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چرا «قانون 
مورفى» به 

جشنواره فجر 
نرفت

راه
 طى شده 
فقط یک 
آغـاز

 بوده است
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یک شنبه زاینده رود
 بسته مى شود

ذوب آهن-الغرافه
 جدالى نابرابـر است

«قانون مورفى» عنوان تازه ترین تجربه سینمایى 
رامبد جوان است که در هفته هاى منتهى به برگزارى 

جشنواره فیلم فجر به صورت رسمى وارد چرخه اکران 
سینماها شد. گرماى استقبال از آن تا حدودى متأثر 
از تب و تاب برگزارى جشنواره، چند روزى فروکش 

کرد و ...
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مشروح بیانیه مهم و راهبردى
 رهبر معظم انقالب در 

چهلمین سال پیروزى انقالب اسالمى

4

1200 میلیارد تومان از دولت طلبکاریـم

احترام به خواست مشتري، رمز ماندگاري است
شهردار اصفهان:

سرپرست مؤسسه اعتبارى کوثر در مراسم تکریم و معارفه مدیر شعب استان هاى اصفهان و چهارمحال: 

6
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پـس از 160 روز
 علیرضا منصوریان روزى که به پیشنهاد ذوب آهن جواب بله گفت، 
مطمئنًا فکر نمى کرد که براى کسب اولین پیروزى خود و شکست 
طلســم نبردن ذوبى ها بعد از نزدیک به 160 روز باید تا این اندازه 
منتظر بماند و در یکى از مهمترین بــازى ها طعم اولین پیروزى را 
بچشد. برد برابر الکویت به اندازه اى براى علیرضا منصوریان و تیم 

تحت هدایت او شیرین، کلیدى و مهم بود که...
در صفحه 5 بخوانید

رى
کران
ثر
ش

 علیرض
مطمئن
طلســ
منتظر
بچشد
تحته



0202جهان نماجهان نما 3438پنج شنبه  25 بهمن  ماه   1397 سال پانزدهم

نشست دوره اى FATF روز یک شنبه آینده 28 بهمن 
برگزار مى شــود و در آن وضعیت پیوستن ایران به بحث 
گذاشته مى شود. قرار است در این جلسه در پاریس نسبت 
به تعیین تکلیف تعلیق ایران از لیست سیاه تصمیم گیرى 
شود. این در حالى است که عضویت در کنوانسیون مبارزه 
با جرائم سازمان یافته فراملى (پالرمو) و کنوانسیون مقابله 
با تأمین مالى تروریسم (CFT) در کش و قوس تصمیم 
مجلس، شوراى نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام 
مانده و از مجموع لوایح چهارگانه اى که براى پیوســتن 
به FATF الزم اســت فقط دو قانــون «اصالح قانون 
مبارزه با پولشویى» و «اصالح قانون مبارزه با تأمین مالى 

تروریسم» تصویب شده است.
قرار بود مجمع تشــخیص مصلحــت در تاریخ 6 بهمن 
عضویت ایران را بررسى کند اما جلسه بدون نتیجه ماند 
و به جلسه دو هفته بعد موکول شد که به دلیل برخورد با 
تعطیالت، احتماًال در جلسه شنبه 27 بهمن بررسى خواهد 

شد؛ یعنى تنها یک روز قبل از اجالس پاریس.
گفته مى شــود حتى اگر پالرمو نیز در جلســه 27 بهمن 
تصویب شود، CFT که همچنان در مجلس تحت بررسى 

است، دستکم تا مدت ها به طول خواهد انجامید. 
خبر هاى رسیده حکایت از آن دارد که از ایران براى شرکت 

در جلسه دوره اى FATF در پاریس دعوت نشده است.

جانشین فرمانده ناجا درباره رواج بحث هایى درباره وجود 
اسکله هاى مخفى در کشور توضیحاتى ارائه کرد.

ســردار ایوب ســلیمانى درباره اینکه آیا اســکله هاى 
غیرقانونــى و مخفیانه اى براى قاچاق در کشــور فعال 
است یا خیر، گفت: ما در کشور اسکله هایى به نام اسکله 
قاچاق نداریم و اینطور نیست که اسکله اى مخفى باشد 
و از کسى پوشیده باشد اما در بعضى جاها مبادى رسمى 
وجود دارد و گمرك و... مســتقر هســتند اما در جاهاى 
دیگر مانند برخى روســتاها اســکله هاى محلى وجود 
دارد که ما معتقدیم در این محل ها نیز باید مســئوالن 
حضور داشته باشند و نسبت به کنترل این فضاها اقدام 

کنند. جانشین فرمانده ناجا ادامه داد: به عنوان مثال در 
بعضى از خورهایى که اسکله رسمى نیستند اما طبیعت 
آنجا و شکل سواحل طورى است که شناورهاى کوچک 
مى توانند بیایند و پهلو بگیرند که در این فضاها نیز باید 

مراقبت هاى الزم انجام بشود.
سلیمانى خاطرنشان کرد: مرزهاى آبى و خاکى ما طوالنى 
و چند هزار کیلومتراســت. نمى شــود در تمام مرزهاى 
خاکى و آبى آدم بچینیم و کنترل کنیــم، ما مى گوییم 
به صورت فیزیکى چنین امکانــى وجود ندارد بلکه باید 
تجهیزات و امکاناتى باشــد که به کمــک آن بتوان به 

صورت الکترونیکى اقدام به نظارت کرد.

یک شنبه مهم 
براى ایران

اسکله هاى مخفى در ایران 
هست؟

باید بایستیم
  تسـنیم| حجـت االسـالم حسـن روحانـى، 
رئیس جمهور، در جلسه دیروز (چهارشنبه 24 بهمن) 
هیئـت دولت طى سـخنانى اظهار کـرد: تحریم ها 
فشارهایى را به مردم وارد کرده است. وقتى جنگى 
تحمیل شـود جنگ مجروح خواهد داشـت. تسلیم 
در برابر دشمن فایده ندارد. اگر ملت ما در قدم اول 
در برابر آمریکا تسلیم شـد تا آخر باید تسلیم شود و 
عزت و اقتدار و هویتمان را واگـذار کنیم، پس باید 

بایستیم.

تکذیب سخنى منتسب به 
حداد عادل 

  مهر| مسـئول دفتر غالمعلـى حداد عادل انتشـار 
سخنى منتسب به وى  با این مضمون که «خرید مردم 
از مغازه هایى که در سردر خود واژه بیگانه استفاده کنند، 
موجب ناراحتى امام زمان(عج) مى شود»،  آن را یک اقدام 
غیراخالقى دانست و گفت: در این بین برخى با اهدافى 
متفاوت، این نقل قول کذب را بازنشـر و واکنش نشـان 
دادند که خود گویاى فضاى افسارگسیخته مجازى است 

که افراد را مشغول خود کرده است.

بازداشت 
معاون اداره ارشاد قزوین 

  میـزان| دادسـتان عمومـى و انقـالب قزوین از 
دسـتگیرى معاون اداره کل فرهنگ و ارشـاد استان 
قزویـن بـه اتهـام اختـالس و تصـرف غیرقانونـى 
در امـوال دولتى خبـر داد. محمـد قاسـمى گفت: با 
توجه به بررسـى اسـناد مالى و ادارى ایـن اداره کل 
مشاهده شده اموال و وجوهى که باید در امور ادارى 
و برنامه هاى فرهنگى هزینه شـود توسط متهم این 
پرونده توسـط حسـاب هاى واسـطه اى برداشـت و 

تصاحب شده است.

شوراى نگهبان هم موافق است
  فارس| حسینعلى امیرى، معاون پارلمانى رئیس 
جمهور در مورد آخرین وضعیت الیحه جامع انتخابات 
گفت: این الیحه یکـى از مطالبات عمومى بود. چند 
بار خود نمایندگان مجلس شوراى اسالمى از دولت 
خواسـتند که الیحـه جامـع انتخابات را بـه مجلس 
بدهد... شـوراى نگهبان از الیحه انتخابات استقبال 
کرده است... چون طرح استانى شـدن انتخابات نیز 
در مجلس در حال رسیدگى است قرار شد این الیحه 

نیز با آن طرح بررسى شود.

شرط مذاکره با آمریکا
  خبرآنالیـن| محمد صدر، معـاون وزارت خارجه 
در دوره اصالحـات و عضـو تشـخیص مصلحـت 
نظـام دربـاره رابطه ایـران و آمریـکا گفـت: ترامپ 
باید معـذرت خواهى رسـمى و عملى کند تـا دوباره 
مذاکـره اى شـکل بگیرد. معـذرت خواهى رسـمى 
به این شـکل که به صـورت زبانـى آن را اعالم کند 
و معـذرت خواهـى عملـى هـم اینکه بـا اذعـان به 
اشـتباه خود به برجام برگـردد. اگر ایـن کار را بکنند 
طبیعى اسـت که دوباره مـى توان در ایـن چارچوب

 مذاکره کرد.

هشدار بى اساس یا....
  مهـر| در گـزارش دى مـاه سـال جـارى مرکز 
پژوهش هـاى مجلس دربـاره آخریـن وضعیت آب 
شـرب در کشـور آمده که پیش بینى هـا حاکى از آن 
اسـت با فـرض ادامـه روند موجـود، در سـال 1400 
جمعیت تحت تنش آب شـرب به 80 درصد جمعیت 
کل کشـور مى رسـد. امـا دکتـر مرتضـى افتخارى، 
رئیـس مؤسسـه تحقیقـات آب کشـور معتقد اسـت 
شـاخص هاى انـدازه گیـرى و روش هاى اسـتفاده 
شـده در این گزارش مبناى علمى مشـخص و قوى 
ندارد و بنابرایـن مطرح کردن چنین مـواردى از پایه 

بى اساس است. 

خبرخوان
واردات گله اى گوسفند

  نامه نیوز| اولین گله گوسفند زنده رومانیایى 
از طریق فــرودگاه امام  خمینى (ره) وارد کشــور 
 شــد. این گله پس از طى مراحل اولیه قرنطینه  به 
کشتارگاهى در شهریار براى کشــتار انتقال پیدا 
کرد. تعداد هر گله 3200 رأس است که با دو هواپیما 
به ایران منتقل  شده است. روند ورود گوسفند زنده 
از کشــور رومانى تا کاهش قیمــت در بازار ادامه 

خواهد داشت.

کیمیایى 
عاشق کى روش است

  آفتاب نیوز| پوالد کیمیایى فرزند مسعود 
کیمیایى، کارگردان سرشناس و باسابقه سینماى 
ایران به روزنامه «خبر ورزشى» گفته است: من 
به طرز عجیــب و غریبى به کــى روش عالقه 
دارم. مرد بزرگى بود و مطمئن باشــید تیم ملى 
با رفتــن کارلوس ضرر خواهد کــرد و تضعیف 
مى شــود. وقتى فهمیدم کى روش از تیم ملى 
جدا خواهد شــد واقعًا دلم گرفــت. رك بگویم 
از رفتن کى روش بیشــتر از باخت مقابل ژاپن 

ناراحت شدم.

حمایت «جوان»
 از داورى ها

  روزنامه جوان| جشنواره سى وهفتم را باید 
به لحاظ داورى یکى از استانداردترین دوره هاى این 
رویداد هنرى قلمداد کرد به ویژه اینکه این بار همان 
فیلمى که سیمرغ کارگردانى را دریافت کرده بود، 
سیمرغ بهترین فیلم را هم دشت کرد و این اتفاقى 

است که مبناى درستى دارد.

کرمانشاه 
نهمین کالنشهر شد

  دیده بان ایــران| وزیر کشور در ابالغیه اى 
به استاندار کرمانشاه، با اشاره به آخرین سرشمارى 
رسمى کشور در سال 1395 ناظر بر جمعیت 946 
هزار و 651 نفرى شهر کرمانشاه اعالم کرد: شهر 
کرمانشاه در زمره کالنشهرهاى کشور قرارگرفته 
است. پیش از این هشت شهر مشهد، قم، شیراز، 
اصفهان، اهــواز، تبریز، تهران و کــرج به عنوان 
کالنشهر شناخته مى شدند که با تعیین کرمانشاه 
به عنوان کالنشهر، تعداد کالنشهرهاى کشور، به 

9 شهر رسید.

شنبه، بارش در کل کشور 
  ایســنا| مدیر کل پیش بینى و هشدار سریع 
سازمان هواشناســى از ورود سامانه بارشى جدید 
از امروز به کشور خبر داد و گفت : این سامانه شنبه 
در کل کشور فعال مى شود. احد وظیفه گفت: اواخر 
وقت پنج شنبه سامانه بارشى جدیدى از غرب به 
شمال غرب کشور وارد مى شــود که این سامانه 
ســبب ابرناکى، بارش برف و باران در دامنه هاى 
زاگرس مرکزى واقع در نوار غربى مى شود. جمعه 
26 بهمن گســتره بارش به بخش هایى از جنوب 
کشور نیز کشیده خواهد شد و شنبه سامانه بارشى 

در کل کشور فعال مى شود.

جهش قیمت دارو
 نخواهیم داشت

  فارس| وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکى با بیان اینکه چیزى به نــام کمبود دارو 
نداریم گفت: جهش قیمــت دارو به معناى آنچه 
فشار به مردم باشد در سال آینده نخواهیم داشت. 
سعید نمکى در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه چیزى به نام کمبود دارو 
نداریم، اظهار کرد: جهش قیمــت دارو به معناى 
آنچه فشار به مردم باشــد در سال آینده نخواهیم 

داشت.

انقالب کبیر اســالمى ایران در حالى چهلمین ســالگرد 
پیروزى خود را پشت سر گذاشت و قدم به دهه پنجم حیات 
خود نهاد که اگرچه دشمنان مستکبرش گمان هاى باطلى 
در سر داشتند اما دوســتانش در سراسر جهان، امیدوارانه 
آن را در گذر از چالش ها و به دســت آوردن پیشرفت هاى 

خیره کننده، همواره سربلند دیده اند.
در چنین نقطه عطفى، رهبر حکیم انقالب اسالمى با صدور 
«بیانیه گام دوم انقالب» و براى ادامه این راه روشــن، به 
تبیین دستاوردهاى شــگرف چهار دهه گذشته پرداخته و 
توصیه هایى اساسى به منظور «جهاد بزرگ براى ساختن 

ایران اسالمى بزرگ» ارائه فرموده اند.
بیانیه  «گام دوم انقالب» تجدید مطلعى اســت خطاب به 
ملت ایــران و به ویژه جوانان که به مثابه منشــورى براى 
«دومین مرحله خودسازى، جامعه پردازى و تمدن سازى» 
خواهد بود و «فصل جدید زندگى جمهورى اسالمى» را 

رقم خواهد زد.
این گام دوم، انقالب را «به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن 
نوین اسالمى و آمادگى براى طلوع خورشید والیت عظمى 

(ارواحنافداه) هست» نزدیک خواهد کرد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم ا... الّرحمن الّرحیم
الحمدهللا رّب العالمین و الّصاله و الّسالم على سّیدنا محّمد 
و آله  الّطاهرین و صحبه المنتجبین و من تبعهم باحسان 

الى یوم الّدین.
 از میان همه  ملت هاى زیر ســتم، کمتر ملتى به انقالب 
همت مى گمارد؛ و در میان ملت هایى که به پاخاســته و 
انقالب کرده اند، کمتر دیده شــده که توانسته باشند کار 
را به نهایت رسانده و به جز تغییر حکومت ها، آرمان هاى 
انقالبى را حفظ کرده باشند. اما انقالب پرشکوه ملت ایران 
که بزرگ ترین و مردمى ترین انقالب عصر جدید اســت، 
تنها انقالبى است که یک چله  پرافتخار را بدون خیانت به 
آرمان هایش پشت سر نهاده و در برابر همه وسوسه هایى 
که غیرقابل مقاومت به نظر مى رسیدند، از کرامت خود و 
اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دومین مرحله 
خودسازى و جامعه پردازى و تمدن سازى شده  است. درودى 
از اعماق دل بر این ملت؛ بر نسلى که آغاز کرد و ادامه داد 
و بر نسلى که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانِى چهل سال 

دوم مى شود. 
 آن روز که جهان میان شــرق و غرب مادى تقسیم شده 
بود و کســى گمان یک نهضت بزرگ دینى را نمى بُرد، 
انقالب اسالمى ایران، با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد؛ 
چهارچوب ها را شکست؛ کهنگى کلیشــه ها را به رخ دنیا 
کشــید؛ دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر 
جدیدى را اعالم نمود. طبیعى بود که سردمداران گمراهى 
و ستم واکنش نشان دهند، اما این واکنش ناکام ماند. چپ 
و راسِت مدرنیته، از تظاهر به نشنیدن این صداى جدید و 
متفاوت، تا تالش گسترده و گونه گون براى خفه کردن آن، 
هرچه کردند به اجل محتوم خود نزدیک تر شدند. اکنون با 
گذشت چهل جشن ساالنه انقالب و چهل دهه فجر، یکى 
از آن دو کانون دشمنى نابود شده و دیگرى با مشکالتى 
که خبر از نزدیکى احتضار مى دهند، دســت و پنجه نرم 
مى کند! و انقالب اسالمى با حفظ و پایبندى به شعارهاى 

خود همچنان به پیش مى رود. 
 براى همه چیز مى توان طــول عمر مفید و تاریخ مصرف 
فرض کرد، اما شــعارهاى جهانى این انقالب دینى از این 
قاعده مستثناست؛ آنها هرگز بى مصرف و بى فایده نخواهند 
شد، زیرا فطرت بشــر در همه عصرها با آن سرشته است. 
آزادى، اخالق، معنویت، عدالت، استقالل، عزت، عقالنیت، 
برادرى، هیچیک به یک نسل و یک جامعه مربوط نیست 
تا در دوره اى بدرخشد و در دوره اى دیگر افول کند. هرگز 
نمى توان مردمى را تصور کرد که از این چشــم اندازهاى 
مبــارك دلزده شــوند. هــرگاه دلزدگى پیش آمــده، از 
رویگردانى مســئوالن از این ارزش هاى دینى بوده است 

و نه از پایبندى به آنها و کوشش براى تحقق آنها. 
 انقالب اسالمى همچون پدیده اى زنده و بااراده، همواره 
داراى انعطاف و آماده تصحیح خطاهاى خویش است، اما 
تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیســت. به نقدها حساسیت 
مثبت نشان مى دهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان 
حرف هاى بى عمل مى شمارد، اما به هیچ بهانه اى از ارزش 
هایش که به حمدا... با ایمان دینى مردم آمیخته اســت، 
فاصله نمى گیرد. انقالب اســالمى پس از نظام سازى، به 
رکود و خموشى دچار نشــده و نمى شود و میان جوشش 
انقالبى و نظم سیاســى و اجتماعى تضاد و ناســازگارى 

نمى بیند، بلکه از نظریه نظام انقالبى تا ابد دفاع مى کند.
 جمهــورى اســالمى، متحجــر و در برابــر پدیده ها و 

موقعیت هاى نو به نو، فاقد احســاس و ادراك نیست، اما 
به اصول خود به شــدت پایبند و به مرزبندى هاى خود با 
رقیبان و دشمنان به شدت حساس است. با خطوط اصلى 
خود هرگز بى مباالتى نمى کند و برایش مهم اســت که 
چرا بماند و چگونه بماند. بى شــک فاصله میان بایدها و 
واقعیت ها، همواره وجدان هاى آرمانخواه را عذاب داده و 
مى دهد، اما این، فاصله اى طى شدنى است و در چهل سال 
گذشته در مواردى بارها طى شده است و بى شک در آینده، 
با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و پرانگیزه، با قدرت بیشتر 

طى خواهد شد.
 انقالب اسالمى ملت ایران، قدرتمند اما مهربان و باگذشت 
و حتى مظلوم بوده است. مرتکب افراط ها و چپ روى هایى 
که مایه ننگ بســیارى از قیام ها و جنبش هاست، نشده 
است. در هیچ معرکه اى حتى با آمریکا و صدام، گلوله اول 
را شلیک نکرده و در همه موارد، پس  از حمله دشمن از خود 
دفاع کرده و البته ضربت متقابل را محکم فرود آورده است. 
این انقالب از آغاز تا امروز نه بى رحم و خون ریز بوده و نه 
منفعل و مردد. با صراحت و شــجاعت در برابر زورگویان 
و گردنکشان ایســتاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع 
کرده است. این جوانمردى و مروت انقالبى، این صداقت 
و صراحت و اقتدار، این دامنه عمل جهانى و منطقه اى در 
کنار مظلومان جهان، مایه سربلندى ایران و ایرانى است، 

و همواره چنین باد.
 اینک در آغاز فصل جدیدى از زندگى جمهورى اسالمى، 
این بنده ناچیز مایلم با جوانان عزیزم، نسلى که پا به میدان 
عمل مى گذارد تــا بخش دیگرى از جهــاد بزرگ براى 
ساختن ایران اســالمى بزرگ را آغاز کند، سخن بگویم. 

سخن اول درباره گذشته است. 
عزیزان! نادانســته ها را جز با تجربه خود یا گوش سپردن 
به تجربه دیگران نمى توان دانست. بسیارى از آنچه را ما 
دیده و آزموده ایم، نسل شما هنوز نیازموده و ندیده است. 
ما دیده ایم و شــما خواهید دید. دهه هاى آینده دهه هاى 
شماست و شمایید که باید کارآزموده و ُپرانگیزه از انقالب 
خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که 
ایجاد تمدن نوین اسالمى و آمادگى براى طلوع خورشید 
والیت عظمى (ارواحنا فداه) اســت، نزدیک کنید. براى 
برداشتن گام هاى اســتوار در آینده، باید گذشته را درست 
شناخت و از تجربه ها درس گرفت؛ اگر از این راهبرد غفلت 
شود، دروغ ها به جاى حقیقت خواهند نشست و آینده مورد 
تهدیدهاى ناشناخته قرار خواهد گرفت. دشمنان انقالب با 
انگیزه اى قوى، تحریف و دروغ پردازى درباره گذشته و حتى 
زمان حال را دنبال مى کننــد و از پول و همه ابزارها براى 
آن بهره مى گیرند. رهزنان فکر و عقیده و آگاهى بسیارند؛ 

حقیقت را از دشمن و پیاده نظامش نمى توان شنید.
 انقالب اسالمى و نظام برخاسته از آن، از نقطه صفر آغاز 
شد؛ اوًال: همه چیز علیه ما بود، چه رژیم فاسد طاغوت که 
عالوه  بر وابستگى و فساد و استبداد و کودتایى بودن، اولین 
رژیم سلطنتى در ایران بود که به دســت بیگانه -و نه به 
زور شمشیر خود- بر سِر کار آمده بود، و چه دولت آمریکا 
و برخى دیگــر از دولت هاى غربى و چه وضع به شــدت 
نابسامان داخلى و عقب افتادگى شرم آور در علم و فناورى و 

سیاست و معنویت و هر فضیلت دیگر.
 ثانیًا: هیچ تجربه پیشــینى و راه طى شــده اى در برابر ما 
وجود نداشت. بدیهى اســت که قیام هاى مارکسیستى و 
امثال آن نمى توانســت براى انقالبى که از متن ایمان و 
معرفت اســالمى پدید آمده اســت، الگو محسوب شود. 
انقالبیون اسالمى بدون سرمشــق و تجربه آغاز کردند 

و ترکیب جمهوریت و اســالمیت و ابزارهاى تشــکیل و 
پیشــرفت آن، جز با هدایت الهى و قلب نورانى و اندیشه 
بزرگ امام خمینى(ره)، به دســت نیامد. و این نخستین 

درخشش انقالب بود.
 پس آ نگاه انقالب ملت ایران، جهــان دو قطبى آن روز را 
به جهان ســه قطبى تبدیل کرد و سپس با سقوط و حذف 
شوروى و اقمارش و پدید آمدن قطب هاى جدید قدرت، 
تقابل دوگانه جدید «اسالم و اســتکبار» پدیده برجسته 
جهان معاصر و کانون توجه جهانیان شــد. از سویى نگاه 
امیدوارانه ملت هاى زیر ســتم و جریان هاى آزادیخواه 
جهان و برخى دولت هاى مایل به اســتقالل، و از سویى 
نگاه کینه ورزانه و بدخواهانه رژیم هاى زورگو و قلدرهاى 
باج طلب عالم، بدان دوخته شــد. بدین گونه مسیر جهان 
تغییر یافت و زلزله انقالب، فرعون هاى در بســتِر راحت 
آرمیده را بیدار کرد؛ دشمنى ها با همه شدت آغاز شد و اگر 
نبود قدرت عظیم ایمان و انگیزه این ملت و رهبرى آسمانى 
و تأییدشده امام عظیم الشأن ما، تاب آوردن در برابر آن همه 

خصومت و شقاوت و توطئه و خباثت، امکانپذیر نمى شد.
 به رغم همه این مشکالت طاقت فرسا، جمهورى اسالمى 
روز به روز گام هاى بلندتر و استوارترى به جلو برداشت. این 
چهل سال، شاهد جهادهاى بزرگ و افتخارات درخشان و 
پیشرفت هاى شگفت آور در ایران اسالمى است. عظمت 
پیشرفت هاى چهل ساله ملت ایران آنگاه به درستى دیده 
مى شود که این مدت، با مدت هاى مشابه در انقالب هاى 
بزرگى همچون انقالب فرانسه و انقالب اکتبر شوروى و 
انقالب هند مقایسه شود. مدیریت هاى جهادى الهام گرفته 
از ایمان اسالمى و اعتقاد به اصل «ما مى توانیم» که امام 
بزرگوار به همه ما آموخت، ایران را به عزت و پیشرفت در 

همه عرصه ها رسانید.
 انقالب به یک انحطــاط تاریخى طوالنــى پایان داد و 
کشــور که در دوران پهلوى و قاجار به شدت تحقیر شده 
و به شــدت عقب مانده بود، در مسیر پیشرفت سریع قرار 
گرفت؛ در گام نخست، رژیم ننگین سلطنت استبدادى را به 
حکومت مردمى و مردم ساالرى تبدیل کرد و عنصر اراده 
ملى را که جانمایه پیشــرفت همه جانبه و حقیقى است در 
کانون مدیریت کشور وارد کرد؛ آنگاه جوانان را میدان دار 
اصلى حوادث و وارد عرصه مدیریت کرد؛ روحیه  و باور «ما 
مى توانیم» را به همگان منتقل کــرد؛ به برکت تحریم 
دشــمنان،  اتکا به توانایى داخلى را به همه آموخت و این 

منشأ برکات بزرگ شد:
 اوًال: ثبات و امنیت کشــور و تمامیت ارضى و حفاظت از 
مرزها را که آماج تهدید جدى دشــمنان قــرار گرفته بود 
ضمانت کرد و معجــزه پیروزى در جنگ هشت ســاله و 
شکســت رژیم بعثى و پشــتیبانان آمریکایى و اروپایى و 

شرقى اش را پدید  آورد.
 ثانیًا: موتور پیشــران کشــور در عرصه علم و فناورى و 
ایجاد زیرســاخت هاى حیاتى و اقتصادى و عمرانى شد 
که تا اکنون ثمرات بالنده آن روز به روز فراگیرتر مى شود. 
هزاران شــرکت دانش بنیان، هزاران طرح زیرساختى و 
ضرورى براى کشور در حوزه هاى عمران و حمل و نقل و 
صنعت و نیرو و معدن و سالمت و کشاورزى و آب و غیره، 
میلیون ها تحصیلکرده دانشــگاهى یا در حال تحصیل، 
هزاران واحد دانشــگاهى در سراسر کشــور، ده ها طرح 
بزرگ از قبیل چرخه سوخت هسته اى، سلول هاى بنیادى، 
فناورى نانو، زیست فناورى و غیره با رتبه هاى نخستین در 
کل جهان، شصت برابر شدن صادرات غیرنفتى، نزدیک 
به ده برابر شدن واحدهاى صنعتى، ده ها برابر شدن صنایع 

از نظر کیفى، تبدیــل صنعت مونتاژ به فنــاورى بومى، 
برجستگى محسوس در رشته هاى گوناگون مهندسى از 
جمله در صنایع دفاعى، درخشــش در رشته هاى مهم و 
حساس پزشــکى و جایگاه مرجعیت در آن و ده ها نمونه 
دیگر از پیشــرفت، محصول آن روحیه و آن حضور و آن 
احساس جمعى اســت که انقالب براى کشور به ارمغان 
آورد. ایراِن پیش  از انقــالب، در تولید علم و فناورى صفر 
بود، در صنعت به جز مونتاژ و در علم به جز ترجمه هنرى 

نداشت.
 ثالثًا: مشــارکت مردمى را در مســائل سیاســى مانند 
انتخابات، مقابله با فتنه هاى داخلى، حضور در صحنه هاى 
ملى و استکبارســتیزى به اوج رســانید و در موضوعات 
اجتماعى مانند کمک رسانى ها و فعالیت هاى نیکوکارى 
که از پیش  از انقالب آغاز شــده بود، افزایش چشــمگیر 
داد. پــس  از انقالب، مردم در مســابقه خدمت رســانى 
در حــوادث طبیعــى و کمبودهاى اجتماعى مشــتاقانه

 شرکت مى کنند.
 رابعًا: بینش سیاســى آحاد مردم و نگاه آنان به مســائل 
بین المللى را به گونه شگفت آورى ارتقا داد. تحلیل سیاسى 
و فهم مسائل بین المللى در موضوعاتى همچون جنایات 
غرب به خصوص آمریکا، مسئله فلسطین و ظلم تاریخى 
به ملت آن، مسئله جنگ افروزى ها و رذالت ها و دخالت 
هاى قدرت هــاى قلدر در امور ملت هــا و امثال آن را از 
انحصار طبقه محدود و عزلت  گزیده اى به نام روشنفکر، 
بیرون آورد؛ این گونه روشنفکرى میان عموم مردم در همه 
کشور و همه  ساحت هاى زندگى جارى شد و مسائلى از 
این دست حتى براى نوجوانان و نونهاالن، روشن و قابل 

فهم گشت.
 خامسًا: کفه  عدالت را در تقسیم امکانات عمومى کشور 
ســنگین کرد. نارضایتى این حقیر از کارکرد عدالت در 
کشور به دلیل آنکه این ارزش واال باید گوهر بى همتا بر 
تارك نظام جمهورى اسالمى باشد و هنوز نیست، نباید 
به این معنى گرفته شــود که براى اســتقرار عدالت کار 
انجام نگرفته اســت. واقعیت آن است که دستاوردهاى 
مبارزه با بى عدالتى در این چهار دهه، با هیچ دوره  دیگر 
گذشته قابل مقایسه نیســت. در رژیم طاغوت بیشترین 
خدمات و درآمدهاى کشــور در اختیار گروه کوچکى از 
پایتخت نشینان یا همسانان آنان در برخى دیگر از نقاط 
کشور بود. مردم بیشتر شهرها به ویژه مناطق دوردست 
و روستاها در آخر فهرست و غالبًا محروم از نیازهاى اولیه 
زیرساختى و خدمت رسانى بودند. جمهورى اسالمى در 
شــمار موفق ترین حاکمیت هاى جهان در جابه جایى 
خدمت و ثروت از مرکز به همه جاى کشور، و از مناطق 
مرفه نشین شهرها به مناطق پایین دست آن بوده است. 
آمار بزرگ راهسازى و خانه سازى و ایجاد مراکز صنعتى 
و اصالح امور کشاورزى و رســاندن برق و آب و مراکز 
درمانى و واحدهاى دانشــگاهى و سد و نیروگاه و امثال 
آن به دورترین مناطق کشور، حقیقتًا افتخارآفرین است؛ 
بى شــک این همه، نه در تبلیغات نارســاى مسئوالن 
انعکاس یافته  و نه زبان بدخواهــان خارجى و داخلى به 
آن اعتراف کرده اســت؛ ولى هســت و حسنه اى براى 
مدیران جهادى و با اخالص نزد خدا و خلق است. البته 
عدالت مورد انتظار در جمهورى اسالمى که مایل است 
پیرو حکومت علوى شناخته شود، بسى برتر از  اینهاست 
و چشم امید براى اجراى آن به شما جوان هاست که در 

ادامه بدان خواهم پرداخت.
ادامه در صفحه 3...

مشروح بیانیه مهم و راهبردى رهبر معظم انقالب در چهلمین سال پیروزى انقالب اسالمى

راه طى شده، فقط یک آغاز بوده است
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...ادامه از صفحه 2
 سادســًا: عیار معنویت و اخالق را در فضاى عمومى جامعه 
به گونه اى چشــمگیر افزایش داد. این پدیده مبارك را رفتار 
و منش حضرت امام خمینى در طول دوران مبارزه و پس  از 
پیروزى انقالب، بیش  از هر چیز رواج داد؛ آن انسان معنوى 
و عارف و وارسته از پیرایه هاى مادى، در رأس کشورى قرار 
گرفت که مایه هاى ایمان مردمش بســى ریشه دار و عمیق 
بود. هرچند دست تطاول تبلیغات مروج فساد و بى بندوبارى 
در طــول دوران پهلوى ها به آن ضربه هاى ســخت زده و 
لجنزارى از آلودگى اخالقى غربــى را به درون زندگى مردم 
متوســط و به خصوص جوانان کشــانده بود، ولى رویکرد 
دینى و اخالقى در جمهورى اســالمى، دل هاى مستعد و 
نورانى به ویژه جوانان را مجذوب کرد و فضا به ســود دین و 
اخالق دگرگون شد. مجاهدت هاى جوانان در میدان هاى 
سخت از جمله دفاع مقدس، با ذکر و دعا و روحیه برادرى و 
ایثار همراه شــد و ماجراهاى صدر اسالم را زنده و نمایان در 
برابر چشم همه نهاد. پدران و مادران و همسران با احساس 
وظیفه دینى از عزیزان خود که به جبهه هاى گوناگون جهاد 
مى شتافتند دل کندند و سپس، آنگاه که با پیکر خون آلود یا 
جسم آسیب دیده آنان روبه رو شدند، مصیبت را با شکر همراه 
کردند. مساجد و فضاهاى دینى رونقى بى سابقه گرفت. صف 
نوبت براى اعتکاف از هزاران جوان و استاد و دانشجو و زن و 
مرد و صف نوبت براى اردوهاى جهادى و جهادسازندگى و 
بسیج سازندگى از هزاران جوان داوطلب و فداکار آکنده شد. 
نماز و حج و روزه دارى و پیاده روى زیارت و مراسم گوناگون 
دینى و انفاقات و صدقات واجب و مســتحب در همه جا به 
ویژه میان جوانان رونق یافت و تا امروز، روزبه روز بیشــتر و 
با کیفیت تر شده است. و اینها همه در دورانى اتفاق افتاده که 
سقوط اخالقى روزافزون غرب و پیروانش و تبلیغات ُپر حجم 
آنان براى کشاندن مرد و زن به لجنزارهاى فساد، اخالق و 
معنویت را در بخش هاى عمده عالم منزوى کرده است؛ و این 
معجزه اى دیگر از انقالب و نظام اسالمى فعال و پیشرو است.
 سابعًا: نماد پر ابهت و با شــکوه و افتخارآمیز ایستادگى در 
برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان و در رأس آنان 
آمریکاى جهان خوار و جنایتکار، روزبه روز برجسته تر شد. در 
تمام این چهل سال، تسلیم ناپذیرى و صیانت و پاسدارى از 
انقالب و عظمت و هیبت الهى آن و گردن برافراشته آن در 
مقابل دولت هاى متکبر و مستکبر، خصوصیت شناخته شده 
ایران و ایرانى به ویژه جوانان این مرز و بوم به شمار مى رفته 
است. قدرت هاى انحصارگر جهان که همواره حیات خود را 
در دست اندازى به اســتقالل دیگر کشورها و پایمال کردن 
منافع حیاتى آنها براى مقاصد شوم خود دانسته اند، در برابر 
ایران اسالمى و انقالبى، اعتراف به ناتوانى کردند. ملت ایران 
در فضاى حیات بخش انقالب توانست نخست دست نشانده 
آمریکا و عنصر خائن به ملت را از کشور برانَد و پس از  آن هم تا 
امروز از سلطه دوباره قلدران جهانى بر کشور با قدرت و شدت 

جلوگیرى کند.
 جوانان عزیز! اینها بخشى محدود از سرفصل هاى عمده در 
سرگذشت چهل ساله انقالب اسالمى است، انقالب عظیم و 
پایدار و درخشانى که شما به توفیق الهى باید گام بزرگ دوم 

را در پیشبرد آن بردارید.
 محصول تالش چهل ساله، اکنون برابر چشم ماست: کشور 
و ملتى مستقل، آزاد، مقتدر، با عزت، متدین، پیشرفته در علم، 
انباشته از تجربه هایى گرانبها، مطمئن و امیدوار، داراى تأثیر 
اساســى در منطقه و داراى منطق قوى در مسائل جهانى، 
رکورددار در شتاب پیشرفت هاى علمى، ر کورددار در رسیدن 
به رتبه هاى بــاال در دانش ها و فناورى هــاى مهم از قبیل 
هسته اى و ســلول هاى بنیادى و نانو و هوافضا و امثال آن، 
سرآمد در گسترش خدمات اجتماعى، سرآمد در انگیزه هاى 
جهادى میان جوانان، سرآمد در جمعیت جوان کارآمد، و بسى 
ویژگى هاى افتخارآمیز دیگر که همگى محصول انقالب و 
نتیجه جهت گیرى هاى انقالبى و جهادى است. و بدانید که 
اگر بى توجهى به شعارهاى انقالب و غفلت از جریان انقالبى 
در برهه هایى از تاریخ چهل ساله نمى بود -که متأسفانه بود و 
خسارت بار هم بود- بى شک دستاوردهاى انقالب از این بسى 
بیشتر و کشور در مسیر رســیدن به آرمان هاى بزرگ بسى 

جلوتر بود و بسیارى از مشکالت کنونى وجود نمى داشت.
 ایران مقتدر، امــروز هم مانند آغاز انقــالب با چالش هاى 
مستکبران روبه رو است اما با تفاوتى کامًال معنى دار. اگر آن 
روز چالش با آمریکا بر سر کوتاه کردن دست عمال بیگانه یا 
تعطیلى سفارت رژیم صهیونیستى در تهران یا رسوا کردن 
النه جاسوسى بود، امروز چالش بر سِر حضور ایران مقتدر در 
مرزهاى رژیم صهیونیستى و برچیدن بساط نفوذ نامشروع 
آمریکا از منطقه غرب آســیا و حمایت جمهورى اسالمى از 
مبارزات مجاهدان فلسطینى در قلب سرزمین هاى اشغالى 
و دفاع از پرچم برافراشته حزب ا... و مقاومت در سراسر این 
منطقه است. و اگر آن روز، مشکل غرب جلوگیرى از خرید 
تسلیحات ابتدایى براى ایران بود،  امروز مشکل او جلوگیرى از 
انتقال سالح هاى پیشرفته ایرانى به نیروهاى مقاومت است. 
و اگر آن روز گمان آمریکا آن بود که با چند ایرانى خودفروخته 
یا با چند هواپیما و بالگرد خواهد توانست بر نظام اسالمى و 
ملت ایران فائق آید، امروز براى مقابله سیاســى و امنیتى با 
جمهورى اســالمى، خود را محتاج به یک ائتالف بزرگ از 
ده ها دولت معاند یا مرعوب مى بیند و البته باز هم در رویارویى، 
شکست مى خورد. ایران به برکت انقالب، اکنون در جایگاهى 

متعالى و شایسته ملت ایران در چشم جهانیان و عبور کرده 
از بسى گردنه هاى دشوار در مسائل اساسى خویش است.

 اما راه طى شــده فقط قطعه اى از مسیر افتخارآمیز به سوى 
آرمان هاى بلند نظام جمهورى اسالمى است. دنباله این مسیر 
که به گمان زیاد، به دشوارِى گذشته ها نیست، باید با همت و 
هشیارى و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طى شود. مدیران 
جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعاالن جوان، در 
همه میدان هاى سیاسى و اقتصادى و فرهنگى و بین المللى 
و نیز در عرصه هاى دین و اخــالق و معنویت و عدالت، باید 
شــانه هاى خود را به زیر بار مســئولیت دهند، از تجربه ها و 
عبرت هاى گذشته بهره گیرند، نگاه انقالبى و روحیه انقالبى 
و عمل جهادى را به کار بندند و ایــران عزیز را الگوى کامل 

نظام پیشرفته اسالمى بسازند.
 نکته مهمى که باید آینده سازان در نظر داشته باشند، این است 
که در کشورى زندگى مى کنند که از نظر ظرفیت هاى طبیعى 
و انسانى، کم نظیر است و بسیارى از این ظرفیت ها با غفلت 
دست اندرکاران تاکنون بى استفاده یا کم استفاده مانده است. 
همت هاى بلند و انگیزه هاى جوان و انقالبى، خواهند توانست 
آنها را فعال و در پیشرفت مادى و معنوى کشور به معنى واقعى 

جهش ایجاد کنند.
 مهمترین ظرفیت امیدبخش کشور، نیروى انسانى مستعد 
و کارآمد با زیربنــاى عمیق و اصیل ایمانى و دینى اســت. 
جمعیت جوان زیر 40  سال که بخش مهمى از آن نتیجه موج 
جمعیتى ایجاد شده در دهه  60 است، فرصت ارزشمندى براى 
کشور است. 36 میلیون نفر در سنین میانه  15 و 40 سالگى، 
نزدیک به 14 میلیون نفر داراى تحصیالت عالى، رتبه دوم 
جهان در دانش آموختگان علوم و مهندســى، انبوه جوانانى 
که با روحیه انقالبى رشد کرده و آماده تالش جهادى براى 
کشورند، و جمع چشمگیر جوانان محقق و اندیشمندى که به 
آفرینش هاى علمى و فرهنگى و صنعتى و غیره اشتغال دارند؛ 
اینها ثروت عظیمى براى کشور است که هیچ اندوخته مادى با 

آن مقایسه نمى تواند شد.
 به جز اینها، فرصت هاى مادى کشور نیز فهرستى طوالنى 
را تشــکیل مى دهد که مدیران کارآمد و ُپرانگیزه و خردمند 
مى توانند با فعال کردن و بهره گیرى از آن، درآمدهاى ملى 
را با جهشى نمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند و بى نیاز 
و به معنــى واقعى داراى اعتماد به نفس کنند و مشــکالت 
کنونى را برطرف نمایند. ایران با دارا بودن یک درصد جمعیت 
جهان، داراى 7 درصد ذخایر معدنى جهان است: منابع عظیم 
زیرزمینى، موقعیت استثنائى جغرافیایى میان شرق و غرب 
و شــمال و جنوب، بازار بزرگ ملى، بازار بزرگ منطقه اى با 
داشتن 15 همسایه با 600 میلیون جمعیت، سواحل دریایى 
طوالنى، حاصلخیزى زمین با محصوالت متنوع کشاورزى 
و باغى، اقتصاد بزرگ و متنوع، بخش هایى از ظرفیت هاى 
کشور است؛ بسیارى از ظرفیت ها دست نخورده مانده است. 
گفته شده  است که ایران از نظر ظرفیت هاى استفاده نشده 
طبیعى و انسانى در رتبه اول جهان است. بى شک شما جوانان 
مؤمن و ُپرتالش خواهید توانست این عیب بزرگ را برطرف 
کنید. دهه دوم چشم انداز، باید زمان تمرکز بر بهره بردارى از 
دستاوردهاى گذشته و نیز ظرفیت هاى استفاده نشده باشد و 
پیشرفت کشور از جمله در بخش تولید و اقتصاد ملى ارتقایابد.

 اکنون به شما فرزندان عزیزم در مورد چند سرفصل اساسى 
توصیه هایى مى کنم. این ســرفصل ها عبارتنــد از: علم و 
پژوهش، معنویت و اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، 
اســتقالل و آزادى، عزت ملى و روابط خارجى و مرزبندى با 

دشمن، سبک زندگى.
 اما پیش از همه چیز، نخســتین توصیه مــن امید و نگاه 
خوشــبینانه به آینده اســت. بدون این کلید اساسِى همه 
قفل ها، هیچ گامى نمى توان برداشت. آنچه مى گویم یک 
امید صادق و متکى به واقعیت هاى عینى اســت. اینجانب 
همواره از امید کاذب و فریبنده  دورى جسته ام، اما خود و همه 
را از نومیدى بیجا و ترس کاذب نیز برحذر داشته  ام و برحذر 
مى دارم. در طول این چهل سال -و اکنون مانند همیشه- 
سیاست تبلیغى و رسانه اى دشمن و فعال ترین برنامه هاى 
آن، مأیوس سازى مردم و حتى مســئوالن و مدیران ما از 
آینده اســت. خبرهاى دروغ، تحلیل هاى مغرضانه، وارونه  
نشان دادن واقعیت ها، پنهان کردن جلوه هاى امیدبخش، 
بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشــان دادن یا انکار 
محسنات بزرگ، برنامه همیشــگى هزاران رسانه صوتى 
و تصویرى و اینترنتى دشــمنان ملت ایران اســت؛ و البته 
دنباله هاى آنان در داخل کشــور نیز قابل مشاهده اند که با 
استفاده از آزادى ها در خدمت دشمن حرکت مى کنند. شما 
جوانان باید پیش گام در شکســتن این محاصره تبلیغاتى 
باشید. در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. 
ترس و نومیدى را از خود و دیگران برانید. این نخســتین 
و ریشــه اى ترین جهاد شماست. نشــانه هاى امیدبخش 
-که به برخى از آنها اشاره شــد- در برابر چشم شماست. 
رویش هــاى انقالب بســى فراتــر از ریزش هاســت و 
دســت و دل هاى امین و خدمتگزار، به مراتب بیشــتر از 
مفسدان و خائنان و کیسه دوختگان است. دنیا به جوان ایرانى 
و پایدارى ایرانى و ابتکارهاى ایرانى، در بسیارى از عرصه ها 
با چشم تکریم و احترام مى نگرد. قدر خود را بدانید و با قوت 

خداداد، به سوى  آینده خیز بردارید و حماسه بیافرینید.
و اما توصیه ها:  

1) علم و پژوهش: دانش،  آشکارترین وسیله عزت و قدرت 

یک کشور است. روى دیگر دانایى، توانایى است. دنیاى غرب 
به برکت دانش خود بود که توانست براى خود ثروت و نفوذ و 
قدرت 200 ساله فراهم کند و با وجود تهیدستى در بنیان هاى 
اخالقى و اعتقادى، با تحمیل سبک زندگى غربى به جوامع 
عقب مانده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد آنها را به 
دست گیرد. ما به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد، 
توصیه نمى کنیم، اما مؤکداً به نیاز کشور به جوشاندن چشمه 
دانش در میان خود اصرار مى ورزیم. به حمدا... استعداد علم و 
تحقیق در ملت ما از متوسط جهان باالتر است. اکنون نزدیک 
به دو دهه است که رستاخیز علمى در کشــور آغاز شده و با 
ســرعتى که براى ناظران جهانى غافلگیرکننده بود -یعنى 
یازده برابر شتاب رشد متوسط علم در جهان- به پیش رفته 
است. دستاوردهاى دانش و فناورى ما در این مدت که ما را به 
رتبه شانزدهم در میان بیش از 200 کشور جهان رسانید و مایه 
شگفتى ناظران جهانى شد و در برخى از رشته هاى حساس 
و نو پدید به رتبه هاى نخستین ارتقا داد، همه و همه در حالى 
اتفاق افتاده که کشور دچار تحریم مالى و تحریم علمى بوده 
است. ما با وجود شنا در جهت مخالف جریان دشمن ساز، به 
رکوردهاى بزرگ دست یافته ایم و این نعمت بزرگى است که 

بخاطر آن باید روز و شب خدا را سپاس گفت.
 اما آنچه من مى خواهم بگویم این است که این راه طى شده، 
با همه اهمیتش فقط یک آغاز بوده است و نه بیشتر. ما هنوز 
از قله هاى دانش جهان بســیار عقبیم؛ باید به قله ها دست 
یابیم. باید از مرزهاى کنونى دانش در مهمترین رشته ها عبور 
کنیم. ما از این مرحله هنوز بســیار عقبیم؛ ما از صفر شروع 
کرده ایم. عقب ماندگى شرم آور علمى در دوران پهلوى ها و 
قاجارها در هنگامى که مســابقه علمى دنیا تازه شروع شده 
بود، ضربه سختى بر ما وارد کرده و ما را از این کاروان شتابان، 
فرســنگ ها عقب نگه داشــته بود. ما اکنــون حرکت را 
 آغاز کرده و با شــتاب پیش مى رویم ولى این شــتاب باید 
سال ها با شدت باال ادامه یابد تا آن عقب افتادگى جبران شود. 
اینجانب همواره به دانشگاه ها و دانشگاهیان و مراکز پژوهش 
و پژوهندگان، گرم و قاطع و جدى در این باره تذکر و هشدار و 
فراخوان داده ام، ولى اینک مطالبه عمومى من از شما جوانان 
آن است که این راه را با احساس مسئولیت بیشتر و همچون 
یک جهاد در پیش گیرید. سنگ بناى یک انقالب علمى در 
کشور گذاشته شده و این انقالب، شهیدانى از قبیل شهداى 
هسته اى نیز داده است. به پاخیزید و دشمن بدخواه و کینه توز 

را که از جهاد علمى شما به شدت بیمناك است ناکام سازید.
 2) معنویت و اخــالق: معنویت به معنى برجســته کردن 
ارزش هاى معنوى از قبیل اخالص، ایثار، توکل، ایمان در خود 
و در جامعه است، و اخالق به معنى رعایت فضیلت هایى چون 
خیرخواهى، گذشت، کمک به نیازمند، راستگویى، شجاعت، 
تواضع، اعتماد به نفس و دیگر خلقیات نیکو است. معنویت و 
اخالق، جهت دهنده همه حرکت ها و فعالیت هاى فردى و 
اجتماعى و نیاز اصلى جامعه است؛ بودن آنها، محیط زندگى را 
حتى با کمبودهاى مادى، بهشت مى سازد و نبودن آن حتى با 

برخوردارى مادى، جهنم مى آفریند.
 شعور معنوى و وجدان اخالقى در جامعه هرچه بیشتر رشد 
کند برکات بیشترى به بار مى آورد؛ این، بى گمان محتاج جهاد 
و تالش است و این تالش و جهاد، بدون همراهى حکومت ها 
توفیق چندانى نخواهد یافت. اخالق و معنویت، البته با دستور 
و فرمان به دست نمى آید، پس حکومت ها نمى توانند آن را با 
قدرت قاهره ایجاد کنند، اما اوًال خود باید منش و رفتار اخالقى 
و معنوى داشته باشند، و ثانیاً زمینه  را براى رواج آن در جامعه 
فراهم کنند و به نهادهاى اجتماعى در این باره میدان دهند و 
کمک برسانند؛ با کانون هاى ضد معنویت و اخالق، به شیوه 
معقول بستیزند و خالصه اجازه ندهند که جهنمى ها مردم را با 

زور و فریب، جهنمى کنند.
 ابزارهاى رسانه اى پیشرفته و فراگیر، امکان بسیار خطرناکى 
در اختیار کانون هاى ضد معنویت و ضد اخالق نهاده است و 
هم اکنون تهاجم روزافزون دشمنان به دل هاى پاك جوانان 
و نوجوانان و حتى نونهاالن با بهره گیرى از این ابزارها را به 
چشم خود مى بینیم. دســتگاه هاى مسئول حکومتى در این 
باره وظایفى سنگین بر عهده دارند که باید هوشمندانه و کامًال 
مسئوالنه صورت گیرد. و این البته به معنى رفع مسئولیت از 
اشــخاص و نهادهاى غیرحکومتى نیست. در دوره پیش  رو 
باید در این باره ها برنامه هاى کوتاه مدت و میان مدت جامعى 

تنظیم و اجرا شود؛ ان شاء ا...
 3) اقتصاد: اقتصاد یک نقطه کلیدِى تعیین کننده است. اقتصاد 
قوى، نقطه قوت و عامل مهم سلطه ناپذیرى و نفوذناپذیرى 
کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه ضعف و زمینه  ساز نفوذ و 
سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادیات و معنویات 
بشر، اثر مى گذارد. اقتصاد البته هدف جامعه اسالمى نیست، 
اما وسیله اى است که بدون آن نمى توان به هدف ها رسید. 
تأکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور که مبتنى  بر تولید انبوه 
و با کیفیت، و توزیع عدالت محور، و مصــرف به اندازه و بى  
اسراف، و مناسبات مدیریتى خردمندانه است و در سال هاى 
اخیر از سوى اینجانب بارها تکرار و بر آن تأکید شده، بخاطر 
همین تأثیر شگرفى است که اقتصاد مى تواند بر زندگى امروز 

و فرداى جامعه بگذارد.
 انقالب اسالمى راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد 
دوران طاغوت را به ما نشان داد، ولى عملکردهاى ضعیف، 
اقتصاد کشــور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است. 
چالش بیرونى تحریم و وسوســه ها ى دشــمن است که در 

صورت اصالح مشــکل درونى، کم اثر و حتى بى اثر خواهد 
شــد. چالش درونى عبارت از عیوب ساختارى و ضعف هاى 

مدیریتى است.
 مهمترین عیوب، وابســتگى اقتصــاد به نفــت، دولتى بودن 
بخش هایى از اقتصاد که در حیطه  وظایف دولت نیست، نگاه به 
خارج و نه به توان و ظرفیت داخلى، استفاده اندك از ظرفیت نیروى 
انسانى کشــور، بودجه بندى معیوب و نامتوازن، و سرانجام عدم 
ثبات سیاست هاى اجرایى اقتصاد و عدم رعایت اولویت ها و وجود 
هزینه هاى زائد و حتى مســرفانه در بخش هایى از دستگاه هاى 
حکومتى اســت. نتیجه اینها مشــکالت زندگى مردم از قبیل 
بى کارى جوان ها، فقر درآمدى در طبقه ضعیف و امثال آن است.

 راه حل این مشکالت، سیاست هاى اقتصاد مقاومتى است که 
باید برنامه هاى اجرایى بــراى همه بخش هاى آن تهیه و با 
قدرت و نشاط کارى و احساس مسئولیت، در دولت ها پیگیرى 
و اقدام شود. درون زایى اقتصاد کشور، مولد شدن و دانش بنیان 
شدن آن، مردمى کردن اقتصاد و تصدیگرى نکردن دولت، 
برون گرایى با استفاده از ظرفیت هایى که قبًال به آن اشاره شد، 
بخش هاى مهم این راه حل هاست. بى گمان یک مجموعه 
جوان و دانا و مؤمن و مسلط بر دانسته هاى اقتصادى در درون 
دولت خواهند توانست به این مقاصد برسند. دوران پیِش  رو 

باید میدان فعالیت چنین مجموعه اى باشد.
 جوانان عزیز در  سراسر کشــور بدانند که همه راه حل ها در 
داخل کشور است. اینکه کســى گمان کند که «مشکالت 
اقتصادى صرفًا ناشــى از تحریم اســت و علت تحریم هم 
مقاومت ضد استکبارى و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ 
پس راه حل، زانو زدن در برابر دشــمن و بوسه زدن بر پنجه 
گرگ است» خطایى نابخشودنى اســت. این تحلیل سراپا 
غلط، هرچند گاه از زبان و قلم برخى غفلت زدگان داخلى صادر 
مى شــود، اما منشــأ آن، کانون هاى فکر و توطئه خارجى 
است که با صد زبان به تصمیم سازان و تصمیم گیران و افکار 

عمومى داخلى القا مى شود.
 4) عدالت و مبارزه با فساد: این دو الزم و ملزوم یکدیگرند. 
فساد اقتصادى و اخالقى و سیاسى، توده چرکین کشورها و 
نظام ها و اگر در بدنه حکومت ها عارض شود، زلزله ویرانگر 
و ضربه زننده به مشــروعیت آنهاســت؛ و این براى نظامى 
چون جمهورى اســالمى که نیازمند مشــروعیتى فراتر از 
مشروعیت هاى مرســوم و مبنایى تر از مقبولیت اجتماعى 
است، بسیار جدى تر و بنیانى تر از دیگر نظام هاست. وسوسه 
مال و مقام و ریاست، حتى در َعلَوى ترین حکومت تاریخ یعنى 
حکومت خود حضرت امیر  المؤمنین (علیه السالم) کسانى را 
لغزاند، پس خطر بُروز این تهدید در جمهورى اســالمى هم 
که روزى مدیران و مسئوالنش مسابقه زهد انقالبى و ساده 
زیســتى مى دادند، هرگز بعید نبوده و نیست؛ و این ایجاب 
مى کند که دستگاهى کارآمد با نگاهى تیزبین و رفتارى قاطع 
در قواى سه گانه حضور دائم داشته باشد و به معناى واقعى 

با فساد مبارزه کند، به ویژه در درون دستگاه هاى حکومتى.
 البته نسبت فســاد در میان کارگزاران حکومت جمهورى 
اسالمى در مقایســه با بسیارى از کشــورهاى دیگر و به 
خصوص با رژیم طاغوت که سر تا پا فساد و فسادپرور بود، 
بسى کمتر است و به حمدا... مأموران این نظام غالباً سالمت 
خود را نگاه داشته اند، ولى حتى آنچه هست غیرقابل قبول 
است. همه باید بدانند که طهارت اقتصادى شرط مشروعیت 
همه مقامات حکومت جمهورى اســالمى است. همه باید 
از شیطان حرص برحذر باشــند و از لقمه حرام بگریزند و از 
خداوند در این باره کمک بخواهند و دستگاه هاى نظارتى و 
دولتى باید با قاطعیت و حساســیت، از تشکیل نطفه فساد 
پیشــگیرى و با رشــد آن مبارزه کنند. این مبارزه نیازمند 
انسان هایى با ایمان و جهادگر، و منیع الطبع با دستانى پاك 
و دل هایى نورانى است. این مبارزه بخش اثرگذارى است از 
تالش همه جانبه اى که نظام جمهورى اسالمى باید در راه 

استقرار عدالت به کار برد.
 عدالت در صدر هدف هاى اولیه همه بعثت هاى الهى است 
و در جمهورى اسالمى نیز داراى همان شأن و جایگاه است؛ 
این، کلمه اى مقدس در همه زمان ها و سرزمین هاست و به 
صورت کامل، جز در حکومت حضرت ولى عصر (ارواحنافداه) 
میسر نخواهد شد ولى به صورت نسبى، همه جا و همه وقت 
ممکن و فریضه اى بر عهده همه به ویژه حاکمان و قدرتمندان 
است. جمهورى اســالمى ایران در این راه گام هاى بلندى 
برداشته است که قبًال بدان اشــاره اى کوتاه رفت؛ و البته در 
توضیح و تشــریح آن باید کارهاى بیشترى صورت گیرد و 
توطئه واژگونه نمایى و الاقل سکوت و پنهان سازى که اکنون 

برنامه جدى دشمنان انقالب است، خنثى گردد.

 با این همــه اینجانب به جوانان عزیزى که آینده کشــور، 
چشم انتظار آنهاســت صریحًا مى گویم آنچه تاکنون شده 
با آنچه باید مى شده و بشــود، داراى فاصله  اى ژرف است. 
در جمهورى اسالمى، دل هاى مسئوالن به طور دائم باید 
براى رفع محرومیت ها بتپد و از شکاف هاى عمیق طبقاتى 
به شدت بیمناك باشد. در جمهورى اسالمى کسب ثروت 
نه تنها جرم نیست که مورد تشویق نیز هست اما تبعیض در 
توزیع منابع عمومى و میدان دادن به ویژه خوارى و مدارا با 
فریبگران اقتصادى که همه بــه بى عدالتى مى انجامد، به 
شدت ممنوع اســت؛ همچنین غفلت از قشرهاى نیازمند 
حمایت، به هیچ رو مورد قبول نیست. این سخنان در قالب 
سیاست ها و قوانین، بارها تکرار شده است ولى براى اجراى 
شایسته آن چشم امید به شما جوان هاست؛ و اگر زمام اداره 
بخش هاى گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقالبى و دانا 
و کاردان -که به حمدا... کم نیستند-سپرده شود، این امید 

برآورده خواهد شد؛ ان شاءا...
 5) استقالل و آزادى: اســتقالل ملى به معنى آزادى ملت و 
حکومت از تحمیل و زورگویى قدرت هاى سلطه گر جهان 
است. و آزادى اجتماعى به معناى حق تصمیم گیرى و عمل 
کردن و اندیشیدن براى همه افراد جامعه است؛ و این هر دو 
از جمله ارزش هاى اســالمى اند و این هر دو عطیه الهى به

 انسان ها یند و هیچ کدام تفضل حکومت ها به مردم نیستند. 
حکومت ها موظف بــه تأمین این دو انــد. منزلت آزادى و 
استقالل را کسانى بیشتر مى دانند که براى آن جنگیده اند. 
ملت ایران با جهاد چهل ساله خود از جمله آنهاست. استقالل 
و آزادى کنونى ایران اســالمى، دســتاورد، بلکه خون آورِد 
صدها هزار انسان واال و شــجاع و فداکار است؛ غالبًا جوان، 
ولى همه در رتبه هاى رفیع انســانیت. این ثمر شجره طیبه 
انقالب را با تأویل و توجیه هاى ساده لوحانه و بعضاً مغرضانه، 
نمى توان در خطر قرار داد. همه -مخصوصاً دولت جمهورى 
اسالمى - موظف به حراســت از آن با همه وجودند. بدیهى 
است که «اســتقالل» نباید به معنى زندانى کردن سیاست 
و اقتصاد کشــور در میان مرزهاى خود، و «آزادى» نباید در 
تقابل با اخالق و قانون و ارزش هاى الهى و حقوق عمومى 

تعریف شود.
 6) عزت ملى، روابط خارجى، مرزبندى با دشمن: این هر سه، 
شــاخه هایى از اصِل «عزت، حکمت، و مصلحت» در روابط 
بین المللى اند. صحنه جهانى، امروز شاهد پدیده هایى است که 
تحقق یافته یا در آستانه ظهورند: تحرك جدید نهضت بیدارى 
اسالمى بر اســاس الگوى مقاومت در برابر سلطه آمریکا و 
صهیونیسم؛ شکست سیاســت هاى آمریکا در منطقه غرب 
آسیا و زمینگیر شدن همکاران خائن آنها در منطقه؛ گسترش 
حضور قدرتمندانه سیاسى جمهورى اسالمى در غرب آسیا و 

بازتاب وسیع آن در سراسر جهان سلطه.
 اینها بخشــى از مظاهر عزت جمهورى اســالمى است که 
جز با شجاعت و حکمت مدیران جهادى به دست نمى آمد. 
سردمداران نظام سلطه نگرانند؛ پیشــنهادهاى آنها عمومًا 
شامل فریب و خدعه و دروغ اســت. امروز ملت ایران عالوه  
بر آمریکاى جنایتکار، تعــدادى از دولت هــاى اروپایى را 
نیز خدعه گــر و غیرقابل اعتماد مى دانــد. دولت جمهورى 
اسالمى باید مرزبندى خود را با آنها با دقت حفظ کند؛ از ارزش 
هاى انقالبى و ملى خود، یک گام هم عقب نشینى نکند؛ از 
تهدیدهاى پوچ آنان نهراســد؛ و در همه حال، عزت کشور و 
ملت خود را در نظر داشته باشد و حکیمانه و مصلحت جویانه و 
البته از موضع انقالبى، مشکالت قابل حل خود را با آنان حل 
کند. در مورد آمریکا حل هیچ مشکلى متصور نیست و مذاکره 

با آن جز زیان مادى و معنوى محصولى نخواهد داشت.
 7) سبک زندگى: سخن الزم در این باره بسیار است. آن را به 
فرصتى دیگر وامى گذارم و به همین جمله اکتفا مى کنم که 
تالش غرب در ترویج سبک زندگى غربى در ایران، زیان هاى 
بى جبران اخالقى و اقتصادى و دینى و سیاســى به کشور و 
ملت ما زده است؛ مقابله با آن، جهادى همه جانبه و هوشمندانه 

مى طلبد که باز چشم امید در آن به شما جوان هاست.
 در پایان از حضور سرافرازانه و افتخارانگیز و دشمن شکن ملت 
عزیز در بیست ودوم بهمن و چهلمین سالگرد انقالب عظیم 
اسالمى تشکر مى کنم و پیشــانى سپاس بر درگاه حضرت 
حق مى سایم. سالم بر حضرت بقیه ا... (ارواحنا فداه)؛ سالم 
بر ارواح طیبه شهیدان واال مقام و روح مطهر امام بزرگوار؛ و 

سالم بر همه ملت عزیز ایران و سالم ویژه به جوانان. 
 دعاگوى شما   
سیدعلى خامنه اى
  22 بهمن ماه 1397

مشروح بیانیه مهم و راهبردى رهبر معظم انقالب در چهلمین سال پیروزى انقالب اسالمى

راه طى شده، فقط یک آغاز
 بوده است

,,

اینکه کسى گمان 
کند که «مشکالت 
اقتصادى صرفًا 
ناشى از تحریم 
است و علت تحریم 
هم مقاومت ضد 
استکبارى و تسلیم 
نشدن در برابر 
دشمن است؛ پس 
راه حل، زانو زدن 
در برابر دشمن و 
بوسه زدن بر پنجه 
گرگ است» خطایى 
نابخشودنى است. 
این تحلیل سراپا 
غلط، هرچند گاه از 
زبان و قلم برخى 
غفلت زدگان داخلى 
صادر 
مى شود

,,

منزلت آزادى و 
استقالل را کسانى 
بیشتر 
مى دانند که براى 
آن جنگیده اند. 
ملت ایران با جهاد 
چهل ساله خود از 
جمله آنهاست. 
استقالل و آزادى 
کنونى ایران 
اسالمى، دستاورد، 
بلکه خون آورِد 
صدها هزار انسان 
واال و شجاع و 
فداکار است؛ 
غالبًا جوان، ولى 
همه در رتبه هاى 
رفیع انسانیت. 
این ثمر شجره 
طیبه انقالب را با 
تأویل و توجیه هاى 
ساده لوحانه و بعضًا 
مغرضانه، نمى توان 
در خطر قرار داد
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کارگردان و تهیه کننده فیلم ســینمایى «دختر شــیطان» درباره 
آخرین وضعیت تولید این فیلم سینمایى و زمان اکران آن صحبت 

کرد.
قربان محمدپور عنوان کرد: مرحله اصالح رنگ در حال ســپرى 
شدن است و تالشمان این است و فیلم تا هفته آینده آماده نمایش 
شود. وى افزود: جمعه آهنگسازمان وارد ایران مى شود و میکس 

را هم آغاز مى کنیم و اول اسفندماه فیلم آماده نمایش خواهد شد.
محمدپور که تجربه کار با هندى ها را دارد با اشاره به تالش براى 
اکران نوروزى اذعان کرد: تالشمان این است که در نوروز «دختر 
شیطان» را به اکران برسانیم و باید ببینیم در نهایت تصمیم پخش 
کننده چیست. مواد تبلیغاتى فیلم در حال حاضر شدن است تا بتوانیم 

فیلم را به اکران برسانیم.

محمدپور با اشاره به نگارش فیلمنامه «دختر شیطان 2» گفت:در 
حال نگارش فیلمنامه هستم و ســال 99 بعد از پروژه «عاشقى در 

هانوى»، این فیلم را خواهم ساخت.
«دختر شیطان» داستان یکى از بچه هاى ابلیس است که مى خواهد 
توبه کند و شرط پذیرش توبه اش آن است که به یک آدم بى گناه 
سجده کند. دختر شیطان وارد زمین مى شــود و به دنبال یک آدم 

بى گناه مى گردد.
این فیلم سینمایى بعد از «سالم بمبئى» دومین فیلم مشترك ایران 

 و هند محسوب مى شود.
ایشا روات، حمید فرخ نژاد، جکى شروف، گلشن گروور، سیمران 
میشکروتى، محمدرضا شــریفى نیا و فردین حفیظى از بازیگران 

اصلى فیلم هستند.

«قانون مورفى» عنوان تازه ترین تجربه ســینمایى رامبد 
جوان اســت که در هفته هاى منتهى به برگزارى جشنواره 
فیلم فجر به صورت رسمى وارد چرخه اکران سینماها شد. 
گرماى استقبال از آن تا حدودى متأثر از تب و تاب برگزارى 
جشــنواره، چند روزى فروکش کرد و طبیعتًا پس از پایان 
برگزارى این رویداد بار دیگر شانس خود را براى فتح گیشه 
به آزمون خواهد گذاشت. بخشى از گفتگوى این کارگردان 
با خبرگزارى «مهر» درباره رابطه جشنواره فجر با فیلم هاى 

کمدى را بخوانید.
«قانون مورفى» را چرا به جشــنواره 

نفرستادید؟
جشنواره فیلم فجر و یا حتى خیلى جشنواره هاى سینمایى 
دیگر، اصوًال فیلم کمدى را خیلى جدى نمى گیرند. خیلى 
کم پیش مى آید که جدى بگیرنــد. از طرف دیگر وقتى ما 
سه فیلم را پشت سر هم تهیه کردیم و واقعاً هم از هیچ وام و 
حمایتى براى تأمین بودجه آنها استفاده نکردیم، از جایى به 
بعد مجبور به جذب شریک شدیم. عمده پولمان هم صرف 
«قانون مورفى» شد. حســاب و کتاب کردیم اگر این فیلم 
هم بخواهد منتظر جشنواره بماند، اکرانش احتماًال به سال 
بعد مى افتد و خیلى زمان مى برد تا پولمان برگردد. در همین 
شرایط تصمیم گرفتیم «قانون مورفى» را اکران کنیم و فیلم 
«طال» ساخته پرویز شهبازى که براى حضور در جشنواره 
فیلم مناسب ترى بود را به «فجر» ارائه کردیم. براى فیلم 
«زیر نظر» مجید صالحى هم احتماًال براى اکران تابستان 

سال آینده برنامه ریزى کنیم.
نکتــه اى که دربــاره توجــه نکردن 
جشنواره هاى ســینمایى به فیلم هاى 
کمدى به آن اشاره مى کنید، ریشه اش 

چیست؟
جشنواره هاى بزرگ اصوًال فیلم هاى کمدى را کمتر تحویل 

مى گیرند و از نظر من واقعاً این نگاه، نگاه درســتى نیست. 
البته هستند فیلم هاى کمدى اى که ساختار ویژه تر و قصه 
خاص ترى داشته اند و در جشنواره ها هم دیده شده اند. اینطور 

نیست که مطلقاً بى توجهى باشد...
مانند کارهاى زنده یاد یدا... صمدى در 
جشنواره فجر که با «آپارتمان شماره 
13» توانست حتى سیمرغ بهترین فیلم 

را دریافت کند.
بله. حتماً بازهم این اتفاق در جشــنواره فجر رخ داده است. 
مثل فیلم «ورود آقایان ممنــوع» که براى اولین بار بازیگر 
زنش براى یک فیلم کمدى ســیمرغ بهترین بازیگرى را 
گرفت. پس نمى توان گفت که مطلقاً نســبت به فیلم هاى 
کمدى بى توجهى مى شــود. درباره «قانون مورفى» هم 
همانطور که اشاره کردم بیشتر حساب وکتاب هاى مالى در 

این زمینه دخیل بود.
پس ایــن تصمیم ارتباطــى با برخى 
فضاسازى ها درباره «قهر سینماگران 

از فجر» ندارد!
قطعاً نه. اگر اینطور بود که فیلم «طال» را هم نمى دادیم.

پس از موضع گیرى ابوالحسن داودى 
درباره ارائه نکردن «هزارپا» به جشنواره 
در سال قبل و صحبت هاى امسال کمال 
تبریزى درباره حواشى حضور «مارموز» 
در جشنواره جهانى فجر این تصور کمى 

ضریب گرفته است...
باالخره در زمینه شرایط اکران و شــرایط ممیزى فیلم ها، 
مجموعه عواملى دخیل است که باید مدنظر داشته باشیم. 
وقتى جشنواره اى در مختصات فجر برگزار مى شود، طبیعتًا 
همه نهادها، ارگان ها، سازمان ها و متولیان فرهنگى نسبت 
به ویترین آن حساس مى شوند. در این شرایط طبیعتى است 

که احتمال اینکه یک فیلم دچار حاشــیه هایى بشود، باال 
مى رود در صورتى که در فراینــد ورود یک فیلم به چرخه 
اکران عمومى، این حساسیت ها به مراتب کمتر است. فارغ از 
این موارد اما مشخصاً درباره سه فیلمى که داشتیم برنامه مان 
همین بود که «طال» به جشنواره برود و «قانون مورفى» و 

«زیرنظر» به علت فضاى مفرح آماده اکران شوند...
 البته فیلم «زیر نظر» مجید صالحى را به 
جشنواره ارائه کردید و پذیرفته نشد؛ 

درست است؟
تقریباً بله. نکته این بود که هم نمى خواستیم هر سه فیلم در 
جشنواره باشند و هم نمى خواستیم این شائبه به وجود بیاید 

که از فجر کنار کشیده ایم.
رامبد جــوان همزمان بــا برگزارى 
جشــنواره فیلم فجر چه حس و حالى 
داشــت؛ هنوز به عنوان یک سینماگر 
برگــزارى ایــن رویداد براى شــما 

موضوعیت ویژه اى دارد؟
من همیشه نسبت به همه جشــنواره هاى سینمایى حس 
خوبى داشــته و دارم. همواره هم برایم مهــم بوده فیلمى 
بسازم که در جشنواره حضور داشته باشد. البته اصوًال میزان 
دلبستگى ام به جشنواره به  آن صورت هم نیست. مثًال فیلم 
«نگار» در 9 رشته کاندیداى سیمرغ شد اما فقط یک جایزه 
در اختتامیه گرفت. در لحظه اعالم اسامى حتماً پر از هیجان 
بودم که اگر اینطور نبود اصًال شرکت نمى کردم. اما بعد از 
پایان اختتامیه همه چیز تمام مى شود و اینطور نیست که مدام 
بخواهم حسرت بخورم و اى کاش بگویم. شخصاً کارى که 
خودم فکر مى کنم درست است را انجام مى دهم و خیلى اهل 
برنامه ریزى براى خوش آمد دیگران و مثًال گرفتن سیمرغ 
نیستم. کما اینکه بلد هم نیستم که چه باید بکنم که مورد 
توجه داوران قرار بگیرد. همیشه آنطور که بلدم کار مى کنم.

رامبد جوان توضیح مى دهد

چرا «قانون مورفى»
 به جشنواره فجر نرفت

سیروان خسروى سال 97 را با برگزارى چند کنسرت در تهران به پایان مى رساند.
این خواننده معروف که تابستان امسال تمامى اجراهایش را به دلیل همراهى با مردم در شرایط بد اقتصادى 
لغو کرد و پس از آن به جز یک اجــرا براى بهنام صفوى دیگر روى صحنه حضــور نیافت، فصل جدیدى از 

فعالیت هایش را از اسفندماه امسال آغاز مى کند.
وى در روزهاى 26،25،24 و 27 اسفند در سالن ایرانیان به روى صحنه مى رود.

سیروان معموًال پس از یک دوره فعالیت فشرده مدتى را استراحت مى کند تا با ایده ها و آثار جدیدى به صحنه 
بازگردد. او زمستان سال 95 نیز پس از یکسال دورى به صحنه بازگشت و تا تابستان 97 کنسرت هاى موفقى 

را در تهران و شهرستان ها برگزار کرد.

آغاز فصل جدید فعالیت هاى سیروان خسروى

7 نیز پس از یکسال دورىبه صحنه بازگشت و تا تابستان97 کنسرت هاى موفقى 5گردد. او زمستانسال95
ر تهران و شهرستان ها برگزار کرد.ر تهران و شهرستان ها برگزار کرد.

سروش صحت، کارگردان مجموعه «لیسانسه ها» گفت: «فوق لیسانسه ها» از فروردین  ماه کار خود را آغاز 
خواهد کرد.

او درباره اولین فیلم سینمایى خود تصریح کرد: «پیچ تند» هنوز مشخص نیست چه زمانى براى اکران آماده 
شود. مجموعه «لیسانسه ها» به کارگردانى سروش صحت در دو فاز (60 قسمتى) به تهیه کنندگى رضا جودى 
ساخته شد به دلیل استقبال و ارتباط مخاطب با این اثر تلویزیونى قرارداد نگارش فصل دوم این مجموعه منعقد 
شد. پیش تولید فصل دوم مجموعه تلویزیونى «لیسانسه ها» با عنوان «فوق لیسانسه ها» قرار بود اسفندماه 
سال جارى آغاز بشود که سروش صحت، کارگردان این ســریال تلویزیونى، زمان آغاز تولید این سریال را 

فروردین ماه اعالم کرد.  
مجموعه «لیسانسه ها» به نویسندگى سروش صحت و ایمان صفایى با بازى بازیگرانى چون هوتن شکیبا، 
امیر کاظمى، امیرحسین رستمى، عرفان برزین، بهنام تشکر، بیژن بنفشه خواه، مهران رجبى، متین ستوده، رؤیا 
میر علمى، کاظم سیاحى، عزت ا... مهرآوران، سوگل قالتیان، آتنه فقیه نصیرى و فرید شهریارى در زمستان 
سال هاى 95 و 96 پخش شد. فیلم سینمایى «پیچ تند» اولین کار سروش صحت در مقام کارگردانى است که 

جواد عزتى، على مصفا و پژمان جمشیدى در این فیلم سینمایى نقش آفرینى کردند.

«فوق لیسانسه ها» فروردین آغاز مى شود

ر ى ری شآ یى م ی م ی این ر ى ی نجم پژ و ى ى ز

حامد بهداد از کارنامه بازیگرى خود ابراز رضایت کرد و انتخاب نقش هایش را نشأت گرفته از دل خود دانست. 
بهداد که در فیلم «قصر شــیرین» به کارگردانى رضا میرکریمى به ایفاى نقش پرداخته است درباره سابقه 
بازیگرى خود گفت: همیشه در کار بازیگرى خوب بوده ام. از خدا تشکر مى کنم که هر از چندگاهى من را در 
مسیر فیلمنامه و کارگردان هاى خوب قرار مى دهد تا بضاعت و توان بالقوه ام در بازیگرى حداقل براى خودم 

کشف شود و در کنار همکاران و اصحاب رسانه از شغلم لذت ببرم.
این بازیگر با اشاره به لوکیشن فیلمبردارى فیلم «قصر شیرین» توضیح داد: محیط فیلمبردارى جغرافیایى 
پرانرژى داشــت؛ همچنین رضا میرکریمى واقعًا کارگردان خوبى اســت و زمان تصویربردارى همه چیز را 
مدیریت مى کرد، عناصر خوب با هم تلفیق شدند تا در نهایت چیزى که حاال بر پرده سینما مى بینیم نقش بست.

بهداد ادامه داد: مشــابه پردازى این ماجرا ارزشش از خود قصه بسیار بیشــتر است. فکر مى کنم ما ایرانى ها 
احساسمان را فروخته  و منطق را برداشته ایم. خودخواهى مان را تقویت و عشق را زیر پایمان له کرده ایم.

وى با اشاره به منشأ انتخاب نقش هایى که بازى مى کند گفت: این انتخاب از یک جاى بسیار قشنگ به نام 
دل نشأت مى گیرد. تمام نقش هایى که بازى مى کنم به همین صورت انتخاب مى کنم و در نهایت حتى اگر 
فیلم یا بازى بد شود باز هم از انتخابم راضى هستم. من مردم هستم، از بین مردم آمده ام، نقش را بازى کرده ام 

و همان را باز به مردم تقدیم کرده ام.

انتقاد حامد بهداد از ایرانى ها

در خبرى جدیــد از دنیاى «گودزیال»، هیوالى 
پرطرفدار سینما، کمپانى سونى اعالم کرده است 
که قصد دارد نســخه اى «۴K» از فیلم سال 

1998 خود با همین نام را روانه بازار کند.
بنا برخبرى که این کمپانى منتشــر کرده است، 
فیلم «گودزیال» ســاخته ســال 1998 در یک 
بســته بندى جدید با کیفیتى بسیار باال در تاریخ 
14 مى (24 اردیبهشــت 98) از طریق شــاخه 

ویدیوهاى خانگى سونى منتشر خواهد شد.
«گودزیال» (1998) فیلمى علمى- تخیلى به 
کارگردانى «رولند امریــش» و با نقش آفرینى 
بازیگرانى چون «متیو برودریک» و «ژان رنو» 
است و بیست و سومین اثر از مجموعه فیلم هاى 
این برند و اولین آنکه بــه طور کامل در هالیوود 

تولیده شده است به حساب مى آید. 
داســتان فیلم درباره هیوالى عجیب و غریبى 
است که پس از آزمایش اتمى ارتش فرانسه در 
اقیانوس آرام از کانال پاناما سر بر آورده و به سوى 
منهتن نیویورك روانه مى شــود. براى مقابله با 
این مشکل دانشمندى به نام «نیکو تاتوپلیس» 
با بازى متیو برودریک فرا خوانده مى شــود که 
بالفاصله با تحقیقات خود متوجه مى شود که این 
هیوال گونه اى مارمولک است که در اثر انفجار و 

تشعشعات اتمى به وجود آمده است.
این نسخه جدید، استخراجى مجدد از نگاتیوهاى 
اصلى فیلم در قالب کیفیــت «۴K» به همراه 
دامنــه دینامیک بــاال «HDR» اســت. در 
بســته این فیلم جدید، موارد دیگرى همچون 
پشــت صحنه «گودزیال»، گزیده اى از بهترین 
صحنه هــاى مبــارزه ادوار «گودزیال» و بحث 
و گفتگوهایــى درباره جلوه هاى ویــژه این اثر 

گنجانده شده است.

«گودزیال» با باالترین کیفیت 
در راه است

تئورى تفاوت آراء داوران و مردم در یک جشنواره 
سینمایى بار دیگر در سى و هفتمین جشنواره فیلم 
فجر تکرار شد. این البته یک عادت جهانى است 
اما هیچگاه به مذاق هیچکس خوش نمى آید که 
میان انتخاب داوران و مردم فاصله بسیار باشد که 

این بار در فیلم فجر چنین شده است.
از روز آغازین جشــنواره ســى و هفتم دو فیلم 
«مترى شــیش و نیم» و «ســرخ پوست» در 
تمامى نظرسنجى ها گوى سبقت را از رقبا ربوده 
بودند. با آنکه ریز آراء تماشاگران به طور رسمى 
اعالن نمى شــد اما اهالى ســینما مى دانستند 
این دو فیلم از مردم حســابى دلبرى کرده اند و 
سانس هاى فوق العاده و نقدهاى منتشر شده در 

رسانه ها ناگفته ها را در میان مى گذاشت.
در روز اختتامیــه پس از آنکــه مدیرعامل خانه 
سینما این آمار را به طور رســمى اعالن کرد و 
گفت در نگاه مردم فیلم «مترى شــیش و نیم» 
اول و «سرخ پوست» دوم است، همه به شمارش 

سیمرغ هاى این دو فیلم پرداختند.
نتیجه عجیب اســت، داوران براى این دو فیلم 
مورد توجه مردم کًال سه ســیمرغ دادند. دو تا 
براى «مترى شیش و نیم» و یکى براى «سرخ 
پوست». این اتفاق وقتى جالب تر مى شود که 
داوران به «مترى شــیش و نیم» دو جایزه فنى 
بهترین صدابردارى و بهتریــن تدوین داده اند 
در حالى که مردم جذب قصه جسارت آمیز فیلم 
«مترى شیش و نیم»  و کارگردانى و بازى هاى 

درخشان آن شدند.
و «ســرخ پوســت» که جایزه ویژه داوران را 
مى برد به هیچ وجه حائز سیمرغى حتى در همان 
بخش هاى فنى نمى شود! به هر حال این شکاف 
عمیق میان داوران فیلــم فجر که خود همگى 
سینماگرانى شناخته شده هستند و مردم، اصًال 

امر خوشایندى نیست.
شاید این تصور را شــکل دهد که سینماگران 
تصمیم ســاز ما نمى دانند مــردم چه چیزى را 

دوست دارند و از سلیقه مردم دور شده اند.

سلیقه داوران فیلم فجر 
عجیب است یا مردم؟ 

ساخت «دختر شیطان 2» در سال 99

ســرانجام پس از چندین بار تأخیر، فیلم ســینمایى «جن زیبا» با 
بازى «نورگل یشــیل چاى» از روز چهارشنبه در سینماهاى ایران 

اکران  شد.
مهرداد فرید، تهیه کننده فیلم «جن زیبا» با اشاره به آخرین وضعیت 
اکران این فیلم گفت: بعد از اینکه چند بار نمایش این فیلم به دالیل 
مختلف به تأخیر افتاده بود از روز چهارشــنبه (24 بهمن) فیلم در 
ســینماهاى سراسر کشور اکران شــده و پیش فروش بلیت ها نیز 

آغاز شده است.
وى با اشــاره به برنامه هایى که پیش از این براى برگزارى مراسم 
خاص و فرش قرمز این فیلم طراحى شده بود، گفت: متأسفانه تأخیر 
چند باره در اکران این فیلم به برنامه هاى ما لطمه زد. قرار بود براى 
اکران افتتاحیه و فرش قرمز این فیلم از نورگل یشیل چاى، بازیگر 

اصلى فیلم دعوت کنیم تا در مراسم حضور پیدا کند.

وى ادامه داد: همچنان برنامه هاى ما براى برگزارى فرش قرمز به 
قوت خود باقى است و مجوزهاى الزم نیز اخذ شده است اما متأسفانه 
نورگل یشیل چاى هم اکنون در حال بازى در یک سریال ترکیه اى 
به نام «گل پرى» است و با توجه به مشــغولیت وى، برنامه ریزى 

براى حضور او در ایران کمى مشکل شده است.
فرید ادامه داد: در تالش هستیم یک برنامه ویژه براى اکران این 
فیلم در ده روز آینده در تهران و تبریز اجرا کنیم و منتظر هستیم تا با 
هماهنگى سریال ترکیه اى «گل پرى»، حضور نورگل یشیل چاى 
را فراهم کنیم.  فیلــم «جن زیبا» به کارگردانــى بایرام فضلى و 
تهیه کنندگى مهرداد فرید و با حضور نورگل یشــیل چاى، فرهاد 
اصالنى، لیال زارع، لیال موسوى، محرم زینال زاده، میثم پویانفر، 
على اکبر جعفرى، هوشــنگ رادى پور و منظر لشگرى در ایران و 

ترکیه ساخته شده است.

«نورگل یشیل چاى» روى پرده سینماهاى ایران رفت
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 علیرضا منصوریان روزى که به پیشنهاد ذوب آهن جواب بله گفت، مطمئنًا فکر 
نمى کرد که براى کسب اولین پیروزى خود و شکست طلسم نبردن ذوبى ها بعد 
از نزدیک به 160 روز باید تا این اندازه منتظر بماند و در یکى از مهمترین بازى ها 

طعم اولین پیروزى را بچشد.
برد برابر الکویت به اندازه اى براى علیرضا منصوریان و تیم تحت هدایت او شــیرین، 
کلیدى و مهم بود که منصوریان را وادار کرد تا بعد از سوت پایان مسابقه سجده شکر به جاى 
بیاورد؛ سجده شکرى از جنس سجده بعد از پیروزى در دربى با نتیجه 3 بر 2 که نشان داد 
منصوریان بار سنگینى را بر دوش مى کشد و این برد تا چه اندازه توانسته این بار را از روى 
شانه هاى او بردارد. ذوبى ها اگر بتوانند هفته آینده الغرافه را نیز شکست دهند، مى توان از 
همین حاال برآیند عملکرد منصوریان را در این تیم مثبت دانست و ذوب آهن را در نیم فصل 

دوم، تیمى موفق معرفى کرد.
سرمربى ذوب آهن که دیگر نمى توان بعد از گذشت دو سه ماه به او لقب جدید را اعطا کرد، 
براى چهارمین مرتبه در دوران مربیگرى خود در مرحله پلى آف لیگ قهرمانان آسیا حضور 
دارد که مى تواند براى او رکوردى منحصر به فرد باشد. منصوریان پیش از این دو مرتبه با 
نفت تهران و یک مرتبه با استقالل در این مرحله حاضر شد و این بار با ذوب آهن مرحله پلى 

آف را تجربه مى کند تا به نوعى استاد این مسابقات باشد.
ذوبى ها در دیدار با الکویت شاید ستاره هاى پر تعدادى نداشتند اما تیم متحد و واحدى بودند 
و با تکیه بر همین تجربه باال توانستند حریف خود را حذف کنند. تیم منصوریان براى یک 
بازى با حوصله و کم ریسک خود را آماده کرده بود و در این مسیر البته لطف داور مسابقه نیز 
در یک صحنه شامل حال تیم منصوریان شد اما ذوب آهن در نهایت توانست با تکیه بر 

تجربه سرمربى خود، از این مرحله صعود کند.
منصوریان در کنار خط اما مانند همه روزهاى دوران مربیگرى خود پر جنب و جوش 
و با شکوه بود. سرمربى ذوب آهن شاید به اندازه داور مسابقه در کنار خط استارت زد و 
دوید و باال و پایین پرید تا نکته اى براى انتقال به بازیکنان از قلم نیافتد و در نهایت 
توانست با سبکى که مورد عالقه خودش است و با تکیه بر یک فوتبال منظم و با 

حوصله در ده دقیقه پایانى کار الکویت را یکسره کند.
ذوبى ها که حاال باید به مصاف الغرافه بروند، برد مهمى را کسب کردند و امیدوارند 
تا روزهاى بد ذوب آهن و منصوریان با این برد به در شود و با شکست الغرافه، 
دوباره طعم مرحله گروهى را بچشند و اگر هم اینگونه نشد، بازگشت خوبى به 
لیگ داشته باشند تا بتوانند در 14 دیدار باقیمانده براى رسیدن به  رتبه اى که 

از منصوریان و ذوب آهن انتظار مى رود، آماده باشند.
 

پـس از 160 روز
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 علیرضا منصوریان روزى که به پیشنهاد ذوب آه
نمى کرد که براى کسب اولین پیروزى خود و شک
160 روز باید تا این اندازه منتظر بمان از نزدیک به

طعم اولین پیروزى را بچشد.
برد برابر الکویت به اندازه اى براى علیرضا منصوریان
کلیدى و مهم بود که منصوریان را وادار کرد تا بعد از سوتپ
بیاورد؛ سجده شکرى از جنس سجده بعد از پیروزى در د
منصوریان بار سنگینى را بر دوش مى کشد و این برد تا چ
شانه هاى او بردارد. ذوبى ها اگر بتوانند هفته آینده الغرافه
همین حاال برآیند عملکرد منصوریان را در این تیم مثبت د

تیمى موفق معرفىکرد. دوم،
سرمربى ذوب آهن که دیگر نمى توان بعد از گذشت دو سه
براى چهارمین مرتبه در دوران مربیگرى خود در مرحله پلى
دارد که مى تواند براى او رکوردى منحصر به فرد باشد. م
نفت تهران و یک مرتبه با استقالل در این مرحله حاضر شد
آف را تجربه مى کند تا به نوعى استاد این مسابقات باشد.

ذوبى ها در دیدار با الکویت شاید ستاره هاى پر تعدادى نداش
و با تکیه بر همین تجربه باال توانستند حریف خود را حذف
و در این بود بازى با حوصله و کم ریسک خود را آماده کرده
در یک صحنه شامل حال تیم منصوریان شد اما ذوب آ

کند. تجربه سرمربى خود، از این مرحله صعود
منصوریان در کنار خط اما مانند همه روزهاى دوران
و با شکوه بود. سرمربى ذوب آهن شاید به اندازه داور
ب دوید و باال و پایین پرید تا نکته اى براى انتقال به
توانست با سبکى که مورد عالقه خودش است و
حوصله در ده دقیقه پایانى کار الکویت را یکسره
ذوبى ها که حاال باید به مصاف الغرافه بروند، برد
تا روزهاى بد ذوب آهن و منصوریان با این بر
دوباره طعم مرحله گروهى را بچشند و اگر هم
14 دیدار باقیم 4لیگ داشته باشند تا بتوانند در
از منصوریان و ذوب آهن انتظار مى رود، آم
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به سختى مى توان دوران سرمربیگرى افشین قطبى که از سال 
1386 آغاز شده است را دوران موفقى دانست. تنها موفقیت قابل 
اعتناى او در این دوران در همان سال اول به دست آمد؛ قهرمانى 
با پرسپولیس در لیگ برتر. اما پس از آن هر چه عاید قطبى شده 
ناکامى بوده است. سرمربیگرى او در تیم ملى تقریبًا هیچ عایدى 
خاصى براى فوتبال ایران نداشــت و در ژاپن نیز او على رغم در 
اختیار داشتن فرصت مناسب نتوانست تحول خاصى در باشگاه 
شیمیزو ایجاد کند و تنها یک بار تیمش را به فینال کاپ جى لیگ 
ژاپن رساند که باخت مقابل کاشیما اجازه دستیابى به یک افتخار 
دیگر را به قطبى نداد. در دو باشــگاه تایلندى و چینى نیز قطبى 
نتوانست خودى نشان دهد و همین عامل باعث شد تا او بار دیگر 

مسافر ایران شود و این بار به جاى تهران در اهواز مستقر شود.
نظرات در مورد توانایى قطبى در مربیگرى متفاوت و گاه متناقض 

پرســپولیس را قهرمان اســت. حتى در همان ســالى که او 
ى کرد هنــوز بودند کســانى که  د عتقا ا
نى به نقــش فنى قطبــى در آن  ما قهر

کــه نداشتند و سهم استیلى و مرزبان 
تیم را بســته بودنــد در آن قهرمانى 

بیشتر مى دانســتند. با این حال قاطبه 
جامعه فوتبالى او را یک مربى تأثیرگذار 
مى دانســت. با این حال اســتعفاى 

زودهنگام از پرسپولیس در لیگ هشتم 
و سپس تیمدار نشدن قطبى در کشورهاى 

خلیج فارس و بازگشــتش به ایران به عنوان 
سرمربى تیم ملى و ناکامى در رسیدن به جام جهانى 

باعث شد تا تردیدها در مورد توانایى قطبى افزایش یابد. 
هنوز هم على رغم مربیگرى قطبى در شرق آسیا تردیدهایى در 
مورد موفقیت او با فوالد وجود داشت اما شروع خوب او با فوالد 
باعث شــده تا هواداران فوالد به آینده تیم خود در نیم فصل دوم 
امیدوار شــوند. قطبى حتى فراتر از رؤیاهاى هواداران فوالد، از 
قهرمانى تیمش در لیگ گفته اســت. او راه ارتباط برقرار کردن 
با هواداران تیم هایش را به خوبى بلد است و این موضوع فاکتور 
مهمى است که او را در تعامل با هواداران کم صبر و پرتوقع فوالد 

یارى خواهد کرد.
قطبى یک بار با چند هفته مربیگرى در پرســپولیس کاندیداى 
سرمربیگرى تیم ملى نیز شد و حتى در میانه لیگ هفتم با هواداران 
پرسپولیس در ورزشگاه حافظیه شیراز خداحافظى کرد تا به سمت 
نیمکت تیم ملى کوچ کند. اما هنوز پایش به رختکن نرسیده بود 
که خبر  ســرمربیگرى على دایى در تیم ملى را شــنید. او خوب 
مى داند که مربیگرى در پرسپولیس و تیم ملى طعم خاص ترى 
نســبت به مربیگرى در فوالد دارد و بعید نیســت که بخواهد با 
موفقیت در فوالد بار دیگر خود را به عنوان گزینه ســرمربیگرى 
در این دو تیم مطــرح کند. موفقیت در فــوالد مى تواند  او را در 

پرسپولیس پسابرانکویى صاحب نیمکت کند. هر چند بازگشت 
او از شرق آسیا و به خصوص ژاپن به ایران نوعى عقبگرد براى او 
محسوب مى شود اما سن و سال قطبى به گونه اى است که مى تواند 
او را امیدوار به مربیگرى در لیگ هاى بهتر و تیم هاى بزرگ تر کند. 
اما احتماًال فوالد براى او آخرین فرصت و امکان اســت. فرصتى 
براى اثبات مردى که هنوز تنها افتخارش در دوران سرمربیگرى 
مربوط به اولین فصلى است که سرمربى شد. فوالد آخرین فرصت 
براى بین المللى ماندن قطبى در عرصه سرمربیگرى است وگرنه 
در بهترین حالت او هم به چرخه مربیانى که ســقف فعالیت شان 

است اضافه مى شود.محدود به لیگ ایران 

تیم ملى امارات براى ترمیم و تقویت خــط حمله اش قصد دارد 
ستاره گلزن و آرژانتینى باشــگاه الوحده را به تیم ملى این کشور 

اضافه کند.
تیم ملى امارات بعد از ناکامى در رقابت هاى جام ملت هاى آسیا 
که به میزبانى این کشور برگزار شــد حاال به فکر ساخت تیمى 
قدرتمند افتاده است. آنها از همان روشى که تیم ملى فوتبال قطر 
در سال هاى قبل سود برد اســتفاده کرده و قصد دارند سباستین 
تالیابو، مهاجم گلزن آرژانتینى تیم الوحده را متقاعد به حضور در 

تیم ملى امارات کنند.
تالیابو 33 ســاله اهل کشــور آرژانتین و یک گلزن و تمام کننده 
فوق العاده اســت. او در این فصل از رقابت هاى فوتبال امارات و 
در 13 بازى براى الوحده 12 گل زده و ســه پاس گل داده است. 
آمار بسیار خوب این مهاجم، حاال باعث شده تا مسئوالن اماراتى 
به فکر حضور او در تیم ملى کشورشــان بیافتند. او فصل گذشته 

نیز در رقابت هاى باشــگاهى امارات در 20 بازى 20 گل به ثمر 
رساند در حالى که در لیگ قهرمانان نیز در پنج بازى دو بار براى 
تیمش گلزنى کرد هرچند الوحده نتوانست از گروهش صعود کند. 
او یکى از گل هایش را در ایــن دوره از رقابت ها وارد دروازه تیم 
ذوب آهن کرد. او البته سابقه گلزنى مقابل تیم هاى ایرانى را در 
لیگ قهرمانان بازهم دارد. تالیابــو در بازى رفت مرحله گروهى 
لیگ قهرمانان 2017-2016 توانست در برد 4 بر 2 تیمش برابر 

پرسپولیس یکى از گل هاى الوحده را به ثمر برساند.
 سباستین تالیابو در این سال ها یکى از گلزنان برتر حاشیه خلیج 
فارس بوده اســت. او در  118 بازى که بــراى الوحده انجام داده 
116 گل به ثمر رسانده است که نشــان از قدرت گلزنى و تمام 
کنندگى این مهاجــم آرژانتینى دارد و مى توانــد توان و کیفیت 
هجومى خط حمله تیم ملى امارات را به طرز چشمگیرى افزایش

 بدهد.

 امسال علیرضا بیرانوند احتماًال بهترین سال عمرش را پشت سر گذاشت؛ 
طورى که البد همه ما سر سفره تحویل سال باید دعا کنیم از نظر شغلى و 
حرفه اى، سالمان شبیه سال97 براى بیرانوند باشد! با این همه معلوم نیست 
گلر پرسپولیس چرا در روزهاى عسلى عمرش اینقدر عصبانى است؟ او قبل 
از جام ملت ها چندین مرتبه با مدافعان خودى درگیر شد، حتى در جام جهانى 
هم یک صحنه درگیرى عجیب با بازیکن خودى داشت و حاال بعد از جام 
ملت ها هم نشــان مى دهد روح و ذهنش درگیر است. بیرانوند سر صحنه 
پنالتى فوالد بدجورى به داور اعتــراض کرد و بین دو نیمه یک کارت زرد 
گرفت. حتى چیزى نمانده بود کشدار شــدن اعتراض او به داور، منجر به 
اخراجش از زمین شود. بیرو اواســط نیمه دوم هم تا وسط زمین رفت و به 
اتالف وقت بازیکن تعویضى فوالد عارض شد. کالً  معلوم نیست او چرا با 

همه دعوا دارد.

بار تیمش را به فینال کاپ جى لیگ 
کاشیما اجازه دستیابى به یک افتخار 
اشــگاه تایلندى و چینى نیز قطبى 
 همین عامل باعث شد تا او بار دیگر 

 جاى تهران در اهواز مستقر شود.
 در مربیگرى متفاوت و گاه متناقض 

پرســپولیس را قهرمان ى که او 
ى که  د عتقا ا
نىن  ما قهر

کــه رزبان 
قهرمانى 

حال قاطبه 
 تأثیرگذار 
ســتعفاى 

یگ هشتم 
 در کشورهاى 

ه ایران به عنوان
 رسیدن به جام جهانى 

 توانایى قطبى افزایش یابد.
ى قطبى در شرق آسیا تردیدهایى در

ود داشت اما شروع خوب او با فوالد 
د به آینده تیم خود در نیم فصل دوم 
 فراتر از رؤیاهاى هواداران فوالد، از

ه اســت. او راه ارتباط برقرار کردن 
خوبى بلد است و این موضوع فاکتور 
ل با هواداران کم صبر و پرتوقع فوالد

ربیگرى در پرســپولیس کاندیداى 
و حتى در میانه لیگ هفتم با هواداران 
یه شیراز خداحافظى کرد تا بهسمت 
ا هنوز پایشبه رختکن نرسیده بود 
 دایى در تیم ملى را شــنید. او خوب 
سپولیس و تیم ملى طعم خاص ترى 
الد دارد و بعید نیســت که بخواهد با 
ود را به عنوان گزینه ســرمربیگرى

موفقیت در فــوالد مى تواند  او را در 

در بهترین حالت او هم به چرخه مربیانى که ســقف فعالیت شان 
است اضافه مى شود.محدود به لیگ ایران 

اماراتى ها از قطر کپى مى کنند

چرا با همه دعوا دارى؟

نگاه قطبى به پرسپولیس پسابرانکو

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن بعد از پیروزى این تیم مقابل 
الکویت در لیگ قهرمانان آسیا گفت: کار سخت ما تازه شروع 
شده اســت و باید به مصاف الغرافه اى برویم که فقط پنج 

میلیون دالر فوتبالیست دارد.
سعید آذرى در گفتگویى، در خصوص برد یک بر صفر ذوب 
آهن مقابل الکویت در مرحله دوم مقدماتى لیگ قهرمانان 
آسیا گفت: الکویت به اصفهان آمده بود که دست خالى بر 
نگردد. این تیم با 27 امتیاز در صدر جدول لیگ کویت است 
و چند سال قهرمان AFC CUP شده است. آنها بازیکنان 
فیزیکى داشتند و یکى دو نفر از آنها تیم ما را اذیت کردند. 
خدا را شــکر که بازیکنان ما یکبار دیگر فعل خواســتن را 
صرف کردند و در ماراتن 120 دقیقه اى نشان دادند آمادگى 

جسمانى، تمرکز و روح همکارى باالیى دارند.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن ادامه داد: علیرضا منصوریان و 
کادر فنى تیم هم تأثیرگذارى خود را ثابت کردند. کار سخت 
ما از امروز شروع مى شود. در مرحله بعد با تیمى بازى داریم 
که همه کارى مى کند. الغرافه یکسرى بازیکنان جدید گرفته 
و مهدى طارمى هم در این تیم مانده است. شنیده ایم وسلى 
اسنایدر از این تیم جدا شده ولى بازیکنان جایگزین گرفته اند. 

جدال نابرابرى با الغرافه خواهیم داشت.
آذرى در خصوص تأثیر غیبت محمدرضا خلعتبرى در ذوب 
آهن، یادآور شــد: خلعتبرى خودش نبود ولى روح بزرگش 
در زمین حضور داشت. او کلیپى ســاخته بود که باعث شد 

بازیکنان انرژى و انگیزه زیادى بگیرند.
آذرى در پاسخ به سئوالى مبنى بر برنامه هاى ذوب آهن براى 
سفر به قطر، تصریح کرد: ما روز بیست و هشتم بهمن از ایران 
به قطر مى رویم و یکى دو جلسه در این کشور تمرین خواهیم 
کرد. آقاى منصوریــان و همکارانش تیــم الغرافه را آنالیز 
کرده اند. یکى از سخت ترین مسابقات خود را در پیش داریم. 
در کشورى بازى مى کنیم که یک ماه پیش قهرمان آسیا شده 

و خرید بازیکن برایشان مثل خرید نان براى ما ست!

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال با دفاع از عملکرد داور 
بازى پرسپولیس و فوالد خوزستان، تصمیم در اعالم پنالتى 
را درست دانست و گفت: بازیکن پرسپولیس در آن صحنه بى 
احتیاطى کرد. بخشى از اظهارات اخیر اصفهانیان در گفتگو با 

خبرنگاران در ادامه مى آید:
 ■تمام سعى و تالش ما این است که کمک کنیم فوتبال 
به سمت درســت حرکت کند. مگر در جام ملت هاى آسیا 
از همین اعتراضات بى مورد به داورى ضربه نخوردیم؟ باز 
هم باید بایستیم و به داور اعتراض کنیم؟ باید از این اتفاقات 

تجربه کسب کنیم.
■در بازى با پرسپولیس چه رفتارها و حرکاتى شد؟ فقط به 
این علت که به زعم یک عــده آن خطا پنالتى بود و به زعم 
عده اى پنالتى نبود. متأسفانه گزارشــگر بازى هم همان 
لحظه مى گوید «پنالتى خیلى پنالتى نبود ولى داور گرفت». 
این سیگنال دادن به تماشــاگران و هواداران است. مگر تو 
(گزارشگر بازى) کارشناسى که اینطور نظر مى دهى؟ تو چه 

کاره هستى؟! باید جلوى این رفتارها گرفته شود.
■ من به خود آقاى آذرى (مدیرعامل ذوب آهن) هم گفتم. 
اگر اشتباهى از سوى داوران باشد، آن را اعالم مى کنیم. در 
بازى ذوب آهن با نساجى هم داور اشتباه کرد که قبول داریم. 
بازیکن نساجى با دفع توپ، پاى خلعتبرى را لگد مى کند. 
آقاى آذرى و امثال ایشان برایمان قابل احترام هستند. از گفتن 
اشتباه داوران ابایى نداریم و خودمان هم در کمیته داوران با 
آنالیز فیلم مسابقات همه چیز را مى بینیم. این یکى دو هفته 
داوران ما به جز اشتباهى که در بازى ذوب آهن بود در سایر 

مسابقات خوب کار کردند.
■باید جلوى هجمه ها را گرفت. قبل و بعد از بازى با صدور 
بیانیه هایى سعى مى کنند داوران را تحت فشار بگذارند. باید 

منشأ این بیانیه ها پیگیرى شود.
■ سیســتم VAR را در چند نوبــت آزمایــش کردیم ولى 
کاستى هایى دارد و نمى توانیم اجرا کنیم. کار را با یک شرکت 
دیگر شروع کرده ایم و البته در نهایت باید فیفا همه چیز را تأیید 
کند. تالشمان این است که سیستم را در همین لیگ اجرا کنیم.

■ باید کسانى که مسئولیت دارند این موضوع را بررسى کنند. 
مثًال کمیته اخالق و کمیته انضباطى مى توانند رسیدگى کنند. 
این حرفه اى نیست. کجاى دنیا یک مربى مى تواند بگوید 
اگر فالن کار را نکنند من در نشست خبرى صحبت نمى کنم. 
(قلعه نویى در نشست خبرى پیش از بازى با سپیدرود به دلیل 
آنچه «روش هاى تبعیض آمیز» کمیته انضباطى و کمیته 

داوران عنوان شده بود با خبرنگاران گفتگو نکرد). 

ذوب آهن-الغرافه 
جدالى نابرابر است

پاسخ به اقدام قلعه نویى 
و اعتراض ذوب آهن

لیگ هجدهم براى ذوب آهن همراه با مصدومیت هاى عجیب و غریب 
بوده که تا االن چندین بازیکن این تیم فصل را از دست داده اند. سه رباط 
پاره و یک فک شکسته بخشى از مصدومیت هاى ذوب آهن محسوب 
مى شوند که تا قبل از هفته هفدهم گریبان تیم اصفهانى را گرفته است. 
در این رابطه گفتگویى با محمدرضا خلعتبــرى هافبک باتجربه این 
تیم انجام شــده که در اولین بازى نیم فصل دچار پارگى رباط صلیبى

 شد.
بدترین مصدومیــت دوران فوتبالت را متحمل 

شدى؟
من طوالنى ترین مصدومیتى که طى 16 ســال اخیر داشتم حدود سه 
الى چهار هفته بود و این اولین مصدومیت سنگینى است که گریبانم را 
گرفت. من نمى دانم چطور آقاى اکبریان خطاى به این واضحى را ندید 
و به راحتى از آن گذشت؟! بازیکن حریف پایم را داد دستم ولى داور هیچ 
واکنشى نشان نداد! باید به این داور چه گفت؟ اگر قرار است یک داور 
این صحنه ها را نبیند چرا به او قضاوت مى دهند؟ بیایند یک آدم معمولى 

را از خیابان بیاورند و سوت را بدهند دست او تا داورى کند.
این روزها خیلى تیم ها علیه داورى بلند شده اند؟

یکجا هست که داور پنالتى را نمى گیرد یا آفساید را نمى گیرد ولى جایى 
که بازیکن با کف استوك روى ساق بازیکن مقابل تکل مى رود و پاى 
او را دســتش مى دهد، چرا نباید داور آن را نبیند و به راحتى از آن عبور 
کند؟ اینجاســت که فرق فغانى و اکبریان مشخص مى شود. به خدا ما 
داوران بسیار خوبى مثل زرگر، سیدعلى، ناظمى و خود فغانى را داریم 
اما نمى دانم چرا آقاى اکبریان اینطور داورى کرد و پنالتى، اخراج ما را 
نگرفت. در یک بازى مهم فوتبال من شش ماه تعطیل شد. 3 امتیاز را از 

دست دادیم و داور هم هیچ چیزى را ندید!

مجتبى ممشلیکه روى تو خطا کرد خودش گفت 
نتوانســتم خودم را کنترل کنم و روى ساق پاى 

خلعتبرى رفتم.
اگر بازیکن باتجربه اى مثل ســیدجالل بود قطعًا فشار پایش را کمتر 
مى کرد و نگه نمى داشت تا (اى سى ال) و (پى سى ال) زانویم با هم پاره 
شوند. بازیکن نساجى طورى کف پاى استوکش را روى ساق پایم فشار 
داد که همان موقع صداى پاره شدن رباطم را شنیدم. باور کنید شانس 

آوردم ساق پایم نشکست وگرنه فوتبالم تمام مى شد.
چرا داور پشت دروازه این صحنه را ندید؟

واقعاً عجیب بود که داور پشت دروازه هم بى خیال ایستاد و واکنش نشان 
نداد! من نمى دانم کار داور پشت دروازه چیست و چرا او را پشت دروازه 
مى گذارند؟ اگر قرار اســت فقط اوت بگیرد که داور کنار خط هم این 
کار را مى کند و نیازى به داور پشت دروازه نیست. در هرحال من اصًال 
نمى توانم اشتباه بزرگ اکبریان را هضم کنم و به راحتى از آن بگذرم. 
باور کنید اگر همین اتفاق براى سایر تیم ها رخ مى داد االن زمین و زمان 

را به هم مى ریختند.
ذوب آهن هم بدموقعى تو را از دست داد.

من خودم از همه بیشتر ناراحت هستم و دوست داشتم که به ذوب آهن 
کمک کنم چون به همیــن دلیل از پدیــده به این تیم آمــدم. واقعًا 
خیلى ناراحت هســتم و امیدوارم که ذوب آهن بــه جایگاه اصلى اش

 برگردد.
 روز عمل جراحى ات مشخص شده؟

احتماًال تــا ده روز دیگــر جراحى کنم. بــا دکتــر کیهانى صحبت 
کردم که قرار اســت هر موقع خودشــان تشــخیص دادند، جراحى

 کنند.

سعید فتاحى مى گوید اکثر هواداران فوتبال ایران شماره او را دارند 
و هر روز پیامک مى فرستند و کلى با او تماس مى گیرند و اکثراً هم 

بد و بیراه مى گویند!
رئیس کمیته مسابقات ســازمان لیگ، هم با انتقاد استقاللى ها 
روبه رو است و هم با انتقاد پرسپولیسى ها. البته خیلى از هواداران 
شماره اش را دارند و اگر با او کارى داشته باشند تماس مى گیرند. 
فتاحى در این باره مى گوید: «بله خدا را شکر همه آنها شماره ام 
را دارند. هر کارى داشته باشند زنگ مى زنند و فحش مى دهند! 
البته براى من عادى شــده و دیگر پیامک ها را فقط رد مى کنم. 
بعد از همین بازى پرســپولیس یک نفر تمــاس گرفت و گفت 

ممنون که باعث شدید پرســپولیس ببازد من هم براى تمام 
کردن مکالمه فقط گفتم خواهش مى کنم. همان ویس 

را در گروه ها علیه من پخش کرده است. استقاللى ها 
بعد از رأ ى سوپرجام کلى به من فحش دادند ولى 

جالب اینجاست بعضى ها بعد از بازى فوالد 
و پرســپولیس پیامک دادند و تشکر 

کردند. آن موقع مــى گفتند من 
پرسپولیسى هستم ولى االن 

پرسپولیســى ها مى گویند 
من استقاللى هستم!»

اکثراً بد و بیراه مى گویند!

خلعتبرى: 
هر تیمى به جز ذوب آهن بود فوتبال ایران را به هم مى ریخت! على مومنى

احمد خلیلى
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آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 974202511858011- 97/11/7 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001489 مورخ 1397/11/07 هیات خانم مریم صیامپور به شماره 
شناســنامه 1 ملى 1291801251 صادره از اصفهان فرزند رضا بر ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 107/80 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1323 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت 
ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواســطه از طرف آقاى حسین عمو. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1397/11/9 تاریخ انتشار نوبت دوم: 25 /1397/11 م الف: 362343 میرمحمدى- 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/205
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511858184- 97/11/7 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001487 مورخ 1397/11/06 هیات اقاى حسن شجاعى واجنانى به 
شماره شناســنامه 7 ملى 1199535346 صادره از شهرضا  فرزند یداله بر ششدانگ یک قطعه 
زمین کشاورزى به مساحت 18727 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4 اصلى واقع در بخش 
بیست حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/9 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1397/11/25 م الف: 362460 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك 

جنوب شرق اصفهان /11/207
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیــأت/ هیأت هاى موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به 
شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند. مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000894 مورخ 97/10/16 آقاى اکبر هاشم زاده 
درچه عابدى به شماره شناسنامه 24 کدملى 1290027374 صادره از اصفهان فرزند احمدرضا 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 19/36 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 1 فرعى از 2961 - اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف سید 

حسن خلدى نصب واگذار گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139760302023000896 مــورخ 97/10/16 زهرا مدح خوان 
اصفهانى به شماره شناسنامه 264 کدملى 1284615367 صادره از اصفهان فرزند رضا نسبت 
به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 19/36 مترمربع مفروزى از پالك 
شــماره 1 فرعى از 2961 - اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف 
سید حسن خلدى نصب واگذار گردیده است.  بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/11/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/25 م الف: 362027 صفائى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /11/209
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیــأت/ هیأت هاى موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به 
شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند. مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000838 مورخ 97/09/29 آقاى کاظم محمدى  
به شماره شناسنامه 39657 کدملى 1281493457 صادره از اصفهان فرزند محمود نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 211/65 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5862 - اصلى 
واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشــاعى اولیه محرز گردیده است. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/25 

م الف: 362216 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /11/211
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیــأت/ هیأت هاى موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به 
شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند. مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000892 مورخ 97/10/16 آقاى رضا بیغمیان 
به شماره شناســنامه 1458 کدملى 1286839149 صادره از اصفهان فرزند عباس نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 232/87 مترمربع مفروزى از پالك شماره 7 و 8 فرعى از 
7002 - اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف ورثه اصغر تحویلیان 
واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/11/10 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 11/25 /1397 م الف: 362211 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى 

اصفهان /11/213
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 974202511866469- 97/11/21 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001548 مورخ 1397/11/18 هیات آقاى احمد مهدوى به شماره 
شناســنامه 970 ملى 1817058851 صادره از آبــادان فرزند محمد بر ششــدانگ یک باب 
ساختمان با کاربرى باغ ویال به مساحت 270 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2249/43 اصلى 
واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان (مالک رسمى موضوع سند شماره 
11009 مورخ 1392/09/30 دفترخانه 400 اصفهان). تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/25 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 11 /1397/12 م الف: 377092 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك جنوب شرق اصفهان /11/409
مزایده اموال منقول (نوبت اول)

شماره آگهى: 9710463726000039 شماره پرونده: 9509983723200589 شماره بایگانى 
پرونده: 970193 این اجراى احکام در نظر دارد در خصــوص پرونده 970193 اجراى احکام 
حقوقى شعبه دوم اموال محکوم علیه شرکت چینى ستاره زاینده رود را در قبال مطالبات آقاى 
رضا عباســى بهارانچى به مشــخصات زیر را از طریق مزایده بتاریخ روز شنبه 1397/12/11 
ســاعت 10 صبح به فروش برساند شــرکت کنندگان موظف به پرداخت ده درصد قیمت پایه 
بصورت فى المجلس به حســاب سپرده شــماره 2171290299008 نزد بانک ملى مرکزى 
مبارکه مى باشــند و چنان چه برنده مزایده ظرف مهلت 30 روز مابقى قیمت مورد مزایده را به 
حســاب مذکور واریز و قبوض انرا تقدیم این اجرا ننماید و یا از مزایده انصراف دهد ده درصد 
تودیع شده وى پس از کســر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد براى بازدید از 
اموال شــرکت کنندگان تا پنج روز قبل از مزایده میتوانند به این اجراى احکام مراجعه نمایند. 
محل انجام مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى مبارکه- ساختمان شماره 2- طبقه اول 
مال مورد مزایده عبارت است از: 1- یک دســتگاه آسیاب گلوله اى- بالمیل سالم مستعمل در 
حال تولید جهت تولید لعاب چینى به ظرفیــت 3000 لیتر و و تناژ حدود 12 الى 14 تن با موتور 
الکتریکى سه فازه به توان 37 کیلو وات معادل 50 اسب بخار ساخت شرکت PEM از کشور 
چین به شماره سریال 3127 و ســایر متعلقات به قیمت پایه مزایده 1/220/000/000 ریال* 
2- یک دستگاه موتور الکتریک ى سه فازه سالم مستعمل به توان 55 کیلو وات معادل 74 اسب 
بخار به قیمت پایه مزایده 113/000/000 ریال 3- چهار دستگاه الکتروموتور گیربکس عمودى 
 D 2 سالم مستعمل نصب روى حوضچه دوغاب با توان 4 کیلو وات ساخت موتوژن تبریز مدل
و ساخت گیربکس با نســبت تبدیل 1415/160 در سال 1384 توسط شرکت طراحى و مونتاژ 
اصفهان به قیمت پایه مزایده 105/000/000 ریال لذا با در نظر گرفتن جمیع عوامل و جهات 
موثر و دخیل در کارشناسى و رکود در بخش صنعت و همچنین سهل البیع بودن و نرخ عادالنه 
روز قیمت پایه مزایده ردیف هاى 1 و الى 3 به مبلغ پایه مزایده 1/438/000/000 ریال توسط 
کارشناس محترم دادگسترى تعیین و به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته خواهد شد. م الف: 

373227 طاهرى- مدیر اجراى احکام حقوقى دادگسترى مبارکه /11/412
حصر وراثت

آقاى امین رهى به شــماره شناسنامه 414  با اســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت  
شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 97/777 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان خضیر رهى فرزند عبود  بشناسنامه شماره 27561در تاریخ 26 / 9/ 1397 درگذشته 
و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از 1 – کریم رهى فرزند خضیر شماره شناسنامه 698 
نسبت با متوفى پسر 2- رحیم رهى فرزند خضیر شماره شناســنامه 526 نسبت با متوفى پسر 
3- عبداالمیر رهى فرزند خضیر  شماره شناسنامه 75 نسبت با متوفى پسر 4- امین رهى فرزند 
خضیر به شماره شناسنامه 414 نسبت با متوفى پسر 5 - معصومه رهى فرزند خضیر به شماره 
شناســنامه 51 نســبت با متوفى دختر 6 - صبیحه رهى فرزند خضیر به شماره شناسنامه 16 

نسبت با متوفى دختر7- صدیقه رهى فرزند خضیر به شــماره شناسنامه 348 نسبت با متوفى 
دختر 8 - مریم رهى فرزند خضیر به شــماره شناسنامه 16 نسبت با متوفى دختر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد 
و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید . 376800 /م الف شعبه ویژه حصر وراثت شاهین 

شهر/ 11/413 
حصر وراثت

آقاى / خانم فرزانه سینایى فرد به شماره شناســنامه 447 با استناد شهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشــماره 783 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شــادروان حیات اله  فرزند على سینا  بشناسنامه شــماره 23در تاریخ 1 / 11/ 1397 
درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 – ســارا تاج امیرى فرزند محمد  شماره 
شناسنامه 1456 نسبت با متوفى همسر 2- فرزانه سینایى فرد فرزند حیات اله   شماره شناسنامه 
447 نسبت با متوفى دختر 3- تقى ســینایى فرد  فرزند حیات اله  شماره شناسنامه 52 نسبت 
با متوفى پسر4- مرتضى ســینایى فرد  فرزند حیات اله  به شماره شناســنامه 1956 نسبت با 
متوفى پسر 5 – امین سینایى فرد  فرزند حیات اله  به شماره شناسنامه 122نسبت با متوفى پسر  
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک 
ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید . 376935 /م الف شــعبه ویژه حصر 

وراثت شاهین شهر/ 11/414 
حصروراثت 

سید حسین فروزان نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 246 به شرح دادخواست به کالسه 
1630/97 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سید عبداله فروزان نجف آبادى  بشناسنامه 17798 در تاریخ 97/10/21 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. سید حسین فروزان نجف 
آبادى ش ش 246 ، 2. سید مصطفى فروزان نجف آبادى  ش ش 140 ، 3. سید مرتضى فروزان 
نجف آبادى  ش ش 1216 ، 4. بتول سادات فروزان نجف آبادى  ش ش 208 ، (فرزندان متوفى)، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 375459/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 11/415
 حصروراثت 

حسین نادرى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 492 به شرح دادخواست به کالسه 1631/97 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان میرزا مهدى 
نادرى نجف آبادى بشناسنامه 145 در تاریخ 1381/12/14 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. رضوان نادرى نجف آبادى ش ش 23461 
، 2. محمود نادرى نجف آبادى ش ش 954، 3. زهره نادرى نجف آبادى ش ش 924 ، 4. عباس 
نادرى ش ش 642 ، 5. حسین نادرى نجف آبادى ش ش 492 (فرزندان متوفى)، 6. فاطمه بیگم 
رجائى نجف آبادى ش ش 20318 (همســر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 375486/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 11/416
 حصروراثت 

حسین نادرى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 492 به شرح دادخواست به کالسه 1632/97 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه بیگم 
رجائى نجف آبادى بشناسنامه 20318 در تاریخ 97/7/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. حسین نادرى نجف آبادى  ش ش 492 ، 
2. عباس نادرى ش ش 642 ، 3. محمود نادرى نجف آبادى ش ش 954 ، 4. زهره نادرى نجف 
آبادى  ش ش 924 ، 5. رضوان نادرى نجف آبــادى ش ش 23461 (فرزندان متوفى)، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 375512/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 11/417
 حصروراثت 

زینب شجاعى برجوئى داراى شناسنامه شماره 56 به شرح دادخواست به کالسه 1648/97 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رعنا طاهرى 
بشناسنامه 908 در تاریخ 97/7/27 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1. ولى اله شجاعى برجوئى ش ش 94 (همسر متوفى)، 2. زینب 
شــجاعى برجوئى ش ش 56 (مادرمتوفى)، متوفى به غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 377133/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 11/418
 ابالغ

شماره نامه9710113731401658 شماره پرونده: 9609983731500560 شماره بایگانى 
شــعبه: 972541 آگهى ابالغ حضور در دفتر خانه  جهت انتقال سند در پرونده کالسه اجرایى 
972541 م 2 اجرا و به موجب دادنامه صادره شعبه پنجم دادگاه نجف آباد محکوم علیهم صدیقه 
نورى زهرا و غالمحسین و صغرى و صفر على همگى نورى فرزندان عبدالکریم و عباسعلى و 
حیدر و على و فاطمه و بتول و جعفر همگى نورى فرزندان غالمرضا ، طیبه ، معصومه ، اصغر ، 

عصمت ، عفت ، على ، اکبر همگى نورى فرزندان حسن ، فاطمه،على عصمت،معصومه،حسین 
همگى نورى فرزنــدان محمد على و الهه،حســین همگى نورى فرزندان قاســمعلى و ربابه 
احمدى فرزند سلطانعلى و طاهره حاج قاسمى و خورشــید صالحى و اکرم اسماعیلى و سمیه 
نمازى و امین و الهام هر دو نــورى فرزندان مجیدو محمدو مهســاهر دو نورى فرزندان على 
و ورثه شوکت شاهسون شــامل رقیه پور پیرعلى وپرویز، حســین ،زینب،کبرى،زیبا،همگى 
شاهســون فرزندان صفرعلى همگى مجهــول المــکان و جعفر قلى یارى فرزند حســن و 
مهدى،مهرداد،على،زهرا،نرگس همگى یارى فرزندان جعفر قلى و ورثه حسن یارى شامل رقیه 
جاللى و کبرى ،گلنار،صغرى همگى یارى فرزند حســن و مهناز امینى و بهناز امینى و مریم 
امینى فرزندان نصیر همگى مجهول المکان ملزم و مکلف هســتند به حضور در دفاتر اســناد 
رسمى شماره 42 شهرستان نجف آباد واقع در خیابان 17 شهریور شرقى و انتقال قطعى دو هزار 
و یکصد و چهل و دو ،دویســت و پنجاه و یک هزار و هشتصد و هفتاد و پنج سهم از 288 سهم 
از پالك ثبتى 445 موسوم به قریه جالل آباد واقع در بخش 9 ثبت اصفهان به میزان 357 متر 
مربع در حق فرهاد امینى شده فرزند نصیر وقت حضور در دفترخانه 97/12/23 ساعت 11 تعیین 
گردیده است الزم است با حضور طرفین به شرح مذکور نسبت به انتقال اقدام نمایید در غیر این 
صورت مراتب جهت تعیین نماینده قانونى اعالم گردد.377146/م الف-اجراى احکام شــعبه 

دوم مدنى نجف آباد/ 11/419
حصر وراثت

آقاى  ایمان بیدرام به شــماره شناسنامه 5100190825  با استناد شــهادتنامه و گواهى فوت 
و رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشــماره 97/780 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شــادروان اصغر بیدرام فرزند بهرام  بشناسنامه شــماره 37در تاریخ 17/ 10/ 
1397 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 – ایمان بیدرام  فرزند اصغر شماره 
شناسنامه 5100190825 نسبت با متوفى پســر 2- پیمان بیدارم گرگابى فرزند اصغر  شماره 
شناسنامه 5100224185 نســبت با متوفى فرزند 3- فاطمه حق شناس فرزند حسن  شماره 
شناسنامه 1888 نسبت با متوفى همسر4- فاطمه تنظیف فرزند محمد رحیم به شماره شناسنامه 
24 نسبت با متوفى مادراینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هرکســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید . 378810 /م الف 

شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر/ 11/420 
مزایده اموال غیرمنقول

شماره آگهى: 9710463726000036 شماره پرونده: 9509983723200160 شماره بایگانى 
پرونده: 970935 این اجراى احکام در نظر دارد در خصــوص پرونده 970935 اجراى احکام 
حقوقى در نظر دارد یک باب منزل مســکونى متعلق به آقاى حســنعلى اروجنى و خانم انیسه 
حســن زاده را که دســتور فروش آن طى دادنامه 9509973723201074 شعبه دوم دادگاه 
عمومى مبارکه صادر شده است را به مشــخصات زیر را از طریق مزایده بتاریخ روز سه شنبه 
مورخ 97/12/07 ساعت 10 صبح به فروش برساند شــرکت کنندگان موظف به پرداخت ده 
درصد قیمت پایه بصورت فى المجلس به حساب سپرده شماره 2171290299008 نزد بانک 
ملى مرکزى مبارکه مى باشند و چنان چه برنده مزایده ظرف مهلت 30 روز مابقى قیمت مورد 
مزایده را به حساب مذکور واریز و قبوض انرا تقدیم این اجرا ننماید و یا از مزایده انصراف دهد 
ده درصد تودیع شده وى پس از کســر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد براى 
بازدید از اموال شرکت کنندگان تا پنج روز قبل از مزایده میتوانند به این اجراى احکام مراجعه 
نمایند. محل انجام مزایده: ساختمان شــماره 2 دادگسترى مبارکه- طبقه اول- اجراى احکام 
حقوقى دادگسترى مبارکه- مال مورد مزایده عبارت است از یک باب منزل مسکونى واقع در 
طالخونچه- محله سیلو- خیابان شهید شهریارى- کوچه فتح- پالك 34- ملک مورد مزایده 
یک باب ســاختمان قدیمى داراى 295 مترمربع عرصه و مشــرف به گذر 4مترى که پس از 
رعایت بر اصالحى مساحت باقى مانده 260 مترمربع مى باشد و ملک داراى اعیانى با زیربناى 
115 متر با مصالح دیوارهاى خشتى و و ســقف تیر چوبى و نماى اندود پالستر سیمانى سفید و 
دربها و پنجره هاى چوبى و فلزى اندود داخلى گچ و کف موزاییک و داراى درب و دیوار حیاط 
و قسمتى از محوطه موزاییکى و داراى امتیازات آب و برق و گاز و. تلفن مى باشد که با توجه به 
موقعیت و ابعاد و نوع مصالح و قدمت اعیانى ارزش عرصه و اعیان و امتیازات و جمیع متعلقات 
ملک توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 690/000/000 ریال ارزیابى و به باالترین 
قیمت پیشنهادى فروخته خواهد شد. م الف: 373083 مدیر اجراى احکام حقوقى دادگسترى 

مبارکه /11/411 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیــأت/ هیأت هاى موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به 
شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند. مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023000991 مورخ 97/11/14 آقاى محمود بدیع 
صنایع به شــماره شناســنامه 135 کدملى 1110727526 صادره از فالورجان فرزند رجبعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 86 مترمربع مفروزى از پالك شماره 316- اصلى 
واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف مهدى گلسرخ واگذار گردیده است. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذک ور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/11 

م الف: 378118 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /11/421

مدیر منطقه 5 شهردارى اصفهان از آغاز عملیات اجرایى 
خیابان حد فاصل بلوارشــهداى صفه و بلــوار جانبازان 
اصفهان خبر داد و گفت: با برنامه ریزى هاى انجام شده، 
تا شــش ماه دیگر گره هاى ترافیکى جنوب غرب شهر 
اصفهان باز مى شــود. احمد رضایى افزود: این طرح با 

هزینه اى بالغ بر 100 میلیارد ریال احداث مى شود.
وى با اشاره به آغاز عملیات عمرانى محور کمکى خیابان 
ارتش اظهارکرد: این خیابان بــه موازات خیابان ارتش، 
حدفاصل بلوار شــهداى صفه و بلــوار جانبازان احداث 
خواهد شــد که طول این محور ســه کیلومتر و عرض 
آن 60 تا 75 متر است.به گفته مدیر منطقه 5 شهردارى 

اصفهان، زمین هاى الزم براى ســاخت این محور در 
مالکیت ارتش بوده که توافقــات الزم در این خصوص 
صورت گرفته است.رضایى با بیان اینکه خیابان ارتش 
تنها محور شریانى با ظرفیت باال در جنوب غرب اصفهان 
است، خاطرنشان کرد: البته شریان هاى دیگرى همانند 
خیابان محتشم کاشانى نیز در این ناحیه شهر وجود دارد 
اما ظرفیت محور ارتش از اهمیت باالیى برخوردار است.

وى گفت: با توجه به سرریز ترافیک محورهاى شمالى 
– جنوبى به خیابان ارتش، اهمیت ساخت این محور را 
دوچندان کرده است، از این رو محور کمکى در نظر گرفته 

شده، ادامه بلوار جانبازان است.

مدیر امور باغبانى سازمان جهادکشاورزى اصفهان گفت: 
اصفهان رتبه اول کشور در تولید ریز غده سیب زمینى و 
رتبه دوم در تولید گلرنگ و سایر محصوالت جالیزى را 
دارد.احمدرضا رئیس زاده اظهارکرد: از 564 هزار هکتار 
اراضى با قابلیت کشــاورزى، در حدود 197 هزار  هکتار 
معادل 35 درصد به کشت محصوالت زراعى اختصاص 
دارد که 177 هزار هکتار آن مربوط به زراعت کشت هاى 
آبى و 20 هزار  هکتار آن  نیز  به کشت هاى دیم اختصاص 

یافته است.
وى بیان کرد: میزان تولید انــواع محصوالت زراعى از 
این سطوح در سال زراعى 97-96 با توجه به بروز پدیده 

خشکسالى و کاهش سطوح زیر کشت حدود  سه میلیون 
و 242 هزار تن بوده است.

مدیر امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
افزود: اصفهان رتبه اول در تولید تعداد ریز غده ســیب 
زمینى (مینى تیوبر و تولید پیاز) را دارد و صاحب رتبه دوم 
در تولید گلرنگ و تولید سایرمحصوالت جالیزى (طالبى 

و گرمک) است.
وى از رتبه سوم اصفهان در تولید خربزه خبر داد و بیان 
کرد: استان اصفهان رتبه چهارم در تولید سایر  سبزى ها 
و رتبه ششم در تولید ذرت علوفه اى و رتبه هفتم در تولید 

یونجه را دارد.

گره هاى ترافیکى جنوب غربى 
اصفهان باز مى شود

اصفهان در جایگاه دوم تولید 
محصوالت جالیزى کشور

برگزارى دومین جشنواره 
مالک اشتر در نایین

مســعود اکبرى،  فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
نایین گفت: دومین جشنواره «مالک اشتر» با هدف 
ارج نهادن به عملکرد فرماندهان بسیج و بهره گیرى 

از خالقیت آن ها در این شهرستان برگزارشد.

پیشرفت اردستان در گروى 
تغییر فرهنگ است

حمیدرضا تاملى،  فرماندار اردســتان اختالف هاى 
منطقه اى را مانع اصلى پیشــرفت این شهرســتان 
دانست و گفت: براى پیشرفت نیازمند تغییر فضاى 
عمومى و فرهنگ جامعــه، از جمله فضاى جناحى و 

گروهى هستیم.

500هزار نفر عضو 
کتابخانه هاى استان 

امیر هالکویى،  سرپرســت کتابخانه هاى عمومى 
استان اصفهان با بیان اینکه زیربناى کتابخانه هاى 
اســتان اصفهان به 175هزار مترمربع رسیده است، 
گفت:تعــداد کتابخانه هاى اســتان اصفهان نیز به 
405باب کتابخانه رسیده است.وى افزود: هم اکنون 
کتابخانه هاى استان داراى شش میلیون و 500هزار 
جلد کتاب هستند.وى بیان کرد: هم اکنون 500هزار 

نفر عضو کتابخانه هاى استان اصفهان هستند.

خبر

شــهردار اصفهان گفت: شــهردارى اصفهان 1200 
میلیارد تومــان از دولت بابت حمل ونقــل عمومى و 
هدفمندى یارانه ها طلبکار است و دولت باید مطالبات 
شــهردارى را پرداخت کند تا بتوانیم خدمت رســانى 

بهترى به مردم داشته باشیم.
قدرت ا... نوروزى اظهارکرد: 10 درصد عوارض سوخت 
متعلق به شهردارى ها بود، اما براى هدفمندى یارانه ها 
در نظر گرفته شده است و مجلس شوراى اسالمى براى 
امسال نیز سه هزار و 200 میلیارد تومان تصویب کرده 
که اگر به تایید شــوراى نگهبان برسد، دولت باید این 

مبلغ را پرداخت کند.
وى افــزود: اگر دولت ایــن مبلغ را امســال پرداخت 
نکند، رقم بودجه ســال آینــده که پنج هــزار میلیارد 
تومــان در نظر گرفته شــده، بــه این مبلــغ اضافه 
خواهــد شــد، بنابرایــن چنانچــه اکنــون تالش

نکنیــم بــه نتیجه مطلــوب دســت پیــدا نخواهیم 
کرد.

شهردار اصفهان اظهارکرد: از روزى که مأموریت پیدا 
کردیم با نمایندگان مذاکره کنیم، بسیارى از مسائل رفع 
شده است و خوشــبختانه موضوع شوراى برنامه ریزى 
حل شد، اما بحث مهم این اســت که عوارض ارزش 
افزوده در الیحه جدید در تلفیق براى تهران 88 درصد 
تعیین شده، اما براى سایر شهرها بالتکلیفى وجود دارد 
که با این شرایط، مباحث به دست شوراى برنامه ریزى 
اســتان  ها مى افتد و مشخص نیســت چه سرنوشتى

پیدا کند.

شهردار اصفهان:

ســخنگوى شــرکت آبفــاى اســتان اصفهــان 1200 میلیارد تومان از دولت طلبکاریم
گفت:مشــترکان خانگى اســتان اصفهان، در سال 
جارى نســبت به مدت مشابه ســال گذشته، هفت 
درصد در مصــرف آب اشــامیدنى صرفــه جویى 

کردند.
بنى طبا افزود:از دو میلیون و 100 هزار نفر مشترکان 
استان اصفهان، 85 درصد در حوزه آبریز زاینده رود 
هستند که در سال 96 ســرانه مصرف خانگى براى 
هر نفر، 154 لیتر در شــبانه روز بود که این مقدار در 

ســال 97 با هفت درصد کاهش به 143 لیتر رسیده
 است.

وى افزود: در سال آبى امسال بارش ها در کوهرنگ 
که حوزه تأمین آب زاینده رود اســت، هزار و 130 
میلیمتر بوده و این در حالیست که در سال آبى گذشته 
فقط 764 میلیمتر بارش داشتیم، اما مردم باید به این 
نکته توجه کنند که ایــن افزایش بارش ها، به معنى 
رفع خطر کم آبى نیســت و باید همچنان در مصرف 

آب صرفه جویى کرد.

مدیر کل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان گفت: از ابتداى ســال جارى تاکنون تعداد 
40 دستگاه خودرو فرسوده رها شده در سطح معابر 
عمومى شهر توسط اکیپ هاى رفع تخلفات شهرى 
اصفهان جمع آورى و به پارکینگ هاى مجاز انتقال 

یافته است.

حســن محمدحســینى افزود: با توجه بــه اینکه 
اصفهان شــهرى گردشــگر پذیر بوده و حساسیت 
ویژه اى بــر زیبایــى مناظر شــهر وجــود دارد، 
شهردارى اصفهان به مقوله جمع آورى خودروهاى

 فرسوده رها شده در سطح شــهر با دریافت دستور 
مقام قضائى ورود پیدا کرده است. 

معــاون ترافیــک شــهردارى شــهرضا گفــت: 
بررســى هاى کارشناســى براى تدوین طرح جامع 
ترافیکى شــهرضا ادامه دارد و در آینــده نزدیک، 
با پایان یافتن مراحل کارشناسى، فرایند تدوین آن 

آغاز شود.
محمدحســین کوهى زاده با بیان اینکه بررسى هاى 
کارشناســى براى تدویــن طرح جامــع ترافیکى 
شــهرضا ادامه دارد، اظهارکــرد: باتوجه به اهمیت 
این طرح در روانســازى جابه جایى هاى شــهرى 
و رفــع گره هــاى ترافیکــى، در آینــده نزدیک با 

پایان یافتن مراحل کارشناســى، فرایند تدوین آن
 آغاز شود.

وى با بیان اینکه یکــى از مهمتریــن برنامه هاى 
شهردارى، کاستن از ترافیک شــهرى و تصادفات 
درون شــهرى، بهســازى نقــاط حادثــه خیز و 
آسان ســازى رفت و آمد شهروندان اســت، افزود: 
32 نقطه حادثه خیز در شــهر شــهرضا شناســایى 
شــده و اقدامــات کارشناســى و اجرایــى براى 
آرام سازى و اصالح سطح یک و 2 در این نقاط آغاز 

شده است. 

کاهش 7 درصدى مصرف آب ش رب در استان

انتقال 40 خودرو فرسوده رها شده به پارکینگ

تدوین طرح جامع ترافیکى شهرضا 
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زیرسازى 7 کیلومتر از
 جاده هونجان به گرموك

حســین بهزادفر ، بخشدار شــهرضا گفت: عملیات 
زیرسازى هفت کیلومتر از 10 کیلومتر جاده هونجان 

به گرموك انجام شده است.

اختصاص نیمى از بودجه 98 
شهردارى به حمل ونقل عمومى

امیــر احمد زنــدآور، رئیــس کمیســیون حمل و 
نقل و فناورى اطالعات شــوراى اســالمى شهر 
اصفهان از تخصیص بیــش از 50 درصد بودجه 98 
شهردارى براى بخش حمل ونقل عمومى، ترافیک 
و فناورى اطالعــات خبر داد و گفت: شــهردارى 
براى هر شهروند در ســال 98 در حوزه حمل ونقل 
و ترافیک 750 هزار تومــان هزینه پیش بینى کرده 

است.

افزایش ابر
 در بعدازظهر امروز 

کارشناس مسئول پیش بینى اداره کل هواشناسى 
اصفهان اعالم کرد: از پنج شنبه (امروز) آسمان در 
اکثر مناطق صاف تا قســمتى ابرى گاهى وزش باد 

پیش بینى مى شود.
حجت ا... على عسگریان ادامه داد: پنجشنبه هواى 
اصفهان صاف تا قسمتى ابرى و غبار صبحگاهى، 
گاهى وزش باد پیش بینى مى شــود.وى بیان کرد: 
در بعدازظهر افزایش ابر را براى روز پنج شنبه پیش 

بینى مى کنیم.

تکمیل نورپردازى حاشیه 
زاینده رود تا پایان سال

حســن موذنى،  مدیرعامل ســازمان زیباســازى 
شــهردارى اصفهان گفت: نورپردازى ضلع شمالى 
حاشیه زاینده رود (از میدان انقالب تا پل فردوسى و 
میدان انقالب تا پل آذر)را در برنامه داریم که تا پایان 

امسال انجام مى شود.

لزوم افزایش سهمیه قیر 
 روستاهاى غرب استان

کورش استکى، نماینده شــوراى روستایى چادگان 
و فریدن گفت: بسیارى از جاده هاى روستایى غرب 
استان سه سال پیش آماده و زیرســازى شده اما با 
افزایش تورم، با مشــکالت زیادى روبه رو هستند 
که بهتر است بنیادمسکن سهمیه قیر این روستاها 

را افزایش دهد.

ارتش مى تواند پیمانکار 
پروژه هاى شهرى باشد

فرمانده ارشــد ارتــش در اســتان هاى اصفهان، 
چهارمحال و بختیارى و یزد گفت: ارتش پتانسیل  
زیادى دارد کــه مى تواند در پروژه هــاى عمرانى 
به کمــک نهادهــا، به خصــوص شــهردارى ها

 بیاید. 
 امیر محســن آذرافــروز افــزود: ارتش بــا توجه 
بــه توانایى هــا و ابزارهایى کــه در اختیــار دارد، 
شــهرى پروژه هــاى  پیمانــکار  نــد  مى توا

 باشد.

ارسال 130 مقاله علمى به چهارمین 
کنفرانس بازى هاى رایانه اى

دبیر اجرایــى چهارمیــن کنفرانس بیــن المللى 
بازى هاى رایانه اى از ارســال 130 مقاله علمى به 
این کنفرانس خبر داد و گفت: این دوره از جشنواره 

در کاشان برگزار مى شود. 
جواد ســلیمى اظهارکرد: پس از بررسى و داورى، 
89 مقاله پذیرفته شــده که به صورت شــفاهى و

 پوستر در معرض دید عموم قرار مى گیرد.

خبر

تولید محصوالت شرکت فوالد مبارکه اصفهان امسال در 
تمام واحد ها از برنامه پیش بینى شده، پیشى گرفته است

معاون بهره بردارى شــرکت فوالد مبارکه، برنامه تولید 
محصوالت این شرکت را تا پایان امسال در همه بخش ها 
به جز آهن اسفنجى محقق شدنى دانست و گفت: زنجیره 
کاملى از تولید در فوالد مبارکه از اســلب تا ورق رنگى 
داریم. مختار بخشــیان، تولید گندله با شش میلیون و 
500هزار تن را، یک درصد جلوتــر از برنامه بیان کرد و 
افزود: تولید آهن اسفنجى هم با دستیابى به حدود شش 
میلیون تن،  به سبب محدودیت شــدید درتامین آب  از 
برنامه عقب است.وى، تولید امســال اسلب را هم پنج 

میلیون و 500هزار تن و تولید ورق گرم را در سبا و فوالد 
مبارکه چهار میلیون و 500هزار تن عنوان کرد و گفت: 
در این بخش، به باالترین رشد تولید در مقایسه با برنامه 
پیش بینى شده دست یافته ایم و مهمترین عامل آن این 
است که توانستیم فراتر از پیش بینى ها، از توسعه فوالد 

سبا بهره بردارى کنیم.
معاون بهره بردارى شــرکت فوالد مبارکه، تولید کالف 
ســرد در بخش نورد ســرد را در حدود یــک میلیون و 
145هزار تن، ســه درصد جلوتر از برنامه اعالم کرد و 
افزود: در بخش حمل محصوالت فوالد مبارکه هم  پنج 

میلیون و 500تن عملکرد محقق شد.

حفاظت از 40هزار هکتــار از عرصه هاى منابع طبیعى 
استان اصفهان به بهره برداران واگذار شده است.

معاون حفاظت و امور اراضــى اداره کل منابع طبیعى و 
آبخیزدارى استان اصفهان گفت: حفاظت از این میزان 
اراضى استان، امســال در قالب 15تفاهمنامه به بهره 

برداران منابع طبیعى واگذار شده است. 
داریوش سعیدى افزود: بر اســاس این تفاهمنامه ها، 
مجریان طــرح هاى حفاظت مشــارکتى در خصوص 
کنترل آفــات و بیمارى هاى گیاهــى، اطفاى حریق، 
پیشگیرى از تخریب و تصرف اراضى ملى و جلوگیرى 
از تغییر کاربرى اراضى با اداره کل منابع طبیعى استان 

همکارى مى کنند. 
وى گفــت: اداره کل منابــع طبیعــى نیــز در ایــن 
تفاهمنامه ها متعهد به تامین نیازهاى ســوختى بهره 
برداران در قالب توزیع ســیلندر گاز، لوازم گاز ســوز و 
آبگرمکن هاى خورشیدى، با هدف جایگزینى سوخت 

فسیلى و قطع درختان شده است. 
ســعیدى با بیان اینکه تاکنون حفاظت از 820هکتار از 
اراضى منابع طبیعى استان در قالب 198تفاهمنامه به 
بهره برداران بخش خصوصى واگذار شده است، ادامه 
داد: استان اصفهان از مراکز پیشرو کشور در این حوزه 

است.

واگذارى حفاظت از 40هزار 
هکتار از منابع طبیعى

تولید محصوالت فوالد مبارکه 
جلوتر از برنامه

جواد فهیمى پور، سرپرست موسســه اعتبارى کوثر در 
مراسم تکریم و معارفه مدیر شعب استان هاى اصفهان 
و چهارمحال و بختیارى، قانون بانکــدارى بدون ربا را 
از دســتاوردهاى انقالب اســالمى عنوان کرد و گفت: 
از برکات انقالب اســالمى ایرا،ن تدوین و ابالغ قانون 
بانکــدارى بدون ربا در نظــام بانکى بــود و بانک ها و 
موسســات اعتبارى باید این قانون را سرلوحه کار قرار 

دهند.
عضو هیئت مدیره موسسه اعتبارى کوثر با بیان ویژگى 
نظام اقتصادى کشورهاى بانک محور اظهارکرد: در این 
کشورها، بانک ها در حکم قلب تپنده اقتصاد هستند  که با 
حذف این بخش از اقتصاد، شاهد ایجاد اختالل در نظام 

اقتصادى خواهیم بود.
فهیمى پور افزود: بانکدارى یکى از مشاغل سخت است 
و شاغلین صنعت بانکدارى مى بایست با توجه به وظایف 
خود در پاسخگویى به نهادهاى نظارتى و حکومتى، بر 
بسیارى از قوانین و دستورالعمل ها مسلط باشند که خود 

محدودیت هاى فراوانى را براى این قشــر از جامعه به 
وجود مى آورد.

وى تصریح کرد: دنیاى امروز، دنیاى رقابت اســت و در 
عرصه فعالیت بانکى، مشترى حرف اول را مى زند. 

وى ادامه داد: در این راســتا، براى حفــظ و نگهدارى 
مشتریان، بانک هایى موفق تر هستند که نفوذ بیشترى 
بر ذهن و قلب مشترى دارند و به خواست مشترى احترام 

مى گذارند.
***

مهدى صالحى، سرپرســت جدید شــعب استان هاى 
اصفهان و چهارمحال و بختیارى هم اظهار کرد: امیدوارم 

بتوانم به شایستگى پاسخگوى اعتماد سازمان باشم.
بر اساس این گزارش، در پایان این مراسم حکم مسئولیت 
«مهدى صالحى»، سرپرســت جدید شعب استان هاى 
اصفهــان و چهارمحال و بختیارى موسســه اعتبارى 
کوثر به وى اعطاء و از تالش هاى «مصطفى جاللى» 

تقدیر شد.

رئیس هیئــت همگانى شهرســتان اصفهــان گفت: 
مســابقات المپیاد ورزش هاى همگانــى اصفهان از 
پنج شنبه(امروز) شروع مى شود و در طول دو هفته، در 

روزهاى پنج شنبه و جمعه ادامه پیدا خواهد کرد.
حســن جعفرى هرنــدى افــزود: این مســابقات در 
هفت رشــته که چهــار رشــته مخصــوص آقایان 
و ســه رشــته مخصوص بانوان، به میزبانى اصفهان 

و هرند برگزار خواهد شد.
وى افزود: افتتاحیه این مســابقات، پنج شــنبه(امروز) 
همراه با حمل مشــعل المپیک از میدان انقالب، روبه 
روى سى وسه پل به ســمت میدان امام حسین(ع) و در 
ورزشگاه تختى مشعل مســابقات روشن خواهد شد و 
اختتامیه این المپیاد هم، هفته آینده در همین ورزشگاه 

برگزار خواهد شد.

معاون حفاظــت و بهــره بردارى شــرکت ســهامى 
آب منطقه اى اصفهــان اعالم کرد: دریچه هاى ســد 

زاینده رود بامداد روز یک شنبه( 28بهمن) بسته مى شود.
حسن ساسانى با بیان اینکه، بنا بر اعالم رهاسازى 20 روزه 
زاینده رود، تصمیم جدیدى مبنى بر تمدید این تاریخ گرفته 
نشده است، اظهار کرد: دریچه هاى سد زاینده رود بامداد 
28 بهمن ماه بسته مى شــود و در نهایت، پس از دو روز 

رودخانه اصفهان نیز آب نخواهد داشت.
وى با اشــاره به اینکه در حال حاضر حجم ذخیره ســد 
زاینــده رود 152 میلیون مترمکعب اســت، افزود: حجم 
ورودى آب 30 مترمکعب بر ثانیه و خروجى 80 مترمکعب 
بر ثانیه است؛ بارش هاى اخیر که بیشتر به صورت برف 
بوده به دلیل سرماى زیاد در باالدست تاکنون تاثیرى به 

عنوان روان آب نداشته است.
نوروز زاینده رود بازگشایى نخواهد شد

ساسانى گفت: میزان بارش ها در ایستگاه چلگرد تاکنون 
 هزار و 155 میلى متر و متوسط دراز مدت بارش ها تاکنون 
درحدود 800 میلى متر بوده است، در حالى که سال گذشته 

در چنین روزى میزان بارش ها 195 میلى متر بود.
معاون حفاظــت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان تصریح کــرد: آب زاینده رود بــراى ایام نوروز 

بازگشایى نخواهد شد.

یک شنبه زاینده رود بسته مى شود
تصمیمى براى تمدید رهاسازى گرفته نشده  است

مدیرعامل سازمان سرمایه گذارى و مشارکت هاى 
مردمى شــهردارى اصفهان گفت: طبق مصوبه 
شوراى شهر، شهردارى باید بخشى از برق مصرفى 

خود را از طریق سایت هاى خورشیدى تامین کند.
شهرام رئیسى اظهارکرد: سرمایه گذارى مشارکتى 
در شهر اصفهان به صورت ســنتى در حوزه هاى 
مســکن و ســاختمان انجام می شــود اما در این 
دوره، جهتگیرى مدیریت شــهرى براى حرکت 
سرمایه گذاري ها به سمت ســایر بخش ها مانند 
حوزه هاي فرهنگى، ورزشى و اجتماعى بوده است.

وى گفت: همچنین برخى از فضاهاى ســبز شهر 
اصفهان در تابستان اخیر به شدت نیازمند آب بود، 
از همین رو شهردارى براى تامین آب مورد نیاز با 
مشارکت یک شــرکت دانش بنیان، تصفیه خانه 

پساب شمال شهر را راه اندازى کرد.
رئیسى ادامه داد: با بهره بردارى از این طرح، تأمین 
آب مورد نیاز فضاى سبز منطقه 12 و 2 و در آینده 
منطقه 7 مى تواند از طریق ایــن تصفیه خانه و با 

پساب تصفیه شده انجام شود.  

احداث سایت خورشیدى
 در نصف جهان

سرپرست مؤسسه اعتبارى کوثر در مراسم تکریم و معارفه مدیر شعب استان هاى اصفهان و چهارمحال: 

احترام به خواست مشتري، رمز ماندگاري است
به منظور خدمات رســانى بهتر کمیتــه امداد به 
مددجویان، ثبت و ارائه بخشى از خدمات حمایتى 

این نهاد اینترنتى مى شود.
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد امام 
خمینى(ره) استان اصفهان گفت: افزایش سرعت 
خدمت رســانى به جامعه تحت حمایت و کاهش 
هزینه  مراجعه حضورى مددجویان به ادارات کمیته 
امداد اســتان، از مهمترین اهــداف راه اندازى این 

سامانه است.
جالل یزدانــى افــزود: فاصله زیــاد مددجویان 
تا نزدیک تریــن دفتر این نهاد به ویــژه در مناطق 
روســتایى، مشــکالت زیادى را براى مددجویان 
ایجاد کــرده، که با توجه به ضریب نفوذ مناســب 
خدمــات اینترنتــى در روســتاها، راه انــدازى

 سامانه e.emdad.ir از 14 اسفند به رفع بخشى 
از مشکالت این قشر کمک مى کند.

 اینترنتى شدن خدمت رسانى 
به مددجویان کمیته امداد

المپیاد ورزش هاى همگانى اصفهان از امروز کلید مى خورد

تخصیص اینترنت رایگان به کاشانى ها 

گشایش نمایشگاه تخصصى «اصفهان پالست»

مشعل المپیاد از سى و سه پل به حرکت در مى آید

مدیر مرکز آمار و فناورى اطالعات شــهردارى کاشان 
گفت:شهروندان کاشانى در سه مرحله، اینترنت شهرى 

رایگان دریافت مى کنند.
ابوالفضل رســولیان با تاکید بر ایجاد شبکه هاى ارزان 
و رایگان براى اســتفاده عموم و اقشــار مختلف جامعه 
به عنوان یکى از رویکرد هاى مدیریت شــهرى کاشان 
افزود: در مرحله نخست، ایجاد بستر نرم افزارى و تأمین 

پهناى باند مورد نیاز توسط مرکز فاواى شهردارى کاشان 
انجام شد.

به گفته وى، اتصال به شبکه واى فاى شهرى امکانات 
وسیعى را در اختیار شهروندان قرار خواهد داد که در مرحله 
اول، دسترسى به پورتال و سامانه هاى شهردارى، نقشه 
گردشگرى و اینترنت رایگان فعال شده است و به مرور 

این خدمات افزایش مى یابد.

یازدهمین نمایشــگاه تخصصى دوســاالنه «اصفهان 
پالســت» با رویکرد تخصصى بــه حوزه هاى صنعت 
پالستیک، الستیک، ماشین آالت و تجهیزات وابسته 

در اصفهان گشایش یافت.
در این نمایشــگاه تخصصى، 131 شــرکت در هشت 
هزار و 500  مترمربع فضاى نمایشگاهى در بخش هاى 
مختلف صنایع الستیک و پالستیک شامل مواد اولیه، 
محصوالت ساخته شده و نیمه ساخته، کامپوزیت هاى 
پلیمرى، ماشــین آالت، تجهیزات و خدمات به نمایش 

گذاشته شده تا عالقه مندان بیش از پیش با نوآورى هاى 
این صنعت آشنا شوند.

برپایى کارگاه انجمن صنایع پالستیک و پلیمر اصفهان و 
نشست تولیدکنندگان ماشین آالت و تجهیزات پلیمرى از 

برنامه هاى جانبى این نمایشگاه تخصصى است.
یازدهمین نمایشــگاه تخصصى دوســاالنه اصفهان 
پالست از ساعت 15 تا 22 و   تا 27 بهمن در محل برپایى 
نمایشگاه هاى بین المللى استان واقع در پل شهرستان 

دایر است.

طرح تشدید بازرسى و نظارت بر بازار ویژه نوروز در استان 
اصفهان آغاز شد.

مدیر بازرسى و نظارت اصناف اســتان اصفهان گفت: 
دراین طــرح، 243بازرس افتخــارى و 95 بازرس این 
مدیریت، از ساعت 8 صبح تا 22 بر عرضه اقالم ویژه شب 

عید در واحدهاى صنفى نظارت مى کنند.
جواد محمدى فشارکى افزود: واحدهاى تولید و عرضه 
کننده کیف و کفش، پوشاك و خرازى، واحدهاى صنفى 

آرایشى و بهداشتى، پارچه فروشان، قالى شویان، چینى و 
بلور، نانوایان و مواد غذایى، خشکشویى، خوار وبار وآجیل 
و خشکبار فروشى، گز و شــیرینى، گوشت قرمز و گل 
فروشان و دکه هاى فعال در بوستا ن ها و حاشیه رودخانه 
زاینده رود، همچنین واحدهــاى عرضه مواد غذایى در 
باغ هاى فد ك وغدیر و میوه و ســبزى فروشــى ها تا 
30فروردین زیر ذره بین نظارتى محسوس و نامحسوس 

بازرسان اصناف هستند. 

آغاز نظارت بر عرضه اقالم شب عید

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان گفت: هنر- صنعت فرش 
به عنوان یک اشــتغال سالم براى 
بسیارى از افراد جامعه باید مورد توجه 

قرار گیرد.
عبدالوهــاب ســهل آبــادى در 
همایش“پویش ملــى صادرات“ در 
اتاق بازرگانى اصفهــان اظهار کرد: 
کشور ما همه چیز دارد و خوشبختانه 
تمام نعمت هاى مهم در اختیار کشور 

ما هست، اما نتوانستیم در این40سال از ثروت ایرانى قدرت به دست بیاوریم.
وى افزود: نباید شرایط به این صورت باشد که بعضى در ناز و نعمت زندگى کنند اما 
برخى دیگر در آشــغال  و زباله ها به دنبال روزى خود بگردند.وى تصریح کرد: مایه 
افسوس است که هنر، صنعت و ظرفیت بزرگى همچون فرش را از دست دادیم و حتى 
در فروشــگاه هاى خودمان فرش هندى به فروش مى رسد، در حالى که بسیارى از 
خانواده ها از این طریق امرار معاش مى کردند.رئیس اتاق بازرگانى اصفهان تاکید کرد: 
تنها راه نجات اقتصاد کشور، راه اندازى«پویش ملى صادارت» است، جوانان باید در 

این زمینه فعالیت کنند و از پیشکسوت هاى این حوزه مشورت بگیرند.

مدیرعامل جمعیــت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: مانور بهداشــت و درمان 
اضطرارى منطقه مرکزى کشــور، با 
حضور تیم هایى از سه استان به میزبانى 
اصفهان پنج شنبه(امروز) پایان مى یابد.

محسن مومنى افزود: در این مانور، 
استان هاى مرکزى، چهار محال و 
بختیارى و یزد در فالورجان خدمات 
بهداشتى و درمانى به صورت رایگان 

ارائه مى کنند. 
وى گفت: سنجش میزان آمادگى نیروهاى امداد و نجات در شرایط بحرانى و تقویت 
و توسعه آموزش هاى این تیم ها، هدف از برگزارى مانور بهداشت و درمان اضطرارى 

است.
به گفته وى، کنار وظایف امداد و نجات، درمان اضطرارى در دستور کار جمعیت هالل 

احمر قرار گرفته است.
وى تصریح کرد: ویزیت رایگان، ارائه خدمات مشــاوره بهداشت و تغذیه، بهداشت 
زنان، تست قند و فشــار خون و آموزش همگانى بهداشت و درمان، از جمله خدمات 

این مانور است.

برگزارى همایش«پویش ملى صادرات»
در اصفهان

امروز؛ پایان  مانور بهداشت و درمان 
اضطرارى هالل احمر 
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اى مردم، شــما در ایــن دنیا، بــه مثابه آمــاج هســتید و مرگ هــا تیرهاى 
خــود را بــه ســوى شــما مــى افکننــد. هــر جرعــه اى کــه مى نوشــید 
آب در گلویتان مى جهد و هر لقمه اى که مى بلعید، گلوگیرتان مى شــود. 
از هیچ نعمتى بهره نمى یابید، مگر آنکه نعمتى دیگر را از دست مى دهید. 
هیچیک از شــما یــک روز عمــر نمى یابــد، مگــر آنکه یــک روز دیگر 

موال على (ع)از عمرش کاسته مى شود. 

شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را، از طریق مناقصه 
عمومى دو مرحله اى اجرا نماید.

مدت دریافت اســناد مناقصه: از روز پنج شــنبه مورخ 97/11/25 تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 
مورخ 97/11/30 در قبال فیش بانکى به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده به حساب جارى سپهر صادرات 

به شماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان
مدت تحویل پیشنهادات: از روز چهارشــنبه مورخ 97/12/01 تا ســاعت 7/30 صبح روز دوشنبه 

مورخ 97/12/13
محل تحویل پیشنهادات: اصفهان چهارباغ باال خیابان شــریعتى دبیرخانه شرکت توزیع برق استان 

اصفهان
تضامین مورد قبول: پیشنهاد دهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را به صورت یکى 
از طرق ذیل: 1) ضمانت نامه بانکى معتبر 2) ضمانتنامه صادره از مؤسسات بیمه گر و بیمه مرکزى 3) گواهى 
خالص مطالبات قطعى تأیید شده از سوى شــرکت 4) فیش واریزى به حساب جارى سپهر صادرات به 
شماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند. به پیشنهادات فاقد سپرده، 

مخدوش و سپرده هاى کمتر از میزان مقرر و چک شخصى ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر توضیحات:

1- هزینه درج آگهى مناقصه در صفحات داخلى روزنامه هاى نصف جهان و حمایت به عهده برنده مناقصه 
مى باشد.

2- داوطلبان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13- 36273011 داخلى 4274 واحد 
مناقصه تماس حاصل نمایند.

اســناد و مدارك و اطالعات کامــل مناقصات در ســایت اینترنتــى معامالت توانیــر به آدرس
 http://tender.tavanir.org.ir قابل دسترسى مى باشد همچنین آگهى این مناقصه در سایت 
پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس http://iets.mporg.ir و ســایت شرکت توزیع برق استان 

اصفهان به آدرس www.epedc.ir قابل دسترسى مى باشد.
به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته 
شده با الك غلطگیر و یا پیشــنهاداتى که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقًا ترتیب اثر داده 

نخواهد  شد.

آگهى مناقصه عمومى  دو مرحله اى

تاریخ بازگشایى شماره مناقصهموضوع مناقصهردیف
پاکات مناقصه

ساعت بازگشایى 
پاکات مناقصه

مبلغ سپرده 
شرکت در مناقصه 

(ریال)

1
مناقصه خدمات چاپ 

صورتحساب مشترکین عادى و 
دیماندى

1666/971397/12/138:30348/550/000

شرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان- امور تدارکات و انبارها

آگهى مزایده عمومى نوبت دوم

محسن علیخانى- شهردار کوهپایه 

شهردارى کوهپایه در نظر دارد به اســتناد مجوز شماره 24 مورخ 1397/04/13 شوراى اســالمى شهر و مجوز شماره 
12/2/4815/پ مورخ 1397/04/05 دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان و همچنین مجوز 
شماره 30 مورخ 1397/07/15 شوراى اسالمى شــهر کوهپایه نسبت به فروش تعدادى از مستغالت خود از طریق انتشار 

آگهى مزایده عمومى و بر اساس نرخ کارشناس رسمى دادگسترى به شرح زیر اقدام نماید.
1- تعداد یک پالك با کاربرى مسکونى واقع در مجموعه مسکونى فرهنگیان

2- تعداد یک پالك با کاربرى تجارى واقع در بر بلوار امام رضا(ع) جنب رستوران مروجى
3- یک واحد ساختمانى با کاربرى بهداشتى و انتفاع تجارى با اولویت 5 سال به باال واقع در خیابان حافظ غربى

متقاضیان مى توانند جهت بازدید از محل و دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1397/11/19 لغایت 1397/12/04 به شهردارى 
کوهپایه مراجعه نمایند.

«الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى، مالیات، عوارض، بیمه، کارشناسى و... به عهده برنده مزایده مى باشد»

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر، طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه 
مالى شهرداریها، قطعه زمین شماره 1 به مساحت 196/3  و قطعه زمین شــماره 2 به مساحت 189/89مترمربع از مجموعه تفکیکى 
محسن کامبخش واقع در خیابان نواب جنب مسجد امام جعفر صادق(ع) با کاربرى مسکونى را به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان، 
اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ 1397/11/18 جهت بازدید از محل موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده 

به شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
5- پیشنهاد دهندگان مى بایست 5 درصد مبلغ پایه زمین موردنظر را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکى 

یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

آگهى مزایده نوبت دوم

مجید صفارى- شهردار بادرود

باستناد مصوبه شماره 1335/ش/ن مورخه 97/07/04 شوراى محترم اسالمى شهر شهردارى نوش آباد در نظر دارد نسبت به فروش پنج قطعه زمین صنعتى 
واقع در منطقه صنعتى انصار طبق مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت مى گردد به منظور دریافت اسناد مربوطه و قیمت هیئت کارشناسى 

از تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه این شهردارى مراجعه نمایند.
1- قطعه شماره 1؛ مساحت 548/60 مترمربع

2- قطعه شماره 3؛ مساحت 490 مترمربع
3- قطعه شماره 5؛ مساحت 438 مترمربع
4- قطعه شماره 7؛ مساحت 411 مترمربع
5- قطعه شماره 9؛ مساحت 478 مترمربع

الزم به ذکر است واگذارى پالك هاى فوق به علت واقع شدن در منطقه صنعتى منوط به رعایت ضوابط ذیل مى باشد:
1- خریدار که سرمایه گذار محل شناخته مى شود پس از تحویل زمین ظرف مدت سه ماه فرصت دارد نسبت به محصور نمودن پالك اقدام نماید.

2- خریدار موظف خواهد بود ظرف مدت حداکثر یک سال نسبت به احداث سوله یا کارگاه مطابق با طرح هاى تعریفى شهردارى اقدام نماید. 
3- نظر به این که پالك هاى واگذارى در بخش صنایع غذایى منطقه صنعتى مى باشد نوع استفاده از محل مطابق با شرایط محیطى و ضوابط مربوطه خواهد بود.

ضمناً هزینه آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایده عمومى
«نوبت دوم»

محمود اشرفى- شهردار نوش آباد

چاپ اول

باستناد مصوبه شماره 1409/ش/ن مورخه 97/07/15 شوراى محترم اسالمى شهر، شهردارى 
نوش آباد در نظر دارد نســبت به واگذارى بازار روز واقع در فضاى جنب پارك الله با قیمت پایه 
ماهیانه پانزده میلیون ریــال (15/000/000 ریال) به پیمانکار واجد شــرایط اقدام نماید. لذا از 
متقاضیان دعوت مى گردد از محل بازدید و قیمت پیشنهادى خود را کتبًا ظرف مدت یک هفته 

به شهردارى اعالم نمایند.
ضمنًا هزینه آگهى به عهده برنده مزایده بوده و شــهردارى در رد یا قبول برنده مزایده مختار 

مى باشد.

آگهى مزایده عمومى
«نوبت دوم»

چاپ اول

محمود اشرفى- شهردار نوش آباد

بر اساس مصوبه شماره 29 مورخ 1397/08/03 شوراى اسالمى شهر طرق رود، شهردارى در نظر دارد
 4 قطعه زمین با کاربرى مسکونى به نشانى شــهر طرق رود- محله باغستان پایین- اول ورودى شهر 
طرق رود- جنب بلوار اصلى امام على(ع) را به قیمت پایه کارشناسى از طریق مزایده عمومى موضوع 

ماده 13 آیین نامه مالى شهرداریها به شرح ذیل اقدام نماید.
1- متراژ و قیمت پایه کارشناسى زمین ها به شرح ذیل: 

الف: قطعه B 20 به متراژ 198 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 425/700/000 ریال
ب: قطعه B 46 به متراژ 212/50 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 456/875/000 ریال

ج: چ: قطعه B 22 به متراژ 198 مترمربع به قیمت کارشناسى 425/700/000 ریال
ح: قطعه B 21 به متراژ 198 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 425/700/000 ریال

شرایط شرکت در مزایده: 
1- واریز مبلغ 5٪ مبلغ پایه کارشناسى به شماره حساب 104629754001 ریال نزد بانک صادرات بنام 
شهردارى طرق رود یا ضمانت نامه بانکى با اعتبار 3 ماه معادل مبلغ فوق به همراه مدارك که شامل (برگ 
آگهى مزایده مهر و امضا شــده و فیش واریزى به مبلغ 5٪ قیمت پایه زمین موردنظر پیشنهاددهنده 
وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکى و برگ مشخصات شرکت کننده به صورت خوانا، کامل و مهر و امضا شده 
و قیمت پیشنهادى موردنظر خود را که باید بیشتر از نرخ کارشناسى باشد مهر و امضا نموده) در پاکت 

قرار داده و به دبیرخانه شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند.
2- به مدارك ناقص، مخدوش و ناخوانا و خالى ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- پس از اعالم پیشنهادات و تعیین برنده سپرده اول تا سوم نگهدارى و سپرده سایر شرکت کنندگان 
مسترد مى گردد و چنانچه نفر اول ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ کتبى شهردارى جهت تنظیم قرارداد 
فروش اقدام ننماید سپرده وى بدون تشریفات قانونى به نفع شهردارى ضبط خواهد شد و پس از انقضاى 
مهلت تعیین شده شــهردارى در صورت ص رفه و صالح با نفرات دوم و سوم به ترتیب با توجه به مبلغ 
پیشنهادى قرارداد منعقد خواهد کرد و در صورت انصراف نفرات دوم و سوم نیز به همان ترتیب نفر اول 

عمل خواهد شد.
4- مزایده به صورت کتبى مى باشد و شرکت در مزایده به منزله قبول کلیه شرایط مزایده مى باشد.

5- کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد.
6- شرکت کنندگان نسبت به دریافت فرم پیشنهاد قیمت و سایر اسناد مزایده از امور مالى شهردارى 

طرق رود تا روز دوشنبه مورخ 1397/12/13 اقدام نمایند.
7- مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه 1397/12/15 مى باشد.

8- کمیسیون روز یکشنبه مورخ 97/12/19 در محل شهردارى طرق رود با حضور اعضا کمیسیون عالى 
معامالت شهردارى تشکیل و برنده اعالم مى گردد.

9- کلیه هزینه هاى ارزیابى، کارشناسى، مالیات، بیمه و انتقال مالکیت به عهده برنده مزایده مى باشد.
10- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 54333420 داخلى 4 تماس گرفته شود.

آگهى مزایده (نوبت چهارم)

غالمرضا بابائیان- شهردار طرق رود

چاپ اول
شرکت توزیع برق 

استان اصفهان


