی و 
 بازس��ازی مع��ادن زیرزمين��ی کش��ور اختص��اص

 یافت.
 مع��اون ام��ور مع��ادن و صنای��ع معدن��ی وزی��ر 
صنع��ت، مع��دن و تجارت در س��فر ب��ه این اس��تان، از 
اختص��اص 800 ميلي��ارد ری��ال اعتب��ار ب��رای ایم��ن 
 س��ازی و بازس��ازی مع��ادن زیرزمين��ی کش��ور خب��ر

 داد.
جعفر س��رقينی در بازدید از معدن خاک نس��وز ش��هيد 
نيلچيان ه��م این مع��دن را از مهم ترین مع��ادن تأمين 
خاک نس��وز کارخانه های کشور دانس��ت و گفت: تأمين 
 اعتبار مورد نياز برای توسعه و بازسازی این معدن الزامی

است. 
سرپرست معدن ش��هيد نيلچيان اس��تان چهارمحال و 
بختياری نيز با اش��اره به ذخيره 16 ميليون و 800 هزار 
 تنی این معدن، گفت: در صورت تأمين اعتبار بازسازی و 
ای��ن  تولي��د  امس��ال  س��ازی،  ایم��ن 
افزای��ش  ت��ن  ه��زار   25 ت��ا   15  مع��دن 
می یابد.معدن ش��هيد نيلچيان در فاصله 90 کيلومتری 
جنوب غربی ش��هرکرد و 220 کيلومت��ری جنوب غرب 
اصفه��ان در ارتفاع��ات پش��تکوه بختياری ق��رار گرفته 
و عمليات به��ره ب��رداری آن از س��ال 1347 در منطقه 
 باجگيران و دو پالن استان چهارمحال و بختياری آغاز شده 

است.

و شکر، لبنيات، ميوه و تره بار، مواد پروتئينی و روغن نباتی به 
شکل ویژه و خاص است.

وی با اشاره به اینکه نظارت و کنترل بر کيفيت و پخت نان در 
واحدهای توليد نان در این ماه انجام می شود، افزود: نظارت و 

بررسی در نانوایی های سطح استان نيز شامل این طرح است.
ریيس اداره بازرس��ی صنع��ت، معدن و تج��ارت چهارمحال 
و بختياری با اش��اره به اینک��ه یک اکيپ 4 نف��ره با همکاری 
تعزی��رات حکومت��ی، اداره بهداش��ت، ني��روی انتظام��ی و 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت در شهرس��تان ش��هرکرد 
فع��ال اس��ت، گف��ت: بررس��ی اس��تاندارد کااله��ا، رعایت 
 اصول بهداش��تی و بررس��ی قيمت ه��ا از وظای��ف این اکيپ

 است.
بهرامی خاطرنش��ان کرد: مردم در صورت بروز هرگونه تخلف 
می توانند با مراجعه حضوری به س��ازمان صنعت و معدن و یا 
با شماره 124 از س��اعت 8 صبح تا 7 بعدازظهر تماس حاصل 

کنند.
وی با اش��اره به اینکه آمار تخلفات در آغاز ماه مبارک رمضان 
کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: از آغاز طرح تاکنون تنها 

27 مورد تخلف در استان گزارش شده است.
ریيس اداره بازرسی صنعت و معدن چهارمحال و بختياری با 
اشاره به اینکه 14 مورد تخلف در زمينه عرضه مواد پروتئينی، 
5 م��ورد در زمينه عرضه مرکبات، 7 مورد م��واد غذایی و یک 
م��ورد در زمينه عرضه لبنيات مش��اهده ش��ده اس��ت، ادامه 
داد: تخلف��ات ش��امل ع��دم درج قيمت، ع��دم رعایت اصول 
 بهداش��تی، گران فروش��ی و ع��دم رعایت اصول بهداش��تی

 بوده است.

رییس اداره بازرسی صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

اختصاص اعتبار برای بازسازی و ایمن سازی معادن زیرزمینی کشور

۲۰ اکیپ نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان  مستقر شد

یادداشت یادداشت
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

      
حصر وراثت

شرح  به   720 شماره  شناسنامه  دارای  آبادی  حاجی  جعفری  اصغر  آقای   3/527
دادخواست به کالسۀ 1234/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
آبادی بشناسنامه 58 در  داده که شادروان مرادعلی جعفری حاجی  و چنین توضیح 
آن مرحوم  الفوت  گفته ورثه حین  بدرود زندگی  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 93/9/22 
منحصر است به:1- اصغر جعفری حاجی آبادی ش.ش 720 )فرزند( 2- اشرف جعفری 
حاجی آبادی ش.ش 718 )فرزند( 3- رضوان جعفری حاجی آبادی ش.ش 719 )فرزند( 
4- اکبر جعفری حاجی آبادی ش.ش 721 )فرزند( 5- محمدحسین جعفری حاجی آبادی 
ش.ش 722 )فرزند( 6- فیروزه جعفری حاجی آبادی ش.ش 3 )فرزند(. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6837 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   22 شماره  شناسنامه  دارای  انصاری  جابری  غالمحسین  آقای   3/528
دادخواست به کالسۀ 697/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
تاریخ  در   455 بشناسنامه  انصاری  جابری  اکبر  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و 
92/2/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
انصاری  جابری  نرگس   -2 )زوجه(   22 ش.ش  فوالدی  ایمانی  صدیقه  به:1-   است 
)فرزند(   3759 ش.ش  انصاری  جابری  غالمحسین   -3 )فرزند(   22940  ش.ش 
4- محمدرضا جابری انصاری ش.ش 1717 )فرزند( 5- نسرین جابری انصاری ش.ش 
564 )فرزند( 6- نصیبه جابری انصاری ش.ش 3018 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا   و 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6838 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  3/529 خانم طیبه معصومی دارای شناسنامه شماره 14115 به شرح دادخواست 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  1249/94ح10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان منصور آرام دستگردی بشناسنامه 413 در تاریخ 93/12/27 
است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
 230 دستگردی ش.ش  آرام  ماهره   -2 )زوجه(   14115 معصومی ش.ش  طیبه  به:1- 
دستگردی  آرام  میالد   -4 )فرزند(   1287 ش.ش  دستگردی  آرام  شریفه   -3  )فرزند( 
ش.ش 13790 )فرزند( 5- قیام آرام دستگردی ش.ش 49769 )فرزند(. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6839 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

3/530 خانم راضیه ملکی دارای شناسنامه شماره 266 به شرح دادخواست به کالسۀ 
691/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
اقامتگاه دائمی  که شادروان عیسی سرلک چیوائی بشناسنامه 74 در تاریخ 91/5/30 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- راضیه ملکی 
ش.ش 266 )زوجه( 2- پرگل سرلکی ش.ش 1 )مادر( 3- روزه سرلک چیوانی ش.ش 1 
)پدر( 4- نیایش سرلک چیوانی ش.ش 1275986781 )فرزند( 5- ستایش سرلک چیوانی 
ش.ش 1275986757 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م 

الف:6840 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

3/531 آقای علی باقری نهوجی دارای شناسنامه شماره 32 به شرح دادخواست به کالسۀ 
563/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رضا باقری بشناسنامه 317 در تاریخ 83/9/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
 زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- غالمحسین باقری نهوجی

نهوجی  باقری  3- محمد  )فرزند(   32 نهوجی ش.ش  باقری  علی   -2 )فرزند(   3 ش.ش 
ش.ش 857 )فرزند( 4- حجت ا... باقری ش.ش 24 )فرزند( 5- گلی باقری نهوجی ش.ش 
19 )فرزند( 6- سکینه باقری نهوجی ش.ش 19 )فرزند( 7- معصومه پاک نژاد ش.ش 
711 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
الف:6841  دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م  تقدیم  به شورا  آگهی ظرف یک ماه 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   726 شماره  شناسنامه  دارای  افشادی  سیاه  مرادی  فاطمه  خانم   3/532
دادخواست به کالسۀ 1228/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان کرمعلی جاللی عاشق آبادی بشناسنامه 2955 در 
آن مرحوم  الفوت  گفته ورثه حین  بدرود زندگی  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 93/4/15 
منحصر است به:1- حسین جاللی عاشق آبادی ش.ش 1272568611 )فرزند( 2- مریم 
جاللی عاشق آبادی ش.ش 54 )فرزند( 3- ناهید جاللی عاشق آبادی ش.ش 361 )فرزند( 
افشادی  فاطمه مرادی سیاه  )فرزند( 5-  آبادی 1272328619  4- زهرا جاللی عاشق 
ش.ش 726 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6842 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

3/533 خانم زهرا نیک زاده اصفهان دارای شناسنامه شماره 182 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 829/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان یاور طاهری حاجی وند بشناسنامه 143 در تاریخ 88/9/20 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- زهرا 
نیک زاد اصفهان ش.ش 182 )زوجه( 2- الهام طاهری حاجی وند ش.ش 12187 )فرزند( 
وند  طاهری حاجی  اکبر  علی   -4 )فرزند(  وند ش.ش 90331  طاهری حاجی  اکرم   -3
ش.ش 1474 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6843 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

3/534 آقای سید اصغر مرتضوی دارای شناسنامه شماره 1615 به شرح دادخواست 
چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  این شورا  از  628/94ح10  کالسۀ  به 
توضیح داده که شادروان بتول نوربخش ریزی بشناسنامه 1040 در تاریخ 92/4/17 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
سید اصغر مرتضوی ش.ش 1615 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:6844 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

3/535 آقای سعید صداقت زادگان اصفهانی دارای شناسنامه شماره 1886 به شرح 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  1229/94ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان غنچه صغری دارائی بشناسنامه 8 در تاریخ 
94/2/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- سعید صداقت زادگان اصفهانی ش.ش 1886 )فرزند( 2- حمیدرضا صداقت 
زادگان اصفهانی ش.ش 47058 )فرزند( 3- علی صداقت زادگان اصفهانی ش.ش 1052 
مهین صداقت   -5 )فرزند(   1079 اصفهانی ش.ش  زادگان  4- شهناز صداقت  )فرزند( 
)فرزند( 6- مرضیه صداقت زادگان اصفهانی ش.ش  زادگان اصفهانی ش.ش 42496 
نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )فرزند(.   74125
آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6845 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

3/536 خانم ماهرخ قاسمی قهساره دارای شناسنامه شماره 806 به شرح دادخواست 
چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  این شورا  از  742/94ح10  کالسۀ  به 

توضیح داده که شادروان علی اکبر اسماعیلی قهساره بشناسنامه 4 در تاریخ 91/9/21 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
)فرزند(  اسماعیلی ش.ش 5608  نغمه  )زوجه( 2-  قهساره ش.ش 806  قاسمی  ماهرخ 
قهساره ش.ش  اسماعیلی  )فرزند( 4- زهراء  قهساره ش.ش 876  اسماعیلی  3- زهره 
اسماعیلی  محمدعلی   -6 )فرزند(   1328 ش.ش  اسماعیلی  مرتضی   -5 )فرزند(   1081
با  اینک  )فرزند(.   3009 اسماعیلی ش.ش  محمدرضا   -7 )فرزند(   143 قهساره ش.ش 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6846 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

3/537 آقای حسین سقا رئیس االیتام دارای شناسنامه شماره 1272011917 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 1227/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان اصغر سقا رئیس االیتام بشناسنامه 56576 در تاریخ 
93/1/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
 به:1- حسین سقا رئیس االیتام ش.ش 1272011917 )فرزند( 2- آدرینا سقا رئیس االیتام
ش.ش 1275903029 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
 از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 6847 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

3/538 آقای مجید کرمی دارای شناسنامه شماره 674 به شرح دادخواست به کالسۀ 
942/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
خود  دائمی  اقامتگاه   90/9/1 تاریخ  در   1400 بشناسنامه  کرمی  محمود  شادروان  که 
کریمی  صغرا  به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود 
ش.ش 1231 )زوجه( 2- طاهره کرمی ش.ش 7 )فرزند( 3- حمید کرمی ش.ش 54197 
)فرزند(  )فرزند( 5- مجید کرمی ش.ش 420  کیوان کرمی ش.ش 52567  )فرزند( 4- 
6- سعید کرمی ش.ش 674 )فرزند( 7- اصغر کرمی ش.ش 54 )فرزند( 8- اکبر کرمی 
ش.ش 3 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6848 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

3/539 آقای محمد تدین دارای شناسنامه شماره 631 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  633/94ح10 
تاریخ 1391/10/26  تدین چهارسوقی بشناسنامه 35868 در  احمد  داده که شادروان 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

با متوفی  فرزند اصغر شماره شناسنامه 533 نسبت  1- فروغ حیدری دروازه دولت 
زوجه 2- بتول تدین چهارسوقی فرزند احمد شماره شناسنامه 55866 نسبت با متوفی 
فرزند 3- زهرا تدین چهارسوقی فرزند احمد شماره شناسنامه 735 نسبت با متوفی 
فرزند 4- مریم تدین چهارسوقی فرزند احمد شماره شناسنامه 706 نسبت با متوفی 
فرزند 5- محمدحسین تدین فرزند احمد شماره شناسنامه 160 نسبت با متوفی فرزند 
6- محمد تدین فرزند احمد شماره شناسنامه 631 نسبت با متوفی فرزند. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6849 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

3/540 آقای امیرهوشنگ فدائی دارای شناسنامه شماره 1210 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 681/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
اقامتگاه دائمی  تاریخ 87/10/7  فدائی بشناسنامه 302 در  داده که شادروان اسماعیل 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- محترم احمدی 
باغ ملکی ش.ش 337 )زوجه( 2- مریم فدائی ش.ش 983 )فرزند( 3- امیرهوشنگ فدائی 
ش.ش  فدائی  عباس   -5 )فرزند(   1411 ش.ش  فدائی  عبدا...   -4 )فرزند(   1210 ش.ش 
1004 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 

مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
الف:6850  دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م  تقدیم  به شورا  آگهی ظرف یک ماه 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  به شرح   804 شماره  شناسنامه  دارای  مفرد  زهرا صمدیان  خانم   3/541
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  به کالسۀ 1242/94ح10 
اقامتگاه  تاریخ 93/12/10  در  بشناسنامه 175  زیبا معرف  که شادروان  داده  توضیح 
به: است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود   دائمی 
 1390 ش.ش  مفرد  صمدیان  مهناز   -2 )فرزند(   804 ش.ش  مفرد  صمدیان  زهرا   -1
ش.ش  مفرد  صمدیان  عزت   -4 )فرزند(   18 ش.ش  مفرد  صمدیان  مریم   -3 )فرزند( 
تشریفات  انجام  با  اینک  )فرزند(.   521 مفرد ش.ش  فرشته صمدیان   -5 )فرزند(   231
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا   و 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6851 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   17784 شماره  شناسنامه  دارای  دستگردی  مجیدی  علی  آقای   3/542
دادخواست به کالسۀ 733/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
در   10000 بشناسنامه  دستگردی  مجیدی  اسدا...  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و 
آن مرحوم  الفوت  گفته ورثه حین  بدرود زندگی  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 76/9/11 
ا...  نعمت   -2 )فرزند(   100 ش.ش  دستگردی  مجیدی  ا...  فرج  به:1-  است  منحصر 
 مجیدی دستگردی ش.ش 10 )فرزند( 3- علی مجیدی دستگردی ش.ش 17784 )فرزند( 
دستگردی  مجیدی  احمدرضا   -5 )فرزند(   99 ش.ش  دستگردی  مجیدی  عزیزا...   -4
ش.ش 17815 )فرزند( 6- عبدالمجید مجیدی دستگردی ش.ش 19318 )فرزند( 7- حمید 
مجیدی دستگردی ش.ش 23761 )فرزند( 8- زینت مجیدی دستگردی ش.ش 19350 
)فرزند( 9- فردوس مجیدی دستگردی ش.ش 33 )فرزند( 10- فاطمه نادی دستجردی 
ش.ش 11181 )همسر متوفی( 11- مهدی مجیدی دستجردی ش.ش 19349 )فرزند(. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6852 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

3/543 خانم کبری دهقانی دارای شناسنامه شماره 87 به شرح دادخواست به کالسۀ 
563/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عبدا... دهقانی پوده بشناسنامه 1869 در تاریخ 88/3/26 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- کبری دهقانی 
ش.ش 87 نسبت با متوفی زوجه 2- فاطمه دهقانی پوده ش.ش 462 نسبت با متوفی 
فرزند 4- زهره دهقانی  متوفی  با  پوده ش.ش 64445 نسبت  دهقانی  فرزند 3- زهرا 
 2662 ش.ش  پوده  دهقانی  احمدرضا   -5 فرزند  متوفی  با  نسبت   2056 ش.ش  پوده 
نسبت با متوفی فرزند 6- علیرضا دهقانی ش.ش 1668 نسبت با متوفی فرزند. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6853 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

3/544 آقای محسن اکبری دارای شناسنامه شماره 1272442438 به شرح دادخواست 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  به کالسۀ 1233/94ح10 
اقامتگاه   94/1/9 تاریخ  در   23 بشناسنامه  اکبری  علیرضا  شادروان  که  داده  توضیح 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- محسن 
اکبری ش.ش 1272442438 )فرزند( 2- احسان اکبری ش.ش 1275492207 )فرزند( 
3- طاهره قاسمی ش.ش 461 )همسر( 4- خدیجه قاسمی ش.ش 67 )مادر( 5- حسنعلی 
اکبری ش.ش 3 )پدر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6854 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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  شاید شما هم مثل خیلی ها فکر می کنید پشت میز نشینی، 
کار با رایانه و لپ تاپ و به عبارت��ی زندگی کارمندی یکی از 
بهترین مشاغل دنیاست، چرا که هزار و یک مزیت دارد؛ مثال 
این که به دلیل فعالیت های بدنی سخت دچار خستگی های 
مزمن نمی شوید، یا این که مجبور نیستید در گرما و سرما در 
معرض آسیب های محیطی قرار بگیرید، اما بد نیست بدانید 
آسیب های زیادی سالمت پشت میزنشین ها را تهدید می کند.

 از آنجا که افراد پشت میزنش��ین، س��اعت های طوالنی روی 
صندلی می نشینند، به ش��دت در معرض آسیب های ستون 
فقرات، کمر و گردن قرار می گیرند؛ ک��ه معموال هم به علت 

نشستن های نامناسب و غیراصولی ایجاد می شود.
آمارها چه مى گویند؟

 اگ��ر روزان��ه بی��ش از ش��ش، هف��ت س��اعت ب��رای انجام 
کارهای تان مجبور به نشس��تن پش��ت میز هس��تید، شک 
نداشته باشید که سالمت تان در خطر است و ریسک ابتال به 

بیماری های مختلف را در خودتان باال می برید.
حتما می پرس��یدچطور چنین چیزی امکان دارد؟ بد نیست 
بدانید یکی از مهم ترین تهدیداتی که پشت میزنشینی برای 
شما ایجاد می کند کاهش متابولیسم )سوخت و ساز( بدن و 
بروز اضافه وزن و چاقی اس��ت، چون نه تنها به دلیل نشستن 
و نداش��تن فعالیت بدن��ی، کالری نمی س��وزانید، بلکه برای 
سرگرمی و کنترل اشتها سراغ تنقالت پرخطر و چاق کننده 
مثل چیپس و پفک می روید و به چربی های انباشته بدن تان 

اضافه می کنید.
هم چنین بر اساس بررسی های اخیر محققان، نشستن های 
طوالنی مدت تا 64 درصد احتمال ابتال به بیماری های قلبی 
را افزایش می دهد. تحلیل س��تون فقرات، فش��ارهای بیش 
از حد بر اس��تخوان های گردن، کمر و لگن و بس��یاری دیگر 
از ناهنجاری های اس��کلتی، غضروفی و عضالنی هم از دیگر 

عوارض پشت میزنشینی های طوالنی مدت است.
بيماری های مرتبط با پشت ميزنشينى

چاقی ناش��ی از پش��ت میزنش��ینی از جمله عواملی اس��ت 
که نه تنها زمینه ابت��ال به دیابت ن��وع دوم را فراهم می کند، 
بلکه با افزایش حج��م چربی بدن، سیس��تم گردش خون و 

هورمون های بدن هم دچار اختالل می شوند.
در عین حال، افزایش فشار خون از شایع ترین عوارض چاقی 

به حس��اب می آید و زمینه س��از بیماری های قلبی، کلیوی، 
سکته و ... است.

کمردرد و پشت ميزنشينى
یکی از مهم ترین آس��یب های پشت میزنش��ینی ضعف های 
عضالنی ماهیچه هاست، که با گذشت زمان به کمردردهای 
دردناک و مزمن و درد گردن و شانه ها منجر می شود. حتی به 
گفته این فیزیوتراپیست، عادت بد نشستن پشت میز باعث 
می شود تا مدام احس��اس قلنج کنید و شکستن قلنج کمر و 
گردن گاهی اوقات آسیب های شدید اسکلتی را در پی دارد.

 از هموروئيد تا پوکى استخوان و سرطان
کم نیستند افراد پشت میزنش��ینی که از بیماری هموروئید 
)بواس��یر( رنج می برن��د و برای رف��ع آن م��دام از پمادهای 
مخصوص اس��تفاده می کنند، در حالی که مش��کل از جای 
دیگری آب می خورد، و تنها با افزایش فعالیت بدنی می توان 
برای همیشه از ش��ر هموروئید و درد و س��وزش ناشی از آن 
خالص ش��د. حتی این پشت میزنش��ینی برای خانم ها هم 
عواقب خوبی ندارد، چرا که به گفته برخی از پژوهش��گران، 
به ازای هر سال پشت میز نشینی و بی تحرکی، یک درصد از 
بافت توده های استخوانی از بین می رود و این به معنی شروع 

بیماری پوکی استخوان است.
در این میان ثابت شده است خانم های چاق پشت میزنشین 
بیش از افرادی که اندام متناس��بی دارند و پرتحرک هستند 
در معرض س��رطان پس��تان، رحم، تخمدان و کیسه صفرا 
قرار دارند. البته باید گفت بی تحرک��ی در آقایان هم ابتال به 
س��رطان های کولون، رکتوم و حتی س��رطان پروس��تات را 

افزایش می دهد.
توصيه های طالیى به پشت ميزنشين ها

با توجه به عوارض و بیماری هایی که پش��ت میزنش��ینی به 
همراه دارد باید برای حفظ س��المت تان دس��ت به تغییرات 
بزنید؛ تغییرات بسیار ساده ای که جان تان را نجات می دهد.

1- همیشه بعد از یک ساعت کار از پشت میزتان بلند شوید 
و این را هر س��اعت تکرار کنید. مثال اگر ش��ما در روز هشت 
ساعت پش��ت میز می نش��ینید باید هش��ت بار به مدت ده 
دقیقه از جای خود بلند ش��ده و حرکات ورزش��ی و کششی 

انجام دهید.
2-  اگر از دسته افرادی هس��تید که بیش از حد پشت رایانه 
می نشینید س��عی کنید تا می توانید صفحه نمایش رایانه را 
روبه روی چشم های تان قرار دهید و سر و گردنتان را به حالت 
خنثی، به طوری که به جلو و عقب خم نشوند، نگه دارید. برای 
نگاه به صفحه نمایش های کوچک هم خم نش��وید و سرتان 
را جلو نبرید، تا می توانید اندازه قلم نوش��تاری تان را بزرگ 
کنید تا براحتی دیده ش��ود و موس و صفحه کلید را نزدیک 
خودتان قرار دهید تا بدنتان خم نشود و دست ها دور از بدن 

قرار نگیرند.
3-  ارتفاع میز را اصولی تنظیم کنید تا آرنج و شانه های شما 
بتوانند آزاد و شل قرار بگیرند و مچ دست های شما خم نشوند.

4- ش��ما با انقباض  عضالت ش��کم، با رس��اندن یک زانو به 
سینه و با کشش کمر، عضالت کمرتان را تقویت کنید. پارو 
زدن در حالت نشس��ته را هم فراموش نکنید و با باال آوردن 
شانه ها، کش��یدن تنه و پایین آوردن آن، تاب دادن تنه، جلو 
آوردن چانه و تمرین های گردن و چرخش گردن از گردن درد 
جلوگیری کنید. هم چنین شنای سوئدی انجام دهید، چون 
این حرکت ورزشی باعث تقویت فیله های کمر و پیشگیری 

از کمردرد می شود.
5-  بعض��ی مواقع در همان حالت پش��ت میز نشس��تن هم 
می توانید به س��المت تان کمک کنید. مثال با یک دس��ت از 
پشت گردن، آرنج دست مخالف را گرفته و بکشید، انگشتان 
دس��ت های تان را در هم گره بزنید و آنه��ا را در زاویه ای 90 
درجه به سمت جلوی قفسه سینه تان بکشید و جمع کنید. 
در عین حال همان طور که روی صندلی نشس��ته اید س��عی 
کنید روزی 20 تا 30 مرتبه با نوک انگش��تان دست، شست 

پاها ی تان را لمس کنید.

میلیاریا )miliaria( که عرق س��وز نیز خوانده 
می ش��ود، به علت انس��داد غدد عرق در پوست 
ایجاد می گردد. ضایعات آن به شکل وزیکول های 
)تاول های پوس��تی کوچک پر از مایع که ممکن 
است در عرض چند س��اعت ظاهر شده و ناپدید 
گردند( قرمز کوچک هس��تند که معموال بر روی 

قسمت های پوشیده بدن ایجاد می شوند.
عالئم عرق سوز

 ب��روز وزیکول ها به ص��ورت گروهی ی��ا بثورات
)جوش های پوس��تی( قرمز ب��دون وزیکول در 

مناطقی از بدن که زیاد عرق می کند.
این وزیکول ها معموال همراه با خارش و سوزش 

شدید و احساس داغی هستند.
برآمدگی ه��ای کوچ��ک قرمز ناش��ی از افزایش 
دما اغلب بیشتر در افراد مس��ن و کودکان دیده 
می شود، اما می تواند برای هر کسی و در هر سنی 

بروز کند.
علت عرق سوز شدن

 اغل��ب ک��ودکان وقتی پوست ش��ان عرق س��وز 
می  شود که والدین شان لباس های خیلی گرم به 
آنها بپوشانند. به همین علت است که به پدران و 
مادران جوان توصیه می  شود که لباس های خیلی 

گرم به کودکان شان نپوشانند.
 یک لباس معمولی مانند لباس افراد عادی کافی 
است تا کودکان در دمای عادی مانند بزرگساالن 
فعالیت کنند. به طور معمول، غدد عرق کودکان 
مانند بزرگساالن هنوز به خوبی رشد پیدا نکرده 
است، بنابراین ممکن است به راحتی در چین های 

بدن شان آثار عرق سوز شدن دیده شود.
 این جوش ه��ا اغلب در س��ه تا چه��ار روز بهبود 
می  یابند، ولی اگر پس از گذشت این زمان هنوز 
جوش ها باقی بودند و کودک شما تب کرد، الزم 
است با یک پزشک مشورت کنید. عرق سوز شدن 
بر اثر قرار گرفتن در معرض نور خورشید به وجود 
نمی  آید، بلکه زمانی ایجاد می  ش��ود که گرمای 
بیش از اندازه  به بدن برس��د و بدن با تولید بسیار 

زیاد عرق، واکنش نشان  دهد.
جلوگي�ری از عرق س�وز ش�دن در 

بزرگساالن
- از لباس های چس��بناک یا تنگ یا پالس��تیکی 

نباید استفاده کرد.
 - لباس اطراف ناحیه عرق سوز باید آزاد باشد، یا 
بر روی منطقه مبتال دس��تمال خنک بگذارید و 

اجازه دهید در معرض هوا خشک شود.
- اگر س��ابقه عرق س��وز ش��دن دارید، از آفتاب 
سوختگی خود را حفظ کنید، زیرا واکنش التهابی 
بدن نس��بت به آفتاب س��وختگی ممکن اس��ت 

شعله ور کننده حمله جدید عرق سوز باشد.

- از محیط های گرم و مرطوب دوری کنید.
 - در آب و هوای گرم و مرطوب تا بهبود عرق سوز، 

فعالیت خود را کاهش دهید.
- رفتن شخص به یک محیط خنک تر و قرار دادن 
قسمتی از بدن که عرق سوز شده در معرض هوا، 

به رفع مشکل کمک می کند.
 جلوگيری از عرق سوز شدن در نوزادان

- نوزادان را خش��ک و خنک نگه دارید. در هوای 
 گرم ی��ا ه��وای مرطوب، لب��اس نخ��ی خنک و 

عرق گیر به آن ها بپوشانید.
- نوزادان را در فضایی قرار دهید که تهویه هوای 
مناسب داشته باشد، یا از پنکه با دور آرام استفاده 
کنید، ولی آن را در فاصله دور از پنکه قرار دهید 

تا حدی که فقط یک باد مالیم به کودک برسد.
- کرم و پماد به پوس��ت آن ها نمالی��د. این مواد 
جلوی عرق سوز ش��دن آن ها را نمی گیرد، بلکه 

فقط روزنه های پوست شان را می بندد.
درمان پوست عرق سوز شده:

درمان پوست عرق سوز شده هم کار آسانی است،
 مرحله ی اول برای درمان پوست عرق سوز شده :

محل عرق سوز ش��ده را با آب و صابون بشویید. 
سپس با ضربات آرام حوله، خشکش کنید.

مرحله ی دوم برای درمان پوست عرق سوز شده :
به محل م��ورد نظر یک الیه ی ن��ازک پماد آنتی 
بیوتیک، یا اس��پری ضد عفونی کنن��ده بزنید، تا 
از عفونی ش��دنش جلوگیری کرده و به درمانش 

کمک کرده باشید.
مرحله ی سوم برای درمان پوست عرق سوز شده :

پوس��ت تحریک ش��ده را با گاز یا باند اس��تریل 
بپوشانید، و هر 24 ساعت یک بار تعویضش کنید.

توجه:
اگر به طور کامل از س��اییده ش��دن محل مورد 
نظر جلوگیری کرده اید، اما تحریک پوس��ت تان 
بیش از دو روز ادامه داشت، به سراغ مراقبت های 

پزشکی بروید.
نکته:

استفاده از پمادهای ویتامین A و D هم به بهبود 
س��وزش محدوده ی عرق س��وز ش��ده و کاهش 

اصطحکاک کمک می کند.
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چرا این همه غمزده ایم

 از قدیم گفته اند، » خنده بر هر درد بی درمان دواس��ت«. خنده 
یا ش��ادی؟ آیا این دو با هم تفاوتی هم دارند؟ رتبه شادی و نشاط 
در کشورمان از میان 15۷ کشور دنیا، 115 است. یعنی می توان 
برعکسش را هم گفت که ما کشور غمگینی هستیم. مسلماً شاد 
بودن و شاد زیستن به شرایط زندگی بستگی دارد؛ اما همه اش این 

نیست. بعضی چیزها ریشه های عمیق تر فرهنگی دارد.
این ها یک طرف، دعوت اجباری برخی رس��انه ها و کارشناسان 
هم به خندیدن یک طرف. فرض کنید از نظر اقتصادی زیر فشار 
هس��تید و برای کرایه آخر ماه خانه مانده اید که چه کنید. همان 
 موقع که توی فکر هس��تید گوینده خوش��حال رادیو داد میزند 
» بخند ... در هر ش��رایطی بخند. بخند که دنیا به رویت بخندد« 
لبخند تلخی می زنی��د و در دل می گویید:» خوش��ا به حال دل 

خجسته ات«.
دکتر شیری می گوید:» مگر می ش��ود افرادی که از نظر فکری و 
شخصیتی سالم باشند در هر ش��رایطی بخندند؟ قطعا نخواهند 
خندید. این گونه جمالت اصاًل قابل فهم نیست. مگر اینکه بگوییم 
خندیدن یک جور تمرین اس��ت مثل تمرینات ورزشی. این هم 
تفاوت خنده و شادی. بله می شود در هر شرایطی خندید، اما گاهی 
خنده همان است که شاعر می گوید، از گریه هم غم انگیزتر است.

شادی، حسی ترکیبی اس��ت که از احساس امنیت مالی گرفته تا 
روابط عاطفی در آن جمع است. حاصل شرایطی پایدار که دکتر 

شیری این گونه تعریفش می کند:
» اگر اصطالح فرهنگ شادی را به صورت عرفی بپذیریم،واکنشی 
اس��ت که افراد نس��بت به محیط اجتماع��ی خود دارن��د؛ و اگر 
بخواهیم این حس خوش��ایند نس��بت ب��ه محی��ط اجتماعی و 
فرهنگی اط��راف آنها را مورد بررس��ی قرار دهیم، باید به س��راغ 
مکانیس��م هایی برویم که این حس خوش��ایند را ب��رای افراد به 
وج��ود آورده اند. منظ��ور از مکانیس��م همان ش��رایط اس��ت. 
 ش��رایط و عواملی ک��ه اف��راد در آن زندگی می کنن��د. وقتی در 
تحلیل های روان ش��ناختی و اجتماعی و هم چنین مبحث مهم 
جامعه شناس��ی اوقات فراغت این مس��اله را بررس��ی می کنیم 
معموال این حس خوشایند معلول ش��رایط پایدار است. بنابراین 
 ش��ادمانی که گاه در برخی پیام��ک ها به صورت طن��ز یا جوک 
می بینیم که ی��ک حس خوش��ایند لحظه ای ه��م دارند از یک 
 ش��رایط پایدار سرچش��مه نمی گیرند و معموالً در یک ش��رایط 

غیر قابل پیش بینی اتفاق می افتند.
جامعه ما در حال گذار است، و مولفه هایی مثل فرهنگ و اقتصاد 
و خیلی چیزه��ای دیگر معموال ش��رایط باثباتی ندارن��د و مدام 
در حال تغییرن��د. وقتی تاریخ چن��د دهه اخیر ای��ران را مطالعه 
 کنید می بینید با تغییر مدیریت ها س��لیقه های جدیدی اعمال 
می شود و از نظر حوزه فرهنگی که بحث اصلی ما هم هست شرایط 
با ثباتی نداریم و تاکنون نتوانسته ایم تعریف درستی از الگوهای 
فرهنگی در جامعه خود داشته باشیم؛ و نتوانسته ایم درباره آداب و 
رسوم مان صحبت کنیم، و از همه مهم تر این که نتوانسته ایم فاصله 

بین فرهنگ رسمی و غیر رسمی را به حداقل ممکن برسانیم. 
منظور از فرهنگ رس��می فرهنگی اس��ت که از طری��ق رادیو و 
 تلویزی��ون و وس��ایل ارتباط جمع��ی تولی��د و تبلی��غ و ترویج 
می ش��ود؛ و منظور از فرهنگ غیر رس��می، آن روابط فرهنگی- 
اجتماعی و آداب و رس��ومی اس��ت که دور از چش��م حکومت ها 
 در بین مردم وجود دارد. زمانی که فاصله بین فرهنگ رس��می و 
غیر رسمی زیاد شود، مردم به خودسانسوری روی می آورند و این 

که عقایدشان را همه جا مطرح نکنند. 
ای��ن ه��ا باع��ث م��ی ش��ود اف��راد همیش��ه ن��گاه محتاطانه 
نس��بت ب��ه پیرام��ون ش��ان داش��ته باش��ند. در این ش��رایط 
ش��ادمانی حال��ت س��لبی پی��دا م��ی کن��د، در ای��ن ش��رایط 
 م��ردم بیش��تر در ارتب��اط ب��ا وقای��ع پیش بینی نش��ده ش��اد 
می شوند. اتفاقی در جامعه می افتد و مردم در شبکه های اجتماعی 

درمورد آن جوک می سازند و شادمانی لحظه ای ایجاد می کنند.
در مورد برنامه شادی مثل خندوانه می پرسم و تأثیری که چنین 
برنامه هایی ممکن اس��ت در روحیه عمومی مردم داش��ته باشد. 
دکتر ش��یری میگوید:»  این یک مسکن اس��ت. برنامه های شاد 
تلویزیونی خوبند و به مردم کمک می کند تا کمی عقده های درونی 
 تخلیه شود ولی واقعیت این است که مس��کن است. در کشور ما 
شکل گیری فرهنگ شادی خیلی زمانبر است؛ چون مولفه های 
فرهنگی ناگه��ان ایجاد نمی ش��وند. مثال فرض کنی��د به لحاظ 
 اجتماعی یک دوره انقباض فرهنگی داری��م و همه چیز محدود 
می شود و در دوره بعد یک دفعه گشایش داریم. در دوره گشایش 
یک حس خوشایندی به آدم دست می دهد، اما این واکنشی است 
به انقباض فرهنگی که قبال وجود داشته؛ اما در جوامعی که پایدار 
و با ثبات هستند در واقع یک ریتم تغییر مشخصی وجود دارد. به 
این صورت نیست که بگوییم از پس یک دوره بسته به دوره شادی 

رسیدیم«.
حال با این اوصاف رویکرد نهادهای رس��می نس��بت به نهادینه 
 شدن فرهنگ شادی در جامعه ایران چگونه بوده است؟  ما خیلی 
 س��لیقه ای عمل ک��رده ای��م. در بعضی م��وارد تصمی��م گیری 
برای مان سخت است. مش��کلی که در تصمیم گیری های حوزه 
فرهنگی داریم، چندگانگی اس��ت که در رأس تصمیم گیری ها 
و تدوین استراژی های فرهنگی و سیاست گذاری های فرهنگی 
وج��ود دارد. مثال مج��وزی به یک کنس��رت داده می ش��ود. در 
یک شهر این کنسرت برگزار می شود و در ش��هری دیگر برگزار 
 نمی ش��ود؛ و در ش��هر دیگری برگزار می ش��ود آخ��ر هم به هم 

می ریزد.

طراحى صفحه کليد جادویى برای گوشى
به تازگی صفحه کلید مجازی منحصربه فردی 
برای کاربران تبلت ها و گوشی ها طراحی شده 
که وقتی به آن نیاز دارید ظاهر می شود و پس 
از آن به طور خ��ودکار ناپدید می ش��ود. مزیت 
این صفحه کلید راحت ش��دن از دست صفحه 
کلیده��ای متصل ش��ونده از طری��ق بلوتوث، 

پوشش ها و کیس های حجیم است.
این صفحه کلید که Phorm نام دارد، کیس 
و پوش��ش تازه ای برای iPad mini  است که 
توسط شرکت Tactus Technology طراحی ش��ده است. Phorm در نگاه اول 
شبیه به دیگر پوشش هایی است که برای تبلت ها و گوشی ها طراحی و عرضه می شوند، 
اما در زیر الیه س��طحی آن از فناوری خاصی موس��وم به microfluidics استفاده 

شده است.
با اس��تفاده از این فن��اوری زمانی که دس��ت های تان را ب��رای تایپ ک��ردن در برابر 
گوش��ی یا تبلت قرار دهی��د صفحه کلی��د روی آن ظاهر می ش��ود؛ و وقت��ی کارتان 
 تم��ام ش��ود و دس��ت های ت��ان را برداری��د صفحه کلی��د به ط��ور خ��ودکار ناپدید 

می شود.
ش��رکت س��ازنده می گوید 5 س��الی اس��ت که در تالش برای ابداع این فناوری است.

کیس یاد ش��ده در س��ه قطعه طراحی ش��ده و تنها یک میلیمتر ضخام��ت دارد. این 
 کیس از مواد غیرس��می و غیرآت��ش زا طراحی ش��ده و از امنیت کامل نی��ز برخوردار 

است.

موز هوشمند هم توليد شد
ش��رکت ژاپن��ی Dole ک��ه ب��زرگ تری��ن 
صادرکننده میوه و س��بزی در جهان اس��ت 
این موز هوش��مند را به عنوان اولین محصول 

پوشیدنی � خوردنی تولید کرده است.
این موز هوش��مند مجهز ب��ه GPS بوده و با 
چراغ های LED به ش��رکت کنن��ده زمان و 
مسافت طی شده را نشان می دهد. این موز هم 
چنین می تواند ضربان قلب فرد دونده را روی 
خود نش��ان دهد و در عین حال تشویق های 

مردم را از طریق شبکه های اجتماعی به اطالع دارنده آن برساند.
این موز هوشمند از طریق س��یم به یک دس��تگاه جدا که دونده حمل می کند متصل 
می شود و البته در زمانی که فرد دونده از خط پایان گذشت به او پیغام می دهد که زمان 

خوردن موز رسیده است!
  LED نحوه کار به این شکل است که ابتدا موز را خالی می کنند و  سنسور و چراغ های

و یک تکه موز را در داخل آن قرار می دهند.
شرکت Dole این محصول را نخستین خوردنی � پوشیدنی نام گذاشته، اما واقعیت این 
است که Dole اولین سازنده محصوالت پوشیدنی � خوردنی نیست. سازنده سس های 
کچاپ Kagome هم پیش از این یک ماش��ین گوجه فرنگی خوری پوشیدنی تولید 
کرده بود و یک کلیپ طنز هم از آن منتشر کرده بود. به هر حال به نظر می رسد بسیاری 
از شرکت ها با اس��تفاده از فضای توجهی که  پیرامون محصوالت پوشیدنی تکنولوژی 

وجود دارد به این سمت آمده اند به خصوص شرکت های تولیدکننده مواد غذایی.

فناوری
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تفاوت ها را پیدا کنید جواب معمای شماره 1609

یکشنبه  31 خرداد  1394 |4 رمضان  1436

شامره 1610 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان
روزنامه فرهنگی، اجتامعی، 

سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 


	1C
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

