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اخالق سیاسی 
بداخالقی سیاسی

 دشنام و توهین:
کــه بــاب تفکــر و تعقــل را مســدود می کنــد،  از جملــه مــواردی 
بــه دشــنام و توهیــن  کــه  کســی  دشــنام و توهیــن اســت؛ 
کم خــردی و ضعــف اســتدالل و منطــق  متوســل می شــود، از 

خودپــرده برمــی دارد.
گروهــی  کــه  شــنید  )ع(  علــی  حضــرت  صفیــن  جنــگ  در 
می گوینــد  دشــنام  شــامیان  و  معاویــه  بــه  یارانــش  از 
و کردنــد  منــع  کار  ایــن  از  را  آنــان  می کننــد؛  توهیــن   و 

 فرمودند: 
گــر  ا لیکــن  باشــید؛  دشــنام گو  شــما  نــدارم  خــوش  مــن 
بــه  آریــد  فریــاد  را  حالشــان  و  بازگوییــد  را  آنــان  کرده  هــای 
صــواب نزدیک تــر بــود و در عذرخواهــی رســاتر و بــه جــای 
کشته شــدن ِبرهــان  ــا مــا و ایشــان را از  دشــنام بگوییــد خدای
گمراهی شــان بــه راه  و میــان مــا و آنــان ســازش قــرار ده و از 
کــه  کــه حــق را نمی دانــد بشناســد و آن  راســت برســان تــا آن 
بــرای دشــمنی مــی رود و بــه آن آزمنــد اســت، بــاز ایســتد. 

)240-206 ص  شــهیدی،  دکتــر  ترجمــه  )نهج البالغــه، 
کمتــر امــکان دشــنام صریــح و توهیــن  البتــه از خــود نامزدهــا 
گاه هــواداران و  انتظــار هــم نمــی رود؛ ولــی  دیــده شــده و 
کــه الزم  طرفــداران آن هــا دســت بــه ایــن زشــتی می زننــد 
اســت دیــن خــود را متوجــه بــوده و دیــن خــود را بــه دنیــای 
دیگــران نفروشــند. آنــان بــرای اینکــه شــخص موردنظرشــان 
ــوده  ــزرگ دشــنام خــود را آل ــاه ب گن ــه  ــد ب کننــد نبای را تقویــت 
ــر اینکــه حــق  کــه ایــن ظلــم بــه خــود اســت؛ عــالوه ب ســازند 

النــاس و حــق اهلل هــم خواهــد بــود.
کــه در  پیامبــر )ص( فرمودنــد: بــه مــردم دشــنام ندهیــد؛ چــرا 

کــرد.  میــان آن هــا دشــمن پیــدا خواهیــد 
کــه پرســید: ای  همچنیــن در پاســخ بــه عیاض ابن حمــاد 

کســی از قبیلــه ام بــه مــن... رســول خــدا 

سر مقاله به قلم مدیر  مسئول
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وز  بدبختی گاهی یک ر
گاهی تا ابد

به فرموده امام راحل 
نظام، متکی بر آرای 

مردم است

 پرداخت عیدی کارمندی
 به کارگران

یر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد: قائم مقام وز

ح برای ایجاد  ارایه طر
یک  میلیون شغل 

در سال 95 به مجلس
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سیاست

اقتصاد

سیاست

فرهنگ و هنر 

فـــــــــرداهمهمیآیند

وز در اصفهان به بهانه اکران فیلم ابد و یک ر

یجانی: آملی الر

برخورد غیرمنصفانه با کارگران

 انقالب عزت آفرین 
و قدرت آفرین

   ۲۲بهمنݥݥ عیدݥݥ اݥݥنقالݥݥبݥݥ وݥݥ ســاݥݥلگرݥݥدݥݥ بهݥݥ ثمرݥݥ نشســتن قیام ملت 
مســلمان ایــران بــه رهبــری امــام خمینــی رحمــت اهلل علیــه 
ــه نظــام و رهبــری  ــادار ب ــور و وف اســت. هــر ســاله مــردم غی
و دوســتدار عــزت و اقتــدار بــا حضــور چشــمگیر و دشــمن 
شــکن و مأیوس کننــده بدخواهــان انقــالب، شــادمانی خــود 
را در ایــن عیــد ابــراز می دارنــد و اراده و عــزم و محبــت و 
خ بدخواهــان و دشــمنان غــدار نظام   پشــتیبانی خــود را بــه ر
کشــند. مــردم مــا ایــن حضــور را یــک فریضــه می داننــد  مــی 
میلیونــی اجتماعــات  ایــن  در  آن هــا  حضــور  معتقدنــد   و 
بیعــت  تجدیــد  و  حیله گــر  دشــمن  اهــداف  خنثی کننــده 
ســال  کــه  آن هایــی  حتــی  اســت؛  انقــالب  اهــداف  بــا 
 57 بهمــن   22 در  را  انقــالب  پیــروزی  لحظــات  و   57
رهبــر  تدبیــر  بــه  باورنــد؛  همیــن  بــر  نیــز  نکرده انــد  درک 
بــاز  قــدرت  نشــان دهنده  آن هــا  »حضــور  انقــالب  فرزانــه 
آفرینــی انقــالب اســت.« آنچــه مهــم اســت بــه فراموشــی 
نســپردن خاطــره  ایــن حادثــه و حقیقیــت انقــالب اســت 
و  مــی دارد  نگــه  زنــده  اذهــان  در  را  نظــام  اهــداف  کــه 
کــه تغییــر رفتــار و تغییــر رویــه انقالبــی  اهــداف دشــمن را 
ــن بســت رســانده و ــه ب  و هویــت و ماهیــت نظــام اســت، ب
 می رســاند. بــا همیــن رفتــار و حفــظ روحیــه و تفکــر انقالبــی 
کــه از حــدود و ثقــور نظــام  در عمــل و جهت گیری هاســت 
پاســداری شــده اســت و بــه تعبیــر رهبــر دور اندیــش انقــالب 
»امــروز ایــران بــه قدرتــی منطقــه ای و در بعضــی مســایل بــه 
قــدرت موثــر و نافــذ جهانــی تبدیــل شــده اســت« و عمــل بــه 
وظیفــه انقالبــی مایــه عــزت و افتخــار و و اقتــدار ایــن ملــت 
گردیــده تــا انشــاء اهلل پرچــم پرصالبــت اســالم  در جهــان 
بــه دســت صاحــب آن بســپاریم. محمــد یزدانپناهــی  را 

  امام خمینی)ره(:  22 بهمن باید سرمشق ما باشد در طول زندگی و براى نسل هاى آینده. 

زه هست .            - تا بانگ الاله اال اهلل و محمد رسول اهلل )ص( بر  تمام جهان طنین نیفکند، مبار

زه درآورد. وی عظیم اسالمی و فعال شدن آتشفشانی که پایه های استکبار را به لر ی: دهه فجر ، یعنی شکفتن نیر   مقام معظم رهبر

وز 22 بهمن، مظهر  اقتدار، اراده و عزم ملی است.    -  راهپیمایی ر

حماسه حضور
و

نشاط انقالبی



اخالق سیاسی 
بداخالقی سیاسی

 دشنام و توهین:
ــاب تفکــر و تعقــل را مســدود  کــه ب ــه مــواردی  از جمل
بــه  کــه  کســی  اســت؛  توهیــن  و  دشــنام  می کنــد، 
کم خــردی و  دشــنام و توهیــن متوســل می شــود، از 

برمــی دارد. منطــق خودپــرده  و  ل  اســتدال ضعــف 
کــه  شــنید  )ع(  علــی  حضــرت  صفیــن  جنــگ  در 
دشــنام  شــامیان  و  معاویــه  بــه  یارانــش  از  گروهــی 
کار منــع  می گوینــد و توهیــن می کننــد؛ آنــان را از ایــن 

فرمودنــد:  و  کردنــد 
گــر  مــن خــوش نــدارم شــما دشــنام گو باشــید؛ لیکــن ا
کرده  هــای آنــان را بازگوییــد و حالشــان را فریــاد آریــد 
بــود و در عذرخواهــی رســاتر  بــه صــواب نزدیک تــر 
را  ایشــان  مــا و  بــه جــای دشــنام بگوییــد خدایــا  و 
ســازش  آنــان  و  مــا  میــان  و  ِبرهــان  کشته شــدن  از 
گمراهی شــان بــه راه راســت برســان تــا  قــرار ده و از 
بــرای  کــه  آن  و  بشناســد  نمی دانــد  را  کــه حــق  آن 
دشــمنی مــی رود و بــه آن آزمنــد اســت، بــاز ایســتد. 
-206 ص  شــهیدی،  دکتــر  ترجمــه  )نهج البالغــه، 

)240
کمتــر امــکان دشــنام صریــح و  البتــه از خــود نامزدهــا 
گاه  توهیــن دیــده شــده و انتظــار هــم نمــی رود؛ ولــی 
ــتی  ــن زش ــه ای ــت ب ــا دس ــداران آن ه ــواداران و طرف ه
کــه الزم اســت دیــن خــود را متوجــه بــوده  می زننــد 
ــان  ــند. آن ــران نفروش ــای دیگ ــه دنی ــود را ب ــن خ و دی
کننــد  بــرای اینکــه شــخص موردنظرشــان را تقویــت 
گنــاه بــزرگ دشــنام خــود را آلــوده ســازند  نبایــد بــه 
کــه ایــن ظلــم بــه خــود اســت؛ عــالوه بــر اینکــه حــق 

ــود. ــد ب ــم خواه ــق اهلل ه ــاس و ح الن
پیامبــر )ص( فرمودنــد: بــه مــردم دشــنام ندهیــد؛ 
کــرد.  کــه در میــان آن هــا دشــمن پیــدا خواهیــد  چــرا 
کــه  عیاض ابن حمــاد  بــه  پاســخ  در  همچنیــن 
کســی از قبیلــه ام بــه مــن  پرســید: ای رســول خــدا 
ــه او  ــم ب ــن ه ــه م ک ــکال دارد  ــا اش ــد؛ آی ــزا می گوی ناس

فرمودنــد:  دهــم؟  دشــنام 
کــه بــه یکدیگــر دشــنام می دهنــد، هــردو  کــس  دو 
هــم  جــان  بــه  و  می کننــد  عوعــو  کــه  شــیطانند 

م  افتنــد. 
دشــنام گوی   : فرمودنــد  )ع(  صــادق  امــام  و 
کــت اســت و  کــه در پرتــگاه هال کســی اســت  مؤمــن 
دشــنام گویی از نشــانه  های نفــاق و دورویــی اســت. 

و امام باقر فرمودند: 
خدا دشمن دارد دشنام گوی دشنام جو را. 

اقــدام  یــک  جریــان  در  کــه  کنیــم  مراقبــت  پــس 
مســئوالنه و بــرای بــه دســت آوردن جایــگاه خدمــت 
بــا  کــه دشــمنی  بــه مــردم، مبتــال بــه دشــنام گویی 

نشــویم. خداســت، 
 تجسس و غیبت:

قــرآن می فرمایــد: وال تجسســوا و ال یغتــب بعضکــم 
بعضــًا 

تجســس نمــودن از اســرار مــردم مســلمان و دنبــال 
عیــوب آنــان رفتــن، حــرام اســت و علمــای اســالم بــه 
ــت  ــن حرم ــد؛ ای ــت آن را پذیرفته ان ــلم حرم ــور مس ط
بــه زندگــی شــخصی و خصوصــی  مربــوط می شــود 
کــه  افــراد، حتــی در زندگــی اجتماعــی نیــز تــا آنجــا 
تاثیــری بــر سرنوشــت جامعــه نداشــته باشــد، ایــن 

حکــم صــادق اســت.
را   پیامبــر )ص( فرمودنــد: لغزش هــای مســلمانان 
کــس لغزش هــای بــرادرش را پــی  کــه هــر  نجوییــد 
جویــد، خداونــد لغزش هــای او را پیگیــری می کنــد 
کنــد، رســوایش  کــه خداونــد عیب جویــی  کــه را  و هــر 

ــد. ــود باش ــه خ ــدرون خان ــد در ان ــر چن ــازد؛ ه می س
کشــف اســرار و عیــوب  گــر تــو در پــی   و نیــز فرمودنــد: ا
مــردم باشــی، آن هــا را تبــاه می کنــی یــا در صــدد تبــاه 

کــردن آن هــا برآمــده ای .
عیب جویــی  و  عیب یابــی  بــرای  تجســس  معمــوال 
کــه بــه جســت وجو در احــوال شــخصی  کســی  اســت و 
اال  و  دارد؛  ســوء  نیــت  و  غــرض  می پــردازد،  افــراد 
رســیدن بــه زوایــای زندگــی افــراد نتیجــه ای بــرای 
کــه حــق النــاس اســت و  گنــاه  دیگــران نــدارد و ایــن 
کار  گناهــان بــزرگ محســوب می شــود، نبایــد رویــه  از 
سیاســی بــرای بــه زانــو در آوردن رقیــب سیاســی شــود 
ــوب  ــی محس ــرادر ایمان ــی و ب ــت سیاس ــد دوس ــه بای ک
حــاالت  در  رای دهنــدگان  بررســی  لکــن  گــردد. 
ــی  ــود. مــوالی متقیــان عل کاندیداهــا مفیــد خواهــد ب
بینــد،  را  خــود  عیــب  کــه  کســی  می فرماینــد:  )ع( 
یعنــی  بازمی مانــد؛  دیگــران  عیــب  بــه  پرداختــن  از 
را  خــود  عیــوب  دیگــران  از  عیب جویــی  جــای  بــه 
بپــرداز  اندیشــی  و چــاره  رفــع عیــب  بــه  و  بشــناس 
کــه البتــه از بــاب المؤمــن مــرآت المؤمــن عیب هــای 
آشــکار دوســت را بــه او گوشــزد نمــودن یــا از نــگاه امام 
صــادق )ع(: احــب اخوانــی الــی اهــدا عیوبــی، بــه 
کــن  ــه او عنــوان  عنــوان دوســت عیــب دوســتت را ب
گــر چهره  هــای سیاســی نیــز از ایــن بــاب وارد شــوند  ا
و عیــوب آشــکار دوســتان رقیــب را بــه خودشــان و نــه 
در انــذار و اجتماعــات بگوینــد، شایســته خواهــد بــود.
کــه حتــی بــرای  ایــن قــدر تجســس نکوهیــده اســت 
اجــرای فریضــه امــر بــه معــرف و نهــی از منکــر نیــز 

ع اســت. تجســس ممنــو
و نیــز مــوال علــی )ع( مالــک اشــتر را توصیــه فرمودنــد 
اســت  پوشــیده  او  بــر  کــه  مــردم  عیــوب  در  کــه 
و  خطابخــش  ممکــن  حــد  تــا  و  نکنــد  کنجــکاوی 

 )۵۳ نامــه  البالغــه،  )نهــج  باشــد.  جرم پــوش 
بــه  مجــاز  اســالمی   کــم  حا حتــی   ، کنیــم  دقــت 
پنهانــی  عیــوب  نمــودن  آشــکار  و  عیب جویــی 
کــه  نیســت؛ چــه رســد بــه اینکــه در رقابــت انتخاباتــی 
افــراد مســلمان و انشــاءاهلل مؤمــن حضــور می یابنــد 
گناهــی دســت زده شــود؛ لــذا بــر نامزدهــای  بــه چنیــن 
کــه هــم خــود و هــم اطرافیانشــان از  انتخاباتــی اســت 
هرگونــه تجســس ،غیبــت و عیب جویــی بپرهیزندتــا 
ــه  ــت، مواج ــاد اس ــرکات آن زی ــه ب ک ــح  ــا آرای صحی ب

شــوند.

سر مقاله 

کالم   انتخابات در 
امام خمینی )ره(

   معیارهای انتخاب
نماینــدگان  کــه  بزرگــی  رســالت  و  نقــش  بــه  توجــه  بــا   
بــا تدویــن قوانیــن و  مجلــس شــورای اســالمی در رابطــه 
مقــررات اســالمی  و ملــی برعهــده دارنــد، بایــد از شــرایط و 
ویژگی هــای خاصــی برخــوردار باشــند تــا ایــن مهــم محقــق 
گــردد. »مرکــز همــه قانون هــا و قدرت هــا مجلــس اســت؛ 
ــان،  ــد.« )تبی ــد بکن ــه را و بای ــد هم ــت می کن ــس هدای مجل
کــه  دفتــر اول، ص237( بــا توجــه بــه ایــن نقــش و رســالتی 
کــه از هــر  مجلــس دارد، ملــت بایــد نمایندگانــی را برگزیننــد 
جهــت شایســتگی های نمایندگــی ملــت مســلمان ایــران 
را داشــته باشــند و معتقــد بــه دو رکــن مهــم نظــام یعنــی 
»جمهوریــت« و »اســالمیت« باشــند تــا هنــگام بررســی لوایــح 
ح هــا ایــن دو رکــن مهــم را مــورد توجــه قــرار دهنــد. و طر
بنیانگــذار جمهــوری اســالمی در یکــی از بیانــات خــود دربــاره 
می فرمایــد:  مجلــس  نمایندگــی  بــرای  الزم  ویژگی  هــای 
کــه حتــی االمــکان  »مــن متواضعانــه از شــما می خواهــم 
در انتخــاب اشــخاص بــا هــم موافقــت نماییــد و اشــخاصی 
اســالمی متعهد غیرمنحــرف از صــراط مســتقیم الهــی را در 
کشــور خــود را بــه دســت  نظــر بگیریــد و سرنوشــت اســالم و 
کــه بــه اســالم و جمهــوری اســالم و قانــون  کســانی دهیــد 
اساســی معتقــد و نســبت بــه احــکام نورانــی الهــی متعهــد 
کشــور مقــدم ندارنــد  باشــند و منفعــت خــود را بــر مصلحــت 

.« )صحیفــه امــام، ج 12، ص49(
  انتخابات، تجلی وحدت

 انتخابــات یکــی از عرصه  هــای تجلــی وحــدت و نمایــش 
ــات در  ــا و اقدام ــد تمامی تالش ه ــردم اســت و بای ــدت م وح
گاهــی در انتخابــات،  گیــرد. متاســفانه  ایــن راســتا صــورت 
وحــدت ملــی جامعــه دچــار آســیب می شــود و ضربه هــا و 
خســارت های بزرگــی را بــر مــردم و جامعــه تحمیــل می کنــد؛ 
کاندیداهــا، طرفــداران آن هــا،  گــر مســئوالن  در ایــن زمینــه ا
گروه هــای سیاســی، روش  رســانه  ها و به ویــژه جناح هــا و 
معقــول و منطقــی و در چارچــوب اصــول را در پیــش گیرنــد، 
ایــن اصــل مهــم نــه تنهــا آســیب نمی بینــد، بلکــه موجــب 
وفــاق ملــی و وحــدت و انســجام بیشــتر جامعــه می شــود. 
ایــن نکتــه مهــم نبایــد مــورد غفلــت یــا احیانــا شــیطنت 
گیــرد. امــام خمینــی بــا توجــه بــه وجــود دو  برخــی قــرار 
دیــدگاه و دو تفکــر در جامعــه، ضــرورت وحــدت و پرهیــز از 
کیــد قــرار دادنــد و فرمودنــد: »البتــه دو  اختــالف را مــورد تا
تفکــر هســت؛ بایــد هــم باشــد؛ دو رای هســت؛ بایــد هــم 
باشــد؛ ســلیقه  های مختلــف بایــد باشــد؛ لکــن ســلیقه  های 
کــه انســان ها بــا هــم خــوب  مختلــف اســباب ایــن نمی شــود 
نباشــد،  ســلیقه  اختــالف  ملتــی  یــک  در  گــر  ا نباشــد.... 
گر در یــک مجلــس اختــالف نباشــد،  ایــن ناقــص اســت.ا
ایــن مجلــس ناقــص اســت. اختــالف بایــد باشــد؛ اختــالف 
ســلیقه، اختــالف رای، مباحثــه جــار و جنجــال؛ این هــا 
کــه مــا دو دســته  بایــد باشــد؛ لکــن نتیجــه ایــن نباشــد 
کــه اختــالف داریــم دوســت  بشــویم؛...باید در عیــن حالــی 
بنابرایــن  امــام، ج21، ص47(  باشــیم.« )صحیفــه  هــم 
کندگــی  نبایــد رقابت هــای انتخاباتــی زمینــه ای را بــرای پرا
و اختــالف در جامعــه و ملــت فراهــم ســازد؛ به ویــژه احــزاب 
ــت های  ــل و دس ــب عوام ــد مواظ ــی بای ــای سیاس و جناح ه
ــال  ــن احتم ــد. »م ــوخ نکنن ــا رس ــه در آن ه ک ــند  ک باش ــا ناپ
از  کــی بخواهنــد  ناپا و دســت های  کــه عوامــل  می دهــم 
خــود  آرزوهــای  بــه  رســیدن  در  انتخاباتــی  رقابت هــای 
ح مســایل پــوچ و بــی معنــا دل هــا  ــا طــر کننــد و ب اســتفاده 
را از یکدیگــر جــدا ســازند .« )همــان ص47 ( از ایــن رو بــر 
کامــل، مواظــب  کــه بــا هوشــیاری و درایــت  همــگان اســت 
القائــات وسوســه انگیــزان و نفــاق تفرقــه افکنــان و وحــدت 
شــکنان باشــند و در راه اتحــاد و همدلــی تمامی نیروهــای 
متعهــد و دلســوز نظــام حرکــت نماینــد و انتخابــات را بــه 

کننــد. عرصــه اتحــاد و انســجام ملــت و جامعــه تبدیــل 

یادداشت انتخابات 

 برجام 
رفع محدودیت  هاست

گفــت:  کننــده هســته ای ایــران  کــره    عضــو تیــم مذا
قــرار نیســت برجــام در ایــران مشــکل بیــکاری و اقتصــاد را 
ــه رفــع محدودیت  هایــی می انجامــد  کنــد؛ بلکــه ب برطــرف 

کــه مانــع پیشــرفت ملــت در عرصه  هــای مختلــف بــود.
کیمیــای وطــن، حمیــد بعیدی نــژاد در دانشــگاه  گــزارش  بــه 
اصفهــان در مراســمی با عنــوان فرجــام برجــام افــزود: قــرار 
را  شــغلی  و  صنعتــی  اقتصــادی،  مشــکل  برجــام  نیســت 
کــه ســالیان  بهبــود ببخشــد، بلکــه تــالش می کنــد موانعــی را 

کنــد. ــر ســر راه ملــت ایــران بــود، حــذف  متمــادی ب
کــه موانــع پیــش رو حــذف شــود  گفــت: زمانــی  بعیدی نــژاد 
فرصــت بــرای تحقــق همــه آرمان  هــا نیــز فراهــم خواهد شــد؛ 
کــه از نظــر تئوریــک موانــع ممکــن اســت  ایــن در حالــی اســت 
کالن اقتصــادی نتواننــد از  برچیــده شــود، ولــی بــاز مدیــران 
گفــت:  کننــد. بعیدی نــژاد  فرصت  هــای موجــود اســتفاده 
از مهــم  ایــران، یکــی  وجــود تحریم  هــای ظالمانــه علیــه 
ایــران  در  اقتصــادی  مفاســد  ظهــور  و  بــروز  دالیــل  تریــن 
کــه نمونــه پرونده  هــای آن امــروز در دادگاه مشــاهده  بــود 

می شــود.
کراتــی ایــران بــا بیــان اینکه رییــس جمهوری  عضــو تیــم مذا
گفــت:  را بپذیــرد،  نیــز ناچــار اســت برجــام  آمریــکا  آینــده 
ایــران یــک ســال دیگــر بســیار قدرتمندتــر از امــروز خواهــد 
بــود و دولــت جدیــد آمریــکا در صــورت مخالفــت بــا برجــام، 
حمایــت شــورای امنیــت و نیــز روســیه، چیــن یــا اتحادیــه 
اروپــا را نخواهــد داشــت. بعیدی نــژاد برجــام را حاصــل دو 
کــرد و افزود:  ســال و نیــم تــالش مســتمر شــبانه روزی عنــوان 
ایــن برنامــه، نقطــه عطفــی در تاریــخ ایــران اســت تــا بیــش از 

کنیــم. پیــش بتوانیــم مســیر رشــد و ترقــی را طــی 
کل سیاســی و بین المللــی وزارت امــور خارجــه ادامــه   مدیــر 
کــرات بــا اقتــدار و بــه  کره کننــده در ایــن مذا داد: تیــم مذا
پشــتوانه مــردم و بــه پشــتوانه عرصه  هــای مختلــف نظامــی، 
کــرات  سیاســی و علمــی و تمــدن چندهــزار ســاله در ایــن مذا

حاضــر بــود. 
قدرت  هــای  تحمیلــی  انــزوای  ایــران  کــرد:  اظهــار  وی 
کــه  کافــی اســت  کنــون نپذیرفتــه و تنهــا  ــزرگ جهــان را تا ب
کنــد و بــا  کنــون برجــام را در چارچــوب صحیــح تحلیــل  ا
برنامه ریــزی دقیــق، علمــی  و منطقــی بــه مــدد بنیــه علمــی  
 خــود، عرصه  هــای صنعــت، اجتمــاع و سیاســت را از آن خــود

 کند.

برجام

دعــوت آیــت اهلل مــکارم شــیرازی بــرای حضــور در 
راهپیمایــی 22 بهمــن

ج  خــار درس  حاشــیه  در  شــیرازی  مــکارم  آیــت اهلل 
بــا  گفت وگــو  در  قــم  اعظــم  مســجد  در  خــود  فقــه 
خبرنــگار صــدا و ســیما اظهــار داشــت: امیــدوارم همــه 
بــه صــورت جــدی و متحــد در راهپیمایــی 22 بهمــن 

کننــد. شــرکت 

گرگانــی بــرای حضــور در  دعــوت آیــت اهلل علــوی 
بهمــن   22 راهپیمایــی 

کــرد:  کیــد  گرگانــی در ایــن بیانیــه تا آیــت اهلل علــوی 
اینجانــب همــه ملــت و دلســوزان نظــام و انقــالب را 
کــه در روز 22 بهمــن حضــور حماســی  دعــوت می کنــم 
مشــکالت،  همــه  وجــود  بــا  و  دهنــد  نشــان  را  خــود 

خ جهانیــان بکشــانند. هوشــیاری خــود را بــه ر

آیــت اهلل جــوادی آملــی: یــاس دشــمن بــا حضــور 
مــردم در صحنــه رقــم می خــورد

آیــت اهلل جــوادی آملــی در درس اخــالق خــود تصریــح 
کــرد: همــه وظیفــه داریــم بــا حضــور بــا شــکوه خــود 
خــود  اهــداف  از  را  دشــمن  راهپیمایــی،  ایــن  در 
اسالمی آســیب نظــام  نگذاریــم  و  کنیــم   مایــوس 

 ببیند.

در  حضــور  بــرای  ســبحانی  آیــت اهلل  دعــوت 
بهمــن  22 راهپیمایــی 

اســالمی  را  انقــالب  پیــروزی  ســبحانی  آیــت اهلل 
مــردم،   همــه  گفــت:  و  دانســت  الهــی  نعمــت  یــک 
ایــن  در  نعمــت  ایــن  شــکر  بــرای  جوانــان  به ویــژه 
شــرکت بهمــن   22 راهپیمایــی  در  باشــکوه   روز 

کنند.  

دعوت مراجع عظام از مردم برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن

کســی بــا قانــون  گــر  گفــت: ا امام جمعــه اصفهــان 
کنــد یــا والیت فقیــه را قبــول  اساســی مخالفــت 
کفــر  نداشــته باشــد یــا بخواهــد دست دردســت 

دهــد، اصــال انقالبــی نیســت.
کیمیــای وطــن،  بــه نقــل از دفتــر  گــزارش  بــه 
سیدیوســف  آیــت اهلل  اصفهــان،  امام جمعــه 
طباطبایی نــژاد در دیــدار فرماندهــی و پرســنل 
نمونــه نیــروی هوایــی پایــگاه هشــتم شــکاری 
شــهید بابایــی اصفهــان بــه مناســبت 19 بهمــن 
ســال  بهمــن   19 خاطــره   هوایــی،  نیــروی  روز 
انقــالب  بــه  هوایــی  نیــروی  پیوســتن  و   57
سیاســت دیانــت،  گفــت:  و  گرامی داشــت   را 

بــود؛  مهــم  بســیار  )ره(  امــام  علــم  و  ع  خضــو
لیکــن آنچــه باعــث شــد ایشــان امــام خمینــی 
بــود. ایشــان  خلــوص  شــوند،  ملــت  ایــن  )ره( 
نماینــده ولی فقیــه در اســتان اصفهــان بــه بیعــت 
کــرد و بــا توجــه  همافــران در روز 19 بهمــن اشــاره 
ــا بیــان خاطراتــی  بــه حضــور خــود در آن زمــان ب
ــران و شــور و  ــزود: بیعــت هماف از ایــن حرکــت اف
ــروی  ــنل نی ــرف پرس ــه در آن روز از ط ک ــعوری  ش
هوایــی ارتــش ابــراز می شــد، وصف ناپذیــر بــود و 
ــام  ــدا از ام ــه خ ک ــود  ــی ب ــه ای از محبت گوش ــن  ای

عزیــز در دل آن هــا قــرار داده بــود.
عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری، قانــون اساســی 
اســالمی  ایــران  انقــالب  دســتاورد  مهم تریــن  را 
برشــمرد و بیــان داشــت: ماحصــل انقــالب مــردم 
کــه امــام خمینــی )ره(  ایــران قانــون اساســی بــود 
ــد چیــزی خــالف اســالم  در خصــوص آن فرمودن

در ایــن قانــون ندیــدم.
وی افــزود: والیت فقیــه دیگــر دســتاورد انقــالب 
بــه  اساســی  قانــون  در  کــه  اســالمی  اســت 
صراحــت آمــده اســت و بــر اســاس آیــات قــرآن 
کافــری حــق نــدارد بــر مســلمان مســلط  هیــچ 
شــود. امام جمعــه اصفهــان ســومین دســتاورد 
مقابــل  در  ایســتادگی  را  اســالمی ایران  انقــالب 
و  دانســت  کفــر  سرپرســتی  نپذیرفتــن  و  کفــر 
کســی بــا قانــون اساســی  گــر  کــرد: ا خاطــر نشــان 
ــته  ــول نداش ــه را قب ــا والیت فقی ــد ی کن ــت  مخالف
دهــد  کفــر  دست دردســت  بخواهــد  یــا  باشــد 
اهمیــت  بیــان  در  وی  نیســت.  انقالبــی  اصــال 
گفــت: رســول خــدا  کشــور  پاســداری و حراســت از 
می فرماینــد »یــک شــب حراســت در راه خــدا از 
ــادت ســپری شــود و هــزار  ــه عب ــه ب ک هــزار شــب 

گرفتــه شــود، بهتــر اســت.« کــه روزه  روز 

امام جمعه اصفهان:
کند، انقالبی نیست که با قانون اساسی مخالفت  کسی 

گفــت: تخلــف انتخاباتی  رییــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان 
حــوزه  چنــد  در  تنهــا  و  نشــده  گــزارش  اســتان  در  محسوســی 
گزارشــاتی در ارتبــاط بــا تبلیغــات زودهنــگام تعــدادی  انتخاباتــی 

کاندیداهــا در فضاهــای مجــازی اعــالم شــده اســت.  از 
کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط عمومــی دادگســتری  گــزارش  بــه 
احمــد خســروی وفا، در هفتمیــن جلســه  اســتان اصفهــان،  کل 
بــا  کــه  اســتان  انتخاباتــی  جرایــم  ع  وقــو از  پیشــگیری  کمیتــه 
کل دادگســتری اســتان اصفهــان تشــکیل  حضــور اعضــا و رییــس 
کمیتــه  مصوبــات  شــدن  اجرایــی  نتیجــه  داشــت:  اظهــار  شــد، 
کامــل  ع جرایــم انتخاباتــی، حکایــت از آمادگــی  پیشــگیری از وقــو
ــا  ــاط و ب ــا نش ــی امــن، ب ــزاری انتخابات ــرای برگ ــان ب اســتان اصفه
کثــری مــردم دارد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه تخلــف  حضــور حدا
گــزارش نشــده اســت، افــزود: تنهــا در چنــد  انتخاباتــی محسوســی 
گزارش هایــی در ارتبــاط بــا تبلیغــات زودهنــگام  حــوزه انتخاباتــی 
کــه  کاندیداهــا در فضاهــای مجــازی و غیــره اعــالم شــد  تعــدادی از 

ــت. ــده اس ــام ش ــوص انج ــن خص ــگیرانه در ای ــات پیش اقدام

کنون تخلف انتخاباتی محسوسی   تا
گزارش نشده است

شــورای نگهبــان در بیانیــه ای ضمــن دعــوت از مــردم بــرای 
کــه همچنــان بــر  کــرد  شــرکت در راهپیمایــی 22 بهمــن، اعــالم 
عهــد خــود در صیانــت از حقــوق مــردم و پاســداری از اســالمیت و 

جمهوریــت نظــام محکــم و اســتوار ایســتاده اســت.
ــه نقــل از روابــط عمومی شــورای  کیمیــای وطــن، ب ــزارش  گ ــه  ب
ســالروز  گرامیداشــت  بــا  بیانیــه ای  در  شــورا  ایــن  نگهبــان، 
گاه  پیــروزی شــکوهمند انقــالب اســالمی، ضمــن دعــوت ملــت آ
ــی  ــکوه در راهپیمای ــر ش ــور پ ــرای حض ــالمی  ب ــران اس ــم ای و فهی
یــوم اهلل 22 بهمــن، بــر عهــد خــود بــرای صیانــت از حــق مــردم و 

کــرد. کیــد  پاســداری از اســالمیت و جمهوریــت نظــام تا
ح ذیل است: متن این بیانیه به شر

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

نــا اهلُل ُثــّمَ اْســَتقاموا َفــال َخــْوٌف َعَلیِه ــم و ال  ذیــَن قالــوا َرّبُ
َ
 »ِاّنَ اّل

ــون« ــم َیحَزُن ُه
عدالت خواهــی  و  غیــور  ملــت  حماســه  یــادآور  فجــر  دهــه   
کــه ســال های ســال طعــم تلــخ زورگویــی و بی عدالتــی  اســت 
ســتم  و  جــور  از  و  چشــیده  را  پادشــاهی  فاســد  حکومت هــای 
کمــان مســتبد بــه ســتوه آمــده بودنــد؛ بنابرایــن بــه نــدای  حا
علیهــم  معصومیــن  ائمــه  ک  پــا ســالله  از  مــردی  حق طلبــی 
ســرانجام  بســیار  بــا جانفشــانی های  و  گفتنــد  لبیــک  الســالم 
کــه ثمــره خــون شــهدای واالمقــام  بــود، در  پیــروزی انقالبشــان را 
22 بهمــن 57 جشــن گرفتنــد. اینــک در حالــی بــه اســتقبال ســی 
و هفتمیــن ســالروز پیــروزی انقــالب شــکوهمند اســالمی می رویم 
کــه همچنــان اســتکبار جهانــی تمــام تــالش خویــش را بــرای 

انحــراف مســیر روشــن انقــالب و آرمان هــای واالی بنیانگــذار 
ــوح  ــا اســتفاده از عــده ای افــراد ســاده ل ــرده و ب کار ب ــه  کبیــر آن ب
کشــور، همــواره بــا موجــی از تهمت هــا و هجمه هــا  در داخــل 
کشــور، قصــد شــوم تضعیــف و  علیــه ارکان و نهادهــای بنیــادی 
برانــدازی نظــام را دنبــال می کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه در آســتانه 
برگــزاری دو انتخابــات مهــم پنجمیــن دوره مجلــس خبــرگان 
 رهبــری و دهمیــن دوره مجلــس شــورای اســالمی قرار داریــم
کــه وظیفــه خطیــر حفــظ اســالمیت و   نهــاد شــورای نگهبــان 
جمهوریــت نظــام و صیانــت از آرای مردمــی  را برعهــده دارد، 
بیــش از پیــش آمــاج حمــالت دشــمنان قســم خورده انقــالب 
گرفتــه اســت. البتــه ملــت هوشــیار و فهیــم ایــران اســالمی  قــرار 
 تحــت رهنمودهــای داهیانــه مقــام معظــم رهبــری همیشــه 

توطئه هــای دشــمنان را خنثــی  و بــا حضــور پــر شــور و شــکوه 
گرانبهــای حضــرت امــام خمینــی  خــود در صحنــه، از میــراث 
کــرده اســت. شــورای نگهبــان ضمــن  )ره( دفــاع و پشــتیبانی 
اســالمی  و  انقــالب  شــکوهمند  پیــروزی  ســالروز  گرامیداشــت 
شــرکت  اســالمی برای  ایــران  بصیــر  و  غیــور  مــردم  از  دعــوت 
اعــالم می کنــد  بهمــن،  یــوم اهلل 22  راهپیمایــی  بــا شــکوه در 
همچنــان بــر عهــد خــود در صیانــت از حقــوق مــردم و پاســداری 
از اســالمیت و جمهوریت نظام محکم و اســتوار ایســتاده اســت.

بــا  گذشــته  اســالمی همچون  میهــن  عزیــز  مــردم  ان شــاء اهلل   
حضــور خــود در راهپیمایــی 22 بهمــن و نیــز انتخابــات آتــی، بــر 
ــای  ــا آرمان ه ــاق ب ــت و میث ــای والی ــام عظم ــا مق ــود ب ــت خ بیع

کیــد خواهنــد نمــود. کبیــر و شــهدای انقــالب تا بنیانگــذار 

کید شد: طی بیانیه ای به مناسبت یوم اهلل 22 بهمن تا

شورای نگهبان بر عهد خود در پاسداری از اسالمیت و جمهوریت نظام ایستاده است

اضافــه  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر  قائم مقــام 
کــه بــا بــه  کــرد: طرحــی بــه مجلــس ارایــه شــده اســت 
 95 ســال  در  شــغل  یک میلیــون  آن،  رســیدن  انجــام 
بررســی های  بــا  کــه  امیدواریــم  مــا  و  می شــود  ایجــاد 
ح  ــر ــن ط ــی ای ــه عملیات ــه مرحل ــر ب ــه زودت ــر چ ــس ه مجل
کیمیــای وطــن، ابوالحســن  گــزارش  بــزرگ برســیم. بــه 
فیروزآبــادی در آییــن افتتــاح مجموعه هــای فرهنگــی 
ایــام  گرامیداشــت  ضمــن  اصفهــان،  کارگــران  ورزشــی 
دهــه فجــر و ســی و هفتمیــن ســالگرد پیــروزی انقــالب 
کــرد: ایــن روزهــا یــادآور روزهایــی اســت  اســالمی  اظهــار 
کــه بــا گذشــت 37 ســال از پیــروزی انقــالب اســالمی  هنــوز 
اســتدالل های  بــا  انقــالب  کاری هــای  فدا و  روحیه هــا 
گفــت  عقلــی بــرای مــا روشــن نیســت و تنهــا می تــوان 
کمک هــای الهــی بــه  ــا  کــه ب انقــالب اســالمی انفجار بــود 
ثمــر رســید. وی افــزود: مبــدأ و منشــأ انقــالب، عنایــت 
مــردم  همــه  و  داشــت  وجــود  ملــت  در  کــه  بــود  الهــی 

انقــالب  رســیدن  ثمــر  بــه  در  خــود  کاری هــای  فدا بــا 
کــه در طــول  مشــارکت داشــتند و انقالبــی بــه وجــود آمــد 
تاریــخ بشــریت بــه وقــوع نپیوســته اســت.قائم مقام وزیــر 
کــرد: آنچــه  کار و رفــاه اجتماعــی در ادامــه بیــان  تعــاون، 
کنــار یکدیگــر نگــه داشــته  کــه مــردم ایــران را یکپارچــه در 
کشــور از انقــالب  اســت و بــا وجــود همــه ایــن مشــکالت 
حمایــت می کننــد دمیده شــدن روح انقالبــی و پاســداری 
فیروزآبــادی  اســت.  اســالمی   ایــران  شــهیدان  خــون  از 
ضمــن اشــاره بــه اینکــه ســال 94، ســال بــه ثمــر رســیدن 
کــرد: بــا بــه انجــام رســیدن برجــام  ح  برجــام بــود، مطــر
هســته ای  باشــگاه  در  ایــران  کــه  پذیرفتنــد  جهانیــان 
جهانــی عضــو باشــد و یکــی از تولیدکننــدگان ســوخت 
کــه روابــط خــود  کســانی  هســته ای شــود و بعــد از برجــام 
کــرده بودنــد، همگــی صــف کشــیدندتا با  را بــا ایــران قطــع 
مســئوالن ایرانــی دیــدار نماینــد کــه ایــن موضــوع از برکات 
انقــالب و رهبــری والیــت فقیــه اســت. وی ادامــه داد: در 

پســابرجام بحث هــای بســیاری در جامعــه بــرای حــل 
کــه در وزارت  مشــکالت معیشــتی مــردم بــه وجــود آمــد 
بزرگ تریــن  از  یکــی  بــه  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون، 
تحصیل کــردگان  بیــکاری  کــه  اجتماعــی  مشــکالت 
وزیــر  قائم مقــام  شــد.  پرداختــه  اســت،  دانشــگاهی 
کــرد: طرحــی بــه  کار و رفــاه اجتماعــی اضافــه  تعــاون، 
ــه انجــام رســیدن آن  ــا ب کــه ب ــه شــده اســت  مجلــس ارای
یــک میلیــون شــغل در ســال 95 ایجــاد می شــود و مــا 
کــه بــا بررســی های مجلــس هــر چــه زودتــر بــه  امیدواریــم 
ح بــزرگ برســیم. فیروزآبــادی  مرحلــه عملیاتــی ایــن طــر
کارگــری در  ــرد: در حــوزه ورزش  ک ــان خاطــر نشــان  در پای
ورزش  فدراســیون  و  داشــتیم  موفقیت هایــی  ســال 94 
ــی  ــیون جهان ــمی  فدراس ــت رس ــه عضوی ــور ب کش ــری  کارگ
کشــور  کل  کارگری در  کنون 230 ســالن ورزشــی  درآمد و تا
کــه برنامه ریــزی بــرای افزایــش آن در حــال انجــام  داریــم 

اســت.

کار و رفاه اجتماعی خبر داد: قائم مقام وزیر تعاون، 

ح برای ایجاد یک  میلیون شغل در سال 95 به مجلس ارایه طر

 * با تالش برخي از دوستان بختیار و نیز نزدیکان 
مهندس بازرگان، بنا شد جلسه اي با حضور بازرگان، 

گردد. عباس امیرانتظام  بختیار و قره باغي تشکیل 
درباره این جلسه مي گوید: قبل از جلسه، بختیار به 

گفت استعفاي خود را در جلسه تسلیم  من تلفن زد و 
کرد. لیکن بختیار در جلسه حاضر نشد و تنها  خواهد 

استعفا نامه خود را براي جلسه فرستاد.
 * واحدهاي نظامي چند شهر، از جمله لشگر زرهي 

قزوین، به سوي تهران روانه شدند. مردم، جاده 
ج را به منظور جلوگیري از ورود واحدهاي  کر تهران ـ 

کردند. نظامي، مسدود 
گارد در خیابان هاي   * نبرد شدید مردم با نیروي 

کرد. تهران شدت بیشتري پیدا 
 * در پي درگیري هاي اخیر، پزشکی قانوني مملو از 

کشته و شناسایي  که در چند روز اخیر  شهدایي است 
نشده اند.

* تسلیحات ارتش، زندان اوین، ساواك سلطنت 
آباد، مجلسین سنا و شورا،  رادیو و تلویزیون، نخست 
وزیري، ژاندارمري و شهرباني، به دست مردم تصرف 

شد.
 * نصیري، رییس ساواك، ساالر جاف، قاتل مردم 
کردستان و سپهبد رحیمي، توسط مردم بازداشت 
شدند. همچنین سپهبد بدره اي، فرمانده نیروي 

زمیني، محمد امین و بیگلري، جانشین فرماندگان 
کت رسیدند.  گارد، به هال

گانه ارتش با حضور در  * فرماندهان نیروهاي سه 
 خدمت امام خمیني، استعفاي خود را تقدم 

کردند.

 روزشمار دهه فجر،22 بهمن

2 حتما بخوانید!چهارشنبه  21 بهمن ماه 139۴
برجام رفع محدودیت  هاست ـــمـــاره 90 ســـــال دوم      ݡسݒ

اݡست ݡسىݔ

گفــت: ایــن  ک امــام راحــل و ارواح طیبــه شــهدا  کیمیــای وطــن، آیــت اهلل صــادق آملــی الریجانــی، رییــس قــوه قضاییــه در حاشــیه تجدیــد میثــاق بــا آرمان هــای امــام راحــل و بــا حضــور در جمــع خبرنــگاران، بــا تبریــک ایــام اهلل دهــه فجــر و درود بــر ارواح پــا گــزارش  بــه 
کــه ایــام فرخنــده ای بــرای ملــت ایــران اســت و انقــالب اســالمی ، بــی بدیــل در تاریــخ منطقــه و جهــان بــوده اســت. وی ادامــه داد: معمــاری ایــن نظــام، یــک معمــاری دقیــق و فنــی  اســت و در جهــان امــروز نمونــه دیگــری نــدارد و اهمیــت ایــن نظــام اتــکا بــه آرای  ایــام 

مــردم اســت.
گفــت: حفــظ و حراســت از ایــن نظــام نیــاز بــه مجاهــدت دارد و مــردم در صحنــه هســتند و در دفــاع از انقــالب خودشــان در صحنــه حاضــر بوده انــد و امیــدوارم در بیســت و دوم بهمــن امســال نیــز بــار دیگــر بــا حضــور در صحنــه انقــالب و آرمانی هــای  آملــی الریجانــی 
کشــور مــا و ســلطه  گری می شــوند. کــرد: حضــور مــردم در صحنــه باعــث تضمیــن صالبــت نظــام اســت و دشــمنان ایــن نظــام باحضــور مــردم قطعــا مأیــوس از تعــرض بــه  کننــد. رییــس قــوه قضاییــه تصریــح  کردنــد، دفــاع  کــه امــام راحــل تبییــن  بلنــد آن و آرمان هایــی 

آملی الریجانی: به فرموده امام راحل نظام متکی بر آرای مردم است



 افتتــاح باند دوم نایین- انارک
 از طریق شاوک

بــه واســطه شــبکه ابــری ویدیــو کنفرانــس مخابــرات اســتان 
اصفهــان، بانــد دوم ناییــن انــارک )طریــق الرضــا( افتتــاح 
گــزارش اداره روابــط عمومــی شــرکت مخابــرات  شــد. بــه 
ویدیــو  ابــری  شــبکه  شــاوک  طریــق  از  اصفهــان،  اســتان 
کنفرانــس مخابــرات اســتان، بانــد دوم ناییــن- انــارک بــا 
حضــور رییــس جمهــور، اعضــای هیئــت دولــت و رســول 
ــه مناســبت ســی  ــور اســتاندار اصفهــان افتتــاح شــد. ب زرگرپ
و هفتمیــن ســالگرد پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی و 
ایــام مبــارک دهــه فجــر، افتتــاح بانــد دوم ناییــن- انــارک 
معــروف بــه طریــق الرضــا بــا حضــور رســول زرگرپــور اســتاندار 
کنفرانــس از طریــق شــاوک  اصفهــان و بــه صــورت ویدیــو 
مخابــرات اســتان بــا رییــس جمهــور و اعضای هیئــت دولت 
کیلومتــر 7 بعــد از محمدیــه  در محــل جــاده ناییــن- انــارک، 
وضعیــت  بــه  توجــه  بــا  اســت  گفتنــی  پذیرفــت.  صــورت 
ــاز  ــدار جــوی در منطقــه مــورد نظــر، دو node فضــای ب ناپای
و یــک node در دفتــر فرمانــداری ناییــن جهــت برقــراری 
ــب در  ــوی نامناس ــرایط ج ــت ش ــاط تح ــظ ارتب ــاط و حف ارتب

ــد. گردی ــرار  ــروژه برق ــاح پ ــان افتت ــول زم ط

ح سامانه   اجرای طر
اشتغال جوانان در یزد

ح  طــر تشــریح  از  یــزد  اســتان  و جوانــان  کل ورزش  مدیــر 
کشــور در جلســه آینــده  اولیــن ســامانه اشــتغال جوانــان در 
ــر داد. »مســعود  ــان اســتان خب ســتاد ســاماندهی امــور جوان
ــا توجــه بــه ضــرورت  گفــت: ب ــا اعــام ایــن خبــر  شــریعتی« ب
کیــدات مقــام  کشــور و بــا تا رفــع مشــکل بیــکاری جوانــان در 
معظــم رهبــری و اهــداف دولــت تدبیــر و امیــد بــرای رفــع 
ــزی الزم در  ــئوالن و برنامه ری ــط مس ــان توس ــکات جوان مش
ایــن راســتا و همچنیــن بــا توجــه بــه جایــگاه اســتان یــزد 
کنکــور  کشــور بــه عنــوان بیشــترین قبولــی جوانــان در  در 
گرفتیــم در  خ بیــکاری اســتان، تصمیــم  ــر ــودن ن و پاییــن ب
ــان بیــکار  ــا هــدف اســتان عــاری از جوان کوتاه تریــن زمــان ب
افــزود:  وی  کنیــم.  برنامه ریــزی  تخصصــی  صــورت  بــه 
در همیــن رابطــه نیــز بــا همــکاری دســتگاه های اجرایــی 
اســتان و نــگاه ویــژه ای کــه اســتاندار یــزد بــه مســئله اشــتغال 
کــه بــه  جوانــان و فرهنــگ اشــتغال دارنــد، تــاش می کنیــم 
ــر  ــتان های دیگ ــه اس ــم ب ــم و بتوانی ــت یابی ــدف دس ــن ه ای
ــزد  ــان ی کل ورزش و جوان ــر  کنیــم. مدی ــه  ــز انتقــال تجرب نی
کــه توســط  ح ســامانه اشــتغال جوانــان  کــرد: طــر تصریــح 
یکــی از جوانــان ایده پــرداز یــزدی طراحــی شــده، در حــال 
حاضــر آمــاده ارایــه در جلســه ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان 

ــت. ــتان اس اس

اخبار کوتاه

نمایشــگاه توانمندی هــای فرهنگی هنــری خانــواده بــزرگ 
ذوب آهــن اصفهــان به مناســبت گرامیداشــت دهه مبارک 
فجــر در مجتمــع اداری شــفق ایــن شــرکت از 19 بهمــن مــاه 
بــا برگــزاری آییــن و یــژه ای بــا حضــور مهنــدس صادقــی، 
مدیــر عامــل ایــن شــرکت، مشــاور فرهنگی اجتماعــی مدیــر 
کارکنــان و اعضــای  عامــل و جمعــی از معاونــان، مدیــران، 
ــدس  ــود. مهن کار نم ــه  ــاز ب ــرکت آغ ــن ش ــزرگ ای ــواده ب خان
تــا  کــه  نمایشــگاه  رســمی این  افتتــاح  از  پــس   صادقــی، 
طــور  بــه  آن  غرفه هــای  از  دارد،  ادامــه  مــاه  بهمــن   21
گفت وگــو بــا خبرنــگاران  کــرد و ســپس در  کامــل بازدیــد 
کیفیــت  از  رضایــت  ابــراز  ضمــن  مختلــف  رســانه های 
گفــت: آثــار و محصــوالت ارایــه شــده، بســیار  نمایشــگاه 
کــه تنهــا بخشــی از هنــر و توانمنــدی  زیبــا و جــذاب هســتند 
خانــواده بــزرگ ذوب آهــن را شــامل می شــود و در آینــده 
نزدیــک بــا اســتفاده از توانمندی هــا و هنــر تعــداد بیشــتری 
از اعضــای ایــن خانــواده، ایــن برنامــه توســعه می یابــد.

  خدمت افتخاری به خانواده های ذوب آهن
مدیــر عامــل شــرکت بــا اشــاره بــه اینکــه محــور اصلــی ایــن 
ــران فرهنگــی ذوب آهــن تشــکیل  کانــون خّی نمایشــگاه را 
نمایشــگاه  برگزارکننــدگان  هــدف  گفــت:  اســت،  داده 
کــه  اســت  شــرکت  خانواده هــای  بــه  افتخــاری  خدمــت 

ذوب  خانــواده  اعضــای  پتانســیل های  از  منظــور  بدیــن 
آهــن اســتفاده می شــود. وی یکــی از اهــداف و برنامه هــای 
فرهنگی اجتماعــی شــرکت را ایجــاد نشــاط و شــادابی در 
کــرد و افــزود:  کارکنــان ذوب آهــن و خانــواده آن هــا ذکــر 
کــه روح  شــادی و نشــاط واقعــی زمانــی ایجــاد می شــود 
و روان انســان در مســیر درســت هدایــت شــود. نشــاط در 

خانــواده نیــز بــا تربیــت صحیــح فرزنــدان و ارتبــاط صمیمی 
 و دوســتانه اعضــای خانــواده شــکل می گیــرد. 

را مســتلزم  کارکنــان  مهنــدس صادقــی شــادی و نشــاط 
گفــت:  و  دانســت  فرهنگــی  فعالیت هــای  انجــام 
اســت؛  مدنظــر  منظــور  بدیــن  گســترده ای  برنامه هــای 
ایــن نمایشــگاه و همچنیــن جشــن های دانــش آمــوزی 

کــه پنــج شــنبه 15 بهمــن مــاه دوبــاره آغــاز شــد، در همیــن 
کــه بــا قــوت بیشــتر تــداوم و توســعه  گرفــت  راســتا صــورت 

یافــت.  خواهنــد 
وی یــادآور شــد: انجــام برنامه هــای فرهنگــی بــه منظــور 
توجــه اساســی بــه کرامت انســانی، از جمله اســتراتژی های 
کارکنــان و خانــواده آن هــا  اصلــی شــرکت اســت تــا همــه 

ــرژی باشــند. ــر ان مســرور، شــادمان و پ
کانون خیران فرهنگی   

مهنــدس علمــداری مشــاور فرهنگی اجتماعــی مدیــر عامــل 
از غرفه هــای نمایشــگاه در  بازدیــد  نیــز، هنــگام  شــرکت 
ایــن  شــکل گیری  خصــوص  در  خبرنــگاران  بــا  گفت وگــو 
گفــت: بــا برگــزاری چنــد همایــش در ذوب آهــن،  نمایشــگاه 
گرفــت  کانــون خّیــران فرهنگــی بانــوان ایــن شــرکت شــکل 
کنــون اعضــای آن بیــش از 100 نفــر هســتند و در  کــه تــا 
فعالیــت  افتخــاری  صــورت  بــه  مختلــف  کارگروه هــای 

می کننــد. 
و  آموزشــی  علمــی،  توانمندی هــای  کارگروه هــا،  ایــن 
از  و  می دهنــد  ارایــه  نمایشــگاه  ایــن  در  را  خــود  هنــری 
افــراد عاقمنــد خانــواده ذوب آهــن جهــت آمــوزش ایــن 
تــا  می کننــد  ثبت نــام  رایــگان  صــورت  بــه  مهارت هــا 

کنــد. کار  بــه  آغــاز  مربوطــه  کاس هــای 

به مناسبت دهه مبارک فجر

آغاز اولین نمایشگاه توانمندی های فرهنگی هنری ذوب آهن اصفهان

گفــت: در ســال جــاری یــک هــزار و  اســتاندار اصفهــان 
ارزش  بــه  تولیــدی  و  زیربنایــی، عمرانــی  پــروژه   375
اصفهــان  اســتان  در  ریــال  میلیــون  و 700  میلیــارد   16

آن  درصــد   75 کــه  رســید  تصویــب  بــه 
توســط بخــش خصوصــی و تولیدکننــدگان 
محقــق شــده اســت. رســول زرگرپــور امــروز 
دوم  بانــد  اول  فــاز  افتتــاح  مراســم  در 
جــاده  کــرد:  اظهــار  انــارک  ناییــن   جــاده 
از  یکــی  طبــس  خــور   – انــارک  ناییــن 
از  بخشــی  و  راهســازی  مهــم  پروژه هــای 

کــه محــور دو بانــده  جــاده معــروف طریــق الرضــا اســت 
ناییــن - انــارک بــا طــول 70 کیلومتر بخشــی از آن اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه 500 میلیــارد ریــال هزینــه اتمــام ایــن 
کیلومتــر  پــروژه اســت، افــزود: فــاز اول آن بــه طــول 30 
کیلومتــر باقی مانــده آن  امــروز افتتــاح می شــود؛ امــا 40 

در ســال آینــده بــه بهره بــرداری خواهــد رســید. اســتاندار 
گفــت: در ســال جــاری یــک هــزار و 375 پــروژه  اصفهــان 
زیربنایــی، عمرانــی و تولیــدی بــه ارزش 16 میلیــارد و 
700 میلیــون ریــال در اســتان اصفهــان بــه 
کــه 75 درصــد آن توســط  تصویــب رســید 
بخــش خصوصــی و تولیدکننــدگان محقــق 
 شــده اســت. زرگرپــور بــا اشــاره بــه افتتــاح 
ارزش  بــه  مهــر  مســکن  واحــد  هــزار   10 
ــان  ــتان اصفه ــال در اس ــارد ری ــزار میلی 10 ه
کــرد: پرونــده 260 هــزار واحــدی  اضافــه 
مســکن مهــر اســتان تــا شــهریور مــاه ســال 95 بســته 
خواهــد شــد. وی ادامــه داد: در ســفر رییــس جمهــور بــه 
اســتان اصفهــان، 36 پــروژه بــه ارزش 7 هــزار میلیــارد 
ریــال تــا پایــان ســال 95 تصویــب شــده اســت کــه در حــال 

ح آن هســتیم. اجــرای 10 طــر

استاندار اصفهان:
پرونده مسکن مهر تا شهریور 95 بسته می شود

کاری ۲ میلیــون شــاغل  بــا وجــود اینکــه قراردادهــای 
حداقــل  و  دارد  کار  قانــون  ماهیــت  دولــت  بدنــه  در 
کارگــری می گیرنــد، امــا در پایــان ســال بــه یکبــاره  مــزد 

کارمنــد محســوب می شــوند و بــه آن هــا 
کارمنــدی تعلــق می گیــرد. عیــدی 

و  دســتگاه ها  سال هاســت   
از  را  نیروهایــی  دولتــی  ســازمان های 
مســتقیم  حتــی  یــا  پیمانــکاری  طریــق 
آن هــا  بــا  و  جــذب  امــور  انجــام  بــرای 
برخــورد  کــه  می کننــد  امضــا  قــرارداد 

پرداختی هــا  زمــان  در  گروه هــا  ایــن  بــا  دوگانــه ای 
و  ســال  پایــان  در  رفتــار  ایــن  می گیــرد؛  صــورت 
خودنمایــی  بیشــتر  عیــدی،  پرداخــت  زمــان   در 

می کند. 
زیــر  مختلــف  بخش هــای  در  کــه  هســتند  شــاغانی 

کــه  کارنــد  مجموعــه دســتگاه های دولتــی مشــغول بــه 
کار اســت و  ع قــرارداد آن هــا طبــق مقــررات قانــون  ــو ن
کــه بــه آن هــا پرداخــت  میــزان حداقــل دســتمزدی هــم 
می شــود، مطابــق بــا مصوبــات شــورای 
کار اســت؛ امــا در زمــان پرداخــت  عالــی 
کارمنــدی  عیــدی پایــان ســال، عیــدی 

می گیرنــد. 
ــای  ــا نیروه ــه ب ــار دوگان ــن رفت ــع ای در واق
بــه  دولــت،  بدنــه  در  شــاغل  کارگــری 
باعــث  و  می شــود  منجــر  آن هــا  زیــان 
کارگــری  می شــود تــا افــراد بــا وجــود انجــام مشــاغل 
یــا حتــی اداری، امــا بــا قراردادهــای منطبــق بــر قانــون 
کار، نتواننــد از حقــوق قانونــی خــود برخــوردار شــوند 
ح  و متاســفانه بــه دلیــل عــدم شــفافیت قانــون، طــر
ــه نتیجــه نمی شــود. شــکایت های آن هــا نیــز منجــر ب

اقتصـــاد چهار شنبه   21  بهمن ماه 3139۴ حتما بخوانید
ـــمـــاره 90اجرای طرح سامانه اشتغال  جوانان در یزد ســـــال دوم          ݡسݒ

ــان از  ــک اصفه ــدر خش ــت بن ــه نخس ــت: مرحل گف ــان  ــی اصفه ــاق بازرگان ــس ات ریی
ابتــدای ســال 95 در حومــه اصفهــان راه انــدازی می شــود.

دســت اندرکاران  هم اندیشــی  نشســت  در  ســهل آبادی  عبدالوهــاب  ســید   
بنــدر  راه انــدازی  و  ســاخت  کــرد:  بیــان  اصفهــان  اســتان  نقــل  و  حمــل  حــوزه 
کشــور  مرکــز  نقــل  و  حمــل  صنعــت  توســعه  در  موثــر  گامــی  اصفهــان   خشــک 

است. 
وی افــزود: فعــاالن بخــش حمــل و نقــل بــا همــکاری یکدیگــر، بایــد زمینــه تاســیس 
کامیون هــای بــه روز و راننــدگان  شــرکت های حمــل و نقــل داخلــی و بین المللــی بــا 

کننــد. جــوان را فراهــم 
اســتان  گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی  آمادگــی شــورای  از  ســهل آبادی 
ایــن  افــزود:  و  داد  خبــر  نقــل  و  حمــل  صنعــت  مشــکات  حــل  بــرای  کشــور  و 
و عمومــی بــه ســازمان ها ونهادهــای دولتــی  اجرایــی   شــورا می توانــد مصوبــات 

کند.  اباغ 
کــرد و  کمبــود شــرکت های حمــل و نقــل بین المللــی در اســتان اصفهــان را نقــد   وی 
گفــت: بــرای توســعه حمــل و نقــل، به ویــژه بین المللــی نیازمنــد شــرکت های حمــل 

و نقــل بیــن الملــی هســتیم.
گفــت:  فــرودگاه اصفهــان  کارگــو ترمینــال  بــه راه انــدازی  بــا اشــاره   ســهل آبادی 
کریــدور حمــل و نقــل ترکیبــی اســتان اصفهــان، شــامل حمــل و نقــل ریلــی، هوایــی و 

کار خــود ادامــه خواهــد داد. گذشــته بــه  جــاده ای فعال تــر از 

بخــش  تحریــک  بــرای  ســرمایه  بــازار  برنامــه  از  بــورس  ســازمان  رییــس 
عرضــه  بــرای  نامــه ای  شهرســازی  و  راه  وزیــر  کــرد:  اعــام  و  داد  خبــر   مســکن 
کرده  ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید رهنی به معاون اول رییس جمهور ارسال 

 است. 
ــازمان  ــط س ــی توس ــد رهن ــتورالعمل اوراق جدی ــه دس ــان اینک ــا بی ــت ب ــد فطان محم
گرفتــه اســت  بــورس ابــاغ شــده و مراحــل تصویــب آن در ارکان مختلــف صــورت 
کــه ۳۰۰ میلیــارد تومــان از ایــن طریــق در بــازار  گفــت: بانــک مســکن درصــدد اســت 

کنــد.  عرضــه 
رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار افــرود: براســاس نامــه عبــاس آخونــدی 
میلیــارد  هــزار   ۱۰ عرضــه  جمهــور  رییــس  اول  معــاون  بــه  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
را  ایــن  بایــد  البتــه  اســت؛  شــده  پیش بینــی  رهنــی  جدیــد  اوراق  تومــان 
ســرمایه  بــازار  منابــع  از  بدهــی  بــازار  صندوق هــای  تمهیــدات،  بــا  کــه  بگویــم 
بدهــی  بــازار  رشــد  کــه  کــرد  نحــوی عمــل خواهــد  بــه  ســازمان  و  اســت  منفــک 
ســهام  بــازار  در  زیان بــاری  آثــار  کــه  باشــد  طریقــی  بــه  ســهام  بــازار  کنــار   در 

نداشته باشد.
 رییــس شــورای عالــی بــورس ادامــه داد: مطالبــات بانــک مســکن بابــت وام هایــی 
بــه نهــاد  فــروش اوراق  کــه دارد در قالــب  کــرده و مطالباتــی  کــه قبــا پرداخــت 
تعلــق  اوراق  دارنــدگان  بــه  کار  ایــن  از  حاصــل  ســود  و  می شــود  انجــام   واســط 

می گیرد.

کشتی نصر به نیروی هوایی ارتش کروز ضد  تحویل اولین مجموعه موشك 
کــه توســط ســازمان صنایــع هوافضــای وزارت دفــاع بــه تولیــد انبــوه رســیده اســت، بــه نیــروی هوایــی  کشــتی نصرهواپايــه  کــروز ضــد  اولیــن مجموعــه تولیــدی موشــك 

گرديــد.                                                                                                                                                                                               عکــس از مهــر ارتــش جمهــوری اســامی ایــران تحویــل 
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حـــــــــــــــــــــــــریم

کارشناس آموزش و ایمنی توزیع برق

محمد کیهانیان

ایمنــی  مباحــث  ادامــه  در  داریــم  نظــر  در  امــروز 
شــبکه  های  حریــم  ع  موضــو دربــاره  بــرق  در 
ارایــه عزیــزان  شــما  خدمــت  را  مطالبــی   توزیــع 
مجــاز  فواصــل  رعایــت،  حریــم  از  منظــور  کنیــم. 
می باشــد  بــرق دار  تجهیــزات  بــا  مشخص شــده 
ســطح  اســاس  بــر  را  آن  میــزان  قانون گــذار  کــه 
کــرده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه  ولتــاژ مشــخص 
روســتایی  و  شــهری  مناطــق  موجــود  شــبکه  های 
می باشــد  ولــت    20000 و   400 ژ  ولتــا  ســطوح  در 
این گونــه  حرایــم  تشــریح  بــه  بحــث  ادامــه  در 
می پردازیم.خطــوط  آن  رعایــت  لــزوم  و  شــبکه  ها 
فشــار ضعیــف یــا همــان 400V، این گونــه شــبکه  ها 
کابلــی  ح هوایــی ســیمی، هوایــی  اصــول بــه ســه طــر
بــا نظــر  کابلــی طراحــی و اجــرا می شــود؛  و زمینــی 
ایــران، میــزان  بــرق  بــه قوانیــن مصــوب ســازمان 
متــر  یــک  شــعاعی  فاصلــه  شــبکه  ها،  ایــن  حریــم 
و  اســت  بــرق دار  هادی هــای  از    ســانتیمتر  ســی  و 
کــه عمومــا در   20KV ــا شــبکه  های فشــار متوســط ی
ــاورزی  کش ــی و  ــق صنعت ــی، مناط ــای اصل خیابان ه
فاصلــه  متــر   2.1 میــزان  بــه  آن  حریــم  اســت، 
شــعاعی از نزدیک تریــن ســیم معرفــی شــده اســت 
ســوختگی های  باعــث  حریــم،  ایــن  بــه  تجــاوز  و 
ــخاص  ــرگ در اش ــا م ــو ی ــع عض ــه قط ــر ب ــدید منج ش
حریــم  آیین نامــه   4 مــاده   بــا  می شــود.مطابق 
ســازمان بــرق ایــران، ایجــاد تاسیســات مســکونی، 
مذکــور  شــبکه  های  حریــم  در  بــاغ  یــا  دامــداری 
ع اســت و در ادامــه در مــاده 7  تــا هــر ارتفــاع ممنــو
کــه اشــخاص  ایــن آیین نامــه اعــام شــد در صورتــی 
ــع  برخــاف مقــررات، در حریــم خطــوط انتقــال توزی
کننــد، مکلفنــد بــه محــض اعــام مامــوران  تصرفاتــی 
متوقــف  خــود  هزینــه  بــا  را  تصرفــات  نیــرو  وزارت 
اقــدام تصرفــات  و  عملیــات  آثــار  رفــع  در  و   کننــد 
دربــاره  ارایه شــده  مطالــب  بــه  توجــه  بــا  نماینــد. 
نظــر  بــا  و  بــرق  توزیــع  شــبکه  های  حریــم  قوانیــن 
ــی  ــل بی دقت ــه دلی ــته ب ع پیوس ــو ــه وق ــوادث ب ــه ح ب
بیــان  بــه  ادامــه  در  مذکــور،  حرایــم  رعایــت  در 
ع  وقــو از  جلوگیــری  جهــت  ایمنــی  توصیه  هــای 

می پردازیــم. حــوادث 



مشکالت و سوءمدیریت 
مختص برخوار نیست

گــزارش کیمیــای وطــن، بیــش از 100 واحــد صنفــی  بــه 
در برخــوار بــه دلیــل نقــص قوانیــن و عــدم اشــراف 
شهرســتان  کلیــدی  اداره هــای  مدیــران  و  کارکنــان 
برخــوار نســبت بــه امــور قانونی و بخشــنامه ای اداری، 

ــه فعالیتشــان ابطــال شــد.  پروان
صنفــی  اتحادیه  هــای  و  اصنــاف   اتــاق  رییــس 
از  مســئوالن  بازدیــد  مراســم  در  برخــوار  شهرســتان 
و  اعضــا  گفــت:  فجــر  دهــه  تبریــک  بــا  اتحادیه  هــا 
برخــوار  شهرســتان  اتحادیه  هــای  مدیــره  هیئــت 
ســاختمان  ایــن  کنــون  تــا  ســال 86  از  توانســته اند 
فعلــی را طــی مــدت ســه ســال بــا همدلــی و همــکاری 
شهرســتان  یاتحادیه  هــای  اعضــا  همــه  مشــارکت  و 

کننــد.  احــداث 
اعضــای  تعامــل  و  همــکاری  گفــت:  ادامــه  در  وی 
هیئــت مدیره  هــای اتــاق اصنــاف باعــث شــده اســت 
تــا ایــن مجموعــه بتوانــد اعتمــاد صنــوف مختلــف 
کنــد و در راســتایی خدمت رســانی بــه آن هــا  را جلــب 
فتاحــی  برســاند.  انجــام  بــه  را  موثــری  اقدامــات 
می افزایــد: مجموعــه اتــاق اصنــاف و اتحادیه  هــای 
ــه  ــره و ســی نفــر ب صنفــی از 50 نفــر عضــو هیئــت مدی
کــه  اســت  کارمنــد تشــکیل شــده  بــازرس و  عنــوان 
در  اســتان  اتاق هــای  جمــع  در  برخــوار  شهرســتان 
خدمت رســانی بــه صنــوف و رعایــت قوانیــن جــاری 

پیشــتاز اســت.
وی بــا انتقــاد از عملکــرد برخــی مدیــران شهرســتان 
ایــن  در  صحیــح  مدیریــت  فقــدان  گفــت:  نیــز 
شهرســتان مســایل و مشــکالت زیــادی را بــرای مــردم 
چــوب  اتحادیــه  رییــس  اســت.  داشــته  همــراه  بــه 
و فلــز شهرســتان برخــوار بــا اشــاره بــه اعمــال ارزش 
افــزوده و مالیت هــای ابــالغ  شــده بعــد از ســال 92 بــه 
گفــت: قانــون ارزش افــزوده از ســال 92  کارفرمایــان 
قابــل محاســبه و ابــالغ شــده اســت؛ ولــی متاســفانه 
ارزش  دارایــی  و  مالیــات  امــور  ســازمان  کارشناســان 
از  را  مختلــف  صنــوف   مالیــات  مبنــای  و  افــزوده 
ســال89 اعمــال نموده انــد. علــی فتاحــی در ادامــه 
ــور  ــب و صب ــیار نجی ــتان بس ــن شهرس ــردم ای ــت :م گف
ــد دلســوز و  ــران اجرایــی بای هســتندو مســئوالن و مدی
خدمت گــذار ایــن مــردم باشــند و منافــع مــردم را فــدای 

اختــالف ســلیقه و نظــرات خــود نکننــد.

برخوار

محدودیت های ترافیکی 
راهپیمایی 22 بهمن در اصفهان

  رییــس مرکــز اطالع رســانی فرماندهــی انتظامــی 
ترافیکــی  محدودیت هــای  اصفهــان   اســتان 
اعــالم  را  اصفهــان  شــهر  در  بهمــن   22 راهپیمایــی 
گــزارش خبرگــزاری ربیــع و بــه نقــل از روابــط  کــرد.  بــه 
اصفهــان انتظامــی  اســتان   عمومــی  فرماندهــی 

کــرد: بــه منظــور  ســرهنگ غالمرضــا شــهریاری اظهــار 
هرچــه بهتــر برگــزار شــدن راهپیمایــی 22 بهمــن پلیــس 
راهنمایــی و رانندگــی فرماندهــی انتظامــی  اســتان اقــدام 
بــه اجــرای ممنوعیت هــا و محدودیت هــای ترافیکــی در 

کــرده اســت.  مســیرهای راهپیمایــی 
وی افــزود: بــر ایــن اســاس توقــف هرنــوع وســیله نقلیــه از 
ســاعت 24 شــب 22 بهمن در خیابان های حافظ ســپاه 
و اســتانداری ممنــوع اســت و در صــورت توقــف خــودرو با 
ــود.  ــل می ش ــگ منتق ــه پارکین ــش ب ــای یدک ک خودروه
رییــس مرکــز اطــالع رســانی فرماندهــی انتظامــی  اســتان 
گفــت: هم چنیــن از ســاعت شــش صبــح روز   اصفهــان 
امــام  زیرگــذر  مســیر  از  خودروهــا  تــردد  بهمــن   22
تقاطــع  شکرشــکن،  چهــارراه  ســمت  بــه  علــی)ع( 
تقاطــع  شــکن،  شــکر  راه  چهــار  ســمت  بــه  احمدآبــاد 
 هشــت بهشــت و نشــاط بــه ســمت چهــار راه شکرشــکن

چهــار راه تختــی بــه ســمت میــدان امــام حســین )ع( 
تقاطــع مســجد ســید بــه ســمت طالقانــی، تقاطــع زاهــد 
بــه ســمت طالقانــی، ســه راهی هنرســتان  و میردامــاد 
و  گلدســته  بــاغ  تقاطــع  شــمس آبادی،  ســمت  بــه 
کمــال اســماعیل بــه ســمت آمــادگاه، تقاطــع فردوســی 
و  فلســطین  راه  چهــار  ســمت  بــه  علیخــان  ســید  و 
اســتانداری  تقاطــع  ســمت  بــه  فلســطین  راه  چهــار 
ســاعت  از  داد:  ادامــه  شــهریاری  اســت.  ممنــوع 
موتورســیکلت  عبــور  نیــز  بهمــن   22 روز  صبــح  شــش 
بهشــتی نژاد و  اســتانداری  کرمانــی،  حافــظ  تقاطــع   از 

اســتانداری و هشــت بهشــت و ســه راه بانــک بــه ســمت 
میــدان امــام )ره( نیــز ممنــوع اســت. 

ایــن مقــام انتظامــی  از عمــوم شــهروندان خواســت بــه 
منظــور ارایــه خدمــات بهتــر پلیــس در ایــن روز، ضمــن 
رعایــت قوانیــن و مقــررات بــا مامــوران پلیــس راهنمایــی 

ــد. ــل آورن ــه عم ــکاری الزم را ب ــی هم و رانندگ

راهپیمایی

سرویس  شهر کرد  بخش اول :
  مجید تقیان

دکتــر ســیدنعیم امامــی، رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجــارت اســتان ضمــن اشــاره بــه زیرســاخت  ها و صنایــع ایجــاد 
شــده در اســتان و بــه بعضــی ضعف هــای حــوزه صنعــت در 
گفــت: از ابتــدای دولــت یازدهــم بســیاری  گذشــته و  دولــت 
ــاری  ــال وبختی ــتان چهارمح ــه در اس ک ــی  ــای صنعت از طرح  ه
متوقــف یــا نیمه فعــال شــده بودنــد، دوبــاره فعــال  شــده اند.
ســتاد  فعالیــت  اســتان  معــدن  و  صنعــت  ســازمان  رییــس 
گفــت:  کــرد و  تســهیل ورفــع موانــع تولیــد را مثبــت ارزیابــی 
خوشــبختانه ایــن ســتاد بــه ریاســت اســتاندار تشــکیل می شــود 
کــه بــا هماهنگــی ســایر اعضــا و همــکاری بانک هــای اســتان 
توانســته موانــع تولیــد  را کاهــش دهــد و حرکت صنعتی اســتان 

را ســرعت بخشــد.
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان بــه یکــی از 
نقــاط قــوت ایــن دوره از ســازمان اشــاره کــرد و گفــت: متاســفانه 
جایــگاه  در  ســازمان  ایــن  کارکنــان  از  برخــی  گذشــته  در  
تخصصــی و تجربــی خــود قــرار نگرفتــه بودنــد و برخــی افــراد در 
کــه همیــن امــر باعــث  پســت  های غیرتخصصــی قــرار داشــتند 

ــود. کارایــی و بازدهــی ســازمانی شــده ب افــت 
تــالش    84 و   83 ســال های  از  کــرد:  اضافــه  امامــی   دکتــر 
سیســتم  تغییــر  اداری،  فضــای  بهبــود  بــرای  موثــری 

ســازمان  ایــن  نرم افــزاری  و  افــزار  ســخت  ارتقــای  اداری 
ایــن  خودروهــای  بحــث  در  حتــی  و  نگرفتــه  صــورت 
از   بیــش  خودروهــای  بایــد  قانــون  اســاس  بــر  نیــز  ســازمان 
جایگزیــن جدیــد  خودروهــای  و  خــارج  سیســتم  از   10ســال 

 می شدند.
دکتر امامی گفت: بنیاد برکت از ابتدای دولت تاکنون، 3طرح 
کــرده اســت. همچنیــن بنیــاد مســتضعفان  در اســتان اجــرا 
کــه ابتــدای ســال کارخانــه حجــاب اســت   درحــال راه انــدازی 
 95 افتتــاح خواهــد شــد کــه بــا رایزنــی بــا ایــن بینــاد خواســتار دو 

برابــر شــدن تولیــدات ایــن کارخانــه شــده ایم.
اســتان  در  خارجــی  ســرمایه گذاری  امامــی از  ســیدنعیم 
از  بیــش  مبلــغ  بــا  زبالــه  بازیافــت  واحــد  گفــت:  و  داد  خبــر 
راه انــدازی حــال  در  اســتان  در  دالر  میلیــارد  نیــم  و   یــک 

 است.
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت وضعیــت معــادن 
گفــت: وضعیــت معــادن اســتان  اســتان را مطلــوب ندانســت و 
چهارمحــال و بختیــاری مطلــوب نیســت و از 187  پروانــه 
کــرده ایــم، 60درصــد ایــن معــادن فعــال  کــه صــادر  معدنــی 
ــن  ــد ش ــه تولی ــادن در زمین ــی  از مع ــداد نیم ــن تع ــتند؛ از ای هس
ایــن  عرصــه  مــا در  رویکــرد  کــه  فعالیــت می کننــد  و ماســه 
مثــل  خــاص  معــادن  فعال ســازی  و  کتشــاف  ا ســمت  بــه 

اســت. فلــزی  کانســارهای  و  تزیینــی  ســنگ های 

کیفیــت ســنگ های تزیینــی  کــرد: خوشــبختانه  امامی اضافــه 
سایراســتان ها  بــه   نســبت  وبختیــاری  چهارمحــال  اســتان 

ــل رقابــت اســت. قاب
گفــت :در حــال  رییــس ســازمان صنعــت و معــدن تجــارت 
کــه از ایــن 1170  حاضــر 1170 واحــد صنعتــی در اســتان داریــم 
کــه ایــن رکودهــا مربــوط  واحــد صنعتــی 127 واحــد تعطیــل 
ــا  ــم ت ــا ه ــه واحده ــت؛ بقی ــوده اس ــر ب ــال اخی ــن ده س ــه همی ب
ســال 92 بــا ظرفیتــی  بیــن ده تــا پنجــاه درصــد فعــال بودنــد؛ 

کردیــم و بــه جرئــت  مــا در دولــت یازدهــم شــرایط را بررســی 
واحدهــای  درصــد  حاضــر 65  حــال  در  بگوییــم  می توانیــم 
اســتان فعــال و 35 درصــد تعطیــل هســتند کــه پانــزده درصــد از 
واحدهــای فعــال بــه ظرفیــت 80 تــا 100 درصــد هــم رســیده اند.
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان واحدهــای 
گفــت: در  بهــره بــرداری شــده در دهــه فجــر را 12واحــد اعــالم و 
دهــه فجــر 12 واحــد بــا ســرمایه گذاری 300میلیــارد ریــال در 
شهرســتان  های شــهرکرد، بروجــن، بــن، فارســان و لــردگان بــه 

بهره بــرداری رســید.
دکتــر امامی اشــتغال زایی واحدهــای تــازه تاســیس را 120نفــر 
ک  کرد و گفت: بعضی محصوالت جدید در حوزه خورا عنوان 
ک ماهیــان زینتــی می باشــند  گــرم، خــورا آبزیــان و ماهیــان آب 
 کــه بــرای اولیــن بــار در خاورمیانــه بــه تولیــد انبــوه رســیده

 است.
در  ســرمایه گذاری   حــوزه  در  مــا  امامــی  گفــت:  نعیــم  ســید 
مقایســه بــا ســال 92 حــدودا 10 برابــر حجــم جــواز تاســیس 
اســتان در زمینــه واحدهــای  کرده ایــم. در  و ســرمایه گذاری 
بالــغ  مبلغــی   بــا  واحــد   1100 حــدود   92 ســال  تــا  صنعتــی 
ایــن  در  کــه  شــد  ســرمایه گذاری  تومــان  میلیــارد   1500 بــر 
بــه  نزدیــک  و  تومــان  میلیــارد   15000 از  بیــش  ســال    2 
گذشــته  بــه  نســبت  ســرمایه گذاری  برابــر   10 

صورت گرفته است.

صنعت چهارمحال وبختیاری در دولت یازدهم تحرکی تازه یافته است

هفــده  ارزش  بــه  بهداشــتی درمانی  ح  طــر شــش 
بــه مناســبت دهــه فجــر در شهرســتان  میلیــارد ریــال 
بهره بــرداری بــه  و  شــد  افتتــاح  میاندشــت   بوییــن 

 رسید. 
در  شهرســتان  درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  سرپرســت 
بهداشــتی درمانی  مرکــز  احــداث  کلنگ زنــی  مراســم 

کــرد: رســالت اصلــی  روســتای بلطــاق اظهــار 
اســت  ایــن  ســالمت  و  بهداشــت  متولیــان 
ایــن  در  شــود؛  بیمــار  کســی  نگذاریــم  کــه 
انجــام  اقداماتــی  مجموعــه  بایــد  زمینــه 
شــود تــا عدالــت در دسترســی بــه خدمــات 
شهرســتان  مــردم  همــه  بــرای  بهداشــتی 
یکســان باشــد و تحقــق ایــن امــر مســتلزم 
نیــاز مــورد  زیرســاخت های  کــردن   فراهــم 

 است.
افــزود: مرکــز بهداشــتی درمانی جدیــد  کیخایــی   رضــا 
روســتای بلطــاق بــا اعتبــاری بالــغ بــر پنــج میلیــارد ریــال 
زیــر  شــهرهای  در  خانــواده  پزشــک  برنامــه  محــل   از 
کــه امیدواریــم ایــن  20 هــزار نفــر احــداث خواهــد شــد 

افتتــاح  آینــده  پــروژه مهــم در اواســط تابســتان ســال 
برســد.  بهره بــرداری  بــه  و  شــود 

پایــگاه  احــداث  کلنگ زنــی  کــرد:  تصریــح  وی 
بــر  بالــغ  اعتبــاری  بــا  افــوس  شــهر  ســالمت   جامعــه 
برنامه هــای  دیگــر  از  ریــال  میلیــون   500 و  میلیــارد   2
بــه مناســبت دهــه مبــارک فجــر خواهــد   ایــن شــبکه 

بود. 
درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  سرپرســت 
شهرســتان افــزود: پانســیون پزشــک مرکــز 
جامعــه ســالمت شــهر افــوس بــا اعتبــاری 
بالــغ بــر یــک میلیــارد ریــال احــداث شــد 

کــه امــروز شــاهد افتتــاح آن بودیــم. 
درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  سرپرســت 
کــرد:  نشــان  خاطــر  میاندشــت  بوییــن 
بــر  بالــغ  اعتبــاری  بــا  زایمــان  بــرای  آمادگــی   کالس 
500 میلیــون ریــال بــه عنــوان یکــی دیگــر از برنامه هــای 
مرکــز  در محــل  فجــر  دهــه  مناســبت  بــه  شــبکه  ایــن 
 ســالمت جامعــه سیدالشــهداء بوییــن میاندشــت افتتــاح 

شد.

کانــون پــرورش  کل  کیمیــای وطــن، مدیــر  گــزارش  بــه 
کــودک و نوجــوان چهارمحــال و بختیــاری از  فکــری 
کــودک و نوجــوان در شــهر  اجــرای 20 برنامــه فرهنگــی 

ــا دهــه فجــر خبــر داد. ــا حیــدر، همزمــان ب باب
مبــارک  دهــه  بــا  همزمــان  کــرد:  رحیمی اظهــار  فــرزاد 
شــهر  در  ع  متنــو و  شــاد  فرهنگــی  برنامــه   20 فجــر 

شــد. اجــرا  باباحیــدر 
ایســتگاه خیابانــی شــن های  برگــزاری  وی 
ــرای  ــا، اج ــرواز بادکنک ه ــتگاه پ ــی، ایس رنگ
شــاهنامه خوانی  انقالبــی،  ترانه هــای 
برنامه هــای  جملــه  از  را  کــودکان 
اجرایی شــده در دهــه مبــارک فجــر در شــهر 

برشــمرد. باباحیــدر 
کــودک و  کانــون پــرورش فکــری  کل  مدیــر 

نوجــوان چهارمحــال و بختیــاری ادامــه داد: نشســت 
کاردســتی  ایســتگاه  زندگــی،  مهارت هــای  آموزشــی 
ســاخت نمادهــای انقــالب، برپایــی ایســتگاه نقاشــی بــا 
کاردســتی  ســاخت میــدان آزادی  ع دهــه  فجــر،  موضــو
شــهر  در  دهــه  ایــن  در  اجرایــی  برنامه هــای  دیگــر  از 

باباحیــدر اســت.
کــودکان  وی از برگــزاری جشــن مهمانــی الله هــا ویــژه 
گفــت: همزمــان بــا دهــه مبــارک  و نوجوانــان خبــر داد و 
کــودک  ســنی  رده  در  الله هــا  مهمانــی  جشــن  فجــر، 
اجــرا بختیــاری  و  چهارمحــال  سراســر  در  نوجــوان   و 

 شد.
جشــنواره  برگــزاری  رحیمــی  از 
گفــت:  ســرودهای انقالبــی خبــر داد و 
دو  در  انقالبــی  ســرودهای  جشــنواره 
ــزار  ــهرکرد برگ ــر در ش ــر و پس ــش دخت بخ

شــدند. معرفــی  برتــر  نفــرات  و  شــد 
بــا  همزمــان  داشــت:  بیــان  وی 
ایســتگاه های  فجــر  مبــارک  دهــه 
ســرودخوانی جشــنواره های   نقاشــی، 
کــودکان و نوجــوان در سراســر   مســابقات فرهنگــی ویــژه  

ایــن اســتان در حــال برگزاری اســت.
و  نوجــوان  نســل  کــرد:  خاطرنشــان  مســئول  ایــن 
خردســال بایــد بــا دســتاوردهای انقــالب اســالمی  بیــش 

از پیــش آشــنا شــوند.

کودکان و نوجوانان له ها، ویژه  ح بهداشتی درمانی در بویین میاندشتبرگزاری جشن مهمانی ال افتتاح 6 طر

4در شـهـــر حتما بخوانید!چهار شنبه  21 بهمن ماه 139۴
محدودیت های ترافیکی راهپیمایی 22 بهمن  در اصفهان ـــمـــاره 90 ســـــال دوم        ݡسݒ

) آگهی مزایده ( 
شعبه نهم اجرای احکام کیفری در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه 940710 
ش 9 در روز چهارشنبه در 1394/12/19 از ساعت 10تا 11 صبح در محل این اجرا ) اتاق 
030- ط همکف دادگستری نیکبخت( – له آقای علی رستمیان فرزند رضا علیه حسین 
علی شیرانی فرزند حسین بعنوان وثیقه گذار  به نشانی خ جامی – پاچنار – روبروی 
توان بخشی سعادت جهت فروش پالک ثبتی 6532 بخش 2 به نشانی خ 5 رمضان – خ 
جامی – نبش کوچه شهید اسداله شیرانی کد پستی 8137763796 ملکی آقای حسینعلی 
شیرانی به شرح کارشناس ذیل که مصون از تعرض طرفین واقع شده برگزار نماید لذا 
طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده قادر به بازدید از ملک که اکنون در تصرف محکوم 
علیه است می باشند تا با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند 
. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه  های اجرائی بر عهده 
محکوم علیه است. اوصاف ملک بر اساس نظر کارشناس محل مورد نظر عبارتست از 
یک باب منزل مسکونی که دارای 110 متر مربع عرصه و حدود 70 متر مربع اعیانی و در یک 
طبقه با سیستم دیوار باربر ؛ آهن و نمای خارجی سیمان سفید با قدمت حدود 30سال 
می باشد و اعیانی مورد نظر فاقد ارزش ریالی می باشد. با توجه به موارد فوق و موقعیت 
محل و مساحت عرصه و مشترکات ارزش شش دانگ از پالک ثبتی به شماره ملک 
6532 بخش 2 و دارای 2 جلد سند مالکیت به مشخصات : شماره ملک : 1-6532 شماره 
چاپ سند : 405618/ ت شماره ثبت : 21611 صفحه : 309 دفتر : 146 نام مالک : حسینعلی 
شیرانی سهم مالکیت : دو دانگ شماره ملک : 2-6532 شماره چاپ سند: 707953/ ت 
شماره ثبت : 6375 صفحه :139 دفتر : 64 نام مالک : حسینعلی شیرانی سهم مالکیت 
: چهار دانگ که جمعا شش دانگ می باشد بالغ بر 2100000000 ریال برابر دو میلیارد و یکصد 
میلیون ریال و معادل دویست و ده میلیون تومان ارزیابی می گردد. شماره : 32495/ م 

الف مدیر شعبه 9 اجرای احکام کیفری – محمد خضری

))آگهی مزایده((
اجرای احکام شعبه دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد مزایده ای با مشخصات زیر برگزار 
نماید. پرونده کالسه 940340 شعبه 6 به زهرا حسن زاده سورشجانی علیه اسماعیل 
چنگانی فرزند حسن به نشانی اصفهان ، فلکه خوراسگان ، خیابان سلمان ، هفتشویه 
، خیابان طالقانی ، بن بست شهید محمد رضا چنگانی ، سمت راست ، درب کرم رنگ ، 
منزل حسن چنگانی ، پالک دوم . منزل حسن چنگانی مورد مزایده : فروش شش دانگ 
پالک ثبتی شماره 73-45 بخش 18. اوصاف ملک طبق نظر کارشناسی : محل مورد 
بازدید بصورت یکباب منزل مسکونی ، دارای 142/48 متر مربع عرصه )طبق سند( و 
حدود 98 متر مربع اعیانی در یک طبقه 60- با مشخصات دیوارهای آجری یاربر ، سقف 
از تیرچه و بلوک کف سیمانی ، بدنه از گچ و رنگ مولتی کالر و دیوار کوب ، دربهای داخلی 
چوبی و رنگ روغنی ، آشپزخانه کف از موزاییک و بدنه از کاشی همراه با کابینت فلزی و 
mdf ، سرویسهای بهداشتی حمام و توالت و دستشویی کف از سرامیک و بدنه از کاشی 
، نمای ساختمان و دیوارهای حیاط از سرامیک ، کف حیاط از موزاییک ، سیستم حرارتی 
از بخاری گازی و برودتی از کولر آبی و دارای اشتراکات آب و برق و گاز می باشد. قدمت 
بنا حدود 20سال و اخیرا بازسازی شده است. همچنین طبق استعالم ب عمل آمده ) 
موجود در پرونده( از اداره ثبت شمال شرق اصفهان شماره 139406002027000245 مورخ 
94/6/19 وضعیت پالک ثبتی 73/45 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان ، طبق صفحه 294 
دفتر 16 شش دانگ آن به نام خوانده ) اسماعیل چنگانی( ثبت و مالکیت دارد که طبق 
سند انتقال 119345 مورخ 93/5/5 دفتر خانه 30اصفهان تمامت 1/5 دانگ مشاع از مورد 
ثبت به زهرا حسن زاده انتقال قطعی گردیده و در صفحه 101 دفتر 77 ثبت و سند صادر 
گردیده است. نظر به کارشناسی : با توجه به مراتب فوق ، موقعیت محل ، نوع کاربری 
متراژ ، قدمت بنا ، نوع بنا و کیفیت مصالح بکار رفته و شرایط روز بازار ) عرضه و تقاضا 
( ازارزش شش دانگ ملک یاد شده شامل عرصه و اعیان و اشتراکات شهری جمعا به 

مبلغ 000و000و929 ریال معادل نود و دو میلیون و نهصد هزار تومان )قیمت پایه (و ارزش 
1/5 دانگ مشاع از شش دانگ آن به مبلغ 000و 250و 232 ریال معادل بیست و سه میلیون 
و دویست و بیست و پنج هزار تومان تعیین و اعالم می گردد. زمان : 94/12/25 ساعت 
10صبح مکان : اصفهان ،خ نیکبخت ، جلوتر از دادگستری کل اصفهان ، ساختمان اجرای 
احکام حقوقی ، طبقه چهارم 6 حقوقی اصفهان. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از 
مزایده ضمن هماهنگی با این اجرا از ملک واقع در اصفهان ، روستای هفشویه ، کوچه 
گلستان ، پالک 207 دیدن کرده و با سپردن 10درصد ارزش اموال به شماره حساب 
2171290210008 بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده 
شرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شروع می شود. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. شماره : 32496/ م الف مدیر اجرای احکام شعبه 6دادگاه حقوقی 

اصفهان

آگهی ابالغ رای 
کالسه پرونده : 677/94 شماره دادنامه : 1107 مورخ 94/11/5 مرجع رسیدگی : شعبه 
19 شورای حل اختالف اصفهان خواهان : مریم براتی نشانی : خ امام خمینی ایستگاه 
فتوت کوی دانش بن بست آقا ی کرمی خوانده : احمد شیاسی نشانی : مجهول المکان 
خواسته : مطالبه نفقه  گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: ))رای قاضی شورا(( در خصوص 
دادخواست خواهان خانم مریم براتی به طرفیت احمد شیاسی به خواسته مطالبه نفقه 
از زمان ازدواج در تاریخ 91/7/21 تا زمان اجرای حکم با توجه به مجمع اوراق پرونده مفاد 
دادخواست خواهان و با عنایت به کارشناسی مورخ 94/8/25 و عدم حضور خوانده 
در جلسه رسیدگی و عدم ارائه الیحه دفاعی لذا شورا دعوی مطروحه را ثابت دانسته 
مستندا به ماده 1084 و 1084 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 37/190/000 ریال بابت 
نفقه معوقه زوجه از تاریخ 93/10/1 لغایت 94/8/30 به انضمام ماهیانه مبلغ 3/450/000 
ریال بابت نفقه آتی از تاریخ 94/9/1 لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی مبلغ صد و هفتاد 
هزار ریال و هزینه کارشناسی مبلغ 1/000/000ریال در حق خواهان محکوم و اعالم می نماید 
و رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل اعتراض وواخواهی است. شماره : 32450/ 

م الف قاضی شورای حل اختالف اصفهان شعبه 19 حقوقی حوزه قضائی اصفهان

آگهی ابالغ رای
کالسه پرونده : 94-983  شماره دادنامه : 1107 مورخ 94/11/13 تاریخ رسیدگی 94/11/11 
مرجع رسیدگی : شعبه 23 شورای حل اختالف خواهان : روز علی جلیل طهماسبی 
نشانی :خ سجاد – فروشگاه محمدی خوانده : علی اکبر اخوان بروجنی – خ 22 بهمن - 
حمزه شمالی – کوی 28 پ 22 خواسته : الزام خوانده به انتقال سند خودروی زانتیا تحت 
شماره: 583ق 31 ایران -53 گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. ))گزارش اصالحی(( در 
خصوص دادخواست روز علی خلیل طهماسبی به طرفیت علی اکبر اخوان بروجنی به 
خواسته الزام خوانده به انتقال سند خودرو نظر به اینکه تالش و مساعی اعضاء شورا در 
جهت ایجاد سازش و اصالح ذات البین موثر واقع گردیده و طرفین به شرح صورتجلسه 
مورخ 94/10/28 این شورا که دعوی خود را به این شرح که مقررشد خوانده متعهد گردید 
در مورخه 94/11/1 خودروی زانتیا به رنگ سفید تحت شماره انتظامی 583ق 31 ایران -53 
در یکی از دفاتر اسناد رسمی اصفهان به آقای روز علی خلیل طهماسبی انتقال دهد و مبلغ 
هشت میلیون تومان وجه باقیمانده ثمن خودرو را دریافت نماید در غیر این صورت پس 
از تاریخ قید شده آقای روز علی خلیل طهماسبی مبلغ هشت میلیون تومان را به سپرده 
دادگستری واریز و درخواست اجرای حکم را بادریافت خسارت وارده را مطالبه نماید. به 

سازش خاتمه و تقاضای صدور گزارش اصالحی نمودند. لذا شورا در اجرای مقررات 
صدر ماده 25 ناظر بر ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 187، 182، 184 قانون 
آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب و به شرح فوق گزارش اصالحی صادر و 
اعالم می دارد، گزارش اصالحی صادره بین طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و 
معتبر و مستندا به ماده 30قانون شوراهای حل اختالف قطعی است. شماره : 32454/ م 

الف قاضی شورای حل اختالف شعبه 23 حوزه قضائی اصفهان

اجرائیه
بایگانی  اجرائیه: 9410420352400521 شماره پرونده: 9409980352400012شماره  شماره 
شعبه : 940014تاریخ تنظیم: 1394/11/10 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام : جواد نام 
خانوادگی : تفنگ سازی  نام پدر : علی نشانی: شهرستان اصفهان خ صمدیه جنب بانک 
ایران زمین فروشگاه خانه ابزار پ 158 مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم ردیف 
1 نام: سهراب  نام خانوادگی: مصلی نژاد  نام پدر:ابوالقاسم نشانی: شهرستان اصفهان 
مجهول المکان  مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه  نام : 
علیرضا  نام خانوادگی :حمزه   نام پدر: ناصر  نشانی : اصفهان – اصفهان – اصفهان 
بلوار وحید مابین پل وحید و چهارراه باغ دریاچه مجتمع تجاری خدماتی امین طبقه 1 
واحد 3 نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم : جواد تفنگ سازی   محکوم به بموجب 
در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9410090352404670و شماره دادنامه مربوطه 
9409970352400664محکوم علیهه محکوم است به پرداخت : 1- مبلغ 320/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته وجه چک  های 731939 و 731940 هردو بتاریخ 77/11/18 2- مبلغ 
9/560/000 ریال بابت خسارات دادرسی 3- مبلغ 8/880/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل 
4- تاخیر در تادیه از تاریخ چک  ها لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له و همچنین 
محکوم بپرداخت مبلغ 16/000/000 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: 32542/ م الف  مدیر دفتر شعبه 

24دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد عارف 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  بر  فرمان  مهرداد  کالسه 94- 838خواهان  پرونده  خصوص  در 

بر:مطالبه به طرفیت بهرام عشوری – فضل اله امینی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی 
برای روز ..........مورخ 94/12/22 ساعت 3/5 عصر تعیین گردیده است لذا با عنایت 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مستندا به ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر ، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد- اول خیابان ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا 
– پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 23 مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.شماره: 31413/م الف مدیر 

دفتر شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام: میالد نام خانوادگی : بنی طاهری  نام پدر: عباسعلی  شغل : نظامی نشانی  محل 
اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام : میالد  نام خانوادگی:غالمی نام پدر: 
شهیاد شغل : محصل نشانی محل اقامت : اصفهان- خ کاوه – خ گلستان – چهارراه 
رضا زاده – نبش کوچه شادی پالک منزل شخصی . به  موجب رای شماره 974تاریخ 
94/6/14 حوزه 14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . 
محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال معادل دو میلیون 
و پانصد هزار تومان بابت یک فقره چک به شماره 606799 به عهده بانک رفاه کارگران و 
پرداخت مبلغ یکصدو شصت و پنج هزار ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 93/9/20 لغایت زمان وصول و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
قانونی در حق محکوم له و 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 میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد ، صریحا اعالم نماید. 
 شماره : 32468/ م الف

 دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام: مرجان  نام خانوادگی : مهدوی نسیانی  نام پدر: محمد  نشانی  محل اقامت: مجهول 
المکان مشخصات محکوم له: نام : عبدالرسول نام خانوادگی:آقا علیان دستجردی  نام 
پدر: علی نشانی محل اقامت : اصفهان- خ ولی عصر – مقابل کالنتری به  موجب رای 
شماره 1408تاریخ 94/8/30 حوزه سی و سه  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ بیست میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سی هزار تومان بابت خسارات دادرسی و 
هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک  های 
90/10/2و90/9/25و 90/10/24و 90/11/22 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر 
اجرایی 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 میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 

دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعالم نماید.
  شماره : 32471/ م الف

 دفتر شعبه 33 مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان



  نزهت بادی
 در صحنــه ای از فیلــم »ابــد و یــک روز«، اولیــن فیلــم بلنــد 
ســینمایی ســاخته ســعید روســتایی، مرتضی )پیمان معادی( 
و ســمیه )پرینــاز ایزدیــار( بــا هــزار ســختی و مصیبــت مــواد 
محســن )نویــد محمــدزاده( را ســر بــه نیســت می کننــد تــا هــم 
ــه دســت پلیــس نیفتــد و هــم محســن مجبــور شــود دســت  ب
ــواده  ــا همــان شــب مــادر علیــل خان ــردارد؛ ام از فــروش مــواد ب
خانــه  بــه  خانــواده  پســربچه  بــا  یزدان بخــش(  )شــیرین 
ــر  ــه ب ک ــوادی را  ــته م ــه بس ــک و نقش کل ــا  ــی رود و ب ــایه م همس
ــاره  ــرد و دوب ــس می گی ــده، پ ــه ش ــان انداخت ــت بام خانه ش پش

کاروکاســبی اش را از ســر بگیــرد! بــه محســن می دهــد تــا 
  چرخه بی پایان فالکت

نیافتنــی  گویــای وضعیــت تغییــر  بــه خوبــی  ایــن صحنــه 
بی پایــان  چرخــه  از  نمی خواهنــد  کــه  اســت  خانــواده ای 
فالکــت و بدبختــی خــارج شــوند و از جایشــان تکانــی بخورنــد 
فقــط محســن  کننــد. در ظاهــر  بهتــر  را  کمی زندگی شــان  و 
گــر بــه خاطــر اعتیــاد و فــروش مــواد دســتگیر شــود کــه ا  اســت 

بــه حبــس ابــد و یــک روز محکــوم می شــود؛ امــا وقتــی آرام آرام 
بــا زندگــی ســمیه و خانــواده اش همــراه می شــویم، درمی یابیــم 
کــه  آمده انــد  گرفتــار  بی پایــان  زندانــی  در  آن هــا  همــه  کــه 
هیــچ تــالش و تمایلــی بــرای خالصــی از آن ندارنــد و بــا میــل 
ازدواج  بــا  تــن داده انــد. ســمیه  آن  بــه  و رضایــت  رغبــت  و 
و جدایــی اش از خانــواده، بیــش از آنکــه بــه دنبــال بهبــود 
ــر و  وضعیــت مایوس کننــده خــود باشــد، درصــدد ایجــاد تغیی

کــه چنــان در  تحولــی در فضــای نکبت بــار خانــواده اش اســت 
کــه دیگــر یادشــان  تن پــروری و ماللــت و رخــوت فــرو رفته انــد 
رفتــه اســت زندگــی می توانــد شــکل دیگــری هــم داشــته باشــد. 
کــه جــور بیــکاری و تنبلــی و بی مســئولیتی همــه  رفتــن ســمیه 
کــه  را یــک تنــه می کشــد، همچــون ضربــه ســهمگینی اســت 
ــه  ــد و همــه را ب ــرورو می کن ــاکن و دلمــرده را زی گنــداب س ایــن 
بــه  ناامیدکننده شــان مواجــه می ســازد.  بــا وضعیــت  اجبــار 
همیــن دلیــل اســت کــه همه اعضــای خانــواده به هــر بهانه ای 

می خواهنــد جلــوی رفتــن ســمیه را بگیرنــد و او را همــان جــا 
کنــار خــود نگــه دارنــد تــا مجبــور نباشــند در غیــاب او تصمیــم 
ــازه ــه اقدامی ت ــت ب ــد و دس ــان بگیرن ــرای زندگی ش ــدی ب  جدی

 بزنند.
  وارونه کردن الگوی کالسیک

خطــی  ســاختار  داســتان گویی،  در  فیلــم  هرچنــد  بنابرایــن 
کالســیک و  کــردن الگــوی  و سرراســتی دارد، امــا بــا وارونــه 
جابه جایــی نقــش و کارکــرد مولفه هــای رایــج آن، بــه برداشــت 

زندگــی دســت  تغییــر و ضــرورت آن در  از مفهــوم  متفاوتــی 
کالســیک همــواره اتفاقــی رخ  گــر در نمونه هــای  می یابــد. ا
می دهــد و نظــم و ثبــات اولیــه را بــر هــم می زنــد و قهرمــان 
داســتان می کوشــد تــا وضعیــت را بــه همــان آرامــش همیشــگی 
کــه عامدانــه و  بازگردانــد، ایــن بــار بــا قهرمانــی روبــه رو هســتیم 
کــردن خبــر عزیمــت خــود از خانــه، نظــم  گاهانــه بــا برجســته  آ
و تعــادل داســتان را برهــم می زنــد و می کوشــد تــا وضعیــت 
خانــواده اش را از حالــت عــادی خــود خــارج ســازد تــا شــاید آن ها 
نیــز بــرای خــروج از فالکــت و بیچارگــی کــه بــه آن خــو گرفته انــد 

کننــد. حرکتــی 
  فضا سازی ملموس

ســعید روســتایی، ایــن معضــل عــادت بــه بدبختــی و تــرس 
ــه  از تغییــر را بیــش از آنکــه از طریــق دیالوگ هــای پــر از آه و نال
کمــک  گالیــه در داســتانش بگنجانــد، آن را بــا  و غرولنــد و 
فضاســازی بــه واســطه تاکیــد بــر جزییــات در لوکیشــن خانه ای 
آشــغال های  و  و آت  نگه داشــتن وســایل  در  اصــرار  خــراب، 
ــی های  ــرگرمی  و دل خوش ــه س ــیدن ب ــرک کش ــور، س به دردنخ
خانــواده بــه امــور بیهــوده و پیش پاافتــاده روزمــره، آمیــزش 
زمختــی و خشــونت بــدوی در روابــط عاطفــی شــخصیت ها 
دوربیــن  حــرکات  عامدانــه  به هم ریختگــی  و  شــلختگی  و 
خانــواده ای  تباه شــده  و  تیره وتــار  زندگــی  و  می پرورانــد 
زندگی شــان  مشــکل  بزرگ تریــن  کــه  را  آشــفته  و  شــلوغ 
ترســیم  آشــنا  و  ملمــوس  شــکلی  بــه  هســتند،   خودشــان 

می کند.

کران فیلم ابد و یک روز در اصفهان به بهانه ا

گاهی تا ابد گاهی یک روز،  بدبختی 

و  روز«  یــک  و  »ابــد  فیلــم  دو  وطــن:  کیمیــای   
درحــال  فیلم هــای  جمــع  بــه  می شــود«  وارد  »اژدهــا 
اصفهــان  فجــر  فیلــم  جشــنواره  ششــمین  کــران  ا

. ســتند پیو
کــران ایــن  گــزارش خبرگــزاری ربیــع، زمــان و مــکان ا  بــه 

ح زیــر اســت: دو فیلــم در اصفهــان بــه شــر
ســانس  ســاحل:  ســینما  بهمن مــاه   24  
16: اژدهــا وارد می شــود؛ ســانس 18: ابــد و 
می شــود وارد  اژدهــا   :20 ســانس  روز؛   یــک 

 ســینما ســپاهان: ســانس 16: ابــد و یــک 
می شــود وارد  اژدهــا   :18 ســانس  روز؛ 

گفتنــی اســت، فیلــم »ابــد و یــک روز« اولیــن   
ایــن  می آیــد.  به شــمار  روســتایی  ســعید  بلنــد  فیلــم 
و هفتمیــن  مردمی ســی  آرای  در صــدر  کنــون  تا فیلــم 
جشــنواره بین المللــی فیلــم فجــر قــرار دارد و توانســته 

کنــد. نظــر جمــع زیــادی از اهالــی ســینما را جلــب 

 بازیگــران فیلــم در نقش هــای متفاوتــی حضــور دارنــد و 
ایــن مــورد یکــی از ویژگی هــای ایــن اثــر به شــمارمی رود. 
پیمــان معــادی، نویــد محمــدزاده، پرینــاز ایزدیــار، ریمــا 
رحمانــی  معصومــه  یزدان بخــش،  شــیرین  رامین فــر، 
اســماعیل  علی محمــدی،  محمــد  قربانــی،  مهــدی 
شــبنم  و  فــالح  امیررضــا  گرجــی، 
مقدمــی  در ایــن فیلــم بــه ایفــای نقــش 

می پردازنــد.
 فیلــم ســینمایی »اژدهــا وارد می شــود« 
هــم، پنجمیــن ســاخته  مانــی حقیقــی 
بــرای  می شــود  وارد  اژدهــا  اســت. 
جشــنواره  رقابتــی  بخــش  در  حضــور 
بین المللــی فیلــم برلیــن  2016 )22 بهمــن تــا 3 اســفند 

اســت. شــده  انتخــاب   )1394
گفتــه می شــود داســتان فیلــم ســینمایی »اژدهــا وارد   

می شــود« در دهــه 40 می گــذرد.

»ابدویکروز«و»اژدهاواردمیشود«بهاصفهانمیآیند

کیمیــای وطــن: همزمان بــا اتمام تصویربرداری مینی ســریال 
»غیرعلنــی«، تدویــن 10 قســمت از مجموعــه بــه ســرانجام 
اعــالم  بــا  »غیرعلنــی«،  تهیه کننــده  جــودی،  رضــا  رســید. 
ســکانس های  در  ســریال  ایــن  تصویربــرداری  اتمــام  خبــر 
مربــوط بــه بیمارســتان گفــت: پــس از تصویربــرداری صحنــه 

انتخاباتــی  ســتاد  رای گیــری،  روز  در  مدرســه 
برداشــت  بــا  شیرینی فروشــی،  و   ... دکتــر 
از  زندانــی  فــرار  بــه  مربــوط  صحنه هــای 
بــه  »غیرعلنــی«  تصویربــرداری  بیمارســتان، 
اتمــام رســید. جــودی در ادامــه افــزود: تدویــن 
ــا پایــان قســمت 10 انجــام شــده  »غیرعلنــی« ت
گــذاری و موســیقی هم زمــان  و بــا انجــام صدا

کار بــه پخــش در 24 بهمــن از شــبکه دو می رســد. داســتان 
»غیرعلنــی« مربــوط بــه رقابت انتخاباتی ســه جوان اســت که 
یکــی از آن هــا عشــق بــه یــک دختــر را در دل دارد و پیــروزی 
خــود را در انتخابــات بــه منزلــه اثبــات خــود بــه خانــواده دختــر 

ایــن مســیر دچــار چالش هایــی می شــود.  در  امــا  می دانــد؛ 
رهنمــا بهــاره  ارجمنــد،  بــرزو  شــامل  غیرعلنــی   بازیگــران 
 متیــن ســتوده، علــی دهکــردی، علیرضــا جاللــی تبــار، شــهرام 
رجبــی مهــران  فیلــی،  محمــد  عمرانــی،  محمــد   عبدلــی، 

شــهین تســلیمی  و ســیروس عبدلــی )تصویربــردار(، بابــک 
اخوان )صدابردار(، ســید علی  هاشمی )دســتیار 
شــرافتیان  المیــرا  برنامه ریــز(،  و  کارگــردان 
کارگــردان(،  )دســتیاران  امیــری  حســین  و 
ــودی  ــدی ج ــد(، مه ــر تولی ــی )مدی ــرام جالل به
صحنــه  )طــراح  مجــد  حســین  )تدوینگــر(، 
گریــم(،  روناســی )طــراح  لبــاس(، احســان  و 
محمــد  و  صحنــه(  )منشــی  کاشــفی  ســهیال 
شــریفی )عکاس(، از عوامل پشــت دوربین این مینی ســریال 
هســتند. مینی ســریال »غیرعلنی« در 10 قسمت 45 دقیقه ای 
کارگردانــی مهــرداد خوشــبخت از 24 بهمن مــاه جــاری  بــه 

ســاعت 21:30 از شــبکه دو ســیما روی آنتــن مــی رود.

تدوین10قسمتسریال»غیرعلنی«پایانیافت

کتابدرحوزهدفاعمقدس معرفی

فرهنگ و هنر چهارشنبه      21 بهمن ماه ۵139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 90»ابد و یک روز« و »اژدها وارد می شود« به اصفهان می آیند ســـــال دوم                ݡسݒ

   

کتــاب ســال، در یادداشــتی ضمــن اشــاره  دبیــر علمی ســی و ســومین جایــزه 
کیفــی  گذشــته، وضعیــت  کتاب  هــای منتشــر شــده در ســال  کمــی   بــه افزایــش 
کــرده اســت. حجــت  کتاب  هــا را تامل برانگیــر و نگران کننــده ارزیابــی  ایــن 
ــن  ــالم دی ــت: اس ــت آورده اس ــن یادداش ــدوی راد درای ــی مه ــالم محمدعل االس
کتــاب، قلــم و خوانــِش از ســِر تامــل و دریافــت درســت ) قرائــت( و دانــش 
کیــد بــر نوشــتن و ثبــت و ضبــط دانــش  اســت. آموزه  هــای قرآنــی و نبــوی بــا تا
کوشــندگان در جهــت جاودانه ســازی برآینــد  و برکشــیدن جایــگاه عالمــان و 
کتابــت و گســترش  کتابــت و نــگارش، ضــرورت  فرزانگــی و دانشــوری از طریــق 
میــراث مکتــوب را در حیــات فکــری و اندیشــه مومنــان چونــان روش و ارزشــی 
واال رقــم زد و بدیــن ســان از همــان روزگاران ســده نخســت میــراث مکتــوب 
کتــاب ســال  گرفــت. برگــزاری  گونه گــون تفکــر اسالمی شــکل  در حوزه  هــای 

کیــدی  کــه اینــک در آســتانه برگــزاری ســی و ســومین ســال آن هســتیم، تا
اســت بــر شــیوه شایســته و روش راســتین پیشــینیان برگرفتــه از آموزه  هــای 
کشــش  ها  ثقلیــن؛ در ایــن رخــداد بســیار ســترگ فرهنگــی، نتیجــه تالش  هــا، 
کوشــش  هاِی عالمــان، فرهیختــگان، محققــان، مترجمــان و مصححــان  و 
رصــد و بــازکاوی می شــود تــا برترین  هــا فــراز آینــد و آنچــه شایســته تکریــم و 
شــود. بازشــناخته  اســت،  تقدیــر 

 در ایــن دوره نیــز چونــان دوره  هــای پیشــین، آثــار نگاشــته شــده در ابعــاد 
ــال  ــه س ــش ب ــش و پژوه ــدان دان ــای می ــالمی که در فراخن ــدن اس ــترده تم گس
1393 مجــال نشــر یافتــه اســت، بــه فحــص و بحــث نهــاده شــد و برآینــد 
گونــه زاویــه دیــد ویــژه ای بررســی شــد و  کوشــش  های عالمــان بــدون هیــچ 
کتــاب ســال  نتیجــه آنچــه از پــس یکســال تــالش عزیــزان در دبیرخانــه جایــزه 
و ده  هــا تــن محقــق، نویســنده، متفکــر، منتقــد و مترجــم در بخــش داوری 
کتــاب  کــه درمی نگریــد. آنچــه از میــراث مکتــوب در  فراهــم آمــده، ایــن اســت 
گذاشــته می شــود و نیــز در  ســال فراهــم می آیــد و بــه بحــث و نقــد و بررســی 
گرفتــه  کــه برآینــد بیــان و بنــان عالمــان را بــه ارزیابــی  جشــنواره  های دیگــری 
کنــار فوایــد و نتایــج بســیار می توانــد چنــدی و چونــی پژوهــش در  می شــود، در 
کارآمــدی، فخامــت  گســتره، نوآمــدی،  ابعــاد تمــدن اســالمی  را از نظــر عمــق، 

آثــار و جزالــت بیــان و ... نشــان دهــد. 
نتایــج بــه دســت آمــده از آنچــه در ســال 93 مجــال نشــر یافتــه اســت، بــه 
ــه  ــد، َبلک ــه بمان ک ــد  ــان نمی ده ــتی را نش کاس ــدارد؛  ــکلی ن ــت مش کمی ــاظ  لح
کیفیــت، عمــق، زاویــه دیــد  نشــانگر اندکــی افزونــی نیــز هســت؛ امــا بــه لحــاظ 

نــو، تالیــف محققانــه و نگاشــته  های ژرف نگرانــه تامل برانگیــز اســت. 
وادی  هــای  در  و  نشــد  دیــده  برگزیــده  اثــر  پژوهــش  از  میدان  هایــی  در 
اســتوار - جلــوه بیشــتری  نــه چنــدان  گاه   گونه گونــه همچنــان ترجمــه  - 

دارد. 

پی 22
کارگردان: حسین قاسمی  جامی

نویسنده: حسین قاسمی  جامی
بازیگران

ســاعی هــادی  حیایــی،    امیــن    
 افســانه بایــگان، نســرین مقانلــو، الهــه 

حصــاری، پیــام اینالویــی
خالصه داستان فیلم

ــادی ــرگرد   ه ــر س ــی دخت ــب عروس  در ش
نیــروی  تــکاوران  ســابق  فرمانــده 
دریایــی بــا پســر شــهید ناخــدا محمــدی 
کــه  می شــود  متوجــه  ســرگرد   هــادی 
کــردن او  دامــاد بــه محــل شــهادت پــدرش رفتــه اســت.   هــادی بــرای پیــدا 

بــه محــل مــورد نظــر مــی رود امــا...
فیلــم ســینمایی »پــی ۲۲« نــام اصلــی ناوچــه جوشــن نیــروی دریایــی 
کــه ماموریت هــای موفقیت آمیــزی  ارتــش در دوران دفــاع مقــدس اســت 
کشــتی های  را در دفــاع از آب هــای ســرزمینی و همچنیــن تامیــن امنیــت 
ســر  پشــت  دوران  آن  در  اســالمی ایران  جمهــوری  تجــاری  و  نفتــی 
می گــذارد. ناوچــه جوشــن ۲۹ فروردیــن ۶۷ در عملیاتــی نابرابــر در دفــاع 
ــکا و  ــی آمری ــروی دریای ــره نی ــه محاص ــی ب ــم نفت ــکوهای مه ــی از س از یک
کارکنــان آن  تعــدادی هواپیمــای دشــمن درآمــد و در جنگــی نابرابــر همــه 

جــز یــک نفــر بــه درجــه رفیــع شــهادت رســیدند.

کتاب سال: دبیر علمی سی و سومین جایزه 

کتابهانگرانکنندهاست کیفی معرفیفیلموضعیت

ُزقاق پنجاه و شش

انارستان زخم

شرهانی و ابوقریب

عروس های جنگ

 فرهنگ فیلم های جنگ 
و دفاع ایران

 نویسنده: 
هانی خرمشاهی

اشعار منتخب جشنواره 
شعردفاع مقدس یزد

 نویسنده: 
محمدعلی آقامیرزایی

   نویسنده: 
  مهناز فتاحی

 به کوشش: 
مسعود فراستی

چهل لباس، چهل ستون
طراحی لباس با الهام از پوشش زنان صفوی و نگاره های کاخ چهلستون. 

عکس: ایمنا

در قاب تصویر

حرفونقل
- »نیکیتــا میخالکــوف«، رییــس اتحادیــه ســینماگران 
اثــر هنــری  یــک  را  روســیه، فیلــم »محمــد رســول اهلل« 
برجســته و تماشــایی خواند و گفت که این فیلم ارزشــمند 

جلوه گــر زیباتریــن احساســات انســانی اســت.
- پروفســور غالمرضــا اعوانــی، رییــس انجمــن حکمــت 
ایــران و اســتاد ســابق دانشــگاه شــهید بهشــتی در رابطــه بــا 
دسترســی دانشــگاهیان بــه کتــب مهــم جهانــی مربــوط بــه 
 فلســفه گفــت: حــدود 40 درصــد کتاب هــای ابوعلــی ســینا

بزرگ تریــن فیلســوف اســالمی، هنــوز بــه چــاپ نرســیده 
اســت.

کــه  - فرهــاد اصالنــی بازیگــر ســینمایی گفــت: همــان قــدر 
کاری بــرای یــک بازیگــر آســیب زاســت، پــرکاری هــم  کــم 

می توانــد بــه بــازی او صدمــه بزنــد.
کتابخانه هــای عمومی کشــور بــا اشــاره  کل نهــاد  - دبیــر 
 بــه اهمیــت ایجــاد عــادت بــه مطالعــه از ســنین کودکــی

کــودک و نوجــوان  خواســتار همــکاری انجمــن ناشــران 
کتابخانه هــای  خدمــات  بهینه ســازی  منظــور  بــه 

شــد. عمومی کشــور 
- در جدیدترین قســمت از ســریال شــهرزاد در تابلوی افراد 
ــریعتمداری  ــین ش ــر حس ــهربانی، تصوی ــب ش ــت تعقی تح
ــکاری ســاواک نمایــش داده می شــود. ــدان ضدخراب  در زن

کودتــای  از  پــس  دوران  شــهرزاد  ســریال  کــه  حالــی  در 
کــه در آن ایــام  28 مــرداد ســال 1332 را روایــت می کنــد 
شــریعتمداری احتمــاال فقــط 7 ســال ســن داشــته اســت.

- فیلــم ســینمایی »چهارشــنبه« از ابتــدای ســال آینــده در 
کران عمومی می شــود. »چهارشــنبه«  گروه »هنر و تجربه« ا
بــه کارگردانــی ســروش محمــدزاده اولین تجربه ســینمایی 
ــه شــهاب حســینی، آرمــان دروی ک ــردان اســت  کارگ  ایــن 

 نســیم ادبــی، هســتی مهدوی فــر، امیرحســین شــام بیاتــی 
گیتــی قاســمی،  از جملــه  و  الهــام حــاج فتحعلی بیگــی 

بازیگــران آن هســتند.
- محمــد اطبایــی بــا ابــراز تاســف از نمایــش هم زمــان 
شــماری فیلم هــای جشــنواره فجــر در خــارج از کشــور، ایــن 
کارشناســانه از طــرف  امــر را اقدامی غیــر حرفــه ای و غیــر 

ــرد. ک ســازمان ســینمایی تلقــی 
»بنفشــه های  رمــان  به تازگــی  کــه  مجابــی  جــواد   -
بــا  آثــارش  کــرده، از ضبــط برخــی  سراشــیب« را منتشــر 

داد. خبــر  تــازه  اثــر  چنــد  انتشــار  و  خــودش  صــدای 
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  مطبوعاتــی  امــور  معاونــت   -
گزارشــی بــه مناســبت ســی و هفتمیــن ســالگرد  اســالمی در 
کــرد تاکنــون در دولــت  پیــروزی انقــالب اســالمی  اعــالم 
یازدهــم مجــوز دو هــزار و 570 رســانه صــادر شــده اســت.

سخن روز

هنرمندانبهدنبالحاشیهسازینیستند
گــذاری ســال 94 بــه نــام تئاتــر  کارگــردان تئاتــر بــه نــام  یــک 
و  کــرد  اسالمی اشــاره  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  ســوی  از 
گفــت: ایــن نام گــذاری حرکتــی بــزرگ اســت؛ ولــی بایــد بــه 
ــان بــه  کــه آن هنرمنــدان میــدان بیشــتری داده شــود؛ چــرا 
دنبال حاشــیه ســازی نیســتند. عیســی دولتیان در حاشــیه 
برگزاری هفتمین جشــنواره فرهنگی و هنری دانشــجویان 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور، در بــاره اثــرش گفــت: 
ــا حضــور  ده بازیگــر و ســه  نمایــش »ترانــه ای بــرای آیــدا« ب
کــرده اســت. وی  گــردان در ایــن جشــنواره شــرکت  صحنــه 
خاطرنشــان کرد که این نمایش ســال گذشــته در جشــنواره 
ــوان  ــه عن ــکی ب ــوم پزش ــگاه عل ــل دانش ــدس داخ ــاع مق دف
برگزیــده انتخــاب شــد؛ لــذا ایــده ایــن اثــر از همــان جشــنواره 
کارگــردان تئاتــر گفتــه ایــن   دفــاع مقــدس آغــاز شــد. بــه 
هنرمنــدان بــه دنبــال حاشــیه ســازی نیســتند؛ بلکــه آن هــا 
کــه رهبــر معظــم انقــالب  عالقه مندنــد هنــر تعالــی و برتــر را 
هــم همــواره بــر آن تاکیــد و اشــاره دارنــد، بــه روی صحنــه 

ببرنــد.

تعلیقدوتنازکارمندانپرستیوی
شــبکه پــرس  تــی وی بــا اشــاره بــه انتشــار فایــل صوتــی 
مجــری زن ایــن شــبکه در فضــای مجــازی، اعــالم کــرد کــه 
گــزارش  کــرده اســت. بــه  کارمنــدان خــود را تعلیــق  دو تــن از 
روابــط عمومی شــبکه پــرس تــی وی، ایــن شــبکه در پــی 
انتشــار یــک فایــل صوتــی در شــبکه های مجــازی از طــرف 
کــرد: علی رغــم  یکــی از مجریــان زن ایــن شــبکه اعــالم 
اینکــه اصــوال فایــل صوتــی از لحــاظ قانونــی و قضایــی 
وجاهــت نــدارد و شــکایتی نیــز تاکنــون ارایــه نشــده اســت، 
امــا بــه دلیــل اهمیــت موضــوع، مســئوالن ذی ربــط در حــال 
رســیدگی بــه آن و تشــخیص صحــت و ســقم ایــن ادعــا 
هســتند و تــا مشــخص شــدن نتایــج کامل تحقیقــات، این 

دو تــن تعلیــق شــده اند.

توضیحاتیدرباره»پیدایناپیدا«
زکریا یوســفی که به تازگی آلبوم »پیدای ناپیدا« را براســاس 
کــرده اســت،  موسیقی ســازی و »اینســترومنتال« منتشــر 
ــازهای  ــده  س ــر توضیح هایــی داد. ایــن نوازن ــاره  ایــن اث درب
گرفته شــده در ایــن  کار  کــرد:  تم هــای بــه  کوبــه ای اظهــار 
آلبــوم، برگرفتــه از منطقــه  شــرق ترکیــه و موســیقی منطقــه  
کرمانــج را نیــز  کــه بخشــی از موســیقی مــردم  آناتولــی اســت 
گرفــت؛ دلیــل ایــن انتخــاب، جذابیــت و تنــوع  دربرخواهــد 
کــه در ایــن موســیقی وجــود  ریتم هــا و ملودی هایــی اســت 
دارد. او بــا بیــان اینکــه بــرای ســاخت چنیــن موســیقی ای 
هیــچ محدودیتــی وجــود نــدارد، گفــت: دلیــل اســتفاده  مــن 
از ایــن ملودی هــا در اثــرم، تنوع آن هاســت که برداشــتی را از 
آن ها ارایه داده ام. در واقع همنشــینی موســیقی آن منطقه 

و ســازهای ایرانــی را در ایــن آلبــوم می شــنوید.

اخبار کوتاه

هدیهسرلشکرقاسمسلیمانی
بهابراهیمحاتمیکیا

کنــون عکســی در فضــای  گــزارش کیمیــای وطــن، هــم ا بــه 
مجــازی منتشــر شــده کــه سرلشــکر قاســم ســلیمانی، فرمانده 
نیــروی قــدس ســپاه پاســداران  را در حــال اهــدای انگشــتری 
کارگــردان فیلــم ســینمایی بادیــگارد  بــه ابراهیــم حاتمی کیــا، 

نشــان می دهــد.
قاســم  کــه سرلشــکر  عنــوان شــده   ایــن عکــس  ذیــل  در 
ســلیمانی انگشــتر »مدافعــان حــرم« را بــه ابراهیــم حاتمی کیــا 

هدیــه داده اســت.

محمدݥݥݥعلیزݥݥݥاݥݥݥدݥݥݥهݥݥݥ
برایاصفهانمیخواند

کنســرت محمــد علیــزاده امــروز  21 بهمــن مــاه در اصفهــان 
برگــزار می شــود. مســئول برگــزاری ایــن برنامــه بــا اعــالم ایــن 
کنســرت، محمــد علیــزاده، خواننــده  گفــت: در ایــن  خبــر 
قطعاتــی  اجــرای  بــه  پــاپ،  موســیقی  پرطرفــدار  و  جــوان 
کــه بــه تــو دارم، دل بــی تــو  همچــون جــز تــو، احساســی 
غــم زده، ازم دوری امــا دلــت بــا منــه و ... خواهــد پرداخــت. 
گــروه پرداخــت  رضــا فروزنــده بــه معرفــی اعضــای نوازنــده 
گفــت: در ایــن اجــرا اشــکان موســوی نوازندگــی ویولــن  و 

شــعبانی  محمــد  درامــز،  نوازندگــی  اویســی  امیرحســین 
گیتــار  غالمی نوازندگــی  امیــر  و  پرکاشــن  نوازندگــی 
افــزود:  همچنیــن  وی  دارنــد.  عهــده  بــر  را  الکتریــک 
بــر عهــده را  ارکســتر  ایــن  رهبــری  نیــز  علیــزاده  رضــا   امیــر 

 دارد.
کنســرت در تاریــخ 21 بهمن مــاه در دو  گفتنــی اســت ایــن   
ســانس 18:30 و 21:30 در ســالن نگیــن سپاهان شــهر برپــا 
 می شــود. عالقه مندان جهت رزرو بلیت می توانند به ســایت

 www.rasaconcert.com  مراجعه کنند.

هنرسرایخورشید
میزباننمایشعروسکی

در  کــودک  خانــه  ســوی  از  توتولــه«  متــل  »اتــل  نمایــش 
هنرســرای خورشــید اجــرا می شــود. مدیر خانه کــودک با بیان 
ایــن مطلــب گفــت: ایــن نمایــش بــه مناســبت ایــام دهه فجر 
در قالبــی کودکانــه بــا حضــور عروســک  های نمایشــی به بیان 
کــودکان می پــردازد.  موضــوع ایجــاد اتحــاد و انســجام بیــن 
نفیســه حبیــب اللهــی اظهار کــرد: نمایــش »اتل متــل توتوله« 
ویژه مهدکودک  ها و مدارس ابتدایی در دو ســانس از ســاعت 
9 تــا 10 و 10و 30 دقیقــه تــا 11 و 30 دقیقــه صبــح در محــل 
کاوه جنــب شــهرداری  هنرســرای خورشــید واقــع در خیابــان 
منطقــه هفــت اجــرا می شــود. وی افــزود: ایــن نمایــش کاری 
کیمیایــی  کارگردانــی مجیــد  بــه  گــروه هنــری آفرینــش  از 
کــه ســحر رمضانــی، فهیمــه نیکخــواه رضــا ضیــا، علــی  اســت 
آقاجــان، کوثــر خوش نظــر، یلدا مهیا،  هانیه پــورآذری، نگین 
ســاعتی، عرفان عیدی وندی، امیرحســین نصیری، مهدی 
کیانــی از جملــه بازیگرانــی  صادقــی، آمنــه موســوی و نادیــا 
هســتند کــه ایفــای نقــش می کننــد. عالقه منــدان بــرای تهیه 
و رزرو بلیــت می تواننــد بــا شــماره 36276141 تمــاس بگیرنــد  
یــا بــه محــل خانــه کــودک واقــع در حــد فاصــل ســی و ســه پــل 

کننــد. کوثــر مراجعــه  و پــل ابــوذر مقابــل هتــل 

مسابقهقرآنیافقتمدیدشد
گفــت:  ــزد  ــی اســتان ی ــات قرآن ــه موسس ــل اتحادی ــر عام مدی
پیاپــی  درخواســت های  و  وســیع  اســتقبال  بــه  توجــه  بــا 
قرآنــی  بــزرگ  مســابقه  در  ثبت نــام  مهلــت  عالقه منــدان، 
افــق تمدیــد شــد. حجــت االســالم محمــد حســین شــایق 
ــه دنبــال اســتقبال وســیع و درخواســت های  کــرد: ب تصریــح 
قرآنــی  مســابقه  در  ثبت نــام  مهلــت  عالقه منــدان  پیاپــی 
ــر   ــد شــد. مدی ــا هشــتم اســفند مــاه ســال جــاری تمدی افــق ت
کــرد:  بــه  عامــل اتحادیــه موسســات قرآنــی اســتان اظهــار 
راهنمایی هــای  ارایــه  و  اطالع رســانی  در  تســهیل  منظــور 
پایــگاه  مســابقه،  ایــن  در  شــرکت کنندگان  بــه  الزم 
شــده راه انــدازی   qurany.org.ir آدرس  بــه   اطالع رســانی 

 است.
ایــن  بــه  مراجعــه  بــا  می تواننــد  افــراد  گفــت:  شــایق   
اخبــار  آخریــن  از  شــدن  مطلــع  بــر  عــالوه  پایــگاه 
دریافــت نیــز  را  الزم  اطالعــات  مســابقه،  بــا   مرتبــط 

 کنند.

کرمان راهاندازی۴۰۰خانهقرآنیدر
کرمــان از فعالیــت ۴۰۰  کل تبلیغــات اسالمی اســتان  مدیــر 
بــا ترویــج  گفــت:  ایــن اســتان خبــر داد و  خانــه قرآنــی در 
آموزه  هــای دینــی، از بــروز بســیاری از آســیب  های اجتماعــی 
جلوگیــری می شــود. حجــت االســالم مهــدی عرب پــور بــا 
اشــاره بــه لــزوم تعمیــق فرهنــگ قرآنــی در جامعــه اظهــار 
آســیب  های  از  را  جامعــه  الهــی،  فرامیــن  بــه  عمــل  کــرد: 
اجتماعــی حفــظ می کنــد. وی ســاخت خانه  هــای قرآنــی 
و خانــه عالــم در روســتاها را ضــروری دانســت و افــزود: در 
روســتاهای شهرســتان  های بیشــتر از هــزار نفــر جمعیــت، 
 خانه  هــای قرآنــی بــا زیربنــای ۷۰ و ۱۰۰ متــر مربــع احــداث

 می شود. 

اخبار کوتاه



کفاشیان:  در نامه باقریان به 
 اشتباهات داوری

گرفت  ۱۰ امتیاز از ما 

گــزارش خبرگــزاری و بــه نقــل از ســایت باشــگاه  بــه 
کفاشــیان  ســپاهان، در نامــه اصغــر باقریــان بــه علــی 

آمــده اســت:
احترامــا پیــرو نامــه اخیــر ایــن باشــگاه بــه دپارتمــان 
در  متاســفانه  می  رســاند  اســتحضار  بــه   داوری، 
10  بــازی گذشــته تیــم فوتبــال فــوالد مبارکه ســپاهان  
حریفــان  خانــه  در  چــه  و  میزبانــی  شــرایط  در  چــه 
)نمونــه  بــارز، دوبــازی آخــر بــا پرســپولیس و فــوالد 
خوزســتان(، اشــتباهات داوری فاحــش و تاثیرگــذار 
دســت کم 10 امتیــاز حســاس را از تیــم فوتبــال ایــن 

گرفتــه اســت. باشــگاه 
علی رغــم درخواســت  ها و تذکــرات مودبانــه و پیاپــی 
کتبــی بــه نظــر می  رســد جــوی  بــه صــورت حضــوری و 
تیــم  علیــه  جــاری  فصــل  در  غیرواقعــی  و  مســموم 
ــه  ک ــده  ــود آم ــه وج ــپاهان ب ــه س ــوالد مبارک ــال ف فوتب
ناشــی از یــک اشــتباه داوری در آخریــن بــازی فصــل 
کــه  کتورســازی - نفــت تهــران( می  باشــد  گذشــته )ترا

هیــچ ارتباطــی بــه ایــن باشــگاه نــدارد.
ســر  بــر  بالیــی  چنــان  داوری  هــا  جــاری  فصــل  در 
کــه  آورده  ســپاهان  مبارکــه  فــوالد  فوتبــال  تیــم 
فعالیت هــای تیــم فوتبــال را بــه شــدت تحــت تاثیــر 
خــود قــرار داده اســت؛ لــذا خواهشــمند اســت دســتور 
ــاره داوری  هــا، شــرایطی  فرماییــد ضمــن بررســی دوب
این گونــه  از  ادامــه  در  تــا  بیاوریــد  فراهــم  عادالنــه 
برخوردهــای غیرمنطقــی جلوگیــری جــدی بــه عمــل 

ــد. آی

 2 شرط مهم برانکو 
برای تمدید قرارداد

بــرای  را  کراتــی  مذا پرســپولیس  باشــگاه  مســئوالن 
ایــن  تــا  کرده انــد  آغــاز  برانکــو  بــا  قــرارداد  تمدیــد 
روی  هــم  آینــده  فصــل   2 بــرای  کــروات  ســرمربی 

بنشــیند. پرســپولیس  نیمکــت 
آغــاز  بــرای  را  برانکــو دو شــرط مهــم  ایــن میــان  در 
کــرات و تمدیــد قــراردادش بــا پرســپولیس اعــالم  مذا

کــرده اســت:
بــدون  کــرات  کــه مذا ایــن اســت  شــرط اول برانکــو 
و  شــود  انجــام  برنامه  هــا  مدیــر  یــا  واســطه  حضــور 
تمدیــد  ســر  بــر  هــم  بــا  رودررو  صــورت  بــه  طرفیــن 

کننــد. کــره  مذا 2ســاله  قــرارداد 
ــه  ک شــرط دوم ســرمربی پرســپولیس هــم ایــن اســت 
ــم  ــه رق ــد ب ــا 20 درص ــن 10 ت ــرارداد، بی ــد ق ــرای تمدی ب

فعلــی قــراردادش افــزوده شــود. 
برانکــو بــرای یــک و نیــم  فصــل با باشــگاه پرســپولیس 
تومانــی  بــا دالر 3500  کــه  قــرارداد 650 هــزار دالری 
ــا  ــان امض ــون توم ــت میلی ــارد و دویس ــود 2 میلی می ش
برانکــو  قــرارداد  باشــد  قــرار  گــر  ا حــاال  اســت.   کــرده 
10 درصــد افزایــش داشــته باشــد، می شــود 715 هــزار 
دالر یــا 2 میلیــارد و 500 میلیــون تومــان و بــا 20 درصــد 
افزایــش بــه 780 هــزار دالر یــا 2 میلیــارد و هفتصــد 

ــود. میلیــون تومــان خواهــد ب
بــه نوعــی بعــد  قــرارداد برانکــو  بــا تمدیــد احتمالــی 
پرســپولیس  نیمکــت  روی  ثبــات  شــاهد  ســال ها  از 
مســئوالن  هــم  ایــن  از  پیــش  البتــه  بــود.  خواهیــم 
باشــگاه پرســپولیس بــا علــی دایــی قــرارداد 3 ســاله 
کــرده بودنــد؛ امــا دایــی بعــد از یــک فصــل و  امضــا 
از  سیاســی  حمیدرضــا  عجیــب  حکــم  بــا  هفتــه   7

شــد. اخــراج  پرســپولیس 

که فوتبالیست های ترکیه  درسی 
از ستاره های ایرانی نگرفتند

کــی را بــه دلیــل  اتحادیــه فوتبــال ترکیــه دنیــس نا
در  همــه«  بــرای  »آزادی  سیاســی  شــعار  نوشــتن 
یــورو   6500 و  محــروم  بــازی   12 از  فیس بوکــش 
کــرد. اعتــراض ایــن بازیکــن و باشــگاه آمــد  جریمــه 
اســپور هــم پذیرفتــه نشــد تــا مشــخص شــود آن هــا 
»هــک«  فیس بوکشــان  کننــد  عنــوان  نیســتند  بلــد 

اســت. شــده 
 بازیکنــان ایرانــی فعالیــت زیــادی در شــبکه هــای 
ــتباه  ــک اش ــروز ی ــض ب ــه مح ــا ب ــد؛ ام ــی دارن اجتماع
صفحــه  شــدن  هــک  از  کوچــک،  شــایبه  یــک  یــا 
گوینــد و بــه راحتــی خودشــان را  شخصی شــان مــی 

کننــد. هــم انــکار مــی 
ایرانــی  بازیکنــان  ماننــد  هــم  بازیکــن  ایــن  گــر  ا  
نمی آمــد؛  پیــش  مشــکلی  چنیــن  بــود،  باهــوش 
فدراســیون  انضباطــی  مســئوالن  هــم  شــاید 
ماننــد  و  هســتند  حســاس  زیــادی  ترکیــه  فوتبــال 
مســئله  کنــار  از  راحــت  ایرانی شــان   همتــای 

نمی گذرند.

اخبار ورزشی

 ماجرای 70 بخیه 
کشتی در اردوی تیم ملی 

بینــی ســعید عبدولــی فرنگــی کار وزن 75 کیلوگــرم تیــم 
کــه بــا متــورم شــدن  ملــی در جریــان تمرینــات شکســت 
آن تــا حــد زیــادی باعــث بســته شــدن راه تنفســی او 
ک ورزشــی، تمرینــات تیــم ملــی  گــزارش تابنــا شــد. بــه 
کشــتی فرنگــی ایــن روزهــا بــا جدیــت دنبــال می شــود تــا 
کــه محمــد بنــا ادعــا می کنــد تمرینــات پرفشــار   جایــی 
زیــادی  بخیه هــای  کشــتی گیران  تــا  شــده  باعــث 
بخورنــد! بنــا در ایــن بــاره می گوید:متاســفانه بینــی 
کــه  ســعید عبدولــی در تمرینــات دچــار شکســتگی شــد 
بــه همیــن علــت راه تنفســی او تــا حــد زیــادی بســته 
شــده و نمی توانــد بــه راحتــی نفــس بکشــد. البتــه او در 
کــه همیــن مســئله موجــب  کــرد  تمرینــات حضــور پیــدا 
شــد چنــد بــار بــه بینــی او ضربــه بخــورد و بینــی او 
متــورم شــود. در حــال حاضــر نیــز او تمریــن نمی کنــد 
کنــد. بــه احتمــال زیــاد بایــد  تــا وضعیتــش بهبــود پیــدا 
بعــد از رقابت هــای المپیــک، بینــی خــود را جراحــی 

کنــد.
ــه ایــن  کشــتی فرنگــی در پاســخ ب  ســرمربی تیــم ملــی 
کــه چــرا بــا وجــود اینکــه بــرای او مصدومیــت  ســوال 
بــه  را  تمرینــات  در  حضــور  اجــازه  آمــده،  وجــود  بــه 
کــه می دانیــد عبدولــی  گفــت: اوال  عبدولــی داده ایــد، 
یــک جنگجــوی تمــام عیــار اســت و بــا تمــام وجــود 
گــر آســیب دیــده باشــد، در تمرینــات حضــور پیدا  حتــی ا
ــاد  ــن را ی گردانم ای ــا ــه ش ــن ب ــه م ــن اینک ــد. ضم می کن
گــر دستشــان هــم قطــع شــد، با یک دســت  کــه ا داده ام 
کــرد: قبــل از رقابت هــای  بجنگنــد. وی خاطرنشــان 
المپیــک لنــدن فقــط در یــک جلســه تمریــن تیــم ملــی، 
گردانم در مجمــوع 70 بخیــه خوردنــد و روزی نبــود  شــا
کــه 30 یــا 40 بخیــه در تمرینــات نداشــته باشــیم. شــما 
المپیــک  طــالی  مــدال   3 بــه  راحــت  می کنیــد  فکــر 
رســیدیم؟ بــا همیــن تالش هــا و جراحــات و هــزار جــور 
ســختی دیگــر بــود کــه بــه ایــن موفقیــت دســت یافتیــم 
کــه ســخت کار نکنیــم، نمی توانیــم امیدی  و تــا زمانــی 
ــه  کســب موفقیــت داشــته باشــیم. بنــا در پاســخ ب بــه 
کــه پــس بــا ایــن اوصــاف فرنگــی کاران  ایــن ســوال 
بســیار  روزهــای  بــرای  را  خــود  بایــد  اردو  در  حاضــر 
گفــت: صددرصــد همیــن طــور  کننــد،  ســخت آمــاده 
کم کــم تمرینــات  کــه تمرینــی نمی کنیــم!  اســت. هنــوز 
ــن روز  ــاز شــدن اســت و در تمری ــال آغ ــختمان در ح س
یکشــنبه 6 بخیــه و 3 پارگــی از ناحیــه ابــرو و صــورت 
ورزش  کشــتی  آمــد.  پیــش  کشــتی گیرانم  بــرای 
کــه بــدون  کســی ایــن فکــر را نکنــد  ســنگینی اســت و 
موفقیــت  بــه  کشــتی گیران  زجــر،  تحمــل  و  زحمــت 

می رســند.

کشتی

خــروج 5 دروازه بــان از لیســت تیم هــا در فصــل نقــل و انتقــاالت 
ــد و  ــه رقابــت بپردازن ــا یکدیگــر ب ــان ب ــا 25 دروازه ب باعــث شــد ت
در ایــن میــان، فقــط 4 تیــم، دروازه بــان اول خــود را هنــوز تغییــر 

ندادنــد.
قبلــی  بــازی  در  خــود  خــوب  عملکــرد  بــا  مظاهــری  رشــید   
ذوب آهنی هــا بــه دروازه بــان برزیلــی خوزســتانی ها نزدیــک شــده 
کــرد، فاصله را  بــود؛ امــا بــا دو گلــی کــه از پرسپولیســی ها دریافــت 

بــه حالــت قبــل برگردانــد.  
کان بر قله کما اول:  فرناندو خسوس؛ 

کــه  گلــر برزیلــی آبــی پوشــان خوزســتانی، بعــد از ســه دیــداری 
دروازه خــود را بازشــده دیــد، در بــازی اخیــر ایــن تیــم در مقابــل 
کــرد تــا همچنــان در صــدر جــدول  کلیــن شــیت  ســایپا بازهــم 
ــار اســیر مهاجمــان حریــف شــده  ــه تنهــا 8 ب ک ــد. خســوس  بمان
ــه  ــرآمد هم ــود، س ــتن دروازه خ ــته نگه داش ــار بس ــا 12 ب ــت، ب اس
ــرای  ــار نیــز ب کلیــن اســت؛ او دو ب ــر در  دروازه بان هــای لیــگ برت

کــرده اســت و به طــور  گل ارســال  مهاجمــان ایــن تیــم پــاس 
میانگیــن هــر 213.7 دقیقــه یک بــار دروازه خــود را بازشــده دیده 

است.
دوم: محمدرشید مظاهری؛ جز دو دیدار

دروازه بان ذوب آهنی ها با عملکرد خود در بازی های اخیر این 
تیــم، توانســته بــود خــود را بــه دروازه بــان برزیلــی خوزســتانی ها 
خ پوشــان پایتخــت  کــه او در بــازی برابــر سر گلــی  برســاند؛ امــا دو 
کــرد، باعــث شــد عــدد 12 را مقابــل نــام خــود ببینــد؛  دریافــت 
تبریــز  و  تهــران  خ های  ســر برابــر  در  دروازه بــان  ایــن   بــازی 
کــه از نظــر آمــاری بــه ضــرر  کــرد  کارنامــه او ثبــت  گل را در   6
رشــید تمــام شــد؛ البتــه مظاهــری در بــازی برابــر پرسپولیســی ها 
را  تیــم  ایــن  دروازه  توانســت  خــود  ســیوهای  بــا  چندبــار 

ســومین  کامیابی نیــا،  پنالتــی  ضربــه  مهــار  دهــد؛  نجــات 
پانزدهــم محســوب لیــگ  در  توســط وی  دفــع شــده   پنالتــی 

 می شود. 
مظاهــری به طــور میانگیــن هــر 142.5 دقیقــه یک بــار دروازه 

خــود را بازشــده می بینــد.
سوم: حامد فالح زاده؛ این روزها روی نیمکت

دروازه ســایپایی ها درصورتی کــه در بــازی اخیــر ایــن تیــم نیــز بــه 
میــدان نــرود، بــه دلیــل حضــور نداشــتن در 60 درصــد بازی هــای 

ج خواهد شد؛ این تیم، از لیست اصلی خار
کــه در بازی هــای اخیــر ســایپا بــه میــدان نمــی رود   فــالح زاده 
کــه درون دروازه نارنجــی پوشــان ایســتاد، 6 بــار  در 10 دیــداری 
کلیــن شــیت  دروازه خــود را بازشــده دیــد و در 5 دیــدار نیــز بــه 

پرداخــت. او از نظــر میانگیــن زمانــی، هــر 150 دقیقــه یک بــار 
دروازه خــود را بازشــده می بینــد.

گشت به اوج چهارم: محسن فروزان؛ باز

کنــون در  دروازه بــان ســابق ســیاه جامگان کــه از ابتــدای فصــل تا
از جمــع  از جدایــی  پــس  اســت،  بــازی پرداختــه  بــه  تیــم  دو 
ســیاه جامگان در دو بــازی اخیــر بــرای راه آهنی هــا بــه میــدان 
کــرد  کــه در ایــن بازی هــا بــرای ایــن تیــم  کلیــن شــیتی  رفــت و بــا 
توانســت عــالوه بــر بــاال بــردن جایــگاه خــود در جــدول دروازه بــان 

لیگ برتر، به کمک تیم جدیدش هم بیاید. 
کــه بــرای دو تیــم بــه میــدان رفــت 10 بــار  فــروزان در 12 دیــداری 
ــدار دروازه خــود را بســته  ــد. او در 4 دی دروازه خــود را بازشــده دی
نگــه داشــت و ســه بــار هــم بــه مهــار ضربــه پنالتــی حریفــان 

خودپرداخــت.
 فــروزان از نظــر میانگیــن زمانــی، هــر 108 دقیقــه یک بــار دروازه 

خــود را بازشــده می بینــد.

گچساران یک نفر از برزیل و دیگری از 

 بهترین دروازه بان های لیگ برتر

علــی پرویــن در گفت وگــو بــا ســایت رســمی باشــگاه پرســپولیس 
گفتــه بــودم، پرســپولیس تیــم  اظهــار داشــت: قبــل از ایــن هــم 
خیلــی خوبــی شــده اســت. ایــن آقــای برانکــو واقعــا  کارش را بلــد 
ــد.  ــازی می کن ــر ب ــای دیگ ــر از تیم ه ــم االن بهت ــن تی ــت و ای اس
فقــط  بدشانســی بایــد دســت از ســر تیــم بــردارد و بچه هــا هــم 

بیشــتر حواسشــان را بــه حرف هــای مربــی و بــازی 
انجــام  کــه  خوبــی  بازی هــای  بــا  چــون  بدهنــد؛ 
را  الزم  امتیازهــای  کــه  اســت  حیــف  می دهنــد، 
نگیرنــد. وی ادامــه داد: ذوب آهــن هــم تیــم خیلــی 
خوبــی اســت. آن هــا خودشــان مدعــی هســتند و 
نتیجــه  اصفهــان  آن هــا در  از  امتیــاز  یــک  گرفتــن 
کــه  بــدی نبــود؛ ولــی پرســپولیس آنقــدر خــوب بــود 

گــر همــان پنالتــی گل می شــد  می توانســت ایــن بــازی را ببــرد. ا
تمــام  دیگــر  بــازی  آن  ولــی  می کــرد؛  تغییــر  بــازی  کل  شــاید 
شــده اســت و بایــد فکــر بازی هــای بعــدی باشــند. االن فاصلــه 
کــه خــوب  امتیازهــا زیــاد نیســت. خــدا را شــکر پرســپولیس هــم 

ــت. ــاد اس ــا زی ــم م ــی تی ــانس قهرمان ــد و ش ــازی می کن ب
علــی پرویــن خاطرنشــان کــرد: االن تنهــا چیــزی کــه مهــم اســت 
حمایــت از تیــم خواهــد بــود. هــم قدیمی هــا و هــم هــواداران 
کننــد. پرســپولیس تیــم خودمــان اســت و  کمــک  بایــد بــه تیــم 
وقتــی قهرمــان شــود، افتخــارش بــرای همــه ماســت. فوتبــال 
ایــران هــم بــا موفقیــت و قهرمانــی تیم هــای 

پرطرفــدار جــان می گیــرد.
پرســپولیس  باشــگاه  اســطوره ای  مــرد 
کــرد:  تصریــح  صحبت هایــش  پایــان  در 
پرســپولیس بــرای قهرمانــی همــه چیــز دارد. 
مربــی خــوب دارد؛ بازیکــن و تیــم خــوب هــم 
دارد؛ در ایــن قحطــی تماشــاگر، هــواداران 
کاری  کــه هــر  ورزشــگاه را پــر می کننــد؛ مدیــران باشــگاه هــم 
بــرای موفقیــت تیــم الزم باشــد، انجــام می دهنــد. بــه امیــد خــدا 
ایــن تیــم می توانــد قهرمــان شــود، فقــط هــر کــس پرســپولیس را 

کننــد. دوســت دارد، بــه ویــژه هــواداران، بایــد حمایتــش 

پروین: پرسپولیس برای قهرمانی همه چیز دارد
فوتســال  پرچمــدار  کــه  اســت  طوالنــی  مــدت  ایــران   
دوره  چهاردهمیــن  آغــاز  آســتانه  در  و  آسیاســت 
تیــم  ســرمربی  آســیا،  قهرمانــی  فوتســال  مســابقات 
کســب مقــام دومــی بــرای  کــه حتــی  کــرد  کیــد  ایــران تا
نیســت. پذیرفتنــی  رقابت هــا  ایــن  دوره   10 قهرمــان 

دوره  ســه  قهرمــان  ژاپــن،  و  ایــران 
آســیا قهرمانــی  فوتســال   مســابقات 
در  کــه  هســتند  کشــورهایی  تنهــا   
قهرمانــی  بــه  مســابقات  ایــن  تاریــخ 

 . ند ه ا ســید ر
کــه ژاپــن  دو ســال پیــش در ویتنــام بــود 
پــس از تســاوی 2 - 2 مقابــل ایــران در 

ضربــات پنالتــی موفــق بــه شکســت ایــن تیــم و رســیدن 
بــه عنــوان قهرمانــی شــد. حــاال بــار دیگــر دو تیــم در 
کــه قــرار اســت در تاشــکند  دور جدیــد ایــن مســابقات 
ازبکســتان برگــزار شــود، از مدعیــان اصلــی قهرمانــی بــه 

شــمار می رونــد.
ایــران  فوتســال  ملــی  تیــم  ســرمربی  ناظم الشــریعه، 
کــه مــا  گفــت: تمامــی هــواداران ایرانــی انتظــار دارنــد 
بــه قهرمانــی آســیا برســیم و ایــن تنهــا هــدف ماســت و 
کســب عنــوان  بــه چیــز دیگــری فکــر نمی کنیــم. حتــی 
نیســت.  پذیرفتنــی  مــا  بــرای  هــم  دومــی 
فوق العــاده ای  ســازماندهی  هــم  ژاپــن 
و  توســعه  بــرای  را  بودجــه عظیمــی  و  دارد 
اســت  گذاشــته  کنــار  فوتســالش  پیشــرفت 
دوره  در  کــه  شــد  باعــث  مســئله  همیــن  و 
اخیــر مســابقات قهرمانــی فوتســال آســیا بــه 
عنــوان نخســت برســند. بــا ایــن حــال ایــران 

هــم در شــکل و فــرم خیلــی خوبــی اســت. 
بازیکنــان  از  داریــم؛  خوبــی  اســتعدادهای  مــا 
ــی  ــه هــدف قهرمان ــم و تنهــا ب قدرتمنــدی بهــره می بری

می گذاریــم. مســابقات  ایــن  بــه  پــا 

ناظم الشریعه: هدف ما قهرمانی در آسیاست

۶ورزسݠݠݒ حتما بخوانیدچهار شنبه  21 بهمن ماه 139۴
حمایت تمام قد اسطوره فوتبال ایران از پرسپولیس و برانکو ـــمـــاره 90  ســـــال دوم      ݡسݒ

لیونــل  و  مارادونــا  دیه گــو  کــردن  توصیــف  بی نظیــر  بــا  زانتــی  خاویــر 
فوتبــال  دنیــای  ســتاره  دو  ایــن  کــه  نــدارد  دلیلــی  کــرد  کیــد  تأ مســی 
مســی  لیونــل  بســیاری  نظــر  شــوند.به  مقایســه  یکدیگــر  بــا  مــدام 
برخــی  کــه  حالــی  در  دنیاســت  فوتبــال  تاریــخ  بازیکــن  بهتریــن 
ماننــد  بایــد  جایگاهــی  چنیــن  بــه  رســیدن  بــرای  او  معتقدنــد  دیگــر 
جهــان  قهرمــان  آرژانتیــن  ملــی  تیــم  بــا  مارادونــا،  دیه گــو   هموطنــش 

شود. 
از نظــر  لیونــل مســی در رده باشــگاهی، چــه  کــه  ایــن در حالــی اســت 
دنیاســت  بازیکنــان  پرافتخارتریــن  جــزو  انفــرادی  نظــر  از  چــه  تیمــی، 
مارادوناســت. عناویــن  از  بیشــتر  مراتــب  بــه  عناوینــش  و  جام هــا  و 
ــری  ــر دیگ ــا نظ ــالن ام ــگاه اینترمی ــر باش ــال حاض ــس ح ــب رئی ــی، نای زانت
نیــازی  شایســتگی هایش  اثبــات  بــرای  مســی  کــه  می گویــد  و  دارد 
دلیــل  نمی توانــم  مــن  گفــت:  نــدارد.وی  جهانــی  جــام  بــردن  بــه 
کــه میــان مارادونــا و مســی صــورت می گیــرد، بفهمــم.  مقایســه هایی را 
کارهــای  دارد  هــم  مســی  و  بــود  بی نظیــر  دیه گــو  کــه  می کنــم  فکــر 
می توانیــد  چیزهایــی  چــه  لئــو  دربــاره  می دهــد.  انجــام  بی نظیــری 
بــار قهرمــان  بــرده، چهــار  را  تــوپ طــال  بــار  پنــج  کــه  بگوییــد؟ پســری 
گل را   لیــگ قهرمانــان اروپــا شــده اســت و در یــک ســال رکــورد زدن 97 

دارد.
کــه دارد، نیــازی  زانتــی ادامــه داد: فکــر نمی کنــم مســی بــا ایــن آمــاری 
بــه قهرمانــی در جــام جهانــی داشــته باشــد تــا بتوانــد اســتعدادش را ثابــت 
کنــد. مســی ســمبل آرژانتیــن اســت و مــن بــه عنــوان یــک آرژانتینــی بــه او 

ــم. ــار می کن افتخ

 زانتی: مسی به قهرمانی درجام جهانی
 نیازی ندارد

ــه  ــرداری از خــط انتقــال آب چشــمه لنــگان ب در مراســم بهره ب
کــه باحضــور مقامــات  ایســتگاه پمپــاژ شــماره 2 فریدونشــهر 
گرفــت، معــاون مهندســی و توســعه شــرکت  محلــی صــورت 
از خــط  کیلومتــر  اصــالح 17  گفــت:  اســتان اصفهــان  آبفــای 
 2 شــماره  پمپــاژ  ایســتگاه  بــه  لنــگان  چشــمه  آب  انتقــال 
ــه  فریدونشــهر، موجــب تامیــن آب شــرب حــدود 7 هــزار نفــر ب

صــورت پایــدار در تمــام فصــول شــد.
راندمــان  افزایــش   : کــرد  اعــالم  بیشــه  محســن 
کاهــش  درصــدی،   30 پــرت  کاهــش  هــا،  پمــپ 
کــه  بــود  اقداماتــی  جملــه  از  مصرفــی  بــرق  هزینه هــای 
لنــگان چشــمه  آب  انتقــال  خــط  اصــالح  بــه   منجــر 

گردید.  
بــه اینکــه فریدونشــهر منطقــه ای  کــرد : باتوجــه  وی اعــالم 
بارندگی هــای  ســال  از  مــاه   8 حداقــل  و  اســت  کوهســتانی 
شهرســتان  ایــن  در  بــاران  و  بــرف  صــورت  بــه  کنــده  پرا
ــا شــروع  ــرف آن ت ــره ب ــه ذخی ک ــه طــوری  ــرد، ب گی صــورت مــی 
آن  رودخانه هــای  و  می یابــد  ادامــه  دیگــر  ســال  بارندگــی 
خــط  اصــالح  عــدم  دلیــل  بــه  امــا  هســتند،  جــاری  اغلــب 
ایــن شهرســتان و 3 روســتا در فصــل  مــردم  انتقــال، اصــوال 
بودنــد؛  مواجــه  آب  فشــار  افــت  و  کم آبــی  بــا  تابســتان 
کــه  کــه ایــن شهرســتان سرشــار از منابــع آبــی اســت  درحالــی 
خوشــبختانه اجــرای ایــن پــروژه منجــر بــه تامیــن آب شــرب 
 حــدود 7 هــزار نفــر در تمــام فصــول حتــی در پیــک مصــرف

شد.
معــاون مهندســی و توســعه شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان 
ســال های  در  انتقــال  خــط  ایــن  از  کیلومتــر   15  : گفــت 
متــر   200 و  هــزار   2 حــدود  امــا  بــود؛  شــده  اصــالح  گذشــته 

)بیــش  زیــادش  شــیب  و  بــودن  ســنگالخی  دلیــل  بــه  آن 
مواجــه  نوســاناتی  بــا  را  پــروژه  ایــن  اصــالح  درجــه(    45  از 

کرد.
آب  انتقــال  خــط  اصــالح  ســاخت:  خاطرنشــان  بیشــه 
متــر  بــه طــول 2200   2 ایســتگاه شــماره  بــه  لنــگان  چشــمه 
کتیــل بــه قطــر 400 میلــی متــر بــا اعتبــاری  بــا لولــه چــدن دا
اجــرا عمرانــی  اعتبــارات  از  ریــال  میلیــارد   13 بــر   بالــغ 

 شد.
بــه  آبرســانی  عملیــات  اجــرای  جــاری  ســال  در  افــزود:  وی 
مســکن مهــر فریدونشــهر بــا اعتبــاری بالــغ بــر 10 میلیــارد ریــال 
شــامل احــداث ایســتگاه پمپــاژ، اجــرای خــط انتقــال بــه طــول 

1500 متــر اجــرا و بــه بهره بــرداری رســید . 
ــا اشــاره  معــاون مهندســی و توســعه آبفــای اســتان اصفهــان ب
فریدونشــهر  منطقــه  شــرب  آب  مطلــوب  بســیار  کیفیــت  بــه 
جهــت  برف انبــار  شــهر  آب  تصفیه خانــه  دســتگاه  گفــت: 
میلیــارد   3 بــر  بالــغ  اعتبــاری  بــا  شــرب  آب  کیفــی  ارتقــای 
بهره بــرداری بــه  اســتانی  و  عمرانــی  اعتبــارات  از   ریــال 

 رسید.
وی اجــرای شــبکه فاضــالب را در شــهر فریدونشــهر ضــروری 
دانســت و خاطرنشــان ســاخت: بــه رغــم اینکــه مــردم ایــن 
منطقــه هنــوز تحــت پوشــش خدمــات شــبکه فاضــالب قــرار 
مــردم  بهره منــدی  منظــور  بــه  جــاری  ســال  در  نگرفته انــد، 
شــبکه  کیلومتــر   10 اجــرای  فاضــالب،  شــبکه  خدمــات  از 
کار  ــتور  ــال در دس ــارد ری ــر 20 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــالب ب فاض
کنــون 70 درصــد از عملیــات  کــه هــم ا گرفــت؛ بــه طــوری  قــرار 
 اجــرای شــبکه جمــع آوری فاضــالب در محلــه وحدت آبــاد اجــرا

 شد.

تامین پایدار آب شرب مردم فریدونشهر  با هزینه 23 میلیارد ریال

تصویر ورزشی امروز

 سفر وزیر ورزش و جوانان
 به اصفهان

آب و فاضالب 



 گردآوری هنر 15 قرن اسالمی
 در یک مسجد

قديمی تريــن بنــای تاريخــی اصفهــان را بايــد مســجد 
کــرد. ســيمای  جمعــه يــا مســجد جامــع اصفهــان تلقــی 
دوره  اقدامــات  بــه  مربــوط  عمدتــا  مســجد  فعلــی 
بــه  آن  الحاقــات  و  تعميــرات  امــا  اســت؛  ســلجوقی 
دوران  هــای بعــد بــه خصــوص عصــر صفويــان مربــوط 
باستان شناســی  کاوش  هــای  در  گرچــه  می شــود. 
هجــری  ســوم  قــرن  و  بويــه  آل  دوران  بــه  آثــاری 
کاوش  هــا آثــار قبــل از اســام نيــز  بازمی گــردد. در هميــن 

اســت. کشــف شــده 
کــه هــر يــک  مســجد دارای ورودی  هــای متعــدد اســت 
فضــای مســجد را بــه بخش  هايــی از بافــت پيرامــون 
گــرد  گردا کــه در  گذرهــا و معابــری  آن مربــوط می کنــد. 
گســترده ای  ارتبــاط  بيانگــر  دارنــد،  وجــود  مســجد 
ــجد  ــهر دارد. مس ــم ش ــت قدي ــا باف ــجد ب ــه مس ک ــت  اس
و  شــده  بنــا  ايوانــی  چهــار  نقشــه  بــا  اصفهــان  جامــع 
قــرن   ۱۵ معمــاری  و  هنــری  ابداعــات  کــه  آنجــا  از 
از  آورده اســت، يکــی  گــرد  دوران اســامی  را در خــود 
کــه در دنيــای امــروز  ــه شــمار مــی رود  ــاری ب بهتريــن آث
مختلــف  مآخــذ  و  منابــع  بــه  توجــه  بــا  دارد.  شــهرت 
کــه مســجد جامــع در  ايــن نکتــه مشــخص می شــود 
جنگ  هــای  و  آتش ســوزی  ســبب  بــه  زمــان  طــول 
آســيب  مختلــف  دوران  هــای  ناآرامی  هــای  و  متعــدد 
شــده مرمــت  و  بازســازی  دوبــاره  و  ديــده   فــراوان 

 است.
شــيوه  شــاخصه  ميــدان،  اطــراف  ايــوان  چهــار 
کــه پــس از احــداث آن در  مسجدســازی ايرانيــان اســت 
کــه  ســاير مســاجد نيــز رواج يافتــه اســت. ايــن ايوان  هــا 
بــه نام  هــای صفــه صاحــب در جنــوب، صفــه درويــش 
گرد در  در شــمال، صفــه اســتاد در مغــرب و صفــه شــا
ــازی  ــات مقرنس س ــا تزيين ــوند، ب ــده می ش ــرق نامي مش
کاربنــدی يکــی از فنــون بســيار جالــب معمــاری ايــران  و 

را بيــان مــی دارد.
اســتوار  مــدور  ســتون  های  بــر  کــه  مســجد  شبســتان 
گچبری  هــای بســيار زيبــا تزييــن شــده اســت.  اســت بــا 
ايــن قســمت مربــوط بــه عصــر ديلميــان اســت. ايــوان 
معــروف بــه صفــه صاحــب در دوران ســلجوقی ســاخته 
قراقويونلــو  عصــر  بــه  مربــوط  آن  تزيينــات  و  شــده 
از  کتيبه  هايــی  قســمت  ايــن  در  اســت.  صفــوی  و 
چشــم  بــه  صفويــان  جملــه  از  مختلــف  دوران  هــای 

می خــورد.

گردشگری

گردشگری معرفی مکان 

گوگد   ارگ 
نمونه شکوه معماری ایرانی

خشــت  بــزرگ  بنــای  دوميــن  گوگــد،  تاريخــی  ارگ 
کــه تاريــخ و زمــان ســاخت آن  گلــی ايــران اســت  و 
تنهــا ســند  پيــش می رســد.  قــرن  بــه حــدود چهــار 
کــه از ايــن بنــا موجــود اســت متعلــق بــه  مکتوبــی 
کــه نشــان می دهــد  حــدود 130 ســال پيــش اســت 
نصــف بنــای ارگ توســط شــخصی بــه نــام عليخــان 
گــذار شــده اســت  ــه بــه همســرش وا ــه عنــوان مهري ب
و از آن پــس بــه عنــوان ارگ عليخانــی ناميــده شــده 
بــه  و  مربــع  شــکل  بــه  گوگــد  تاريخــی  ارگ  اســت. 
وســعت 6 هــزار و 400 متــر مربــع ســاخته شــده و دارای 
ــگ و  خ رن ــر ــی س ــا ديوارهاي ــا ب ــه زيب ج قرين ــر ــار ب چه

ارتفــاع 12 متــر اســت. 
در ســاختمان ارگ وجــود زيربنــا در اطــراف و فضــای 
و  پاييــن  طبقــات  وجــود  همچنيــن  وســط،  در  بــاز 
کــه بيانگــر  کاروانســرايی دارد  بــاال نشــان از معمــاری 
ــه  رعايــت نظــام طبقاتــی در اجتمــاع آن روز اســت؛ ب
کــه اســتر و اســتربانان در طبقــه پاييــن  ايــن صــورت 
و بازرگانــان و افــراد شــاخص در طبقــات بــاال مســکن 

می گزيده انــد.
ــارت اداره  ــا نظ ــال 1378 ب ــد در س گوگ ارگ تاريخــی 
دارا  بــا  کنــون  ا و  شــد  بازســازی  فرهنگــی  ميــراث 
بــودن 20 اتــاق و ســوييت  های زيبــا در دو طبقــه، 
و  پذيرايــی  تــاالر  و  ســنتی  چايخانــه  رســتوران، 
گردشــگری بــه عنــوان مکانــی  ع  جاذبه  هــای متنــو
اســتراحتگاه  و  بازديــد  بــرای  فــرد  بــه  منحصــر 
گلپايــگان اســتفاده می شــود.  گردشــگران شهرســتان 
ثبــت  ايــران  ملــی  آثــار  در فهرســت  ايــن مجموعــه 

اســت.  شــده 
گلپايــگان در مســير جــاده معــروف  گوگــد و شــهر  ارگ 
کــه جــاده اصلــی تجــاری دوران قديــم بــوده  ابريشــم 

قــرار داشــتند. 
ــود  ــر وج ــاع ۱۸ مت ــه ارتف ــاری ب ــگان من گلپاي ــهر  در ش
فــروزان آن  گذشــته شــعله  های  کــه در دوران  دارد 
کــه بــه هميــن  کاروانيــان بــوده  در شــب ها راهنمــای 

ــه فانــوس صحــرا شــهرت داشــت.  مناســبت ب
کاروانســرا  عنــوان  بــه  صلــح  زمــان  در  گوگــد  ارگ 
و  وضعيــت  بــه  توجــه  بــا  و  می شــده  اســتفاده 
کاروانســراهای  بــه  نســبت  خــود  خــاص  موقعيــت 
کاروان تجــار سرشــناس يــا  مجــاور، محــل اســتراحت 
کمــان و والی  هــای ســاير ايــاالت ايــران بــوده اســت  حا
گوگــد،  و حتــی بــه اســتناد اظهــارات افــراد مســن شــهر 
آقــا محمــد خــان قاجــار نيــز در لشکرکشــی های خــود 
کــرده اســت. چنــد روزی را در ايــن محــل اســتراحت 

گردشگری

سرویس  گردشگری 
 آذین عطریان

  در ماه هــای اخيــر اصفهــان از ســوی يونســکو بــه 
عنــوان شــهر خــاق صنايــع دســتی نام گــذاری شــد؛ دليــل 
ــودن  ــا دارا ب ــان ب ــه شــهر اصفه ک ــود  ــز ايــن ب ــر ني ايــن ام
نوعــی خاقيــت  بــه  اقســام هنرهــای دســتی،  و  انــواع 
کــه وارد منــزل هــر  در ايــن بخــش رســيده بــود. زمانــی 
خانــواده اصفهانــی می شــويم انواعــی از ايــن صنايــع بــه 
کاربــردی  کــه يــا در منــزل بــه صــورت  چشــم می خــورد 
نفيــس  قالــب مجموعــه ای  در  يــا  اســتفاده می شــوند  
ــد. ثمــره تمــام ايــن ذوق و هنرهــا  ــه نمايــش درآمده ان ب
عنــوان  بــه  اصفهــان  شــد  باعــث  شــهر  ايــن  مــردم  در 
ــود؛  ــی ش ــان معرف ــه جه ــتی ب ــع دس ــاخص صناي ــهر ش ش
ــش بســنده  ــه ايــن بخ ــع دســتی ب ــا شــهر خــاق صناي ام
انتشــار  و   جمــع آوری  بــا  را  خــود  هــم  بــاز  و  نمی کنــد 
جهانيــان  بــه  صنايــع  و  هنر هــا  ايــن  از  مجموعــه ای 
می شناســاند. درايــن بــاره بــه ســراغ ســيدعباس شــيردل 
رييــس اتحاديــه صنايــع دســتی اصفهــان رفتيــم و در 
صنايــع  مجموعــه  انتشــار  کار  جزييــات  گفت وگويــی، 

دســتی اصفهــان را از او جويــا شــديم.
ــا توجــه بــه اینکــه اصفهــان در ســال 94 بــه عنــوان  ب

از  آیــا  شــد،  شــناخته  دســتی  صنایــع  خــاق  شــهر 
تعــداد ایــن هنرهــا آمــار دقیقــی در دســت داریــد؟

ــع دســتی را در  ــا 200 رشــته از صناي کنــون حــدود 196 ت ا
ــم. کرده اي ــايی  ــان شناس ــتان اصفه ــطح اس س

در  ثــار  آ ایــن  انتشــار  و  چــاپ  بــرای  برنامــه ای  آیــا 
داریــد؟ دســتی  صنایــع  اتحادیــه 

کار  کــه  اتحاديــه صنايــع دســتی اصفهــان مدتــی اســت 
کــه يکــی از آن هــا  کــرده اســت  پژوهشــی جديــدی را آغــاز 
جمــع آوری صنايــع دســتی و معرفــی ايــن صنايــع در قالب 
کتــاب بــرای عاقه منــدان در ايــن حــوزه اســت.  يــک 
ــه هــر  ــوط ب ــرای ايــن منظــور هريــک از رشــته های مرب ب

صنعــت دســتی در اصفهــان معرفــی می شــود.
کتــاب در چــه مرحلــه ای اســت  کار چــاپ ایــن  کنــون  ا
اتمــام  بــه  زمانــی  چــه  در  می کنیــد  پیش بینــی  و 

برســد؟
اطاعــات  حــدودی  تــا  و  اســت  انجــام  حــال  در  کار 
کــه  می شــود  پيش بينــی  اســت.  شــده  جمــع آوری 
آوری  جمــع  و  صنايــع  معرفــی  کار  جديــد  ســال  در 
کتــاب  آن  از  بعــد  برســد؛  پايــان  بــه  اطاعــات 
آن  روی  نهايــی  تصحيــح  تــا  مــی رود  تهــران   بــه 

گيرد.  صورت 
گرفته اید  کمــک  کســانی  کتــاب از چــه  بــرای تهیــه ایــن 

و بــا چــه ارگان هایــی در تعامل هســتید؟
از  کتــاب  ايــن  اطاعــات  جمــع آوری  و  تهيــه  در 
اســاتيد  و  مرتبــط  رشــته های  در  دانشــجويان 
ــه  گرفت ــک  کم ــتی  ــع دس ــه صناي ــيون های اتحادي کميس
بــا دانشــگاه هنــر اصفهــان  بــر آن  شــده اســت. عــاوه 
فرهنگــی  ميــراث  ســازمان  دســتی  صنايــع  معاونــت  و 
شــده  انجــام  کراتــی  مذا دســتی  صنايــع  و  گردشــگری 
اســت و در آينــده تفاهم نامــه  ای ميــان اتحاديــه صنايــع 
و  فرهنگــی  ميــراث  دســتی  صنايــع  معاونــت  دســتی، 
ســازمان فنــی و حرفــه ای و شــرکت های تعاونــی امضــا 
در  نوعــی  بــه  کــه  مختلفــی  بخش هــای  از  و  می شــود 
ارتبــاط بــا صنايــع دســتی هســتند، دعــوت بــه همــکاری 
می شــود تــا ســاماندهی دقيقــی بــرای هــر رشــته از صنايــع 

گيــرد.  انجــام  دســتی 
قــرار  عمــوم  دســترس  در  چــاپ  از  بعــد  کتــاب  آیــا 

؟ د می گیــر
بــه چــاپ برســد در اختيــار  کــه  کتــاب هــر زمانــی  بلــه 

می گيــرد. قــرار  مــردم  عمــوم 
کتاب برعهده می گیرد؟ کدام ارگان انتشار 

ايــن  احتمــاال  نيســت؛  مشــخص  هنــوز  ع  موضــو ايــن 
. کنيــم  محــول  شــهرداری  بــه  را  وظيفــه 

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان خبر داد: 

کتاب صنایع دستی اصفهان در سال 95 چاپ 

کيميــای وطــن، احمــد خالــدی، قائم مقــام  گــزارش  بــه 
خيريــه  امــور  و  اوقــاف  ســازمان  قرآنــی  امــور   مرکــز 
از تغييــر مــکان برگــزاری مســابقات بين المللــی قــرآن 
گفــت: طبــق تصميــم مســئوالن در  کريــم خبــر داد و 

مســابقات عالــی  ســتاد  و  اوقــاف   ســازمان 
کريــم  قــرآن  بين المللــی   مســابقات 
در   1395 ارديبهشــت ماه   28 لغايــت   22
برگــزار  خمينــی)ره(  امــام  بــزرگ  مصــای 

. د می شــو
مصلــی  انتخــاب  داليــل  درخصــوص  وی 
ايــن  گفــت:  مســابقات  برگــزاری  بــرای 

برگــزاری  بــرای  مناســب  و  معنــوی  فضايــی  مــکان، 
بــا  و  اســت  قــرآن  مســابقات  نظيــر  مراســم هايی 
خمينــی)ره(  امــام  مصــای  آمادگــی  بــه  توجــه 
خواهــد  برگــزار  آنجــا  در  بين المللــی   مســابقات 

شد.

ماه هــای  طــی  مصلــی  مشــکات  رفــع  از  خالــدی 
امــام خمينــی )ره(  گفــت: مصــای  اخيــر خبــر داد و 
بســيار  اســامی، فضايــی  از معمــاری  برخــورداری  بــا 
مناســب بــرای برگــزاری مســابقات بين المللــی قــرآن 
کــه باتوجــه بــه تکميــل شــدن  اســت 
برگــزاری  بــرای  بســتر ها  همــه  آن، 
فراهــم آن  در  قرآنــی   رقابت هــای 

 است.
کريــم  قــرآن  بين المللــی  مســابقات 
اجــاس  ســالن  در  گذشــته  ســال  تــا 
اســامی  برگــزار  کشــور های  ســران 
می شــد؛ البتــه پيــش از احــداث ســالن اجــاس ايــن 
رقابت هــا در حســينيه ارشــاد برگــزار می شــد. همچنيــن 
بيســت ونهمين دوره مســابقات بين المللــی بــه دليــل 
ج  تعميــرات ســالن اجــاس در مرکــز همايش هــای بــر

ميــاد برگــزار شــد.

 مصالی امام خمینی )ره( 
کریم مکان جدید برگزاری مسابقات بین المللی قرآن 

شــما  کــه  نــدارم  دوســت  مــن  فرمودنــد:  )ع(  صــادق  امــام 
غ البــال ببينــم؛ شــما بايــد بــه يکــی از ايــن دو  جوانــان را فار
کنيــد: يــا عالــم باشــيد يــا متعلــم؛ يعنــی يــا  صــورت زندگــی 
گاهانــه اهــل عمــل باشــيد و متخلــق بــه  بــه عنــوان عالــم، آ
کنيــد؛  علمتــان باشــيد يــا متعلــم باشــيد و علــم را تحصيــل 

گــر  چــون علــم باعــث حيــات قلــب اســت و ا
جوانــی، ايــن طــور نباشــد، در وظايــف عالــم 
ضايــع  را  خــودش  و  کــرده  تقصيــر  انســانيت 
کســی هــم ايــن طــور خــودش  گــر  کــرده اســت. ا
کــرده اســت. پــس آدم يــا  گنــاه  کنــد  را ضايــع 
بايــد علــم و عمــل را آموختــه و معلــم باشــد و 
در نتيجــه افــراد جامعــه را بــا علــم و عمــل خــود 

بســازد يــا اينکــه بايــد در حــال تعلــم و تحصيــل بــوده و متعلــم 
کنــد؛ در  کــه تخلــق عملــی پيــدا  کنــد  باشــد؛  ضمــن آن تــاش 
کــه نمی دانــد  غيــر ايــن صــورت يلــه و رهــا و متحيــر خواهــد بــود 
بــرای چــه خلــق شــده و زندگــی برايــش هيــچ فايــده ای نــدارد.

کــه در کتــاب مســتطاب کافــی آمــده،  بنــده بارهــا ايــن روايــت را 
ــِم«؛  ــُة ِبالِعل اَع ــِة َو الَطّ اَع ــاَة ِإال ِبالَطّ ــده ام: »ال َنَج ــان خوان برايت
کــه آن هــم بــه علــم و دانايــی  تنهــا راه نجــات، بندگــی اســت 
ــه  ک ــم  ــد بدان کنــم، باي ــی  ــه می خواهــم بندگ ک ــاز دارد. مــن  ني
َو  ــِم 

ُ
َعّل ِبالّتَ الِعلــُم  نــدارد؛ »َو  راه  آيــا  طريــق بندگــی چيســت؟ 

ــُم ِبالَعقــِل ُيعَتَقــُد« و راه رســيدن بــه علــم هم 
ُ
َعّل الّتَ

گــره خــورده اســت.  ــا عقــل  کــه ب آموختــن اســت 
گرفتــن  ــاد  کــه بــرای ي حــاال عقــل حکــم می کنــد 
کســی برويــم؛ روايــت  روش بندگــی ســراغ چــه 

. اِنــّیٍ می فرمايــد: »َو ال ِعلــَم ِإال ِمــن َعاِلــٍم َرّبَ
کــه اوال خبــره باشــد  کســی برويــم  « بايــد در خانــه 
 و خــود از راه و رســم بندگــی خبــر داشــته باشــد؛ 
گاهــی دارد ، عامــل باشــد.  ثانيــا خــودش بــه آنچــه می دانــد و آ
کــرده  کــه علــم را بــا عمــل همــراه  کســی  عالــم ربانــی يعنــی 
کســی  اســت؛ مــا بايــد برويــم و وظايــف خودمــان را از چنيــن 

کنيــم. اخــذ 

معارف و گردشگری چهارشنبه  21 بهمن ماه 7139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 90چاپ کتاب صنایع دستی اصفهان در سال 95 ســـــال دوم       ݡسݒ

آموزه های اخالقی مرحوم آیت اهلل عبدالکریم حق شناس:

یا عالم عامل باش یا متعلم

دادنامه
شماره دادنامه : 1976-94/11/08 شماره بایگانی 94-1054 خواهان : علی امیدی نشانی : 
اصفهان کوی سپاهانشهر خ اول پ 33. وکیل : فاطمه کارگر دوست نشانی : میدان انقالب 
مجتمع تجاری انقالب طبقه سوم پ 307 خوانده : 1- رضا حاجی رستمی هندی نشانی : خ 
چهارباغ خواجو چهارسوق کوچه فریدون پ 112. 2- ندا یغمایی نشانی : فعال مجهول المکان 
خواسته : الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی نسبت به انتقال سند خودرو 
شماره 854ب 68 – ایران 44.گردشکار : شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دعوی 
آقای علی امیدی فرزند علیرضا با وکالت خانم فاطمه کارگر دوست به طرفیت آقای 1- رضا 
حاجی رستمی هندی 2- خانم ندا یغمایی به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه 
اسناد رسمی نسبت به انتقال سند خودرو شماره 854 ب 68- ایران 44 ) سواری pk( مقوم 
به چهل میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به اوراق و محتویات پرونده 
و رویت اصل مبایعه نامه عادی مورخه 89/2/10 و استعالم به عمل آمده از پلیس راهور 
اصفهان به تاریخ 94/7/13 که آخرین مالکیت خودرو موصوف را به نام خوانده ردیف 
دوم اعالم داشته و بر حسب اظهارات وکیل خواهان که تمامی ثمن معامله از طرف خواهان 
پرداخت شده و خودرو هم از تاریخ مبایعه نامه 89/2/10 در تصرف خواهان می باشد و 
نظر به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی شرکت ننموده و نسبت به 
دعوی مطروحه خواهان هیچگونه ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده بنابر این شورا دعوی 
خواهان را مقرون به صحت تلقی و مستندا به مواد 10و 219و 220و 223 قانون مدنی و 515و 
519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم مبنی بر حضور به 
یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند خودرو pk به شماره انتظامی 854 ب 68 ایران 44 و 
یکصد و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و هزینه نشر آگهی با احتساب اجرای احکام و حق الوکاله و کیل طبق تعرفه قانونی در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. ضمنا دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول مستندا 
به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان در این خصوص صادر 
و اعالم می گردد. قرار صادره ظرف 20روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شماره : 32469/ م الف قاضی شعبه 13 شورای 

حل اختالف اصفهان جمشید شیروانی

 اجرائیه
شماره اجرائیه: 9410420361700488 شماره پرونده: 9309980361701157شماره بایگانی 
شعبه : 931186تاریخ تنظیم: 1394/11/13 مشخصات محکوم له/ محکوم لهم ردیف 1 نام 
: سعید  نام خانوادگی : کد خدائی الیادرانی   نام پدر : علیرضا نشانی: اصفهان خ مسجد 
سید روبروی هتل چهلستون پ 576 مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم ردیف 1 
نام: محمد رضا  نام خانوادگی: کیانی هرچگانی   نام پدر:منوچهر نشانی: مجهول المکان 
2- نام : منوچهر نام خانوادگی : کیانی هر چگانی نام پدر: - نشانی : مجهول المکان محکوم 
به بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9410090361704068و شماره دادنامه 
غیابی مربوطه 9309970361701963محکوم علیهم متضا منا محکوم اند به پرداخت مبلغ 
274/568/332 ریال بابت اصل خواسته ) تو افقنامه عادی مورخ 93/08/03 و چک شماره 
204966- 92/10/31 ( و همچنین مبلغ 9/368/000 ریال به عنوان هزینه  های دادرسی مرحله 
بدوی و خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست 
)93/10/06( لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان و نیز پرداخت نیم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت ./ 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: 32519/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 

28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – سید رضا عسگری

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9410420361700493 شماره پرونده: 9409980361700684شماره بایگانی 
شعبه : 940743تاریخ تنظیم: 1394/11/14 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام : ابراهیم  
نام خانوادگی : قرهی قهی   نام پدر : داراب نشانی: اصفهان – حکیم – بازار قلندرها جنب 
سرای ستوده پخش پوشاک آسیا مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم ردیف 1 نام: 
محسن   نام خانوادگی: نجف   نام پدر:مهدی نشانی: مجهول المکان محکوم به بموجب 
در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9410090361704078و شماره دادنامه مربوطه 
9409970361701445 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ )320/000/000( ریال بابت 
اصل خواسته ) وجه چک شماره 245907-89/11/20( و نیز مبلغ 10/370/000 ریال به عنوان 
خسارات دادرسی شامل هزینه  های دادرسی ، نشر آگهی ، تعرفه دفتر خدمات قضایی در 
مرحله بدوی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید لغایت هنگام پرداخت بر 
اساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان و نیز پرداخت حق االجرای 
دولتی در حق صندوق دولت ./ 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 8 و3 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: 32520/ م الف  مدیر دفتر دادگاه 

حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – سید رضا عسگری

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9410420361700484 شماره پرونده: 9409980361700111شماره بایگانی 
شعبه : 940125تاریخ تنظیم: 1394/11/13 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام : انوشیروان 
نام خانوادگی : نیکبخت   نام پدر : عبدالغفار نشانی: اصفهان – خیابان محتشم کاشانی 
– جنب کوی شهید رحیمی بیمه آسیا مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم ردیف 1 
نام: طاهره نام خانوادگی: حسن پور  نام پدر:-  نشانی: مجهول المکان 2- نام : علیرضا 
نام خانوادگی : با قیات اصفهانی نام پدر: - نشانی : مجهول المکان مشخصات نماینده یا 
قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : نفیسه نام خانوادگی : جاللی نژاد نام پدر: 
نوراله نشانی : استان اصفهان – شهرستان اصفهان – خیابان شمس آبادی بین چهارراه 
قصر و عباس آباد جنب بانک ملی ساختمان اسپادا طبقه دوم نوع رابطه : وکیل محکوم له 
/ محکوم لهم انو شیروان نیکبخت محکوم به بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به 
شماره 9410090361704052و شماره دادنامه غیابی مربوطه 9409970361700985 محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ )100/000/000( ریال بابت اصل خواسته ) به استناد سفته 
شماره 618161-93/09/01( و نیز مبلغ 7/575/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی ، نشر 
آگهی ، تعرفه دفتر خدمات قضایی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی طبق تعرفه و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ  تقدیم دادخواست )94/02/21( لغایت هنگام پرداخت  بر اساس 
شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان و نیز پرداخت حق االجرای دولتی در 
حق صندوق دولت ./ 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 8 و3 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: 32521/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 28 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – سید رضا عسگری

آگهی مزایده
اجرای احکام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان در پرونده کالسه 930341 له مجید هوشیاری 
علیه محمد رضا علیخانی پور فرزند غالمرضا به نشانی اصفهان – خیابان فردوسی – پاساژ 
صنعت برق اصفهان – الکتریک روشنان در نظر دارد جلسه مزایده ای در تاریخ 94/12/11 
ساعت 9 الی 10 صبح در اصفهان – خیابان نیکبخت – مجتمع اجرای احکام حقوقی – 
طبقه چهارم – شعبه 5 اجرای احکام حقوقی اصفهان بر گزار نماید. طالبین خرید می توانند 
5 روز قبل از برگزاری مزایده از اموال واقع در کلیشاد – کمربندی با هنر- کوچه شهید 

حیرانی – پالک 2 بازدید نمایند و با واریز 10 درصد از مبلغ کارشناسی به مبلغ 5/933/000 
ریال به شماره حساب 2171290210008 سپرده دادگستری اصفهان و به همراه داشتن 
فیش آن در جلسه مزایده شرکت نمایند و کسی برنده مزایده می باشد که باالترین قیمت 
از کارشناسی را پیشنهاد نماید. مشخصات اموال 1-  کامپیوتر شامل ) مانیتور سامسونگ 
مدل sn1933plas+ کیبرد فراسو + موس + کیس مارک perrecc با سیستم داخلی مستعمل 
 1  sensys mf4350d  - I 1 سیستم قیمت : 4/800/000 ریال 2- فاکس کانن سه کاره مدل
دستگاه قیمت : 4/200/000 ریال 3- آب سرد کن مجیک مدبل wpu8910f ساخت کره در 
حال بهره برداری مستعمل 1 دستگاه قیمت : 1/700/000 ریال 4- تلویزیون ال جی – ال سی 
دی مدل ta-4230s4600 1 دستگاه قیمت : 3/500/000 ریال 5- دوربین مدار بسته 4 کانال 
h0264ovr با سه عدد چشمی can1 سیستم قیمت : 7/000/000 ریال 6- کولر گازی دو تکه 
) اسپیلیت ( مشاهده نشد 1 دستگاه قیمت :0 7- لوستر سقفی کریستال ) دو عدد مربع 
45*45سانت – 60*60 سانت و دو عدد مدور به قطر 60سانت و قطر 45 سانت ( 4 عدد جمعا 
قیمت : 7/200/000 ریال 8- آویز کریستال شش شعله مشاهده نشد 2عدد قیمت : 0 9- آویز 
پنج شعله چوبی مشاهده نشد 1عدد قیمت : 0 10- آویز پارس نوران چهار شعله سفید مشاهده 
نشد 1عدد قیمت :0 11- سقفی سه شعله 2890/3 مشاهده نشد 1 عدد قیمت : 0 12- پایه 
چمنی مانک پایا به ارتفاع 130 سانت نو 4 عدد قیمت : 4/000/000 13 – پایه پارکینگ مانک پایا 
به ارتفاع 180سانت نو 1 عدد قیمت : 2/200/000 ریال  14- پایه ساعتی دو طرفه مانک پایا به 
ارتفاع 200 سانت نو 1 عدد قیمت : 2/800/000 ریال 15- المپهای روشنائی 30 وات 155 عدد + 
18 وات 211 عدد + 20وات 7 عدد + 25 وات 4عدد +10 وات 110 عدد مارکهای مختلف ) پارس 
خزر و  economic ساخت چین ( جمعا 487 عدد قیمت : 19/480/000ریال 16- کابل دو زوج 
06 فویل دار ایران  هادی 307متر قیمت : 921/000 ریال 17- کابل آنتن صادراتی کرمان 278 
متر قیمت : 1/529/000 ریال   جمع کل 17 ردیف ) پنجاه و نه میلیون و سیصد وسی هزار ریال 
( قیمت : 59/330/000 ریال که با توجه به کیفیت و وضعیت آنها و قیمت بازار خرید و فروش 
اجناس مشابه و ایضا جمیع جهات موثر در قضیه 17 اقالم فوق به قیمت پایه 59/330/000 

ریال بر آورد می گردد. شماره : 32497/ م الف اجرای احکام شعبه 5 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ رای
کالسه پرونده : 940865 شماره دادنامه : 1734مورخ :94/10/22 تاریخ رسیدگی: 94/10/5 
مرجع رسیدگی : شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان خواهان : مهرداد حیدری نشانی : 
اصفهان خمینی شهر خ امیر کبیر کوچه شیر خدا پ 14 خوانده : 1- مهدی مهرابی ف محمد 
رضا نشانی : مجهول المکان 2- زهرا بیات ف عبداله نشانی : مجهول المکان خواسته : الزام 
به انتقال سند خودرو گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء ، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: ))رای قاضی شورا( در خصوص دعوی 
خواهان آقای مهرداد حیدری به طرفیت خواندگان آقای مهدی مهرابی و خانم زهرا بیات به 
خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو و سواری پژو 206 به شماره انتظامی 935ب 17 
ایران 13 به انضمام مطلق خسارات وارده با عنایت به محتویات پرونده استعالم بعمل آمده 
از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک خودرو ، مالحظه قولنامه  های ارائه شده از طرف 
خواهان و همچنین خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نداشته و الیحه دفاعیه 
ای ارسال ننموده لذا شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص مستندا مواد 198 و  519  
و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 10و 219و 220و221و323و225 قانون مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند 
خودرو فوق به نام خواهان و پرداخت مبلغ 170/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه  های 
نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست 94/8/24 تا اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
ازابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی می باشد 
و در خصوص خوانده ردیف اول مستندا بند 4 ماده 84 قراردارد دعوی صادر می گردد.

شماره : 32459/م الف قاضی شورای حل اختالف شعبه 5 حوزه قضائی اصفهان
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-« حدیث روز  »-

 امام صادق عليه  السالم:
 فيما َبيَن الّناِس؛

ُ
ُن االسالَم االخالُق الَحَسَنة إّنَ ِمّما ُيَزّیِ

خوش اخالقى در بين مردم، زینت اسالم است.   

)مشکات االنوار فى غرر االخبار، ص240(
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