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وزنامه ای برای همه ر

ح کرد یر یونان مطر وحانی در دیدار نخست وز ر

ی  آمادگی ایران برای همفکر
زه وپا درمبار   با اتحادیه ار

یسم ور  با تر

هم زمان با دهه مبارک فجر 

یال  اختصاص 20 هزار میلیارد ر
 به شرکت های آب و فاضالب 

وستایی کشور   ر 23

اخالق سیاسی 
  بداخالقی سیاسی:

   تهمت:
گیــن اســت؛  ک و زهرآ بــازار تهمــت از بازارهــای بســیار خطرنــا
کــه مــردم  کــه درایــن شــرایط ،در شــرایطی  ــود  بایــد مراقــب ب
بایــد بــا طیــب خاطــر و آرامــش بتواننــد بــه مطالعــه و تحقیــق 
کننــد، فضــای  انتخــاب  را  نظرشــان  مــد  نامــزد  و  بپردازنــد 
کــه  کســانی   سیاســی بــا تهمت  هــای نــاروا  غبــار آلــوده نشــود؛ 
کــه  نــگاه آن هــا هــدف  از  اقبــال مردمی ندارنــد و  می داننــد 
کرســی مجلــس اســت وســیله را توجیــه می کند و  دســتیابی بــه 
بــا هــر ابــزاری ســعی در شکســتن رقبــای خــود می کننــد دســت 
بــه ایجــاد چنیــن بازارهایــی می زننــد. آن هــا خیلــی عالقمنــد 
بداخالقی  هــا  دیگــر  انــواع  و  تهمــت  بــه  فضــا  آلودگــی  بــه 
هســتند. اینجــا نقــش مــردم و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
کــه ایــن بداخالقــی بــه  کارســاز باشــد؛ چــرا  عمومی می توانــد 

کشــیده می شــود و جامعــه را تخریــب می کنــد. دشــمنی 
مقام معظم رهبری فرمودند: 

اقــرب  ااّل تعدلــوا اعدلــوا هــو  قــوم علــی  الیجرمنکــم شــنآن 
ی للتقــو

کــه  نشــود  موجــب  دشــمنی  ایــن  دشــمنید،  کســی  بــا  گــر  ا
کنیــد،  عدالتــی  بــی  کنیــد،  انصافــی  بــی  او  بــه  نســبت 
حتــی نســبت بــه دشــمن؛ حــاال آنکــه دشــمن هــم نیســت، 
کنــار  را  انصافی  هــا  بــی  بگذارنــد،  کنــار  را  بی عدالتی  هــا 

فرمودنــد: نیــز  و  بگذارنــد.)۱۳۸۸/۵/۳( 
قــرآن  کــرد.  پــر  ســوء  گمــان  از  و  تهمــت  از  نبایــد  را  فضــا   
المؤمنــات  و  المؤمنــون  ظــن  ســمعتوه  اذ  لــوال  می فرمایــد: 
کــه یکــی را متهــم می کننــد،  بانفســهم جــزًا ؛ وقتــی می شــنوید 
 ، فطــر  عیــد  نمــاز  نداریــد؟)  ظــن  حســن  همدیگــر  بــه  چــرا 
نهــاد  بــه  می خواهنــد  کــه  کســانی  آری    )۱۳۸۸/۶/۲۹
و  شــوند  وارد  ملــت  خانــه  و  قانون گــذاری  مهــم  و  مقــدس 
نامــزد ایــن نهــاد مهــم هســتند، بایــد اخــالق مــدار باشــند و بــه 

رقبــای خــود تهمــت و افتــرا نزننــد.
تــا  می شــود  انتخابــات  صحنــه  وارد  کــه  کســی  البتــه 

بپذیــرد، مــردم  ســوی  از  مســئولیتی 
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وی هوایی ارتش  رهبر معظم انقالب دردیدار فرماندهان و کارکنان نیر

حضور مردم در راهپیمایی 22بهمن 
دشمن شکن خواهد بود

امام جمعه اصفهان

وزمره انتخاباتی مسئوالن را از پرداختن به اقتصاد غافل نکندکارکرد کتابخوانی برای کودکان   جنجال های ر

وزنامه ای مشغول نشوند   مسئوالن به مسائل تبلیغاتی و ر

  اصرار بنده بر حضور همه در انتخابات به این دلیل است که مشارکت 
همگانی، کشور و نظام را عزت می بخشد و بیمه می کند



اخالق سیاسی 
  بداخالقی سیاسی:

   تهمت:
گیــن اســت؛  ک و زهرآ بــازار تهمــت از بازارهــای بســیار خطرنــا
کــه مــردم  کــه درایــن شــرایط ،در شــرایطی  بایــد مراقــب بــود 
بایــد بــا طیــب خاطــر و آرامــش بتواننــد بــه مطالعــه و تحقیــق 
کننــد، فضــای  بپردازنــد و نامــزد مــد نظرشــان را انتخــاب 
کســانی   سیاســی بــا تهمت  هــای نــاروا  غبــار آلــوده نشــود؛ 
کــه می داننــد اقبــال مردمی ندارنــد و از نــگاه آن هــا هــدف 
کرســی مجلــس اســت وســیله را توجیــه  کــه دســتیابی بــه 
می کنــد و بــا هــر ابــزاری ســعی در شکســتن رقبــای خــود 
می کننــد دســت بــه ایجــاد چنیــن بازارهایــی می زننــد. آن هــا 
ــر  ــواع دیگ ــت و ان ــه تهم ــا ب ــی فض ــه آلودگ ــد ب ــی عالقمن خیل
بداخالقی  هــا هســتند. اینجــا نقــش مــردم و امــر بــه معــروف 
کــه ایــن  کارســاز باشــد؛ چــرا  و نهــی از منکــر عمومی می توانــد 
بداخالقــی بــه دشــمنی کشــیده می شــود و جامعــه را تخریــب 

می کنــد.
مقام معظم رهبری فرمودند: 

الیجرمنکــم شــنآن قــوم علــی ااّل تعدلــوا اعدلــوا هــو اقــرب 
للتقــوی

کــه  کســی دشــمنید، ایــن دشــمنی موجــب نشــود  گــر بــا  ا
کنیــد،  عدالتــی  بــی  کنیــد،  انصافــی  بــی  او  بــه  نســبت 
حتــی نســبت بــه دشــمن؛ حــاال آنکــه دشــمن هــم نیســت، 
کنــار  را  انصافی  هــا  بــی  بگذارنــد،  کنــار  را  بی عدالتی  هــا 

فرمودنــد: نیــز  و  بگذارنــد.)۱۳۸۸/۵/۳( 
قــرآن  کــرد.  پــر  گمــان ســوء  از  از تهمــت و  را نبایــد   فضــا 
می فرمایــد: لــوال اذ ســمعتوه ظــن المؤمنــون و المؤمنــات 
متهــم  را  یکــی  کــه  می شــنوید  وقتــی  ؛  جــزًا  بانفســهم 
می کننــد، چــرا بــه همدیگــر حســن ظــن نداریــد؟) نمــاز عیــد 
کــه می خواهنــد بــه  کســانی  فطــر ، ۱۳۸۸/۶/۲۹(  آری 
نهــاد مقــدس و مهــم قانون گــذاری و خانــه ملــت وارد شــوند 
و نامــزد ایــن نهــاد مهــم هســتند، بایــد اخــالق مــدار باشــند و 

بــه رقبــای خــود تهمــت و افتــرا نزننــد.
تــا  می شــود  انتخابــات  صحنــه  وارد  کــه  کســی  البتــه 
مســئولیتی از ســوی مــردم بپذیــرد، بایــد خود بــه این نتیجه 
کــه از شایســتگی و توانایــی الزم برخــوردار اســت و  برســد 
گــر شــخص  اســتطاعت عمــل خــوب و اصالحــی را دارد؛ ا
بــه ایــن نتیجــه برســد دیگــر نیــازی بــه اتهــام و تهمــت و 
ــال در  ــه اعم گون ــن  ــرا ای ــدارد؛ زی ــران ن ــه دیگ ــتن ب ــرا بس افت
کــه خــود می داننــد از شایســتگی الزم  شــأن افــرادی اســت 
برخــوردار نیســتند. بــه نظــر مــی رســد بســیاری از اتهاماتــی 
ح می شــود، از روی  کــه از ســوی نامزدهــای انتخاباتــی مطــر
حســادت اســت؛ زیــرا او  محبوبیــت رقیــب و رقبــای خــود را 
کار  کــه البتــه حتــی در جریــان  می بینــد و عصبانــی می شــود 
گونــه رفتارهــا دیــده  و فعالیــت برخــی از افــراد قبــال نیــز ایــن 
شــده اســت کــه می توانــد بــه عنــوان ســابقه ذهنــی جامعــه او 
کســانی  را مطرودتــر نمایــد. ایــن افــراد محبوبیــت اجتماعــی 
ســزاوار  دیگــران  از  بیــش  را  خــود  و  برنمی تابنــد  را  دیگــر 
رقیــب  بــه  نســبت  و  می داننــد  مــردم  محبــت  و  دوســتی 
کنــد، حســادت می ورزنــد؛  کــه توانســته محبوبیتــی جلــب 
ــث  ــادی باع ــوی و م ــور دنی ــع در ام ــرص و طم ــز ح ــی نی گاه
کل خطیئــه  الدنیــا رأس  اتهــام می گردد.)حــب  و  تهمــت 
(؛ ایــن دنیــا دوســتی حــال چــه مالــش باشــد ،چــه مقامــش 
گنــاه آلودگــی و انحــراف از صــراط مســتقیم می گــردد. باعــث 
کمبــود شــخصیت  افــرادی نیــز بــه ســبب آنکــه احســاس 
کــم می آورنــد، می کوشــند  می کننــد و نســبت بــه دیگــری 
کمبودهــای  تــا بــا بزرگنمایــی و شخصیت ســازی دروغیــن 
کوچــک  کننــد؛ لــذا بــه اتهــام و تهمــت و  خوشــان را جبــران 
کریــم، ریشــه و  نمایــی و تحقیــر دیگــران می پردازنــد؛ قــرآن 
خاســتگاه این گونــه اعمــال و رفتارهــای ضداخالقــی را در 

زنــگار قلــب و حــب دنیــا و مهرخــوردن دل  هــا می دانــد:
 ، کل قلــب متکبــر جبــار ) غافــر  کذالــک یطبــع اهلل علــی 
ــار  ــوان جب ــه عن ــراد را ب ــن اف ــه ای ــن آی ــد درای ــه۳۵( خداون آی
کــه می کوشــد تــا  کســی اســت  معرفــی می کنــد؛ زیــرا جبــار 
ــران  ــن جب ــاس و دروغی ــی اس ــای ب ــا ادعاه ــود را ب ــص خ نق
از  از رفتارهــای ضداخالقــی  کنــد. خداونــد علــل بســیاری 
و  نفســانی  را در هواهــای  بــه دیگــران  اتهــام زدن  جملــه 
رشــد  راه  تــرک  و  خداونــد  از  غفلــت  و  اســتکباری  روحیــه 
خودپســندی  و  غــرور  و  عجــب  و  نژادپرســتی  و  کمــال  و 
ــا یــاد  کــه ب نســبت بــه خــود می دانــد و از انســان می خواهــد 
ک برهانــد.  ایــن بیماری هــای خطرنــا از  را  خداونــد خــود 
کــه همــه نامزدهــا بکوشــند تــا بــه تبلیــغ  بنابرایــن الزم اســت 
توانمندی هــای خویــش توجــه داشــته باشــند و از تهمــت 

زدن بــه دیگــران برحــذر باشــند. 

سر مقاله 

جنجال جدید غرب علیه پارچین
ــی  ــواره ای مدع ــر ماه ــار تصاوی ــا انتش ــتراتفور ب ــکده اس اندیش
گــزارش  ادامــه ســاخت و ســاز در مرکــز نظامی پارچیــن شــد. بــه 
شــدن  مختومــه  وجــود  بــا  نیـــوز،  جــام  سیاســی  ســرویس 
پرونــده موســوم بــه ابعــاد احتمالــی نظامی برنامــه هســته ای 
ادامــه  در  دوشــنبه  روز  »اســتراتفور«  اندیشــکده  ایــران، 
جنجال آفرینی هــای غــرب در مــورد ســایت نظامی پارچیــن 
بــا انتشــار تصاویــر ماهــواره ای، مدعــی شــد ســاخت و ســاز 
در ایــن مرکــز ادامــه یافتــه اســت. ایــن اندیشــکده بــا ایــن 
کــه  کــه ســاخت و ســاز در ایــن مرکــز  کــرده اســت  حــال اذعــان 
ــه معنــی  ــد، ب ــه شــمار نمی آی اساســا مرکــزی هســته ای هــم ب
»ســیم  نیســت.  ایــران  ســوی  از  هســته ای  توافــق  نقــض 
گفتــه  تــک«، تحلیلگــر اســتراتفور بــه پایــگاه »دیلــی بیســت« 
کــه آن هــا دارنــد در توافــق هســته ای  اســت: »مــا نمی گوییــم 
ــد  ــان می ده ــر نش ــزود: »تصاوی ــد.« وی اف ــکاری می کنن فریب
کــردن آن  کــه ایــران در حــال انجــام تحرکاتــی بــرای مخفــی 
کــه قبــال انجــام داده و هنــوز هــم... در  چیــزی بــوده اســت 
کــه آژانــس بیــن المللــی انــرژی  حــال توســعه تاسیســاتی اســت 
اتمی ممکــن اســت بــه آن دسترســی داشــته باشــد یــا نداشــته 
گفتــه  کــه  کشــورهای غربــی، بــر اســاس اســنادی  باشــد.« 
می شــود منشــا اصلــی آن بــه اســراییل می رســد و نشــانه های 
مدعــی  دارد،  وجــود  آن هــا  بــودن  ســاختگی  از  متعــددی 
انجــام فعالیت هــای مرتبــط بــا برنامــه هســته ای در ایــن مرکــز 
کــه قــرار بــود بــا مختومــه اعــالم  نظامی بودنــد. ادعاهایــی 
ح نشــود. شــدن پرونــده ابعــاد احتمالــی نظامــی، دیگــر مطــر

 بصیرت، شرط مقابله با نفوذ 
در مجلس شورای اسالمی

ســپاه  بازنشســتگان  بــا  دیــدار  در  اصفهــان  جمعــه  امــام 
پاســداران انقــالب اســالمی  بــر اهمیــت انتخابات  هــای پیــش 
گفــت: بصیــرت، شــرط مقابلــه بــا نفــوذ در  کــرد و  کیــد  رو تأ
کیمیــای وطــن  گــزارش  مجلــس شــورای اسالمی اســت. بــه 
ــی فقیــه  ــژاد نماینــده ول آیــت اهلل ســید یوســف طباطبایــی ن
ــتگان ســپاه  ــا بازنشس ــدار ب ــان، امــروز در دی در اســتان اصفه
انتخابات  هــای  اهمیــت  اســالمی  بــر  انقــالب  پاســداران 
گفــت: احتمــال نفــوذ در مجلــس  کــرد و  کیــد  پیــش رو تأ
کــه شــرط اجتهــاد، آزمــون  کمتــر اســت؛ چــرا  خبــرگان رهبــری 
و آشــنایی جامعــه مدرســین و جامعــه روحانیــت مبــارز بــا 
کاندیداهــا مانــع از حضــور افــراد نفــوذی می شــود.  ســوابق 
کــرد: قطعــا بــرای تأییــد صالحیــت 12 هــزار نفــر  وی تصریــح 
کوتــاه، فقــط بــه ســوابق آن  هــا رجــوع می شــود  در ایــن مــدت 
کــه بایــد بــا بصیــرت خــط فکــری افــراد  و ایــن مــردم هســتند 
شــورای  مجلــس  بــه  بیگانــگان  نفــوذ  جلــوی  و  احصــا  را 
خاطرنشــان  نــژاد  طباطبایــی  آیــت اهلل  بگیرنــد.  اســالمی را 
را  خــدا  رضــای  بــرای  کار  و  داشــتن  خدایــی  روحیــه  کــرد: 
کســی حمایــت  کار خــود قــرار داده ام و از  همــواره ســرلوحه 
کــه از مواضــع اســالم، نظــام و والیــت فقیــه عــدول  می کنــم 
کــرد: برخــی جلوگیــری از شــعار دادن علیــه  کیــد  نکنــد. وی تأ
آقای  هاشــمی  در نمــاز جمعــه را دلیلــی بــر حمایــت بنــده از 
ــه  ک ــرا  ــت؛ چ ــور نیس ــن ط ــه ای ک ــی  ــد، در حال ــان می دانن ایش
کــه وســیله ای  جایــگاه نمــاز جمعــه را باالتــر از ایــن می دانــم 

گروه  هــا شــود.  بــرای تســویه حســاب احــزاب و 
وی افــزود: بــرای ســید حســن خمینــی، به واســطه ســیادت و 
انتصــاب بــه امــام خمینــی )ره( احتــرام قائلــم؛ لیکــن توصیــه 
کــه در بازی  هــای سیاســی وارد نشــوند. نماینــده  می کنــم 
ولــی فقیــه در اســتان اصفهــان در خصــوص مواضــع خــود 
ک را عــدل و  کنونــی، مــال نســبت بــه دولــت قبــل و دولــت 
کــه بــه عنــوان  گفــت: در ایــن 18 ســال  انصــاف دانســت و 
ــرده ام  ک ــت  ــان خدم ــوریه و اصفه ــه در س ــی فقی ــده ول نماین
کنــم  کــه هم ســو بــا رهبــری حرکــت  همــه تالشــم ایــن بــوده 
کنــم و  و در اظهــار نظرهایــم جانــب حــق و انصــاف را رعایــت 
جــز رضایــت الهــی چیــز دیگــری را مــد نظــر نگیــرم؛ ولــو اینکــه 

بــه مــذاق برخــی خــوش نیایــد. 
وی مــردم را بــه دو دســته انقالبــی و ضــد انقــالب تقســیم 
دقــت  خــود  انتخاب  هــای  در  بایــد  مــردم  گفــت:  و  کــرده 
کننــد و صرفــا وابســته بــودن بــه اصولگــرا یــا اصــالح طلــب 
ک انتخــاب وابســتگی بــه نظــام ک انتخــاب نباشــد؛ مــال  مــال
کــه افــراد در غیــر ایــن چارچــوب  انقــالب و والیــت فقیــه اســت 

ضــد انقــالب بــوده و قابــل اعتمــاد نیســتند. 

هسته ای 

انتخابات 

رهنمود امام)ره(
کالم   انتخابات در 

امام خمینی)ره(
 پرهیز از تخریب

آداب  و  شــرایط  اســالمی  دارای  نظــام  در  انتخابــات   
و  کاندیداهــا  کــه  گونــه ای  بــه  خــاص خــود می باشــد 
ــرای موفقیــت  ــد از هــر شــیوه ای ب ــان نبای طرفــداران آن
چــرا  کننــد؛  اســتفاده  خــود  اهــداف  بــه  دســتیابی  و 
قبــول  اســالمی   نظــام  در  مســئولیت ها  پذیــرش  کــه 
رســالتی الهــی و ملــی بــرای تحقــق آرمان هــای اســالمی  
چارچوب هــا  بنابرایــن  اســت؛  مــردم  بــه  خدمــت  و 
فرهنگــی  و  اجتماعــی  اخالقــی،  دینــی،  ضوابــط  و 
گیــرد و بــه هیــچ عنــوان نبایــد  بایــد مــورد توجــه قــرار 
شــخصیت حیثیــت و آبــروی افــراد دســتخوش تمایــالت 
گیــرد. قــرار  و خواســته  ها و اغــراض دنیایــی دیگــران 
ســمت  اســالمی  بــه  نظــام  در  انتخابــات  متاســفانه 
ناخوشــایند و نامطلوبــی پیــش مــی رود و برخــی افــراد 
از هــر شــیوه ناپســند و غیراخالقــی بــرای تخریــب رقیــب 
اســتفاده  انتخابــات  صحنــه  از  او  رانــدن  بیــرون  و 
کاندیداهــا و  می نماینــد. امــام خمینــی )ره ( خطــاب بــه 
کاندیداهــا  طرفــداران آنــان بیــان می دارنــد: » از آقایــان 
کــه اخالق اســالمی  انســانی  و دوســتان آنــان انتظــار دارم 
کاندیــدای خــود مراعــات و از هرگونــه  را در تبلیــغ بــرای 
کــه موجــب اختــالف و هتــک  انتقــاد از طــرف مقابــل 
حرمــت باشــد، خــودداری نماینــد .« )صحیفــه امــام، ج 
12، ص12 ( معلــوم نیســت چــرا عــده ای بــرای رســیدن 
بــه پســت و مقــام و بــه اصطــالح خدمــت بــه مــردم، ایــن 
گونــه بــی مباالتــی نمــوده و حاضــر می شــوند هرگونــه 

اتهــام تهمــت و ناســزا را بــه دیگــران ببندنــد.
باالتریــن  از  اســالم  در  مومــن  آبــروی  و  »حیثیــت   
مومــن  هتــک  و  اســت  برخــوردار  مقــام  واالتریــن  و 
گناهــان  بزرگ تریــن  از  عالــم  مومــن  بــه  رســد  چــه 
)تبیــان،  اســت«  عدالــت  ســلب  موجــب  و  اســت 
اســالمی  نیســت  نظــام  334(زیبنــده  ص  اول،  دفتــر 
شــیوه  های  در  آنــان  طرفــداران  و  کاندیداهــا  کــه 
همچــون  شــیوه ای  و  روش  هــر  از  خــود  تبلیغاتــی 
اســتفاده  چهره  هــا  تخریــب  بــرای  غربــی  کشــورهای 
چهــره ای خــود  بــرای  طریــق  ایــن  از  تــا   نمــوده 
گریبــان ایــن   بســازند. چــه بســا ایــن روش در آینــده 

افــراد را نیــز بگیــرد.
امــام خمینــی )ره ( در بیانــات خــود دربــاره تبلیغــات 
کــرده و از  انتخاباتــی بــه نکتــه مهــم و اساســی اشــاره 
کــه بــا شــئون اســالم منافــات داشــته  هرگونــه روشــی 

داشــتند.  برحــذر 
»نصیحتــی اســت از پــدری پیــر بــه تمامی نامزدهــای 
تبلیغــات  کننــد  ســعی  اســالمی که  شــورای  مجلــس 
انتخاباتــی شــما در چارچــوب تعالیــم و اخــالق عالیــه 
ــالم  ــئون اس ــا ش ــه ب ک ــی  کارهای ــود و از  ــام ش ــالم انج اس
داشــت  توجــه  بایــد  گــردد.  جلوگیــری  دارد،  منافــات 
اســالم حفــظ  نهایــت  در  انتخابــات  از  هــدف   کــه 

 است.
گــر در انتخابــات حریــم مســایل اســالم رعایــت نشــود   ا
چگونــه منتخــب حافــظ اســالم می شــود. بایــد ســعی 
کســی توهیــن نگــردد .«  بــه  کــرده  نا تــا خــدای  شــود 

ص134( اول،  دفتــر  )تبیــان، 

یادداشت انتخابات

انقــالب  معظــم  رهبــر  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت   
اســالمی  صبــح امــروز در دیــدار بــا فرماندهــان و جمعــی 
ارتــش  هوایــی  پدافنــد  و  هوایــی  نیــروی  پرســنل  از 
دو  را  انتخابــات  و  بهمــن   ۲۲ اســالمی،  جمهــوری 
کیــد بــر  عیــد پرمضمــون ملــت ایــران خواندنــد و بــا تا
 حضــور چشــمگیر و دشمن شــکن مــردم در راهپیمایــی 
۲۲ بهمــن امســال افزودنــد: حضــور همگانــی مــردم در 
انتخابــات ۷ اســفند نیــز، بــه عنــوان خونــی تــازه، عــزت و 
اقتــدار ایــران و نظــام را بیمــه و اهــداف دشــمن حیله گــر 

غــدار را خنثــی می کنــد.
ایشــان بــا تجلیــل از حضــور مردمــی  در مراســم ۲۲ بهمــن 
کردنــد: حضــو مــردم در راهپیمایــی  هــر ســال خاطرنشــان 
حضــور  گذشــته،  ســال  هفــت  و  ســی  در  بهمــن   ۲۲
جســمی  همــراه بــا اراده و عــزم و محبــت و پشــتیبانی 
بــوده اســت و امســال نیــز بــه فضــل الهــی حضــور مــردم در 
کننــده  خیابان هــا، چشــمگیر و دشــمن شــکن و مأیــوس 

ــود. بدخواهــان خواهــد ب
اســالمی  تشــکیل جامعــه  آیــت اهلل خامنــه ای  حضــرت 
 برخــوردار از علــم، عــدل، اخــالق، عــزت و پیشــرفت را 
کردنــد:  کیــد  اهــداف اصلــی نظــام اســالمی  برشــمردند و تا
هــدف اساســی جبهــه دشــمن، بــه فراموشــی ســپرن ایــن 
اهــداف واال و در نهایــت تغییــر رفتــار و »تغییــر درونــی 

ــت. ــالمی« اس ــوری اس ــام جمه نظ
کیــد بــر اینکــه هــدف اصلــی دشــمن »تغییــر  ایشــان بــا تا
اســالمی«  جمهــوری  نظــام  انقالبــی  هویــت  و  ماهیــت 
اســت، افزودنــد: تمــام تــالش جبهــه گســترده بدخواهــان 
اســالمی  از  جمهــوری  بازداشــتن  اســالمی،  نظــام 
و  آفریــن  عــزت  هدف هــای  ســمت  بــه  حرکــت  ادامــه 
کشــور  قدرت آفریــن و بازگردانــدن ســلطه بیگانــگان بــر 

اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه اینکــه احتمــال 
کنونــی بعیــد  جنــگ ســخت بــر ضــد ایــران، در شــرایط 
امــروز  کردنــد:  کیــد  تا نیســت،  محــال  ولــی  اســت، 
اســالمی نظــام  بــا  مقابلــه  بــرای  برنامــه   اصلی تریــن 
جنــگ نــرم اســت تــا نظــام و مــردم ایــران را از مؤلفه  هــای 

کنند. قــدرت تهــی 
ایشــان تهــی شــدن یــک ملــت از مؤلفه  هــای قــدرت را 
گــر  گفتنــد: ا بــه معنــای تســلیم پذیر شــدن دانســتند و 
ــی  ــر احتیاج ــا او دیگ ــه ب ــرای مقابل ــد، ب ــف ش ــت ضعی مل

بــه جنــگ ســخت نیســت.
کردنــد: تنهــا راه جلوگیــری  کید  رهبــر انقــالب اســالمی تا

کی، حفــظ و حراســت از تفکــر  از چنیــن وضــع دهشــتنا
ــط و  ــار و جهت گیری هــا و ضواب ــی در »عمــل و رفت انقالب

ــت. ــن« اس قوانی
رهبــر انقــالب در ادامــه سخنانشــان انتخابــات را تزریــق 
کشــور  و  ملــت  بــرای  نــو  نفســی  و  تــازه  خــون  و  روح 
خواندنــد و افزودنــد: ملــت بــا اســتفاده از حــق طبیعــی 
تــا  می آیــد  صحنــه  بــه  مقــرر،  موعد  هــای  در  خــود، 
کــه قبــال  کســانی از مســئوالنی  کنــد، چــه  گیــری  تصمیــم 

کــرده، بماننــد یــا برونــد. انتخــاب 
ایشــان انتخابــات را »تجدیــد قــوای ملــت و بیعتــی تــازه 
ــده  ــرار بن ــد: اص ــمردند و افزودن ــالب« برش ــداف انق ــا اه ب
ــه  ک ــه ایــن دلیــل اســت  ــات ب ــر حضــور همــه در انتخاب ب
کشــور و نظــام را عــزت می بخشــد  مشــارکت همگانــی، 
عظیــم حادثــه  ایــن  در  شــرکت  لــذا  می کنــد؛  بیمــه   و 

 فریضه ای برای همه مردم است.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای ایجــاد شــکاف و دو قطبــی 
اهــداف  از  را  نظــام  و  ملــت  میــان  ک  خطرنــا و  کاذب 
همیشــگی جبهــه دشــمن و در رأس آن آمریــکا خواندنــد 
تجلــی  و  انتخابــات  در  ملــت  حضــور  کردنــد:  کیــد  تا و 
دوبــاره ارتبــاط مســتحکم مــردم و نظــام، بــه معنــای 
کام مانــدن ایــن اهــداف  نصــرت جمهــوری اســالمی  و نــا
صــدق  وعــده  براســاس  حضــور  ایــن  و  اســت  دشــمن 
الهــی، نصــرت و یــاری پــروردگار را بــه همــراه مــی آورد.
سخنانشــان  از  بخــش  ایــن  جمع بنــدی  در  ایشــان 
کردنــد: عــزت و افتخــار و اقتــدار  کیــد  خطــاب بــه ملــت تا

گــرو عمــل بــه وظایــف انقالبــی اســت  میهــن و ملــت، در 
ــه  ــات از مهم تریــن ایــن وظایــف ب کــه شــرکت در انتخاب

شــمار مــی رود.
خــود  ســخنان  ادامــه  در  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
حرف هــای  از  بعضــی  بــه  اشــاره  بــا  انتخابــات  دربــاره 
کــه ایــن روزهــا مایــه تشــویش و تردیــد  غلــط و نامناســب 
مــردم می شــود، افزودنــد: ایــن حرف هــا فقــط بــا نــگاه 
سیاســی و بــه علــت دوری از انگیزه  هــای خدایــی بیــان 

کنــون قصــد نــدارم بــه آن هــا بپــردازم. می شــود؛ امــا ا
ــاری پــروردگار مشــغول  ــه ی ــد: مســئوالن ب ایشــان افزودن
جنجال  هــای  کــه  باشــند  مراقــب  امــا  تالشــند؛  و  کار 
روزمــره انتخاباتــی، آن هــا را ســرگرم نکنــد و از پرداختــن 

بــه مســایل مهــم بــه ویــژه اقتصــاد غافــل ننمایــد.
موضوعــی  را  انتخابــات  خامنــه ای،  آیــت اهلل  حضــرت 
کردنــد:  امــا خاطرنشــان  اهمیــت خواندنــد،  درنهایــت 
ــه  ــت و آنچ ــی اس ــش مقطع ــه اهمیت ــا هم ــئله ب ــن مس ای
اساســی  مســایل  می مانــد،  باقــی  هفتــه  چنــد  از  بعــد 

اســت. اقتصــاد  مقاوم ســازی  جملــه  از  کشــور 
ظرفیــت  بــه  دوبــاره  اشــاره  بــا  انقــالب  معظــم  رهبــر 
پرانگیــزه  و  تحصیلکــرده  انســانی  نیــروی  عظیــم 
ویژگی  هــای اقلیمــی  و منابــع و ذخایــر طبیعــی ایــران بــه 
ــر ایــن ســرمایه  های  ــا تکیــه ب ــد: ب کردن کیــد  مســئوالن تا
کنیــد  گونــه ای مقــاوم  بــه  کشــور را  بی نظیــر، اقتصــاد 
کــه دشــمن از فکــر فشــارهای اقتصــادی بــرای تحمیــل 

شــود. منصــرف  خواســته  هایش 

 حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا یــادآوری ســخنان »ده
 دوازده ســاله اخیــر خــود« بــه مســئوالن دربــاره ضــرورت 
گــر ایــن هــدف  مقاوم ســازی درونــی اقتصــاد افزودنــد: ا
تحقــق یابــد بــرای اشــتغال جوانــان، بیــکاری و دیگــر 
پیــدا  مناســبی  راه حل هــای  نیــز  اقتصــادی  مشــکالت 

می شــود.
توجــه  دیگــری،  مهــم  نکتــه  در  انقــالب  معظــم  رهبــر 
ــه نقشــه  ها و اهــداف جبهــه وســیع  کامــل و همیشــگی ب
کردنــد:  خاطرنشــان  و  خواندنــد  ضــروری  را  دشــمنان 
کــه از دشــمنان خــود غافــل می شــوند و دلشــان  کســانی 
ــردم  ــد م ــورد تمجی گاه م ــچ  ــت، هی ــوش اس ــا خ ــه آن ه ب

نمی گیرنــد. قــرار 
هــم  شــما  می زنــد،  لبخنــد  دشــمن  افزودنــد:  ایشــان 
کــه پشــت لبخنــد  لبخنــد می زنیــد؛ امــا بایــد مراقــب بــود 

دشــمن چــه حیلــه ای نهفتــه اســت.
بایــد  کردنــد:  کیــد  تا خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
معیشــت  امنیــت،  مســئله  در  را  دشــمن  نقشــه  های 
و  اجتماعــی  آســیب های  جوانــان،  فرهنــگ، 
آن بــا  مقابلــه  هــدف  بــا  و  کــرد  درک  مســایل   دیگــر 
و حــرف کــرد  اقــدام  و  قانون گــذاری    سیاســت گذاری، 

 زد.
رهبرمعظــم انقــالب بــا اشــاره بــه ســخنی از شــاعر شــیرین 
کردنــد: دشــمن  ســخن، ســعدی شــیرازی خاطرنشــان 
دوســت  لبــاس  در  بجنبانــد،  دوســتی  سلســله  وقتــی 

کــه هیــچ دشــمنی نمی توانــد. کاری می کنــد 
ــاع آمریکایی هــا  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای ادعــای دف
گرفتنــد  ســخره  بــه  را  دموکراســی  و  بشــر  حقــوق  از 
کودک کــش  رژیــم  از  آن هــا  کردنــد:  خاطرنشــان  و 
کــه  خــود  منطقــه ای  هم پیمانــان  و  صهیونیســتی 
اصــال  و  ندارنــد  انتخابــات  بــا  آشــنایی  کوچک تریــن 

می کننــد! حمایــت  نمی فهمنــد،  را  انتخابــات 
کمــه آمریــکا بــه  رهبــر معظــم انقــالب افزودنــد: هیئــت حا
کارهــا را انجــام  کــه وحشــیانه ترین  قــدری وقیــح اســت 
می دهــد و بعــد بــه شــما لبخنــد می زنــد، آیــا نبایــد در 

کــرد؟ ــا حــواس جمــع رفتــار  مقابــل چنیــن دشــمنی، ب
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در جمع بنــدی ایــن بخــش 
کردنــد: حــواس ملــت در مقابــل  کیــد  از سخنانشــان تا
دشــمن بــه یــاری پــروردگار جمــع بــوده و هســت و حرکــت 
کنــون توطئه هــای ایــن دشــمن غــّدار و  عظیــم ملــت، تا
گذاشــته و بعــد از ایــن هــم او را خــوار  کام  ــا گــر را ن حلیــه 

کــرد. خواهــد 

کارکنان نیروی هوایی ارتش  رهبر معظم انقالب دردیدار با فرماندهان و 

حضور مردم در راهپیمایی 22بهمن دشمن شکن خواهد بود

گســترده و باشــکوه در راهپیمایــی یــوم اهلل  ج خــود همــگان را بــه حضــور  حضــرت آیــت اهلل نــوری همدانــی در جلســه درس خــار
گــزارش  کــرد و ایــن حضــور را بــه منزلــه تجدیــد پیمــان دوبــاره بــا انقــالب، امــام و والیــت فقیــه دانســت. بــه  22 بهمــن دعــوت 
کــه بــا حضــور  ج فقــه خــود  کیمیــای وطــن، حضــرت آیــت اهلل حســین نــوری همدانــی از مراجــع تقلیــد، دیــروز در ابتــدای درس خــار
گســترده در راهپیمایــی یــوم اهلل 22 بهمــن دعــوت  طــالب و روحانیــان در مســجد اعظــم قــم برگــزار شــد، مــردم را بــه حضــور 

کرد.  
گســترده و باشــکوه در راهپیمایــی ــا حضــوری  گروه  هــا و جریان  هــا می خواهیــم ت ــا بیــان اینکــه از همــه اقشــار،    ایــن مرجــع تقلیــد ب

کــرد. حضــرت آیــت اهلل  کشــور دارای اهمیــت دو چنــدان ارزیابــی   22 بهمــن داشــته باشــند، حضــور مــردم را بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی 
کــه از اصــول  کــه مبــارزه بــا اســتکبار و صهیونیســت  ها  کننــد  کــرد: مــردم بایــد بــا حضــور خــود بــه جهانیــان اعــالم  کیــد  نــوری همدانــی تا

انقــالب بــوده و آن را امــام راحــل)ره( بــه مــا آموختنــد، همچنــان زنــده اســت.
انقــالب  تــداوم  و  پیــروزی  در  مهــم  عوامــل  از  را  انقالبــی  اســالمی  و  ارزش  هــای  بــه  مــردم  پای بنــدی  تقلیــد  مرجــع  ایــن 
پهلــوی  خانــدان  ســقوط  موجــب  کــه  شــعارهایی  بــه  نســبت  بایــد  ایــران  ملــت  کــرد:  خاطرنشــان  و  اســالمی  دانســت 
فریــاد و  دارنــد  نگــه  زنــده  همیشــه  را  شــعارها  ایــن  و  بــوده  پای بنــد  شــد،  فقیــه  والیــت  اســالمی  و  نظــام  برقــراری   و 

 بزنند.
ــدت و  ــده وح ــان دهن ــور نش ــن حض ــت؛ ای ــری الزم اس ــن ام ــی 22 بهم ــور در راهپیمای ــت: حض گف ــی  ــوری همدان ــت اهلل ن ــرت آی حض

انســجام ملــت، عظمــت نظــام و اقتــدار جمهــوری اســالمی  ایــران اســت.

کشــور در مســیر جــاده بیــن المللــی ترانزیــت مــواد مخــدر قــرار دارد،  کارشــناس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان بــا بیــان اینکــه   
کشــور انجــام می شــود،  کــه در جهــت مبــازره بــا ترانزیــت، عرضــه و توزیــع مــواد مخــدر در  گســترده ای  گفــت: بــا توجــه بــه تالش هــای 
ایــران از ســوی دفتــر مقابلــه بــا مــواد و جــرم ســازمان ملــل متحــد )UNODC (، بــه عنــوان نخســتین جبهــه مبــارزه بــا مــواد مخــدر در 
کیمیــای وطــن، مجیــد طاهــرزاده در همایــش پیشــگیری از اعتیــاد در شهرســتان شــهرضا  گــزارش  جهــان شناســایی شــده اســت. بــه 
کتاب هــا و اینترنــت در دســترس جوانــان قــرار می گیــرد؛ امــا  کــرد: روزانــه میلیون هــا اطالعــات از طریــق شــبکه های اجتماعــی،  اظهــار 
کارشــناس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر  متاســفانه اطالعــات و دانــش اندکــی در خصــوص معضــالت اعتیــاد بــه آن هــا منتقــل می شــود. 
کــه هــر روز شــیوه های جدیــد تهیــه، توزیــع و مصــرف مــواد مخــدر ابــداع می شــود، پلیــس در  کــرد: در شــرایطی  اســتان اصفهــان اضافــه 
کنــون وقــت  کــرد: ا کشــور بــا تمــام تــوان در جهــت مبــارزه بــا ایــن پدیــده ناهنجــار اجتماعــی تــالش می کنــد. طاهــرزاده تصریــح  داخــل 
کارآمــد در مقابــل مــواد مخــدر  کنــار بگذاریــم و بــا بررســی راهکارهــای علمی بــه مقابلــه  کــه رویکــرد عارضه محــوری را  آن رســیده اســت 
کــه 160 میلیــون نفــر از آن هــا بــه نوعــی از خانــوده حشــیش،  گفــت: 265 میلیــون نفــر از جمعیــت جهــان معتــاد هســتند  بپردازیــم. وی 
کــرد: بــر خــالف تصــور برخــی  کارشــناس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان اصفهــان اظهــار  گل و مــاری جوآنــا مصــرف می کننــد. ایــن 
افــراد فقــر، طــالق و مشــکالت روانــی بــه تنهایــی عامــل اعتیــاد نیســت؛ بلکــه بایــد علــل وقــوع ایــن پدیــده شــوم اجتماعــی را بــا اســتفاده 
ــاد و  گاهــی خانواده هــا و اجتمــاع از اعتی کنیــم. طاهــرزاده ادامــه داد: متاســفانه عــدم اطــالع و آ از یافته هــای علمی بررســی و تحلیــل 
 آثــار مخــرب آن باعــث می شــود پــس از پنــج یــا شــش ســال مصــرف مــواد مخــدر، پــی بــه اعتیــاد افــراد ببریــم؛ زیــرا تــا قبــل از ایــن زمــان

عالیم مصرف مواد مخدر در افراد بروز پیدا نمی کند.

ج فقه:  آیت اهلل نوری همدانی در درس خار

حضور در راهپیمایی 22 بهمن نشانه وحدت و انسجام ملت 
کارشناس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان

ایران، نخستین جبهه مبارزه با مواد مخدر در جهان است

کشــورها بایــد بــرای  گفــت: همــه  رییس جمهــور 
کمــک بــه تروریســت ها  قطــع راه  هــای انتقــال 
کیمیــای وطــن بــه  گــزارش  متحــد شــوند. بــه 
ریاســت جمهوری  اطالع رســانی  پایــگاه  از  نقــل 
حجت االســالم حســن روحانــی رییس جمهــور در 
»آلکســیس چیپــراس«، نخســت وزیر  بــا  دیــدار 
یونــان بــا اشــاره بــه روابــط رو بــه رشــد تهــران آتــن 
گفــت: نــگاه مــا بــه یونــان بــه عنــوان صرفــا یــک 
عضــو اتحادیــه اروپــا نیســت؛ ایــران و یونــان دو 
کــه در پهنــه تاریــخ بــه دانــش  کشــوری هســتند 
کمــک فراوانــی  بشــریت و تحــوالت علمی جهــان 
اســالمی  جمهــوری  کــرد:  کیــد  تا وی  کرده انــد. 
ــه  ــا اتحادی ــا ب گســترش همکاری ه ــاده  ــران آم  ای

اروپــا و از جملــه یونــان اســت و تقویــت روابــط و 
همکاری هــای تهــران آتــن بــه نفــع ملت هــای 

کشــور اســت. دو 
معضــل  بــه  اشــاره  بــا  روحانــی  حجت االســالم   
ــتر  ــکاری بیش ــرورت هم ــان، ض ــم در جه تروریس
کیــد  تأ مــورد  را  اروپــا  اتحادیــه  و  ایــران  میــان 
گفــت: مبــارزه بــا تروریســم نیازمنــد  قــرار داد و 
اســت؛  جهانــی  عرصــه  در  جــدی  اراده  یــک 
گســترده  امکانــات  علیرغــم  متأســفانه  امــا 
مبــارزه  بــرای  غربــی  کشــورهای  برخــی  هنــوز 
نداده انــد  نشــان  را  الزم  جدیــت  تروریســم  بــا 
تروریســت ها  از  نیــز  دیگــر  کشــورهای  برخــی  و 
کوتــاه مــدت خــود اســتفاده  بــرای پیشــبرد منافــع 

بــرای  تهــران  آمادگــی  اعــالم  بــا  وی  می کننــد. 
هم فکــری و رایزنــی بیشــتر بــا اتحادیــه اروپــا و 
گفــت: بایــد  یونــان در زمینــه مبــارزه بــا تروریســم 
کــه  کنیــم  کشــورهای حامــی  تروریســم را قانــع 
ــی نتیجــه  کار ب ــزاری از تروریســت ها  اســتفاده اب
منافــع  نهایــت  در  تروریســم  و  اســت  غلطــی  و 

کــرد. خواهــد  آســیب پذیر  نیــز  را  آن هــا 
 رییس جمهــور مشــارکت بــرای تقویــت صلــح و 
ثبــات در منطقــه را ضــروری دانســت و افــزود: 
همگانــی  تــالش  یــک  بــه  بایــد  کشــورها  همــه 
کمک هــای مالــی  بــرای قطــع راه هــای انتقــال 
و تســلیحاتی بــه تروریســت ها دســت بزننــد و در 

ایــن عرصــه متحــد شــوند.

کرد: ح  روحانی در دیدار با نخست وزیر یونان مطر

آمادگی ایران برای هم فکری با اتحادیه اروپا در مبارزه با تروریسم 

 * بــا آغــاز درگیــری مســلحانه، پرســنل انقالبــی نیــروی 
پایــان  کارت  ازای  در  مــردم  تســلیح  بــرای  هوایــی 
ــنگ  ــت فش ــالح و هف ــه س ــك قبض ــربازی، ی ــت س خدم

آنــان قــرار می دادنــد. در اختیــار 
کالنتــری تهــران نــو ـ پــس   * در ســاعت 4/5 بعدازظهــر 
گارد  از پنــج ســاعت زد و خــورد شــدید بیــن مأموریــن 
ــن زدو  ــا در ای گاردی ه ــردم و  ــرد و م ک ــقوط  ــردم ـ س و م
کشــته و مجــروح داشــتند . از ایــن پــس  خــورد چندیــن 
مــردم  دســت  بــه  دیگــری  از  پــس  یکــی  کالنتری هــا 

ســاقط شــدند.
 * فرمانــدار نظامــی تهــران در اعالمیــه شــماره چهــل 
خــود، ســاعات حکومــت نظامــی را از ســاعت چهــار و 

داد.  افزایــش  صبــح  پنــج  ســاعت  تــا  بعدازظهــر  نیــم 
کالنتری هــا  گرفتــن حمــالت مــردم بــه  پــس از شــدت 
روز  همیــن  در  تهــران  نظامــی  فرمانــدار  پادگان هــا،  و 
تــا ســاعت دوازده ظهــر  را  ســاعت منــع عبــور و مــرور 
افزایــش داد. یعنــی مــردم تنهــا از ســاعت دوازده شــهر 
ــا چهــار و نیــم بعدازظهــر اجــازه خــروج از منــازل خــود  ت

را دارنــد.
اســت.  نظامــی  کودتــای  یــك  تــدارك  در  رژیــم   *  
حومــه،  و  تهــران  نظامــی  فرمانــدار  رحیمــی،  ســپهبد 
از  خــود،  تابعــه  یگان هــای  بــه  دســتورالعملی  طــی 
ــت را  ــران نهض ــه رهب کلی ــگ  ــا بی درن ــت ت ــا خواس آن ه
دســتگیر و بــا هواپیمــا بــه یکــی از جزایــر منتقــل نماینــد. 

روزشمار دهه فجر  21 بهمن ماه

2 حتما بخوانید!سه شنبه  20 بهمن ماه 139۴
ایران، نخستین جبهه مبارزه با مواد مخدر در جهان است ـــمـــاره 89 ســـــال دوم      ݡسݒ

اݡست ݡسىݔ



 ایجاد ابزار مالی 
تنها راه خروج از رکود صنایع

در ســال های اخیــر تغییــرات زیــادی در اوضــاع 
  اقتصاد

 آذین عطریان
ــه  ــه تبــع آن در اصفهــان ب کشــور و ب اقتصــادی 
دریــای  ایــن  در  واقــع  در  اســت.  آمــده  وجــود 
گاه بــا تهدیدهایــی  گاه بــا فرصــت و  متالطــم اقتصــادی، صنایــع 
مواجه شــدند. تمام این  ها باعث شــد بســیاری از این صنایع کشــور 
دچــار رکــود شــوند؛ در اصفهــان نیــز بســیاری از واحدهــای صنعتی در 
تنگنــا قــرار گرفتنــد و بــه حالــت نیمه تعطیــل درآمدنــد  یــا بــه معنــای 
واقعــی دچــار شکســت شــدند. در ایــن خصــوص بــا محمدجــواد 
بگــی، مدیــر عامــل و عضــو هیئــت مدیــره شــرکت شــهرک های 

صنعتی اصفهان گفت و گویی داشتیم که در ادامه می خوانید:
کــه در صنعــت  ــا توجــه بــه افــت و خیزهایــی  در حــال حاضــر  ب
وجــود داشــته اســت، چنــد شــهرک صنعتــی و چنــد واحــد فعــال 

در اســتان اصفهــان داریــم؟
ــه ایجــاد 76 شــهرک صنعتــی را در اصفهــان  در حــال حاضــر مصوب
کــه 68 شــهرک جدیــد صنعتــی وارد فــاز اجرایــی شــده اند. از  داریــم 
کــد  ایــن تعــداد، نیمی فعــال هســتند و نیــم دیگــر نیــز بــه صــورت را
و نیمــه فعــال هســتند . ضمــن اینکــه  4600 واحــد صنعتــی فعــال در 

اســتان داریــم.
آیا رکود واحدها به موضوع عقب گرد صنایع مربوط می شود؟

گــرد صنایــع نبــوده اســت؛ بلکــه بــه دلیــل تحریم هــا و  نــه، عقــب 
کــه مدتــی در بــازار وجــود داشــت، برخــی از صنایــع بــه حالــت  رکــودی 

نیمه تعطیــل درآمدنــد.  
چه راهکار هایی برای خروج از مشکالت فعلی وجود دارد؟

موضــوع ایــن اســت کــه ابــزار مالــی و نیــاز بــازار و عطــش خریــد را ایجــاد 
کنیم. 

بــرای  زمینــی  کــه شــرکت شــهرک های صنعتــی  شــایعه شــده 
تاییــد می کنیــد؟  آیــا  نــدارد؛   گــذاری  وا

گــذار نشــده اند و نیــم دیگــر هــم  خیــر؛ نیمــی از شــهرک های مــا هنــوز وا
کار نشــده اند. هنــوز در بخش هایــی از آن وارد 

 گفتــه می شــود زمین هایــی کــه در شــهرک های صنعتــی در اختیــار 
صنایــع قــرار می گیــرد، بــه صــورت اجــاره بــه شــرط تملیــک اســت. 
کــه یــک واحــد  آیــا صحــت دارد؟ در صــورت صحــت،  در مــواردی 
صنعتــی دچــار تعطیلــی یــا ورشکســتگی شــود، آیــا زمیــن از آن 

گرفتــه می شــود؟  واحــد تولیــدی پــس 
ــه واحد هــا تحویــل داده می شــود و  ــه صــورت قــراردادی ب زمین هــا ب
کمتــر از یــک ســال بــه بهره بــرداری برســند  کــه در زمانــی  در صورتــی 
واجــد شــرایط تخفیــف 60 درصــدی می شــوند و در غیــر ایــن صــورت 
بعــد از دادن مهلت هــای ســه دوره ای، زمیــن از آن واحــد صنعتــی 

گرفتــه می شــود. 
که  شــهرک های صنعتی با آن موجه هســتند،  یکی از مشــکالتی 
مشــکالت مربــوط بــه فاضــالب ایــن شهرک هاســت؛ آیــا ایــن 

موضــوع رفــع شــده اســت؟
بلــه در 10 شــهرک صنعتــی، سیســتم پســاب فعــال شــده اســت و در 7 
کــه  شــهرک دیگــر نیــز ایــن سیســتم در حــال مطالعــه و احــداث اســت 
کــه واحدهــا تولیــد می کننــد، توســعه  بــه مــرور بنــا بــه حجــم پســابی 
کــه تعــداد واحــد بهره بــردار آن بــه حــد  پیــدا می کننــد. هــر شــهرکی 
مجــاز رســید، سیســتم پســاب آن را فعــال می کنیــم.   منبــع پایــگاه خبــری 

ربیــع

شهرک های صنعتی

معاون استاندار اصفهان:

 بهبود اشتغال 
 ظرف دو سال آینده 

در  گفــت:  اصفهــان  اســتاندار  امنیتــی  سیاســی  معــاون 
اســتان اصفهــان، میــزان بیــکاری 2 درصــد باالتــر از ســایر 
مهاجرپذیــری  ویژگــی  بــه  امــر  ایــن  کــه  استان هاســت 
ــا اقدامــات  اســتان اصفهــان مربــوط می شــود و امیدواریــم ب
اســتانداری، مشــکل اشــتغال ظــرف دو ســال آینــده بهبــود 
مناســبی داشــته باشــد. عقدایــی اظهــار کــرد: در دولــت تدبیر 
ــا  ــان مــردم و نظــام را ایف و امیــد، ســمن ها نقــش واســط می
مــردم  خــود  کــه  هســتند  واحدهایــی  ســمن ها  می کننــد. 
کردنــد و هزینــه ای بــرای دولــت و نظــام ندارنــد و  ایجــاد 
کار بهتــر انجــام شــده اســت.  کجــا این هــا وارد شــده اند  هــر 
و  اســتان  ســطح  در  متعــددی  مردم نهــاد  ســازمان های 
در حوزه هــای مختلــف اجتماعــی و فرهنگــی بــه فعالیــت 
ســازمان های  بــر  نظــارت  هیئــت  رییــس  می پردازنــد. 
مردم نهــاد اســتان افــزود: ســازمان های متعــددی در ایجــاد 
ســمن ها نقــش دارنــد؛ از جملــه ســازمان بهزیســتی، نیــروی 
انتظامــی، ورزش و جوانــان، تبلیغــات اســالمی، فرهنــگ و 
کانــون فرهنگــی مســاجد بهداشــت و درمــان و اداره  ارشــاد، 
کــه همــه دوشــادوش دولــت در اســتان  کل محیــط زیســت 

کرده انــد. کار  اصفهــان 

معرفی طرح های آماده بهره برداری 
آب و فاضالب یزد

ح شــرکت آب و فاضــالب اســتان یــزد بــا پیشــرفت  چهــار طــر
100 درصــدی، هم زمــان بــا دهــه فجــر آمــاده بهره بــرداری 

شــد. 
گند زدایــی  ح هــا شــامل عملیــات اجرایــی ســامانه  ایــن طر
خــط انتقــال آب بــه بهابــاد، پکیــچ تصفیــه فاضــالب مســکن 
مهــر میبــد، شــبکه جمــع آوری فاضــالب فــاز یــك حســن آبــاد 
یــزد و شــبکه جمــع آوری فاضــالب مســکن مهــر هفــت ابجــد 
گندزدایــی  و غیــره در یــزد اســت. عملیــات ســاخت ســامانه 
خــط انتقــال آب بهابــاد بــا هفــت مخــزن ذخیــره آب یك هــزار 
متــر مکعبــی، گندزدایــی 90 لیتــر بــر ثانیــه آب، پنج ایســتگاه 
برداشــت و هزینــه 2 میلیــارد ریــال آمــاده بهره بــرداری بــرای 
دهــه فجــر اســت. پکیــچ تصفیــه فاضالب مســکن مهــر میبد 
کیلومتــر، ظرفیــت 100  نیــز بــا شــبکه جمــع آوری بــه طــول 2 
متــر مکعــب در شــبانه روز و اعتبــاری بالــغ بــر 10 میلیــارد ریــال 

بــه اتمــام رســید.
 شــبکه جمــع آوری فاضــالب فــاز یــك حســن آبــاد بــا شــبکه 
کیلومتــر و اعتبــار 32 میلیــارد  جمــع آوری بــه طــول هفــت 
ریــال و شــبکه جمــع آوری فاضــالب مســکن مهــر هفــت ابجد 
کیلومتــر و اعتبــار  و غیــره بــا شــبکه جمــع آوری بــه طــول 14 
ــل افتتــاح در ایــن  ح هــای قاب ــال از دیگــر طر ــارد ری 68 میلی

دهــه خجســته اســت.

اخبار کوتاه

مهنــدس حمیدرضــا جانبــاز  مدیــر عامــل و رییــس هیئــت 
کشــور در ســفری  مدیــره شــرکت مهندســی آب و فاضــالب 
کارکنــان  و  مدیــران  بــا  اصفهــان،  شــهر  بــه  روزه  یــک 
شــرکت آب و فاضــالب روســتایی اســتان اصفهــان دیــدار 
پیشــرفت های  و  اقدامــات  جریــان  در  نزدیــک  از  و  کــرد 
گرفــت. مدیــر عامــل شــرکت مهندســی  ایــن شــرکت قــرار 
آبفــار  شــرکت  مدیــران  جمــع  در  کشــور   فاضــالب  و  آب 
ــت یازدهــم  ــگاه ویــژه دول ــه ن ــا اشــاره ب اســتان اصفهــان  ب
گفــت: در ســال جــاری  20 هــزار  کشــور  بــه مســایل آبــی 
بــه  روســتایی  آبرســانی  ح هــای  طر بــرای  ریــال  میلیــارد 
تزریــق  کشــور  روســتایی  فاضــالب  و  آب  شــرکت های 
کــه 1000 میلیــارد ریــال آن متعلــق بــه شــرکت  خواهــد شــد 
آب و فاضــالب روســتایی اســتان اصفهــان خواهــد بــود. 
وی در ایــن خصــوص، داشــتن آمادگــی  فنــی و اجرایــی و 
فراهــم نمــودن زیرســاخت ها را ضــروری دانســت و افــزود: 
ح هــای توســعه  بــا توجــه بــه جــدی بــودن تغییــر اقلیــم، طر
آبرســانی روســتاهای اســتان بایــد منطبــق بــر ایــن واقعیــت 
طراحــی شــود کــه میــزان منابــع آبــی موجــود، رونــد کاهشــی 

کنــد و افزایــش نخواهــد یافــت.  روزافــزون پیــدا 
حایــز  و  مهــم  مــوارد  از  را  آب  اقتصــاد  جانبــاز   مهنــدس 
کــرد  بــرای شــرکت های آب و فاضــالب عنــوان  اهمیــت 
و  شــهری  فاضــالب  و  آب  شــرکت های  داشــت:  اظهــار  و 

کشــور بایــد بــر تعرفه  هــا حساســیت نشــان دهنــد  روســتایی 
و مدیــران ایــن شــرکت ها  نســبت بــه مقایســه درآمــد و 

باشــند.  حســاس  هزینه  هــا 
ــدن  ــردان اداره ش ــزوم خودگ ــه ل ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
ــه درآمدهــای  ــکا ب کاهــش ات شــرکت های آب و فاضــالب، 
نمــودن  کثــر  حدا و  ســرمایه ای  دارایــی  تملــک  ح  طــر
برنامه  هــای  از  را  محلــی  خ گــذاری  نر سیســتم های 
ایــن  برنامه  هــای  اولویــت  در  بایــد  کــه  مهمی دانســت 

بگیــرد. قــرار  شــرکت ها 
معــاون وزیــر نیــرو   فرصــت بــه وجــود آمــده در فضــای 

فاضــالب  و  آب  شــرکت های  بــرای  را  برجــام  از  پــس 
گفــت:  کــرد و  ارزیابــی  کشــور  بســیار مناســب  روســتایی 
داخلــی  خصوصــی  بخــش  بــا  همــکاری  جهــت  شــرایط 
بســیار  گــذاری  ســرمایه  پروژه  هــای  قالــب  در  خارجــی  و 
ح اروپایــی بــرای  بهتــر شــده و شــرکت های بــزرگ و مطــر
اعــالم  ایــران  فاضــالب  و  آب  صنعــت  در  ســرمایه گذاری 
بایــد  داد:  ادامــه  جانبــاز  نموده اند.حمیدرضــا  آمادگــی 
زیرســاخت ها آمــاده باشــند تــا عقب ماندگی هــای ناشــی از 
تحریم  هــای غیرمنطقــی تحمیلــی بــا اقتــدار جبــران شــود 
کــه قــرار اســت بــا همــکاری  و انتظــار دارم اولیــن پــروژه ای 

کشــور اجــرا شــود، در اســتان  بخــش خصوصــی خارجــی در 
باشــد. اصفهــان 

و  کــرد  اشــاره  نیــز  مثبــت تحریم هــا  بــه جنبه  هــای  وی 
اظهــار داشــت: البتــه ایــن تحریم هــا ایــن حســن را داشــت 
کــه بــه بخــش خصوصــی داخلــی اعتمــاد کردیــم و آن ها نیز 
پاســخ بســیار مناســبی بــه ایــن اعتمــاد دادنــد؛ بــه طــوری 
آب   حــدود 97 درصــد  کــه در حــال حاضــر  در بخــش 
کشــور تولیــد می کنیــم. تجهیــزات مــورد نیــاز را در داخــل 
کشــور   فاضــالب  و  آب  مهندســی  شــرکت  عامــل  مدیــر 
رفــع بالتکلیفــی ادغــام شــدن بــا شــرکت آب و فاضــالب 
گام، اختصــاص بودجــه  شــهری اصــالح تعرفه  هــا در دو 
بــرای تکمیــل پروژه  هــای آب رســانی روســتایی در ســال 
94  و تعییــن چــارت ســازمانی جدیــد را از اقدامــات مهــم 
صورت گرفتــه بــرای شــرکت های آب و فاضــالب روســتایی 
در دو ســال اخیــر دانســت و افــزود: نحــوه ارتبــاط مســئوالنه 
شــود. بازتعریــف  آبفــار   شــرکت های  در  بایــد  مــردم،  بــا 
کــه روز چهارشــنبه،  14 بهمــن مــاه  در ابتــدای ایــن دیــدار 
برگــزار شــد، مهنــدس جانبــاز  مدیــر عامــل و رییــس هیئــت 
مدیره شــرکت مهندســی آب و فاضالب کشــور،   آزمایشــگاه 
ریزآالینده  هــای معدنــی و بیولوژیکــی و همچنیــن ســامانه 
را  اصفهــان  اســتان  آبفــار  شــرکت  مردمــی 1523  ارتبــاط 

ــرد. ک افتتــاح 

هم زمان با دهه مبارک فجر 

اختصاص 20 هزار میلیارد ریال به شــرکت های آب و فاضالب روســتایی کشــور   

کــرد: از آمادگــی  رییــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان عنــوان 
گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان  شــورای 
کشــور بــرای حــل مســایل و مشــکالت صنعــت حمــل  و 
ســهل آبادی«،  عبدالوهــاب  »ســید  داد.  خبــر  نقــل  و 

ــاق بازرگانــی اصفهــان نوســازی  رییــس ات
را الزم و  نقــل جــاده ای  نــاوگان حمــل و 
گفــت: فعــاالن بخــش  ضــروری دانســت و 
حمــل و نقــل بــا همــکاری یکدیگــر بایــد 
زمینــه تاســیس شــرکت  های حمــل و نقــل 
کامیون  هــای  بــا  بین المللــی  و  داخلــی 
کننــد. بــه روز و راننــدگان جــوان را فراهــم 

گفت وگــوی دولــت و  ســهل آبادی از آمادگــی شــورای 
ــایل  ــل مس ــرای ح ــور ب کش ــتان و  ــی اس ــش خصوص بخ
گفــت:  و مشــکالت صنعــت حمــل و نقــل خبــر داد و 
ایــن شــورا می توانــد مصوبــات اجرایــی بــه ســازمان  ها 

کنــد. و نهادهــای دولتــی و عمومــی  را ابــالغ 

را  اصفهــان  خشــک  بنــدر  راه انــدازی  و  ســاخت  وی 
کشــور  گامی موثــر در توســعه صنعــت حمــل و نقــل مرکــز 
گفــت: فــاز نخســت بنــدر خشــک اصفهــان  برشــمرد و 
از ابتــدای ســال آینــده در حومــه  اصفهــان راه انــدازی 

می شــود.
کارگــو  ســهل آبادی بــا اشــاره بــه راه انــدازی 
کریــدور  گفــت:  ترمینــال فــرودگاه اصفهــان 
اصفهــان  اســتان  ترکیبــی  نقــل  و  حمــل 
و  هوایــی  ریلــی،  نقــل  و  حمــل  شــامل 
کار خــود  گذشــته بــه  جــاده ای فعال تــر از 

ادامــه خواهــد داد.
و  حمــل  شــرکت  های  کمبــود  اصفهــان  اتــاق  رییــس 
و  کــرد  نقــد  را  اصفهــان  اســتان  در  بین المللــی  نقــل 
گفــت: بــرای توســعه حمــل و نقــل، به ویــژه بین المللــی 
بین الملــی   نقــل  و  حمــل  شــرکت  های    نیازمنــد 

هستیم .   

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

تعداد  شرکت  های حمل و نقل بین المللی استان اصفهان اندک است 
 رییــس اتحادیــه میادیــن میــوه و تــره بــار اصفهــان 
کــرد: حــدود  بیــان  پیــاز،  بــازار  درخصــوص وضعیــت 
ایــن  صــادرات  جزیــی  کنتــرل  بــا  پیــش  هفتــه  دو 
کاهــش یافــت؛ امــا  محصــول، تاحــدودی قیمــت آن 

پیــاز  صــادرات  ســرگیری  از  بــا  دوبــاره 
تومــان   3400 قیمــت  بــا  محصــول  ایــن 
گــزارش  بــه  می شــود.  عرضــه  مــردم  بــه 
بــا اشــاره  ج  خبرگــزاری ربیــع، ناصــر اطــر
ــه اینکــه قیمــت میــوه نســبت بــه 10 روز  ب
درصــد   20 حــدود  اصفهــان  در  گذشــته 
خ  کــرد: نــر کاهــش داشــته اســت، اظهــار 

حــدود پیــش  مــاه  یــک  بــه  نســبت  درختــی   ســیب 
20 درصــد ارزان شــده اســت. وی افــزود: در حــال حاضــر 
خ 2 هــزار تــا 2500 تومــان و ســیب  ســیب ســمیرم بــا نــر
 1200 تــا  هــزار   2 قیمــت  بــا  کردســتان  و  آذربایجــان 
کمبــودی  تومــان عرضــه می شــود و بــرای شــب عیــد 

رییــس  داشــت.  نخواهیــم  محصــول  ایــن  بابــت 
اتحادیــه میادیــن میــوه و تــره بــار اصفهــان در خصــوص 
کــرد: بــه دنبــال خریــد  وضعیــت بــازار پرتقــال نیــز، بیــان 
پرتقــال از ســوی دولــت بــرای شــب عیــد، قیمــت ایــن 
حــدود پیــش  روز   20 بــه  نســبت   میــوه 
گفتــه  گران تــر شــده اســت. بــه   20 درصــد 
کنــون قیمــت پرتقــال تامســون  وی، هــم ا
کــه  شــمال 3 هــزار تومــان اســت، در حالــی 
ــود.  ــان ب خ آن 2500 توم ــر ــش ن 20 روز پی
کــرد: بــرای تامیــن پرتقــال  کیــد  ج تا اطــر
شــب عیــد، نیــازی بــه واردات نیســت و 
هســت.  روزهــا  ایــن  جواب گــوی  داخــل  محصــوالت 
خ نارنگــی بــا توجــه بــه  وی در ادامــه بــه افزایــش نــر
ایــن  در  گفــت:  شــمال  نارنگــی  فصــل  شــدن  تمــام 
کفــاف نیــاز شــب عیــد را کشــور   شــرایط، نارنگــی جنــوب 

 نمی دهد.

اقتصـــاد سه شنبه   20  بهمن ماه 3139۴ حتما بخوانید
ـــمـــاره 89گرانی پیاز اشک اصفهانی  ها را درآورد ســـــال دوم          ݡسݒ

کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان از صرفه جویــی بالــغ بــر 338 میلیــون ریــال در اعتبــارات تملــك دارایی  هــای ســرمایه ای بــا اســتفاده از تــوان  مســئول دفتــر فنــی اداره 
نیروهــای صنعــت ســاختمان خبــر داد.

بــا  افــزود:  خبــر  ایــن  تکمیــل  در  فنــی  دفتــر  مســئول  مهدیــان،  مجیــد  اصفهــان،  اســتان  حرفــه ای  و  فنــی  آمــوزش  کل  اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
همچنیــن  و  جــاری  ســال  مــاه   11 طــی  رشــته   14 در  کل  اداره  فنــی  دفتــر  توســط  نفــر   246 و  هــزار   28 تعــداد  بــه  ســاختمان  صنعــت  آزمون  هــای  انجــام 
بــه  مبلغــی  علمی کاربــردی  دانشــگاه  و  جــوار  کــز  مرا کل،  اداره  محوطــه،  آموزشــی،  فضاهــای  تعمیــرات  از  بخشــی  انجــام  در  آن هــا  توانایی  هــای  از  اســتفاده 
صرفه جویــی اصفهــان  اســتان  حرفــه ای  و  فنــی  آمــوزش  کل  اداره  ســرمایه ای  دارایی  هــای  تملــك  اعتبــارات  در  ریــال  هــزار   880 و  میلیــون   338  میــزان 

شد.

ــا  ــد ت ــه بای ــق برنام ــمه طب ــدن سرچش ــت: از مع گف ــمه  ــس سرچش ــدن م ــور مع ــر ام مدی
پایــان ســال، 27 میلیــون تــن مــاده معدنــی بــا عیــار 0.64 اســتخراج و چهــار میلیــون تــن 
کم عیــار موردنیــاز امــور لیچینــگ در ســال 94 تامیــن شــود. »مهــدی مظفــری«  ک  خــا
کرمــان ماننــد تکمیــل  ح هــای توســعه ای معــدن در منطقــه مــس  در خصــوص طر
سرچشــمه  معــدن  در  گفــت:   1394 ســال  در  معــدن  ذخیــره  افزایــش  و  کتشــافات  ا
در  کانی زایــی  مرزهــای  کــردن  و مشــخص  کالســه بندی ذخیــره  ارتقــای  به منظــور 
 حاشــیه ها، تکمیــل شــبکه حفــاری و شــناخت دقیق تــر ســاختارهای زمین شناســی
کتشــافی و در نتیجــه تدقیــق برنامه ریــزی اســتخراج فــاز چهــارم  تدقیــق مــدل بلوکــی ا
کتشــافات بــا همــکاری پــروژه بازســازی و نوســازی  کتشــافی توســط امــور ا حفاری هــای ا
ــان ســال ایــن عملیــات تکمیــل  ــا پای ــه ت ک ــر نظــر امــور معــدن طراحــی و اجــرا شــد  و زی
کنــون در ایــن فــاز حــدود 87 هــزار متر  کــرد: در مجمــوع تا خواهــد شــد. مظفــری تصریــح 
حفــاری بــه متــراژ کل حفاری هــای قبلــی اضافــه شــد که نقش موثــری در شــناخت ماده 
معدنــی، افزایــش ذخیــره قابــل طراحــی و برداشــت اصولــی مــاده معدنــی داشــته اســت. 
مدیــر امــور معــدن مــس سرچشــمه بــا بیــان اینکــه تاثیــر مســتقیم ایــن افزایــش ذخیــره 
کوتاه مــدت نیــز  ح هــای بلندمــدت معــدن اســت، اظهــار داشــت: در  بیشــتر بــر روی طر
اســتراتژی معــدن برافزایــش 20 درصــدی بهــره وری سیســتم باربــری معدن در ســال 94 
کنــون طبــق برنامــه پیش بینی شــده، پیــش رفته ایــم و امیدواریــم تــا  کــه تا بــوده اســت 

پایــان ســال بتوانیــم بــه ایــن هــدف بــزرگ نایــل شــویم.

بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان  شــهرداری های  همیــاری  ســازمان  عامــل  مدیــر 
ایــن ســازمان عنــوان  از مهم تریــن مشــکالت  را  وصــول نشــدن بهنــگام معوقــات 
دولتــی  دســتگاه های  از  شــهرداری ها  همیــاری  ســازمان  مطالبــات  گفــت:  و   کــرد 
90 میلیــارد ریــال اســت. اســماعیل صادقــی، ایجــاد ســاماندهی میــان شــهرداری های 
اســتان و انجــام برخــی فعالیت هــای عمرانــی شــهرداری ها را از جملــه مهم تریــن 
بــا  ســازمان  ایــن  کــرد:  اظهــار  و  دانســت  شــهرداری ها  همیــاری  ســازمان  وظیفــه 
مشــارکت شــهرداری ها ایجــاد شــده اســت تــا انجــام برخــی فعالیت هــای آن هــا را 
برعهــده بگیــرد. وی بــا اشــاره بــه اقدامــات صورت گرفتــه در ســال جاری، آســفالته 
گفــت: از  شــدن 38 روســتا را یکــی از مهم تریــن اقدامــات ایــن ســازمان برشــمرد و 
ــهرداری ها  ــان ش ــفالت می ــن آس ــزار ت ــاه، 55 ه ــان آبان م ــا پای ــال جاری ت ــاه س مردادم
مالکیــت  اینکــه  بیــان  بــا  صادقــی  اســت.  شــده  توزیــع  اســتان  دهیاری هــای  و 
چهارمحــال  کــرد:  تصریــح  اســت،  ســازمان  ایــن  اختیــار  در  آســفالت  کارخانــه  دو 
و بختیــاری قابلیــت تولیــد 55 تــن آســفالت در طــول ســال را خواهــد داشــت. وی 
ــوان  ــال عن ــارد ری ــی را 90 میلی ــتگاه های اجرای ــازمان از دس ــن س ــات ای ــزان مطالب می
گفــت: میــزان بدهــی ســازمان همیــاری شــهرداری ها بــه برخــی دســتگاه های  کــرد و 
اجرایــی، حــدود 30 الــی 40 میلیــارد ریــال اســت. صادقــی وصــول نشــدن بهنــگام 
کــرد: وجــود ایــن  کیــد  معوقــات را از مهم تریــن مشــکالت ایــن ســازمان عنــوان و تا

معوقــات تاثیــر نامطلــوب بربرنامه ریــزی ســازمان و فعالیــت آن خواهــد داشــت.

 صرفه جویی در اعتبارات تملك دارایی  های سرمایه ای 
با استفاده از توان نیروهای صنعت ساختمان 

گرانی پیاز در اصفهان تداوم صادرات و 
گرانی پیاز اشک اصفهانی  ها را درآورد

 استخراج 27 میلیون تن ماده معدنی 
از سرچشمه

 مطالبات 90 میلیاردی سازمان همیاری 
از دستگاه های دولتی

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای احداث اسکلت کلینیک تخصصی مرکز 
آموزشی درمانی فارابی به صورت سرجمع

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس www.mui.ac.ir یا  متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت 
سایت مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه به آدرس /www.afa.mui.ac.ir/khadamat مراجعه یا با شماره تلفن های زیر تماس حاصل 

کارشناس مدیریت امور فنی دانشگاه: 031-37923863 فرمایند. شماره تلفن 
شماره تلفن امور قراردادهای مرکز آموزشی درمانی فارابی:397 داخلی -031-35312020

شماره تلفن امور قراردادهای مدیریت امور پشتیبانی: 031-37924006

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای تعمیرات و بازسازی مراکز و خانه  های بهداشت )کرج - قلعه بهمن - 
داشکسن - ازناوله و...( وابسته به شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوئین میاندشت به صورت فهرست بهاء  

 آگهی مناقصه عمومی  دو مرحله ای تکمیل مرکز بهداشتی درمانی شهری 
شهدای فریدونشهربه صورت سرجمع 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس www.mui.ac.ir یا  متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت 
سایت مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه به آدرس /www.afa.mui.ac.ir/khadamat مراجعه یا با شماره تلفن های زیر تماس حاصل 

کارشناس مدیریت امور فنی دانشگاه: 031-37923853 فرمایند. شماره تلفن 
شماره تلفن امور قراردادهای شبکه بهداشت درمان شهرستان فریدونشهر:03157592035

شماره تلفن امور قراردادهای مدیریت امور پشتیبانی: 031-37924006

کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس www.mui.ac.ir یا  متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت 
سایت مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه به آدرس /www.afa.mui.ac.ir/khadamat مراجعه یا با شماره تلفن های زیر تماس حاصل 

کارشناس مدیریت امور فنی دانشگاه: 031-37923853 فرمایند. شماره تلفن 
شماره تلفن امور قراردادهای شبکه بهداشت درمان شهرستان بوئین میاندشت:03157522774

شماره تلفن امور قراردادهای مدیریت امور پشتیبانی: 031-37924006

م الف 32438

م الف 32437

م الف 32436

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 
گذار نماید.  ح زیر را از طریق مناقصه عمومی  به پیمانکاران واجد شرایط وا شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شر

مهلت تحویل اسناد  به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1394/12/1 
گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز  یکشنبه به تاریخ 1394/12/2 تاریخ 

www.ab faesfahan.ir  دریافت اسناد: سایت  اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

گویا: 5-36680030-031 داخلی )335( شماره تلفن 

شرکتآبوفاضالباستاناصفهان)سهامیخاص(

نوبت  اول

شماره
 مناقصه 

محل تامین 
اعتبار

مبلغ تضمین )ریال(برآورد )ریال( موضوع مناقصه

94-4-345

94-4-346

94-4-349

94-4-350

عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضالب یزدانشهر)2(

عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضالب 
یزدانشهر)3(

 عملیات اجرای توسعه شبکه فاضالب در محدوده منطقه 3 
شهر اصفهان 

عملیات اجرای توسعه و اصالح شبکه آب در محدوده منطقه 3 
شهر اصفهان

5/952/846/965

6/908/432/673

1/376/019/934

1/033/463/770

جاری

جاری

جاری

جاری

298/000/000

346/000/000

69/000/000

52/000/000

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان



با عقد تفاهمنامه شهرداری اصفهان و 
معاونت فناوری ریاست جمهوری 

موتورسیکلت های برقی به 
اصفهان می آید

تفاهمنامــه  عقــد  بــا  گفــت:  اصفهــان  شــهردار 
ریاســت  فنــاوری  معاونــت  بــا  اصفهــان  شــهرداری 
بــه اصفهــان  جمهــوری، موتورســیکلت های برقــی 

. یــد می آ
شــهرداری  رســانه ای  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
دومیــن  حاشــیه  در  جمالی نــژاد  مهــدی  اصفهــان، 
و  دوچرخــه  فروشــندگان  صنــف  گردهمایــی 
اصنــاف  مهــم  نقــش  بــه  اشــاره  بــا  موتورســیکلت 
اظهــار  کشــور  حســاس  عرصه هــای  تمــام  در 
و  مهــم  صحنه هــای  در  اصنــاف  حضــور  از  کــرد: 
ــدس  ــاع مق ــون دوران دف ــور همچ کش ــاز  سرنوشت س

می کنیــم. قدردانــی 
وی افــزود: اتحادیــه صنــف فروشــندگان دوچرخــه و 
کــه در روان ســازی  موتورســیکلت بــه واســطه نقشــی 
مــردم  ســامتی  و  هــوا  کیفــی  وضعیــت  ترافیــک، 
اهمیــت  شــهری  مدیریــت  بــرای  می کننــد  ایفــا 
اینکــه  بیــان  بــا  اصفهــان  دارد.شــهردار  دوچنــدان 
آلودگــی  خودروهــا  برابــر  چندیــن  موتورســیکلت ها 
داشــته و همچنیــن آلودگــی صوتــی باالیــی را ایجــاد 
کــرد: در صــدد اجــرای طرحــی بــرای  می کننــد، بیــان 
کشــور در شــهر اصفهــان هســتیم. نخســتین بــار در 
شــهرداری  اقــدام  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  تصریــح  وی 
اصفهــان در زمینــه جایگاه هــای ســوخت تــک پمپــی 
کیفیــت هــوا، اقــدام بــه بسترســازی  بــرای افزایــش 

کرده ایــم. برقــی  موتورســیکلت های  ورود  بــرای 
ــاوری  ــت فن ــا معاون ــه ب ــد تفاهمنام ــژاد از عق جمالی ن
کــرد: شــهر  کشــور خبــر داد و اظهــار  ریاســت جمهــوری 
کــه بــه  ح را داشــت  تهــران نیــز قصــد اجــرای ایــن طــر
ســبب وضعیــت توپوگرافــی و ســاختاری شــهر موفــق 

بــه انجــام آن نشــد.
شــهر  موقعیــت  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  تصریــح  وی 
ح در شــهر  اصفهــان، امکان ســنجی اجــرای ایــن طــر
گرفتــه و در آینــده شــاهد ورود و جایگزینــی  انجــام 
خواهیــم  قبلــی  نمونه هــای  بــا  جدیــد  نمونه هــای 

بــود.
شــهردار اصفهــان یکــی از چالش هــا و دغدغه هــای 
مدیریــت شــهری در حــال حاضــر را وضعیــت ســامتی 
پویــا  و  فعــال  شــهر  یــک  گفــت:  و  دانســت  مــردم 
نیازمنــد یــک شــهروند ســالم اســت و مــا بــرای بهبــود 
تــاش  ابعــاد  کیفیــت ســامت شــهروندان در همــه 

کــرد. خواهیــم 

فناوری

 با حضور وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات:

 ۳۸۳ روستای استان اصفهان 
به اینترنت روستایی مجهز 

شدند
 محمــود واعظــی در مراســم افتتــاح پروژه هــای اینترنت 
گفــت: امــروز هم زمــان  روســتایی در اســتان اصفهــان 
اصفهــان  در  روســتا   ۳۸۳ اینترنــت  فجــر،  دهــه  بــا 
راه  انــدازی شــد و تــا ســال آینــده همه روســتاهای اســتان 

اصفهــان مجهــز بــه اینترنــت پرســرعت می شــود.
مخابــرات  شــرکت  عمومــی  روابــط  اداره  گــزارش  بــه 
کــه در ششــمین  واعظــی  اســتان اصفهــان، محمــود 
روز از دهــه ی فجــر انقــاب اســامی بــه منظــور افتتــاح 
حضــور  بــا  کــرد،  ســفر  اصفهــان  بــه  پــروژه  چندیــن 
مرکــزی  بخــش  توابــع  از  هفت  شــویه  روســتای  در 
و  اســتان  مســئوالن  جمــع  در  اصفهــان،  شهرســتان 
کنــون ۸۷۹ روســتا در  مــردم روســتا اظهــار داشــت: تا
اســتان اصفهــان مجهــز بــه اینترنــت شــدند و امــروز نیــز 
ــا دهــه فجــر، اینترنــت ۳۸۳ روســتا در ایــن  هم زمــان ب
اســتان راه  انــدازی شــد و تــا ســال آینــده همه روســتاهای 
اســتان اصفهــان مجهــز به اینترنت پرســرعت می شــود. 
واعظــی اذعــان داشــت: بــا توجــه بــه توافــق هســته ای 
بــا  مــا  روابــط  امــروز  تحریم  هــا،  شــدن  برداشــته  و 
گســترش اســت.وی ابــراز  دنیــا عــادی شــده و رو بــه 
امیــدواری کــرد کــه دولــت بتوانــد در مســایل اقتصادی، 
در  اشــتغال  ایجــاد  و  مــردم  حــل مشــکات معیشــتی 
ــده  ــال آین ــردارد و س ــری ب ــای موثرت گام ه ــده،  ــال آین س
ســال شــکوفایی، رونــق اقتصــادی و رفــع بســیاری از 

مشــکات اقتصــادی داخلــی باشــد.
دولــت  افــزود:  اطاعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر 
تــوان حــل مشــکات  کــه  ایــن رویــداد نشــان داد  بــا 
داخلــی را نیــز دارد و  بــا همدلــی و هم زبانــی دولــت و 
ــاره  ــا اش ــد. وی ب ــد ش ــل خواه ــی ح ــایل داخل ــت مس مل
کــرد: حضــور  بــه اهمیــت انتخابــات پیــش رو تصریــح 
کثــری مــردم در انتخابــات مشــکات را  پرشــور و حدا
کــرد: دولــت  رفــع می کنــد. محمــود واعظــی خاطرنشــان 
کــه شــکاف موجــود بیــن مناطــق محــروم و  در نظــر دارد 
ــه  ــا شــهرها و مناطــق برخــوردار ب کشــور را ب روســتاهای 

حداقــل برســاند. 
وی انتقــال اینترنــت بــه روســتاها را از اهــداف دولــت 
اســتان  دیگــر  روســتای   ۶ گــر  ا افــزود:  و  کــرد  عنــوان 
اصفهــان نیــز بــه خطــوط مخابراتــی متصــل شــود، همــه  
ارتباطــی  سیســتم  های  بــه  اســتان  ایــن  روســتاهای 
وصــل هســتند و اســتان اصفهــان در ایــن زمینــه نیــز در 

کشــور پیشــتاز خواهــد بــود.

مخابرات

سرویس جامعه   
 زهرا نصیری

کوچــک توزیــع بــرق   بــه مناســبت دهــه فجــر  644 طــرح بــزرگ و 
بــا اعتبــار 680 میلیــارد ریــال در اصفهــان بــه مرحلــه بهره بــرداری 
رســید. مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان، بــا 
کیلومتــر  بیــان اینکــه بــرای اجــرای ایــن طرح  هــا امســال 391 
شــده  اجــرا  ضعیــف  و  متوســط  فشــار  هوایــی  شــبکه  و  کابــل 
بــاب پســت و ترانســفورماتور جدیــد  کــرد: 179  اســت، اظهــار 
ــی و تاسیســات  ــه شــبکه اصل ــز ب ــد نی ــا چهــار فیــدر جدی همــراه ب
موجــود افــزوده شــده اســت.  حمیدرضــا پیــر پیــران ، بــا اشــاره بــه 
اهمیــت اســتفاده از انــرژی ســبز و پــاک اضافــه کــرد: شــرکت توزیع 
کیلــو وات ســامانه  های  بــرق اصفهــان بــا نصــب بیــش از 455 
خورشــیدی در محــدوده شهرســتان، بیش از 800 هــزار کیلو وات 

کــرده اســت. ســاعت انــرژی پــاک تولیــد 
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان همچنیــن 
در  شهرســتان  ایــن  در  خاموشــی  ها  درصــدی  کاهــش 25  بــه 
کــرد: بــا اقدام  هــای انجــام شــده و  ســال جــاری اشــاره و تصریــح 
برنامه  هــای در دســت اقــدام، ایــن کاهــش بــه 50 درصــد در ســال 
کشــورهای پیشــرفته را  آینــده می رســد. وی میــزان خاموشــی در 

کــرد:  100 دقیقــه در ســال بــه ازای هــر مشــترک اعــام و تصریــح 
مــا تــاش می کنیــم میــزان خاموشــی خواســته بیــش از دو ســاعت 
کمبــودی  نشــود. در چنــد ســال اخیــر بــه غیــر از ســال 87، هیــچ 

در تولیــد و توزیــع بــرق نداشــتیم.
بــرای  جدیــد  ســامانه  های  راه انــدازی  بــه  همچنیــن  وی 
کرد: شــماره تلفن  پاســخگویی بهتر به مشــترکان اشــاره و اضافه 
38121 بــه عنــوان ســامانه »ســمیع« آماده پاســخگویی بــه مردم 
اســت و ســامانه »بصیــر« نیــز ، بــه نظــارت بــر چگونگــی پیگیــری 

مردمی می پــردازد. درخواســت  های 
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
کنــون خدمــات ایــن شــرکت در 60 دفتــر پیشــخوان خدمــات  ا
کــه ایــن خدمــات در  کــرد  دولــت ارایــه می شــود، اظهــار امیــدواری 
کــه حــدود 360 دفتــر اســت تــا شــش مــاه  ســایر دفاتــر شهرســتان 
گفــت: خدمــات ایــن شــرکت در 14 شــهر و  آینــده ارایــه شــود. وی 
304 روســتا، از طریــق هشــت امــور اجرایــی و پنــج بخــش بــرای 

یــک میلیــون و یکصــد هــزار مشــترک ارایــه می شــود.
طریــق  از  ک  پــا انــرژی  ســاعت  مــگاوات  هــزار  تولیــد     

اصفهــان در  خورشــیدی  پنل  هــای 
مدیــر دفتــر بــازار بــرق شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان، از تولیــد هــزار 

مــگاوات ســاعت انــرژی پــاک از طریــق پنل  هــای خورشــیدی در 
ــو وات  کنــون 455کیل ایــن شهرســتان خبــر داد و بیــان داشــت: ا
ســامانه بــرق خورشــیدی در 84 نقطــه شهرســتان اصفهــان در 
کــه تاکنــون یــک هــزار مــگاوات ســاعت  حــال بهره بــرداری اســت 

بــرق از آن تولیــد شــده اســت.  
ســارا صالحــی، بــا بیــان اینکــه انــرژی تولیــدی ایــن ســامانه 
در مرحلــه نخســت توســط خــود مشــترک مصــرف می شــود و 
کیلــووات بــرای نصــب نیــروگاه خورشــیدی  تــا ســقف یکصــد 
درخواســت از ســوی مشــترکان وجــود دارد، افــزود: مــازاد این برق 

تولیــدی بــه شــبکه بــرق شهرســتان تزریــق می شــود.
کارشــناس، متوســط هزینــه راه انــدازی پنــل خورشــیدی   ایــن 
کیلــووات را حــدود 70 میلیــون ریــال اعــام و اضافــه  بــرای هــر 
کیلــووات ســاعت انــرژی تولیدشــده از ایــن طریــق،  کــرد: هــر 
ماهانــه  درآمــد  ریــال  هــزار   500 و  میلیــون  یــک  تــا  می توانــد 
کنــون درخواســت  های خوبــی  گفــت: تا کنــد. صالحــی  ایجــاد 
بــرای نصــب  ایــن شهرســتان  از جملــه در شــرق  در اصفهــان 
پنل  هــای خورشــیدی بیــن 3تــا 6 مــگا وات بــرق تولیــدی مطــرح 

شــده اســت. 
کــرد: امســال بــا وجــود افزایــش 4 درصــدی  صالحــی،  تصریــح 

به ویــژه  اعمــال مدیریــت مصــرف،  بــا  بــرق  تعــداد مشــترکان 
درصــدی   1.1 کاهــش  بــه  موفــق  مشــترکان،  ســوی  از 
گذشــته ســال  تابســتان  بــه  نســبت  بــرق  مصــرف   پیــک 

 شدیم.
همچنیــن مهــرداد جنتــی معــاون امــور مشــترکان شــرکت توزیــع 
گفــت: 85 درصــد از مشــترکان مــا خوش حســاب  بــرق اصفهــان 
هســتند و بــه موقــع قبــوض بــرق خــود را می پردازنــد. میــزان بــرق 
ــوازم اندازه گیــری مصــرف بــرق در ایــن  دزدی یــا دســتکاری در ل

شهرســتان بســیار پاییــن اســت.
ــه  ــان در س ــرق اصفه ــترکان ب ــته بندی مش ــه دس ــاره ب ــا اش وی ب
دســته بــا توجــه بــه خوش حســابی یــا بدحســابی در پرداخــت 
مشــترکان  گفــت:  کشــور  در  نخســتین بار  بــرای  قبــوض 
خوش حســاب از امتیازهایــی ماننــد قطــع نشــدن بــرق در دفعــه 

برخوردارنــد. قبــض  پرداخــت  عــدم  اول 

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان:

85 درصد از مشترکان اصفهان، خوش حساب هستند 

ــر مرتکــب قتــل شــده  کبوت ــرای یــک  کــه ب   پســر جوانــی 
کــرد.  بــود، بــرای نجــات از چوبــه دار دیــه میلیــاردی پرداخــت 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل ازجام جــم ، پســر 30  گــزارش  بــه 
ســاله ای، دی مــاه ســال 1385 در یــک نــزاع دســته  جمعی 
بــه  کبوتر بــازی  ســر  بــر  را  میانســالی  مــرد  اسام شــهر،  در 

بــا حضــور تیــم جنایــی در  قتــل رســانده بــود. 
بیمارســتان، در تحقیقــات اولیــه مشــخص شــد 
مقتــول و برادرانــش بــا همســایه های خــود درگیــر 
ــا  کــه در ایــن درگیــری، مــرد میانســال ب شــده اند 
ضربــات چاقــو مجــروح شــده و پــس از انتقــال 
بــه بیمارســتان جــان باختــه اســت.با دســتگیری 
ــه  ــل ب افــراد حاضــر در ایــن درگیــری، هویــت قات

نــام »مجیــد« شناســایی شــد. بــا گذشــت ســه ســال از قتــل مرد 
میانســال، مامــوران پلیــس متوجــه شــدند قاتــل 30 ســاله بــه 
تهــران بازگشــته و در یــک قهوه خانــه کار می کنــد. مجیــد پــس 
از دســتگیری، بــه قتــل اعتــراف و در جلســه دادگاه اعــام کــرد: 
ــر  کبوت ــر ســر  مقتــول همســایه عمویــم بــود و درگیــری آن هــا ب

بــود.
کــه بــا  روز حادثــه او همــراه برادرانــش بــه خانــه عمویــم آمدنــد 
هــم درگیــر شــدیم. بعــد از قتــل بــه محمودآبــاد  رفتــم و زندگــی 

ــه تصــور ایــن  کــردم. پــس از ســه ســال ب ــه ای را آغــاز  مخفیان
کــه پلیــس در تعقیبــم نیســت، بــه تهــران آمــدم و در یــک 
بــا  شــدم.  دســتگیر  کــه  بــودم  کار  بــه  مشــغول  قهوه خانــه 
اعترافــات قاتــل 30 ســاله، او بــا رای قضــات شــعبه 113 دادگاه 
کــه قــرار بــود حکم  کیفــری بــه قصــاص محکــوم شــد. درحالــی 
قصــاص مجیــد اجــرا شــود، فرزندان مقتــول از 
قصــاص قاتل پدرشــان گذشــت کردنــد و به او 

زندگــی دوبــاره بخشــیدند.
صبــح یکشــنبه متهــم از جنبــه عمومی جــرم 
کیفــری اســتان تهــران  در شــعبه دهــم دادگاه 
 و بــه ریاســت قاضــی محمدباقــر قربــان زاده
کمــه قــرار گرفــت. متهــم در ایــن  پــای میــز محا
خ داد  کبوتــر ر گفــت: دعــوا بــر ســر یــک  جلســه در دفــاع از خــود 
کردنــد و مــا  و مقتــول و خانــواده اش بــه خانــه عمویــم حملــه 
کــه در زنــدان هســتم و از  کردیــم. شــش ســال اســت  دفــاع 
ــدت  ــن م ــش دارم. در ای ــای بخش ــیمانم و تقاض ــود پش کار خ
کافــی تنبیــه شــده ام. بــرای جلــب رضایــت اولیــای  بــه انــدازه 
کردیــم  دم یــک میلیــارد و 100 میلیــون تومــان دیــه پرداخــت 
پــدرم هرچــه داشــت، پــای چوبــه دار رفتــم.  تــا  بــار  یــک   و 

فروخت تا مرا از مرگ نجات دهد.

یــک تبعــه خارجــی بــا حضــور در شــعبه نهــم دادســرای 
کــرده  کــه بــا دختــر مــن فــرار  گــر پســری  گفــت: ا جنایــی 
کنــد، از  اســت، دســت و پــای خــود را مهــر دختــر مــن 

شــکایت خــود صرف نظــر می کنــم.
مــردی  پیــش  چنــدی  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 

افغــان بــا مراجعــه بــه شــعبه نهــم دادســرای 
تهــران در مقابــل قاضــی ســهرابی  جنایــی 
خانــه  از  جوانــش  دختــر  دو  شــد  مدعــی 
بــه منــزل بازنگشــته اند. ج شــده اند و  خــار
وی افــزود: یکــی از دخترانــم قصــد ازدواج بــا 
پســری را دارد و فکــر  کنــم ایــن پســر جــوان 
از مــکان حضــور دخترانمــان اطــاع داشــته 

گاهــی  کار پلیــس آ باشــد. یافتــن ایــن 2 دختــر در دســتور 
اینکــه 3 محــل در ورامیــن، شــهرری  تــا  گرفــت  قــرار 
کــه 2 دختــر و پســر جــوان  کهریــزک شناســایی شــد  و 

می کردنــد. اســتفاده  مکان هــا  ایــن  از  پی درپــی 
کهریــزک، یعنــی  در ادامــه تحقیقــات، پســر جــوان در 
ــن  ــی تلف ــا بررس ــد و ب ــتگیر ش ــت دس ــل اقام ــن مح آخری
از  یکــی  از  عکســی  وی  شــد  مشــخص  همراهــش، 

دارد. خــود  گوشــی  در  دخترهــا 

گاهــی موفــق بــه یافتــن پســر  ــا ایــن ســرنخ مامــوران آ ب
کــه 2 دختــر را در منــزل خــود نگهــداری  دیگــری شــدند 
قاضــی  مقابــل  نفــر   2 ایــن  امــروز  صبــح  و  می کــرد 
قاضــی  بــه  جــوان  دختــر  دو  گرفتنــد.  قــرار  ســهرابی 
کــه بــه  کــه نزدیــک بــه 3 مــاه اســت  گفتنــد  ســهرابی 
ادامــه  در  بازنگشــته اند.  منزلشــان 
کــرد: مــن بــا  کوچک تــر عنــوان  دختــر 
 3 ایــن  و  کــرده ام  ازدواج  دوم  متهــم 
زندگــی  خوابــه   3 خانــه  یــک  در  مــاه 
در  نیــز  جــوان  دختــر  پــدر  می کــردم. 
گفــت: مــن حاضــر  دادســرا حاضــر شــد و 
ــر  ــا دخت ــه ب ک ــه رضایــت از متهــم دوم  ب
کــه وی همــراه  کــرده، هســتم؛ بــه شــرطی  مــن ازدواج 
بــا پــدر و مــادر خــود بــه خانــه مــن بیایــد و نــزد مــن وی 
کنــد و مهریــه دختــرم نیــز بایــد یــک  را بــار دیگــر عقــد 

پــای خواســتگار باشــد. دســت و یــک 
قاضــی ســهرابی پــس از ایــن جلســه بازجویــی، 2 پســر را 
کــرد و خواســتار تامــل بیشــتر  از اتهــام آدم ربایــی تبرئــه 
پــدر در خصــوص شــرطش بــرای رضایــت از متهمــان 

شــد.

پرداخت دیه میلیاردی برای نجات از اعدامدست و پای پسر جوان، مهریه دختر فراری

4در شـهـــر حتما بخوانیدسه شنبه  20 بهمن ماه 139۴
پرداخت دیه میلیاردی برای نجات از اعدام ـــمـــاره 89 ســـــال دوم        ݡسݒ

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1613/94خواهان مهدی حاج باقری با وکالت مهدی فیروزه 
دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت علی کمالی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی 
برای روز ..........مورخه 95/1/16 ساعت 10/30 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 واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب – روبه روی مدرسه 
نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان – شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 32484/م الف مدیر دفتر شعبه 32 شورای 

حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
بایگانی  پرونده: 9209980350600589 شماره  : 9410110350601522 شماره  نامه  شماره 

شعبه : 920650 تاریخ تنظیم : 1394/11/15 
) آگهی ابالغ نسخه ثانی دادخواست تجدید نظر و ضمایم به آقای- طارق محمد مرادیان 
- ف – عبدالحسین --- فعال مجهول المکان( در خصوص اعتراض – غالمحسین 
ابوطالبی چالشتری – به طرفیت - - طارق محمد مرادیان – ف - - عبدالحسین – فعال 
مجهول المکان – و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره – 00969- مورخ - - 94/06/18- 
با توجه به مجهول المکان بودن تجدید نظر خواندگان – مراتب – در اجرای ماده – 73- ق- 
ا- د- م – در یکی از روزنامه  های کثیر االنتشار سراسری یا محلی درج تا تجدید نظر خوانده 
ظرف مهلت ده روز پس از انتشار در روزنامه – ضمن مراجعه به دفتر دادگاه و ارایه آدرس 
کامل پستی خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست تجدید نظر و ضمایم – چنانچه در 
خصوص اعتراض تجدید نظر خواه الیحه و یا جوابیه ای دارد ظرف مهلت ده روز الیحه 
دفاعیه خود را کتبا به دفتر دادگاه ارایه نماید. واال بعد از انقضای مهلت مذکور پرونده به 
دفتر دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد شد. شماره : 32562/ م الف مدیر دفتر شعبه شش 

دادگاه حقوقی اصفهان - - فانی

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9410100350612912 شماره پرونده: 9309980350600815 شماره بایگانی 
شعبه: 930922تاریخ تنظیم: 1394/11/18خواهان شرکت لیزینگ صنعت و معدن به 
مدیریت دکتر مهدی جمالی با وکالت آقای پژمان ولی زاده  دادخواستی به طرفیت خوانده 
علیرضا احمدی بنی به خواسته تایید فسخ قرارداد )مالی( اجاره و تسلیم مبیع ) تحویل 
مورد معامله( مالی منقول تحویل کامیون  تقدیم دادگاه  های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
- طبقه 2 اتاق شماره 220ارجاع و به کالسه 9309980350600815ثبت گردیده با توجه به 
این که نظریه کارشناسی وصول گردیده است  به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست وکیل خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه  های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده فوق پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود رونوشت نظر کارشناسی را دریافت نموده و چنانچه اعتراض به 
آن دارد ظرف هفت روز به این دادگاه اعالم نماید. شماره: 32566/م الف دادگاه حقوقی 

شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9410100352413462 شماره پرونده: 9409980352400820 شماره بایگانی 
شعبه: 940900تاریخ تنظیم: 1394/11/07خواهان پست بانک اصفهان با مدیریت آقای 
بهزاد امیریان دادخواستی به طرفیت خواندگان شریعت طباطبایی و نیلوفره معزی 
کتایونچه و زهرا طغیانی پزوه و مرضیه فاتحی به خواسته مطالبه وجه سفته و مطالبه 
خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه  های عمومی شهرستان 

شهرستان  عمومی حقوقی  دادگاه  شعبه 24  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان -طبقه 3 اتاق شماره 352ارجاع و به کالسه 9409980352400820ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/17و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه  های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 32556/م الف منشی 

شعبه  24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- علی بروجردی

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9410100351213210 شماره پرونده: 9409980351201162شماره بایگانی 
شعبه: 941302تاریخ تنظیم: 1394/11/13خواهان ابراهیم قرهی قهی دادخواستی به 
طرفیت خوانده مهدیه جعفری اسکری به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه 
وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه  های عمومی شهرستان شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان - طبقه 1 اتاق شماره 120ارجاع و به کالسه 9409980351201162ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1394/12/26و ساعت 08:00تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه  های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد/ شماره: 32541/م الف مدیر دفتردادگاه 

حقوقی شعبه  12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- حجت اله انصاری

آگهی احضار
تاریخ : 1394/11/14 شماره : 940901/ 1ب چون گزارش ضابطین دادگستری اصفهان 
شکایتی علیه آقای پارالدین براهویی فرزند: محمد عمر مبنی بر خرید و فروش اسلحه 
جنگی غیر مجاز مطرح نموده که پرونده به کالسه 940901 ب 1 این بازپرسی ثبت گردیده 
لذا نظربه اینکه متهمان مجهول المکان می باشند حسب ماده 174قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه  های کثیر االنتشار طبع و نشر می شود و از 
متهمان مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگویی 
به اتهام خود به این مرجع مراجعه نمایند در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد نمود. شماره : 32487/م الف مدیر دفتر شعبه اول بازپرسی دادسرای 

عمومی و انقالب ناحیه 4 کهندژ

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 961/94خواهان درویش خواجه علی وند دادخواستی مبنی 
بر:مطالبه به طرفیت محمود طاهری  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 
مورخه 94/12/24 ساعت 5/30 عصر 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 واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب 
ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه    
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 32448/م الف مدیر دفتر شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
خواهان خانم نرگس حسینی فرزند محمد زمان دادخواستی به طرفیت خوانده محمد 

خانواده   دادگاه  های  تقدیم  طالق  خواسته  به  طاهر   محمد  فرزند  محمدی  یاسین 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه )خانواده(  شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ میر مجتمع قضائی شهید قدوسی طبقه 
چهارم ارجاع و به کالسه پرونده 940997ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 94/12/25و 
ساعت 8/30صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه  های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی 
حاضر گردند. شماره: 32503/م الف مدیر دفتر شعبه  اول دادگاه خانواده اصفهان- 

مسلمی امیرانی

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9410100354006322 شماره پرونده: 9109980359500808شماره بایگانی 
شعبه: 911306تاریخ تنظیم: 1394/11/17خواهان / شاکی نجومی زاده طیبی عابدان 
دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم امین پور پشنگ به خواسته تقدیم دادگاه  های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 114 دادگاه کیفری دو 
شهر اصفهان )114 جزایی سابق(  واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان  طبقه 3 اتاق شماره 347ارجاع و به کالسه 
9109980359500808ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/18و ساعت 11:00تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان / شاکی 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه  های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی 
حاضر گردد/ شماره: 32491/م الف متصدی امور دفتری شعبه 114دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان )114 جزایی سابق ( – علی کیانی 

آگهی مزایده ) اموال غیر منقول(
اجرای احکام شعبه 10 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 
اجرایی 930140 له آقای مهدی جریانی فرزند پرویز و علیه آقای مهدی شیر محمد علی مبنی 
بر محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ 483/416/000 ریال بابت محکوم به ) اصل خواسته 
و هزینه  های اجرایی و خسارت قرار دادی تا بهمن 94( و مبلغ 24/170/800 ریال حق االجرای 
دولتی جلسه مزایده ای در روز چهارشنبه مورخ 94/12/19 ساعت 9 صبح در محل این 
اجرا واقع در خیابان شهید نیکبخت – 200 متر پایین تر ساختمان مرکزی دادگستری – 
ساختمان اجرای احکام – طبقه سوم – واحد 5- شعبه 10برگزار نماید. اوصاف مورد 
مزایده: عبارتست از دو دانگ از ششدانگ ملک مسکونی با پالک ثبتی 9/13245 بخش 
5 ثبت اصفهان به آدرس اصفهان – خ فروغی – کوچه شهید حریری – بن بست الله 
– پالک 66 – مجتمع مسکونی زمرد می باشد که ساختمان آن نسبتا نوساز با اسکلت 
بتن آرمه ، سقفهای تیرچه بلوک ، نمای آجری ، دارای آسانسور، بدنه داخلی واحد  های 
مسکونی اندود گچ سفید با رنگ آمیزی ، کف فرش سرامیک ، درب و پنجره  های بیرونی 
آلومینیوم و دربهای داخلی چوبی ، آشپزخانه  ها اوپن و کابینت mdf ، سرمایش کولر آبی 
و گرمایش بخاری گازی و با پکیج و رادیاتور آلومینیومی می باشد. دو دانگ ) سهم مالکیت 
محکوم علیه ( از شش دانگ پالک ثبتی فوق الذکر توسط کارشناس رسمی دادگستری 
بمبلغ 6/200/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. نظریه کارشناسی به طرفین ابالغ 
شده و مصون از اعتراض باقیمانده است. مورد مزایده عبارت از 1/964 حبه از 2 دانگ 
مشاع از 6 دانگ پالک ثبتی فوق الذکر می باشد ) به مبلغ 507/586/800 ریال محکوم به 
( و مزایده از قیمت کارشناسی شروع می شود و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. کسانی حق شرکت در جلسه مزایده را خواهند داشت که ده درصد 
کل مبلغ کارشناسی را به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 بانک ملی 
دادگستری اصفهان واریز و با ارائه فیش آن فی المجلس در جلسه مزایده شرکت کنند. 

شماره : 32499/ م الف دادورز اجرای احکام شعبه 10 دادگاه حقوقی اصفهان

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام: محمد  نام خانوادگی : دواریدی نام پدر: مهدی  نشانی  محل اقامت: مجهول المکان 
مشخصات محکوم له: نام : آقای  حسن  نام خانوادگی:خداسانی  نشانی محل اقامت 
: اصفهان- خ امام خمینی مقابل پارک قلمستان – جنب نانوائی پ 389 محکوم به به  
موجب رای شماره 129 تاریخ 94/3/4 حوزه 25 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : الزام به انتقال سند یک دستگاه 
خودرو سواری رنوه مدل 63 زرد رنگ شماره انتظامی 78863- اهواز11 می باشد که بنام 
خواهان نماید/.ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن مسیر 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 : 32452/ م الف دفتر شعبه 25 مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان

مزایده اموال غیر منقول 
اجرای احکام شعبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده کالسه 940273ج 14 
له رسول امینی و علیه ابراهیم جوانبخت به آدرس اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی- 
کوچه مسجد الرضا ساختمان ققنوس طبقه ششم واحد 6 به خواسته مطالبه مبلغ 
1/929/656/179 ریال بابت اصل خواسته و خسارت بمبلغ 96/482/808 ریال بابت حق 
االجرای دولتی جلسه مزایده ای در روز یکشنبه مورخ 94/12/16 ساعت 10 الی 10/30 در 
محل اجرای احکام شعبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان واقع در خ شهید نیکبخت 200متر بعد 
از ساختمان مرکزی ، ساختمان اجرای احکام طبقه سوم واحد 6 برگزار نماید. مال مورد 
مزایده عبارت است از مقدار 718/35 متر مربع از یک قطعه جدا شده از پالک ثبتی 2248 ) 
کل زمین 1560متر مربع ( میباشد. واقع در بخش 6اصفهان به آدرس اصفهان جاده شیراز 
بعد از پل راه آهن روبروی تاالر پامچال – کوی بوستان آباد – پالک سوم سمت چپ از 
جاده اصلی که به صورت عادی به محکوم علیه منتقل و طبق ماده 101 ق اجرای احکام 
حقوقی توقیف گردیده است که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری محل مورد نظر 
عبارت است از یک قطعه زمین به متراژ1560 متر مربع محصور بدون پالک ثبتی جدا شده 
حدود اربعه شماال بطول 46 متر دیوار آجر لفتون و بند کشی به خیابان 12 متری بوستان 
آباد ،  شرقا بطول حدود 34 متر به قطعه پالک مجاور – جنوبا بطول 46 متر با دیوار قسمتی 
بلوک و خشتی آجر زبره و مالت گل به دیوار قطعه مجاور، غربا بطول حدود 34 متر دیوار 
آجری به گذر بن بست میباشد . این محل به صورت انبار آهن ) کاربری انبار آهن ( دارای 
جرثقیل الزم انبار آهن بوده که در دیوار شمالی 3 درب ورودی فلزی که دو عدد آن درب 
ماشین رو و یکی درب نفر رو است . این انبار شامل 2 باب ساختمان با دیوار باربر و سقف 
تیر آهن و طاق ضربی به عنوان دفتر مجموعه و آبدارخانه و اتاق نگهبان میباشد که دفتر 
دارای تزئینات دیوار کوب و کف سنگ و درب و پنجره فلزی و شیشه خور است. مجموعه 
دارای یک حلقه چاه و اشتراک برق 3 فاز فشار قوی است که با توجه به موارد فوق و 
عوامل موثر در قضیه ارزیابی بدون در نظر گرفتن جرثقیل و چاه موجود 4/400/000/000 
ریال ارزیابی گردیده است. که با توجه به مبلغ مورد مطالعه خواهان وجوه وی که جمعا 
مبلغ 2/026/138/987 ریال میباشد معادل مقدار 718/35 متر مربع حد مشاع ملک فوق 
میباشد. ضمنا با توجه بانک ملک فوق به صورت عادی به محکوم علیه واگذار و در اداره 
ثبت سند به نام نامبرده ثبت نشده است پس از فروش ، این اجرا تعهدی در خصوص 
تحویل و انتقال نخواهد داشت طالبین خرید میتوانند ظرف 5 روز قبل از مزایده از ملک 
فوق در آدرس اعالمی بازدید نمایند. کسانی حق شرکت در جلسه مزایده را دارند که 
حداقل 10در صد از مبلغ فروش را به همراه داشته باشند برنده مزایده فردی است که 

باالترین قیمت را ارائه دهد. 
شماره: 32498/ م الف

 اجرای احکام شعبه 14 حقوقی اصفهان



ــا حضــور در مدرســه  کــه حســین پرتــوی ب 37 ســال از روزی 
علــوی، یکــی از مهم تریــن عکس هــای تاریــخ معاصــر ایــران 
کــه به تنهایــی توانســت  کــرد، می گــذرد؛ عکســی  را ثبــت 
عکاســش را در یــک رویــداد مهــم تاریخی ســهیم کند. گاهی 
فقــط یــک عکــس و یــک قاب می تواند سرنوشت ســاز باشــد. 
کــه ممکــن اســت در شــرایط ســخت و خــاص  عکس هایــی 
گرفتــه شــوند و عــکاس بــرای ثبــت آن ها زمــان زیــادی صرف 
کــه بــر  نکــرده باشــد، امــا خــود عکــس آن قــدر مهــم می شــود 
رونــد رویدادهــا تاثیــر می گــذارد و نــام عــکاس را برای همیشــه 

در ذهن هــا ثبــت می کنــد.
عکس های تاریخ ساز

از ایــن دســت عکس هــا در تاریــخ عکاســی و تاریــخ جنگ ها و 
رویدادهــای مهــم دنیا کم نبوده اســت: 

در  حاضــر  آمریکایــی  عــکاس  وایدنــر،  جــف  کــه  عکســی 
جریــان اعتراض هــای ســال 1989 دانشــجویان در میــدان 
تیان آن مــن چیــن از ایســتادن یک مــرد در مقابل تانک های 
بــه نمــاد ســرکوب جنبــش آزادی خواهــی  گرفــت،  ارتــش 
تبدیــل شــد و نــام عکاســش را بــر ســر زبان هــا انداخــت. 
کاپــا، عــکاس، فتوژورنالیســت و یکــی از  کــه رابــرت  عکســی 
موسســان آژانــس بین المللــی عکــس »مگنــوم«، در ســال 
1936 از لحظــه کشــته شــدن یــک ســرباز در جنــگ داخلــی 
اســپانیا گرفــت نیــز، یکــی از جنجالی تریــن عکس هــای قــرن 

ــر رونــد ایــن جنــگ تاثیــر گذاشــت. گرفــت و ب ــام  بیســتم ن
ِادی آدامــز، خبرنــگار و عــکاس خبرگــزاری آسوشــیتدپرس 

کــه ســال 1968 از  و مجلــه تایــم نیــز، بــرای عکــس معروفــی 
اعــدام یــک ویت کنــگ در جنــگ ویتنــام گرفــت، توانســت بر 

رونــد ایــن جنــگ تاثیــر بگــذارد.
دیدار همافران با امام )ره(

ــه در  ک ــه شــد  گرفت ــان انقــاب اســامی هــم عکســی  در جری
 57 بهمن مــاه  روزهــای  سرنوشت ســازترین  و  مهم تریــن 
بــر جریــان انقــاب تاثیرگــذار بــود و نــام حســین پرتــوی را 
کــه  کــرد؛ به گونــه ای  به عنــوان عــکاس در ذهن هــا حــک 

پرتــوی را تــا ســال ها بعــد از ثبــت ایــن عکــس به عنــوان 
عــکاس عکــس دیــدار همافــران بــا امــام )ره( می شــناختند.

داستان یک عکس
19 بهمن مــاه 1357 بــود کــه حســین پرتوی از دیــدار و بیعت 
پرســنل نیروی هوایی با امام خمینی )ره( در مدرســه علوی 
کیهــان چــاپ  کــه در صفحــه اول روزنامــه  گرفــت  عکســی 
کنــش دولــت بختیــار را درپــی  شــد. انتشــار ایــن عکــس وا
کــرد؛ عکــس را دســتکاری و  داشــت. دولــت خبــر را تکذیــب 

ــوی  ــاژ شــده دانســت و دســتور دســتگیری حســین پرت مونت
کــرد. امــام )ره( بــه تکذیــب آن خبــر توســط دولــت  را صــادر 
تاییــد را  همافــران  بــا  خــود  دیــدار  و  داد  نشــان  کنــش   وا

 کرد.
گارد  حملــه  )ره(،  امــام  توســط  خبــر  و  عکــس  تاییــد   
شاهنشــاهی بــه پــادگان نیــروی هوایــی و حمایــت مــردم 
را درپــی داشــت. عکــس منتشرشــده آن هــا  تظاهــرات   و 
همافــران نیــروی هوایــی ارتــش را در لبــاس رســمی و از پشــت 
ســر نشــان می دهــد کــه با حضــور در مدرســه علــوی که محل 
اقامــت امــام خمینــی )ره( در آن روزهــا بود، به ایشــان احترام 
نظامــی گذاشــته اند و بــا ایشــان بیعــت کرده انــد. گویــا آن روز 
ــا لباس هــای رسمی شــان بــه مدرســه  همافــران صبــح زود ب
علــوی تهــران رفتــه بودنــد و پــس از ســخنرانی امــام )ره(، بــا 
ــد.  ــرده بودن ک ــدن قطعنامــه ای بیعــت خــود را رســمی  خوان
کــه همــه عکاس هــا را از مدرســه  حســین پرتــوی در روزی 
علــوی بیــرون کــرده بودنــد تــا کســی از چهــره همافــران بــرای 
حفــظ امنیــت آن هــا عکــس نگیــرد، بــا هوشــمندی در آنجــا 
مانــد و از زاویــه ای، آن اتفــاق را در قــاب دوربینــش ثبــت کــرد 
کــه عکــس بــه یــک ســند مهــم تبدیــل شــد. عکــس بیعــت 
همافــران بــا امــام خمینــی )ره( در یــک اقــدام بی ســابقه، دو 
کیهــان چــاپ شــد. پیــام  روز پیاپــی در صفحــه  اول روزنامــه 
کــه بــرای اثبــات حقیقــت آن  ایــن عکــس آن قــدر مهــم بــود 
تاییــد را  آن  و  صــادر  پیامــی  )ره(  خمینــی  امــام   خــود 

 کردند.

کرد که حسین پرتوی ثبت  تاریخی 

که سرنوشت ساز شد عکسی 

شــعر  بین المللــی  جشــنواره  دهمیــن  وطــن:  کیمیــای 
و  قالب هــا  کشــور در  برتــر  بــا شــعرخوانی شــاعران  فجــر 
گــون همــراه بــود تــا شــبی به یادماندنــی در  گونا مضامیــن 
گــزارش خبرگــزاری  ذهــن مخاطبــان بــر جــای بمانــد. بــه 
جشــنواره  »دهمیــن  در  زاهدی مطلــق  ابراهیــم  ربیــع، 

ع  شــب شــعر  بین المللــی شــعر فجــر بــا موضــو
کشــوری در  کــه بــا حضــور شــاعران  انقــاب« 
کــرد:  تــاالر ادب اصفهــان برگــزار شــد، اظهــار 
شــعر از جنــس پری رویــان اســت؛ پــس تــاب 
مســتوری نــدارد و برخــاف ســایر هنرهــا، پــس 
از ســرایش تمــام نمی شــود و همیشــه همــراه 
کبــر بقایــی،  شــاعرش اســت. همچنیــن علی ا

شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان  عامــل  مدیــر 
کشــور  کــرد: برتریــن و بیشــترین شــاعران  اصفهــان اظهــار 
نمی شــود  کــه  همان طــور  و  بوده انــد  اصفهــان  دیــار  از 
ــوان شــعر را از  ــرد، نمی ت ک انقــاب و شــهدا را از امــام جــدا 

اصفهــان جــدا دانســت. حســین آهــی، شــاعر پیشکســوت 
بــه ســخنان او  از حاضــران خواســت  شــعری نخوانــد و 
تنهــا  اینکــه  و  اصفهــان  در  فارســی  شــعر  بزرگــی  دربــاره 
وی  دهنــد.  گــوش  اســت،  شــعر  ایــران،  ملــی  هویــت 
ــر  ــه تعبی ــدی و ب ــیوه هن ــا ش ــب ی ــبک صائ ــرد: س ک ــار  اظه
دیگــر شــیوه اصفهــان، شــعر را از پســتوی 
خانه هــا و خلــوت خانقاه هــا و دربــار بــه 
و  مســاجد  حســینیه ها،  مــردم،  تــوده 
کشــاند. آهــی خاطرنشــان  قهوه خانه هــا 
هویــت  اصفهــان  در  فارســی  شــعر  کــرد: 
یافــت. در دوره شــیوه ارتجاعــی بازگشــت 
بنابرایــن  نداشــتیم؛  خاصــی  چیــز 
جــای  و  بداریــم  عزیــز  و  گرامــی  را  صائــب  گزیریــم  نا
کــه جــزوه صائب شناســی را در برلیــن  شرمســاری اســت 
و دیگــر شــهرهای دنیــا ببینیــم، امــا در دانشــگاه های مــا 

فرامــوش شــده باشــد.

گرم شاعرانه عظمت اصفهان و شعر فارسی در نفس 

بــرای   2015 ســال  کتــاب  جایــزه  وطــن:  کیمیــای 
 21 زبــان،  آلمانــی  حــوزه  در  اســامی  مطالعــات 
اســامی  مطالعــات  بنیــاد  توســط  جــاری،  بهمن مــاه 
آلمــان بــه احمــد میادکریمــی، اســتاد دانشــگاه مونســتر 
خبرگــزاری  گــزارش  بــه  می شــود.  اعطــا  کشــور،  ایــن 

ــا  ــاد مطالعــات اســامی آلمــان ب ربیــع، بنی
تحقیقــات  از  حمایــت  خبــر،  ایــن  اعــام 
جامــع  قرائت هــای  در  نــوآوری  و  جدیــد 
مطالعــات  حــوزه  در  خردگــرا  و  معتــدل 
اهــداف  از  را  آلمانــی  زبــان  بــه  اســامی 
بنیــاد  ایــن  اســت.  دانســته  جایــزه  ایــن 
بــا اعطــای ایــن جایــزه می کوشــد عــاوه 

آشــنایی  و  شــده  تالیــف  کتــب  و  تحقیقــات  رصــد  بــر 
ــر بــا محققــان و اســاتید مربوطــه و طبقه بنــدی  جدی ت
گرفتــه، راهــی پیــش پــای محققــان  تحقیقــات صــورت 
جوان تــر بگشــاید و بــه مطالعــات اســامی در منطقــه 

جایــزه  کنــد.  کمــک  خــود،  ســهم  بــه  آلمانی زبــان 
رومــی بــه مبلــغ 5 هــزار یــورو همــراه بــا تندیــس ویــژه 
کــه بــه  کتــاب ســال، بــه بهتریــن تحقیقــات اســامی 
زبــان آلمانــی در ســال قبــل از اعطــای جایــزه نوشــته 
بــا   2015 ســال  کتــاب  جایــزه  می شــود.  اهــدا  شــده، 
داوری جمعــی از اســاتید آلمانــی و اتریشــی 
کرســی  اســتاد  میادکریمــی،  احمــد  بــه 
کام دانشــگاه مونســتر  فلســفه، عرفــان و 
کتــاب جدیــد وی بــه نــام »تســلیم«  بــرای 
نــو  تاشــی  کتــاب  ایــن  می شــود.  اعطــا 
اســامی  عقایــد  نظام منــد  ارایــه  بــرای 
اســت.  کامی فلســفی  رویکــردی  بــا 
بــه چــاپ دوم  کوتــاه  فاصلــه ای  در  »تســلیم«  کتــاب 
کتــاب بــا اصاحــات و  رســیده اســت. چــاپ دوم ایــن 
بازنویســی هایی از ســوی نویســنده توســط انتشــارات 

اســت. شــده  منتشــر  آلمــان  در  »رومبــاخ« 

کتاب سال 2015 آلمان به محقق ایرانی رسید  جایزه 

گران بهترین فیلم های جشنواره از نگاه تماشا

فرهنگ و هنر سه شنبه      20 بهمن ماه ۵139۴ حتما بخوانید
ـــمـــاره 89تئاتر »ننه دالور« را در خانه تان ببینید ســـــال دوم                ݡسݒ

   

گردنــی پایین تــر از  »نفــس«، فیلــم جدیــد نرگــس آبیــار، ســر و 
سرویس فرهنگی

یاسمن خلیلی فرد 

کــه فیلــم فاقــد  »شــیار 143« اســت. ایــن بــدان معنــا نیســت 
ارزش و اعتبــار اســت؛ اتفاقــا »نفــس« علــی رغــم بی داســتانی اش مخاطــب را تــا 
کــه  دارد  اشــکال هایی  اثــر  فیلمنامــه   امــا  بــا خــود درگیــر می کنــد؛  حــدودی 
نمی تــوان از آن هــا چشــم پوشــی کــرد. »شــیار 143«، فیلــم قبلــی آبیار شــخصیت 
محــور بــود؛ بــا ایــن حــال داســتان از رمــق نمی افتــاد و خــط اصلــی خــود را طــی 

می کرد. 
قصه گویی 

امــا متاســفانه درام،  اســت؛  نیــز شــخصیت محــور  او »نفــس«  فیلــم جدیــد 
در قصه گویــی بــه شــدت ناتــوان اســت. شــاید بتــوان هــر ســکانس از فیلــم را 
کارگردانــی و  کار بــه لحــاظ پرداخــت،  بــه تنهایــی، قابــل قبــول دانســت؛ زیــرا 

گــرد هــم  کــه ایــن ســکانس ها  بازیگــری بــی عیــب و نقــص اســت، امــا هنگامــی 
گاه  مخاطــب بــا ایــن پرســش  می آینــد تــا فیلــم واحــدی را تشــکیل دهنــد، آن 
گــره  اصلــی درام چیســت؟ نقــاط اوج و فــرودش، نقــاط  کــه  مواجــه می شــود 
کار می کنــد؟  ــرای رســاندن پیامــش چــه  ــم ب کجاینــد؟ فیل  عطــف و بحرانــش 
بــه نظــر می رســد فیلم ســاز بیــش از هــر چیــز بــه تــم و لحــن فیلمــش توجــه 
داشــته اســت و عنصــر »خاطــره« و »گذشــته« حــرف اصلــی را در فیلــم او می زنند.

گذشــته  همــه  انســان های هم نســلش بازگشــته اســت؛ بنابرایــن احتمــاال   او بــه 
ــد  کرده ان کــه در آن برهــه زندگــی  ــا دســت کم آن هایــی  هــم نســان فیلم ســاز ی
ــه  ــا ب ــد؛ ام کنن ــرار  ــاط برق کار ارتب ــای  ــیاری از بخش ه ــا بس ــت ب ــد توانس خواهن
کارکــرد اساســی در  کــه ایــن عناصــر بــی هیــچ  ــاد خواهنــد پذیرفــت  احتمــال زی
پیشــبرد درام در دل آن جــای گرفته انــد و نقــش موثــری را در آن ایفــا نمی کننــد.

بازی ها
همیــن  برنــده اش  بــرگ  اصلی تریــن  شــاید  و  دارد  خوبــی  بازی هــای  فیلــم   

باشــند.  بازی هــا 
بــازی درخشــاِن پانتــه آ پناهی هــا در قالــب نقشــی بســیار دشــوار از مثبت تریــن 
بخش هــای فیلــم اســت و البتــه انتخــاب بازیگــری در ســن و ســال او بــرای 
کــه بــرای  کــه حداقــل 30 ســال از او بزرگ تــر اســت، ریســک بزرگــی بــوده  نقشــی 

آبیــار بــا موفقیــت تمــام شــده اســت.
بــازی بســیاری   مهــران احمــدی مثــل همیشــه در قالــب نقــش فرورفتــه و 

دارد.  درخشــانی 
شــبنم مقدمــی دیگــر دارد بــه اســتاِد ایفــای نقش هــای بســیار کوتاه امــا تاثیرگذار 
بــدل می شــود؛ حضــور تــک سکانســی امــا موثــرش در فیلــم بــا آن لهجــه  خــوب و 
کــه از بابــت زندگــی فروپاشــیده اش می خــورد، از دیگــر  باورپذیــر و حرص هایــی 
نــکات مثبــت فیلــم آبیــار اســت و امــا بازیگــر نقــش بهــار، شــاید بــار اصلــی فیلــم 

را بــر دوش می کشــد.

عاشق ها ایستاده می میرند
ایســتاده  »عاشــق ها  ســینمایی  فیلــم 
می میرنــد«، ســاخته شــهرام مســلخی این 
کران  روزها در ســینماهای کشــور در حال ا
اســت. »عاشــق ها ایســتاده می میرنــد«، 
دفــاع  بــه  مربــوط  و  اجتماعــی  فیلمــی 
ســه  بــه  دارد  قصــد  کــه  اســت  مقــدس 
مقولــه عشــق، خیانت و دوســتی بپــردازد. 
بغــداد  فیلــم  جشــنواره  در  فیلــم  ایــن 
»عاشــق ها  اســت.  درآمــده  نمایــش  بــه 
ایســتاده می میرنــد«، برداشــتی آزاد از یــک 

داســتان واقعــی اســت.
خالصه فیلم

ــگار  ــه عنــوان خبرن کنــون ب ــه ا ک ــی اســت  رضــا، رزمنــده دوران جنــگ تحمیل
گزارشــی می شــود  کار متوجــه  مشــغول بــه فعالیــت اســت؛ او یــک روز حیــن 
کــرد و ناجــی  گــزارش هــم رزم  کــه در حــال پخــش از تلویزیــون اســت؛ در ایــن 
ــدار  ــرای دی کــه علیــه صــدام می جنگــد. رضــا ب او در دوران جنــگ را می بینــد 
کــرده،  کــه ســال ها از اطرافیانــش پنهــان  هم رزمــش و جــواب بــه مســایلی 

کردســتان عــراق می شــود.  عــازم 
بازیگران 

ک،  خ، لعیــا زنگنــه ســولین دلپا شــوان عطــوف، ســروش صحــت، پوریــا پورســر
آســو عمــر ســواره، چریــک عبــه رش، هــردی ســمیر، کاوه قــادر، ِربــار حورامــی.

نگاهی به فیلم نفس

معرفی فیلمنفس های بی رمق

ابد و یک روز

اژدها وارد می شود!

بادیگارد

بارکد

النتوری

کارگردان: 
سعید روستایی

کارگردان: 
مانی حقیقی

کارگردان: 
ابراهیم حاتمی کیا

کارگردان: 
مصطفی کیایی

کارگردان: 
رضا درمیشیان

دوستی تئاتر و سینما
ســینما.  سرشــناس  کارگــردان  پوراحمــد  کیومــرث  کنــار  در  ســینما  و  تئاتــر  شــاخص  کارگــردان  رحمانیــان،   محمــد 

عکس: ایسنا

در قاب تصویر

حرف و نقل
کــه می توانســت  ایــران  -  »شــنبه بازار« نگارخانــه هنــر 
امکانــی بــرای رشــد »اقتصاد هنــر« و جــای دادن آثار هنری 
باشــد، در دومیــن  ایرانــی  در ســبد خریــد خانواده هــای 
برنامــه خــود نتوانســت هنرمنــدان و مخاطبــان زیــادی را 

کنــد. جــذب 
کمــال تبریــزی معتقــد اســت: فیلــم »امــکان مینــا« ایــن   -
کــه کســی جهان بینــی و عقیــده خــود و آنچــه را  دیــدگاه را 
فکــر می کنــد درســت اســت، بــه دیگــران تحمیــل می کنــد 

بــه نقــد کشــیده شــده اســت.
 »True/False« مســتند  فیلــم  بین المللــی  جشــنواره   -
آمریــکا، جایــزه ســال 2016 میــادی خــود را بــه مهــرداد 

اعطــا می کنــد. ایرانــی  اســکویی مستندســاز 
- محمدرضــا جعفری جلــوه، مدیــر شــبکه دو ســیما بــا 
گیر صداوســیما در عرصه های مختلف  اشــاره بــه نقــش فرا
سیاســی و به ویــژه انتخابــات یــادآور شــد: فــارغ از اینکــه 
 جناح هــای مختلفــی در عرصــه  انتخابــات حضــور دارنــد

کنــد  رســانه بنــا نــدارد و اقتضــا نمی کنــد بــه نحــوی عمــل 
کــه اقداماتــش جناحــی تلقــی شــود.

عاشــقانه های  از  بخشــی  یوســفی،  محمدرضــا   -
»شــاهنامه« را در قالب مجموعه ای از شــعرهای نو منتشــر 

کــرد.
گرافیســت 10 نقاشــی  - ســعیده آریــن، هنرمنــد نقــاش و 
ایرانــی بازســازی شــده اند  بــا نقــوش  کــه  را  بــزرگ دنیــا 

می گــذارد. به نمایــش 
- بهــروز افخمــی، ســردبیر و تهیه کننــده برنامه »هفــت« از 
تغییــرات جدیــد ایــن برنامه بعــد از روزهای جشــنواره فیلم 
فجــر ســخن گفــت و بیــان کــرد کــه موضوعــات ایــن برنامه 

بیشــتر و آیتم هــا متنوع تــر می شــوند.
- سعید اسدی، دبیر سی و پنجمین جشنواره بین المللی 
کــه فراخــوان ایــن دوره از جشــنواره  کــرد  تئاتــر فجــر اعــام 
زودتر از دوره گذشــته منتشــر می شــود و دبیرخانه جشنواره 

نیــز از اســفندماه فعالیــت جــدی خــود را آغــاز می کنــد.
ــم  ــم ســینمایی »کفش های - مجیــد مظفــری، بازیگــر فیل
کارگردانــی ایــن اثــر گفــت  کــو؟« ضمــن دفــاع از فیلمنامــه و 
فکــر  فجــر  فیلــم  جشــنواره  در  غ  ســیمر گرفتــن  بــه  کــه 

نمی کنــد.
- محمــد احســانی، مدیــر ســابق شــبکه یــک ســیما دربــاره 
کنون  همــکاری خــود با ســازمان صداوســیما بیان کــرد که ا
در جلســات طــرح و برنامــه و اتــاق فکــر شــبکه ســه حضــور 

دارد.
- »تیــری فرمائــو«، رییــس هنــری بــا ســابقه جشــنواره 
کناره گیــری اش از  کــن بــا انتشــار بیانیــه ای بــه شــایعات 

نشــان داد. کنــش  وا جشــنواره 

سخن روز

تئاتر »ننه دالور« را در خانه تان ببینید
کیمیــای وطــن: فیلــم تئاتــر عروســکی »ننه دالور«    
کارگردانــی زهــرا صبــری، توســط موسســه فرهنگــی و  بــه 
هنــری »بتهــوون« راهــی بــازار شــد. زهــرا صبــری دربــاره 
گفــت: فیلــم  عرضــه فیلــم تئاتــر عروســکی »ننــه دالور« 
اجــرای نمایــش »ننــه دالور«، توســط موسســه فرهنگــی 
و هنــری »بتهــوون« تولیــد شــده و جشــن امضــای ایــن 
ــوی و  ــه نق ــا، فاطم ــه معتمدآری ــور فاطم ــا حض ــز ب ــر نی اث
بهنــاز جعفــری بــه همــراه عوامــل پشــت صحنــه نمایــش 
و بــه پیشــنهاد مرضیــه برومنــد در خانــه عروســک برگــزار 
آیــا پیــش از ایــن نیــز، فیلــم  شــد. وی دربــاره اینکــه 
گــروه تئاتــر »یــاس تمــام« تولیــد و عرضه شــده  اجراهــای 
کبــر  ــادآور شــد: پیــش از ایــن توســط آقــای علی ا ــود، ی ب
ح »تئاتــر در خانــه« فیلــم اجــرای  قاضی نظــام، مدیــر طــر
کــه البتــه ایــن فیلــم را ندیــدم.  »طوطــی پــر« عرضــه شــد 
گــروه تئاتــر »یــاس تمــام« دربــاره اینکــه آیــا  سرپرســت 
روی  را  دالور«  »ننــه  نمایــش  دیگــر  بــار  دارد  احتمــال 
کــرد: ســالن چهارســوی مجموعــه  صحنــه ببــرد، اظهــار 
تئاتــر شــهر بــرای اجــرای ایــن نمایــش مناســب بــود و 

نمی تــوان ایــن اثــر را در ســالنی دیگــر بــه صحنــه بــرد.

جشنواره موسیقی فجر رکورد شکست
موســیقی  جشــنواره  آغــاز  تــا  روز  دو  کــه  حالــی  در 
اجراهــای  بلیــت  فــروش  رقــم  ع  مجمــو مانــده،  فجــر 
از  رویــداد  ایــن  تاریــخ  در  اولین بــار  بــرای  جشــنواره 
ع  مجمــو اســت.  گذشــته  تومــان  میلیــارد  دو  مــرز 
بــه رقــم   رقــم بلیت فروشــی جشــنواره  موســیقی فجــر 
2 میلیــارد و 27 میلیــون تومــان رســیده اســت. فــروش 
بلیــت ســی ویکمین جشــنواره موســیقی فجــر از روز 5 
بهمن مــاه و بــرای اولیــن بــار در طــول برگــزاری جشــنواره  
آغــاز  بلیت فروشــی  ســامانه   ســه  طریــق  از  موســیقی، 
جشــنواره  کنســرت   12 بلیــت  کنــون  تا اســت.  شــده 
کــه نــام اجراهــا بــه  کامــل بــه فــروش رســیده  به طــور 
ــار«  ــروه »چارت گ ــروه »آوای مــوج«،  گ ح اســت:  ایــن شــر
کاوه یغمایــی )دو ســانس(، ارکســتر ســمفونیک تهــران 
گــروه »کامنــت و داماهــی«  بــه رهبــری علــی رهبــری، 
»بارتولومــی بیتمــن«، احســان خواجه امیــری، دالیبــور 
ــوان  کی ــی،  ــتف رضاع کریس ــعاری و  ــعود ش کاروای، مس
کت و ســاالر عقیلــی، ارکســتر موســیقی ملــی ایــران بــه  ســا
رهبــری لوریــس چکناواریــان، انــزو فاواتــا و آنتونیــو ری. 
ســی ویکمین جشــنواره موســیقی فجــر از 21 بهمــن تــا 
اول اســفندماه در شــش ســالن شــهر تهــران بــه مدیریــت 
برگــزار  ریاحــی  و دبیــری حســن  نوربخــش  حمیدرضــا 

می شــود. 
بــه  فجــر  موســیقی  جشــنواره  دوره  ســی ویکمین  در 
ــق  ــار آزادی تعل ــکه به ــیقی 260 س ــوزه موس ــر ح ــار برت آث

گرفــت. خواهــد 

اخبار کوتاه

 با حضور مدیر کل ارشاد اسالمی 
استان اصفهان؛

 رونمایی از کتاب
 »زیار، کهن دیاری در تاریخ ایران«

کیمیــای وطــن: هم زمــان بــا  دهــه فجــر، مراســم رونمایــی 
کهــن دیــاری در تاریــخ ایــران« بــا حضــور  کتــاب »زیــار،  از 
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان برگــزار 
شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی اســتان اصفهــان، حجــت االســام و المســلمین 
کتــاب  از  رونمایــی  مراســم  در  ارزانــی  حبیب رضــا  دکتــر 
ــع  ــار از تواب ــران« در شــهر زی ــخ ای ــاری در تاری ــار، کهن دی »زی
کــز خــوب  بــرای اینکــه مرا گفــت:  شهرســتان اصفهــان 
گردشــگری در شــرق اصفهــان موجــود باشــد، همدلــی و 
کــه در حــوزه شــرق  هم زبانــی تمــام مســئوالن را می طلبــد 
اصفهــان همدلــی بیــن مردمــان ایــن خطــه از ســرزمین 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان  وجــود دارد. مدیــر 
اصفهــان افــزود: بــدون شــک توســعه گردشــگری بســیار 
کــه در ایــن حــوزه شــرق اصفهــان و شــهر زیــار  مهــم اســت 
گام بســیار زیبــا و ارزشــمندی از نظــر محتوایــی و شــکلی 
گردشــگری برداشــته اســت؛ ایــن اهتمــام  بــرای توســعه 
جــدی و عــزم عمومــی و منطقــه ای و همدلــی و هم زبانــی 
بــه پیشــرفت منطقــه بســیار کمــک می کنــد. وی بــا اشــاره 
بــه دهــه فجــر گفــت: خداونــد در قــرآن فرمــوده »ان تنصروا 
گــر شــما خــدا را یاری کردیــد، خدا نیز  اهلل ینصرکــم«؛ یعنــی ا
شــما را یــاری می کنــد و در اینجــا ســؤال پیــش می آیــد کــه آیا 
خداوند نیازمند یاری انســان اســت؟ در واقع منظور از این 
کنیــد، خــدا  گــر شــما دیــن خــدا را یــاری  کــه ا آیــه ایــن اســت 

نیــز شــما را یــاری می کنــد. 

فیلم زندگی شهید غالمرضا آتشی 
در کرمان رونمایی شد

بــا حضــور امــام جمعــه کرمــان از فیلــم آن یــک نفــر، زندگــی 
در  کرمــان  رســانه  شــهدای  از  آتشــی  غامرضــا  شــهید 
کرمــان رونمایــی شــد. آیــت اهلل  کوثــر  محــل فرهنگســرای 
ســیدیحیی، امــام جمعــه کرمــان در ایــن مراســم دو قیــد در 
کــرد و گفــت:  راه خــدا و بــرای خــدا را اصــل شــهادت بیــان 
کــه در راه خداونــد و بــرای رضــای پــروردگار  تنهــا فــردی 
جــان خــود را از دســت می دهــد، بــه درجــه واالی شــهادت 
کــرم )ص( هیــچ مقامــی را  می رســد. وی افــزود: پیامبــر ا
باالتــر از شــهادت ندانســته اند و بــه برکــت این نعمت اســت 
کــه اســام در طــول تاریــخ، فــراز و نشــیب های زیــادی را 
پشــت ســر گذاشــته اســت. آیــت اهلل جعفــری خاطرنشــان 
گــر اســام امــروز در جامعــه مــا زنــده اســت و کســی  کــرد: ا
نتوانســته انقــاب اســامی را شکســت دهــد و 37 ســال 
از اســتقرار آن می گــذرد، همــه بــه برکــت خــون شــهیدان 

ــت. اس

 شهرام شکوهی 
در اصفهان می خواند

کنســرت شــهرام شــکوهی در اصفهــان برگــزار می شــود. 
و 22  روزهــای 21  در  خواننــده  ایــن  موســیقی  کنســرت 
می شــود.  اجــرا  اصفهــان  رودکــی  تــاالر  در  بهمن مــاه 
 همچنیــن اجــرای هنــر ســایه بازی توســط پــدر ســایه ایــران
اســتاد حســن طاهــرزاده از دیگــر بخش هــای ایــن برنامــه 
اســت. گفتنــی اســت، شــهرام شــکوهی تاکنــون ســه آلبــوم 
کولــی عشــق و تــا نفــس هســت را منتشــر  موســیقی مــدارا، 
کــه در ســال 90 منتشــر شــد، فــروش  کــه آلبــوم مــدارا  کــرده 
بســیار زیــادی داشــت و بــه یکــی از برترین آلبوم هــای تاریخ 
ایــران تبدیــل شــد. عاقه منــدان می تواننــد جهــت کســب 
اطاعــات بیشــتر و رزرو بلیــت بــا شــماره تلفــن 95020200 

کننــد. تمــاس حاصــل 

نگارخانه مرکزی میزبان آثار نقاشی
نمایشــگاهی از آثــار نقاشــی در نگارخانــه کتابخانــه مرکــزی 
ــزاری ایــن  ــان عمــوم شــهروندان اســت. مســئول برگ میزب
نمایشــگاه ضمــن اعــام ایــن خبــر گفــت: 20 اثــر نقاشــی در 
قالــب تکنیک هــای مختلف از جملــه پاســتیل، مدادرنگ 
کرلیــک در ایــن نمایشــگاه بــه نمایــش گذاشــته  آبرنــگ و ا
شــده اســت. زهــرا معصومــی زاده افــزود: آثــار ارایــه شــده در 
قالــب موضوعــات آزاد، از جملــه طبیعــت طراحــی شــده 
کــه مــورد بازدیــد عاقه منــدان قــرار می گیــرد. وی  اســت 
کــرد: نمایشــگاه آثــار نقاشــی از 17 تــا 21 بهمــن مــاه  اظهــار 
گالــری شــماره ســه نگارخانــه مرکــزی واقــع در خیابــان  در 
گلدســته از ســاعات ۸ تــا ۱۲ و 14 تــا 19 پذیــرای عمــوم  بــاغ 

هنردوســتان اســت. 

 شبکه های مجازی 
از دالیل عمده سرانه پایین مطالعه

یک پژوهشگر و کتاب دار پیشکسوت و نمونه استان یزد 
بــا اشــاره بــه نقــش انکارناپذیــر مطالعــه در ارتقــای فرهنــگ 
شــبکه های  وجــود  و  کتــاب  گرانــی  جامعــه،  عمومــی 
مجــازی را از عمــده دالیــل ســرانه پایین مطالعــه در جامعه 
ایرانــی دانســت. »حســین مســرت«  یکــی از ابزارهــای مهــم 
را داشــتن  ارتقــای فرهنــگ عمومــی جامعــه  در جهــت 
دانــش، بینــش و فرهنــگ خوانــد و گفــت: یکــی از عمــده 
روش هــای افزایــش دانــش و فرهنــگ مــردم جوامــع نیــز 
مطالعــه و کتابخوانــی اســت. وی تاکید کــرد: البته هرچند 
امــروزه ایــن ارتقــا از طریــق دیگــر رســانه های مجــازی و 
کتــاب  غیرمجــازی نیــز میســر می شــود، ولــی بازهــم نقــش 

در ایــن رابطــه انکارناپذیــر اســت.

اخبار کوتاه



  رقابت  های داغ تر ومهیج تر 

برای دستیابی به قهرمانی:   

    قهرمانی نسل فردا 
در فوتبال رسانه  ها

گذرپوست به دباغ خانه افتا د!    

 

روزنامهنــگار بیســت و  یکصــد
خبرنــگار،تصویــربــرداروورزشــینویــس
گــروه رســانههایمختلــفاصفهــاندرقــالــب12تیــمدر3
چهــارتیمــیدردورمقدماتــیباهــمبــهرقــابــتپرداختندکه
درنهایــتچهــارتیــمطوفــانزرد،خبرنــگارانالــف،ایپــس

AIPSونســلفــردابــهمرحلــهنیمــهنهایــیراهیافتنــد.
دربازیهــایضربــدریتیمهــاینســلفــرداوخبرنــگاران
بــه ) ایپــس ( و زرد تیمهــایطوفــان بــر بــاغلبــه الــف
ــان ــمطوف ــدیتی ــدارردهبن ــد.دردی کردن ــدا ــالراهپی فین
زرددریــکبــازیپــرگلبــاحســاب)7بــر5(تیــمایپــسرا

شکســتدادوســومشــد.
د ابرقویینــژا کبــر ا علــی بــاحضــور کــه فینــال بــازی در
کاروبادرایــتهیئــتفوتبــالاســتاناصفهــان، رییــسپــر
ع،معاونــتمالــیصــداوســیمایاصفهــان، محمدعلــیزار
ســرهنگســپاهعلــیقاســمی،قائــممقــامتربیــتبدنــی
باشــگاه عامــل مدیــر و )عــج( الزمــان صاحــب ســپاه
مقاومــتاصفهــان،دکتــرمســعودانصــاریمهــر،مــدیریــت
وحمیــدمحمــدی،معــاونایشــاندرامــورورزشمعاونــت
فرهنگــیوتفریحــیشــهرداریاصفهــان،رضــامحزونیــه
ــردا،جــوادشــیرانیرییــس، مدیرمســئولروزنامــهنســلف
ناظمیمدیــر و حســابداری و مالــی مدیریــت ســروری
ــراناســتاناصفهــان کارگ ــطعمومــیادارهامــورورزش  رواب
ورزش کل عمومــیاداره روابــط مدیــر کــروان پا محمــد
جملــه از ورزش، ن پیشکســوتا از جمعــی و جوانــان و
ارایــه بــا حســینچرخابــی،واخــوانبرگــزارشــد؛دوتیــم
یــکبــازیفــوقالعــادهزیبــاودیدنــیتحســینحاضــران
رابرانگیختنــد.درایــنبــازیتیــمخــوبخبرنــگارانالــف
درغیــابدروازهبــاناصلــیتیــمبابــکمــرادیبــهمصــاف
کــهازســویعبــاسبهــروانهدایــت تیــمنســلفــردارفــت
میشــدوازوجــودسرپرســتنــامآشــنایفوتبــالمســعود
کــهازجملــهتئوریســینهایخــوبورزشاســت، افشــاری
ســودمیبــرد.بــیتردیــدایــندودرقهرمانــیتیــمنســلفردا

نقــشبســزاییداشــتند.
درایــنبــازیزیبــاوپــربرخــورد،تیــمنســلفــردابــاانســجام
دروازهبــان مــرادی نبــود از تیمــی، خــوب هماهنگــی و
اصلــیتیــمخبرنــگارانالــفبــهنحــواحســنســودبــردوبــا
کــهدراصــل شــوتهایمهارنشــدنیعزیــزاهللمشــفقیرا
جــای دروازه درون مــرادی غیــاب در و بــود تیــم مربــی
ــد. کردن گلهــایپیاپــی ــهدریافــت ــورب ــود،مجب گرفتــهب
مــرادیعلــیآتشــباررابــهجــایخــوددردروازهقــراردادو
کتیکــی کارهدایــتتیــمپرداخــت؛ایــنتغییــرتا خــودبــه
بســیارمفیــدواقــعشــدوآتشــبارنــهتنهــابــهخوبــیازدروازه
کــهدرمواقــعضــروریدرنقــشیــک محافظــتمیکــرد
کمــکمیکــرد؛  مهاجــمظاهــرمیشــدوبــهخــطحملــه
ــهودروازه گرفت ــه ضمــناینکــهمحمــدآذرشــبهــمروحی
گلهــایخــورده ــااختــاف ــوپبســتت ــهت ــرداراب نســلف
بــهیــکرســاند؛امــادردقایــقپایانــیشــوتســرکشســعید
ــرایتســاویرانقــش واعــظ،تمــامنقشــههایمشــفقیب
کــردتــادرنهایــتباخــت7بــر5راپذیــراشــودوبــه بــرآب

کنــد. نایبقهرمانــیبســنده
تیــمخــوشترکیــبنســلفــرداعلیرغــمازدســتدادن
کــهازبهترینهــایایــنتیــمبــهشــمار شــهرامســلطانی
کارتزردازبــازیاخــراجشــددر میآمــدوبــادریافــتدو
بهــروانودرخشــشعالــی ســایهرهبــریخــوبعبــاس
ــی ــدمعان ــوش،حمی ــی،محمــدحســنمامــنپ کیان داوود
کیانــی داریــوش پــور، محمــد مهــدی ســلطانی، پژمــان
ســعیدواعــظومیــادتاجــریفاتــحجــامقهرمانــیشــد.

ــان:محمــدآذرشــب، ــبقهرم ــفنای ــگارانال ــمخبرن درتی
رســولمعمــار،علــیخدایــی،احمــدرضــاعبدلــی،فرهــاد
آقابابایــی،علــیآتشــبار،علیرضــابهزادیــانوســعیدنصیری
کردنــد.عزیــزاهللمشــفقیمربــیومحمــدآقاجانــی فربــازی
سرپرســتتیــمبودند.قضــاوتایــنبازیهــابــامحمدرضــا
مســابقات فنــی سرپرســت و بــود نــوری حســین فطــن،
کــمتوقــعمســابقاتفوتبــال ابراهیــمعابــدیزحمتکــش
حمیــد هــم مســابقات کل سرپرســت و پیشکســوتان
بهترایــن هرچــه برگــزاری در الحــق کــه بــود وزیــرزاده
گذاشــت.جوادشــیرانی،سرپرســت مســابقاتســنگتمــام
کــه کارگــراناســتاناصفهــان هیئــتورییــسامــورورزش
کمــکزیــرمجموعــهتاشــگرخــودبــهویــژهشــاطری بــا
معــاون،ســروری،مســئولامــورمالــیواداریوناظمــی،
مدیــرروابــطعمومیباشــگاهبــابرگــزاریایــنمســابقاتدر
کاریمانــدگاروفرامــوش زمیــنچمــنمصنوعــیباشــگاه
کــهتهیــهواهــدای نشــدنیرابــهثبــترســاند.بهخصــوص
برتــرومقامــاتومســئوالنی جوایــزوهدایــایتیمهــای
کــرده پیدا حضــور مســابقات اختتامیــه مراســم در کــه
کارزیبــاو گردیــدتــاهمــگان بودنــد،مزیــدبــرایــنعلــت
کارگــرانرامــوردتحســینوتقدیــر فراموشنشــدنیباشــگاه
کــه قــراردهنــد.درپایــانایــنمســابقاتبــاحضــورمقاماتــی
نــامبــردهشــدکاپ،مــدالوهدایــاینفیس)ســاکورزشــی
بــههمــراهلباسهــایورزشــی(بــهتمامینفــراتتیمهــای

ــاســوماهــداشــد. اولت

فوتبالرسانهها

 داروهای تجویزی ایگوراستیماچ 
کارایی نداشت! هم 

    طوفان زرد آسیا را 
چه می شود؟!

کامیهــای نا مشــاهده بــا وطــن:  کیمیــای    
آســیا( زرد طوفــان بــه )ملقــب ســپاهان زردپوشــان
بــه کــه بــهخاطرعشــقوعاقــهخاصــی ناچــارشــدم
ــالباشــگاههایشــهرماندارمودرخــوداحســاس فوتب
واالی جایــگاه یــادآوری قصــد بــه میکنــم، وظیفــه
گذشــتهوافــراددلســوز طاییپوشــاندیــارزاینــدهروددر
حرفــهای، ورزش فرامــادی دنیــای در کــه عاشــقی و
در ســپاهان، پــرآوازه نــام و ســپاهان عشــق بــه تنهــا
جهــتتعمیــمواحیــایفوتبــالســپاهانوســربلندی
گــون گونا ابعــاد در حریــری محمــود یادگارزندهیــاد
و برمیداشــتند مفیــدی و مثبــت گامهــای ورزشــی
بازنمیماندنــد کارســازندگی از قهرمانــی کار کنــار در
کــهدرســالهای کنــم؛چــرا حقایــقتلخــیراخاطرنشــان
و  سیاســتگذاری بــا باشــگاه مســئوالن اخیــر،
تصمیمگیریهایــیدرجهــتتغییــروجابهجاییهایــی
درحــوزهمدیریتــیباشــگاهوبــهتبــعآندرکادرفنــیتیــم
کامیهــاشــدهاند نا ایــن زمینهســاز فوتبــالســپاهان،
ــد،اعضــای گردی ــیســبب ســئوالایــناســت:چــهدلیل
گونــهشــتابزدهوعجوالنــه هیئــتمدیــرهباشــگاهایــن
کمتــراز5ســال،ســهمدیــرعامــلوســهمربــی درعــرض
کــهبازتــابخوبــینداشــتهودر کننــد راعــزلونصــب
بهبــودوضعیــتتیــمفوتبــالباشــگاهریشــهدارســپاهان
تاثیــرمثبتــیبرجــاینگذاشــتهاســتوروزبــهروزوضــع
تیــممحبــوبهــزاراناصفهانــیاصیــلوهــوادارپرشــور
کــردهوباعــثســرافکندگیآنــان ومتعصــبراوخیــمتــر

گردیــدهاســت؟!
جنبــه بیشــتر کــه گیریهایــی تصمیــم گونــه ایــن
نقطهنظــرات و خواســتهها اعمــال و قدرتنمایــی
تکــرار و نمیکــرد پیــدا تــداوم گــر ا داشــت، شــخصی
کامــیدر نا همــه ایــن شــاهد امــروز شــاید نمیشــد،
کاردانوالیــق ســپاهاننبودیــم!صرفنظــرازمدیــران
ــهفــدایزیادهخواهــیوخودخواهیهــای ک کفایتــی وبا
برخــیازمقامــاتعضــوهیئــتمدیــرهشــدند،مربیــان
وحســین امیرقلعهنویــی لوکابوناچیــچ، نظیــر خوبــی
کســب کــههرکدامشــاندر گرفــت فرکــیراازدســتمان
لیــگ مســابقات در ســپاهان تیــم قهرمانــی  مقــام
گذشــتهنقــشاساســی برتــروجــامحذفــیســالهای
کــهیکــیپیــداشــودوبــه داشــتهانــد.وقــتآنرســیده
گذاشــتهشــدوبــا کنــار طورشــفافبگویــد،چــرافرکــی
اخــراجحســینفرکــیوآوردنایگــوراســتیماچچهنتیجه

گردیــد؟ بهتــریعایــدتیــمســپاهانبحــرانزده
کــرد گذشــتهافتخــارپیــدا کــهدرســالهای نگارنــده
تــابــهعنــوانخبرنــگاراعزامیبــاتیــمســپاهانهمــراه
تیــم بــا را آســیا برتــر باشــگاههای دیدارهــای و باشــد
فرامــوش کنــد مشــاهده نزدیــک از پرافتخارســپاهان
نمیکنــددربــازیبــاتیمهــایالعیــنامــاراتوبنیــاد
کارازبکســتانبــامربیگــریبوناچیــچچــهطوفانــیبــه
کردنــدودربــازیمقتدرانــهبــاتیــماالتحــادســوریه پــا
2بر1بــهپیــروزیرســیدند.البتهبازیباتیمپرســپولیس
کــهدر درجــامحذفــیســال85راهــمفرامــوشنمیکنــد
یــکروزخاطــرهانگیــزدرمقابــلتشــویقبــیامــانبیــش
گروهــوادارمشــتاقومتعصــبدوتیــم از35هــزارتماشــا
درورزشــگاه)نقــشجهــاناصفهــان(پــسازتســاوی1ــــ
1درضربــاتپنالتــی5بــر3بــهپیروزیرســید.همچنین
کــهبــامربیگــریارزشــمندامیــر درلیــگفصــل89ــــ88
قلعهنویــیوبازیکنانــینظیــر:ســیدمهــدیرحمتــی،
رحمــاناحمــدی،ســیدهادیعقیلــی،محســنبنگــر،
حمیــدعزیــززاده،ســیدجــالحســینی،احمــدآلنعمــه،
جوادماهــری، جعفــری، هــادی جعفرپــور، مهــدی
کیــا،مهدی شــاهینخیــری،حســینپاپــی،محــرمنوید
ــل ــیمث ــانجوان ــان،احمــدجمشــیدیانوبازیکن کریمی
احســانحــاجصفــی،بهمــنطهماســبی،فرزادحاتمــی،
ــدو ــد:آرمان ــانخارجــیخــودمانن ــیموالیــیوبازیکن عل
میکوئــلکوریادســا،عمــادرضــاوابراهیــمتــوره،قهرمــان
لیــگبرترشــد.راهدورنرویــم،قهرمانــیتیــمســپاهاندر
ســالگذشــتهبــامربیگــریخــوبحســینفرکیرایــادآور
میشــویمکــهبعــدازبــهدســتآوردنعنــوانقهرمانــیبا
گرفــت ــرار ــرقلعــهنویــیق ــارامی کن فــوالدخوزســتان،در
کــهدردوفصــلپیاپــیبــادو تــاازجملــهمربیانــیباشــد
تیــمفــوالدخوزســتانوفــوالدســپاهانقهرمانــیدرلیــگ
کــردهبــود.بــدنیســتبفرماییــد،آقــای برتــرراتجربــه
کــهســزاوار فرکــیمرتکــبچــهاشــتباهیــاخطایــیشــد
برکنــاریباشــد؟!برکنــاریناراحتکننــدهحســینفرکــی
کــهبــهاخــاقمــداریوحســنرفتارشــهرتداردودر
ســپاهان و خوزســتان فــوالد تهــران، نفــت تیمهــای
کارنامــهقبولــیرا خودمــانباالتریــنودرخشــانتریــن
ــرایباشــگاهســپاهاندربرداشــت؟ دارد،چــهســودیب
کــهحضــورایگوراســتیماچهــمشــفابخش چگونــهاســت
روز بــه روز ســپاهان پــرآوازه تیــم در بحــران و نشــده
افزایــشپیــدامیکنــد؟جــزاینکــهبدتریــنســناریوی
تــا خــورد رقــم باشــگاه ایــن مخالفــان بــرای ممکــن
شــایعهقهرمانــیســپاهاندرســایهاشــتباهتونــیالیویــرا
کــهدرامــرمربیگــریپراشــتباهظاهــرشــدوبــازی3بــر1 
کــرد بــردهرادر10دقیقــهپایانــیبــاتســاوی3بر3عــوض
غافــلازاینکــهجــامقهرمانــیازتبریــزبــهاصفهــانپــرزد

ورفــت،قــوتبگیــرد؛
بهتــرنیســتبــهجــایتعویــضمدیــرعامــلوکادرفنــی،
ــهدنبــالعلــتودالیــلبــهوجــودآمــدنایــنبحــران ب
ــا ــمدورانخــوشســپاهانب باشــید؟فرامــوشنمیکنی
کــرد کــههــرچــهدرتــوانداشــتصــرف حســینفرکــیرا
تــازردپوشــاناصفهانــیرابــرســکویقهرمانــیقــراردهــد
کوچکتریــنحاشــیهدوربمانــد. کــهاز وتیمیبســازد
بااخــاق، مربــی بــاحضــورچنیــن کســانی حــالچــه
بــه را کــهســپاهان بودنــد بامتانــتمخالــف و صبــور
کــهمتاســفانهپاســخ ایــنروزنشــاندند؛ســوالیاســت
آنهمچنــاندرپــردهابهــاممانــدهاســتوباخــت1بــر0 
یکشــنبه18بهمــندربرابــرتیــمفــوالددراهــوازنیزمؤیدو

ــکارناپذیراســت. ــخوان ــایایــنحقیقــتتل گوی

سپاهان

وزیــرورزشوجوانــاندربــارهورزشــگاهنقــشجهــان
خردادمــاه در اســتادیوم ایــم، کــرده اعــام مــا گفــت:
کارهســتند کــهمکمــل آمــادهبــازیوتنهــابخشهایــی
نمیکنــد، ایجــاد خللــی مســابقه برگــزاری رونــد در و
کلورزشــگاهبــه بعــدازآنتکمیــلشــدهودرنهایــت
وطــن کیمیــای گــزارش بــه میرســد.  بهرهبــرداری
ــگاران گــودرزی،دقایقــیپیــشدرجمــعخبرن محمــود
اظهــار جهــان نقــش ورزشــگاه از بازدیــد حاشــیه در
داشــت:خوشــحالمبــهمراحــلپایانــیورزشــگاهنزدیــک

شــدیم.
کــهپــروژهتکمیــل ویادامــهداد:دغدغــهمــنایــنبــود
شــودومشــارکتبخــشخصوصــیخیــرانونهادهــای

دیگــربایــددرعرصــهســاختوســازواردشــوند.
نقــش ورزشــگاه پــروژه افــزود: جوانــان و ورزش وزیــر
ایــن دراز ســالیان و اســت نزدیــک پایــان بــه جهــان
طــرحدغدغــهمــردمبــودهاســت.ویاظهــارداشــت:
افزایــش اســامیبرای شــورای مجلــس امیدواریــم
و زیرســاختها توســعه منظــور بــه عمرانــی اعتبــارت
کاهــشآســیبهایاجتماعــی ایجــادامکانــاتبــرای
گــودرزیادامــهداد:توســعه اقداماتــیراانجــامدهــد.
کاهــش ورزشوافزایــشتعــدادورزشــگاههازمینــهســاز
دربــاره وی اســت. اجتماعــی مشــکات و بیماریهــا
ــرد:پیــشبینــی ک ــح ورزشــگاهنقــشجهــانهــمتصری
نمیشــدبــاایــنســرعتنقــشجهــانســاختهشــود؛امــا

همــهمســئوالنازجملــهاســتاندارومدیــرعامــلشــرکت
فــوالدمبارکــهدســتبــهدســتهــمدادنــدوایــناقــدام
اینکــه بیــان بــا جوانــان و ورزش وزیــر شــد. اجرایــی
ــروژهنفسهــایآخــرتکمیــلخــودرامیکشــد،اظهــار پ
ــاشــروع کشــتزمیــنازچنــدروزدیگــرآغــازوب داشــت:
افــزود: انجــاممیشــود.وی آن در بازیهایــی لیــگ
ــاتوســعهورزشخــود کــهب اصفهــانظرفیــتآنرادارد
کنــدوبایــدتجهیــزاتمــورد تیمهــایملــیراتقویــت

کنیــم. نیــازرابــرایایــنهــدفایجــاد
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بیــان بــا گــودرزی اســت. شــده آمــاده ورزش عرصــه
ــتازبخــش ــهحمای ــذاریدرورزشب گ اینکــهســرمایه
بــرای بســترهایی بایــد گفــت: دارد، نیــاز خصوصــی
ــرد. گی تســهیلایــنموضــوعازســویمجلــسصــورت
بــه طرحهایــی گــذاری وا بــرای اراده داد: ادامــه وی
بخــشخصوصــیوجــوددارد،امــاموانــعقانونــیباعــث
کــهبخــشخصوصــیدرایــنزمینــهورودنکنــد؛ شــده
بنابرایــنبایــدبســترهایحضــوربخــشخصوصــیدر

ایــنعرصــهافزایــشیابــد.
وزارت گذاریهــای وا دربــاره جوانــان و ورزش وزیــر
ورزشبــهبخــشخصوصــینیــزگفــت:درحــالحاضــراز
گــذاریمعرفــی ســویوزارتورزش،۳۷پــروژهبــرایوا
گــذاریبــهتصویــببرســدتــابتوانیــم شــدهوامیــدوارموا

درایــنراســتااقدامــاتجــدیصــورتدهیــم.
نقــش ورزشــگاه اســت قــرار آیــا اینکــه پیرامــون وی
قبــل ســالهای قولهــای بــه بنــا اصفهــان جهــان
نیــز یــاخیــر، برســد بهرهبــرداری بــه کامــل و تکمیــل
صورتگرفتــه برنامهریــزی براســاس کــرد: تصریــح
ایــن اســتادیوم اجرایــی و کاری تیمهــای ســوی از
کیفیــتقابــل ورزشــگاهبــااســتانداردهایمــوردنیــازوبــا
توجهــیتکمیــلمیشــودوبعــدازتکمیــلبــدونشــک
رقابــتخواهــد دنیــا کشــورهای بــزرگ پروژههــای بــا
کردهایــم،اســتادیومدر گــودرزیافــزود:مــااعــام کــرد.
کــهمکمــل ــازیوتنهــابخشهایــی خردادمــاهآمــادهب
کارهســتندودررونــدبرگــزاریمســابقهخللــیایجــاد
کل نهایــت در و شــده تکمیــل آن از بعــد نمیکنــد،

میرســد. بهرهبــرداری بــه ورزشــگاه
هــزار ۴۵ بــا ورزشــگاه ســاخت واقــع در گفــت: وی
دوم طبقــه عمــده بخــش و میشــود انجــام صندلــی
هــمتکمیــلخواهــدشــد؛امــاایــنطبقــهبــرایصندلــی
 نیازمنــداعتبــاراســتوامیدواریــماینهزینــهاختصاص

یابد.

وزیر ورزش و جوانان در اصفهان:

استادیوم نقش جهان خردادماه آماده بازی است

بــازی از تمریــنتیــمفوتبــالپرســپولیسپــس
ایوانکوویــچ برانکــو و برگــزارشــد آهــن بــاذوب
دراتفاقــیعجیــبازسوشــامکانــیبــهعنــوان

کــرد. اســتفاده راســت هافبــک
روز دیــدار از پــس پرســپولیس فوتبــال تیــم
و برگشــت تهــران بــه آهــن ذوب بــا یکشــنبه

نخســتین 11 ســاعت در دیــروز صبــح
کــرد.در آغــاز را خــود تمرینــی جلســه
روز کــه بازیکنانــی تمریــن، ابتــدای
بــه آهــن ذوب بــا دیــدار در یکشــنبه
 30 مــدت بــه بودنــد، رفتــه میــدان
و دادنــد انجــام وزنــه بــا کار دقیقــه
کردنــد.درادامــهدر ســپسریــکاوری

ســاعت11و30دقیقــهبازیکنــانذخیــرهدربــازی
کتیکــیانجــامدادنــد.ســپس کارتا بــاذوبآهــن
روی بــه جناحیــن از را توپهایــی بازیکنــان
کتیکــی تا کار ایــن کــه ارســالمیکردنــد دروازه

بــود. همــراه بازیکنــان بــه برانکــو تذکــرات بــا
همچنیــنمحســنبنگــروعلــیعلیپــوردرتمریــن
گروهــیحاضــرنشــدندوبــاپزشــکانایــنتیــمبــه
آبدرمانــیوریــکاوریپرداختنــد.رضــاخالقیفــر
کــرد. نیــزبــااجــازهپزشــکتیــمتمریــنراتــرک
کــهبــهدلیــلاتفاقــات همچنیــنسوشــامکانــی
پرســپولیس بــا همراهــی از اخیــر
محــروماســت،دیــروزدرتمرینــات
ولــی داشــت؛ حضــور پرســپولیس
او از تصمیمیعجیــب در برانکــو
بــهعنــوانمدافــعوهافبــکراســت
کــهخــودایــنبازیکــن کــرد اســتفاده
ازعملکــردشرضایــتداشــت.پس
ازتمریــن،سوشــامکانــیبــهجایــگاهخبرنــگاران
و نــدارد قصــدمصاحبــه کــه کــرد اعــام و آمــد
فقــطبــهدلیــلســردیهــوابــهایــنجایــگاهآمــده

است.ایســنا

تصمیم عجیب برانکو درباره سوشا

گــزارشروابــطعمومــیادارهامــورورزش کیمیــای وطــن:بــه
کارگــراناســتاناصفهــان،تیــموالیبــالبانــوانایــناســتاندر
کشــور)گرامیداشــتدهه کارگران مســابقاتقهرمانیوالیبال

مبــارکفجــر(نایبقهرمــانشــد.
درایــندورهازرقابتهــا13تیــمازروزجمعــه16بهمــنمــاهدر

کــه شهرســتانســاریبــهرقابــتپرداختنــد
بــاقهرمانــیتیــمســاپکویتهــرانبــهپایــان
کارگــراصفهــانو رســیدوتیمهــایبانــوان
قزویــنبــهترتیــبدوموســومشــدندوتیــم
اســتانمازنــدرانمیزبــانایــنمســابقاتدر

گرفــت. ردهچهــارمقــرار
ضربــدری بــازی اولیــن در

مصــاف بــه قزویــن و تهــران ســاپکوی تیــم دو
باحســاب جــذاب بــازی ایــن کــه رفتنــد  هــم
ــر0بــهســودســاپکوخاتمهیافــت،دربــازیدومتیمهــای 2ب
کــهتیــم کردنــد اصفهــانومنتخــبمازنــدرانباهــمدیــدار

هماهنــگوباتجربــهاصفهــانموفــقشــدمقتدرانــهتیــم
گرانحمایــتمیشــدمقتدرانــه کــهازســویتماشــا میزبــانرا

ــهفینــالراهیابــد. کنــدوب ــر0مغلــوب ــاحســاب2ب ب
کســب ــرای دردیــدارردهبنــدیدوتیــمقزویــنومازنــدرانب
مقــامســومی،دریــکبــازیســختوفشــردهیــکبــازیســه
کــهدرپایــانتیــمقزویــن کردنــد گیمــهرابرگــزار
تیــم ازســد نتایــج13/25ـ23/25و9/15 بــا
گرفــت. گذشــتوبرســکویســومجــای میزبــان
خیــل حضــور بــا دیــدار حســاسترین در 
گرانمشــتاقوالیبــال،دوتیــمقدرتمنــد تماشــا
کارگــراناصفهــانبــه ســاپکویتهــرانوباشــگاه
کــهتیــمســاپکوموفــقشــددر مصــافهــمرفتنــد
یــکبــازینفسگیــردر2ســتمتوالــیبــانتایــج12/25و
19/25حریــفســختکوشاصفهانــیراازپیــشروبرداشــت
ــواناصفهــان وبــهجــامقهرمانــیچنــگانداخــتوتیــمبان

نایــبقهرمــانشــد.
 

کشور: کارگران  در مسابقات والیبال بانوان 

کارگر اصفهان نایب قهرمان شد تیم بانوان 

۶ورزسݠݠݒ حتما بخوانیدسه شنبه  20 بهمن ماه 139۴
ـــمـــاره 89    طوفان زرد آسیا را چه می شود؟! ســـــال دوم      ݡسݒ

اســتقال باشــگاه پزشــکی کمیتــه رییــس نــوروزی، امیــن دکتــر
درخصــوص فــارس خبرگــزاری ورزشــی خبرنــگار بــا گفتوگــو در
ایــن داشــت: اظهــار رمضانــی علیرضــا وضعیــت آخریــن
دچــار ران پشــت عضلــه و همســترینگ ناحیــه از بازیکــن
صــورت عکســبرداری وی از بایــد و اســت  آســیبدیدگی

بگیرد.
ویدرخصــوصاینکــهآیــاایــنبازیکــنبــهدیــداربــانفــتمیرســد
گفــت:قطعــاایــنبازیکــندردیــداربــانفــتحضــورنخواهــد یــاخیــر،
داشــت؛ولــیبایــدبــرایبررســیآســیبدیدگــیویMRIراببینــم.

خســرو درخصــوص اســتقال باشــگاه پزشــکی کمیتــه رییــس 
گفــت:حیــدریایــنروزهــاســه حیــدریوشــرایطایــنبازیکــن
کارفیزیوتراپــی جلســهفیزیوتراپــیمیکنــد؛ولــیقــراراســتبعــداز
ازویعکــسبگیریــموبعــدازمشــاهدهعکــسنظــرنهایــیرادر

کــرد. مــوردویاعــامخواهــم

هافبک استقالل دیدار با نفت تهران را از دست داد 

پرســپولیسدوبــارهپنالتــیازدســتدادودوبــارهنبــرد.ایــنبــرایچندمیــنبــاردر
گلبــهحســابمیآیــد،امــا کــهاتفــاقمیافتــد.پنالتــیدرواقــع فصــلجــاریاســت
کــهفــورواردی ــیاســت گل ــرایپرســپولیسپنالتــی،مشــابهموقعیــتصددرصــد ب
بــابیدقتــیمحــضآنرابــهاوتمیفرســتد.شــایدایــناتفــاقرابتــوانجزیــی
ازبــازیدانســت؛امــاتکــرارچنــدبــارهازدســترفتــنپنالتــی،بــهچــهدلیــلاســت؟
داد، ازدســت پنالتــی ترکیــهدو اردوی در پرســپولیس وقتــی ابتــدایفصــل در
کــهپرســپولیسامســالپنالتــیزن نشــریهنزدیــکبــهباشــگاهبــهبرانکــوهشــدارداد
کننــدتــا نــدارد.بــهنظــرمیرســیدازآنروزپرســپولیسوبرانکــوشــروعبــهتمریــن
ــدازه ــهان ــزب ــیهیــچچی کــورسقهرمان در ــیحــاال ــد؛ول ایــنمشــکلراازبیــنببرن
پنالتیهــایازدســترفتــه،پرســپولیسراعقــبنینداختــهاســت.روزیکشــنبه
کامیابینیــا،پنالتــیدیگــریرااز کمــال مقابــلذوبآهــن،پرســپولیسوایــنبــار
کــهقرمزهــاازدســتدادنــد، کــفبــرود.دوامتیــازی دســتدادتــابــردبــهســادگیاز
ــذارباشــد؛امــا گ ــر ــددرتعییــنسرنوشــتقهرمانیشــانبســیاراث بــیشــکمیتوان

ــدامبازیهــاپنالتــیازدســتدادهاســت؟ ک پرســپولیسامســالدر
گــرپنالتــی 1-پرســپولیس1-ذوبآهــن2)امیــدعالیشــاهپنالتــیهــدرداد(؛ا  
امتیــاز یــک و کــهپرســپولیسمســاویمیکــرد بــود ایــن گلمیشــدحداقلــش

کنــاربگذاریــد. میگرفــت.پــسیــکامتیــازهــمدراینجــا
2-پرســپولیس1-ســایپا2)مهــدیطارمــیپنالتــیهــدرداد(؛پرســپولیسدرایــن
ــازبگیــرد.پــس کــردنپنالتــیخــودحداقــلمیتوانســتیــکامتی گل ــا مســابقهب

کنــاربگذاریــد. یــکامتیــازهــماینجــا
گــر 3-نفــت1-پرســپولیس1)مهــدیطارمیطپنالتــیهــدرداد(؛پرســپولیسا
گلمیکــرد،برنــدهایــنمســابقهمیشــدوبــهجــاییــکامتیــازســه پنالتــیخــودرا

گذاشــت. کنــار امتیــازمیگرفــت.پــساینجــابایــددوامتیــاز
از پنالتــی  داد(؛ هــدر پنالتــی رضاییــان )رامیــن 0 فــوالد -2 پرســپولیس -4

نداشــت. امتیــاز بــر تاثیــری دســترفته
کامیابینیاپنالتیهدرداد( 5-ذوبآهن2-پرســپولیس2)کمال

گلمیکــردســه کمــالپنالتــیاشرا گــر ایــناتفــاقیکشــنبههمیــنهفتــهافتــادوا
کنــاربگذاریــد. امتیــازبــهقرمزهــامیرســید.اینجــاهــمبایــددوامتیــاز

نتیجــه:ســرجمعزدنامتیازهــایازدســترفتــهبــهخاطــرپنالتیهــا،6امتیــاز
گلمیکردنــد،دیــروزبــهجــایحضــور گــرقرمزهــاپنالتیهــایخــودرا اســت.یعنــیا
درردهچهــارمجــدول،درصــدرجــدولحضــورداشــتندوبــاالیســراســتقالوســایر
رقبــاقــرارمیگرفتنــد.درحــالحاضــرقرمزهــا31امتیــازیهســتندوبــااضافــهشــدن
کــهبــا ایــن6امتیــازی37امتیــازیمیشــوندوبــاالیســراســتقالیقــرارمیگیرنــد

36امتیــازیدرصــدرجــدولاســت.
گــرپرســپولیسامســالفکــریبــرایپنالتیهــامیکــردوحداقــلدرنیــم بــیشــکا
ــد ــوریرابرمیگردان گذشــتهخــودیعنــیمحمــدن  فصــلپنالتــیزناولســالهای

حداقلازاینبابتخیالشجمعبود.

افسوس پرسپولیسی  ها از 5 پنالتی ازدست رفته

تصویرورزشیامروز

تمریننینجاهادرغزه

سرویسورزشی
اصغرقلندری



کریم در  آزمون شفاهی قرآن 
شهرستان مبارکه برگزار می شود

مســئول نمایندگــی اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان مبارکــه 
ح ملــی تربیــت حافظــان قــرآن  خبــر داد: آزمــون شــفاهی طــر
مبارکــه  شهرســتان  قرآنــی  و  فرهنگــی  مرکــز   32 در  کریــم 
نقــل  بــه  و  وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه  می شــود.  برگــزار 
اســتان  امــور خیریــه  و  اوقــاف  کل  روابــط عمومــی اداره  از 
اصفهــان، علــی مبشــری اظهــار داشــت: جلســه توجیهــی 
و  شــفاهی  نهایــی  آزمــون  برگــزاری  بــرای  هماهنگــی  و 
کریــم بــا حضــور  ح ملــی تربیــت حافظــان قــرآن   کتبــی طــر
ح بــا دفتــر نمایندگــی اوقــاف و امــور  کــه در طــر 25 مربــی 
خیریــه شهرســتان همــکاری داشــته اند، برگــزار شــد. وی 
کــرد: ایــن جلســه در روز چهارشــنبه 14  در ادامــه تصریــح 
بهمن مــاه در محــل اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان برگــزار 
گردیــد. مســئول نمایندگــی اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان 
ایــن  آزمــون شــفاهی  افــزود: همچنیــن  ادامــه  مبارکــه در 
و  اســفندماه  دوازدهــم  لغایــت  اســفندماه  اول  از  ح  طــر
 32 در  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  ســازمان  ابالغیــه  براســاس 
کــه در اجــرای  مرکــز فرهنگــی و قرآنــی شهرســتان مبارکــه 
علــی  می شــود.  برگــزار  داشــته اند،  مشــارکت  ح  طــر ایــن 
کــرد: طبــق برنامــه اعــالم شــده  مبشــری در ادامــه بیــان 
ح در 13 اســفند مــاه و  کتبــی ایــن طــر نیــز آزمــون نهایــی و 
ــرای قرآن آمــوزان شهرســتان مبارکــه در محــل دبیرســتان  ب
دخترانــه حضــرت فاطمــه )س( مبارکــه همزمــان بــا سراســر 

برگــزار می شــود. کشــور 

رییس ستاد اقامه نماز یزد:

 کتاب شیوه های دعوت به نماز 
 به دروس اصلی دانشگاهی 

اضافه می شود
رییــس ســتاد اقامــه نمــاز اســتان یــزد بــا اشــاره بــه ضــرورت 
کتــاب شــیوه های  گفــت:  ترویــج فرهنــگ نمــاز اول وقــت 
اضافــه  دانشــگاهی  اصلــی  دروس  بــه  نمــاز،  بــه  دعــوت 
حبیبیــان  علــی  المســلمین  و  االســالم  حجــت  می شــود. 
»نمــاز  فرهنگی ادبــی  جشــنواره  حاشــیه  در  امــروز  ظهــر 
کــودک و انقــالب« بــا بیــان اینکــه ترویــج فرهنــگ دینــی 
دهــه  برنامه هــای  مهم تریــن  جملــه  اســالمی  از  انقــالب 
و  کــودکان  وظایــف  تبییــن  داشــت:  اظهــار  اســت،  فجــر 
ــام  ــی نظ ــی و اله ــای دین ــظ ارزش  ه ــال حف ــان در قب نوجوان
اســالمی ضروری اســت. رییــس ســتاد اقامــه نمــاز اســتان یــزد 
بــا اشــاره بــه اهمیــت جایــگاه اقامــه نمــاز اول وقــت در نظــام 
کــودکان و نوجوانــان نقــش مهمــی در ترویــج  اســالمی گفت: 

فرهنــگ نمــاز در جامعــه ایفــا می کننــد.

گردشگری

کرد ح  قره شیخلو مطر

به عملکردمان نمره ۶ می دهم
رییــس ســازمان دارالقــرآن بــا اشــاره بــه برنامه هــا و 
 اقدامــات ایــن ســازمان در بیــش از ۳ دهــه فعالیــت
گفــت: مــا بــه انــدازه ظرفیــت موجــود برنامه ریــزی 
در  خــود  عملکــرد  بــه  اســاس  همیــن  بــر  نکردیــم؛ 

می دهــم.  ۶ ۱۰نمــره،  از  دارالقــرآن  ســازمان 

  محوری ترین معاونت
مهــدی قــره شــیخلو بــا اشــاره بــه اینکــه در اساســنامه 
ســازمان تبلیغــات اســالمی، 18 بنــد دیگــر مربــوط بــه 
کــرد:  کالن فرهنگــی وجــود دارد، خاطرنشــان  نــگاه 
ــازمان  ــای محــول شــده، س ــه مأموریت ه ــا توجــه ب ب
معاونــت  پژوهــش،  آمــوزش،  معاونــت  دارالقــرآن، 
بــر  نظــارت  معاونــت  اســتان ها،  امــور  و  ارتباطــات 
کــرده اســت  کریــم را راه انــدازی  چــاپ و نشــر قــرآن 
مأموریت هــای  معاونت هــا،  ایــن  از  هرکــدام  در  تــا 

محولــه پیگیــری شــود.

  نمره سازمان دارالقرآن در طول فعالیت
صــورت  فعالیت هــای  دارالقــرآن  ســازمان  رییــس 
عنــوان  مطلــوب  نســبتا  را  ســازمان  ایــن  در  گرفتــه 
کــه  ظرفیتــی  برابــر  دو  حداقــل  مــا  گفــت:  و  کــرد 
کنیــم؛ بــر همیــن اســاس مــن  کار  داریــم می توانیــم 
از نمــره 10 بــه فعالیت هــای ســازمان دارالقــرآن نمــره 
از  اســتفاده  بــا  بتوانیــم  امیــدوارم  امــا  می دهــم؛   6
تمامــی ظرفیت هــا و امکانــات روزبــه روز شــاهد رشــد 

باشــیم. قرآنــی  فعالیت هــای 

گردشگری 

  هرســال بــا آمــدن 
برف خیــز مناطــق  در  بــرف  بــارش  و  زمســتان   فصــل 

کیلومترهــا راه طــی  دوســتداران ورزش هــای زمســتانه 
می کننــد تــا بــه محــل مناســبی بــرای ایــن ورزش برســند. 
کنــار اســکی بازان حرفــه ای، جمعیــت  در ایــن میــان و در 
زیــادی از افــراد غیرحرفــه ای و مبتــدی بــه پیســت های 
در  می کننــد؛  خطرآفرینــی  واقــع  در  و  می رونــد  اســکی 
گاه حــوادث تلخــی  کنــار شــیرینی های ورزش زمســتانه، 
خواهــد  پــی  در  گــواری  نا عواقــب  گاه  کــه  می آفریننــد 
را  بیشــترین حــوادث  کــه  نشــان داده  آمارهــا  داشــت. 

افــراد غیرحرفــه ای می آفریننــد. 
معرفیپیستاسکیفریدونشهر

پیســت  مرتفع تریــن  شــهر،  فریــدون  اســکی  پیســت 
کشــور اســت و از ایــن لحــاظ منحصــر بــه فــرد  اســکی 
اســت. نکتــه قابــل توجــه اینکــه شــیب 35 درجه پیســت 
شــرایط خوبــی را بــرای اســکی بــازان پدیــد مــی آورد. ایــن 
اســکی  پیســت  اســتانداردترین  حقیقــت  در  پیســت 
اســتان اصفهــان اســت؛ زیــرا مجهــز بــه تجهیــزات الزم 
آن بــر  عــالوه  اســت؛  آموزشــی  پیســت  و  اســکی   بــرای 

ایستگاه اورژانس 115 در آن فعال می باشد. 

بنابــر آمــار فرمانــداری شهرســتان فریدون شــهر ســاالنه 
کــه  بیــش از 30 هــزار نفــر از ایــن پیســت بازدیــد می کننــد 
ــالت  ــر و در تعطی ــا 200 نف ــن 100 ت ــادی بی ــای ع در روزه

ــان هفتــه در روز 3 هــزار نفــر بازدیدکننــده دارد.  پای
کمی متفاوت تــر  اصفهــان  اســتان  اســکی  هیئــت  آمــار 
اســت و ســاالنه 70 هــزار نفــر بازدیــد را نشــان می دهــد 
کــه طبــق اعــالم ایــن هیئــت، تنهــا 5 هــزار نفــر اســکی باز 

حرفــه ای از ایــن ســایت اســتفاده می کننــد. 

ورزش  مشــتاقان  عظیــم  خیــل  از  آمارهــا  ایــن  همــه 
مصدومــان  بیشــترین  امــا  می کنــد؛  حکایــت  زمســتانه 

هســتند؟ کســانی  چــه  ورزش هــا  ایــن 
کــه در ایــن پیســت مصــدوم می شــوند   بیشــتر افــرادی 
در  کــه  هســتند  افــرادی  بلکــه  نیســتند؛  اســکی بازان 
غیرمجــاز  صــورت  بــه  پیســت  اطــراف  محوطه هــای 
ســوار بــر تیــوب می شــوند و ســالمتی خــود را بــه دســت 

می ســپارند.  تقدیــر 

بــا  برخــورد  بــدون  افــراد  ایــن  خوش بینانــه  حالــت  در 
راه  در  اســت  ممکــن  امــا  می رســند؛  پاییــن  بــه  کســی 
کنترلــی  پاییــن آمــدن بــا تیــوب بــه دلیــل اینکــه افــراد 
بــر مســیر و ســرعت ندارنــد، بــا افــراد دیگــر برخــورد  کننــد 
و هــر دو دچــار مصدومیــت شــوند. ایــن مصدومیت هــا 
گاهــی ممکــن اســت بــه آســیب های نخاعــی در افــراد 
منجــر شــود. بــه همیــن دلیــل تیوب ســواری از ســوی 
مســئوالن هیئــت اســکی اســتان اصفهــان و مســئوالن 
بــه  توجــه  بــا  امــا  اســت؛  شــده  اعــالم  ع  ممنــو پیســت 
ایــن  تعطیــل،  روزهــای  در  گردشــگران  زیــاد  مراجعــه 
کنتــرل کــز ورزش هــای زمســتانه غیــر قابــل   امــر در مرا

 شده است. 
کرایه  گرچــه در ایــن محــل چــوب اســکی بــه ورزشــکاران  ا
ــا قیمــت مناســب در  داده می شــود و آموزش هــای الزم ب
ک  حــال انجــام اســت، بــاز هــم شــاهد  تفریحــات خطرنــا
کــه در حقیقــت مقصــر اصلــی مصدومیت هــای  هســتیم 

یادشــده، همــان مصدومیــن هســتند. 
دربــاره ایمنــی پیســت اســکی فریدون شــهر، مســئوالن 
کــه  کنــون وقــت آن اســت  کرده انــد؛ ا دیــن خــود را ادا 
کنیــم و بــا تفکــر  مــا هــم دیــن خــود را بــه خودمــان ادا 

بیشــتری بــه تفریــح بپردازیــم.

ک ورزش زمستانه یا تفریح خطرنا

کرمــان بــا اعــالم  کمیتــه مســاجد دهــه فجــر جنــوب  مســئول 
برنامه  هــای ایــن ایــام اهلل بیــان داشــت: یــادواره شــهدای 
مدافــع حــرم و تقدیــر از خانــواده شــهید بامــری در مســجد 
امــام حســین جازموریــان سه شــنبه )۲۰ بهمــن( بــا حضــور 

می شــود.  برگــزار  مــردم  عمــوم  و  مســئوالن 
انقــالب  گفــت:  راونــد  مســعود  االســالم  حجــت 
ــه ایــران و جهانیــان  ــه الهــی ب اســالمی ایران هدی
بــا همــه  الهــی  نعمــت  ایــن  از  بایــد  لــذا  اســت؛ 
کــه  وقتــی  افــزود:  وی  کــرد.  حفاظــت  تــوان 
وضعیــت منطقــه را رصــد می کنیــم، جمهــوری 
اســالمی ایران را نگینــی در دل کویــر می بینیم که 
بــه عنــوان یــک الگــو بــه جهانیــان معرفــی شــده 

ــان  کرم ــوب  ــر جن ــه فج ــاجد ده ــه مس کمیت ــئول  ــت. مس اس
ــه  بیــان داشــت: عــده ای انقــالب اســالمی ایران را محــدود ب
کــه ایــن تفکــری اشــتباه اســت؛  مرزهــای ایــران می داننــد 
کــه منظومــه فکــری حضــرت امــام را بررســی می کنیــم  وقتــی 
کــه ایــن انقــالب متعلــق بــه مســلمین  ایشــان بیــان می کنــد 
ــالب  ــد انق ــی نبای کس ــت و  ــم اس ــگان عال ــان و پابرهن مظلوم

ــرد: نظــام  ک کنــد. وی خاطرنشــان  ــام خــود مصــادره  ــه ن را ب
مقــدس جمهــوری اســالمی ایران، زمینــه ســاز ظهــور حضــرت 
حجــت علیــه الســالم اســت و ایــن حرکــت در نهایــت منجر به 

تمــدن نویــن اســالمی خواهد شــد.
حجــت االســالم راونــد اظهــار داشــت: یکــی 
توجــه  آن  بــه  بایــد  کــه  از مســایلی  دیگــر 
مســلمانان  میــان  در  وحــدت  حفــظ  کــرد 
والیــت  محوریــت  بــا  امــر  ایــن  و  اســت 
گونــه  فقیــه تحقــق پیــدا می کنــد؛ همــان 
کبیــر انقــالب بــا صراحــت بیــان  کــه معمــار 
کردنــد، پشــتیبان والیــت فقیــه باشــید تــا 
بــه ایــن مملکــت آســیبی نرســد. مســئول 
کــرد:  کرمــان عنــوان  کانون  هــای مســاجد جنــوب  دبیرخانــه 
ایــن انقــالب بــا ســختی  ها، شــکنجه  های فــراوان و ریختــن 
خون  هــای مــردم بهدســت آمــد؛ لــذا بایــد هرســاله و در همــه 
ایــام بــه خصــوص در ایــام اهلل دهــه مبارکــه فجــر یــاد آن 
دوران را زنــده نگــه داشــت تــا نســل امــروزی انقــالب را بهتــر 

بشناســند.

برگزاری اولین یادواره شهدای مدافع حرم در جازموریان

و  چهارمحــال  اســتانداری  فنــی  دفتــر  کل  مدیــر 
بختیــاری، از اختصــاص 15 میلیــارد ریــال اعتبــار از 
گردشــگری  محــل اعتبــارات مــاده 10 و 12 بــه شــهرک 
ــاس  ــر اس ــت: ب گف ــر داد و  ــن خب ــتان ب ــیدا در شهرس ش
ــی  ــراث فرهنگ ــازمان می ــس س ــا ریی ــتاندار ب ــق اس تواف

کشــور گردشــگری  و  دســتی   صنایــع 
معــادل میــزان اعتبــار تخصیص یافتــه 
از ســوی اســتانداری، ســازمان میــراث 
اعتبــار  ح  طــر ایــن  بــه  نیــز  فرهنگــی 

می دهــد. اختصــاص 
ح  احســان امانــی افــزود: بــا اجــرای طــر
گردشــگری شــیدا، وضعیــت اقتصــادی 

و اشــتغال در منطقــه شــیدا در شهرســتان بــن رونــق 
کــرد: اجــرای مطالعــات جامــع  می گیــرد. وی اضافــه 
گردشــگری شــیدا از  ح  اقتصــادی و محیــط زیســت طــر
ح تفصیلــی آن در فــاز یــک در 93  ســال 88 آغــاز و طــر

ح  گفــت: در ایــن طــر ــی  ــار آغــاز شــده اســت. امان هکت
کنــون، جــاده دسترســی، فضــای ســبز، منبــع آب،  تا
ک  گــذاری 164 پــال احــداث یکصــد واحــد ویالیــی، وا
بــه اشــخاص حقیقــی بــه صــورت مشــارکتی و انتقــال 
کنــون  شــبکه بــرق اجــرا شــده اســت. وی افــزود: هم ا
گاز بــه شــهرک  مراحــل اخــذ مجــوز انتقــال 
در  گاز  داخلــی  شــبکه  ح  طــر تهیــه  و 
شــهرک  اســت.  اقــدام  و  پیگیــری  حــال 
هــزار   2 وســعت  بــه  شــیدا  گردشــگری 
حاشــیه  در  و  ِبــن  شهرســتان  در  هکتــار، 
)در  رود  زاینــده  ســد  و  رودخانــه  جنوبــی 
مجــاورت روســتای یان چشــمه،در فاصلــه 
و  چهارمحــال  اســتان  مرکــز  شــهرکرد  کیلومتــری   50
کلــی اجــرای آن،  ح  کــه در طــر بختیــاری( واقــع شــده 
 عــالوه بــر احــداث ویــال، احــداث مجتمع  هــای رفاهــی

 تفریحی و ورزشی نیز پیش بینی شده است.

معارف و گردشگری سه شنبه      20 بهمن ماه 7139۴ حتما بخوانید
ـــمـــاره 89ورزش زمستانه یا تفریح خطرناک ســـــال دوم       ݡسݒ

گردشگری شهرک شیدا ح  اختصاص 15 میلیارد ریال اعتبار به طر

کارشناس ارشد برنامه ریزی گردشگری
محمد غالمی

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9410100350612880 شماره پرونده: 9409980350601016 شماره بایگانی 
شعبه: 941139تاریخ تنظیم: 1394/11/17خواهان مهدی رعنائی با وکالت آقای سید 
صالح عاملی و سید کاظم مرضوی دادخواستی به طرفیت خواندگان فاطمه یوسفی 
و عباس نریمانی دهنو به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک و تامین 
خواسته و مطالبه خسارت تاخیرتادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان -طبقه 2 اتاق شماره 220ارجاع و به کالسه 9409980350601016ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/01/22و ساعت 11:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و درخواست وکیل خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 32569/م الف دادگاه 

حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان اصفهان
آگهی مزایده 

اجرای احکام مدنی شعبه 5 حقوقی اصفهان در پرونده کالسه 3419/94 ج ح 5 له علی 
گودرزی و علیه شرکت آتی قطعه سپاهان و علیرضا جنتی و مصطفی و عیدی به 
نشانی اصفهان – چهارراه پلیس – شرکت گیتی پسند در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
تاریخ 94/12/12 ساعت 9 الی 10 صبح در اجرای احکام حقوقی شعبه 5 حقوقی اصفهان 
واقع در خیابان نیکبخت – مجتمع اجرای احکام حقوقی- طبقه چهارم نسبت به تعداد 13 
عدد پرس نیوپایت مدل npt1010 به انضمام باطری و شارژ مربوطه برگزار نماید. طالبین 
خرید می تواند 5 روز قبل از جلسه مزایده از ملک واقع در خیابان امام خمینی – خیابان 
خلیفه سلطانی – جنب نمایشگاه اتومبیل امیر – کوچه بوعلی – انتهای بن بست سمت 
راست – انبار شرکت گیتی پسند بازدید و با واریز 10درصد قیمت کارشناسی به مبلغ 
27/300/000 به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره 2171290210008 و به همراه 
داشتن فیش آن در جلسه مزایده شرکت نمایندو فرد یا افرادی برنده مزایده خواهند بود 
که باالترین قیمت کارشناسی را پیشنهاد نمایند . تعداد13عدد پرس نیو پایپ فاقد فک 
دارای باطری و شارژ به انضمام 13 عدد کیف سامسونت جای پرس ، به وزن تقریبی 
هر عدد 3/9 کیلو گرم و به قدرت 32 کیلو نیوتن ، مجهز به باطری 12 ولت 2 آمپری و موتور 
محرک جریان مستقیم )dc( دارای سیستم هیدرولیک به ظرفیت 75 میلی لیتر از نوع شل 
t15 ، لذا با عنایت به خالصه شرح فنی موارد صدرالذکر و مدنظر داشتن اینکه مجموع 
پرس های مذکور بصورت نو و آکبند می باشد، قیمت پایه مزایده آنها از هر عدد به مبل 
21/000/000 ریال )  بیست و یک میلیون ریال( و برای مجموع 13 عدد مبلغ 273/000/000 ریال 

بر آورد می گردد. شماره : 32494/م الف اجرای احکام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9410420352400531 شماره پرونده: 9309980352400746شماره بایگانی 
شعبه : 930791تاریخ تنظیم: 1394/11/11 مشخصات محکوم له/ محکوم لهم ردیف 
1 نام : تعاونی اعتباری ثامن االئمه نام خانوادگی : -  نام پدر : - نشانی: اصفهان میدان 
بزرگمهر ابتدای خ بزرگمهر مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم ردیف 1 نام: مجید 
نام خانوادگی: طاهری  نام پدر:رضا  نشانی: اصفهان خ خرم کوی فاضل 2 پ 104 طبقه 
همکف 2- نام : محمد نام خانوادگی : شریفیان نام پدر: علی نشانی : مجهول المکان 3- 
نام : امیر نام خانوادگی : شریفیان نام پدر: علی نشانی : مجهول المکان 4- نام : عباس نام 
خانوادگی: طاهری نام پدر : رضا نشانی : اصفهان خ شهید خرازی کوی شهید فاضل 
2 پالک 104 طبقه همکف  مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم 
علیه  نام : فهیمه   نام خانوادگی :عصاچی  نام پدر: کریم  نشانی : اصفهان خ توحید 
چهارراه پلیس ماکان سه طبقه سوم واحد 15نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم 
: تعاونی اعتباری ثامن االئمه   محکوم به بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به 
شماره 9410090352404894و شماره دادنامه مربوطه 9409970352400172محکوم علیهه 
محکوم است به پرداخت : 1- مبلغ 113/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه چک شماره 

629326- 93/4/10 2- مبلغ 4/340/000 ریال بابت خسارات دادرسی 3- مبلغ 3/912/000 
ریال بابت حق الوکاله وکیل 4- تاخیر در تادیه از تاریخ چک لغایت تاریخ اجرای حکم در حق 
محکوم له و همچنین محکوم بپرداخت مبلغ 5/650/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در 
حق صندوق دولت. ضمنا رعایت تبصره 2 ماده 306 ق آ د م الزامی است . محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 
قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن مسیر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات و 
از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 
نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزایی نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 32555/ م الف  

مدیر دفتر شعبه 24دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد عارف 
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9410420352400526 شماره پرونده: 9309980352401182شماره بایگانی 
شعبه : 931299تاریخ تنظیم: 1394/11/11 مشخصات محکوم له/ محکوم لهم ردیف 
1 نام : بانک ملت با مدیریت آقای محمد رضا ساروخانی  نام خانوادگی : -  نام پدر : - 
نشانی: خ شیخ صدوق شمالی ساختمان مدیریت بانک ملت مشخصات محکوم 
علیه/ محکوم علیهم ردیف 1 نام: منصور نام خانوادگی: شکر اللهی  نام پدر:محمود 
نشانی: مجهول المکان  2- نام : ناصر  نام خانوادگی : خانی نام پدر: امر اهلل  نشانی : مجهول 
المکان مشخصات نماینده ی قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیهه نام : مریم   نام 
خانوادگی :صادقی نام پدر: مصطفی   نشانی : اصفهان خیابان چهارباغ خواجو مقابل 
درب غربی صداو سیما شماره 395طبقه سوم نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم 
لهم : بانک ملت با مدیریت آقای محمد رضا ساروخانی   محکوم به بسمه تعالی بموجب 
در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9410090352404839و شماره دادنامه مربوطه 
9409970352400753محکوم علیهم متضامنا  محکوم هستند به پرداخت : 1- مبلغ 
200/858/636 ریال بابت اصل خواسته وجه قرارداد 911751716/36-91/9/28 2- مبلغ 
7/086/000 ریال بابت خسارات دادرسی 3- مبلغ 6/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل 
4- تاخیر در تادیه سالیانه  27 درصد از تاریخ 93/11/1 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق 
محکوم له و همچنین محکوم بپرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در 
حق صندوق دولت. ضمنا رعایت تبصره 2 ماده 306 ق آ د م الزامی است . محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 
قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 

واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و 
ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو 
مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 32549/ م الف  مدیر دفتر شعبه 
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اجرائیه

باݥݥیگاݥݥنیݥݥ  ۹۲۰۹۹۸۰۳۵۲۴۰۱۴۲۴شماݥݥرݥݥهݥݥ  پرݥݥوݥݥندݥݥهݥݥ:ݥݥ  شماݥݥرݥݥهݥݥ  ۹۴۱۰۴۲۰۳۵۲۴۰۰۵۲۷ݥݥ  اݥݥجرݥݥاݥݥئیهݥݥ:ݥݥ  شماݥݥرݥݥهݥݥ 
شعبه : 921540تاریخ تنظیم: 1394/11/11 مشخصات محکوم له/ محکوم لهم ردیف 1 نام 
: مدیریت شعب پست بانک اصفهان به مدیریت حمید رضا علی کریمی   نام خانوادگی : 
-  نام پدر : - نشانی: اصفهان خیابان محتشم کاشانی نبش کیوان مشخصات محکوم 
علیه/ محکوم علیهم ردیف 1 نام: شهر بانو نام خانوادگی: میر لوحی   نام پدر:- نشانی: 
مجهول المکان  2- نام : میترا نام خانوادگی : رضایی نام پدر : - نشانی : مجهول المکان 
3- نام : مصطفی نام خانوادگی : اسدی  نام پدر: -   نشانی : مجهول المکان 4-نام : 
عباس نام خانوادگی : رهنما نام پدر : حبیب اله نشانی : مجهول المکان 5- نام : جواد نام 
خانوادگی : کاظمی نام پدر : - نشانی : مجهول المکان 6- نام : سید حسن نام خانوادگی 
: میر لوحی نام پدر : مصطفی نشانی : مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام 
قانونی محکوم له / محکوم علیهم  نام : - نام خانوادگی :- نام پدر:- نشانی : - نوع رابطه 
: -  محکوم له / محکوم لهم : -   محکوم به بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به 
شماره 9410090352404836و شماره دادنامه مربوطه 9409970352400718محکوم علیهم 
متضامنا  محکوم هستند به پرداخت : 1- مبلغ 41/598/390 ریال بابت اصل خواسته 2- 
مبلغ 832/000 ریال بابت خسارات دادرسی 3- مبلغ 748/700 ریال بابت حق الوکاله وکیل 
4- تاخیر در تادیه به میزان   21 درصد از تاریخ 93/11/14 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق 
محکوم له و همچنین محکوم بپرداخت مبلغ 2/079/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در 
حق صندوق دولت. ضمنا رعایت تبصره 2 ماده 306 ق آ د م الزامی است . محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 
قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزایی نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 32557/ م الف  
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اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام: محمود  نام خانوادگی : کاویان پور نام پدر: خدا کرم شغل : آزاد نشانی  محل اقامت: 
مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام : عبد العلی  نام خانوادگی:مالکی و رنوسفادرانی 
با وکالت لیال مختاری نام پدر: محمد علی شغل : آزاد   نشانی محل اقامت : اصفهان- 
شهرک صنعتی محمود آباد خ 18 سنگبری فیروز محکوم به به  موجب رای شماره 589 
تاریخ 94/9/7 حوزه شعبه 42 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 48/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 335000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارات تاخیر 
تادیه در حق خواهان از تاریخ سر رسید چک موصوف )93/12/25( تا زمان وصول و 
نیز نیم عشر حق االجرا ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن مسیر 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 : 32457/ م الف شعبه 42 مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام: علیرضا  نام خانوادگی : سروش  نشانی  محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 
محکوم له: نام : علی اصغر  نام خانوادگی:اسدی گند مالی نشانی محل اقامت : اصفهان 
- خ کاشانی – کوی شهید نعمتی بن بست آهو پالک 12/1 محکوم به به  موجب رای 
که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای  حوزه 39  تاریخ 94/8/18  شماره 651 
قطعیت یافته است .محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و چهارصد و چهل هزارریال  بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت چند تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
94/6/23 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی  از سوی بانک 
مرکزی بر عهده اجرای احکام در حق خواهان و همچنین پرداخت نیم عشر حق االجرا 
در حق دولت کردید. ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن مسیر 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 : 32455/ م الف شعبه 39 مجتمع شماره دو شهرستان

 اصفهان

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام: علیرضا  نام خانوادگی : کاظمی   نشانی  محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 
محکوم له: نام : عبدالعلی  نام خانوادگی:مالکی با وکالت مختاری فرد نشانی محل اقامت 
: خ مختشم کاشانی نبش چهارراه رودکی ساختمان جام جم محکوم به به  موجب رای 
شماره 702 تاریخ 94/8/26 حوزه 22 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت سی میلیون ریال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت یکصد و شصت و پنج هزار ریال خسارت دادرسی و نشر آگهی و 
تاخیر تادیه از تاریخ 93/7/15 ونیم عشر ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن مسیر 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:  32451/ م الف دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک شهرستان 

اصفهان



برق 

میهمان ناخوانده خانواده  های ایرانی

کارشناس فرهنگی و مدرس دانشگاه

محمدحسین پسندیده

بخش چهارم
فضــای  خطــرات  دربــاره  قبــل  شــماره های  در 
دوســت یابی و برون گــرا بــودن ایــن شــبکه ها ســخن 
گفتــه شــد چــه مســایلی می توانــد  بــه میــان آمــد و 
و  فرزنــدان  میــان  روابــط  و  خانوادگــی  ارتباطــات 

کنــد. خدشــه دار  را  همســران  و  والدیــن 
 در ایــن شــماره بــه از میــان برداشــتن فاصله  هــا در 
ایــن  کــه  گفــت  خواهیــم  و  می پردازیــم  فضــا  ایــن 
شــبکه ها چــه مزایــا و معایبــی را بــرای مــا خواهنــد 

داشــت.
برداشــته  را  فاصله هــا  اجتماعــی  شــبکه های   

اســت
را برداشــته اســت  شــبکه های اجتماعــی فاصله هــا 
جهــان  نقــاط  اقصــی  در  را  آشــنا  و  دوســت  افــراد  و 
کلیــک بــا نــگاه داشــتن میکروفــن  بــه فاصلــه چنــد 

کــرده اســت. موبایــل نزدیــک 
یکدیگــر  دیــدن  معــرض  در  هــم  را  افــراد  زندگــی   
امــکان  گذشــته  از  بیــش  افــراد  و  اســت  گذاشــته 
ــه و  ــد؛  وضعیــت زندگــی، ماشــین، خان مقایســه دارن

...
آوردن  هــم  گــرد  بــا  گرچــه  ا اجتماعــی  شــبکه های 
دوســتان می تواننــد بــه افزایــش ارتباطــات انســانی 
می دهــد  نشــان  تجربــه  هرچنــد  و  کننــد  کمــک 
در  کــه  را  افــرادی  دوســتی  روابــط  شــبکه ها  ایــن 
فاصله هــای جغرافیایــی دور هســتند، مســتحکم تر 
بــر  کــه  افــرادی  دوســتی  روابــط  بــر  امــا  می کنــد، 
فواصــل جغرافیایــی نزدیــک هســتند، تاثیــر منفــی 

دارد.
مســتهجن پیامک هــای  مخــرب،   بلوتوث هــای 
دوســتی های خیابانــی، تزلــزل ارزش هــا و ارتباطــات 
عشــق های  نامشــروع،  ارتباطــات  غیرمناســب، 
مجــازی، فرقه هــای نوظهــور انحرافــی، عشــق های 
نامتعــارف،  روابــط  قبــح  رفتــن  بیــن  از  مثلثــی، 
کالهبــرداری  مصــرف مشــروبات الکلــی، چت روم هــا، 
ارایــه  پســران،  و  دختــران  از  سوء اســتفاده  و 
اینترنتــی ازدواج هــای  دروغیــن،   شــخصیت های 
ــزل ــرار از من ــی، ف ــگاری، هم جنس گرای ــالق، هرزن  ط
فســادو فحشــا، ایجــاد شــبهه در عقایــد افــراد، ســرقت 
منفــی  پیامدهــای  از   ... و  اخــاذی  و  اطالعــات 
بیــن  در  اجتماعــی  شــبکه های  رواج  و  گســترش 

اســت. جوانــان  و  نوجوانــان 
 بررسی نتایج  علمی

کــه  می دهــد  نشــان  تحقیــق،  یــک  نتایــج 
دلیــل  بــه  فعلــی  طالق هــای  از  درصــد   20 حــدود 
فضــای  )در  روابــط  این گونــه  شــکل گیری 
خ می دهــد.  مجــازی، ســپس در فضــای واقعــی( ر
بــر  اجتماعــی  شــبکه های  ســایر  و  فیس بــوک 
 کیفیــت رابطــه زناشــویی و طــالق تاثیــر معنــاداری

 دارند.
آمارهــای  و  شــده  انجــام  تحقیقــات  بنابــر 
در  ایــران  در  اینترنــت  کاربــران  تعــداد  موجــود، 
1393 ســال  در  و  نفــر  میلیــون   7  ،1384  ســال 

شــایان  رشــد  کــه  اســت  بــوده  نفــر  میلیــون   36
نشــان را  درصــدی-   500 از  بیــش   -  توجهــی 

 می دهــد. در همیــن بــازه زمانــی، افزایــش نســبت 
طــالق بــه ازدواج نیــز از 10 درصــد بــه 18 درصــد بــوده 

اســت. 
شــبکه های اجتماعــی مجــازی، میهمــان ناخوانــده 
دوم  زندگــی  و  اســت  شــده  ایرانــی  خانواده هــای 

اســت. تشــکیل داده  را  ایرانیــان 
اعضــای خانواده هــا  از جمــع شــدن  دیگــر خبــری   
دوری  بلکــه  نیســت؛  هــم  دور  میهمانی هــا  و 
از  شــوهر  و  زن  خصــوص  بــه  خانواده هــا  اعضــای 
حضــور  نتیجــه  طــالق،  آن  دنبــال  بــه  و  یکدیگــر 
تلفــن  گوشــی های  اجتماعــی،  شــبکه های 
افــرادی  و  اســت  لپ تاپ هــا  و  تبلت هــا  همــراه، 
ســیر  خودشــان  احــوال  در  دســت  بــه  گوشــی   کــه 

می کنند.
 فضــای مجــازی نســل جدیــدی از فضــای روابــط 
زیــادی  خیلــی  عمــر  اینکــه  بــا  هســتند؛  اجتماعــی 
ــد، امــا بــه خوبــی توانســته اند در زندگــی مــردم  ندارن
کننــد. مــردم بســیاری در ســنین مختلــف و  جــا بــاز 
گروه هــای اجتماعــی متفــاوت در فضــای مجــازی  از 
در  دور  بســیار  فاصله هــای  از  و  آمده انــد  هــم  کنــار 
دنیــای واقعــی از ایــن طریــق باهــم ارتبــاط برقــرار 
ــی در ســبد فرهنگــی  ــواده ایران می کننــد. امــروزه خان
 خــود بــا شــبکه های ماهــواره ای، فضــای مجــازی

هــر  کــه  اســت  مواجــه   ... و  مــدرن  رســانه های 
ــذاری  ــد تاثیرگ ــی از فرآین ــود، بخش ــه خ ــه نوب ــدام ب ک
عادی ســازی  گرفته انــد.  هــدف  را  خانــواده  در 
خیانــت همســران بــه یکدیگــر، عــادی جلــوه  دادن 
روابــط جنســی دختــر و پســر پیــش از ازدواج، ترویــج 
خانواده هــای بی ســامان و لجام گســیخته در مقابــل 
ســاختار خانــواده، ترویــج فرهنــگ ازدواج ســفید و 
... پیام هــای مشــترک ایــن شــبکه های اجتماعــی 

دارد... ادامــه   .)1391 )شــکربیگی،  اســت. 

شبکه  های مجازی

جشــن ســال نــوی چینــی )ســال میمــون( توســط اعضــای 
گالســکو جامعــه چینی هــا در 

ســنتی  تعطیــالت  مهم تریــن  چینــی از  نــوی  ســال 
گاهشــماری  چینــی،  مردم چین است. گاهشــماری 
ترکیبــی شمســی-قمری اســت و حرکــت خورشــید، مــاه 
ســال ها  و  ماه هــا  روزهــا،  کننــده  تعییــن  ســتارگان،  و 
هســتند. ســال نــو، بــا پدیــدار شــدن مــاه در نخســتین 
بــه آن  گاه  بــه همیــن علــت  و  آغــاز می شــود  روز ســال 
ســال  جشــن  می شــود.  گفتــه  نیــز  قمــری  نــوی  ســال 
نــو، عمومــًا پانــزده روز بــه طــول می انجامــد و با جشــن 
فانوس پایــان می یابــد. شــروع ســال نــو چینــی در مــاه 
بهمــن )فاصلــه ۲۱ ژانویــه تــا ۲۱ فوریــه( اســت. در ایــن 
بــازه زمانــی حلــول مــاه جدیــد )روز نخســت مــاه قمــری( 

روز اول ســال نــو چینــی اســت.
گوشــت  خــوردن  از  روز  ایــن  در  بودایــی،  چینی هــای 
کــه روشــن  باورنــد  ایــن  بــر  پرهیــز می کننــد. بودائیــان 
نــو،  ســال  اول  روز  در  کارد  از  اســتفاده  و  آتــش  کــردن 
خــوش یمــن نیســت؛ بنابرایــن معمــواًل غــذای ایــن روز، 
از قبــل پختــه می شــود. همچنیــن در ایــن روز، چینی هــا 
بــه دیــدار و بازدیــد بزرگترهــای خانــواده می روند. رقــص 
کــه در  کهن تریــن آیین هــای چینــی اســت  شــیریکی از 
از  بــرای  برخــی خانواده هــا  انجــام می پذیــرد.  روز  ایــن 
گروه هــای عروســک  ــردن شــّر ارواح خبیثــه، ایــن  بیــن ب
بــا آهنگ هــا و  تــا  بــه خانــه دعــوت می کننــد  گــردان را 
رقص هــای خــاص، بدیمنــی ایــن روز را از بیــن ببرنــد. 
کــت  هدیه پا جشــن،  ایــن  رســوم  و  آداب  دیگــر  از 

خ اســت. سر

 Year of the Monkey :2016 Chinese New Year
celebrations around the world
 Members of the Chinese community in Glasgow
 dressed in traditional costumes celebrate the
.Year of The Monkey

عکس نوشت

وضعیت آب و هوا

8ݡگوناݡگون
سه شــــنـبه  20 بهمن ماه 139۴ info@eskimia.ir

حتما بخوانید
هر شب برای کودکتان...

ـــمـــاره 89 ســـــال دوم                ݡسݒ

کتــاب بخوانیــد و او را بــا دنیــای  کودکتــان      هــر شــب بــرای 
ح اســت: ایــن  کنیــد. در ایــن بــاره چنــد ســوال مطــر کتــاب آشــنا 
کار بــرای او چــه نتایجــی در بــر دارد؟ صــدای مــادر یــا پــدر فرقــی 

در  بخوانیــم؟  کتــاب  کودکمــان  بــرای  چطــور  خیــر؟  یــا  دارد 
کــودکان انجــام  کتــاب خوانــدن بــرای  کوتاهــی از  اینجــا بررســی 
کارکردهــای  کتابخوانــی بــا صــدای بلنــد می توانــد  می دهیــم. 
آن هــا  بــه  جملــه  از  باشــد؛  داشــته  کــودک  بــرای  متعــددی 
ــازه و متفــاوت  ــا زبــان محــاوره را بــه شــیوه ای ت کمــک می کنــد ت
کننــد؛ بــه آن هــا حــس حضــور در داســتان را  بشــنوند و تجربــه 
می دهــد؛ در آینــده بــه توانایی شــان در نوشــتن و خوانــدن در 
کمــک زیــادی می کنــد و در عیــن حــال بیــن خواننــده  مدرســه 
کــودک را بــدل بــه  کــودک تجربــه ای شــیرین ایجــاد می کنــد و  و 
کــه  کتابخوانــی قهــار در زندگــی می کنــد . در واقــع فرقــی نمی کنــد 
پــدر بخوانــد یــا مــادر؛ ولــی حتمــا ســاعتی خــاص را بــرای ایــن 
کتــاب بــرای  کار صــورت دهید.بــا ایــن وجــود درســت خوانــی 
کتابخوانــی  دهــد.  افزایــش  را  آن  تاثیــر  هــم می توانــد  کــودک 

گــر چنــد دقیقــه ای بیشــتر وقــت  بایــد هــر روز انجــام شــود؛حتی ا
کار   کــودکان تکــرار رونــدی ثابــت را دوســت دارنــد؛ ایــن  نباشــد. 
کــرد. حــق انتخــاب  گــذاری آن را بــه مراتــب بیشــتر خواهــد  تاثیــر 
کتاب هــا را  ــا حتــی شــکل و شــمایل  ــا موضوعــات ی داســتان ها ی
بایــد بــه کــودک داد؛ چــون می تواند ســلیقه او در کتابخوانــی را در 
کنــد و بــه او حــس مهــم بــودن در خانــواده بدهــد. آینــده تقویــت 
کتــاب جدیــدی خوانــده شــود ، بهتــر اســت دربــاره  پیــش از آنکــه 
 . کنیــد  صحبــت  فرزندتــان  بــا  آن  روی  ح  طــر و  کتــاب  جلــد 
نویســنده و مترجــم، عنــوان کتــاب یــا حتی شــخصیت های روی 
کار اهمیــت دارد و  ــان توضیــح دهیــد؛ ایــن  ــرای فرزندت ــد را ب جل
کتــاب  گــر  یــا نویســنده  کنــد، از تصویــر  می توانــد بــه او یــادآوری 

قبــال اثــر دیگــری را خوانــده اســت یــا نــه.
تغییــر صــدا بــا شــخصیت های مختلــف می توانــد بــرای او جــذاب 

ــر  کلفــت ت ــر و صــدای پســر را  باشــد؛ مثــال صــدای دختــر را نازک ت
کنیــد. نیــازی نیســت هنرپیشــه باشــید؛  بلکــه بــا تغییــر  بیــان 
انــدک صــدا، می توانیــد تجربــه جدیــدی در قصه گویــی بــرای 
کــه بــا ســرعت  کنیــد. همیشــه مطمئــن باشــید  فرزندتــان ایجــاد 
ــا او تصــور نکنــد دوســت داریــد هــر  کتــاب نمی خوانیــد ت برایــش 
کتــاب مصــور اســت در حیــن  گــر  کنیــد. ا چــه زودتــر قصــه را تمــام 
کتــاب را بــه فرزندتــان نشــان دهیــد؛  خوانــدن، حتمــا تصاویــر 
ایــن کار بــه ارتبــاط بیشــتر او بــا داســتان کمــک زیــادی می کنــد. از 
کــه برایــش خواندیــد، نقاشــی  او بخواهیــد دربــاره داســتان هایی 

کار رشــد ذهنــی اورا افزایــش می دهــد. بکشــد؛ ایــن 
کتــاب دارنــد؛ ایــن رابطــه در  ــا  کــودکان همیشــه رابطــه خوبــی ب
کنــار خانــواده، توانایی  هــای او را درشــناخت محیــط اطــراف خود 

و روابــط بیــن افــراد را افزایــش می دهــد.

کودکتان  هر شب برای 
کتاب بخوانید  
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 ابری

محســن بیشــه، معــاون مهندســی و توســعه شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان 
بــه  انتقــال و شــبکه فاضــالب محلــه ششــجوان  کلنگ زنــی خــط  در مراســم 
کــه بــا حضــور مقامــات محلــی صــورت  تصفیه خانــه شــهر بوییــن میاندشــت 
گفــت : بــا اجــرای شــبکه فاضــالب محلــه ششــجوان بوییــن میاندشــت  گرفــت، 
قــرار  فاضــالب  شــبکه  خدمــات  پوشــش  تحــت  شهرســتان  ایــن  صددرصــد 
کشــور  کنــون تنهــا حــدود 7 الــی 8 شــهر در  کــه هــم ا می گیــرد؛ ایــن درحالــی اســت 
کــه صددرصــد آن تحــت پوشــش شــبکه جمــع آوری فاضــالب قــرار دارد . اســت 

وی افــزود: در حــال حاضــر ضریــب برخــورداری از شــبکه فاضالب در کشــور حدود 
کــه ایــن رقــم در اســتان اصفهــان حــدود 67 درصــد  37 درصــد اســت؛ در حالــی 
می باشــد. شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان درصــدد اســت بــا مشــارکت بخــش 
خصوصــی و اجــرای تبصــره 3 مــاده واحــده، توســعه خدمــات شــبکه فاضــالب 
ــا همــه متقاضیــان بتواننــد از مزیت  هــای  کار قــرار دهــد ت را در اســتان در دســتور 

خدمــات شــبکه فاضــالب بهره منــد شــوند .
کنــون بــا اجــرای خــط انتقــال شــبکه فاضــالب محلــه  گــر هــم ا کــرد: ا بیشــه اعــالم 

ششــجوان، 100 درصــد مــردم ایــن شــهر تحــت پوشــش خدمــات شــبکه فاضــالب 
قــرار می گیرنــد، بــه علــت حمایت  هــای مســئوالن از اجــرای پروژه  هــای فاضــالب 
در ایــن نقطــه بــوده اســت؛ همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه شــبکه فرســوده آب ایــن 
شهرســتان نیــاز بــه اصــالح دارد، انتظــار مــی رود مســئوالن محلــی همــکاری الزم را 
بــا شــرکت آبفــا در اصــالح شــبکه فرســوده آب داشــته باشــند. باتوجــه بــه بــرودت 
هــوا  در ایــن منطقــه و بارندگــی شــدید، بایــد اجــرای پروژه  هــا در فصــول گــرم ســال 

گیــرد . بــا نهایــت ســرعت انجــام 

گفــت: خــط انتقــال  معــاون مهندســی و توســعه شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان 
و شــبکه جمــع آوری محلــه ششــجوان بــه تصفیه خانــه بوییــن میاندشــت بــا 
ــش  ــاری بی ــال ج ــن در س ــد؛ همچنی ــاز ش ــال آغ ــارد ری ــر 30 میلی ــغ ب ــاری بال اعتب
کیلومتــر لوله گــذاری فاضــالب بــا قطــر 200 میلــی متــر بــا اعتبــاری بالــغ بــر  از 7 
ــز در ســال جــاری 600 فقــره  ــد و نی گردی ــی اجــرا  ــع عمران ــال از مناب ــارد ری 18 میلی
ــرداری رســید . انشــعاب فاضــالب در شــهر بوییــن میاندشــت نصــب و بــه بهره ب
کــرد و خاطرنشــان ســاخت  بیشــه بــه بهره بــرداری از چــاه شــهر افــوس اشــاره 
ــرداری  ــه بهره ب ــه ب ــر در ثانی ــا 10 لیت ــی تقریب ــا دب ــر ب ــق 100 مت ــه عم ــاه ب ــن چ : ای
کــه ایــن امــر بــه منظــور آب رســانی هرچــه بهتــر بــه مــردم ایــن منطقــه  رســید 
کیلومتــر   2 از  بیــش  جــاری  ســال  در  کــه  اســت  درحالــی  ایــن  اســت.  بــوده 
بــه جهــت  پــروژه  ایــن   . شــد  اصــالح  میاندشــت  بوییــن  آب  توزیــع  شــبکه  از 
 500 حــدود  آن  هزینــه  کــه  گرفــت  قــرار  کار  دســتور  در  آب  هدررفــت  کاهــش 
تامیــن جــاری  و  عمرانــی  اعتبــارات  از  هزینــه  ایــن  اســت؛  ریــال   میلیــون 

 شد .

با اجرای عملیات خط انتقال شبکه فاضالب محله  ششجوان؛

بهره مندی 100 درصدی شهر بویین میاندشت از خدمات شبکه فاضالب

کرمان ارگ بم 
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ضرورت رعایت مسایل ایمنی 
برق در منازل

بــرق  صنعــت  در  مــا  همــکاران  شــعارهای  از  یکــی 
کــه بــرق خادمی خــوب و قاتلــی بی رحــم  ایــن اســت 
اســت؛ امــروزه بــا توجــه بــه خدمــات ارزنــده نیــروی 
بــرق بــه مــردم، بــا پیشــرفت صنعــت و وابســتگی 
متاســفانه  پــاك،  انــرژی  ایــن  بــه  روزافــزون 
طبــق  هســتیم؛  متعــددی  حــوادث  شــاهد  ســاالنه 
 30 هــر  ازای  بــه  گرفتــه  انجــام  بررســی های 
حادثــه برق گرفتگــی، یــک حادثــه منجــر بــه مــرگ 
حــوادث  در  کــه  اســت  صورتــی  در  ایــن  می شــود؛ 
غیربرقــی بــه ازای 600 حادثــه، یــک حادثــه باعــث 

می شــود. مــرگ 
کلــی می تــوان زیان  هــای ناشــی از حــوادث   بــه طــور 

کــرد: گــروه تقســیم بنــدی  را بــه ســه 
کــه شــامل درد ورنــج  گــروه اول: زیان  هــای انســانی 
کاهــش ســطح درآمــد  فشــارهای روحــی و روانــی و 

اســت
گــروه دوم: زیان  هــای اقتصــادی؛ شــامل مــواردی از 
ج درمانــی و ... کاهــش تولیــد، افزایــش مخــار قبیــل 

وابســتگی  اجتماعــی؛  زیان  هــای  ســوم:  گــروه 
می باشــد.  اطرافیــان  و  جامعــه  بــه  شــخص 

کاهــش حــوادث مردمی  در  توجــه بــه نــکات ذیــل در 
منــازل بســیار مفید اســت:

گــذاری خدمــات برق رســانی ســاختمان از قبیل  1-وا
کولــر و.. بــه افــراد متخصــص؛  سیم کشــی، نصــب 
ع همه ســاله  بــه علــت بی توجهــی بــه ایــن موضــو
و  ســال  پایانــی  روزهــای  بــه  شــدن  نزدیــک  بــا 

هســتیم. گــواری  نا حــوادث  شــاهد  خانه تکانــی 
2-اســتفاده از تجهیــزات حفاظتــی از قبیــل سیســتم 
کلیــد محافــظ از جــان در ســاختمان و پرهیــز از  ارت، 

دخالــت در تنظیمــات ایــن  تجهیــزات.
کوبیــدن میــخ یــا ســوراخ نمــودن دیــوار  3-در زمــان 

بــه مســیر عبــور ســیم های بــرق توجــه شــود.
کولــر  مثــل  منــزل  نیــاز  مــورد  برقــی  4-تجهیــزات 
از  و..  فریــزر  یخچــال،  لباس شــویی،  ماشــین 
برندهــای دارای تاییدیــه و مهــر اســتاندارد، تهیــه 

شــود.
5-از اتصــال چندیــن مصرف کننــده بــه یــک پریــز 

کنیــد. جــدا خــودداری 
6-حتمــا وســایل الکتریکــی توســط دو شــاخه بــه 

بــرق اتصــال داده شــود. پریزهــای 
در  حــوادث  بــروز  از  پیشــگیری  منظــور  7-بــه 
بــرق  پریزهــای  بــرای  عایــق  درپــوش  از  کــودکان 

کنیــد. اســتفاده 
کلیــد و پریــز  بــه هــر منظــور  کــردن  8-بــه هنــگام بــاز 
کنیــد. از جملــه تعمیــر یــا تعویــض حتمــا بــرق را قطــع 

در  تلویزیــون  آنتــن  چرخانــدن  و  نصــب  9-از 
کنیــد.  محــدوده شــبکه  های بــرق، جــدا خــودداری 
بــه  آنتــن  از حــد  بیــش  نزدیــک شــدن  در صــورت 
ســمت شــبکه  های بــرق، بــا تمــاس بــا شــماره 121 
ــات  ــای اتفاق ــا در واحده ــکاران  م ــا هم ع را ب ــو موض

کنیــد. ح  مطــر
تابلوهــای  دارای  ســاختمان  های   10-در 
آتش ســوزی  از  جلوگیــری  جهــت  بایــد  بــرق، 
کپســول  دســتگاه  یــک  بــرق،  از  ناشــی 
نصــب آن  مجــاورت  در   co2  آتش نشــانی 

 شود.
کنتــور یــا فیــوز بــرق اصلــی جــدا  11-از دســت کاری 
ــا اداره  ــکال ب ــروز اش ــورت ب ــد و در ص کنی ــودداری  خ

ــد. کنی ــل  ــود حاص ــه خ ــرق منطق ب

غ  های ایران به روسیه  صادرات مر
از ۲۵ بهمن ماه

مجــوز  صــدور  از  تولیــدی  شــرکت  یــک  عامــل  مدیــر 
مــاه  بهمــن   ۲۵ از  روســیه  کشــور  بــه  غ  مــر صــادرات 
واحدهــای  ســود  حاشــیه  گفــت:  و  داد  خبــر  امســال 
در  گوشــتی  فرآورده هــای  تولیدکننــده  زیرپلــه ای 
کشــور ۳۰ درصــد است.ســیدپیمان توســلی در نشســت 
گوشــتی بــه  خبــری بــا اشــاره بــه صــادرات فرآوده هــای 
کــرد:  روســیه بــازار خوبــی اســت و در ایــن  عــراق اظهــار 
شــده  انجــام  روســی  بــا طرف هــای  کراتــی  زمینــه مذا
پروتکل هــای  امضــای  از  پــس  ع  موضــو ایــن  اســت. 
روس هــا  بازدیــد  کشــور،  دو  مقامــات  بیــن  مربوطــه 
بــا  وی  می شــود.  عملیاتــی  تفاهــم  و  کشــتارگاه ها  از 
بیــان اینکــه درخواســت بررســی صــادرات بــه روســیه 
کــرد:  کرده ایــم، تصریــح  را بــه مســئوالن دولتــی ارایــه 
کارشناســان  بازدیــد  از  پــس  می شــود  پیش بینــی 
غ  مــر صــادرات  مجــوز  کشــتارگاه ها،  از   روســی 
25 بهمن مــاه امســال صــادر شــود. وی همچنیــن بــا 
اشــاره بــه اینکــه شــرکت پروئین گســتر ســینا عــالوه بــر 
گوشــتی را از جملــه  غ، فرآورده هــای  پــرورش و تولیــد مــر
گــت و... تولیــد می کنــد، بیــان  کالبــاس، نا سوســیس، 
کیــدات رییــس بنیــاد مســتضعفان  کــرد: بــا توجــه بــه تا
کیفیــت اســت و  اصــل اول بــرای تولیــدات ایــن شــرکت، 

ســوددهی بــه هیــچ عنــوان مدنظــر نیســت.


