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مجلس دهم و چالش ها
دهمیــن  و  خبــرگان  مجلــس  دوره  پنجمیــن  انتخابــات 
تــاش  چندمــاه  از  اســامی  پــس  شــورای  مجلــس  دوره 
امــروز  و  رســید  انجــام  مردمــی   بــه  و  ملــی  طاقت فرســای 
مــردم ایــران در انتظــار تشــکیل مجلــس دهــم و پیگیــری 
ــه وظیفــه خــود  ــفند ب ــردم در 7 اس انتظاراتشــان هســتند. م
از  توانســتند  کــه  کسانیســت  نوبــت  امــروز  و  کردنــد  عمــل 
مــردم رای اعتمــاد بگیرنــد. آنچــه مــردم از منتخبــان توقــع 
کمبودهــا را لیســت و اولویت بنــدی  کــه  دارنــد، ایــن اســت 
برنامــه  بــا  ضــرورت  بــه  توجــه  بــا  و  اســاس  آن  بــر  و  کننــد 
بــه رفــع آن بپردازنــد؛ از چالش هــای مهــم پیــش  درســت 
نماینــدگان  بایــد  اســت.  ملــی  اقتــدار  دهــم  مجلــس  روی 
کشــور بــا ثبــات و از همــه  کــه اقتــدار  کننــد  ترتیبــی اتخــاذ 
اقتــدار  امــروز،  شــود.  مســتحکم تر  و  بیشــتر  دوره هــا 
پایدارتــر  اقتــدار،  ایــن  بایــد  و  اســت  زبانــزد  دنیــا  در  ایــران 
کــه هیــچ  گونــه ای باشــد  از همیشــه بــه پیــش بــرود و بــه 
کــه  کننــده ای جرئــت و جســارت بــه خــود راه ندهــد  طمــع 
کنــد؛ ایــن اقتــدار، نیازمنــد  بــرای ایــن ملــت نقشــه طراحــی 
اتحــاد و وحــدت حــول محــور والیــت، قدرتمنــدی نظامــی 
کــه  اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی و ... اســت. اقتــداری 
کنــد و ایــران اســامی بــه واســطه آن  امنیــت ملــی را تامیــن 
و  ظلــم  دنیــای  و  بمانــد  دنیــا  کشــور  امن تریــن   همچنــان 
ــه امنیــت ایــن ملــت داشــته  ــد تعرضــی ب ــر نتوان ــرور و تکفی  ت

باشد.
کــه بــه عنــوان چالــش پیــش روی مجلــس  نکتــه دیگــری 
کــه  آتــی خودنمایــی می کنــد و مــردم را مــی آزارد، رکودیســت 
مــردم در ایــن ســال ها بــا آن دســت و پنجــه نــرم می کننــد 
گرفتــارش هســتند و آماده انــد در جهــت رفــع ایــن رکــود  و 
درین بــاره  البتــه  کننــد؛  همراهــی  ملــی  برنامه هــای  بــا 
ــدارد  ــود ن ــی وج ــاد مقاومت ــرای اقتص ــر از اج ــکاری موثرت راه
کامــل بــه آن نپرداخــت و دولــت  و مجلــس قبــل، درســت و 
را در ایــن راســتا نظــارت نکــرد و مــورد ســؤال قــرار نــداد...

زمین نامرئی می شود
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فاصله یک دهه ای هر خانواده 
ایرانی با خرید مسکن

قائم مقام شرکت توانیر:

کردند: دانشمندان بررسی 

اطالعیه 
پخش برنامه تلویزیونی

 »قطره«
 با موضوع مدیریت مصرف آب به سفارش آبفای 

 اصفهان، ساعت 18 روزهای یکشنبه و سه شنبه

 هر هفته از 94/10/20 تا اردیبهشت ماه 95 از 

سیمای مرکز اصفهان 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

ادامه  در صفحه 

7 2۴

  بازتاب انتخابات ایران 
در رسانه های غربی

  حضــور گســترده مــردم در حــوزه هــای انتخابیه سراســر 
کشــور بــرای تعییــن نماینــدگان خــود در دو مجلــس 
خبــرگان رهبــری و شــورای اســامی تــا نیمه شــب، بیش 
گرفتــه قــرار  غربــی  رســانه های  توجــه  مــورد   از همــه 

 است.
تلویزیونــی  شــبکه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش   بــه 
رونــد  و  انتخابــات  موضــوع  آمریــکا،  »ســی.ان.ان« 
 شــمارش آرا را در صدر اخبار دیروز خود قرار داده اســت.

شــده  اخــذ  آرای  شــمارش  داد:  گــزارش  ســی.ان.ان 
ــاالی مــردم، آغــاز شــد و انتظــار مــی  پــس از مشــارکت ب

رود نتیجــه بــه زودی اعــام شــود.
»صنــم شــنتیه«، خبرنــگار فرانــس 24، دیــروز  از تهــران 
گــزارش داد: براســاس برآوردهــا، حــدود 70 درصــد از 
واجــدان شــرایط رای دادن در انتخابــات روز جمعــه در 

کردنــد. سراســر ایــران شــرکت 
گــزارش داد: قشــرهای  خبرنــگار فرانــس 24 همچنیــن 
ایــن  نتیجــه  دارنــد  انتظــار  ایــران  جامعــه  مختلــف 

باشــد. اقتصــادی  بهبــود وضعیــت  رای گیــری 
امــکان  فــرد  هــر  تهــران  در  کــرد:  اعــام  رســانه  ایــن 
پارلمــان  کرســی  بــرای 290  را  نفــر  بــه 46  رای دادن 
یــک  از  بیــش  رای دهنــدگان  و  داشــت  خبــرگان  و 
 ســاعت بــرای رای دادن در صف هــای طوالنــی منتظــر

کمبودی برای میوه ومحصوالت پروتئینی نداریم ایستادند. .. شب عید 
کشاورزی: وزارت جهاد 



مجلسدهموچالشها
ادامه از صفحه یک:

تاســف  جــای  کــه  نگرفــت  صــورت  عملــی  کاری  و 
قبــل  اشــتغال  تــا  شــده  باعــث  امــروز  رکــود  اســت. 
نیــز بــا تعدیــل جــدی مواجــه شــود و بخشــی از آن 
نیمه تعطیلــی  و  تعطیلــی  بــه  کارهــا  و  بــرود  بیــن  از 
نیــز فاصلــه خواهــد  ازدواج  از  بیــکار  برســد و جــوان 
کــه همــه می بینیــم و تاســف  گرفــت و آن می شــود 
ایــن  نمی آیــد.  بــر  دســتمان  از  کاری  و  می خوریــم 
کاری  کــه بایــد در اولویــت  چالــش مهــم چیــزی اســت 
ــا امنیــت حاصــل شــده  گیــرد ت دولــت و مجلــس قــرار 
نیــز، بمانــد و مــردم امنیــت اقتصــادی و رشــد آن را 
گیــرد و حضــوری را  ببیننــد و نشــاط آن جامعــه را فرا
کــه در 22بهمــن و 7 اســفند شــاهد بودیــم، در آینــده 
باشــکوه تر شــاهد باشــیم و دنیــا را در مقابــل قــدرت و 
توانمنــدی ایــن ملــت در بعــد اقتصــادی نیــز بــه تحیــر 
واداریــم و آرزوی حکومــت دیــن را جهانــی ببینیــم
شــورای  مجلــس  اســامی،  انقــاب  معظــم  رهبــر 
کردنــد  معرفــی  مجموعــه ای  ماننــد  اســامی  را 
و  مــی آورد  وجــود  بــه  را  کشــور  پیشــرفت  ریــل  کــه 
قطارهــای دولــت، بخــش خصوصــی، قــوه قضاییــه و 
ــا  ــن ریل ه ــد از روی ای ــی  بای ــای عموم ــایر بخش ه س
ــرای مــردم  کشــور و ب ــا پیشــرفت را در  کننــد ت حرکــت 
گــر مجلــس شــورای اســامی  ایــن ریل هــا  رقــم بزننــد. ا
کلــی اباغــی رهبــر  را براســاس نقشــه سیاســت های 
بــه  آن  براجــرای  و  کنــد  طراحــی   انقــاب،  معظــم 
جــّد  بــه  را  اجرایــی  بخــش  و  کنــد  نظــارت  خوبــی 
کنــد، بدیهــی اســت  ــه حرکــت در ایــن ریــل  مکلــف ب
چالــش  از  کشــور  و  رســید  خواهــد  ثمــر  بــه  کار  کــه 

می شــود.  ج  خــار رکــود  ســخت 
کــه مرعــوب  کار مجلــس دهــم ایــن اســت  مهم تریــن 
کــه زبانــزد عــام  آمریــکا و غــرب نباشــد و ایــن امنیــت را 

کنــد.  وخــاص عالــم اســت، حفــظ 
کشــورمان  امــروز مــا شــاهد جنگ هایــی در اطــراف 
طــول  بــه  ســال ها  کــه  جنگ هایــی  هســتیم؛ 
جنــگ  برپاســت.  اطرافمــان  هنــوزدر  و  انجامیــده 
عربســتان و یمــن، جنــگ ترکیــه بــا عــراق و ســوریه 
اموریســت  این هــا   ... و  روس هــا  بــا  ترکیــه  جنــگ 
ــا آن هــا مواجــه  ــا ب کــه در چهارســال آینــده مجلــس م
ــر  گ ــد و ا ــق بده ــودش را تطبی ــد خ ــد بتوان ــت و بای اس
در تدویــن قوانیــن و تامیــن بودجــه دفاعــی و رشــد 
مشــکاتی  بکنــد،  کوتاهــی  امنیــت  نظامــی   ابعــاد 
کــه مــردم را بــه زحمــت می انــدازد  خواهیــم داشــت 
کــه منتخبــان بایــد  و ایــن چالــش جــدی و مهمیســت 
کــه در  بــه آن توجــه ویــژه مبــذول دارنــد. همــان طــور 
کردیــم، یــک چالــش مهــم مســئله اقتصــاد  بــاال اشــاره 
کــه در رکــود بــه ســر می بــرد؛ هــم در تولیــد  کشــور اســت 
درعمــران،  هــم  مســکن،  در  تجارت،هــم  در  هــم 
هــم در ســرمایه، هــم  در علــم و نیــز در نفــت در رکــود 
کــه بایــد بــرای آن تدبیــری جــدی و  شــدیدی هســتیم 
فــوری اندیشــیده شــود و البتــه بــه دور از شــعار؛ بلکــه 
کــه  گاهــی و جــدی و قاطــع  بــه تمــام معنــا بــا شــعور و آ
مجلــس  محــوری  و  اصلــی  مســئولیت های  از  ایــن 
خواهــد بــود و باالخــره مجلــس بایــد ایــن رکــود را از 

ــر اقتــدار و امنیــت ملــی بیفزایــد. بیــن ببــرد و ب

سر مقاله 

روزنامهآمریکایینوشت؛
لسآنجلستایمز:

انتظاراتغربازانتخاباتایران
عملینشد

قدرتمنــد  کشــور های  توســط  هســته ای  توافــق 
ایــران  کــه  بــه امضــا رســیده اســت و هرچنــد  جهــان 
گفــت کــرده اســت، امــا بایــد   از نظــر بیرونی هــا تغییــر 
کــه بایــد و شــاید تغییــر نکــرده  درون ایــران آنچنــان 

 است. 
روزنامــه  نیـــوز،  جــام  سیاســی  ســرویس  گــزارش  بــه 
گزارشــی بــا عنــوان  آمریکایــی »لــس آنجلــس تایمــز«، در 
»اعتدالگرایــان در ایــران؟ امیدتــان را از دســت ندهیــد« 
نوشــت: »ایرانی هــا در روز جمعــه بــه پــای صندوق هــای 
رای رفتنــد تــا بــرای مجلــس شــورای اســامی  و خبــرگان 

کننــد.« رهبــری ایــران، افــراد مدنظــر خــود را انتخــاب 
کیــد کــرد: »ناظرانی از سرتاســر  ایــن روزنامــه آمریکایــی تا
می کردنــد دنبــال  را  ایــران  انتخابــات  کــه   جهــان 

طلبــان  اصــاح  دوبــاره  کــه  داشــتند  انتظــار 
کــه  می رســد  نظــر  بــه  امــا  بیاینــد؛  کار  روی  بــه 
کاهــش  انتظــارات  و  نشــده اند  پیــروز   آن هــا 

یافته است.«
ایــران  اخیــر  ســال های  »در  افــزود:  روزنامــه  ایــن 
کــرده اســت و مهم تریــن  را تجربــه  زیــادی  تغییــرات 
ایــران  مابیــن  کــه  اســت  هســته ای  توافــق  آن هــا 
رســیده امضــا  بــه  جهــان  قدرتمنــد  کشــورهای   و 

 است.«
کــه ایــران  لــس آنجلــس تایمــز اضافــه می کنــد: »هرچنــد 
گفــت  کــرده اســت، امــا بایــد  از نظــر بیرونی هــا تغییــر 
کــه بایــد و شــاید تغییــر نکــرده  درون ایــران آن چنــان 

ــت. اس
کــه  کــه ایــران آن چیــزی را  گفــت   در نهایــت امــر، بایــد 
و  آورده  بــه دســت  توافــق هســته ای  از  می خواســت، 
ایــن کشــور بــا ایــن توافــق، قــدرت خــود را بیــش از پیــش 

کــرده اســت.« تثبیــت 

بین المللی

گفــت: تاییــد نهایــی   ســخنگوی هیئــت مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات 
نتایــج انتخابــات، منــوط بــه تاییــد صحــت و اعتبــار انتخابــات در 

حــوزه انتخابیــه اســت.
شــورای  عمومــی   روابــط  از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
ــان مهلــت اخــذ رأی،  نگهبــان، ســیامک ره پیــک افــزود: پیــش از پای
شــمارش آرا براســاس تشــریفات قانونــی شــروع شــد و ناظــران شــورای 

آرا نظــارت می کننــد. نگهبــان در فرآینــد شــمارش 
کمتــر  تعــداد شــرکت کنندگان  کــه  کــرد: در حوزه هایــی  وی تصریــح 

بــود، شــمارش آرا بــه پایــان رســیده اســت.
گفــت: طبــق مقــررات  ســخنگوی هیئــت مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات 
ــه اتمــام می رســد، صــورت  ــه شــمارش آرا ب ک ــی در هــر شــعبه ای  قانون
ع آرا، تنظیــم و بــه امضــای مســئوالن  جلســه براســاس تفکیــک نــو

شــعبه می رســد.
ره پیــک ادامــه داد: از نظــر نظارتــی، صورتجلســه تنظیم شــده، مربــوط 
بــه امــر نظــارت بــوده و بــه هیئت هــای نظــارت تحویــل داده می شــود.

کــرد: تاییــد صحــت انتخابــات در هــر حــوزه انتخابیــه در  وی تصریــح 
آینــده و پــس از بررســی شــکایات و اعتراضــات، اعــام خواهــد شــد.

کــرد: تاییــد  کیــد  ســخنگوی هیئــت مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات تا
نهایــی نتایــج انتخابــات، منــوط بــه تاییــد صحــت و اعتبــار انتخابــات 

در حــوزه انتخابیــه اســت.
ره پیــک افــزود: موعــدی بــرای اعتــراض و شــکایت از رونــد انتخابــات 

در حوزه هــای انتخابیــه تعییــن شــده اســت و پــس از پایــان ایــن مهلــت 
و جمــع آوری شــکایت بــه پرونــده حــوزه انتخابیــه رســیدگی خواهــد 

شــد.
گــزارش ایرنــا، بنــا بــر اطاعیه شــماره 5 شــورای نگهبــان، در اجرای  بــه 
انتخابــات مجلــس خبــرگان  قانــون  اجرایــی  نامــه  آییــن  مــاده 69 
شــورای  مجلــس  انتخابــات  قانــون   68 مــاده   1 تبصــره  و  رهبــری 
کــه از نحــو ه برگــزاری انتخابــات شــکایتی داشــته  کســانی  اســامی، 
باشــند، می تواننــد ظــرف هفــت روز از تاریــخ اخــذ رأی )94/12/7 
ــه شــورای  ــه دبیرخان لغایــت 94/12/13( شــکایات مســتند خــود را ب
کشــور( تســلیم  نگهبــان ) یــا دفاتــر نظــارت شــورای نگهبــان در سراســر 

ــد. دارن
قرنــی ســپهبد  شــهید  خیابــان  تهــران،  مرکــزی:  دبیرخانــه   نشــانی 

اخــذ  محــل  قــدس،  هتــل  روبــه روی  شــاداب،  شــهیدان  خیابــان 
شــکایات. 

قابــل  شــکایاتی  مذکــور،  مــاده   2 تبصــره  اســاس  بــر  اســت  بدیهــی 
ــام  کیان شــامل ن ــا شــا کی ی کــه مشــخصات شــا ــود  رســیدگی خواهــد ب
صــورت  )در  تلفــن  شــماره  کامــل،  نشــانی  شــغل،  خانوادگــی،  نــام 

باشــد. را داشــته  کی  امضــای شــا اصــل  و  تلفــن(  داشــتن 
ــدون  کی ب ــا ــه ش ک ــی  ــاده در صورت ــن م ــره 3 ای ــه تبص ــتند ب ــا مس ضمن
کی عنــوان افتــرا  کســی را متهــم نمایــد و عمــل شــا دلیــل و مــدرک 

داشــته باشــد، قابــل تعقیــب و پیگیــری اســت.

آیتاهللوافینمایندهمجلس
خبرگانرهبریدراستانیزدشد

وافــی ابوالقاســم  آیــت اهلل  آرا،  شــمارش  یافتــن  پایــان   بــا 
نماینــده مجلــس خبــرگان رهبــری در اســتان یــزد باقــی 
کیمیــای وطــن، بــر اســاس اعــام منابــع  گــزارش  مانــد. بــه 
موثــق غیررســمی، آیــت اهلل ابوالقاســم وافی یزدی از اســاتید 
حــوزه علمیــه قــم بــه مجلــس خبــرگان راه یافت.بــر مبنــای 
یــزد در مجلــس خبــرگان رهبــری اســتان  گــزارش،   ایــن 

تنهــا دو کاندیــدا بــا اســامی آیت اهلل ابوالقاســم وافــی یــزدی و 
کــه یکــی از آ نهــا بایــد  محمودرضــا محصــل همدانــی داشــت 

بــه مجلــس خبــرگان رهبــری راه می یافــت.

آیتاهللاسالمیاننماینده
چهارمحالوبختیاری

درمجلسخبرگانرهبریشد
گفــت:  رییــس ســتاد انتخابــات چهارمحــال و بختیــاری 
آیــت اهلل علیرضــا اســامیان با کســب بیشــترین آرا به عنوان 
بــه مجلــس خبــرگان  نماینــده چهارمحــال و بختیــاری 
کیمیــای وطــن، خدابخــش  گــزارش  رهبــری راه یافت.بــه 
خبــرگان  مجلــس  انتخابــات  در  کــرد:  اظهــار  مــرادی 
علیرضــا  آیــت اهلل  بختیــاری،  و  چهارمحــال  در  رهبــری 
اســامیان بــا 245 هــزار و 278 رأی از مجمــوع 424 هــزار 
و 747 رأی صحیــح، بــه عنــوان نماینــده چهارمحــال و 
بختیــاری دوبــاره بــه مجلــس خبــرگان راه یافــت. رییــس 
داد:  ادامــه  بختیــاری  و  چهارمحــال  انتخابــات  ســتاد 
بــا 162 هــزار و 796 رأی  حجت االســام رضــا مختــاری 
 16 بــا  خزائیلــی  محمدعلــی  حجت االســام  و  دوم  نفــر 
هــزار 673 هــزار رأی، نفــر ســوم پنجمیــن دوره انتخابــات 

مجلــس خبــرگان شــدند.

75درصدمردمچهارمحال
وبختیاریدرانتخاباتهفتم

کردند اسفندشرکت
گفــت:   رییــس ســتاد انتخابــات چهارمحــال و بختیــاری 
ایــن  رای دهنــده  شــرایط  واجــد  جمعیــت  از  درصــد   75
خبــرگان  مجلــس  دوره  پنجمیــن  انتخابــات  در  اســتان 
رهبــری و دهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی  شــرکت 
کیمیــای وطــن، خدابخــش مــرادی روز  ــزارش  گ ــه  کردند.ب
گفت وگــو بــا اصحــاب رســانه اســتان افــزود: تعــداد  شــنبه در 
کننــدگان واجــد شــرایط در انتخابــات دهمیــن دوره  شــرکت 
مجلــس شــورای اســامی  و مجلــس خبــرگان رهبــری در 
کــه از  چهارمحــال و بختیــاری 664 هــزار و 29 نفــر بــود 
کردنــد.در ایــن  ایــن تعــداد 75 درصــد در انتخابــات شــرکت 
دوره از انتخابــات 710 شــعبه اخــذ، آرای مــردم اســتان را در 
ــزاری  ــر در برگ ــزار نف ــد و 11 ه کردن ــع آوری  ــتان جم 9 شهرس

انتخابــات مشــارکت داشــتند.

مردماصفهانبرایمجلس
کسانی خبرگانرهبریبهچه

رایدادند
پنجمیــن  قطعــی  نتایــج  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
اســتان  در  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  انتخابــات  دوره 
یوســف  ســید  آیــت اهلل  اســت.  زیــر  ح  شــر بــه  اصفهــان 
آیــت اهلل  مقتدایــی،  مرتضــی  آیــت اهلل  طباطبایی نــژاد، 
عبدالنبــی نمــازی، حجت االســام عبدالمحمــود عبداللهــی 
کثریــت  کســب ا کــه بــا  و آیــت اهلل ســید ابوالحســن مهــدوی، 
 آرا بــه پنجمیــن دوره مجلــس خبــرگان رهبــری راه پیــدا

 کردند.

انتخابات

برگــزاری  بــه  توجــه  بــا  اینکــه  بیــان  بــا  کشــور  وزیــر 
میلیــون  هفتــاد  بــه  نزدیــک  انتخابــات،  دو  همزمــان 
کــرد:  رای بــه صندوق هــا ریختــه شــده اســت، تصریــح 
کرده ایــم و وارد رفاقت هــا  مــا از محلــه رقابت هــا عبــور 
تقویــت  بــرای  انتخابــات  از دســتاورد  بایــد  و  شــده ایم 
مطالبــات  بــه  پاســخگویی  و  ملــی  انســجام  و  اقتــدار 

کنیــم. اســتفاده  رهبــری  و  مــردم 
کیمیــای وطــن، عبدالرضــا رحمانــی فضلــی  گــزارش  بــه 
شــبکه   14 ســاعت  اخبــار  بــا  گفت وگــو  در  کشــور  وزیــر 
مــردم  کریم  شــا را  خــدا  اینکــه  بیــان  بــا  ســیما،  یــک 
ــود را  ــدار خ ــد اقت کردن ــدا  ــق پی ــر توفی ــار دیگ ــران یک ب ای
کــرد: از مقــام معظــم  خ جهانیــان بکشــند، اظهــار  بــه ر
خــود  راهنمایی هــای  و  هدایت هــا  بــا  کــه  رهبــری 
ــد، تشــکر کردن ــات دعــوت  ــه حضــور درانتخاب  مــردم را ب

 می کنم.
انتخابــات  در  مــردم  زیــاد  حضــور  بــه  اشــاره  بــا  وی   
ماخــوذه  آرای  آمــار،  آخریــن  طبــق  گفــت:  دیــروز 
بیانگــر  کــه  اســت  بــوده  نفــر  میلیــون   33 کنــون  تا

شــرایط واجدیــن  درصــد   60 از  بیــش   مشــارکت 
 است.

نظــر  از  انتخابــات  اینکــه  بیــان  بــا  کشــور  وزیــر   
مطلــوب  و  آرام  کامــا  صــورت  بــه  سیاســی  و  امنیتــی 
بــودن  قانونــی  و  ســامت  نظــر  از  گفــت:  شــد،  برگــزار 
کشــور  از  نقطــه ای  هیــچ  در  کنــون  تا انتخابــات 
و همــکاری  نداشــته ایم  را  صندوق هــا  ابطــال  مشــکل 
امنیتــی نظارتــی،  اجرایــی،  دســتگاه های   میــان 
عالــی بســیار  دســتگاه ها  ســایر  و  رســانه ای   انتظامــی، 

 بود.
 رحمانــی فضلــی بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه برگــزاری 
میلیــون  هفتــاد  بــه  نزدیــک  انتخابــات،  دو  همزمــان 
کــرد:  رای بــه صندوق هــا ریختــه شــده اســت، تصریــح 
کرده ایــم و وارد رفاقت هــا  مــا از محلــه رقابت هــا عبــور 
تقویــت  بــرای  انتخابــات  از دســتاورد  بایــد  و  شــده ایم 
مطالبــات  بــه  پاســخگویی  و  ملــی  انســجام  و  اقتــدار 

کنیــم. مــردم و رهبــری اســتفاده 
نگهبــان  شــورای  هماهنگــی  بــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی   

کمتریــن  کــه  گونــه ای طراحــی شــده  مســیر انتخابــات بــه 
باشــد  نداشــته  وجــود  انتخابــات  ســامت  ابهامــی  در 
کنــد شــود؛  کار شــمارش آرا،  گفــت: ایــن امــر باعــث شــده 

کار بــاال رفتــه اســت. امــا دقــت 
کشــور بیــان داشــت: الزم اســت پــس از شــمارش   وزیــر 
میــان  اعــام،  محــل  و  تجمیــع   محــل  شــعب  در  آرا 

گیــرد. هیئت هــای اجرایــی و نظارتــی توافــق صــورت 
درصــد   70 از  بیــش  اینکــه  بیــان  بــا  فضلــی  رحمانــی   
فقــط  و  گرفتــه  انجــام  حوزه هــا  تمــام  در  شــمارش ها 
هســتیم  نظارتــی  و  اجرایــی  هماهنگی هــای  منتظــر 
کــه  دســتی  برگه هــای  میــان  اســت  الزم  افــزود: 
ســامانه  بــه  وارده  اطاعــات  و  می شــود  صورت جلســه 
رای  یــک  بــرای  حتــی  گاهــی  گیــرد؛  صــورت  انطبــاق 
کنتــرل صــورت می گیــرد تــا ســامت  ســاعت ها مقایســه و 

شــود. تضمیــن  درصــد   100 صــورت  بــه  انتخابــات 
  وی بــا بیــان اینکــه تــاش می کنیــم نتایــج انتخابــات در 
کنیــم  80 درصــد شهرســتان ها را تــا پایــان امشــب اعــام 
ــرد  ک ــات در تهــران اشــاره  ــه زمــان اعــام نتایــج انتخاب ب
کــه از فرمانــدار تهــران  گزارشــی  گفــت: طبــق آخریــن  و 
در  رای  اخــذ  شــعبه  هــزار  ســه  شــمارش  کــردم،  اخــذ 
تهــران تمــام شــده و مــا منتظــر انطبــاق نهایــی و ورود 
کــه فرمانــدار  آن هــا بــه سیســتم هســتیم و طبــق قولــی 
کار تــا ســاعاتی دیگــر انجــام خواهــد  تهــران داده، ایــن 

 شد.

کشور:  وزیر 

مشارکت 60 درصدی واجدین شرایط درانتخابات 

بــرای  کشــور  سراســر  انتخابیــه  حوزه هــای  در  مــردم  گســترده  حضــور    
تعییــن نماینــدگان خــود در دو مجلــس خبــرگان رهبــری و شــورای اســامی 
گرفتــه قــرار  غربــی  رســانه های  توجــه  مــورد  همــه  از  بیــش  نیمه شــب،    تــا 

 است.
آمریــکا  »ســی.ان.ان«  تلویزیونــی  شــبکه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
ع انتخابــات و رونــد شــمارش آرا را در صــدر اخبــار دیــروز خــود قــرار  موضــو
از  پــس  اخذشــده،  آرای  شــمارش  داد:  گــزارش  ســی.ان.ان  اســت.  داده 
 مشــارکت بــاالی مــردم، آغــاز شــد و انتظــار مــی رود نتیجــه بــه زودی اعــام

 شود.
گــزارش  تهــران  از  دیــروز   ،24 فرانــس  خبرنــگار  شــنتیه«،  »صنــم 
شــرایط  واجــدان  از  درصــد   70 حــدود  برآوردهــا،  براســاس  داد: 
شــرکت ایــران  سراســر  در  جمعــه  روز  انتخابــات  در  دادن   رای 

کردند.  
گــزارش داد: قشــرهای مختلــف جامعــه ایــران  خبرنــگار فرانــس 24 همچنیــن 

انتظــار دارنــد، نتیجــه ایــن رای گیــری بهبــود وضعیــت اقتصــادی باشــد.
 46 بــه  دادن  رای  امــکان  فــرد  هــر  تهــران  در  کــرد:  اعــام  رســانه  ایــن 
رای دهنــدگان  و  داشــت  خبــرگان  و  پارلمــان  کرســی   290 بــرای  را  نفــر 
منتظــر طوالنــی  صف هــای  در  دادن  رای  بــرای  ســاعت  یــک  از   بیــش 

 ایستادند. 
زیــرا  ایســتاد؛  خواهیــم  رای(  صــف  )در  مــا  گفــت:  رای دهنــدگان  از  یکــی 

ماســت.  دینــی  وظیفــه  ایــن  و  خواســته  رهبــری 
ســال   30 زیــر  آن  جمعیــت  نیمــی  از  کــه  کشــوری  در  افــزود:  فرانــس24 

اســت.  مهــم  بســیار  جوانــان  آرای  می باشــد، 
گــزارش  در  تهــران  در  هــم  فرانســه  رادیــو  خبرنــگار  والــو«،  »دانیــل 
بــود  گســترده  مــردم  نوشــت: حضــور  رای دهنــدگان«،  گســترده  »مشــارکت 
در  رای  اخــذ  حوزه هــای  در  صف هایــی  رای گیــری  ســاعات  نخســتین  از  و 
 شــهر تهــران، تشــکیل شــد و زمــان انتخابــات چندبــار تــا نیمه شــب تمدیــد

 شد. 
گفــت: ایــن رای از آن جهــت  یکــی از رای دهنــدگان بــه خبرنــگار رادیــو فرانســه 

کشــور را تعییــن می کنــد.  کــه جهت گیــری  مهــم اســت 
»علــی  آیــت اهلل  گفــت:  داد:  گــزارش  نیــز  نیــوز«  »یــورو  خبــری  شــبکه 
رای دهنــده  نخســتین  همــواره  کــه  ایــران  عالــی  رهبــر  خامنــه ای«، 
و  مجلــس  جدیــد  نماینــدگان  انتخــاب  بــرای  خواســت  مــردم  از  اســت، 
شــرکت انتخابــات  در  »عاقانــه«  تصمیم گیــری  بــا  خبــرگان،   مجلــس 

کنند.   
دربــاره  گزارش هایــی  ارایــه  ضمــن  هــم  انگلیــس  گروهــی  رســانه های 
رهبــری  خبــرگان  مجلــس  اســامی  و  شــورای  مجلــس  انتخابــات 
قــرار اشــاره  مــورد  را  انتخابــات  در  مــردم  مشــارکت  میــزان  بــودن   بــاال 

 دادند. 
گزارشــی بــه قلــم »دیویــد بلــر«، خبرنــگار خــود  روزنامــه دیلــی تلگــراف دیــروز در 
در تهــران، ضمــن خــوب خوانــدن اســتقبال خــوب مــردم ایــران از انتخابــات 

کانــون توجــه قــرار داد. رقابت هــای انتخاباتــی را در 
گفــت  ایــن روزنامــه انگلیســی ادامــه داد: آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر عالــی ایــران 
کنــد«.  کــه »مشــارکت بایــد آنقــدر بــاال باشــد تــا دشــمناِن مــا را ناامیــد و ناراحــت 
گاردیــن در تهــران نیــز در یادداشــتی بــا اشــاره  »ایــان بلــک«، خبرنــگار روزنامــه 
کارشناســان می گوینــد  بــه مشــارکت قابــل توجــه مــردم در انتخابــات نوشــت: 
کــه حــدود 70 درصــد تخمیــن زده می شــود - بــه نفــع دولــت  ایــن مشــارکت - 

یازدهــم خواهــد بــود. 
از  تصاویــری  نیــز  ایــران  تلویزیــون  افــزود:  انگلیســی  روزنامــه  ایــن 
بــر  و  مــی داد  نمایــش  را  انتخابــات  مــردم در  صف هــای طوالنــی مشــارکت 
کردســتان تــا بلوچســتان مانــور ع آن هــا از   روی شــمار رأی دهنــدگان و تنــو

 می داد. 
خبرگــزاری فرانســه نیــز در بــاره انتخابــات در ایــران نوشــت: زمــان رای گیــری 
ــی و آرام در  ــد شــد. در تمــام طــول روز صف هــای طوالن در تهــران بارهــا تمدی
برابــر حوزه هــای اخــذ رای در شــهرهای بــزرگ از جملــه تهــران تشــکیل شــده 
انتخابــات  روز جمعــه، نخســتین  انتخابــات  افــزود:  ایــن خبرگــزاری  بــود. 
ایــران پــس از توافــق هســته ای میــان تهــران و قدرت هــای بــزرگ پــس از 

حــدود 10 ســال تحریــم بین المللــی اســت. 

گســترده  حضــور  بــه  ویــژه  توجــه  بــا  نیــز  آلمــان   ARD تلویزیونــی  شــبکه 
مــردم  هجــوم  نوشــت:  رای  صندوق هــای  پــای  در  ایــران  مــردم 
مجلــس انتخابــات  در  بــاال  مشــارکت  نشــانه  رای،  اخــذ  شــعبات   بــه 

 است.
کــه در بســیاری  کــرد  گــزارش خــود اشــاره  ایــن شــبکه تلویزیونــی در ادامــه 
تشــکیل  رأی  دادن  بــرای  طوالنــی  صف هــای  ایــران،  شــهرهای  از 
تمدیــد چندین بــار  بــرای  نیــز  انتخابــات  در  شــرکت  مهلــت  و  بــود   شــده 

 شد.
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کــه ایــن نتایــج غیررســمی اســت  و هنــوز بــه تاییــد شــورای  )الزم بــه ذکــر اســت 
نگهبــان نرســیده اســت(
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 قیمت ها در بازار خوار و بار
 افزایش نمی یابد

یــک عضــو هیئت رییســه اتحادیــه خــوار و بــار و آجیــل 
چشــم گیری  قیمــت  افزایــش  گفــت:  اصفهــان  اســتان 
کــم نیســت. رحمــت اهلل  در بــازار خــوار و بــار اصفهــان حا
رضوانــی در خصــوص وضعیــت فعلــی بــازار خــوار و بــار 
ــازار  ــان اینکــه درخواســت محصــول در ب ــا بی ــان ب اصفه
افزایــش  دالیــل  از  یکــی  کــرد:  اظهــار  نــدارد،  وجــود 
اســت  ع  موضــو همیــن  محصــوالت،  قیمــت  نیافتــن 
افزایــش  احتمــال  شــود،  بــازار  در  درخواســتی  گــر  ا و 
ــه نظــر می رســد درخواســتی  قیمت هــا وجــود دار؛د امــا ب
و  خــوار  اتحادیــه  هیئت رییســه  عضــو  ایــن  نباشــد. 
ــا  ــه قیمت ه ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــل اس ــار و آجی ب
دلیــل  بــه  گذشــته  مــاه  چنــد  طــی  و  حاضــر  حــال  در 
همخوانــی عرضــه و تقاضــا تغییــر محسوســی نداشــته 
قیمــت  کاهــش  امــکان  حتــی  کــرد:  اضافــه  اســت، 
اشــاره  بــا  رضوانــی  دارد.  وجــود  نیــز  حبوبــات  بعضــی 
بــه قیمــت پســته ادامــه داد: قیمــت  خرده فروشــی در 
محصــول  ع  تنــو دلیــل  بــه  اســت.  متفــاوت  مغازه هــا 
کیلویــی ــز متفــاوت اســت؛ پســته از   پســته قیمــت  آن نی

بــه  دارد؛  وجــود  بــازار  در  تومــان  60هــزار  تــا  هــزار   32
بــرای  نمی تــوان  خصوصــی  بــه  قیمــت  دلیــل  همیــن 
کــرد:  تصریــح  وی  کــرد.  معیــن  محصــوالت  بعضــی 
ع و واحــد آن متفــاوت اســت؛  قیمــت پســته براســاس نــو
کثــری بــرای پســته  بــا ایــن وجــود، قیمــت حداقــل و حدا
کثــر  کــه حداقــل آن 33هــزار و حدا گرفتــه شــده  در نظــر 
هیئت رییســه  عضــو  ایــن  اســت.  تومــان  هــزار   62 آن 
اینکــه  بیــان  بــا  اســتان  آجیــل  و  بــار  و  اتحادیــه خــوار 
کــی  هیــچ مشــکلی بــه لحــاظ ذخیــره مــواد غذایــی و خورا
کمبــود مواجــه  بــا  گفــت: خوشــبختانه  نــدارد،  وجــود 
ــازار آرامــش وجــود دارد. عرضــه و تقاضــا  نیســتیم و در ب
در ردیــف همدیگــر و همســو پیــش می رونــد و نســبت بــه 

یکدیگــر ســبقت و پیشــی نگرفته انــد.

 سه بازارچه موقت نوروزی
 در شهرکرد راه اندازی می شود

ــوروزی  ــدازی ســه بازارچــه موقــت ن شــهردار شــهرکرد از راه ان
بــه مناســبت فــرا رســیدن ســال نــو در نقــاط مختلــف مرکــز 
کــرد:  اســتان خبــر داد. نــوراهلل غالمیــان دهکــردی اظهــار 
چهــارراه  انقــالب،  میــدان  ســوار  پــارک  در  بازارچه هــا  ایــن 
آتــش نشــانی میرآبــاد و شــهرک منظریــه بــه منظــور رفــاه 
کنــون در حــال آمــاده ســازی اســت.  حــال شــهروندان هــم ا
وی هــدف از ایــن اقــدام را ســاماندهی در خریــد و فــروش 
تامیــن اقــالم و مایحتــاج ضــروری شــهروندان و توجــه بــه 
حفــظ نظــم و انضبــاط عبــور و مــرور در روزهــای پایانــی ســال 
بازارچه هــا  ایــن  در  افــزود:  شــهرکرد  کــرد. شــهردار  عنــوان 
ــه مــواد غذایــی، آجیــل  کاالهــا و اقــالم اساســی مــردم از جمل
غالمیــان  می شــود.  عرضــه  تره بــار  و  میــوه  و  ک  پوشــا
و  مشــارکت  بــا  اقــدام  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  دهکــردی 
شــهرداری  تره بــار  و  میــوه  میادیــن  ســازمان  همــکاری 
شــهرکرد، مجمــع امــور صنفــی، تعزیــرات حکومتی و ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت در مرکــز اســتان اجــرا می شــود.

افزایش 340 درصدی ارزش 
معامالت بورس یزد

در  یــزد  بــورس  تقــدم  حــق  و  ســهام  معامــالت  کل  ارزش 
بهمــن مــاه ســال جــاری بــا 340 درصــد افزایــش نســبت بــه 
مــدت مشــابه، بــه 3025 میلیــارد ریــال رســید. بــر اســاس 
آمــار ســامانه معامــالت بــورس، تــاالر معامــالت یــزد در بهمــن 
ــدی  ــش از 11300 واح ــش  بی ــاهد افزای ــاری، ش ــال ج ــاه س م
بــه  بــود  آن  از  قبــل  مــاه  بــه  نســبت  بــورس  کل  شــاخص 
کــه ایــن شــاخص بــا 11326 واحــد افزایــش بــه رقــم  نحــوی 
77888 واحــد رســید. شــاخص بــازار اول بــا 8290 واحــد 
افزایــش بــه رقــم 54022 واحــد بالــغ شــد و شــاخص بــازار دوم 
بــا 22729 واحــد افزایــش عــدد 173230 واحــد را تجربــه 
کل معامــالت ســهام و حــق تقــدم بــورس یــزد  کــرد. ارزش 
ــدت  ــه م ــبت ب ــدی نس ــش 340 درص ــا افزای ــاه ب ــن م در بهم
مشــابه قبــل بــه 3025 میلیــارد ریــال رســید و تعــداد ســهم و 
گذشــته نیــز  بــا 200 درصــد  حــق تقــدم مــورد معاملــه در مــاه 
کــه از ایــن میــزان ســهام   رشــد بــه رقــم 1195 میلیــون رســید 
معاملــه شــده 58 درصــد از آن توســط ســهامداران یــزدی 
از فــروش  بــه معامــالت ناشــی  خریــداری و 42 درصــد آن 
ســهام اختصــاص داشــت. بــورس یــزد بــا افزایــش بیــش 
بهمن مــاه  در  جدیــد  ســهامداران  ورود  درصــدی   270 از 
نســبت بــه مــاه گذشــته، میزبــان 201 ســهامدار جدیــد جهــت 

بــود.  ســرمایه گذاری 

کارگران بر اساس هزینه  دستمزد 
واقعی تصویب شود

کارگــران ایــران بــا  کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی  مشــاور 
ــود،  کشــور ب ــران در  کارگ ــال اوج مشــکالت  ــان اینکــه امس بی
کار و  گفــت: دولــت بایــد در پســابرجام، اقــدام جــدی بــرای 
کارگــران انجــام دهــد؛ همچنیــن حداقــل دســتمزد  معیشــت 
ســال آینــده بایــد بــر اســاس هزینــه واقعــی زندگــی تعییــن 
حداقــل  تعییــن  نحــوه  کــرد:  اظهــار  یزدانــی  علــی  شــود. 
دســتمزد حقــوق ماهانــه کارگــران در ســال 95 بایــد بــر اســاس 
ســطح معیشــت و زندگــی یــک خانــوار یــا همــان خانــواده 
آمارهــای  طبــق  افــزود:  وی  شــود.  محاســبه  نفــره  چهــار 
ــره در  ــار نف ــواده چه ــک خان ــی ی ــه زندگ ــطح هزین ــمی،  س رس
ــه ایــن عــدد  ک مــاه، حــدود دو و نیــم میلیــون تومــان اســت 
کشــور اعــالم شــده اســت؛ امــا در حــال حاضــر  خــط فقــر در 
یعنــی  رقــم  ایــن  ســوم  یــک  کارگــران  دســتمزد   حداقــل 
کانــون  رییــس  می شــود.  پرداخــت  تومــان  هــزار   712
تصریــح  اصفهــان،  اســتان  کارگــران  صنفــی  انجمن هــای 
خ دســتمزد  کار هــر ســاله بــرای تعییــن نــر کــرد: شــورای عالــی 
کارگــران و  کارفرمایــان،  کارگــران، جلســه ســه جانبه ای بیــن 
کــدام ســه نماینــده در ایــن  کــه هــر  دولــت تشــکیل می دهــد 
جلســه دارنــد؛ امــا مشــکل اینجاســت کــه دولــت و کارفرمایان 
پــا  زیــر  کارگــری  قشــر  منافــع  و  هســتند  همدیگــر  مدافــع 

می شــود. گذاشــته 

اخبار کوتاه

نفــت  قیمــت  افزایــش  بــا  همزمــان  وطــن:  کیمیــای 
ایــران،  ســنگین  و  ســبک  نفــت  بشــکه  هــر  بهــای 
کــرد  ثبــت  خــود  نــام  بــه  را  قیمــت  افزایــش  بیشــترین 
صــادرات بشــکه ای  هــزار   500 افزایــش  از  پــس   تــا 
گــزارش   ایــران قیمت شــکن بــازار نفــت لقــب بگیرد.بــه 
از  عرضــه  پیشــی گرفتن  وجــود  بــا  ربیــع،  خبرگــزاری 
کشــورها  بعضــی  تــالش  دلیــل  بــه  امــا  بــازار،  در  تقاضــا 
ــا وجــود مســتثنی  ح فریــز نفتــی )ب بــه منظــور اجــرای طــر
بــه  منتهــی  معامــالت  در  نفــت  قیمــت  ایــران(،   شــدن 
تمامــی  بازارهــای  در  میــالدی   2016 ســال  فوریــه   19
جهانــی و منطقــه ای بــا افزایــش قابــل توجهــی روبــه رو 

شــد.
    افزایش حدود ۲ تا بیش از ۳ دالری

نفتــی  ســبد  شــاخص های  قیمــت  اســاس،  ایــن  بــر 
دریــای  برنــت  آمریــکا،  شــیرین  و  ســبک  نفــت  اوپــک، 
شــمال، دوبــی، عمــان، نفــت خــام صادراتــی ســبک و 
 ســنگین ایــران هــر یــک بــه ترتیــب بــا افزایــش حــدود 

2 تا بیش از 3 دالری همراه شده است.
   افزایش صادرات

در ایــن بیــن، قیمــت نفــت خــام ایــران بــا وجــود افزایــش 

میــزان  بیشــترین  بــا  پســاتحریم  دوران  در  صــادرات 
طــالی  معتبــر  شــاخص های  کل  بیــن  در  بهــا  افزایــش 
هــر  بــه طوری کــه  بــازار جهانــی همــراه شــده؛  در  ســیاه 
افزایــش  بــا  ایــران  ســبک صادراتــی  خــام  نفــت  بشــکه 
خــام  نفــت  بشــکه  هــر  و  ســنتی   30 و  دالر   3 از  بیــش 
از  بیــش  رشــد  بــا  کشــور  ســنگین  صادراتــی   ســنگین 
3 دالر و 40 ســنتی در بــازار روبــه رو شــده اســت. از ایــن رو 
در معامــالت منتهــی بــه 19 فوریــه ســال جــاری میــالدی، 
قیمــت هــر بشــکه نفــت خــام ســبک ایــران بــا ثبــت رشــد 3 
دالر و 30 ســنتی بــه 29 دالر و 56 ســنت رســید؛ همچنیــن 
قیمــت هــر بشــکه نفــت خــام ســنگین صادراتــی ایــران بــا 
ثبــت رشــد 3 دالر و 43 ســنتی بــه بیــش از 27 دالر و 6 

ســنت در بــازار جهانــی معاملــه شــده اســت.
   قیمت نفت ایران، نصف سال ۲015 است

قیمــت  افزایــش  وجــود  بــا  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
 نفــت ســبک و ســنگین ایــران در معامــالت منتهــی بــه 
کنــون  تا میــالدی  جــاری  ســال  ابتــدای  از  فوریــه،   19
صادراتــی  ســبک  نفــت  بشــکه  هــر  قیمــت   متوســط 
نفــت  حــدود 27 دالر و 26 ســنت و قیمــت هــر بشــکه 
کــه  کشــور 24 دالر و 43 ســنت بــوده  ســنگین صادراتــی 

ســال  در  ایــران  صادراتــی  نفــت  قیمــت  نصــف  حــدود 
2015 میــالدی اســت؛ از ســوی دیگــر در حالــی نفــت ایــران 
شــاخص های  کل  بیــن  در  قیمــت  افزایــش  بیشــترین 
کــه در طــول یــک  کــرده  نفتــی جهــان بــه نــام خــود ثبــت 
کشــور هــم  کنــون حجــم صــادرات نفــت  گذشــته تا مــاه 
بــا افزایشــی 50 درصــدی بــه حــدود یــک میلیــون و 500 
ــر ایــن در ایــن  هــزار بشــکه در روز رســیده اســت؛ عــالوه ب
ــا افزایــش 1 دالر و 98  مــدت، بهــای ســبد نفتــی اوپــک ب
نفــت  بشــکه  هــر  و 2 ســنت،  بشــکه ای 29 دالر  ســنت 
خــام ســبک شــیرین آمریــکا بــا افزایــش 1 دالر و 76 ســنتی 
ــت  ــکه نف ــر بش ــت ه ــنت و قیم ــکه ای 29 دالر و 91 س بش
خــام برنــت دریــای شــمال بــا افزایــش 2 دالر و 5 ســنت در 

بــازار، 32 دالر و 52 ســنت داد و ســتد شــده اســت.
   پیش بینی افزایش قیمت

از ســوی دیگــر قیمــت هــر بشــکه نفــت شــاخص دوبــی بــا 
افزایــش 1 دالر و 74 ســنتی در بــازار، 29 دالر و 85 ســنت 
افزایــش  بــا  عمــان  شــاخص  نفــت  بشــکه  هــر  بهــای  و 
2 دالر و 3 ســنتی در بــازار، 30 دالر و 83 ســنت معاملــه 
حمایــت  ادامــه  صــورت  در  می شــود  پیش بینــی  شــد. 
کشــورهای مختلــف عضــو اوپــک و غیــر اوپــک همچــون 
و  عمــان  کویــت،  قطــر،  روســیه،  ســعودی،  عربســتان 
نفتــی فریــز  ح  طــر اجــرای  از  عربــی،  متحــده   امــارات 
بــا افزایــش  قیمــت نفــت در طــول هفته هــای پیــش رو 

بیشــتری روبــه رو شــود.

گرانی ها شد نفت ایران، رکورددار 

لبخند بازار به نفت ایران

در نشســت بررســی فرصت هــای تجــاری اصفهــان و برمــن 
آلمــان، محصــول قهــوه بــه عنــوان فرصتــی مناســب بــرای 
همــکاری تجــاری دو شــهر  اعــالم شــد. مصطفــی رناســی 
در نشســت بررســی فرصت هــای تجــاری و ســرمایه گذاری 

اتــاق  در  آلمــان  برمــن  ایالــت  و  اصفهــان 
بــه همــکاری دیرینــه  اشــاره  بــا  بازرگانــی، 
و  اقتصــادی  زمینــه  در  آلمــان  و  ایــران 
کــرد: ایــران بعــد از چند ســال  آموزشــی اظهــار 
تحریــم بــا جمعیتــی در حــدود 80 میلیــون 
در  مناســب  جغرافیایــی  موقعیــت  و  نفــر 
قــاره آســیا و داشــتن نیروهــای متخصــص 
زیــادی  آمادگــی  فــراوان،  تحصیلکــرده  و 

بــرای ســرمایه گذاری مشــترک دارد. وی افــزود: اصفهــان 
کشــور، جمعیــت چهــار  نیــز بــا تولیــد بیــش از نیمــی از فــوالد 
ــب  ــه مناس ــگاه و رتب ــادی دانش ــداد زی ــری، تع ــون نف میلی
خــاص  جایــگاه  و  معــادن  پتروشــیمی،  صنایــع  علمــی، 
کشــاورزی، بســتر مناســبی بــرای ســرمایه گذاری خارجــی 
محســوب می شــود و منتظــر ارایــه پیشــنهادهای تجــاری 

اســت.  آلمانــی  از طــرف میهمانــان  اقتصــادی خــوب  و 
اتــاق بازرگانــی ایالــت برمــن آلمــان نیــز در  نایب رییــس 
ایالت هــای  کوچک تریــن  از  برمــن  گفــت:  دیــدار  ایــن 
آلمــان بــه شــمار می آیــد؛ امــا یکــی از قطب هــای اقتصــادی 
کــه بیــش از یکصــد ســال  کشــور اســت  ایــن 
و  کشــتیرانی  زمینــه  در  فعالیــت  ســابقه 
فعالیت هــای دریایــی دارد. ادوارد دوبــرس 
داشــتن  بــا  اســتان  ایــن  افــزود:  آلبرشــت 
و  هــوا  خودروســازی،  جملــه  از  صنایعــی 
ســایر  و  مکانیکــی  غذایــی،  صنایــع  فضــا، 
صنایــع، آمــاده همــکاری و ســرمایه گذاری 
علمــی  و  اقتصــادی  زمینــه  در  مشــترک 
 بــا اســتان اصفهــان اســت. وی تمایــل هیئــت تجــاری 
کار در  اســتان برمــن را بــرای آشــنایی بیشــتر دربــاره نحــوه 
ــار و  ــور  اظه کش ــن  ــاری ای ــن تج ــان و قوانی ــران و اصفه ای
موافقــت خــود را بــا پیشــنهاد نایب رییــس اتــاق اصفهــان 
کــره و ایجــاد همــکاری تجــاری در زمینــه قهــوه  بــرای مذا

کــرد. اعــالم 

ح شد: در نشست بررسی فرصت های تجاری اصفهان و برمن آلمان مطر
قهوه، فرصتی مناسب برای همکاری اصفهان و برمن

مــاه   11 طــی  گفــت:  اصفهــان  اســتان  گمــرکات  کل  مدیــر 
از  کاال  دالر  میلیــون   929 بــه  نزدیــک  امســال،  نخســت 
کشــور صــادر شــده اســت. اســداهلل  ج  اســتان اصفهــان بــه خــار
در اصفهــان  گمــرک  آمــار  بــه  اشــاره  بــا  ونهــری   احمــدی 

طــی  کــرد:  اظهــار  جــاری  ســال  ماهــه   11 
11 مــاه نخســت امســال، بیــش از هــزار و 273 
 929 بــه  نزدیــک  ارزش  بــه  کاال  تــن  هــزار 
ج  خــار بــه  اصفهــان  اســتان  از  دالر  میلیــون 
کشــور صــادر شــده اســت. وی در ادامــه افــزود: 
ایــن آمــار نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 
از لحــاظ وزن ســه درصــد افزایــش و از لحــاظ 

کاهــش داشــته اســت. وی بــا بیــان اینکــه در  ارزش 11 درصــد 
11 ماهــه ســال جــاری بالــغ بــر 580 قلــم کاالی صادراتی به 70 
کشــورهای  کــه  گمــرکات اســتان صــادر شــده  کشــور جهــان از 
امــارات  و  ترکمنســتان  کســتان،  پا افغانســتان،  عــراق، 
ــزان 89 درصــد، بیشــترین حجــم صــادرات  ــه می مجموعــا ب

گــروه  را بــه خــود اختصــاص داده انــد، افــزود: عمده تریــن 
کاالهــای صادراتــی در ایــن مــدت، مــواد پتروشــیمی، آهــن 
و فــوالد، فــرش، محصــوالت ســرامیکی، مصنوعــات آهــن 
ــد از وزن و ارزش  ــاص 82 درص ــا اختص ــا ب ــه مجموع ک ــوده  ب
داشــته مــدت  ایــن  طــی  را  ســهم   بیشــترین 

گمــرکات اســتان اصفهــان  کل   اســت. مدیــر 
کــرد: در ایــن مــدت، مجمــوع تشــریفات  بیــان 
از  بیــش  ارزش  بــه  اصفهــان  گمــرک  واردات 
ــه وزن بیــش از 75 هــزار  307 میلیــون دالر و ب
کــه ایــن میــزان نســبت بــه مدت  کاال بــوده  تــن 
مشــابه ســال قبــل از لحــاظ ارزش، 11 درصــد و 
گفتــه  از لحــاظ وزن، 23 درصــد افزایــش داشــته اســت. بــه 
ــی  ــین آالت مکانیک ــی ماش ــای واردات کااله ــن  وی، عمده تری
کاغــذ و مقــوا و آهــن و  ماشــین آالت برقــی، مــواد پالســتیکی، 
کــره جنوبــی  فــوالد اســت و کشــورهای چیــن، آلمــان، ایتــا لیــا، 
و ترکیــه از حیــث ارزش، بیشــترین ســهم را در اختیــار دارنــد.

قیمت آجیل و خشکبار در میادین )تومان(

را  بــازار ســرمایه رونــد قیمــت بعضــی شــرکت های بورســی  کارشــناس  یــک 
حبابــی دانســت و بــا بیــان اینکــه بعضــی ســهام شــرکت ها هنــوز جــای رشــد 
گفــت: نهــاد ناظــر بــازار ســرمایه، بایــد مراقــب باشــد تــا شــرکت ها دچــار  دارنــد، 
نشــود.  تشــکیل  بــازار  در  هیجانــی  خریــد  صف هــای  و  نشــده  ســفته بازی 
کارگــزاری ســهام عدالــت - بــه ارزیابــی  محمدجــواد شــیخ - مدیــر عامــل ســابق 
کــرد: در حــال حاضــر در بعضــی از شــرکت ها  وضعیــت بــورس پرداخــت و اظهــار 
ــه شــدت افزایــش یافتــه  هیجانــی عمــل شــده و قیمــت بعضــی از شــرکت ها ب
ــه در حــال حاضــر قیمــت ســهام شــرکت های خودرویــی و  ک اســت؛ به طــوری 
قطعاتــی حبابــی هســتند و خوش بینــی بیــش از حــد در ســهام ایــن شــرکت ها 
اتفــاق افتــاده اســت؛ لــذا مــردم بایــد مراقــب ســهام ایــن شــرکت ها باشــند؛ چــون 

کننــد.  ممکــن اســت ایــن حبــاب بترکــد و مــردم ضــرر 
کــه از لحــاظ بنیــادی وضعیــت  وی بــا بیــان اینکــه بعضــی از شــرکت هایی 
خوبــی دارنــد، هنــوز رشــد نکرده انــد، افــزود: در حــال حاضــر، ســهام بعضــی 
از بانک هــا، هنــوز بــرای رشــد قیمــت جــا دارنــد؛ ولــی حجــم عرضــه در ســهام 
کــه  ایــن شــرکت ها زیــاد بــوده و عرضه هــای ســنگین در آن هــا صــورت می گیــرد 
کــه حجــم  ایــن عرضه هــا قیمت هــا را خفــه می کند؛عــالوه بــر ایــن نمادهایــی 

مبنــای پایینــی دارنــد بــا تغییــر قیمــت بــازار دچــار نوســان می شــوند.

ــه  کــه بابــک زنجانــی ب گفــت: براســاس اختیاراتــی  معــاون اول قــوه قضاییــه 
وزارت نفــت داده اســت، فــروش امــوال وی در حــال انجام اســت. غالمحســین 
در  اطالعاتــی  خــود  ایــن  از  پیــش  زنجانــی،  بابــک  افــزود:  اژه ای  محســنی 
کــه براســاس آن، وزارت  خصــوص اموالــش بــه دادســتان تهــران داده بــود 
ســخنگوی  کنــد.  گــذار  وا طلــب  وصــول  جهــت  را  اموالــش  می توانــد  نقــت 
ــروش  ــرای ف ــز ب ــت نی ــل وزارت نف ــن دلی ــه همی ــرد: ب ک ــح  ــا تصری ــتگاه قض دس
کــرده اســت. محســنی اژه ای  امــوال بابــک زنجانــی از طریــق مزایــده اقــدام 
همچنیــن درخصــوص زمــان اعــالم رأی دادگاه بابــک زنجانــی نیــز گفــت: هنوز 
از زمــان اعــالم ایــن رأی اطالعــی نــدارم. وی ادامــه داد: پرداخــت بدهــی بابــک 
زنجانــی بــه وزارت نفــت، ممکــن اســت در پرونــده وی تاثیــر داشــته باشــد. 
گــزارش، بــا موافقــت دادســتان عمومــی  و انقــالب و شــرکت  بــر اســاس ایــن 
ملــی نفــت ایــران، از روز چهــارم اســفندماه امســال بعضــی دارایی هــای بابــک 
 زنجانــی بــرای تســویه بخشــی از بدهی هــای وی بــه شــرکت ملــی نفــت ایــران 
گذاشــته شــد. 26 جلســه از رســیدگی بــه اتهامــات بابــک زنجانــی  بــه مزایــده 
ــام »م.ش« و »ح.ف.ه«  ــه ن ــده نفتــی ب ــاردر نفتــی و دو متهــم دیگــر پرون میلی
در ســال جــاری در شــعبه 15 دادگاه انقــالب اســالمی  تهــران بــه ریاســت قاضــی 

کــه جــز یــک جلســه، بقیــه علنــی بــود. ابوالقاســم صلواتــی برگــزار شــد 

ــه اینکــه در حــال  ــا توجــه ب گفــت: ب ــرژی  ــرق و ان ــرو در امــور ب ــر نی معــاون وزی
حاضــر در حــوزه بــرق، حداقــل 7000 میلیــارد تومــان در بخــش هزینه هــای 
کســری وجــود دارد، لــذا وزارت نیــرو بــه دنبــال  جــاری بیــن منابــع و مصــارف 
کســری اســت. هوشــنگ فالحتیــان بــا بیــان اینکــه دولــت نــگاه  دریافــت ایــن 
حمایتــی بــه مــردم دارد و درایــن زمینــه مالحظاتــی را بــرای مصرف کننــدگان 
کــرد: ایــن در حالــی  در زمینــه ی افزایــش قیمــت بــرق لحــاظ می کنــد، اظهــار 
کــه قیمــت تمــام شــده بــرق در انتهــای امســال، 85 تومــان تخمیــن زده  اســت 
ــه ازای هــر  کمتــر از 50 تومــان ب کــه بــه صنعــت بــرق می رســد،  شــده و آنچــه 
گفتــه وی بایــد مابه التفــاوت قیمــت تمــام شــده و  کیلــووات ســاعت اســت. بــه 
تکلیفــی بــه زودی مشــخص شــود و دولــت و مجلــس نیــز بایــد بــه ایــن مســئله 
کننــد. معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی بــا بیــان اینکــه بــا  رســیدگی 
کــه در بودجــه ســال 1395  توجــه بــه ضــرر و زیــان صنعــت بــرق انتظــار مــی رود 
گــر بخواهیــم  کــرد: ا ایــن مابه التفــاوت قیمــت پیش بینــی شــود، خاطرنشــان 
ــد مســایل اقتصــادی آن ســاماندهی شــود.  کنــد، بای ــرق پیشــرفت  صنعــت ب
فالحتیــان بــا بیــان اینکــه فاصلــه زیــادی بیــن قیمــت تمام شــده و فــروش برق 
کــرد: بایــد یــا از طریــق اصــالح تعرفه هــا یــا از ناحیــه منابــع  وجــود دارد، اظهــار 

عمومــی  کشــور در قالــب بودجــه ایــن مبلــغ جبــران شــود.

سهام شرکت های خودرویی، حبابی است

 برگ قیسی ریز

 بادام زمینی غالف دار

 برگ قیسی سکه ای درشت

 بادام با پوست

 برگ زردآلو

 انجیر خشک معمولی

 بادام هندی )شور( سایز 320

 انجیر خشک نیمه پرک )50 %( 
ممتاز

 بادام هندی )خام( سایز 320

 انجیر آردی

 آلو بخارا

 بادام منقا یک پوست )بادام 
پوست کاغذی(

 آلو جنگلی درشت

 آلو بخارا

 آلبالو خشک

15,500

10,000

16,000

9,500

12,500

30,000

45,000

37,000

44,000

12,000

11,000

34,000

10,000

13,500

10,000

City هوندا
ی بــا قیمــت حــدود 120میلیــون تومــان )تیــپ EX( بــه بــازار قــدم می گــذارد.  City بــا پیشــرانه کم مصــرف و بهینــه 118 اســب بخار

وش ایــن ســدان جدیــد اعــام نکــرده اســت. شــرکت »گلرنگ موتــور فامیلــی«، هنــوز زمــان دقیقــی را بــرای آغــاز فــر

در قاب تصویر

کردن قیمت برقفروش اموال میلیاردر نفتی به نفع وزارت نفت گران  وزارت نیرو به دنبال 

قائم مقام شرکت توانیر:

تاخیر در اجرای اقتصاد 
مقاومتی، خسارت زاست

قائم مقــام  و  پشــتیبانی  و  مالــی  هماهنگــی  معــاون 
کــرد: تاخیــر در اجــرای  مدیــر  عامــل شــرکت توانیــر اظهــار 
کشــور  اقتصــاد مقاومتــی، خســارت در همــه بخش هــای 
خواهــد  دنبــال  بــه  را  بــرق  و  آب  صنعــت  در  به ویــژه 
بــا  »آشــنایی  همایــش  در  منظــور«  »داوود  داشــت. 
راهکارهــای  و  مقاومتــی  اقتصــاد  کلــی  سیاســت های 
منطقــه ای  بــرق  شــرکت  در  کــه  مدیریتــی«  ســازمانی 
کارکنــان صنعــت آب و بــرق  یــزد برگــزار شــد، در جمــع 
کارکنــان اداره هــای اســتان بــا اشــاره بــه  و مدیــران و 
رایــج  جریان هــای  و  مقاومتــی  اقتصــاد  تفاوت هــای 
گفــت: تاخیــر در اجــرای  و نظــرات متــداول در اقتصــاد 
کشــور  اقتصــاد مقاومتــی، خســارت در همــه بخش هــای 
خواهــد  دنبــال  بــه  را  بــرق  و  آب  صنعــت  در  به ویــژه 
داشــت. وی منظــور اقتصــاد مقاومتــی را مقاوم ســازی 
تغییــرات و مخاطــرات داخلــی  برابــر  ملــی در  اقتصــاد 
اهــداف چشــم انداز  و  پیشــرفت  راه  ســر  بــر  و خارجــی 
گذشــت بیــش از 65 ســال  کشــور دانســت و افــزود: بــا 
تالش هــای  وجــود  بــا  ایــران  در  برنامه ریــزی  ســابقه 
هنــوز  بودجه هــا،  و  برنامه هــا  قالــب  در  صورت گرفتــه 
کــه  اســت  باقی مانــده  ســاختاری  مشــکالت  بعضــی 
امیــد  دارد،  وجــود  کشــور  در  کــه  اراده ای  و  عــزم  بــا 
کشــور  اســت بــه زودی توســعه و شــکوفایی در اقتصــاد 
توانیــر   شــرکت  عامــل  مدیــر  قائم مقــام  یابــد.  تحقــق 
کلــی اقتصــاد مقاومتــی،  اجرایــی شــدن سیاســت های 
توســعه  نیروگاه هــا،  بهــره وری  و  راندمــان  افزایــش 
فعالیت هــای طراحــی و مهندســی بــرای بهینه ســازی 
شــبکه های  از  بهره بــرداری  و  طراحــی  در  انــرژی 
انتقــال و توزیــع، ارتقــای بهــره وری و بهبــود راندمــان 
ــر را  تاسیســات آبــی و توســعه انرژی هــای تجدیدپذی
بعضــی از اقدامــات وزارت نیــرو در راســتای عملیاتــی 
برشــمرد.  مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســت های  کــردن 

فرهنــگ  ایجــاد  لــزوم  بــر  کیــد  تا بــا  همچنیــن  وی 
کــرد:  اظهــار  مــردم  و  مســئوالن  بیــن  خودبــاوری 
کــردن، مثبت نگــری  مــواردی ماننــد متمرکــز عمــل 
ســازمان  و  انعطاف پذیــری  بــودن،  عمــل  آمــاده 
یافتــن از الزامــات اساســی در اقتصــاد مقاومتــی عمــل 
کــردن اســت. منظــور در ادامــه بــه رابطــه مقاومــت 
افزایــش  کــرد:  تصریــح  و  اشــاره  پایــدار  توســعه  و 
بــه  دارد؛  مســتقیم  رابطــه  پایــداری  بــا  مقاومــت 
نحــوی کــه اقتصــاد مقاومتــی، ضوابــط توســعه پایــدار 
را بــه رســمیت می شناســد و بــه عبارتــی پایــداری و 
مقاومــت، رابطــه دو طرفــه و تنگاتنگــی بــا هــم دارند. 
»محمدحســن صباغــزادگان«، مدیــر عامــل شــرکت 
بــرق منطقــه ای یــزد نیــز در ابتــدای ایــن همایــش 
گزارشــی از عملکــرد ایــن شــرکت در دولــت  بــا ارایــه 
می توانــد  همایــش  ایــن  برگــزاری  گفــت:  یازدهــم 
اقتصــاد  دربــاره  مناســبی  نگرش هــای  و  راهکارهــا 
کنــد. وی همچنیــن  مقاومتــی بــه مســئوالن ارایــه 
تلفــات و  کاهــش  بهــره وری،  افزایــش  کــرد:  کیــد  تا
کلــی  صــادرات بــرق بایــد در راســتای سیاســت های 
اقتصــاد مقاومتــی در صنعــت بــرق موردتوجــه قــرار 

گیــرد.

تهیه نرم افزار هشداردهنده 
نقاط حادثه خیز راه های 

اصفهان
اســتانداری  عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
و  ایمنــی  ســطح  ارتقــای  بــرای  گفــت:  اصفهــان 
بــه  شــدن  نزدیــک  هنــگام  راننــدگان  گاه ســازی  آ
نقــاط پرحادثــه اســتان، نــرم افــزار هشــداردهنده 
نیــروی  پیگیــری  بــا  )همپــا(  پرحادثــه  نقــاط  در 
انتظامی تهیــه شــد. محمدعلــی طرفــه در جلســه 
کــرد:  شــورای هماهنگــی ترافیــک اســتان، اظهــار 
کاربــردی شــدن ایــن نــرم افــزار، بایــد آخریــن  بــرای 
وضعیــت نقــاط پرحادثــه اســتان توســط پلیــس راه 
کل راه و شهرســازی مشــخص  ــا هماهنگــی اداره  ب

و در نــرم افــزار ثبــت شــود.
 وی بــا بیــان اینکــه نیــروی انتظامــی  بایــد اقــدام 
بــه اطــالع رســانی در بــاره نحــوه نصــب و اســتفاده از 
کنــد، افــزود: بایــد یــک تیــم ســه نفــره  ایــن نــرم افــزار 
کل راه و شهرســازی، پلیــس راه  از نماینــدگان اداره 
و دبیرخانــه شــورای ترافیــک بــا محوریــت پلیــس 
ــری  ح را پیگی ــر ــن ط ــدن ای ــی ش ــوه عملیات راه، نح
کننــد. طرفــه بــه اقدامــات ترافیکــی شــهرداری و 
پلیــس راهــور بــرای ایــام پایــان اســفند و ابتــدای 
گفــت: ایــن خدمات با  کــرد و  ســال جدیــد نیــز اشــاره 
هــدف تســهیل عبــور و مــرور شــهروندان و مســافران 
بــا توجــه بــه پروژه هــای مختلــف عمرانــی در ســطح 

شــهر انجــام می شــود.

فاصله یک دهه ای هر خانواده 
ایرانی با خرید مسکن

بــا  ایــران  شــهری  علمی اقتصــاد  انجمــن  دبیــر 
ایرانــی  خانواده هــای  کنــون  هم ا اینکــه  بیــان 
را  خــود  ماهیانــه  درآمــد  از  درصــد   35 حــدود 
گفــت: طبــق ارزیابی هــا  هزینــه مســکن می کننــد، 
از  بعــد  خانواده هــا،  توســعه یافته  کشــورهای  در 
کثــر 5 ســال بــا پس انــداز تــوان خریــد خانــه را  حدا
 دارنــد؛ امــا در ایــران ایــن رقــم بــه بیــش از 10 ســال 
ــه  ــادی ب می رســد. ســید محســن طباطبایــی مزدآب
گفــت:  و  کــرد  اشــاره  نیــز  مســکن  لیزینــگ  ح  طــر
خ بــاالی رشــد قیمت هــا در حــوزه  باتوجــه بــه نــر
دوره هــای  در  کــه  اســت  بعیــد  بســیار  مســکن 
مالــی  تأمیــن  وارد  خصوصــی  بخــش  بلندمــدت 
ع لیزینــگ  کــه ایــن نــو خریــد مســکن شــود؛ چــرا 
ضــرر  بــه  ســاله  چندیــن  زمانــی  بازه هــای  در 

اســت. ســرمایه گذاران 

حتما بخوانید!
3قهوه، فرصتی مناسب برای همکاری ... یکشنبـــــه  9 اسفندماه 1394

ـــمـــاره 104 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

تا پایان بهمن امسال رقم خورد؛
گمرک اصفهان کاال از  صادرات 929 میلیون دالری 

سیری در دنیای اقتصاد



مسئول اتحادیه عمده  فروشان میادین 

میوه و تره  بار اصفهان:

 فروش میوه های قاچاق
 در میادین، ممنوع است

مســئول اتحادیــه عمده  فروشــان میادیــن میــوه و تره بــار 
کشــاورزی  ــا بیــان اینکــه طبــق اعــام جهــاد  اصفهــان ب
کفایــت، میــوه بــرای شــب عیــد خریــداری  بــه انــدازه 
کمبــودی بــرای میــوه شــب  گفــت: هیــچ  شــده اســت، 
ج وارد شــود، نیســت. کــه بایــد از خــار عیــد، جــز نارنگــی 

ج، دربــاره تشــریح  بــه گــزارش کیمیــای وطــن، ناصــر اطــر
آخریــن وضعیــت میــوه شــب عیــد و بحــث مهــم وجــود 
گــران آن  میوه هــای قاچــاق در بــازار میــوه و قیمت هــای 
کــرد: امســال همچــون روال هرســال، مســئوالن و  اظهــار 
متولیــان امــر بــازار میــوه اســتان، بــرای شــب عیــد تدابیــر 

ــد. ــل دیده ان ــای قب الزم را از ماه ه
اســتان  عیــد  شــب  بــرای  میــوه  اینکــه  بیــان  بــا  وی   
نیســت انبارهــا  در  کمبــودی  هیــچ  و  مهیاســت   کامــا 

کــرد: هیــچ جــای نگرانــی بــرای میــوه شــب عیــد  تصریــح 
شــهروندان اصفهــان نیســت و انبارهــا پــر از میــوه بــرای 

شــب عیــد اســت.
و  میــوه  میادیــن  عمده  فروشــان  اتحادیــه  مســئول   
رســمی  تعاونــی  اعــام  طبــق  افــزود:  اصفهــان  تره بــار 
کفایــت و  کشــاورزی اســتان، بــه حــد  روســتایی و جهــاد 
مصــرف اســتان ســیب و پرتقــال خریــداری شــده اســت؛ 
نبــود  امســال،  عیــد  شــب  میــوه  بــرای  مشــکل  تنهــا 

ج وارد شــود. کــه بایــد حتمــا از خــار نارنگیســت، 
امســال  عیــد  شــب  میــوه  توزیــع  کــرد:  کیــد  تا وی   
ــه  ــئولیت اتحادی ــت و مس ــاورزی اس کش ــاد  ــده جه برعه
ســطح  در  توزیــع  بــه  منحصــر  فقــط  عمده فروشــان 
میادیــن میــوه و تــره بــار اســت و هیــچ توزیــع خــرد در 

نــدارد. شــهر  ســطح 
ج در توضیــح وضعیــت قیمت گــذاری میــوه شــب   اطــر
کاهــش  کــه  ــر ایــن اســت  کــرد: تــاش مــا ب عیــد عنــوان 
کــه  گونــه ای  قیمت هــا بــه صــورت منطقــی باشــد؛ بــه 
میــوه  البتــه قیمت گــذاری  نشــوند؛  کشــاورزان متضــرر 
شــب عیــد برعهــده ایــن اتحادیــه نیســت و ایــن اتحادیه 
فقــط بــه صــورت هفتگــی طبــق روال خــود قیمت گذاری 
کشــاورزی اســتان  ــوز جهــاد  ــرد: هن ک ــراز  می کنــد. وی اب
شــب  بــرای  دولتــی  میوه هــای  قیمــت  بــه  نســبت 
در  قطعــا  و  اســت  اعامی نداشــته  و  ابــاغ  هیــچ  عیــد 
روزهــای آتــی قیمت هــا اعــام می شــود؛ البتــه چنانچــه 
شــهروندان از قیمت هــا یــا گران فروشــی شــکایتی داشــته 
باشــند، می تواننــد بــا شــماره ۱۲۴ تمــاس بگیرنــد یــا بــه 

کننــد. اتحادیــه خرده فروشــان میــوه مراجعــه 

میوه های قاچاق

رییس اتحادیه لوازم خانگی كشور:
 سال 95، سال بسیار خوبی برای 

تولیدكنندگان قوی خواهد بود
 رییــس اتحادیــه لــوازم خانگــی کشــور گفــت: ســال آینده ســال 
خوبــی بــرای تولیدکننــدگان قــوی و ســال بســیار بــدی بــرای 

تولیدکننــدگان ضعیــف خواهــد بــود.
ــی  ــگاه های بین الملل ــرکت نمایش ــانه ش ــد رس ــزارش واح گ ــه  ب
اســتان اصفهــان، محمــد طحان پــور در نشســت هم اندیشــی 
کــه بــه بهانــه نوزدهمیــن  بــا فعــاالن صنعــت لــوازم خانگــی 
نمایشــگاه لــوازم خانگــی اصفهــان در هتل آوین تشــکیل شــد، 
کننــده بــه خاطــر شــعار  اظهــار داشــت: قــرار نیســت مصــرف 
کاالیــی بــرود و محصولــی  حمایــت از تولیــد داخــل، زیــر بــار هــر 
کیفیــت پایین تــر، قیمــت بیشــتر و بــدون خدمــات پــس از  بــا 

کنــد تــا جنــس ایرانــی خریــده باشــد. فــروش خریــداری 
کاالی  کــه ایرانــی بایــد  وی بــا بیــان اینکــه شــعار مــا ایــن اســت 
کارخانــه  خــوب ایرانــی بخــرد، افــزود: در اصفهــان، حــدود 50 
کشــور  کــه در دو  تولیــد لــوازم خانگــی وجــود دارد؛ در حالــی 
ــا  ــا آن ه ــدارد؛ ام ــود ن ــه وج کارخان ــداد  ــن تع ــان ای ــا و آلم ایتالی
صنعــت لــوازم خانگــی جهــان را در دســت دارنــد و صــادرات 
کشــورهای جهــان و بــا اعــداد باالیــی انجــام  کل  خــود را بــه 
کشــور مــا در ایــن حــوزه  کــه صــادرات  می دهنــد؛ در حالــی 

ــز اســت. بســیار ناچی
کشــوری لــوازم خانگــی ادامــه داد: داشــتن  رییــس اتحادیــه 
بیــش از ۴00 کارخانــه اجــاق گاز و ۱50 کارخانــه تولیــد یخچال 
در  هــم  آن  دارد؛  توجیهــی  چــه  ایــران  در  صــادرات  بــدون 

کــه هیــچ یــک از ایــن برندهــا جهانــی نشــده اند؟ شــرایطی 
وی بــا بیــان اینکــه صــادرات بــه عــراق و افغانســتان، افتخــار 
کــه  کنــد  بــاور  مــا نمی خواهــد  تولیدکننــده  افــزود:  نیســت، 
مشــتری  امــروز  بلکــه  نیســت؛  دیــروز  مشــتری  مشــتری، 
پیــش از خریــد تحقیــق می کنــد، بــه خدمــات پــس از فــروش 
اهمیــت می دهــد و برندهــای خارجــی را بــه خوبــی می شناســد 
کــرد: چــرا امــروز تولیدکننــده  و مقایســه می کنــد. وی اضافــه 
کــه  مــا بایــد از برداشــته شــدن تحریم هــا نگــران باشــد؛ چــرا 
جهانــی  بــازار  بــا  رقابــت  قابــل  کاالیــش  کیفیــت  می دانــد 
منابــع  داشــتن  بــدون  ترکیــه  کــه  اســت  چگونــه  نیســت. 
ــه خانه هــای  ــوازم خانگــی اش را ب گاز، ل پتروشــیمی  و نفــت و 
ایرانــی می فرســتد و مــا هنــوز نتوانســته ایم اعتمــاد مــردم را 
کنیــم. وی اذعــان داشــت: بــا  بــه برندهــای داخلــی جلــب 
ــم  ــا خواهی ــط در ج ــده، فق ــام ش ــت تم ــن قیم ــد و ای ــن تولی ای
زد و خــواب صــادرات را هــم نخواهیــم دیــد. طحان پــور بــا 
ــزرگ اصفهــان  ــروژه در حــال احــداث نمایشــگاه ب ــه پ اشــاره ب
گفــت: امیدواریــم بــا بهــره بــرداری از ایــن پــروژه، زمینــه حضــور 
برندهــای خارجــی بــه صــورت مســتقیم در نمایشــگاه ها ایجاد 
گــذاری در تولیــدات مــا بــه  شــود و آن هــا بــرای خریــد و ســرمایه 

ــد. ــران بیاین ای

لوازم خانگی

رییــس کمیســیون امــور اقتصــادی، حقوقی و گردشــگری 
بــه  توجــه  بــا  گفــت:  اصفهــان  شــهر  اســامی  شــورای 
کیــدات رییــس جمهــور مبنــی بــر جــاری شــدن دایــم آب  تا
کــه مســئوالن  در زاینــده رود و بهره بــرداری از تونــل ســوم 
اســتان قــول دایمــی شــدن جریــان آب در زاینــده رود را  
پــس از بهره بــرداری از تونــل ســوم می دادنــد، از مســئوالن 
و مدیــر اســتان درخواســت می شــود، در ایــن جهــت بــه 
وعــده خــود وفــا کننــد و اقــدام الزم را در ایــن جهــت انجــام 

بدهــد.
فتح اهلل معین در یکصد و بیســت و ســومین جلســه علنی 
گرمــا افزایــش  کــرد: در فصــل  شــورای اســامی شــهر اظهــار 
کــه عمدتــا منشــأ آن از شــرق اصفهــان  ذرات معلــق در هــوا 

اســت، ســبب آلودگــی هــوای اصفهــان می شــود. 
کــرد: منشــأ ایــن پدیــده بیــش از هــر چیــز،  وی اضافــه 
کیــدات  تا بــه  توجــه  بــا  و  اســت  زاینــده رود  آب  قطــع 
در  آب  دایــم  شــدن  جــاری  بــر  مبنــی  جمهــور  رییــس 
کــه مســئوالن  تونــل ســوم  از  بهره بــرداری  و  زاینــده رود 
اســتان قــول دایمــی شــدن جریــان آب در زاینــده رود پــس 
از بهره بــرداری از تونــل ســوم را می دادنــد از مســئوالن و 
بــه  ایــن جهــت  اســتان درخواســت می شــود، در  مدیــر 
وعــده خــود وفــا کننــد و اقــدام الزم را در ایــن جهــت انجــام 

بدهــد.
ســومین  و  بیســت  و  یکصــد  در  عاملــی  ســیداحمدعلی 
ــرد: از ملــت  ک جلســه علنــی شــورای اســامی شــهر اظهــار 
فرهیختــه و بافرهنــگ ایــران بــرای حضــور در انتخابــات 
مجلــس شــورای اســامی  و خبــرگان تشــکر و قدردانــی 

کــه یــک ایرانیــم. می کنــم و بــه خــود می بالــم 
ــران در  گســترده مــردم ای ــه اینکــه حضــور  ــا اشــاره ب وی ب
پــای صندوق هــای رأی بــه معنــی فرهنــگ و درک بــاالی 
مــردم از شــرایط موجــود و رفتــار عقایــی آن هــا نســبت 

ــی،  ــار عقای ــاال و رفت ــگ ب ــن فرهن ــت و ای ــایل اس ــه مس ب
ســرمایه ای  کــرد:   اضافــه  اجتماعــی،  ســرمایه  یعنــی 
کامــا نســبت بــه آن  کشــورهای پیشــرفته صنعتــی  کــه 
گاهانــد و ســرمایه فیزیکــی زیــادی را صــرف افزایــش ایــن  آ

ســرمایه انجــام می دهنــد.
نقــل،  و  حمــل  کمیســیون  رییــس  شــیران،  غامرضــا 
محیــط زیســت و فنــاوری اطاعــات شــورای اســامی شــهر 
اصفهــان در یکصــد و بیســت و ســومین جلســه علنــی 
شــورای اســامی شــهر، ضمن تشــکر از مردم شــریف ایران 

بــه دلیــل حضــور حماســی و شــرکت در انتخابــات هفتــم 
کــرد: نقاط قــوت و ارزشــمندی در فرهنگ و  اســفند اظهــار 
کــه بعضــًا ســبب  عــادات خانواده هــای ایرانــی وجــود دارد 
افتخــار و مباهــات ایرانیــان خاصــه در برخــورد بــا ســایر 

می شــود. فرهنگ هــا 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــا نقــاط ضعفــی هــم در ایــن 
کــرد: مــا ایرانیــان بایــد توجــه  زمینــه وجــود دارد، اضافــه 
از  خانوادگــی  جمــع  دادن  نشــان  کــه  باشــیم  داشــته 
نــوه  خردســال ترین  تــا  گرفتــه  مادربــزرگ  و  پدربــزرگ 
دارنــد  حــق  کــه  بازیگــوش  بچه هــای  از  لشــکری  و 
کنگــره فرهنگــی  کننــد، ایــن حرکــت در هــر  بازیگوشــی 
و هــر ســالنی جایــز نیســت و یــک حرکــت ضــد فرهنــگ 
کمیســیون  اســت و زحمت آفریــن تلقــی می شــود. عضــو 
اطاعــات  فنــاوری  و  زیســت  محیــط  نقــل،  و  حمــل 
گفــت: مشــاغل خدماتــی  شــورای اســامی شــهر اصفهــان 
و تولیــدی بســیاری همچــون کارگاه هــای ســاخت و رنــگ 
مبــل، طاســازی ها، در و پنجره ســازی و  صافــکاری در 
کــه از لحــاظ تــوان مالــی ضعیــف هســتند  شــهر وجــود دارد 
و ســاماندهی آن هــا نیــاز بــه مداخلــه  شــهرداری و ایجــاد 
ســاماندهی تــا  دارد  ارزان قیمــت  صنفــی   مجتمع هــای 

 شوند. 

با بهره برداری سریع تر از تونل سوم

كنند مسئوالن به وعده خود در جهت دایمی شدن جریان زاینده رود عمل 

بــا تغییــر مدارهــای الکتریکــی و نصــب درایــو الکتریکــی 
بــرای مکانیــزم پــل جرثقیــل شــماره ۱0 ریخته گــری ســبا 
توســط پرســنل واحــد راهبــری و تعمیــرات جرثقیل هــای 
اعمــال  کنتــرل ســرعت،  امــکان  ناحیــه،  ایــن  ســقفی 

ایــن  ــرم  ـُ ن راه انــدازی  و  الکتریکــی  ترمــز 
رضاقلیــان علــی  شــد.  فراهــم   جرثقیــل 
کارشــناس بــرق واحــد راهبــری و تعمیــرات   
ایــن  اعــام  بــا  جرثقیل هــای ســقفی ســبا 
خبــر افــزود: در اجــرای ایــن پــروژه از طراحــی 
و  پیمانــکاران  از  اســتفاده  بــدون  اجــرا  تــا 
کارکنــان  توســط  ناحیــه،  از  بیــرون  افــراد 

تعمیــرات ایــن واحــد انجــام شــده و بــا احتســاب حــذف 
توقفــات ایــن مکانیــزم صرفه جویــی اقتصــادی شــایان 
توجهــی بــرای شــرکت فــوالد مبارکــه حاصــل شــد. وی 
کــرد: بــا راه انــدازی ایــن جرثقیــل توســط  خاطرنشــان 
درایــو، تنش هــای مکانیکــی وارد شــده بــه ســازه ایــن 

کاهــش یافتــه و عــاوه بــر افزایــش طــول عمــر  جرثقیــل 
کاهــش  تنش هــا  ایــن  از  ناشــی  ایمنــی  خطــرات  آن، 
شــیفت  موســوی،  مجتبــی  رابطــه  همیــن  در  یافــت. 
فورمــن ایــن واحــد نیــز، درخصــوص اجــرای ایــن پــروژه 
توقفــات  ح،  طــر ایــن  اجــرای  بــا  افــزود: 
طــور  بــه  جرثقیــل  ایــن  اضطــراری 
توجــه  بــا  و  یافتــه  کاهــش  چشــمگیری 
ــرعت  ــرل س کنت ــکان  ــدن ام ــم ش ــه فراه ب
ایــن جرثقیــل، ضمــن  ُنــرم  راه انــدازی  و 
اپراتورهــای  رضایتمنــدی  میــزان  اینکــه 
اســت  یافتــه  افزایــش  جرثقیــل  ایــن 
عواقــب ناشــی از اشــتباهات اپراتــوری در حرکــت پــل 

مکانیــزم نیــز  بــه حداقــل رســیده اســت.
ایشــان در پایــان از حمایت هــای مدیــر ناحیــه و رییــس 
کلیــه همــکاران واحــد  واحــد جرثقیل هــای ســقفی ســبا و 
کــه در اجــرای ایــن پــروژه همــکاری داشــتند، تشــکر کــرد.

 بهینه سازی مدارهای الکتریکی مکانیزم حرکتی 
پل جرثقیل شماره 10 ناحیه سبا
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از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و ۲0 روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدید 

کم تجدید نظر استان اصفهان است./ع شماره: 3۴۲۴7/م الف  نظر خواهی در محا
رئیس شعبه 9 دادگاه خانواده اصفهان – اردوان حسین زاده

دادنامه
شماره   ۱39۴/۱۱/۱3 تنظیم:  تاریخ   9۴099768367008۴5 دادنامه:  شماره 
کاسه  پرونده   9۴0۱69  : شعبه  بایگانی  شماره   9۴0998035۲000۴57 پرونده: 
نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان  خانواده  دادگاه   7 شعبه   9۴0998035۲000۴57
– خ  اصفهان  نشانی  به  فرزند علی  کبری  ا پروانه  : خانم  ........... خواهان  شماره 
ک بنی اسد- پ۲6-   – ک جنب بانک صادرات   – راه نورباران  از ۴  – بعد  بزرگمهر 
همراه  تلفن  شماره  به   –  5۴998۱599۲ ملی  کد  به   8۱5863363۱ پستی  کد  به 
کاظمی فرزند  حسنعلی  آقای   : خوانده   3۲673693 ثابت  تلفن  و   09۱38980769
– بن  نریمانی  کریم  ک ش   – – محله سودان  زینبیه  – خ  به نشانی اصفهان  رجب 

بست نریمانی – پ ۲9 )فعا مجهول المکان( خواسته : طاق به درخواست زوجه
آقای  طرفیت  به  علی  فرزند  کبری  ا پروانه  خانم  دعوی  خصوص  در  دادگاه  رای 
کاظمی فرزند رجب به خواسته صدور حکم به الزام زوج به طاق به جهت  حسینعلی 
ج در ادامه زندگی با وی دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده  تحقق عسر و حر
 ۱5 شماره  ازدواج  رسمی ثبت  دفتر   ۱38۱/۴/۲۴-۱06۲6 شماره  ازدواج  سند  مفاد 
خوانسار و رونوشت شناسنامه خواهان و احراز رابطه زوجیت به سبب عقد نکاح دائم 
اینکه دادگاه و داوران طرفین در اجرای مدده ۲7 قانون حمایت خانواده سعی در  و 
ایجاد سازش نموده ولیکن موثر واقع نشده و اصرار زوجه بر متارکه به جهت وخواهان 
)۱39۲/8/۱۱ تاریخ  )از  است  دوسال  حدودا  مدت  به  خوانده  که  است  داشته  بیان 

کرده و به مکان نامعلومی رفته است و زوجه را با فرزند مشترک  زندگی مشترک را رها 
کرده است ووی مجبور  بدون هرگونه پرداخت نفقه و تامین هزینه های زندگی ترک 
در  روی  این  و  می باشد  زندگی  هزینه های  تامین  و  تحصیل  و  منازل  در  کارکردن  به 
با مشقت همراه  با خوانده  زندگی مشترک  ادامه  این وضعیت  با  و  بوده  ج  و حر عسر 
گواهان  گواهی  و  خواهان  اظهارات  و  دادخواست  ح  شر به  توجه  با  نیز  دادگاه  است 
ادعای  رد  جهت  در  هم  دفاعی  خوانده  به  دسترسی  عدم  لحاظ  به  اینکه  به  نظر  و 
نیامده است بنظر ادعای خواهان مقرون به واقع می باشد در نتیجه  خواهان بعمل 
ماده  به  مستندا  مشاور  قاضی  موافق  نظر  با  و  می باشد  ثابت  و  وارد  خواهان  دعوای 
۱۱۱9 قانونی مدنی و مواد ۲6و۲7و3۱و33 قانون حمایت خانواده حکم به الزام زوج 
به طاق صادر و اعام می شود و مدت اعتبار آن از تاریخ قطعیت شش ماه می باشد و 
در صورت امتناع زوج از اجرای صیغه طاق سر دفتر طاق به نمایندگی از دادگاه صیغه 
ع مواد ۱۱3۴و۱۱35و۱۱36و۱۱۴0و۱۱۴۱  کرد و رعایت شرایط موضو طاق را اجرا خواهد 
مالی  حقوق  به  راجع  خواهان  بود  خواهد  طاق  صیغه  مجری  بعهده  مدنی  قانون 
با  ح نکرده است دادگاه مواجه  خود شامل مهریه و غیره ادعایی در این پرونده مطر
حدیث  نام  به  دختر  فرزند  یک  دارای  زوجین  است  مدخوله  زوجه  نمی باشد  تکلیف 
که بالغ شده نزد مادرش زندگی می کند راجع  که متولد ۱383/6/۱3 می باشد  هستند 
زمان ماقات وی در صورت  و  نکرده است  ح  ادعایی مطر نفقه وی هم خواهان  به 
می باشد  بائن  حکم  در  طاق  ع  نو می شود.  تعیین  روز  یک  هفته  دو  هر  پدر  حضور 
عدم  یا  حمل  وجود  خصوص  در  صاح  ذی  پزشک  گواهی  ارائه  طاق  ثبت  هنگام 
آن الزم است . رای صادره غیابی و ظرف ۲0 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این 
کم تجدید نظر  دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محا
 اصفهان می باشد. شماره : 3۴۲67/م الف رئیس شعبه 7 دادگاه خانواده اصفهان – 

علی اسماعیلی
دادنامه 

شماره دادنامه : 9۴0997035070۲0۲6 تاریخ تنظیم: ۱39۴/۱۱/۲9 شماره پرونده 
: 9۴09980350700858 شماره بایگانی شعبه: 9۴0956 خواهان : آقای احمد رضا 

اصفهان   – اصفهان  شهرستان   – اصفهان  استان  نشانی  به  حسین  فرزند  صدیقین 
 : ملی  کد   –  8۱656۴۴39۱ پستی  کد   –  ۲/۱ پ  پارسیان  ک   – اول  اپادانا  خ   –
به  کزاد  پا فرزند  امید معینی  آقای  – همراه:09۱33۱05۲87 خوانده:   ۱۲883370۱9
خسارت  مطالبه   .۲ دادرسی  خسارت  مطالبه   .۱ خواسته ها:  المکان  مجهول  نشانی 
محتویات  به  باتوجه  دادگاه  خواسته   تامین   .۴ چک  وجه  مطالبه   .3 تادیه  تاخیر 
ح ذیل مبادرت به  از ایزد متعال ختم رسیدگی را اعام و به شر پرونده و با استعانت 
صدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص دادخواست احمد رضا صدیقین بطرفیت 
به  چک  برگ  دو  وجه  ریال   ۲3۴.000.000 مبلغ  ی  مطالبه  بر  مبنی  معینی  احمد 
کشاورزی  بانک   90/9/۱7 خ  مور 90/8/30و۲757۱9  خ  مور  ۲757۱8 شماره های 
ریال و خسارات دادرسی و خسارت  ترتیب به مبالغ ۲8.0000.000 و ۲06.000.000  به 
کرده به استناد  تاخیر تادیه و تقاضای تامین خواسته از ایداع خسارات احتمالی امتناع 
که قطعی است  ماده ۱۱9 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر می شود 
گواهی  ثانیا درباره اصل خواسته ، با توجه به محتویات پرونده،تصویر مصدق چک و 
کننده  عدم پرداخت آن و اینکه ماندن چک در دست دارنده نشان اشتغال ذمه صادر 
ادعای   ، ایراد و دفاعی نکرده  یا  و  ارائه  برائت ذمه خود  بر  آن است و خوانده دلیلی 
خواهان ثابت و مسلم تشخیص داده میشود و مستندا به ماده 3 قانون صدور چک 
محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  و5۱9و50۲و5۱5و5۲۲   ۱98 مواد  و 
ریال   8.380.000 مبلغ  و  خواسته  اصل  ریال   ۲3۴.000.000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده 
زمان  تا  چک  هر  رسید  سر  از  تادیه  تاخیر  خسارت  همچنین  و  دادرسی  هزینه  بابت 
که در زمان اجرا وفق شاخص تغییر قیمتهای ساالنه اعامی بانک مرکزی  اجرای حکم 
جمهوری اسامی ایران محاسبه خواهد شد ، در حق خواهان صادر میگردد. رای صادر 
شده غیابی و ظرف ۲0 روز از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و با انقضای مهلت مزبور 
اصفهان  استان  نظر  تجدید  دادگاه  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  ازاباغ  روز   ۲0 ظرف 

است. شماره:3۴۲۴۱/م الف دادرس شعبه هفتم دادگاه عمومی- حقوقی اصفهان 
هادی وطن خواه.

دادنامه
شماره  تنظیم:۱39۴/۱0/۱۴  تاریخ   9۴099768369006۱8 دادنامه:  شماره 
کاسه  پرونده   9۴0۱70  : شعبه  بایگانی  شماره   9۴0998035۲600۱۱7  : پرونده 
نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان  خانواده  دادگاه   9 شعبه   9۴0998035۲600۱۱7
به  کبر  ا فرزند  زیدی  عمو  وجیهه  خانم   : خواهان   9۴099768369006۱8 شماره 
خواستی ها  ایزد  حسینیه  توانا  شهید  خ   – آباد  احمد  خ   – اصفهان  شهرستان  نشانی 
ک ۲۲  کوی فاضل هندی – بن بست شکوفه – پا کوچه شهید حسن محمدی –   –
خوانده: آقای سید علیرضا درخشنده قهفرخی به نشانی ملک شهر – خ ۱7 شهریور – 
– منزل  – جنب خیاطی  – درب طوسی  کوثر- سمت راست  – ورزشگاه  هزار دستگاه 
هزینه  پرداخت  از  اعسار  خواسته:  المکان  مجهول  فعا   – درخشنده  سعید  شخصی 
ح زیر مبادرت  دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعام و به شر
به صدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص دعوی خانم وجیهه عموزیدی فرزند 
پرداخت  از  اعسار  خواسته  به  قهفرخی  درخشنده  علیرضا  سید  آقای  طرفیت  به  کبر  ا
هزینه دادرسی در دعوی مطالبه مهریه، نظر به اینکه اظهار نظر ماهوی در خصوص 
خواسته خواهان مستلزم حضور ایشان و اخذ توضیحات مدنظر دادگاه بوده و خواهان 
خ  مور دادرسی  جلسه  در  اخطاریه  واقعی  اباغ  علیرغم  و  موجه  عذر  اعام  بدون 
قانون  استناد ماده 95  به  و  با پذیرش نظر مشاور  ۱39۴/۱0/۱۱ حاضر نشده دادگاه 
مدت  ظرف  صادره  قرار  می نماید.  صادر  دادخواست  ابطال  قرار  مدنی  دادرسی  آئین 
اصفهان  استان  نظر  تجدید  کم  محا در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  اباغ  از  پس  روز   ۲0
است./ن شماره: 3۴۲۴8/م الف رئیس شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

– اردوان حسین زاده 

گهی حصروراثت رونوشت آ
دادخواست  ح  شر به   ۱0357 شماره  شناسنامه  دارای  بوزانی  اخاقی  محسن  آقای 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  از   67۱3/9۴ کاسه  به 
که شادروان حسن اخاقی بوزانی بشناسنامه 35۲ در تاریخ ۱39۲/۲/۱  توضیح داده 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
۱- ماشاءاله رمضانی به ش ش 370 نسبت با متوفی همسر  ۲- اشرف اخاقی بوزانی 
به ش ش ۲0 نسبت با متوفی فرزند3- مهری اخاقی بوزانی به ش ش ۱0358 نسبت 
با متوفی فرزند ۴- اقدس اخاقی بوزانی به ش ش ۴ نسبت با متوفی فرزند 5- نصرت 
اخاقی بوزانی به ش ش ۱5 نسبت با متوفی فرزند 6- محسن اخاقی بوزانی به ش 
ش ۱۲766 نسبت با متوفی فرزند 7- احمد اخاقی بوزانی به ش ش ۱0359 نسبت 
با متوفی فرزند 8- محمود اخاقی بوزانی به ش ش ۱0357 نسبت با متوفی فرزند 9- 
عباسعلی اخاقی بوزانی به ش ش ۱3 نسبت با متوفی فرزند  اینک با انجام تشریفات 
گهی می نماید تا  مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آ
گهی  هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آ
گواهی صادر خواهد شد. شماره : 3۴۱76/م  ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

الف رئیس شعبه ۱0 شورای حل اختاف استان اصفهان

گهی اباغ آ
شماره در خواست : 9۴۱0۴668368000۱9 شماره پرونده: 9۴09986836800۴80 
خدیجه  خواهان  تنظیم:۱39۴/۱۱/۲۴  تاریخ   9۴۱۱8۲  : شعبه  بایگانی  شماره 
اصغر  فرزند  صالحی  عباس  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  علی  محمد  فرزند  جالی 
به خواسته طاق به در خواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
میر  خ   – اصفهان  در  واقع  اصفهان  خانواده  دادگاه   8 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
فندرسکی)خ میر(- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی 
گردیده و وقت رسیدگی آن  کاسه پرونده فوق ثبت  – طبقه ۱- اتاق ۱03 ارجاع و به 
مورخه ۱395/03/۲3 ساعت 09:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقاب  عمومی و 
دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطاع  و  گهی  آ نشر  از  تا خوانده پس  گهی می شود  آ کثیراالنتشار 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و  مراجعه و ضمن اعام نشانی 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد. شماره : 3۴۲5۲/م الف مدیر دفتر شعبه 

8 دادگاه خانواده  شهرستان اصفهان
وراثت ونوشت آگهی حصر ر

به  دادخواست  شرح  219به  شماره  شناسنامه  دارای  صالحی  محمد  سید  آقای 
چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  از   6712/94 کالسه 
یخ  تار در   5467 بشناسنامه  صالحی  فخری  سید  وان  شادر که  داده  توضیح 
آن مرحوم  الفوت  ورثه حین  گفته  زندگی  د  و بدر د  دائمی خو اقامتگاه   1394/8/5
وجه  2-  منحصر است به 1- مهین توکلی قنیاتی به ش ش 144 نسبت با متوفی ز
زند  3- الهه صالحی به ش ش  آزاده صالحی به ش ش 1436 نسبت با متوفی فر
زند 4- سید امید صالحی به ش ش 680نسبت با متوفی  769 نسبت با متوفی فر
زند والغیر  با متوفی فر زند 5- سید محمد علی صالحی  به ش ش 219 نسبت  فر
را در یک نوبت پی در پی ماهی  یفات مقدماتی درخواست مزبور اینک با انجام تشر
یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر  از تار
خواهد شد. شماره : 34188/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان 

اصفهان

حتما بخوانید!
مسئوالن به وعده خود در جهت ... یکشنبـــــه  9 اسفندماه 4139۴

ـــمـــاره 10۴ ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

کشــاورزی  کل دفتــر امــور اقتصــادی وزارت جهــاد  مدیــر 
از ذخیره ســازی و تامیــن میــوه و محصــوالت پروتئینــی 
ایــن  کمبــودی در  گفــت: هیــچ  شــب عیــد خبــرداد و 

زمینــه نداریــم. 
نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
مهــدی  کشــاورزی،  جهــاد  وزارت  از 
اظهــار  خبــر  ایــن  اعــام  بــا  کاظم نــژاد 
ســال های  تجربــه  بــه  توجــه  بــا  کــرد: 
توزیــع  نظــام  آسیب شناســی  و  گذشــته 
امســال ذخیره ســازی میــوه شــب عیــد در 

اســتان های مســافرپذیر و در بازارهــای هــدف در سراســر 
اســت. شــده  انجــام  کشــور 

 وی افــزود: بــرای تامیــن بــه موقــع میــوه شــب عیــد 
امســال، دیگــر زمــان را از دســت نمی دهیــم و از همــان 
ــدام خواهیــم  ــز اق ــرای عرضــه نی ــر محــل تقاضــا ب ذخای

کــرد.
میــوه  تولیــد  امســال  اینکــه  بیــان  بــا  کاظم نــژاد   
در  داد:  ادامــه  کافیســت،  میــزان  بــه  کشــور  داخــل 
گرفتــه  کــه بــرای توزیــع در نظــر  کــزی  مرا
و  کاالهــا  کیفیــت  و  قیمــت  بــر  شــده، 
ایــن  و  داریــم  کافــی  نظــارت  میوه هــا 
 رونــد را بــه صــورت مرتــب پایــش و رصــد 

کرد. خواهیم 
وزارت  اقتصــادی  امــور  دفتــر  کل  مدیــر   
بــه  توجــه  بــا  گفــت:  کشــاورزی  جهــاد 
مدیریــت مطلــوب طرف هــای عرضــه، امســال غافلگیــر 

شــد. نخواهیــم 
کشــاورزی   همچنیــن براســاس مصوبــه وزارت جهــاد 
ــاس، نارگیــل و  ــر از مــوز، آنان ــه غی ــوه ب ــواع می واردات ان

ــت. ع اس ــو ــه ممن انب

کشاورزی: وزارت جهاد 

کمبودی برای میوه ومحصوالت پروتئینی نداریم شب عید 



و  ســینما  کارگــردان  سلحشــور،  ج اهلل  فــر  : وطــن  کیمیــای 
روز  صبــح  بیمــاری،  دوره  یــک  تحمــل  از  پــس   تلویزیــون 
سلحشــورنیا  ج اهلل  فــر گفــت.  وداع  را  فانــی  دار  اســفندماه   ۸
ج اهلل سلحشــور، بازیگــر، چهره پــرداز، نویســنده  معــروف بــه فــر
کــه در شــکل گیری حــوزه هنــری  کارگــردان ایرانــی اســت. او  و 
بــازی  بــا  را  بــود، فعالیــت هنــری خــود  افــراد موثــر  از جملــه 
کارگردانــی محســن مخملبــاف  بــه  در فیلــم »توبــه نصــوح« 
تلویزیونــی  کارگردانــی مجموعه هــای  کــرد. سلحشــور،  آغــاز 
و  آنجلــس  مــردان  پیامبــر،  ایــوب  چــون  تاریخی مذهبــی 
کارنامــه دارد. وی در  یوســف پیامبــر را بــرای صــدا و ســیما در 
گورکــن، پــرواز در شــب، انســان و اســلحه و  آثــاری همچــون 
کننــده، بازیگــر و  کارگــردان، تهیــه  دنیــای وارونــه نیــز در نقــش 

اســت. داشــته  همــکاری  چهره پــرداز 
  آرمان های مذهبی و انقالبی

کیــد او بــر آرمان هــای  بارزتریــن وجــه فعالیــت سلحشــور، امــا تا
مذهبــی و انقالبــی اش بــود. وی خــود را هنرمنــدی برگرفتــه 
زمــره  از  و  می دانســت  دینــی  و  انقالبــی  اندیشــه های  از 
سیاســی  مســایل  از  بســیاری  دربــاره  کــه  بــود  گرانی  ســینما
اظهارنظراتــی روشــن و واضــح ارایــه می کــرد و در بیــان انتقــادات 
و نظــرات مخالــف خــود دربــاره آنچه آن را نادرســت می دانســت 
گ شــخصی اش هــم نظــرات  کوتاهــی نمی کــرد. وی در وبــال
ســینما،  حــوزه  بــه  مربــوط  مســایل مختلــف  دربــاره  را  خــود 

سیاســت، مطبوعــات و ... منتشــر می کــرد. سلحشــور پیــش 
از مــرگ و در شــرایط ابتــال بــه ســرطان ریــه، در تــدارک ســاخت 

ســریالی بــر اســاس زندگــی »حضــرت موســی )ع(« بــود.
  پیام ایوبی برای درگذشت سلحشور

حجــت اهلل ایوبــی، رییــس ســازمان ســینمایی بــا انتشــار پیامــی  
گفــت. در بخشــی از  ج اهلل سلحشــور را تســلیت  درگذشــت فــر
ج اهلل سلحشــور را بــه  ایــن پیــام آمــده: »درگذشــت اســتاد فــر
ــک  ــه ی ک ــدی  ــم. هنرمن ــلیت می گوی ــگ تس ــی فرهن ــه اهال هم

کوشــید تــا جلوه هایــی از زیبایــی دیــن را بــه زبــان تصویــر  عمــر 
نشــان دهــد. جهــان اســالم و مســلمانان از شــرق تــا غــرب جهان 
کــرد. ج را می شناســند و هرگــز فرامــوش نخواهنــد  نــام حــاج فــر

  بسط و گسترش مضامین و مفاهیم اهل بیت )ع(
همچنیــن حجت االســالم و المســلمین محمدرضــا حشــمتی 
معــاون قــرآن و عتــرت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، بــا 
کارگــردان قرآنــی  ج اهلل سلحشــور  صــدور پیامــی  درگذشــت فــر
از  گفــت. در قســمتی  را تســلیت  ســریال یوســف پیامبــر )ع( 

ــریال ها و  ــق س ــا خل ــور ب ــوم سلحش ــده: مرح ــام آم ــن پی ــن ای مت
فیلم هــای مذهبــی و معنــوی همچــون یوســف پیامبــر، مــردان 
آنجلــس، توبــه نصــوح، ایــوب پیامبــر و... نــام خــود را در حــوزه 
گســترش  کــرد. وی در راســتای بســط و  قــرآن و عتــرت مانــدگار 
مضامیــن و مفاهیــم اهــل بیــت )ع( تــا روزهــای پایانــی عمــر 
شــریف خــود تــالش وافــر و بی ادعایــی داشــت و همــواره الگــو و 

کشــور بــود. ــرای جامعــه هنــری  پناهــی مطمئــن و موثــق ب
 پیام دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار

گــوار اســت. هنــر جهــان  در بخشــی از ایــن پیــام آمــده: خبــر، نا
بــا  کــه  ایــران اســالمی، نادره مــردی را از دســت داد  اســالم و 
اندوختــه ای گرانســنگ از معــارف توحیــدی، در برابــر کلیشــه ها 
و عــادات مألــوف ســینمای متعــارف ســر تســلیم فــرود نیــاورد و 
ج اهلل سلحشــور  مــرارت چنیــن مجاهدتــی را بــه جــان خریــد. فــر
ــا  گــزارد. ب ــا انتهــا، بــر همــان قبلــه نمــاز  از مســجد ســربرآورد و ت
رســوالن حــق زیســت و جــز از آن هــا نگفــت. جان هــای خســته  
کــرد؛ اصحــاب  مردمــان عصــر جدیــد را بــا ایــوب نبــی آشــنا 
 کهــف را بــه اصحــاب توحیــد هدیــه داد و یوســف پیامبــر را. 
کــه بــه   کمتــر هنرمنــدی را ســراغ دارد  ایــران، در ســده اخیــر، 
انــدازه سلحشــور مخاطــب جهانــی بــرای هنــر ایرانــی جــذب 
ج عــاج نبــرد  کــرده باشــد. سلحشــور، اعتبــار بــی مثالــش را بــه بــر
تــا نــزد اغیــار، معتبــر شــود؛ در میــدان بــود و در معرکــه؛ عمــاروار 
و سلحشــور؛ ســینه ســپرکرده  انقــالب خون بــار اســالمی؛ ســردار 
و  بی تعــارف  اســالمی؛  انقــالب  فرهنگــی  جبهــه  پیشــاهنگ 

بی لکنــت.

ج اهلل سلحشور درگذشت؛ فر

مردی با آرمان های انقالبی

کــه قصــد  کــرد  کارگــردان نمایــش »ســال ثانیــه« اظهــار 
اثــر نمایشــی  ایــن  اجــرای  بــرای  رایزنــی  برنامه ریــزی و 
ــد  ــال ۹۵ دارد. حمی ــران را در س ــف ای ــهرهای مختل در ش
ایــن  امــکان  صــورت  در  دارم  قصــد  گفــت:  پــورآذری 
و  یــزد  اصفهــان،  شــیراز،  شــهرهای  در  را  نمایشــی  اثــر 

کارگــردان نمایــش  بوشــهر بــه صحنــه ببــرم. 
تصمیم گیــری  دلیــل  دربــاره  ثانیــه«  »ســال 
رفتــن  و  نمایــش  ایــن  دوبــاره  اجــرای  بــرای 
کــرد:  اظهــار  ایــران  مختلــف  شــهرهای  بــه 
بــه نظــرم بایــد آثــار اجــرا شــده در تهــران، در 
و  شــوند  اجــرا  نیــز  ایــران  شــهرهای مختلــف 
ایــن رونــد بــه صــورت مســتمر وجــود داشــته 

باشــد. ضمــن اینکــه بــا اجــرا در شــهرهای مختلــف، افــراد 
بیشــتری امــکان تماشــای نمایش هــا را پیــدا می کننــد. 
پــورآذری دربــاره شــکل و شــیوه اجــرای نمایــش »ســال 
ثانیــه« در شــهرهای مختلــف ایــران توضیــح داد: مــا بایــد 

ــرا نمایــش  کنیــم؛ زی ــل  همــه وســایل اجرای مــان را پرتاب
کــرد؛  »ســال ثانیــه« را نمی تــوان در داخــل ســالن اجــرا 
کنیــم. سرپرســت  بلکــه بایــد بــرای آن فضــای اجــرا ایجــاد 
گــروه تئاتــر »پاپتی هــا« بــا اشــاره بــه انجــام مقدمــات اولیــه 
ــال  ــش »س ــرای نمای ــرایط اج ــاد ش ــا و ایج ــرای رایزنی ه ب
ایــران  مختلــف  شــهرهای  در  ثانیــه« 
ــرای  ــه ایــن نمایــش ب ک ــاره حمایتــی  درب
اجــرا در شــهرهای دیگــر نیازمنــد اســت 
از  ثانیــه«  »ســال  نمایــش  شــد:  یــادآور 
گــر حمایــت  کــه ا کارهایــی اســت  جنــس 
مالــی و معنــوی از آن نباشــد، شکســت 
می خــورد. وی افــزود: البتــه بایــد در ابتــدا 
ــرای اجــرای نمایــش »ســال ثانیــه« در  برنامــه ریزی هــا ب
شــهرهای مختلــف ایــران بــه ســرانجام و قطعیــت برســد و 
بعــد از آن فعالیــت بــرای جــذب حمایــت مــادی و معنــوی 

انجــام شــود.

»سالثانیه«بهاصفهانمیآید

کیمیــای وطــن: تصویربــرداری »دوِر همــی« بــا تکمیــل 
تصویربــرداری  آغــاز  بــا  شــد.  آغــاز  بازیگــران  لیســت 
مجموعــه تلویزیونــی »دوِر همــی« ایــن ســریال بــه زودی 

روی آنتــن شــبکه نســیم خواهــد رفــت. 
گذشــته  ــرداری را از اواســط هفتــه  گــروه تولیــد، تصویرب

بــرزو  قســمت  اولیــن  در  و  کرده انــد  آغــاز 
ارجمنــد بــه عنــوان مهمــان همــراه بــا ســایر 

بازیگــران روی صحنــه رفــت.
»دوِر  برنامــه  مهمانــان  اســامی  ســایر   
همــی« نیــز بــه زودی اعــالم خواهــد شــد. 
بــه  تمایــل  کــه  گرانی  تماشــا همچنیــن 
دارنــد  را  برنامــه  اســتودیوی  در  حضــور 

و   www.tvnasim.ir ســایت  طریــق  از   می تواننــد 
کنند. www.dorehami.ir ثبت نام 

امیرمهــدی  تصویربــرداری،  آغــاز  بــا  همزمــان   
نــگارش  مشــغول  نویســندگان  تیــم  بــا  همــراه  ژولــه 

قســمت های آتــی فیلمنامــه هســتند. »دوِر همــی« قــرار 
اســت بــه صــورت ســه روز در هفتــه بــه نمایــش درآیــد 
ســیامک  مدیــری،  مهــران  چــون  بازیگرانــی  آن  در  و 
انصــاری، شــقایق دهقــان، الیــکا عبدالرزاقــی، مهــران 
رنجبــر، محمــد نــادری و امیرمهــدی ژولــه بــه ایفــای 

می پردازنــد. نقــش 
کمــدی دارد و   ایــن مجموعــه مضمونــی 
در هــر قســمت 300 نفــر بــا حضــور در دکــور 
بــه طــور زنــده بــه تماشــای بــازی بازیگــران 

خواهنــد نشســت.
 سایر عوامل اصلی این پروژه عبارتند از: 

حمیــد  رضایــت،  کنندگان: هاشــم  تهیــه 
رحیمی نــادی، طــراح صحنــه و دکــور: مهدی هاشــمی 
پیــام  لبــاس:  امیــدواری، طــراح  ایمــان  گریــم:  طــراح 
اعتمــادی  امیــن  رســانه ای:  مشــاور  ســوری،  حســین 

زاده. اصــالن  مهــراد  عــکاس: 

»دوِرهمی«مدیریوژولهبهزودیپخشمیشود

برنامهسینماهایاصفهان

طبــق  می شــود.  تقدیــر  ســال«  »تصویــر  جشــن  در  کالری  محمــود     
اعــالم برگزارکننــدگان ایــن جشــن، در ادامــه بزرگداشــت چهره هــای شــاخص 
کبــر  ا موثــر  حضــور  از  تجلیــل  بــا  گذشــته  ســال  از  کــه  ایــران  در  »تصویــر« 
از ســوی جشــن تصویــر ســال و جشــنواره  عالمــی  در رشــته های تصویــری 
بــه عنــوان چهــره ای  کالری«  فیلــم تصویــر آغــاز شــد، امســال از »محمــود 
کــه فیلمبــرداری ۷۶ فیلــم ســینمایی  شــاخص و خــالق در ســینمای ایــران 
ــه ای خــود دارد، تجلیــل خواهــد شــد. ایــن برنامــه، امــروز  کارنامــه حرف را در 
یکشــنبه 9 اســفندماه ۱۳۹۴ ســاعت: ۳۰: ۱۸ در تــاالر شــهناز خانــه هنرمنــدان 
ایــن  در  می شــود.  برگــزار  فرهنــگ  اهالــی  و  هنرمنــدان  حضــور  بــا  ایــران 
کالری  مراســم، عــالوه بــر نمایــش ســکانس هایی از آثــار ســینمایی محمــود 

کالری ســخن  ــا محمــود  کار ب ــاره ویژگی هــای  گران دیــروز و امــروز درب ســینما

محمــود  بین المللــی  بزرگداشــت  آخریــن  از  گزارشــی  همچنیــن  می گوینــد. 
ــراه  ــه AFC هم ــرداران فرانس ــن فیلمب ــوی انجم ــه ۲۰۱۶ از س ــه فوری ک کالری 
کــم  بــا برگــزاری مســترکالس و نشســت پرســش و پاســخ و اهــدای تندیــس 
ــاد مــا را خواهــد بــرد،  فلکــس )CAMEFELX( برگــزار شــد، ارایــه می شــود. ب
گربــه، آفســاید، مــرگ ماهــی جدایــی  گبــه، ماهــی و  کافــور، عطــر یــاس،  بــوی 
گذشــته، بابــا عزیــز و ابــر و آفتــاب، ده فیلــم منتخــب انجمــن  نــادر از ســیمین، 
کــه از ششــم  فیلمبــرداران بــرای نمایــش در مراســم بزرگداشــت محمــود کالری 
کالری متولــد  تــا دهــم فوریــه ۲۰۱۶ در فرانســه بــه نمایــش درآمــد. محمــود 
بــه عکاســی عالقه منــد  ســال ۱۳۳۰ تهــران اســت. در ســال های نوجوانــی 
گفتــه خــودش عکاســی را بــه دلیــل فراهــم آوردن امــکان توجــه  شــد و بــه 
گذرانــدن  کــرد. همیــن عالقــه موجــب شــد تــا پــس از  بــه آدم هــا انتخــاب 
»دیــدار  عنــوان  بــا  را  نمایشــگاهش  نخســتین  عکاســی،  تخصصــی  دوره 
بــا آدم هــای اطرافمــان« یــک ســال پیــش از انقــالب )۱۳۵۶( در تــاالر عبیــد 
کنــد. کالری در ســال ۱۳۵۸ بــه اســتخدام آژانس  کانــی دانشــگاه تهــران برپــا  زا
بین المللــی عکــس خبــری ســیگما در پاریــس درآمــد و فعالیــت حرفــه ای را 
کــه بــه عنــوان فیلمبــردار وارد ســینما شــد، ادامــه  در عکاســی تــا ســال ۱۳۶۶ 
کــه آثــار  کــرده  کنــون بیــش از ۷۶ فیلــم ســینمایی را فیلمبــرداری  داد. او تا
گذشــته را دربــر دارد. ایــن مدیــر فیلمبــرداری ســینمای ایــران، از  ســه دهــه 
آغــاز تاســیس جامعــه اصنــاف ســینمای ایــران »خانــه ســینما« تــا بــه امــروز دو 
دوره ریاســت انجمــن فیلمبــرداران ســینمای ایــران را برعهــده داشــته اســت. 
کالری در خانــه هنرمنــدان  در ســال ۱۳۸۱ نمایشــگاه عکس هــای محمــود 
ایــران بــا عکس هایــی از فروپاشــی دیــوار برلیــن بــا عنــوان »دیــوار« برگزارشــد 
انقــالب«  »خیابــان  عکس هــای   ۱۳۸۸ ســال  بهمن مــاه   13 آن  از  پــس  و 
کتــاب عکس هــای او بــا همیــن عنــوان در پردیــس ملــت  همزمــان بــا انتشــار 

 رونمایی شدند.

نزدیک تر
فیلم ســینمایی »نزدیک تر«، اولین ســاخته 
»نزدیک تــر«  اســت.  احمــدی  مصطفــی 
کــه  فیلمــی در ژانــر ملــودرام خانوادگــی اســت 
کمتــر بــه آن پرداختــه  در ســینمای ایــران 
گفتــه  بهــرام بدخشــانی  شــده اســت و بــه 
کمی حــال  و  ســابقه اش،  بــا  فیلمبــردار 
هــوای فیلــم »ســه بــرادر« فرانچســکو رزی 
کــه قصــه اش در داخــل  را دارد. ایــن فیلــم 
یــک خانــه می گــذرد و بــر بــازی بازیگــران 
متکــی اســت بــا ســرمایه گذاری ایــران نویــن 
ســاخته شــده اســت. »نزدیک تــر« در چهــل 
گــوا و ســی و نهمیــن جشــنواره مونتــرال  و ششــمین جشــنواره بین المللــی هنــد در 
بــه نمایــش درآمــده اســت. فیلــم »نزدیک تــر« در بخــش نــگاه نــو ســی و ســومین 
جشــنواره فیلــم فجــر حضــور داشــت. این فیلــم در بخــش بهتریــن کارگردانی نگاه 
گرفــت. غ بلوریــن شــد و مــورد تقدیــر هیئــت داوران قــرار  نــو، نامــزد دریافــت ســیمر

خالصه فیلم
داستان خانواده ای است که بعد از مدت ها دوباره دور هم جمع می شوند.

بازیگــران: صابــر ابــر در نقــش علــی، پارســا پیروزفــر در نقــش احســان، پــگاه 
آهنگرانــی در نقــش مهتــاب، نازنیــن فراهانــی در نقــش رعنــا، محمــد بحرانــی در 
نقــش محمدرضــا، شــیرین یزدانبخــش در نقــش مامــان مهــری، فــراز مدیــری در 

نقــش مــاکان، ســتاره اســکندری در نقــش آذر.

کالری در جشن »تصویر سال« تقدیر از محمود 

قایفیلمبردار بزرگداشتیبرایآ
معرفیفیلم

سینما قدس

سینما ساحل 

سینما سپاهان 

سینما خانواده 

سینما فرهنگیان

خبر خاصی نیست
 آدم باش

کوچه بی نام 
شکاف

شکاف

 در مدت معلوم

لوک خوش شانس 
 محمد رسول اهلل

بادیگارد
یگر فیلم بادیگارد در مراسم تقدیر از عوامل این فیلم / عکس: فارس ویز پرستویی، باز پر

در قاب تصویر

حرفونقل
کارگاه آزادش  - مســعود کیمیایی در اولین دوره  جشــنواره 
کــه بــه صــورت ملــی برگــزار می شــود، از بهــروز افخمــی  و 

فریمــاه فرجامــی  تقدیــر می کنــد.
کاتریــن  نوشــته  پارتــی«،  »گاردن  - مجموعــه داســتان 
ــا  ــه ب ــی، در  211 صفح ــس انتخاب ــه نرگ ــفیلد و ترجم منس
شــمارگان 1500 نســخه و قیمت 16000 تومان منتشــر شــد.

ــر »ســفر«  - ســه گانه »ســاحل آرمان شــهر« شــامل ســه دفت
و  صفحــه   143 »کشتی شکســتگان«  صفحــه،   138
»نجــات« 121 صفحــه، نوشــته تــام اســتاپارد و ترجمــه 
نازنیــن دیهیمــی  و مهــدی نــوری منتشــر شــده اســت. هــر 
جلــد از ایــن مجموعــه بــا شــمارگان 1500 نســخه و قیمــت 

11000 تومــان بــه چــاپ رســیده اســت.
پرنــده  ک پشــت  ال ســال  پایــان  جشــن  چهارمیــن  در   - 
کتابــش  از  نمایــش  اجــرای  بــا  ســپاهی  جمشــید   یــاد 

گرامی  داشته می شود.
- در مراســم اختتامیــه هشــتمین جشــنواره بین المللــی 
هنرهــای تجســمی  فجــر، تندیــس »طوبــای زریــن« ایــن 
دوره از جشــنواره بــه ۸ هنرمنــد پیشکســوت و باســابقه 

ــد. ــد ش ــدا خواه ــور اه کش
- داریــوش مودبیــان بــا اشــاره بــه ویژگی هــای نمایــش 
کــه در خانــه مــوزه انتظامــی  بــه صحنــه  »مزاحــم کوچولــو« 
گــروه تئاتــر »مــردم«  مــی رود، از پیوســتن افــراد تــازه ای بــه 

ــر داد. خب
کــه از ۷ دی مــاه و در پــی جراحــی  - داود فتحعلی بیگــی 
قلب در بیمارســتان و ســپس در منزل بســتری اســت، این 
کار بــر روی مقــاالت مختلــف از  روزهــا مشــغول تنظیــم و 

جملــه مبانــی کمــدی اســت.
»آتــش  بــا مجموعــه  ایرانــی  - اصغــر خمســه، عــکاس 
نفــرت«، برنــده رتبــه اول بخــش »مســایل معاصــر« جایــزه 

مســابقه عکاســی »ســونی« انگلیــس شــد.
شــرکت  انیمیشــن  تازه تریــن   ،)Zootopia( »زوتوپیــا«   -

دیزنــی، بــه زودی بــه ســینماها می آیــد.
موســیقی  آهنگســاز  و  نوازنــده  ذبیحی فــر،  احســان   -
کــه پیــش  ایرانــی، بــه زودی بــا انتشــار دو آلبــوم موســیقی 
کــرده اســت، دور تــازه  از ایــن اجراهــای زنــده آن را تجربــه 

فعالیت هــای خــود را آغــاز می کنــد.
- »انیــو موریکونــه«، آهنگســاز مطــرح ایتالیایــی بــه پــاس 
فعالیــت هنــری متنــوع در مــدت چنــد دهــه، ســتاره ای در 

گرفــت. پیــاده روی مشــاهیر  هالیــوود 
- 100 نقــاش در پــروژه ای جدیــد، فیلــم زندگــی »ونســان 
کشــیدن  بــا  را  هلنــدی  بــزرگ  هنرمنــد  ون گــوگ«، 

می ســازند. متعــدد  نقاشــی های 

سخن روز

تازههایدنیایشعر
کیمیــای وطــن: »شــهر یک نفــره«، »کاترینــا توفــان مــورد عالقــه 
مــن اســت« و »علیــه ســنگ«، کتاب هــای شــعری اســت کــه بــه 
تازگــی منتشــر شــده اســت. »شــهر یک نفــره« )مجموعــه شــعر و 
عکس( به انتخاب و ترجمه سیامک تقی زاده، »کاترینا توفان 
مــورد عالقــه مــن اســت« ســروده فرزانــه قوامــی  و »علیــه ســنگ« 
ــه چــاپ رســیده  ســروده مســعود ضرغامیــان در نشــر چشــمه ب
گــوش می کنــم بــا  کتــاب »شــهر یک نفــره )اســتانبول را  اســت. 
چشــم بســته(« شــامل شــعرهایی با انتخاب و ترجمه ســیامک 
 تقــی زاده و عکس هــای مصطفــی ســون و روزبــه روزبهانــی 
در 113 صفحــه، بــا شــمارگان 1500 نســخه و قیمــت 20000 
تومــان منتشــر شــده اســت. مجموعــه شــعر »کاترینــا طوفــان 
شــامل قوامــی،  فرزانــه  ســروده  اســت«،  مــن  عالقــه   مــورد 
ــا شــمارگان 1000 نســخه و قیمــت   34 شــعر، در 88 صفحــه، ب
7000 تومــان منتشــر شــده اســت. همچنیــن مجموعــه شــعر 
»علیــه ســنگ«، ســروده مســعود ضرغامیــان، شــامل 38 شــعر 
در 78 صفحــه، بــا شــمارگان 500 نســخه و قیمــت 6000 تومــان 

منتشــر شــده اســت.

تقدیروزیرارشاد
ازحضوراهالیفرهنگوهنردرانتخابات

اســالمی  در پیامــی  از حضــور پرشــور  ارشــاد  وزیــر فرهنــگ و 
 اصحــاب فرهنــگ و هنــر از جملــه هنرمنــدان، نویســندگان
مجلــس  دوره  دهمیــن  انتخابــات  در   ... و  روزنامه نــگاران 
شــورای اســالمی  و پنجمیــن دوره انتخــاب مجلــس خبــرگان 
کــرد. »علــی جنتــی«، وزیــر فرهنــگ و ارشــاد  رهبــری تقدیــر 
در  ایــران  ملــت  شــکوه  پــر  حضــور  پیــام  ایــن  در  اســالمی ، 
حماســه های  از  دیگــر  فصلــی  را  اســفند  هفتــم  انتخابــات 
کشــورمان دانســته اســت. در بخشــی از ایــن پیــام  مانــدگار 
آمــده: ملــت ســربلند و پیروزمنــد ایــران بــا حضــور پــر شــکوه 
خــود در انتخابــات پنجمیــن دوره مجلــس خبــرگان رهبــری 
و دهمیــن دوره انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی، فصلــی 
الگــوی  و  زد  رقــم  را  مانــدگار خویــش  از حماســه های  دیگــر 
مترقــی مردم ســاالری دینــی را اعتــال بخشــید و امــروز، نوبــت 
ایــن  گرامیداشــت  بــا  کــه  اســت  ملــت  امنــای  و  منتخبــان 
عــزم ملــی، در برابــر دریــای بی کــران حضــور موثــر و ارزشــمند 
 مــردم و انتخــاب تــوأم بــا درک و دوراندیشــی آنــان ســر تعظیــم 
فــرود آورنــد.  اینجانــب ضمــن تبریــک ایــن پیــروزی بــزرگ 
بــه ملــت شــریف ایــران و مقــام معظــم رهبــری، الزم می دانــم 
ســینماگران ویــژه  بــه  هنرمنــدان  تمامــی  فرهیختــگان،   از 
ملــت  راه  چــراغ  کــه  پرتــالش  روزنامه نــگارن  و  نویســندگان 
ــرا راه  ــی را ف ــی بخش گاه ــد و آ ــه های بلن ــم اندیش ــدند و پرچ ش
ــر افراشــتند، از صمیــم  حاکمیــت مــردم برسرنوشــت خویــش ب
کــه  جــان تشــکر و سپاســگزاری نمــوده و مشــتاقانه امیــدوارم 
نخبــگان فرهنگی و هنری کشــور همــواره در اتخاذ تصمیمات 
کشــور گلبانــگ ســربلندی   سرنوشت ســاز پیشــگام باشــند تــا 
گویــش  بــه  آنــان  تابنــاک  و  پــاک  حنجره هــای  از   دمــادم 

آید.

اخبار کوتاه

تا 12 اسفندماه برپاست؛
گروهزرتار نمایشگاه

گالرینگاهنو در
گــروه هنــری زرتــار در محــل  کیمیــای وطــن: نمایشــگاه 
گالــری نــگاه نــو اصفهــان در حــال برگــزاری اســت. مســئول 
گــروه هنــری دربــاره برپایــی ایــن نمایشــگاه گفــت: در  ایــن 
ســال های اخیــر اســتقبال قابــل توجهــی از ســوی بانــوان 
کــه دارای طراحــی تلفیقــی مــدرن و ســنتی  از لباس هایــی 
گرفتــه و تــالش شــده تــا در ایــن نمایشــگاه  هســتند صــورت 
کــه  شــود  گذاشــته  ظهــور  منصــه  بــه  لباس هایــی  هــم 
ســنتی  طراحــی  همچنیــن  و  مــدرن  طراحــی  از  تلفیقــی 
کنــون در حــال برگــزاری دومیــن  کــه ا اســت. پریســا حقیقــی 
نمایشــگاه طراحــی لبــاس خــود اســت، در ادامــه ســخنانش 
کــرد: عــالوه بــر لبــاس در ایــن نمایشــگاه آثــار دیگــری  بیــان 
کــه متعلــق بــه دوســتان  از جملــه ظــروف مســی و رومیــزی 
بنــده اســت و می توانــد در تزییــن ســفره هفت ســین مــورد 
گیــرد، نیــز بــه نمایــش گذاشــته  اســتفاده عالقه منــدان قــرار 
 شــده اســت. شــایان ذکــر اســت نمایشــگاه فــوق از تاریــخ

 7 تــا 12 اســفندماه در گالــری نــگاه نو، واقع در خیابان آبشــار 
ســوم، خیابــان مســرور پذیرای هنردوســتان کــه می توانند از 

ســاعت 16:30 تــا 20 بــه بازدید از این نمایشــگاه بپردازند.

برگزاریکارگاه
»جامعهدرسینمایمستند«

کارگاه هــای آموزشــی »جامعــه در ســینمای  کیمیــای وطــن: 
مســتند« و »مراحــل تولیــد در فیلــم مســتند« در پنجمیــن 
برگــزار  اصفهــان  حســنات  کوتــاه  فیلــم  ملــی  جشــنواره 
ــر  ــی عنص ــدف بررس ــا ه ــی ب کارگاه آموزش ــن دو  ــود. ای می ش
جامعــه و مولفه هــای مربــوط بــه آن در ســینمای مســتند و 
ــود.  ــزار می ش ــتند برگ ــم مس ــک فیل ــد ی ــل تولی ــی مراح بررس
کارگاه را »ُاُرد عطارپــور « بــر عهــده دارد. ارد  تدریــس ایــن 
عطارپــور، آغــاز فعالیــت هنــری خــود را از ســال 1367 بــا 
کــرد و از آن پــس  گمشــده آغــاز  کارگردانــی فیلــم تصویــر 
ــادی هــم چــون عاشــورا  ــی فیلم هــای زی کارگردان تاکنــون، 
در ابیانــه، پرنیــان، مریــم، برگیســوان بلقیــس، صــد و یــک 
ــارس و ... را برعهــده داشــته اســت.  ــه، خلیــج ف ســال بلدی
این دو کارگاه آموزشــی در تاریخ 11 اســفندماه برگزار می شــود 
کــه کارگاه »جامعــه در ســینمای مســتند« از ســاعت 10:45 تــا 
کارگاه »مراحــل تولیــد در فیلــم مســتند« از ســاعت  12:15 و 
تــا 21:15 در ســالن ســوره حــوزه هنــری اصفهــان   19:45

پذیــرای عالقه منــدان اســت.

صدورپروانهساختبرای2فیلم
شــورای صــدور پروانــه ســاخت بــا 2 فیلمنامــه موافقــت کــرد. 
فیلم نامه هــای »جــاده قدیــم« به تهیه کنندگــی ، کارگردانی 
اجتمــاع  زن،  موضــوع  بــا  حکمــت  منیــژه  نویســندگی  و 
خانــواده ) اجتماعــی( و »ســونامی« بــه تهیه کنندگــی رســول 
صدرعاملــی و بــه کارگردانــی و نویســندگی میــالد صدرعاملی 
بــا موضــوع چالش هــای رقابتــی ورزشــکاران )درام ورزشــی( 
موافقــت شــورای ســاخت ســازمان ســینمایی را اخــذ کردنــد.

آخرینوضعیتیداهللصمدی
دربیمارستان

یداهلل صمدی که همچنان در بیمارســتان بســتری اســت از 
ضربــان قلــب پایینــی برخــوردار اســت. این کارگردان ســینما 
که 7 اســفندماه در بیمارســتان »بهمن« تهران بســتری شــد 
کنــون در بخــش سی ســی یوی ایــن بیمارســتان به ســر  هــم ا
می بــرد و طبــق گفتــه یکــی از مســئوالن این بخــش به دلیل 
آنکــه ضربــان قلــب  او پاییــن اســت از باتــری موقت اســتفاده 
می شــود. وی دربــاره وضعیــت جســمانی یــداهلل صمــدی 
گفــت  گفــت:  وضعیتشــان خیلــی بــد نیســت و می تــوان 
خــوب اســت؛ امــا بــه دلیــل پاییــن بــودن ضربــان قلــب فعــال 
از باتــری موقــت اســتفاده می کنــد و منتظرهســتیم پزشــک 
معالــج ایشــان پــس از ویزیــت مشــخص کننــد کــه آیــا بایــد از 
کــه  گفــت  باتــری دایــم اســتفاده شــود یــا خیــر. او همچنیــن 
فعــال مشــخص نیســت صمــدی تــا چــه زمــان در سی ســی یو 
بیمارســتان بســتری خواهــد بــود. ایــن کارگــردان مدتی قبل 
فیلــم ســینمایی »پــدر آن دیگری« را بر پرده ســینما داشــت.

تدارکآتیالپسیانیبرایچندپروژه
ــینمایی را  ــم س ــازی در دو فیل ــی ب ــه به تازگ ک ــیانی  ــال پس آتی
بــه پایــان رســانده اســت، بــرای ســال آینــده چندیــن پــروژه 
ــر و ســینما بــه تازگــی در  ــر در نظــر دارد. ایــن بازیگــر تئات تئات
دو فیلــم »نــگار« کار رامبــد جــوان و »کارگــر ســاده نیازمندیــم« 
کــه  کار منوچهر هــادی بــه ایفــای نقــش پرداختــه اســت 
فیلمبــرداری هــر دو فیلــم به تازگــی بــه پایــان رســیده اســت. 
پســیانی ایــن روزهــا مشــغول تمریــن نمایــش »ســوراخ« بــه 
کارگردانــی جابــر رمضانــی اســت. او همچنیــن قصــد دارد 
کــه بعــدا جزییــات  کنــد  هفتــه آینــده پرفورمنســی را اجــرا 

کــرد.  بیشــتری را دربــاره آن اعــالم خواهــد 
برنامه هــای  دربــاره  همچنیــن  تئاتــر  کارگــردان  ایــن 
گفــت: بــرای ســال آینــده  تــازه اش بــرای اجــرای نمایــش 
کــه امیــدوارم بتوانــم آن هــا  چنــد نمایشــنامه در نظــر دارم 
ایــن  از  کــرد: یکــی  بــه ســرانجام برســانم. وی اضافــه  را 
دوم  بخــش  کــه  دارد  نــام  »دیابولیــک«  نمایشــنامه ها 
نمایشــنامه »متابولیک« است. پســیانی از »رومئو و ژولیت« 
بــه عنــوان دیگــر نمایشــنامه انتخابــی اش بــرای اجــرا در 
ســال آینــده نــام بــرد و افــزود: امیــدوارم بتوانــم ایــن نمایــش 
را در یــک مــکان غیرتئاتــری، چیــزی شــبیه خیمــه بــزرگ یــا 

چنیــن جایــی بــه صحنــه ببــرم.

اخبار کوتاه

5فرهنگ و هنر یکشنبـــــه  9 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 10۴مردی با آرمان های انقالبی ســـــال دوم       ݡسݒ



مشکالت مالی نفت تهران، پای 
کشید معاون وزیر نفت را وسط 

مشــکالت مالــی باشــگاه نفــت تهــران ایــن روزهــا بــه حــدی 
کــه در خوابگاه به  کــه برخــی از بازیکنان این تیم  حــاد شــده 
ســر می برنــد یــا قراردادهــای آن هــا پایین اســت در تهیه شــام 
و ناهــار خــود یــا حتــی ایــاب و ذهابشــان بــه محــل تمریــن بــا 
مشــکالت شــدید روبــه رو هســتند. ایــن موضــوع تمرکــز آن هــا 
را در تمرینــات تیــم تحــت الشــعاع قــرار داده اســت.در همین 
راســتا قــرار اســت برخــی از بازیکنــان بزرگ تــر بــه نمایندگــی 
از ســایر اعضــای تیــم در دفتــر رکن الدیــن جــوادی، معــاون 
کــه مؤســس و  وزیــر نفــت و رییــس شــرکت ملــی نفــت ایــران 
مالــک باشــگاه نفــت تهــران نیــز محســوب می شــود، حضــور 
یابنــد  تــا بــه بیــان مشــکالت خــود بپردازنــد و از وی تقاضــای 

کمــک کننــد.

بالتکلیفی و وضعیت مبهم عقیلی 
در سپاهان

هــادی عقیلــی، مدافــع تیــم فوتبــال ســپاهان، مدتــی پیــش 
اختیــار  در  تیــم  ایــن  ســرمربی  اســتیماچ،  ایگــور  توســط 
گرفــت. اســتیماچ، امــا بعــد از ایــن تصمیــم  باشــگاه قــرار 

کــه ایــن  حرفــی از اخــراج عقیلــی نــزد و خواســته او ایــن بــود 
کنــد. ایــن اتفــاق امــا  بازیکــن بــه صــورت انفــرادی تمریــن 
بــاب میــل عقیلــی نبــود و حــاال شــرایط طــوری پیــش رفتــه 

کــه عقیلــی در تمرینــات حاضــر نمی شــود.
وضعیــت فعلــی عقیلــی بــرای قطــع یــا ادامــه همــکاری بــا 
ــا بــه امــروز باشــگاه ســپاهان اقــدام  باشــگاه مبهــم اســت. ت
ایــن در حالــی اســت  گذاشــتن عقیلــی نکــرده و  کنــار  بــه 
باشــگاه  قــرارداد  تحــت  همچنــان  ســپاهان  مدافــع  کــه 
ســپاهان اســت. عقیلــی تــا بــه امــروز فقــط 20 درصــد از مبلــغ 
گرفتــه اســت و مشــخص نیســت رونــد قــرارداد  قــراردادش را 
و مبلغــی کــه بایــد دریافــت کنــد، بــه چــه شــکلی خواهــد بود.

کــه مســئوالن ســپاهان تــا بــه امــروز  ایــن در حالــی اســت 
او  بــا  تماســی  عقیلــی  وضعیــت  شــدن  مشــخص  دربــاره 
بــرای  از مســئوالن ســپاهان هــم  نگرفته انــد و هیچ کــدام 
اقدامی انجــام  عقیلــی  بازگردانــدن  و  مشــکالت  حــل 
نداده  انــد. از طرفــی اصغــر باقریــان، مدیــر عامــل ســپاهان 
هــم در برابــر خواســته رییــس هیئت مدیــره باشــگاه ســکوت 
گذاشــتن عقیلــی  کنــار  کــرده و ترجیــح داده اســت دربــاره 

نکنــد. صحبــت 

  عادت دارم نگویم 
کی رای دادم به 

 

کفاشــیان رییــس فدراســیون فوتبــال در انتخابــات  علــی 
فیفــا دوبــاره رای داد و ایــن بــار هــم ســعی می کنــد رای اش را 
کرد رای به بن  مخفی نگه دارد. او دوره قبل هر چه تالش 
همــام قطــری را پنهــان کنــد، موفــق نشــد و اتفاقــا وقتی بالتر 
ایــن موضــوع را فهمیــد، فدراســیون فوتبــال ایــران منــزوی 
کفاشــیان قبــل از انتخابــات در مصاحبــه ای  ــار  کــرد. ایــن ب
می دهــم.«  رای  ســلمان  شــیخ  بــه  »مــن  گفــت:   شــفاف 
ولــی جالــب اینجاســت وقتــی بعــد از انتخابــات، خبرنــگاران 
از او ســوال کردنــد بــه چه کســی رای دادیــد، گفت: »به یکی 
رای دادم دیگــر.« حــاال او در پاســخ بــه این ســوال خبرآنالین 
کــه  کســی بــود، می گویــد: »می دانیــد  کــه انتخــاب شــما چــه 
مــن عــادت دارم نگویــم بــه کــی رای دادم. بــه خاطــر همیــن 
نمی دهــم.« را  جوابتــان  بپرســید  ســوال  هــم  چقــدر   هــر 

 مهدی طارمی خودش
کرد  را ممنوع المصاحبه 

پرســپولیس گلــزن  طارمــی،  بازیکــن   مهــدی 
گذشــته  هفتــه  در  برایــش  کــه  حاشــیه ای  از  پــس 
ع  بــه وجــود آمــد، خــودش را تــا پایــان فصــل ممنــو

کــرد.  المصاحبــه 
گفتــه  بــاره  ایــن  گل در  بــا روزنامــه  گفت وگــو  او در 
اســت: »تــا پایــان فصــل دیگــر مصاحبــه نمی کنــم. 
از حــاال بــه بعــد از قــول مــن هــر چــه نوشــتند، از االن 

می کنــم.«  تکذیــب 
هــم  دادن  رای  و  انتخابــات  دربــاره  همچیــن  او 
بهتــر فردایــی  بــه  چــون  دادم؛  »رای  اســت:   گفتــه 

 امیدوارم.«

سیری در دنیای ورزش

 نزاجا 
قهرمان لیگ برتر تیراندازی شد

و  آقایــان  تیرانــدازی  برتــر  لیــگ  از  هفتــه  آخریــن   
بانــوان بــا حضــور تیم هــای مدعــی در حالــی در ســالن 
کــه  شــد  برگــزار  آزادی  ورزشــی  مجموعــه  خــط   80
ــر حریفــان خــود پیــروز میــدان شــد. ــا غلبــه ب نزاجــا ب
بــا  نزاجــا  آقایــان،  تفنــگ  رده بنــدی  جــدول  در 
دســت  قهرمانــی  عنــوان  بــه   56 امتیــاز  ع  مجمــو
نایب قهرمــان  امتیــاز 44  بــا  قوامیــن  پــاس  یافــت؛ 
ســوم  جایــگاه  در   44 امتیــاز  بــا  مقاومــت  و  شــد 
 52 بــا  نزاجــا  تیــم  تپانچــه  در  همچنیــن  ایســتاد. 
امتیــاز بــه عنــوان قهرمــان معرفــی شــد؛ مقاومــت بــا 
ــل  ــن اردبی ــا پروتی ــد و آرت ــان ش ــاز نایب قهرم 52 امتی

کــرد. کســب  را  رقابت هــا  ســومی  ایــن  عنــوان 
خراســان  هیئــت  تیم هــای  آقایــان،  برتــر  لیــگ  در 
رضــوی و شــرکت ملــی حفــاری بــه لیــگ دســته یــک 

کردنــد. ســقوط 
در بخــش بانــوان هــر تیــم بــا 4 ورزشــکار در هــر رشــته 
در  نزاجــا  تیــم  پایــان  در  کــه  پرداخــت  رقابــت  بــه 
تفنــگ بــا 56 امتیــاز و در تپانچــه بــا 52 امتیــاز بــه 
مقــام قهرمانــی دســت یافــت؛ در تفنــگ و تپانچــه 
تیم هــای مقاومــت و پــاس قوامیــن بــا 52 امتیــاز بــه 
ترتیــب نایب قهرمــان شــدند و تیــم خراســان رضــوی 
گرفــت. ضمــن  قــرار  بــا 44 امتیــاز در مقــاوم ســوم 
اینکــه بعثــت و انقــالب بــه لیــگ دســته یــک ســقوط 

ــد. کردن
نتایــج انفــرادی لیــگ برتــر تیرانــدازی متعاقبــا اعــالم 
خواهــد شــد و همچنیــن از برترین هــای لیــگ برتــر  

طــی مراســمی  تجلیــل خواهــد شــد.
گزارش هفته چهاردهم لیگ برتر مردان   

بــادی تپانچــه  و  تفنــگ  رشــته  در  هفتــه  ایــن   در 
پروتیــن  آرتــا  و  قوامیــن  پــاس  مقاومــت،  تیم هــای 

اردبیــل بــر رقبــای خــود پیــروز شــدند.
در انفــرادی تپانچــه بــادی، علیرضــا شــفیعی از زمــزم 
ایــران بــا امتیــاز 579 نفــر اول و ابراهیــم برخــورداری 
و محمدعلــی  نفــر دوم  امتیــاز 575  بــا  مقاومــت  از 
ــاز 573 نفــر  ــا امتی ــا پروتیــن اردبیــل ب پســاویده از آرت

ســوم ایــن رقابت هــا بودنــد.
از  نوروزیــان  پوریــا  نیــز،  بــادی  تفنــگ  انفــرادی  در 
مقاومــت بــا امتیــاز 623.5 و ســیدمهدی مرتضــوی از 
زمــزم ایــران بــا امتیــاز 622.7 و مهــدی جعفری پویــا 
ــب  ــه ترتی ــاز 622.3 ب ــا امتی ــل ب ــن اردبی ــا پروتی از آرت

ــد. کردن ــب  کس ــوم را  ــا س ــای اول ت مقام ه
گزارش هفته چهاردهم لیگ برتر بانوان   

ــه  ــگ و تپانچ ــته تفن ــوان و در رش ــای بان در رقابت ه
ــا و  ــوی، نزاج ــان رض ــت خراس ــای هیئ ــادی، تیم ه ب

مقاومــت بــر مدعیــان خــود پیــروز شــدند.
امــام  نرجــس  بــادی،  تفنــگ  انفــرادی  بخــش  در 
قلی نــژاد بــا 418.6 امتیــاز از نزاجــا، الهــه احمــدی 
بــا 417.8 امتیــاز از نزاجــا، نجمــه خدمتــی بــا 417.7 
بــه عنــوان تیرانــدازان برتــر  امتیــاز از مقاومــت نیــز 

معرفــی شــدند.
در انفــرادی تپانچــه بــادی نیــز الهــام هریجانــی از 
ــا امتیــاز 386 ، آمیتیــس جعفــری از  تیــم مقاومــت ب
تیــم نزاجــا بــا امتیــاز 385 ، بهنــاز غالمــی از تیــم نزاجــا 
بــا امتیــاز 383  بــه عنــوان برتریــن تیرانــدازان بخــش 

تپانچــه شــناخته شــدند.

 تالش برای معرفی فردی
گزینه وزارت ورزش  به عنوان 

کــه  بــا نزدیــک شــدن بــه انتخابــات فدراســیون فوتبــال 
11 اردیبهشــت ماه 95 برگــزار می شــود، بازی هــا یــا همــان 
و  بیــن  ایــن  در  اســت.  شــده  آغــاز  انتخاباتــی  تبلیغــات 
ورزشــی  فدراســیون های  انتخابــات  برگــزاری  از  پیــش 
کــه از راه هــای مختلــف  هــم، همیشــه هســتند افــرادی 
گزینــه وزارت ورزش و جوانــان معرفــی  خــود را بــه عنــوان 
ــیون  ــتانه فدراس ــاق در آس ــن اتف ــز ای ــار نی ــن ب ــد؛ ای می کنن
خ داده و برخــی در تــالش هســتند فــردی را بــه  فوتبــال ر
ــه  ک ــد  کنن ــی  ــان معرف ــه وزارت ورزش و جوان گزین ــوان  عن

ایــن فــرد در انتخابــات حمایــت شــود.
ــراد  ــه آغــاز شــده و برخــی اف ک ــی اســت  ایــن تالش هــا مدت
در  هســتند،  جوانــان  و  ورزش  وزارت  بــه  نزدیــک  کــه 
را  کــه خــود  گزینــه ای  فوتبــال،  بــا هیئت هــای  تمــاس 
گزینــه مــورد  بــرای حضــور در انتخابــات آمــاده می کنــد، 
یکــی  فــرد  ایــن  می کننــد.  معرفــی  وزارتخانــه  حمایــت 
فوتبــال  فدراســیون  هیئت رییســه  فعلــی  اعضــای  از 
زیریــن  مــدت همیشــه در الیه هــای  ایــن  کــه در  اســت 
باالتــر  بــرای حضــور در ســمت های  فدراســیون فوتبــال 
کــرده اســت. هرچنــد ایــن تماس هــا بــه صــورت  تــالش 
امــا  نبــوده،  ورزش  وزارت  مســئوالن  ســوی  از  مســتقیم 
ایــن افــراد نزدیــک بــه وزارتخانــه بــوده و در تــالش هســتند 
نزدیــک کفاشــیان  بــه جانشــینی  را   گزینــه مدنظرشــان 

 کنند.
کــه از یــک ســال پیــش و  خ داده  ایــن اتفاقــات در حالــی ر
کل  کــه علیرضــا اســدی بــه عنــوان دبیــر  درســت از زمانــی 
فدراســیون فوتبــال انتخــاب شــد، برخی او را گزینــه وزارت 
ــد؛ امــا  کفاشــیان معرفــی می کردن ــرای جانشــینی  ورزش ب
گزینــه وزارت ورزش نیســت  ظاهــرا اســدی در حــال حاضــر 
و گزینــه آن هــا تغییــر کــرده اســت. گویــا بایــد منتظــر فــردی 
جدیــد در انتخابــات باشــیم؛ امــا اینکــه آیــا وزارت ورزش و 
گزینــه اعــالم حمایــت  جوانــان بــه صــورت رســمی  از ایــن 
کــرد یــا اینکــه هیئت هــا حامــی  ایــن فــرد می شــوند  خواهــد 

یــا نــه، مشــخص نیســت.
اتفاقــات عجیــب و غریــب در ایــن فوتبــال و ورزش زیــاد 
مشــخص  هــم  شــرایط  ایــن  بــا  حــاال  می خــورد.  رقــم 
گزینــه نزدیــک  نیســت ایــن فــرد تــا روز 11 اردیبهشــت ماه 
بــه وزارت ورزش و جوانــان بمانــد و کرســی علــی کفاشــیان 
خ می دهــد.  کنــد یــا اینکــه اتفاقــات دیگــری ر کســب  را 
رقــم خــوردن چنیــن مســایلی تــا برگــزاری انتخابــات بــه 
ایــن  از  نبایــد  نیــز  کنــون  ا و  نیســت  عجیــب  هیچ وجــه 

کــرد. حمایت هــا و ایــن تماس هــا تعجــب 

همگام با ورزش

تهــران،  کلیســاهای  از  یکــی  در  صنــدوق  پــای   
ســربازان  از  یکــی  افتــاد.  جالبــی  اتفــاق 

صنــدوق ایــن  پــای  در   حاضــر 
 وقتــی مــارکار آقاجانیان 

 ســرمربی تیــم ملــی را دیــد
کارلوس  نامــه ای بــه او داد تــا در اختیــار 
کــی روش قــرار دهــد. ایــن روزهــا دیگــر 
کمــپ  همــه از وضعیــت زمیــن خــراب 

گاه هســتند. ــی آ تیــم مل
 می داننــد ایــران زمیــن تمرینــی نــدارد. 
ــرای  کــه مســئوالن دلشــان ب ــد  ــر دارن خب
وقتــی  دیــروز  نمی ســوزد.  ملــی  تیــم 
مــارکار آقاجانیــان رفتــه بــود تــا رأی خــود 
بــا چنــد ســرباز  را در صنــدوق بینــدازد، 
ایســتاده  صندوق هــا  کنــار  کــه  ایرانــی 
کــه آن هــا دقایقــی  بودنــد، روبــه رو شــد 
کردنــد و از  بــا مربــی تیــم ملــی صحبــت 

کــی روش  کارلــوس  دربــاره  او 
پرســیدند.

آیــا  کــه  می پرســیدند  آن هــا   
گالیــه  همین طــور  و  می مانــد  کــی روش 
الزم  امکانــات  مســئوالن  چــرا  کــه  می کردنــد 
مــارکار  نمی دهنــد.  قــرار  ملــی  تیــم  اختیــار  در  را 
کــی روش فقــط  کــه  گفــت  آقاجانیــان هــم از ایــن 
گــر خواســته ای  بــرای تیــم ملــی امکانــات می خواهــد و ا

خــودش. بــرای  نــه  اســت،  ایــران  خاطــر  بــه  دارد 
گفــت:   یکــی از ایــن ســربازان رو بــه مــارکار آقاجانیــان 
»مــن و دوســتانم حاضریــم حقــوق خــود را بدهیــم تــا 
کمکــی باشــد بــرای ســاخت زمیــن تمرینــی و همین طــور 
تهیــه لبــاس بــرای تیــم ملــی. مــا و خیلــی از دوســتانمان 
کــی روش و تیــم ملــی هســتیم. آن هــا  در پــادگان طرفــدار 
کننــد. مــن نفــر اول پیشــقدم  کار را  هــم حاضرنــد ایــن 
ــی  ــه تیــم مل ــی ب ــوان یــک ســرباز ایران ــه عن می شــوم و ب
کمــک  بازیکنانــش ســرباز هســتند،  کــه همــه  کشــورم 
می کنــم. حاضــرم حقوقــم را تــا آخــر خدمتــم بــه تیــم 
کار  ملــی بدهــم. می دانــم خیلی هــا هــم حاضرنــد ایــن 

را بکننــد.«
حرف هــای  ایــن  ســر  بــا  هــم  ســربازان  دیگــر 
حتــی  ســرباز  ایــن  کردنــد.  تاییــد  را  هم خدمتی شــان 

کنــد  تاییــد  را  خــود  گفته هــای  صداقــت  آنکــه  بــرای 
کــی روش  کارلــوس  ســریعا نامــه ای نوشــت و آن را بــه 

داد. ملــی  تیــم  ســرمربی 
کــه حاضــر اســت حقوقــش را   او در ایــن نامــه نوشــت 
کمــک  هرچنــد ناچیــز، در اختیــار تیــم ملــی قــرار دهــد تــا 

ــران. ــی ای ــم مل ــکالت تی ــل مش ــرای ح ــد ب ــی باش کوچک
گفــت: »خواهــش می کنــم   ایــن ســرباز بــه آقاجانیــان 
بدهیــد.«  قــرار  ســرمربی  اختیــار  در  را  نامــه  ایــن 
کار را انجــام کــه ایــن  کــی روش هــم پذیرفــت   دســتیار 

 دهد.
بــه نظــر می رســد مشــکالت تیــم ملــی حل نشــدنی اســت 
گلریــزان اســت. قطعــا  و انــگار تنهــا راه، برگــزاری یــک 

کننــد.  کار را  ــد ایــن  مــردم ایــران حاضرن
هنــوز  کــه  روزهایــی  در  و   2014 جهانــی  جــام  از  قبــل 
کنــش بــه مشــکالت  کریمــی در تیــم ملــی بــود، او در وا
گفــت:  بــی حــد تیــم ملــی در مصاحبــه ای بــه خبرآنالیــن 
کــه مــردم ایــران دلشــان بــرای تیــم  »مطمئــن باشــید 
کنیــم، تــک تــک آن هــا  گلریــزان برگــزار  ملــی می ســوزد. 

کننــد...«  کمــک  حاضرنــد بــه تیــم ملــی 
بــه نظــر می رســد ایــن بــار هــم در صــورت تــداوم شــرایط 
گلریــزان بــرای تیــم ملــی  بــد تیــم ملــی، آخریــن راه حــل 

باشــد. خبرآنالیــن

کی روش کارلوس  نامه یک سرباز ایرانی به 

گذشــته از لیورپــول جــدا و بــه  کــه در ســال  اســتیون جــرارد  35ســاله 
لس آنجلــس گلکســی آمریــکا ملحــق شــد، در یادداشــتی دربــاره آینده 
حرفــه ای خــود بــرای روزنامــه »تلگــراف« انگلیــس، نوشــت: هنــوز 
هیــچ چیــز صددرصــد مشــخص نیســت؛ ولــی ایــن فصــل حضــورم در 

لس آنجلــس گلکســی می توانــد آخرین فصــل دوران 
روزهــای  کــه  می دانــم  را  ایــن  باشــد.  بازیگــری ام 
بازیکــن  عنــوان  بــه  را  حرفــه ای ام  دوران  پایانــی 

ســپری می کنــم.
وی در ایــن یادداشــت افــزوده اســت: بــه زودی در 
کالس هــای مربیگــری درجــه A یوفــا شــرکت خواهم 
کــه  کــرده  کــرد. اتحادیــه فوتبــال انگلیــس نیــز ثابــت 

در تشــویق بازیکنــان ســابق بــرای روی آوردن بــه مربیگــری خیلــی 
فعــال اســت. در ابتــدای فصــل جــاری از مــن دعــوت شــد تــا از تمریــن 
کــه بازیکنانــی  کنــم. می دانــم  تیــم زیــر  19 ســال انگلیــس بازدیــد 
گــر نیــز چنیــن دعوت نامه هایــی  همچــون ریــو فردینانــد و جیمی کارا
کرده انــد و همیــن باعــث می شــود تــا بــا قــدرت بــه جلــو  دریافــت 

بروم.هافبــک پیشــین سرخ پوشــان مرسی ســاید در بخــش دیگــری 
از یادداشــتش بــه حالــت شــوخی نوشــت: بایــد بگویــم وقتی می بینم 
کــه چنیــن پیشــنهاداتی از ســوپرلیگ چیــن می شــود، شــاید مــن 
کنــم. بعضــی از ایــن  هــم دربــاره اعــالم بازنشســتگی ام، تجدیدنظــر 
ارقامــی  کــه در رســانه ها نوشــته شــده، واقعــا زیــاد 
ــی  ــرای خیل ــرای MLS، بلکــه ب ــه ب هســتند و ایــن ن
از لیگ هــای دنیــا جــای نگرانــی دارد. بازیکنانــی را 
کــه پیــش از ایــن بــه دنبــال تــرک لیــگ  می شناســم 
برتــر و حضــور در MLS بودنــد؛ ولــی حــاال در فکــر 

حضــور در لیــگ چیــن هســتند.
در بخــش پایانــی یادداشــت جــرارد آمــده اســت: بــه 
کــه قصــد پایــان دادن بــه بــازی خــود در انگلیــس دارنــد  بازیکنانــی 
کــه در آینــده بــه فکــر حضــور در MLS باشــند؛ پیــش  توصیــه می کنــم 
کننــد. ایــن را  از اینکــه بخواهنــد جنبه هــای مالــی در چیــن را لحــاظ 
کــه جــان تــری هنــوز دربــاره MLS از مــن  کنــم  هــم می توانــم تاییــد 

چیــزی نپرســیده اســت.

کردم و به چین رفتم جرارد: شاید درباره بازنشستگی ام تجدیدنظر 
 ایــن روزهــا بحــث اصلــی در اطــراف باشــگاه پرســپولیس بــه 

تمدیــد قــرارداد برانکــو ایوانکوویــچ مربــوط می شــود.
عملکــرد  فصــل  ایــن  در  خ پوشــان  سر کــروات  ســرمربی   
خیره کننــده ای داشــته و توانســته نظــر مســاعد منتقــدان و 

اســاس،  همیــن  بــر  کنــد.  جلــب  را  هــواداران 
کــه  پرسپولیســی ها ســخت در پــی آن هســتند 
را  ایوانکوویــچ  قــرارداد  محبوبشــان  باشــگاه 
کنــد و از همیــن  بــرای یــك فصــل دیگــر تمدیــد 
حــاال خیــال آن هــا بــرای لیــگ شــانزدهم راحــت 

شــود.
 بــا ایــن وجــود شــنیده می شــود ســرمربی موفــق 

تمدیــد  را  قــراردادش  دیگــر  70روز  تــا  حداقــل  خ پوشــان  سر
باشــگاه  توســط  شــرایط  بهتریــن  گــر  ا حتــی  کــرد؛  نخواهــد 
پرســپولیس بــرای وی فراهــم شــود. از قــرار معلــوم برانکــو از 
بــدو حضــورش در پرســپولیس نیم نگاهــی هــم بــه نیمکــت 
کــی روش بــا  تیــم ملــی داشــته اســت. او می دانســته روابــط 

فدراســیون فوتبــال مطلــوب نیســت و هــر لحظــه ممکــن اســت 
خ بدهــد، بــه طور  گــر ر بیــن ایــن دو جدایــی بیفتــد؛ اتفاقــی کــه ا
گزینــه اصلــی نیمکــت تیــم  خــودکار ایوانکوویــچ را بــه عنــوان 
کامــال موفــق  کــرد. برانکــو یــك دوره  ح خواهــد  ملــی ایــران مطــر
در تیــم ملــی داشــته و عملکــرد مطلــوب اخیرش 
در پرســپولیس هــم توانســته یــك اجمــاع جدیــد 
بنابرایــن  بیــاورد؛  بــه وجــود  او  و جــدی روی 
او  بازگشــت  بــا  مخالفتــی  کســی  اســت  بعیــد 
ــه  ــه تیــم ملــی داشــته باشــد. از ســوی دیگــر ب ب
در  کــی روش  تکلیــف  روزهــا  ایــن  خصــوص 
کــه نگــران  تیــم ملــی اصــال روشــن نیســت. او 
اســت،  فوتبــال  فدراســیون  در  مدیریتــی  وســیع  تغییــرات 
اســتعفایی را بــه تاریــخ  11 اردیبهشــت تنظیم کــرده و در اختیار 
کفاشــیان گذاشــته اســت. انتخابات بعدی فدراســیون فوتبال 
در ایــن تاریــخ برگــزار خواهــد شــد و ممکــن اســت تیــم مدیریتــی 
جدیــد، تمایلــی بــه ادامــه همــکاری بــا کی روش نداشــته باشــد. 

چرا برانکو با »پرسپولیس« تمدید نمی کند؟

 پژمــان منتظــری دوبــاره مصــدوم شــد. ایــن خبــر خوبــی بــرای االهلــی 
ــازی را بــه دلیــل مصدومیــت از دســت  نبــود. پژمــان ایــن فصــل، چنــد ب

داد.
گذشــته ایــن ســومین  کشــاله او دوبــاره آســیب دیــده اســت. در یــک ســال   

کشــاله پژمــان مصــدوم می شــود. کــه  بــاری اســت 
و  بــود  میادیــن  از  دور  او  انــدی  و  مــاه  یــک  بــه  نزدیــک  قبــل  دفعــه   

کنــد. بــازی  االهلــی  بــرای  نمی توانســت 
آنقدرهــا  پژمــان  مشــکل  می گوینــد:  پزشــک ها  امــا  بــار  ایــن   
بــازی تیمــش  بــرای  آینــده  هفتــه  از  می توانــد  و  نیســت   حــاد 

کند.   
ــه گفت ــل پیــش بینــی نیســت. دفعــه قبــل هــم  ــا ایــن همــه چیــزی قاب  ب
 می شــد او تنهــا دو بــازی تیمــش را از دســت می دهــد؛ ولــی چنــد بــازی 

بیشــتر بیــرون بــود.
گــر   حــاال هــم بایــد منتظــر مانــد و دیــد پژمــان از چــه زمانــی برمی گــردد. ا
گفتــه پزشــک ها درســت باشــد او از هفتــه آینــده مقابــل الســیلیه بــرای 

ــه میــدان مــی رود. االهلــی ب

 آخرین خبر از وضعیت مدافع تیم ملی 
که در یک سال سه بار مصدوم شد

امیــر حاج رضایــی، درخصــوص انتخــاب اینفانتینــو بــه عنــوان رییــس 
گزینــه مناســبی بــرای  گفــت: بــه اعتقــاد مــن اینفانتینــو  جدیــد فیفــا 
ریاســت فیفاســت. او وزن جهانــی بیشــتری نســبت بــه شــیخ ســلمان 
خوبــی اتفــاق  فیفــا  انتخابــات  از  پیــش  ایــران  بــه  آمدنــش  و   دارد 

 بود. 
کــه بــرای فیفــا جالــب  کارهایــی در ایــران انجــام دهیــم  از ایــن پــس بایــد 
کارهــای مدیریتــی دچــار  توجــه باشــد. بایــد در زمینــه زیرســاخت ها و 
ــه عنــوان مثــال در  ــر ایــن اتفــاق نیفتــد، اینفانتینــو ب گ تحــول شــویم. ا
کمکــی بــه مــا می توانــد  گرفتــن میزبانــی یــک رقابــت بین المللــی چــه 

کنــد؟
گــر رییــس فیفــا می شــد و می خواســت  وی ادامــه داد: شــیخ ســلمان ا
کاری بــرای فوتبــال ایــران انجــام دهــد، بــه خاطــر خــط مشــی  هــم، 
کشــورش )بحریــن( در قبــال ایــران دارد، مانــع از اقدامــات  کــه  سیاســی 

او بــه نفــع ایــران می شــد؛ بنابرایــن خیلــی خوشــحال شــدم او بــه عنــوان 
رییــس فیفــا انتخــاب نشــد.

پــس  اینفانتینــو  کــه  مــوارد مثبتــی  از  کــرد: یکــی  کیــد  تا حاج رضایــی 
داشــت  کیــد  تا آن  بــر  فیفــا  جدیــد  رییــس  عنــوان  بــه  انتخابــش  از 
فوتبــال  بــا  آمیختــه  سیاســت  داد  نخواهــد  اجــازه  کــه  بــود   ایــن 

شود.
گــر مناقشــه بیــن فدراســیون فوتبــال ایــران و عربســتان   در ایــن حالــت ا
بــاال بگیــرد و برگــزاری بازی هــای تیم هــای ایرانــی و عربســتانی در لیــگ 
کشــور ثالــث بــا رأی AFC انجــام شــود، شــکایت بــه  قهرمانــان آســیا در 

فیفــا می توانــد ثمربخــش باشــد.
کارشــناس فوتبــال ایــران اظهــار داشــت:  فکــر می کنــم موضع فدراســیون 
عربســتانی ها  مواضــع  قبــال  در  کشــور  ورزش  مســئوالن  و  فوتبــال 
مناســب نبــوده و در اظهــار نظرهــای خــود یکــی بــه نعــل و یکــی بــه میــخ 
کــه می گوینــد  کشــانده اند  کار را بــه جایــی  کــه آن هــا  می زننــد؛ در حالــی 
برگــزار  بی طــرف  کشــور  در  بایــد  ایرانــی  تیم هــای  بــا  بازی هایشــان 
ــا تیم هایشــان  کــه ب ــا مســئوالن فوتبــال امــارات مدعــی هســتند  شــود ی
کــه معــاون  محافظــان امنیتــی بــه ایــران بیاورنــد؛ در ایــن درحالــی اســت 
وزیــر ورزش در اظهــار نظــر خــود موضــع محکمی علیــه عربســتانی ها 

اتخــاذ نکــرده اســت.

با انتخاب اینفانتینو، شکایت ایران از عربستان 
می تواند نتیجه  داشته باشد

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

با انتخاب اینفانتینو، شکایت ایران از ... یکشنبـــــه  9 اسفندماه 6139۴
ـــمـــاره 10۴ ســـــال دوم       ݡسݒ

کوهنوردی در ارتفاعات کوهستانی
 برفی و بر باالی ابرها



 جغاخور 
بهشت زمینی بروجن

تــاالب جغاخــور در اســتان چهارمحــال و بختیــاری واقــع 
اســت. ایــن تــاالب بین المللــی و زیبــا بــا مســاحتی حــدود 
كالر  2300 هكتــار در دامنــه ارتفاعــات برآفتــاب در شــمال و 
ــی  ــده و یك گردی ــع  ــی واق ــهر بلداج ــی ش ــوب در نزدیك در جن
ــال  ــار مح ــتان چه ــای اس ــن تاالب ه ــن و بزرگ تری از زیباتری
و بختیــاری اســت. در بهتریــن شــرایط و موقعیــت بارندگــی 

عمــق آب تــاالب بــه 3 متــر می رســد. 
ایــن تــاالب بــه لحــاظ نــوع آب و هــوا و تنــوع زیتــی، مناســب 
گونه شناســی  مطالعــات  گردشــگری،  بــه  معرفــی  بــرای 
از  نگهــداری  البتــه  اســت.  داخلــی  گردشــگران  تفریــح  و 
گونه هــای زیســتی آن بایــد در راس برنامه هــای مدیــران 

گیــرد. محیــط زیســت قــرار 
اعتــدال هــوا در تابســتان یكــی از جذابیت هــاى تفریحــی 
طریــق  از  عمدتــا  تــاالب  آبــى  منابــع  اســت.  ناحیــه  ایــن 
تامیــن  كالر  كــوه   حاشــیه  چشــمه هاى  و  جــوى  نــزوالت 
جــاده  طریــق  از  تــاالب  بــه  دسترســی  راه هــاى  می شــود. 
آســفالته بروجــن، ناغــان و شــهركرد، ناغــان در ضلــع شــرقی 
حاشــیه  روســتاهاى  ســرد  آســفالته  راه  و  غربــى  شــمال  و 
پذیــر امــكان  تــاالب  شــرقی  جنــوب  در  غربــى  ضلــع   در 

 است. 
گونه هــاى حاشــیه اى، نم پســند،  گیاهــی تــاالب را  پوشــش 
جملــه  آن  از  كــه  می دهنــد  تشــكیل  غوطــه ور  و  شــناور 
ــاز  ــوم، س گونی ــی  ــون، پل ــن، پتامژت غ جگ ــر ــد، م ــوان بی می ت

و ... را نــام بــرد.
بدیــع  چشــم اندازهای  و  لطیــف  هــوای  و  وســیع  فضــای 
ــاالب  ــن ت ــی  ای ــر و بوم ــدگان مهاج ــرواز پرن ــا آواز و پ ــراه ب هم
گردشــگری در  كانون هــای مهــم جــذب  را در ردیــف یكــی از 

اســتان قــرار داده اســت. 
ایــن ناحیــه، آب و هوایــى معتــدل و زمســتان های ســرد 
دارد و از نقــاط ییالقــی چهارمحــال و بختیــاری محســوب 

می شــود. 
ــده بومــی  و مهاجــر در  ــا بهــار هــر ســال هــزاران پرن از پاییــز ت

ایــن تــاالب بــه ســر می برنــد و تخم گــذاری می كننــد.
كــه در ایــن تــاالب   از انــواع پرنــدگان دایمــی  یــا مهاجــری 
و  غــاز  مرغابــى،  انــواع  بــه  می تــوان  شــده اند،  شناســایى 
اردك، آنقــوت، چنگــر و انــواع حواصیــل، لــك لــك ســفید 
كالن، فالمینگــو، شــكارى ها، پلــوه، حواصیــل  كشــیم، بــا
كولــی اشــاره كایى هــا و خــروس  كا كــراس، قــو، ســلیم و   ا

كرد.  
بــه  می تــوان  منطقــه  ایــن  جانــورى  گونه هــاى  دیگــر  از 
خزندگانــی چــون انــواع مارهــا، بزمجه هــا، الك پشــت آبزى و 
شــنگ  سمورســنگی،  شــغال،  گــراز،  نظیــر  پســتاندارانی 

كــرد. اشــاره  قورباغــه  انــواع  گــرگ،  خرگــوش،  روبــاه، 

معرفی مکان گردشگری

کتاب »اصفهان  انتشار 
 در دوران افشار و زند«

كتــاب »اصفهــان در دوران افشــار و زنــد« بــا محوریــت 
بررســی وقایــع و اوضــاع اصفهــان در دوران افشــار و 
كارشــناس ادبــى انتشــارات ســازمان  زنــد منتشــر شــد. 
گفــت:  امــروز  اصفهــان  شــهرداری  رفاهی تفریحــی 
كتــاب تشــریحی از وقایــع و اتفاقــات اصفهــان  ایــن 
در  اصفهــان  فصــل  ســه  در  زنــد  و  افشــار  دوران  در 
آســتانه ســقوط،  اوضــاع اجتماعــی اصفهــان و اوضــاع 

فرهنگــی اصفهــان تهیــه و تنظیــم شــده اســت.
كتــاب اصفهــان در دوران افشــار  آزاده ربیعــی افــزود: 
و زنــد نوشــته مهرالزمــان شــیرزادفر در قطــع وزیــری بــا 
243 صفحــه را انتشــارات ســازمان فرهنگی تفریحــی 

كــرده اســت. چــاپ 

کاشان: قائم مقام شهرداری منطقه چهار 

 طراحی و فضاسازی 
اطراف باشکوه ترین باغ ایرانی 

كاشــان اظهــار  قائم مقــام شــهرداری منطقــه چهــار 
 كــرد: بــا رویكــرد حفــظ و صیانــت از بــاغ تاریخــی فیــن 
ارزشــمند  مــكان  ایــن  فرســوده  بافــت  آزادســازی 
ســرعت آن  اطــراف  فضاســازی  و  طراحــی  نیــز   و 

 می یابد.
ــا اشــاره بــه  مرتضــی والــی زاده در جمــع خبرنــگاران ب
ــاوران  ــط مش ــاری توس ــی معم ح مطالعات ــر ــن ط تدوی
ذی صــالح از ســوی شــهرداری و میــراث فرهنگــی در 
ــاغ  ــا ســاماندهی و طراحــی فضــای اطــراف ب رابطــه ب
ــا  كــرد: در برگــزاری جلســات مشــترک ب فیــن تصریــح 
حضــور مشــاور و مدیــران شــهرداری و نیــز مســئوالن 
كلیــات  كاشــان  میــراث فرهنگــی اســتان و شهرســتان 

گرفتــه اســت. ع مــورد توافــق دو طــرف قــرار  موضــو
پیشــنهادی  ح  طــر اســاس  بــر  افــزود:  وی 
فرســوده  بناهــای  از  بعضــی  كاشــان،  شــهرداری 
اخیــر  ســال های  طــول  در  كــه  غیراســتانداردی  و 
ســاخته شــده و از حیــث نمــا و منظــر شــهری و نیــز 
كاربــری و موقعیــت، متناســب بــا محوطــه تاریخــی 
ح هــای تملــک و آزادســازی قــرار  فیــن نیســت، در طر

اســت. گرفتــه 
گردشــگری شــهرداری  گفتــه مدیــر عامــل شــركت  بــه 
میقــات تمــدن آریــا،  حجــم قابــل توجهــی از فضــای 
ــی  ــای عموم ــب فض ــاغ در قال ــن ب ــم ای ــراف و حری اط
ــاغ  كوچه ب ــاغ،   و شــهری بــه اشــكال مختلــف نظیــر ب
بــرای  دسترســی  قابــل  فضاهــای  و  پیــاده راه 

ایلنــا منبــع:  می شــود.  طراحــی  گردشــگران 

گردشگری

بــاغ دولت آبــاد از باغ هــای قدیمــی  شــهر یــزد 
سرویس گردشگری

آذین عطریان
كشــور ایــران و هم ردیــف بــاغ فیــن در  در 
كاشــان و بــاغ شــاهزاده ماهــان در كرمــان اســت.این عمــارت 
بادگیرهــای  بلندتریــن  از  متــر  ارتفــاع ۸/33  بــا  بادگیــری 

خشتی شناخته شده در جهان است.
بــاغ دولت آبــاد در تاریــخ 1346/12/23 بــه شــماره ۷۷4 
گرفتــه اســت؛ عــالوه بــر ایــن  در ردیــف آثــار ملــی ایــران قــرار 
بــاغ دولت آبــاد یكــی از باغ هــای ایرانــی ثبت شــده در میــراث 
در  یــزد  در  اســت.باغ دولت آبــاد  توســط یونســكو  جهانــی 
اواخر دوره افشــاریه و درســال 1160 ه. ق توســط محمدتقی 
خانــدان  سرسلســله  بــزرگ(،  )خــان  بــه  معــروف  خــان 

ــزد، احــداث شــد.  خوانیــن ی
طــول  بــه  قناتــی  ابتــدا  خــان  محمدتقــی  مرحــوم 
بــه  مهریــز  از  را  آب  و  كــرد  احــداث  را  كیلومتــر   6۵
ســپس  و  رســاند  دولت آبــاد  بــاغ  كنونــی  محــل  و  یــزد 
كــرد.  بنــا  را  د  خــو  )دارالحكومــه(  حكومتــی  مجموعــه 
شــامل  مترمربــع   ۷0000 درحــدود  مســاحتی  بــا  بــاغ  ایــن 
بــوده  بســیاری  آب نماهــای  و  حوض هــا  ســاختمان ها، 
و  انــار  درختــان  بــا  باغ هایــى  آن هــا  بیــن  فضــای  در  كــه 
محیــط  زینت بخــش  فــراوان  گل هــای  با و...   انگــور 

بوده اند.
قدمــت و ویژگی هــای ســاخت بنــای بــاغ، نشــان از روزگاری 

كــه مــردم و حتــی بــزرگان شــهر نیــز از آب قنات اســتفاده  دارد 
ــد.  می كردن

از  بیــش  قدمتــی  بــا  دولت آبــاد  عظیــم  و  تاریخــی  قنــات 
200 ســال از احــداث پنــج رشــته قنــات تشــكیل شــده و از 
ســیراب  از  پــس  و  مهریــز سرچشــمه می گرفتــه  ارتفاعــات 
كار انداختــن چنــد  كــردن بخشــی از زمین هــای مهریــز و بــه 
كیلومتــر بــه یــزد می رســیده  آســیاب آبــى و طــی بیــش از ۵0 
ــاغ در  ــا ایــن ب ــرده اســت؛ ام ــاری می ك ــاد را آبی ــاغ دولت آب و ب
ــود.  ــاری می ش ــاور آبی ــق مج ــاه نیمه عمی ــا چ ــر ب ــال حاض ح
جــد  و  یــزدی  عبدالرضاخــان  پــدر  بافقــی  خــان  تقــی 
افخــم  خانواده هــای  و  افخــم  وزیــر  خــان،  ســلطانعلی 
ابراهیمــی  و افخمــی  اســت. مــدارك مربــوط بــه ایــن موضــوع 
در میــان اســناد شــخصی خانــواده افخــم ابراهیمــی  حفــظ و 

اســت. شــده  نگهــداری 
كلــی اندرونــی و بیرونــی تشــكیل می شــود. بــاغ از دو بخــش 
بــاغ  عملكــردی،  گونه شناســی  نقطه نظــر  از  دولت آبــاد 

اســت.  »ســكونتگاهی-حكومتی« 
بــه طــور معمــول، در چنیــن بناهایــى بــا ایــن ویژگــی بــاغ 
بیرونــی محــل انجــام تشــریفات حكومتی، مراســم ورزشــی و 
اداره امــور شــهر بــوده اســت و بــاغ اندرونــی بخــش خصوصــی 

و اقامتگاهــی مجموعــه بــه شــمار می رفتــه اســت. 
در باغ هــای ســكونتگاهی-حكومتی عرصــه اندرونــی را از 

كامــال متمایــز می كردنــد و حتــی دربــان یــا  ســایر عرصه هــا 
حاجبــی را بــرای نظــارت بــر آن تعییــن می كردنــد.

  بخش اندرونی
كــم و خانــواده اش بــوده  ایــن بخــش محــل ســكونت حا
اســت. اندرونی شــامل ســاختمان هشــتی )بادگیر تابســتانه( 
ج دیده بانــی، آب انبــار  حرمســرا، بهشــت آییــن، مطبــخ، بــر

خصوصــی، اصطبــل تابســتانه و زمســتانه اســت. 
  ساختمان هشتی

بخش هــای  مهم تریــن  از  هشــتی  )عمــارت(  ســاختمان 

كــه در آن، تلفیــق جریــان هــوا و  مجموعــه بــه شــمار مــی رود 
ــت.  ــه اس گرفت ــورت  ــكل ص ــن ش ــه زیباتری آب ب

ــای  ــه در حوض ه ك ــاد و آب  ــق ب ــا تلفی ــاختمان ب ــن س در ای
از  خنــک  هــوای  اســت،  جریــان  در  ســاختمان  داخــل 
زیــر بادگیــر بــه قســمت شاه نشــین و تاالرهــا انتقــال پیــدا 
می كنــد. بــه همیــن دلیــل بــه ایــن بنــا، ســاختمان تابســتانه 

گفتــه می شــود. نیــز 
مشــبک درهــای  بــا  شاه نشــین  ســه  از  بنــا  ایــن    
شــده  تشــكیل  پســتو  اتــاق  دو  و  هشــتی  بادگیــر،  اتاقــک 
اســت؛  یــک هشــت ضلعــی  بــه  بنــا شــبیه  كلــی  و شــكل 
هشــت  نــوع  از  نیــز  آن  بــر  گرفتــه  قــرار  بادگیــر  همچنیــن 

می باشــد.  تنبوشــه 
كاربنــدی زیبایــى  ســقف قســمت میانــی )هشــتی( دارای 
گل و  كــه بــا ســیم  كبــر آخونــد اســت  اثــر اســتاد حاجــی علی ا
دمگیــری گچــی بــه طــرزی بســیار ماهرانــه اجــرا شــده اســت.

  بخش بیرونی
كاركــرد حكومتــی داشــته اســت. بــه  بخــش بیرونــی معمــوال 
كاروان هــا، همچنیــن رســیدگی  كــه محــل اســتقرار  گونــه ای 
تــاالر  بــوده اســت. جلوخــان و ســردر،  امــور حكومتــی  بــه 
آیینــه، عمــارت تهرانــی، دو بازارچــه، آب انبــار عمومــی در 
قــرار  ویژگی هــا  ایــن  بــا  ســاختمان  هــر  بیرونــی  بخــش 

می گیــرد.

کالبد بلندترین بادگیر خشتی جهان ک زرین یزد در  خا

و  جوانــان  امــروز  گفــت:  بابــک  شــهر  جمعــه  امــام 
اســالمی  دارنــد؛  تربیــت  بــه  نیــاز شــدید  مــا  نوجوانــان 
كننــد در تربیــت دینــی و ادب  اولیــا و مربیــان بایــد ســعی 
اســالمی  خــود پیشــقدم باشــند تــا تاثیــر مطلــوب را بــر 

باشــد. داشــته  نوجوانــان  و  جوانــان 
وجــود  منتظــری  حســن  حجت االســالم 
مایــه  را  زهــرا)س(  حضــرت  مبــارک 
گفــت:  مباهــات و افتخــار شــیعه دانســت و 
رفیــع  جایــگاه  بــه  هنگامــی  كــه  انســان 
متعــال  خداونــد  نــزد  زهــرا)س(  حضــرت 
و پیامبــر اســالم)ص( و ائمــه معصــوم)ع( 

پــى می بــرد،  بــه وجــود اقــدس ایشــان مباهــات می كنــد 
كــه یــک زن چنــان می توانــد اوج بگیــرد كــه مــورد رضــای 

باشــد. امامــان معصــوم)ع(  خــدا، رســول و 
ــر معظــم انقــالب اســالمی  ــات رهب ــه بیان ــا اشــاره ب وی ب
ملــت  افــزود:  ایشــان  بــا  نجف آبــاد  مــردم  دیــدار   در 

ایــران مجلــس دولتــی یــا ضددولتــی نمی خواهــد؛ بلكــه 
كــه مدافــع عــزت و اســتقالل ایــران  مجلســی می خواهــد 
كشــور و در مواضعش شــجاع  اســالمی، طرفدار پیشــرفت 

باشــد و مرعــوب بیگانــگان به ویــژه آمریــكا نباشــد.
مهمــی  بســیار  خطــر  را  نفــوذ  منتظــری 
انقــالب  دوران  طــی  گفــت:  و   دانســت 
كه دارای مســئولیت مهم  كســانی  برخی از 
بوده انــد، بــرای منافــع دشــمن خواســته یــا 
ناخواســته حركــت و حرف هــای دشــمن را 

كرده انــد. تكــرار 
امــام جمعــه شــهر بابــک، یكــی از راه هــای 
شــناخت نفــوذ دشــمن را عكس العمــل آ هــا در مقابــل 
امــام  فرمایــش  افــزود:  و  دانســت  گروه هــا  و  افــراد 
كــرد  كــه هــرگاه دشــمن از شــما حمایــت  خمینــی)ره( 
كنیــد، یــک دســتورالعمل بســیار مهــم  در خــود تردیــد 

ایكنــا منبــع:  اســالمی  اســت.  انقــالب 

منتظری:

اولیا و مربیان در تربیت دینی و ادب اسالمی  پیشقدم باشند
یــک  ناحیــه  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  اداره  رییــس 
اجــرای  بــا  همزمــان  امســال  داد:  خبــر  اصفهــان 
قــرآن  حافظــان  تربیــت  ملــی  ح  طــر دوره  چهارمیــن 
 كریــم، بیــش از 3000 هــزار نفــر در آزمــون نهایــى شــركت

 می كنند.
كل  عمومــی  اداره  روابــط  گــزارش  بــه 
اصفهــان  اســتان  خیریــه  امــور  و  اوقــاف 
حجــت االســالم و المســلمین محمدرضــا 
ســال  در  داشــت:  اظهــار  اســماعیل پور 
چهارمیــن  اجــرای  بــا  همزمــان  و   94
ح ملــی تربیــت حافظــان قــرآن  دوره طــر

كاركنــان  دانشــجویان دانشــگاه های مختلــف اصفهــان 
اداره هــای مختلــف و همچنیــن خانواده هــا نیــز در ایــن 

داشــته اند. را  چشــمگیری  و  فعــال  حضــور  ح  طــر
كــرد: آزمــون شــفاهی ایــن دوره بــا  وی در ادامــه تصریــح 
حضــور بیــش از 3000 نفــر در 12 مركــز از اول اســفندماه 

خواهــد  ادامــه  اســفندماه   10 تــا   و  اســت  شــده  آغــاز 
داشــت.

رییــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه ناحیــه یــک اصفهان 
در ادامــه افــزود: همچنیــن در ســال جــاری، ۷0 مربــى 
ســتاد  بــا  ح  طــر ایــن  اجــرای  در  مجــرب 
امــور  و  اوقــاف  اداره  كریــم  قــرآن  حفــظ 
ــه ناحیــه یــک اصفهــان همــكاری و  خیری

داشــته اند. مشــاركت 
حجــت االســالم و المســلمین محمدرضــا 
آزمــون  افــزود:  ادامــه  در  اســماعیل پور 
كتبــی ایــن دوره نیــز همزمــان  نهایــى و 
در  اســفندماه   13 پنجشــنبه  روز  در  كشــور  سراســر  بــا 
جــوار حــرم عالمــه مجلســی)ره( اصفهــان، دانشــگاه 
معلــم  تربیــت  دانشــگاه  حدیــث،  و  قــرآن  علــوم 
برگــزار اصفهــان  شــهدای  گلســتان  و  زهــرا   فاطمــه 

 می شود.

7معارف و گردشگری یکشنبـــــه  9 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 10۴طراحی و فضاسازی اطراف باشکوه... ســـــال دوم       ݡسݒ

 استقبال بی نظیر دانشجویان اصفهانی 
کریم ح ملی تربیت حافظان قرآن  از طر

دادنامه
شماره   1394/11/05 تنظیم:  یخ  تار  9409970350701817 دادنامه:  شماره 
آقای  خواهان:   940282  : شعبه  بایگانی  شماره  ونده:9409980350700246  پر
به  قدرت  زند  فر رحمتی  حسن  آقای  وکالت  با  معین  زند  فر گلستانی  مرتضی 
رگانی  باز وزارت  وی  وبر ر  – ولیعصر  م  به  نرسیده   – ولیعصر  خ   – تهران  نشانی 
زند  فر شرفائی  اردشیر  آقای  خوانده:   3 واحد   -71 پالک   – ولدی  شهید  خ   –
کاظمی  شهید  کوچه  مهدیه  خ   – خمینی  امام  خ   – اصفهان  نشانی  به  حسن 
 .2 دادرسی  خسارت  مطالبه   .1 ها:  خواسته   35 پ  عبدالهی  شهید  کوچه 
به  توجه  با  دادگاه  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه   .3  .... بابت  وجه  مطالبه 
رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  ونده  پر  محتویات 

می نماید.
رای دادگاه

بطرفیت  رحمتی  حسن  وکالت  با  گلستانی  مرتضی  دادخواست  خصوص  در 
به  حواله  برگ  یک  وجه  از  یال  ر  660000000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  شرفائی  اردشیر 
یخ 93/3/20 موسسه ثامن االئمه و مطالبه خسارات دادرسی  شماره 439714 بتار
و  حواله  مصدق  تصویر   ، ونده  پر محتویات  به  باتوجه   ، تادیه  تاخیر  خسارات  و 
نشان  دارنده  دست  در  سند  این  ماندن  اینکه  و  آن  پرداخت  عدم  های  گواهی 
د ارایه و ایراد  اشتغال ذمه صادر کننده آن است و خوانده دلیلی بر برائت ذمه خو
دو مستندا  یا دفاعی نکرده ، ادعای خواهان ثابت و مسلم تشخیص داده میشو
محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی  ایین  قانون  198و519و502و515و522  مواد  به 
یال بابت  یال اصل خواسته و مبلغ 17040000 ر خوانده به پرداخت مبلغ 660000000 ر
ینه دادرسی و همچنین خسارت  یال بابت هز حق الوکاله و کیل و مبلغ 20145000 ر
شاخص  وفق  اجرا  زمان  در  که  حکم  اجرای  زمان   تا  رسید  سر  از  تادیه  تاخیر 
محاسبه  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  اعالمی  ساالنه  قیمتهای  تغییر 
خواهد شد ،در حق خواهان صادر میگردد. رای صادره شده غیابی و ظرف 20 
وز  ر  20 ظرف  مزبور  مهلت  انقضای  با  و  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  وز  ر
شماره:  است.  اصفهان  استان  نظر  تجدید  دادگاه  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل 
هادی   – اصفهان  حقوقی   – عمومی  دادگاه  هفتم  شعبه  دادرس  الف   34242/م 

وطن خواه.

آگهی ابالغ
ونده: 9409986836800685  شماره در خواست : 9410466836800018 شماره پر
یمی  یخ تنظیم:1394/11/24 خواهان زهرا کر تار  941428 : بایگانی شعبه  شماره 
احمد  زند  فر سردشت  جوهری  یار  شهر خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  تکی  قلعه 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  وجه  ز خواست  در  به  طالق  خواسته  به 
اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان واقع در اصفهان 
قضایی  مجتمع   – میر  پل  و  باال  چهارباغ  حدفاصل  میر(-  فندرسکی)خ  میر  خ   –
ونده فوق ثبت گردیده و  شهید قدوسی – طبقه 1- اتاق 103 ارجاع و به کالسه پر
وقت رسیدگی آن مورخه 1395/03/17 ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  دن  بو المکان  مجهول 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
د تا خوانده پس از نشر آگهی  یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم  و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.  یافت و در وقت مقر دادخواست و ضمائم را در
شهرستان خانواده   دادگاه   8 شعبه  دفتر  مدیر  الف  34251/م   :  شماره 

 اصفهان

دادنامه
ونده:  یخ تنظیم: 1394/11/13 شماره پر شماره دادنامه: 9409970350101986 تار
9409980350100213 شماره بایگانی شعبه : 940247 خواهان: بانک مهر اقتصاد 
)شرکت سهامی عام( به نمایندگی علیرضا زمانی با وکالت خانم نرگس صادقی 
زند مصطفی به نشانی اصفهان – خیابان شیخ  صدوق شمالی نبش  قهساره فر
حسین  آقای  خوانده:  دوم  طبقه  مهر  وکالی  ساختمان  شرقی  نیکبخت  خیابان 
چک   وجه  مطالبه   : خواسته  المکان  مجهول  نشانی  به  اهلل  سیف  زند  فر پهلوانی 
ونده و با اعالم ختم دادرسی بشرح ذیل انشاءرای  دادگاه با عنایت به محتویات پر

می نماید.
رای دادگاه

با وکالت نرگس صادقی بطرفیت حسین  اقتصاد  بانک مهر  در خصوص دعوی 
یال بابت وجه یک فقره  پهلوانی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 242/866/000 ر
تاخیر  و  دادرسی  ینه  هز خسارت  نضمام  با   89/10/8-94303 شماره  به  چک 
ونده و مالحظه  تادیه به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پر
صادره  پرداخت  عدم  گواهینامه  و  چک  مصدق  ونوشت  ر و  تقدیمی  دادخواست 
دادرسی  وقت  قانونی  ابالغ  وصف  با  خوانده  اینکه  به  نظر  و  علیه  محال  بانک  از 
از  دلیلی که حاکی  و  نیاورده  به عمل  و دفاعی  نگردیده  دادگاه حاضر  در جلسه 
از  مصون  خواهان  ابرازی  مستندات  و  ده  ننمو ابراز  باشد  خویش  ذمه  برائت 
از  ید خواهان که حاکی  ایراد و اعتراض مانده و با توجه به بقاء اصول اسناد در
اشتغال ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 
194،198،519 آیین دادرسی مدنی و مواد 310،313 قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصلحت  تشخیص  مجمع  یه  استسفار و  چک  صدور  اصالحی  قانون   2 ماده 
یال بابت اصل  نظام  حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 242/866/000 ر
زش واقعی وجه چک بر مبنای نرخ تورم  خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ار
جمهوری  مرکزی  بانک  اعالمی  شاخص  اساس  بر  وصول  تازمان  چک  یخ  تار از 
در  وصول  حیطه  به  مدنی  احکام   اجرای  یق  طر از  محاسبه  از  پس  که  اسالمی 
رات در حق خواهان صادر  خواهد آمد و پرداخت کلیه خسارات دادرسی وفق مقر
وز پس از ابالغ قابل واخواهی  و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست ر
وز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید  در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 ر
د مومن زاده دادرس شعبه  نظر مرکز استان میباشد/ شماره : 34259/م الف داو

اول دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی احضار
ونده: 9409980364801280 شماره  شماره ابالغیه: 9410100354505532 شماره پر
یخ تنظیم: 1394/12/01 نظر به اینکه شاکی علی لشنی  بایگانی شعبه : 941071 تار
د  محمو آقای  علیه  شکایتی  لشنی  حسین  امیر  آقای  از  بوالیت  نظامعلی  زند  فر
زند حسین دائر بر توهین و تهدید و ایراد ضرب و جرح عمدی  حمامیان آزادانی فر
به  رسیدگی  جهت  که  شده  مطرح  اصفهان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  در  ر( 
اصفهان  در  سابق(واقع  جزایی   119( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   119 شعبه 
– خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – 
طبقه 2 اتاق شماره 222 ارجاع و به کالسه بایگانی 941071 ک 119 دو ثبت گردیده 
است.  شده  تعیین  صبح  نیم  و  هشت  ساعت   1395/1/31 آن  رسیدگی  وقت  که 
ایین  قانون   174 ماده  استناد  به  باشد  می  المکان  مجهول  متهم  اینکه  به  نظر  و 
وزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و  دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از ر
د  ر حاضر شو د و از متهم دعوت می گردد  جهت رسیدگی در وقت مقر نشر می شو
مقتضی  تصمیم  دادگاه  و  تلقی  شده  ابالغ  یه  احضار حضور  عدم  صورت  در  و 

د/ شماره : 34255/م الف مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه کیفری  اتخاذ خواهد نمو
2 اصفهان / نامداری

دادنامه
شماره   1394/11/19 تنظیم:  یخ  تار  9409970354401558 دادنامه:  شماره 
کالسه  ونده  پر  940967  : شعبه  بایگانی  شماره   9309980359401045 ونده:  پر
)118جزایی  اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   118 شعبه   9309980359401045
خدای  راه  صغری  خانم   : شاکی   ............ شماره  نهایی  تصمیم  سابق( 
زند امیر به نشانی شهرستان اصفهان اصفهان خ خاقانی ک بوعلی ک  بدرانی فر
 – اصفهان  شهرستان  نشانی  به  راجی  اصغر  آقای   .1 متهمین:   55 پ  مصطفوی 
یه )امیر حمزه(- خیابان اول – فرعی پنجم – پالک 18،  2- آقای منوچهر  کوی امیر
زشگاه تختی  راه تختی ور زند هادی به نشانی شهرستان اصفهان چهار بخشی فر

هیئت کوهنوردی اتهام : کالهبرداری
رای دادگاه

ملی  شماره  به  جهانگیر  زند   فر راجی  اصغر   -1 آقایان  اتهام  خصوص  در 
هادی  زند  فر سراوانی  بخشی  منوچهر   -2  ،1350 تولد  یخ  تار و   1209090252
آگهی  نشر  یق  طر از  که  المکان  مجهول  نفر  دو  هر   0320093451 ملی  شماره  به 
احضار قانونی شده اند دایر به مشارکت در کالهبرداری به میزان یکصد میلیون 
به  باتوجه   ، امیر  زند  فر بدرانی  خدایی  راه  صغری  خانم  شکایت  موضوع  و  یال  ر
در  و  انتظامی  مرجع  در  گواهان  ،اظهارات  شاکیه  شکایت  ونده،  پر محتویات 
 843290 شماره  چک  ونوشت  ر در  مداقه  و  ملی  بانک  از  استعالم  ،پاسخ  دادسرا 
یال  ر میلیون  یکصد  مبلغ  اول  ردیف  متهم  است  حاکی  که   1393/5/15 مورخ 
ده ،عدم حضور متهمین در دادسرا و در جلسه دادگاه علیرغم ابالغ  وصول نمو
و  ز  الذکر محر بزهکاری متهمین فوق   ، از سوی متهمین  ارائه دفاع  و عدم  قانونی 
و   1392/2/1 مصوب  اسالمی  مجازات  قانون   125 ماده  استناد  به  و  ده  بو مسلم 
هر  کالهبرداری  و  اختالس  و  ارتشاء  مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون   1 ماده  نیز 
بایستی  )متهمین  شاکیه  حق  در  مال  اصل  رد  بر  عالوه  مذکور  متهمین  از  کدام 
سال  یک  تحمل  به  ید(  بپرداز شاکیه  به  یال  ر میلیون   یکصد  مبلغ  بالمناصفه 
یال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم  حبس و پرداخت پنجاه میلیون ر
عنوان  غصب  به  دایر  راجی  اصغر  آقای  دیگر  اتهام  درخصوص  و   . گردند  می 
کارمند دولت )کارمند دادگستری(نظر به عدم کفایت ادله اثباتی مفید علم و یقین 
به  را  اخیر  بزه  ارتکاب  بتواند  و جزما  اماراتی که شرعا  و  ونده دالیل  پر اینکه در  و 
برائت  به استناد حاکمیت اصل  لذا  د ندارد  آقای اصغر راجی منتسب نماید وجو
اصل 37 قانون  اساسی و ماده 4 قانون ایین دادرسی کیفری رای بر برائت متهم 
پس  وز  ر بیست  ظرف   ، غیابی  صادره  رای  گردد.  می  اعالم  و  صادر  الذکر  اخیر 
وز قابل  از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست ر
تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان اصفهان می باشد. شماره : 
 34244/م الف رئیس شعبه 118 دادگاه کیفری 2 اصفهان – سید مهدی موسوی 

خوانساری
وراثت ونوشت آگهی حصر ر

آقای احمد طاهری قهجاورستانی دارای شناسنامه شماره 1914 به شرح دادخواست 
ده و چنین  به کالسه 6706/94 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نمو
در   331 بشناسنامه  قهجاورستانی  طاهری  مرتضی  وان  شادر که  داده  توضیح 
آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   1392/6/7 یخ  تار
مرحوم منحصر است به ده ورثه 1- سکینه چمراسی به ش ش 57 نسبت با متوفی 
زند 3-  همسر 2- عباس طاهری قهجاورستانی به ش ش 38 نسبت با مرحوم فر
زند 4- اکرم طاهری  زهره طاهری قهجاورستانی به ش ش 36 نسبت با مرحوم فر

زند 5- اقدس طاهری قهجاورستانی  قهجاورستانی به ش ش 65 نسبت با مرحوم فر
زند 6- زهرا طاهری قهجاورستانی به ش ش  به ش ش 1745 نسبت با مرحوم فر
زند 7- خاتون طاهری قهجاورستانی به ش ش 27 نسبت  1915 نسبت با مرحوم فر
زند 8- رسول طاهری قهجاورستانی به ش ش 1916 نسبت با مرحوم  با مرحوم فر
زند  با مرحوم فر د طاهری قهجاورستانی به ش ش 1744 نسبت  زند 9- محمو فر
زند  اینک با  10- احمد طاهری قهجاورستانی به ش ش 1914 نسبت با مرحوم فر
را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه  یفات مقدماتی درخواست مزبور انجام تشر
از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر  تار
 خواهد شد. شماره : 34198/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان

 اصفهان

وراثت ونوشت آگهی حصر ر
یجانی دارای شناسنامه شماره 703 به شرح دادخواست  آقای جواد نقی زاده قهدر
ده و چنین  به کالسه 6705/94 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نمو
در   56 بشناسنامه  یجانی  قهدر زاده  نقی  مرتضی  وان  شادر که  داده  توضیح 
الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   1391/12/29 یخ  تار
نسبت   12 ش  ش  به  یجانی  قهدر زاده  نقی  طیبه   -1 به  است  منحصر  مرحوم  آن 
با  نسبت   2727 ش  ش  به  یجانی  قهدر زاده  نقی  یحانه  ر  -2 همسر  متوفی  با 
متوفی  با  به ش ش 46945 نسبت  یجانی  قهدر زاده  نقی  ملیحه  زند 3-  فر متوفی 
 -5 زند  فر متوفی  با  نسبت   505 ش  ش  به  یجانی  قهدر زاده   نقی  مهری   -4 زند  فر
د  محمو  -6 زند  فر متوفی  با  نسبت   703 ش  ش  به  یجانی  قهدر زاده  نقی  جواد 
یفات  تشر انجام  با  اینک  والغیر  زند  فر متوفی  با  نسبت   1621 ش  ش  به  زاده  نقی 
می  آگهی  یکمرتبه  ماهی  پی  در  پی  نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی 
یخ نشر  تار از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  اعتراضی دارد  تا هرکسی  نماید 
خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین 
استان اختالف  حل  شورای   10 شعبه  رئیس  الف  34162/م   : شماره   شد. 

 اصفهان

وراثت ونوشت آگهی حصر ر
به  دادخواست  شرح  542به  شماره  شناسنامه  دارای  نوری  علی  احمد  آقای 
و چنین  ده  نمو وراثت  این دادگاه در خواست گواهی حصر  از  کالسه 6613/94 
در   62 بشناسنامه  نوکابادی  لنجان  نوری  فاطمه  وان  شادر که  داده  توضیح 
الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   1394/7/25 یخ  تار
آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و 5 دختر1- احمد علی نوری به ش ش 542 
 543 ش  ش  به  نوکابادی  لنجانی  نوری  رضا  محمد   -2 زند  فر متوفیه  با  نسبت 
 1078 ش  ش  به  نوکابادی  لنجانی  نوری  صغری   -3 زند   فر متوفیه  با  نسبت 
نسبت   1359 ش  ش  به  نوکابادی  لنجانی  نوری  زهره   -4 زند  فر متوفیه  با  نسبت 
زند 5- ملوک نوری لنجانی نوکابادی به ش ش 948 نسبت با متوفیه  با متوفیه فر
زند  فر متوفیه  با  نسبت   12 ش  ش  به  کابادی  نو  لنجانی  نوری  ینب  ز  -6 زند  فر
زند والغیر اینک با انجام  7- معصومه نوری به ش ش 3908 نسبت با متوفیه فر
را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی  یفات مقدماتی درخواست مزبور تشر
یخ  تار از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می 
 نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
استان اختالف  حل  شورای   10 شعبه  رئیس  الف  34135/م   : شماره   شد. 

 اصفهان



پرهیز از زورگویی در تربیت

در امــر تعلیــم و تربیــت روح لطیــف انســان، عامــل 
گل بــا  کــه غنچــه  زور، ناموفــق اســت. همان گونــه 

زور و فشــار شــکوفا نمی شــود.
کودک   رفتار محبت آمیز با 

کننــد تحــت فشــار یــا اجبــار  کــودکان احســاس  گــر  ا
برمی دارنــد. خــود دســت  کار خــاف  از  نیســتند، 

  استفاده از صبر و سکوت به موقع
بــرای برقــراری ارتبــاط مثبــت بــا فرزنــدان، افــزون بــر 

کام، صبــر و ســکوت نیــز الزم اســت.
  احترام متقابل

و  کــودکان  بــا  درســت  ارتبــاط  برقــراری  بــرای 
احتــرام  دادن  نشــان  بــا  را  کار  بایــد  نوجوانــان، 

کــرد. شــروع  آنــان  بــه  متقابــل 
کودک کردن  کودکی    

کافــی کودکــی  کــودک بایــد در دوران کودکــی، بــه قــدر 
خــروج  بــرای  کودکانــه  شــتاب زدگی  هرگونــه  کنــد. 
زودرس از ایــن مرحلــه، رشــدیافتگی و بزرگ منشــی 

ــد. ــه رو می کن ــر روب ــا تاخی او را ب
کامی های سازنده   نا

ظرفیــت  تناســب  بــه  و  انــدازه  بــه  کامــی  کــودک  نا
نمی کاهــد  او  تعالــی  و  رشــد  از  نه تنهــا  او،  تحمــل 
پــرورش و تقویــت اراده و پشــتکار او را نیــز موجــب 

. د می شــو
کودک، نه سلیقه ای   تربیت واقع گرایانه 

می خواهنــد  مــادری  و  پــدر  کــه  می بینیــم  گاهــی 
کــه خــود  کننــد  فرزنــد خــود را بــه آن چیــزی وادار 
دوســت داشــتند انجــام دهنــد؛ امــا موفــق نشــدند. 
کــودک و بــه بنــد  ایــن، یعنــی نوعــی سوءاســتفاده از 
منظــور  بــه  او  دادن  قــرار  بازیچــه  و  روان  کشــیدن 

خــود. شــده  ســرکوب  خواســته های  تحقــق 
نتیجــه: »پــدران و مــادران، ناخواســته از فرزنــدان 
کار را  خــود چیــزی هماننــد خــود می ســازند و ایــن 

می نامنــد«. تربیــت 
گفته جبران خلیل جبران: به 

کــودکان بدهیــد؛  شــما می توانیــد، مهــر خــود را بــه 
ولــی نبایــد اندیشــه و ســلیقه و آرزوی خــود را بــه آن ها 
را در  تــن آن هــا  و  بدهیــد. شــما می توانیــد، جســم 
گســتره ای  خانــه نــگاه داریــد؛ ولــی روح آن هــا بایــد در 
می توانیــد شــما  یابــد.  پــرورش  آینــده  وســعت   از 
بکوشــید ماننــد آن هــا باشــید؛ ولــی نکوشــید تــا آن هــا 
کنیــد؛ زیــرا زندگــی واپــس نمــی رود و  را ماننــد خــود 
در بنــد دیــروز نمی مانــد. مــا مالــک فرزنــدان خــود 

ــتیم. ــا هس ــظ آن ه ــا محاف ــتیم، م نیس

تربیت کودک

لم ندهید!
اینکــه  بــر  ایــن شــیوه نشســتن عــاوه  لــم ندهیــد؛ 
ممکــن اســت بــه اســکلت بــدن شــما آســیب برســاند 
هیــچ  در  می زنــد؛  دامــن  نیــز  شــما  بی تحرکــی  بــه 

نکنیــد. را  کار  ایــن  شــرایطی 
کیــد بــر اهمیــت  یــک متخصــص طــب فیزیکــی بــا تا
گــودی  درســت نشســتن جهــت پیشــگیری و تشــدید 
گفــت: بایــد صــاف بنشــینید و از لــم دادن یــا  کمــر 
کنیــد. بــا اشــاره  کار اجتنــاب  خــم شــدن بــر روی میــز 
بــه اینکــه بهتریــن حالــت بــرای خوابیــدن، بــه پهلــو 
موجــب  خوابیــدن،  دمــر  گفــت:  اســت،  خوابیــدن 
کــه  کمــر می شــود؛ امــا در صورتــی  گــودی  افزایــش 
تمایــل داریــد بــر روی شــکم بخوابیــد، حتمــا بالشــتی 

زیــر شــکم خــود قــرار دهیــد.
در  نشســتن  درســت  اهمیــت  بــر  کیــد  تا بــا  وی 
بــرای  گفــت:  کمــر  گــودی  تشــدید  و  پیشــگیری 
اســتفاده  مناســب  صندلــی  از  نشســتن،  درســت 
را  ارتفــاع  تغییــر  قابلیــت  بایــد  ایــن صندلــی  کنیــد. 
داشــته باشــد و پشــتی آن نیــز قابــل تنظیــم باشــد تــا 
کاهــش  کمــر را  فشــارهای وارده بــر ناحیــه پشــت و 

دهــد.
شــجاعی افــزود: زانوهــای شــما بایــد هم ســطح بــا 
مفصــل لگن تــان باشــد. بایــد صــاف بنشــینید و از 
کار اجتنــاب  بــر روی میــز  یــا خــم شــدن  لــم دادن 
کمرتــان از یــک  کنیــد. در صــورت نیــاز بــرای حمایــت 

کنیــد. کوچــک مناســب اســتفاده  بالشــت 
کــف پاهــا  ایــن متخصــص طــب فیزیکــی یــادآور شــد: 
را بایــد بــه طــور صــاف بــر روی زمیــن بگذاریــد و در 
کنیــد  صــورت لــزوم از زیــر پایــی مناســب اســتفاده 
قــرار  بــه صــورت ضربــدری  را  پاهایتــان  و هیــچ گاه 

ندهیــد یــا روی نــوک پنجــه نگــه نداریــد.
بــا  کــه  صورتــی   در  کــرد:  نشــان  خاطــر  شــجاعی 
کار می کنیــد، بایــد حداقــل فاصلــه  کامپیوتــر  مانیتــور 
چشــم  بیــن   ( را  75ســانتیمتر  تــا   25 بیــن  یعنــی 
رعایــت  کار  ایــن  بــرای  کنیــد.  رعایــت  صفحــه(  و 

می کنــد. کفایــت  بــازو  طــول  معــادل  فاصلــه ای 
کنیــد  گفــت: هنــگام ایســتادن، ســعی  وی در پایــان 
قفســه ســینه بــه طــرف جلــو و عضــات شــکم جمــع 
زانوهــا در حالــت  کــردن  قفــل  از  باشــد. همچنیــن 
ایســتاده خــودداری شــود. وقتــی ایســتاده اید، یــک 
یــک  روی  را  دیگــری  و  زمیــن  روی  مســتقیم  را  پــا 
پلــه، چهارپایــه یــا هــر وســیله مشــابه، در ســطحی 

کمی باالتــر از پــای دیگــر قــرار دهیــد.

سالمت

 آنچه اثر انگشتتان
 فاش می کند؟

 

پیچیده تــر  بســیار  انســان  بــدن  نوشــت:  ایســنا 
و  بافت هــا  ســلول ها،  دارای  و  مــا  تصــورات  از 
مــوارد  تمامی ایــن  اســت.  مختلــف  اندام هــای 
بیــن  از  شــخصیت  و  هســتند  مرتبــط  یکدیگــر  بــا 
ایــن  از  یکــی  می شــود.  درک  مــوارد  ایــن  همــه 
 شــگفتی ها، تعییــن شــخصیت از طریــق اثــر انگشــت 
منحنی هــای  و  خطــوط  بــه  توجــه  بــا  اســت. 
انگشــت، قــادر بــه درک شــخصیت افــراد خواهیــم 
بــود. افــراد دارای اثــر انگشــت حلقــه ای و خمیــده 
افــرادی فلســفی و منطقــی هســتند. آنــان در یادآوری 
گیــران بزرگی هســتند.  اطاعــات بهتــر و همچنیــن فرا
اســت. فعال تــر  مغــز  چــپ  نیمکــره  افــراد،  ایــن  در 
آرام  افــرادی  کمتــر،  منحنــی  خطــوط  دارای  افــراد 
آنــان  آرامش دهنــده هســتند.  و  متیــن  خوشــحال، 
کمــک  گــرم و احساســی بــوده و بــه دیگــران  افــرادی 
ــا  ــر انگشــت چرخشــی افــرادی ب ــا اث می کننــد. افــراد ب
ــاوت  ــن تف ــا ای ــتند؛ ب ــاال هس ــروه ب گ ــات دو  خصوصی
عصبانــی  اوقــات  گاهــی  و  بــوده  آتشــین  آنــان  کــه 
 هســتند؛ البتــه ایــن افــراد غیرقابــل پیش بینــی نیــز 

هستند.

دانستنی

آتش سوزی گسترده در انبار 
مهرسازی یزد مهار شد

ع  ــو ــزد از وق ــانی ی ــازمان آتش نش ــات س ــاون عملی مع
مهرســازی  مغــازه  و  انبــار  در  گســترده  آتش ســوزی 
بــا  آتش ســوزی  ایــن  گفــت:  و  داد  خبــر  یــزد  در 
 تــاش نفس گیــر آتش نشــانان پنــج ایســتگاه، مهــار

 شد.
 محمــد میدانــی اظهــار داشــت: در ســاعت ۱2:25 
انبــار  و  مهرســازی  مغــازه  یــک  گذشــته،  روز  ظهــر 
صــادرات  بانــک  جنــب  مطهــری  خیابــان  در  آن 
کــه در پــی تمــاس  گســترده شــد  دچــار آتــش ســوزی 
فرماندهــی  ســتاد   ،۱25 ســامانه  بــا  شــهروندان 
و  یــک  شــماره  ایســتگاه های  عملیــات  نیروهــای 
۶ و در ادامــه عملیــات، ایســتگاه های 5، ۳ و ۸ را 
کمکــی بــه محــل حادثــه اعــزام  بــه عنــوان نیــروی 

کرد.  
یــک  شــد  مشــاهده  حادثــه  محــل  در  افــزود:  وی   
انبــار  بــزرگ در زیــر زمیــن آن و یــک  انبــار  مغــازه و 
کــه مقــدار  دیگــر در منزلــی واقــع در پشــت ایــن مغــازه 
ــغل  ــن ش ــاز ای ــورد نی ــتعال م ــریع االش ــواد س ــادی م زی
ماشــین  مقــداری  نیــز  و  شــد  مــی  نگهــداری  آن  در 
و دود غلیــظ  آتــش ســوزی شــده  ... دچــار  و  آالت 
نمایــان فاصلــه دور  از  آتــش ســوزی  ایــن  از   ناشــی 

 بود.
بافاصلــه  نشــانان  آتــش  کــرد:  عنــوان  میدانــی   
بــا  و  تنفســی  دســتگاه  چهــار  تجهیــز  بــا  همزمــان 
اســتفاده از چهــار رشــته لولــه آبدهــی منشــعب از ســه 
شناســایی  از  بعــد  و  رفتــه  مغــازه  داخــل  بــه  راهــی 
گذشــت یــک ســاعت موفــق بــه  کانــون حریــق بعــد از 

آتــش شــدند. مهــار 
کــرد: بــا حضــور نیروهــای ایســتگاه هــای  کیــد   وی تا
کشــی از شــیر  کمکــی در محــل آتــش ســوزی و لولــه 
هیدرانــت بــرای تامیــن آب مــورد نیــاز، آتــش نشــانان 
کامــل آتــش  کردنــد و پــس از مهــار  وســایل را جابجــا 
گیــری محــل حادثــه بــه ماموریــت خــود پایــان  و لکــه 

دادنــد.

 مهار آتش در یک واحد
 صنعتی کاشان

ســامانه  بــا  تمــاس  پــی  در  گفــت:  فدایــی  روح اهلل 
یــک  در  ســوزی  آتــش  بــر  مبنــی  ســازمان   ۱25
نــوش  جــاده  ابتــدای  الیــاف  حاجــی  کارخانــه 
آبــاد، پنــج دســتگاه خــودرو ســنگین از دو ایســتگاه 
مهــار را  آتــش  و  شــدند  حاضــر  محــل  در   عملیاتــی 

کردند.
ــع  ــه موقــع آتــش نشــانان آران و بیــدگل مان حضــور ب
از خســارت بیشــتر و ســرایت بــه ســوله و ســاختمان 

هــای مجــاور شــد.
کارشناســان  وی افــزود: علــت ایــن حادثــه توســط 

آتــش نشــانی در دســت بررســی اســت.
از متصدیــان واحدهــای صنعتــی خواســت  فدایــی 
ضوابــط  و  هــا  توصیــه  اســتانداردها،  رعایــت  بــا 
ع ایــن حــوادث را جــدی  ایمنــی، پیشــگیری از وقــو
ع را بــه شــماره  بگیرنــد و در اولیــن فرصــت، موضــو
۱25 ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی اطــاع 

دهنــد.

حوادث

- به قاطر گفتند: بابات کیه؟ گفت : آقاداییم اسبه!
-  به کیشی آمدند، به فیشی رفتند.

-  به گربه گفتند: گهت درمونه، خاك پاشید روش.
گفــت: مــن از  گفتنــد: چــرا زلــف نمــی ذاری؟  کچلــه  -  بــه 

ایــن قرتی بازی هــا خوشــم نمیــاد!
- بگــو نبیــن، چشــممو هــم می گــذارم؛ بگــو نشــنو، در 

گــر بگــی نفهمــم، نمی تونــم. گوشــمو می گیــرم؛ امــا ا
- بگیر و ببند، بده دست پهلوون .

تــاش ســره؛  مــی ذاره؛ شــیش  بچــه  تــا  بلبــل هفــت   -
بلبــل! یکیــش 

کــه بــه یــك شــب بنــده؛ بــه حســنت ننــاز  - بــه مالــت ننــاز 
کــه بــه یــك تــب بنــده.

- به ماه میگه تو در نیا، من در میام.
- به مرغشان کیش نمی شه گفت!

- به مرگ می گیره تا به تب راضی بشه.
- بوجار لنجونه از هر طرف باد بیاد، بادش می ده.

- به هر کجا که روی آسمان همین رنگه.
گفــت: دارم  گفتنــد: ســرکه هفت ســاله داری؟  - بــه یکــی 
گــر مــی دادم هفت ســاله  و نمــی دم؛ گفتنــد : چــرا؟ گفــت: ا

نمیشد!
گفــت:  مــرد؛   گرســنگی  از  بابــات  گفتنــد:  یکــی  بــه   -

نخــورد؟! و  داشــت 
- بمیر و بدم.

کاری نداره. گاو و گوسفند کسی  - به 
- بیله دیگ، بیله چغندر.

گفت: دمم. کیه؟  گفتند: شاهدت  -به روباهه 
- به زبون خوش مار از سوراخ در میاد.

کمبزه با خیار میاد - بزك نمیر بهار میاد     
گر از سر چشمه آب می خوره. - بز 

گفتنــد:  گفــت: مرغــم.  گفتنــد: بــار ببــر.  غ  - بــه شــتر مــر
گفــت: شــترم! بپــر. 

گــم  را  جمعــه  شــب  گدایــی،  ســال  چهــل  از  بعــد   - 
کرده.

ضرب المثل های ایرانی 

کــه بــه عنــوان مــاده شــناخته می شــود و مــا انســان ها  آنچــه 
چیزهــای ســاخته شــده از آن را می بینیــم، تنهــا 5 درصــد از 
کل عالــم را تشــکیل می دهــد و مابقــی چیــزی نیســت جــز 

مــاده تاریــک و انــرژی تاریــک.
کنــون امــکان ردیابــی مــاده تاریــک وجــود نداشــته  گرچــه تا ا
و  دارنــد  اطمینــان  آن  وجــود  از  دانشــمندان  امــا  اســت، 
ــه نشــان می دهــد مــاده  ک ح شــده  حتــی نظریه هایــی مطــر
و انــرژی تاریــک شــبیه چــه چیــزی هســتند. این گونــه بــه 
امــا  نــدارد؛  نــور  بــا  کاری  تاریــک  مــاده  کــه  نظــر می رســد 
کنــون دانشــمندی بــرآورد  جاذبــه بــر آن تأثیــر می گــذارد. ا
یــک ســیاره می توانــد شــکلی موماننــد  کــه جاذبــه  کــرده 
 را بــه مــاده تاریــک بدهــد. نتایــج ایــن بررســی در نشــریه
اســت.  شــده  منتشــر   Astrophysical Journal
شــد  انجــام  میــادی   ۹۰ دهــه  در  کــه  شبیه ســازی هایی 
نشــان مــی داد مــاده تاریــک در قالــب جریان هــای بزرگــی  در 
اطــراف مــا وجــود دارد. بعضــی از ایــن جریان هــا بــه بزرگــی 
منظومــه شمســی هســتند. »گــری پریــزو«، فیزیکدانــی در 
کــه  کــرده  محاســبه  ناســا  جــت  پیش رانــش  آزمایشــگاه 
وقتــی جریان هــای تشــکیل دهنده مــاده تاریــک بــه ســوی 
ســیاره ای ماننــد زمیــن هجــوم می آورنــد، چــه اتفاقــی روی 
تاریــک  مــاده  ذرات  معمولــی،  مــاده  برخــاف  می دهــد؟ 
ــد؛  ــور می کنن ــن عب ــری، از زمی ــتن تأثی گذاش ــای  ــدون برج ب
ــد  ــن فرآین ــد. در ای کنن ــرار  ــن ف ــه زمی ــد از جاذب ــا نمی توانن ام
مــاده  دهنــده  تشــکیل  ذرات  شــامل  کــه  جریان هایــی 
تاریــک می شــوند، باریــک و بــه نوارهــای پرچگالــی تبدیــل 
ــن  ــش ای ــد در پوش ــن می توان ــه زمی ــب اینک ــوند و جال می ش

نوارهــای موماننــد غیرقابــل رؤیــت شــود.
مــو در  ایــن  کــه ریشــه  کــرده  ایــن دانشــمندان محاســبه 
کیلومتــری زمیــن یــا فاصلــه ای درحــدود  فاصلــه ۹۶5 هــزار 
نقطــه  ایــن  دارد.  قــرار  مــاه  تــا  زمیــن  مســافت  برابــر  دو 
کــم  کــه ذرات مــاده تاریــک مترا دقیقــا همــان جایــی اســت 
می شــوند. نــوک ایــن رشــته مــو نیــز یــک میلیــون و ۹۰۰ هــزار 

کیلومتــر آن طرف تــر قــرار دارد.

زمین نامرئی می شود

وضعیت آب و هوا

یکشــــنـبه  9 اسفندماه  139۴ info@eskimia.ir

کلیدهــای شــوهر داری بیــان  در شــماره قبــل ۱2 نکتــه از اصــول و 
شــد؛ در ایــن شــماره بــه بقیــه آن می پردازیــم:

۱۳( اصــرار زیــادی بــرای جلــب محبت همســرتان نداشــته باشــید 
کــه وی عصبانــی اســت، بیشــتر مراعــات  و ایــن نکتــه را زمانــی 

کنیــد. در بســیاری اوقــات حالــت روحــی او بــرای ابــراز محبــت بــه 
شــما مناســب نیســت و اصــرار زیــاد شــما منجــر به مخالفت شــدید 

او می شــود.
و شــکننده  یــک زن حســاس  نقــش  بــرای همســر خــود   )۱۴  
کــه  می شــود  باعــث  شــما  حالــت  ایــن  زیــرا  نکنیــد؛  بــازی  را 
گــر چیــزی  کنــد شــما ضعیــف و بــی طاقتیــد و ا همســرتان فکــر 
کــه  بگویــد، باعــث رنجشــتان می شــود. بنابرایــن ســعی می کنــد 
ارتبــاط کامــی  کمتــری داشــته باشــد و همیــن امــر باعــث ناراحتــی 

می شــود.  شــما 
 ۱5( ســعی کنیــد کــه در ارتبــاط بــا همســرتان همــواره هویــت خود 
کــه توجــه بــه  کنیــد. زنــی  را بــه عنــوان یــک زن و همســر حفــظ 
روابطــش بــه قیمــت از دســت دادن هویتــش تمــام شــود، به خود 
کــه  و روابطــش صدمــه می زنــد؛ زیــرا ایــن مســئله باعــث می شــود 
وی خــود را بخشــنده تر و دوست داشــتنی تر از شــوهرش ببینــد 
ناســپاس و  خودخــواه  بی نهایــت  همســرش  کــه  کنــد  فکــر   و 

 است .
باقــی  دایمــی   ارتبــاط  در  همســر  عنــوان  بــه  زنــی  بــا  مردهــا   
حفــظ  را  خــود  قــوی  و  مســتقل  هویــت  کــه  مانــد   خواهنــد 

کند.
کــه در روابــط خــود بــا همســرتان  گــر احســاس می کنیــد   ۱۶( ا
را  او  کــه  داریــد  میــل  و  برخورداریــد  پایینــی  نفــس  عــزت  از 
کــه از احســاس  کنــد  کمــک  واداریــد تــا در ایــن زمینــه بــه شــما 
خوبــی برخــوردار شــوید، اشــتباه می کنیــد. ایــن مســئله مشــکل 
کنیــد و در صــورت لــزوم از یــک  کار  شماســت؛ شــخصا روی آن 

بخواهیــد. کمــک  روان شــناس 
می بــرد  رنــج  عصبــی  فشــار  از  همســرتان  کــه  زمانــی   )۱7  
شــوید؛  نزدیــک  او  بــه  احساســی  لحــاظ  از  نکنیــد  ســعی 
فشــار  او  بــه  شــدن  نزدیــک  و  صمیمیــت  بــرای  گــر  ا زیــرا 
می کنیــد.  دور  خــود  از  و  کــرده  عصبانی تــر  را  او  فقــط  آوریــد، 
بــه حالــت عــادی خــودش کــم شــود،  کــه اســترس او   زمانــی 

 بر می گردد.
کنیــد خــود را مســئول   ۱۸( در زندگــی زناشــویی خویــش ســعی 
خوشــبختی خــود بدانیــد. زنــی که مســئولیت خوشــبختی زندگی 
مشــترک را فقــط بــر عهــده شــوهرش می گــذارد، یــک همســر آزرده 

و افســرده بــه بــار مــی آورد.
گریــزان بــودن از همســر و زندگــی   ۱۹( او را بــه دوســت نداشــتن و 
کــه شــریک زندگــی اش را  متهــم نکنیــد؛ زیــرا وی اعتقــاد دارد 
گریــزان نیســت؛ ولــی بــه نظــرش او را متهــم  دوســت دارد و از او 
بــه چیــزی می کنیــد کــه دربــاره اش صــدق نمی کنــد و ایــن مســئله 

کــدورت در روابــط می شــود. موجــب 
کــه در ایجــاد مشــکات زندگــی    2۰( وقتــی شــما درمی یابیــد 
خــود ســهم داشــته اید و آن را بــه همســرتان بگوییــد، عشــق و 
محبــت بــار دیگــر در زندگی تــان شــکوفا می شــود؛ زیــرا بعــد از آن 
کمــک شــما درصــدد  همســرتان نیــز ســهم خــود را می پذیــرد و بــا 

ــد. ــر می آی ــکل ب ــع مش رف
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شــما نیــز احتمــاال چنین افــرادی 
اســت  ممکــن  می شناســید؛  را 
باشــند.  دوســتتان  یــا  کارمنــد 
هرچــه زودتــر آن هــا را از زندگــی 
کنیــد، بهتــر اســت.  ج  خــود خــار
نــوع   ۸ بــا  را  شــما  ادامــه  در 
شــخصیت ســمی  آشــنا می کنیــم 
ــما  ــی ش ــان در زندگ ــه حضورش ک

می توانــد موفقیتتــان را تحــت تاثیــر قــرار دهــد.
  شخصیت قضاوتگر

کــه ســر  کســی  انســان های قضاوتگــر از هــر چیــز و هــر 
می گیرنــد.  ایــراد  نحــوی  بــه  می گیــرد،  قــرار  راهشــان 
شــما ممکــن اســت وقــت بگذاریــد و چیــزی را بــا جزییــات 
کامــل و دقیــق بــرای آن هــا توضیح دهیــد، اما توضیحات 
ج  گــوش دیگــر خــار گــوش آن هــا وارد و از  شــما از یــک 
می شــود. این گونــه افــراد پیــش از آنکــه توضیحــات شــما 
گیــری یــا بهتــر بگوییــم پیــش داوری  را بشــنوند، نتیجــه 
قضاوتگــر،  شــخصیت های  کرده انــد.  را  خــود 
کــردن بــا  شــنونده های خوبــی نیســتند و در ارتبــاط برقــرار 
دیگــران عملکــرد بــه شــدت نامناســبی دارنــد. از یــک فــرد 
قضاوتگــر، توصیــه یــا بازخــور خواســتن، یــک اتــاف وقت 

ــه تمــام معناســت. ب
  شخصیت حسود

کارآفرینــی می توانــد بــاال و پایین هــای بســیاری  زندگــی 
هنــگام  بتواننــد  کــه  کســانی  داشــتن  باشــد.  داشــته 
زیــادی  اهمیــت  از  کننــد  حمایــت  را  شــما  دشــواری ها 
برخوردار اســت؛ اما داشــتن کســانی که هنگام پیروزی ها 
و موفقیت هــا بــه شــما تبریــک بگوینــد و تشــویقتان کننــد 
نیــز بــه همــان انــدازه مهم اســت. شــخصیت های حســود 
هیچ وقــت از موفقیــت شــما خوشــحال نمی شــوند؛ آن هــا 
حــس می کننــد تمــام موفقیت هــا بایــد فقــط بــه خودشــان 

برســد.
کنترلگر   شخصیت 

کنترلگــر  شــخصیت های 
بــه  ندارنــد  دوســت  هیچ وقــت 
بدهنــد؛  گــوش  کســی  حــرف 
بــه  چــون  نیســتند،  هــم  مجبــور 
بلــد  را  همه چیــز  خــود  خیــال 
راه  بهتریــن  می داننــد  و  هســتند 
کــدام اســت. چنیــن افــرادی در زندگــی  کاری  انجــام هــر 
کــردن بــا آن هــا در  کار  شــخصی مایــه  دردســر هســتند؛ امــا 
کابــوس تمــام عیــار اســت. یــک کســب و  کار یــک  محیــط 
کــه بــه دســتورالعمل ها  کار موفــق بــه اعضایــی نیــاز دارد 
گر شــما هــم در تیم  گــوش دهنــد و بــه آن هــا عمــل کننــد. ا
ــد،  ــراد خودمحــور و ســلطه جو داری خــود از ایــن دســت اف
ممکــن اســت بــا مشــکل »چنــد آشــپز و آش شــور« مواجــه 

شــوید.
  شخصیت متکبر

نگیریــد؛  اشــتباه  تکبــر  و  غــرور  بــا  را  اعتمادبه نفــس 
دیگــران  الهام بخــش  اعتمادبه نفــس  بــا  انســان های 
کــه افــراد متکبــر و مغــرور دیگــران را  ــی  می شــوند؛ در حال
کــه روحیــه  خــود بزرگ بینــی دارنــد  آزار می دهنــد. کســانی 
احســاس می کننــد از اطرافیــان خــود بهتــر و برتــر هســتند.

  شخصیت قربانی
کــه مــدام خــود را قربانــی شــرایط جلــوه  شــخصیت هایی 
ــد  ــه می کنن ــود را توجی ــتباهات خ ــه اش ــد، همیش می دهن
و انگشــت اتهــام را بــه ســمت دیگــران نشــانه می گیرنــد. 
افــرادی  ســمی ترین  از  نمونــه ای  شــخصیت ها  ایــن 
کنــار خــود داشــته  کــه می توانیــد در  محســوب می شــوند 
خــود  اشــتباهات  مســئولیت  هیــچ گاه  آن هــا  باشــید. 
مقصــر  را  دیگــران  همیشــه  و  نمی گیرنــد  عهــده  بــه   را 

می دانند. 

کنید  شخصیت های سمی  که باید از زندگی خود حذف 

تاالب پساب یزد 

ـــمـــاره 10۴ ســـــال دوم                ݡسݒ

کوتوله 3000 تنی کشتی 

کشــتی ۳۰۰۰  در تصویــر روبــه رو یــک 
کنــار یــک  کــه در  تنــی را می بینیــد 
کــوه یخــی در حــال حرکــت اســت. 
کــوه  کنــار عظمــت  کشــتی در  ایــن 
یخــی بیشــتر بــه یــک اســباب بازی 

کوچــک شــبیه اســت. 

تــوده  یخــی،  کــوه  یــا  یــخ  کــوه 
یــک  انتهــای  از  کــه  یخیســت 
کنــاره یک منطقــه یخی  یخچــال یــا 
شــناور  دریــا  آب  روی  و  شــده  جــدا 
زبانــه  هنگامی کــه  باشــد.  شــده 
می شــود،  دریــا  وارد  یخچــال  یــک 
بــه  و  شســته  رفته رفتــه  آن،  زیــر 
آســانی از بدنــه اصلــی جــدا می شــود. 
گرینلنــد یکــی از  جنوبــگان و دریــای 
مهم تریــن خاســتگاه های یخ هــای 

هســتند. شــناور 

عکس نوشت

صفحه آخر
حتما بخوانید!
پرهیز از زورگویی در تربیت
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