
نخستین جشنواره نشریات دانشجویی ورق می خورد
در روزهای پایانی بهمن نوبت جشنی دیگر
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س��ریال »هزاردس��تان« 26 س��ال قب��ل، از تلویزیون ایران پخش ش��د؛ 
مجموعه ای که مهمترین دستاوردش ساخت شهرک سینمایی غزالی بود؛ 
شهرکی که تلویزیون در این سال ها چند بار تالش کرد نمونه ی پیشرفته تر 
آن را بسازد اما تاکنون این امر محقق نش��ده است.»هزاردستان« در سال 

۱۳۵۸ برای تلویزیون ساخته...

پرونده »هزاردستان« بعد از 26 سال 
باز شد

 دشواري هاي گردشگري
3 معلوالن

 فغاني:داورهاي ایراني
6 اصفهان  ستيز نيستند 4

  بهتر است به آینده
 اميدوار باشيم 

ساخت اره قدرتمند 
 با استفاده
 از دندان های کوسه

 هیئت والیبال استان اصفهان 
تحولی اساسی یافت!

 آمریکا میدان مذاکره را با 
»میدان تره بار« اشتباه گرفته است

 لوکس سوارترین مردم 
را بشناسید

قانون عدم نیاز به پاسپورت برای 
ایرانیان و روسها در ورود به ترکیه

 اصفهان قهرمان مسابقات
طناب کشی
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چگونه از خرناس خالص 
شویم!

تحقیقی جدید نشان داده که جوراب پوشیدن از 
خرناس کشیدن جلوگیری می کند، اما برای فرار از 
خرخرهای شبانه راه های دیگری هم وجود دارد، 

مانند استفاده از توپ تنیس و تمرین آواز.
مجید جویا: از هر چهار نفر انسان روی زمین یک 
نفر در خواب خرناس می کش��د، اما نکته جالب تر 

این که شیوع این مشکل در مردان ...

8

حمایت عالی ترین مقام 
ایران از توافق هسته ای

22بهمن عصاره ماندگار ایام اهلل دهه فجر 
22بهمن بزرگترین نماد از وفاق و همدلی ملت ایران اسالمی اس��ت، ملتی س��ربلند که بار دگر ثابت کردند درعید بزرگ انقالب , نگین 

درخشان دهه فجر را به نحو احسن پاس می دارند.

بیان��ات چن��د روز گذش��ته  رهب��ر معظ��م انق��الب 
اس��المی ای��ران در خص��وص تواف��ق هس��ته ای 
ب��ا گ��روه ۱+۵، بازت��اب گس��ترده در رس��انه ه��ای 
چین داش��ت و اغل��ب این رس��انه ها، س��خنان معظم 
له را نش��ان دهن��ده حمایت کام��ل ایش��ان از دولت 
 و تی��م مذاکره کنن��ده هس��ته ای کش��ورمان ارزیابی 

کرده اند.
به گزارش ایرنا س��ایت خبری تحلیلی »گوئوجی زای 
ش��ین« روز دوشنبه در گزارشی، دس��تیابی به »توافق 
جامع« را مطالبه اصلی رهبر انقالب اس��المی و به تبع 
آن تیم مذاکره کننده جمهوری اسالمی ایران دانست و 
نوشت: سخنان آیت اهلل خامنه ای نشان دهنده آن است 
که ایشان از دس��تیابی به یک توافق جامع از سوی تیم 

مذاکره کننده ایران حمایت می کند.
این س��ایت چینی ،ضمن توجه ویژه به محورهای مهم 
س��خنان مقام معظم رهبری در خص��وص لزوم تامین 
عزت ایرانیان در مذاکرات پیش رو، نوش��ت: س��خنان 
اخیر عالی ترین رهبر روحانی جمهوری اسالمی ایران 
را از منظری دیگر می توان حمایت از عملکرد هسته ای 

دولت حس��ن روحانی نیز به حس��اب آورد. هر چند که 
آیت اهلل خامنه ای ضمن بیان این حمایت تاکید دارند 
که ایران به هیچ وجه زیاده خواهی های دش��منان را بر 

نخواهد تافت.
»جونگ گوآ وانگ« یکی دیگر از س��ایت های تحلیلی 
خبری چین با اشاره به مواضع اخیر رهبر معظم انقالب 
اسالمی نوشت: س��خنان رهبر ایران در عین حمایت از 
مذاکره کنندگان ایرانی که با کشورهای غربی مشغول 
گفتگو هس��تند، این پی��ام را به غرب می ده��د که راه 
دس��تیابی به توافق با تهران، »تعیی��ن چارچوب های 
دقیق و مش��خص« بوده و »کلی گویی« جایی در این 

مذاکرات ندارد.
س��ایت خبری »رن مین وانگ« نیز در گزارشی ضمن 
بازتاب مواضع اخیر مقام معظم رهبری درباره احتمال 
توافق ایران و گروه کشورهای موس��وم به ۱+۵ نوشته 
اس��ت: س��خنان اخیر رهبر ایران عمال چارچوب مورد 
نظر جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات را ترسیم کرد 
و به صراحت به کش��ورهای طرف مذاکره اعالم کرد که 

4چنانچه منافع ملی ایران...
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تجدیدآگهی مزایده    نوبت  دوم

جواد جمالی  شهردار زرین شهر

ش�هرداری زری�ن ش�هر ب�ه اس�تناد موافق�ت نام�ه ش�ماره 627 م�ورخ 
 1393/10/1 ش�ورای اس�المی ش�هر قص�د دارد تع�داد 6 واح�د تج�اری از 
واحد های طبق�ه اول مجتمع گلری�ز را از طری�ق مزایده عموم�ی به فروش 
رس�اند ، لذا متقاضيان جهت دریافت اس�ناد مزایده و کسب اطالعات بيشتر 
 از تاریخ انتش�ارتاپایان وقت اداری مورخ 93/11/30 به شهرداری زرین  شهر

 مراجعه نمایند.

دارای مجوز توزیع اینترنت )ISDP( به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 



يادداشت

الريجانی در اجالس میهمانان خارجی 
۲۲بهمن:

 آمريکا میدان مذاکره را با 
»میدان تره بار« اشتباه گرفته 

است
رییس مجلس، با بیان اینکه مذاکرات سیاس��ی را در موضوع 
هسته ای مفید می دانم، گفت: آمریکا میدان مذاکره را با “میدان 
تره بار” اشتباه گرفته است، علی الریجانی رییس مجلس شورای 
اسالمی صبح  )سه شنبه( در اجالس میهمانان خارجی سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی طی س��خنانی با بیان اینکه »هیالری 
کلینتون« صریح گفته که آنها به تروریست ها کمک کرده و از 
جریان وهابی استفاده کرده اند، گفت: البته در ایجاد جریا ن های 
تروریس��تی که داعش نماد آن است، برخی کشورهای منطقه 

هوسرانی کردند.
رییس مجلس افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی بیشترین بهره 
را از جریان های تروریستی می برند، ملت عراق با تجربه  ایران، در 

مقابل آمریکا مقاومت کرد تا آمریکایی ها، عراق را ترک کردند.
وی با تاکید بر اینکه اگر امروز ایران به قدرت موش��کی تبدیل 
ش��ده اس��ت، به دلیل تحریم هاس��ت، تصریح کرد: مذاکرات 
سیاس��ی را در موض��وع هس��ته ای مفی��د می دان��م، ادعای 
آمریکایی ها مبنی ب��ر متوقف کردن فعالیت هس��ته ای ایران، 
 دروغی اس��ت که آنها برای حل مش��کالت داخلی شان مطرح 

می کنند.
دکتر الریجان��ی ادامه داد: آمریکا میدان مذاک��ره را با “میدان 
تره بار” اشتباه گرفته است و به جای استدالل، تاجرمآبی را در 

مذاکره پیشه کرده است.

 خريد و فروش کودکان عراقي
 به عنوان برده 

 براس��اس گزارش س��ازمان ملل متحد، ش��به نظامیان گروه 
تروریستي داعش با به اس��ارت گرفتن کودکان عراقي، آنها را 
در بازار بردگان معامله مي کنند.به گزارش گروه ترجمه ایمنا، 
س��ازمان ملل متحد اعالم کرده است که ش��به نظامیان گروه 
تروریس��تي داعش، کودکان عراقي را به عن��وان برده خرید و 

فروش مي کنند.
به گزارش شبکه تلویزیوني »س��ي. ان. ان.«، سازمان ملل در 
تازه ترین گزارش خود به جنایات وحشیانه و اقدامات غیرانساني 
این گروه تروریستي اشاره و اعالم کرده است که شبه نظامیان 
این گروه هر روزه ب��ا انجام اعمال��ي از قبیل برده داري، س��ر 
بریدن، زنده به گور کردن افراد و غیره بر ش��دت جنایات خود 
مي افزایند.شبه نظامیان این گروه تروریستي با سوء استفاده از 
کودکان عراقي، آنها را در بمب گذاري ها و جنایات خود شریک 
مي کنند؛ بي آنکه ای��ن کودکان از اهداف پلی��د این افراد آگاه 
باشند.به گفته یک کارش��ناس حقوق کودکان، شبه نظامیان 
داعش برخي ک��ودکان عراق��ي را در مکان های��ي مخصوص 
نگهداري کرده و با قرار دادن برچس��ب هایي بر روي بدن آنها، 
 این کودکان را که در واقع بردگان داعش هستند،  قیمت گذاري 

مي کنند.
گفته مي ش��ود، فروش زنان و کودکان عالوه بر این که یکی از 
مهم ترین منبع درآمد داعش اس��ت، عاملی برای اغوا و جذب 
عناصر جدید از نقاط مختلف جهان به این گروهک به ش��مار 
می آید؛ زیرا به محض ورود عناصر جدید، زنان به عنوان برده و 
اسیر در اختیار آن ها قرار می گیرند.گزارش های متعددی نشان 
می دهد که پس از فروش »نفت« مسروقه از میدان های نفتی 
سوریه و عراق، فروش »زنان« و »کودکان« سوری و عراقی به 
عنوان مهمترین منبع درآمد گروه تروریستی تکفیری »داعش« 

به شمار می  آید.
 بیانیه شورای نگهبان به مناسبت 

يوم اهلل ۲۲ بهمن: 

پرشور و شکوه در راهپیمايی 
شرکت می کنیم 

ش��ورای نگهبان با صدور بیانیه ای ضمن گرامیداشت یوم  اهلل 
22 بهمن و فرا رسیدن س��الروز پیروزی انقالب اسالمی، ابراز 
امیدواری کرد که انقالب اسالمی ایران، الهام بخش حرکت های 
انقالبی سایر مس��لمانان در سراس��ر جهان و زمینه ساز اهتزاز 

پرچم اسالم در تمام جهان باشد.
 ب��ه گ��زارش ایس��نا، مت��ن ای��ن بیانی��ه بدی��ن ش��رح

 است:
بسم اهلل  الرحمن الرحیم

ًه  َو نُِریُد أَْن نَُمنَّ َعلَی الَِّذیَن اْسُتْضِعُفوا فِی الَأْْرِض َو نَْجَعلَُهْم أَئَِمّ
َو نَْجَعلَُهُم الْوارِثِیَن

ملت غیور، عدالت خ��واه و والیتم��دار ایران اس��المی در 22 
بهمن س��ال 1357 به ن��دای حق طلب��ی فرزندی از س��الله 
پاک ائمه معصومین علیهم الس��الم لبیک گفت��ه و در قیامی 
عاش��ورایی، ضمن برچیدن بس��اط ظلم و جور، بر ویرانه های 
رژیم مس��تکبر و مزدور ش��یطان بزرگ، تنها نظام اس��المی 
 واقعی را با هدف زمینه س��ازی ظه��ور بقی��ه ا... االعظم )عج(

 بر پا داشت.
در حالی که استکبار و صهیونیزم جهانی در خیال خام و رؤیای 
سکوالریزه کردن جهان و اعالم نظم نوین جهانی به سر می برد، 
این پیروزی عظیم الهی، کاخ آمال و آرزوهای ش��یطانی آنها را 
فرو ریخت و حضرت امام )ره( که امتداد این حرکت را به تمامی 
مستضعفین جهان وعده داده بود، امروز به واقعیتی انکارناپذیر 
تبدیل شده است.هم زمان با س��ی و ششمین سالگرد پیروزی 
بزرگ مردم مسلمان ایران، ملت های مسلمان در سرتاسر گیتی 
هر روز با امید بیشتر، علیه حکومت های مرتجع و مستکبر، قیام 
کرده و با پیروی از انقالب اس��المی ایران، کاخ های مستکبران 
را به لرزه انداخته اند و امروز فریاد عدالت خواهی از اقصی  نقاط 

دنیا به گوش می رسد.
البته صهیونیزم جهانی برای به تأخیر انداختن نابودی خود بار 
دیگر با سوء استفاده از جهل عده ای به ظاهر مسلمان، آخرین 
امیدهایش را در فتنه در جوامع اس��المی دنب��ال می کند و با 
حمایت از عده ای جنایتکار وحش��ی اتحاد مسلمین جهان را 

نشانه گرفته است.

بیانات روز گذش��ته رهبر معظم انقالب اس��المی ایران در 
خصوص توافق هسته ای با گروه 1+5، بازتاب گسترده در 
رسانه های چین داشت و اغلب این رسانه ها، سخنان معظم 
له را نشان دهنده حمایت کامل ایشان از دولت و تیم مذاکره 

کننده هسته ای کشورمان ارزیابی کرده اند.
به گزارش ایرنا سایت خبری تحلیلی »گوئوجی زای شین« 
روز دوش��نبه در گزارشی، دس��تیابی به »توافق جامع« را 
مطالبه اصلی رهبر انقالب اسالمی و به تبع آن تیم مذاکره 
کننده جمهوری اسالمی ایران دانس��ت و نوشت: سخنان 
آیت اهلل خامنه ای نش��ان دهنده آن اس��ت که ایش��ان از 
دستیابی به یک توافق جامع از س��وی تیم مذاکره کننده 

ایران حمایت می کند.
این س��ایت چینی ،ضمن توج��ه ویژه ب��ه محورهای مهم 
س��خنان مقام معظم رهبری در خصوص لزوم تامین عزت 
ایرانیان در مذاکرات پیش رو، نوش��ت: سخنان اخیر عالی 
ترین رهبر روحانی جمهوری اس��المی ایران را از منظری 
دیگر می توان حمایت از عملکرد هس��ته ای دولت حسن 
روحانی نیز به حساب آورد. هر چند که آیت اهلل خامنه ای 
ضمن بیان این حمایت تاکی��د دارند که ایران به هیچ وجه 

زیاده خواهی های دشمنان را بر نخواهد تافت.

»جونگ گوآ وانگ« یکی دیگر از سایت های تحلیلی خبری 
چین با اش��اره به مواضع اخیر رهبر معظم انقالب اسالمی 
نوش��ت: س��خنان رهبر ایران در عین حمای��ت از مذاکره 
کنندگان ایرانی که با کش��ورهای غربی مش��غول گفتگو 

هس��تند، این پیام را به غرب می دهد که راه دس��تیابی به 
توافق با تهران، »تعیین چارچوب های دقیق و مش��خص« 

بوده و »کلی گویی« جایی در این مذاکرات ندارد.
سایت خبری »رن مین وانگ« نیز در گزارشی ضمن بازتاب 
مواضع اخیر مقام معظم رهبری درباره احتمال توافق ایران 
و گروه کشورهای موسوم به 1+5 نوشته است: سخنان اخیر 
رهبر ایران عمال چارچوب مورد نظر جمهوری اسالمی ایران 
در مذاکرات را ترسیم کرد و به صراحت به کشورهای طرف 
مذاکره اعالم کرد که چنانچه منافع ملی ایران در این بین 

نادیده گرفته شود، ایران اصراری بر توافق نخواهد داشت.
این سایت خبری، سخنان اخیر رئیس جمهور ایران نیز را 
مورد توجه قرار داد و یادآور شد: دکتر حسن روحانی چندی 
پیش بر لزوم رسیدن ایران و کش��ورهای 1 +5 بر ‘مواضع 
مشترک’ در مذاکرات تاکید کرد و بیان این جمله از سوی 
رهبر ایران مبنی بر اینکه »یک طرف مذاکرات نمی تواند 
همه چیز را ب��رای خود بخواهد«، در واق��ع مهر تاییدی بر 

سخنان رئیس جمهور ایران است.
این رسانه دولتی چین همچنین سخنان اخیر رهبر معظم 
انقالب اسالمی را نشان دهنده عزم راسخ تهران برای نیل به 
توافقی که تامین کننده منافع ملت ایران باشد، ارزیابی کرد.

در همی��ن حال ش��بکه تلویزیونی فونیکس چی��ن نیز در 
گزارشی مفصل با عنوان »حمایت عالی ترین مقام ایران از 
توافق هسته ای« گفت: در حالی که محمد جواد ظریف برای 
گفت وگو با مقامات غربی به مونیخ سفر کرده، رهبر ایران 
از احتمال دس��تیابی به توافق ایران و غرب در بحث هسته 

ای حمایت نموده و در عین حال چارچوب های تهران برای 
چنین توافقی را بیان کرده است.

فونیکی در ادامه گزارش خود اف��زود: هر چند تیم مذاکره 
کننده ایران در فضای داخلی کش��ور با فش��ارهایی مواجه 
بوده و حتی برخی ها با طرح ادعای عقب نش��ینی مذاکره 
کنندگان، به انتق��اد از آنه��ا پرداخته اند؛ ام��ا عالی ترین 

مقام ای��ن کش��ور در جمع 
فرمانده��ان نی��روی هوایی 
ارتش این کشور از دستیابی 
به ‘توافقی خ��وب’ حمایت 

کرده است.
این رس��انه خبری سخنان 
رهبر ایرانی مبنی بر »توافق 
نک��ردن بهت��ر از انجام یک 
توافق بد اس��ت« را در واقع 
پاسخی مناسب به اظهارات 
اخیر به مقام��ات آمریکایی 
و غرب دانست.در ادامه این 
گزارش با اش��اره تلویحی به 
ناکارآمدی اب��زار تحریم در 
وارد آوردن فشار سیاسی و 
اقتصادی به ایران آمده است: 

ایران تاکید دارد که در صورت به توافق نرسیدن مذاکرات و 
عدم لغو تحریم ها، همچنان راههای بسیاری برای مقابله با 

این ابزار در اختیار خواهد داشت.
فونیکس در خاتمه اعالم کرد: هر چند که سخنان اخیر رهبر 
ایران را می توان به نوعی حمایت از دولت حس��ن روحانی 
ارزیابی کرد اما واقعیت این است که فشارها بر او و دولتش با 
گذشت زمان بیشتر و بیشتر می شود؛ حال باید دید در گذر 
ایام آیا دولت او در مقابل گروه 1 +5 در دستیابی با توافقی 

که رهبر ایران به آن اشاره کرده، موفق خواهد شد یا خیر؟
خبرگزاری ش��ینهوا نیز در گزارشی با پوشش مواضع اخیر 
مقام معظم رهبری، سخنان اخیر ایش��ان را نوعی »اتمام 

حجت« برای طرف های مقابل ایران ارزیابی کرد.
شینهوا نوشت: رهبر ایران ضمن حمایت از دستیابی ایران 
و غرب به توافق، تصریح کرده که چنین توافقی باید تامین 
کننده منافع ملت ایران باش��د.خبرگزاری رس��می چین 
همچنین با تحلیل س��خنان آیت اهلل خامن��ه ای، مواضع 
اخیر معظم له را به معنای حمایت ایش��ان از دولت حسن 
 روحانی و مذاکره کنندگان هسته ای کش��ورمان ارزیابی

 کرده است.

شبکه تلويزيونی فونیکس چین عنوان کرد:

حمایت عالی ترین مقام ایران از توافق هسته ای 

وزير اطالعات : 

انقالب اسالمی ايران با 
نظريه پردازی های معروف 
غربی  جهان امروز  قابل 

مقايسه نیست 
 

بازخوانی انقالب اسالمی هنوز مجال بسیاری دارد 
که می بایست با پرداختن به آن ظرفیت  های نهفته 
انقالب را شناخته  و از این طریق دستاوردها و ثمرات 

انقالب برای مردم به ویژه نسل جوان تبیین شود.
به گزارش ایلنا حجت االس��الم  سید  محمود علوی 
در جمع کارکن��ان متخصص صنای��ع الکترونیک 
ای��ران وزارت دفاع با تبری��ک ایام اهلل ده��ه فجر و 
سی  و شش��مین س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی 
با بی��ان اینکه انق��الب اس��المی در چارچوب های 
خودش ش��ناخته می ش��ود و نمی توانیم در خارج 
از خاس��تگاهش به آن پرداخت، گفت: چهار نس��ل 
 متفاوت ، نظریه پردازی های مختلفی درباره انقالب 
داشته اند و هر نسل نظریه قبلی را به چالش کشیده و 
به طور حتم نسل پنجم نیز نظریه خاص خود را ارائه 
خواهد، اما انقالب اسالمی ایران در قالب هیچ کدام 
از این نظریه ها نمی گنجد ، به خصوص آنکه انقالب 
اسالمی ایران با هیچ یک از نظریه پردازی های معروف 
غربی  که در جهان امروز معروف و شناخته شده اند 
قابل مقایسه نیست و خاستگاه اصلی انقالب اسالمی 
ایران را باید در آیات شریف قرآن کریم و کالم وحی 
جستجو کرد ، آنجا که انسان در مسیر الی اهلل دست 
به سعی و تالش و کوشش زده و دچار یاس و ناامیدی 
می شود و در این هنگام به عینه یاری و نصرت الهی 
را مشاهده می کند و تفضل الهی منشأ و نقطه امید 
می ش��ود و امید به پیروزی و نص��رت الهی انقالب 

اسالمی مصداق این موضوع بود.
علوی با اش��اره ب��ه چگونگی ش��کل گیری انقالب 
اسالمی و قیام مردم در سال 1342 به ر هبری امام 
خمینی)ره( و پیروزی انقالب در سال 1357 گفت: 
در سال 42، شرایط با توجه س��رکوب های صورت 
گرفته به گونه ای بود که حرکت اجتماعی برای قیام 
سیاسی مس��اعد نبود، اما امام راحل در مقابل نقطه 
ناامیدی، مبارزات خود را آغاز کردند و در نهایت به 

فضل پروردگار به پیروزی رسیدند.
وزیر اطالعات ب��ا بیان اینکه رهب��ر ان انقالب ها در 
دنیا با در نظر گرفتن ش��رایط عمومی جامعه خود 
اقدام به انقالب و یا قیام می کنند ، ادامه داد: اما امام 
خمینی)ره( قاعده نظام های جهانی را به هم زدند و 
بدون تشکیل و استفاده از نیروهای نظامی و با اتکا 
صرف به نیروی الیزال الهی و نیروی مردمی مبارزات 

خود را آغاز کردند.
او با بیان اینکه زیرس��اخت های فک��ری امام راحل 
قیام و مبارزه در نقطه یاس بود، گف��ت:  امام راحل 
می دانستند که مسیر پر خطر و پرفرازونشیبی مثل 
زندان ،  شکنجه پیشرو خواهند داشت،   اما  با تکیه بر 
مفاهیم قرآن و بدون توجه به  نیروهای دش��من و با 
اتکا به کمک خداوند مبارزات را علیه رژیم طاغوت 

آغاز کرد .
علوی با بی��ا ن اینکه امام راحل با اله��ام از قیام امام 
حس��ین)ع( و با تاکید بر اینکه » ما مأمور به تکلیف 
هستیم و نه نتیجه« ، بدون در نظر گرفتن توان نظامی 
و اطالعاتی حاکم مبارزات علیه شاه و دشمنان اسالم 
مبارزات خود را آغاز کردند، گفت:  امام وقتی دیدند 
که قرآن و اسالم در خطر است هیمنه و عده و عده 
رژیم شاه را به هیچ گرفت و توانستند دین اسالم را از 

خطر انحراف نجات دهند.
وزیر اطالع��ات با بازخوانی وقای��ع دوران مرجعیت 
حضرت آیت اهلل بروجردی) ره( گفت:  رژیم منحوس 
پهلوی ب��ا درک ق��درت و نفوذ مرجعی��ت آیت اهلل 
بروجردی دست به اقدامات تند نمی زد ولیکن بعد 
از رحلت این مرجع عالم تش��یع ، چنین اس��تنباط 
کرد که قدرت عظیم مرجعیت از بین رفته و معدود 
کسانی هم که در جریانات سیاسی بعدی مثل ملی 
ش��دن صنعت نفت ، تنور انق��الب را گرم می کردند 
دچار سرخوردگی شده و تعداد کثیری از بازاریان ، 
سیاسیون و روحانیون نیز در جریانات اخیر آن دوران 

به شدت سرکوب و زندانی شد ند.
او  ادامه داد: در این شرایط نه روحانیت، نه بازاریان و 
نه مردم، شرایط الزم برای قیام دیگری را نداشتند، 
اما چون امام راحل با بحث الیحه انجمن های ایالتی 
و والیتی و سایر خیانت های آش��کار و پنهان رژیم 
احس��اس خطر می کردند پا به میدان گذاش��تند و 
اقش��ار مختلف مردم نیز وقت��ی اراده مصمم و نیت 
الهی  امام را دریافتند دوش��ادوش ایش��ان حرکت 
 علی��ه ظل��م و س��تم رژی��م شاهنش��اهی را آغاز 

کردند.
عل��وی با بی��ان اینکه ام��ام روح ضد اس��تکباری و 
استبدادی را در رگ های مردم به جریان انداختند، 
گفت: تکیه گاه  ش��اه به آمریکا بود، اما امام باقدرت 
هیمنه آمریکا را شکس��تند و با یک اش��اره ایشان، 

صالبت آمریکا فرو ریخت.

اخبار کوتاه
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کادرسازی انتخاباتی از محل شهريه های دانشجويان
اخب��اری از دانش��گاه آزاد به گوش می رس��د 
که نش��ان می دهد تش��کل های این دانشگاه 
به کان��ون فعالیت های زودهن��گام انتخاباتی 
برخی جریانات سیاسی تبدیل شده است. این 
فعالیت ها تا جایی گس��ترش پیدا کرده است 
که ساختار تش��کل ها را با چالش مواجه کرده 

و موجودیت آنها را کامال زیرسوال برده است.
کادرس��ازی انتخاباتی از محل ش��هریه های 
دانش��جویان/ حلقه س��اختمان فرهیختگان 
فعالیت خود را آغاز کردگروه جامعه جهان نیوز 
� سید یوسف آل داوود:  دانشگاه آزاد اسالمی 
در حال حاضر دارای ۶3۹ تشکل دانشجویی، 
تشکل اس��اتید و هیات مذهبی است. پیش از 
مدیریت »حمید میرزاده« رئیس فعلی دانشگاه 
آزاد بخش عظیمی از روسای این تشکالت از 
طریق انتخابات و توسط دانشجویان انتخاب 
می ش��دند اما در حال حاضر تعداد انتخابات 
برای تعیین روسای این تشکل ها از 21۰ مورد 
انتخابات در زمان مدیریت فرهاد دانشجو به 5۰ 
مورد تقلیل یافته است و این کاهش چشمگیر 
انتخابات در حالی انجام می ش��ود که به نظر 
می رسد چیدمان روسای این تشکیالت کامال 
مغرضانه و مطابق با اغراض انتخاباتی جریان 
سیاسی حاکم بر این دانشگاه صورت می گیرد.

از دوران جاس��بی 3 اتحادیه دانش��جویی در 
دانش��گاه آزاد فعالیت می کردند و به فعالیت 

سیاس��ی می پرداختند. طبق قانون روس��ای 
این اتحادیه ه��ا باید ب��ا انتخابات و توس��ط 
دانش��جویان انتخاب ش��وند اما در طول دوره 
ریاست آقای میرزاده بر دانشگاه آزاد دبیرکل 
اتحادیه ها بصورت غیرقانون��ی و با اعمال نظر 
آقایان طه هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه آزاد اسالمی و علی قدمیاری مدیرکل 
تشکل های دانش��گاه آزاد انتخاب می شوند.

جالب آنجاس��ت ک��ه بعد از انتخاب روس��ای 
این 3 اتحادیه توسط این دو نفر هیچ فعالیت 
محسوس��ی از جانب آنها در دانش��گاه انجام 
نمی شود و عمال تعطیل هستند اما بودجه های 
کالنی به دبیران اتحادیه ه��ای مذکور جهت 
اهداف خاص طه هاشمی و میرزاده پرداخت 
می ش��ود. میزان توجه به دبیران خودخوانده 
اتحادیه های تعطیل تا اندازه ای است که حتی 
گوشی تلفن همراه و کامپیوتر شخصی آنها نیز 
توسط مدیر کل تشکل های دانشگاه تهیه شده 
است. الزم به ذکر است طه هاشمی و قدمیاری 
به منظور فعال نش��ان دادن تشکل ها به بهانه 
مناسبت های مختلف اقدام به اهداء تندیس، 
یادبود و ل��وح تقدیر در حضور ش��خصیت ها 
می کنند که هیچ ارتباطی با ماموریت تعریف 

شده برای این اتحادیه ها ندارد.
عمده فعالیت های فرهنگی و سیاسی و تعیین 
مدیران تشکل ها و اتحادیه های دانشگاه آزاد 

توس��ط افرادی چون حس��ین نیکخواه، علی 
قدمی��اری، غالمحس��ین محم��دی، محمد 
کبیری، محمد محسنی، حامد صالح آبادی، 
حامد خوانس��اری و با مدیریت مس��تقیم طه 
هاشمی معروف به حلقه ساختمان فرهیختگان 
انجام می ش��ود. این در حالی اس��ت که تا این 
اندازه دخالت مدیران دانشگاه در فعالیت های 
اتحادیه و انجمن های منتس��ب دانشجویان 
خالف قانون و در تعارض ب��ا اصل آزادی بیان 
در دانشگاه هاس��ت.در واقع حلقه ساختمان 
فرهیختگان در صدد است تا با انتخاب نفرات 
اول تش��کل ها توس��ط عناصر حلقه، زمینه از 
بین بردن اس��تقالل آنها و بکارگیری ظرفیت 
تشکل ها برای انتخابات آینده مجلس استفاده 
نماید. حلقه ساختمان فرهیختگان کادرسازی 
انتخاباتی از میان تش��کالت دانشجویی را در 
راس فعالیت های خ��ود قرار داده اس��ت و به 
جای استفاده از ظرفیت تشکل ها برای بهبود 
کیفیت فعالیت های دانش��جویی هزینه های 
هنگفتی را از محل ش��هریه های دانشجویان 
در جهت اغراض سیاسی خود برای انتخابات 
آینده مجلس انج��ام می دهد.این اقدامات در 
حالی صورت می گیرد که علی قدمیاری مدیر 
کل تشکل های این دانشگاه از استقبال برای 
تشکیل انجمن های و تش��کالت دانشجویی 
س��خن گفته بود و تاکید کرد که این دانشگاه 

از بهره برداری از نظرات دانشجویان استقبال 
می کند اما در عمل با مجموعه اقدامات انجام 
شده از سوی حلقه س��اختمان فرهیختگان، 
استقالل تش��کالت دانش��گاه آزاد به صورت 
کامل زیرس��وال رفت به نحوی تحت سیطره 
معاون فرهنگی دانش��گاه قرار گرفت.به نظر 
می رسد با وجود افزایش روزافزون شهریه های 
دانش��گاه آزاد و کاهش کیفیت آموزشی این 
دانشگاه بخشی از درآمدهای ناشی از شهریه ها 
صرف اغراض سیاس��ی جری��ان اصالحات و 
حامیان آن در دانشگاه مذکور می شود. جالب 
آنجاست که در ابتدای سال تحصیلی هر سال 
روس��ای دانش��گاه آزاد کمبود بودجه را علت 
افزایش شهریه ها اعالم می کنند اما مجموعه 
رویدادهای این دانش��گاه نش��ان می دهد که 
ظاه��را هزینه های پرداخت ش��ده از س��وی 
دانشجویان به جای هزینه شدن برای آنها به 
منظور اغراض سیاسی جریان اصالحات مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس می 
گوید: شفاف ش��دن منابع مالی تبلیغات 
نامزدها در انتخاب��ات مجلس باید تبدیل 
به قانون شود و نمایندگان مکلف به انجام 

این کار باشند.
جعفر ق��ادری، نماینده مردم ش��یراز در 
گفتگو با خبرآنالین در خصوص اهمیت 
شفافیت منابع مالی نامزدهای انتخاباتی 
خاطرنشان کرد: این مسئله باید در مجلس 
تصوی��ب و تبدیل ب��ه قانون ش��ود تا هر 
نماینده ای خود را مکلف بداند که درباره 
هزینه هایی که ب��رای تبلیغات انتخاباتی 
اش انجام داده است، به طور شفاف پاسخ 

گو باشد.
وی با بیان اینکه در این قانون باید سقفی 
برای هزینه تبلیغات انتخابات نیز در نظر 

گرفته ش��ود، افزود: این اقدام به نفع خود 
نماینده اس��ت و او را از اینک��ه در معرض 

اتهام قرار گیرد، دور می کند.
نماینده مردم شیراز در خانه ملت تصریح 
کرد: اگر مجلس نتواند این مسئله را حل 
و فصل کند و در صورت��ی که نماینده ای 
تخلفی مرتکب شود به نوعی کل نهاد قانون 

گذاری کشور زیر سئوال می رود.
قادری با تاکید براینک��ه نباید برای ایجاد 
ش��ور و اش��تیاق انتخاباتی از هر امکانی 
استفاده کرد که بعد از انتخابات نتوان در 
برابر آن مسئول و پاسخ گو بود، ادامه داد: 
با شفاف شدن منابع مالی نامزدها، دیگر 
نمایندگان الزم نیست که متعهد به کسی 
شوند و این تعهد آن ها را در وظیفه اصلی 

شان که نظارت است، محدود کند.

وی با بیان اینکه در صورت ش��فاف شدن 
منابع مالی نامزده��ا، انتخاباتی رقابتی تر 
خواهد ش��د، ادامه داد: ممکن است عده 
ای اعتقادی به زیاد هزینه کردن نداشته 
باشند و عده ای نیز با استفاده از ظرفیت 
دیگران خود را مدیون آن ها کنند و از این 

رو مش��کالتی را ایجاد کنند در حالی که 
مقدمه برگزاری انتخاباتی صحیح، پرشور 
و رقابتی می تواند مش��خص شدن منابع 
 مالی نامزده��ا برای تبلیغ��ات انتخاباتی

 باشد.
قادری با اشاره به اینکه موضوع شفافیت 
منابع مالی نامزدها م��ی تواند در جریان 
اصالح قانون انتخابات در مجلس شورای 
اس��المی مورد توجه جدی ق��رار گیرد، 
خاطرنش��ان ک��رد: مجم��ع تش��خیص 
مصلحت نظام نیز می تواند در سیاس��ت 
های کل��ی انتخابات که در ح��ال حاضر 
در این مجمع در حال بررس��ی است، این 
موضوع را در میان یکی از بندهای مربوط 
 ب��ه مقدمات برگ��زاری انتخاب��ات لحاظ

 کند.

جعفر قادری :
شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخاباتی نامزدها بايد تبديل به قانون شود 

آيت اهلل خامنه 
ای ضمن بیان اين 

حمايت تاکید 
دارند که ايران به 

هیچ وجه زياده 
خواهی های 

دشمنان را بر 
نخواهد تافت
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گشتی در اخبار 300ميليارد ريال اعتبار براي ساخت تونل گردنه دوشاخ خميني شهر

در روزهای پايانی بهمن نوبت جشنی ديگر

معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان راهداري كش��ورامروز در بازديد از محل ساخت اين طرح گفت: 
گردنه دو شاخ خميني ش��هر از نقاط حادثه خيز و محور مهم ارتباطي غرب به شرق كشور است. كشاورزيان 
تامين امنيت راه هاي كشور را مهمترين اولويت س��ازمان راهداري عنوان كرد و افزود: طرح مطالعاتي گردنه 

دو شاخ به تاييد وزارت راه وشهرسازي رسيده و با اختصاص اين اعتبار از اول اسفند ساخت آن اغاز مي شود.
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با تالش تكنسين هاي فوريت هاي پزشكي 
اصفهان

دو مرد ۶۲ و ۸۴ ساله، پس از ايست 
كامل قلبي- تنفسي، به زندگي دوباره 

بازگشتند
مدير حوادث و فوريت هاي پزشكي استان اصفهان اعالم كرد: در 
هفته ای كه گذشت ، دو مرد ۶۲ و ۸۴ ساله، پس از ايست كامل 
قلبي- ريوي با تالش تكنس��ين هاي اورژان��س ۱۱۵ به زندگي 
دوباره بازگش��تند.دكتر غفور راس��تين در گفتگو با ايمنا اظهار 
كرد: ساعت ۱۱ و ۴۸ دقيقه روز ش��نبه ۱۸ بهمن ماه جاري، در 
تماسي با اتاق فرمان ۱۱۵، اعالم ش��د كه مردي ۸۴ ساله دچار 
كاهش سطح هوشياري شده و نفس نمي كشد، لذا به سرعت يك 
واحد امدادي بر بالين وي حاضر ش��د و نسبت به انجام عمليات 
احياي قلبي- ريوي بر روي بيمار اقدام كرد. وي افزود: مرد مسن، 
س��رانجام پس از ۱۵ دقيقه تالش بي وقفه تكنس��ين ها، عالئم 
حياتي خود را بازيافت و س��پس توسط آمبوالنس به بيمارستان 
امين اصفهان منتقل ش��د. مدير حوادث و فوريت هاي پزشكي 
استان اصفهان خاطرنشان كرد: همچنين ساعت ۲ و ۳۳ دقيقه 
بامداد روز جمعه ۱۷ بهمن ماه نيز، مرد ۶۴ س��اله اي از ساكنان 
شهرستان شاهين شهر، كه دچار ايست كامل قلبي- تنفسي شده 
بود، با تالش ۵۰ دقيقه اي تكنس��ين هاي فوريت هاي پزشكي به 
زندگي دوباره بازگشت و سپس به بيمارستان گلديس شاهين شهر 

منتقل شد.

نخستين همايش ايده پردازی فناورانه 
توسط شهرک علمی تحقيقاتی 

اصفهان
نخستين همايش ايده پردازی فناورانه توسط شهرک علمی تحقيقاتی 
اصفهان و با مشاركت مديريت نوآوری و تجاری سازی فناوری دانشگاه 
صنعتی اصفهان، در تاالر هشت اين دانشگاه برگزار شد.به گزارش ايمنا 
اين همايش با عنوان “ايده شو” و با هدف ايجاد فرصتی مناسب برای 
افراد توانمند در ايده پردازی برای بيان ايده و انتقال آن به ديگران در 
محيطی دوستانه برگزار شد و هر يك از شركت كنندگان در مدت سه 
دقيقه، ايده خود در زمينه های فنی و مهندس��ی به حاضران معرفی 
كردند.در پايان، هر ايده توس��ط هي��ات داوران و حاضران به صورت 

جداگانه به رای گذاشته شد و نفرات اول تا سوم مشخص شدند.
رضا بهرامی با ايده ايجاد يك ش��بكه ويدئويی تحت وب برای ش��رح 
حرفه ای شرايط روز بازار برای سرمايه گذاری، محمد كرمانی با ايده 
بازار كار آنالين و عليرضا باقرصاد با ايده سنگفرش مجازی به ترتيب 
اول تا سوم شدند.قابل فهم بودن برای طيف گسترده ای از مخاطبان، 
مرتبط بودن با تجربيات حرفه ای شخص، نوآوری، امكان يادگيری و به 
كارگيری آن برای ديگران و جذاب بودن از جمله خصوصيات يك ايده 

خوب در اين رويداد عنوان شده است.

چرا پيامک های تبليغاتی؟
پيامك های تبليغاتی در سال های اخير بسيار مورد توجه شركت های 
تبليغاتی قرار گرفته اس��ت. دليل اين اس��تقبال، اول از همه ارزان و 
به صرفه بودن آن اس��ت و اينكه ارس��ال اين پيامك ه��ا تقريبا هيچ 
هزين��ه ای برای اين ش��ركت ها ن��دارد. از طرف ديگر درآمد نس��بتا 
زياد اين نوع تبليغات دليل ديگر گس��ترش آن اس��ت. ش��ايد كسی 
فكر نكند ك��ه درآمد اين ن��وع تبليغات، فقط در ي��ك روز ميلياردی 
باش��د! يكی از كارشناس��ان حوزه مخابرات می گويد يكی از همين 
 پيامك ها روزانه ۱۳ ميليارد تومان ب��رای صاحبانش درآمد به همراه

 دارد!
دولت بيشترين نفع را می برد

جالب است كه از اين سود ميلياردی، دولت بيشترين سهم را دارد. به 
نظر می رس��د مطابق آنچه در قراردادهای اين شركت ها آمده است؛ 
حدود ۴۰درصد از درآمد پيام های تبليغاتی متعلق به دولت اس��ت. 
۲۰درصد آن س��هم اپراتورها و مخابرات، ۲۰درصد ديگر هم س��هم 
صاحبان محتوا و ۲۰ درص��د باقيمانده هم متعلق ب��ه اگريگيتورها 
)واسطه هايی كه ارسال اين پيامكهای تبليغاتی را بر عهده دارند( است. 

چگونه از شر پيامک های تبليغاتی خالص شويم؟
اگر هر روز برايتان تبليغ آرايشگاه محله يا فروشگاه ها و... می آيد و می 
خواهيد از شر آنها خالص شويد؛ برای سيم كارت های همراه اول عدد 
يك را به ۸۹۹۹ و برای س��يم كارت های ايرانس��ل عدد ۲ را به ۵۰۰۵ 
ارس��ال كنيد. برای باقی پيامك های تبليغاتی پريميوم هم می توانيد 

»off« را به همان شماره ارسال كنيد.

سردار آقاخانی:

پليس افتخاری تبلور فجر 
آفرينی مردم در بهمن 57 

است 
فرمانده انتظامی استان اصفهان در آيين به كارگيری 
رسمی نيروهای پليس افتخاری در فرماندهی انتظامی 
شهرستان اصفهان، پليس افتخاری را تبلور فجرآفرينی 
مردم در بهمن ۵۷ عنوان كرد.به گزارش پايگاه خبری 
پليس، س��ردار عبدالرض��ا آقاخانی در آيي��ن آغاز به 
كار ۴۵۰ نفر از نيروهای پليس افتخ��اری فرماندهی 
انتظامی شهرستان اصفهان در ورزش��گاه تختی اين 
شهر با گراميداش��ت ياد و خاطره معمار كبير انقالب 
اسالمی و تبريك ايام ا... دهه مبارک فجر گفت: انقالب 
اسالمی انقالبی برخواسته از اراده و خواست مردم بود و 
تمام نهادهای اين نظام هم مردمی و بر محوريت مردم 
پايه گذاری شدند.وی از نيروی انتظامی به عنوان شجره 
طيبه انقالب اسالمی ياد كرد و اظهار داشت: بزرگترين 
محصول انقالب تش��كيل پليس��ی مردمی، ارزشی و 
واليی است و دارا بودن اين ويژگی ها نيروی انتظامی را 
از پليس ساير كشورهای دنيا متمايز می كند.فرمانده 
انتظامی استان مردم داری، رعايت حقوق شهروندی، 
توجه به ارزش ه��ای دينی و واليتم��داری در نيروی 
انتظامی را ناش��ی از فرهنگ انقالبی دانس��ت و اظهار 
داش��ت: پليس پس از انقالب تغييرات زيادی كرده و 
توانسته با اتكای به خداوند و حركت در مسير واليت به 
مأمن و پناهگاه مظلومان و آسيب ديدگان و جايگاهی 
برای احقاق حق آنان تبديل شود.سردار آقاخانی سپس 
به تشكيل پليس افتخاری در نيروی انتظامی اشاره و 
آن را تبلور فجرآفرينی مردم در بهمن ۵۷ عنوان كرد 
و اظهار داشت: امروز مردم اصفهان همانند سال ۵۷ كه 
احساس مسئوليت كرده و برای پيروزی انقالب نقش 
آفرينی كردند به دعوت نيروی انتظامی لبيك گفته و 
برای حضور در عرصه نظم و امني��ت و همكاری با اين 
نيرو آمادگی خود را با تمام وجود اعالم كردند.اين مقام 
انتظامی با بيان اينكه اس��تان اصفهان باالترين نيروی 
پليس افتخاری در كشور را به خود اختصاص داده است 
گفت: سهميه امسال ما برای جذب نيروهای مردمی در 
مرحله اول هزار نفر بود اما نزدي��ك به هزار و ۷۰۰ نفر 
ثبت نام كردند كه از اين ميان هزار نفر آنان در سراسر 
استان پس از طی مراحل گزينش دوره های آموزشی 
را س��پری كرده و از ام��روز فعاليت خ��ود را به صورت 
رسمی در يگان های انتظامی و پليس های تخصصی 

آغاز خواهند كرد.

به زودی نخستين جشنواره نشريات دانشجويی ورق می خورد 

مع��اون فرهنگی اجتماعی دانش��گاه 
اصفهان در نشس��تی با خبرنگاران با 
اشار به برگزاری جش��نواره نشريات دانشجويی منطقه چهار 
كشور به همراه نخستين جشنواره مطبوعات دانشگاه اصفهان 
گفت: اين جش��نواره به منظور تجليل از فعاليت رسانه های 
 برتر در حوزه پوشش اخبار دانش��گاه اصفهان برگزار خواهد

شد.
جعفر شانظری چاپ و تهيه نش��ريات را از برترين فعاليت و 
مهارت های دوران دانشجويی دانست و افزود: اين فعاليت ها 
می تواند در عملكردهای بعدی دانشجويان و همچنين ميدان 
دادن به دانشجويان در حوزه های سياسی، اجتماعی، فرهنگی 

و صنفی تاثير بسزايی داشته باشد.
حض�ور دانش�جويان 17 دانش�گاه دولت�ی

 در جشنواره 
وی با بيان اينكه نخس��تين جشنواره نش��ريات دانشجويی 
منطقه چهار كشوری در تاريخ های ۲۷، ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه 
برگزار می شود، ادامه داد: ۱۷ دانشگاه دولتی از جمله دانشگاه 
اصفهان، صنعتی، دانشگاه قم، دانشگاه مفيد قم، دانشگاه های 
اراک، كاشان، ش��هركرد، يزد، تفرش، دانش��گاه هنر و مالك 
اشتر، پيام نور چهار محال و پيام نور اصفهان در اين جشنواره 

شركت دارند.
سخنگوی دانشگاه اصفهان گفت:برای نخستين بار در سطح 
اس��تان تربيت و آموزش خبرنگار تخصصی علمی وآموزشی 

كه يكی از نقصانهای ما در سطح استان است انجام می شود.

سخنگوی دانشگاه اصفهان نيز در ادامه اين جلسه با بيان اينكه 
امسال در حاشيه برگزاری جشنواره نشريات دانشجويی كشور 
از رسانه هايی كه در طول يك سال گذشته بيشترين همكاری 
را برای انعكاس اخبار دانشگاه داشته اند تقدير می شود، افزود: 
اين آثار توسط خانه مطبوعات رتبه بندی شده و در جشنواره 

معرفی خواهند شد.
به زودی تربيت خبرنگار حرفه ای در دستور كار قرار می گيرد

مسعود كثيری افرود: اين نويد را می دهم كه برای نخستين 
بار در سطح استان تربيت و آموزش خبرنگار تخصصی علمی 
و آموزش��ی كه يكی از نقصان های ما در س��طح استان است 
 انجام می ش��ود كه كمك به دانش��گاه و جامع��ه مطبوعاتی

 است.
س��خنگوی دانش��گاه اصفه��ان اضاف��ه ك��رد: همچنين به 
زودی ات��اق خب��ر دانش��گاه اصفهان ب��ا تمام��ی امكاناتی 
همچ��ون سيس��تم كامپيوت��ری، اينترنت، فاك��س و غيره 
تش��كيل می ش��ود و در راس��تای تردد برای انعكاس اخبار 
 دانش��گاه كارت ورود به دانش��گاه ب��رای خبرن��گاران صادر

 می شود.
رئيس خان��ه مطبوعات اس��تان اصفهان نيز ك��ه يكی ديگر 
از سخنرانان اين نشس��ت خبری بود با اش��اره به آمار تعداد 
آثار رس��يده ب��ه دبيرخانه اين جش��نواره گف��ت: در بخش 
نش��ريات غيرحرف��ه ای دانش��جويی ۵۰۰ اث��ر و در بخش 
رس��انه های حرفه ای ۱۳۲ اثر برای ش��ركت در جش��نواره 
 نشريات دانش��جويی و مطبوعات دانش��گاه اصفهان دريافت 

شده است.
منصور گلناری اظهار داشت: در اين جشنواره كه مخصوص 
دانشجويان و نشريات دانش��جويی اس��ت آثار زيادی از ۷۸ 

دانشگاه رسيده است و برای 
نخستين بار تقدير از روزنامه 
ها و نش��ريات اس��تان كه در 
زمينه دانشگاه فعاليت خبری 

داشته اند انجام می شود.
وی ادام��ه داد: در حاش��يه 
اين جش��نواره نمايشگاهی 
برگ��زار و در پايان س��ه روز 
برگزاری جشنواره غرفه های 
 برت��ر انتخ��اب و تقدي��ر

 می شوند.
جنبه علمی دانش��گاه كمتر 
در جامع��ه م��ورد توجه قرار 

گرفته است
گلناری ب��ا تاكيد ب��ر اينكه 
دانش��گاه  علم��ی  جنب��ه 

كمتر در جامعه مورد توجه قرار گرفته اس��ت، بيان داش��ت: 
روزانه ده ه��ا مقاله و پژوهش در س��طح كش��ور و دنيا انجام 
می شود اما انعكاس مناس��بی در رس��انه ها و جامعه ندارد، 
 بنابراين هدف ما آش��نايی بيش��تر افراد جامعه با اين مقوله

 است.
وی اضافه كرد: داوری در بخش نش��ريات حرفه ای به شكل 
علمی و دقيق توسط تيم داوری انجام شده است و در بخش 
دانشجويی نيز كار به همين ترتيب انجام شده و مالک داوری 

يكسان بوده است.
رئي��س خان��ه مطبوع��ات اس��تان اصفه��ان ابراز داش��ت: 
در گذش��ته نش��ريات دانش��جويی از نظ��ر كيف��ی و علمی 
س��طح بااليی نداش��تند اما هم اكنون نش��ريات دانشجويی 
از نظ��ر كيف��ی س��طح نس��بتا خوب��ی دارن��د و برخ��ی از 
 آنه��ا حت��ی از برخ��ی نش��ريات حرف��ه ای ني��ز ق��وی تر

 هستند.
وی در بخ��ش ديگری از س��خنان خ��ود در ارتب��اط با طرح 
تربيت و آم��وزش خبرنگار تخصصی علمی برای نخس��تين 
بار در اصفهان اظهار داش��ت: ش��رايط ثبت نام ب��ه زودی از 
طري��ق پيام��ك اع��الم م��ی ش��ود ضم��ن اينكه در س��ه 
 روز برگ��زاری جش��نواره نيز ثبت ن��ام از خبرن��گاران انجام

 می گيرد
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بر اس��اس آمار پزش��كی قانونی اس��تان اصفهان، ۲۸ درصد 
از تصادف��ات منجر ب��ه فوت در اس��تان اصفه��ان مربوط به 
موتورسيكلت ها است و در ۵ درصد موارد نيز، موتورسيكلت 
به عنوان وسيله درگير با وسيله نقليه يا عابر پياده نقش داشته 
اس��ت.به گزارش ايمنا، بارها و بارها در اخبار حوادث شنيده 
ايم كه حادثه رانندگی، راكب يا سرنشين موتورسيكلت را به 
كام مرگ كشيد و اگر هم مرگی در كار نبوده باشد، ضايعه ای 
جبران ناپذير را تا پايان عمر برای آنها به همراه خواهد داشت. 
به دنبال وق��وع چنين حوادث ناگواری، هش��دارهای زيادی 
از س��وی پليس راه و راهور و مس��ووالن مرتبط با امر امنيت 
و سالمت در جامعه ارائه شده اس��ت؛ اگر چه نمی توان تاثير 
اين هشدارها را بر هموطنان مان ناديده بگيريم اما متاسفانه 
هنوز هم عده زيادی از مردم و به خصوص جوانان، هس��تند 
كه با بی توجهی به نكات ايمنی و حتی قانونی، خسارت های 
جبران ناپذير مادی و معنوی را به خود و خانواده خود و يا ساير 
شهروندان وارد می كنند. امروز آمارهای مربوط به تلفات جانی 
بر اثر حوادث رانندگی در ايران، عددی بس��يار تكان دهنده 
است كه حوادث مربوط به موتورسواران نيز جايگاهی خاص و 
البته نگران كننده را در اين آمار به خود اختصاص داده است. 
برای بررسی آمار و جوانب مختلف اين معضل در سطح استان 

اصفهان به سراغ دكتر علی س��ليمان پور، مديركل پزشكی 
قانونی استان اصفهان رفتيم و در اين خصوص با وی به گفتگو 

پرداختيم. 
بر اساس آمارهای پزش�كی قانونی در 5 ماهه گذشته 
امسال، آمار تلفات ناشی از حوادث رانندگی در استان 

اصفهان چه تعداد بوده است؟ 
بر اس��اس آمار جمع آوری ش��ده از ابتدای فروردين تا پايان 
مردادماه امسال، تعداد ۴۸۰ نفر بر اثر حوادث رانندگی در راه 

های استان اصفهان جان باختند. 
چه تعداد از آم�ار تصادفات منجر به ف�وت، مربوط به 

وسيله نقليه موتورسيكلت بود؟ 
چيزی حدود يك سوم از اين آمار؛ در حقيقت ۲۸ درصد از اين 
تصادفات مربوط به موتورسيكلت ها بود و در ۵ درصد موارد 
نيز، موتورسيكلت به عنوان وسيله درگير با وسيله نقليه يا عابر 

پياده نقش داشت. 
بيشترين و كمترين درصد از كشته های موتورسيكلت 

در چه مناطقی بوده است؟ 
۶۳ درصد از تصادفات منجر به فوت موتورس��يكلت در جاده 
هاي درون شهري، ۳۳.۳ درصد در راه هاي برون شهري و ۳.۷ 
درصد در جاده هاي خاكي و روستايي به وقوع پيوسته است. 

سهم شهرستان های استان اصفهان از اين تصادفات به 
تفكيک چقدر بوده است؟ 

شهرستان اصفهان با ۵۷ كشته بيش��ترين آمار را در مدت ۵ 
ماهه امس��ال به خود اختصاص داد و پس از آن، شهرس��تان 
های كاش��ان و نجف آباد هر يك با ۱۰ كش��ته، فالورجان ۹ 
نفر، خمينی شهر ۸ نفر و شهرستان های بويين و مياندشت، 
چادگان و اردستان هريك با يك نفر بوده اند؛ البته از شهرستان 
های فريدون ش��هر و خوروبيابانك نيز هيچ موردی گزارش 

نشده است. 
سهم زنان و مردان و نيز راننده و ترک نشين در ميان 

كشته ها چه تعداد بود؟ 
۹۴ درصد از كشته شده ها، مرد و ۶ درصد زن بودند. همچنين 
۸۰ درصد از آنها راننده، ۱۹.۳ درصد ترک نشين و وضعيت ۷ 

درصد از آنها نامعلوم است. 
بيش�ترين تلفات ناش�ی از ح�وادث رانندگ�ی برای 

موتورسواران در چه رده سنی قرار داشتند؟ 
۶۰ درصد از آنها در رده س��نی ۱۰ تا ۳۰ س��اله بودند؛ البته 
به صورت جزئ��ی تر بايد گفت ك��ه در ۵ ماهه امس��ال، ۰.۷ 
درصد از تلفات ناشی از حوادث موتوری زير ۱۰ سال، ۲۶.۷ 

درصد ۱۰ تا ۲۰ ساله، ۳۰.۴ درصد ۲۱ تا ۳۰ ساله، ۹.۶ درصد 
۳۱ تا ۴۰ س��اله، ۸.۹ درصد ۴۱ تا ۵۰ ساله، ۹.۶ درصد ۵۱ تا 
۶۰ ساله، ۶.۷ درصد ۶۱ تا ۷۰ س��اله و ۷.۴ درصد باالی ۷۰ 

سال به باال بودند. 
بيشتر اين افراد مجرد بودند يا متاهل؟ 

تقريبا سهم آنها مساوی بود؛ بر اس��اس آمار ما، ۵۲ درصد از 
فوت شده ها در حوادث رانندگي موتورسيكلت، مجرد و ۴۸ 

درصد متاهل بودند. 
و از نظر سطح تحصيالت در چه رده ای قرار داشتند؟ 

سطح تحصيلی بيشتر آنها بی س��واد و كم سواد بود؛ در واقع 
۱۳ درصد بی سواد، ۲۶.۷ درصد با تحصيالت ابتدايی، ۲۵.۲ 
درصد راهنمايی، ۲۸.۶ درصد دبيرستان و ديپلم، ۵.۲ درصد 

دانشجو و ۰.۷ درصد فوق ديپلم بودند. 

راكبان مرگ درحوادث سهم يک سومی دارند

 )WHO( بر اساس آمار مركز بهداشت جهانی     
بيش از ۱۰ درصد افراد جامعه را معلوالن تشكيل 
می دهند، افرادي كه حق دارن��د از امكاناتی كه 
مردم ع��ادی از آن اس��تفاده می كنند، بهره مند 
شوند. اما گردشگری و سفر يكی از مواردی است 
كه افراد معلول به ويژه معلوالن جسمی- حركتی 
با چالش ها و مش��كالت زي��ادي در اين زمينه 
روبرو هستند.مجيد صادق زاده، مسئول كميته 
گردش��گری انجمن حمايت از بيماران آس��يب 
نخاعی اصفهان در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی 
خبرگزاری دانش��جويان ايران )ايس��نا( منطقه 
اصفهان، در خصوص مشكالت معلوالن در زمينه 
گردشگري اظهار كرد: نبود وسايل نقليه مناسب 
براي تردد و جابجايي بين شهري و درون شهري 
افراد داراي معلوليت، عدم مناسب سازي هتل ها 
و مراكز اقامتي، مناس��ب نبودن س��رويس هاي 
بهداشتي عمومي، عدم مناسب سازي فضاهای 
تفريحي و ديدن��ی از جمله موانع گردش��گری 
معلوالن است.وي با اشاره به استقبال بسيار خوب 
اعضای انجمن از اردوهای گردشگری با اشاره به 
برگزاري اردوهای تفريحی وي��ژه ای در داخل و 
اطراف اصفهان براي اعضاي انجمن گفت: بيشتر 
برنامه های گردش��گری براي اعضاي انجمن در 
فصل تابستان و در طبيعت برگزار مي شود زيرا 

مش��كالت تردد و ش��رايط ويژه معلوالن باعث 
می ش��ود، نتوان در فصول سرد س��ال اردوهای 

زيادی طراحی و برگزار شود.
مس��ئول كميته گردش��گری انجمن حمايت از 
بيماران آسيب نخاعی اصفهان با اشاره به اينكه 
اتوبوس های مناسب سازی ش��ده، اتوبوس های 
دارای جك های هيدروليك هس��تند كه افراد را 
با ويلچر به داخل اتوبوس انتقال می دهند، افزود: 
متاسفانه انجمن وسيله نقليه مناسب سازی شده 
برای جابه جايی افراد معلول به ويژه افراد آسيب 
نخاعی ندارد و ت��ا پيش از اي��ن از اتوبوس های 
ش��ركت اتوبوس ران��ی كه ب��رای اف��راد معلول 
طراحی شده استفاده مي شد.صادق زاده با اشاره 
به اينكه متاس��فانه اخيراً ش��ركت اتوبوس راني 
اصفهان اعالم كرده اي��ن اتوبوس ها از رده خارج 

هستند و از سوی وزارت كشور به علت نداشتن 
ايمنی بيمه نش��ده اند، افزود: متاسفانه اصفهان 
به عنوان يك كالن ش��هر اتوبوس های مناسب 
براي معلوالن ندارد و اين معضلی است كه نياز به 
رسيدگی دارد.وي با بيان اينكه تا زماني كه نتوان 
امكان سفرهاي درون اس��تاني را براي معلوالن 
فراهم كرد، انتظار طراحی و برگزاری سفرهای 
خارج از استان دور از واقعيت است، تصريح كرد: 
عالوه بر مشكل حمل ونقل، عدم مناسب سازی 
اقامتگاه ها، جاذبه ها و فضاهای شهری نيز مطرح 
اس��ت و تمامی اين موارد نياز ب��ه برنامه ريزی و 
رسيدگی دارد.مسئول كميته گردشگری انجمن 
حمايت از بيماران آسيب نخاعی اصفهان با اشاره 
به اينكه ۹۰ درصد طراحی های ش��هری كه به 
نوعی مناسب س��ازی شده هنوز مش��كل دارد، 
افزود: بسياری از رمپ های طراحی شده به واسطه 
شيب تيز قابل تنها براي تعداد معدودی از افراد 
قابل استفاده اس��ت زيرا معلوليت و قدرت بدنی 
تمامی افراد معلول يكسان نيست.صادق زاده با 
بيان اينكه مشكالت گردشگری معلوالن بسيار 
زياد اس��ت، گفت: زمانی كه اف��راد معلول برای 
استفاده از سرويس های بهداشتی و حمام در سفر 
مش��كل دارند، چگونه می توانند در طول برنامه 

گردشگری خوش بگذرانند؟

دشواري هاي گردشگري معلوالن
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يادداشت

قانون عدم نیاز به پاسپورت برای 
ايرانیان و روسها در ورود به ترکیه

تالشها در جهت ورود توریستهای ایرانی و روس به ترکیه بدون 
نیاز به پاسپورت و تنها با استفاده از کارت شناسایی ادامه دارد

در پی اظهارات احمد داووداوغلو نخست وزیر ترکیه مبنی بر 
کمک مالی ۶ هزار دالری به هواپیماهای توریستی که از ایران 
و روس��یه به مقصد ترکیه پرواز می کنن��د، امید ها در بخش 
توریسم ترکیه در جهت افزایش تعداد مسافرین ایرانی و روس 

و به تبع آن افزایش درآمدها باال گرفت. 
طی روزهای گذشته، ترکیه برای حمایت از صنعت گردشگری 
قدم تازه ای برداشت و اعالم کرد که بخشی از هزینه سوخت 
هواپیماهای حامل گردش��گران ایرانی و روس به ترکیه را بر 

عهده خواهد گرفت.
فعالین صنعت توریس��م در ترکیه، اکنون در تالش هس��تند 
تا ورود توریس��تهای ایران��ی و روس ب��ه ترکیه ب��دون نیاز 
به پاس��پورت انجام گیرد و از ای��ن به بعد ایرانیان و روس��ها 
 بتوانن��د تنه��ا ب��ا اس��تفاده از کارت شناس��ایی وارد ترکیه 
شوند. باشاران اولوس��وی رئیس اتحادیه آژانسهای توریستی 
ترکیه اظهار داشت: جهت ورود ش��هروندان ایرانی و روس به 
ترکیه با استفاده از کارت شناسایی منتظر تصمیمات هر چه 

فوری دولت هستیم. 
اولوس��وی با تاکید ب��ر اینکه کم��ک مالی ب��ه هواپیماهای 
ایران��ی و روس حامل توریس��تها از نظر بخ��ش جهانگردی 
بسیار حائز اهمیت می باش��د، گفت: مدتی است که با وزارت 
فرهن��گ و گردش��گری ترکیه بر س��ر این موض��وع در حال 
رایزنی هس��تیم. گام بعدی لغو قانون اس��تفاده از پاسپورت 
 برای ش��هروندان ایران��ی و روس در ورود ب��ه ترکیه خواهد

 بود.

 بیش از ۱۶۰۰ پروژه آب و خاک 
در استان اصفهان انجام شد

مدیر مهندس��ی آب و خاک س��ازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفت: از دهه فجر سال گذشته تا فجر امسال، ۱۶۰۸ 
پروژه آب و خاک در استان انجام ش��ده است.به گزارش ایمنا 
رضا س��رافرازی با بیان این مطلب، اظهار داشت: این پروژه ها 
با صرف بیش از یکهزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات 
دولتی ملی، اس��تانی و اعتبارات خشکس��الی و تس��هیالت و 
خودیاری به انجام رسیده است. وی افزود: در قالب این طرحها 
در سطح بیش از ۱۲ هزار هکتار از اراضی آبیاری تحت فشار، 
احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی 

صورت گرفته است. 
مدیر مهندس��ی آب و خاک س��ازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان بیان داش��ت: از بهمن ۹۲ تا بهمن امس��ال در استان 
اصفهان بیش از ۶۲۳ رش��ته قنات مرمت و بازس��ازی ش��ده 
و بال��غ ب��ر ۲۰۰ کیلومتر لول��ه گ��ذاری ص��ورت گرفته که 
 باع��ث صرف��ه جوی��ی بی��ش از ۵۰ میلی��ون مترمکعب آب 

شده است.

معافیت های مالیاتی پنج و ده ساله 
در اليحه خروج از تورم و رکود

رئیس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید مل��ی گفت: بر طبق 
الیحه خروج از تورم و رکود اگر فعالیت جدیدی در بخش های 
صنعت، معدن، کشاورزی و ... انجام ش��ود، تا ۵ سال مشمول 
معافیت مالیاتی ش��ده که در مناطق مح��روم این معافیت به 
۱۰ ساله است.به گزارش ایمنا حمیدرضا فوالدگر ظهر امروز 
در همایش اقتصاد مقاومتی با موضوع قارچ، با اشاره به اینکه 
فعالیت هایی ک��ه در زمینه تولید قارچ صورت ش��ده، یکی از 
مصادیق بارز تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است، اظهار 
داشت: در این مورد باید مسائل فرهنگ سازی و مردمی انجام 
ش��ود، چراکه گاهی اوقات مش��کالتی پیش آمده که نیاز به 

فرهنگ سازی دارد. 
وی با بیان اینکه زعفران ایرانی با بس��ته بندی در اس��پانیا، به 
چند برابر قیمت فروخته می شود، تصریح کرد: با وجودی که 
محصول اولیه زعفران متعلق به کش��ور ایران است اما ارزش 
افزوده این مورد نصیب اس��پانیایی ها می شود. نماینده مردم 
اصفهان در مجلس تصریح کرد: باید تنوع محصول داشته باشیم 
و ذائقه مردم را شناسایی کرده و آنها را از فواید محصوالت تولید 
داخل آگاه کنیم. وی در ادامه به الیحه رفع موانع تولید اشاره 
کرد و گفت: روش های تحقق اقتصاد مقاومتی در صحن علنی 
مجلس قرائت ش��ده و در حال دریافت پیش��نهاد نمایندگان 
هستیم. فوالدگر افزود: تالش ش��ده در این الیحه راهکار رفع 
مشکالت تولید آورده شود. اقتصاد اتحادیه اروپا تحت تاثیرات 

شدید تحریم اقتصادی روسیه قرار گرفت

 تبعات تحريم برای روسیه
 و اتحاديه اروپا

اعم��ال تحریمهای بین المللی علیه روس��یه ن��ه تنها اقتصاد 
این کشور، بلکه اقتصاد تمامی کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا 
را نیز تحت تاثی��ر تبعات منفی خ��ود قرار داده اس��ت.گفته 
می ش��ود تحریمهای اروپا علیه روس��یه، تنه��ا ۲۱ میلیارد 
 یورو ب��رای خود اتحادی��ه اروپا زی��ان مالی به همراه داش��ته

 است.
از سوی دیگر تداوم اعمال این تحریمها علیه روسی نیز سبب 
بروز شکاف در اتحادیه اروپا شده اس��ت.خوزه مانوئل گارسیا 
وزیر امور خارجه اسپانیا در این خصوص اظهار داشت: تبعات 
این تحریمها برای هر کش��وری س��نگین بوده است. به گونه 
اینکه اتحادیه اروپا تاکنون ۲۱ میلیارد یورو از دست داده است.

این در حالی اس��ت که تخمین زده می شود اقتصاد روسیه به 
دنبال تداوم این تحریمها، هر ساله در حدود ۴۰ میلیارد دالر 
متحمل ضرر مالی خواهد ش��د.در حالیکه کش��ورهای غربی 
روسیه را متهم به حمایت از تجزیه طلبان مسلح شرق اوکراین 
می کنند حکومت مسکو این ادعاها را مردود می داند.از سوی 
دیگر در اجالس وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، 
در خصوص گس��ترش تحریمهای اعمالی ای��ن اتحادیه علیه 
روسیه تصمیم گرفته شد.اما به دلیل تداوم گفتگوهای صلح در 
مورد اوکراین، اعمال این تحریمها فقط به مدت یک هفته به 

تعلیق درآمده است. 

پیش بینی رونده��ا در اقتصاد 
ایران خیلی ساده نیست.

احس��ان میزانی: کاهش قیمت 
نفت در بازارهای جهانی، آینده 
نامعل��وم تحری��م ه��ا و برخی 
مش��کالت داخلی موجب شده 
تا پیش بینی آینده اقتصاد ایران 
طی سال ۹۴ کمی دشوار شود. 
برخ��ی تحلیلگ��ران اقتصادی 
طی روزهای گذش��ته وضعیت 
اقتصادی س��لل آینده را قدری 
س��خت پیش بینی ک��رده اند. 
برهمین اس��اس برای اطالع از 
نظرات فع��االن اقتصادی گفت 
و گوهایی را در این مورد ترتیب 
داده ایم. مس��عود خوانس��اری 
رئیس کمیس��یون ارتباطات و 
حمل ونقل اتاق تهران براین باور 
است که وضعیت اقتصادی سال 
آینده به مولفه های پیچیده ای 
بستگی دارد ولی او امیدوار است 
که سال ۹۴ برای اقتصاد ایران 
روزهای دش��واری نباشد.آقای 
مهندس به اعتقاد شما وضعیت 
عمومی کش��ور ب��رای خروج از 
رکود و بهبود شرایط کسب و کار 
چه تغییری کرده اس��ت؟اینکه 
ما انتظار داشته باشیم طی یک 
سال یا دو سال به نقطه مناسبی 
برسیم قدری دور از ذهن است. 
به هرجهت اقتص��اد ایران طی 
س��الیان گذش��ته و بخصوص 
دوران فعالی��ت دول��ت نه��م و 
دهم آسیب های زیادی خورده 
است. برهمین اساس نه بخش 
خصوصی و نه دولت نمی توانند 
طی دو سال آسیب های هشت 
ساله را جبران کنند. همگی ما 
می دانیم و دی��ده ایم که 7۰۰ 
میلیارد درآمدهای نفتی کشور 
به چه ش��کلی از بین رفت و یا 
حداقل تا جایی که ما می دانیم 
به کار توسعه کش��ور نیامد. به 
همین دلیل تصور می کنم باید 
چند روش را پیش روی خودمان 
داشته باشیم. اول اینکه بخش 
خصوصی و دول��ت با کمک هم 
طی برنامه ریزی دقیق و البته با 
میانگین دوره زمانی حداقل ۵ تا 
۱۰ ساله زمینه های بهبود کلی 
شرایط اقتصادی کشور را فراهم 
کنند. در ثانی همه ما می دانیم 
که امروز اقتص��اد ایران بیش از 
هر دوره زمانی دیگری به وفاق 
و اتحاد برای عب��ور از بحران ها 
نیاز دارد. بنابراین اگر به چنین 

موضوعی باور داریم نیاز است که 
همگی در جهت خروج از رکود 
اقتصادی تالش کنیم. در حال 
حاضر به طور نمون��ه اتاق های 
بازرگانی و بخصوص اتاق ایران 
به عنوان تشکل، تشکل ها می 
تواند زمینه ه��ای ایجاد اجماع 
کارشناسی را میان فعاالن بخش 
خصوصی و صاحبان کس��ب و 
کار ایجاد کند. وظیف��ه ما این 
اس��ت که دیدگاه های دقیق و 
کارشناسی و حساب شده بخش 
خصوص��ی را به دول��ت انتقال 
دهیم. دولت نیز طی دو س��ال 
گذش��ته نش��ان داده که برای 
تعامل با بخش خصوصی حسن 
نیت دارد. بنابراین امیدواریم که 
این تعامل می تواند، کمی از بار 
مشکالت اقتصاد ایران کم کند 
ولی پیش نی��از این اتفاق ایجاد 
اجماع فراگیر میان فعاالن بخش 
خصوصی است. این مسولیت هم 
به اتاق ه��ای بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی واگذار شده 
است. حاال که قرار است، همگی 
فعاالن اقتصادی ایران و دولت 
برای خ��روج از رک��ود و بهبود 
ش��رایط اقتصادی کمک کنند، 
بهتر اس��ت نظرات کارشناسی 

جمع بندی و اجرایی شود.
البته موضوع رفع تحریم ها نیز 
خیلی مهم است. بله. در صورتی 
که حجم تحریم ها کم ش��ود یا 
در بهتری��ن ش��رایط تحریم ها 
برداش��ته ش��ود، اقتصاد ایران 
قدرت ورود و حض��ور دوباره در 
بازارهای جهانی را پیدا می کند. 
در حال حاضر اقتصاد ایران دو 
مشکل مشخص دارد. اول اینکه 
صاحبان حرفه ای کسب و کار به 
دلیل فشار تحریم ها نمی توانند 
به س��ادگی در بازارهای جهانی 
حضور داش��ته باش��ند یا اینکه 
برای توس��عه صنایع خودشان 
از بازارهای بی��ن المللی خرید 
کنند. از س��وی دیگر هزینه ها 
نیز به ش��کل غیر منطقی رشد 
داشته اس��ت. بخش خصوصی 
ایران برای اینکه به توسعه کشور 
کمک کن��د، نیاز به بس��ترها و 
پیش زمینه های مشخصی دارد. 
بنابراین در ای��ن وضعیت نمی 
توانیم انتظار داش��ته باشیم که 
بخش خصوصی هم هزینه های 
زیادی بپردازد و ه��م اینکه به 

توسعه فکر کند. 

اقتصاد ايران به کدام سمت می رود؟

 بهتر است به آينده امیدوار باشیم 

اخبار کوتاه 
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توزیعگازCNGدراستاناصفهانکیلوگرمیمیشود

ش��رکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اصفهان اعالم کرد: از ابتدای اس��فند 
س��ال جاری توزیع گاز CNG در جایگاه ها به صورت جرمی )بر اس��اس کیلوگرم( 

انجام می شود.

محمدرضا رحیم��ی معاون اول رئی��س جمهور دولت 
دهم، اخیرا با رای ش��عبه ۱۱ دیوان عالی کشور به پنج 
س��ال و ۹۱ روز حب��س و پرداخت دو میلی��ارد و ۸۵۰ 
میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی 
محکوم ش��د. وی باالترین مقام اجرایی ب��ود که بعد از 
پیروزی انقالب اس��المی محاکمه و محکوم شد. صدور 
این حکم باعث ایجاد امید برای همه کس��انی است که 

برای مبارزه با فساد در کشور تالش می کنند.
حاال بر طبق اسنادی که در اختیار الف قرار گرفته است، 
ماجرای الحاق اراضی کالک به محدوده ش��هر لواسان 
موضوعی است که به نظر می رس��د باید بعد از پرونده 
بیمه ایران م��ورد بازنگری قرار گی��رد. اتفاقاتی که در 
آن به ماجرای موافقت کمیس��یون ماده ۵ استانداری 
تهران با الحاق اراضی موسوم به کالک به مساحت بیش 
از ۱۰۰ هکتار به شهر لواس��ان و تفکیک آنها اشاره می 
شود. الحاق حقوق ۱۰۰ هکتار اراضی خارج از محدوده 
که کاربری کشاورزی داشتند به محدوده شهر لواسان 

باعث افزایش قیمت نجومی این اراضی شد.
در ادامه گزارشی را درباره این تخلفات می خوانید.

پیش از اعالم این حکم، احکام بخش دیگری از متهمین 
ای��ن پرونده که ب��ه پرونده بیمه ایران مش��هور ش��ده 
است صادر ش��ده بود. بر این اساس ش��عبه ۳۲ دیوان 
عالی کش��ور در ۲۹ مرداد ۹۲ احکام قطعی گروهی از 
متهمان این پرونده را اعالم کرد. بر این اس��اس احکام 
قطعی صادره در خصوص متهمین ردیف ۱ تا ۱۲ به نام 
های مصطفی حمزه نوس��ی، داود فهیمی رودپش��تی، 
بدیع اله کیانی، جابر ابدال��ی، محمدتقی توکلی، علی 
جلیل، ش��هریار خس��روی، محمود باقری زمانی، ایرج 
عبدالحمی��دی، فریب��رز فرید دانش، داود س��رخوش 

شهری، یوسفعلی درون پرور اعالم شد.
آن طور که آقا الیاس نادران در مصاحبه ۱۱ بهمن ۹۳ 
با پایگاه خبری نماینده توضیح داده است این پرونده از 
سه بخش مختلف تشکیل شده که حلقه اتصال همه آنها 
محمد رضا رحیمی بوده و از خانه ای در خیابان فاطمی 
مدیریت می شده اند؛ »سه تا پرونده بود که حلقه واسط 
این س��ه پرونده تیمی بود که این تیم با آقای رحیمی 
مرتبط بودند؛ یکی پرونده مربوط به سرخوش بود، یکی 
پرونده مربوط به بیمه ایران و جابر ابدالی بود و یکی هم 

پرونده مربوط به استانداری تهران بود.«
ایش��ان در توضیح موضوع اس��تانداری ته��ران چنین 
توضیح می دهد: »در بحث استانداری تهران هم افراد و 
نهاد های مختلف، موسسات، ش��رکت  ها و... در رابطه با 
مجوزهایی که از استانداری  ها می  گیرند، مانند معادن 
شن و ماس��ه و...، به حساب اس��تانداری  ها بابت حقوق 
دولت��ی مبالغی را واری��ز می  کنند. برای آن هم  س��از و 
کاری تعریف کرده بودند که چک  های وصولی را به جای 
حساب  های دولتی به حساب ش��خصی می  گذاشتند. 
هم چنین خرید و فروش زمین صورت گرفته بود، ارزان 
به خودشان می  فروختند و به قیمت باال می  فروختند.«

از بین محکومین دوازده گانه فوق نفر دوازدهم معاون 
عمرانی استانداری تهران بوده اس��ت. آقای یوسفعلی 
درون پرور در سال ۱۳۸۴ توسط آقای کامران دانشجو 
که در آن زمان استاندار تهران بوده است به عنوان معاون 
عمرانی ایشان منصوب می شود. آقای کامران دانشجو 
در حکم دیگری آق��ای میرمحمد غ��راوی را به عنوان 
مدیر کل فنی اس��تانداری منصوب می نماید. در سال 
۱۳۸۹ آقای درون پرور به عنوان یکی از متهمین پرونده 
بیمه ایران دستگیر ش��د. بر طبق کیفرخواستی که در 
ششمین جلس��ه دادگاه توس��ط آقای ذبیحی نماینده 
دادستان قرائت ش��د یکی از اتهامات آقای درون پرور، 
موافقت کمیسیون ماده ۵ اس��تانداری تهران با الحاق 
اراضی موسوم به کالک به مساحت بیش از ۱۰۰ هکتار 
به شهر لواس��ان و تفکیک آنها بود. الحاق حقوق ۱۰۰ 
هکتار اراضی خارج از محدوده که کاربری کش��اورزی 
داشتند به محدوده شهر لواس��ان باعث افزایش قیمت 
نجومی این اراضی ش��د.مطالعه آنچه که از شش��مین 
جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختالس بیمه ایران در 
بخش استانداری که در آن زمان منتشر شد حاوی نکات 
مهمی است. بر اساس آنچه که خبرگزاری فارس منتشر 
کرد صبح روز ۱7 خرداد سال ۹۱ ششمین جلسه دادگاه 
اختالس بیمه ایران در شعبه 7۶ دادگاه کیفری استان 

تهران به ریاست قاضی سیامک خراسانی آغاز شد.
نماینده دادس��تان در بخش��ی از کیفرخواست چنین 
می گوی��د: »ورود و الح��اق اراضی موض��وع توافقنامه 
به محدوده شهر لواس��ان به خاطر لحاظ مغایرت های 
اساسی با طرح جامع آن ش��هر قانوناً مستلزم طرح در 

شورای شهرسازی و معماری بوده، با طرح این موضوع 
در شورا در تاریخ ۳ دی ماه ۸۶ الحاق این اراضی از سوی 
کمیسیون ماده ۵ و از جمله اراضی کالک مورد موافقت 
قرار نگرفته بود.«آن طور که آق��ای درون پرور در این 
جلس��ه می گوید ۲۰۰ قطعه وی��الی ۲۰۰۰ متری در 
نتیجه این مصوبه به محدوده ش��هر لواسان اضافه می 
شود. این الحاق غیرقانونی اراضی با مصوبه کمیسیون 
م��اده ۵ باعث تغییر قیم��ت نجومی اراض��ی مذکور از 
کاربری کشاورزی خارج از محدوده به کاربری باغ ویال 
داخل محدوده ش��هر لواسان ش��د. این اتفاق بر اساس 
مصوبه ۸۵/۶/۶ کمیس��یون ماده ۵ که به امضای آقای 
درون پرور نیز رس��یده رخ داده اس��ت.به قیمت امروز 
ارزش این اراضی حداقل ۵ میلیون تومان است. بنابراین 
ارزش این ۲۰۰ قطعه هم اکنون حداقل دو هزار میلیارد 
تومان است. این در حالی است که با کاربری کشاورزی 
قیمت این اراض��ی حداکثر ۲۰۰ ه��زار تومان بوده که 
با توجه به مس��احت ۱۰۰ هکتاری آن ارزش��ی حدود 

دویست میلیارد تومان بوده است.
بنابراین با همین مصوبه ارزش ای��ن اراضی بدون هیچ 
اقدام خاصی ۱۰ برابر شده و حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان 
سود عائد مالکان آن کرده است. آقای درون پرور در دفاع 
از خود به نکات مهمی اشاره می کند. ایشان تاکید می 
کند که »ریاست کمیس��یون مربوطه با استاندار )آقای 
کامران دانش��جو( بوده نه م��ن که در اینج��ا محاکمه 
می شوم« در بخش دیگری ایشان می گوید که »چرا در 
کمیس��یونی که ۵۰ نفر حضور داشتند فقط من مقصر 

شناخته شده ام.«
اشاره ایشان به نمایندگان دیگر اعضای کمیسیون ماده 
۵ است که مصوبه را امضاء کرده اند. وی همچنین می 
گوید که »اگ��ر مصوبه خالف قانون ب��وده چرا تاکنون 
اعتراضی نکرده اند و چرا سازمان بازرسی هم درخواست 
ارس��ال این مصوبه را نکرده اس��ت.« اینکه این مصوبه 
غیرقانونی به امضای اش��خاص دیگری ع��الوه بر آقای 
درون پرور نیز رس��یده صحیح ب��وده و باید همه امضاء 
کنندگان این مصوبه پاسخگو باشند. عالوه بر این باید 
روشن شود که موضع استاندار وقت آقای دانشجو در این 

خصوص چه بوده است.
آقای درون پرور در بخش دیگری از اظهارات خود اظهار 
می دارد که چرا کس��ی تابحال به این مصوبه اعتراض 
نکرده است. این س��وال در جای خود قابل تامل است. 
واقعیت آن است که همکار ایشان آقای میرمحمد غراوی 
در س��ال ۱۳۸۸ به عنوان معاون معماری و شهرسازی 
وزیر و دبیر شورایعالی منصوب ش��دند. آقای غراوی تا 
پایان دوره مس��وولیت خود تا س��ال ۱۳۹۲ هیچ گونه 
تعرضی نسبت به مصوبه کمیسیون ماده ۵ در خصوص 
اراضی کالک نکردند. با این وجود باالخره بعد از تغییر 
آقای غراوی، ش��ورایعالی شهرس��ازی و معماری ایران 
در ۹۳/۱۰/۲۴ وارد عمل شد و با دستور توقف هرگونه 
عملیات در محدوده اراضی کالک لواسان را صادر کرد.

کسب سود ۱۸۰۰ میلیارد تومانی با يک مصوبه مشکوک

محکومیترحیمیو»پروندهلواسان«
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به رغم بحران مالی که جهان با آن دست و پنجه نرم می کند، از 
سال ۲۰۰۹ تاکنون میزان فروش رولز- رویس در جهان چهار 

برابر شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، س��ال گذشته به رغم رکود 
اقتصادی حاکم بر جهان، رولز- رویس توانس��ت تعداد ۴۰۶۳ 
عدد از خودروهایش را بفروشد که این رقم بسیار قابل توجهی 
در فروش خودروهای لوکس بوده اس��ت. طب��ق آخرین آمار، 
وضعیت فروش خودروهای لوکس در جهان در س��ال ۲۰۱۴، 
سود و فروش قابل توجهی داشته است. رولز- رویس، خودروی 
لوکس انگلیسی با ۴۰۶۳ عدد در این میان رکورددار است. طبق 
گزارش منتشر شده از سوی ش��عبۀ آلمانی این برند انگلیسی، 
این اولین باری است که از زمان تأس��یس این خودرو در طول 
۱۱۱ س��ال اخیر، فروش این برند معروف از م��رز ۴۰۰۰ عدد 
عبور می کند. گفتنی است رولز- رویس، در میان خودروهای 
لوکس، حرف اول را می زند و قیمت هر یک از مدلهای آن بیش 

از ۲۰۰.۰۰۰ یورو است.
جالب اس��ت بدانید که به رغم بح��ران مالی که جه��ان با آن 
دست و پنجه نرم می کند، از سال ۲۰۰۹ تاکنون میزان فروش 
رولز- رویس در جهان چهار برابر شده است. کارشناسان دلیل 
این امر را بین المللی شدن موفق این برند انگلیسی می دانند. 
ایاالت متحده آمریکا، در میان کشورهای جهان، اولین خریدار 
خودروی لوکس رولز- رویس است. پس از آن کشورهای چین 
و امارات متحده عرب��ی در رتبه های بعدی هس��تند. بریتانیا، 
تولیدکنندۀ رولز- رویس، در رتبۀ چه��ارم خریداران این برند 

است.
اما پس از این کشورها رولز- رویس در کدام کشورها به فروش 
رفته است؟ طبق آخرین گزارش منتشر شده، میزان فروش این 
خودروی انگلیسی در کل مناطق دنیا، ۱۲ رشد داشته است. در 
آمریکای ش��مالی فروش رولز- رویس ۳۰، در خاورمیانه ۲۰ و 
در اروپا ۴۰ افزایش یافته اس��ت. حتی در فرانسه، کشوری که 
روزهای سخت اقتصادی را پشت سر می گذارد، در سال ۲۰۱۴، 
۱۳ عدد خودروی رولز- رویس شماره گذاری شد، در حالیکه 

این رقم در سال پیش از آن ۱۲ عدد بوده است.
یکی از دالیل موفقیت این خودروی انگلیسی، سیاستهای اتخاذ 
شده از سوی این برند از سال ۲۰۰۳ تاکنون است که مبتنی بر 
عرضه باال و متنوع است. رولز- رویس در کنار خودروی کالسیک 
معروف خود یعنی »فانتوم«، مدل اسپورت دیگری را نیز عرضه 
کرد و در س��ال ۲۰۱۳ آن را ارتقاء داد و قرار است امسال مدل 

دیگری را نیز روانه بازار کند. 
گفتنی اس��ت رولز- رویس برای پنجمین س��ال متوالی است 
که می تواند رکورد فروش استثنایی را ثبت کند. کارشناسان 
صنعت خودروسازی می گویند سود باالی این خودرو، امکان 
گسترش سرمایه گذاریهای بیشتری را به این برند خواهد داد. 
کمااینکه احداث یک مرکز تکنولوژی و لجستیکی از سوی این 
برند در دست اجراست. در حال حاضر میزان تولید رولز- رویس 
س��الیانه به ۶۰۰۰ عدد می رس��د اما پیش بینی می شود این 
 برند انگلیس��ی توان تولید خود را در س��الهای آینده افزایش 

دهد.

تاکید جهانگیری بر 
سرمايه گذاری در معادن 

زغال سنگ 
معاون اول رئیس جمهور گفت: بسیاری از کارخانجات فوالد از 
زغال برای تولید با استفاده از کوره بلند اقدام می کنند و بسیاری 
از نیروگاه های برق دنیا نیز با استفاده از انرژی زغال نسبت به 
تولید برق اقدام می کنند. معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه 
زغال سنگ یکی از نعمتی های خدادادی است و باید قدر آن را 
بدانیم، بر لزوم سرمایه گذاری در معادن زغال سنگ تاکید کرد 
و گفت: نباید از این انرژی غفلت کنیم. اس��حاق جهانگیری در 
مراسم افتتاح کارخانه کک سازی زرند با تبریک ایام دهه فجر 
اظهار داشت : معادن زغال سنگ از ویژگیهای منحصر به فردی 
برخوردار هستند و باید برای باالبردن کیفیت کار در این معادن 
راهکاری پیدا کنیم. جهانگیری با اش��اره ب��ه اینکه ما از انرژی 
زغال سنگ کک ش��ده غافل ش��ده ایم تصریح کرد: بسیاری از 
کارخانجات فوالد از زغال برای تولید با اس��تفاده از کوره بلند 
اقدام می کنند و بسیاری از نیروگاه های برق دنیا نیز با استفاده 
از انرژی زغال نس��بت به تولید برق اقدام می کنند. معاون اول 
رییس جمهور کار در معادن را از سخت ترین مشاغل برشمرد 
و افزود: کار در معادن زغال س��نگ در اعماق زمین و ارتفاع کم 
و با وجود گازهای متساعد ش��ده در این معادن از سخت ترین 
کارها در رشته معدن کاری است. وی با قدردانی از برنامه های 
وزارت صنع��ت برای ایج��اد واحدهای کک س��ازی گفت: راه 
اندازی واحدهای کک س��ازی می تواند منجر به ایجاد ارزش 
افزوده در این ماده خام معدنی شود و الزم است دولت از شرکت 
میدکو که نسبت به احداث کارخانه فوالد سازی به شیوه کوره 
بلند اقدام کرده نیز حمایت کند. معاون اول رییس جمهور بر 
لزوم حضور بخش خصوصی برای س��رمایه گذاری در معادن 
زغالسنگ تاکید کرد و گفت: اگر بخش خصوصی مطمئن باشد 
که زغال سنگ تولید ش��ده خریدار دارد قطعاً رغبت بیشتری 
به س��رمایه گذاری در این زمینه پیدا خواهد کرد. جهانگیری 
ابراز امیدواری کرد با روند روبه رش��د سرمایه گذاری در کشور 
 ش��اهد برپایی واحدهای بزرگ صنعتی در استانهای مختلف

 باشیم. –

گزارش ماهانه اوپک
نفت ايران ۱۶ دالر ارزان شد

قیمت نفت ایران در نخستین ماه س��ال جاری میالدی بیش 
 از ۱۶ دالر کاهش یافت و به ۴۲ دالر و ۸۴ س��نت در هر بشکه 

رسید.
اوپک در جدیدترین گ��زارش ماهانه خود اع��الم کرد قیمت 
س��بد نفتی این س��ازمان در ماه ژانویه ۲۰۱۵ ب��ا ۱۵.۰۸ دالر 
 کاهش نس��بت به ماه قبل از آن به ۴۴.۳۸ دالر در هر بش��که

 رسید.
ه��ر بش��که نف��ت اوپ��ک در م��اه دس��امبر ۲۰۱۴ براب��ر با 
۵۹.۴۶ دالر معامل��ه ش��ده ب��ود. تمام��ی نفت ه��ای ای��ن 
 س��ازمان در م��اه ژانوی��ه ۲۰۱۵ ب��ا کاه��ش قیم��ت مواجه

 شده اند.
بر اس��اس این گزارش متوسط قیمت نفت س��نگین ایران در 
ماه ژانویه امسال ۱۶.۱۵ دالر در هر بش��که نسبت به ماه قبل 
از آن کاهش یافته و به ۴۲.۸۴ دالر در هر بش��که رسیده است. 
در دس��امبر ۲۰۱۴ این نفت در برابر ۵۸.۹۹ دالر در هر بشکه 

معامله شده بود.
قیمت نفت س��نگین ایران در ژانویه ۲۰۱۵ نس��بت به ژانویه 
۲۰۱۴ در ح��دود ۶۲ دالر کاه��ش داش��ته اس��ت. در ژانویه 
 ۲۰۱۴ قیم��ت نفت ای��ران ۱۰۴.۸۹ دالر در هر بش��که اعالم 

شده بود.
قیمت س��ایر نفت های اوپک در ماه ژانویه امس��ال به ازای هر 
بشکه به این ش��رح بوده است: نفت س��بک عربستان ۴۴.۴7 
دالر، نفت س��بک عراق ۴۲.۵۸ دالر، نف��ت بونی الیت نیجریه 
۴۸.۵۱ دالر،  س��یدر لیبی ۴۶.7۶ دالر، نفت گیراسول آنگوال 
۴7.۹۸ دالر، نفت صادراتی کویت ۴۲.۳۱ دالر، نفت مارین قطر 
۴۵.۵۱ دالر، مری ونزوئال ۳7.۹۶ دالر، موربان امارات ۴۸.۴۱ 
 دالر، اورینت اک��وادور ۴۲.۲۶ دالر و صح��رای الجزایر ۴7.۹۱ 

دالر.
قیم��ت نف��ت برن��ت دری��ای ش��مال نی��ز در ای��ن م��اه با 
کاه��ش ۱۴.۶7 دالری نس��بت به م��اه قبل از آن ب��ه ۴7.۸۶ 
دالر در هر بش��که رس��ید. نفت س��بک آمریکا نی��ز با کاهش 
 ۱۲.۲۱ دالری در براب��ر ۴7.۲۹ دالر در ه��ر بش��که معامل��ه

شد.

بیشترين ماشین بازها کجای جهان زندگی می کنند؟ 

لوکس سوارترين مردم را بشناسید

مشتريان اصلی رولز- رويس                مناطق جهان                 رشد فروش در سال 2۰۱4 رديف 

اياالت متحده آمريکا                                 آمريکای شمالی    3۰ درصد   ۱
چین                                                        خاورمیانه                         2۰ درصد  2

امارات متحده عربی                                        اروپا                 4۰  3

بريتانیا، تولیدکنندۀ رولز- رويس در رتبۀ چهارم خريداران است
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یادداشت
علی ضیا مجری نام آشنای تلویزیون که این روزها به مناسبت دهه فجر و اجرای 
برنامه ترکیبی “ به افتخار ایران” در اصفهان است، عکسی از گلستان شهدای 

اصفهان در اینستاگرامش منتشر کرد.
5

هفتیادداشتعلی ضیا در گلستان شهدای اصفهان!

 مسابقه انشانویسی ویژه 
دانش آموزان

مسابقه انشانویسی ویژه دانش آموزان توسط مرکز آفرینش های 
ادبی قلمستان، وابسته به س��ازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان برگزار می شود.به گزارش ایمنا، مدیر مرکز ادبی قلمستان 
در این باره اظهارکرد: این  مسابقه با هدف آشنایی دانش آموزان با 
زبان فارس��ی معیار، یادگیری روش صحیح نگارش و لذت بخش 
بودن  نوش��تن برای آنها برگزار می شود.  ”س��ید احمد مرتضوی” 
افزود: مس��ابقه انشانویس��ی در موضوع آزاد وی��ژه دانش آموزان 
مقاطع راهنمایی و دبیرستان  در مدارس سطح شهر اصفهان برگزار 
می گردد.  وی در ادامه افزود: شرکت کنندگان تا ۵ اسفندماه سال 
جاری مهلت ارسال آثار را داشته و جایزه ویژه این مسابقه  نیز هدیه 

نقدی دو میلیون ریالی خواهد بود.  
وی تصریح کرد: عالقمندان جهت شرکت در این مسابقه می توانند 
آثار خود را به مرکز آفرینش های ادبی  قلمس��تان واقع در خیابان 
۲۲ بهمن، خیابان عالمه امینی شرقی، مجموعه فرهنگی باغ غدیر 

ارسال نمایند.   

توزیع سی هزار کاله مزین به پرچم 
ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن

مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان گفت: 
در روز ۲۲ بهمن ماه س��ی هزار کاله مزین به پرچم ایران در میان 
راهپیمایان این روز توزیع می شود.به گزارش ایمنا، مهدی بقایی 
گفت: توزیع کاله در بین  عموم مردم حاضر در راهپیمایی با هدف 
اتحاد و همبستگی بیشتر مردم و یکدست ساختن راهپیمایان ۲۲ 
بهمن انجام می  گیرد.  وی افزود: همچنی��ن در این روز غرفه های 
فرهنگی از س��وی مراکز وابس��ته به این س��ازمان از جمله مرکز 
 قلمستان در محل میدان امام )ره( برپا خواهد شد.  وی بیان کرد: 
در غرفه قلمس��تان، مرکز آفرینش های ادبی قلمستان به جامعه 
مردم انقالبی معرفی می شود و توزیع بروشور   ”ده گام برای نوشتن 
یک انشای خوب” و معرفی مسابقه انشانویسی ویژه دانش آموزان 
راهنمایی و متوسطه و مس��ابقه “قصه  محله ما” ویژه دانشجویان 

انجام می گیرد.  

 مقابله ی با » توهین به عقاید«
 با کاریکاتور 

خانه کاریکاتور حوزه هنری استان اصفهان در اعتراض به توهین به 
مقدسات و پیامبر اکرم )ص( اقدام به برگزاری ورک شاپ کاریکاتور 

با موضوع »توهین به عقاید « می نماید. 
مدیرخانه کاریکاتور اصفهان با اعالم این خبر گفت: این ورک شاپ با 
حضورجمعی از کارتونیست های مطرح اصفهان در روز چهارشنبه 

۲۲ بهمن ماه در میدان نقش جهان اصفهان برگزار می شود.
پیام پورفالح افزود: دراین حرکت کارتونیستهای اصفهانی به خلق 
اثر بر روی بوم هایی در ابعاد 70×100 می نمایند و برای عالقه مندان 
و حض��اردر راهپیمایی ۲۲ بهمن م��اه به صورت زن��ده به اجرای 

کاریکاتور می پردازند. 

ش��هرداد روحان��ی گف��ت: من 
هی��چ گاه نگفتم یانی بی س��واد 
اس��ت، زی��را ادبیات م��ن اصال 
این گونه نیست و هیچ وقت برای 
اینکه خودم را باال ببرم، کسی را 

پایین نمی آورم.
به گ��زارش ایس��نا،  ای��ن رهبر 
ارکستر اظهار کرد: چندی پیش 
یکی از هنرمندان در مصاحبه ای 
به نقل از من گفت��ه بود که یانی 
یک بی سواد است اما من هیچ گاه 
این ح��رف را ن��زد ه ام. موضوع 
به آنج��ا برمی گردد ک��ه وقتی 
سال ها پیش به ایران آمده بودم، 
روزنامه ای مفصل با من مصاحبه 
کرد و من ه��م توضیحاتی ارائه 
دادم.او ادام��ه داد: م��ن در آن 
مصاحب��ه راج��ع ب��ه تنظیم و 
ارکستراسیون آثار یانی صحبت 
کرده بودم که برعهده بنده بود. 
به هرح��ال یانی نت نویس��ی و 
نت خوانی بلد نیست. این حرفی 
اس��ت که خود یانی نیز همیشه 
ب��ا افتخ��ار در مصاحبه هایش 
بی��ان می کند.روحان��ی تصریح 
کرد: یانی ذوق و قریحه بس��یار 
زیادی ب��رای موس��یقی دارد. او 
قطعاتش همیشه مورد توجه قرار 
می گیرد و خیلی خوب است که 
یک نفر بدون داشتن تحصیالت 
آکادمیک در موسیقی، بتواند آن 
را یاد بگیرد.رهبر سابق ارکستر 
س��مفونیک تهران اظه��ار کرد: 
البته خیلی خوب اس��ت که آدم 
در کنار هنر موس��یقی، علم هم 
یاد بگیرد تا هنرش کامل تر شود. 
مدرک های دانش��گاهی زمانی 
مهم هس��تند که م��ا بخواهیم 
تدریس انجام دهیم. اما مدرک 
تضمین کننده داشتن خالقیت 
در موسیقی نیس��ت.وی افزود: 
طبیعتا کسی که نت خوانی بلد 
نباش��د، نمی تواند کاری را برای 

ارکس��تر تنظیم کند. فردی که 
ای��ن کار را انج��ام می دهد، باید 
ب��ا صدا دهی س��ازها ، نت خوانی 
و ... آشنا باش��د و از آنجا که یانی 
به کنس��رواتوآر نرفته این کار را 
بلد نیست اما خیلی خوب پیانو 

می زند.
ش��هرداد روحانی که قرار است 
دوم و س��وم بهمن ماه به همراه 
جمع��ی از نوازندگان ارکس��تر 
سمفونیک تهران در تاالر وزارت 
کشور به روی صحنه برود ، گفت: 
این کنسرت در دو بخش برگزار 
خواهد ش��د که بخش اول آن به 
اجرای قطعات��ی اختصاص دارد 
که برای ارکس��تر زهی نوش��ته 
ش��ده اند و آثاری از باخ را نیز در 
بر می گیرد و بخ��ش دوم هم به 
اجرای موسیقی فیلم اختصاص 
دارد.او ادام��ه داد: در آثار من دو 
ن��وع کار وجود دارد. بخش��ی از 
کارهای من برای مخاطبی نوشته 
می شود که موسیقیدان نیست و 
من سعی می کنم او را با موسیقی 
بی کالمی آشنا کنم که در آن از 
سازهای سمفونیک هم استفاده 
شده است و بخش دیگری از آثارم 
نیز مخصوص افرادی اس��ت که 
به علم موس��یقی آشنایی کامل 
دارند. البته عالقه ش��خصی من 

همین نوع دوم است.
روحان��ی ی��ادآور ش��د: رپرتوآر 
کنس��رت بهم��ن م��اه بیش��تر 
برای اف��رادی که موس��یقی را 
م��ی شناس��ند، جالب اس��ت.
این هنرمند که ب��ه تازگی وارد 
تهران شده  است، درباره شرایط 
ارکستر و سالن اجرا نیز توضیح 
داد: در این برنامه س��عی کردیم 
از نوازندگان خوبی بهره ببریم که 
پیش از این با ارکستر سمفونیک 
تهران همکاری داش��تند و بنده 

کم و بیش آنها را می شناسم.

سریال »هزاردستان« ۲6 س��ال قبل، از تلویزیون ایران 
پخش ش��د؛ مجموعه ای ک��ه مهمترین دس��تاوردش 
س��اخت ش��هرک س��ینمایی غزالی بود؛ ش��هرکی که 
تلویزیون در این س��ال ها چند بار ت��الش کرد نمونه ی 
پیشرفته تر آن را بسازد اما تاکنون این امر محقق نشده 
است.»هزاردس��تان« در س��ال 1۳۵۸ برای تلویزیون 
ساخته شد و ساخت آن هشت سال به طول انجامید. این 
مجموعه که این روزها از شبکه آی فیلم در حال پخش 
اس��ت، کلکس��یونی از بهترین بازیگران ایرانی از جمله 
جمشید مشایخی، عزت اهلل انتظامی، داود رشیدی، علی 
نصیریان و محمدعلی کشاورز را در خود جای داده که با 
هدایت علی حاتمی، یکی از ماندگارترین س��ریال های 
تاریخی تلویزیون ایران را رقم زده اس��ت.پخش مجدد 
س��ریال تاریخی »هزاردستان« از ش��بکه ای دیجیتال، 
انگیزه ای شد تا با باز کردن مجدد پرونده ی این سریال، 

ناگفته هایی از »هزاردستان« را یادآور شود.
ماندگارترین تاثیر به جا مانده از سریال »هزاردستان« 
ساخت شهرک سینمایی غزالی است؛ شهرکی که به گفته 
خود علی حاتمی، زمان شروعش جوان بوده و وقتی تمام 

شده پیرمردی از شهرک بیرون آمده  است.
مرحوم حاتمی گفته است: »هنگام تولید »هزاردستان« 
فکر می کردم آن آخرین سریال تلویزیونی ام باشد برای 
همین تمام توان و نیرویم را برای تولید آن گذاشتم. پس 
از فراهم شدن لباس و وس��ایل صحنه نوبت به ماکت و 

اجرای دکور رس��ید. برای ساختن ش��هرک سینمایی 
تالش کردم جای��ی را انتخاب کنم که بعدها بش��ود آن 
را گس��ترش داد. نباید در انتخاب خطر می کردم. اگر ما 
زمینی به وس��عت 1۲0 هزار متر داشتیم، می توانستیم 
ایده آل های مان را در آن پی��اده کنیم.مدتی طوالنی به 
دنبال چنین مکانی گشتم و نهایتا نزدیک اتوبان تهران 
- کرج، جای مناس��بی پیدا کردم. تصادفا بعد از تحقیق 
فهمیدم این زمین در تملک تلویزیون اس��ت. دو سالی 
برای سر و سامان دادن آن زمان صرف کردیم تا نهایتا به 

شهرک سینمایی به شکل و شمایل امروزی رسیدیم.«
علی حاتمی در این مجموعه قصد داش��ته از چند چهره 
تاریخی استفاده کند و بقیه را از چهره های ذهنی خودش 
تصویر کند و این تلفیقی بود از قصه و واقعیت. با این حال 
زمزمه ی تغییر قسمت آخر سریال »هزاردستان« و حذف 
برخی قسمت ها در بازنویسی فیلمنامه در آن زمان بین 

مردم و بینندگان این مجموعه تاریخی شنیده شد.
جمشید مش��ایخی در یکی از مصاحبه هایش حذفیات 
س��ریال »هزاردس��تان« را تایید کرده و گفته اس��ت: 
خیلی حیف شد؛ چرا که خیلی از صحنه های مجموعه 
»هزاردستان« حذف شد. به یاد دارم برای صحنه هایی ما 
چهار ساعت تصویر گرفته بودیم، اما فقط یک ربع پخش 
شد. شاید اگر االن این مجموعه پخش می شد تا این حد 

حذف نمی شد.
او تاکید کرده است: 11 ساعت از سریال »هزاردستان« 

سانس��ور و خیلی از صحنه ها کم ش��د. چهار ساعت در 
خانه  پیرنیا صحنه های مونتاژ شده وجود داشت که فقط 
۲0 دقیقه اش پخش ش��د یا در خانه  اقدسیه سه ساعت 
مونتاژ شده داش��تیم؛ این صحنه ها در آن زمان سانسور 
شد، ولی االن ممکن بود سانسور نشود.علی حاتمی در 
اواخر دهه ی ۵0 برای نوشتن »هزاردستان« به فرانسه 
رفت و اولین کاری که کرد سرش را از ته تراشید تا رویش 
نشود به خیابان برود و تنها کارش این باشد که از صبح 

تا شب بنویسد.
همس��ر مرحوم حاتمی در این باره گفته اس��ت: »علی 
روزی که به فرانسه رفته بود، سرش را تراشید و چهره اش 
را کاماًل تغییر داد تا مجبور ش��ود در خانه بماند. قیافه او 
در آن زمان آن قدر تغییر کرده بود که وقتی لیال، علی را 
دید، او را نشناخت. همان زمان هوای فرانسه خیلی گرم 
شده بود. علی هر بار که به من زنگ می زد از گرمای هوا 

گالیه می کرد.
به هر حال همسر یک نویسنده بودن خیلی سخت است. 
من به خاطر عش��قی که به این کار و همس��رم داشتم و 
نبوغی که در او می دیدم تمام این س��ختی ها را تحمل 
می کردم. گاهی اتفاق می افتاد ۲۴ س��اعته و حتی یک 
هفته در خانه س��کوت حکمفرما بود تا او بتواند کارش 

را انجام دهد.«
مرحوم علی حاتمی ح��دود 1۵ روز بعد از ۲۲ بهمن ماه 
س��ال ۵7 کارش را تم��ام کرد، اما سرنوش��ت مجموعه 
»هزاردستان« بعد از انقالب اسالمی تا مدتی بالتکلیف 
ماند. در نهایت تلویزیون به او اعالم کرد که تصمیم گرفته  
است این سریال را بس��ازد، اما پیش از آن باید فیلمنامه 
را بخواند.سریال »هزار دستان« به داستان زندگی رضا 
خوشنویس که شخصیتی تخیلی مبتنی بر شخصیتی 
تاریخی به  نام کریم دواتگر اس��ت، می پردازد.فیلم از دو 
بخش اصلی تشکیل شده  است؛ بخش اول به داستان رضا 
تفنگچی می پردازد که دوران احمدشاه و آغاز حکومت 
رضا ش��اه را تصویر می کند و بخش دوم در مورد زندگی 
رضا خوشنویس است که در دوران پایانی حکومت رضا 
شاه و آغاز حکومت محمدرضا شاه می گذرد.محمد علی 
کشاورز که با نقش »ش��عبون استخونی« دراین سریال 
یک��ی از برترین نقش ه��ای دوران بازیگری خ��ود را به 
یادگار گذاشته اس��ت، درباره  چگونگی دعوت شدن به 
سریال مرحوم علی حاتمی گفته است: وقتی در سریال 
»سربداران« مشغول به کار بودم، علی حاتمی آمد و گفت: 
»می خواهم سریال »هزاردستان« را بسازیم و تو حتما 
باید بازی کنی و برای تو نقش »شعبان استخونی« را در 
نظر گرفتم. بعد هم متوجه شدم بازیگرانی مثل جمشید 
مشایخی، عزت اهلل انتظامی، داوود رش��یدی و ... در آن 
بازی خواهند داشت و برای همین مشتاق شدم که این 

نقش را ایفا کنم.«

شهرک سینمایی غزالی یادگاری ماندگار

پرونده »هزاردستان« بعد از 26 سال باز شد
شهرداد روحانی:

نگفتم »یانی« بی سواد است 
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ابالغ وقت رسیدگی
11/186 در خصوص پرونده کالسه 1894/93 خواهان ناهید نکوئیان دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت مریم محبی زانیانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
به مجهول المکان  با توجه  تعیین گردیده است  یکشنبه مورخ 93/12/24 ساعت 8/30 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:31199 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

عسگر  قاضی  زهره  خواهان   2286/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   11/237
وقت  است  نموده  تقدیم  شاهپری  محمدعلی  طرفیت  به  مهریه  بر  مبنی  دادخواستی 
رسیدگی برای روز یکشنبه مورخه 93/12/27 ساعت 12 تعیین گردیده است با توجه 
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به 
 – ارباب  اول   – سجاد  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 
 8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی 
اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  حقوقی  اول  شعبه  م الف:29656  می شود. 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/290 شماره ابالغیه: 9310100353505279 شماره پرونده: 9309980353500280 
شماره بایگانی شعبه: 931058 خواهان پرونده موضوع گزارش پلیس امنیت اخالقی 
 دادخواستی به طرفیت خوانده مهسا رضاپور فرزند صف قلی به خواسته جریحه دار

جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  عمومی  عفت  نمودن 
اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  جزایی  عمومی  دادگاه   109 شعبه  به  رسیدگی 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 
شماره 253 ارجاع و به کالسه 9309980353500280 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/02/09 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:31223 شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/291 شماره ابالغیه: 9310100353505306 شماره پرونده: 9109980359500357 
طرفیت  به  دادخواستی  سلیمی  عباسعلی  خواهان   931280 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادگاههای  تقدیم  امانت  در  خیانت  خواسته  به  ناصر  فرزند  فتحیان  مهدی  خوانده 
عمومی  دادگاه   109 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی 
نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  جزایی 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 253 ارجاع و به کالسه 
ساعت  و   1394/02/15 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9109980359500357
09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:31224 شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
احضار متهم

11/296 شماره ابالغیه: 9310100353306037 شماره پرونده: 9309980358301191 
اصفهان  شهرستان  دادگستری  کیفری  محاکم   931211 شعبه:  بایگانی  شماره 

کالسه  پرونده  در  کیفرخواست  موجب  به  اکرمی  اعظم  شکایت  خصوص  در 
9309980358301191 برای رضا چامه گوی فرزند بابا به اتهام ترک انفاق تقاضای 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
بودن  مجهول المکان   به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   08:30 ساعت   1394/03/26
دادرسی  آیین  قانون  115و180  مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  وعدم دسترسی 
جهت  متهم  تا  منتشر  نوبت  یک  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت 
م الف:32151  آمد.  خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی  مقررات  مطابق  حضور   عدم 

شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

شماره  9310100350107247و9310100350107248  ابالغنامه:  شماره   11/297
ابالغ شونده حقیقی:   931102 بایگانی شعبه:  پرونده: 9309980350100963 شماره 
به  دو  هر  محمدعلی  فرزند  نیا  متین  اندیشه   -2 محمدعلی  فرزند  نیا  متین  سینا   -1
محل   09:45 ساعت:  سه شنبه   1394/04/23 حضور:  تاریخ  مجهول المکان  نشانی 
استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  شهید  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور: 
اصفهان-طبقه3-اتاق شماره333 علت حضور: در خصوص دعوی سعید علی خاصی 
حبیب آبادی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 

شوید.م الف:32164 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

 11/298 شماره ابالغنامه: 9310100350107239 شماره پرونده: 9309980350101114
فرزند  زاده  تورجی  غالمرضا  حقیقی:  شونده  ابالغ   931290 شعبه:  بایگانی  شماره 
محل   11:15 ساعت:  یکشنبه   1394/04/21 حضور:  تاریخ  مجهول المکان  نشانی  اکبر 
استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  شهید  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور: 
اصفهان-طبقه3-اتاق شماره333 علت حضور: در خصوص دعوی عبدالحمید محمدی 
این  در  فوق جهت رسیدگی  مقرر  وقت  در  به طرفیت شما  پزوه  رحیمی  کتکی جواد 
شعبه حاضر شوید.م الف:32165 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
11/299 شماره ابالغیه: 9310100350507764 شماره پرونده: 9309980350500997 
شماره بایگانی شعبه: 931052 خواهان علی استکی دادخواستی به طرفیت خواندگان 
خسارت  مطالبه  خواسته  به  پشته  بندری  مجید  و  حیدری  حسین  و  احمدپور  علی 
تقدیم  دادرسی  مطالبه خسارات  و  تامین خواسته  و  مطالبه وجه چک  و  تادیه  تاخیر 
دادگاه   5 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع و به کالسه 
ساعت  و   1394/02/24 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9309980350500997
09:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:32169 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/300 شماره ابالغیه: 9310100350507728 شماره پرونده: 9309980350500699 
شماره بایگانی شعبه: 930735 خواهان سهیال مرتضوی بنی دادخواستی به طرفیت 
خوانده شهال میرمجربیان به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارات 
که  نموده  اصفهان  دادگاههای عمومی شهرستان  تقدیم  مطالبه وجه چک  و  دادرسی 
جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه یک اتاق 
شماره 105 ارجاع و به کالسه 9309980350500699 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/02/24 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  آگهی می شود 

ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:32170 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/301 شماره ابالغیه: 9310100351106475 شماره پرونده: 9309980351100871 
طرفیت  به  دادخواستی  الدین  پیرنجم  محمد  خواهان   930983 شعبه:  بایگانی  شماره 
خوانده آرزو ابراهیمی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   11 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  نیکبخت ساختمان  باال خ شهید  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 318 ارجاع و به کالسه 9309980351100871 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/02/30 و ساعت 12:30 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده خانم آرزو ابراهیمی فرزند محمود و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:32175 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/302 شماره ابالغیه: 9310100351106535 شماره پرونده: 9309980351100721 
به  دادخواستی  گورتی  بدیعی  علیرضا  خواهان   930814 شعبه:  بایگانی  شماره 
تقدیم  خودرو  پالک  فک  به  الزام  خواسته  به  میرعبداللهی  منصور  خوانده  طرفیت 
دادگاه  به شعبه 11  نموده که جهت رسیدگی  دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 318 ارجاع و به کالسه 
ساعت  و   1394/04/23 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9309980351100721
12:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای منصور میرعبداللهی 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  محمدحسن  فرزند  شمسی 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
گردد.م الف:32176  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم 

شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/303 شماره ابالغیه: 9310100351106534 شماره پرونده: 9309980351100844 
طرفیت  به  دادخواستی  پور  واعظی  زهرا  خواهان   930955 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادگاههای  تقدیم  خودرو  پالک  فک  به  الزام  خواسته  به  بوسعیدی  ابراهیم  خوانده 
دادگاه   11 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 318 ارجاع و به کالسه 
9309980351100844 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/02/05 و ساعت 12:30 
فرزند  بوسعیدی  ابراهیم  آقای  بودن خوانده  علت مجهول المکان  به  است  تعیین شده 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  اصغر 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:32177 شعبه 11 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

11/304 شماره ابالغیه: 9310100350209585 شماره پرونده: 9309980350200975 
شماره بایگانی شعبه:931144 خواهان بهمن صادقی دادخواستی به طرفیت خواندگان 
پرداخت  از  اعسار  خواسته  به  رنانی  باقرصاد  حسین  و  دستجردی  هادی  کاظم 
تامین خواسته  و  تادیه  تاخیر  مطالبه خسارت  و  مطالبه وجه چک  و  دادرسی  هزینه 
 2 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 

دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
و  ارجاع   304 اتاق شماره   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  نیکبخت ساختمان 
و  آن 1394/02/09  که وقت رسیدگی  ثبت گردیده  به کالسه 9309980350200975 
ساعت 11:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن کاظم هادی دستجردی و 
دادگاههای عمومی و  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  درخواست خواهان 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:32183 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

عسگریه  اعتباری  و  مالی  خواهان   1965/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   11/305
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 32/000/000 ریال به طرفیت1- حمیدرضا اسکندری 
2- غالمحسین اسکندری 3- مهدی حسن علی زاده تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخه 94/1/23 ساعت 11صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
روبروی مدرسه   – ارباب  اول   – این شعبه واقع در خیابان سجاد  به  وقت رسیدگی 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:32200 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

عسگریه  اعتباری  و  مالی  خواهان   1964/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   11/306
به طرفیت  دادخواست  به شرح  ریال   29/000/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
است  نموده  تقدیم  سلطانی  ابوالقاسم   -3 صادقی  حمیدرضا   -2 زارعی  مسعود   -1
توجه  با  است  گردیده  تعیین   11/30 ساعت   94/1/23 مورخه  برای  رسیدگی  وقت 
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به 
 – ارباب  اول   – سجاد  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 
 8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی 
 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در 
اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  حقوقی   32 شعبه  م الف:32201  می شود. 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  شاپوری  مهناز  خواهان   305-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   11/307
مبنی بر الزام به طرفیت علیرضا خدادادزاده جوزان تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  ساعت8/30   94/1/22 مورخه  برای 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
روبروی مدرسه   – ارباب  اول   – این شعبه واقع در خیابان سجاد  به  وقت رسیدگی 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:32204 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

11/308 در خصوص پرونده کالسه 1985/93 خواهان سعید مرادی فرزند عبدالرسول 
دادخواستی مبنی بر تحریر و ترکه به طرفیت حسن-رضوان-فرزانه همگی مرادی و 
نصرت فخرزارع و بقیه ورثه تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/1/16 
ساعت 10 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.م الف:32207 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
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اصفهان،ميزباناجالسزورخانهاي

اجالس س��االنه اعضاي انجمن زورخانه اي فدراس��يون پهلواني و زورخانه اي با 
حضور فرهاد طلوع کيان رئيس فدراس��يون پهلوان��ي و زورخانه اي در اصفهان 
برگزار شد. در اين مجمع آئين نامه و مقررات زورخانه اي در اجالس ساالنه اعضاي 

انجمن فدراسيون پهلواني و زورخانه اي در اصفهان تدوين  شد. 
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 فغاني:داورهاي ایراني
 اصفهان  ستيز نيستند

 دی ماریا: فيفا باید
 ۲ توپ طال بدهد

عليرضا فغاني داور بين المللي فوتبال اي��ران و قاضي فينال جام ملت هاي 
۲۰۱۵ آسيا ميهمان اصفهان بود.

فغاني از قضاوتش در جام ملت هاي آسيا گفت و به اين سوال که چقدر اميدوار 
است تا به دنبال داوري در فينال جام ملت ها کانديداي قضاوت در جام جهاني 
۲۰۱۸ باشد گفت: من هم مثل هر ايراني آرزو دارم تا تيم ملي کشورمان موفق 
باشد و به موازات آنها ما هم در تورنمنت هاي مختلف قضاوت خوبي داشته 
باشيم و با موفقيت خود جامعه داوري را سربلند کنيم. البته در کنار آن دوست 

داريم اين موفقيت نصيب تيم ملي فوتبال ما شود. 
يکي از سواالتي که در ذهن هواداران فوتبال در شهرستان ها و اصفهان مطرح 
مي شود اين است که داوران ما اصفهان س��تيز هستند، فغاني با بيان اينکه 
چنين چيزي را قبول ندارد گفت: ب��راي جامعه داوري فرقي بين ميهمان و 

ميزبان وجودندارد و سعي مي کنيم حق را در نظر بگيريم.

آنخل دی ماريا معتقد است که ليونل مسی می تواند به تيمی ملحق شود که 
ژوزه مورينيو هدايت آن را بر عهده دارد و از کار کردن با آقای خاص لذت ببرد 
البته مدتی است که اخبار ضدونقيضی درباره احتمال جدايی مسی ۲7 ساله 

از بارسلونا شنيده می شود.
دی ماريا  همچنين در پاسخ به اين س��ؤال که کدام بازيکن را شايسته کسب 
توپ طالی فيفا می داند، عنوان کرد: اگر من جای فيفا بودم، هر سال دو توپ 
طال اهدا می کردم، يکی برای برنده رقابت ميان مس��ی و رونالدو و يکی برای 

ساير بازيکنان!
مسی و رونالدو در هفت سال اخير توپ را ميان خود رد و بدل کرده اند که سهم 
رونالدو سه توپ طال و سهم مسی چهار توپ طال بوده است. آخرين بازيکنی 
که پيش از مسی و رونالدو توپ طال را کسب کرد، کاکا، هافبک برزيلی ميالن 

در سال ۲۰۰7 بود.

س��رمربی تيم وزنه برداری ذوب آه��ن اصفهان گفت: 
تيم وزنه ب��رداری ذوب آهن اصفهان با اقت��دار و بدون 
هيچ ش��ائبه ای ب��ه مق��ام قهرمانی رقابت ه��ای ليگ 
برتر وزنه برداری کشور دس��ت يافت و دليل قهرمانی 

ذوب آهن تجربه ملی پوشان بود.
به نقل از سايت باشگاه ذوب آهن اصفهان، علی جباری 
با بيان اينکه تيم وزنه برداری ذوب آهن اصفهان با اقتدار 
و بدون هيچ ش��ائبه ای به مقام قهرمان��ی رقابت های 
ليگ برتر وزنه برداری کشوردست يافت، اظهار داشت: 
بسيار متأس��ف هس��تم که با وجود قهرمانی مقتدرانه 
تيم وزنه ب��رداری ذوب آه��ن در مس��ابقات ليگ برتر 
وزنه برداری کش��ور، تعدادی از دوستان و همکارانمان 
در تيم ملی حفاری اهواز که رقيب اصلی ذوب آهن در 
اين دوره از مسابقات محسوب می شدند طاقت شکست 

نداشتند.
وی افزود: آنها به جای آن که پس از مش��خص ش��دن 
قهرمان اي��ن رقابت ها، جوانمردانه و بر اس��اس اصول 
پايدار يک رقابت س��الم ورزشی به تيم قهرمان تبريک 
بگويند، حتی برای مراسم پايانی و توزيع مدال ها و جام 
قهرمانی مسابقات نيز در سالن نمانده و محل مسابقات 

را ترک کردند.
سرمربی تيم وزنه برداری ذوب آهن اصفهان در پاسخ به 
گفته رامهرمزی مبنی بر اينکه ذوب آهن از وزنه برداران 
ملی پوش بهره مند ش��ده و به نوعی با اين صحبت قصد 
خدشه دار کردن قهرمانی تيم وزنه برداری ذوب آهن را 
داشته است، گفت:  بايد بگويم که تيم وزنه برداری ملی 
حفاری نيز از حضور چند تن از ملی پوشان وزنه برداری 
ايران س��ود می برد و عالوه بر اين با چنين اس��تدالل 
بی پايه ای، باي��د قهرمانی های مهروموم های گذش��ته 
اين تيم را ک��ه با حضور اکثريت ملی پوش��ان کش��ور 

به دست آمده است، به طور کامل زير سئوال برد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: از طرف��ی نباي��د فرام��وش 
کني��م ک��ه رس��ول تقي��ان ملی پوش پ��ر امي��د تيم 

وزنه ب��رداری ذوب آه��ن را ب��ه عل��ت مصدومي��ت 
4 هفته در اختي��ار نداش��تيم و از طرف ديگ��ر بهداد 
س��ليمی قوی ترين مرد جهان و نف��ر اول وزنه برداری 
 اي��ران، ۲ هفت��ه از رقابت ها در اختي��ار تيم ذوب آهن

 نبود.
جباری اظهار داش��ت: ما در هفته س��وم اين مسابقات 
و با توجه به مش��خص بودن رکورد ملی پوش��ان ما در 
رقابت های جهانی شرکت کرده بودند، اين امکان را در 
اختيار آقای رامهرمزی و تيم وزنه برداری ملی حفاری 
گذاشتيم که با انتخاب وزنه هايی حتی با يک کيلو باالتر 
برای وزنه ب��رداران تيم خود، هفته س��وم را از آن خود 
کنند، هرچند که پهلوانان تيم وزنه برداری ذوب آهن در 
هفته های بعدی با ازخودگذشتگی و تالشی وصف ناپذير 

جبران مافات کردند.
س��رمربی تيم وزنه برداری ذوب آهن خاطرنشان کرد: 
همين مسئله سبب شد دوستان ملی حفاری به تصور 
ش��رکت عس��گری در 6۲ کيلو و رکوردهای قهرمانی 
که در اين وزن داش��ت، در اين وزن  شرکت کننده ای 
را معرفی نکنن��د و اين ترفند به نوع��ی کليد قهرمانی 

تيم ما شد.

با اينکه رايزنی و تالش ب��رای جلب نظر رأی دهندگان 
جزء طبيعی و جدايی ناپذير هر رقابت انتخاباتی اس��ت 
اما خريدن رأی ب��ا پول چيزی جز ادام��ه راه کجی که 
هندبال پيش از اين هم در حال پيمودن آن بود، نصيب 

اين رشته نمی کند.
روزشماری برای انتخابات فدراسيون هندبال آغاز شده 
و حوالی ظهر بيس��ت و پنجمين روز از بهمن ماه، اين 

فدراسيون رئيس جديد خود را خواهد شناخت.
فدراسيونی که ۱7 سال يک نفر را در رأس خود می ديد 
و اگر اس��تعفای عليرض��ا رحيمی به مقص��د صندلی 
مديرعاملی باشگاه س��پاهان در س��ال ۸۹ نبود، شايد 
امروز در انتظار معرفی جانشين اين مدير اصفهانی در 

فدراسيون هندبال بوديم.
اهالی هندبال برای سپردن صندلی عالی  ترين مقام اين 
فدراس��يون به شخصی که قرار اس��ت در 4 سال آينده 
س��کاندار آن باش��د ۱۰ گزينه پيش رو دارند؛ خس��رو 
نصيری، سيد ابوالحس��ن مهدوی، حميد آقا علی نژاد، 
حميدرضا عباس��ی مق��دم، حميد مدن��ی،  حجت اهلل 

خطيب، رامين واليتی، سيد امير حسينی، توفيق کابلی 
و رضا بهدری.

هرچند که به نظر می رسد در روز انتخابات به جز ۵ يا 6 
نفر، بقيه از ادامه رقابت منصرف شوند و به نفع ديگری 
کنار بروند و به احتمال زياد رقابت نهايی بين خس��رو 
نصيری سرپرست پيشين )و البته پرحاشيه( فدراسيون، 
حجت اهلل خطيب مديرعامل اسبق باشگاه پرسپوليس 
و سرپرست پيشين فدراس��يون کشتی، رامين واليتی 
مديرعامل صندوق حمايت از پيشکسوتان و قهرمانان 
ورزش کشور و البته سيد ابوالحسن مهدوی از چهره  های 
سرش��ناس جامعه هندبال و عضو هيأت رئيسه باشگاه 

مس کرمان باشد.
اما از گوشه و کنار خبر می رس��د برخی از کانديداها از 
مدت ها پيش تحرکاتی جدی ب��رای جلب نظر جامعه 
هندبال کشور به سمت خود داشته اند. اين موضوع وقتی 
علنی تر شد که به بهانه جلس��ه توجيهی سازمان ليگ 
برای آغاز دوباره ليگ برتر مردان، سرپرستان و مسئوالن 
تيم های ليگ برتری را در فدراسيون هندبال گرد آوردند 
و بعد از اين جلسه، اين افراد با يکی از کانديداها نشستی 

برگزار کردند آن هم در کميته ملی المپيک.
البته اين همه ماجرا نيس��ت؛ ماجرای پيش��نهاد ۱۰۰ 
ميليون تومانی يکی ديگ��ر از کانديداها ک��ه اتفاقاً در 
آخري��ن روز از ثبت ن��ام از نامزدهای فدراس��يون وارد 
گ��ود رقابت ش��د و ثبت نام ک��رد به برخی از روس��ای 
هيأت های اس��تانی و يا مهمانی تبليغاتی که او در يکی 
از هتل  های مجلل تهران ترتيب داده بود، بخشی ديگر 
 از زوايای پنهان انتخابات فدراس��يون هندبال را نشان 

می دهد. 
با اينکه رايزنی و تالش ب��رای جلب نظر رأی دهندگان 
جزء طبيعی و جدايی ناپذير هر رقابت انتخاباتی اس��ت 
اما خريدن رأی ب��ا پول چيزی جز ادام��ه راه کجی که 
هندبال پيش از اين هم در حال پيمودن آن بود، نصيب 

اين رشته نمی کند.

سرمربی تيم وزنه برداری ذوب آهن:

با اتکا به تجربه ملی پوشان، قهرمان شدیم
هر رأی ۱۰۰ ميليون تومان!

خرید رأی، ادامه راه کجی که هندبال می رود

کارلوس کروش با علی کفاش��يان به توافق 
رس��يده که تا پايان بازی با سوئد سرمربی 
ايران باش��د و تازه آن موقع ب��رای ماندن يا 
رفتن با رئيس فدراسيون ايران مذاکره می 
کند ، اما م��رد پرتغالی چرا چنين تصميمی 

گرفته است؟
از نظر کارلوس ، مذاکرات با علی کفاش��يان 
به بن بس��ت رس��يده و چون رئيس امکان 
فراهم کردن امکانات برای تيم ملی را ندارد 
پس نيازی به ماندن مرد پرتغالی در تهران 
هم نيس��ت. با اين وجود آنها در جلس��ه ای 
که چندان هم خوش��ايند نبوده و کفاشيان 
رسما گفته نمی تواند خواسته های سرمربی 
را فراهم کند ، به توافق می رس��ند تا مربی 
پرتغالی فروردي��ن ماه را ه��م در کنار تيم 

ملی باشد.
 او گفته می ماند و تيم ملی را در مصاف با دو 

حريف قدرتمند جهانی يعنی شيلی و سوئد 
به ميدان بفرس��تد. کارلوس کروش که در 
همه 4 سالی که در ايران بود ، هميشه متهم 
می شد به پرهيز از بازی های دوستانه بين 
المللی . او که پيش از جام جهانی هم بازی 
برابر تيم های بزرگ را صالح ندانست چطور 
يکباره اين دو بازی بزرگ را در دس��تور کار 
قرار داده؟  اين پرسشی است که منتقدانش 

برايش تعابير مختلفی دارند.
منتقدان کارلوس می گويند: او خودش اين 
بازی ها را برنامه ريزی کرده پس اصرار دارد 
خودش روی نيمکت باش��د. علی کفاشيان 
در پاس��خ به اين ادع��ا می گوي��د:» بازی با 
سوئد و ش��يلی با روابط کارلوس کروش در 
تقويم ما قرار گرفت ام��ا قرارداد اين بازی را 
خود فدراسيون بستيم. « دو مسابقه ای که 
کمتر از 3۰۰ هزار دالر هزينه دارند و با توجه 

به هزينه ه��ای اياب و ذهاب تيم ش��ايد در 
خوش��بينانه ترين حالت ۵۰ هزار دالر سود 
داشته باشد و اين رقم در برابر درآمد ساالنه 
۲ ميليون دالری مرد پرتغالی از ايران تقريبا 

هيچ است.
پاسخ کروش به پيشنهاد ژاپن و عربستان

کارلوس: اگر ايران من را نخواست، مذاکره 
می کنيم

درحالی که س��ايت های ژاپن��ی می گويند 
کوزو ناي��ب رئيس فدراس��يون فوتبال اين 
کش��ور به دنبال کش��اندن کارلوس کروش 
به اين کش��ور برای هدايت تيمش اس��ت ، 
س��رمربی تيم ملی می گوي��د مذاکره ای با 

تيمی نداشته است.
سعيد اکبری: تيم ملی ژاپن 7 فروردين در 
اويتا ميزبان ازبکستان است و ۱۱ فروردين 
در توکيو از ازبکس��تان پذيرايی خواهد کرد 

و فدراس��يون فوتبال ژاپن اع��الم کرده که 
سرمربی جديد تيم ملی ژاپن قطعاً پيش از 
اين دو ديدار دوستانه معرفی خواهد شد تا 
طی اين دو بازی روی نيمکت ژاپن بنشيند.

در همي��ن ح��ال س��ايت معتب��ر »نيکان 
اس��پورتس« ژاپن گزارش داد ک��ه با وجود 
محرمان��ه ب��ودن فعالي��ت کميت��ه فن��ي 
فدراسيون ژاپن ش��نيده مي شود کارلوس 
ک��روش در ص��در گزينه ه��اي هدايت تيم 
ملي اين کش��ور قرار گرفته اس��ت. »نيکان 
اسپورتس« نوشت: کميته فني فدراسيون 
فوتبال ژاپن براي انتخاب س��رمربي جديد 
تيم مل��ي فعاليت ها و مذاک��رات خود را به 
ص��ورت محرمانه پي��ش مي برد ام��ا اخبار 
درز کرده از اين کميت��ه حکايت از اين دارد 
که کارلوس ک��روش در ص��در گزينه هاي 
احتمال��ي س��رمربيگري ژاپن ق��رار گرفته 
است. نيکان اسپورتس ادامه داد: نامزد اول 
و اصلي کميته فني، چزاره پراندلي ايتاليايي 
بود که با پاس��خ اي��ن مربي ح��اال کارلوس 
کروش پرتغال��ي ش��انس اول هدايت ژاپن 
محسوب مي ش��ود و در عين حال هموطن 
کروش؛ پائولو بنتو، خ��وزه آنتونيو کاماچو 
از اسپانيا، لوچانو اس��پالتي از ايتاليا، ميشل 
الدروپ از دانمارک، دراگان اس��تويکوويچ 
صرب و اسکوالري و اس��والدو د اوليويراي 
برزيلي ديگر نامزدهاي احتمالي کميته فني 

فدراسيون ژاپن هستند.
چرا کــروش گزینه ژاپني ها شد؟!

در پي اخراج خاوير آگيره سرمربي مکزيکي 
تيم ملي ژاپن، فدراسيون فوتبال اين کشور 
بالفاصله فهرس��ت نامزدهاي سرمربيگري 
تيم ملي اين کش��ور را منتش��ر کرد که نام 
کارلوس کروش سرمربي تيم ملي کشورمان 
نيز در اين فهرست ديده مي شود. بنابر اعالم 
فدراسيون فوتبال ژاپن اين گزينه ها از جمله 
کارلوس کروش بر اس��اس سه شرط اصلي 

انتخاب شده اند که عبارتند از:

۱- در جي ليگ فعال نباشد
۲- تجربه بازي هاي بين المللي داشته باشد

3- با فوتبال ژاپن آشنا باشد
اي��ن در حالي اس��ت که کارل��وس کروش 
هم اکنون به پايان قسمتي از قرارداد مشروط 

خود با ايران رس��يده و هدايت باشگاه هاي 
ژاپني در جي ليگ را بر عهده ندارد، از لحاظ 
تجرب��ه بين المللي در س��طح ملي س��ابقه 
حض��ور روي نيمکت 4 تيم مل��ي، 3 صعود 
به جام جهان��ي، ۲ حضور در ج��ام جهاني 
و س��ابقه حض��ور در تورنمنت هاي��ي چون 
جام ملت هاي آسيا و يورو را نيز در کارنامه 
دارد که از اين حيث يکي از برجس��ته ترين 
گزينه ه��اي ژاپني ها محس��وب مي ش��ود، 
ضمن اينکه کروش به واس��طه يک س��ال 
حضور در تيم ناگويا گرامپوس و فعاليت در 
 جي ليگ آشنايي کاملي با فوتبال اين کشور

 دارد.
 تاکنون از اسکوالري، دراگان استويکوويچ، 
زاکه روني، اس��والدو د اوليوي��را، لئوناردو و 
ک��روش ب��ه عن��وان نامزده��اي هداي��ت 
تي��م مل��ي ژاپ��ن ن��ام برده ش��ده اس��ت  
اس��تويکوويچ و لئون��اردو جدي تري��ن 
 رقب��اي ک��روش ب��راي گرفتن اين پس��ت

 هستند.

پاسخ کی روش به پيشنهاد ژاپن و عربستان

چرا کارلوس می خواهد حتما روی نيمکت تيم ملی باشد؟

مردپرتغالی:اگرایرانمنرانخواست،مذاکرهمیکنيم

اصفهان قهرمان مسابقات طناب کشی
مس��ابقات طن��اب کش��ی قهرمانی 
مردان کشورگراميداش��ت دهه فجر 
در سالن “ فجر ش��جاع” منطقه ازاد 
ارس ) جلفا ( با قهرمانی تيم اصفهان 
به پايان رسيد .به نقل ازرئيس کميته 
طناب کش��ی انجمن های ورزشی ، 
اين رقابتها با حضور تيمهای مرکزی، 
خراس��ان رضوی، ارس، اصفهان، مازندران، اردبيل، آذربايجان 
ش��رقی، تهران الف، تهران ب، زنجان، همدان، کرمان و گيالن 
در س��الن “فجر ش��جاع” ارس برگزار ش��د که جديت تيم های 
شرکت کننده تنور مس��ابقات را گرم کرده و کيفيت اين رقابتها 
را به ميزان قابل توجهی باال برده بود .شايان ذکر است مسابقات 
طناب کشی قهرمانی بانوان کشور جام فجر نيز سی ام بهمن ماه 

جاری برگزار می شود که اراک ميزبان آن خواهد بود.

بودجه ۷ و نيم ميلياردی ورزش 
همگانی 

معاون ورزش همگانی وزير ورزش 
و جوان��ان گف��ت: کار معاون��ت 
همگانی با يازده فدراسيونی که قرار 
بود مستقيماً با اين حوزه کار کنند 
از اول اسفندماه با امضا تفاهم نامه و 
نظارت ب��ر برنامه های آنها ش��روع 
می شود.غالمرضا ش��عبانی بهار با 
اشاره به توجه وي ژه وزير ورزش و جوانان به حوزه همگانی اظهار 
داشت: س��ال آينده بودجه اين بخش هفت و نيم ميليارد تومان 
است و عماًل کار معاونت همگانی با يازده فدراسيونی که قرار بود 
مستقيماً با اين حوزه کار کنند از اول اسفندماه با امضا تفاهم نامه 
و نظارت بر برنامه های آنها ش��روع می شود.معاون وزير ورزش و 
جوانان گفت: به هرحال آنچه برای ما مهم است کيفيت و نتيجه 
بخشی موثر فعاليت فدراس��يون ها در حوزه همگانی است. کار 
بررسی برنامه های و امضای تفاهم نامه مالی و تخصصی با آنها از 

اول اسفندماه آغاز خواهد شد.

 رضا صادقی: تمام تالش خود 
را به کار می بندیم 

رضا صادقی سرمربی تيم فوتسال 
آينده گس��تر ايرانيان ب��ا بيان اين 
مطلب اظهار داشت: تيم ما در گروه 
سختی قرار داش��ت و با بودن تيم 
هايی همچون کاشی نيلو، دانشگاه 
آزاد، پ��اس، پن��ت ه��اوس و... 
خوش��بختانه به عنوان تيم دوم از 
گروه خزر به دور نهايی صعود کرديم.رضا صادقی ادامه داد: شعار 
ما از روز اول اين بوده است که بازيکنان و مربيان اصفهانی حرف 
های زيادی در فوتس��ال کش��ور دارند و من به عنوان مدرس به 
بازيکنان تيم خ��ود افتخار می کنم و تا اينج��ای کار بدون هيچ 
چشم داشتی از جان و دل مايه گذاشتند.سرمربی تيم فوتسال 
آينده گستر ايرانيان در پايان تاکيد کرد: در هفته پايانی با قدرت 
ظاهر شديم ولی با بدشانسی و اشتباهات داوری بازی را واگذار 

نموديم.

با کنارگذاشتن مدیریت قائم به فرد:

هيئت واليبال استان اصفهان تحولی 
اساسی یافت!

اصغر قلندری:درپی تغييرات 
صورت گرفته درپست دبيری، 
هيئت واليبال اصفهان تحولی 
اساس��ی يافت. نزديک به يک 
سال از تشکيل مجمع عمومی 
انتخابات هيئت واليبال استان 
اصفه��ان می گذرد ک��ه تيمور 
باجول با کسب اکثريت آراء، سکان رهبری اين هيئت را به دست 
گرفت وب��ا زير مجموعه رئي��س هيئت قبلی )مهندس هاش��م 
اس��تان  ليب��ال  وا هيئ��ت  ورهب��ری  هداي��ت  امين��ی( 
پهناورونامداردرواليبال کش��ور،آغاز به کار کرداما تيمور باجول 
درجمع همکارانی  که در دومين نشس��ت ساالنه هيئت حضور 
پيداکرده بودند اظهار داشت،از کار يک ساله خودم راضی نيستم، 
زيرا با توجه به افراد کاردان وبا دانشی که د راس کميته ها قرار   

د اشتند بايد بيشتر کارمی شد.
وی افزود:کمبود بودجه، نداش��تن دفتر مناسب و... نمی توانند 
مانع پيشبرد کارها ميشد! اما انش��اءاله با تدابيری که انديشيده 
شده وبا سازماندهی که اخيرا به عمل آمده برای سال ۹4  وسال 
های بعد، طرح وبرنامه های خاصی درنظر داريم که اميدوارم با 

همدلی و همفکری شما همکاران عزيزاجرائی شوند.
رئيس هيئت واليبال اس��تان افزود:دراين هيئت مديريت قائم 
به فرد هيچ معنا ومفهومی ندارد وهرکاری که قرارباشد به مورد 
اجرادرآيد با نظر همه رؤسای کميته ها وطی برنامه ريزی اصولی 
ومدون عملی خواهد ش��د، البته هريک از ما وظايفی رابرعهده 
داريم  که بايد با رعايت شرح وظايف ودرنظرگرفتن عدم تداخل 
در امور ديگران کارها راپيش ببريم، که صد البته برگزاری ليگ 
اس��تانی در اولويت کاری قراردارد که هر مس��ابقه  بانام يکی از 
پيش کسوتان وبزرگان واليبال استان به مورد اجرا درخواهد آمد.
باجول تصريح کرد:درايام اهلل دهه فجر امسال نيزدربخش بانوان 
مسابقات پيشکسوتان با نام )پاسداشت سرکارخانم منتظرالقائم( 
پيشکسوت ارزنده واليبال اصفهان وايران در سالن شهيد صفوی 
پوربه مورد اجرا درآمده است ، ومسابقات نو جوانان از روز شنبه 
گذش��ته  )۱۸بهمن ماه( تحت عنوان گراميداشت يوم اله دهه 
فجراس��تارت خورد ودرس��الن هفده شهريورورزش��گاه جهان 
پهلوان تختی درحال برگزاری اس��ت ودراولي��ن روزاين نتايج 

رادرپی داشت.
نجف آباد ۲- ش��اهين ش��هر ۱، نگين زن��ده رود۲�  اس��پاران 

فالورجان ۱  
سپاهان کنکاش سروستان ۲� ورزش وجوانان درچه ۱،
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درحالی که سایت های ژاپنی 
می گویند کـوزو نایب رئيس 
فدراسيون فوتبال این کشور 
به دنبـال کشـاندن کارلوس 
کروش بـه ایـن کشـور برای 
هدایت تيمش است ، سرمربی 
تيم ملی می گوید مذاکره ای با 

تيمی نداشته است
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اخبار کوتاه یادداشت آزادی زندانی محکوم به قصاص از زندان شهرکرد 
 مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی استان چهارمحال و بختیاری از آزادی زندانی محکوم 
به قصاص از زندان مرکزی شهرکرد خبرداد.علی نظری  اظهارکرد: یکی از مددجویان 
زندان ش��هرکرد که به اتهام قتل عمد در این زندان حبس بود پ��س از اخذ رضایت از 

شاکیان همزمان با دهه مبارك فجر به آغوش خانواده خود بازگشت.

7

     نماینده ول��ی فقی��ه در چهارمحال و بختی��اری جهانی 
کردن اس��ام در جهان را ه��دف اصلی انق��اب جمهوری 
اس��امی ایران دانس��ت و گفت: راهی که انقاب اس��امی 
در آن ق��رار دارد و ب��ا جدی��ت از آن حفاظ��ت و صیان��ت 
 می کن��د بهتری��ن و س��عادمندترین راه ب��رای بش��ریت

 است.
منطقه چهارمحال و بختیاری-حجت االس��ام محمدعلی 
نکونام با حضور در جمع مردم شهر گهرو به مناسبت سی و 
ششمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی، اظهارکرد: پیروزی 
انقاب اسامی ایران در سال 57 پیروزی نور بر ظلمت و غلبه 

جبهه حق بر باطل بود.
وی س��پاس گذاری و قدردان��ی از خدای متع��ال به خاطر 
نعمت انقاب اس��امی را وظیف��ه آحاد اهل ایم��ان، تقوا و 
بصیرت دانس��ت و تصریح ک��رد: انقاب اس��امی ایران در 
این مقط��ع نعمتی بی بدی��ل و گران  بها نه تنه��ا برای ملت 
ایران بلکه برای جهانیان اس��ت؛ چرا ک��ه راه حق و حقیقت 
 برای رس��اندن بش��ریت ب��ه رس��تگاری و فاح را ترس��یم

 کرده است.
حجت االسام نکونام تصریح کرد: انقاب اسامی آمد تا در 
استمرار راه انبیاء و اولیاء الهی و با رهبری شخصیتی الهی و 
پرورش یافته مکتب اهل بیت، انس��ان ها را در مسیر حق و 

حقیقت قرار داده، مس��تکبران را سرجای خودشان بنشاند 
و بشریت را از ذلت، گمراهی، بت پرستی و حکومت طاغوت 

نجات بدهد.
وی ماهیت وجودی انقاب اس��امی را بر اس��اس اسام و 
حرکت انبیاء و اولیاء الهی دانس��ت و خاطرنشان کرد: همه 
انبیاء و اولیاء الهی طاغوت شکن، اس��تکبار ستیز و سازش 
ناپذیر با دش��منان و زورگوی��ان بودند و ام��ام خمینی)ره( 
نیز به تأس��ی از چنین راه و منش��ی آمد تا راه انبیاء الهی را 
که به فراموشی سپرده ش��ده بود در میان بشریت زنده نگه 
 دارد و اج��ازه ندهد طاغوت و مس��تکبرین ب��ر مردم حاکم

 شوند.
نماینده ولی فقیه در استان جایگاه کنونی نظام اسامی در 
جهان و توجه مردم دنیا به مکتب تش��یع را از دستاورد مهم 
انقاب برخواس��ته از اسام ناب محمدی دانس��ت و افزود: 
علت اصلی همهی فش��ارهای سیاس��ی و اقتصادی و حتی 
تهدیدهای نظامی دشمنان حاکمیت آرمان ها و ارزش های 
اس��امی در نظام  و تکیه بر اعتماد به نفس ملی است، زیرا 
روشن شدن کارآیی و راه روش��ن انقاب اسامی موجب به 
 خطر افتادن موجودیت استکبار در میان کشورهای اسامی

 شده است.
حجت االس��ام نکونام با اش��اره به جهانی شدن دین مبین 

اسام در دنیا، جهانی کردن اس��ام در جهان را هدف اصلی 
انقاب جمهوری اس��امی ای��ران دانس��ت و تصریح کرد: 
راهی که انقاب اس��امی در آن ق��رار دارد و با جدیت از آن 
حفاظت و صیانت می کند بهترین و سعادتمندترین راه برای 
بشریت اس��ت؛ چرا که این چنین راهی جهان را از ظلمت و 

تاریکی رهایی می بخش��د و 
 آنان را به نورانیت و ملکوت 

می رساند.
وی پی��ام رهبر انق��اب به 
جوانان اروپ��ا را مصداق بارز 
جهانی شدن اسام در دنیا 
دانست و گفت: رهبر انقاب 
در این پیام راهگشا جوانان 
را بر شناخت صحیح اسام 
نه از دس��تگاه های رسانه ای 
مستبد و استکباری آمریکای 
و صهیونیس��تی بلکه بدون 
واسطه و از منابع معتبر آن 
یعنی ق��رآن و اهل بیت)ع( 
و نشستن بر سر سفر اسام 
و ارزش های دین��ی و الهی 
توصی��ه و س��فارش کردند.

حجت االسام نکونام انقاب 
اسامی را پرچم دار جهانی کردن اسام در جهان بیان و تاکید 
کرد: انقاب اسامی به دنبال جهانی کردن اسام و ارزش های 
واالی دینی در جهان است و به حول و قوه الهی این راه را تا 
رساندن پرچم به دس��ت امام عصر)عج( با قدرت و صابت 

ادامه خواهد یافت.
وی همچنین مطالبات و درخواست های مردم از مسئوالن 
را بجا و حق دانس��ت و گفت:  فس��اد زدای��ی، جلوگیری از 
ریخت و پاش ه��ا و حاکم ک��ردن عدالت به معن��ای واقعی 
کلمه در توزیع امکانات و منابع از مطالبات مس��تمرمردم و 
دلسوزان نظام از مسئوالن اس��ت که به طور قطع مسئوالن 
 نیز در راستای مقابله با این نازیبایی ها تاش و برنامه ریزی

 می کنند.
حجت االس��ام نکونام همچنین از آماده س��ازی زمینه ها و 
زیرس��اخت های الزم برای احداث حوزه علمیه در این شهر 
خبر داد و گفت: قطعا راه اندازی حوزه علمیه در این منطقه در 
توسعه، رونق و آبادانی بیش از پیش این منطقه نقش آفرین 

خواهدبود.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

مسیر انقالب اسالمی بهترین راه برای بشریت است
 هفته پر کار تئاتر 

چهارمحال و بختیاری
 هفته جاری یکی از هفته های پرکار برای هنر تئاتر 

چهارمحال و بختیاری در فصل زمستان است.
در حال��ی که تئاتر کش��ور در یک��ی دو هفته اخیر 
تحت تاثیر جشنواره بین المللی تئاتر فجر بود ،اما 
هنرمندان این رشته در چهارمحال و بختیاری چراغ 
این هنر را با بودجه ها کم نیز روشن نگهداشته اند و 
این بیانگر دلسوزی و پیشتکار این هنرمندان است.

یکی از رخدادهای مهم تئاتر در فصل بهمن ماه در 
ش��هرکرد اجرای عمومی نمایش ‘باور کن این یک 

نمایش نیست ‘ در استان است.
نمای��ش باور ک��ن ای��ن ی��ک نمایش نیس��ت،به 
نویسندگی و کارگردانی کاظم حیدری چالش تری 
در تاالر غدیر شهرکرد به مناسبت سی و ششمین 
سالگرد پیروزی شکوهمند انقاب اسامی به روی 

صحنه رفته است.
در این نمایش کمدی، مهن��از نجفی چالش تری، 
عقیل قدمی، کاظ��م حیدری چالش تری و س��ید 

مهدی سلیمی به ایفای نقش می کنند. 
این نمایش تا 22 بهمن ماه از س��اعت 17 در تاالر 
غدیر شهرکرد در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی 
چهارمحال و بختیاری برای عاقه مندان اجرا می 

شود.
روند نمایش��نامه خوان��ی در آموزش��گاه تئاتر آرام 
ش��هرکرد با محوریت رضا ولی پور دهکردی نیز در 

این هفته تداوم داشته است. 
در این آموزشگاه،نمایشنامه ‘آنتیگونه ‘نوشته ژان 
آنوی به پریا امین��ی، ‘ملکه  زیبای لنین ‘ نوش��ته 
مارتی��ن مک دونا ب��ه کارگردانی رس��ول توکلی و ‘ 
غرب غم زده ‘ نوشتنه مارتین مک دونابه کارگردانی 

معصومه باقری خوانش شد.
گروه تئاتر خورشید شهرکرد به سرپرستی کامیار 
معتمدیان دهکردی نیز فیلم نمایش ‘ تنها سگ...’ 

ابراهیم پشتکوهی را اکران و نقد کرد.
این نمایش که در جشنواره بین المللی فجر به روی 
صحنه رفته بود، رویکردی مدرن به متن کاسیک 

مکبث شکسپیر دارد.
اعضا این گروه در خانه هنرمندان شهرکرد نیز تئاتر 
پوجینو بابربا و گرتوفس��کی را مورد نقد و بررس��ی 
قرار دادند.به گزارش ایرنا،هم اکنون 35 گروه تئاتر 
در چهارمحال و بختی��اری به فعالیت در این عرصه 
مشغول هس��تند که تعدادی از این گروهها به ثبت 

رسیده است.

 معاون وزیر راه و شهرسازی:

 دستور رفع سختی کار 17 هزار
 راهدار کشور ابالغ شد

     معاون توس��عه مدیریت و مناب��ع وزارت راه و شهرس��ازی از اباغ 
دستوری در راستای رفع سختی کار 17 هزار راهدار کشور به تمامی 

استان ها برای اجرا خبرداد.
به گزارش)ایس��نا(-منطقه چهارمحال و بختیاری- س��ید س��عید 
س��یدعایی 21 بهمن ماه در آیی��ن تودیع و معارف��ه مدیرکل راه و 
شهرس��ازی چهارمحال و بختیاری با بزرگداش��ت ایام دهه فجر، از 
انقاب اسامی به عنوان معجزه الهی یاد کرد و افزود: با پیروزی ملت 
بزرگ ایران با رهبري امام خمینی )ره( بر رژیم ستمشاهي یک واقعه 

عظیم در دنیا رخ داد.
وی اظهار کرد: از آنجا که انقاب اسامی بر اساس افکار و اندیشه های 
متعالی امام خمینی)ره( تکمیل یافته اس��ت هم��واره تعیین اهداف 
آن نیز با اعتقادات و باورهای ش��خصیت ملکوتی امام راحل پیوندی 
ناگسستنی دارد و این انقاب در هیچ جای دنیا بدون نام امام شناخته 

شده نیست.
س��یدعایی خدمت به نظام را موهبتی الهی برشمرد و تصریح کرد: 
کارگزاران نظام و دولت همواره باید پاسدار این نعمت باشند و باید با 
خدمت بی منت به مردم و با تاش در راستای رفع مشکات قدردان 

آن باشند.
وی با بیان اینک��ه از ابتدای انقاب تاکنون تح��ول عظیمی در حوزه 
راه های کشور ایجاد شده اس��ت خاطرنش��ان کرد: راه های کشور با 
ارزش��ی بیش از 200میلیارد توم��ان در حال مدیریت هس��تند که 
212 هزار کیلومتر راه فرعی و روستایی و همچنین سه هزار و 600 
کیلومتر راه شریانی توسط 17هزار نفر راهدار در سطح کشور مدیریت 

می شوند.
س��یدعایی با اش��اره به س��ختی کار راه��داران و مش��کات آنان 
افزود: روز گذشته دس��توری در راستای رفع س��ختی کار این قشر 
 زحمت کش و رس��یدگی به امور آنان به تمامی اس��تان ها برای اجر

ا اباغ شد.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه چهارمحال و بختیاری در کریدر شمال 
به جنوب کشور قرار دارد و همچنین از مسیرهاي ترانزیت کشور است 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

با زنده ماندن زاینده رود موافقیم
 نماینده مردم شهرس��تان های ش��هرکرد، بن و س��امان در مجلس 
شورای اسامی گفت: ما نیز با سخن ریاست جمهوری مبنی بر اینکه 
زاینده رود باید زنده بماند موافق و هم عقیده هس��تیم اما آیا با انجام 
طرح هایی خافی که خطرات و آس��یب های آن را بارها فریاد زده ایم 
می توان به تحقق این امر مهم دست پیدا کرد؟سیدسعید زمانیان با 
تاکید بر اینکه بهره ب��رداری عادالنه و به دور از نگاه های سیاس��ی از 
زاینده رود حق مسلم همه مردم است، افزود: زاینده رود و استفاده از 
آن جزء حقوق حقه همه ملت ایران است و از این رو کسانی که  زاینده 
رود را متعلق به یک شهر و استان خاص قلمداد می کنند قطعا به دنبال 

اهداف سیاسی هستند.

انقالب اسالمی به 
دنبال جهانی کردن 
اسالم و ارزش های 

واالی دینی در 
جهان است و به 

حول و قوه الهی این 
راه را تا رساندن 

پرچم به دست امام 
عصر)عج( با قدرت و 
 صالبت ادامه خواهد

 یافت
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
11/309 کالسه پرونده: 1480/93 شماره دادنامه: 1794-93/10/30 مرجع رسیدگی: 
شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سید محمد مظفری نشانی اصفهان – اتوبان 
 چمران – خ شاهد – کوچه22بهمن- کوی مطهری خواندگان: 1- منصور غنیمت نژادیان

2- خیرا... طالبی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
در  شورا:  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  متعال  خداوند  از 
خصوص دعوی سید محمد منتظری به طرفیت 1- خیرا... طالبی 2- منصور غنیمت 
نژادیان به خواسته مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال وجه مدرکیه با توجه به فتوکپی 
به   256217-0705964 کل  داری  خزانه  شماره  به  مدرکیه  سفته  فقره  دو  مصدق 
مبلغ 25/000/000 ریال و اینکه خوانده با اطالع در جلسه دادرسی حاضر نگردیده 
به عمل  دفاعی  و  ایراد  هیچگونه  به خود  منسوب  و  و مستند  از دعوی مطروحه  و 
نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لذا دعوای 
مواد  و  تجارت  قانون  307و309  مواد  به  مستنداً  داده  تشخیص  ثابت  را  خواهان 
پرداخت  به  تضامنی  نحو  به  خواندگان  محکومیت  به  حکم  ق.آ.د.م  198و519و522 
بابت  ریال   180/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  پنج  و  بیست  مبلغ 
تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارات  و  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه 
حق  در  شوراها  احکام  اجرای  واحد  در  محاسبه  قابل   93/9/8 دادخواست  تقدیم 
خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم 
عمومی اصفهان می باشد.م الف:31204 شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای 
مرجع   93/10/21-1713 دادنامه:  شماره   1085/93 پرونده:  کالسه   11/310
به  االئمه  ثامن  تعاونی  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   5 شعبه  رسیدگی: 
میدان   – اصفهان  نشانی:  مهردادی  مسعود  و  توکلی  نظری  محمدحسین  نمایندگی 
سرپرستی تعاونی اعتبار ثامن االئمه وکیل: فهیمه   – ابتدای خ بزرگمهر   – بزرگمهر 
عصاچی نشانی: اصفهان – خ توحید – چهارراه پلیس – ساختمان تجاری ماکان3- 
با  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  سلیمی  مهرداد  خوانده:  واحد15  ط3- 
را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت 
حل  شورای  قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم 
نظری  محمدحسین  نمایندگی  به  االئمه  ثامن  تعاونی  دعوی  خصوص  در  اختالف: 
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  سلیمی  مهرداد  آقای  طرفیت  به  مهردادی  مسعود  و  توکلی 
37/000/000 ریال وجه چک به شماره 121151/138369/17 به عهده بانک ملت به 
انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
علی رغم  اینکه خوانده  و  دارد  آن  مطالبه وجه  در  استحقاق خواهان  و  ذمه خوانده 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
ارایه  و  ابراز  از خود  دعوی خواهان  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و 
مواد  استناد  به  که  می رسد  نظر  به  ثابت  خوانده  علیه  خواهان  دعوی  لذا  ننموده 
حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و515و519و522  و  تجارت  قانون  310و313 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و 170/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه نشر 
تا   )92/6/13( موصوف  چک  سررسید  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارت  و  آگهی 
و  غیابی  صادره  رای  می نماید  اعالم  و  صادر  خواهان  درحق  حکم  اجرای  تاریخ 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از 
عمومی  محاکم  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  روز  بیست  ظرف  واخواهی  مهلت  اتمام 
حقوقی اصفهان میباشد. م الف:31205 شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای 
نوید  خواهان:   93/7/29-594 دادنامه:  شماره   447/93 پرونده:  کالسه   11/311
 – مرادی  –ک.ش  شمالی  صدوق  شیخ  خ   – اصفهان  نشانی  به  طالخونچه  عالمی 
شیخ  خ   – اصفهان  نشانی  به  نمازیان  مهری  و  محمدیان  حسین  وکالت  با  پ23 
به  جمیزه  یلمه  جهانی  علی  خوانده:  واحد1   – اول  ط   – عقیق  ساختمان   – مفید 
شورای   19 شعبه   93/7/14 تاریخ  به  طلب  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی 

حل اختالف به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل پرونده کالسه 447/93 مفتوح است 
مبادرت  آتی  به شرح  متعال  از خداوند  استعانت  با  پرونده شورا  اوراق  با مالحظه 
طالخونچه  عالمی  نوید  دعوی  خصوص  در  شورا:  رای  می نماید.  رای  صدور  به 
به  جمیزه  یلمه  جهانی  علی  طرفیت  به  نمازیان  مهری  و  محمدیان  حسین  وکالت  با 
خواسته مطالبه مبلغ 13/500/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره های 253147-

به  نظر  دادرسی  خسارات  و  تادیه  تاخیر  انضمام  به  93/5/19و93/5/19-312997 
ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده 
مطروحه  دعوای  در خصوص  موجهی  دفاع  و  ایراد  هیچگونه  خوانده  اینکه  و  دارد 
دعوی  شورا  لذا  اند  نیاورده  عمل  به  خویش  ذمه  برائت  و  دین  پرداخت  بر  مبنی 
ق.آ.د.م  198و519و515و522  مواد  استناد  به  و  داده  تشخیص  وارد  را  خواهان 
رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و پانصد هزار ریال بابت 
تاخیر  170/000 ریال و خسارت  مبلغ  به  دادرسی  انضمام هزینه  به  اصل خواسته 
تا زمان   93/5/19 تاریخ سررسید مورخه  از  بانک مرکزی  براساس شاخص  تادیه 
صادره  رای  می نماید  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  وکیل  حق الوکاله  و  وصول 
غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 
می باشد.م الف:31211  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  تجدیدنظر  قابل  روز   20 

شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/9/29-768 دادنامه:  شماره   576/93 پرونده:  کالسه   11/312
نشانی  فروتن  سید  ناصر  سید  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   19 شعبه 
نشانی مجهول المکان  گل محمدی  منصور  فجر2 خوانده:  خ   – معراج  خ   – پروین  خ 
این  به  پرونده  ارجاع  از  پس  گردشکار:  ریال   15/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته: 
مشورتی  نظریه  اخذ  و  قانونی  تشریفات  طی  و  فوق  کالسه  به  آن  ثبت  و  شعبه 
اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
به  سیدفروتن  ناصر  سید  آقای  دعوی  خصوص  در  شورا:  قاضی  رای  می نماید. 
پانزده میلیون ریال و خسارت  به خواسته مطالبه مبلغ  طرفیت منصور گل محمدی 
تاخیر تادیه از تاریخ 91/4/6 و هزینه دادرسی با توجه به جمیع اوراق پرونده مفاد 
روزنامه  آگهی  نشر  و  ابرازی  مدارک  و  اسناد  به  توجه  با  و  خواهان  دادخواست 
با  و  دفاعی  الیحه  عدم  و  رسیدگی  جلسه  در  خوانده  حضور  عدم  و  کثیراالنتشار 
عنایت به رسید عادی شماره 93/44 م مورخ 93/5/4 لذا شورا دعوی مطروحه را 
ثابت تشخیص مستنداً به ماده 198 ق.آ.د.م خوانده را به پرداخت مبلغ هفت میلیون 
ریال بابت اصل خواسته هزینه دادرسی و خسارت تاخیر از تاریخ 93/7/14 لغایت 
خواسته  مابقی  مورد  در  و  می نماید  اعالم  و  محکوم  خواهان  حق  در  حکم  اجرای 
خواهان با توجه به الیحه شماره 638-93/9/16 قرار بر بی حقی خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز قابل اعتراض و واخواهی است.

م الف:31212 شعبه 19 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اجرایی اخطار 

 32 شعبه   93/7/17 تاریخ   1153 شماره  رای  موجب  به   486/93 شماره:   11/313
ناصر  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
شیردشت زاده به نشانی مجهول المکان  محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد 
65147اصفهان14  انتظامی  شماره  به  موتورسیکلت  سند  رسمی  انتقال  و  رسمی 
خ  125CC به نام خواهان خلیل اله اباذری نشانی اصفهان –   CDI جت رو مشکی 
بزرگمهر – کوچه ماهان – مجتمع ماهان و پرداخت مبلغ 245/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی با احتساب نیم عشر اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
را  که خود  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  استیفاء محکوم  و  اجرای حکم  که 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
نماید.م الف:31218  اعالم  صریحا  ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به   را 

شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  
ابالغ رای 

مرجع رسیدگی:   93/7/30-1322 دادنامه:  744/93 شماره  پرونده:  11/314 کالسه 
شعبه هفت شورای حل اختالف اصفهان خواهان: صندوق مهر امام رضا به نمایندگی 

مهدی خلجی نشانی: خ هشت بهشت غربی – بین چهارراه ملک و گلزار – نبش کوچه26 
چهارراه  از  بعد   – شرقی  بهشت  هشت  خ   – اصفهان  نشانی:  دهقانی  عزت  وکیل: 
پیروزی – نرسیده به چهارراه سعدی جنب داروخانه عباسی خواندگان: 1- اسماعیل 
کوی شهید اکبری – پالک3، پوریای ولی –  خ مولوی –   اورنگ نشانی: خ مدرس – 

محمدی  سلمان   - فروردین  خ   - چمران   - اصفهان  نشانی:  رنانی  مرادی  مجید   -2
علیزاده  کوچه   – خ سلمان   – خوراسگان   – اصفهان  نشانی  قاسمی  اکبر   -3 -پ7، 
 – بهروز  گلخانه  خ   – کاوه  خ   – اصفهان  نشانی:  مهابادی  فروتن  جواد   -4 پ5،   –
محتویات  به  عنایت  با  مطالبه  خواسته:  واحد5   – میرا  ساختمان   – بهرام  بست  بن 
آتی  به شرح  و  اعالم  را  اعضا شورا ختم رسیدگی  نظریه مشورتی  اخذ  و  پرونده 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی 
صندوق مهر امام رضا به نمایندگی مهدی خلجی با وکالت عزت دهقانی به طرفیت 
شماره  به  چک  وجه  ریال   43/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  باال  خواندگان 
539125-92/10/11 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه 
به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط 
رسیدگی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  علی رغم  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه 
مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  حضور 
خواهان  دعوی  لذا  ننموده  ارایه  و  ابراز  از خود  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض 
و  تجارت  قانون  310و313  مواد  استناد  به  که  می رسد  نظر  به  ثابت  خوانده  علیه 
به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و515و519و522 
شصت  و  دویست  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  سه  و  چهل  مبلغ  پرداخت 
خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  حق الوکاله  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار 
اجرای حکم  تاریخ  تا   )92/10/11( تاریخ سررسید چک موصوف  از  تادیه  و  تاخیر 
درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
واخواهی  مهلت  اتمام  از  پس  و  می باشد  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس 
ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. 

م الف:31219 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

اکبر  خواهان:   93/8/10-633 دادنامه:  شماره   461/93 پرونده:  کالسه   11/315
خواندگان:   5Eبلوک  – زیتون  کوی   – هزارجریب  خ   – اصفهان  نشانی  بیات 
مجهول المکان  نشانی  به  دو  هر  محمدزاده  حسن   -2 اصل  کشاورز  ا...  ولی   -1
یک  رسمی  انتقال  و  رسمی  اسناد  دفتر  در  حضور  به  خواندگان  الزام  خواسته: 
دستگاه موتورسیکلت به شماره انتظامی 7528اصفهان52 به تاریخ 93/7/30 شعبه 
کالسه  پرونده  است  تشکیل  زیر  کننده  امضاء  تصدی  به  اختالف  حل  شورای   23
طرفین  اظهارات  و  پرونده  اوراق  مالحظه  با  می باشد  نظر  تحت  و  مفتوح   461/93
می نماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  متعال  خداوند  از  استعانت  با  شورا 
نشانی  به  یحیی ساکن  فرزند  بیات  اکبر  آقای  درخواست  در خصوص  رای شورا: 
فوق بر علیه آقایان 1- ولی ا.. کشاورز اصل فرزند عزیزا... 2- حسن محمدزاده هر 
خواهان  موتورسیکلت  سند  انتقال  به  خواندگان  الزام  خواسته  به  مجهول المکان  دو 
موتورسیکلت  دستگاه  یک   93/2/1 مورخ  عادی  نامه  مبایعه  طی  که  نموده  اعالم 
شماره   31755638 موتور  شماره  7528اصفهان52  انتظامی  شماره  به   1381 مدل 
در  ایشان  و  ام  نموده  خریداری  محمدزاده  حسن  آقای  از  را   81606889 شاسی 
و  می نماید  خودداری  حال  و  دهد  انتقال  من  نام  به  را  که سند  متعهد شده  قولنامه 
استماع  ضمن  و  پرونده  اوراق  بررسی  با  شورا  است  نموده  را  رسیدگی  تقاضای 
سند  انتقال  شده  فروش  و  خرید  بار  چند  حال  به  تا  خودرو  چون  طرفین  اظهارات 
به نام خواهان مستلزم اثبات و احراز رابطه قراردادی با بقیه فروشندگان می باشد 
خود  قراردادی  رابطه  قبلی  های  قولنامه  تصویر  برگ   1 تعداد  ارائه  با  خواهان  که 
شماره  نامه  طی  خودرو  مالکیت  مورد  در  و  نموده  احراز  قبلی  فروشندگان  با  را 
از معاونت راهور شهرستان اصفهان استعالم که مالکیت   93/6/17-1413/6/7528
خواسته  لذا  است  نموده  اعالم  اصل  کشاورز  ا...  ولی  نام  به  را  مذکور  خودرو 
خواهان را وارد دانسته به استناد مواد 198و519 ق.آ.د.م و مواد 220و219و225 
انتقال  و  تنظیم  به  اصل  کشاورز  ا...  ولی  آقای  محکومیت  به  حکم  مدنی  قانون 
بقیه  مورد  در  و  می گردد  اعالم  و  صادر  خواهان  نام  به  فوق الذکر  خودرو  سند 

انتقال دهند قرار رد دعوی در مورد  تا  آنها نمی باشد  نام  به  خواندگان چون سند 
آنها صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ 
می باشد.م الف:31220  اصفهان  دادگستری  عمومی  محاکم  در  تجدیدنظر  قابل   ابالغ 

شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

11/316 کالسه پرونده: 93-583 شماره دادنامه: 1921-93/10/24 مرجع رسیدگی: 
پرستاری  قرض الحسنه  موسسه  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   13 شعبه 
چهارراه  و  آپادانا  چهارراه  حدفاصل   – سجاد  خیابان  اصفهان-  نشانی:  سخاوت 
1- مستانه صادقی نشانی: اصفهان  پالک5 خواندگان:   – بنفشه  کوچه   – سپهساالر 
– بلوار صفه – بیمارستان الزهرا 2- ترانه جعفری نشانی: اصفهان – بلوار صفه – 
خیابان   – 3- علی احمدی نشانی: سه راه حکیم نظامی   CCU  – الزهرا  بیمارستان 
خواسته:  مسلح  نیروهای  بازنشستگی  سازمان   – اتکا  فروشگاه  از  باالتر   – صفه 
اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  گردشکار:  مطالبه 
آتی  به شرح  از خداوند متعال  استعانت  با  اعالم ختم رسیدگی  محترم شورا ضمن 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست موسسه 
قرض الحسنه پرستاری سخاوت به طرفیت 1- خانم مستانه صادقی 2- خانم ترانه 
یک  ریال وجه   44/000/000 مبلغ  مطالبه  به خواسته  احمدی  علی  آقای   -3 جعفری 
فقره چک به شماره 108633 به عهده بانک ملی ایران به انضمام خسارات دادرسی 
و  تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی  دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و 
نشده  حاضر  شورا  جلسه  در  کافی  انتظار  و  وقت  قانونی  ابالغ  با  خواندگان  اینکه 
و  نیاورده  عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  خواهان  ابرازی  مستندات  و  دعوی  قبال  در  و 
مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خواندگان به خواهان را حکایت می کند 
آیین  قانون  198و519و522  مواد  استناد  به  دعوی  دانستن  ثابت  ضمن  هذا  علی 
دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
مبلغ  پرداخت  به  تضامنی  صورت  به  احمدی  علی  و  صادقی  مستانه  خواندگان 
عنوان  به  ریال   160/000 پرداخت  و  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال   44/000/000
لغایت   93/2/15 تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارات  پرداخت  به  دادرسی  خسارت 
زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و 
ابالغ قابل واخواهی در  از  اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
اینکه  و  دادگستری  رسمی  کارشناس  نظر  به  عنایت  با  بود.ضمنا  خواهد  این شعبه 
بنابراین نسبت به خانم  ترانه جعفری منفی بوده است  امضا ظهر چک توسط خانم 
 ترانه جعفری وفق ماده 197 ق.آ.د.م مدنی رد دعوی صادر می گردد.م الف:31221 

شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

 11/317 شماره دادنامه: 9309970353502068 شماره پرونده: 9209980359800960
شماره بایگانی شعبه: 921438 شکات: 1- آقای حمید نیکوئی به نشانی خ مخابرات 
 2- آقای احسان کرکی به نشانی بهارستان متهم: آقای محمد امینی به نشانی خ کاوه

اعالم  را  رسیدگی  ختم  دادگاه  گردشکار:  نامشروع  طریق  از  مال  تحصیل  اتهام: 
اتهام  خصوص  در  دادگاه:  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و 
به  مال  تحصیل  بر  دائر  وی  به  دسترسی  عدم  لحاظ  به  آزاد  امینی  محمد  آقای 
چهارمیلیون  و  نیکوئی  حمید  آقای  از  ریال  میلیون  سه  مبلغ  به  نامشروع  طریق 
نموده  اظهار  شکات  که  توضیح  بدین  کرکی  احسان  آقای  از  ریال  هزار  پانصد  و 
مبالغ  سپس  و  است  نموده  معرفی  وام  اخذ  جهت  بانک  رابط  را  خود  متهم  که  اند 
به  عنایت  با  دادگاه  لهذا  است  گردیده  متواری  سپس  و  دریافت  آنان  از  را  فوق 
شکایت  و  اصفهان  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  از  صادره  کیفرخواست 
متهم  به  انتسابی  بزه  شده  انجام  تحقیقات  و  مطلع  اظهارات  و  خصوصی  شکات 
ارتشاء،  مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون   2 ماده  به  مستنداً  و  بوده  مسلم  و  محرز 
را  متهم  نظام  1367 مجمع تشخیص مصلحت  و کالهبرداری مصوب سال  اختالس 
محکوم  تعزیری  تحمل چهارماه حبس  به  در حق شکات  مذکور  مبالغ  رد  بر  عالوه 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی 
محاکم  در  اعتراض  قابل  آن  از  پس  روز  بیست  مدت  ظرف  و  دادگاه  همین  در 
109 شعبه  رئیس  گازری  می باشد.م الف:31222  اصفهان  استان  تجدیدنظر   محترم 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
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اسرار چگونگی زنده ماندن مورچه های آتشین در برابر سیل 
که برای چندین دهه زیست شناس��ان را سردرگم ساخته 
بود، اکنون توسط دانش��مندان و مهندسان آمریکایی حل 

شده است.
محققان موسسه فناوری جورجیا از مدلسازی ریاضیاتی و 
تصویربرداری زمان گریز برای نمایش اینکه چگونه مورچه ها 
در زمان سیل بخشهای مختلف بدن خود مانند چنگالها و 
آرواره شان را برای ساخت نوعی قایق به هم متصل کرده تا 

برای چند روز روی آب شناور بمانند، استفاده کرده اند.
آنها دریافتند که این موجودات کوچک، بدن خود را مشابه 
روشی که الیاف ضدآب بافته می شوند، به هم متصل می کنند. 
دانشمندان به نمایش چگونگی عملکرد گروهی مورچه ها 
برای س��اخت یک قایق ضدآب ش��ناور در مجله مجموعه 

مقاالت آکادمی ملی علوم پرداخته اند.
اس��کلت خارجی یک مورچه نس��بتا آبگریز بوده از این رو 
می تواند روی آب باقی بماند ام��ا مورچه ها این قابلیت ضد 
آب بودن خود را با چسباندن بدنهایشان به یکدیگر تقویت 

می کنند.

محققان، مورچه های آتشین را منجمد کرده و در آزمایشات 
خود مشاهده کردند که این موجودات در زمان قرار گرفتن 
در آب، با آروره ها، چنگالها و کیس��ه های چسبناک خود با 

نیرویی 400 برابر وزن بدنشان به هم متصل می شوند.
نتیجه آن یک ماده چسبناک و کشسان بود که تقریبا شبیه 
یک مایع متشکل از مولکولهای مورچه است. مورچه ها از یک 

شکل کروی به حالت قایقی پن کیک مانند در می آیند که از 
غرق شدن آنها در آب جلوگیری می کند.

 محققان به پیگیری سفر مورچه ها پرداخته و با اندازه گیری 
ابعاد قایقهای مورچه ها دریافتند که مورچه ها با استفاده از 
یک ترتیب رفتاری کلیشه ای حرکت می کنند.مورچه ها در 
خطوط صاف حرکت کرده، به س��مت لبه های قایق کمانه 
کرده و مجدداد حرک��ت می کنند تا در نهای��ت به یک لبه 
بچس��بند. این قایق مورچه ای برای مسافران خود انسجام، 

خاصیت شناوری و آب گریزی فراهم می کند.
از این میان جالبتر آن اس��ت که این قایق در کمتر از 100 
ثانیه شکل می گیرد. همچنین این قایق خودترمیم گر بوده 
و اگر مورچه ای از آن جدا شود، دیگران برای پر کردن جای 

خالی آن حرکت می کنند.
این پژوهش می تواند از کاربردهایی برای تحقیقات لجستیک 
و عملیاتی و همچنین علوم مواد از جمله ایجاد دستگاههای 
شناور ساخت دست بش��ر برخوردار باش��د. همچنین این 

یافته ها می تواند بر حوزه رباتیک نیز تاثیر بگذارد.

دانشمندان آلمانی و ژاپنی در اقدامی 
مشترک موفق شدند که یک سنسور 
ویژه را برای پوس��ت بس��ازند که به 
کمک آن می توان امواج مغناطیسی 
را حس کرد. به گزارش  فارس به نقل 
از صدای روس��یه، تیم متخصصان و 
دانشمندان آلمانی و ژاپنی در اقدامی 
مشترک موفق به ساخت یک سنسور 
ویژه برای پوست انسان شدند که به 
کمک آن می توان امواج مغناطیسی 

را احساس کرد.این توانایی به صورت 
ذاتی در بس��یاری از موجودات زنده، 
میکروارگانیزم ه��ا از جمله برخی از 
پرندگان و حتی کوس��ه ها مش��اهده 

شده است.
این موج��ودات ب��ه کم��ک توانایی 
احساس امواج مغناطیسی می توانند 
به خوبی در م��کان، موقعی��ت یابی 
کرده و ب��ه هدف م��ورد نظ��ر خود 
نزدی��ک ش��وند.اکنون ای��ن امکان 
برای انس��ان ها نیز فراهم آمده است 
تا ب��ه کمک اختراع جدی��د محققان 
دانش��گاه تحقیقات��ی »الیبنیتس« 
شهر »درسن« آلمان و همتایان ژاپنی 
خود، به چنین توانایی دست یابند.در 
پایان این فعالیت مشترک، محققان 
توانس��تند نوعی پوس��ت مصنوعی 
را طراحی کنند ک��ه می تواند امواج 
اس��تاتیک و دینامیک مغناطیسی را 

احساس کرده و واکنش نشان دهد.

محققان آمریکایی با ترکیب دندان های 
چن��د ن��وع کوس��ه مختل��ف، موفق به 
 س��اخت ی��ک اره بس��یار قدرتمن��د

 شدند.منطقه خراسان، زیست شناسان 
دانشگاه واشنگتن کارآیی و میزان مرگبار 
بودن دندان های انواع مختلف کوس��ه را 
مورد بررسی قرار دادند؛ کوسه با کمک 
آرواره قدرتمند و بزرگ خود، ش��کار را 
اسیر کرده و دندان ها را در گوشت قربانی 
فرو می کند.محققان در ادامه تحقیقات 

تصمیم به س��اخت نمونه آزمایشی یک 
 اره ب��ا اس��تفاده از دندان ه��ای کوس��ه

 گرفتند.
ب��رای س��اخت ای��ن اره قدرتمن��د که 
Jawzal نام دارد، از ترکیب دندان های 
گونه های مختلف کوس��ه شامل کوسه 
 sixgill ابریشمی، کوس��ه ببری، کوسه

و sandbar استفاده شد.
س��پس از این اره قدرتمن��د برای برش 
ی��ک تک��ه ماه��ی س��المون اس��تفاده 
ش��د؛ طبق تحقیق��ات ص��ورت گرفته، 
دندان های کوس��ه ببری از سایر گونه ها 
مرگبارتر اس��ت ک��ه می تواند س��تون 
فقرات ماهی س��المون را با ش��ش برش 
خ��رد کن��د. در رتب��ه بع��دی تیزترین 
 دندان نیز، دندان کوس��ه sixgill قرار

 دارد.
نشس��ت  در  تحقی��ق  ای��ن  نتای��ج 
 س��االنه جامع��ه زیست شناس��ان اعالم 

شده است.

ساخت نخستین نمونه پوست 
الکترونیکی

 ساخت اره قدرتمند با استفاده
 از دندان های كوسه 

چگونگی بقای مورچه ها در برابر سیل

چه چیزی باعث ایجاد زخم 
در گوش می شود؟

پس از حمام و اس��تخر گوش خود را به ویژه با گوش 
پاک کن خش��ک نکنید چرا که خشک کردن گوش 
زمینه ابتال به عفونت های قارچی کانال گوش خارجی 

را فراهم می کند.
 اس��تفاده از گوش پ��اک ک��ن را برای تمی��ز کردن 
گ��وش به هی��چ عن��وان توصیه نم��ی کنی��م و تنها 
زمانی مص��رف گوش پاک ک��ن توجیه پذیر اس��ت 
 که قرار باش��د دارویی مانند پماد در گوش اس��تفاده 

شود.
 گوش پس از اس��تخر و حمام نیاز به خش��ک کردن 
ندارد و فردی که پرده گوشش سالم است احتیاج به 
فرو کردن پنبه در گوش و اس��تفاده از گوش گیر در 

حمام ندارد.
اگر افراد مستعد ابتال به عفونت قارچی استخر بروند، 
می توانند پس از خارج شدن از استخر از دور با سشوار 
گوش خود را خش��ک کنند و با نظر پزش��ک از قطره 
هایی که خاصیت اس��یدی دارند اس��تفاده کنند در 
نتیجه الزم نیس��ت از گوش پاک کن استفاده کنند 
چرا که گوش پاک کن باعث از بین رفتن جرم گوش 
و قلیایی شدن محیط آن می شود عالوه بر آن موجب 
ایجاد زخم در گوش، از بین رفتن اس��تخوانچه های 
گوش و حتی پارگی پرده گوش و کری برگشت ناپذیر 

می شود.
 عفونت های قارچی کانال گوش خارجی، عفونت های 
ش��ایعی در فصل تابستان هس��تند و مهم ترین علت 
ابتال به آن ش��نا کردن و شست و ش��وی مکرر کانال 

گوش است.
جرم گوش به طور طبیعی در گوش وجود دارد و کانال 
گوش را اسیدی می کند و مانع رش��د قارچ در کانال 

گوش می شود.
 ph اما زمانی که جرم در مع��رض آب قرار می گیرد 
)میزان اسیدیته کانال خارجی گوش( به سمت قلیایی 
شدن سوق پیدا می کند در نتیجه محیط بسیار خوبی 
برای رشد قارچ ها فراهم می شود چرا که قارچ ها در 
محیط های گرم، مرطوب و قلیایی بسیار خوب رشد 

می کنند.
 به طور طبیعی در کانال گوش همه افراد قارچ وجود 
دارد. گاهی اوقات بیماران به اش��تباه کش��ت کانال 
گوش می دهن��د و در این آزمایش ق��ارچ و میکروب 
در گوش دیده می ش��ود این در حالی است که وجود 
این عوامل در گوش، طبیعی اس��ت و تنها در صورت 
 ایجاد عالم��ت در بیم��ار، اقدام��ات درمان��ی انجام 

می شود.
نخس��تین عالم��ت ای��ن بیم��اری، خ��ارش گوش 
اس��ت و در ادامه بیم��ار دچار درد بس��یار ش��دید و 
ترش��حات بیرنگ و آبکی از گوش می ش��ود و حتی 
 ممکن اس��ت به تب و کاه��ش افت ش��نوایی مبتال 

شود.
متاس��فانه مردم هنگام خارش گوش با جسمی نوک 
تیز، کانال گوش را می خارانند و آن را تمیز می کنند 
به ویژه خانم ها برای این کار از س��نجاق مو استفاده 
 می کنند. در این ش��رایط پوس��ت کانال گوش زخم 
م��ی ش��ود و ق��ارچ زی��ر پوس��ت نف��وذ م��ی کند 
راه  نخس��تین  لبت��ه  ا ش��ود  م��ی  عفون��ی  و 
پیش��گیری از ابت��ال ب��ه عفون��ت قارچ��ی ت��الش 
 در جه��ت قلیای��ی نش��دن محی��ط کان��ال گ��وش

 است.
خیلی اوقات خان��واده ها در مراجعه به پزش��ک می 
گویند که گوش کودکان آنان به طور مرتب عفونت می 
کند. آنان معموال به بهداشت فرزندانشان بیش از حد 
توجه می کنند و حتی داخل حمام کانال گوش آنان 
را با صابون می ش��ویند این در حالی است که صابون 
باعث قلیایی شدن کانال گوش و ایجاد زمینه ابتال به 

عفونت گوش می شود. 
در این شرایط به خانواده ها توصیه می کنیم که داخل 

کانال گوش کودک را نشویند.
 جرم گوش ب��ه طور طبیعی برای س��المت این عضو 
ضرر ندارد، جرم باید در ح��د طبیعی در گوش وجود 
داشته باشد چون ph گوش را اسیدی می کند و مانع 
رشد بسیاری از میکروارگانیسم ها در گوش می شود 
ولی در صورت افزایش بیش از حد ممکن است روی 
شنوایی تاثیر منفی بگذارد و گاهی اوقات تا 40 درصد 
باعث کاهش شنوایی شود و محیط خوبی را برای رشد 

قارچ ها فراهم کند.
 دستورالعمل خاصی برای این کار وجود ندارد، ممکن 
است یک فرد در طول عمر خود یک بار هم نیاز به تمیز 
کردن جرم گوش پیدا نکند اما فرد دیگری الزم باشد 
که هر چند ماه یک بار ای��ن کار را انجام دهد. بهترین 
روش، مراجعه دوره ای به پزشک متخصص است تا در 

صورت نیاز، اقدام به انجام این کار کند.
برخی از اف��راد به غلط تصور می کنن��د که اگر کانال 
گوش یک بار جرم گیری ش��ود، گوش به جرم گیری 
عادت می کند، این در حالی اس��ت که ترشحات زیاد 

گوش علت جرم گیری های دوره ای است.
 الزم است پزش��کان متبحر جرم گوش را تمیز کنند 
چون اگر پزشک تخصص الزم را نداشته باشد ممکن 
است باعث آسیب دیدن گوش و دچار شدن بیمار به 

ناشنوایی های برگشت ناپذیرشود.

تحقیقی جدید نش��ان داده که جوراب پوشیدن از خرناس 
کشیدن جلوگیری می کند، اما برای فرار از خرخرهای شبانه 
راه های دیگری هم وجود دارد، مانند استفاده از توپ تنیس 

و تمرین آواز.
مجید جویا: از هر چهار نفر انسان روی زمین یک نفر در خواب 
خرناس می کشد، اما نکته جالب تر این که شیوع این مشکل 
در مردان دو برابر زنان اس��ت، موضوعی همزمان برای زنان 

خوشایند و هم ناخوشایند است.
به همین دلیل تعجبی ندارد که روش های جدید حل مشکل 
خروپف ارائه می شوند با پوش��ش خبری گسترده ای روبرو 

شوند؛ حال هرقدر که این روش ها غیرمحتمل باشند.
به تازگی پژوهشگران دانشگاه تورنتو راه حل جدیدی برای 
این مش��کل دیرپا ارائه کرده اند و به همین بهانه، تلگراف به 
مرور این ایده و 4 ایده ش��گفت انگیز دیگر )که پیش از این 
مطرح ش��ده بودند( پرداخته که می توانن��د رویای هر فرد 

خروپف کننده ای باشند.
1- جوراب واریس

به استناد پژوهشی که مقاله آن در هفته گذشته منتشر شد، 
پوشیدن جوراب های واریس برای جلوگیری از لخته شدن 
خون می توان��د از خروپف کردن جلوگی��ری کند. در طول 
روز، مایعی در قس��مت های پایینی پا انباش��ته می شود که 
شب هنگام به سوی گردن می رود و مشکل را بدتر می کند. 
جوراب های واریس مقدار انباش��تگی این مای��ع را کاهش 
می دهند و پژوهش اخیر نشان داده مردانی که در طول روز 

جوراب واریس می پوش��ند، احتماالً کمتر در شب خروپف 
می کنند.

2- توپ های تنیس
افرادی که به پش��ت می خوابن��د احتماالً بیش��تر خروپف 
می کنند، چراکه زبان و بافت های نرم بیشتر درخطر افتادن و 

بستن راه های هوایی هستند.
برای جلوگیری از این وضع، برخی پزشکان پیشنهاد می دهند 
که وصل کردن توپ تنیس به پشت تی شرتی که موقع خواب 
می پوشید، موجب احساس ناراحتی هنگام خوابیدن به پشت 
می شود و شما را وادار می کند که به پهلو بخوابید. سرانجام 
به خوابیدن به پهلو عادت خواهید کرد و دیگر نیازی به توپ 

تنیس نخواهد بود.
3- آواز خواندن

درس های آوازی وجود دارد که ه��دف از آن بهبود زندگی 
خروپف کننده ها است و ماهیچه ها را در مکان معمول لرزش 

ناشی از خروپف کردن مانند کام نرم، زبان، مجرای هوایی و 
... تنظیم می کند.

ش��واهدی وجود دارد که تمرین های م��داوم آواز خواندن 
ممکن اس��ت به افرادی ک��ه خروپف می کنن��د کمک کند 
 اما برای تأیی��د قطعی آن نی��از به پژوهش های بیش��تری 

است.
4- نوار چسب!

اگر خروپف کردن اغلب زمانی اتفاق بیفتد که کام نرم دهان، 
ورودی راه های هوایی را بندد و آن نیز زمانی اتفاق بیفتد که 
دهان باز مانده باشد، یک راه حل این است که دهان را بسته 

نگه دارید. 
انواع و اقس��ام نوارهای باال کش��نده وجود دارن��د که مانع 
از افت��ادن کام ده��ان در هن��گام خ��واب می ش��وند، ام��ا 
برخی پیش��نهاد دیگ��ر و ارزان تری دارند: ب��ه جای این که 
کلی پ��ول خرج ای��ن چیزه��ا کنید، ب��ا ص��رف هزینه ای 
 اندک و مانند ش��کل زیر، به ش��یوه خانگی مش��کل را حل

 کنید.
 5- بالش جدید

به رغم آن که برخ��ی متخصصان خوابیدن ب��دون بالش را 
توصیه می کنند، اما تمیز نگه داشتن بالش هایی که استفاده 
می کنید هم برای رهایی از خروپف مؤثر است. مواد آلرژی زا 
و ریزجان��داران موجود در بالش ها می توان��د دلیل خروپف 
شما باشد، از همین رو پیشنهاد می ش��ود که هر شش ماه، 

بالش های خود را عوض کنید.

5 حقه شگفت انگیز

چگونه از خرناس خالص شویم! سوئي شیرو هوندا )1906-1991(
)مؤسس شركت هوندا(

س��وئي ش��یرو هون��دا مؤس��س ش��رکت هون��دا فرزند یک 
آهنگ��ر و مکانیک ماهر بود ک��ه در اواس��ط تحصیل خود در 
دبیرس��تان، آموخت��ن را رها ک��رد و ظرف مدت 12 س��ال، 
بزرگترین شرکت موتورسیکلت س��ازي دنیا را تأسیس کرد. 
سوئي ش��یرو 40 س��اله در 1946 مؤسس��ه تحقیقات فني 
 هوندا را دایر کرد ت��ا دوچرخه هاي کوچ��ک موتوري تولید

 کند.
س��وئی ش��یرو هوندا در 1948 تنها با 3200 دالر س��رمایه 
و خرید موتوره��اي مازاد و پیون��د زدن آنها ب��ه دوچرخه ها 
ش��رکتي را بنیان گذاش��ت که هم اکنون در دنیا جایگاه اول 
موتورسیکلت س��ازي را داراس��ت. هدف او تولید یک وسیله 
حمل و نقل ارزان بود. این چیزي بود ک��ه ژاپن پس ازجنگ 

جهاني مي طلبید.
سوئي شیرو هوندا در سال 1973 و در سن 66 سالگي،در 25 
سالگرد تأسیس شرکت بازنشس��ته شد. بخشي از موقعیت او 
مرهون شراکت تجاري با فوجي ساوا در امر بازاریابي و توزیع 
بود. هوندا راه و روش فني و مهندسي شرکت را تعیین مي کرد 
و فوجي ساوا خط  مشي بازاریابي و امور اداري را. هوندا از همان 
ابتدا معتقد بود تعمیر اتومبیل، که بسیار به آن عالقه داشت، 
ک��اري است محدود زیرا تنها مي تواند در مناطق مح��لي و 

اطراف آن به کار آید.
سوئي ش��یرو هوندا مي گفت اگ�ر من بتوانم وسیله اي بسازم 
مي توانم کس��ب و کار خود را ت��ا نقطه هاي دوردس��ت دنیا 
گس��ترش دهم. او به عنوان توجیه ت��رک تحصیل خود مي 
گوید: حال کسي را داشتم که از گرس��نگي دارد مي میرد اما 
به جاي وعده اي غذا از او انتظار دارند که اصول تغذیه صحیح 

را بیاموزد.
بدین جهت او به مدیریت در محل کار معتقد بود و مي گفت 
در کف کارخانه دانش بیش��تري وجود دارد ت��ا در دفتر کار. 
هنگامي که در محل باشید مي بینید چه چیزي واقعي است. 
او به تعبیر خودش نخست با سخت ترین دشواریها روبرو مي 
شد. از ناکامي باکي نداشت و براین باور بود که موفقیت را تنها 
مي توان از راه ناکامیهاي مکرر و خویشتن نگري به دست آورد.

درواقع موفقیت یعني یک درص��د از کاري که 99 درصد آن 
شکست بوده اس��ت. عقیده هوندا درباره کارکنان آن بود که 
در وهله نخست، هرکس باید براي خودش کار کند. کارکنان 
خود را فداي ش��رکت نمي کنند. انس��انها ب��راي انجام کار به 
ش��رکت مي آیند تا از آن لذت ببرند. همین احساس منجر به 
نوآوري مي شود. هوندا شکیبایي را شرط موفقیت مي دانست 
و مي گفت: مي گویند هریک از ما جلوه اي از ذات بي همتاي 
خالق را در خود نهفته داریم. فکر مي کنم که سهم من از این 
 موهبت، شکیبایي اس��ت که وادارم کرد تا در کمین فرصتها

 باشم.
فکر جس��تجوگر و خالق س��وئی ش��یرو هون��دا، آهنگرزاده 
روستاهای ژاپن آنقدر عالی بود که شاید آدمی می توانست از 
همت بلند او دریابد که پس از ترک تحصیل دبیرستان بتواند 
طی مدت 12س��ال بزرگترین کارخانه موتورسیکلت س��ازی 
جهان را داش��ته باش��د.اما ش��اید خود او نیز از هم��ان ابتدا 
به فکرش نیز خط��ور نمی کرد ک��ه بتواند ب��ا ورود از دنیای 
موتورسیکلت س��ازی به عرصه تخصصی خودروس��ازی، در 
میان غولهای خودروس��از جهان س��ربرآورد و در مقام هفتم 

سرفرازانه بایستد.
زمانی که به همراه ش��ریک مبتکر تجاری خود فوجی س��اوا 
اولین خ��ودروی هون��دا را در آمریکا طراح��ی و عرضه کرد، 
تصور این امر مشکل بود که این ش��رکت تا دو دهه قبل از آن 
اساس��ا هیچگونه خودرویی تولید نکرده اس��ت.اما نبوغ فنی 
و مهندسی هوندا در کنار اس��تعداد بازاریابی و توزیع فوجی 
س��اوا چنین امکانی را فراه��م آورد و ش��رکتی را به جهانیان 
معرفی کردن��د که بیش از نیم��ی از کارکن��ان آن، هم اینک 
در آمریکا به موتورسیکلت س��ازی و خودروس��ازی مش��غول 
هس��تند و در س��ال 2008، کارخانه خودروس��ازی دیگری 
 با ظرفی��ت 200 هزار خودرو در س��ال در آن کش��ور افتتاح 

خواهدکرد.
رسیدن به قله کوه موفقیت و پیش��رفت، هدف هوندا بود که 
با تالش و همت و س��خت کوش��ی بدان دس��ت یافت. زمانی 
که هوندا، تنها با ش��ش نفر اولین نمایندگی خود را در کمال 
صرفه جویی و آزادمنشی و آینده نگری در آمریکا دایر می کرد، 
ش��اید یکی از آموزه های فرهنگی آن کشور پشتیبان معنوی 

آنها بود: هر چیزی با ارزش و گرانبهاست و اتالف گناه است.
فروش

هوندا هم اکنون یکی از ش��رکتهای بزرگ خودروسازی دنیا 
محسوب می ش��ود. در س��ال 2005، 3/436/164 دستگاه 
خودرو یعنی 5/3 درصد تولید کل جهانی به هوندا اختصاص 
داشت. هوندا با فروش حدود 95 میلیارد دالری و سود خالص 
5 میلیارد دالری در رتبه 31 پانصد ش��رکت برتر جهانی قرار 

گرفته است.

سرگذشت مشاهیر

دریچه

  آخ!
نتایج پژوهش های جدید نشان 
داده که آخ گفتن می تواند درد 

را کاهش دهد.
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