
سه شنبه 2 شهریورماه 1395  || 20 ذی القعده 1437  ||  23 آگوست 2016  ||  شماره 234  ||  سال دوم  ||   قیمت: 700 تومان

وزنامه ای برای همه آغاز هفته دولت بر تالشگران عرصه خدمت به مردم مبارک بادر

 هیئت بدنسازی 
و ارتقای فرهنگ جوانمردی

صفحه 6

 راه اندازی نهضت قرآنی
در زندان های اصفهان

صفحه 4

هفته دولت مبارک   

له
قا

رم
س

 پس از شهادت شهیدان رجایی و با هنر در 8 
کوردل  منافقان  به دست   شهریور سال 1360 
و به دستور اربابانشان، هر سال، یک هفته )از  

2 تا 8 شهریورماه( هفته دولت نامگذاری شد تا در 
گزارشی از عملکرد  این فرصت، دولتمردان بتوانند 
ارائه  انقالبند،  ولی نعمت  که  مردم  به  یکساله شان 
انقالب  و  امام)ره(  دیرین  یار  دو  یاد  به  و  دهند 
رجایی  محمدعلی  شهید  تقوا،  و  علم  اسوه  دو  و 
که  نخست وزیر  باهنر،  محمدجواد  و  رئیس جمهور 
بر  مروری  بودند،  مردمی  دولتمردان  از  نمونه ای 
محاسبه  با  همچنین  باشند.  داشته  خود  گذشته 
کردار  و  رفتار  اقدامات،  کارها،  انطباق  و  درست 
آینده  رفتار  ایام،  این  شهیدان  عملکرد  با   خود 
نزدیک  شهیدان  مکتبی  دولت  شاخص های  به   را 
و نزدیک تر و در این هفته به منظور آشنایی مردم با 
فعالیت ها و بیان اهداف و برنامه های آینده دولت 

کنند... گزارشی را به ملت عرضه 
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شهرداری فالورجان در نظر دارد زمین دفتر کار و پارکینگ مینی بوس واقع در ترمینال مسافربری خود را با شرایط مشروحه 
ذیل به متقاضیان واجد شرایط به مدت یک سال شمسی به صورت اجاره واگذار نماید.

- مورد اجاره شامل:
1- زمین دفتر کار به مساحت تقریبی 107 متر مربع و پارکینگ مینی بوس به مساحت تقریبی 3066 متر مربع می باشد که 
قیمت پایه اجاره بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ 24/500/000 ریال معادل دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان 

می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده خواهد بود.
به   95/06/16 مورخ  روز سه شنبه  اداری  وقت  پایان  تا  را حداکثر  پیشنهادی خود  قیمت  آخرین  باید  2- شرکت کنندگان 

دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند.
3- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4- شرکت کنندگان می بایست دارای مجوز از سازمان حمل و نقل و پایانه ها باشند.
5- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir  مراجعه فرمائید.

امیراحمد زندآور- شهردار فالورجان

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان در نظــر دارد عملیــات اجرایــی بــه شــرح زیــر را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه 
پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه  به تاریخ 95/6/13 

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به تاریخ 95/6/14

 www.abfaesfahan.ir  :دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: ۸-366۸0030-031)داخلی 3۸۸(

شرکتآبوفاضالباستاناصفهان)سهامیخاص(

مبلغ تضمین )ریال( برآورد )ریال( محل تامین اعتبار موضوع مناقصه  شماره مناقصه

315/000/000 6/290/406/2۸۸ جاری   عملیات بهره برداری شبکه فاضالب ، نگهداری
 و اپراتوری تصفیه خانه های فاضالب منطقه لنجان

95-2-97

193/000/000 3/۸47/652/293 جاری   عملیات بهره برداری، خدمات مشترکین
و خدمات عمومی منطقه نطنز

95-2-9۸

150/000/000 2/9۸6/400/000 جاری عملیات نصب انشعابات فاضالب منطقه 95-2-99

نوبت اول

   ||عکس از رضا سلطانی نجف آبادی



سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

سیاست

یادداشت سردبیر

شــنیده ایم کــه 4  گفــت:  دادســتان کل کشــور   
هــزار کامیــون و کانتینــر هــر روز از بنــدر عبــاس وارد 
کشــور می شــوند کــه تنهــا ۱۵۰ عــدد از آن هــا مراقبــت 
ــر  ــی ۳۸۵۰ کانتین ــوند؛ یعن ــی می ش ــرل و بازبین  کنت
ــد  ــدون اینکــه مــورد بازرســی قــرار گیرن ــون ب و کامی

وارد کشــور می شــوند. 
ــجو  ــزاری دانش ــی خبرگ ــروه اجتماع ــزارش گ ــه گ ب
ــری  ــر منتظ ــام و المســلمین محمدجعف حجت االس
صبــح دیــروز در جلســه ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخدر 
بــا اشــاره بــه تشــکیل معاونــت مرتبط بــا مــواد مخدر 
ــائل  ــا مس ــه ب ــرد: در رابط ــار ک ــتانی کل اظه در دادس
خــاف امنیــت و حــوادث بزرگــی کــه در یــک شــهر 
ــد، رئیــس دادگســتری آن  ــاق می افت ــا اســتان اتف ی
ــد  ــری می کن ــئله را پیگی ــتان مس ــا دادس ــتان ی  اس
مراحــل  و  رســیدگی  دادگاه  در  ســرعت  بــه  و 
تجدیدنظــر آن در دیــوان عالــی کشــور طــی می شــود. 
بنابرایــن تشــکیل معاونــت مرتبــط بــا مــواد مخــدر در 
ــر همیــن اســاس اســت. دادســتان  دادســتانی کل ب
ــف  ــن تکلی ــرورت تعیی ــر ض ــد ب ــا تأکی ــور ب کل کش
خودروهــای توقیفــی افــزود: آمــاری کــه دربــاره 
خودروهــای توقیفــی داده انــد 9 هــزار و ۱۸7 دســتگاه 

ــن  ــف نشــده اند. در ای ــن تکلی ــوز تعیی ــه هن اســت ک
ــده  ــکیل ش ــده تش ــه پرون ــت ک ــن اس ــوارد ممک م
ــه در  ــود دارد ک ــواردی وج ــه م ــر چنانچ ــد و اگ باش
پرونــده تعییــن تکلیــف شــده، امــا خودروهــا تعییــن 

تکلیــف نشــده اســت، آمــار آن را بــه مــا اعــام کنیــد.
دادســتان کل کشــور در بخــش دیگــری از ســخنانش 
ــت از مرزهــا  ــرل و بازرســی و مراقب ــر ضــرورت کنت ب
ــم؛  ــا مشــکل داری ــا در مرزه ــت: م ــرد و گف ــد ک تأکی
ــه طــوری کــه جابه جایــی مــواد مخــدر از مرزهــای  ب
خاکــی بــه آبــی بــر اثــر عــدم کنتــرل کامــل وســایل 

خودروهــا و کانتیرهایــی کــه از بنــدر خــارج می شــود 
4هــزار  شــنیده ایم کــه  مــا  و  می گیــرد  صــورت 
کامیــون و کانتینــر هــر روز از بنــدر عبــاس بــه داخــل 
ــا  ــدد از آن ه ــا ۱۵۰ ع ــه تنه ــوند ک ــور وارد می ش کش

ــوند.  ــی می ش ــرل و بازبین ــت، کنت مراقب

ــون  ــر و کامی ــن معناســت کــه ۳۸۵۰ کانتین ــن بدی ای
ــرز  ــد از م ــرار گیرن ــی ق ــورد بازرس ــه م ــدون اینک ب
خــارج می شــود و بــه داخــل می آینــد؛ ایــن در 
ــا  ــوای آن ه ــت محت ــن اس ــه ممک ــت ک ــی س حال
ــد. ــدر باش ــواد مخ ــا م ــاز ی ــاز، غیرمج ــای مج کااله

 دادستان کل کشور:

بیش از ۹۶ درصد کانتینرهای ورودی از بندرعباس، بازرسی نمی شوند

رضــا شــیران گفــت: هــرگاه کــه بحــث احیــای 
افــراد  ســوی  اســامی  از  انقــاب  ارزش هــای 
می شــود  مطــرح  سیاســی  جریان هــای  و 
دســتگاه های معانــد بــه تــرور شــخصیتی و ماهــوی 

می پردازنــد. جریان هــا  و  افــراد  ایــن 
ــده  ــای وطــن، رضــا شــیران، نماین ــه گــزارش کیمی ب
اســامی  در  مــردم مشــهد در مجلــس شــورای 
ــه فضاســازی های  ــا اشــاره ب ــزان، ب ــا می ــو ب گفت وگ
بعضــی از رســانه های بیگانــه همچــون بــی بــی ســی 
ــع  ــات و مواض ــرد، اقدام ــوص عملک ــی درخص فارس

حجت االســام و المســلمین رئیســی تولیــت آســتان 
قــدس رضــوی طــی ماه هــا و ســالیان گذشــته اظهــار 
کــرد: هــرگاه کــه بحــث احیــای ارزش هــای انقــاب 
اســامی  از ســوی افــراد و جریان هــای سیاســی 
مطــرح می شــود، دســتگاه های معانــد بــه تــرور 
جریان هــا  و  افــراد  ایــن  ماهــوی  و  شــخصیتی 

می پردازنــد.

 وی افــزود: بــه لحــاظ رویکــردی کــه تولیــت جدیــد 
ــی  ــوزه محرومیت زدای ــوی در ح ــدس رض ــتان ق آس
ــه  ــا توجــه ب ــد و ب و فقرزدایــی از خــود نشــان داده ان
ــان  ــه ولی نعمت ــا ک ــه پابرهنه ه ــان ب ــژه ایش ــگاه وی ن
ــد  ــتند، بای ــاب هس ــن انق ــی ای ــان اصل ــا و صاحب م
ــم کــه ارزش هــای انقــاب در مشــهد مقــدس  بگوئی

ــاره در حــال احیاشــدن اســت. دوب

 نماینــده مــردم مشــهد در مجلــس شــورای اســامی 
ــام  ــت حجت االس ــه مدیری ــان اینک ــا بی ــان ب  در پای
ــوی  ــدس رض ــتان ق ــر آس ــی ب ــلمین رئیس و المس
مشــام  بــه  را  انقــاب  اول  دهــه  بــوی  دوبــاره 
کــه  رویــه ای  بــا  کــرد:  خاطرنشــان  می رســاند 
پیــش  در  رئیســی  المســلمین  و  حجت االســام 
ار  دســتگاه هایی کــه  اســت  طبیعــی  گرفته انــد، 
طــرف اســتکبار جهانــی بــرای از بیــن بــردن ارزش هــا 
 بــه کار گرفتــه شــدند بــه تخریــب شــخصیتی ایشــان 

می پردازند.

بــه گــزارش ایلنــا، علــی الریجانــی در دیــدار اعضــای 
فراکســیون شــاهد کــه بعدازظهــر روز گذشــته برگــزار 
ــاده ۲۳۶  ــی م ــت نظارت ــر ظرفی ــد ب ــا تأکی ــد، ب ش
آیین نامــه داخلــی مجلــس و امــکان اســتفاده از 
ایــن ظرفیــت بــه جــای تحقیق وتفحــص کــه هزینــه 
بســیاری بــرای مجلــس بــه همــراه دارد، خاطرنشــان 
کــرد: از آنجــا کــه تحقیــق و تفحــص  از بنیــاد شــهید 
ــن مجلــس ــل اســت، در ای ــس قب ــه مجل ــوط ب  مرب

ــه  ــا توج ــت و ب ــری نیس ــه و پیگی ــل ارائ ــاره قاب دوب
بــه اینکــه ایــن تحقیــق و تفحــص  کار و هزینــه 
بســیاری بــه همــراه داشــته، اگــر دوبــاره بــه جریــان 
بیفتــد، خــرج چنــد صــد میلیونــی بــر دوش مجلــس 
می گــذارد؛ بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــا در 

پذیــرش آن تعلــل می کنیــم.
در  تفحــص  و  تحقیــق  تصریــح کــرد:  الریجانــی 
ــد صــد میلیــون خــرج انجــام  ــا چن ــل ب مجلــس قب

شــد و بعــد رفــت در کمیســیون مانــد و اصــا متوجــه 
نشــدیم چــه شــد! 

البتــه ظاهــرا بــه نکاتــی هــم رســیده بودنــد؛ امــا بــا 
توجــه بــه اینکــه تحقیــق و تفحــص قابــل انتقــال بــه 
مجلــس فعلــی نیســت، از طرفــی هــم خــرج زیــادی 
بــرای آن شــده، راه بهتــر بــرای ادامــه کار ایــن اســت 
کــه تحقیــق و تفحــص را از طریــق مــاده ۲۳۶ دنبــال 

. کنید

ــا  ــا ب ــدر ناج ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــس پلی رئی
بیــان اینکــه یکــی از بزرگ تریــن واردکننــدگان مــواد 
مخــدر بــا ۸۰۰ تــن مــواد اخیــرا دســتگیر و پرونــده 
وی در حــال بررســی اســت، گفــت: کشــفیات ســال 
ــور ۱۵۳  ــرق کش ــوب و ش ــتان جن ــاری در ۵ اس ج
تــن و در کل ســطح کشــور ۲۰7 تــن بــوده اســت. 
مســعود  ســردار  وطــن،   بــه گــزارش کیمیــای 
ــا مــواد مخــدر  ــارزه ب ــان، رئیــس پلیــس مب زاهدی
ــتگاه های  ــترک دس ــت مش ــیه نشس ــا در حاش ناج
مقابلــه بــا مــواد مخــدر کــه بــا حضــور مســئوالن ۵ 
اســتان سیســتان و بلوچســتان، هرمــزگان، کرمــان 
ــی برگــزار شــده  خراســان رضــوی و خراســان جنوب
ــی  ــه یک ــان اینک ــا بی ــگاران ب ــع خبرن ــود، در جم ب

از بزرگ تریــن واردکننــدگان مــواد مخــدر بــا ۸۰۰ 
تــن مــواد اخیــرا دســتگیر شــده، گفــت: ایــن فــرد 
ــدر  ــواد مخ ــده م ــی واردکنن ــل اصل ــی از عوام یک
ــی  ــزرگ بین الملل ــی ب ــک قاچاقچ ــور و ی ــه کش ب
اســت. وی بــا بیــان اینکــه پرونــده ایــن قاچاقچــی 
ــدادی  ــزود: تع ــت، اف ــی اس ــال بررس ــزرگ در ح ب
 از عناصــر اصلــی ایــن بانــد شناســایی شــدند 
ــار  و اطاعــات آن در فرصت هــای مقتضــی در اختی

افــکار عمومــی  قــرار خواهــد گرفــت.
 ســردار زاهدیــان خاطرنشــان کــرد: ایــن قاچاقچــی 
بــزرگ مــواد خــود را در افغانســتان تولیــد و از طریق 

پاکســتان بــه ایــران وارد می کــرده اســت.
ــا  ــا ب ــدر ناج ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــس پلی رئی
ــواد مخــدر در  ــه بیشــترین کشــفیات م ــان اینک بی
ــه داد:  ــت، ادام ــور اس ــرق کش ــوب ش ــرق و جن ش
ــدای  ــه ابت ــدر در ۵ ماه ــواد مخ ــواع م ــن ان ۱۵۳ ت
ــف  ــور کش ــوب کش ــرق و جن ــاری در ش ــال ج س
ــز  ــور نی ــطح کش ــه در س ــن اینک شــده اســت؛ ضم
ــدر  ــواد مخ ــن م ــدت، ۲۰7 ت ــن م ــون در همی تاکن
کشــف شــده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
گذشــته شــاهد رشــد کشــفیات بــه میــزان ۱۵ 

بوده ایــم. درصــد 

ــه گــزارش گــروه اقتصــادی خبرگــزاری دانشــجو  ب
ــارزه  ــر کل ســتاد مب ــام دبی ــدی، قائم مق ــی مؤی عل
پرونــده  »در  داشــت:  اظهــار  مخــدر  مــواد  بــا 
قاچاقچــی بــزرگ مــواد مخــدر مشــهور بــه تمســاح 
ــردم،  ــری می ک ــده آن را پیگی ــود بن ــه خ ــج ک خلی
بیــش از ۲۰ هــزار میلیــارد تومــان در شــبکه بانکــی 
کشــور ظــرف 7 یــا ۸ ســال مبــادالت مالــی انجــام 
داده بود.«ایــن یــک خبــر بســیار تکان دهنــده 
اســت کــه یــک قاچاقچــی مــواد مخــدر بــا خیــال 
راحــت توانســته اســت ظــرف ۸ ســال چنیــن 
گــردش مالــی عظیمــی  را در شــبکه بانکــی رســمی 
 کشــور داشــته باشــد و کســی هــم متوجــه چنیــن 
تبــادالت مالــی کانــی نشــود و بــه ســراغ او نــرود. 
نخســتین پرسشــی کــه پــس از شــنیدن ایــن خبــر 
بــه اذهــان خطــور می کنــد ایــن اســت کــه دقیقــا 

در شــبکه بانکــی ایــران چــه خبــر اســت؟ 
ــن گــردش مالی هــای  ــه مشــابه از چنی ــد نمون چن
 کانــی مرتبــط بــا قاچــاق کاال و مــواد مخــدر 
اقتصــادی  فعالیت هــای  دیگــر  و  داللــی  و 
ــود دارد؟  ــران وج ــی ای ــبکه بانک ــی در ش غیرقانون
چــه نــوع نظارتــی بــر ایــن شــبکه اعمــال می شــود؟ 
نســبت ایــن تخلفــات بــا شــعار »بــه حســاب های 

مــردم ســرک نمی کشــیم« چیســت؟
ــح  ــارس تصری ــا ف ــو ب ــدی در گفت وگ ــه مؤی البت

کــرده اســت: »دو - ســه ســالی اســت کــه ارتبــاط 
ــواد مخــدر  ــا م ــارزه ب ــا ســتاد مب ــی ب شــبکه بانک
ــاب های  ــد حس ــن و درص ــی یافت ــاره دسترس درب
مربــوط بــه قاچاقچیــان مــواد مخــدر قــدری بهتــر 
شــده اســت.  تعامــل خوبــی بــا سیســتم های 
ــش  ــت پوش ــه تح ــویی ک ــوزه پول ش ــی و ح بانک

ــم.« ــت، داری ــاد اس وزارت اقتص
بــا ایــن وجــود مشــخص اســت کــه هنــوز فاصلــه 
ــر حســاب های  ــا ســاماندهی مؤث ــادی ت بســیار زی

بانکــی وجــود دارد.
دبیــر کل ســتاد  قائم مقــام  مؤیــدی  چنانکــه   
ــارس  ــا ف ــو ب ــدر در گفت وگ ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
ــی  ــای خوب ــر نخ ه ــق س ــن طری ــد: »از ای می گوی
ــادالت  ــاره حجــم تب ــم؛ امــا درب ــه دســت آورده ای ب
مالــی قاچــاق مــواد مخــدر در شــبکه بانکــی ایــران 

ــم.« ــت نداری ــی در دس اطاعات

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا خبر داد:
دستگیری واردکننده محموله 800تنی مواد مخدر به کشور

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر خبرداد:
گردش مالی ۲0 هزار میلیارد تومانی یک قاچاقچی!

 رمزگشایی نماینده مردم مشهد از دالیل تخریب تولیت آستان قدس رضوی 
توسط رسانه های بیگانه

آخرین گفته های الریجانی درباره تحقیق  و تفحص از بنیاد شهید

حتما بخوانید!
آخرین گفته های الریجانی درباره... سه شنبه  2 شهریورماه   21395
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هفته دولت مبارک   
ادامه از صفحه یک: 

 علــت نامگــذاری چنیــن هفتــه ای ایــن اســت کــه دولــت 
ــه در آن  ــود ک ــی ب ــت مکتب ــی، نخســتین دول شــهید رجای
ــرای  ــود را ب ــش خ ــاش و کوش ــر ت ــی حداکث دوره بحران
خدمــت بــه اهــداف مقــدس انقــاب، صادقانــه اعمــال کــرد 
تــا آنجــا کــه جــان خویــش را بــر ســر آن نهــاد. روحشــان 
ــب اســت  ــن مطل ــادآوری ای ــت، زمــان ی ــه دول شــاد. هفت
کــه اقتــدار و پیــروزى دولت هــا وابســته بــه حمایــت 
 و پشــتیبانى ملتــی اســت کــه در صحنه انــد و دولــت 
را همراهــی می کننــد؛ همچنیــن هفتــه ســپاس و قدردانــى 
از دولتــى اســت کــه هدفــش اجــراى حــدود الهــى و احکام 
ــت  ــار از عدال ــه اى سرش ــاد جامع ــام و ایج ــمانى اس  آس
نظــم و امنیــت اســت. ایــن هفتــه را بــه همــه دولتمردانــى 
کــه وجــود خویــش را وقــف خدمــت بــه اســام و جامعــه 
ــک  ــد، تبری ــار می کنن ــورد و رفت ــردم برخ ــا م ــه ب و صادقان
ــا  ــت ب ــى مل ــت  همراه ــی اس ــم. بدیه ــت می گوئی و تهنی
ــات  ــل ثب ــردم از آن، از عوام ــاد م ــتیبانى آح ــت و پش دول
دولــت و اقتــدار آن اســت و ایــن رابطــه، تــا هنگامــى کــه 
ــری  ــرو رهب ــت ارزشــى و خدمتگــزار و پی ــت یــک دول  دول
و والیــت باشــد، پایــدار خواهــد بــود؛ نشــانه ایــن موضــوع را 

مــردم در عمــل می خواهنــد و نــه در شــعار.  
ــاب، دورى مســئوالن  ــر انق ــر کبی ــى)ره( رهب ــام خمین  ام
ــف  ــا، لط ــات و ثروت ه ــاه و تجم ــامى را از رف ــران اس ای
یــک حکومتــى  و مى فرمایــد:  »اگــر  دانســته  الهــى 
ــامى  ــى و اس ــانى، اخاق ــاى انس ــش ارزش ه ارزش های
بکنــد  خــودش  نــوع  بــه  خدمــت  بخواهــد  و   باشــد 
ــت  ــا اوس ــت ب ــرا مل ــد، قه ــزار بدان ــودش را خدمتگ  و خ
ــر  ــد او را تحــت تأثی ــرا یــک قــدرت خارجــى نمی توان و قه
قــرار بدهــد«. مولــى الموحدیــن، امــام علــى)ع( در قالــب 
ــردان  ــه دولتم ــه هم ــک اشــتر، خطــاب ب ــه مال ــه اى ب نام
ــدار  ــن هش ــت چنی ــرور ریاس ــر و غ ــاره تکب ــامى درب اس
مى دهــد:  »اگــر بــا مقــام و قدرتــى کــه دارى، دچــار 
ــت  ــى حکوم ــه بزرگ ــدى، ب ــى ش ــود بزرگ بین ــا خ ــر ی تکب
پــروردگار کــه برتــر از توســت بنگــر کــه تــو را از آن سرکشــى 
ــل  ــاند و عق ــو را فرومى نش ــدروى ت ــد و تن ــات مى ده  نج

و اندیشه ات را به جایگاه اصلى بازمى گرداند«. 
  هفتــه دولــت، فرصتــى اســت تــا کمــی تأمــل کنیــم 
ــر  ــده، نظ ــان مان ــان پنه ــتابزده زم ــذر ش ــه در گ ــه آنچ و ب
ــور را  ــد کش ــئوالن متعه ــاش مس ــج و ت ــد رن ــم. بای افکنی
ــزار  ــردان خدمتگ ــى دولتم ــاى نادیدن ــم، خدمت ه  ارج نهی
بــه  و  را ســپاس گوئیــم  آشــنا  درد  و صاحب منصبــان 
ــورى اســامى  همــه تاشــگران و زحمتکشــان نظــام جمه
ــی  ــه کمبودهای ــا هم ــا ب ــم. انصاف ــید بگوئی ــته نباش خس
ــل  ــد و تحم ــردم دارن ــه م ــکاتی ک ــود دارد و مش ــه وج ک
می کننــد، خدمــات ایــن نظــام بــا موانــع بزرگــی کــه 
انــکار  قابــل  غیــر  داشــته،  ســاله اش   37 مســیر   در 

و وصف نشدنی است. 
ــدت  ــار و مجاه ــام و ایث ــت اس ــه برک ــامی  ب ــران اس ای
نظامــی مختلــف  عرصه هــای  رزمنــدگان  و   شــهیدان 
ــرفتی  ــد و پیش ــی و ...از رش ــی، سیاس ــادی، فرهنگ اقتص
دشــمنان  و  حیــرت زده  را  دنیــا  اســت کــه  برخــوردار 
را فعــال کــرده اســت. بــه قــول شــهید مطهــری اگــر 
ــه  ــت و رو ب ــرعت در حرک ــه س ــامی  ب ــاب اس ــار انق قط
ــد  ــه او زده نمی ش ــنگ ب ــه س ــن هم ــود، ای ــرفت نب پیش
 و تیرهــای دشــمنان بــه ســویش شــلیک نمی گردیــد.
امــروز بــر مــردم و مســئوالن اســت کــه معیارهــای 
 حکومــت دینــی را بشناســند و بــر آن پافشــاری کنیــم 

و ارزش ها را پاس بداریم.

روحانی:
هیچ وزیری نباید در برابر هیچ فشاری 

کوتاه بیاید
ــرای  ــا انتقــاد از حاشــیه هایی کــه ب رئیس جمهــوری ب
ــه وجــود آمــده، گفــت: از نظــر  برگــزاری کنســرت ها ب
ــاری  ــچ فش ــر هی ــد در براب ــری نبای ــچ وزی ــن هی م
– کــه البتــه فشــار زیــاد اســت – کوتــاه بیایــد و 

عقب نشــینی کنــد.
ایرنــا از  نقــل  بــه  آنایــن  قــدس  بــه گــزارش    

روز  روحانــی  حســن  والمســلمین  حجت االســام 
ــا  ــه ب دوشــنبه در مراســم گرامیداشــت روز پزشــک ک
حضــور جامعــه پزشــکان در ســالن همایش هــای 
 ابوریحــان دانشــگاه شــهید بهشــتی برگــزار شــد

 افــزود: مــا بایــد از اخــاق، فرهنــگ و جامعه حراســت 
کنیم.

 وی ادامــه داد: یــک جــا بــه پزشــک و یــک جــا بــه 
هنرمنــد بی احترامــی  می شــود، یــک جــا کــه کنســرتی 
 می خواهــد برگــزار شــود، مجلــس قانونگــذاری ایجــاد 

می شود. 
ــس  ــا مجل ــرد: م ــح ک ــه تصری ــوه مجری ــس ق  رئی
 شــورای اســامی  داریــم؛ هــر کســی صبــح بلنــد شــد 
و یــک تریبونــی یافــت کــه نمی توانــد قانونگــذاری کند. 
 وزیــر مــا هــم نبایــد تبعیــت کنــد و بایــد تابــع قانــون 

باشد.
 روحانــی همچنیــن اظهــار داشــت: اگــر قانونــی 
مجلــس  در  نماینــدگان  شــود،  وضــع  می خواهــد 
ــورای  ــد و آن را ش ــب می کنن ــامی  تصوی ــورای اس ش
و  ابــاغ  آن  از  پــس  و  می کنــد  تأییــد  نگهبــان 
قانونــی،  ســیر  از  قبــل  امــا  می شــود؛  عملیاتــی 
نــام  بــه  بی قانونــی  نیســت.  خــوب  بی قانونــی 
اســت؛  بدتــر  دیــن  بــرای  دلســوزی  و  دیــن 
افتخــار  آن  بــه  و  داریــم  مقــررات  و  قانــون   مــا 

می کنیم.
 وی بــا بیــان اینکــه ایــن کشــور، کشــور قانــون 
خمینــی)ره(  امــام  کلمــات  بــه  گفــت:  اســت، 
شــده  تأکیــد  بــار  صدهــا  و  ده هــا  نــگاه کنیــد؛ 
قانــون اســامی،  حکومــت  حکومــت   کــه 

 است.
 رئیس جمهــوری خاطرنشــان کــرد: اگــر قانــون مــورد 
 بی احترامــی  قــرار گیــرد، ســنگ روی ســنگ بنــد 

نمی شود.

شهادت مبارز انقالبی، سیدعلی اندرزگو                                                  
شــهید ســیدعلی اندرزگــو در رمضــان ســال 1318 ش در تهــران 
ــواب صفــوی آشــنا شــد  ــا شــهید ن ــی ب ــا آمــد.وی در نوجوان ــه دنی  ب

و مبارزه با رژیم طاغوت را از او الهام گرفت.
 شــهید اندرزگــو در قیــام 15 خــرداد، بــه عرصه مبــارزه با رژیــم گام نهاد 
و مــورد تعقیــب مــزدوران ســاواک قــرار گرفــت و دســتگیر شــد. لیکن 
ــد.  ــا آزاد گردی ــه ســخن نگشــود ت ــب ب ــر شــکنجه های ســخت، ل زی
ــه اســامی  شــد و در  ــت مؤتلف ــان، وارد شــاخه نظامــی  هیئ از آن زم
اولیــن اقــدام، در اعــدام انقابــی حســنعلی منصــور، سرســپرده آمریکا 
و عامــل تصویــب کاپیتوالســیون و تبعیــد امــام خمینــی)ره( همــکاری 
 کــرد. در آن تــرور، شــهید اندرزگــو بــا اینکه بیشــتر از 19 ســال نداشــت

امــا نقــش مهمــی  ایفــا کــرد. از آن پــس، رژیــم، بــه شــدت در تعقیــب 
او بــود و شــهید اندرزگــو مجبــور شــد کــه دائمــا جابه جــا شــود. ایــن 
انقابــی نســتوه بــرای اینکــه مــورد شناســایی ســاواک قــرار نگیــرد، بــا 

ــاوت آشــکار می شــد.  نام هــای مســتعار و قیافه هــای متف
اندرزگــو، نقــش مهمــی  در وارد کــردن اســلحه بــه ایــران بــرای مبــارزه 
مســلحانه بــا رژیــم داشــت و بــرای ایــن منظــور بــه کشــورهای دیگری 
ســفر می کــرد. ســاواک پــس از ســال ها تعقیــب و گریــز، ســرانجام 
بــا کنتــرل مکالمــات تلفنــی مناطــق وســیعی از تهــران، او را شناســایی 
ــی از  ــان یک ــان مهم ــارک رمض ــاه مب ــه در 19 م ــت ک ــرد و دریاف ک
دوســتان خواهــد بــود. محــل، مــورد محاصــره قــرار گرفــت و شــهید 
ــان  ــه ده ــب داشــت ب ــه در جی ــد، اســنادی را ک ــرار نمی دی ــه راه ف ک
بــرد و خــورد تــا بــه دســت ســاواک نیفتنــد. دژخیمــان رژیــم پــس از 
 درگیــری کــه بــا او پیــدا کردنــد، او را مجــروح ســاختند. بــا ایــن حــال

از ایــن می ترســیدند کــه اندرزگــو، بــه خــودش مــواد منفجــره بســته 
ــری در 2  ــن درگی ــی ای ــرانجام، ط ــام س ــهید واالمق ــن ش ــد. ای باش
شــهریور 1357 بــا زبــان روزه در 39 ســالگی شــربت شــهادت نوشــید 
ــرور  ــه اش دســت یافــت. شــهید اندرزگــو قصــد ت ــه آرزوی دیرین و ب
شــاه را داشــت کــه شــهادتش مانــع انجــام ایــن نقشــه شــد. خانــواده 
ــد.    ــردار نشــده بودن ــا از شــهادت وی خب ــرای ماه ه ــو ب شــهید اندرزگ
ــاره می گویــد: مــا تــا  ســید مهــدی اندرزگــو، فرزنــد شــهید در ایــن ب
زمــان پیــروزی انقــاب و ورود امــام بــه ایــران، از ایــن حادثــه خبــر 
نداشــتیم. روزی کــه امــام وارد کشــور می شــدند، مــا تلویزیــون را نــگاه 
می کردیــم و منتظــر بودیــم کــه ایشــان هــم همــراه امــام باشــند و بــا 
ایشــان وارد کشــور شــوند. حضــرت امــام، آیــت هللا طبســی را مأمــور 
ــا خدمــت  ــد. باالخــره م ــام ببرن ــدا و خدمــت ام ــارا پی ــه م ــد ک کردن
امــام رفتیــم. امــام پــس از تفقــد از مــا، خبــر شــهادت پــدر را دادنــد. 
 بعــد از شــنیدن خبــر شــهادت پــدر، مــادرم طبیعتــا بســیار دگرگــون 
و ناراحــت شــدند. امــام خمینــی)ره( هــم بــرای مــادر مــا از حضــرت 
ــاری  ــر و بردب ــه صب ــد و او را ب ــال زدن ــر ایشــان مث زینــب)س( و صب
نصیحــت فرمودنــد. ســپس بــرای مــا دعــا کردنــد و مــن هنــوز هــم 
کــه هنــوز اســت، تأثیــرات دعــای امــام را در زندگــی خــودم می بینــم. 
امــام فرمودنــد: »همــان شــبی کــه ایــن روحانــی مبــارز بــه شــهادت 
رســید، خبــر شــهادتش را بــرای مــن تلگــراف کردنــد و مــن بــه شــدت 
ــروم  ــا مح ــه م ــوردم ک ــه خ ــدم و غص ــت ش ــوع ناراح ــن موض از ای
ــای  ــه تجربه ه ــو ک ــهید اندرزگ ــد ش ــی مانن ــت بزرگ ــم از نعم ماندی

ــارزات داشــت.« ــی در مب گرانبهای

آگهی تجدید مناقصه عمومی
نوبت اول

اداره کل زندان های استان اصفهان

 اداره کل زندان های استان اصفهاندستگاه مناقصه گزار
نشانی: اصفهان - ابتدای اتوبان ذوب آهن

موضوع مناقصه

تهیه اقام مواد غذایی بشرح جداول زیر:
 جدول ۱: برنج معمولی ۳۵۰/۰۰۰ کیلو گرم - برنج دانه بلند ۵۵/۰۰۰ ک- ماکارونی
 7۰۰ گرمی  با قطر یک دوم میلی متر ۶۵/۰۰۰ ک - روغن مایع ۸۰/۰۰۰ ک- عدس

 درشت ۱7/۰۰۰ ک - نخود ۱۲/۰۰۰ ک - لپه ۱۵/۰۰۰ ک - لوبیا چیتی ۱7/۰۰۰ ک - قند
 9۰/۰۰۰ ک - چای ایرانی ۵۰۰ گرمی  9۰۰۰ ک - لوبیا چشم بلبلی ۱۵/۰۰۰ ک - لوبیا
 سفید ۸۰۰۰ ک - لیموخشک ۲۰۰۰ ک - آبلیمو ۳۵۰۰ گالن ۱۰ کیلویی - رب گوجه
 فرنگی ۶۵/۰۰۰ ک - دارچین ۲۰۰۰ ک - کشمش پلویی 7۰۰۰ ک - ورمیشل 4۵۰

 گرمی  4۰۰۰ ک - فلفل و ادویه 4۰۰۰ ک - نمک ۸۰/۰۰۰ ک - خرما خشت ۱7/۰۰۰ ک
 - خیار شور ۲۵/۰۰۰ ک - نعنا خشک ۲۰۰۰ ک -شوید خشک ۲۰۰۰ک - رشته آش

۶۰۰۰ ک - سویا ۱۳/۰۰۰ ک - عدس ریز ۲۰/۰۰۰ ک - تن ماهی ۱۸۰ گرمی
 ۲۰۰۰۰ قوطی 

 جدول ۲: پنیر حلب ۶۰/۰۰۰ کیلو گرم - کره ۱۵ گرمی ۱/۲۰۰/۰۰۰ قالب - مربا ۲۵ گرمی
  ۱/۲۰۰/۰۰۰ عدد - حلوا شکری ۵۰ گرمی 4۰۰/۰۰۰ عدد

تضمین شرکت در مناقصه

  ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل زندانهای استان اصفهان

جدول ۱: ۱/4۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

جدول۲: 4۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دریافت اسناد
دبیرخانه اداره کل زندانهای استان اصفهان و پایگاه ملی مناقصات

از تاریخ 9۵/۶/۲ به مدت یک هفته

تحویل اسناد

 دبیرخانه اداره کل زندانهای استان اصفهان

تا پایان وقت اداری 9۵/۶/۱7

گشایش پیشنهادها
اداره کل زندانهای استان اصفهان

ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه مورخ 9۵/۶/۱۸

4364 م الف



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس اقتصاد

شــغل  داشــتن  بــرای  امــروز  مــدرن  دنیــای  در 
توانایی هــای  تمــام  داشــتن  بــر  عــاوه  شــما 
مرســوم بــه عاملــی بــه نــام خاقیــت و هــوش 
ــر  ــال حاض ــد. در ح ــاز داری ــزی نی ــر چی ــش از ه بی
ــس  ــل گیت ــه بی ــان از جمل ــراد جه ــن اف  ثروتمندتری
صاحــب مایکروســافت یــا مــارک زاکربــرگ، صاحــب 
فیس بــوک و ... همگــی فقــط بــا خاقیــت و هــوش 
بــه  توانســته اند  خوش شانســی  اندکــی  شــاید  و 
ثروت هــای نجومــی دســت پیــدا و در کنــار آن بــرای 
ــدرن  ــای م ــد. در دنی ــاد کنن ــغل ایج ــر ش ــزاران نف ه
ــدون داشــتن  ــد ب ــا اندکــی خاقیــت می توانی شــما ب
ــد  ــی راه بیندازی ــرای خــود کســب و کارهای  ســرمایه ب
و از ایــن راه، درآمــد داشــته باشــید. حتمــا می پرســید 
ــرای یافتــن  چطــور چنیــن چیــزی ممکــن اســت؟ ب
پاســخ ایــن ســؤال، خوانــدن ایــن گــزارش را از دســت 

. هید ند
 کسب و کار خانگی به سبک مدرن

در گذشــته بیشــتر مشــاغل خانگــی برای زنــان تعریف 
شــده بــود و آن هــا بــا خیاطــی، آشــپزی و کارهایــی از 
ــا در  ــد؛ ام ــه کســب درآمــد می پرداختن ــل ب ــن قبی ای
عصــر جدیــد فقــط با داشــتن یــک رایانــه و آشــنایی با 
 دنیــای دیجیتــال، می تــوان مشــاغل خانگــی جدیــدی 

را تعریف کرد که پیش از این وجود نداشتند.
 دستیاری در دنیای مجازی

از آنجایــی کــه کســب و کار اینترنتــی بــه یکــی از 

روش هــای شناخته شــده خریــد در ســطح جهــان 
ــاغلی  ــه مش ــازی از جمل ــتیار مج ــده، دس ــل ش تبدی

ــان دارد.  ــا خواه ــن روزه ــه ای ــت ک اس
ــا  ــاس ب ــازی، تم ــتیار مج ــک دس ــی ی ــه اصل وظیف
مشــتریان، پاســخ دادن ایمیل هــای آن هــا و بــه طــور 
کلــی ارائــه خدمــات پشــتیبانی بــه کاربــران مجــازی 
ــزل  ــد در من ــف را می توان ــن وظای ــه تمــام ای اســت ک

خــود نیــز انجــام دهــد.
 البتــه ایــن فرصــت شــغلی جدیــد در اختیــار افــرادی 

قــرار می گیــرد کــه بــه رایانــه و دنیــای اینترنــت 
ــتند. ــلط هس مس

 ترجمه
هســتند کــه  افــرادی  جملــه  از  نیــز  مترجمــان 
می تواننــد کار خــود را در منــزل انجــام دهنــد. شــرایط 
ــان  ــر دو زب ــر ه ــرد ب ــن شــغلی تســلط ف  احــراز چنی

و داشتن مدرک کارشناسی است. 
ــود،  ــه شــده ب ــه در ســال ۲۰۱۳ گرفت ــاری ک ــق آم طب
حــدود ۲۰ درصــد از مترجمــان خوداشــتغال بودنــد؛ بــه 

ایــن معنــا کــه کار خــود را بــه صــورت آزاد و در منــزل 
انجــام می دادنــد و در نهــاد و مؤسســه خاصــی حضــور 

نداشــتند.
 سازنده وب سایت

 یکــی از مشــاغل مهــم دســتاورد دنیــای الکترونیــک
ساخت وب سایت است. 

ــه  ــا ب ــه بســیاری از کســب وکاره ــروز ک ــای ام در دنی
 اهمیــت حضــور در فضــای مجــازی پــی برده انــد

ــک  ــرای هــر ی ــک وب ســایت تخصصــی ب داشــتن ی
از آن هــا ضــروری بــه نظــر می رســد و بنابرایــن 
افــرادی کــه بــا فضــای اینترنــت آشــنایی کامــل 
ــه کســب درآمــد  ــازل خــود ب ــد در من ــد، می توانن  دارن
و ســاختن وب هــای مدظــر مشــتریان بپردازنــد. 
طبــق آمــار موجــود، در ســال ۲۰۱۲ حــدود ۲۰ درصــد از 
ســازندگان وب ســایت، خوداشــتغال بــوده و در منــزل 

ــد. ــن کار می پرداختن ــه ای ــود ب خ
 مدیریت شبکه های مجازی

اجتماعــی  شــبکه های  روزافــزون  گســترش  بــا 
بســیاری از افــراد بــرای خــود صفحــه یــا کانال هایــی 

راه انــدازی کرده انــد.  مجــازی  شــبکه های  در  را 
هســتند کــه  نیــز  زیــادی  افــراد  بیــن  ایــن  در 
ــا  ــد، ام ــبکه ها را ندارن ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس فرص
دوســت دارنــد شــخصی مــورد اعتمــاد و کاربلــد 
بــرای  مدیریــت کنــد.  را  اجتماعی شــان  صفحــه 
ــد  ــندگی و ص ــه نویس ــول اولی ــتن اص ــن کار دانس ای
ــی الزم ــبکه های اجتماع ــا ش ــر کار ب ــلط ب ــه تس  البت

 است.

کیمیای وطن بررسی کرد:

راه اندازی کسب و کار بدون سرمایه

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت درخصــوص خــروج 
پرایــد و پــژو از خــط تولیــد گفــت: ایــن یــک 
سیاســت اســت کــه ده ســال قبــل بنــا نهــاده شــده 
ولــی بــه دلیــل تحریــم تحقــق نیافتــه اســت. اکنــون 

خودروهــای  تولیــد  مدت زمــان  مــا 
ــو را از  ــرم ن ــت ف ــی پل ــد و طراح جدی
۱۰ ســال بــه ۸ ســال کاهــش داده ایــم. 
روابــط  بــا  امیدواریــم  افــزود:  وی 
ــد  ــت از تولی ــا و حمای ــا دنی ــی ب منطق
داخلــی، ایــن اهــداف را محقــق کنیــم. 
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه امضــای 
شــرکتی  بــا  ایران خــودرو  قــرارداد 

فرانســوی گفــت: قــرارداد اولیــه ســایپا بــا یــک 
رســیده  امضــا  بــه  دیگــر  فرانســوی   شــرکت 
ــن  ــی می شــود؛ ضم ــده نهای ــم آین ــاه و نی ــا یکم و ت
ــا آلمانی هــا در حــوزه خودروهــای  اینکــه همزمــان ب
ســبک و تجــاری نیــز در حــال مذاکــره هســتیم. وی 
ــز در  ــی نی ــر اروپای ــک شــرکت دیگ ــا ی ــه داد: ب ادام

حــال مذاکــره هســتیم و همزمــان بــا کره ای هــا 
ــه دارد.  ــکاری مشــترک ادام ــرای هم ــره ب ــز مذاک نی
نعمــت زاده خاطرنشــان کــرد: تــا آخــر امســال ۳ تــا 4 
قــرارداد جدیــد در حــوزه خــودرو امضــا خواهــد شــد. 
ــا تشــریح  ــه یازدهــم ب ایــن عضــو کابین
آخریــن وضعیــت الحــاق ایــران بــه 
ــی تجــارت گفــت: امــروز  ســازمان جهان
ــارت  ــی تج ــازمان جهان ــور در س ۱۶۰ کش
حضــور دارنــد کــه بایــد بــا تک تــک آن ها 
ــد تعرفه هــا  ــا بای ــه م ــرد؛ البت ــره ک مذاک
برداریــم  را  غیرتعرفــه ای  موانــع   و 
و مدیریــت کنیــم تــا ورود و خــروج کاال 

آزاد باشــد. 
وی افــزود: اکنــون وزیــر جهــاد می توانــد بــرای 
واردات بعضــی کاالهــا ممنوعیــت ایجــاد کنــد؛ در 
حالــی کــه ســازمان مذکــور ایــن مــورد را نمی پذیــرد. 
ــه  ــه زودی ب ــاده اســت و ب ــا آم ــه پیشــنهادات م البت
دبیرخانــه ســازمان جهانــی تجــارت ارســال می شــود.

وزیر صنعت خبر داد:
تولید پراید و پژو متوقف نمی شود

اگرچــه دولــت بنــا را بــر کاهــش نــرخ ســود بانکــی 
ارســال  بــا  بانک هــا  از  جمعــی  امــا  گذاشــته، 
ــتار  ــزی خواس ــک مرک ــس کل بان ــه رئی ــه ای ب نام
ــرخ ســود بانکــی شــدند. بانک هــا  شــناور شــدن ن

عنــوان  ســیف  بــه  نامه شــان  در 
کرده انــد کــه جریــان خــروج ســپرده از 
بانک هــا دو خطــر جــدی در پــی دارد؛ 
بانک هــا   یکــی خطــر ورشکســتگی 
ــس  ــپرده ها پ ــن س ــه ای ــر اینک و دیگ
از خــروج از بانک هــا بــه بازارهایــی 
همچــون طــا و ارز و مســکن ســرازیر 

می شــود و تــورم شــدیدی را در ایــن بخش هــا 
ایجــاد می کنــد. 

بانک هــا در ایــن نامــه از رئیــس کل بانــک مرکــزی 
خواســته اند تــا بانک هــای خصوصــی امــکان یابنــد 
دربــاره نــرخ ســود، خودشــان تصمیم گیــری کننــد. 

بهمــن  به تازگــی،  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
عبدالهــی، عضــو شــورای پــول و اعتبــار نیــز دربــاره 
ــک  ــام بان ــق اع ــورم طب ــرخ ت ــاره ن ــش دوب کاه
مرکــزی و مرکــز آمــار و طــرح دوبــاره کاهــش نــرخ 
ــورم  ــرخ ت ــا ن ســود بانکــی متناســب ب
گفــت: شــورای پــول و اعتبــار بــه دنبــال 
ــرخ ســود تســهیات  ــن اســت کــه ن ای
ایــن  بــر  دهــد.  را کاهــش  بانکــی 
اســاس، آخریــن تصمیمــی کــه شــورای 
ــرخ  ــه کاهــش ن ــار در زمین ــول و اعتب پ
ــه یــک  ــوط ب ــه، مرب ســود بانکــی گرفت
مــاه پیــش اســت و بــا توجــه بــه اینکــه نــرخ تــورم 
ــه  ــه نقط ــه ب ــرخ نقط ــه و در ن ــاره کاهــش یافت دوب
ــه نظــر می رســد کــه جــا  حــدود ۷ درصــد شــده، ب
ــرخ ســود تســهیات بانکــی کاهــش  ــاره ن دارد دوب

ــد. یاب

معــاون وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه ایــران آمــاده ســاخت پاالیشــگاه نفــت 
ــور  ــن کش ــه ای ــوخت ب ــادرات س ــه ص ــاخت لول ــت، س ــتان اس  در افغانس
را فعــا منتفــی اعــام کــرد و گفــت: تــوان تأمیــن ۳۰ ســاله ســوخت 
ــوس  ــمارش معک ــه ش ــاره ب ــا اش ــی ب ــاس کاظم ــم. عب ــتان را داری افغانس
ــان  ــتان خراس ــی در اس ــای نفت ــد فرآورده ه ــار جدی ــک انب ــرداری از ی بهره ب
جنوبــی گفــت: انبــار جدیــد نفتــی بیرجنــد از ظرفیــت ذخیره ســازی ۱۰۰ هــزار 
ــده در  ــا دو مــاه آین ــوده کــه ت ــواع فرآورده هــای نفتــی برخــوردار ب بشــکه ان

مــدار بهره بــرداری قــرار می گیــرد. 
مدیــر عامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی بــا اعــام 
ــورد  ــی م ــن ۳۰ ســاله فرآورده هــای نفت ــوان تأمی ــران ت ــون ای اینکــه هم اکن
ــد  ــن اســاس، افغانســتان بای ــر ای ــرد: ب ــح ک ــاز افغانســتان را دارد، تصری نی
دربــاره تأمیــن فرآورده هــای نفتــی و مطالعــه ایجــاد خــط لولــه انتقــال بــه 

ایــن کشــور وارد مذاکــره شــود. 
معــاون وزیــر نفــت بــا اعــام آمادگــی تأمیــن فرآورده هــای نفتــی مــورد نیــاز 
ایــن کشــور همســایه اظهــار داشــت: در شــرایط فعلــی بــا توجــه بــه ســطح 
ــال فرآورده هــای  ــه انتق ــن دو کشــور، ســاخت خــط لول ــی بی ــادالت نفت مب

نفتــی بــه افغانســتان توجیــه اقتصــادی نــدارد.
 ایــن مقــام مســئول بــا یــادآوری اینکــه امســال بــه ظرفیــت پایــدار صــادرات 
ــرایط  ــن در ش ــیده ایم و ای ــی در روز رس ــای نفت ــکه فرآورده ه ــزار بش 4۰۰ ه
حاضــر رکــورد قابــل ماحظــه ای بــه شــمار مــی رود، تأکیــد کــرد: در هــر خــط 
انتقــال فــرآورده نفتــی، بایــد بیــن ۳۰ تــا 4۰ میلیــون لیتــر ســوخت جابه جــا 
شــود. ایــن مقــام مســئول افــزود: در صورتی کــه صــادرات نفــت بــه 
افغانســتان افزایــش بیشــتری پیــدا کنــد و احــداث خــط لولــه جدیــد توجیــه 

اقتصــادی داشــته باشــد، امــکان توســعه خطــوط لولــه نفتــی وجــود دارد.

مدیــر کل راه آهــن اصفهــان بــا تأکیــد بــر اینکــه کــه 
مهم تریــن نیــاز بنــدر خشــک، توســعه خطــوط ریلــی 
ــتفاده از  ــا اس ــک ب ــدر خش ــدازی بن ــت: راه ان ــت، گف اس
خطــوط ریلــی می توانــد ترانزیــت کاال را از بنــادر ایــران بــه 

ــد.  ــهیل کن ــه تس ــیای میان ــورهای آس کش
ــت:  ــار داش ــب اظه ــن مطل ــان ای ــا بی ــوری ب ــن ماس حس
ــور کاالهــای  ــان عب ــال جری ــا انتق ــادر خشــک ب ــوم بن مفه
ــر  ــاوه ب ــن ع ــوط آه ــه خط ــا ب ــطح جاده ه ــاری از س تج
فوایــد کلــی بــرای محیــط زیســت و کیفیــت زندگــی 
ــا  ــی آورد ت ــم م ــی فراه ــادر دریای ــرای بن ــکان را ب ــن ام ای
ــناخته  ــدف را ش ــای ه ــاحلی بازاره ــت س ــق پش  در مناط

و عملیات تخلیه و بارگیری خود را توسعه دهند. 
مدیــر کل راه آهــن اصفهــان اضافــه کــرد: بایــد توجــه 
ــه  ــن ب ــا راه آه ــا ب ــا کاال و باره ــی اســت ت ــوط ریل ــک، توســعه خط ــدر خش ــاز بن ــن نی ــه مهم تری داشــت ک
مرکــز کشــور منتقــل و ازآنجــا بــا سیســتم ریلــی و جــاده ای در سراســر کشــور توزیــع شــود؛ خوشــبختانه 
ــا  ــا پیگیرهــای مدیرعامــل راه آهــن کشــور، طــرح احــداث خــط دوم محوربافــق – میبــد - زریــن شــهر ب ب
ــا دوخطــه شــدن ایــن مســیر، بهتریــن مکانــی کــه بــرای  جدیــت درحــال اجراســت. وی اظهــار داشــت: ب
بنــدر خشــک اســتان در منطقــه ســجزی در شــرق اســتان در نظــر گرفتــه شــده و در همجــواری بــا ایســتگاه 
راه آهــن سیســتان قــرار دارد، بــا یــک خــط فرعــی بــه شــبکه سراســری راه آهــن متصــل شــده و بــا دوخطــه 
شــدن محــور بافــق – میبــد - زریــن شــهر و عبــور آن از ایســتگاه سیســتان درآینــده نزدیــک، زیرســاخت 

ــن ایســتگاه فراهــم خواهــد شــد. ــی ای ــدر خشــک در حوال الزم جهــت ایجادبن

 رئیــس اتحادیــه میــوه و ســبزی نــرخ جدیــد انــواع میــوه، ســبزی 
و صیفی جــات را اعــام کــرد و از ورود انــار و نارنگــی بــه بــازار میــوه خبــر 
داد.  ســید حســین مهاجــران از ورود انــار بــه بــازار میــوه خبــر داد و اظهــار 
داشــت: حــدود ۳ روز اســت کــه ایــن میــوه وارد بــازار شــده و قیمــت آن 

نیــز حداکثــر کیلویــی 4 هــزار تومــان اســت. 
ــع  ــرف توزی ــازار مص ــنبه در ب ــز از سه ش ــی نی ــه نارنگ ــان اینک ــا بی وی ب
خواهــد شــد، گفــت: در میــان میوه هــای تابســتانه نیــز فصــل آلبالــو بــه 

ــان رســیده اســت.  پای
رئیــس اتحادیــه میــوه و ســبزی بــا بیــان اینکــه قیمــت ســایر محصــوالت 
نســبت بــه هفتــه گذشــته تغییــر چندانــی نداشــته، اضافــه کــرد: در حــال 
حاضــر قیمــت هــر کیلوگــرم زغال اختــه داخلــی ۱۲ هــزار تومــان و وارداتــی 

۱۳ هزارتومــان اســت. 
مهاجــران افــزود: همچنیــن قیمــت هــر کیلوگــرم گیــاس ۱۲ هــزار تومــان 
هویــج بیــن ۱۸۰۰ تــا ۲۲۰۰ تومــان، خیــار گلخانــه ای، بــا کیفیــت بیــن ۲۷۰۰ 
تــا ۳۰۰۰ تومــان، گوجه فرنگــی گلخانــه ۲۲۰۰ تومــان، گوجه فرنگــی بوتــه ای 

۷۰۰ تــا ۱۳۰۰ تومــان و ســیب زمینی بیــن ۷۰۰ تــا ۱۳۰۰ تومــان اســت. 
ــاز را نیــز بیــن  ــه میــوه و ســبزی قیمــت هــر کیلوگــرم پی رئیــس اتحادی
ــا ۱۲۰۰  ــه از 4۰۰ ت ــا ۱۲۰۰ تومــان اعــام کــرد و گفــت: قیمــت هندوان ۶۰۰ ت
تومــان، خربــزه ۱۰۰۰ تــا ۲۵۰۰ تومــان، شــلیل و هلــو حداکثــر ۷۰۰۰ تومــان 
ــان  ــا ۷۰۰۰ توم ــی از ۳۰۰۰ ت ــیب درخت ــان، س ــا ۵۰۰۰ توم ــور از 4۵۰۰ ت انگ
ــر ســیاه ۵۰۰۰  ــر زرد ۶۰۰۰ تومــان، انجی ــا ۵۰۰۰ تومــان، انجی مــوز از 4۵۰۰ ت
ــو، کوکــو  ــا ۹۰۰۰ هزارتومــان، ســبزی جــور )پل تومــان، لیموتــرش از ۶۰۰۰ ت
ــا ۱۵۰۰  ــوردن از ۹۰۰ ت ــبزی خ ــان و س ــا ۱۲۰۰ توم ــه( از ۸۰۰ ت آش و قورم

تومــان اســت.

ــرد  ــام ک ــدگان اع ــدگان و تولیدکنن ــت مصرف کنن ــازمان حمای ــاون س مع
کــه ایــن ســازمان طــرح ســاماندهی واردات گوشــی همــراه را بــا همــکاری 
ــی  ــط اجرائ ــای مرتب ــایر بخش ه ــاق کاال و ارز و س ــا قاچ ــارزه ب ــتاد مب س

می کنــد. 
وحیــد منایــی اظهــار کــرد: ایــن طــرح بــر اســاس مــاده 4 قانــون حمایــت 
از حقــوق مصرف کننــدگان و در راســتای عــزم جــدی دولــت در مبــارزه بــا 
ــی  ــاماندهی واردات گوش ــاره س ــده درب ــات گرفته ش ــاق کاال و تصمیم قاچ

تلفــن اجرائــی شــد. 
معــاون نظــارت بــر کاالهــای ســرمایه ای و خدمــات بــا اشــاره بــه 
ــاماندهی واردات  ــرح س ــرد: ط ــه ک ــرح اضاف ــن ط ــدن ای ــد اجرائی ش رون
گوشــی هایی کــه بــرای نشــان تجــاری آن هــا، ثبــت نمایندگــی رســمی در 
ــی  ــاری غیرقانون ــور از مج ــه وف ــی ب ــت و از طرف ــر نیس ــور امکان پذی  کش
و بــه صــورت قاچــاق وارد کشــور می شــوند، بــه اجــرا گذاشــته خواهــد شــد. 
وی در بــاره دلیــل اجــرای ایــن طــرح در سراســر کشــور اظهــار کــرد: از آنجــا 
ــه دلیــل شــرایط ناشــی از تحریــم، شــرکت های اصلــی تولیدکننــده  کــه ب
ــی  ــاد نمایندگ ــکان ایج ــراه ام ــن هم ــاری تلف ــان های تج ــی از نش بعض
رســمی را در ایــران ندارنــد و از طرفــی محصــوالت آن هــا در حجــم زیــادی 
ــیب های  ــر آس ــاوه ب ــه ع ــود - ک ــور می ش ــاق وارد کش ــورت قاچ ــه ص ب
ــه  ــوع کاالهــا را در زمین ــه اقتصــاد کشــور، مصرف کننــدگان ایــن ن جــدی ب
ــذا  ــرده - ل ــه ک ــکل مواج ــا مش ــی ب ــروش و گارانت ــس از ف ــات پ خدم
اجــرای طــرح مذکــور در اولویــت قــرار گرفتــه اســت. وی ابــراز امیــدواری 
کــرد کــه بــا اجــرای ایــن طــرح، عــاوه بــر ایجــاد ممانعــت حداکثــری از 
ورود گوشــی های قاچــاق و بی کیفیــت بــه بــازار داخلــی، ان شــاءهللا شــاهد 
بســتری تــوأم بــا آرامــش خاطــر بــرای مصرف کننــدگان ایــن کاال باشــیم.

پیشنهاد نفتی ایران به افغانستان

مدیر کل راه آهن اصفهان تأکید کرد:
رشد ترانزیت کاال از بنادر با راه اندازی بندر خشک

اجرای طرح ساماندهی واردات گوشی همراهتحوالت بازار میوه و سبزی

حتما بخوانید!
3بانک ها خواستار نرخ شناور سود شدند سه شنبه  2  شهریورماه  1395

ـــمـــاره 234 ســـــال دوم        ݡسݒ
اقتصـــاد

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران عامل 
گروه فوالد مبارکه

 
کیمیای وطن

و  هم اندیشــی  جلســه 
همسوســازی مدیــران عامــل 
ــه در مســیر  ــوالد مبارک ــروه ف گ
تعالــی ســازمانی بــا حضــور 
دکتــر ســبحانی و مدیــران عامل 
ــوالد مبارکــه روز چهارشــنبه  تعــدادی از شــرکت های گــروه ف

۲۷ مردادمــاه در شــرکت فــوالد مبارکــه برگــزار شــد. 
در ایــن جلســه دکتــر ســبحانی بــا اشــاره بــه اقداماتــی کــه در 
گــروه فــوالد مبارکــه انجــام شــده، اظهــار داشــت: ســازمان ها 
در قبــال پاســخگویی بــه کلیــه ذی نفعــان از جمله ســهامداران 
ــه  ــرمایه گذاری ک ــه س ــذا هرگون ــتند؛ ل ــئول هس ــود مس خ
ــه  ــوالد مبارک ــد. ف ــق کنن ــد ارزش خل ــد، بای ــام می دهن انج
ــی خــود ســرمایه گذاری های  ــت اصل ــز در راســتای مأموری نی
ــق ارزش  ــت خل ــم اس ــه مه ــد. آنچ ــام می ده ــف انج  مختل

و کسب سود از این سرمایه گذاری هاست. 
الزمــه ایــن امــر وحــدت و یکپارچگــی، هماهنگــی و همفکری 
و دوری از جزیــره ای عمــل کــردن اســت. بــرای ایجــاد ایــن 
سیســتم های  از  اســتفاده  همفکــری،  و  رویــه  وحــدت 
ــت اســت.  ــز اهمی ــی ســازمانی بســیار حائ ــی و تعال مدیریت
ایــن سیســتم و نظام هــای مدیریتــی هســتند کــه در قالــب 
ــداف  ــه اه ــتیابی ب ــیر دس ــا در مس ــه م ــی ب ــای تعال مدل ه

ــد. ــک می کنن کم
ــوژی  ــاون تکنول ــی، مع ــرزاد ارزان ــزارش، ف ــن گ ــر ای ــا ب  بن
ــروه در  ــز گفــت: همســویی شــرکت های گ ــه نی ــوالد مبارک ف
مســیر تعالــی و همچنیــن اســتفاده از مــدل تعالــی ســازمانی 
و شــرکت در فرآینــد جایــزه تعالــی توســط شــرکت های 
گــروه بــه عنــوان یــک ابــزار مناســب و راهنمــا در ایــن مســیر 
ــران  ــه مدی ــد همه جانب ــت و تعه ــه حمای ــت ک ــی اس الزام
ــت. در  ــام آن اس ــن انج ــن راه ضام ــرکت ها در ای ــل ش عام
ــزی  ــر برنامه ری ــدی، مدی ــان صم ــت، آقای ــن نشس ــه ای ادام
ــت  ــن کیفی ــر تضمی ــی، مدی ــع و ســرمایه گذاری و ناظم جام
ــان  ــه بی ــل ب ــران عام ــدادی از مدی ــازمانی و تع ــی س و تعال
 نظــرات خــود پرداختنــد و در پایــان بــا همــکاری دکتــر تقــوی
ــی ســازمانی  ــزه تعال ــد جای ــی ســازمانی، فرآین مشــاور تعال

ــد. تشــریح گردی

فوالدگر مطرح کرد:
قاچاق کاال از مبادی رسمی

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای 
ــد  ــیوه های جدی ــا ش ــد ب ــه بای ــان اینک ــا بی ــامی ب اس
ورود کاالی قاچــاق مبــارزه شــود، گفــت: بــرای جلوگیــری 
ــور  ــه ط ــروج کاال ب ــادی ورود و خ ــد مب ــاق کاال بای از قاچ
مشــخص کنتــرل دقیــق شــود؛ بــه دلیــل اینکه بخشــی از 
قاچــاق کاال از مبــادی رســمی البتــه بــه صــورت غیرقانونــی 
انجــام می شــود. حمیدرضــا فوالدگــر درخصــوص قاچــاق 
کاال اظهــار داشــت: بایــد توجــه داشــت منظــور اصلــی از 

ــا نیســت. ــاق کاال، بحــث کوله بره ــا قاچ ــارزه ب مب
ــی  ــه داد: حت ــس ادام ــان در مجل ــردم اصفه ــده م  نماین
ــد  ــت می توان ــا قاچــاق کاال دول ــارزه ب ــرای شــفافیت مب ب
مصوبــات قانونــی اتخــاذ کنــد تــا کوله برهــا در مرزهــا بــه 
ــام  ــدودی انج ــادی مح ــت اقتص ــی فعالی ــورت قانون ص
دهنــد. ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم بــا تأکیــد 
ــزود:  ــینان اف ــتغال مرزنش ــکات اش ــل مش ــزوم ح ــر ل ب
عمــده قاچــاق کاال بــه صــورت ســازمان یافته انجــام 

می شــود. 
فوالدگــر افــزود: آمــار بــاالی کاالی قاچــاق در کشــور 
تأمل برانگیــز اســت؛ بنابرایــن عــاوه بــر اینکــه بایــد 
برخــورد بازدارنــده و انتظامــی داشــت، بایــد برخــورد 
ایجابــی نیــز ماننــد فراهــم آوردن زمینــه اشــتغال انجــام 

داد. 
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس یــادآور شــد: 
ــت فضــای کســب و کار و تســهیل فضــای  ــا تقوی ــد ب بای
کســب و کار و رفــع مشــکل بیــکاری، دیگــر بهانــه ای بــرای 

قاچــاق کاال عنــوان نشــود.

یخ بازار کار در تابستان هم آب نشد
شــعار  اصلی تریــن  و  مهم تریــن  آنکــه  علی رغــم 
دولــت یازدهــم در روزهــای انتخابــات، ایجــاد شــغل 
ــا  ــود ب ــا ب ــژه تحصیلکرده ه ــکار، به وی ــان بی ــرای جوان ب
گذشــت ســه ســال، ایــن وعــده آنچنــان کــه بایــد جامــه 
ــد  ــه آن امی ــه ب ــد مشکل گشــایی ک ــل نپوشــید و کلی عم
می رفــت، دری بــرای اشــتغال کارجویــان بــاز نکــرد. 
دولــت یازدهــم در مــرداد ســال ۱۳۹۲ ســکان اداره کشــور 
ــر  ــای نخســت و ب ــان روزه ــت و از هم ــه دســت گرف را ب
مبنــای اصلی تریــن شــعار انتخاباتــی خــود کــه حــل 
معضــل بیــکاری بــود، برنامــه ایجــاد اشــتغال، بازگردانــدن 
رونــق بــه اقتصــاد کشــور و بهبــود فضــای کســب و کار را در 

ــرار داد.  ــتور کار ق دس
آنکــه برخــی کارشناســان عملکــرد دولــت   علی رغــم 
 را در زمینــه مهــار تــورم، کنتــرل نقدینگــی، کاهــش رکــود
ــد  ــز می دانن ــورم موفقیت آمی ــکاری و ت ــرخ بی ــش ن کاه
ــورم  ــرخ ت ــش ن ــرات کاه ــه اث ــد ک ــر معتقدن ــی دیگ برخ
ــد در زندگــی خانوارهــا لمــس  ــان کــه بای و بیــکاری آنچن
زندگــی و کاهــش  نمی شــود و هزینه هــای ســنگین 
ــان  ــی نمای ــه خوب ــر را ب ــن ام ــردم، ای ــد م ــدرت خری ق
می کنــد. تردیــدی نیســت کــه عــدم رســیدگی بــه چالــش 
بــزرگ بیــکاری،  خــأ هماهنگــی بیــن دســتگاه ها، ادامــه 
ــط  ــی ده هــا هــزار نفــر از دانشــگاه ها و مرتب فارغ التحصیل
نبــودن رشــته ها بــا نیازهــای واقعــی و روز اقتصــاد 
ــی  ــکاری میلیون ــا بی ــروز ب ــور ام ــا کش ــده ت ــب ش موج
ــزوده  ــا اف ــداد آن ه ــر تع ــه روز ب ــه روزب ــان ک فارغ التحصی
ــت  ــال در فرص ــد. ح ــرم کن ــه ن ــت و پنج ــود، دس می ش
ــد طرح هــای  ــد دی ــت یازدهــم، بای ــرای دول ــده ب باقی مان
کارشناسی شــده ای کــه نویــد اشــتغال میلیونــی در کشــور 
ــا  ــند ت ــردای می رس ــه بهره ب ــی ب ــه زمان ــد، چ را می دهن
ــا  ــد. آی ــره برن ــرای آن به ــرات اج ــه از اث ــردم و جامع م
ــه  ــد ب ــود و امی ــکاری می ش ــار بی ــه مه ــق ب ــت موف دول
خانواده هــا و جوانــان جویــای کار منتظــر برمی گــردد؟

 افزایش عرضه شکر در بازار 
طــی مــاه گذشــته قیمــت شــکر 
در بــازار افزایــش یافــت کــه بــه 
ــر در واردات  ــع تأخی ــه صنای گفت
عامــل  شــکر،  محموله هــای 
ــت؛  ــول اس ــن محص ــی ای گران
صنفــی  انجمــن  دبیــر  امــا 
صنایــع قنــد و شــکر اعــام کــرد 
ــه و در  ــه گذشــته کاهــش یافت ــه قیمــت شــکر طــی هفت ک
هفتــه آینــده نیــز بــه قیمــت منطقــی نزدیــک می شــود. حــاال 
پــس از گذشــت یــک مــاه از افزایــش قیمــت شــکر، دبیــر 
انجمــن صنفــی صنایــع قنــد و شــکر می گویــد: طــی هفتــه 
گذشــته قیمــت شــکر از کیلویــی بیــش از ۳۵۰۰ تومــان بــه 
حــدود ۲۸۰۰ تومــان کاهــش یافتــه و در ادامــه بــا توجــه بــه 
ــک  ــد ی ــاز تولی ــل از واردات و آغ ــدی حاص ــکر تولی ورود ش
میلیــون و ۶۰۰ هــزار تنــی شــکر داخلــی قیمــت ایــن محصول 

به قیمت منطقی نزدیک تر می شود.

تیبا، گران شد
ســایپا  خودروســازی   گــروه 
ــا را ۷۵۰  ــودروی تیب ــت خ قیم
کــرد.  گــران  تومــان  هــزار 
خــودروی تیبــا مــدل SX تــا 
ــت ۲4  ــه قیم ــن ب ــش از ای پی
تومــان  هــزار   ۱۰۰ و  میلیــون 
ــایپا از  ــا س ــد، ام ــه می ش عرض
بــه  بخشــنامه ای  ارســال  بــا  هفتــه جــاری  روز شــنبه 
ــه  ــن محصــول را ب ــت ای ــود قیم ــروش خ ــای ف نمایندگی ه
۲4 میلیــون و ۸۵۶ هــزار تومــان افزایــش داده اســت. 
مشــخص نیســت اقــدام ســایپا در افزایــش قیمــت تیبــا بــا 
مجــوز شــورای رقابــت صــورت گرفتــه یــا اینکــه ایــن شــرکت 
خــود، بــدون مجــوز، اقــدام بــه افزایــش قیمــت ایــن خــودرو 
ــا قیمــت  ــه ای تیب ــش قیمــت کارخان ــا افزای ــرده اســت. ب ک
ــان  ــزار توم ــادل ۷۵۰ ه ــز مع ــازار آزاد نی ــول در ب ــن محص ای

افزایش یافته است.

  استفاده دام از مراتع 
۲.۵ برابر ظرفیت است

حفاظــت  دفتــر  کل  مدیــر   
طبیعــی  منابــع  حمایــت  و 
ــع کشــور  گفــت: مســاحت مرات
اعــام  هکتــار  میلیــون   ۸4
شــده؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
دام مــازاد ۲.۵ برابــر ظرفیــت 
مراتــع اســت. بهمــن افراســیابی 
اظهــار کــرد: تــوان و ظرفیــت مراتــع کشــور ۳۷ میلیــون واحــد 
 دامــی اســت و چــرای بی رویــه دام، یکــی از عوامــل تهدیــد 
و تخریــب منابــع طبیعــی محســوب می شــود. وی تخریــب 
و تصــرف، آفــات و بیمــاری، اتــکای طبیعت نشــینان بــه 
ــی  ــت و اراض ــرای طبیع ــدات ب ــه تهدی ــرژی و... را از جمل ان
ــان اینکــه  ــا بی ــد. افراســیابی ب ــع خوان ــگل و مرت ــی و جن مل
ســاالنه ۸.۵ میلیــون متــر مکعــب چــوب بــرای تولیــد انــرژی 
مــورد نیــاز طبیعت نشــینان اســتفاده می شــود، تصریــح 
ــات  ــران و ف ــرقی ای ــوب ش ــری )جن ــق کوی ــرد: در مناط ک
ــن  ــج اســت و ســاالنه ۶۰۰ هــزار ت مرکــزی(، بوته ســوزی رای
ــرژی کویرنشــینان ســوزانده می شــود. ــرای تأمیــن ان ــه ب بوت

ــع طبیعــی کشــور  ــت مناب ــر حفاظــت و حمای ــر کل دفت مدی
اضافــه کــرد: در زاگــرس زوال بلــوط و خشــکیدگی بلــوط بــر 
ــای  ــه جنگل ه ــوار ب ــک چوب خ ــی و سوس ــارچ زغال ــر ق اث
بلــوط خســارت زیــادی وارد کــرده اســت. وی گفــت: در 
ــن بنه هــا خســارت وارد  ــه ای ــز بایــت شمشــاد، ب شــمال نی

کرده است.

آب، برق و سوخت در صدر تورم
ــاالنه  ــورم س ــد ت ــان می ده ــران نش ــار ای ــز آم ــات مرک اطاع
ــه از  ــوده اســت ک ــرق و ســوخت ۲۷.۹ درصــد ب ــروه آب، ب گ
ــات  ــی و خدم ــی و غیرخوراک ــای خوراک ــایر گروه ه ــان س می
ــاس  ــت. براس ــرده اس ــه ک ــاالنه را تجرب ــورم س ــترین ت بیش
اطاعــات مرکــز آمــار ایــران شــاخص کل در مردادمــاه ســال 
ــل ۱.4  ــاه قب ــه م ــبت ب ــه نس ــید ک ــدد ۲۳۱ رس ــه ع ۱۳۹۵ ب
درصــد افزایــش یافتــه اســت. نــرخ تــورم ســاالنه در مردادمــاه 
ــل ۰.۳  ــاه قب ــه م ــبت ب ــت و نس ــیده اس ــد رس ــه ۸.۷ درص ب

ــه اســت. درصــد کاهــش یافت

آگهی مناقصه عمومی
شرکت بازیافت گلپایگان و خوانسار در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره 

به  را  بازیافت  سوله کارخانه  قاب  نصب  و  ساخت  عملیات  شرکت،  محترم 

مساحت ۲۳4۰ متر مربع از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطاعات بیشتر به 

اداری  و  تجاری  بسیج - مجتمع  نشانی گلپایگان – میدان  به  دفتر شرکت 

پارسیان - طبقه سوم - واحد ۷ مراجعه و یا با تلفن ۰۳۱۵۷4۲۰۶۲۱ تماس 

حاصل نمایند. آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا تاریخ ۹۵/۶/۱۰ می باشد.

شرکت بازیافت گلپایگان و خوانسار

نامه نگاری بانک ها با سیف 
بانک ها خواستار نرخ شناور سود شدند
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رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان از راه انــدازی 
 نهضــت قرآنــی در زندان هــای اصفهــان خبــر داد 
و گفــت: اجــرای طرح هــای فرهنگــی، فراگیــری و 
ــاح  ــان، در اص ــط مددجوی ــم توس ــرآن کری ــظ ق  حف
و بازگشــت آن هــا بــه جامعــه و آغــوش گــرم خانــواده 
بســیار مؤثــر اســت. بــه گــزارش پایــگاه خبــری ربیــع 
بــه نقــل از روابــط عمومــی دادگســتری اســتان اصفهان 
احمــد خســروی وفا در بازدیــد از بخش هــای مختلــف 
زنــدان مرکــزی اصفهــان از نزدیــک بــا مددجویــان این 
زنــدان دیــدار و گفت وگــو و درخصــوص تقاضــای 

تعــدادی از آن هــا، دســتور مســاعدت را صــادر کــرد.
   تبدیل زندان ها به دانشگاه

وی در ایــن دیــدار و در جمــع مددجویــان بیان داشــت: 
ــن  ــر ای ــواره ب ــور هم ــای کش ــازمان زندان ه ــعی س س
ــل  ــرای تبدی ــام راحــل ب ــای ام ــه توصیه ه ــه ب ــوده ک ب
زندان هــا بــه دانشــگاه بــا معنویــت جامــه عمــل 

بپوشــاند. 
ــر  ــت: ب ــان گف ــتان اصفه ــتری اس ــس کل دادگس رئی
همیــن اســاس اســت کــه زندان هــای جمهــوری 
ــا  ــا نیســت و ب ــا دنی ــل مقایســه ب ــران قاب اســامی ای
ــه اصــل کرامــت انســانی ســعی در اصــاح  ــرام ب احت
ــز  ــی را نی ــیار خوب ــات بس ــته و اقدام ــان داش مجرم

تاکنــون در دســتور کار داشــته و دارد.
معنــوی  عامــل  عنــوان  بــه  کریــم  قــرآن   

و نجات بخش
 خســروی وفا از قــرآن کریــم بــه عنــوان عامــل معنــوی

 نجات بخــش، هدایتگــر و رهایی بخــش یــاد کــرد 
ــر دل انســان  ــم کام خداســت، ب ــرآن کری ــت: ق و گف
می نشــیند و انــوار قدســی و معنــوی آن، آرامــش را بــه 

قلــب، روح و فکــر انســان هدیــه می بخشــد.
   راه اندازی نهضت قرآنی در زندان های اصفهان

در  قرآنــی  نهضــت  راه انــدازی  از  ادامــه  در  وی 
زندان هــای اصفهــان خبــر داد و تصریــح کــرد: اجــرای 
طرح هــای فرهنگــی و فراگیــری و حفــظ قــرآن کریــم 
ــال  ــان در ح ــدان اصفه ــه در زن ــان ک ــط مددجوی توس
ــه  ــه جامع ــا ب ــت آن ه ــاح و بازگش ــت، در اص  اجراس

و آغــوش گــرم خانــواده همــراه بــا صحــت و ســامت 
روحــی و فکــری و پیشــگیری از ارتــکاب دوبــاره جــرم 
ــر همیــن اســاس، کمیســیون  ــر اســت و ب بســیار مؤث
 عفــو اســتان ایــن مهــم را بــه عنــوان زمینه ســاز 

و عاملی برای کسب شرایط عفو در دستور کار دارد.
   شرکت در برنامه های فرهنگی و قرآنی

رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان همچنیــن بــه 
مددجویــان توصیــه کــرد: از فرصت هــا و زمــان خــود بــا 
ــی بیشــترین  شــرکت در برنامه هــای فرهنگــی و قرآن
ــل  ــوراهای ح ــوب ش ــت خ ــد و از ظرفی ــره را بجوئی به
اختــاف در کســب رضایــت از شــاکی خصوصــی 
ــرای  ــا زمینــه مســاعدت مســئوالن ب اســتفاده کنیــد ت

ــم شــود. ــان فراه ــه ســریع تر زندانی ــر چ آزادی ه
جمعیــت کیفــری  و کاهــش  حبس زدایــی     

زندان هــا
خســروی وفا در پایــان اجــرای این گونــه طرح هــا 
ــه  ــه ب ــوه قضائی ــق سیاســت های ق ــه منظــور تحق را ب
منظــور حبس زدایــی و کاهــش جمعیــت کیفــری 
ــتان  ــتری اس ــت: دادگس ــرد و گف ــام ک ــا اع زندان ه
اصفهــان برنامه هایــی را در ایــن خصــوص و همچنیــن 
اســتفاده از مجازهــای جایگزیــن حبــس در دســتور کار 

دارد.

رئیس کل دادگستری اصفهان خبر داد:

راه اندازی نهضت قرآنی در زندان های اصفهان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
نامه قانون تعیین  سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
بامعارض  و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی  
تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  طبق  لذا  است  گردیده  محرز  ذیل  متقاضیان 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم 
اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  دونوبت  در  مراتب 
نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
پرونده  کاسه   139560302018001851 شماره  رای  1-برابر 
شناسنامه  بشماره  اکبر  فرزند  ایروانی  علی  آقای   1391114402018001149
باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  اصفهان  از  صادره   2306
 320 پاک  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  مربع  متر   2030 مساحت  به  کارگاه 
اصلی واقع در دولت آباد  بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه 

از آقای اکبر ایروانی
پرونده  کاسه   139560302018001852 شماره  رای  2-برابر 
شناسنامه  بشماره  اکبر  فرزند  ایروانی  محمد  آقای   1391114402018001146
1404 صادره از اصفهان نسبت به سه دانگ مشاع از  شش دانگ یک باب 
  320 پاک   از  قسمتی  روی  بر  احداثی  مربع  متر   2030 مساحت  به  کارگاه 
اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه 

از آقای اکبر ایروانی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/18
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/02

تاریخ  به  شماره:37/05/504/الف/م  برخوار    اماک  و  اسناد  ثبت  اداره 
95/05/11

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1395 منطقه ثبت اسناد و امالک شرق 
اصفهان

به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و اماک و ماده 59 اصاحی آیین نامه 
مربوط به اماک در سه ماهه اول سال 1395 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده 
و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه هیات نظارت ثبت آگهی های 

آنها را تجدید نموده بشرح ذیل آگهی می شود
ردیف الف( شماره پاک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع اماکی 
در  آگهی  انتشار  جهت  و  تنظیم  قبل  مربوطه  ماهه  سه  در  آنها  اظهارنامه  که 

ردیف منظور گردیده اند.
1-10330/8- مهدی نصیری هفشجانی فرزند علی یار به ش ش 68 حوزه 
2 مرکزی شهر کرد- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 162/06 متر مربع مجزی 

شده از پاک ثبتی 10330 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان .
ششدانگ   -398 ش  ش  به  حسن  فرزند  دهقانی  رسول   -10409/181-2

قطعه زمین بمساحت 18 قفیز.
398- ششدانگ  به ش ش  فرزند حسن  دهقانی  رسول   -10409-182-3

قطعه زمین )فاقد مساحت(.

ردیف ب( اماکی در این ردیف قرار نگرفته است.
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد چنانچه کسی نسبت به اماک مندرج 
به  نسبت  آگهی  انتشار  نوبت  اولین  از  باشد  داشته  واخواهی  آگهی  این  در 
اماکی که در ردیف الف می باشد 90 روز و نسبت به ردیف ب به مدت 30 
روز دادخواست واخواهی خود را کتبا به این اداره تسلیم نماید و معترض باید 
ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره دادخواست واخواهی خود را 
به مراجع ذیصاح قضایی  تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست دریافت نماید و 
در صورتی که قبل از انتشار این اگهی دعوایی اقامه شده باشد ظرف دعوی باید 
گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید. ضمنا 
گواهی طرح دعوی که پس از انقضا مهلت و اصل شود با اثر و مطابق قسمت 
اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت و ماده 86 آیین نامه اجرایی قانون 
ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا طبق ماده 56 ایین نامه قانون ثبت ، ثبت حقوقی 
ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس قید و واخواهی صاحبان اماک 
و  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  ارتفاقی  حقوق  و  حدود  به  نسبت  مجاورین  و 
تبصره و ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبت پذیرفته 
خواهد شد. این آگهی نسبت به اماک ردیف الف در 2 نوبت به فاصله 30 
 روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت از تاریخ اولین آگهی منتشر خواهد 

شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/05/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/06/02

حسین هادی زاده رییس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان
))آگهی مزایده ((

در خصوص  ای  مزایده  جلسه  دارد  نظر  در  احکام کیفری  اجرای  نهم  شعبه 
 11 تا   10 از ساعت   95/6/28 مورخ  یک شنبه  روز  در   9 950117 ش  کاسه 
نیکبخت  شهید  دادگستری  همکف  ط   -030 )اتاق  اجرا  این  محل  در  صبح 
ملکی  اصفهان   5 بخش   4999/16123 ثبتی  پاک  وثیقه  ضبط  جهت   )
واقع  طرفین  تعرض  از  مصون  که  ذیل  کارشناسی  شرح  به  طاهری  جبار 
از سکنه  خالی  و  علیه  تصرف محکوم  در  اکنون  ملک   . نماید  برگزار  گردیده 
به  قادر  به نشانی ذیل  از جلسه مزایده  روز قبل  باشد. طالبین خرید 5  می 
بازدید از ملک خواهند بود تا با تودیع نقدی ده در صد قیمت پایه در جلسه 
خواهد مزایده  برنده  قیمت  باالترین  دهنده  پیشنهاد  نمایند.  شرکت   مزایده 

 بود.
 اوصاف ملک بر اساس نظر کارشناس

ملک موضوع وثیقه عبارت است از یک واحد آپارتمان به نشانی شهرک امیریه 
-966983 پستی  53 کد  پاک  غربی  شمال  دوم  پاک   12 فرعی  دوم  خ 
 – زمین  )زیر  طبقه شامل  چهار  مجموعه  یک  در  نظر  مورد  آپارتمان   81749
تیرچه  سقف  و  بتنی  اسکلت  با   ) اول  طبقه  و  همکف  طبقه  و   -60 طبقه 
بلوک و نمای کا آجری و درب پنجره خارجی آلومینیوم و سطوح داخلی و 
آپارتمان یک  و سرامیک گردیده  بهداشتی کاشی  و سرویس  آشپزخانه  کف 
نورگیری دارد و دارای  از حیاط خلوت  اتاق خواب  و  آپارتمان  خوابه و سالن 
ملک  در  نما  دارای  و  آبی  سرمایش کولر  و  بخاری گازی  سیستم گرمایشی 
اعیانی 91/4 متر  بمساحت  اصفهان  ثبت  پنج  در بخش  واقع   4999/16123
مربع که یک جلد سند مالکیت ششدانگ آن تحت شماره 205871 در صفحه 
41 دفتر 1113 ملکی جبار طاهری می باشد و دارای اشتراکات آب و برق و 
گازو تلفن است. بنابر مراتب فوق و با توجه به موقعیت محل وقوع ساخت و 
نوع کاربری )مسکونی( و مساحت اعیانی آن و سایر عوامل تاثیر گذار ارزش 
ششدانگ آپارتمان مذکور با متعلقات جمعا بمبلغ 1/728/000/000 ریال معادل 
)یکصد و هشتاد و دو میلیون و هشتصد هزار تومان( ارزیابی و اعام نظر می 
گردد. شماره : 15457/ م الف مدیر شعبه 9 اجرای احکام کیفری – محمد 

خضری

آگهی مزایده 
با  اجرای احکام شعبه ششم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد مزایده ای 
با  له تقی قربانی  . پرونده کاسه 900204 ج /6  نماید  برگزار  مشخصات زیر 
وکالت ابراهیم جالی به آدرس : اصفهان – خ نیکبخت – پشت دادگستری 
محمود  علیه  محکوم  و   107 واحد   -4 طبقه   – نیکبخت  اداری  ساختمان   –

مزروعی به نشانی کارگزینی سرپرستی بانک ملت اصفهان 
ثبتی 28/19966  از 72 حبه پاک  : فروش 2/202 حبه مشاع  مورد مزایده 
در  ریالی   256/711/811 بدهی  خاطر  به  فروش  اصفهان  ثبت    14 بخش 
جمعا  باشد که  می  دولتی  عشر  نیم  ریال   12/452/840 و  له  محکوم  حق 

269/164/651 ریال می شود. مورد مزایده طبق نظر کارشناسی:
محل مورد بازدید یک باب منزل مسکونی در چهار طبقه زیر زمین همکف ، 
اول و دوم دارای سند مالکیت رسمی به شماره ملک 28/19966 صفحه 563 
دفتر 948 بخش 14 ثبت اصفهان ، به مقدار 220 متر مربع عرصه و به میزان 
حدود 400 متر مربع اعیانی با سقف های تیر آهن و آجر ، دیوار ها آجری توپر 
، نما آجردرهای داخلی چوبی و خارجی فلزی ، هال و پذیرایی ، اتاق خواب، 
آشپزخانه اوپن با کابینت های فلزی ، سرویس بهداشتی توالت و حمام ، کف 
، کف حیاط  نقاشی  ، سرامیک ، سطوح داخلی گچ  و  ، موکت  ها موزائیک 
موزائیک ، پارکینگ مسقف تونلی ، از شمال و جنوب گذر ، شرق و غرب به 
، قدمت حدود  برق، گاز   ، انشعابات موجود آب   ، پاک های مجاور محدود 
24 سال ساخت ،  سیستم گرمایش بخاری و آبگرمکن و سرمایش کولر آبی.

توضیحا : زنگ منزل زده شده ولی کسی در را باز نکرد و اطاعات فوق الذکر 
توسط فرزند پسر خواهان که در این محل تا سال 95 سکونت داشته اعام 
شد. لذا باتوجه به شرائط فوق ،  قدمت ،  موقعیت ، عوامل موثر در قضیه ، 
کاربری مسکونی ، دو گذر در شمال و جنوب انشعابات موجود، کلیه جوانب 
و غیره ارزش ششدانگ این ملک به مبلغ 8/800/000/000 ریال معادل مبلغ 
در  ضمنا  می گردد.  نظر  اعام  و  آورد  بر  تومان  میلیون  هشتاد  و  هشتصد 
راستای اعمال ماده 111 طبق گزارش کانتری دادگستری اصفهان محل خالی 

از سکنه می باشد. زمان:95/6/28 ساعت 10 صبح 
از دادگستری کل اصفهان –  نیکبخت -200 متر جلوتر  : اصفهان – خ  مکان 
ساختمان اجرای احکام حقوقی دادگستری – طبقه چهارم – اجرای احکام 

شعبه 6 حقوقی اصفهان 
از  اجرا  این  با  از مزایده طبق هماهنگی  توانند 5 روز قبل  طالبین خرید می 
ملک در آدرس اصفهان – خانه اصفهان – چهارراه نیروی هوایی – کوی رضایی 
– بن بست گلبرگ – پاک 7 دیدن کرده و با سپردن 10 در صد ارزش اموال 
به شماره حساب 2171290210008 بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش 
به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند مزایده از قیمت پایه شروع می شود 

پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.
 شماره : 15468/ م الف مدیر اجرای احکام شعبه 6دادگاه  عمومی حقوقی 

اصفهان
)آگهی مزایده ( )نوبت دوم(

در خصوص  ای  مزایده  جلسه  دارد  نظر  در  احکام کیفری  اجرای  نهم  شعبه 
تا   10 ساعت  از   1395/06/29 مورخ  در  شنبه   2 روز   9 ش   950079 کاسه 
 ) نیکبخت  دادگستری  همکف  ط   -030 )اتاق  اجرا  این  محل  در  صبح   11
جهت فروش پاک ثبتی 7897/1679 بخش 5 ثبت اصفهان ملکی حاجیه 
تابع اصفهانی در راستای ماده 230  بیگم سلطانی کله مسلمانی و ماه منظر 
بازدید  به  از جلسه مزایده قادر  لذا طالبین 5 روز قبل  نماید  برگزار  ق.آ.د.ک 
مزایده  در جلسه  پایه  قیمت  درصد   10 مبلغ  تودیع  با  تا  بود  از ملک خواهند 
هزینه  است  مزایده  ی  برنده  قیمت  باالترین  دهنده  پیشنهاد  نمایند  شرکت 

های اجرایی بر عهده خریدار است ملک در تصرف وثیقه گذاران است .
اوصاف ملک بر اساس نظر کارشناس

ملک مورد ارزیابی یک باب منزل مسکونی به آدرس اصفهان – خوراسگان – 
بلوار حاج علی باقری – منطقه پزوه – کوچه امر اله اعتباری – کوچه عابدینی 
باشد. حسب  8159994971 می  – کدپستی  – پاک 135  – کوی صداقت 
مساحت  به   7897/1679 ملک  شماره  دارای  فوق  منزل  پرونده  محتویات 
و   13/60 طولهای  به  شرق  سمت  از  باشد که  می  مربع  متر   204/10 عرصه 
6/35 متر و جنوب به طول 9/35 متر به معبر و از سایر جهات به ملک مجاور 
با قدمت قابل ماحظه  نیم طبقه  اعیان احداثی در یک و  محدود می گردد. 
دارای زیر بنای تقریبی 160 متر مربع دارای دیوار باالبر نمای حیاط ودیوار ها 
از جنس آجر پوشش داخلی دیوار گچ دربهای داخلی چوبی کابینت فلزی و 
دارای حیاط سازی می باشد سیستم گرمایشی کولر آبی و سیستم گرمایشی 

بخاری گازی و ساختمان دارای انشعابات آب؛ برق و گازمی باشد.
؛  اعیان  و  ؛ مساحت عرصه   قدمت  ؛  به کاربری  بها:باتوجه  تقویم  و  ارزیابی 
قیمت منطقه ای ؛ نوع سازه ؛ دسترسی به شبکه شوارع ؛ معابر و عوامل موثر 
بر عرضه و تقاضا و نیز بامعارض بودن جهت نقل و انتقال )طرحهای عمرانی 
ارزیابی به مبلغ 1/950/000/000 ریال )یک  ؛ ارزش روز ششدانگ مورد  و...( 

میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال ( ارزیابی 
احکام کیفری  اجرای  نهم  شعبه  مدیر  الف  م   /15493: شماره  می گردد. 

اصفهان – محمد خضری
دادنامه

تاریخ تنظیم :1394/12/25 شماره  شماره دادنامه : 9409973653402049 
پرونده:9309983653401148 شماره بایگانی شعبه : 931243 پرونده کاسه 
دادگستری  )حقوقی(  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه   9309983653401148
 : 9409973653402049 خواهان  نهایی شماره  تصمیم  فاورجان  شهرستان 
لرستان خ  اباد کوه دشت  نشانی خرم  به  اکبر  فرزند  امرائی  آقای فضل هللا 
به  اله  سیف  فرزند  خندانی  آقای   : خوانده  یعغوب  نانوایی  روبروی  رودکی 
 .1 ها:  خواسته  پارت  سنگین  تعمیرگاه  فاورجان کرسکان  شهرستان  نشانی 
تامین خواسته 2. مطالبه وجه چک 3. مطالبه خسارات دادرسی 4. مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام 

و مبادرت به صدور رای 
می نماید . رای دادگاه در خصوص دادخواست اقای فضل اله امرایی فرزند 
اکبر به طرفیت اقای مهدی خندانی فرزند سیف اله به خواسته مطالبه مبلغ 
به شماره های  دو فقره چک  بابت وجه  ریال  میلیون  و یکصد  میلیارد   یک 
321483-321484-1393/7/20 و 1392/8/02 عهده بانک ملی شعبه بلوار 
کلیشاد فاورجان از حساب جاری 01098758779001 هر یک به ارزش پنجاه 
با  دادگاه  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  ریال  میلیون 
توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه اصول مستندات در ید خواهان 
و  است  خوانده  مدیونیت  موید  و  مستندات حکایت  ءاصول  بقا  و  باشد  می 
اینکه خوانده با وصف اباغ در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاع و ایرادی 
با  حال  چک  بودن  تجریدی  وصف  با  و  است  ننموده  خواهان  خواسته  به 
باشد  می  وارد  خواهان  دعوی  امارات  و  قرائن  تمامی  لحاظ  و  توصیف  این 
سال  مصوب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  وماد522-519-198  به  مستندا  و 
و  قانون چک   2 الحاقی ماده  تبصره  و  قانون تجارت  310 و 313  و ماد   79
به  اصل خواسته  بابت  ریال  میلیارد  مبلغ یک  پرداخت  به  را محکوم  خوانده 
انضمام خسارات دادرسی اعم خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت 
به که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق  زمان وصول محکوم 
خواهان می نماید. الزم به ذکر است با توجه به پذیرش اعسار هزینه محاسبه 
و در زمان اجرای حکم از محکوم علیه به نفع دولت اخذ خواهد شد این رای 
دادگاه  این  در  واخواهی  قابل  اباغ  تاریخ  از  روز  بیست  و ظرف مدت  غیابی 
حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  رئیس  الف  م   /157  : شماره  باشد.  می 

فاورجان – احمد رضا قاضی

حتما بخوانید!
افتتاح و بهره برداری 150 پروژه در ...

سه شنبه  2 شهریورماه    1395
ـــمـــاره 234 ســـــال دوم           ݡسݒ

در شهر

به همت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان
 چهاردهمین نشست شهر سبز 

برگزار می شود
کیمیای وطن 

چهاردهمیــن نشســت از سلســله 
راهبردهــای   نشســت های 
بــا  معمــاری  و  شهرســازی 
ــارب  ــبز )تج ــهر س ــوع »ش موض
جهانــی(« در هنرســرای خورشــید 
می شــود.  برگــزار  اصفهــان 
ــان، در  ــهرداری اصفه ــانه ای ش ــات رس ــزارش اداره ارتباط ــه گ ب
راهبردهــای  سلسله نشســت های  از  نشســت  چهاردهمیــن 
شهرســازی و معمــاری، موضــوع »شــهر ســبز )تجــارب جهانی(« 
بررســی می شــود. ایــن نشســت بــه همــت معاونــت شهرســازی 
ــزی و  ــت پژوهــش، برنامه ری ــکاری معاون ــا هم ــاری و ب و معم
ــت  ــد. نشس ــد ش ــزار خواه ــان برگ ــهرداری اصفه ــاوری ش فن
موضــوع »شــهر ســبز )تجــارب جهانــی(« بــا ارائــه دکتــر جمــال 
ــگاه  ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــی، عض ــید احمدیان ــدی س محم
ــح  ــاعت 11 صب ــاری از س ــهریورماه ج ــنبه 6 ش ــان، روز ش اصفه
ــان  در هنرســرای خورشــید واقــع در پــل چمــران، ابتــدای خیاب
کاوه شــمالی، جنــب شــهرداری منطقــه 7 برگــزار خواهــد شــد و 

حضــور بــرای تمامــی عاقه منــدان آزاد اســت.

  برگزاری نشست 
»آشنایی با سیره امام رضا)ع(« 

ــا  ــا)ع( ب ــام رض ــیره ام ــا س ــنایی ب ــوان آش ــا عن ــتی ب نشس
حضــور طــاب و عمــوم مــردم خمینی شــهر در ســالن 
ــه ایــن شــهر برگــزار شــد.  اجتماعــات مدرســه علمیــه رضوی
ــه  ــه رضوی ــه علمی ــس مدرس ــاض، مؤس ــام فی حجت االس
رضــا)ع(  امــام  نشســت گفــت:  ایــن  در  خمینی شــهر 
در مقایســه بــا امامــان دیگــر روایــات بیشــتری نقــل 
ــی  ــل را یک ــه عق ــرت ب ــت دادن حض ــد. وی اهمی فرموده ان
ــت  ــا)ع( دانس ــام رض ــیره ام ــه در س ــب توج ــکات جال  از ن
و گفــت: امــام رضــا در حدیثــی فرمودنــد »دوســت هرکــس 
ــری  ــای دیگ ــا در ج ــت« ی ــل اوس ــمنش جه ــل او و دش عق
ــوب  ــردم خ ــا م ــه ب ــت ک ــل آن اس ــی از عق ــد »نیم فرمودن
ــه  ــرت ب ــاص حض ــه خ ــل توج ــم«. وی دلی ــرت کنی معاش
عقــل را پیــروی نکــردن از هــوای نفــس عنــوان کــرد. 
دربــاره  خمینی شــهر  رضویــه  علمیــه  مدرســه  مؤســس 
ســیره عملــی امــام رضــا)ع(  گفــت: حضــرت ســه روز 
 یکبــار قــرآن را ختــم می کردنــد و اهــل روزه مســتحبی 
ــد  ــت: طــاب می توانن ــد. وی گف و نمازهــای مســتحبی بودن
تحقیــق  موضــوع  حضــرت،  بیشــتر  شــناخت   بــرای 
 و پایان نامه هــای خــود را ســیره و روش زندگــی فــردی 

و اجتماعی ایشان انتخاب کنند. 

اخبار کوتاه

فرماندار اصفهان مطرح کرد:
 افتتاح و بهره برداری از 150 پروژه 

در هفته دولت
عمومــی  روابــط  بــه گــزارش 
ــل هللا  ــان، فض ــداری اصفه فرمان
کفیــل فرمانــدار اصفهــان ضمــن 
هفتــه  پیشــاپیش  تبریــک 
و  یــاد  و گرامیداشــت  دولــت 
خاطــره شــهیدان رجائــی و باهنر 
بــا بیــان اینکــه چندین پــروژه در 
شهرســتان اصفهــان در هفتــه دولــت، آمــاده کلنگ زنــی و 
ــت  ــه دول ــت: در هفت ــار داش ــود، اظه ــد ب ــرداری خواه بهره ب
 امســال کــه بــا شــعار »اقــدام و عمــل، ملت-دولــت، امیــدوار 
ــی  ــی، خدمات ــروژه عمران ــد، 19 پ ــد ش ــاز خواه ــتوار« آغ  و اس
و فرهنگــی بــا اعتبــاری بالــغ بــر 46.180/000/000 ریــال 
پــروژه عمرانــی، خدماتــی  بــه 150  قریــب  و   کلنگ زنــی 
ــر 3.380.422.000.000  ــزون ب ــاری اف ــا اعتب ــز ب و فرهنگــی نی
ریــال در ســطح شهرســتان، افتتــاح خواهــد شــد و بــه 
ــای  ــت پروژه ه ــر اس ــه ذک ــید. الزم ب ــد رس ــرداری خواه بهره ب
مذکــور شــامل پروژه هــای شــهرداری اصفهــان و شــرکت های 

مخابرات، آب و فاضاب شهری و گاز نخواهد بود.

 ساماندهی پسماندهای دامپزشکی 
در اصفهان

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان اصفهــان 
گفــت: بــا توجــه بــه بررســی کارشناســان محیــط زیســت 
ــر دفــع غیراصولــی پســماندهای دامپزشــکی  اصفهــان مبنــی ب
ســاماندهی ایــن امــر دردســتور کار قــرار گرفتــه اســت. مهــران 
شــنتیایی اظهــار داشــت: تاکنــون بازرســی و پایــش ایــن نــوع 
پســماندها توســط کارشناســان اداره محیــط زیســت شهرســتان 
ــه  ــی ها در دبیرخان ــن بررس ــج ای ــده و نتای ــام ش ــان انج اصفه
ــه  ــان و در جلس ــتان اصفه ــماند شهرس ــت پس ــروه مدیری کارگ
کارگــروه مدیریــت پســماند ایــن شهرســتان مطــرح و تصویــب 
ــا اشــاره بــه آمــار بــاالی تعــداد گاوداری هــا  شــده اســت. وی ب
ــیاری  ــت: بس ــراز داش ــان اب ــتان اصفه ــا در شهرس و دامداری ه
ــماندهای  ــی پس ــع غیراصول ــه دف ــته ب ــز در گذش ــن مراک از ای
دامپزشــکی اقــدام کــرده و الشــه های دام خــود را نیــز بــه 
صــورت نامطلوبــی دفــن می کردنــد. رئیــس اداره محیــط 
زیســت شهرســتان اصفهــان در ادامــه بــا بیــان اینکــه راهکارهــا 
پســماندهای  بی خطرســازی  بــرای  اصولــی  پیشــنهادات  و 
ــا  ــب آن ه ــت مناس ــزرگ و مدیری ــای ب ــکی دامداری ه دامپزش
 توســط اداره دامپزشــکی شهرســتان اصفهــان ارائــه شــده
تصریــح کــرد: از ایــن رو مقــرر شــده کــه آنالیــز فیزیکــی و همــه 
 عملیــات جمــع آوری و معدوم ســازی پســماندهای دارویــی 
و دام هــای حذفــی، مستندســازی شــود و بــرای دفــع اصولــی 

ــرد. آن اقدامــات الزم صــورت پذی

اخبار کوتاه

ــاری گفــت: 8 دشــت از  اســتاندار چهارمحــال و بختی
ــفره  ــزان س ــش می ــل کاه ــه دلی ــتان ب ــت اس 11 دش
ــدود  ــده و ح ــام ش ــه اع ــی ممنوع ــای زیرزمین آب ه
ــکیده  ــتان خش ــوات اس ــمه ها و قن ــد از چش 60 درص

دشــتکی  ســلیمانی  قاســم  اســت. 
تخصیــص  صــورت  در  کــرد:  اظهــار 
آبخیــزداری  طرح هــای  بــه  بودجــه 
در  فاضــاب  پســاب  از  اســتفاده  و 
موضــوع  می تــوان  صنعــت،  بخــش 
کمبــود آب را مدیریــت بهتــری کــرد. 
کــرد:  تصریــح  دشــتکی  ســلیمانی 

در  می تواننــد  اجرائــی  دســتگاه های  مدیــران 
جهــت انتشــار گــزارش عملکــرد بــا روزنامه هــا و 
صداوســیما قــرارداد ببندنــد. اســتاندار چهارمحــال 
ــا  ــران اســتان ب ــه اینکــه مدی ــا اشــاره ب ــاری ب و بختی
ــال ها  ــه س ــده اند و تجرب ــاب ش ــاد انتخ ــی زی بررس
فعالیــت مرتبــط داشــته اند، گفــت: در چهارمیــن ســال 
ــت  ــانی نیس ــران کار آس ــر مدی ــت، تغیی ــت دول  فعالی

و اگــر مدیــری بــا هــر نگرشــی ضعفــی دارد، بایــد آن 
را برطــرف کنــد. وی خاطرنشــان کــرد: تریبون هــا بایــد 
ــه  ــرادی کــه ب در خدمــت ایجــاد وحــدت باشــند و اف
دنبــال بدبیــن کــردن مــردم بــه دولــت هســتند بایــد 
منصف باشــند. سلیمانی دشــتکی افزود: 
ناامیــد شــدن مــردم از نظــام، خطرنــاک 
اســت و کســی کــه دلســوز نظــام اســت، 
نبایــد بــه چنیــن کاری اقــدام کنــد. 
ــار  ــاری اظه اســتاندار چهارمحــال و بختی
ــی  ــد در طرح های ــرد: 854 شــغل جدی ک
ــوند  ــاح می ش ــت افتت ــه دول ــه در هفت ک
ایجــاد می شــود و پــروژه حجــاب نیــز در حــال حاضــر 
ــاد  ــغل ایج ــک، 300 ش ــاز ی ــوالد در ف ــروژه ف 250 و پ
ــته،  ــال گذش ــرد: در س ــح ک ــت. وی تصری ــرده  اس ک
 13 هــزار و 600 نفــر از تســهیات ازدواج اســتفاده 
کرده انــد. ســلیمانی دشــتکی در پایــان گفــت: منطقــه 
ویــژه اقتصــادی اســتان بــه ســرعت در حال پیشــرفت 

ــت. ایسنا اس

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:

خشک شدن 60 درصد چشمه ها و قنوات چهارمحال و بختیاری
کیمیای وطن مدیــر منطقــه 13 شــهرداری اصفهــان 
گفــت: شــهرداری اصفهــان درخصــوص 
ســاماندهی و افزایــش کارایــی منطقــه قائمیــه، به ویــژه 
ــت و  ــروج از بن بس ــگری، خ ــائل گردش ــدگاه مس از دی

راه انــدازی ســایت های تفریحــی، ورزشــی 
و فرهنگــی محلــه قائمیــه، مشــاور انتخاب 
ــی  ــزی و طراح ــال برنامه ری ــرده و در ح ک

محل است. 
رســانه ای  ارتباطــات  اداره  بــه گــزارش 
شــهرداری اصفهــان، ســید رضــا مبّلــغ 
درخصــوص بافــت منطقــه قائمیــه اظهــار 
کــرد: ایــن منطقــه از یــک ســو بــه اراضــی 

نــاژوان و از یــک ســوی دیگــر بــه کــوه قائمیــه محــدود 
ــت.  ــوده ای اس ــم و فرس ــت متراک ــده و دارای باف ش

ــدون  ــده ای ب ــته، ع ــال های گذش ــی س ــزود: ط وی اف
ــه  ــوه قائمی ــه ک ــه صــورت خاف ســازی دامن ــه و ب پروان
را بــه صــورت مســکونی درآورده انــد کــه در حــال حاضــر 
ــر  ــب دردس ــهر موج ــه و ش ــرای منطق ــات ب ــن تخلف ای

شــده و از نظــر ایمنــی و ایســتایی دارای اســتاندارد 
ــت.  نیس

مدیــر منطقه 13 شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: از این رو 
شــهرداری اصفهــان درخصــوص ســاماندهی و افزایــش 
ــدگاه  ــژه از دی ــه، به وی ــن منطق ــی ای کارای
ــت  ــروج از بن بس ــگری، خ ــائل گردش مس
تفریحــی ســایت های  راه انــدازی   و 
ورزشــی و فرهنگــی محلــه قائمیــه مشــاور 
ــزی و  ــال برنامه ری ــرده و در ح ــاب ک انتخ

طراحــی محــل اســت. 
شــهردار  دیــدار  بــه  ادامــه  در  وی 
ــدان  ــه و معتم ــی قائمی ــا اهال ــان ب اصفه
دیــدار  ایــن  در  داد:  ادامــه  و  کــرد  اشــاره   محــل 
مشــکات قائمیــه بررســی شــد کــه خــروج از بن بســت 
 منطقــه از جملــه درخواســت های مهــم اهالــی بــود 
و مقــرر شــد در کارگروهــی کــه در معاونــت شهرســازی 
ــرح  ــوع مط ــده، موض ــکیل ش ــان تش ــهرداری اصفه  ش

و راه های برون رفت بررسی و راهکار ارائه شود.

مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان:
قائمیه از بن بست خارج می شود
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بردیا عباس زادهسرویس فرهنگی

فیلــم ســینمایی »مــن« اولیــن ســاخته ســهیل بیرقــی 
ایــن روزهــا در سراســر کشــور و ســینما فلســطین اصفهان 
ــتیار  ــابقه دس ــی س ــهیل بیرق ــت. س ــران اس ــال اک در ح
ــب  ــای »اس ــزی در فیلم ه ــر برنامه ری ــی و مدی کارگردان
ــد«، »بی خــود  ــر«، »تردی ــی اســت«، »کیف ــوان نجیب  حی
و بی جهــت«، »اســتراحت مطلــق«، »زندگــی بــا چشــمان 
بســته«، »هــر شــب تنهایــی« و »مــن دیــه گــو مارادونــا 

هســتم« را دارد.
   تحلیل

ــای  ــم دارد فیلم ه ــران ک ــینمای ای ــا س ــن روزه ــه ای آنچ
ــد  ــه بتوان ــت ک ــاوت اس ــای متف ــا قصه ه ــز ب هیجان انگی
تماشــاگر را روی صندلــی میخکــوب کنــد. ســهیل بیرقــی 
بــا ســاخت فیلم »مــن«، شــجاعانه به ســراغ این مســئله 
رفتــه، ریســک پذیری خــود را بــه اثبــات رســانده و فیلمــی 
بــا ســبک و ســیاق خــاص و منحصــر بــه فــرد را ســاخته 
اســت کــه نظیــر آن را در ســینمای کشــورمان نمی توانیــم 
بیابیــم. بیرقــی درســت روی موضوعــی دســت گذاشــت 
ــه   ــاز جامع ــم و نی ــج می بردی ــود وجــود آن رن ــه از کمب ک
بــود. فیلمــی خوش ســاخت، دقیــق   ســینمایی مــا 
ــام  ــب ع ــذاق مخاط ــه م ــاید ب ــه ش ــه البت ــده ک  و کارش
ــده  ــه ای و حساب ش ــردان، حرف ــا کارگ ــد، ام ــوش نیای خ
ثانیــه بــه ثانیــه توانســته فیلمــش را خــوب پیــش ببــرد. 
ســهیل بیرقــی بــا ســختگیری های خــاص خــودش 
تصــوری را کــه از فــان نقــش در ذهنــش ســاخته، دقیقــا 
بــه همــان شــکل درآورده؛ بازیگــران »مــن« هــم گفته انــد 

ــته  ــم کار داش ــان ه ــه پلک زدنش ــی ب ــردان حت ــه کارگ  ک
و دقــت الزم را بــه خــرج مــی داده تــا چیزی از چشــمانش 
اندازه گیــری  و  از دقــت  ایــن حجــم  نمانــد.   پنهــان 
و ســختگیری از فیلــم اولــی و فیلمســاز جــوان بعیــد بــه 
نظــر می رســید؛ امــا بیرقــی بــا همیــن کار اول نشــان داد 

کــه دوســت دارد متفــاوت باشــد.
   بازی ها

بــازی بهنــوش بختیــاری در ایــن فیلــم، چشــمان خیلی ها 

ــه  ــد ک ــاخ درآوردن ــب ش ــی از تعج ــرد و بعض ــره ک را خی
چطــور ایــن بازیگــر فیلم هــای کمــدی، جلــف و بی محتــوا 
بــرای ایــن نقــش جــدی انتخــاب شــده اســت. امــا ایــن 
ــی  ــته از کس ــه می خواس ــوده ک ــردان ب ــنجی کارگ نکته س
بــازی بگیــرد کــه همین تیپ و شــخصیت را داشــته باشــد 
ــات برســاند کــه  ــه اثب ــه نوعــی خــودش را ب و در واقــع ب
توانســته از چنیــن بازیگــری چنیــن نقشــی بیرون بکشــد 
ــی  ــه عال ــه البت ــد ک ــان بکش ــه رخ مخاطب ــرش را ب و هن

هــم ظاهــر شــده و توانســته بهنــوش بختیــاری را از ایــن 
ــازار داغ پیشــنهادات فیلم هــای بی محتــوا نجــات دهــد   ب
و او را شــوکه کنــد. همچنیــن بــازی طبــق معمــول خــوب 
لیــا حاتمــی هــم در ایــن فیلــم بســیار متفــاوت اســت. 
مــا همیشــه لیــا حاتمــی را در نقش هــای آرام و بی ســر 
و صــدا و کا شــخصیتی ســر بــه زیــر و بی حاشــیه 
دیده ایــم امــا نقــش آذر کامــا بــا نقش هــای گذشــته اش 
فــرق دارد و او در نقــش زنــی بزهــکار و قانون گریــز ظاهــر 
شــده کــه قطعــا اولیــن نکتــه ای اســت کــه در فیلــم بــه 
ــدر شــایان ســتایش  ــازی حاتمــی آنق ــد. ب چشــم می آی
اســت کــه حتــی الیــق دریافــت ســیمرغ جشــنواره هــم 
بــود؛ امــا چــه کنیــم همیشــه آن طــوری نمی شــود کــه مــا 

ــم. ــر می کنی فک
   عوامل فیلم

کارگــردان، نویســنده: ســهیل بیرقــی، تهیه کننــده: ســعید 
ــا  ــردان: عبدالرض ــاور کارگ ــی، مش ــعید خان ــعدی، س س
کاهانــی، تدویــن: شــیما منفــرد، مدیــر فیلمبــرداری: 
معیــن مطلبــی، طــراح صحنــه و لبــاس: فرحنــاز نــادری 
ــرداری:  ــر صداب ــن، مدی ــم فرای ــردازی: عظی طــراح چهره پ
ــر  ــران حجــازی، مدی ــد: کام ــر تولی ــاری، مدی ناصــر انتظ
برنامه ریــزی و دســتیار اول کارگــردان: امیــد جزینــی 
مریــم  عکــس:  ســلیمانی،  جــواد  تــدارکات:  مدیــر 
تختکشــیان، بازیگــران: لیــا حاتمــی در نقــش آذر، امیــر 
ــا  ــاری، علیرض ــوش بختی ــا، بهن ــش آری ــدی در نق جدی
 اســتادی، علــی منصــور، ســعید عطائیــان، مانــی حقیقــی
مرتضــوی داود  بخشــی خانی،  داود  غفــوری،   حمــد 

مرتضی آقاحسینی.

نگاهی به فیلم »من« ساخته سهیل بیرقی

متفاوت و هیجان انگیز مثل »من«

    تحدید حدود عمومی
پیرو آگهی نوبتی  وبموجب ماده 14 قانون ثبت اسناد واماک  تحدید حدودقسمتی از  اماک 
بخش های حوزه ثبتی آران وبیدگل  درتاریخهای تعیین شده بعمل  خواهد آمد  تحدید حدود 

اماک رأس ساعت 8 صبح  هرروز انجام خواهد شد.
اماک وابنیه بخش 3 آران وبیدگل   

پاک1395 اصلی واقع در اماکن 
8فرعی –  اصغر حیدرزاده  آرانی فرزند حسن– 42.75 سهم مشاع از 91 سهم سه دانگ  مفروز از 

قسمت شرقی ششدانگ محل یکباب  اطاق وتحتانی 
پاک 1693 اصلی واقع در اماکن

11 فرعی: آقای محمد فخرالدینی آرانی فرزند حسن- ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 
136/90 متر مربع

12 فرعی: آقای محمد فخرالدینی آرانی فرزند حسن- ششدانگ  قسمتی از یکبابخانه به مساحت 
48/45 متر مربع

1395/6/27
شماره های فرعی  از پاک2637 اصلی واقع در مسعود آباد 

8318 فرعی: آقای عبداله خوبی آرانی فرزند علی اصغر- ششدانگ قسمتی از یکباب چهاردیواری 
به مساحت 23/25 متر مربع

8348 فرعی: آقای ماشااله مشهودی بیدگلی فرزند عباس و خانم زینب مجیدی بیدگلی فرزند 
عباس )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 161/65 متر مربع

1395/6/28
شماره های فرعی از پاک2640 اصلی واقع در آراندشت

1736 فرعی: آقای سید ولی میرحسینی آرانی فرزند سید احمد و خانم شهینه میرحسینی آرانی 
فرزند سید محمود )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 183/50 متر مربع

1746 فرعی: آقای حسن خدادوست آرانی فرزند ماشااله- ششدانگ قطعه زمین به مساحت 
179/25 متر مربع

1747 فرعی: آقای ماشااله خدادوست آرانی فرزند علی جان- ششدانگ قطعه زمین به مساحت 
178/50 متر مربع

1395/6/29
شماره های فرعی از پاک2645 اصلی واقع در مزرعه وشاد 

285 فرعی: آقایان علی اکبر و ماشااله و آقاحسین همگی بابائی زاده فرزندان رمضانعلی و حسن 
از  از سه دانگ مشاع  به سه چهارم دانگ مشاع  زاده فرزند علی محمد هر یک نسبت  بابائی 

ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 2170/75 متر مربع
308 فرعی: آقایان علی اکبر و ماشااله و آقاحسین همگی بابائی زاده فرزندان رمضانعلی و حسن 
بابائی زاده فرزند علی محمد هر یک نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین 

محل باغ به مساحت 412/75 متر مربع
312 فرعی: آقایان علی اکبر و ماشااله و آقاحسین همگی بابائی زاده فرزندان رمضانعلی و حسن 
بابائی زاده فرزند علی محمد هر یک نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ از ششدانگ 

قطعه زمین مزروعی به مساحت 580/75 متر مربع
314 فرعی: آقای احمد دهنوی آرانی فرزند علی نسبت به سه دانگ و آقایان علی اکبر و ماشااله 
و آقاحسین همگی بابائی زاده فرزندان رمضانعلی و حسن بابائی زاده فرزند علی محمد هر یک 
نسبت به سه چهارم دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 270/75 متر مربع

1395/6/31
شماره های فرعی از پاک 2646 اصلی واقع در اراضی مزرعه طلق آباد 

1861  فرعی: آقای اکبر پوالدسنج  فرزند ماشااله  - ششدانگ  قطعه زمین به مساحت 876 
مترمربع.

شماره های فرعی از پاک 2648 اصلی واقع در اراضی مزرعه ابراهیم آباد 
935  فرعی: آقای حسین دهقانی فرزند علی  - ششدانگ  قطعه زمین مزروعی به مساحت 

550/30 مترمربع.
شماره های فرعی از پاک 2692 اصلی واقع در مزرعه حامد آباد 

64 فرعی: آقای احمد عائی آرانی فرزند علی محمد - ششدانگ یکدرب باغ محصور به مساحت 

1215 مترمربع.
1395/7/1

شماره های فرعی از پاک 2700 اصلی واقع در مزرعه مهذب آباد 
369 فرعی: آقای علیرضا سبزی کار بیدگلی فرزند عباس- ششدانگ قطعه زمین به مساحت 

528 مترمربع.
شماره های فرعی از پاک 2703 اصلی واقع در اراضی دوالب 

به  چهاردیواری  یکباب  فرزند محمود- ششدانگ  بیدگلی  امیرعلی حکیمیان  آقای  فرعی:   559
مساحت 492/80 مترمربع.

فرزند  بیدگلی  اناری  مریم  خانم  و  عباسعلی  فرزند  بیدگلی  خداترس  میثم  آقای  فرعی:   560
ابوالفضل )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 150/55 متر مربع 

1395/7/3
پاک 2934 اصلی واقع در اماکن بیدگل: آقای مهدی چوپان بیدگلی فرزند حسین و خانم محدثه 

اسامی نژاد فرزند جعفر )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 168 متر مربع 
پاک 2971 اصلی واقع در اماکن بیدگل: آقای حبیب دهقانی بیدگلی فرزند غامرضا و خانم فاطمه 
رحمن بیدگلی فرزند علی اکبر )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 248/85 متر مربع 

و خانم  عبدالحسین  فرزند  پور  آقای محمد سالمی  بیدگل:  اماکن  در  واقع  اصلی  پاک 3086 
اکرم صابردوست فرزند محمد )بالمناصفه(، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 128/50 

متر مربع 
پاک 3087 اصلی واقع در اماکن بیدگل: آقای محمد سالمی پور فرزند عبدالحسین و خانم اکرم 
صابردوست فرزند محمد )بالمناصفه(، ششدانگ قسمتی از سه باب مغازه به مساحت 14/25 

متر مربع 
ششدانگ  قاسم-  فرزند  پور  سالمی  محمد  آقای  بیدگل:  اماکن  در  واقع  اصلی   3088 پاک 

یکبابخانه به مساحت 152/20 متر مربع 
پاک 3090 اصلی واقع در اماکن بیدگل: آقای ابوالفضل اکبری بیدگلی فرزند حسین- ششدانگ 

قطعه زمین محصور به مساحت  97/30 متر مربع 
1395/7/4

اماک وابنیه بخش چهار آران وبیدگل  
شماره های فرعی از پاک 40 اصلی واقع در اماکن نوش آباد:

3830 فرعی: آقای عباس سلمانیان نوش آبادی فرزند علی محمد و خانم فاطمه رحمانی نوش 
آبادی فرزند غامحسین بترتیب نسبت به 3/5 و 2/5 مشاع از شش دانگ قسمتی از یکباب خانه 

به مساحت 54/50 متر مربع 
شماره های فرعی از پاک 41 اصلی واقع در اراضی حسن آباد نوش آباد:

850 فرعی: آقای علی محمد سلیمی نوش آبادی فرزند حسن و خانم طیبه چاووشی نوش آبادی 
فرزند غام حسین )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 228/87 متر مربع

1395/7/5
لذابموجب این آگهی به کلیه مجاورین ومالکین اعام  میشود که در روز وساعت تاریخهای مقررفوق  
در محل  وقوع ملک حاضر در صورتیکه هریک از مالکین یانماینده قانونی آنها  در زمان تحدید حاضر 
نباشند ملک آنها مطابق ماده14 قانون ثبت با حدود اظهارشده  و تبعیت از مجاورین تعیین خواهد 
شد اعتراضات مجاورین  وصاحبان اماک طبق ماده 20 قانون  ثبت  از تاریخ تحدید حدود   تا 30 
روز پذیرفته خواهد شدوطبق تیصره 2 ماده واحده قانون تعین تکلیف  پرونده های معترضی  ثبت 
معترض  ظرف مدت یکماه  از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی  با تقدیم دادخواست به 

مرجع ذیصاح قضائی  گواهی تقدیم دادخواست   را اخذ وبه این اداره تسلیم نماید   ./
  تاریخ انتشار :1395/6/2    رئیس اداره ثبت اسناد واماک آران وبیدگل – عباس عباس زادگان 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
به  رحمان شریفی  فیض   : خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  امینی جزی  محمد  رضا   : خواهان   
خواسته استرداد مال )منقول(   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی (  واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه پرونده 
9509983751400043  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/08/04 و ساعت 09:30 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 

از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع ازمفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار
 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/562/م الف به تاریخ 95/05/28

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
صندوق قرض الحسنه حضرت امیرالمومنین )ع(  دادخواستی به خواسته مطالبه   به طرفیت 
علیرضا محمودی به این شورا تسلیم که به کاسه 95/11 ثبت و برای روز 95/07/10 و ساعت 17:30 
وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود 
و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر 
شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست 
اباغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد 
فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار  

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/561/م الف به تاریخ 95/05/28
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

صندوق قرض الحسنه حضرت امیرالمومنین )ع(  دادخواستی به خواسته مطالبه   به طرفیت 
محمد داوری و مهدی داوری به این شورا تسلیم که به کاسه 94/341 ثبت و برای روز 95/07/10 
و ساعت 17:45 وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، 
لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم 
حضور دادخواست اباغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا 

نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.
دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/560/م الف به تاریخ 95/05/28
آگهی حصر وراثت

خانم زهرا قاسمی خرزوقی دارای شناسنامه شماره 109 به شرح دادخواست به کاسه 557/94 ش 
ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
شاهزاده بیگم قاسمی خرزوقی بشناسنامه 482 در تاریخ 1387/06/28  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-زهرا قاسمی خرزوقی ش.ش 
109 )2( حسین قاسمی خرزوقی ش.ش 142 هر دو فرزند رضا )فرزندان متوفی( اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/563/م الف به تاریخ 95/05/31
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

صندوق قرض الحسنه حضرت امیرالمومنین )ع(  دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک   به 
طرفیت ساسان مرادی اصفهانی اصل به این شورا تسلیم که به کاسه 95/20 ثبت و برای روز 
95/08/18 و ساعت 17:15 وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان 
می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.

در صورت عدم حضور دادخواست اباغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . 
چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.

دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 
 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/564/م الف به تاریخ 95/05/31

دادنامه 
کاسه پرونده : 850/94 شماره دادنامه : 73 مورخ 95/1/31 مرجع رسیدگی : شعبه هجدهم  
شورای حل اختاف اصفهان خواهان : 1- رشید طالبی نشانی : اصفهان میدان امام بازار سرای 

مخلص پوشاک افق  وکیل: سید هادی و سید مهدی حسینی نشانی : اصفهان خ آمادگاه ساختمان 
گلدیس – ورودی 3 طبقه سوم پاک 336 : خوانده خانم رضوان صالحی مجهول المکان 2- 
فرضعلی عطایی اصفهان زرین شهر کچویه محله پلیس جنب مدرسه داورپناه  خواسته : مطالبه 
گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذنظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور 
آقای سید  وکالت  با  طالبی  رشید  آقای  دعوی  در خصوص   : قاضی شورا  رای   : نماید  رای می 
هادی و سید مهدی حسینی بطرفیت خانم رضوان صالحی اشترجانی و آقای فرضعلی عطایی 
ره  فقره چک شما  و یک  تادیه  تاخیر  ریال وجه خسارت  میلیون  پنجاه  مبلغ  بخواسته مطاالبه 
99496 از تاریخ 90/11/30 لغایت 94/6/15 با این توضیح که خوانده از پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه چک خودداری نموده و وجه چک در تاریخ 94/6/15 کارسازی گردیده و با توجه به اینکه 
خوانده ردیف دوم نیز ضامن چک می باشد لذا درخواست محکومیت خواندگان را به پرداخت 
با عنایت به محتویات پرونده و  الوکاله و هزینه دادرسی نموده است  مبلغ 50/000/000ریال حق 
پاسخ استعام واصله از اجرای احکام شوراهای حل اختاف که مبلغ خواسته را )42/230/121 
قانونی در جلسه حاضر نشده و دفاع موجه  اباغ  اینکه خواندگان علیرغم  و  نموده  ریال (اعام 
ماده  به  مستندا  و  تشخیص  صحت  به  مقرون  را  خواهان  دعوی  است  نکرده  ارائه  موثری  و 
پرداخت  به  تضامنی خواندگان  به محکومیت  مدنی حکم  دادرسی  آئین  قانون  198و515و519( 
الوکاله  حق  و  دادرسی  هزینه  ریال   170/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت   ) ریال   42/230/121(
وکیل طبق تعرفه صادر و اعام میگردد رای صادره غیابی ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در 
 همین شعبه پس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.م الف 14262قاضی شورای حل اختاف شعبه 18 حوزه قضائی اصفهان 
مزایده

شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختاف اصفهان در خصوص پرونده 1142/95 ش ج / اول 
له خانم صدیقه صادقی وعلیه آقای محسن گرمکیان فرد به آدرس اصفهان –خیابان زینبیه  خ 
به  نام  نیک  داود  آقای  وباوکالت  بن بست شقایق  پاک 39  بهزادنژاد  روبروی مدرسه  سودان 
آدرس اصفهان  خ چهارباغ  نبش خیابان  سید علی خان  مجتمع میهن  طبقه دوم  بابت محکوم 
به وهزینه های اجرایی به مبلغ 1/271/020/000 ریال اموال توقیفی محکوم علیه به شرح ملک به 
انتهای بن بست شادی پاک 59 یکباب  آدرس خیابان رباط خیابان سپاس کوی شقایق یک 
منزل مسکونی قدیمی بصورت قولنامه ای عادی با عرصه حدود 68 مترمربع واعیانی حدود 55 
مترمربع بادیوارهای آجری وسطوح گچ ونقاشی سقف تیرآهن وآجر کف موزائیک درب وپنجره  
فلزی کف حیاط موزائیک نما پاستر سیمان  سفید دارای  سرویس بهداشتی وحمام و آشپزخانه 
آن طبق  وارزش ششدانگ  باشد  وگاز می  برق  و  آب  اشتراکات  ودارای  فلزی  باکابینت  قدیمی 
نظریه کارشناسی به مبلغ 705/000/000 ریال معادل هفتاد میلیون وپانصد هزار ریال تومان می 
باشد ارزیابی گردیده است وارزش دو دانگ آن به مبلغ 235/000/000 ریال ویکدانگ آن به مبلغ 
معادل  باشد که  می  آن  دودانگ  مالک  علیه  ومحکوم  است  ارزیابی گردیده  ریال   117/500/000
10/614 عدد سکه تمام بهارآزادی مهریه محکوم له می باشد در نظردارد وجلسه مزایده ای مورخ 
95/6/28 در ساعت 10تا9 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختاف واقع در خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 دادگستر ی روبروی پمپ بنزین برگزار نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده می 
توانند باواریز 10 درصد قیمت پایه به شماره حساب 21713525001 بانک ملی وارائه فیش آن حداقل 
5 روز قبل از مزایده به این اجرااز اموال بازدید نمایند پیشنهاددهنده باالترین مبلغ برنده مزایده 

خواهد بود.اسماعیلی-شماره:15519/م الف
احضار

بایگانی  شماره  پرونده:9509980358100143  شماره  دادخواست:9510460358100015  شماره 
شعبه:950151 تاریخ تنظیم:1395/05/17 

نظربه اینکه آقای پیام فرزاد فرزند بهمن یار متهم به انتقال مال غیر به شماره پرونده 950151 شعبه 
دوم بازپرسی دادسرای اصفهان می باشند ووقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می 
باشد باتوجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع ونشر می شود واز متهم مذکور دعوت به عمل 
می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شوندودر صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقی 
وتصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.عبدالحسین مرادی – بازپرس شعبه دوم دادسرای اصفهان  - 

شماره:14964/م الف

»خالــه  عروســکی-موزیکال  ســینمایی  فیلــم   -  
مراحــل  اســت  یکســال  از  بیــش  قورباغــه« کــه 
پیش تولیــد خــود را آغــاز کــرده، نیمــه دوم شــهریورماه 
امســال وارد مرحلــه فیلمبــرداری می شــود. ایــن فیلــم 
ــه  ــان خال ــوری آن هم ــخصیت مح ــه ش ــکی ک عروس
ــه  ــی »خال ــار« و ســریال تلویزیون ــم »گلن ــه فیل قورباغ
قورباغــه« اســت، جدیدتریــن کار فرشــته طائرپــور 
ــط  ــه توس ــت ک ــده اس ــنده و تهیه کنن ــوان نویس ــه  عن ب
ــی  ــران، مســعود کرامت ــردان –بازیگــر ســینمای ای کارگ

ــد. ــد ش ــاخته خواه س
ارزشــیابی و نظــارت  ایل بیگــی، معــاون  - حبیــب 
پخــش  پــی  در  می گویــد:  ســینمایی  ســازمان 
حــال  در  فیلم هــای  بعضــی  ماهــواره ای  تیزرهــای 
ــازمان  ــه س ــه  ای ب ــی در نام ــتانی به تازگ ــران، دادس اک
ســینماگران  از  بعضــی  ارشــاد  وزارت   ســینمایی 
را کــه ایــن روزهــا فیلــم بــر پــرده دارنــد و تیــزر 
فیلم هایشــان در شــبکه های ماهــواره ای پخــش شــده 

»ممنوع الــکار« اعــام کــرده اســت.
- فیلمبــرداری »نهنــگ عنبــر 2« بــه کارگردانــی ســامان 
ــان  ــه پای ــور ب ــمال کش ــر در ش ــا 4 روز دیگ ــدم ت مق
ــی  ــا ناج ــار، رض ــاز افش ــاران، مهن ــا عط ــد. رض می رس
حســام نواب صفــوی، ویشــکا آســایش و... در ایــن 
اثــر بــه ایفــای نقــش می پردازنــد. »نهنــگ عنبــر 
ــس از ازدواج  ــا را پ ــر و رؤی ــگ صنوب ــتان ارژن 2« داس
ــا  ــی ب ــد گاه ــر از چن ــه ه ــی ک ــد؛ روایت ــت می کن روای
همــراه  نفــر   2 ایــن  بــه گذشــته  فاش بک هایــی 

می شــود.
وضعیــت  از  ضمــن گایــه  طالبــی  محمدعلــی   -
ــینمایی  ــک روزی س ــر ی ــت: آخ ــودک گف ــینمای ک س
ــم  ــودم و همکاران ــودک خ ــای ک ــا فیلم ه ــازم ت  می س

را در آن به نمایش بگذارم.
ــاره  ــکا« درب ــریال »مل ــر س ــلیمانی، بازیگ ــی س - عل
محورهــای ایــن ســریال توضیــح داد کــه بــه بزهــکاری 

ــردازد. ــروز می پ ــه ام ــان در جامع جوان
- فرهــاد ورهــرام در نامــه ای سرگشــاده بــا بیــان اینکــه 
مستندســازی یــک شــغل اســت، از مســئوالن خواســته 

تــا بــه اوضــاع معیشــتی آن هــا رســیدگی کننــد.
- مجیــد آخونــدی بــا حکــم رئیــس رســانه ملــی 
ــن  ــی در دوازدهمی ــات رســانه مل رئیــس ســتاد انتخاب
دوره ریاســت جمهــوری، میــان دوره ای دهمیــن دوره 
ــن دوره شــوراهای  مجلــس شــورای اســامی و پنجمی

ــد. ــتا ش ــهر و روس ــامی ش اس
امــور  معاونــت  خارجــی  رســانه های  کل  مدیــر   -
ــرد:  ــام ک ــاد اع ــانی وزارت ارش ــی و اطاع رس مطبوعات
ممنوعیتــی بــرای فعالیــت خبرگــزاری رویتــرز در تهــران 

ــدارد. ــود ن وج

»مجسمه های چرمی« 
به موزه هنرهای معاصر می رود

کیمیای وطن 
»مجســمه های  نمایشــگاه 
 4 پنجشــنبه  روز  چرمــی« 
ــای  ــوزه هنره ــهریورماه در م ش
افتتــاح  اصفهــان  معاصــر 
ــط  ــزارش رواب ــه گ ــود. ب می ش
فرهنگــی  ســازمان  عمومــی 
 تفریحــی شــهرداری اصفهــان، آثــار احجــام چرمــی در قالــب 
ــا 29 شــهریورماه  نمایشــگاه »مجســمه های چرمــی« از 4 ت
در محــل مــوزه هنرهــای معاصــر مــورد بازدیــد عاقه منــدان 
قــرار می گیــرد. تعــداد 75 اثــر از مجســمه های چرمــی از دو 
هنرمنــد ایــن عرصــه حامــد بابامحمــدی و مرضیــه ابراهیمی 
در گالــری شــماره یــک مــوزه هنرهــای معاصــر وابســته بــه 
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان بــه نمایــش 
فرهنگــی  میــراث  بین المللــی  نمایشــگاه  درمی آیــد. 
ناملمــوس اصفهــان باغ مــوزه چهــل ســتون مهرمــاه 1393، 
نمایشــگاه تخصصــی چــرم تهــران ســازمان میــراث بخــش 
ــراث  ــاختمان می ــران س ــی ته ــگاه تخصص ــادرات، نمایش ص
ــری  ــن 94 و نمایشــگاه هن ــی بخــش صــادرات بهم فرهنگ
دومیــن ســرایش کتابخانــه مرکــزی اصفهــان از جملــه 
نمایشــگاه های برگــزار شــده از ســوی ایــن دو هنرمنــد 

ــت. اس

رضا صادقی در اصفهان می خواند
 

کیمیای وطن
 

شــهریور   5 صادقــی  رضــا 
ــد  ــت جدی ــا سرپرس ــراه ب هم
ارکســتر خــود در اصفهــان روی 
صحنــه مــی رود. ایــن کنســرت 
سرپرســت  بــا  متفــاوت 
ــام  ــروه، بهن ــتر گ ــد ارکس جدی
ابطحــی و بــه همــت شــرکت تهیــه، تولیــد و پخــش ترنــم 
ــزار  ــان برگ ــی اصفه ــاالر رودک ــهریور در ت ــن 5 ش داودی که
www. می شــود. عاقه منــدان بــرای رزرو بلیــت بــه ســایت

کننــد. مراجعــه   melliconcert.com

 جشنواره مطبوعات اصفهان 
زمستانی شد

ــی  ــی مطبوعات ــاون فرهنگ ــی، مع ــر ارزان ــام امی حجت االس
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان دربــاره 
دهمیــن جشــنواره مطبوعــات اصفهــان گفــت: نهمیــن دوره 
جشــنواره مطبوعــات اســتان اصفهــان مردادمــاه 93 برگــزار 
ــزار  ــنواره برگ ــن دوره جش ــال، دهمی ــتان امس ــد و زمس ش

خواهــد شــد.  ایمنــا

اخبار کوتاه

ــل  ــم »قات ــای فیل ــد از صحنه ه ــدود 80 درص ــون ح تاکن
اهلــی« بــه کارگردانــی مســعود کیمیایــی جلــوی دوربیــن 
رفتــه و همزمــان، بهــرام دهقانــی مشــغول مونتــاژ آن 
اســت. فیلمبــرداری ایــن فیلــم به تازگــی در ســونایی 
ــروه،  ــیده و گ ــان رس ــه پای ــران ب ــی ته ــه فردوس در منطق

ــراف  ــری در اط ــکان دیگ ــا در م ــن روزه ای
ــزی  ــق برنامه ری ــد. طب ــران مشــغول کارن ته
انجام شــده قــرار اســت اولیــن نمایــش 
»قاتــل اهلــی« در ســی وپنجمین جشــنواره 
فیلــم فجر باشــد. منصــور لشــکری قوچانی 
تهیه کنندگــی ایــن فیلــم را بــرع هــده دارد. 
ــا  ــاج آق ــی ح ــتان زندگ ــم، داس ــن فیل ای
 دکتــر جــال ســروش اســت کــه نقــش آن 

را پرویــز پرســتویی بــازی می کنــد. فهرســت عوامــل 
ایــن فیلــم عبارتنــد از نویســنده و کارگــردان: مســعود 
محمــدی فرشــاد  فیلمبــرداری:  مدیــر   کیمیایــی، 
مدیــر  امیــدواری،  ایمــان  چهره پــردازی:  طــراح 
ــاس:  ــه و لب ــراح صحن ــهزادی، ط ــرج ش ــرداری: ای صداب
امیرحســین حــداد، موســیقی: بهــزاد عبــدی، مدیــر 

امیــد  تولیــد:  جانشــین  ســلیم خانی،  بیــژن  تولیــد: 
قربانــی، مشــاور کارگــردان: زامیــاد ســعدوندیان، دســتیار 
اول کارگــردان و برنامه ریــز: حســین فــاح، عــکاس: 
محمدمهــدی دلخواســته، تصویربــردار پشــت صحنــه: جواد 
ــدارکات:  ــر ت ــق، مدی ــه: شــهرزاد مطل ــات منشــی صحن بی
اســماعیل کلبی آبــادی، مشــاور طــراح لباس: 
غــزل آلوســی، گــروه کارگردانــی: مهــران 
شهرآشــوب، ســیاوش عرفانــی، دســتیار 
اول فیلمبــردار: بهمــن نادیــاب، نورپــرداز: 
ــه  ــرداری: آنگین ــروه فیلمب ــدی، گ داود محم
ایســانیان، حســن لشــکری، امیرحســین 
واحــدی، علــی نهاردانــی، محمدعلــی راحــت، 
بازیگــران: پرویــز پرســتویی، امیــر جدیــدی، 
زنگنــه،  لعیــا  پورحســینی،  پرویــز  آهنگرانــی،  پــگاه 
حمیدرضــا آذرنــگ، امیرحســین رســتمی، حمیدرضــا 
ــززی  ــر مع ــیدپور، اکب ــا رش ــدی زاده، رض ــار، آزاده مه  افش
ــادی ــراره دولت آب ــت، ش ــعید پیردوس ــهیلی، س ــینا س  س
بــا هنرمنــدی پــوالد کیمیایــی و بــا حضــور ثریــا قاســمی. 

ربیــع

»قاتل اهلی« به روزهای آخر رسید
ــری  ــوم موســیقی احســان خواجه امی ــن آلب تازه تری
خواننــده موســیقی پــاپ کشــورمان بــا عنــوان 
»ســی ســالگی« نهــم شــهریورماه در دســترس 

می گیــرد.  قــرار  عاقه منــدان 
ــط  ــد و رواب ــر تولی ــر دفت ــا مدی ــی نیکونی ــید عل س

هنــر«  »آوای  مؤسســه  عمومــی 
آلبــوم  هشــتمین  داد:  توضیــح 
خواجه امیــری  احســان  موســیقی 
ــح روز  ــالگی« صب ــی س ــام »س ــا ن ب
سه شــنبه 9 شــهریورماه بــه صــورت 
شهرســتان ها  و  تهــران  در  همزمــان 
جهــت خریــد عاقه منــدان پخــش 
ــه  ــوم مجموع ــن آلب ــد.  ای ــد ش خواه

ــن  ــکاری، هوم ــی، علیرضــا اف ــه بمان ــاری از روزب آث
اســت کــه  خواجه امیــری  احســان  و  نامــداری 
هماننــد ســه آلبــوم قبلــی او توســط مؤسســه آوای 

ــت.  ــده اس ــد ش ــر تولی هن
آلبــوم را شــرکت  ایــن  ادامــه داد: پخــش  وی 
ــه  ــد همیش ــده دارد و مانن ــر عه ــر اول ب ــش هن پخ

ــت  ــرای رعای ــود ب ــت می ش ــدان درخواس از عاقه من
ــا  ــر ب ــت، محصــول را از فروشــگاه های معتب کپی رای

ــد.  ــه کنن ــرام تهی نشــان هولوگ
دوم  روز سه شــنبه  داد:  نیکونیــا همچنیــن خبــر 
آلبــوم  ایــن  موزیک ویدئــوی  نیــز  شــهریورماه 
ــیقی  ــر موس ــود را از دفت ــوز خ ــه مج ک
اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت 
ــداران  ــرده در دســترس طرف دریافــت ک
می گیــرد.  قــرار  خواننــده  ایــن 
برگــزاری  بــرای  برنامه ریزی هایــی 
مراســم رونمایــی و جشــن امضــا داریم 
کــه جزئیــات آن بــه زودی اطاع رســانی 
 خواهــد شــد. »مــن و بابــا  1380«

ــر  1386«  ــام آخ ــار  1384«، »س ــرای اولین ب »ب
»فصــل تــازه  1387«، »یــه خاطــره از فــردا 1389« 
 »1394 تنهایــی  »پاییــز،  و   »1391 »عاشــقانه ها 
ــر  ــال های اخی ــی س ــه ط ــت ک ــاری اس ــه آث از جمل
ــازار  ــری در ب ــان خواجه امی ــوم از احس ــب آلب در قال

موســیقی منتشــر شــده اســت. ایســنا

آلبوم احسان خواجه امیری 9 شهریور منتشر می شود
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کوتاه از ورزشگزارش

طالی والیبال المپیک در برزیل ماند
 

ــوادار  ــر تماشــاگر ه ــه بیــش از 10 هــزار نف در روزی ک
تیــم برزیــل شــور و هیجــان زیــادی بــه بــازی 
بودنــد  داده  ریــو   2016 المپیــک  والیبــال  فینــال 
شــاگردان رزنــده بــا شــروع طوفانــی خــود روی 
ــیری ناپذیر  ــی س ــور و کوبندگ ــوب پاس ــازی خ بازی س
برونــا  لیپــه،  خوانترونــا،  لــوکاس،  بتــوزا،   واالس 
و دریافت هــای عالــی ســرجیو )یــار آزاد( کــه بــا 
ــود، موفــق شــدند  ــاال خســتگی ناپذیر ب وجــود ســن ب
تیــم خوش ترکیــب و خوش تکنیــک ایتالیــا را کــه 
ــود، در ســه ســت  ــال رســیده ب ــه فین ــدون باخــت ب ب
پیاپــی بــه زانــو درآورنــد. ســت اول بــا حســاب 22/25 

ــه اتمــام رســید؛ ب
تیــم  دو  وتــاب  پرتــب  و  نفســگیر  بــازی  امــا   
 فینالیســت در ســت دوم بســیار نزدیــک بــه هــم 
و تنگاتنــگ بــود و دو تیــم بــا شــناختی کــه از شــیوه 
یکــی  یکــی  و  بــه گام  داشــتند، گام  بــازی هــم 
امتیازهــا را بیــن خــود تقســیم می کردنــد؛ بــه طــوری 
کــه تــا امتیــاز 26 مســاوی پیــش رفتنــد کــه در 
ــی  ــاع خــوب واالس و ســرویس عال ــک دف ــت ت نهای
ــان  ــم میزب ــود تی ــه س ــاب کار را 26/28 ب ــه حس  لیپ

کرد.
ــی  ــارهای قدرت ــا آبش ــوزا ب ــت واالس بت ــن س  در ای
خــود حــرف اول را در تیــم برزیــل زد کــه بــدون اغــراق 
ــم  ــازآور تی ــن امتی ــن بازیک ــارهای ای ــد آبش 90 درص
برزیــل، تبدیــل بــه امتیــاز می شــد. ســت ســوم هــم 
بــا برتــری نســبی برزیلی هــا آغــاز شــد؛ هماننــد ســت 
دوم پــس از تســاوی در امتیــاز چهــار دوش بــه دوش 

ــد. ــاز می کردن ــب امتی ــم کس ه
ــگ  ــای زردرن ــا پیراهن ه ــه ب ــل ک ــواداران برزی ــا ه  ام
 ســکوهای ســالن را بــه رنــگ زرد درآورده بودنــد

یــک لحظــه از تشــویق های بــی امانشــان دســت 
برنداشــتند و بــا تمــام وجــود یکصــدا تیــم محبوبشــان 
 را مــورد تشــویق قــرار دادنــد تــا پیــروزی را در آغــوش 

بگیرند.
ــی شــد   همیــن حمایــت یکپارچــه تماشــاگران، عامل
ــا وجــود  ــا شــاگردان آقــای رزنــده در ســت ســوم ب ت
ــا  ــد ب ــه طــور مســاوی پیــش می رفتن آنکــه دو تیــم ب
اختــاف 2 امتیــاز 24/26 بــه پیــروزی برســند و فاتــح 
3 بــر 0 ایــن دیــدار و جــام زریــن مســابقات والیبــال 

المپیــک 2016 ریــو باشــند. 
قهرمــان  تیــم  بازیکــن  امتیازآورتریــن  و  بهتریــن 
 2016 المپیــک  مســابقات  پایانــی  دیــدار  در 
 ریــو، واالس بتــوزا بــود کــه بــا پروازهــای بلنــد 
 و آبشــارهای مهارنشــدنی خــود دیــوار دفاعــی ایتالیــا 

را فرومی ریخت.

داور روسی کشتی رضا یزدانی محروم شد
اتحادیــه  اخــاق   کمیتــه 
جهانــی کشــتی، قضــاوت 
ســی ویکمین  در  را  داوران 
دوره بازی هــای المپیــک و 
آن  بــه  مربــوط  حواشــی 
ــرار  ــق ق ــی دقی ــورد بررس م

خواهد داد.
 )UWW( ــتی ــی کش ــه جهان ــمی اتحادی ــایت رس  س
اعــام کــرد: آنتونیــو سیلوســتری، رئیــس کمیتــه 
کشــتی  رقابــت  داوران  اتحادیــه،  ایــن  اخــاق 
از  گومــز«  »فرانکلیــن  بیــن  کیلوگــرم   65 وزن 
در  ازبکســتان  از  نــوروزاف«  و »اختیــاز  پورتوریکــو 
ــل  ــه  دلی ــابقات را ب ــی مس ــارم نهای ــک چه ــه ی مرحل
مواجــه  محرومیــت  بــا  مشــکوک  قضاوت هــای 
کشــتی جهانــی  اتحادیــه  اخــاق  کمیتــه   کــرد. 
»تمــو کازاراشــویلی« از گرجســتان، »تونــگ کیــون 
هونــگ« از کره جنوبــی و »ســرگئی نوواکوفســکی« 
از روســیه را از امــر داوری محــروم و اعــام کــرد 
ــان ــا در جری ــتر آن ه ــازات بیش ــرای مج ــی ها ب  بررس

 است. 
یزدانــی  و  گازیمــوف  دیــدار  در  روس  داور  ایــن 
نیــز عضــو هیئــت ژوری بــود و 2 امتیــاز مســلم 
ــان  ــه همچن ــن کمیت ــداد. ای ــورمان را ن ــده کش نماین
ــزار شــده در  ــی مســابقات کشــتی برگ ــر داد تمام خب
ــوط  ــی های مرب ــک و حواش ــی ویکمین دوره المپی س
بــه آن هــا را بــه  دقــت مــورد بررســی قــرار خواهــد داد 
و نتایــج بررســی های خــود را در آینــده ای نزدیــک 

ــرد. ــد ک ــر خواه منتش

احضار بازیکن صبا به کالنتری
 مشــکات مالــی باشــگاه صبــای قــم ادامــه دارد 
و ایــن مشــکات باعــث غیبــت بازیکنانــی چــون 
ــد اوســانی  ــم اســامی، مســعود حق جــو و محم کری

ــت.  ــده اس ــرعین ش در اردوی س
ــکاتی  ــا مش ــده ت ــث ش ــوق باع ــن حق ــن نپرداخت ای
بــه  شخصی شــان  زندگــی  در  بازیکنــان  بــرای 
ــکی  ــم اندیمش ــانی، مهاج ــد اوس ــد. محم ــود بیای وج
ــی  ــگاه، خریدهای ــک باش ــه چ ــه ب ــا توج ــا ب صبایی ه
ــد  ــه محم ــگاه در وج ــک باش ــا چ ــت؛ ام ــرده اس ک
اوســانی برگشــت خــورده و ایــن موضــوع باعــث 
مشــکاتی بــرای اوســانی شــده و وی چندیــن بــار بــه 

ــت. ــده اس ــار ش ــری احض کانت
 بــا وجــود ایــن اتفــاق، هیــچ کــدام از مســئوالن 
صبــا تاکنــون پاســخگوی ایــن مشــکل نبوده انــد 
 و بایــد دیــد ایــن موضــوع چگونــه ختــم بخیــر 

می شود.
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ــگ  ــگ در ورزش کم رن ــای فرهن ــه ناهنجاری ه ــی ک در روزهای
ــان  ــتان اصفه ــدام اس ــرورش ان ــازی و پ ــت بدنس ــده، هیئ  ش
در کمتــر از یــک ســال طــی چنــد مراســم باشــکوه و اقدامــی 
ــوت  ــاتید پیشکس ــل از اس ــا تجلی ــی ب ــه یادماندن ــن و ب نمادی
پــرورش انــدام نظیــر اســتاد گرانمایــه ســعید بیضــاوی، اســتاد 
فرهیختــه، نصرالــه دلــوی و اســتاد گرانقــدر جــال ســمرقندی 
ســعی دارد بــا ارج نهــادن بــه جایــگاه و شــخصیت واالی 
ــگ  ــان، فرهن ــر ورزش اصفه ــل از مفاخ ــوتان و تجلی  پیشکس
ارتقــا بخشــد. هیئــت  را  و ارزش هــای معنــوی در ورزش 
بدنســازی و پــرورش انــدام اســتان اصفهــان بعــد از تغییــرات 
در حــوزه مدیریتــی و انتخــاب حســین یارمحمدیــان بــه عنــوان 
رئیــس هیئــت، چهــره متفاوتــی پیــدا کــرده اســت و بــا عملکرد 
ــه کســب  بســیار خــوب خــود در کمتــر از یــک ســال موفــق ب
ــدام کشــور  رتبــه دوم بهتریــن هیئــت بدنســازی و پــرورش ان
شــده اســت. همیــن عملکردها کــه در حقیقــت فراتــر از وظایف 
یــک هیئــت ورزشــی اســت و بــدون کمک مالــی از ســوی اداره 
کل و فدراســیون مربوطــه انجــام شــده، کافــی بــود تــا هیئــت 
ــدام اســتان اصفهــان نمــود بیشــتری  بدنســازی و پــرورش ان
ــوان هیئــت ســوم اســتان  ــه عن ــد و در ســال 1394 ب ــدا کن  پی

و دوم کشور معرفی شود.
تجلیل از پیشکسوتان

تجلیــل از اســتاد بیضــاوی، اســتاد دلــوی و اســتاد ســمرقندی 
ــزاری  ــل برگ ــه در فواص ــت ک ــی اس ــای فرهنگ ــه کاره از جمل
عنــوان  تحــت  کاســیک،  بــادی  و  فیزیــک  مســابقات 
گرامیداشــت ایــن عزیــزان نامگــذاری شــده و بــه اجــرا درآمــده 

ــام  ــا ن ــه ب ــک ک ــج فیزی ــور و مهی ــت پرش ــل رقاب ــت؛ مث اس
اســتاد ســمرقندی در روزهــای پنجشــنبه 28 و جمعــه 29 
مردادمــاه جــاری در چهــار رده و در ســالن پیــروزی برگــزار شــد 
 و بــا اســتقبال کم نظیــر عاقه منــدان بــه ورزش بدنســازی 
و پــرورش انــدام مواجــه گردیــد.، به ویــژه کــه حضــور مقامــات 
و شــخصیت های بلندپایــه اســتانی ماننــد معاونــت اســتانداری 
جمالی نــژاد، شــهردار و امینــی، رئیــس شــورای اســامی شــهر 
ــی و ادارات  ــای ورزش ــای هیئت ه ــی از رؤس ــان و جمع اصفه

دولتــی، مدیــران باشــگاه ها و قهرمانــان پیشــین و حــال 
ــیده  ــم بخش ــن مراس ــزاری ای ــه برگ ــی ب ــق خاص ــر، رون حاض

بــود.
نتایج مسابقات

ــنوات  ــر از س ــروگردن باالت ــک س ــه ی ــن دوره ک ــابقات ای مس
ــت: ــج را در برداش ــن نتای ــد ای ــزار ش ــته برگ گذش

ــی  ــن مردان ــتریک: فردی ــوتان مس ــدام پیشکس ــرورش ان در پ
ــد یوســفی نیا ســوم شــدند. اول، هــادی صالحــی دوم و حمی

 مســتر دو: شــهاب خســروی، ســید بهــرام صالحــی و ناصــر 
ــا ســوم شــدند. ــه ترتیــب اول ت ــواز ب روح ن

 مســتر ســه: محمدرضــا طاکوب و حســن گــودرزی مقــام اول 
و دوم را اختیــار کردنــد.

در پــرورش انــدام بزرگســاالن: وزن 65 کیلوگــرم: ســجاد 
ــو: اســماعیل  ــو: یوســف ســلطانی ـ 75 کیل ســلیمی ـ 70 کیل
ســبزواری ـ 80 کیلــو: عــادل منظــری ـ 85 کیلــو: محمــد 
ــو  ــو: علیرضــا شــریفی ـ 95 کیل حســن ســعیدی زاده ـ 90 کیل
 مرتضــی کتیــری جــزی ـ 100 کیلوســید مســعود عابــدی 
ــه مقــام اول دســت  ــو امیرحســین عبادســیچانی ب و +100 کیل

پیــدا کردنــد.
ــو:  ــو: حمیــد رجبــی، 75 کیل ــان: وزن 75 کیل در قســمت جوان

اکبــر میرزاعلیــان
ــدی  ــان، رده 171 مه ــیک: رده 168 داود خلیلی ــادی کاس در ب
وزیریــه، رده 175 ســیدعلی مصطفــوی، رده 180 امین ســلطانی 

و در رده +180 حمیــد عامــی اول شــدند.
در فیزیــک: قــدی 170 مهــدی ســلطانی، قــدی 174 علیرضــا 
ــان  ــدی + 178 اص ــی و ق ــن ظهراب ــدی 178 امی ــرادران، ق ب

ــد. ــه اول را احــراز کردن مرتضــوی رتب
ــردان  ــگاه م ــیک اول، باش ــگاه کاس ــک: باش ــی فیزی در تیم

ــدند. ــوم ش ــر س ــگاه کاوه آهنگ ــی دوم و باش طای
ــی اول شــد  ــردان طای ــادی کاســیک: باشــگاه م ــی ب  در تیم
و باشــگاه های پارتــاوا و کاســیک در جایــگاه دوم و ســوم قــرار 

گرفتند.
در تیمــی پــرورش انــدام بزرگســاالن: باشــگاه کاســیک رتبــه 
اول راکســب کــرد. باشــگاه کمنــد دوم شــد و باشــگاه مــردان 

آریایــی در مــکان ســوم ایســتاد.

 تجلیل از پیشکسوتان بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان

هیئت بدنسازی و ارتقای فرهنگ جوانمردی

احســان روزبهانــی گفــت: نمی خواهــم فدراســیون 
ــی  ــا پاســخ انتقادات ــم؛ بلکــه آمــده ام ت بوکــس را بکوب
کــه بــه مــن شــده را بدهــم. متأســفانه بعــد از نتیجــه 
نگرفتــن در المپیــک، همــه چیــز بــه یــک بــاره برگشــت 

و کســانی کــه تــا دیــروز دوســتم بودنــد، 
دشــمنم شــدند و شــروع بــه زدنــم کردند. 
ــه  ــخ ب ــران در پاس ــی ای ــور المپیک بوکس
ــیون  ــئوالن فدراس ــه مس ــؤال ک ــن س ای
ــرای  ــد 400 میلیــون تومــان ب اعــام کردن
آماده ســازی تــو هزینــه کرده انــد آیــا 
ــت  ــا قطعی ــت: ب ــول داری، گف ــن را قب ای
ــم  ــه فدراســیون بوکــس برای ــم ک می گوی

 هزینــه ای نــداد؛ نــه هزینــه ای بــرای آماده ســازی 
و اعــزام بــه تورنمنــت داد و نــه هزینــه ای بابــت اســکانم 
ــازی ام  ــای آماده س ــام هزینه ه ــی. تم ــل آکادم  در هت
ــه  ــم کمیت ــکانم را ه ــای اس ــودم دادم و هزینه ه را خ
ملــی المپیــک و وزارت ورزش پرداختنــد. هزینــه چنــد 
مــاه اقامتــم در هتــل آکادمــی را هــم خــودم پرداخــت 

کــردم؛ چــرا کــه دیگــر از ماشــین خوابی خســته شــده 
بــودم. 

بوکســور ایــران در المپیــک ریــو گفــت: دبیــر فدراســیون 
شــاهد اســت کــه هزینــه چنــد مــاه اقامتــم را در هتــل 
از جیــب پرداختــم و بعــد از آن نامــه 
بــا کمیتــه  و هماهنگی هــا  فدراســیون 
ملــی المپیــک انجــام شــد. مســئوالن 
نصــرت  خوابــگاه  ابتــدا   فدراســیون 
را برایــم در نظــر گرفتــه بودنــد کــه دیــدم 
ورزشــکار  یــک  شــأن  در  خوابگاهــی 
المپیکــی نیســت و بــه همیــن دلیــل 
گفتــم یــک مــکان دیگــر را هماهنــگ 

ــد.  کنن
ــا  ــه قطع ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــران ب ــی ای ــور المپیک بوکس
ــه ناتوانایــی مســئوالن  دالیــل ناکامــی او در المپیــک ب
ــراد کوته بیــن  فدراســیون برمی گــردد، گفــت: برخــی اف
در فدراســیون حضــور دارنــد کــه حاضــر نیســتند 

ــد. ــق ببینن ــی را موف ــان روزبهان احس

روزبهانی:
فدراسیون نشین ها، دلیل ناکامی بوکس هستند

ــا  ــازی ب ــه در ب ــان اینک ــا بی ــی ب ــم مل ــان تی دروازه ب
قطــر حــق هیچ گونــه اشــتباهی را نداریــم، گفــت: 
 اگــر می خواهیــم بــه جــام جهانــی صعــود کنیــم

خانگــی  امتیازهــای  تمــام  کســب  جــز   راهــی 
نداریم. 

محمدرضــا اخبــاری در رابطــه بــا برگزاری 
ایتالیــا گفــت:  در  ملــی  تیــم  اردوی 
ــت  ــای کار پش ــا اینج ــی را ت اردوی خوب
وضعیــت  نظــر  از  گذاشــته ایم.  ســر 
تغذیــه در شــرایط خوبــی  و  تمریــن 
قــرار گرفتیــم و تــا امــروز هــم یــک 
داشــته ایم.  خــوب  تمرینــی  بــازی 

دارم  خوبــی  شــرایط  خوشــبختانه  هــم   مــن 
و بعــد از اینکــه لیــگ بــه شــکل خوبــی بــرای 
تراکتورســازی بــه تعطیــات رفــت، مــن هــم بــا 
روحیــه مناســبی بــه اردوی تیــم ملــی اضافــه شــدم 
ــم ــام می دهی ــا انج ــه اینج ــی ک ــا تمرینات ــا ب  و حتم

باشــگاهی مان  تیــم  بــه  بیشــتری  آمادگــی  بــا 

 . یــم برمی گرد
دروازه بــان تیــم ملــی بــا بیــان اینکــه دیــدار برابــر قطــر 
حساســیت زیــادی بــرای مــردم ایــران دارد، تصریــح 
کــرد: مطمئــن باشــید اگــر مــردم بــرای بــازی یازدهــم 
ــه  ــد ک ــه ورزشــگاه آزادی بیاین شــهریور ب
حتمــا هــم ایــن اتفــاق می افتــد، کار 

ــد.  ــد ش ــان تر خواه ــان آس بازیکن
اخبــاری در پایــان بــا اشــاره بــه شکســت 
تیــم امیــد ایــران برابــر قطــر و تجربــه ای 
ــران  ــال ای ــب فوتب ــازی نصی ــه از آن ب ک
ــا متأســفانه  ــازی م ــت: در آن ب شــد، گف
خودمــان  کوچــک  اشــتباه های  روی 
االن  امــا  کردیــم؛  واگــذار  حریــف  بــه  را  بــازی 
ــد  ــک می توان ــتباه های کوچ ــن اش ــه ای ــم ک می دانی
غیــر قابــل جبــران باشــد؛ بنابرایــن بایــد در طــول 90 
دقیقــه تمرکزمــان را حفــظ کنیــم. در دیــدار برابــر قطــر 
ــه فرصــت  ــن مرحل ــای ای ــی در بازی ه ــور کل ــه ط و ب

ــم. ــردن نداری ــتباه ک ــرای اش ب

محمدرضا اخباری:
برابر قطر، حق اشتباه نداریم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 490/95 ش ح 53 خواهان محسن منظری با وکالت 
هاله نیلیه   دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه به طرفیت افسانه نوری   تقدیم 
نموده است .وقت رسیدگی برای روزیکشنبه  مورخه 95/7/25ساعت 10 تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی 
خ هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( 
مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه   شورای حل اختاف 
در صورت  نماید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  و نسخه  اصفهان مراجعه 
عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

الف مدیر دفتر شعبه 53مجتمع شماره سه  شورای حل  شماره: 15536/م 
اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-172 خواهان اصغر فراست    دادخواستی مبنی 
بر:مطالبه به طرفیت رضا کورنگی    تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 
روز......  مورخه 95/7/10ساعت 10:30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد 
از چهارراه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل 
اختاف اصفهان – شعبه   شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 14907/م الف مدیر دفتر 

شعبه 51مجتمع شماره سه  شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ

 9309980350901180  : پرونده  شماره   9510110357200474  : نامه  شماره 
شماره بایگانی شعبه : 950031 تاریخ تنظیم : 1395/05/19 احتراما نسبت به 
اباغ مفاد نظریه کارشناسی در خصوص پرونده کاسه 950031 ج 9 له منوچهر 
نظر  نشان  میر  مرمت گنبد مسجد  به خواسته  پور همدان  علیه محمد  جزی 
به محکوم  نظریه  است جهت ماحظه  واصل گردیده  نظریه کارشناسی  اینکه  به 
علیه اباغ تا ظرف 3 روز به شعبه نهم اجرای احکام حقوقی واقع در خیابان شهید 
نیکبخت 200 متر پایین تر از ساختمان مرکزی دادگستری ساختمان اجرای احکام 
حقوقی ط سوم واحد 5 مراجعه نماید تا چنانچه هر گونه مطلبی نفیا یا اثباتا دارد 
الف دادورز شعبه نهم اجرای  این اجرا اعام نماید./شماره : 14973 / م  به  کتبا 

احکام حقوقی اصفهان – فرشاد اسد
آگهی ابالغ

شماره اباغیه : 9510100351004751 شماره پرونده : 8909980351000864 شماره 
بایگانی شعبه : 890864 تاریخ تنظیم : 1395/05/17 

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقایان مجتبی بیگدلی 
و علی احمد مهدی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
10 حقوقی اصفهان  از شعبه  8909970351001252 و 9409970351001952 صادره 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 1/600/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
به انضمام مبلغ هزینه دادرسی ) محکوم له ملزم به پرداخت مبلغ سی و دو میلیون 
ریال بابت هزینه دادرسی مرحله بدوی در حق صندوق دولت و پس از آن محکوم 
علیه ملزم به جبران در حق محکوم له می باشد ( و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی از تاریخ چک 632347 مورخ 87/11/15 
تا وصول محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت 
شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد 
اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت 
به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.شماره : 14984 / م الف 
مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان-محسن فرهادیان

دادنامه
رسیدگی  مرجع   95/5/11 مورخ   841 دادنامه  950164 شماره  پرونده:  کاسه 
اصفهان  نشانی  رضا کاکائی  خواهان:  اصفهان  اختاف  حل  شورای   7 شعبه 
وکیل:  ارم   امینی  فروشگاه  رئیسی  پاساژ ساختمان  خیابان صمدیه – جنب 
44خوانده:  ساختمان  آزادی-  خ  زاهدان-  نشانی:  دستجردی   جنت  رحمان 
عنایت  با  المکان خواسته: مطالبه وجه حواله  : مجهول  نشانی  الهیان  محمد 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعام 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 

می نماید.
رای قاضی شورا

در خصوص دعوای رضا کاکائی به طرفیت محمد الهیان به خواسته مطالبه مبلغ 
ریال   وجه حواله / حواله های شماره 2483799-  پنجاه میلیون  و  یکصد 
مطلق  انضمام  به  عسکریه  اعتباری  موسسه  عهده   2483783  -2473798
خسارات قانونی، با عنایت به  بقای اصول مستندات در ید خواهان وگواهی عدم 
پرداخت صادره که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن از 
هر گونه تعرض و تکذیب، شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده ، 
لذا به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
مبلغ  پرداخت  به  بر محکومیت خوانده  مدنی حکم  امور  در  انقاب  و  عمومی 
یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته ودو میلیون و چهارصد و سی 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ی وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/1/31 لغایت تاریخ 
وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اسامی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد، در حق خواهان صادر و 
اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ واقعی به 
خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت 
واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای  عمومی حقوقی اصفهان می 
حل  شورای   7 شعبه  قاضی  هاشمی  مریم  الف  15497/م   : شماره  باشد./ 

اختاف اصفهان
دادنامه

کاسه پرونده: 950296 شماره دادنامه 721 مورخ 95/4/29 مرجع رسیدگی 
شعبه 11 شورای حل اختاف اصفهان خواهان: غامحسین جبار زارع  نشانی 
اصفهان- خ امیر کبیر بعد از چهارراه نظر جنب تعمیرگاه وحدت خوانده: محسن 
علی اصغری نشانی : مجهول المکان خواسته: مطالبه  با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح 

آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورای حل اختاف

در خصوص دعوی آقای غامحسین جبار زارع  به طرفیت آقای محسن علی 
اصغری به خواسته مطالبه مبلغ بیست و پنج میلیون ریال وجه چک به شماره 
ی 1980/303760 به عهده بانک تجارت  به انضمام مطلق خسارات قانونی، با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان وگواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آندارد،  اینکه خوانده علی رقم اباغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
 313 و   310 مواد  استناد  به  رسد که  می  نظر  به  ثابت  خوانده  علیه  خواهان 
قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
اصل  بابت  ریال   میلیون  پنج   و  بیست  مبلغ  پرداخت  به  محکومیت خوانده 
خواسته و855000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 120/000 ریال  
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف ) 94/11/25 ( تا تاریخ 

اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس  مهلت بیست روز پس 
از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
 11 شعبه  قاضی  الف  14269/م   : شماره  باشد.  می  اصفهان  حقوقی  عمومی 

شورای حل اختاف اصفهان
دادنامه

کاسه پرونده: 950380 شماره دادنامه 797 مورخ 95/4/30 مرجع رسیدگی 
شعبه 7 شورای حل اختاف اصفهان خواهان: محمود میرزایی  نشانی:هشت 
بهشت شرقی- ک 24 ف سوم پاک 42 خوانده: 1- اسدا... ملک زاده 2- 
محمود ملک زاده نشانی : مجهول المکان خواسته: مطالبه یک فقره چک عهده 
بانک سپه به مبلغ بیست میلیون ریال بابت کلیه خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا 

ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
به  میرزایی  آقای محمود  دعوی  در خصوص  اختاف  قاضی شورای حل  رای 
طرفیت آقای 1- اسدا... ملک زاده 2- محمود ملک زاده به خواسته مطالبه 
مبلغ بیست میلیون ریال وجه چک به شماره ی 345405 مورخ 94/7/30  به 
عهده بانک سپه  به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده 
و بقای اصول مستندات در ید خواهان وگواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آندارد و 
اینکه خوانده علی رقم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضورنداشته  و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان تضامنی  به پرداخت 
مبلغ بیست میلیون ریال  بابت اصل خواسته وهشتصد و پانزده هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی طبق تعرفه فانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف ) 94/7/30 ( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در 
این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شماره : 15498/م 

الف قاضی شعبه 7 شورای حل اختاف اصفهان
اخطار اجرائی

نام خانوادگی: کچویی سفید دشت     نام: علیرضا     مشخصات محکوم علیه: 
نام  اکبر    نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی 
گذر  زیر  اصفهان حصبه شمالی  اقامت:  نشانی محل  پروانه   خانوادگی:ابدال 

سوم بن بست همت دوزندگی پروانه   
تاریخ94/12/19 حوزه 27 شورای حل  رای شماره 1221  به:به موجب  محکوم 
اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 
به:پرداخت مبلغ 7/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 315/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک شماره 468001 
مورخ 94/9/15 تا تاریخ اجرای حکم که محاسبه آن بر عهده اجرای احکام می 

باشد در حق محکوم له و نیم عشر حق االجرا در حق دولت /
اباغ شد،  علیه  محکوم  به  اجرائیه  همین که  احکام:  اجرای  قانون  ماده 34 
محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
به  را  خود  دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.شماره:15490/ 
ا شهرستان  اختاف  حل  شورای  دو  شماره  مجتمع   27 شعبه  دفتر  الف   م 

صفهان

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام: آقای ابوالفضل     نام خانوادگی: باغبان نام پدر: 
المکان مشخصات  اقامت: مجهول  نشانی محل  آزاد       : محمد علی شغل 
محکوم له: نام: آقای محمد قائم    نام خانوادگی:امیری  نام پدر : میرزا حسین   
ابوریحان شرقی کوچه شماره 3  الله شمالی  اصفهان –  اقامت:  نشانی محل 
پاک 129 سوپر سعید   محکوم به:به موجب رای شماره 1066 تاریخ94/12/24 
حوزه 25 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم 
علیه محکوم است به:ده میلیون و پانصد هزار ریال در 10/500/000 ریال بابت 
هزینه  بابت  ریال  هزار  هفتاد  و  سیصد  ریال   370000 مبلغ  و  خواسته  اصل 
دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چکها 452637 مورخ84/7/30 مبلغ25/00000 دو میلیون و پانصد هزار ریال 
2-452636 به مبلغ3/000000 ریال سه میلیون ریال  3-و چک 548210 به 
مبلغ 5/000000 ریال پنجاه میلیون ریال تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان و 
پرداخت نیم عشر حق االجرا درحق  اجرای احکام شورا .ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است 
پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  روز  ده  مدت  ظرف 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحا اعام نماید.شماره:15529/ م الف دفتر شعبه 25 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پاک شماره 9/331 واقع در 
جولرستان  بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای 
سند  فاقد  راضی  تکلیف  تعیین  قانون  اجرای  در   1395/1/19-700025 شماره 
رسمی  به نام آقای علی ترکی جولرستانی  فرزند حیدر در جریان ثبت است 
به دستور  بنا  اینک  است  نیامده  به عمل  آن  قانونی  تحدید حدود  عملیات  و 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک 
مرقوم در روز شنبه مورخ 1395/6/27 ساعت س9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : 1395/6/2 مجتبی شادمان معاون 

واحد ثبتی فاورجان 
رونوشت آگهی حصروراثت

به شرح  متولد 1339   دارای شناسنامه شماره 413  توسلی   خانم معصومه 
گواهی  خواست  در  شورای  این  از   1 ش   470/  95 کاسه  به  دادخواست 
توسلی     ابراهیم  محمد  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر 
بشناسنامه 308مورخ 1310/11/30 در تاریخ 1395/2/27 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه  پسر - یک 
دختر  که  به شرح ذیل می باشد:  1- حمید رضا توسلی    فرزند محمد ابراهیم    
به ش ش75 متولد 1346 صادره از گلپایگان 2- علیرضا توسلی   فرزند محمد 
ابراهیم  به ش ش 357متولد 1344  صادره از گلپایگان 3- ابوالفضل توسلی    
گلپایگان 4-  از  1361 صادره  متولد  به ش ش 499  ابراهیم    فرزند محمد 
معصومه توسلی    فرزند محمد ابراهیم   به ش ش 413 متولد 1339 صادره 
از گلپایگان والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد. شماره : 246/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان

R.Galandari@eskimia.ir
رامین قلندریسرویس ورزشی
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حتما بخوانید!
ازدواج مردان سالمند، 4 برابر زنان است

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام: سجاد  نام خانوادگی: صادقی سر کرکوندی نام پدر : 
علیرضا شغل : آزاد     نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: 
نام: محمد قائم    نام خانوادگی:امیری  نام پدر: میرزا حسین شغل : آزاد   نشانی 
محل اقامت: اصفهان – میدان الله – الله شمالی ابوریحان شرقی سوپر مواد غذایی 

سعید پ 129 
محکوم به:

اختالف  حل  شورای    13 حوزه  تاریخ94/12/26   2335 شماره  رای  موجب  به 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

ریال  هزار  و سی  و سیصد  اصل خواسته  بابت  ریال  میلیون  بیست  مبلغ  پرداخت 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی با احتساب اجرا )به مبلغ 600/000 ریال( و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکهای موصوف  90/2/25 مبلغ 7/000/000 
لغایت  7/000/000 ریال  6/000/000 ریال و 89/12/25 مبلغ  ریال و 89/12/29 مبلغ 
حساب  به  اجرا  حق  عشر  نیم  پرداخت  و  له  محکوم  حق  در  حکم   اجرای  تاریخ 

صندوق دادگستری.
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحا اعالم نماید.شماره:15526/ م الف دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک  شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

به    1369 متولد   121-003111-6 شماره  شناسنامه  دارای  شاهی   غدیر  علی  آقای 
شرح دادخواست به کالسه 95 /476 ش 1 از این شورای در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد رضا غدیر شاهی    بشناسنامه 
زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1395/4/23 تاریخ  در   1337/4/16 103مورخ 
به دو  پسر - یک همسر دائمی   الفوت آن مرحوم منحصر است  گفته ورثه حین 
که  به شرح ذیل می باشد:  1- امیر حسین غدیر شاهی     فرزند محمد رضا   به 
ش ش7-000409-121 متولد 1368سس صادره از گلپایگان 2- علی غدیر شاهی   
از گلپایگان 3-  فرزند محمد رضا  به ش ش 6-003111-121متولد 1369  صادره 
اشرف چمی    فرزند صادق   به ش ش 771 متولد 1348 صادره از گلپایگان والغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 248/ 
م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

گلپایگان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم فروغ شریفی  دارای شناسنامه شماره 88 متولد 1351  به شرح دادخواست 
و  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  این شورای  از   1 /471 ش  به کالسه 95 
چنین توضیح داده که شادروان مهدی شریفی    بشناسنامه 174مورخ 1308/11/12 
در تاریخ 1395/3/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به چهار  پسر –چهار  دختر و یک همسر دائمی  که  به شرح 
ذیل می باشد:  1- حمید شریفی     فرزند مهدی    به ش ش56 متولد 1333 
متولد 1337   به ش ش 633  فرزند مهدی   تهران 2- منصور شریفی   از  صادره 
صادره از تهران 3- نادر شریفی    فرزند مهدی  به ش ش 523 متولد 1341 صادره 
از گلپایگان 4- رامین شریفی فرزند مهدی به ش ش 225 متولد 1344 صادره از 
گلپایگان 5- نسرین شریفی فرزند مهدی به ش ش 4355 متولد 1334 صادره از 
تهران 6- سیمین شریفی فرزند مهدی به ش ش 500 متولد 1331 صادره از تهران 
گلپایگان  از  صادره   1328 متولد   13 به ش ش  مهدی  فرزند  شریفی  فرشته   -7
گلپایگان  از  صادره   1351 متولد   88 ش  ش  به  مهدی  فرزند  شریفی  فروغ   -8

9- معصومه شریفی فرزند غالمحسین به ش ش 13423 متولد 1315 صادره از 
گلپایگان و الغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
یک شورای حل  مجتمع شماره  حقوقی  اول  رئیس شعبه  الف  م   /247 : شماره 

اختالف شهرستان گلپایگان
گواهی  حصروراثت

آقای فرهاد شهدادی   بشناسنامه شماره 1831 باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه در خواستی بشماره 95/841تقدیم این شورا نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان منصور شهدادی     بشناسنامه شماره 34153در 
اکبر   -1 از  عبارتند  گذشت  در  هنگام  در  وی  ورثه  و  گذشته  تاریخ 1394/11/27در 
شهدادی     فرزند منصور   شماره شناسنامه  88 2- اسماعیل شهدادی  فرزندمنصور  
شماره شناسنامه 1168 3- فرهاد شهدادی  فرزند منصور  شماره شناسنامه 1831 
4- محمد شهدادی   فرزند منصور شماره شناسنامه 13 5- اصغر شهدادی    فرزند 
منصور  شماره شناسنامه 172 6- رقیه شهدادی  فرزند منصور  شماره شناسنامه 130 
پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای 

حل اختالف شعبه اول خانواده و امور حسبی
مفاد آراء

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  های  هیات   / هیات  صادره  آراء  برابر 
مرکزی  منطقه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی 
اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
به  متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
فاصله 15 روز 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 دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر رای شماره 139560302023000568مورخ 1395/05/30 آقای مجید 
از اصفهان  سرخی خوزانی  به شماره شناسنامه 475کدملی 1287945481صادره 
فرزند اسمعیل  بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 91/95 متر مربع مفروزی 
مالکیت  ازای  در  اصفهان که  ثبت   4 بخش  در  واقع  اصلی   5269 شماره  پالک  از 

مشاعی اولیه محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/6/2

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/6/17 
شماره:16238/ م الف 

امیر حسین صفائی 
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

دادنامه
شماره  تنظیم:1395/05/06  تاریخ  دادنامه:9509976839400477  شماره 

پرونده:9509986839400205 شماره بایگانی شعبه:950227
خواهان:آقای روح اله پارسائی فرزند محمدرضا باوکالت آقای مرتضی قانعیان فرزند 
حسین وآقای مرتضی خوابجانی فرزند علی محمدهمگی به نشانی اصفهان –خ کاوه 
پل چمران ساختمان اداری آفتاب ط 1 واحدیک    خوانده:آقای نظام علی عشقی 
فرزند عبدالصمد به نشانی مجهول المکان خواسته ها:1.مطالبه وجه چک 2.مطالبه 
به محتویات پرونده ختم رسیدگی  باتوجه  تادیه   دادگاه  خسارت دادرسی وتاخیر 

رااعالم وبشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
قانعیان  1(مرتضی  باوکالت  پارسایی  اله  روح  آقای  دعوی  درخصوص  دادگاه  رای 
2-مرتضی زارعی خوابجانی به طرفیت آقای نظام علی عشقی بخواسته مطالبه مبلغ 
400/000/000 ریال وجه دوفقره چک به شماره های 14958151117 – مورخ 94/4/8 
و149581512443 مورخ 1394/4/26 عهده بانک ملت به انضمام خسارت دادرسی 
اعم از هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل وتاخیر تادیه برابر نرخ تورم از تاریخ سررسید 
چکها لغایت اجرای دادنامه به شرح متن دادخواست باتوجه به محتویات  پرونده 
تصویر مصدق چکها وگواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه منعکس در پرونده 
ونظر به اینکه خوانده باوصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده الیحه ای 
ارسال ننموده ونسبت به دعوی ومستندات آن ایراد واعتراضی به عمل نیاورده فلذا 
مستندات دعوی مصون از هرگونه تعرضی مانده ومستندات مذکور داللت براشتغال 
اقامه  دعوی  در  را  خواهان  فوق  مراتب  به  توجه  با  دادگاه  نهایتا  دارد  خوانده  ذمه 
شده محق تشخیص ومستندا به مواد 198-515 و 519 و522 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی وتبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک 
تشخیص  مجمع   77/9/21 مورخ  ونظریه  بعدی  بااصالحات   1355/4/16 مصوب 
ومبلغ  خواسته  اصل  بابت  ریال   400.000.000 پرداخت  به  را  خوانده  نظام  مصلحت 
13.178.000 ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه ونیز به پرداخت 
از  بانک مرکزی  از سوی  اعالمی  تورمی  نرخ  برمبنای شاخص  تاخیرتادیه  خسارت 
تازمان وصول وجه آن در حق خواهان محکوم می نماید که  تاریخ سررسید چکها 
به  خوانده  واز  محاسبه  اجرای حکم  هنگام  در  احکام  رااجرای  تاخیرتادیه  خسارت 
نفع خواهان وصول نمود که رای صادره غیابی وظرف مهلت 20 روز پس ازابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه وظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در مرجع 
تجدید نظر استان است./ک   دادرس شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – 

رضاترنج مهرگان – شماره14967/م الف
دادنامه

 95/4/15 مورخ  دادنامه:665  شماره   95/4/15 مورخ  پرونده2010-94  کالسه 
مرجع رسیدگی شعبه ش 32 شورای حل اختالف اصفهان خواهان:محسن کارگران 
نشانی:طالخونچه-خیابان صاحب بن عباد – کوچه قدس – پ6 وکیل:- نشانی:- 
خواسته:مطالبه     نشانی:-  وکیل:-  المکان  :مجهول  نشانی  مرادی  خوانده:بهادر 
باعنایت به محتویات پرونده واخذ نظریه ی مشورتی اعضاءشوراء ختم رسیدگی را 

اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید
رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای /خانم محسن کارگران به طرفیت آقای / 
خانم بهادرمرادی به خواسته مطالبه مبلغ 38/640/000 ریال وجه یک فقره  چک 
به شماره های 073150 مورخ 94/9/17 به عهده بانک ایران زمین به انضمام مطلق 
باتوجه به محتویات پرونده وبقای اصول مستندات در ید خواهان  خسارت قانونی 
وصدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده واستحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد واین که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی نشر آگهی در جلسه حضور ندارد وهیچگونه الیحه ودفاعیات مستند ومحکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان ازخود ابراز وارایه ننموده اذا دعوی 
قانون  و 214  مواد 212  به  نظر می رسد که مستندا  به  ثابت  علیه خوانده  خواهان 
تجارت و522،519،515،198 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
دادرسی وحق  بابت هزینه  ریال   11/79/600 بابت اصل خواسته  ریال   38/640/000
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف 94/9/17 تاتاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر واعالم می نماید رای صادره غیابی وظرف20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع وظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان  می باشدودر خصوص قرار تامین خواسته وباتوجه به 
استرداد خواهان نسبت به درخواست تامین شورا مواجه به اقدامی نمی باشد.قاضی 

شعبه  ش 32 شورای حل اختالف اصفهان – مریم نباتی – شماره:15513/م الف
دادنامه

کالسه پرونده:95-141 شماره دادنامه:326 مورخ:95/3/31 مرجع رسیدگی شعبه 
31 شورای حل اختالف اصفهان    خواهان:مصطفی محمدی نشانی :اصفهان خ امام 

خمینی – فلکه دانشگاه صنعتی – خ حکیم فرزانه – بعداز چهارراه بهداری – کوی 
فرش مدائن – پ 4 خوانده:علی سلیمانی نسب نشانی :مجهول المکان      خواسته 
:مطالبه وجه چک  باعنایت به محتویات پرونده واخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
شوراء ضمن اعالم ختم رسیدگی بااستعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا در خصوص دعوای مصطفی محمدی به 
طرفیت علی سلیمانی به خواسته مطالبه مبلغ 70/000/000 هفتاد میلیون ریال وجه 
چک /چک های شماره 832999 مورخ94/10/19 و 832998 مورخ 94/9/15 عهده 
بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید 
خواهان وگواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
دارد وعدم حضور خوانده  در مطالبه وجه خواسته  واستحقاق خواهان  ذمه خوانده 
از هرگونه تعرض وتکذیب شورا دعوای  در جلسه رسیدگی ومصون ماندن خواسته 
مطروحه راوارد وثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
ومواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 70/000/000 هفتاد میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و 1/050/000 یک میلیون وپنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
وهمچنین خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک لغایت تاریخ وصول که محاسبه 
آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برعهده اجرای 
نماید رای صادره غیابی  باشد در حق خواهان صادر واعالم می  محترم احکام می 
وظرف بیست روز پس از بالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا وظرف 
بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد.حسین گازری – قاضی شعبه سی ویک شورای 

حل اختالف اصفهان – شماره:15524/م الف
دادنامه

شماره  تنظیم:1395/04/27  تاریخ  دادنامه:9509970351300636  شماره 
پرونده  شعبه:950087     بایگانی  شماره  پرونده:950998035130084 
اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   13 شعبه  کالسه9509980351300084 
پالست   پرشین  ها:1.شرکت  خواهان   9509970351300636 شماره  نهایی  تصمیم 
ساعتچی  علی  2.آقای  ساعتچی  علی  آقای  بامدیدریت  خاص(  اسپادانا)سهامی 
فرزند حسین با وکالت آقای حمید رضا معتمدی فرزند بیژن به نشانی اصفهان – 
خیابان حکیم نظانی چهارراه حکیم نظامی مجتمع اداری پارسیان طبقه پنجم بانک 

پارسیان واحد21 خوانده:آقای فرشاد کشانی به نشانی مجهول المکان 
خواسته  تامین   .3 چک  وجه  2.مطالبه  تاخیرتادیه  خسارت  ها:1.مطالبه  خواسته 
4.مطالبه خسارت دادرسی گردشکار:دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
دعوی  خصوص  در  دادگاه  رای  نماید  می  رای  بصدور  مبادرت  زیر  وبشرح  رااعالم 
به  رضامعتمدی  حمید  باوکالت  چی  ساعت  وعلی  اسپادانا  پالست  پرشین  شرکت 
 381810 شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  مطالبه  بخواسته  فرشاد کشانی  طرفیت 
بانک  ریال  هزار  ونه  وهشتصد  میلیون  وپنج  مبلغ سیصدوچهل  به  مورخ94/4/15 
ملت به انضمام هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل وخسارت تاخیرتادیه با توجه به 
محتویات پرونده ومستندات ابرازی خواهان وگواهی عدم پرداخت صادره از سوی 
بانک محال علیه واینکه مستندات ابرازی اشتغال ذمه خوانده را ایجاب می نماید 
وخوانده علیرغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی حاضرنشده است لذا دادگاه 
دعوی خواهان را وارد تشخیص علیهذا دادگاه به استناد مواد198و519و522 قانون 
آئین دادرسی مدنی ومواد 310 الی 315 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ سیصد وچهل وپنج میلیون وهشتصد ونه هزاروششصد ریال بابت 
اصل خواسته ومبلغ یازده میلیون وسی وچهار هزار وسیصد وهشتاد وهشت هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی وپرداخت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل وپرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک 94/4/15 تازمان تادیه آن در حق خواهان 
صادر واعالم می نماید رای صادره غیابی وظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
دادگاه  در  نظر خواهی  تجدید  قابل  روز  بیست  آن ظرف  از  وپس  دادگاه  در همین 
تجدیدنظر استان اصفهان می باشد./ک رئیس شعبه 13 دادگاه حقوقی اصفهان-

اسداله طاوسی-شماره:15454/م الف

 H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس اجتماعی

ــم  ــه نخواهی ــم چ ــه بخواهی ــی چ ــبکه های اجتماع ش
بــه بخــش مهمــی از زندگــی روزمــره مــا تبدیــل 
شــده اســت. بــر اســاس آمارهــای موجــود 53 
ــبکه  ــک ش ــو ی ــت کم عض ــران دس ــردم ای ــد م درص
ــا 29  ــان 18 ت ــد جوان ــتند و 72 درص ــی هس اجتماع
ــد.  ســال در ایــن شــبکه های اجتماعــی عضویــت دارن
ــا 9  ــدود 5 ت ــی ح ــا زمان ــن، ایرانی ه ــور میانگی ــه ط ب
ســاعت را بــه طــور میانگیــن در شــبکه های اجتماعــی 
ســرمی کنند؛ در حالــی کــه آمــار کشــورهای پیشــرفته 
ــن  ــه ای ــاه اســت. البت ــی حــدود 16 ســاعت در م زمان
درســت اســت کــه یــک کاربــر ایرانــی بــرای دیــدن یک 
ویدئــوی کوتــاه مجبــور اســت مــدت قابــل مالحظــه ای 
را صــرف کنــد، در حالــی کــه کاربــر کشــورهای صاحــب 
ــو  ــان ویدئ ــی هم ــالف وقت ــچ ات ــدون هی ــوژی ب تکنول
بــا هــر معیــاری کــه  امــا  را مشــاهده می کنــد؛ 
بســنجیم اســتفاده مــا از دنیــای شــبکه های مجــازی 

ــت. ــه ای اس ــل مالحظ ــان قاب مدت زم
   شبکه های اجتماعی، فرصت یا تهدید؟

در ایــن میــان اســتفاده درســت از ایــن شــبکه ها 
ــائل  ــران مس ــان صاحب نظ ــی می ــث اصل ــروزه بح ام
اجتماعــی اســت. برخــی معتقدنــد بــه کل بایــد 
شــبکه ها را از دســترس خــارج یــا بــه اصطــالح 
مرســوم فیلتــر کــرد؛ امــا در مقابــل عــده ای هــم 
روزافــزون  پیشــرفت  جلــوی  نمی تــوان  معتقدنــد 
تکنولــوژی را گرفــت و بایــد پیــش از ورود هــر پدیــده 

ــه مــردم  ــازه ای، فرهنــگ اســتفاده درســت از آن را ب ت
آمــوزش داد تــا اگــر تهدیــدی هــم وجــود دارد، تبدیــل 

ــود. ــت ش ــه فرص ب
   سواد رسانه ای

فــارغ از محــق بــودن هریــک از طرفیــن، یکــی از 
وظیفه هــای مهــم رســانه ها، آمــوزش ســواد رســانه ای 
ــان  ــد مخاطب ــه می توان ــوادی ک ــت؛ س ــردم اس ــه م ب
شــبکه های اجتماعــی را بــه عنــوان بزرگ تریــن راه 
دسترســی بــه اطالعــات بــه ســمت و ســوی اســتفاده 
درســت راهنمایــی کنــد. دکتر یونس شــکرخواه، اســتاد 

ــواد  ــد: س ــانه ای می گوی ــواد رس ــاره س ــات در ب ارتباط
رســانه ای )Media Literacy( در یــک تعریــف بســیار 
کلــی، عبــارت اســت از درک متکــی بــر مهــارت کــه بــر 
اســاس آن می تــوان انــواع رســانه ها و انــواع تولیــدات 
ــایی  ــک و شناس ــر تفکی ــناخت و از یکدیگ ــا را ش آن ه
مخاطبــان  بــه  می توانــد  رســانه ای  ســواد  کــرد. 
ــی  ــی و مصرف ــت انفعال ــه از حال ــوزد ک ــانه ها بیام رس
خــارج و بــه معادلــه متقابــل و فعاالنــه ای وارد شــوند 
ــه دیگــر  ــان باشــد. ب ــه نفــع خــود آن کــه در نهایــت ب
ــا از ســفره  ــد ت ســخن، ســواد رســانه ای کمــک می کن

رســانه ها بــه گونــه ای هوشــمندانه و مفیــد بهــره بــرد.
   دروازه بانی خبر

در علــم روزنامه نــگاری، دروازه بانــی خبــر از مهم تریــن 
و  خبــر  یعنــی  اســت؛  حرفــه  ایــن  بخش هــای 
ــر ــان دبی ــه هم ــان ک ــر دروازه ب ــا نظ ــد ب ــات بای  اطالع
و ســردبیر یــک رســانه اســت، منتشــر شــود؛ بــه بیــان 
دیگــر هــر خبــری و اطالعــات امــکان انتشــار نمی یابــد 
مگــر اینکــه عواقــب انتشــار ایــن اطالعــات نیــز در نظــر 
ــانه های  ــه رس ــان در هم ــن دروازه ب ــود. ای ــه ش گرفت
بین المللــی پیش بینــی شــده و مختــص بــه کشــوری 

خــاص نیســت. 
شــبکه ها اجتماعــی فاقــد دروازه بــان هســتند. از ایــن 
رو تمــام اطالعــات و اخبــار مناســب و نامناســب در آن 
یافــت می شــود؛ بــه همیــن دلیــل نیــاز اســت کــه هــر 
ــودش  ــی خ ــبکه  اجتماع ــان ش ــودش دروازه ب ــرد خ ف
ــانه ای  ــواد رس ــه س ــیدن ب ــا رس ــا ب ــن تنه ــد و ای  باش

و رعایت اخالق امکان پذیر است. 
تــا بــه اینجــا راهکارهایــی ماننــد فیلتــر کردن نتوانســته 
ــد  ــی بکاه ــبکه های اجتماع ــان ش ــش مخاطب  از عط
ــن روش  ــد ای ــای جدی ــر روزه برنامه ه ــور ه ــا ظه و ب

ــد.  ــد ش ــد خواه ــش ناکارآم ــش از پی بی
بــه نظــر می رســد تنهــا راهــکار موجــود، افزایــش 
ــای  ــرای پدیده ه ــازی ب ــانه ای و فرهنگ س ــواد رس س
اســت.  اجتماعــی  شــبکه های  همچــون  نوظهــور 
اهمیــت  از  رســانه ها  نقــش  بیــن  ایــن  در 
ــه  ــده گرفت ــد نادی ــه نبای ــت ک ــوردار اس ــیاری برخ  بس

شود.

شبکه های اجتماعی، فرصت یا تهدید؟

ازدواج مــرد 80 ســاله بــا دختــر 19 ســاله. یکــی دو 
تــا عکــس هــم هســت. بیننــدگان نچ نــچ می کننــد 
و بــا تعجــب ابــرو بــاال می اندازنــد. دختــر، جــای 
ــه  ــی نگفت ــن را حت ــد. ای ــرد ثروتمن ــرد اســت؛ م ــوه م ن
ــود  ــری نمی ش ــور دیگ ــچ ج ــد. هی ــوان فهمی ــم می ت  ه

61 ســال اختــالف ســن عــروس و 
ــرد.  ــه ک ــاد را توجی دام

فریــد براتی ســده، رئیــس شــورای 
ــی ســالمندان ســازمان بهزیســتی  مل
ــد: »ازدواج  ــاره می گوی ــور در این ب کش
ــران  ــان و دخت ــا زن ــردان ســالمند ب م
جــوان، یــک مســئله فرهنگــی اســت 
کــه طبقــه متوســط بــه بــاالی جامعــه 
آن را نمی پذیــرد و در مناطــق محــروم 
رایج تــر اســت. ازدواج مــردان ســالمند 

ــه  ــروم و ب ــق مح ــوص در مناط ــوان به خص ــان ج ــا زن ب
ــت؛  ــز اس ــا تأمل برانگی ــدآوری آن ه ــم فرزن ــال آن رق دنب
ــراد  ــان اف ــر در می ــرگ و می ــرخ م ــال ن ــه هرح ــرا ب زی
ــر  ــان اســت و ه ــاالی 60 ســال بســیار بیشــتر از جوان ب

لحظــه امــکان فــوت آن هــا وجــود دارد؛ بــه همیــن دلیــل 
در صــورت ادامــه ایــن رونــد شــاهد افزایــش تعــداد زنان 

ــود.« ــم ب ــام در کشــور خواهی ــوار و ایت سرپرســت خان
ــا وجــود آنکــه ازدواج ســالمندی   او ادامــه می دهــد: »ب
را تشــویق می کنیــم، امــا زمانــی آن را مثبــت و ســازنده 
ارزیابــی می کنیــم کــه در آن مــرد 
ــد  ــالمند ازدواج کن ــا زن س ــالمند ب س
مــردان  ازدواج  وجــه  هیــچ  بــه  و 
مســن بــا زنــان و دختــران جــوان 
ــه  ــواره ب ــته و هم ــت ندانس را مصلح
ــم.  ــدار می دهی ــرب آن هش ــار مخ آث
ــر ازدواج  ــال حاض ــر آن در ح ــالوه ب ع
ــش از  ــور بی ــالمند در کش ــردان س م
ــت  ــالمند اس ــان س ــر ازدواج زن  4 براب
اســت  آن  نشــان دهنده  ایــن  و 
ســالمند  زنــان  از  راحت تــر  ســالمند  مــردان  کــه 
دوران  در  کــه  زنانــی  تعــداد  و  می کننــد  ازدواج 
ــردان  ــتر از م ــد، بیش ــج می برن ــی رن ــالمندی از تنهای  س

است.« ربیع

ازدواج مردان سالمند، 4 برابر زنان است
بــا  اربعیــن  ســتاد  مردمــی  مشــارکت های  کمیتــه 
نــذورات  از  سوء اســتفاده  احتمــال  درخصــوص  هشــدار 
کمک هــا  کــرد  درخواســت  مــردم  از   شــهروندان، 
و نــذورات خــود را فقــط بــه ســتاد عتبــات عالیــات ارائــه دهند. 
ــالم  ــینی)ع( اع ــن حس ــی اربعی ــارکت های مردم ــه مش کمیت

کــرد: صرفــا دفاتــر ســتاد بازســازی عتبــات 
عالیــات در سراســر کشــور و شماره حســاب 
ــور،  ــتاد مذک ــت س ــی و مل ــک مل 1040 بان
مســئولیت جمــع آوری نــذورات و کمک های 
ــر  ــینی)ع( ب ــن حس ــرای اربعی ــردم را ب م
عهــده دارنــد. بنــا بــر اطالعیــه کمیتــه 
مشــارکت های مردمــی، اســکان و پذیرایــی 
اربعیــن حســینی)ع(، در پــی اقدامــات 
گروه هــای  و  افــراد  برخــی  پراکنــده 

ــه مناســبت  ــی ب ــای مردم ــع آوری کمک ه غیرمســئول در جم
ــی  ــه آگاه ــینی)ع( ب ــن حس ــی اربعی ــذورات مردم ــدارک ن ت
می رســاند ایــن نــذورات فقــط توســط ســتاد بازســازی عتبــات 

عالیــات جمــع آوری می شــود. ضمــن هشــدار بــه محبــان اهــل 
ــراد  ــن اف ــتفاده از ای ــال سوء اس ــوص احتم ــت)ع( درخص  بی
و گروه هــا در زمینــه کمک هــا و نــذورات ایشــان از مــردم 
 عزیــز درخواســت شــده، کمک هــا و نــذورات و هدایــای خــود 
را فقــط بــه دفاتــر ســتادهای بازســازی عتبــات عالیــات 
شهرســتان ها  و  اســتان ها  مراکــز  در 
تحویــل دهنــد یــا بــه شماره حســاب 
ــه  ــت در کلی ــی و مل ــای مل 1040 بانک ه
شــعب سراســر کشــور واریــز کننــد. 
 ســتاد مردمــی اربعیــن حســینی)ع( 
مســئولیت ســاماندهی مشــارکت های 
زائــران  پذیرایــی  و  اســکان  مردمــی، 
صــورت  بــه  را  حســینی)ع(  اربعیــن 
متمرکــز بــه ســتاد بازســازی عتبــات 
مذهبــی  هیئت هــای  همــه  از  و  کــرده  واگــذار   عالیــات 
و عالقه منــدان دعــوت کــرده بــه دفاتــر ســتاد بازســازی 

عتبــات عالیــات در سراســر کشــور مراجعــه کننــد. مهــر

هشدار درباره سوء استفاده از نذورات مردمی
 لغو مالقات مجازی با زندانیان 

دلیل امنیتی داشت
ــا  ــا ب ــازمان زندان ه ــس س  رئی
بیــان اینکــه طــرح مالقــات 
مجــازی بــا زندانیــان دلیــل 
بررســی  از  داشــت،  امنیتــی 
دوبــاره ایــن طــرح خبــر داد. 
درخصــوص  جهانگیــر  اصغــر 
بــا  مجــازی  مالقــات  طــرح 
زندانیــان گفــت: در گذشــته ایــن طــرح را ســازمان زندان هــا 
ــوت در دو  ــه صــورت پایل ــی ب و اقدامــات مطــرح کــرد و حت

استان اجرا کردیم. 
وی درخصــوص علــت لغــو اجــرای ایــن طــرح توضیــح داد: 
ــاظ  ــا لح ــا ب ــت؛ ام ــی اس ــیار خوب ــرح بس ــور، ط ــرح مذک ط
ــه لغــو  ــور ب ــه همــراه داشــت، مجب مشــکالت امنیتــی کــه ب
ــا از  ــازمان زندان ه ــس س ــدیم. رئی ــرح ش ــن ط ــرای ای اج
ــر  ــان خب ــا زندانی ــات مجــازی ب ــاره طــرح مالق بررســی دوب
 داد و افــزود: پیشــنهاد بررســی دوبــاره ایــن طــرح را داده ایــم 
و از مرکــز آمــار و فنــاوری اطالعــات قــوه قضائیــه خواســته ایم 
ــد.  ــی کنن ــرح را کارشناس ــن ط ــود در ای ــکاالت موج ــه اش ک
ــکالت  ــرای مش ــع اج ــس از رف ــه پ ــان اینک ــا بی ــر ب  جهانگی
ایــن طــرح اجــرا می شــود، اظهــار داشــت: بــه لحــاظ امنیتــی 
ــرا  ــت اج ــا قابلی ــود ت ــل ش ــرح ح ــن ط ــکالت ای ــد مش بای

داشــته باشــد. 
ــار  ــز آم ــوز مرک ــرد: هن ــح ک رئیــس ســازمان زندان هــا تصری
ــوص، کار  ــن خص ــه در ای ــوه قضائی ــات ق ــاوری اطالع و فن
کارشناســی را انجــام نــداده اســت و امیدواریــم ایــرادات ایــن 

ــود. ــرا ش ــاده اج ــع و آم ــریع تر رف ــه س ــرح هرچ ط

 واردات مجاز دارو 
فقط از کانال وزارت بهداشت

ســخنگوی وزارت بهداشــت گفــت: از منظــر مــا اگــر دارویــی 
هــر چنــد از مبــادی رســمی بیایــد، ولــی تحــت کنتــرل وارد 
ــرایط  ــه ورود دارو ش ــرا ک ــت؛ چ ــاق اس ــد، قاچ ــده باش نش
اســتاندارد همچــون یخچالــی بــودن نگهــداری را طلــب 
ــه موضــوع  ــا اشــاره ب ــد. ســخنگوی وزارت بهداشــت ب می کن
ــده  ــی و پرون قاچــاق دارو و شــیر خشــک از کشــورهای غرب
هــالل احمــر در این بــاره گفــت: مــا نمی توانیــم بگوییــم 
قاچــاق دارو و شــیر خشــک و .... صفــر اســت؛ ولــی آنچــه در 
کانــال رســمی مــا مثــال داروخانــه وجــود دارد، قاچــاق صفــر 
ــت.  ــزان اس ــن می ــی کمتری ــه غیردولت ــش داروخان و در بخ
وی بــا اشــاره بــه اینکــه عمــده مشــکل مــا در زمینــه قاچــاق 
مکمل هــا و آن هــم از طریــق بــازار غیررســمی اســت، گفــت: 
دارو حــوزه پرســودی بــوده و در همــه کشــورها احتمــال 

ــود دارد. ــاق آن وج قاچ

کوتاه از جامعه 

  دفاع آموزش وپرورش 
از فارسی سازی واژگان

کیمیای وطن

درســی  کتــب  تألیــف  دفتــر 
واژگان  اقدامــی،  در  امســال 
پایــه  زیست شناســی  درس 
دهــم را معادل ســازی فارســی 
واکنش هایــی  کــه   کــرده 
را بــه دنبــال داشــته اســت. محمــود امانــی طهرانــی، مدیــر کل 
دفتــر تألیــف کتــب درســی ابتدایــی و متوســطه نظــری وزارت 
ــان  ــم زب ــد و دلبســتگی داری ــد: تأکی ــرورش می گوی آموزش وپ
فارســی را توانمنــد نگــه داریــم و ایــن مســئولیت ملــی تمــام 
ایرانیــان اســت کــه بــه این مســئله توجــه داشــته باشــند. امانی 
ــث  ــازی، مبح ــن توانمندس ــتای ای ــه داد: در راس ــی ادام طهران
ــازی  ــرای واژگان س ــت ب ــتین عل ــت. نخس ــرح اس واژگان مط
ــت ــت. دومیــن عل ــت اس ــگ و هوی ــئله فرهن ــی، مس  فارس
ــی  ــه واژگان فرنگ ــا ک ــن معن ــه ای ــت. ب ــی اس ــح آموزش ترجی
بــه خــودی خــود بــرای فرزنــدان مــا معنــادار نیســتند. واژه ای 
چــون »هومئوســتازی« هیچ گونــه بــار معنایــی بــرای فــرد بــه 
ــت.  ــتایی« اس ــن آن، »هم ایس ــه جایگزی ــی آورد ک ــود نم وج
ــه  ــی ک ــی قدیم ــای درس ــت کتاب ه ــی اس ــه داد: کاف وی ادام
ــب  ــن کت ــد. ای ــرور کنی ــوند را م ــداری می ش ــون نگه در دارالفن
ــا  ــت و واقع ــوی اس ــی و فرانس ــل عرب ــی از واژگان ثقی مخلوط
انســان های  زحمــات  امــروز  امــا  اســتفاده اند؛  غیرقابــل 
فراوانــی چــون دکتــر حســابی و گل گالب، ســبب شــده 
ــک و ملمــوس شــود  ــم نزدی ــان عل ــه زب ــا ب ــروز م  فارســی ام

و باید از این کارها پشتیبانی کنیم.

 زمان اعالم اسامی 
پذیرفته شدگان نهایی کنکور

مشــاور عالــی ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور اعــالم کــرد: 
ــون  ــز آزم ــی رشــته های متمرک اســامی پذیرفته شــدگان نهای
سراســری 95، 31 شــهریور روی ســایت ایــن ســازمان قــرار 
می گیــرد. حســین توکلــی اظهــار کــرد: در آزمــون سراســری 
ــه  ــد ک ــام کردن ــب ثبت ن ــزار و 437 داوطل ــداد 860 ه 95 تع
ــزار و 632  ــداد 17 ه ــال 94، تع ــه س ــبت ب ــار نس ــن آم ای
ــان  ــه داوطلب ــزود: از مجموع ــوده اســت. وی اف ــر ب ــر کمت نف
ثبت نام کننــده، 772 هــزار و 982 نفــر در جلســه آزمــون 
ــد.  ــب بودن ــز غای ــر نی ــزار و 455 نف ــداد 87 ه ــر و تع حاض
مشــاور عالــی ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور اضافــه کــرد: 
ــل  ــته و مح ــد رش ــاب ک ــرای انتخ ــه ب ــی ک ــداد داوطلبان تع
تحصیلــی بــا آزمــون و بــدون آزمــون اقــدام کردنــد، بــه زودی 
ــی  ــج نهای ــت: نتای ــن گف ــی همچنی ــود. توکل ــالم می ش اع
ــهریورماه  ــه اول ش ــد ده ــی ارش ــری کارشناس ــون سراس آزم

اعــالم می شــود.

اخبار کوتاه
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 پیامبر صلى اهلل علیه و آله:

هر کس سنت نیکویى را بنا نهد، اجر آن و اجر همه 

عمل کنندگان به آن عمل تا روز قیامت براى اوست، بدون 

اینکه از اجر آنان کم شود.

کافى)ط-االسالمیه(، ج 5، ص 9

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

نیمه ابری

نیمه ابری

آفتابى

آفتابى

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

32   ْC

30   ْC

31   ْC

33   ْC

29  ْC

27   ْC

20   ْC

29   ْC

 طی مراسمی، ۶۰ نفر از دانشجویان نخبه بسیجی مدال آور 
یف مدال های خود   دانشگاه صنع�ت �ش

را به ره�ب معظم انقالب هدیه کردند /عکس از ایسنا
 برگزاری مراسم جشن تولد شهید مدافع حرم، »پویا ایزدی« 

در اصفهان /عکس از مهر
 امحاء ۲۲تن کاالی قاچاق 

به ارزش یک میلیارد و دویست میلیون ریال در اصفهان /عکس از فارس

یادداشتخاطرا ت آزادگان استان اصفهان 

 سبک زندگی
 با رویکرد اقتصاد مقاومتی     

گیوه بافی
ســهمیه پوشــاک هــر اســیر در ســال یــک جفــت جــوراب 
یــک جفــت کفــش، یــک جفــت دمپایــی، دو دســت 
 لبــاس زیــر، دو دســت لبــاس فصــل زمســتانی و تابســتانی 
و یــک دســت دشداشــه عربــی بــود.  مرغــوب نبــودن ایــن 
ــاس  ــود لب ــا کمب ــرا ب ــب اس ــد اغل ــث می ش ــاک باع پوش
مواجــه باشــند . معمــوال کفش هــای کتانــی زودتــر از 
ــد  ــتفاده می ش ــل اس ــر قاب ــدرس و غی ــاک من ــر پوش  دیگ
و دمپایی هــا وضعیتــی مشــابه کفش هــا داشــت. بــا اینکــه 
ــاره  ــای پ ــای دمپایی ه ــن داغ و تکه ه ــا آه ــار ب ــن ب چندی
ــا اینکــه  دیگــر وصلــه می شــدند، کارایــی الزم را نداشــتند ت
یکی از برادران بـــه فـکـــر گیـوه بـافـــی بـا کـــف دمپـایـی ها 

و نـــخ زیـــرپوش های نیمه پالســتیکی افتــاد. 
 ســر نــخ زیرپوش هــا کــه نخ هــای پلی اکریــل داشــت 
و نســبت به دیگر لباس ها استـقـامـــت بیشتـــری داشـــت 
را پـیـــدا می کردیــم. شـــروع بــه شـــکافتن آن می نمودیــم 
نخ هــای  ســپس  درمی آوردیــم.  دوک  صــورت  بــه  و 
ــا تابانــدن آن هــا  دوک شــده را چندیــن الیــه می کردیــم و ب
ــاده  ــوه آم ــن گی ــرای بافت ــم ب ــم و ضخی ــمانی محک ریس

می شــد.
بــا تکــه ســیم خــارداری قــالب درســت می شــد و آنقدر ســر 
ســیم را بــر زمیــن خشــن و ســیمان بلوک هــا می کشــیدیم 
تــا تیــزی الزم را بــرای ســوراخ کــردن کــف دمپایی هــا پیــدا 
کنــد. بــا کوبیــدن تــه ســیم و ســوراخ کــردن آن بــا میخــی 
فــوالدی، قــالب ســاخته می شــد. دور کـــف دمپـــایی های 
ــا  ــم ت ــر می دوختی ــمانی ضخیم ت ــا ریس ــده را ب ــاده ش آم
نخ هــای  نازک تــر بــر روی آن قــرار گیــرد و رشــته بــه رشــته 

رگ هــای گیــوه بــا ظرافــت تمــام بافتــه می شــد. 
ــادوام  ــو و ب ــل شست وش ــبک و قاب ــوه ای س ــت گی در نهای
آمــاده می شــد. هنرمنــدی و ســلیقه برخــی بافنــدگان گیــوه 
ــی درخواســت  ــی ســربازان عراق ــه حت ــی رســید ک ــه جای ب
چنیــن کفش هایــی را  داشــتند. بــا قبــول درخواســت 
 آنــان بــا یــک تیــر چنــد نشــان می زدیــم. یکــی هنــر خــود 
را بــه رخ آنــان می کشیـــدیم، دیـــگر اینکــه چنـــدین 
ــوض  ــه در ع ــم ک ــا می گرفتی ــوب از آنـ ه ــوش مـرغـ زیـرپـ
یــک جفــت گیــوه قــادر بــه بافتــن ســه جفت گیــوه باشــیم.  
ســوم اینکــه اوقــات اســارت را بــا ســرگرمی گیوه بافی طــی 

می کردیــم.

عالئم اعتیاد اینترنتی
افــراد معتــاد بــه اینترنــت فکــر می کننــد کــه اینترنــت تنهــا 
جایــی اســت کــه آن هــا در آن احســاس خوبــی نســبت بــه 

خــود و جهــان اطــراف دارنــد.
ماننــد تمامــی انــواع دیگــر اعتیادهــا، اعتیــاد اینترنتــی نوعــی 
ــا مشــخصه هایی  ــی ب ــی ـ اجتماع ــی روان ــالل و بی نظم اخت
ــب  ــرای کس ــان الزم ب ــش زم ــه افزای ــاز ب ــل )نی ــون تحم چ
مطلوبیــت برابــر بــا زمان هــای اولیــه اســتفاده(، عالئــم 
اضطــراب ارتعــاش،  و  رعشــه  )به ویــژه   کناره گیــری 

ــی  ــردگی، تندخوی ــی )افس ــالالت عاطف ــی(، اخت  بی حوصلگ
از هــم گســیختگی روابــط و مناســبات  و بدخلقــی(، و 
اجتماعــی )کاهــش و یــا فقــدان روابــط اجتماعــی بــه لحــاظ 

ــی( اســت. ــا کیف ــی ی کم
عالئم اختالل اعتیاد اینترنتی عبارتند از:

مشــکالت میان فــردی یــا مشــکالت در هنــگام کار یــا 
مطالعــه، نادیــده گرفتــن مســئولیت های مربــوط به دوســتان 
خانــواده، کار یــا مســئولیت های فــردی، کناره گیــری پــس از 
دســت کشــیدن از اینترنــت، کج خلقــی هنــگام تــالش بــرای 
ــدن بیــش از زمــان  دســت کشــیدن از اینترنــت، آنالیــن مان
برنامه ریــزی شــده، دروغ گفتــن یــا مخفــی نگهداشــتن 
ــواده ــا خان ــا اینترنــت از نظــر دوســتان ی  زمــان واقعــی کار ب

تغییــر در ســبک زندگــی بــه منظــور گذرانــدن وقــت بیشــتر 
ــه  ــی ب ــی، بی توجه ــت فیزیک ــش فعالی ــت، کاه ــا اینترن ب
ــر در  ــا تغیی ــی ی ــا کم خواب ــی ی ســالمت شــخصی و بی خواب

ــت. ــت در اینترن ــدن وق ــه منظــور گذران الگــوی خــواب ب
ــا  ــه تنه ــت، ن ــتفاده از اینترن ــورت اس ــراد در ص ــی اف از طرف
ــه از خــود  ــج در جامع ــای رای ــا الگوه ــاوت ب ــی متف رفتارهای
نشــان می دهنــد، بلکــه نــوع تفکرشــان نیــز بــا بیشــتر افــراد 

ــود. ــاوت می ش ــه متف جامع
ایــن افــراد اندیشــه های وسواســی راجــع بــه اینترنــت دارنــد 
ــان  ــای اینترنتی ش ــواس و انگیزه ه ــر وس ــی ب ــرل چندان کنت
ندارنــد و حتــی فکــر می کننــد اینترنــت تنهــا دوســت 
ــه  ــد ک ــر می کنن ــراد فک ــه اف ــن این گون ــت. همچنی آن هاس
ــاس  ــا در آن، احس ــه آن ه ــت ک ــی اس ــا جای ــت تنه اینترن

ــد. ــراف دارن ــان اط ــه خــود و جه ــی نســبت ب خوب
روان شــناس انگلیســی بــه نــام »مــارک گریفیــث« بــا 
ــت  ــف تثبی ــک تعاری ــه کم ــی و ب ــای بالین ــه نمونه ه مقایس
شــده و مشــخص اعتیــاد، بــه بررســی شــاخصه های پدیــده 

اعتیــاد اینترنتــی می پــردازد.

مدیــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان گفــت: در هفته 
دولــت، 15 پــروژه در بخــش آب و فاضــالب بــا اعتبــاری بالــغ 

بــر 3 هــزار و 147 میلیــارد ریــال بــه بهره بــرداری می رســد.
مهنــدس  هاشــم امینــی بــه اهــم پروژه هایــی کــه در هفتــه 
دولــت بــه بهره بــرداری می رســد، پرداخــت و اظهــار داشــت: 
ــه  ــانی ب ــگان، آبرس ــتان گلپای ــه شهرس ــانی ب ــروژه آبرس پ
ــاخت  ــی و س ــهرک های صنعت ــه ش ــانی ب ــار، آبرس خوانس
مخــازن مبارکــه، آبرســانی بــه شــهر گــز، آبرســانی بــه 
محــور غــرب و مرکــز اصفهــان )شــهید فهمیــده(، راه انــدازی 
آب شــیرین کن شــهر فرخــی، پــروژه جابه جایــی تأسیســات 
آب و فاضــالب میــدان اســتقالل و 8 پــروژه دیگــر در بخــش 
آب و فاضــالب از مهم تریــن پروژه هــای آبفــای اســتان 
اصفهــان اســت کــه در هفتــه دولــت مــورد بهره بــرداری قــرار 

می گیــرد.
رئیــس هیئت مدیــره و مدیــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان 

ــاح  ــه افتت ــن هفت ــه در ای ــی ک ــه ســایر پروژه های ــان ب اصفه
ــه شــهر  ــار داشــت: آبرســانی ب ــرد و اظه می شــود، اشــاره ک
تودشــک، اجــرای خــط آبرســانی گلشــهر گلپایــگان، آبرســانی 
بــه شــهرک بــرق و الکترونیــک خمینی شــهر، ســاخت 
 مخــزن 2 هــزار متــر مکعبــی و ایســتگاه پمپــاژ آب اردســتان

ــورزوق  ــین و خ ــاد، س ــای آب نصرآب ــز چاه ه ــر و تجهی حف
ــه  ــال ب ــارد ری ــر 182 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــت ب در نهای

می رســد. بهره بــرداری 
مهنــدس امینــی بــا بیــان اینکه پــروژه آبرســانی بــه گلپایگان 

ــه،  ــداث تصفیه خان ــذاری، اح ــر لوله گ ــرای 49 کیلومت ــا اج ب
ایســتگاه پمپــاژ و مخــزن ذخیــره بــا اعتبــاری بالــغ بــر 249 

میلیــارد ریــال صــورت می گیــرد، افــزود: پــروژه انتقــال آب 
بــه محــور غــرب و مرکــز اصفهان)شــهید فهمیــده( بــا اجــرای 

بیــش از 11 کیلومتــر لوله گــذاری بــا هزینــه ای بالــغ بــر 167 
ــا  ــروژه  ب ــن پ ــت. ای ــرار گرف ــال در دســتور کار ق ــارد ری میلی
هــدف رفــع مشــکل افــت فشــار آب ســاکنان محــور غــرب 
ــی  ــهر عملیات ــه خمینی ش ــان و منطق ــرب اصفه ــمال غ و ش
شــد. وی بــا اشــاره بــه طــرح آبرســانی خوانســار اعــالم کــرد: 
طــرح آبرســانی بــه خوانســار بــا اجــرای 37 کیلومتــر خطــوط 
ــه آب  ــاژ و تصفیه خان ــتگاه پمپ ــاخت 2 ایس ــذاری س لوله گ
همچنیــن احــداث مخــزن ذخیــره آب 5000 متــر مکعبــی بــا 

اعتبــاری بالــغ بــر 202 میلیــارد انجــام گرفــت.
مهنــدس امینــی هــدف از اجــرای پــروژه آبرســانی بــه شــهر 
گــز را رفــع مشــکل کاهــش فشــار آب همچنیــن رفــع کمبــود 
ــح  ــمرد و تصری ــتان برش ــل تابس ــهر در فص ــن ش آب در ای
کــرد: پــروژه آبرســانی بــه شــهر گــز بــا اجــرای 11/7 کیلومتــر 
ــه  ــال ب ــارد ری ــر 156 میلی ــغ ب ــه ای بال ــذاری و هزین لوله گ

می رســد. بهره بــرداری 

 بهره برداری از پروژه های آبفای اصفهان در هفته دولت 
با اعتباری بالغ بر 3 هزار و 147 میلیارد ریال
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وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــه همــراه هیئتــی از معاونــان خــود 
در اولیــن روز از هفتــه دولــت خــود را بــه شــهر زادگاهــش رســاند تــا در 
ایــن روز از صدهــا طــرح مخابراتــی و فنــاوری اطالعــات بهره بــرداری کنــد.

 محمــود واعظــی بــه مناســبت هفتــه دولــت و بهره بــرداری از 734 طــرح 
مخابراتــی و طــرح طوبــی )واگــذاری FTTH( بــا اعتبــاری بالــغ بــر 428 
ــتقبال  ــس از اس ــد و پ ــان ش ــنبه وارد اصفه ــح دوش ــال صب ــارد ری میلی
 رســمی  اســتاندار اصفهــان بــا نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه اصفهــان

دیدار کرد.
   وارد بازی های سیاسی نمی شویم

وی در مراســم افتتــاح 734 پــروژه مخابراتــی در اصفهــان، ابتــدا بــه ایــن 
 مســئله اشــاره کــرد: سیاســت دولــت یازدهــم بــر ایــن اســت کــه عمــل 
و کار توســعه ای و مشــکل کشــور را حــل کنــد و وارد بازی هــای سیاســی 

نشــود.
ــی  ــته تالش های ــال گذش ــده ای از دو س ــه ع ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب  واعظ
ــت  ــده ریاس ــال آین ــات س ــدف انتخاب ــا ه ــت ب ــب دول ــرای تخری را ب
ــا نمی دهــد  ــه آن هــا به ــت یازدهــم ب ــا دول ــد، ام ــوری شــروع کردن  جمه
 و ســعی می کنــد بــا عمــل و توجــه بــه مــردم کار توســعه ای خــود 
را انجــام دهــد، افــزود: تــا پایــان دولت، همــه روســتاهای دارای بیشــتر از 
15 خانــوار اســتان بــه اینترنــت متصــل می شــوند و همــه ایــن پروژه هــا 

بــا اعتبــار 9 هــزار و 40 میلیــارد ریــال اجــرا می شــود. 
 وی ادامــه داد: امــروز پهنــای بانــد مــورد نیــاز اســتان اصفهــان 12 برابــر
شــبکه انتقــال 3.5 برابــر و تعــداد مشــترکان اینترنــت 5،3 دهــم برابــر 

شــده اســت.
ــن  ــوری بی ــر ن ــر فیب ــرای 170 کیلومت ــه اج ــاره ب ــا اش ــات ب ــر ارتباط وزی
ــزود: 325 روســتا در ســال 93  ــم اف ــت یازده  شــهرهای اســتان در دول
و 308 روســتا در ســال 94 بــه اینترنــت متصــل شــده اند و اکنــون همــه 

روســتاهای اســتان اصفهــان دارای ارتبــاط تلفنــی هســتند. 
وی گفــت: دولــت و بخــش خصوصــی در دولــت یازدهــم در ســه ســال 
 گذشــته 7 هــزار و 300 میلیــارد ریــال در حوزه فنــاوری اطالعــات، ارتباطات 
و مخابــرات در اســتان اصفهــان ســرمایه گذاری کــرده اســت؛ ولــی مــا بــه 

ایــن مقــدار بســنده نمی کنیــم.
   رونق کسب و کار در فناوری اطالعات

واعظــی افــزود: تــا پایــان دولــت، شــبکه انتقــال بــه اســتان اصفهــان 6 
ــر می شــود. ــد 4 براب ــای بان ــر و شــبکه پهن براب

 وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، کار بــزرگ دیگــری را کــه در اســتان 
اصفهــان در حــال اجراســت، رونــق کســب و کار در بخــش فنــاوری 
اطالعــات و ارتباطــات خوانــد و گفــت: بــرای تولیــد محتــوا در زمینه هــای 
ــرا می شــود و از دانشــگاه های اســتان  ــزرگ اج ــرح ب ــد ط ــف، چن مختل

ــه جــدی وارد شــوند.  ــن زمین ــه در ای ــم ک می خواهی
ــتعد در  ــای مس ــاخت ها و نیروه ــودن زیرس ــاده ب ــه آم ــاره ب ــا اش وی ب
اســتان افــزود: امــروز 7 تفاهم نامــه بیــن بخش هــای مختلــف دولتــی 
و غیردولتــی در زمینــه تولیــد محتــوا و ســرویس های مختلــف فنــاوری 

ــود. ــد می ش ــتان منعق ــات در اس ــات و ارتباط اطالع
وی بیــان داشــت: 7 طــرح مختلــف و مهــم نیــز در اصفهــان بهره بــرداری 
ــال  ــت، اتص ــا 40 گیگابای ــد ت ــای بان ــش پهن ــامل افزای ــه ش ــود ک می ش
25 شــهر بــه نســل ســوم تلفــن همــراه، اتصــال 9 شــهر بــه نســل چهــار 
تلفــن همــراه، مرکــز کســب و کارهــای نوپــای اصفهــان، شــبکه پهــن بانــد 
اســتان، مجموعــه 734 پــروژه شــرکت مخابــرات و مرکــز آپــای دانشــگاه 

صنعتــی اصفهــان اســت.
 سیاست دولت، توسعه است

واعظــی، همچنیــن در نشســت خبــری بــا خبرنــگاران  و در پاســخ 
ــرمایه گذار در  ــذب س ــاره ج ــن درب ــای وط ــگار کیمی ــش خبرن ــه پرس ب
ــم  ــر می کنی ــت و فک ــعه اس ــت، توس ــت دول ــت: سیاس ــوزه ICT گف ح
ــی از  ــود. یک ــتغال ش ــادی و اش ــق اقتص ــث رون ــد باع ــعه می توان توس
 ICT ،ــه اســت ــت رفت ــه اســتقبال ایــن سیاســت دول بخش هایــی کــه ب
اســت. شــرکت های بــزرگ اینترنتــی و مخابراتــی پــس از برجــام، اقبــال 
ــان  ــود نش ــی از خ ــش خصوص ــا بخ ــکاری ب ــرای هم ــی ب ــیار خوب  بس

داده اند.
وی اضافــه کــرد: 14.5 درصــد برنامــه پنجــم توســعه در دولــت قبــل انجام 
شــده بــود؛ در حالــی کــه بــا روی کار آمــدن دولــت جدیــد و در 2.5 ســال 
باقیمانــده بــرای تحقــق برنامــه پنجــم توســعه، حــدود 85 درصــد باقــی 
مانــده بــود. بــا وجــود ایــن موضــوع، هــر آنچــه بــر عهــده وزارت ارتباطــات 
ــرای برنامــه ششــم نیــز برنامه هــای  ــود در زمــان خــود محقــق شــد. ب ب
 ICT ــار ــن ب ــرای اولی ــه ششــم توســعه ب متعــددی وجــود دارد. در برنام
ــه  ــدی در برنام ــیار ج ــگاه ICT بس ــت و جای ــده اس ــرفصل ش دارای س
ششــم قــرار گرفتــه اســت. از ابتــدای دولــت تدبیــر و امیــد نیــز ICT بــه 

عنــوان پیشــران توســعه در نظــر گرفتــه شــد.
ــم  ــالش می کنی ــه ت ــان اینک ــا بی ــات ب ــاوری اطالع ــات و فن ــر ارتباط وزی
تمــام مســائل شــبکه های مجــازی در داخــل باشــد تــا اطالعــات 
مصرف کننــدگان در کشــور باقــی بمانــد، گفــت: شــبکه های مجــازی 
اینکــه  شــرط  بــه  کننــد،  فعالیــت  کشــور  در  می تواننــد  خارجــی 

سرورهایشــان در داخــل کشــور باشــد.
   75 درصد گوشی های داخلی، قاچاق هستند

وی دربــاره گوشــی های قاچــاق افــزود: تعــداد گوشــی های موبایــل 
 و تبلــت کــه در طــول ســال قاچــاق می شــوند، بســیار زیــاد اســت 
ــران اســتفاده  ــه در ای ــا 75 درصــد گوشــی هایی ک ــوان گفــت 70 ت و می ت
می شــوند، قاچــاق هســتند. در جلســه ای تصمیم گیــری شــده اســت کــه 
ایــن موضــوع ســازماندهی شــود. قــرار اســت وزارت ارتباطــات بــا همکاری 
ــا قاچــاق  ــارزه ب وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، گمــرک و ســازمان مب

فعالیت هایــی را بــرای موضــوع قاچــاق انجــام دهــد.
ــوع  ــن موض ــان ای ــت: مخاطب ــات گف ــاوری اطالع ــات و فن ــر ارتباط وزی
ــن  ــان تلف ــان، قاچاقچی ــه مخاطب اســتفاده کنندگان گوشــی نیســتند؛ بلک

ــراه هســتند. هم
ICT افزایش 100 هزار میلیارد تومانی سهم بازار   

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا بیــان اینکــه ســهم بــازار ICT در 
ــن  ــرار اســت ای ــت: ق ــان اســت، گف ــارد توم ــزار میلی حــال حاضــر 39 ه
میــزان بــه بیــش از 100 هــزار میلیــارد تومــان تــا پایــان دولــت افزایــش 
 ICT یابــد. همچنیــن 100 هــزار شــغل مســتقیم و غیرمســتقیم در حــوزه
 ایجــاد شــود. در مــدار قــرار دادن دو ماهــواره ملــی مخابراتــی و ســنجش 

از راه دور نیز در برنامه ششم توسعه دیده شده است.
وی افــزود: پــس از نگرانی هایــی کــه مقــام معظــم رهبــری در ارتبــاط بــا 
ــه اینکــه مخاطــب ایشــان  ــا توجــه ب تولیــد محتــوای فاخــر داشــتند و ب
تمــام بخش هــای کشــور هســتند، مــا نیــز بــه عنــوان بخشــی کــه شــبکه 
 انتقــال و پهنــای بانــد در اختیــارش اســت، وارد عمــل شــدیم و کارگروهــی 
را تشــکیل دادیــم و تمــام فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری را در حــوزه 
فضــای مجــازی احصــا کردیــم و همچنــان در ایــن زمینــه در حــال فعالیت 

. هستیم
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا بیــان اینکــه تعــداد جوانانــی کــه 
تولیــد نــرم افــزار می کننــد در کشــور رو بــه افزایــش اســت، اضافــه کــرد: 
از ابتــدای فعالیــت دولــت، مــردم از 10 درصــد محتــوای داخلــی اســتفاده 
می کردنــد؛ امــا امــروز ایــن میــزان بــه 41 درصــد افزایــش یافتــه اســت. 
تالشــمان ایــن اســت کــه تــا پایــان دولــت اســتفاده از محتــوای داخلــی 

توســط مــردم بــه 50 درصــد برســد.
ــی هایی  ــازی بررس ــبکه های مج ــا ش ــاط ب ــرد: در ارتب ــار ک ــی اظه واعظ
اولویــت  مشــخص کرده ایــم.  را  اولویت هایــی  و  داده ایــم  انجــام  را 
ــران  ــازی در ای ــبکه های مج ــائل ش ــه مس ــه هم ــت ک ــن اس ــان ای اولم
ــد.  ــی بمان ــور باق ــردم در کش ــدگان و م ــات مصرف کنن ــا اطالع ــد ت باش
شــبکه های خارجــی می تواننــد در کشــور فعالیــت کننــد، بــه شــرط اینکــه 
سرورهایشــان در داخــل کشــور باشــد. آن دســته از شــبکه ها کــه مقــررات 
و قانــون کشــورمان احتــرام بگذارنــد، برایمــان محتــرم شــمرده خواهنــد 

شــد.
    دولت تصمیم به ساخت شبکه های اجتماعی ندارد

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه دولــت تصمیــم بــه ســاخت شــبکه های اجتماعــی 
ــد دانشــگاهیان و بخــش خصوصــی وارد  ــدارد، ادامــه داد: در کشــور بای ن
ایــن قضیــه شــوند. هــر دانشــگاهی در ایــران کــه بتوانــد بــرای شــبکه های 
اجتماعــی پلــت فــرم بنویســد و یــک تــا دو میلیــون مخاطــب را ســاپورت 

کنــد، از طــرف وزارت ارتباطــات حمایــت مالــی خواهــد شــد.
ــده  ــود آم ــه وج ــائل ب ــاره مس ــات درب ــاوری اطالع ــات و فن ــر ارتباط وزی
ــورو  ــام »ی ــه ن ــرکتی ب ــته ش ــرد: از گذش ــار ک ــت اظه ــران کانک ــاره ای درب
مانــی«، کار تــدارکات ایــن بخشــنامه را انجــام مــی داد. در رابطــه بــا ایــران 
نیــز بــا هماهنگــی وزارت خارجــه و وزارت اطالعــات، هماهنگی هایــی انجام 
ــم  ــا ه ــد و ب ــران می آین ــه ای ــا ب ــزرگ دنی ــرکت های ب ــه ش ــد. اینک ش
ــرای  ــرای شــرکت های ایرانــی ب مذاکــره می کننــد و همچنیــن فرصتــی ب
انجــام مذاکــرات فراهــم خواهــد شــد، بایــد بــه صــورت مثبــت نگاه شــود؛ 

ــد. ــگاه می کنن ــی ن ــان منف ــا همچن ــی خبرگزاری ه ــفانه بعض ــا متأس ام
   اینترنت استان اصفهان به بخش خصوصی واگذار شده است

ــه  ــوط ب ــائل مرب ــام مس ــت: تم ــان گف ــت اصفه ــاره اینترن ــی درب واعظ
اینترنــت در اســتان اصفهــان بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــده اســت 
ــکالت  ــاره مش ــی درب ــش خصوص ــئوالن بخ ــام مس ــه تم ــروز ب ــا ام و م

ــم داد. ــر خواهی ــتان تذک ــت در اس اینترن
وی دربــاره ســرانجام بــازی پوکمــون گــو افــزود: ایــن بــازی در کارگــروه 
ــازی  ــوی آن گرفتــه شــده اســت. ایــن ب تعییــن مصادیــق بررســی و جل
ــای  ــرد. گرفتاری ه ــد ک ــاد خواه ــتفاده کنندگان ایج ــرای اس ــکالتی ب مش
بســیاری هــم از نظــر روان شناســی و از نظــر امنیتــی در ایــن بــازی وجــود 

دارد.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گفــت: قیمــت هــر گیــگ اینترنــت 
ــا 9 درصــد ارزش افــزوده، بــه قیمــت 3 هــزار  2950 تومــان اســت کــه ب
ــر  ــات ب ــرار خواهــد گرفــت. مالی ــده ق ــار مصرف کنن و 200 تومــان در اختی

ــدارد. ــرات ن ــه مخاب ارزش افــزوده ربطــی ب
   86 درصد پروژه های هفته دولت، غیردولتی است

اســتاندار اصفهــان نیــز در ایــن مراســم گفــت: در هفتــه دولــت، 1610 پــروژه 
ــاح  ــال در اســتان افتت ــارد ری ــزار و 800 میلی ــر 23 ه ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ب
ــی  ــش غیردولت ــه بخ ــوط ب ــا مرب ــن پروژه ه ــد ای ــه 86 درص ــود ک می ش

اســت. 
86 درصــد ایــن پروژه هــا مربــوط بــه بخــش غیردولتــی، 6 درصــد مربــوط 
بــه شــهرداری ها و 8 درصــد مربــوط بــه بخــش دولتــی اســت. ایــن آمــار 
ــا  ــگاه ب ــان جای ــی در اســتان اصفه ــه بخــش غیردولت ــد ک نشــان می ده

ارزشــی دارد.
ــت  ــای هیئ ــر از اعض ــه 5 نف ــن هفت ــه داد: در ای ــور ادام ــول زرگرپ   رس
ــه اصفهــان خواهنــد آمــد. همچنیــن یــادواره یــک هــزار شــهید  دولــت ب

کارمنــد، کار ابداعــی اســتان اصفهــان اســت کــه در هفتــه دولــت انجــام 
خواهــد شــد.

وی تأکیــد کــرد: همــه ســازمان ها و نهادهــا موظــف هســتند عیــن 
تأسیســات تهــران را در معیــن تهــران کــه اصفهــان اســت، اجــرا کننــد تــا 
در صــورت اختــالل در سیســتم های پایتخــت، سیســتم مملکــت مختــل 

نشــود.
   اولین ارائه FTTH به مردم در استان اصفهان

همچنیــن رســول ســرائیان، مدیــر عامــل شــرکت مخابــرات ایــران اظهــار 
ــردم  ــازل م ــه من ــه FTTH ب ــور ارائ ــار در کش ــرای اولین ب ــروز ب ــرد: ام ک
ــی  ــن موضــوع نقطــه عطف ــان انجــام خواهــد شــد و ای در اســتان اصفه
ــرات ایــران و در راســتای شــبکه ملــی اطالعــات  در تاریــخ شــرکت مخاب

خواهــد بــود.
وی افــزود: زیرســاخت اصلــی شــبکه ملــی، اطالعــات رســاندن فیبــر بــه 
منــازل، مکان هــای تجــاری و صنعتــی، امــروز نصیــب شــرکت مخابــرات 
شــده اســت. امیدواریــم ایــن موضــوع را بتوانیــم بــه ســایر نقــاط کشــور 

نیــز تعمیــم و توســعه دهیــم.
ــور در  ــای کش ــبکه دیت ــت ش ــدار و امنی ــتم هش ــی ازسیس    بخش

ــان اصفه
 در ادامــه نیــز نصــرهللا جهانگــرد، رئیــس ســازمان فنــاوری اطالعــات از 
ــدازی سیســتم هشــدار و امنیــت شــبکه دیتــای کشــور در اصفهــان   راه ان
خبــر داد و گفــت: از مجموعــه فعالیت هــای وزارت ارتباطــات در دو 
ــروژه  ــی و پ ــات اجرائ ــال عملی ــارد ری ــش از 300 میلی ــته، بی ــال گذش س
ــل و بخــش  ــان، موبای ــرات اصفه ــوده اســت کــه بخشــی از آن در مخاب ب

ــه اســت. خصوصــی صــورت گرفت
ــتم های  ــش سیس ــتر و پوش ــی از بس ــا«، بخش ــروژه »آپ ــزود: پ   وی اف
هشــدار و امنیــت در شــبکه دیتــای کشــور اســت کــه در سراســر اســتان ها 
بــا مراکــز علمــی  و تخصصــی روزآمــد بــه انجــام می رســد. یــک نهــاد در 
هــر منطقــه ای شــکل می گیــرد کــه بتوانــد نســبت بــه حــوادث رایانــه ای 

بــرای حــوزه تحــت پوشــش خــود خدمــات هشــدار بدهــد.
ــه  ــات ادام ــاوری ارتباط ــازمان فن ــس س ــات و رئی ــر ارتباط ــاون وزی مع
داد: همچنیــن ایــن پــروژه دربــاره حــوادث و لطماتــی کــه در ایــن 
ــروز  ــه ام ــد ک ــک و خدمات رســانی می کن ــد، کم ــود می آی ــه وج ــوزه ب ح
 در اســتان اصفهــان ایــن پیمــان عقــد و خدمــات آن ارائــه خواهــد

 شد.
   دغدغه  تولید محتوای دیجیتال

ــان  ــاوری اطالعــات اصفه ــر کل ارتباطــات و فن ــدی  مدی محمدجــواد امی
نیــز خبــر از عبــور اقتصــاد دنیــا از تولیدمحــوری بــه ســوی اقتصــاد مبتنــی 
ــی از  ــال یک ــوای دیجیت ــد محت ــت: تولی ــی داد و گف ــوآوری و دانای ــر ن ب
ــد  ــس تولی ــتا پردی ــن راس ــت. در ای ــان اس ــتان اصفه ــای اس دغدغه ه
محتــوا بــه عنــوان یــک محــور هماهنگ کننــده بیــن مراکــز تولیــد محتــوا 
ایجــاد شــده کــه بــه عنــوان حاصــل ایــن تــالش، شــاهد شــروع بــه کار 

ــوا در دانشــگاه های اســتان هســتیم.  ــد محت ــز تولی ســه مرک
یکــی از ایــن مراکــز دربــاره بازی هــای رایانــه ای، یکــی در حــوزه محتــوای 
ــد  ــن شــهری و دیگــری در حــوزه تولی ــرای فناوری هــای نوی ــال ب  دیجیت
و تحلیــل ســالمت الکترونیــک اســت کــه در دانشــگاه های مختلــف ارائــه 

خواهــد شــد.
ــات  ــاوری اطالع ــر فن ــی ب ــای مبتن ــب و کاره ــت کس ــت جه ــی اس  گفتن
اول  همــراه  شــرکت  بــا  قــراردادی  امــروز  اشــتغال زایی  توســعه   و 
ــه در آن  ــد ک ــد ش ــی منعق ــهرک علمی تحقیقات ــی و ش ــگاه صنعت و دانش

مجــوز تجمیــع اطالعــات داده شــد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درپاسخ به خبرنگار کیمیای وطن عنوان کرد:

اقبال خوب شرکت های بزرگ اینترنتی و مخابراتی پس از برجام برای همکاری با ایران

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 
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