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 ارتباطات ایمن
 با کم کردن سرعت نور

نقش گیاه » ِشنگ« در سفره 
های مردم چهارمحال و 

بختیاری
 افزایش اعتیاد زنان

 در اصفهان

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e R!آقای خبرنگار، چگونه برای آمریکا »مهم« شد؟

 دولت فکری درباره توقف
 حج عمره کند

احیای زاینده رود، همت ملی 
می خواهد

 فیفا حیران فوتبال 
بانوان ایران!

واردات خودرو چینی
 به کشور دو برابر شد

در سال 93 صورت گرفته است؛ 

75 میلیارد ریال صرفه جویی در شرکت پاالیش نفت اصفهان 
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سر و صدای زیاد عوامل رسانه ای غرب برای آزادی جیسون؛
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 دامنه نفوذ ریزگردها به بام ایران
 هم کشیده شد

دامنه نفوذ ریزگردها به استان چهارمحال وبختیاری نیز 
کشیده شد و میزان ذرات ریزگرد در هوای این استان از 

مرز هشدار گذشت.
مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت چهارمحال وبختیاری  
گفت: میزان ریزگردها در استان برای دومین روز متوالی 

از مرز هشدار گذشته است.
ش��هرام احمدی اف��زود: می��زان ریزگردها در آس��مان 
 اس��تان ب��ه وی��ژه در مرک��ز اس��تان از م��رز هش��دار

 گذشت.
وی گفت: به دلیل ارتفاع باال از سطح دریا و وجود رودخانه 
های فراوان و جنگله��ای بل��وط ، ورود ریزگردها به این 

استان شایع نبوده اما بدلیل خشکسالی...
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 این بسکتبال در شان اصفهان 
نیست ! 

شاید دیگر وقتش باش��د با نگاهی به نتایج ضعیف تیم پمینا 
دربازی های خانگی مقابل حریفان نه چندان مطرح درهفته 
یازدهم مرحله لیگ حرفه ای، بگوییم این بس��کتبال در شان 
ومنزلت اصفه��ان )پایتخت فرهنگ وتمدن ایران اس��امی ( 

نیست!
 به یقین اکثرپیش کسوتان وبازیکنان قدیمی اصفهان به خاطر 
می آورند که درس��ال های دهه 60 بسکتبال اصفهان همواره 

درمسابقات قهرمانی کشور برای کسب مقام...

ریی��س جمه��ور با ط��رح این س��وال که 
»کدام انقاب را س��راغ دارید ک��ه زنان را 
این چنین به صحنه جامعه و مبارزه آورده 
باشد«، گفت: امام خمینی)ره( باب حضور 

اجتماعی زنان را گشود.
حجت االسام حسن روحانی در همایش 
بزرگداش��ت مرحومه » خدیج��ه ثقفی« 
بانوی انقاب اسامی و همسر گرامی امام 
راحل، با بیان اینکه انس��ان در هر جایگاه 
و س��طحی بر خانواده  و جمع��ی که با آنها 
 زندگی می کن��د تأثی��ر می پذی��رد و اثر 
می گ��ذارد، اف��زود: حت��ی ائم��ه علیهم 
الس��ام نیز ضمن تأثیرگذاری بر اعضای 
خان��واده، از آنه��ا تأثی��ر می پذیرفتند که 

س��خنان پیامبر گرامی اس��ام درباره منزلت حضرت خدیجه کبری)س( و 
 نیز حض��رت امیرالمؤمنین)ع( درباره حض��رت فاطمه زه��را)س( گواه این 

سخن است.
روحانی اظهار داشت: همسران از جمله در زندگی بزرگان و مصلحان و رهبران 
اجتماعی تأثیرگذار هس��تند؛ لکن معموالً آفتاب وجود رهبران بزرگ کمتر 
اجازه به چشم آمدن چراغ پرفروغی را که در خانه آنان روشن است، می دهد.

رییس جمهوری با اش��اره به اینک��ه به طور طبیعی در زندگ��ی همه رهبران 
انقابی و اجتماعی فراز و نش��یب های زیادی وجود دارد که بار تحمل آنها به 
ناچار بر عهده اعضای خانواده و بویژه همسران اس��ت، ادامه داد: از آغاز قیام 
امام خمینی)ره( و بویژه از خرداد سال ۴۲، امام راحل نیز با مشکات زیادی 
مثل دستگیری، تبعید، به شهادت رسیدن فرزند و امثال آن درگیر بودند که 
بار اصلی تحمل این سختی ها بر عهده بانویی شجاع و با متانت بود و هیچ کجا 
سراغ نداریم که ایشان در برابر هجوم دژخیمان رژیم پهلوی ایستادگی نکرده 

باشند.
روحانی با بیان اینکه »بعد سیاس��ی انقاب معموالً بر ابعاد دیگر آن سایه می 
اندازد در حالی که انقابی که امام راهبری کرد پیش از آنکه سیاسی باشد در 
تحول رویکرد جامعه به دین آغاز شد« خاطر نشان کرد: امام راحل بابی را به 
روی مردم گش��ود که از آن صدها باب س��عادت روی جامعه باز شد. تفسیر و 
تبیین دیگری از معارف اسام به جامعه ارایه کرد و اسام و ایرانی که امروز به 

آن افتخار می کنیم بی یاد و نام امام معنایی ندارد.
رییس جمهوری گفت: تاریخ ملت ایران همواره با عزت همراه بوده است، اما 
در دهه های منتهی به انقاب اسامی عده ای کوشیدند که نوعی تحقیر را بر 
ملت ایران تحمیل کنند. این امام بود که ع��زت و عظمت را بار دیگر به ایران 

بازگرداندند و آزادگی و سرافرازی را برای جامعه به ارمغان آوردند.
روحانی با بیان اینکه امام خمینی)ره( انقاب را در وهله نخست در رویکردها 
و نگرش های مردم ایجاد کرد، افزود: نگاه متعالی که امام نس��بت به زنان در 
جامعه داشت، نمی توانست بی تأثیر از اخاق و رفتار همسر ایشان و ویژگی های 

شخصی آن بانوی گرانقدر باشد.
رییس جمهوری با تأکید بر اینکه »خلقیات و ویژگی های همسر امام بر نگاه 
ایشان به نقش آفرینی اجتماعی زنان مؤثر بود«، اظهار داشت: در حالی که تا 
پیش از خرداد ۱۳۴۲ سراغی از زنان در نهضت ها و رویدادها نیست،  قیام ۱۵ 
خرداد قم را باید مرهون قیام زنانی بدانیم که با چادر به جمع اجتماع کنندگان 
در حرم حضرت فاطمه معصومه)س( پیوستند و آن اجتماع را به نقطه عطفی 

در تاریخ انقاب اسامی تبدیل کردند.

 روحانی با طرح این س��وال که »ک��دام انقاب را 
سراغ دارید که زنان را اینچنین به صحنه جامعه 
و مبارزه آورده باشد«، تصریح کرد: بعضی معتقد 
بودند که حفظ ایمان زنان با حضور آنان در جامعه 
منافات دارد، ام��ا امام خمین��ی)ره( باب حضور 
اجتماعی زنان را گشود و ش��اید اگر امام نبود، در 
شرایط آن روزگار، افراد دیگر جرأت طرح چنین 

مواضعی نداشتند.
روحانی با اش��اره به اینکه برخی از امام)ره( سوال 
می کردند که آیا حضور زن��ان در راهپیمایی ها و 
سردادن شعار اشکالی ندارد، گفت: کسی که این 
تفکر غلط را اصاح و تفکر اصیل اسامی را احیاء 

کرد، امام راحل بود.
رییس جمهوری تصریح کرد: در اسام جنس اول 
و دوم نداریم و زن و مرد به لحاظ شخصیت و جایگاه با یکدیگر تفاوتی ندارند. 
اتفاقاً زن��ان دارای ویژگی ها و مقاماتی مثل مادری هس��تند که مردان امکان 

دسترسی به آن را ندارند.
روحانی با بیان اینکه » امام)ره( راه حضور در زنان عرصه های مختلف اجتماعی 
را گشودند و به جامعه گفتند که زنان می توانند از عزت و ایمان خود حراست 
کنند و در عین حال در تمام عرصه ها فعال باشند«، گفت: افتخار می کنیم که 
امروز زنان در تمام عرصه های اجتماعی کشور حضور دارند و بیش از نیمی از 

دانشجویان ما دختران هستند.
رییس جمهوری اضافه کرد: در خانه امام خمینی)ره( و با حضور ش��خصیتی 
مثل ایشان،همه می توانستند آزادانه نظرات خود را ابراز داشته و سواالت شان 
را مطرح کنند. همچنین احترام ویژه  ای که امام برای همسرشان قایل بودند 

درس بزرگی در زندگی همه ملت ایران و به ویژه مردان است.
روحانی با اشاره به اینکه »در اسام مردس��االری و زن ساالری نداریم و آنچه 
داریم شایسته ساالری است« در میان تشویق حضار اظهار داشت: زنان جامعه 
ما در بسیاری از صحنه ها شایس��تگی های خود را اثبات کردند و قرآن نیز به 
ما می گوید که در بین مؤمنین و مؤمنات برخی از آنها نسبت به دیگران اولی 
هستند و در اینجا قیدی بر این نزده که مردان بر زنان برتری دارند، بلکه گفته 

از بین زنان و مردان مؤمن، برخی بر دیگران برتری دارند.
رییس جمهوری ادامه داد: زن و مرد در مسایل اجتماعی تفوق ذاتی بر یکدیگر 
ندارن��د و اینکه در نگاه برخی، امر ب��ه معروف و نهی از منک��ر از جایگاه رفیع 
خود محدود به تذکر در خیابان ها شده اس��ت، جای تأسف بسیار دارد. امروز 
بزرگترین منکر جامعه، بیکاری است و بزرگترین معروف پیشرفت. نباید امر 
به معروف و نهی از منکر از عرصه مس��ایل اساسی کشور به چند مسأله فرعی 

محدود شود.
روحانی تصریح کرد: این سخن هرگز به معنای آن نیست که فروع در جامعه 
 اهمیت ندارند، اما باید به اهم و مهم مسایل و نیازمندی های جامعه نیز توجه

 کنیم. رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خاطراتی 
از مرحوم حاج  احمد خمینی در خصوص رفتار مادرش��ان با امام خمینی)ره( 
و ابراز نظر آزادانه درباره مس��ایل و نحوه اداره جامعه به امام راحل، گفت: این 
درس بزرگی برای همه ملت ایران اس��ت که بای��د از روش زندگی این بانوی 
بزرگ که در عین حفظ ایمان و آزادگی، ام��ام را همراهی کرده و نظراتش را 
با ایشان در میان گذاش��ت، الگو بگیریم. دولت وظیفه خود می داند که مسیر 
تعالی و پیشرفت زنان را فراهم کند و امکان بهره مندی برابر آنان از فرصت های 

اجتماعی را مهیا کند.

رییس تدارکات و خدمات کاالی شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان اینکه 
در سال گذشته تعداد ۱۳۴ هزار و ۳6۵ قطعه ساخته شده، گفت: شرکت 
در این سال 7۵/۲۳۳/۴۱۳/600 میلیارد ریال سود و صرفه اقتصادی به 

همراه داشته است.
مسعود متولی اظهار داشت: در س��ال ٩۳ کل هزینه انجام شده در مسیر 
ساخت قطعات ۳۲/70۵/8۳۲/000 ریال بوده که اگر این قطعات از خارج 
کشور تهیه می شد، می بایست قیمتی برابر با ۱07/٩۲٩/۲۴۵/600 ریال 
پرداخت می شد اما با همت کارشناسان و متخصصان داخلی این میزان 

سبب کاهش بیش از 70 درصدی مصرف ارز شده است.
وی اظهار داشت: با وجود اینکه در سال ۱۳٩۳ محدودیت های بین المللی 
به طور فزاینده ای کشورمان را تحت الشعاع قرار داد محوریت قرار دادن 
فرمایش��ات مقام معظم رهبری در خصوص  اقتصاد مقاومت،تهدیدها را 
به فرصت تبدیل کرد و ساخت داخل تجهیزات مورد نیاز شرکت با شتاب 

فزاینده ای در دستور کار قرار گرفت.
متولی در ادامه گفت: خوشبختانه تاش متخصصان داخلی کشور نتیجه 
داد و تامین قطعات و تجهیزات اقام بسیار مهمی مانند کولرهای هوایی، 
مبدلهای حرارتی ، برج ها و ظروف تحت فش��ار،  لوازم کوره ها و قطعات 

ماشین های دوار و شیرها و اتصاالت و لوله ها و تیوب ها و ... که از طریق 
خرید خارج انجام می گردید با کمترین زمان ممکن انجام گرفت.

وی با بیان اینکه واحد تحقیق و ساخت از سال ۱۳80 شروع به کار نموده 
است تصریح نمود: توسط این واحد تاکنون بیش از ۳۴0/78٩/٩7۴/7۲0 

ریال صرفه جویی ارزی را شاهد بوده ایم.
رییس واحد تحقیق و س��اخت داخل ش��رکت پاالیش نفت اصفهان نیز 
با اش��اره به اینکه نحوه عملکرد واحد تحقیق و ساخت با تکیه بر قطعات 
اصلی پاالیشگاه از طریق مهندسی معکوس و با توجه به ماهیت عملیاتی 
و کاربردی تجهیزات انجام می شود اش��اره نمود: با توجه به پتانسیل ها و 
توانمندی های خوب صنعتی در استان اصفهان، اولویت نخست انتخاب با 
صنعتگران اصفهان است. حدود ٩0 درصد از کارها به روش برون سپاری 
در شهر اصفهان و از طریق شهرکهای صنعتی انجام شده و مابقی کارها بنا 

به ضرورت به خارج از استان ارجاع می  شود.
س��عید احترامیان نیز با بیان اینکه در حال حاضر با حدود ۱00 شرکت 
سازنده داخلی ارتباط داریم، اظهار داش��ت: تاکنون با این روش کارهای 
بسیار مهم و ارزشمندی صورت گرفته که حتی با نمونه های خارجی قابل 

رقابت و معتبرتر از آنها هستند.

 امضای نخستین تفاهم همکاری 
گردشگری اصفهان   با نجف

نخس��تین تفاهم همکاری مجمع میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری اس��تان اصفهان با شهر نجف اش��رف مبنی بر افزایش 

تعامات گردشگری امضا شد. 
رضا ب��رادران اصفهانی، به عنوان رییس کمیس��یون حقوقی مجمع 
گردش��گری اس��تان اصفهان در نشس��تی ک��ه به منظور بررس��ی 
مش��ترکات فرهنگی و افزایش تعامات گردشگری دو شهر نجف و 
اصفهان برگزار شد، به قرائت مفاد این تفاهمنامه پرداخت.وی افزود: 
مجمع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان به 
عنوان یک سازمان مردم نهاد و به منظور رشد و توسعه گردشگری و 
مش��ترکات فرهنگی که می تواند به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل 
تحقق بخش��یدن به این امور باش��د از مقامات عالی رتبه شهر نجف 
دعوت کرد که س��فری به اصفهان داش��ته و موارد همکاری طرفین 
مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیرد.عبدالحسین هادی جاسم، معاون 
اس��تاندار نجف به عنوان نماینده ش��هر نجف و عل��ی لوافان رییس 
مجمع گردش��گری، میراث فرهنگی و صنایع دستی استان اصفهان 
ب��ه عنوان نماینده بخش خصوصی گردش��گری اس��تان اصفهان بر 
م��وارد زی��ر تفاهم کردند.در ای��ن تفاهمنامه مقرر ش��د که طرفین 
نس��بت به معرفی دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری مورد تایید هر 
دو کش��ور، تس��هیل در ورود و خروج زائران و گردشگران دو کشور، 
تس��هیل صدور روادید، برگزاری تورهای آشناس��ازی خبرنگاران و 
مدیران تورها و ارس��ال اقام تبلیغاتی تاش کنند.در بند دیگر این 
توافقنامه نیز بر زمینه سازی برای حضور سرمایه گذاران برای تامین 
زیرس��اخت های گردش��گری، برگزاری دوره های آموزشی، همکاری 
متقابل در حوزه گردش��گری مذهبی، تشکیل بانک اطاعاتی، ایجاد 
دفاتر اطا ع رسانی گردشگری در دو کشور و برگزاری نمایشگاه ها و 

موزه های مشترک تاکید شد.

حوزه های علمیه، پایه های تشیع 
هستند

رییس حوزه علمیه اصفهان گفت: تاش برای حفظ و حراست از کیان 
حوزه های علمیه یک وظیفه همگانی اس��ت و عموم روحانیت خصوصاً 

متصدیان اداره حوزه ها باید توجه جدی به این موضوع داشته باشند.
مدیر حوزه علمیه اصفهان ، آیت  اهلل سیدیوسف طباطبایی نژاد به همراه 
مدیران مدارس علمیه استان اصفهان با مرجع عالیقدر آیت اهلل حسین 

مظاهری دیدار کردند.
آیت اهلل  مظاهری در این دیدار، حوزه های علمیه را پایه تشیع برشمرده 
و تأکید کرد: تاش برای حفظ و حراست از کیان حوزه های علمیه یک 
وظیفه همگانی است و عموم روحانیت خصوصاً متصدیان اداره حوزه ها 

باید توجه جدی به این موضوع داشته باشند.
وی با بیان اینکه اداره حوزه های علمیه و نی��ز اداره مدارس حوزوی، با 
ظرافت ها و حساسیت های خاصی همراه است، خاطر نشان کرد: مدیران 
مدارس در حوزه های علمیه باید با رفاق��ت و همدلی، به تربیت علمی، 
اخاقی و دینی طاب بپردازند و توجه داشته باشند که برخوردهای تند 

همراه با اجبار و اکراه، هیچگاه نتیجه مثبت نخواهد داد.
زعیم حوزه های علمیه استان اصفهان در این زمینه تأکید کرد: یک مدیر 
در مدرسه علمیه یا یک استاد، باید خود به آنچه می گوید عمل کند و به 

عبارت دیگر، با تربیت عملی، شاگردان خود را بسازد.
وی در بخش دیگری از بیانات خود، ضرورت اهمیت به موضوع اساسی 
تقوا را در حوزه های علمیه، یادآور ش��ده و افزود: تقید به ظواهر شرع، 
اجتناب ج��دی از گناهان و اهمی��ت به واجبات و مس��تحبات، یکی از 
موضوعات بسیار مهم و اساسی است که طاب و فضای حوزه ها و نیز 
مدیران و متصدیان اداره حوزه های علمیه باید نسبت به گسترش آن در 

جامعه و در حوزه ها اهتمام جدی داشته باشند.

روحانی در همایش »بانوی انقالب« ؛ 

انقالب اسالمی باب حضور اجتماعی زنان را گشود

 فیلم های
  شادی آفرین

 بسازیم



يادداشت

اخبار کوتاه
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آیت اهلل مکارم شیرازی با حضور در بیت آیت اهلل صافی گلپایگانی با مرجع تقلید شیعیان دیدار 2
و گفت و گو کرد.در این دیدار دو مرجع تقلید پیرامون مسایل اخیر جهان اسالم از جمله حمله 
اخیر عربستان به یمن گفت و گو و تبادل نظر کردند.مراجع عظام تقلید از گذشته در فواصل زمانی 

منظم به دیدار یکدیگر رفته و با یکدیگر تبادل نظر می کنند.
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دس��تگیری یک خبرنگار آمریکایی در ایران در همان روزهای اول 
توانست جنجال زیادی ایجاد کند و حتی آمریکا در مذاکرات هسته 
ای نیز خواستار آزادی وی ش��د؛ اما در این میان کسی به این سوال 

پاسخ نداد که چرا »جیسون« برای آمریکایی ها اهمیت دارد؟
آقای خبرنگار چگونه برای آمريکا »مهم« شد؟!

 س��ی و یکم تیرماه س��ال ۹۳ بود که جیس��ون رضائی��ان به همراه 
همسرش در تهران دس��تگیر ش��د. این فرد که به گفته معاون اول 
قوه قضائیه به اتهام مسائل امنیتی در بازداشت به سر می برد از سوی 
رس��انه های غربی به عنوان خبرنگار روزنامه وانشگتن پست معرفی 
شد.عالوه بر جیس��ون و همس��رش دو نفر دیگر نیز در این پرونده 
بازداشت می ش��وند. خبر این دستگیری را اس��ماعیلی، رییس کل 
دادگستری استان تهران در حاش��یه راهپیمایی روز قدس اعالم و 
می گوید: » این موضوع در مرحله تحقیقات مقدماتی اس��ت و برای 
اطالع رسانی درباره آن باید بررسی های فنی و بازجویی صورت گیرد 
و پس از تحقیقات در این زمینه می توانیم درباره آن اطالع رس��انی 
کنیم.«اما چهاردهم مهرم��اه برخی مناب��ع از آزادی یگانه صالحی 
همس��ر رضائیان خبر دادند که معاون اول قوه قضاییه همان روز در 
نشست خبری خود در پاسخ به س��وال خبرنگاری در این خصوص 
گفت: »در رابطه با خبر آزادی که شما می گویید اطالعی ندارم؛ اما از 
همان مجموعه ای که در روزهای اول بازداشت شدند، ابتدا یک نفر 
و مدتی بعد نفر دیگری آزاد ش��د و همچنین در رابطه با این پرونده 
هنوز کیفرخواست صادر نشده است.«۲۴ دی ماه نیز عباس جعفری 
دولت آبادی دادس��تان عمومی و انقالب تهران اعالم کرد که پرونده 
جیسون رضائیان با صدور کیفرخواس��ت جهت رسیدگی به دادگاه 

انقالب اسالمی تهران ارسال شده است.

وی با اعالم این خبر افزود: بر خ��الف ادعاهای برخی مجامع حقوق 
بشری در خصوص تضییع حقوق متهمان در مالقات با خانواده های 
خود، مادر جیس��ون رضائیان که اخیرا برای دیدار فرزندش به ایران 
س��فر کرده بود، دو نوبت با نامبرده مالقات کرد و مادر متهم مذکور 

همچنین مالقات کوتاهی با بازپرس پرونده فرزندش داشت.«
هشتم بهمن ماه نیز اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران 
در حاشیه مراسم تجدید میثاق رییس و مسووالن عالی قوه قضاییه 
با آرمان های امام خمینی)ره( در جمع خبرنگاران از برگزاری جلسه 
محاکمه جیسون رضائیان خبرنگار واشنگتن پست در آینده نزدیک 
خبر داد.وی اظهار داشت: »متهمان پرونده با خانواده خود در ارتباط 
هس��تند و تماس دارند و ب��ه زودی نیز محاکمه می ش��وند و بعد از 

رسیدگی به اتهامات و قطعیت یافتن حکم، نتیجه اعالم می شود.«
اس��ماعیلی درباره آخرین وضعیت ای��ن پرونده و زم��ان محاکمه 
متهمان آن گفت: »پرون��ده به دادگاه انقالب ارجاع ش��ده و قاعدتا 
نیز زمان رسیدگی تعیین شده اس��ت اما تاریخ دقیق برگزار دادگاه 
را نپرسیده ام.«بر اساس این گزارش، پرونده جیسون رضائیان برای 
رسیدگی در اختیار شعبه ۱۵ دادگاه انقالب اسالمی تهران به ریاست 

قاضی صلواتی قرار گرفته است.
رضائیان؛ حلقه واس�ط خبرنگاران جاس�وس يا جاسوسان 

خبرنگار؟
س��ر و صدای زیاد عوامل رس��انه ای غرب برای آزادی جیس��ون در 
همان روزهای ابتدایی این س��وال را ایجاد کرد که او کیس��ت و چرا 
در مذاکرات مهم هسته ای نیز طرف مقابل خواستار آزادی نامبرده 
شده است؟جیسون رضائیان و امید معماریان دو متهمی هستند که 
به جرم جاسوس��ی و اقدام علیه امنیت ملی توسط دستگاه امنیتی 

جمهوری اسالمی دس��تگیر ش��دند. این دو برای اولین بار در سال 
۲۰۰۶ در ایاالت متحده به واس��طه یک درخواس��ت کار تحقیقاتی 
توسط فردی که از هر دو برای استخدام مصاحبه می کرد، آشنا شدند.
امید معماریان در آن هنگام مشغول تحصیل در رشته روزنامه نگاری 
در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی بود که بسیار به منزل پدری جیسون 
نزدیک بود. در آن هنگام جیسون اطالعات زیادی از معماریان نداشته 
و تنها او را یک وبالگ نویس حرفه ای می دانست که پیش از ورود به 
آمریکا مدتی در ایران در زندان به سر برده است.اما جیسون که علی 
رغم سفرهای چندباره به ایران از سال ۲۰۰۱ هنوز هیچ دوست ایرانی 
نداشت، فرصت دوس��تی با یک همکار روزنامه نگار ایرانی را مغتنم 

شمرد و موضوع کاری هر دو نفر یک چیز بود: ایران!
امید معماریان دوس��تان فراوانی در ایران داشت و همچنین با افراد 
زیادی از ایرانی��ان در آمریکا مرتبط بود که این برای جیس��ون یک 
فرصت دست نیافتنی قلمداد می شد. این دوستی تا آن جا عمق یافت 
که جیسون توانست به واس��طه حضور امید به کالج روزنامه نگاری 
برکلی تردد فراوانی داشته باش��د.کم کم پای امید به خانه جیسون 
هم باز شد. امید چندین بار در جشن های نوروز و کریسمس مهمان 
خانواده جیسون در منزل پدری وی بود.اوایل سال ۲۰۰۸ میالدی 
جیسون و امید یک فکر مشترک داشتند و آن هم چیزی نبود جز به 
راه انداختن یک سایت خبری، تحلیلی که به صورت ویژه به انعکاس 
اخبار جهت دار از ایران بپردازد اما به دلیل مشکالت مالی هر دو از این 
فکر منصرف شدند. البته جیسون هم از ته دل راضی نبود که اولین 
تجربه خود پیرامون حوزه خبری و روزنامه نگاری در رابطه با ایران 
را با فردی بدنام که سابقه بازداش��ت و زندانی شدن در ایران داشت، 
شریک شود.پس از اتمام تحصیل، امید کالیفرنیا را به مقصد نیویورک 
ترک کرد و ارتباطش با جیسون کم شد. البته جیسون هم می دانست 
برای این که کسی مزاحم رفت و آمدش به ایران نشود باید دور افراد 
مسئله داری مانند معماریان و کریم سجادپور که آن روزها خیلی با 
امید حشر و نشر داشتند را خط بکشد.البته دیدگاه این دو نفر هم در 
مورد ایران و ضدیت با آن متفاوت بود. جیسون اعتقاد به نفوذ داشت 
و امید به برخورد. جیسون می خواس��ت به ایران برود و امید از ایران 
بریده بود. جیسون به دنبال س��رپلی مطمئن در ایران بود و امید به 
دنبال س��رپل در آمریکا!البته امید در آن روزها به واسطه آشنایی با 
کریم س��جادپور از اعضای بنیاد کارنگی که مرتبط با سیا بود دارای 
تفکرات رادیکال هولناکی ش��د که این تمایالت وی به شدت بر ضد 
تاکتیک جیس��ون بود. اما این دو دریافتند که علی رغم تفاوت های 

آشکار سخت به یکدیگر احتیاج دارند و در کنار هم کامل می شوند.
جیس��ون به دوس��تان امید در ایران و امید به ارتباطات جیسون در 
آمریکا سخت محتاج بود. جیسون خیلی خوب انگلیسی می خواند و 
می نوشت و امید خیلی در فارسی روان بود. آن روزها امید به خیال 

خودش پاشنه آشیل ایران را یافته بود: حقوق بشر!

آخرین بار که جیس��ون امی��د را دید، در مراس��م خت��م پدرش در 
سانفرانسیس��کو در آوریل ۲۰۱۱ بود؛ جایی ک��ه امید در آن جا فرد 
دیگری مانند خودش را به جیس��ون معرفی کرد و او کسی نبود جز 
علی رضا اش��راقی. گویی دست تقدیر فرد دیگری ش��بیه امید را به 
جیسون معرفی کرده بود. علی رضا نیز مانند امید در دانشگاه برکلی 
کالیفرنیا دانش��جوی روزنامه نگاری بود.امید به واسطه همکاری با 
کریم س��جادپور که در میان ضد انقالب  آمریکانش��ین بسیار بدنام 
بود روز به روز منزوی تر می ش��د و کریم نیز از این انزوا سواس��تفاده 
کرده و ارتباط امید را با س��یا تقویت می نمود.از آن س��و جیس��ون 
نیز دوس��تان همفکر خود را یافته بود. گروهی مانن��د »نایک« که 
اکثر اعضای آن ایرانی آمریکایی های دورگه ای بودند که جیس��ون 
در میانشان احس��اس غریبی نمی کرد. آنها دقیقا نقطه مقابل امید 
در ارائه تاکتیتک های براندازی جمهوری اس��المی بودند. جیسون 
علی رغم منویات امید از پشتیبانان اصلی »نایک« بوده و هست. فتنه 
۸۸ تالقی دوباره جیس��ون و امید بود به ویژه آنجا که عمده فراریان 
جریان فتنه در اروپا و ترکیه به دنبال اخذ پناهندگی سیاسی بودند. 
در آن س��ال هنگامی که روح اهلل شهس��وار - از فعاالن فتنه ۸۸ در 
خراسان و مسئول شاخه جوانان حزب مش��ارکت مشهد که بدون 
هیچ اوراق هویتی به ترکیه گریخته بود – دس��ت به دامان جیسون 
شد؛ جیس��ون از جان و دل برای این عنصر فتنه گر مایه گذاشت، از 
رو انداختن به سفارت آمریکا در ترکیه تا کنسولگری آمریکا در دبی.
نقض حقوق بشر؛ شعاری مشترک.»نقض حقوق بشر در ایران« شعار 
مشترک شهسوار و امید بود که جیسون را به صرافت برقراری رابطه 
این دو تن در تاریخ ۱۹ اکتبر ۲۰۰۹ انداخت. جیسون در آن هنگام در 
آمریکا بود به شهسوار گفت: »امید از دوستان نزدیک من است و هم 
اکنون در سانفرانسیسکو برای دیدبان حقوق بشر کار می کند. او به 
روزنامه نگاران فراری و سایر فراریان ایرانی مثل تو کمک فراوانی کرده 
اس��ت، من در مورد تو با او صحبت کرده ام«معماریان بسیار منتظر 
شهسوار ماند تا به وسیله ایمیلی که قرار بود جیسون به اطالع شهسوار 
برساند، ارتباطشان برقرار شود. امید در همان روز پیامی از شهسوار 
دریافت کرد که باتوجه به عدم تس��لط وی به انگلیسی بسیار گنگ 
بود. اما امید دریافت که قرار است شهسوار در سوم نوامبر به پاریس 
برود و در آنجا نه فرانسوی بلد است و نه کسی رامی شناسد. امید به 
درخواست جیسون، »سینا.ت« را در پاریس به شهسوار معرفی کرد 
تا کارهای این مجرم فراری را انجام دهد.امید این بار لطف جیسون 
در روزهای پناهندگی اش به آمریکا را در س��ایه البی گسترده اش با 
اعضای کنگره و سایر افراد مرتبط با دولت مردان آمریکا جهت اخذ 
پناهندگی از آمریکا برای شهسواری جبران کرد، اما در این امر موفق 
نشد. جیسون، امید، دبیر اول نایک )تریتا پارسی( و... در نهایت همه و 
همه موفق شدند برای شهسوار از فرانسه پناهندگی بگیرند و شهسوار 

در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۰۹ وارد پاریس شد.

سر و صدای زياد عوامل رسانه ای غرب برای آزادی جیسون؛

آقای خبرنگار، چگونه برای آمریکا »مهم« شد؟!

دیدار آیت اهلل مکارم با آیت اهلل صافی گلپایگانی

رهبرانقالب درگذشت والده 
حجت  االسالم ابوترابی را تسلیت 

گفتند
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
در پیامی درگذش��ت والده حجت االسالم والمسلمین 

آقای ابوترابی را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب حجة االس��الم آقای حاج س��ّید محمدحس��ن 

ابوترابی دام توفیقه
درگذش��ت والده ی مکّرمه که بانوئی انقالبی و متعبد 
و منس��وب به بیت روحان��ی جلیل الق��دری بودند به 
جنابعالی و دیگر بازماندگان تس��لیت می گویم، و یاد 
والد بزرگوار و نیز برادر آزاده ی نام آورتان مرحوم آقای 
حاج سّید علی اکبر ابوترابی را گرامی میدارم و رحمت و 

مغفرت الهی را برای آنان مسألت میکنم.
سّید علی خامنه ای

شمخانی به مسکو سفر می کند
علی شمخانی نماینده رهبر معظم انقالب و دبیر شورای 
عال��ی امنیت ملی به دع��وت نیکالی پاتروش��ف دبیر 
شورای امنیت ملی روسیه برای شرکت و سخنرانی در 
دهمین اجالس دبیران شورای امنیت ملی کشورهای 
عضو و ناظر سازمان همکاری های شانگهای به مسکو 

سفر می کند.
 دبیرش��ورای عالی امنیت ملی در این سفر دیدارهای 
دوجانبه ای نیز با برخی مقام های سیاس��ی و امنیتی 

روسیه و همتایان حاضر در اجالس خواهد داشت.
این اجالس با حضور کشورهای عضو شامل قزاقستان، 
چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکس��تان و ازبکستان 
و نمایندگان کشورهای ناظر ش��امل افغانستان، هند، 
ایران، مغلولستان و پاکستان در مسکو پایتخت روسیه 

آغاز به کار می کند.
بحث و گفت و گو در زمینه مس��ایل امنیتی در فضای 
سازمان همکاری های ش��انگهای با توجه به تحوالت 
موجود در منطقه و کش��ورهای همجوار از موضوعات 

اصلی این نشست است.
س��ازمان همکاری های ش��انگ های که یک سازمان 
بین دولتی و بین المللی است در تاریخ ۱۵ ژوئن سال 
۲۰۰۱ میالدی در شانگهای چین از سوی قزاقستان، 
چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکس��تان و ازبکستان 

تاسیس شده است.

ديپلماسی خیابانی پاسخ 
گستاخی عربستان را بدهد

نماینده مردم مس��جد س��لیمان در مجلس خطاب به 
دس��تگاه دیپلماس��ی، گفت: اگر برای کندی خود در 
عکس العمل ب��ه اقدام پلیس عربس��تان دلیلی دارید، 
اج��ازه دهی��د دیپلماس��ی خیابانی و عمومی پاس��خ 

درخوری به این گستاخی ها بدهد.
 در جلس��ه علنی مجلس شورای اس��المی، اسماعیل 
جلیلی نماینده مردم مسجد س��لیمان  در نطق میان 
دس��تور خود، گفت: اکنون که اس��تراتژی پیش برنده 
سیاس��ت خارجی با موضوع هس��ته ای در مواجهه با 
۱+۵ متکی بر تامین منافع ملی همراه با عزت و کرامت 
قرار گرفته است، انتظار می رود در موضوع دیپلماسی 
منطقه ای نی��ز وزارت خارجه به اقدام ش��نیع پلیس 

عربستان پاسخ دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: این اقدام 
شنیع باعث خدشه به عزت ملی گردیده است که باید 
وزارت خارجه با جسارت نس��بت به این هتک حرمت 

عکس العمل نشان دهد.
وی خطاب به وزارت خارجه ادامه داد: اگر برای کندی 
دستگاه دیپلماسی دلیلی دارید اجازه دهید دیپلماسی 
خیابانی و عمومی پاس��خ درخوری به این گستاخی ها 
دهد تا پوزه این عمال صهیونیس��ت برای همیش��ه به 

خاک مالیده شود.
جلیلی در ادام��ه نطق اضطراری خود به س��ه موضوع 
س��یل در حوزه انتخابی��ه، وضعیت تیم نفت مس��جد 
سلیمان و سریال »س��رزمین کهن« پرداخت و گفت: 
در شروع سال جدید نعمت بارندگی، طبیعت سرزمین 
بختیاری و زاگرس را احیا نمود، اما در شمال خوزستان 

منجر به خسارت شد.
نماینده مردم مسجد سلیمان، خس��ارت وارد شده به 
راههای بین شهری و روس��تایی را ۱۰ میلیارد تومان 
برآورد کرده و از وزارت راه و کشاورزی خواست که این 

موضوع را بررسی و حل نماید.
وی در ادامه با اشاره به گرد و غبار در استان خوزستان 
گفت: موضوع گرد و غبار در س��ال جدید همچنان ریه 
مردم خوزستان را آزار می دهد. اکنون که نطق ارائه می 
شود مردم گرفتار گرد و غبار هس��تند و دریغ از اقدام 

اساسی برای حل این مشکل.
جلیل��ی همچنین از ریاس��ت مجلس خواس��ت برای 
بررسی خسارات وارده ناشی از گرد و غبار کارگروهی 

را تشکیل دهند.
وی در ادامه گفت: تیم نفت مسجد سلیمان که به همت 
عالقه مندان با بازی ه��ای خوب و جوانمردانه در لیگ 
برتر درخشیده اس��ت، مورد بی مهری مسووالن قرار 
دارد.جلیلی ازرییس جمهور خواست که به مسئوالن 
تکلیف کند که این تیم ریش��ه دار و مردم��ی را مورد 

حمایت قرار دهند.
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قشقاوی در گفتگو با مهر مطرح کرد:

انتظار موضع گیری علنی عربستان
معاون پارلمانی، کنس��ولی و ام��ور ایرانیان خارج از کش��ور وزارت خارجه 

با اش��اره به آخرین وضعیت  ماموران س��عودی عامل تعرض به  دو نوجوان 
عمره گزار گفت: در این رابطه انتظار موضع گیری علنی از طرف عربس��تان 

سعودی داریم.
حسن قشقاوی ، با اشاره به آخرین وضعیت پرونده  دو مامور سعودی عامل 
تعرض ب��ه  دو نوجوان عمره گ��زار در فرودگاه جده، اظهار داش��ت: آخرین 
خبری که از پرونده داریم مربوط به دیروز است و از آن به بعد تاکنون تحول 

جدیدی رخ نداده است.
وی افزود: بر این اس��اس، این  دو مامور بازداشت هس��تند و پرونده آنها در 
دس��ت دادس��تان بوده و در مرحله صدور کیفرخواس��ت ق��رار دارد و مقام 
ذیربط س��عودی نیز اعالم کرده که به اش��د مجازات خواهند رسید و حتی 
موعد مجازات را هم اعالم خواهند کرد که خانواده ش��اکیان نیز در جریان 

قرار بگیرند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نماینده کنسولگری جمهوری اسالمی در 
محل و زمان اجرای حکم حضور خواهند داشت یا خیر تصریح کرد: حداقل 
در رابطه با خانواده شاکیان چنین خواسته ای داشته اند و احتماال نماینده 
کنسولی هم خواهد بود، اما باید جلوتر برویم تا ببینیم ماجرا به کجا می رسد.
قشقاوی افزود: مقامات عربستانی در مالقات ها ابراز تاسف عمیق کرده اند، 

افکار عمومی ما خواستار موضع گیری علنی است.
معاون وزیر امور خارجه کش��ورمان در رابطه با وضعیت عذرخواهی رسمی 
دولت عربس��تان بابت این اتفاق اظهار داش��ت: ممکن اس��ت برداش��ت ها 
درباره عذرخواهی رس��می متفاوت باشد؛ آنها در س��طوح مختلف مالقات 
های دیپلماتیک ابراز شرمساری و تاسف عمیق کرده اند و در مالقات های 
دیپلماتیک هر موضعی که به سفیر ما اعالم کنند، یک موضع رسمی از طرف 

دولت آنها تلقی می شود و این یک عرف جاری است.

دبیرکل حزب موتلفه با اش��اره به اینکه س��عودی ها لیاقت 
مدیریت حرمین ش��ریفین را ندارند، گفت: عمره مفرده یک 
عمل مستحبی است اگر قرار باشد برای یک عمل مستحبی 
هزینه های سنگینی بپردازیم جایز نیست و دولت در این باره 

باید فکری بکند.
 محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسالمی که در پایان 
نشست دبیران این حزب س��خن می گفت با اشاره به بیانات 
مهم مقام معظم رهبری در مورد مناقش��ه هسته ای ایران با 
غرب اظهار داشت: دولت باید منتقدین را قانع کند و منتقدین 

هم در قضاوت نهائی نباید از دایره انصاف خارج شوند.
وی افزود: وقتی بنا را بر مذاکره گذاشته ایم علی القاعده قواعد 
مذاکره را باید رعایت کنیم. غرب هم باید بداند که در مذاکره 
خط قرمزهایی داریم که در هر صورت اجازه ورود آنها را به این 
خط قرمز ها نمی دهیم و هزینه جلوگیری از ورود آنها به این 
خط قرمزها را هم بپردازیم. ما در موضع گیری هفته قبل راجع 
به پروتکل الحاقی و خطرناک ب��ودن پذیرش آن، نظر صریح 

حزب را اعالم کرده ایم.
حبیبی با اشاره به توافق ژنو و بیانیه لوزان بیان داشت: با آنکه 
آژانس تأیید کرده است ما به تعهدات خود عمل کرده ایم، اما 
طرف غربی نه تنها به تعهدات خود عمل نکرده اس��ت ، بلکه 

تحریم های جدید طی ۱۸ ماه اخیر وضع کرده است.
 این نشان می دهد آنها نه تنها حاضر نیس��تند گامی به جلو 

بردارند حتی این پیام را صریح می دهند که اعتمادناپذیرند.
وی ادامه داد: تحریم های جدید اتحادی��ه اروپا پس از بیانیه 
لوزان نشان می دهند آنها صداقت ندارند و حاضر نیستند که 

به دغدغه های ملت ما توجه کنند.

دبیر کل حزب موتلفه اسالمی با اشاره به اینکه ظریف گفته 
اس��ت بیانیه لوزان الزام آور نیست گفت: معلوم نیست پس از 
قرائت بیانیه لوزان چرا عده ای جشن و پایکوبی راه انداختند 
هنوز هیچ اتفاق مهمی نیفت��اده از طرفی، طرف غربی هم بر 
طبل بی اعتمادی می کوبد پس ذوق زدگ��ی برخی چه معنا 

دارد؟
وی با اش��اره به نکات دقیقی که رهبری ب��ه عنوان مطالبات 
نظام در مورد مناقش��ه هس��ته ای فرمودند، گفت: مطالبات 
مردم در خصوص مناقشه هس��ته ای همان مطالبات رهبری 
 اس��ت تیم مذاکره کننده باید به این امر توجه داش��ته باشد. 
چارچ��وب هایی ک��ه رهب��ری تعیین کردن��د بای��د دقیقاً 
رعایت ش��ود. تا به بهانه توافق پای یک مش��ت جاسوس در 
پوششبازرس به مراکز حس��اس نظامی و انتظامی کشور باز 

نشود.
حبیبی در بخش دیگری از س��خنان خود ب��ه موضع گیری 
هشدارآمیز رهبری در مورد حوادث یمن اشاره کرد و اظهار 

داشت: عربس��تان به علت ناپختگی در سیاس��ت خارجی و 
چینش جدید قدرت در این کش��ور خ��ود را در بد مهلکه ای 
انداخته است. یمن گورستان سعودیها خواهد شد. همچنان 
که عراق، سوریه و لبنان گورستان تکفیریها و سلفی ها شده 

است.
وی با اشاره به سخنان اردوغان در دیدار با مقام معظم رهبری 
گفت: اردوغان از پیروی سیاست عربستان در منطقه آسیب 
خواهد دید اینکه او می گوید، داعش را مسلمان نمی دانم اما با 
تمام قوا داعش را در عراق و سوریه تقویت می کند یک خطای 
راهبردی است و به زودی آنها متوجه این خطا خواهند شد. 
امروز ملتهای مس��لمان اتحاد، برادری و انسجام اسالمی در 
برابر کفار و مش��رکین را طلب می کنند. برادرکش��ی توسط 
ترکیه وعربستان در منطقه یک خیانت به جهان اسالم است.

حبیبی با اشاره به سیاست های تجاوزکارانه عربستان تصریح 
کرد: امروز عربستان عرب کشی در یمن، عراق ، سوریه و لبنان 
را در دستور کار خود دارد و مسلمان کشی در جهان اسالم را 
هم دنبال می کند. عربستان پذیرفته است به نیابت از آمریکا 
و اسراییل به کشتار مسلمانان دست بزند و این ننگ در تاریخ 

آل سعود باقی خواهد ماند.
وی با اش��اره به اینکه س��عودی ها لیاق��ت مدیریت حرمین 
ش��ریفین را ندارند، بیان داش��ت: حادثه جده نش��ان داد به 
لحاظ اخالقی سعودی ها سقوط کرده اند و حریم مسلمانان 
را رعایت نمی کنن��د. بنده فک��ر می کنم عم��ره مفرده یک 
عمل مستحبی است اگر قرار باشد برای یک عمل مستحبی 
هزینه های سنگینی بپردازیم جایز نیست و دولت در این باره 

باید فکری بکند.

دو منبع آگاه در رژیم اسراییل به روزنامه ها آرتص گفته اند 
نتانیاهو اخیرا در جلس��ه کابینه امنیتی اسراییل که پس از 
تفاهم لوزان و گفت و گوی تلفنی اوبام��ا با او صورت گرفته 
است، بزرگ ترین نگرانی تل آویو را جدای از امکان رسیدن 
به یک توافق نهایی هس��ته ای بین ایران و گروه ۱+۵ ، عمل 
کردن ایران به تعهدات هسته ای خود در قالب توافق نهایی 

دانسته است.
نتانیاه��و گفته اس��ت: اگر توافق هس��ته ای ای��ران با گروه 
 ۱+۵ تا ضرب االجل ۳۰ ژوئن )۱۱ تیر( امس��ال امضا ش��ود 
بزرگ ترین نگرانی اس��راییل عمل ایران ب��ه تعهدات خود 
خواهد بود. نگرانی من این اس��ت که ایرانی ها به سطر سطر 

توافق نهایی وفادار بمانند.
نخست وزیر اسراییل گفته است: پس از امضای توافق نهایی 
بسیار دشوار خواهد بود که مچ ایرانی ها را به خاطر تقلب در 
معامله هس��ته ای بگیریم؛ چون آنها احتماال توافق نهایی را 

نقض نخواهند کرد.

 در این ص��ورت ب��ه گفته نخس��ت وزی��ر اس��راییل برنامه
 هسته ای ایران با عمل کامل ایران به تعهدات خود به وسیله 
توافق نهایی یک گواهی مشروعیت خواهد یافت که مخالفت 

با آن بسیار دشوار خواهد بود.
نتانیاهو گفته است ایران احتماال به گونه ای به توافق نهایی 
عمل خواهد که خیال کش��ورهای گروه ۱+۵ از بابت برنامه 
هسته ای این کشور راحت خواهد شد و خواهد توانست پس 
از کسب اعتماد آنها برنامه های هسته ای خود را توسعه دهد.

او گفته است: پس از گذشت ۱۵ س��ال از زمان توافق هسته 
ای و زمانی که ایران به تعهدات خود عمل کرد ، این کش��ور 
برای ادامه و توسعه برنامه هسته ای خود یک سند مشروعیت 
معتبر خواهد گرفت و جامعه جهانی با ایران مثل یک کشور 

عادی و بدون خطر رفتار خواهد کرد.
در این صورت و پ��س از طی این مدت ۱۵ س��اله، به ادعای 
نتانیاهو در صورت وجود یک برنامه هس��ته ای مشکوک از 
سوی ایران ، بسیار دش��وار خواهد بود تا قدرت های جهانی 

را به ادامه نظارت بر برنامه هس��ته ای ایران متقاعد کرد و یا 
تحریم های جدیدی را علیه این کشور به این بهانه وضع کرد.

هاآرتص به نقل از منابع خود نوشته است در کابینه امنیتی 
اسراییل تصمیم بر این شده اس��ت که فشارهای همه جانبه 
به دولت اوباما برای تصحیح و تغییر توافق نهایی هسته ای با 
ایران ادامه یابد و البی های طرفدار اس��راییل از جمله ایپک 
در آمریکا به فعالیت های خود برای تصویب » طرح بازبینی 

توافق هسته ای« با ایران در سنا ادامه دهند.
در این جلسه قرار ش��ده البی ها به ش��دت فعالیت کنند تا 
س��ناتورهای دموکرات را به رای دادن به ط��رح باب کورکر 
ریی��س جمهوریخواه کمیت��ه روابط خارجی س��نا مبنی بر 

بازبینی توافق نهایی هسته ای با ایران ، مجاب کنند.
این طرح به گفته کورکر قرار است در سه شنبه هفته جاری 
در کمیته بررسی و تصویب شود و سپس برای رای گیری به 
صحن سنا آورده شود. اوباما نس��بت به تصویب این طرح به 
سنا هشدار داده و گفته اس��ت در صورت تصویب ، آن را وتو 

خواهد کرد.
در صورت رای ۶۷ عضو سنا به این طرح، وتوی اوباما بی تاثیر 
خواهد بود و دولت آمریکا موظف ب��ه اجرای آن خواهد بود.

بدین منظور باید ۱۴ س��ناتور دموکرات نیز به این طرح رای 
مثبت دهند.

دبیرکل حزب موتلفه؛

دولت فکری درباره توقف حج عمره کند

بزرگترين نگرانی اسرايیل وفادار ماندن ايران به توافق نامه است



یادداشت

كالهبرداري با جعل نام صاحب 
یكي از كارخانه هاي صنعتي 

فرمانده انتظامي اس��تان اصفهان اعالم كرد: اعضاي 
باندي كه با جعل عنوان صاحب يكي از كارخانه هاي 
صنعتي به بهانه خريد مايحتاج زندگي كارگران از يك 
شركت پخش مواد غذايي بيش از س��ه ميليارد ريال 

كالهبرداري كرده بودند، دستگير شدند.
س��ردار عبدالرض��ا آقاخان��ي گفت: در پي ش��كايت 
متصدي يكي از ش��ركت ه��اي پخش م��واد غذايي 
ش��هر اصفهان ب��ه پلي��س آگاه��ي اس��تان، مبني 
بر كالهب��رداري فردي كه خ��ود را صاح��ب يكي از 
كارخانه ه��اي صنعت��ي معرف��ي ك��رده، موض��وع 
 در دس��تور كار كارآگاه��ان اين پليس ق��رار گرفت. 
وي اف��زود: در تحقيق��ات اوليه مش��خص ش��د كه 
فردي با جعل عن��واِن صاحب يك��ي از كارخانه هاي 
صنعت��ي شهرس��تان ده��ق ط��ي تماس��ي ب��ا فرد 
ش��اكي درخواس��ت ۷۲ تن و ۶۰۰ كيلوگ��رم برنج ، 
۵۵۰ كيلوگ��رم چ��اي، ۱۰كارت��ن مغ��ز گ��ردو، دو 
گوني پس��ته و دو گوني ب��ادام در مجم��وع به ارزش 
 س��ه ميلي��ارد و ۶۰۰ ميلي��ون ري��ال كرده اس��ت. 
فرمانده انتظامي اس��تان اصفهان تصري��ح كرد: فرد 
شاكي پس از ارس��ال كاالهاي مزبور در پيگيري هاي 
بعدي متوجه شد كه اين كاالها به دست صاحب اصلي 
واصل نشده و فرد تماس گيرنده كالهبردار بوده است 
 لذا بالفاصل��ه موضوع را به پليس آگاه��ي اطالع داد. 
س��ردار آقاخاني گفت: با توجه به اظهارات ش��اكي، 
تحقيقات وس��يع و گس��ترده اي توس��ط كارآگاهان 
پليس آگاهي اس��تان انجام ش��د و با اقدامات خاص 
و ويژه پليس��ي س��رانجام كارآگاهان ردپ��اي يكي از 
متهمان را در يكي از اس��تان هاي همجوار به دس��ت 
 آوردند و در عملياتي ضربتي وي را دس��تگير كردند. 
وي افزود: با دس��تگيري اين فرد و اعتراف صريح وي 
به كالهبرداري، دو همدس��ت ديگر او نيز شناسايي 
و در عمليات��ي ضربتي دس��تگير و ب��ه پليس آگاهي 
اس��تان منتق��ل ش��دند. فرمان��ده انتظامي اس��تان 
اصفهان ب��ا بيان اينك��ه از مخفيگاه متهم��ان، تعداد 
بس��يار زيادي از اقالمي ك��ه از راه كالهب��رداري به 
دس��ت آمده بود، كش��ف و به مالباخت��ه بازگردانده 
ش��د، گفت: متهم اصلي پرونده با فروش مقاديري از 
اقالم، اقدام به خريداري يك باب آپارتمان در ش��هر 
اصفهان به نام همس��رش كرده بود ك��ه مبايعه نامه 
 مزبور كشف و آپارتمان خريداري شده نيز توقيف شد. 
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بررسی طرح جامع مدیریت زیست محیطی زاینده رود 
طرح جامع مديريت زيس��ت محيطی رودخانه زاينده رود و تاالب بين المللی گاوخونی در 
نخستين جلسه شورای پژوهشی حفاظت محيط زيست اس��تان اصفهان در سال جاری به 
عنوان يك طرح پيشنهادی در اين زمينه بررسی شد. طرح مديريت يكپارچه منابع آب، پروژه 

مديريت يكپارچه زاينده رود، و .... از جمله موارد اعالم شده در اين طرح هستند.
3

رييس س��ازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر ضمن ارائه 
توضيحاتی در خصوص هم افزايی همكاری های امداد و نجات 
هالل احمر با اورژانس كش��ور، از اقدامات در دست انجام برای 

تشكيل تيم های واكنش سريع خبر داد. 
ناصر چرخس��از، در مورد آخرين وضعيت هم افزايی اورژانس 
با س��ازمان امداد و نجات، با تاكيد دوباره بر اينكه قرار نيس��ت 
هيچ ادغامی ميان سازمان امداد و نجات هالل احمر و اورژانس 
صورت گيرد، گفت: مجموعه هالل احمر يك مجموعه جهانی 

خيريه است و وظيفه امداد و نجات را بر عهده دارد. 
چرخساز با بيان اينكه وزارت بهداشت رويكردی دولتی دارد، به 
تمايل اين وزارتخانه برای كاهش تصدی گری اشاره كرد و افزود: 
به دليل وجود اين تمايل در وزارت بهداشت ممكن است بتوانيم 

برخی مسووليت ها را برای مجموعه وزارت بهداشت انجام دهيم. 
وی با تاكيد بر اينكه نياز وزارت بهداشت و امداد و نجات نسبت 
به هم افزايی و هماهنگی در برخی بخش ه��ا دليل بر ادغام دو 
مجموعه نيست، به برخی از اين بخش ها اش��اره كرد و افزود: 
در زمينه هايی مث��ل اورژانس پيش بيمارس��تانی ب��ا وزارت 
بهداشت همكاری می كنيم. برای مثال اين همكاری ها در انتقال 
مصدومين هوايی، استفاده از بالگردهای هالل احمر و استفاده 
از پايگاه های امداد نجات در انتقال مصدومين و بيماران مختلف 

صورت می گيرد. 
رييس س��ازمان امداد و نجات جمعيت ه��الل احمر در بخش 
ديگری از صحبت هايش با تاييد برخ��ی گفته ها مبنی بر عدم 
پذيرش مصدومين امداد و نجات تا چندی پيش از سوی برخی 

بيمارستان های وزارت بهداشت گفت: خوشبختانه اين موضوع 
حل شده است و وزير بهداشت نيز در اين راستا تاكيد داشت كه 
هيچ تفاوتی ميان هالل احمر و اورژانس وجود ندارد و قرار نيست 

به اين داليل مصدومين ترافيكی صدمه ببينند.
تدریس فوریت های پزشكی در دانشگاه هالل احمر

چرخساز با اش��اره به اقدامات و همكاری ها با وزارت بهداشت 
بويژه اورژانس گفت: بر اين اساس، قرار بر اين شد كه بخشی از 
آموزش های فوريت های پزشكی به طور مستقل در دانشگاه های 

علمی- كاربردی هالل احمر تدريس شود.
تیم های واكنش سریع به میدان می آیند

وی در ادامه صحبت هايش دانش محور كردن س��ازمان امداد 
و نجات و همچنين تشكيل تيم های واكنش سريع در سراسر 
كشور را از مهم ترين برنامه های سازمان امداد و نجات در سال 
جاری خواند و افزود: به طور جدی و قوی بحث تشكيل تيم های 

واكنش سريع را دنبال می كنيم. 
رييس س��ازمان ام��داد و نجات تاكي��د كرد: در ح��ال حاضر 
تيم های ما به صورت ابتداي��ی و پراكنده اند؛ به اين صورت كه 
در هر استانی چند نفر كه آموزش های واكنش سريع را دريافت 
كرده اند، حضور دارند. ما در سازمان امداد و نجات تصميم داريم 
كه تيم توانمندی را در سراس��ر كشور تشكيل دهيم. يعنی در 
ابتدای كار و مرحله اول حدود 3۰۰ نفر را جذب كرده و با ارايه 
آموزش های الزم، اين تعداد كامال آمادگی پاسخگويی به يك 

مخاطره بزرگ را داشته باشند. 
وی در خصوص ش��رح وظايف اين افراد نيز گفت: اين افراد به 
اين صورت انجام وظيفه می كنند ك��ه در مخاطرات بتوانند تا 
رسيدن تيم بعدی، عمليات های مورد نياز را انجام دهند. مجددا 
تاكيد می كنم كه در مرحله اوليه تشكيل اين تيم، جذب 3۰۰ 

نفر را مد نظر داريم. 

نماينده كشاورزان و حق آبه داران بخش جلگه اصفهان با 
بيان اينكه اكوسيستم و طبيعت حوضه آبريز زاينده رود فقط 
با جريان دايمی آب احيا می شود گفت: احيای اين رودخانه 
همتی همچون احيای درياچه اروميه در سطح ملی و دولتی 
می خواهد.فتح اهلل دهقانی، درباره بازگشايی زاينده رود در 
سال گذشته، اظهار داشت: اين امر موجب شور و نشاط در 
مردم شرق اصفهان ش��د، زيرا بخشی از زمين های خشك 
شده به زير كشت غله رفت و آنها اميدوار به برداشت خرمن 

خود در سال جاری پس از آن همه خسارت هستند.وی با 
اشاره به افزايش آب چاه های عميق پس از اعطای حق آبه 
كشت پاييزه ش��رق، افزود: اين بازگشايی تاثير چندانی بر 
محيط زيست رودخانه و حوضه آبريز ندارد، زيرا هيچ آبی 
به تاالب بين المللی گاوخونی نرس��يد به بيان بهتر زمانی 
اكوسيستم زاينده رود احيا می ش��ود كه جريان آب در آن 
دايمی باشد. نماينده حق آبه داران بخش جلگه شهرستان 
اصفهان گفت: جريان دايمی آب از يك سو موجب افزايش 

ماهيان در رودخانه شده و از طرف ديگر با رونق كشاورزی 
بر تعداد بسياری از جانوران مانند جوندگان، شكارچيان و 
حتی حشرات در مزارع افزوده خواهد شد كه اين امر زيبايی 

خاصی برای ساكنان و رهگذران خواهد داشت.
دهقانی با اش��اره به عزم جدی دولت برای احيای درياچه 
اروميه، تاكيد كرد: احيای زاين��ده رود و تاالب بين المللی 
گاوخون��ی نيازمند چنين همتی در س��طح ملی و دولتی  

است.

رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر؛

احیای زاینده رود، همت ملی می خواهد

افزایش اعتیاد زنان در اصفهان

بالگردهای هالل احمر به کمک وزارت بهداشت می آیند

یادداشت

 برگزاری چهارمین نمایشگاه
 گل و گیاه و ماهیان تزیینی

سرپرست سازمان ميادين و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان از برگزاری چهارمين نمايشگاه تخصصی گل و گياه، گياهان 

دارويی و ماهيان تزيينی خبرداد.
سيد اصغر سقائيان نژاد گفت: چهارمين نمايشگاه تخصصی گل و 
گياه، گياهان دارويی و ماهيان تزيينی از ۲۴ الی ۲۸ فروردين ماه در 
محل دائمی نمايشگاه های بين المللی برگزار می شود. وی افزود: 
در اين نمايشگاه كه با همكاری سازمان ميادين شهرداری اصفهان و 
شركت نمايشگاه ها برگزار می شود انواع گل و گياه و ماهيان زينتی 
ارائه می شود. سرپرست س��ازمان ميادين و س��اماندهی مشاغل 
شهری ش��هرداری اصفهان با اش��اره به برگزاری مسابقه نوآوری و 
ابتكار گفت: بر اين اساس افرادی كه در توليد گل و گياه و يا ماهيان 

زينتی نوآوری داشته باشند در بخش مسابقات شركت می كنند. 

 ممنوعیت رانندگي
 با رسید آموزشگاه  رانندگي

رييس مركز صدور گواهينامه پليس راهور ناجا تاكيد كرد: رانندگي 
با رسيد آموزشگاه رانندگي ممنوع است. س��رهنگ هويدا با بيان 
اينكه افرادی كه در آزمون دريافت گواهينامه قبول شده اند و قرار 
است برای نخستين بار گواهينامه بگيرند، گفت: اين افراد به هيچ 
وجه مجاز به رانندگی با رسيدی كه از طرف آموزشگاه به آنها داده 
می شود، نيستند. وی با اشاره به اينكه افراد مذكور از تاريخ صدور 
گواهينامه، اجازه رانندگی دارند، تصريح كرد: در غير اين صورت، 
اگر به هر نحوی تصادف كنند همانن��د رانندگان بدون گواهينامه 
شناخته شده و به آنها خسارتی از س��وی بيمه پرداخت نمی شود. 
رييس مركز صدور گواهينامه پليس راهور ناجا اظهار داشت: افرادی 
كه گواهينامه خود را تبديل يا تعويض كرده و درخواست گواهينامه 
المثنی دارند، با برگه صادره توس��ط پليس + ۱۰ مجاز به رانندگی 
در مدت اعتبار درج ش��ده در آن برگه هس��تند و مانند افراد فاقد 

گواهينامه شناخته نمی شوند.

آغاز برگزاري دوره هاي آموزشي آتش 
نشان داوطلب

دوره های آموزشی آتش نش��ان داوطلب از س��وی سازمان آتش 
نشانی و خدمات ايمنی شهرداری اصفهان آغاز شد. به گزارش اداره 
ارتباطات رسانه ای روابط عمومی ش��هرداری اصفهان، به منظور 
افزايش آگاهی، دانش و فرهنگ ايمنی در سطح خانواده ها سازمان 
آتش نشانی، آموزش آتش نش��ان داوطلب را در برنامه های كاری 
خود قرار داده است. همچنين دوره هاي آموزشي سال جاری چهار 
روزه و يا دوره هاي يك ماهه سطح 3 آتش نشانان داوطلب می باشد. 
گفتنی اس��ت؛ متقاضيان مي توانند با ورود به بخش »آتش نشان 
داوطلب« در سايت سازمان بصورت الكترونيكي در تمامي ساعات 
شبانه روز و يا با مراجعه حضوري به ستاد مركزي آتش نشان واقع در 

ميدان بزرگمهر در ساعات اداري اقدام به ثبت نام كنند. 

اخبار كوتاه
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مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده اس��تان اصفهان، افزايش اعتياد بين 
بانوان استان را يكی از آسيب های جدی در اين استان اعالم كرد و گفت: 
ضروری است س��رمايه گذاری بيشتری در حوزه س��المت بانوان صورت 

گيرد.
سهيال اثنی عش��ران اظهار داش��ت: اين روزها ش��اهد گسست نسلی در 
جامعه هستيم و اميدواريم با همدلی و همزبانی بيشتر اين فاصله ها كمتر 
و اس��تحكام خانواده ها بيشتر ش��ود. وی با بيان اينكه برنامه های تدوين 
ش��ده در حوزه بانوان برای سال جاری سياس��تگذاری بر روی تسهيل و 
نظارت دراين حوزه است، افزود: در اين راس��تا، بررسی مشكالت بانوان 
در سطح جامعه همراه با استفاده از امكانات دس��تگاه های مختلف برای 
حل آنها در دس��تور كار قرار گرفته اس��ت.مديركل امور بانوان و خانواده 
استانداری اصفهان با اشاره به بررسی آمارهای موجود در حوزه بانوان در 
استان اصفهان گفت: آمارها بيانگر افزايش برخی از آسيب های اجتماعی 
در حوزه بانوان اس��ت كه نه تنها نسبت به س��ال ۹۲ كاهش نداشته بلكه 
با افزايش چشمگيری نيز روبرو بوده است. وی افزايش اعتياد بين بانوان 
استان اصفهان را يكی از آسيب های جدی در اين استان اعالم كرد و افزود: 
ضروری است كه در استان اصفهان در حوزه سالمت بانوان سرمايه گذاری 

بيشتری اتفاق بيفتد.
اثنی عشران با اشاره به افزايش افسردگی و اضطراب در بين زنان اصفهانی 
نيز گفت: در اين راستا برنامه ريزی برای استفاده از سرمايه اجتماعی زنان 
به ويژه در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و غيره در دس��تور كار 
قرار گرفته است.وی شناسايی زنان شاخص و توانمند سطح جامعه را نيز 

يكی ديگر از اولويت های استانداری اصفهان در حوزه بانوان اعالم كرد و 
افزود: با تشكيل اتاق های فكر در سطح ادارات اين موضوع در دستور كار 

قرار گرفته است.
مديركل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان با بيان اينكه بسياری از 
مسووالن استان اصفهان در هنگام ارائه مشكالت بانوان در جامعه سری 
تكان می دهند و اظهار تاس��ف می كنند، اظهار داشت: اين در حالی است 
كه اين مسووالن در عمل هيچ اقدام موثری در راستای حل مشكل بانوان 
جامعه انجام نمی دهند. وی در ادامه با بيان اينكه وضعيت اشتغال ايجاد 
شده برای بانوان اصفهانی نيز مناسب نيست، گفت: ايجاد اشتغال بانوان 
در اصفهان بيشتر به دليل سوء اس��تفاده و عدم ارائه تسهيالت و حقوق و 

مزايای كافی به اين قشر از جامعه است.

مدير كل امور كودكان سازمان بهزيستی از نصب دروبين مدار بسته در 
تمامی مهدهای كودک شهری در سال جاری خبر داد و گفت: مهدهای 
متخلف پلمپ می ش��وند.  آرزو ذكايی افزود: در حال حاضر بيش از ۱۷ 
هزار مهد كودک در سراسر كش��ور فعاليت می كنند كه از اين ميان، ۸ 

هزار مهد روستايی و ۹ هزار مهد كودک نيز در مناطق شهری هستند.
وی با اش��اره به اينكه ۱۰ درصد كودكان به مهد كودک می روند، گفت: 
س��ازمان بهزيس��تی برنامه ريزی های الزم را به عمل آورده تا در سال 
جاری تعداد بيشتری از كودكان در سن مهد از آموزش های ارايه شده 

در اين مكان های آموزشی و تفريحی برخوردار شوند.
مديركل امور كودكان و مهدهای كودک سازمان بهزيستی به برنامه های 

سال آينده اشاره كرد و اظهار داشت: در سال آينده ساماندهی مهدهای 
كودک غير مجاز، صدور كارت مربی گری برای مربيان مهدهای كودک 
و همچنين تشكيل پرونده سالمت روانی و اجتماعی برای آنها، بازنگری 
در محتوای آموزشی مهدها، تجهيز تمامی مهدهای شهری به دوربين و 
... در دستور كار معاونت اجتماعی و امور كودكان قرار دارد كه اميدواريم 
بتوانيم تمامی آنها را اجرايی كنيم.وی در م��ورد فعاليت مهدهای غير 
مجاز گفت: در حال حاضر تنها ارگانی كه طبق قانون اجازه صدور مجوز 
برای مهد كودک را دارد سازمان بهزيستی است اما در عين حال بيش از 
۱۲ سازمان مختلف مانند شهرداری، بسيج، ارشاد و... اقدام به راه اندازی 
مهد كودک كرده اند كه غير قانونی است و با توجه به اينكه ممكن است 
آموزشهای غير اصولی ارايه شده در اين مكان ها به كودكانی كه در سن 
رشد و آموزش قرار دارند لطمه بزند به همين دليل بهزيستی برخورد و 
ساماندهی آنها را مد نظر قرار داده است.به گفته ذكايی، در سال گذشته 
تعدادی از مهدهای غير قانونی اخطار دريافت كرده و برای دريافت مجوز 
فراخوانده شده اند و در س��ال جاری در صورت عدم مراجعه به سازمان 
بهزيس��تی و همكاری های الزم، با كمك اداره اماكن پلمپ می شوند.
وی در مورد نصب دوربين در مهدهای كودک نيز اظهار داشت: در سال 
گذشته بيش از ۷۰ درصد مهدهای كودک شهری مجهز به دوربين مدار 
بسته شده اند و برنامه ما پوشش تمامی مهدهای شهری در مرحله اول و 
سپس مهدهای روستايی است. به گفته ذكايی، نصب دوربين مداربسته 
تا حد زيادی از تخلفات احتمالی مهدهای كودک جلوگيری خواهد كرد.

مهدهای غیر مجاز پلمپ می شوند     

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

شهرداری گرگاب بر سکوی قهرمانی
سیزدهمین دوره مسابقات فوتبال ساحلی استان اصفهان در حالی 
به کار خود پایان داد که ش��هرداری گرگاب با کسب عنوان قهرمانی 
این دوره از رقابتها موفق شد به مسابقات زیرگروه کشور صعود کند.

رقابتهای فوتبال س��احلی اس��تان اصفهان به همت کمیته فوتبال 
س��احلی هیات فوتبال و با همکاری ش��هرداری گ��رگاب از روز 25 
مهرماه آغاز و روز جمعه 23 آبانماه سال جاری با معرفی تیمهای اول 

تا سوم به کار خود پایان داد .
رقابت ها ی فوتبال س��احلی قهرمانی اس��تان اصفهان با شرکت 6 
تیم ش��هرداری گرگاب، المپیک ورنامخواس��ت، ش��هرداری نجف 
آباد، مه��رگان اصفهان،هیات فوتبال فالورجان و یاران آتش��گاه در 
زمین ساحلی شهر گرگاب برگزار شد تا تکلیف تیم صعود کننده به 

رقابتهای فوتبال ساحلی زیر گروه کشور مشخص شود.

سردار آذرنوش:
۱۵۰ هزار ورزشکار در کشور عضو 

بسیج ورزشکاران هستند
رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور گفت: ۱5۰ هزار ورزشکار در 
کشور عضو بسیج ورزشکاران هستند و به دنبال آن هستیم که این 

تعداد را در سال جاری افزایش دهیم.
سردار داوود آذرنوش در حاشیه همایش مش��ترک مدیران تربیت 
بدنی نواحی سپاه استان های کشور که در نجف آباد اصفهان برگزار 
شد، با اشاره به فعالیت های سازمان بس��یج ورزشکاران در راستای 
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زاویه

6
اصفهان میزبان شد

هفته پایانی رقابت های لیگ برتر واترپلوی گروه B به میزبانی استان اصفهان برگزار  شد. این مسابقات 
به مدت دو روز 5شنبه و جمعه برگزارشد و کار قضاوت بر عهده محمود نصر، محمد نصر، احمد متقی و 

محمد خرمیان بود که مرتضی شریعت مسوولیت نظارت براین مسابقات را بر عهده داشت.

فهان را به رئیس و هیات رئیسه فدراسیون فوتبال اعالم کند.
کاشانی در ابتدای گفتگوی خود در خصوص آخرین وضعیت 
مذاکره اش با زالتکو کرانچار، اظهار ک��رد: پس از رایزنی های 
صورت گرفته، ویزای این مربی در کمتر از 24 ساعت صادر شد 
تا این مربی از بوداپست راهی قطر شود. در روزهای پنجشنبه و 
جمعه هم دو جلسه با این مربی داشتیم که صحبت های خوبی 

بین طرفین ردوبدل شد.
وی با اشاره به اینکه آیا قرارداد با این مربی به بن بست خورده 
و یا احتمال توافق بین طرفین وجود دارد؟، تاکید کرد: اینکه 
گفته شده زالتکو کرانچار در یک قدمی تیم امید قرار گرفته، 
به واقعیت نزدیک تر است. در این نشس��ت مواردی هم گفته 
شد که می توانیم کار را جلو ببریم اما چون من تصمیم گیرنده 
نیستم، باید نتایج مذاکرات را به رئیس و اعضای هیات رئیسه 
فدراسیون مطرح کرده تا آنها نظر نهایی در این مورد را اعالم 

کنند.
مدیر تیم فوتبال امید ایران با اش��اره به اینک��ه باور نمی کرد 
زالتکو کرانچار تا این اندازه منعطف باش��د، اف��زود: عدی که 
ایشان برای عقد قرارداد با تیم امید مطرح کردند، مشابه مبلغ 
قرارداد وینگادا است و شاید اختالف ناچیزی بین پیشنهاد او 
و دریافتی وینگادا باشد. ضمن اینکه قرار شد برای صعود تیم 

امید به المپیک ریو هم پاداشی را در نظر بگیریم.

 وی در مورد زمان قرارداد فی مابین هم تصریح کرد: کرانچار 
خواس��تار قرارداد 2۱ ماهه و تا پایان المپیک ریو ش��ده زیرا 
معتقد است اگر توانست تیم امید را به المپیک برساند، در آن 
مسابقات هم روی نیمکت تیم بنشیند و این قرارداد باعث شود 
که پس از صعود تیم به المپیک کنار گذاشته نشود. او می گوید 
اگر تیم صعود نکرد، بدون خسارت جدا می شود اما در صورت 
صعود تیم می خواهد در این افتخار سهیم بوده و روی نیمکت 

تیم امید در المپیک بنشیند.
کاش��انی ، ادام��ه داد: در این نشس��ت ها محم��د خاکپور هم 
حضور داش��ت و در مورد تاکتیک و فلس��فه هدایت تیم امید 
هم با کرانچار صحبت ک��رد. آنها با همدیگ��ر چلنج های فنی 
داشتم اما سواد کم فوتبالی من باعث شد زیاد در این مباحث 

شرکت نکنم.
وی در مورد اینکه چه زمانی توافق نهایی میان طرفین صورت 
می گیرد؟، خاطرنشان کرد: کرانچار یک هفته فرصت خواست 
تا برنامه هایش را ارائه ک��رده و ما هم کاره��ای اولیه را انجام 
دهیم و نظ��ر نهایی رئی��س و اعضای هیات رئیس��ه را در این 

خصوص بشنویم.
وی در مورد عملک��رد تیم فوتب��ال امی��د در اردوی قطر هم 
اینگونه توضیح داد: باید از همه مسئوالن خصوصا نظام وظیفه 
که هم��کاری الزم را ب��ا تیم امید انج��ام داده و اج��ازه دادند 

اردوی مان در قطر با همه نفرات برگزار ش��ود، تشکر کنم. در 
این اردو 24 بازیکن حضور دارن��د که روز جمعه هم یک بازی 
خوب برابر تیم االهلی امارات که مجتب��ی جباری در ترکیب 

اصلی  اش حضور داشت، انجام دادند.
پس از حدود 5 سال صورت گرفت؛

پای یک مربی در میان بود!
مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس اعالم کرد دلیل برکناری 
زالتکو کرانچار از تیم فوتبال این باش��گاه و انتخاب علی دایی 
به عنوان سرمربی، عملکرد دس��تیار نخست این مربی کروات 

بوده است.
حبیب کاش��انی در زمان 
مدیریت خود در باش��گاه 
زالتک��و  پرس��پولیس 
کرانچار را از سرمربیگری 
این تیم کنار گذاش��ت و 
علی دای��ی را ب��ه عنوان 
س��رمربی انتخ��اب کرد. 
وی امروز به عنوان مدیر 
تیم فوتبال امید ایران، با 
کرانچار ب��ه عنوان گزینه 
اصل��ی هدایت ای��ن تیم 

مذاکره می کند.
وی در پاس��خ ب��ه ای��ن 
پرسش که اخراج کرانچار 
از پرسپولیس در گذشته 
و انتخاب��ش ب��ه عن��وان 
گزینه هدای��ت تیم امید 

تناقصی در عملکردش محس��وب نمی ش��ود؟، گفت: وقتی به 
عنوان مدیرعامل پرس��پولیس انتخاب ش��دم، 3۱ نفر در تیم 
حضور داش��تند. در آن مقطع متوجه شدم ۱۱ نفر از بازیکنان 
موافق و 2۰ نفر مخالف عقربه های ساعت حرکت می کنند و به 

نوعی دو دستگی در تیم وجود دارد.
 مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس عامل این دودستگی را 
دستیار اول زالتکو کرانچار برش��مرد و افزود: در آن زمان یک 
مربی به نام تومیسالو دستیار اول کرانچار و همه کاره تیم بود 
و دودستگی در تیم به جایی رس��یده بود که بازیکنان نه برای 
شکستن بلکه برای خارج کردن هم تیمی خود از ترکیب، در 

تمرینات روی همدیگر خطا می کردند.
وی اضافه کرد: به علت اینکه تومیس��الو با کرانچار آمده بود، 
هرکاری کردم نتوانس��تم او را از کادرفنی جدا کنم، به همین 
دلیل به این نتیجه رس��یدم ک��ه تغییرات کل��ی در کادرفنی 
بوج��ود آورم. تمام امور فن��ی تی��م در آن روزه��ا در اختیار 
تومیسالو بود و به خاطر ایجاد دودستگی در تیم، مجبور شدم 

چنین تصمیمی را بگیریم.
کاش��انی در پای��ان گف��ت: البت��ه زمانیکه علیرض��ا رحیمی 

با هیچ کس دعوا نداریم؛حتی سپاهان

رای» قهرمانی« واقعی است
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رییس فدراسیون 
فوتبال در خصوص 
 بازی های تدارکاتی

  تیم ملی برای
 آماده سازی جام جهانی 
برزیل، گفت: تا رفتن به 

 جام جهانی حداقل 
7 بازی تدارکاتی 

خواهیم داشت و این 
مسابقات در اردوهای 

تیم ملی در آفریقا و 
اروپا برگزار می شود

 ذوب آهنی ها
 با هوش بودند و بردند

گل محمدی / سرمربی فوتبال نفت تهران
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 موضوعردیف
 مناقصه

محل انجام 
کار

مدت 
انجام 

کار

 مبنای
 برآورد

مبلغ 
برآورد)ریال(

مبلغ 
سپرده)ریال(

حداقل رتبه مورد 
نیاز

تکمیل سر ریز و ۱
 ریپ رپ بند

 خاکی همگین

شهرستان 
دهاقان

فهرست بهای 8 ماه
آبخیزداری و منابع 

طبیعی سال94

5 آب برای ۱/863/467/684۱2/۰95/۰۰۰
اشخاص حقوقی 

و 3 آب برای 
اشخاص حقیقی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

             اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان – امور پیمانها

نوبت اول 

م الف 1102     

 1-محل دریافت اسناد مناقصه: خیابان هزار جریب – اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان – امور پیمانها
2- مهلت ثبت نام و دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱394/۰۱/27

3- مهلت تحویل اس�ناد: از تاری�خ ش�نبه م�ورخ ۱394/۰۱/29 تا س�اعت ۱4 روز سه ش�نبه م�ورخ ۱394/۰2/۰8 
 و زم�ان بازگش�ایی روز چهارش�نبه م�ورخ ۱394/۰2/۰9 س�اعت 8:3۰ صب�ح در مح�ل س�الن جلس�ات اداره کل

 می باشد.
4- محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان.

5- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و تایید صالحیت شده توسط معاونت برنامه 
ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.

6- س�پرده ش�رکت در مناقصه: ضمانت نام�ه بانکی ی�ا واری�ز وجه به حس�اب تمرک�ز وجوه س�پرده به ش�ماره 
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 اصفهان.
7- فرم بازدید از محل اجرا الزامًا بایستی توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه تأیید گردد در غیر 

اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گر گشوده نخواهد شد.
8- تعیین دامنه مناسب ترین قیمتهای پیشنهادی براساس بخشنامه به شماره ۱۰۰/6۵663 مورخ ۱39۱/۰8/۱4 می باشد.

9- هزینه آگهی بر عهده کارفرما )اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان( می باشد.



اخبار کوتاهيادداشت

معافیت مساجد از پرداخت حق 
انشعابات مغاير اصل ۷۵ قانون اساسی 

نیست
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی از عدم مغایرت 
مصوبه امروز مجلس در خصوص معافیت فضاهای عمومی مساجد 
از پرداخت حق انش��عاب آب و برق و گاز با اصل هفتاد و پنجم قانون 

اساسی خبر داد.
علی طاه��ری اظه��ار داش��ت: اگرچ��ه در اص��ل هفت��اد و پنجم 
قانون اساس��ی عنوان ش��ده که طرح ه��ای قانونی و پیش��نهادها 
 و اصالحات��ی ک��ه نماین��دگان در خصوص لوای��ح قانون��ی عنوان
 می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می 
انجامد, در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران 
کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد، اما معافیت 
فضاهای عمومی مساجد از پرداخت حق انش��عاب گاز، آب و برق و 
همچنین معافیت از پرداخت هزینه مصرفی تا س��قف مجاز تعیین 

شده که در مجلس به تصویب رسیده مغایرتی با این اصل ندارد.
وی افزود: در واقع این برای اولین بار نیس��ت که معافیت مساجد از 
پرداخت این هزینه ها مصوب می شود و چندسالی است که این رویه 

در ابتدای هر سال انجام می گیرد.
نماینده مردم گرگان در مجلس نهم ب��ا بیان اینکه » این موضوع در 
بودجه 94 نیز دیده ش��ده و به تصویب رس��یده بود«گفت: به دلیل 
اینکه در بودج��ه پیش بینی این معافیت ش��ده ب��ود، مصوبه امروز 
مغایرتی با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی ندارد؛ چرا که پیش بینی 

ها در این خصوص انجام شده است.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
دولت باید برای س��ال های آینده نیز متناسب با این معافیت، قانون 
بودجه را ارائه ده��د و در واقع باید این معافی��ت اصل در نظر گرفته 
شده و هر ساله پیش بینی آن در بودجه سنواتی کشور صورت بگیرد.         

سازمان بورس برنامه ای برای ورود 
نقدينگی جديد به بازار ندارد

یک کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه همه مش��کالت بورس 
باال بودن سود بانکی نیس��ت گفت: بی برنامگی سازمان بورس برای 
روزهای پرتقاضا در کنار عواملی چون نامش��خص بودن چشم انداز 
مذاکرات و لغو تحریم ها به اعتماد درحال بازگش��ت به بورس لطمه 

می زند.
امید احمدی در خصوص دالیل افت شاخص بورس و قیمتها در بازار 
سرمایه گفت: بورس یک بازار تخصصی است که باید همیشه بر این 
نکته تاکید کرد که افراد غیرحرفه ای مجاز به ورود به آن نیستند، چرا 
که در روزهای مثبت و منفی هیجانات بازار سهام را افزایش می دهند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: متاسفانه رفتار حقوقی های بورس 
نیز تغییر کرده است و این دسته از سهامداران بجای حمایت از بازار، 
به کسب سودهای چند درصدی قانع هستند و در برخی موارد خود 

از عوامل ریزش شاخص و قیمتها هستند.
وی اضافه ک��رد: با انتش��ار خبره��ای مثب��ت از بیانی��ه وزان، جو 
مثب��ت روانی در بازار س��رمایه ایجاد ش��د که در پ��ی آن نقدینگی 
خوبی هم به س��مت بازار روانه ش��د و پی��ش بینی می ش��د با این 
اتف��اق، اعتماد از دس��ت رفته ب��ه بورس بازگ��ردد، اما متاس��فانه 
مدی��ران س��ازمان ب��ورس و حقوقی ها هی��چ برنامه ای ب��رای این 
اس��تمرار حض��ور اعتم��اد و نقدینگ��ی در بازار س��هام نداش��تند؛ 
چ��را ک��ه در دو روز پ��س از اع��الم نتای��ج بیان��ه ل��وزان صفهای 
 خرید ب��دون عرضه ب��ازار را تش��نه کرد و در س��ومین روز ش��اهد 

عرضه های سنگین در بورس بودیم.
این کارشناس بازار س��رمایه ادامه داد: عدم کش��ف قیمت مناسب 
در عرضه های اولیه و نیز خبرها و اظهار نظرهای منتش��ر ش��ده در 
خصوص حجم باالی عرض��ه های اولیه در بورس نیز نش��ان از عدم 
وجود برنامه ای مدون و منس��جم ب��رای روزهای پ��ر تقاضای بازار 

سهام دارد.
وی با اشاره به این که نگاه کوتاه مدت و نوسانگیری کماکان در بازار 
س��هام وجود دارد گفت: با توجه به مثبت بودن چن��د روزه بازار در 
روزهای اولیه سال، بس��یاری از معامله گران ترجیح دادند سودهای 
کسب شده خود را ذخیره کنند که این موضوع یکی از عوامل ریزش 

این روزهای شاخص بورس است.
وی افزود: مشخص نبودن س��رانجام مذاکرات هسته ای و نحوه لغو 
تحریم ها نیز از دیگر موضوعاتی است که جو روانی منفی را در بازار 

سهام بوجود آورده و بازار سهام متاثر از این اتفاق است.
وی در پاسخ به این پرسش که باال بودن نرخ سود بانکی به چه میزان 
در افت بازار اثرگذار اس��ت تاکید کرد: این روزها خبرهایی مبنی بر 
کاهش نرخ س��ود بانکی از 22 به 20 درصد شنیده می شود و با یک 
حساب سر انگشتی می توان به این نتیجه رسید که این کاهش تاثیر 
چندانی در س��رازیری نقدینگی از بازار پول به بازار س��رمایه ندارد. 
افزون بر این که هیچ تضمینی وجود ندارد که با توجه به شرایط فعلی 
بورس سرمایه گذران بتوانند سودی بیش��تر از 20 درصد را از بازار 

سرمایه کسب کنند.

قربانیان برندهای خارجی
مدیرعامل نس��اجی بروجرد با بیان اینکه بی��کاری کارگران ایرانی 
نتیجه واردات بی رویه کاالست، گفت: با آغاز سال 94 دور تازه ای از 
اخراج کارگران صنایع نساجی شروع شده که علت اصلی آن تشدید 
مصرف پوشاک خارجی از سوی مردم است.محمد محسن مظاهری، 
با اشاره به اینکه صنعت نساجی در خیلی از کشورهای در حال توسعه 
و همچنین توس��عه یافته به عنوان موتور محرک اش��تغال و اقتصاد 
است، گفت: بس��یاری از کشورهای توس��عه یافته از صنعت نساجی 

به عنوان یک ابزار و تکنولوژی مفید بهره مند می شوند.
 وی ادامه داد: اهمیتی که این صنعت در بخش اشتغال برای کشور 
می تواند داشته باشد، بسیار زیاد است؛ اما متاسفانه واردات بی رویه 
پوشاک و کاالهای نساجی باعث ش��ده این صنعت رو به افول برود. 
صنعت نساجی در حال حاضر تحت سازمان تجارت جهاني در حال 
فعالیت است و شرایط آسان و انواع راه های قانونی و غیرقانونی واردات 
پوشاک و کاالهای نساجی باعث شده است این صنعت در حال حاضر 

بر مبنای این موضوع حرکت کند.
 مظاهری با بیان اینک��ه متاسفانه قاچ��اق و واردات در این صنعت 
زیاد است، گفت: این مساله باعث می شود کاالهای بدون کیفیت از 
کشورهای شرق آسیا و پاکس��تان، هند، چین و اندونزی وارد کشور 
ش��ود و بدون هیچ فرهنگ سازی به اسم کاالی ایرانی در کشور به 
فروش برسد و کاالی داخلی به اسم کاالی خارجی و برند به فروش 

می رسد.

4
صف بیست کیلومتری کامیون های ایرانی در مرز بازرگان

کامیون های ایرانی در مرز بازرگان برای خروج بیس��ت کیلیومتر صف کشیدند. صف طوالنی 
متشکل از کامیون های ترانزیت حامل بار که طی چند روز گذشته به مقصد کشورهای مختلف 
اروپایی در جاده بین المللی ایران به ترکیه شکل گرفته بود به بیش از بیست کیلومتر رسیده 

است.
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در حالی مجوزهای تجاری نس��ل های سوم و چهارم ارتباطی 
کامال چراغ خاموش به همراه اول داده می شود که وصول یک 
چک صد میلیاردی مخابرات در وجه ایرانسل در ابهام قرار دارد.
کمیس��یون تنظیم مق��ررات ارتباطات در یکصد و هش��تاد و 
ششمین جلسه خود در هفتم اردیبهشت ماه سال 93 پیشنهاد 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخصوص اصالح 
و ارتقای پروانه فعالی��ت تلفن همراه ش��رکت مخابرات ایران 
و ش��رکت خدمات ارتباطی ایرانس��ل را بررس��ی و مفاد آن را 

تصویب کرد.
باتوجه ب��ه اهمی��ت و نقش پهن��ای بان��د در میزان رش��د و 
پیش��رفت کش��ور در عرصه ارتباطات و فن��اوری اطالعات و 
استف��اده از تلف��ن هم��راه پهن بان��د به عن��وان پیش��ران در 
 ارتق��ای وضعی��ت پهن بان��د در کش��ور و ب��ا استناد ب��ه بند 
د ماده 5 قانون وظایف و اختی��ارات وزارت ارتباطات مبنی بر 
تدوین مقررات ارتباطات و فناوری اطالعات کشور در چارچوب 
قوانین و مقررات کش��ور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن و 
باتوجه به پایان دوره حفاظت اپراتور سوم تلفن همراه در تاریخ 
31 مردادماه 93، اصول حاکم بر نح��وه اصالح و ارتقای پروانه 

فعالیت اپراتورهای تلفن همراه تعیین شد.
بر اساس این مصوبه، دارندگان پروانه ارایه خدمات تلفن همراه 
شامل شرکت مخابرات ایران و شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل 
شدند که متقاضی ارتقای پروانه فعالیت برای ارائه خدمات تلفن 

همراه پهن باند بودند.
بنابراین شروطی برای این دو ش��رکت ارتباطی جهت ارتقای 

پروانه آنها به نسل های جدید در نظر گرفته شد که بخش هایی 
از آن حق امتیاز پروانه، تسویه حساب ها، اجرای رومینگ ملی، 

پیوست فرهنگی و برخی دیگر موارد بود.
تابستان سال گذشته و دقیقا پیش از پایان یافتن انحصار رایتل 
و ارائه مجوز نسل های باالتر ارتباطی به ایرانسل و همراه اول، 
بارها از سوی دولت عنوان ش��د که اپرات��وری اول صاحب این 
مجوز می ش��ود که ش��روط را رعایت کرده و شبکه تست خود 

را فراهم کند.
با چنین اوصافی، ایرانسل مرداد ماه سال گذشته از سوی دولت 
به عنوان اولین اپرات��ور ارائه خدمات 3G و نس��ل های باالتر 
ارتباطی انتخاب شد و با گذر از مرحله پایلوت توانست یک ماه 
بعد و دقیقا هم زمان با ارائه مجوز پایلوت به همراه اول، مجوز 

تجاری خود را دریافت کند.
هم��راه اول ه��م علی رغم ت��الش م��داوم ب��رای دستیابی به 
مجوزهای تج��اری 3G و 4G، اما ش��بکه اش پای��دار نبود و 
مسووالن می گفتند تا زمانیکه شرایط کیفی شبکه این اپراتور 

احصاء نشود مجوزی در کار نخواهد بود.
اما جالب است که وزارت ارتباط��ات در سکوت محض، ظاهرا 
مجوز تجاری این اپراتور را در اسفند ماه سال 93 و به قولی در 
دقیقه 90 صادر کرده است که وحید صدوقی مدیر عامل همراه 
اول بعد از تأخیری یک ماهه، از دریافت پروانه رسمی ورود به 
عرصه ارائه خدمات 3G و 4G و نسل های باالتر ارتباطی پرده 
برداشت.نکته  نهفته در این موضوع که بایکوت خبری شد، این 
است که صدور مجوز نس��ل های جدید ارتباط��ی برای اپراتور 

اول به منزله رعایت تمامی ش��روط توسط ش��رکت مخابرات 
ایران است. ش��روطی نظیر ارتقای کیفیت ش��بکه همراه اول، 

تسویه حساب ها، اجرای رومینگ ملی، پیوست فرهنگی و...
بر اساس این گزارش، بحث » اینترکانکشن« اپراتور اول و دوم 
ارتباطی هم��واره مورد بحث و جدل مس��ووالن این دو اپراتور 
بوده، به گونه ای که در طول چند سال گذشته مدیران شرکت 
مخابرات ایران عنوان کردند اینترکانکش��ن به  دلیل فرمول و 
معادله ای که در پروانه ایرانسل قید ش��ده و محاسبه می شود 
برای این ش��رکت زیان آور است؛ اما از سوی دیگر اپراتور دوم 
معتقد است اتصال متقابل برای مخابرات هم درآمدزا بوده و به 

همین دلیل باید سهم ایرانسل را پرداخت کند.
آخرین اعداد و ارقام درباره اختالف حساب همراه اول و ایرانسل 
نیز مربوط به سال پیش می ش��ود ک��ه مدیر عامل ایرانس��ل 
در مراسم دریاف��ت پروانه نس��ل های سوم و باالت��ر ارتباطی 
گفت: هیچ بده��ی به سازمان تنظیم مق��ررات، امور مالیاتی و 
خزانه دولت نداریم اما میزان بدهی مخاب��رات به ما در زمینه 
اینترکانکشن از سال 88 تا پایان سال  92، 711 میلیارد تومان 
است که طبق مصوبه کمیس��یون تنظیم مق��ررات اگر تا آخر 
خردادماه سال گذشته این رقم را نمی پرداختند که نهایتا هم 

نپرداختند مشمول جریمه می شوند.
وی افزود: از این رقم، 570 میلیارد تومان در صورت های مالی 
مخابرات ثبت شده و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم 
آنها را موظف کرد در فاز اول همان را بپردازند و ما هم مدارک 

الزم را در جهت اثبات مابقی بدهی ها ارائه کردیم.
با توجه به اینکه اینترکانکشن بحث جاری اپراتوری است این 
رقم افزایش یافت و اختالف حس��اب ب��ه 720 میلیارد تومان 
رسید ک��ه در محافل رسانه ای نی��ز مطرح ش��د؛ ظاهرا 250 
میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به اتصال متقابل با ش��رکت 
ارتباطات سیار ایران و 470 میلیارد تومان آن متعلق به شرکت 
مخاب��رات ای��ران و در زیرمجموعه آن ش��رکت های مخابرات 

استانی بوده است.
اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به رغم حکمیت 
طوالنی  مدت روی این موضوع مورد اختالف اپراتور اول و دوم 
و درخواست ایرانسل برای تسویه بدهی مخابرات و درخواست 
مخابرات برای تغییر فرمول اینترکانکشن هنوز نتوانسته بود به 

نتیجه ای در این زمینه برسد.
با این حال رگوالت��وری دست هم روی دست نگذاش��ت و در 
یکصد و هش��تاد و چهارمین جلس��ه خ��ود در 25 اسفند ماه 
92 موضوع اختالف میان دارندگ��ان پروانه درخصوص اتصال 
متقابل را بررسی و به  منظور جلوگیری از اختالف آنان در این 

خصوص ماده واحده ای را تصویب کرد.
براس��اس ای��ن مصوبه که مق��رر ش��د از اول اردیبهش��ت ماه 
سال 93 اجرا ش��ود، تمام��ی دارندگان پروان��ه ارایه خدمات 
مخابراتی موظف  ش��دند حداکث��ر ظرف م��دت 45 روز پس 
از پایان ه��ر مقطع دوماهه نس��بت ب��ه تسویه حس��اب مالی 
اقدام کنن��د. در غیر این ص��ورت دارنده پروان��ه بدهکار عالوه 
بر جرایم تعیین  ش��ده درخصوص نقش تعه��دات مندرج در 
 مف��اد موافقت نام��ه پروانه، مش��مول پرداخت خس��ارت نیز 

خواهد شد.
در حالیکه بعید به نظر می رسید این اختالف حساب به نتیجه 
رسیده باشد، پروانه تجاری به همراه اول داده شد که به شکل 
غیرمستقیم گویای پرداخت بدهی ها یا تعامل با ایرانسل است.
با توجه به ابهام برانگیز بودن این موضوع و اینکه برای دریافت 
پروانه نس��ل های باالتر ارتباطی، ش��رکت مخابرات ایران باید 
ش��روط مد نظر دولت را رعایت می ک��رد گفت وگویی با داود 
زارعیان سخنگوی مخابرات ایران داشتیم تا از سرانجام بحث 
اینترکانکشن  بیشتر مطلع شویم. وی در ارتباط با این موضوع 
گفت: تمام حس��اب و کتاب های بین ما و ایرانس��ل هم زمان با 
امضای الحاقیه و به عبارتی زمان ارتقای پروانه ها به نسل های 

جدید ارتباطی انجام شد.
زارعیان خاطر نشان کرد: بخشی از حساب و کتاب ها به شکل 
پولی بوده و بخشی چک که زمانبندی برای آن در نظر گرفته 
شده است؛ قطعا با توجه به این رویه ممکن است بخشی از آنها 

وصول و بخشی همچنان مانده باشد.
سخنگوی مخابرات ای��ران با تأکید بر اینک��ه در کل به تفاهم 
رسیدی��م، گف��ت: اگ��ر اختالف حس��اب ها ح��ل نش��ده بود 
نمی توانستیم پروانه تجاری نس��ل های سوم و باالتر ارتباطی 

را برای همراه اول بگیریم.
در حالیکه ظاهرا جلس��ه رفع اختالف حس��اب  با حضور هر دو 
اپراتور و مسئوالن رگوالتوری انجام شده اما شنیدیم که یکی 
از چک های مخابرات در وجه ایرانس��ل برگشت خورده است و 
از همین رو به سراغ علیرضا قلمب��ر دزفولی مدیر عامل اپراتور 
دوم ارتباطی در حاشیه همایش سیاست ها و برنامه های بخش 
فاوا رفتیم که البته وی ضم��ن امتناع از پاسخگویی درباره این 
موضوع گفت: از خودشان بپرسید ما طبیعتا بین اپراتورها آنقدر 

رفاقت داریم که درباره اطالعات مالی صحبت نکنیم.
آنچنان که شنیده می شود ظاهرا بیش از 110 میلیارد تومان 
از چک مخابرات به ایرانسل که قرار بوده در 28  اسفند وصول 
ش��ود، به دلیل ع��دم موجودی برگش��ت می خورد ک��ه البته 

مدیرعامل ایرانسل تایید یا تکذیب نکرده است.

همراه اول ۳G گرفت؛

ابهام دروصول چک صد میلیاردی مخابرات در وجه ایرانسل

سازمان هدفمندی يارانه   
پاسخگو  نیست

»هما« 
رکورد زد

 طبق قانون بودجه 94 در حالی دولت مکلف به ثبت نام جدید یارانه بگیران 
از فروردین 94 است که کس��ب اطالع از فرمانداری ها حاکی از عدم ابالغ 
بخشنامه مربوطه است، ضمن آنکه سازمان هدفمندی یارانه ها نیز پاسخگو 
نیست. با عنایت به تکلیف مصرح در بند »د« تبصره 20 قانون بودجه سال 
94 کل کشور, دولت موظف است از فروردین ماه سال 1394، امکان ثبت نام 
کلیه کسانی را که موفق به ثبت نام در طرح دریافت یارانه نقدی نشده اند در 
فرمانداری های شهرستان ها فراهم نموده و از ماه بعد از ثبت نام، نسبت به 

پرداخت یارانه آنان اقدام نماید.
همچنین بر اساس تکلیف مصرح در بند »ح«تبصره 20 قانون بودجه سال 
94 کل کش��ور، دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. 
خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار 

و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می شود.

بررسی آمار تاخیر ش��رکت های هواپیمایی در ماه ه��ای بهمن و دی 
سال گذش��ته حاکی از آن است که با وجود کاهش تعداد پرواز برخی 
ایرالین ها مانند»هما« و »آسمان« اما این قبیل ش��رکت ها در تاخیر 
پروازی رکوردزنی کرده اند. بر اساس آمار سازمان هواپیمایی کشوری 
تعداد کل پروازهای هواپیمایی آسمان در دیماه گذشته 623 پرواز بود 
که از این تعداد 334 پرواز با تاخیر 27 هزار و 812 دقیقه ای انجام شد. 
به عبارت دیگر 54 درصد از پروازهای ای��ن ایرالین با تاخیر میانگین 
83 دقیقه ای برای هر پرواز تاخیردار انجام شد.این در حالی است که 
در بهمن ماه 93 کل تعداد پروازهای هواپیمایی آسمان با کاهش 10 
درصدی نسبت به دیماه همان سال به 559 پرواز رسید، اما با وجود این 
کاهش تعداد پروازها آسمان به عنوان یکی از 3 ایرالین بزرگ کش��ور 

335 پرواز را با تاخیر 28 هزار و 846 دقیقه ای انجام داد.

باوجود گذش��ت چندین ماه از طرح وام هشتاد میلیون 
تومانی خرید مس��کن، هنوز درهای بانکی ها به روی این 

وام بسته مانده است.
به گزارش زاینده رود به نقل از مهر، سال گذشته طرحی 
مبنی بر افزایش وام خرید مسکن از سوی مسووالن وزارت 
راه  و شهرسازی مطرح شد که هنوز پشت درهای بسته 
بانک مرکزی باقی مانده است. عباس آخوندی وزیر راه و 
شهرسازی سال گذشته اعالم کرد که طرحی را پیشنهاد 
داده است که بر مبن��ای آن، وام خرید هش��تاد میلیون 

تومانی به متقاضیان مسکن داده می شود.
درو اقع رکود عمیق��ی که از دوسال و نیم گذش��ته بازار 
مس��کن را در برگرفت��ه، موج��ب ارایه پیش��نهادات و 
طرح هایی از سوی دولت و بخش خصوصی شده که در این 
راستا وام خرید 80 میلیون تومانی برای ایجاد تحرک در 
بازار و افزایش قدرت خرید متقاضیان پیشنهاد شده است.
هرچند که در همان زمان هم این طرح موافقان و مخالفان 
زیادی داشت اما آخوندی با تاکید زیاد بر تصویب این وام 
همواره پیگیر موافقت با پرداخت این وام بوده است اما با 
گذشت چندین ماه از مطرح ش��دن این طرح، هنوز هم 
چراغ سبزی از سوی بانک مرکزی به این وام داده نشده 

است و متقاضیان در انتظار این وام باقی مانده اند.  

پایگاه خب��ری بلومبرگ، بیس��ت اقتصاد برت��ر جهان تا 
 س��ال 2030 می��الدی را معرفی ک��رد ، پایگ��اه خبری

» بلومبرگ«در گزارش��ی به معرفی بیس��ت اقتصاد برتر 
جهان تا س��ال 2030 میالدی پرداخت.کش��ور آمریکا با 
تولید ساالنه24/8 تریلیون دالر قدرت اول اقتصادی جهان 
خواهد بود و پس از آن، کشورهای چین و هند به ترتیب با 
22/2 و 6 تریلیون دالر تولید ساالنه در سال جایگاه دوم و 
سوم را به خود اختصاص خواهند داد.ادامه این رتبه بندی 
به ترتیب به شرح ذیل است:چهارم: ژاپن با 6/4 تریلیون 
دالر، پنچم: آلمان با 4/5 تریلیون دالر، ششم: برزیل:4/0 
تریلیون دالر، هفتم: انگلیس با 3/6 تریلیون دالر، هشتم: 
فرانس��ه با 3/3 تریلیون دالر، نهم: کانادا ب��ا 2/6 تریلیون 
دالر، دهم: روسیه ب��ا  2/4 تریلیون دالر، یازدهم: ایتالیا با 
2/3 تریلیون دالر، دوازدهم: مکزیک با 2/3 تریلیون دالر، 
سیزدهم: اندونزی با 2/1 تریلیون دالر، چهاردهم: استرالیا 
با1/9 تریلیون دالر، پانزدهم: کره جنوبی با 1/9 تریلیون 
دالر، ش��انزدهم: اسپانیا ب��ا 1/8تریلی��ون دالر، هفدهم: 
ترکیه با 1/6 تریلیون دالر، هجدهم: عربستان سعودی با 
1/3 تریلیون دالر، نوزدهم : نیجریه با 1/0 تریلیون دالر و 

بیستم: هلند با 1/0 تریلیون دالر.

گمرک چین از رشد 115 درصدی صادرات خودرو و 
واگن چین به ایران در س��ال 2014 خبر داد و اعالم 
کرد ایران بزرگترین واردکنن��ده خودروی سواری و 
واگن مسافری از چین در این سال شناخته شده است.

آمارهای منتشر شده از سوی گمرک چین نشان می 
دهد صادرات وسایل نقلیه موتوری این کشور به ایران 
در سال 2014 با رشد قابل توجه نسبت به سال قبل 
از آن مواجه ش��ده است.چین در سال 2013 بالغ بر 
473 میلیون دالر وسایل نقلیه موتوری)خودرو و واگن 
قطار( به ایران صادر کرده بود. این رقم در سال 2014 
با رشد 115 درصدی به 1 میلیارد و 19 میلیون دالر 
رسیده است.بر اساس این گ��زارش صادرات وسایل 
نقلیه موتوری ویژه حمل انس��ان از چین به ایران در 
سال 2014 رش��د 106 درصدی داش��ته و به 844 
میلیون دالر رسیده است. چی��ن در سال پیش از آن 
409 میلیون دالر از این کاال به ایران صادر کرده بود.

 ایران بزرگترین واردکننده وسایل نقلیه موتوری ویژه 
حمل انس��ان از چین در سال 2014 ش��ناخته شده 
است. پس از ای��ران،  روسیه ب��ا واردات 577 میلیون 
دالری در رتبه دوم و عربس��تان با 305 میلیون دالر 

واردات در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته اند.

در حالی که منابع هندی از پیشنهاد ایران برای تجارت 
ترجیحی خبر می دهند، رییس سازمان دامپزش��کی 
در زمینه واردات گوش��ت بوفالو از این کشور گفت: در 
گذش��ته این محصول تنها برای فرآورده های گوشتی 
حرارت دیده به صورت محدود وارد می ش��د که برای 
ادامه و گسترش آن در جلس��ات مشترک با هندی ها 
چگونگی تولید، ذبح بهداشتی و شرعی و ... بررسی می 
شود. منابع هندی با اشاره به انتظار ایران برای برداشته 
شدن تحریم های غربی، خبر دادند ایران برای افزایش 
تجارت دو جانبه و سرمایه گذاری، به هند توافق تجارت 
ترجیحی را پیشنهاد داده است که در این پیشنهاد به 
 محصوالتی مانند برنج باسماتی، چای، گوشت بوفالو

 و ... اشاره شده است.
خلج ،رییس سازمان دامپزشکی، در خصوص وضعیت 
سالمت گوش��ت بوفالو هندی اظهار کرد: در گذشته 
واردات ای��ن محصول به صورت مح��دود آن هم برای 
فرآورده های گوشتی حرارتی دیده مانند سوسیس و 
کالباس مجوز داشته است اما برای گسترش واردات این 
محصول در دراز مدت و در قالب تجارت ترجیحی باید 
طی جلسات متعدد با مسووالن دامپزشکی هندوستان 

به توافقاتی مشترک برسیم.

وام ۸۰ میلیون تومانی 
خريد مسکن در تعلیق!

اقتصادهای برتر دنیا 
کدامند

واردات خودرو چینی
 به کشور دو برابر شد

واردات گوشت بوفالو هندی 
زير ذره بین

 



یادداشت

رییس سازمان سینمایی اولویت های س��ال جاری را در سینما، رسیدگی به وضعیت 
سینمای خانگی، مقابله با قاچاق و راه اندازی مدرسه ملی سینما دانست و گفت: کار ثبت 
مدرسه ملی سینما تمام شده و هویت مستقل پیدا کرده و مکانش را نیز تقریبا مشخص 
کردیم و همچنین هیات امنا تشکیل جلسه داده و هیات مدیره آن مشخص شده است. 
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هفتیادداشتمدرسه ملی سینما راه اندازی می شود

 هدیه نوازنده کمانچه
 به مردم بی خانمان 

سهراب پورناظری با هدف کمک به س��اخت سرپناهی برای 
 بی خانمان ه��ا، در برنام��ه ی خیری��ه ای با دیگ��ر هنرمندان 

همراه شد. 
این نوازنده ی کمانچه که با اهدای جایزه اش از جشن ساالنه ی 
»موس��یقی ما« به عنوان بهترین نوازنده، به »س��ین هشتم؛  
س��رپناه« پیوس��ت، در این باره گفت: جای خال��ی این گونه 
فعالیت ها در جامعه و بخصوص در میان هنرمندان احس��اس 

می شد.
 آهنگساز گروه »شمس« افزود: من از هر تشکلی که با حضور 
هنرمندان و برای انجام فعالیت های اجتماعی و خیرخواهانه 

شکل بگیرد، استقبال می کنم.
 هنرمندان به وس��یله ی هنر، انرژی و اعتب��ار خود، می توانند 

کارهای مهمی در جامعه انجام دهند. 
در واقع هنرمندان با حضور در کنار یکدیگر و تشکیل صدایی 
واحد می توانند در حل بسیاری از مشکالت از جمله مشکالت 
 دنیای هنر و حتی مش��کالت اجتماعی به یکدیگر و به جامعه 

کمک کنند. 
این نوازنده ی تنبور به حضور بزرگان و پیشکسوتان عرصه ی 
فرهنگ و هنر در این حرکت اشاره و اظهار داشت: در فرهنگ 
ما استادان و پیشکس��وتان نقش مهمی ایفا می کنند و این بار 
بر م��ا جوان ترها واجب اس��ت که ریس��مانی را ک��ه بزرگان 
به دس��ت مان می س��پارند، حفظ کنیم تا با همبس��تگی در 
 کنار ه��م بتوانیم س��همی در حل بعضی مش��کالت داش��ته 

باشیم. 

»فرهنگ کامل نام های ایرانی« 
منتشر شد 

 کت��اب »فرهنگ کام��ل نام ه��ای ایران��ی از آغاز ت��ا امروز«
 منتشر شد.  

»فرهنگ کامل نام ه��ای ایرانی از آغاز تا امروز« نوش��ته پریا 
لطیفی خواه ش��امل نام های آذری ، بختیاری ، بلوچی ، ترکی ، 
سیستانی ، عربی ، فارسی ، کردی ، گیلکی ، لری، مازنی ، آشوری ، 
ارمنی ، عبری  و ...، نام های تجاری، پیشنهادی، فراموش شده، 

ترکیبی، جاودانه، چندقلوها و... است. 
کتاب ش��امل یک مقدمه مفصل اس��ت که در بخش��ی از آن 
توضیحات��ی درب��اره معن��ای توصیف��ی ، بیان��ی و اجتماعی 

»نام گذاری« بیان شده است. 
همچنین به ارزش و جایگاه نام و نام گذاری نزد ایرانیان اشاره 
شده و آمده است: »ایرانیان نیز همچون سایر اقوام ملل دنیا  در 

انتخاب نام حساسیت زیادی از خود نشان می دهند. 
ش��اید بتوان ادعا کرد که برای اغلب ایرانیان این حساس��یت 

ریشه در تعالیم دینی دارد. 
 در بخش دیگری از این مقدمه مقایسه ای درخصوص نام های 

دختران و پسران صورت گرفته است. 

کالس های آموزش��ی ادبیات 
کهن توسط مرکز آفرینش های 
برگ��زار  قلمس��تان   ادب��ی 

می شود . 
مدی��ر ای��ن مرکز گف��ت: این 
کالس ها با هدف آش��نا کردن 
اف��راد عالقمن��د به داس��تان 
نویس��ی ب��ا گنجین��ه غن��ی 
ادبی��ات که��ن ایران��ی ، ویژه 
 مقاطع س��نی مختلف برگزار 

می شود.
 مرتضوی افزود: افراد ش��رکت 
کنن��ده در این کالس ها ضمن 
خواندن داستان های قدیمی، 
با مضامین اجتماعی و اخالقی 
موجود در آنها آش��نا ش��ده و 
طریق اس��تفاده از این نکات را 

 در داستان نویسی می آموزند. 
وی گف��ت: اف��رادی ک��ه قبال 
دوره های آموزش��ی داس��تان 
و  گذرانده ان��د  را  نویس��ی 
ی��ا عالقمن��د ب��ه داس��تان 
نویس��ی هس��تند می توانن��د 
 از ای��ن کالس ه��ا اس��تفاده 

کنند. 
گفتن��ی اس��ت؛ ای��ن دوره 
آموزشی از ابتدای اردیبهشت 
ماه آغ��از ش��ده و عالقمندان 
تا پایان فروردی��ن ماه فرصت 
دارند جهت ثبت ن��ام به مرکز 
آفرینش های ادبی قلمس��تان 
واق��ع در خیاب��ان عالم��ه 
 امین��ی، مجموع��ه ب��اغ غدیر 

مراجعه  کند. 

نمایشگاهی از نقاشی های الهه 
آتش ن��ژاد با عن��وان »فرضیه 
در  خوش��بختی«  مبه��م 
نگارخانه متن امروز برپا ش��ده 
اس��ت. این هنرمند گفت: در 
ای��ن نمایش��گاه ۸ تابل��وی 
نقاش��ی با متریال اکریلیک با 
سبک سورئالیس��م ارائه کرده 
ام. آتش ن��ژاد ادامه داد: عنوان 
ای��ن نمایش��گاه برآمده از این 
موضوع است که با وجود تفاوت 
آدم ه��ا و ن��وع دیدگاهش��ان 
ب��ه زندگ��ی هن��وز تعری��ف 
 مشخصی از خوشبختی وجود 

ندارد. 
وی اف��زود: در ن��گاه و تعریف 
من از این فرضی��ه در برخورد 
با اتفاقات و جریانات در سطوح 
و موقعیت های مختلف زندگی 
انس��ان ها س��ه نوع واکنش از 
خود نش��ان می دهن��د. اولین 

دس��ته آدم هایی هس��تند که 
اص��ال برخی چیزه��ا، آدم ها و 
 اتفاقات را نمی بییند و به زندگی

 ادامه می دهند. 
گ��روه دوم اف��رادی هس��تند 
ک��ه از وقایع مختل��ف آگاهند 
و ش��اهد وقایع و رنج هایی که 
در اطراف می گذرد، هس��تند 
ولی ترجیح می دهند آنجا که 
پ��ای منافع شخصی ش��ان در 
میان است؛ چش��م فرو بندند 
 و از کنار بس��یاری از مسائل رد 

شوند.
 س��ومین دس��ته هم افرادی 
هستند که نسبت به هیچ چیز 
بی تف��اوت نیس��تند و حتی پا 
روی منافع و سودهای شخصی 
ش��ان می گذارند تا کمکی به 
دیگ��ران کنن��د و نس��بت به 
اتفاقات و جریان��ات موثر واقع 

شوند.

علی جنتی در دیدار نوروزی با سینماگران گفت: فضای 
سینمای ما سالم و آرامش بخش شده است و همه کسانی 
که عالقه مند به کار در این زمینه هستند می توانند بدون 
دغدغه کار کنند. دستگاه متولی سینما با مدیریت دکتر 
ایوبی در حال فعالیت است و این مدیر سینمایی با عشق 
وافر به فعالیت در این حوزه تالش می کند. خوش��حالم 
دغدغه های گذشته در حوزه سینما مرتفع شد و امروز در 
خانه سینمایی حرف می زنیم که روزی آن را مهر و موم 
کردند و برخی تصور داش��تند با اقداماتی می توانند این 
خانه را تعطیل کنند؛ اما امروز می بینیم جلسات منظم و 
مکرر با حضور سینماگران در آن برگزار می شود و افتخار 
می کنیم امروز مهمان ش��ما هس��تیم.وی افزود: درباره 
ساختارها و مشکالت قانونی آمادگی داریم که هر کمکی 
که می توانیم در قالب مصوب��ات و پیگیری قوانین انجام 
دهیم و حدود و مرز مسوولیت ها را شفاف کنیم که همه 

تکلیف خود را بدانند.
 در سیاس��ت های عمومی که دولت اع��الم کرده تاکید 
کردیم که دولت وظیفه اش سیاس��ت گ��ذاری، نظارت 
و حمای��ت اس��ت و کار باید به دس��ت اصن��اف و بخش 
خصوصی واگذار ش��ود؛ ت��ا ان��دازه ای در برخی بخش 
ها موفقیت های��ی رخ داده که از جمل��ه آن می توان به 
نمایشگاه کتاب تهران و رسانه های دیجیتال اشاره کرد. 
از نظر ما کار باید به متخصص س��پرده شود، ما آمادگی 
داریم که ش��ما هر چقدر که می خواهید کار را بر عهده 
 بگیرید و جشنواره فجر و سایر رویدادها را به شما واگذار

 کنیم.
ضرورت آم�وزش حرف�ه ای به نس�ل جوان 

سینما
وزیر ارش��اد تاکید کرد: بسیار خوش��حالیم که سرمایه 
عظیم انسانی در حوزه سینما داریم؛ امروز پیشکسوتان 
ما هر یک سرمایه ملی ما هستند و این مایه افتخار است 
.باید تالش کنیم نسل جوان تازه وارد به سینما، آموزش 
ببیند و با کار حرفه ای آشنا شود تا این راه ادامه پیدا کند؛ 
راهی که با دشواری از سوی پیشکسوتان سینما تا اینجا 

طی شده است. 
مدرسه ملی سینما اگر پایه گذاری شود و راه بیفتد، می 
تواند محملی برای استادی نیروهای پیشکسوت و آموزش 
نیروهای جدید باشد و این افتخاراتی که در صحنه های 
جهانی از س��وی س��ینمای ایران رخ داده افزایش یابد و 
سینمای ایران همواره غرور آفرین در سطح جشنواره های 
جهانی مطرح باش��د و فیلم های ما در بازارهای جهانی 
عرضه شود.  امیدوارم قس��مت بازار جشنواره فیلم فجر 
محملی برای توجه به فیلم های ایرانی باش��د و موجبات 
اکران فیلم های ایرانی فراهم شود.وی با اشاره به مشکل 
س��ینمای ایران در زمینه فیلمنامه توضیح داد: باید در 
راس��تای بهبود کیفیت و مضمون فیلم های س��ینمایی 
تالش کنیم و در بخش سوژه یابی بیش��تر کار کنیم. در 
عرصه کار حرفه ای سینما مش��کلی نداریم اما در حوزه 
فیلمنامه باید بیشتر تالش ش��ود. امروز جامعه ما نیاز به 
 فضای پر نش��اط و ش��اداب دارد و باید به سمت ساخت 
فیلم های شادی آفرین برویم و فضا و روحیه کار و وجدان 
کار در جامع��ه ایجاد ش��ده و کار آفرین��ی از طریق آثار 
سینمایی در جامعه توس��عه یابد .کشورما امروز نیازمند 
توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و همه باید با 

کمک یکدیگر این مهم را رغم بزنیم.جنتی با اشاره به 
ش��عار همدلی و همزبانی که برای امسال تعیین شده، 
گفت:  باید  هم بین دولت و ملت و هم بین همه اقش��ار 
ملت همدل��ی و همزبانی ایجاد کنی��م. باید اختالفات 
در حوزه س��ینما را از بین ببریم و هدف مشترک مورد 

نظرمان را دنبال کنیم.
مدیرعام��ل خانه س��ینما نیز با اش��اره به اینک��ه هرروز 
س��ینماگران، هیات مدیره و اعضای صنوف با س��واالت 
س��اده ای که از یک منظر بزرگ و از زاویه ای دیگر ساده 
به نظر می رس��ند، روبرو هس��تند، گفت: ام��روز دو نفر 
از همکارن البراتوار به خانه س��ینما آم��ده بودند از من 
پرسیدند شما ما را می بینید و در نظر دارید؟ این پرسش 
ساده ای است که بسیاری از فعاالن س��ینما هر روز از ما 
می پرسند که در پس آن نکته ای نهفته است.وی تصریح 
کرد: در مملکت ما پس از انقالب جریان اداره س��ینما و 
تمام آحاد سینما توسط دولت شکل گرفته است؛ حتی 
بخش خصوصی هم ب��ه اعتراف بس��یاری از فعاالن این 
حوزه بدون اینکه بخواهم جس��ارتی به آنها کنم، هویت 
مس��تقل امتدادداری ندارد. البت��ه در حال حاضر بخش 
خصوصی فعالیت بسیاری دارد و بخش اعظمی از اکران 
 برعهده آنهاس��ت. در اینجا منظورم زیرساخت ها است.

عسگرپور تاکید کرد: اما زیرساخت ها در حوزه البراتوار ، 
استودیوی صدا و ... هرچند توسط دولت راه اندازی شده 
اما دچار مشکل است، زیرا بر اساس تغییرات تکنولوژی، 

با وضعیت تازه ای روبرو شده ایم.
 درست اس��ت که وظیفه البراتوارها بروز شدن است اما 
وقتی تمام زیرساخت های سینما را دولت طراحی کرده 
چگونه می توان انتظار داشت که البراتوارها ناگهان بروز 
شوند؟!مدیرعامل خانه سینما با اشاره به تاثیر دعواهای 
سیاس��ی بر نهادهای صنف��ی مانند خانه س��ینما گفت: 
متاسفانه نسبت مس��وولیت و تکلیف در دو حوزه دولت 
و نهادهای صنفی مش��خص نش��ده اس��ت. ما به عنوان 
نهاد صنفی، همیشه با س��واالت متعددی روبرو هستیم. 
چون مسوولیت و تکلیف ما و دولت در بسیاری از موارد 
مشخص نیست. ما می توانیم با پاس��خ هایی چون نبود 
آیین نامه و کمبود بودجه و ناتوانی دولت پاسخ دوستان 
را بدهیم و در آخر معذرت خواهی کنی��م اما هنرمندان 
جامعه را رصد می کنن��د، می بینند که چگونه یک جوان 
کم سواد در طول دو سال، میلیاردر می شود ولی همین 
جامعه با هنرمندان خود چگونه رفتار می کند؟! وی ادامه 
داد: همین چند روز پیش یکی از دوستان خود را به خاک 
سپردیم ما وضعیت زندگی یکی از روسای اصناف مان را 
بعد از فوت اش متوجه ش��دیم، از سوی دیگر حتی قطعه 
هنرمندان هم پُر ش��ده و ش��هرداری و ارش��اد هر یک، 

دیگری را مسوول رسیدگی می داند.

وزیر فرهنگ و ارشاد در دیدار با اعضای خانه سینما: 

فیلم های شادی آفرین بسازیم
برگزاری کالس های آموزشی ادبیات کهن 

ایران در قلمستان

 فرضیه مبهم خوشبختی 
در  گالری » متن امروز«

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
1/39 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  هیأت موضوع  آراء صادره  برابر 
وبالمعارض  مالکانه  تصرفات  وبیدگل  آران  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 
وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
شماره  احمد  فرزند  بیدگلی  اکبرزاده  علی  علی  آقای  هیأت:   11484 شماره  1-رأی 
شناسنامه 217 و خانم ملیحه علی دادائی بیدگلی فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 236 
)بالمناصفه(ششدانگ یکبابخانه به مساحت 198/50 مترمربع شماره پالک 2757 فرعی 

مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
قاسم شماره  فرزند  بیدگلی  زاده  بقال  ابوالفضل  آقای  هیأت:   11481 2-رأی شماره 
شناسنامه  شماره  جواد  فرزند  بیدگلی  دولوسی  ملیحه  خانم  و   36 شناسنامه 
9362)بالمناصفه( ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 87/70 مترمربع شماره پالک 2759 
 3 بیدگل بخش  آباد  معین  در  واقع  اصلی   3 پالک  از  فرعی   1 از شماره  فرعی مجزا 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
3-رأی شماره 11544 هیأت: آقای حسن علی قربانعلی زاده بیدگلی فرزند رمضانعلی 
شماره  عباس  فرزند  آرانی  زاده  تقی  قمرسلطان  خانم  و   165 شناسنامه  شماره 
شماره  مترمربع   170 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   229)بالمناصفه(،  شناسنامه 
ثبتی  حوزه   3 بخش  بیدگل  آباد  معین  در  واقع  اصلی   3 پالک  از  فرعی   2760 پالک 

آران و بیدگل.
شماره  عباس  فرزند  آرانی  حاجی  علی  اله  فتح  آقای  هیأت:   6545 شماره  4-رأی 
شناسنامه  349 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 311/10 مترمربع شماره پالک 135 
فرعی مجزا از شماره 3 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
5-رأی شماره 9778 هیأت: خانم فاطمه سلطان ابلی آرانی فرزند رمضانعلی شماره 
 159 مترمربع شماره پالک   273/84 به مساحت  یکبابخانه  61، ششدانگ   شناسنامه 
فرعی مجزا از شماره 3 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
شماره  ماشااله  فرزند  بیدگلی  جمالی  علی  آقای  هیأت:   12226 شماره  6-رأی 
شناسنامه  شماره  علیرضا  فرزند  بیدگلی  مفرد  ایمانیان  طیبه  خانم  و   75 شناسنامه 
839 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 69/31 مترمربع شماره پالک 172 
فرعی مجزا از شماره 3 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
شماره  محمد  فرزند  آرانی  دهقانی  محمد  علی  آقای  هیأت:   12224 شماره  7-رأی 
  7343 شناسنامه  شماره  ماشااله  فرزند  بیدگلی  غنی  منیر  خانم  و   159 شناسنامه 
 173 پالک  شماره  مترمربع   211/56 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 
فرعی مجزا از شماره 3 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
8-رأی شماره 12558 هیأت: خانم کبری تقدیری آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 
21، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 93/70 مترمربع شماره پالک 11 فرعی مجزا از 
شماره 8و9 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 208 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
9-رأی شماره 12557 هیأت: آقای حسین غفوری فرزند علی محمد شماره شناسنامه 
8480 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 91/55 مترمربع شماره پالک 12 فرعی مجزا 
از شماره 8و9 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 208 اصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
10-رأی شماره 8387 هیأت: خانم گوهر صباغی بیدگلی فرزند رحیم شماره شناسنامه 
175 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 192/60 مترمربع شماره پالک 68 فرعی مجزا 
از شماره 4 فرعی از پالک 235 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

شماره  جعفر  فرزند  بیدگلی  پور  عبداله  مهدی  آقای  هیأت:   11479 شماره  11-رأی 
شناسنامه 178 و خانم سمیه سلمانی بیدگلی فرزند ابوالفضل شماره شناسنامه 8815  
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 85/50 مترمربع شماره پالک 73 فرعی 
ثبتی  حوزه   3 بخش  اماکن  در  واقع  اصلی   235 پالک  از  فرعی   4 شماره  از   مجزا 

آران و بیدگل. 
12-رأی شماره 12057 هیأت: آقای رضا قائمی فر فرزند حسن شماره شناسنامه 305 
)بالمناصفه(،   334 فرزند غظنفر شماره شناسنامه  بیدگلی  عبدالمجیدی  و خانم سمیه 
مجزا  فرعی   74 پالک  شماره  مترمربع   139/60 مساحت  به  یکبابخانه   ششدانگ 
ثبتی حوزه   3 بخش  اماکن  در  واقع  اصلی   235 پالک  از  فرعی   5 شماره   از 

آران و بیدگل.
شماره  اکبر  علی  فرزند  بیدگلی  آسمانی  فهیمه  خانم  هیأت:   11871 شماره  13-رأی 
 75 پالک  شماره  مترمربع   87/50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   1571 شناسنامه 
فرعی مجزا از شماره 2 فرعی از پالک 235 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
فرزند ماشااله شماره شناسنامه  اهوز  آقای علی عباس  14-رأی شماره 726 هیأت: 
ششدانگ   )بالمناصفه(،   139 شناسنامه  شماره  تقی  فرزند  ذاکری  زهرا  خانم  و   432
از  یکبابخانه به مساحت 545 مترمربع شماره پالک 45 فرعی مجزا شماره 2 فرعی 

پالک 252 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
15-رأی شماره 11507 هیأت: آقای علی اکبر سیالخوری بیدگلی فرزند فرج اله شماره 
 44 پالک  شماره  مترمربع   367/50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   370 شناسنامه 
فرعی مجزا از شماره 2 فرعی از پالک 252 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
محمدتقی شماره  فرزند  بیدگلی  خادم  اسماعیل  آقای  هیأت:   12556 16-رأی شماره 
  7 شناسنامه  شماره  تقی  سید  فرزند  پردل  سادات  زهرا  خانم  و   196 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 122/90 مترمربع شماره پالک 42 فرعی 
ثبتی  حوزه   3 بخش  اماکن  در  واقع  اصلی   285 پالک  از  فرعی   1 شماره  از   مجزا 

آران و بیدگل. 
اکبریان فرزند خیراله شماره شناسنامه  17-رأی شماره 10674 هیأت: آقای حسین 
197 و خانم کبریا رحیمی بیدگلی فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 316  )بالمناصفه(، 
از شماره  فرعی مجزا   10 مترمربع شماره پالک   93 به مساحت  یکبابخانه  ششدانگ 
6 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 481 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
شماره  حسین  فرزند  بیدگلی  استادی  عباس  آقای  هیأت:   11583 شماره  18-رأی 
شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  بیدگلی  استادی  محمدرضا  خانم  و   103 شناسنامه 
 9 پالک  شماره  مترمربع   183/76 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   )بالمناصفه(،   97
فرعی مجزا از پالک 525 اصلی و قسمتی از مشاعات واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
شماره  عباس  فرزند  آرانی  عصارپور  عبداله  آقای  هیأت:   11896 شماره  19-رأی 
شماره  محمد  سید  فرزند  آبادی  دولت  سادات  فاطمه  خانم  و   10129 شناسنامه 
شناسنامه 69  )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 170/50 مترمربع شماره 
پالک 14 فرعی مجزا از شماره 5 فرعی از پالک 1378 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  علی  فرزند  آرانی  نوروزی  اله  نصرت  آقای  هیأت:   9292 شماره  20-رأی 
 39 شناسنامه  اله شماره  نصرت  فرزند  آرانی  نوروزی  لیال  خانم  و   100 شناسنامه 
نسبت  ترتیب  )به   125 شناسنامه  شماره  حبیب  فرزند  آرانی  اردبیلی  قدسیه   خانم 
به 2دانگ و 1دانگ و 3 دانگ مشاع(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 340/18 مترمربع 
مشاعات  از  قسمتی  و  فرعی  1و5و6و7و8  شماره  از  مجزا  فرعی   11 پالک   شماره 
 از پالک  2042 و 2043 و 2041 و2040  اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
شماره  قاسم  فرزند  آرانی  دادگر  عزیزاله  آقای  هیأت:   11566 شماره  21-رأی 
پالک  شماره  مترمربع   148/26 مساحت  به  انباری  یکباب  ششدانگ   101 شناسنامه 
83 فرعی مجزا از شماره 4 فرعی از پالک 2257 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.

22-رأی شماره 12091 هیأت: آقای محمد بادپی فرزند احمد شماره شناسنامه 1174 
ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 37 مترمربع شماره پالک 7862 فرعی مجزا 
از شماره 804 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
شماره  اکبر  علی  فرزند  آرانی  ملکیان  عبداله  آقای  هیأت:   12573 شماره  23-رأی 
شناسنامه 365 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 226/41 مترمربع شماره پالک 2483 

فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  کریم  فرزند  آرانی  منصوری  علیرضا  آقای  هیأت:   10434 شماره  24-رأی 
شناسنامه 9749 و خانم معصومه عرب زاده فرزند محمدعلی شماره شناسنامه 174  
 2502 پالک  شماره  مترمربع   176/35 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   )بالمناصفه(، 

فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  مرتضی  فرزند  حضرتی  خادم  داود  آقای  هیأت:   12092 شماره  25-رأی 
شناسنامه 205 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 187/45 مترمربع شماره پالک 2512 
فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
26-رأی شماره 12236 هیأت: آقای حسن حاجی مؤمن آرانی فرزند حسین شماره 
ابوالقاسم شماره شناسنامه  فرزند  آرانی  باقرزاده  خانم  اکرم  خانم  و   95 شناسنامه 
پالک  شماره  مترمربع   374/72 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   )بالمناصفه(،   178
ثبتی  حوزه   3 بخش  احمدآباد  در  واقع  اصلی   2638 پالک  از  مجزا  فرعی   2517 

آران و بیدگل.
شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  احمدی  مهدی  آقای  هیأت:   12084 شماره  27-رأی 
  1250070740 شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  آرانی  نوروزی  زهرا  خانم  و   406
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 110 مترمربع شماره پالک 2518 فرعی 

مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  محمد  فرزند  آرانی  ابتدائی  سعید  آقای  هیأت:   12066 شماره  28-رأی 
مترمربع شماره   138/75 مساحت  به  یکبابخانه  1250182001 ششدانگ   شناسنامه 
 پالک 2519 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
عباس  فرزند  آرانی  منصوری  اله  نصرت  آقای  هیأت:   12522 شماره  29-رأی 
شماره  مترمربع   210/95 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   512 شناسنامه  شماره 
 پالک 2526 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
شماره  حسین  فرزند  آرانی  دهقانی  محبوبه  خانم  هیأت:   12526 شماره  30-رأی 
پالک  شماره  مترمربع   107 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   3282 شناسنامه 
ثبتی  حوزه   3 بخش  احمدآباد  در  واقع  اصلی   2638 پالک  از  مجزا  فرعی   2528 

آران و بیدگل.
شماره  علی  آقا  فرزند  آرانی  نجاتی  جنت  خانم  هیأت:   12571 شماره  31-رأی 
پالک  شماره  مترمربع   86/15 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   8595 شناسنامه 
ثبتی  حوزه   3 بخش  احمدآباد  در  واقع  اصلی   2638 پالک  از  مجزا  فرعی   2530 

آران و بیدگل.
32-رأی شماره 3209 هیأت : آقای محمد امین پور فرزند علی شماره شناسنامه 219 
)بالمناصفه(،   246 شناسنامه  شماره  رمضانعلی  فرزند  آرانی  بیابانی  عذرا  خانم  و 
از  یکبابخانه به مساحت 126/14 مترمربع شماره پالک 1376 فرعی مجزا  ششدانگ 
شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.
33-رأی شماره 3478 هیأت: آقای قاسم خانی آرانی فرزند عباس شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،   26 فرزند حسن شماره شناسنامه  آرانی  پور  خندان  ناهید  خانم  و   79
از  مجزا  فرعی   1385 پالک  شماره  مترمربع   165 مساحت  به  یکبابخانه   ششدانگ 
ثبتی  حوزه   3 بخش  دشت  آران  در  واقع  اصلی   2640 پالک  از  فرعی   235  شماره 

آران و بیدگل.
34-رأی شماره 5970 هیأت: آقای میثم امین پور فرزند محمد شماره شناسنامه 242 
و خانم زینب احمدی نژاد فرزند حسین شماره شناسنامه 1657 )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 74/50 مترمربع شماره پالک 1438 فرعی مجزا از شماره 235 

فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

35-رأی شماره 9801 هیأت: آقای حسین خانی آرانی فرزند احمد شماره شناسنامه 
289 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 159/50 مترمربع شماره پالک 1491 فرعی مجزا 
از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
شماره  علی  فرزند  بیدگلی  خدمتی  عباس  آقای  هیأت:   10439 شماره  36-رأی 
 263 آقا شماره شناسنامه  عباس  فرزند  آرانی  نایب  و خانم صفیه   9343 شناسنامه 
 1511 پالک  شماره  مترمربع   65/50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   )بالمناصفه(، 
فرعی مجزا از شماره 358 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
37-رأی شماره 10755 هیأت: آقای محمدعلی افشاری فرزند حسن شماره شناسنامه 
211 و خانم رضوان حاجی پور مفرد آرانی فرزند عباسقلی شماره شناسنامه 139 
به مساحت 216/58 مترمربع شماره پالک 1520  یکبابخانه  ، ششدانگ   )بالمناصفه( 
فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  عبدالرحیم  فرزند  آرانی  ابتدائی  کریم  آقای  هیأت:   12551 شماره  38-رأی 
عبدالرحیم شماره شناسنامه 3 فرزند  آرانی  ابتدائی  دین محمد  آقای  و   5  شناسنامه 
 1538 پالک  شماره  مترمربع   382/57 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 
فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  حسن  فرزند  آرانی  گر  کوزه  احمد  آقای  هیأت:   12576 شماره  39-رأی 
شناسنامه 2403 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 111/45 مترمربع شماره پالک 1539 
فرعی مجزا از شماره 302 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
40-رأی شماره 10437 هیأت: آقای محمد درخشی فرزند آقا احمد شماره شناسنامه 
فرعی   1037 پالک  شماره  مترمربع   297/50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   2230
مجزا از شماره 340 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
41-رأی شماره 10436 هیأت: آقای رضا درخشی فرزند آقا احمد شماره شناسنامه 
به مساحت 177/10 مترمربع شماره پالک 1038  یکبابخانه  6190005055 ششدانگ 
فرعی مجزا از شماره 340 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
شماره  عباس  فرزند  آبادی  نوش  اقبالی  جواد  آقای  هیأت:   10750 شماره  42-رأی 
شناسنامه 129 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 220/30 مترمربع شماره پالک 3704 
فرعی مجزا از شماره 3003 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
محمد  علی  فرزند  آبادی  نوش  سلیمی  مهدی  آقای  هیأت:   12065 شماره  43-رأی 
پالک  شماره  مترمربع   290 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   138 شناسنامه  شماره 
3708 فرعی مجزا از شماره 2240 فرعی و قسمتی از 2566 فرعی)مشاعات( از پالک 

40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
آبادی فرزند رضا شماره  44-رأی شماره 12067 هیأت: خانم زیبا غفورزاده نوش 
شناسنامه 22 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 203/50 مترمربع شماره 
پالک 805 فرعی مجزا از شماره 83 فرعی از پالک 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش 

آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
فرزند حسین  مهویزانی  زاده  خدابخش  محسن  آقای  هیأت:   12559 شماره  45-رأی 
فرزند غالمرضا شماره  آبادی  نوش  طاهره رحمانی  خانم  و   239 شماره شناسنامه 
شناسنامه 178 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 254/75 مترمربع شماره 
4 حوزه  آباد بخش  نوش  نورآباد  در  واقع  اصلی   42 پالک  از  فرعی مجزا   34 پالک 

ثبتی آران و بیدگل.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/01/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/02/09

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک آران وبیدگل                                                                                                             
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محرومیت یک ساله کرار از حضور در فوتبال ایران

 رییس کمیته اخالق فدراسیون فوتبال گفت: کرار پس از پایان این فصل، به مدت 
یک سال از حضور در فوتبال ایران محروم خواهد بود.

علی اکبر محمدزاده، درباره پرونده کرار جاسم گفت: قرار بود روز گذش��ته، این 
بازیکن به کمیته اخالق بیاید ولی به این کمیته مراجعه نکرد.
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 غیبت شواینی در دیدار
 برابر پورتو

مسابقات بین المللی فدکاپ 
قرعه کشی می شود

بایرن مونیخ برای دیدار رفت از مرحله 4/1 لیگ قهرمانان به احتمال 
زیاد باستین شواین اشتایگر را در اختیار نخواهد داشت.

به گزارش زاینده رود و به نقل از اش��پورت آینس، بایرن مونیخ روز 
چهارش��نبه و در لیگ قهرمانان احتماالً یک بار دیگر بدون شواین 
اش��تایگر به میدان خواهد رفت. کاپیتان تیم ملی آلمان در جریان 
دیدار مقابل بوروسی��ا دورتموند دو بازی قبلی تیم��ش را از دست 

داده بود.
 بایرن مونی��خ برای دی��دار مقابل پورتو عالوه بر ش��واین اش��تایگر
 نمی تواند از آرین روبن، خاوی مارتینز، داوید آالبا هم استفاده کند. 
فرانک ریبری ش��انس کمی برای رسیدن به این ب��ازی دارد و طبق 
گفته گواردیوال اگر وضعیت آمادگی او خوب پی��ش برود می تواند 

برای دقایقی مقابل پورتو به میدان برود.

مسابقات بین المللی تنیس فدکاپ با انجام مراسم قرعه کشی به میزبانی حیدر آباد 
هند آغاز می شود.

به نقل از سایت فدراسیون تنیس، مس��ابقات بین المللی تنیس فدکاپ از فردا با 
حضور تنیسورهایی از کشورهای هند، اندونزی، ایران، عراق ، قرقیزستان، مالزی، 
عمان، جزایر پاسیفیک، پاکستان، فیلیپین، سنگاپور، سریالنکا و ترکمنستان آغاز 

می شود تا تنیسورها پس از شناخت حریفان خود به رقابت با یکدیگر بپردازند.
تیم ملی ایران با ترکیب سارا امیری ، صدف صادق وزیری، غزل پاک باطن ، غزاله 
ترکمن در این دوره از مسابقات حضور دارد و نمایندگان کشورمان به مدت 10 روز 

در زمین های هارد کورت به رقابت با حریفان شان می پردازند.
 در پای��ان ای��ن مس��ابقات دو تی��م برت��ر راه��ی مرحل��ه بع��دی بازی ه��ا

 می شوند.

فیفا حیران فوتبال بانوان ایران!
در چندماه اخیر به دلیل ش��رایط متغیر تیم ملی بانوان، این تیم در رده 
بندی فدراسیون جهانی فراز و فرود داشته است و به نوعی فیفا هم از این 
وضعیت سردرگم ش��ده است.تیم ملی فوتبال بانوان ایران در مسابقات 
انتخابی المپیک 2016 ریو، کاری از پیش نبرد و با یک برد و یک شکست 

از صعود به مرحله دوم این رقابت ها بازماند.
تیم بانوان ایران دربازی ابتدایی خود ب��ا پنج گل برابر الئوس به پیروزی 
رسید اما در آخرین دیدار درحالی که برای صعود به یک تساوی نیاز داشت 

با یک گل بازی را به چین تایپه واگذار کرد و از دور رقابت ها کنار رفت.
این تیم  قبل از اعزام به این رقابت ها مانند همیش��ه درگیر مش��کالت 

زیادی بود.
اولین مشکلی که در گذشته  بارها مطرح شده دیر مشخص شدن کادر 
فنی تیم بود. کادر فنی تیم ملی بانوان حدود دوماه قبل از آغاز رقابت های 
انتخابی المپیک سرکار آمد. در حالی که این اتفاق می توانست پیش از 
این ها بیفتد و تیم ملی با وعده به خدمت گرفتن سرمربی خارجی زمان 

را از دست ندهد.
تداخل برگزاری لیگ برتر با تمرینات تیم ملی دیگر مانعی بود که برسرراه 
تیم قرار گرف��ت. بازیکنان هم در تی��م ملی و هم در باش��گاه ها حضور 
داشتند و بازیکنان نتوانستند به آمادگی و هماهنگی مناسبی برسند.با 
 این حال نایب رییس بانوان و سرمربی تی��م ملی به موفقیت تیم در این 
رقابت ها امیدوار بودند و اعالم می کردند که تیم ملی شانس زیادی برای 

صعود به دور دوم رقابت های انتخابی المپیک دارد.
این  بی برنامگی و سردرگمی های فوتبال بان��وان را می توان از وضعیت 
رنکینگ فدراسیون جهانی نیز متوجه شد. اواخر اسفندماه تیم ملی بانوان 
75 رده در رنکینگ جهانی سقوط کرد و صد و سی و سوم جهان شد؛ اما 
تیم ملی بانوان با یک پیروزی و یک شکست در مسابقات انتخابی المپیک 
به رده 58 جهان صعود کرد. این فراز و فرود و سقوط و نزول در تیم هایی 
که بازی های مستمر دارند معموال دیده نمی شود؛ بلکه مختص تیم هایی 
مانند ایران است که به دلیل بازی های کم امتیازی ندارند و با یک پیروزی 

چند ده پله صعود و با یک شکست چندین پله سقوط می کنند.
تیم ملی بانوان در چند سال اخیر ثبات کافی نداش��ته است و مسئوالن 
فدراسیون هرسال از برنامه های جدید خود برای توسعه و پیشرفت فوتبال 
بانوان صحبت می کنند. اما این موضوع تاکنون عملی نشده است و تمام 

بی پولی های فدراسیون متوجه تیم های بانوان است.
اواخر سال گذشته قرار بود تیم ملی دختران جوان در تورنمنت بین المللی 
سوچی شرکت کند که به دلیل مشکالت مالی این اعزام لغو شد؛ هرچند 
 که رییس فدراسیون از تالش بی نتیجه خود برای رفتن تیم ملی به این 
رقابت ها صحبت کرد.درحال حاضر هم با وجود بی پولی های فدراسیون 
صحبت ازحضور مربی خارجی در راس کادر فنی تیم ملی بزرگس��االن 

است.
این اتفاق یک عقب گ��رد است و درواقع تمامی ش��رایط به حدود 6 ماه 
پیش باز می گردد. همان زمانی که فریده شجاعی از آوردن مربی خارجی 
صحبت می کرد و علی کفاش��یان با این موضوع مخالف��ت کرد . همین 

اختالف نظر هم بهانه ای برای رفتن شجاعی از فدراسیون فوتبال شد.
حال که فدراسی��ون فوتبال والبته نایب رییس فدراسی��ون درنظر دارد 
سرمربی خارجی را برای تیم ملی بیاورد باید این سوال را مطرح کرد که 

چرا این اتفاق همان موقع رخ نداد. 
شاید بتوان گفت که اگر این اتفاق رخ می داد و تیم ملی هم از مقدماتی 
المپیک حذف می ش��د، به امید اینکه برنامه مشخصی وجود دارد همه 
منتظر آینده می ماندند.با این ش��رایط به نظر می رس��د، عدم موافقت 
کفاشیان با انتخاب سرمربی خارجی بهانه ای برای کنارگذاشتن شجاعی 

از فدراسیون بود.

ملی پوش سنگین وزن ایران امیدوار است تیم ملی با پیروزی 
مقابل آذربایجان، فینالیست جام جهانی شود.

 کمیل قاسمی در مسابقه ایران با ترکیه به عنوان کشتی گیر 
وزن 125 کیلوگرم روی تشک رفت و موفق شد در کمتر از دو 

دقیقه حریفش را ضربه کند.
دارنده مدال برنز المپیک و نایب قهرمان سال 2014 جهان  
در مورد عملکرد تیم ملی در آغاز ج��ام جهانی گفت: خدا را 
شکر شروع خوبی داشتیم و بچه ها کشتی های خوبی گرفتند. 

برای مس��ابقه با آذربایجان آماده ایم تا با شکس��ت این تیم 
فینالیست شویم.

وی در مورد مبارزه خود با کش��تی گیر جوان ترکیه ای گفت: 
کشتی او با جمال الدین ماگومدوف آذربایجانی را دیده بودم 
که در آن کشتی موفق شد حریفش را ضربه کند، اما در کشتی 
با من وقتی او قصد اجرای همان فن را داشت گیرش انداختم 

و ضربه اش کردم.
قاسم��ی ادام��ه داد: امروز ملی پوش��ان کش��تی های خوبی 
گرفتن��د و تی��م در ش��رایط خوب��ی به س��ر می ب��رد. فکر 
می کنم در کش��تی با آذربایجان ه��م برای ب��ردن این تیم 
مش��کل خاصی نداش��ته باش��یم. امی��دوارم که ای��ن تیم 
 را شکس��ت دهیم تا یک کش��تی خوب با آمریک��ا در فینال

 بگیریم.
ملی پ��وش وزن 125 کیلوگ��رم ای��ران در م��ورد نماین��ده 
سنگی��ن وزن ای��ران مقاب��ل آذربایج��ان گف��ت: فرق��ی 
نمی کند که من کش��تی بگیرم ی��ا پرویز ه��ادی؛ چون هر 
 دو ب��رای یک ه��دف که هم��ان پی��روزی است ب��ه میدان

 می رویم.

مسووالن فدراسیون بوکس که به دلیل مشکالت مالی 
چند سالی است نتوانس��ته اند لیگ این رشته را برگزار 
کنند به دنبال جذب مربی اوکراینی با دستمزد سه هزار 

دالری هستند.
 در ش��رایطی که اولین سهمیه حضور در المپیک ریو 
2016 برای رش��ته های رزمی  توسط بوکس به دست 
آمد، گفته می ش��ود قرار اس��ت یک مرب��ی اوکراینی 

با ق��راردادی سه  ه��زار دالری به ای��ران بیاید. چنین 
اتفاقی در شرایطی رخ می دهد که گویا در این میان به 

مشکالت مالی این فدراسیون توجه  نمی شود.
اینکه مسووالن فدراسیون بوکس به دنبال استفاده از 
علم روز دنیا هس��تند و قصد باال ب��ردن سطح فنی کار 
ملی پوشان را دارند امری پسندیده و شایسته است اما 
باید به این نکته توجه کرد که  آیا فدراسیون بوکس که 
به دلیل مسایل مالی در چندسال اخیر نتوانسته حتی 
لیگ های خود را برگزار کند، توان پرداخت حقوق سه 

هزار دالری این مربی اوکراینی را دارد؟!
بحث دیگر نوع برخورد با کادر فنی فعلی است و توجه 
به این موضوع که آیا این جابه جایی کارش��ناسی شده 
است و کارنامه کادر فنی به درستی مورد ارزیابی قرار 
گرفته است؟ در هر حال با کنار هم گذاش��تن اتفاقات 
چند ماه گذشته از جمله ایجاد تیم ملی »ب« و رقابتی 
کردن فضا می توان به این نتیجه رسید که مس��ووالن 
این رشته عالقه  چندانی به همکاری با سرمربی فعلی 

تیم ملی ندارند.

جام جهانی کشتی آزاد ، لس آنجلس

برای بردن آذربایجان مشکلی نداریم
آیا فدراسیون بوکس به دنبال تغییر کادر فنی تیم ملی است؟

هزینه  سه هزار دالری برای  بوکسی که توان برگزاری لیگ ندارد

ش��اید دیگ��ر وقتش باش��د با 
نگاهی ب��ه نتای��ج ضعیف تیم 
پمینا درب��ازی ه��ای خانگی 
مقابل حریف��ان نه چندان مط��رح درهفته یازدهم 
مرحله لیگ حرفه ای، بگوییم این بسکتبال در شان 
ومنزل��ت اصفهان )پایتخت فرهن��گ وتمدن ایران 

اسالمی ( نیست!
 به یقی��ن اکثرپیش کس��وتان وبازیکن��ان قدیمی 
اصفه��ان ب��ه خاطر م��ی آورن��د که درس��ال های 
دهه 60 بس��کتبال اصفه��ان همواره درمس��ابقات 
 قهرمانی کش��ور ب��رای کس��ب مق��ام قهرمانی با

 تی��م ه��ای ط��راز اول مانن��د تهران،خوزست��ان، 
کردست��ان، خراسان،آذربایجان،فارس و... به رقابت 
می پرداخ��ت و ازجمله تیم ه��ای مطرحی بود که 
روی سکوی قهرمانی از جایگاه خوب و درخورشان 
نام پرآوازه اصفهان برخوردار می شد، که این روند تا 
شروع مسابقات لیگی همچنان تداوم داشت و ازآن 
پس نیزسعی شد درکوران مسابقات لیگی هم با تکیه 
به نیروهای بالقوه وبازیکنان مس��تعد وبا انگیزه که 
خوش تکنیک ودارای فیزیک بدنی خوب،همچنین 
درسایه حمایت باشگاه های نامداراصفهان از حیثیت 

بسکتبال نصف جهان دفاع شود.
 البته بدنیست اش��اره کوتاهی نیز درارتباط با لیگ 
تقدیم دوستداران بسکتبال کنیم و اینکه مسابقات 
بس��کتبال با هدف آرمانگرایی وآینده نگری از سال 
1370 به صورت لیگ )رفت وبرگشت( برگزارشد تا 
تیم های شرکت کننده با بازی های بیشتر وکیفیت 
بهتربا حضور بازیکنان خارجی وبرخورداراز حقوق 
مساوی درامرمیزبانی، رقابت ها را دنبال کنند.ضمن 
اینکه باید یادآورشویم، متاسفانه بعضی ازاستان ها 
به رغم داشتن پتانسیل خوب وجوانان مستعد وملی 
پوش، به دلیل نداش��تن اسپانسروباش��گاه سرمایه 
 دارکه ت��وان تیمداری داش��ته باش��د، از حضوردر

 بازی های لیگ محروم ماندند.

مثل استان های کردستان،آذربایجان غربی و شرقی، 
گیالن،مازندران و...

الزم به یادآوری است، تیم بسکتبال استان خوزستان 
که در سال های) دهه40 ( به مهد بس��کتبال ایران 
شهرت یافته بود( دربازی فینال مسابقات قهرمانی 
کشورسال 1344با غلبه برتیم تهران برای اولین بار 
ردای قهرمانی به تن کرد وجام قهرمانی را از تهران 
به اهواز برد وتحسین کارشناسان وقت را برانگیخت.

با این مقدم��ه کوت��اه بایداذعان کنی��م که ورزش 
پرطرفداربس��کتبال ملق��ب به ورزش دانش��گاهی 
دراست��ان های��ی نظیراصفه��ان علیرغم داش��تن 
نی��رو و بازیکن��ان ش��اخص ج��وان وباتجربه خود 
مانند اوش��ین ساهاکی��ان که طی ی��ک دهه اخیر 
یک��ی از بهترین ومؤثرترین بازیک��ن ثابت تیم ملی 
ایران ب��وده که تا ای��ن لحظه، هیچ بازیکن پس��ت 
چهارمی نتوانس��ته جایگزین وی شود و همچنین 
آرن داوودی، ج��واد داوری، ایم��ان زندی،ارسالن 
کاظمی،عمادسلمانی،محم��د امج��د، محمد رضا 
اکبری،محمدترابی،محم��د رض��ا فالحت،جاب��ر 
روزبهانی،رامی��ن هنرمند،عل��ی باه��ران، سی��د 
فاخرافتخاری،مه��دی ایروانی،وارطان بیدروسیان 
و... ازنداشتن اسپانسری که توانایی به خدمت گرفتن 
برخی از همین جوانان بومی که درسطور باال به نام 
آنها اشاره شد را داشته باشد رنج می برد و درنهایت 
وضعیتی را برای بسکتبال اصفهان به وجود آورده که 
باید شاهد شکست خانگی تیم پمینا) تنها نماینده 
بسکتبال نصف جهان درلیگ برترکشور(در مقابل 

تیم شهرداری گرگان باشیم !
با این اوصاف قابل کتمان نیس��ت ک��ه به طور کلی 
ورزش، به ویژه رشته های غیرفوتبالی وبه خصوص 
بس��کتبال اصفهان، هم��واره ازسوی باش��گاه های 
متمول وسرمایه داری مانند فوالد ماهان، ذوب آهن 
وگیتی پسند مورد بی مهری قرارگرفته ومتاسفانه 
ضربه های مهلکی برپیکربسکتبال دیار زاینده رود 

وارد شده که به جرات می توان گفت جبران آنها به 
سادگی مقدور نیست! 

ب��ا توجه ب��ه ضرورت اش��اره ب��ه مطالبی ک��ه نیاز 
دانس��تیم،به صراحت باید بگوئیم واقع��ا تلخ است 
 ک��ه ورزش کش��ورعزیزمان ای��ران در بس��یاری از

 رشته ها،از نوعی افراط وتفریط برخوردار شود ورنج 
ببرد! البته دراینکه ورزش یک پدیده اجتماعی است 
و موردعالقه همگان حرفی نیست،اما سخن برسراین 
است که تفاوت فوتبال با سایر رش��ته ها چقدر باید 
باشد؟! باید بدانیم ما از ورزش چه می خواهیم وکدام 
بخش از آن برای ما از اولویت بیشتری برخورداراست، 

بعد برمبنای آن برنامه ریزی کنیم.
طبیعی است وقتی ورزش را به دور ازتمامی مسایل 
حاش��یه ای نگاه کنیم، ب��ه گون��ه ای برنامه ریزی 

خواهی��م ک��رد که 
آش��کار می کن��د، از 
این پدیده اجتماعی 
چه انتظاراتی داریم 
و ه��دف چیس��ت 
وبرمبنای کدام پایه 
و اساس باید حرکت 
کنیم و به دنبال کدام 

راهکارباشیم
ب��ی تردی��د درطول 
سال های گذش��ته 
ش��ده  مش��خص 
ک��ه باش��گاه ه��ای 
وابس��ته ب��ه دول��ت 
حقیق��ت  در  ک��ه 
دولت��ی  باش��گاه 

 محس��وب می ش��وند وبا مدیریت قائم به فرد اداره
 م��ی ش��وند، براس��اس بودج��ه واعتب��اری ک��ه 
دراختیارش��ان قرارم��ی گی��رد برنام��ه ری��زی 
م��ی کنن��د و ب��ه مح��ض اینک��ه ب��ا کمب��ود 
 بودج��ه مواج��ه م��ی ش��وند اق��دام ب��ه انح��الل
 تیمهای غیرفوتبالی، نظیروالیبال، هندبال وبسکتبال

 می کنن��د که یقی��ن داری��م ه��واداران پرتعصب 
این رش��ته های ورزش��ی با ما هم عقی��ده اند که ) 
انصاف نیست( وباید عدل ومساوات درورزش های 
غیر فوتبال��ی هم  رعایت ش��ود. منصفانه نیس��ت 
میلیاردها پ��ول بیت المال صرف ی��ک تیم فوتبال 
شود؛ اما یک دهم هزینه تیم فوتبال را به بسکتبالی 
اختصاص ندهند ک��ه با همین جوان��ان بومی قادر 
خواه��د ب��ود روی سک��وی قهرمان��ی قراربگیرد! 
قب��ول کنیم ک��ه درش��رایط کنونی نمی ت��وان به 
آینده بس��کتبال اصفهان خوش بین ب��ود واز تیم 
حال حاضرپمینا ک��ه صرفا ب��ه منظوررفع تکلیف 
هیات بس��کتبال است��ان و دفاع از آب��رو وحیثیت 
بس��کتبال اصفهان با بضاعت ناچیزوایثارکادرفنی 
وبازیکنان )ک��ه حاضر ش��ده اند ب��ا کمترین حق 
الزحمه عضویت دراین تیم را بپذیرند( تشکیل شده 
 نباید انتظارداش��ت جزو چهار تیم برتر این فصل از 

بازی ها باشد.

آینده نامعلوم  و روزهای ناپیدای پمینا ؛

 این بسکتبال در شان اصفهان نیست ! 

موفقیت روحیه بخشی
 برای مصاف با بارسا کسب کردیم

سرمربی تی��م فوتب��ال پاری سن ژرمن از قهرمانی ش��اگردانش در 
جام اتحادیه فوتبال فرانس��ه به عنوان موفقیتی روحیه بخش برای 
شاگردانش پیش از رویارویی با بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا یاد 
کرد.لوران بالن در خصوص پیروزی چهار بر صفر تیمش برابر باستیا 
در فینال جام اتحادیه فرانس��ه که پنجمین قهرمانی پاریسی ها را 
در این تورنمنت در پی داش��ت، عملکرد شاگردانش را در این بازی 
رضایت بخش و یک آماده س��ازی بی عیب و نقص ب��رای مصاف با 
بارسلونا در دور رفت از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا 
دانست.بالن که در این بازی تیمش با دو گل از زالتان ابراهیموویچ 
و دو گل از ادینسون کاوانی موفق به کسب پیروزی شد، در پاسخ به 
این سوال که آیا عملکرد مردانش در جدال با باستیا بی عیب و نقص 

بوده است، گفت: بله. یک پیروزی عالی کسب کردیم. 
     ای��ن یک آماده س��ازی فوق العاده ب��رای مصاف ب��ا بارسلونا بود. 
برای بازی چهارش��نبه برابر بارسلونا ما انسجام عملکردمان را ارتقا 

خواهیم داد.
بالن افزود: برای من مهمتر از عملکرد انفرادی، نحوه بازی تیم است. 
تمام بازیکنان من شایستگی بازی در لیگ قهرمانان را دارند. با اینکه 
مشکالتی از بابت غیبت برخی مهره های مصدوم و محروم داریم؛ اما 

همچنان یک تیم قدرتمند هستیم.
در حالی که پاری سن ژرمن با یک قهرمانی روحیه بخش خود را برای 
مأموریتش در لیگ قهرمانان اروپا آماده ک��رد، بارسلونا با توقف در 
خانه سویا شاهد کاهش حاشیه امنیتش در صدر جدول رده بندی 

اللیگا به دو امتیاز بود.

 شرط و شروط برای دستیار
 ایرانی کی روش

عضو کمیته فنی و توسعه فوتبال فدراسی��ون می گوید که انتخاب 
دستیار ایران��ی کارلوس کی روش به عهده ای��ن مربی است اما این 

انتخاب باید از فیلتر کمیته فنی عبور کند.
فریدون معینی در خصوص اینکه  قرار است جواد نکونام به عنوان 
دستیار اول کارلوس کی روش به تیم ملی اضافه ش��ود و آیا نام او به 
کمیته فنی و توسعه فوتبال فدراسیون اعالم شده است، گفت: ابتدا 
باید توافقات اولیه در این خصوص صورت بگیرد و چنین مساله ای 
به صورت رسمی به ما اعالم ش��ود تا پاسخی برای این سوال داشته 

باشیم.
پوی افزود: اکن��ون نمی توانم صحبتی در خص��وص دستیار ایرانی 
کارلوس کی روش داش��ته باش��م و نام گزینه های او را اعالم کنم. 
سرمربیان تیم ملی اختیار تام دارند که دستیارشان را انتخاب کنند؛ 
اما باید بگویم هر کس��ی که قرار است به تیم ملی اضافه شود، حتی 
اگر جواد نکونام باش��د، طبق قوانین و ضوابط موجود در فدراسیون 
فوتبال باید به کمیته فنی معرفی ش��ده و از فیلتر این کمیته عبور 
کند.عضو کمیته فنی و توسعه فوتب��ال فدراسیون فوتبال در پاسخ 
به این س��ؤال که آیا قرار اس��ت طبق توافقات ق��رارداد کی روش با 
فدراسیون فوتبال، ای��ن مربی از این پس به کمیت��ه فنی پاسخگو 
باش��د، اظهار داش��ت: چنین موضوعی هنوز به ما ابالغ نش��ده اما 
کمیته فنی با تمام تیم های ملی در ارتباط است و تمامی سرمربیان 
تیم های ملی وظیفه دارند برنامه ه��ای خود را با ما هماهنگ کنند. 
بح��ث پاسخگویی در میان نیس��ت بلکه ک��ی روش و دیگر مربیان 
تیم های ملی بهتر است برنامه های خ��ود را از قبل با کمیته فنی و 

توسعه هماهنگ کنند.

اسامی بازیکنان دعوت شده
به تیم ملی جوانان

اسامی بازیکنان دعوت ش��ده به تیم ملی فوتب��ال جوانان از سوی 
امیرحسین پیروانی اعالم شد. اردوی آماده سازی تیم ملی جوانان 
از 28 فرودرین ماه به م��دت دو روز در کمپ تیم های ملی زیر نظر 
امیر حسین پیروانی برگزار می شود.اسامی بازیکنان دعوت شده به 
اردوی تدارکاتی به شرح زیر است:عارف آغاسی، رضا کرمال چعب، 

کمیل محمدی و شاهین عباسیان از خوزستان
صادق نیک فر از خراسان رضوی

محمد غالمرضا، امید نورافکن، رضا شکاری، سینا خادم پور، شاهین 
طاهرخانی و محمد علیزاده از تهران

محمدرضا حاج سلطانی، علی شجاعی و باقر نیاری از البرز
حس��ین علیپور، حمیدرضا محم��د رفیعی، محمدرض��ا ساالری، 

مصطفی اسماعیل زاده و امیر حسین امیر طاهری از کرمان
محمد امین بهرامی، محمد بختیاری، نیما طاهری و عارف غالمی 

از اصفهان
سهیل صالحی کهکیلویه و بویر احمد

نیما مختاری از مازندران
نیما میرزا زاد از گیالن

 مدیر مجموعه ورزشی آزادی
 استعفا داد

محمد جمش��یدی که از اواخر بهمن ماه 93 با حکم مصطفی مدبر، 
مدیرعامل ش��رکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به عنوان مدیر 
مجموعه ورزش��ی آزادی منصوب ش��ده بود، به دلیل مش��کالت 
ش��خصی از سمت خود استعفا کرد.جمش��یدی در متن استعفای 
خود، ضمن عذرخواهی و با تقدیر و تش��کر از وزیر ورزش و جوانان 
به دلیل اعتمادی که به وی کرده و همچنین تش��کر از مدیرعامل و 
اعضای هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، آورده 
است: به دلیل مسائل و مشکالت شخصی ادامه فعالیت در مجموعه 
آزادی برایم امکان پذیر نیست.جمش��یدی از س��وی وزیر ورزش و 
جوانان به عضویت هیا ت مدیره ش��رکت توسعه و نگهداری اماکن 

ورزشی درآمده بود.
فیفا دوره های مربیگری اش در ایران را لغو کرد

کالس ه��ای مربیگ��ری فوتس��ال و فوتب��ال ساحلی فیفا ک��ه قرار 

ب��ود در ته��ران برگزار ش��ود، لغ��و ش��د.کمیته آموزش ب��ا ارسال 
نام��ه ای به رؤس��ای هیئت ه��ای فوتب��ال استان ه��ا از لغ��و دوره 
مربیگری فوتس��ال و فوتبال ساحلی فیفا خبر داد.ب��ا اعالم کمیته 
آموزش، دوره های آموزش��ی مربیگری فوتس��ال و فوتبال ساحلی 
فیفا که قرار ب��ود از 14 اردیبهش��ت ماه 94 به مدت چه��ار روز در 
 آکادمی ملی فوتبال برگزار ش��ود، لغو و به تاری��خ دیگری، موکول

 خواهد شد.
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اخبارکوتاه

اصغر 
قلندری

منصفانه نیست 
میلیاردها پول 

بیت المال صرف 
یک تیم فوتبال 

شود؛ اما یک دهم 
هزینه تیم فوتبال 

را به بسکتبالی 
اختصاص ندهند
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یادداشت

۱۴۲ میلیارد ریال به خط اعتباری 
مکانیزاسیون اختصاص یافت

رییس جهاد کش��اورزی چهارمح��ال و بختی��اری گفت: سال 
گذشته، ۱۴۲ میلیارد ریال اعتبار به خط اعتباری مکانیزاسیون 

استان اختصاص یافت.
رستم غیبی، با بیان اینکه سال گذشته، ۱۴۲ میلیارد ریال اعتبار 
به خط اعتباری مکانیزاسیون استان اختصاص یافته است، اظهار 

داشت: این اعتبار به بانک هاای کشاورزی استان پرداخت شد.
وی اف��زود: متقاضیان دریافت تس��هیالت ب��رای خرید ۴۴7 
تراکتور، ۲۴ کمباین و 950 عدد از سایر ادوات کش��اورزی به 

بانک کشاورزی استان معرفی شدند.
رییس جهاد کش��اورزی چهارمح��ال و بختیاری با اش��اره به 
تعداد ۱67 پرونده عدم مراجعه و تعداد ۱35 پرونده برگش��تی 
کشاورزان برای خرید ادوات کش��اورزی، بیان کرد: از مجموع 
اعتبار اختصاص یافته برای خرید ادوات کشاورزی تعداد ۲6۴ 
تراکتور، 9 کمباین و 578 عدد سایر ادوات کشاورزی به مرحله 
تصویب بانک رسیده و اعتبار اختصاص یافته نیز به مبلغ ۱60 
میلیارد و6۲۴ میلیون ریال تأیید شده و سهم آورده هر کشاورز 

به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۲۲7 میلیون ریال است.
غیبی گفت: در حال حاضر پرونده متقاضیان برای خرید ۲5۱ 
دستگاه تراکت��ور، 7 دستگ��اه کمبای��ن و530 دستگاه ادوات 
کشاورزی عقد قرارداد ش��ده که تاکنون ۱۴5 میلیارد و 8۲7 
میلیون ریال تسهیالت پرداخت ش��ده و سهم هر متقاضی 38 

میلیارد و 500 میلیون ریال است.

کشت دیم گیاهان دارویی در 
چهارمحال و بختیاری اجرا می شود

معاون امور هماهنگی و عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری 
گفت: کش��ت دیم گیاهان دارویی به صورت پایلوت در استان 

اجرا می شود.
گودرز امی��ری در کارگروه مخاطرات زیس��ت محیطی استان 
با بیان اینکه کش��ت دیم گیاهان دارویی به صورت پایلوت در 
استان اجرا می شود، اظهار داشت: بازدید مستقیم کشاورزان از 
طرح های پایلوت کشت دیم گیاهان دارویی در استان در ترغیب 

آنها برای کشت این گیاهان مفید است.
وی آموزش صحیح به کش��اورزان در زمینه  کش��ت و ش��خم 
در اراضی زیر کش��ت دی��م را ض��روروی عنوان ک��رد و افزود: 
باید اعتباری به عنوان مش��وق ب��رای کش��اورزان در راستای 
 کش��ت گیاه��ان داروی��ی ب��ه ص��ورت دی��م در نظ��ر گرفته

 شود.
معاون امور هماهنگی و عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری 
با بیان اینکه هر ۲ هکتار کشت دیم گیاهان دارویی سبب ایجاد 
اشتغال می شود، بیان کرد: جهادکشاورزی باید ضمن شناسایی 
اراضی ملی که برای کش��ت دیم نامناسب هس��تند، دوره  های 
آموزش��ی الزم را نیز برای آشنایی کش��اورزان با کشت و فواید 

گیاهان داروئی به جای کشت گندم دیم برگزار کند.

دامنه نفوذ ریزگردها به بام 
ایران هم کشیده شد

 

دامن��ه نف��وذ ریزگردها ب��ه است��ان چهارمحال 
وبختیاری نیز کشیده شد و میزان ذرات ریزگرد در 

هوای این استان از مرز هشدار گذشت.
مدی��رکل حفاظ��ت محی��ط زیس��ت چهارمحال 
وبختیاری  گفت: می��زان ریزگردها در استان برای 

دومین روز متوالی از مرز هشدار گذشته است.
شهرام احمدی افزود: میزان ریزگردها در آسمان 
 استان ب��ه وی��ژه در مرکز است��ان از مرز هش��دار

 گذشت.
وی گف��ت: به دلی��ل ارتفاع ب��اال از سط��ح دریا و 
وجود رودخان��ه های ف��راوان و جنگله��ای بلوط 
، ورود ریزگرده��ا به این استان ش��ایع نب��وده اما 
بدلیل خشکس��الی های اخیر، ریزگردها میهمان 
چهارمح��ال وبختیاری نیز ش��د.وی اظه��ار کرد: 
بروز پدی��ده گ��رد و غب��ار ب��ه ش��رایط و دالیل 
مختلفی از جمله وزش باد و خشکس��الی بستگی 
 دارد و ریزگرده��ای موج��ود در است��ان منش��ا 

خارجی دارد.
احمدی با اعالم هشدار به خانواده ها گفت: در این 
شرایط افراد مسن و دانش آموزان، بیماران قلبی، 
عروقی و ریوی به جزء موارد ضروری از منزل خارج 

نشوند.
وی به واحدهای آالینده هوا از جمله سنگ شکن 
ها نسبت به مواظبت وکنترل آالینده ها هشدار داد.

مع��اون بهداش��تی مرک��ز بهداش��ت چهارمحال 
وبختی��اری نیز گفت: ای��ن ریزگرده��ا ازجنوب و 
غرب کشور وارد استان ش��ده و میزان ذرات معلق 
۱0میک��رون ۲/5برابر حد مج��از و وضعیت ذرات 
معلق ۲/5میکرون 8/5 برابر وضعی��ت مجاز بوده 

است.
عبدالمحمد فدایی افزود: گروه های حساس، قلبی 
و عروقی، کودکان و سالمندان مگر مواقع ضروری 
از خانه خارج نش��وند و در صورت نی��از از ماسک 

استفاده کنند.

اخبار کوتاه یادداشت سامانه خدمات ارتباط الکترونیک 'سخا' در شهرکرد راه اندازی شد
 سامانه خدم��ات ارتباط الکترونیک با ق��وه قضائیه )سخا( در آیین��ی در کالنتری ۱۱ 
شهرکرد راه اندازی شد. رییس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری 
در آیین راه اندازی سامانه سخا در این کالنتری گفت: با راه اندازی این سامانه، امنیت و 

سرعت ارجاع پرونده ها به قوه قضاییه افزایش پیدا می کند.

7

 گیاه خودروی» شنگ«، این روزها در سفره های محلی 
چهارمحال و بختیاری برای خ��ود جای ویژه ای باز کرده 

است.
ش��نگ، گیاهی است با نام علمی تراگوپوگ��ون، از تیره 
آفتابگردان با کامپوزیته، که به آن قندرون یا اسفلونج هم 
گفته می شود.این گیاه در دنیا ۲5 گونه دارد که ۱0 گونه 

آن، بطور انحصاری در ایران رشد پیدا می کند.
ش��نگ، در چهارمحال و بختی��اری، همزمان با ش��روع 
 فصل بهار رش��د و نمو می کند و این روزها، در بسیاری از

 خوراک های محلی نیز استفاده می شود.
گیاه خودروی شنگ به عنوان یکی از مواد اصلی خوراکی 
به ویژه در پخت آش و همراه با ماست، مورد استفاده قرار 
می گیرد. بسیاری از بزرگان از روزگاران کهن تاکنون، بر 
استفاده از این گیاه در خوراک روزان��ه خود تأکید کرده 

اند، به گون��ه ای که حکیم زکری��ای رازی، خوردن آن را 
پادزهری برای انواع سموم می داند. یکی از کارش��ناسان 
ارشد رشته مدیریت کشاورزی در باره خاصیت های گیاه 
شنگ اظهار داشت: ریشه خام این گیاه، برای از بین بردن 
زگیل استفاده می ش��ود. نوید حبیب��ی قهفرخی گفت: 
خوردن گیاه شنگ سبب افزایش اشتهای انسان می شود.

وی افزود: ن��رم کنندگی سینه، خلط آور ب��ودن و التیام 
زخم ، از دیگر خاصیت های گیاه خودروی شنگ به شمار 

می رود. 
حبیبی قهفرخی تصریح کرد: مصرف ش��نگ، همچنین 

باعث تقویت قلب، کبد و شش ها می شود.
این کارشناس ارشد رشته مدیریت کشاورزی بیان داشت: 
درمان زخم معده، ُرماتیس��م، نقرس و امراض جلدی، از 

خاصیت های مهم مصرف این گیاه است.

زمان برپایی اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال نوجوانان ایران در شهرکرد، به تاخیر افتاد.
قرار بود اردوی آمادگی تیم ملی نوجوانان ایران از یکش��نبه در مجموعه ورزشی تختی 

شهرکرد برگزار شود.
مسوول روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری دلیل این تاخیر 

را نرسیدن به موقع تعدادی از بازیکنان به اردو اعالم کرد.
رسول غالمی ، افزود:این اردو در روزهای آتی و در طول هفته جاری به میزبانی شهرکرد 
برگزارمی ش��ود.به گفته وی، همزمان با برپای��ی اردوی آمادگی تیم مل��ی نوجوان در 

شهرکرد،این تیم دیدار دوستانه ای با تیم منتخب بسکتبال چهارمحال و بختیاری نیز 
برگزار می کند.

به گفته وی، این اردو با حضور ۱5 ورزشکار به مدت چهار روز در مجموعه ورزشی تختی 
شهرکرد برگزار خواهد شد.

غالمی یادآور شد:ورزشکاران تیم ملی بسکتبال نوجوانان خود را برای رقابت های زیر ۱5 
سال ۲0۱5غرب آسیا آماده می کنند. آرش بنی مهدی و شایان پور کاوه از بسکتبالیست 

های نوجوان چهارمحال و بختیاری اکنون در تیم ملی عضویت دارند.

وی اضافه کرد: موارد استفاده از شنگ، هم به صورت خام 
و هم به صورت پخت شده، توصیه شده است.

حبیبی قهفرخی عنوان داش��ت: گیاه ش��نگ، بیشتر در 
مناطقی با آب و هوای معتدل قابل رویش است.

یکی از اهال��ی چهارمح��ال و بختیاری نی��ز گفت: همه 
ساله با فرارسیدن فصل بهار و رشد شنگ در زمین های 
کشاورزی، برای برداشت این گیاه، به دامن طبیعت می 
رویم. مرتضی صدری سوادجانی اظهار کرد: گیاه شنگ، 
همراه ماست یا در سبزی آش، سوپ و کوکو کاربرد دارد.

وی ادامه داد: استفاده از گیاه شنگ، هم در کتابهای علمی 
مورد تأکید قرار گرفته و هم به از سوی بزرگترها در باره آن 

سفارش شده است.
به اعتقاد اهالی چهارمحال و بختیاری، گیاه شنگ عالوه 
بر مصرف خوراکی، در درمان برخی از بیماریها نیز مورد 
استفاده قرار می گیرد و ش��یره موجود در ریش��ه آن در 
خش��کاندن و از بین بردن زگیل های پشت دست افراد 

مؤثر است.
 ضمن اینکه استفاده از ش��نگ در غذاهای محلی، باعث 
افزایش طعم خوراک و حتی زیبایی ظاهری رنگ و لعاب 

آن می شود.
 گیاه ش��نگ، از ابت��دای فروردین تا نیمه اردیبهش��ت، 
به صورت خ��ودرو، در زمین های کش��اورزی و طبیعت 

چهارمحال و بختیاری یافت می شود.
گیاه خودروی محلی شنگ، به طور طبیعی 30 گرم وزن 
دارد، اما سال گذشته، به طور استثنایی، یکی از بوته های 
این گیاه به وزن یک کیل��و و 5۱0 گرم، یعنی معادل 50 
برابر وزن طبیعی آن، در زمین کش��اورزی یکی از اهالی 

شهرستان بِن، یافت شد.

گیاهی برای درمان اغلب دردها؛

اردوی تیم ملی بسکتبال نوجوانان به تاخیر افتاد

نقش گیاه » ِشنگ« در سفره های مردم چهارمحال و بختیاری
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آگهی های تحدید عمومی نوبت اول سال 1394 اداره ثبت اسنادامالک میمه
1/116 پیروآگهی های نوبتی قبلی وبه موجب ماده14 قانون ثبت اسناد و امالک تحدید 

حدود قسمتی از امالک حوزه ثبتی میمه را بدین شرح آگهی مینماید.
شماره های فرعی از شماره 1 اصلی واقعات در میمه

3293 آقای محمد رضا زمانی فرزند عباسعلی و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
چهل قفیزی دشت چاله زر

زمین مزروعی  قطعه  عباسعلی وغیره ششدانگ  فرزند  زمانی  آقای محمدرضا   4307
مشهور 12 قفیزی دشت چاله زر

5593 آقای ابوالفضل ایران دوست فرزند علیرضا ششدانگ قطعه زمین مزروعی دشت 
مشهور به پشت رباط به مساحت 951/10 مترمربع

)در روز دوشنبه 1394/2/14(
8149 آقای محمد زاهدی نژاد فرزند علی و غیره ششدانگ یک باب اطاق طرف شمالی 

خانه2422
8150 آقای محمد زاهدی نژاد فرزند علی و غیره ششدانگ یکباب اطاق تودرتو

8151 آقای محمدزاهدی نژاد فرزند علی و غیره ششدانگ قطعه زمین محل انبار مخروبه
8152 آقای محمد زاهدی نژاد فرزندعلی وغیره ششدانگ قطعه زمین بائره

11330 آقای عبدالحسین نبیان فرزند عزیزاله ششدانگ قطعه زمین ساده به مساحت 
511/52 مترمربع

)در روز سه شنبه 1394/02/15(
شماره های فرعی از شماره 11 اصلی واقعات در وزوان

مساحت  به  یکبابخانه  ابوطالب ششدانگ  سید  فرزند  نژاد  نصرت حسین  خانم   2178
163/36 مترمربع

4575 آقای رضا گندمکار فرزند محمد حسینو غیره ششدانگ یکبابخانه در پشت قلعه 
به مساحت 375/50 مترمربع

)در روز چهارشنبه 1394/02/16 (
شماره های فرعی از شماره 12 اصلی واقع در رباط آغا کمال

به  مزروعی  زمین  قطعه  غیره ششدانگ  و  اصغر  علی  فرزند  عابدی  رضا  آقای   300
مساحت156162/80 مترمربع

)در روز پنج شنبه 1394/02/17(
شماره های فرعی از شماره 26 اصلی واقعات در ونداده

1659- آقای علی اکبر نبی فرزند ابراهیم ششدانگ یکباب طویله متصل بهم در خانه آقا 
بابا کوی باال به مساحت تقریبی 49 مترمربع

16660- بانو عزت عادل فرزند محمد ششدانگ یکباب اطاق در خانه آقا بابا کوی باال 
به مساحت تقریبی 44 مترمربع

1661 آقای علی اکبرنبی فرزند ششدانگ یکبابخانه به مساحت 85/84 مترمربع
)در روز شنبه 1394/02/19(
3507- آقای سید حسین موسویان فرزندسید محسن ششدانگ قطعه زمین مزروعی 

به مساحت 769/50 مترمربع
4080- خانم شهناز عادل فرزند سلیمان و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی دشت 

باجه 8371/66 مترمربع
4081- خانم فردوس عادل فرزند سلیمان و غیره ششدانگ قطعه زمین محصور در 

دشت باجه به مساحت1093/16مترمربع
4082- آقای سید مصطفی موسویان فرزند نصر اله وششدانگ قطعه زمین محصور با 

بنای احداثی دشت باجه به مساحت 2084/87 مترمربع
)در روز یکشنبه 1394/02/20(

شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقع در ازان
زمین  قطعه  ششدانگ  غیره  و  اله  ولی  فرزند  محمودی  حسین  محمد  آقای   -3719

مزروعی زیریانه به مساحت810/60 مترمربع
4929 -آقای محمد علی ارشادی فرزند نظر علی ششدانگ قطعه زمین محصور کوی 

باغ کهنه به مساحت 569 مترمربع
)در روز دوشنبه 1394/02/21(

شماره فرعی از شماره 54 اصلی واقع در خسرو آباد
138- آقای عباس زالی فرزند سلطانعلی ششدانگ یکبابخانه در کوی قلعه به مساحت 

130 مترمربع
)در روز سه شنبه 1394/02/22(

شماره فرعی از شماره 67 اصلی واقع در حسن رباط
792-آقای علی یاوری فرزند حیدر و غیره ششدانگ یکبابخانه در روستای حسن رباط 

به مساحت 428/82 مترمربع
)در روز چهار شنبه 1394/02/23(

شماره های فرعی از شماره 78 اصلی واقعات در لوشاب
به  لوشاب  روستای  در  یکبابخانه  ششدانگ  محمد  فرزند  حبیبی  اله  فضل  آقای   481

مساحت 2154/10 مترمربع
548 -آقای تقی میرزایی فرزند رضا ششدانگ قطعه زمین محصور در روستای لوشاب 

به مساحت 1569 مترمربع
)در روز پنج شنبه 1394/02/24(
549-آقای حسین فالح فرزندعلی ششدانگ یکبابخانه در روستای لوشاب به مساحت 

501 مترمربع
550-آقای علی یاوری فرزند حیدر ششدانگ یکبابخانه در روستای لوشاب به مساحت 

1112 مترمربع
)در روز یکشنبه 1394/02/27(

شماره های فرعی از شماره 88 اصلی واقعات در الی بید
 701 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  غیره  و  کاظم  فرزند  توکلی  محمد  331-آقای 

مترمربع
در  واقع  محصور  زمین  قطعه  ششدانگ  حاجی  فرزند  جمالی  اصغر  علی  385-آقای 

ماهور مسیح به مساحت 1498 مترمربع
)در روز دوشنبه 1394/02/28(
395- آقای کاظم توکلی فرزند جعفر ششدانگ یک باب انباری و زمین وصل به آن به 

مساحت 701/55 متر مربع
396- آقای انوشیروان کریمی فرزند نعمت اله ششدانگ یک باب خانه و زمین وصل به 

آن در الی بید باغ طاهر به مساحت 3536/80 مترمربع
)در روز سه شنبه 1394/02/29(

شماره های فرعی از شماره 90 اصلی واقعات در الی بید کوی ماهور مسیح
233- آقای مجتبی کریمی فرزند باقر و غیره ششدانگ یک باب خانه در کوی ماهور 

مسیح قلعه بلند به مساحت 2144/11 مترمربع
237- آقای عباس کریمی فرزند باقر و غیره ششدانگ یک باب خانه در قلعه بلند به 

مساحت 286/80 مترمربع
)در روز چهارشنبه 1394/02/30(

شماره های فرعی از شماره 110 اصلی واقعات در موته
272- آقای محمد کاظم فیروزی فرزند علی ششدانگ قطعه زمین محصور در روستای 

موته به مساحت 1255/10 مترمربع
421- آقای محمد صادق فیروزی فرزند علی ششدانگ یک باب خانه در روستای موته 

به مساحت 1110/50 مترمربع
461- آقای علی اکبر حیدری فرزند احمد ششدانگ قطعه زمین محصور در روستای 

موته به مساحت 1815/55 مترمربع
)در روز پنج شنبه 1394/02/31(
470- آقای محمد علی جعفری فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین محل ساختمان در 

روستای موته به مساحت 449 مترمربع
در  واقع  خانه  باب  یک  ششدانگ  غیره  و  احمد  فرزند  فیروزی  جمشید  آقای   -480

روستای موته به مساحت 928/30 مترمربع
482- آقای محمدتقی شکاری فرزند صفرعلی ششدانگ یک باب خانه واقع در روستای 

موته به مساحت 609/64 مترمربع
)در روز شنبه 1394/03/02(

شماره فرعی از شماره 150 اصلی واقع در غاش عمری الی بید
117- آقای ناصر قمری نژاد فرزند حسین و غیره ششدانگ یک باب بوم کن و مورد 

تحدثات داخل آن در سحاری غاش عمری الی بید به مساحت 1519/10 مترمربع
)در روز یکشنبه 1394/03/03(
تحدید حدود پالکهای فوق به ترتیب از ساعت 9 صبح به بعد در محل شروع خواهد آمد 
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین اعالم میشود که در 
روز مقرر در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده 

ملک  مزبور  قانون  ماده 15  مطابق  نباشند  تحدید حدود حاضر  موقع  در  آنها  قانونی 
از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد  آنها با سالم و احترام حدود اظهار شده 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبودند مطابق مقررات 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود فقط تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبت ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با سالم و احترام تقدیم دادخواست 
نماید. تسلیم  اداره  این  به  و  اخذ  دادخواست  تقدیم  گواهی  قضایی  ذیصالح  مرجع   به 

تاریخ انتشار 1394/01/24 م الف:1117 رئیس ثبت میمه- حسین نوروز
تحدیدحدوداختصاصی  

پالک  از  مفروزي   2/14556 شماره  خانه  یکباب  حدود ششدانگ  تحدید  اینکه  به  نظر 
ثبتی  پرونده  و  سوابق  طبق  شهرضاکه  ثبت  یک  آبادبخش  درفضل  واقع   2/1761 
تحدید  عملیات  و  است  ثبت  جریان  در  وردي  اله  فرزند  عاشوري  اله  کرم  آقاي  بنام 
قانون  ماده 13  ذیل  تبصره  بنابه دستور  اینک  است  نیامده  به عمل  آن  قانوني  حدود 
تقاضای  و طبق  فاقد سند رسمي  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  نکلیف وضعیت  تعیین 
9 صبح  94/02/27 ساعت  مورخ  یکشنبه  روز  در  مرقوم  پالک  حدود  تحدید  نامبرده 
اخطار  مجاورین  کلیه  به  آگهی  این  موجب  لذابه  خواهدآمد0  بعمل  و  محل شروع   در 
 می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهي در محل حضور  یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار:94/01/24 مرتضي قدیري معاون واحد ثبتي شهرضا

فقدان سند مالکیت 
1/145 بهرام شجاعیان به استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسمًا 
گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین پالک باقیمانده 
5340 فرعی از یک اصلی اردستان بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 333 دفتر 245 
امالک ذیل ثبت 17346 به نام بهرام شجاعیان ثبت و صادر گردیده و بر اثر جابجایی 
مالکیت  درخواست صدور سند  نشده چون  انجام  متعددی  معامالت  و  گردیده  مفقود 
المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر 
 کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد
از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با 
مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا 
وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور المثنی طبق مقررات 

اقدام خواهد شد. م الف:544 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
تحدید حدود اختصاصی 

1/146 چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ پالک شماره3766 واقع در کوی راهمیان 
نام  به  ثبتی  اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 اصفهان که طبق پرونده 
رضا قمی فرزند حسین و غیره درجریان ثبت می باشدو از نوبت تحدید حدود بدلیل 
عدم حضور مالکین و نماینده قانونی آنها خارج گردیده اینک بنابه درخواست نامبرده 
دوشنبه  روز  در  مرقوم  پالک  حدود  تحدید  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  دستور  و  باال 
به  لذا  به عمل خواهد آمد  مورخه 1394/2/14 راس ساعت9 صبح در محل شروع و 
مقرر  در روز و ساعت  که  گردد  اخطار می  مالکین مجاور  کلیه  به  آگهی  این  موجب 
در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد وطبق تبصره2 
از  ماه  یک  مدت  ثبت ظرف  معترضین  های  پرونده  وتکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده 
تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایستی باتقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
 گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. تاریخ انتشار:94/01/24 

م الف:542 خیراله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
ابالغ وقت رسیدگی 

1/138 شماره ابالغیه: 9410100361700133 شماره پرونده: 9309980361701423 
شماره بایگانی شعبه: 931442 خواهان پوریا شیرازی دادخواستی به طرفیت خواندگان 
زهرا شاهنگ فرد و فرنوش شیخ االسالمی و اقدس رشیدی و فرزاد شیخ االسالمی 
تادیه  تاخیر  به خواسته مطالبه خسارت و مطالبه خسارت  و شهرزاد شیخ االسالمی 
 28 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
باال خ شهید  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به 
کالسه 931442ح/28 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/06 و ساعت 09:15 
 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 

دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود 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:301 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

1/147 شماره ابالغیه: 9410100361700118 شماره پرونده: 9309980361701393 
شماره بایگانی شعبه: 931412 خواهان سعادت ملکوتی دادخواستی به طرفیت خوانده 
خسارات  مطالبه  و  بر  مبنی  تعهد)مالی(  ایفای  به  الزام  خواسته  به  فر  شاهنگ  زهرا 
دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به 
کالسه 931412ح/28 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/01 و ساعت 08:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
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:304 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

1/148 شماره ابالغنامه: 9410100350100126 شماره پرونده: 9309980350101001 
شماره بایگانی شعبه: 931146 ابالغ شونده حقیقی: علی قوه عود فرزند محمد نشانی 
حضور:  محل   12:00 ساعت:  چهارشنبه   1394/05/28 حضور:  تاریخ  مجهول المکان 
اصفهان- استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  باال-خ شهید  چهارباغ  اصفهان-خ 

طبقه3-اتاق شماره333 علت حضور: در خصوص دعوی مرضیه سلطانی به طرفیت 
بعالوه   384148 شماره  فقره چک  یک  وجه  ریال   61/508/000 مطالبه  بر  مبنی  شما 
خسارات متعلقه در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:305 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

1/149 شماره ابالغنامه: 9310100350108619 شماره پرونده: 9309980350100482 
شماره بایگانی شعبه: 930560 ابالغ شونده حقیقی: مجید طاهری نشانی مجهول المکان 
تاریخ حضور: 1394/05/25 یکشنبه ساعت: 12:00 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ 
باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره333 
مبلغ  به  چک  وجه  مطالبه  بر  مبنی  نظری  حمید  دعوی  خصوص  در  حضور:  علت 
این شعبه  350/000/000 ریال به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

حاضر شوید.م الف:313 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

1/150 شماره ابالغیه: 9410100350200055 شماره پرونده: 9309980350201103 
به  دادخواستی  نیسیانی  کریمی  حمیدرضا  خواهان   931288 شعبه:  بایگانی  شماره 
به فک پالک خودرو  الزام  و  به خواسته دستور موقت  طرفیت خوانده وحید اصالنی 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 304 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
تعیین   10:00 ساعت  و   1394/04/21 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت  931288ح2 
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 
از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب 
نسخه  کامل خود  نشانی  اعالم  مراجعه و ضمن  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:317 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اعالم مفقودی

مجوز اسلحه شکاری تک لول ساچمه زنی به نام خانم عفت جعفری مهر فرزند عباس 
به شماره شناسنامه 657 متولد 1358 صادره از اصفهان مفقود گردیده است. از یابنده 

تقاضا می شود با شماره 09374368009 تماس حاصل نماید.



حدیث )2( امام باقر عليه السالم :
هرگاه از کاری ترس��یدی خ��ود را در آن بینداز؛ 
 فواید عرق کاسنیزیرا ترس از آن کار بزرگتر از خود آن کار است.
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برای کبد، کاسنی یکی از گیاه��ان دارویی موثر 
است که در انواع مختلف در طبیعت وجود داشته 
و همه اجزای آن خواصی بس��یار مفید برای بدن 
دارد. البته اگر به  اعتدال مصرف ش��ود. کاسنی و 
عرق کاسنی، از دیرباز در می��ان ایرانیان جایگاه 
و منزلتی خاص داش��ته و همه مادربزرگ ها، در 
می��ان تمام شیش��ه های عطر و ادوی��ه در مطبخ 
خانه هایش��ان، یک قرابه کوچک، عرق کاسنی را 
در کنار ش��اتره، گل گاوزبان، نعناع و ... نگه داری 

می کردند.
عطاران و صاحب نظران در حوزه گیاهان دارویی 
و طب سنتی، عرق کاسنی را سرد می دانند که از 
جمله فواید عرق کاسن��ی در از بین بردن حرارت 
و التهاب بدن، احس��اس رخوت و سس��تی، رنگ 
پریدگی و زردی چهره و خصوصاً تنبلی کبد است 
و اگر با دقت و مستمر استفاده ش��ود، تاثیراتش 

قابل مشاهده است.
در ای��ران، از گذش��ته دور تاکن��ون از فواید عرق 
کاسنی آگاهی داش��تند و قس��مت های مختلف 
گیاه کاسنی و عرق آن را به عنوان تصفیه کننده 
خون و شستشو دهنده کبد، استفاده می کردند. 
کاسنی در دو نوع صحرایی یا وحش��ی و کاسنی 
کشت شده توسط کشاورزان، وجود دارد که نوع 
وحشی آن در اوایل بهار در کنار جویبار یا در میان 

سبزه زار می روید.
زمان برداشت این گیاه دارویی اواسط خرداد ماه 
است و کار برداش��ت کاسنی به مدت یک ماه به  

طول می انجامد.
اضافه ک��ردن کاسنی به سرک��ه  انگبین یا همان 
ش��ربت سکنجبی��ن در ای��ران ام��ری مت��داول 
بوده و م��ردم از این خوراکی ب��رای کاهو خوران 

بعدازظهرها، بهره می بردند.
 فواید عرق کاسنی برای کبد

کاسنی با تاثیراتش روی کبد، زمینه دفع صفرا از 
بدن را فراهم کرده و زردی را می زداید و بار کبد را 
سبک می کند، به همین دلیل مسکنی تاثیرگذار 

برای تب محسوب می شود.
کبد عض��و سم زدای ب��دن بوده و بی��ش از ۵۰۰ 
کارکرد حیات��ی دارد که تفکیک م��واد مغذی از 
مواد زای��د، سم زدای��ی، تجزیه مواد ش��یمیایی، 
 انه��دام میک��روب ه��ا، تنظی��م هورمون ه��ا،

 سوخت و ساز چربی ها، پروتئین ها و قندها، دفع 
اوره و ... از جمله وظایف کبد است.

هر چی��زی ک��ه می خوریم، می آش��امیم، تنفس 
می کنیم یا ب��ا پوست مان تم��اس دارد سرانجام 
به کبدمان می رسد، بنابرای��ن اگر این عضو دچار 
اختالل ش��ود، همه بدن را درگیر کرده و عوارض 
آن به سرعت انتشار پیدا می کند و عالئمی چون 
زردی پوس��ت، خس��تگی مفرط، الته��اب بدن، 
عطش، چربی خ��ون باال و... از جمل��ه عالئم بروز 

مشکل در کبد محسوب می شود.
از دیگر فواید ع��رق کاسنی این اس��ت که ملین 
و ادرارآور خوبی ب��وده و با خروج سم��وم از بدن 
التهاب ب��دن، تب های صفراوی، یرق��ان و زردی 
ناشی از گرمی را رفع، کیس��ه صفرا، کلیه و مثانه 
را از سنگ پ��اک، التهاب مع��ده را برطرف، اسید 
کلریدری��ک مع��ده را تحری��ک و اش��تها را زیاد 

می کند.
هرچه این عرق تلخ تر باش��د فواید عرق کاسنی 
بیشتر است و در التیام امراض کبدی موثرتر است.

سایر فواید عرق کاسنی
 عرق کاسنی برای مبتالی��ان به نقرس و هپاتیت 
مفید است. ایمنی در برابر بیماری های عفونی از 

دیگر خواص عرق کاسنی است.
این عرق سرشار از ویتامین C بوده و نوع وحشی 

آن فسفر و آهن گیاهی دارد.
از فواید عرق کاسنی برای پوست می توان گفت که 
عرق کاسنی با تقویت کبد، رنگ پوست را روشن، 
بیماری های مزمن پوستی به خص��وص اگزما را 
التیام، رسوبات ادراری و جوش های ناشی از گرمی 

غذاها را رفع می کند.
عرق کاسن��ی بهترین دارو ب��رای افزایش نیروی 
جنسی است. که این یکی از خواص عرق کاسنی 
برای مردان است.دیگر خاصیت عرق کاسنی این 
است که به دلیل آن که روی کبد اثری نیکو دارد 
این عضو می تواند به تنظیم هورمون ها پرداخته و 
در افزایش قدرت باروری نطفه و تنظیم و تقسیم 
کروموزوم های نر و ماده تاثیرگذار باش��د.مصرف 
عرق کاسنی در درمان فشار خون، تقویت معده، 
کبد، کلیه، درمان ضعف اعصاب و همچنین رفع 

عطش بسیار مناسب است.
مضرات عرق کاسنی

عالوه بر فوای��د عرق کاسنی، این م��اده مضراتی 
نیز دارد. مصرف بلندمدت فرآورده های کاسنی، 
موجب تخریب عروق شبکیه می شود، عالوه بر این 
مصرف طوالنی مدت فرآورده های کاسنی موجب 
افت فشار خون و افزایش ترشحات صفرا می شود.

و با توجه به این که مصرف فرآورده های کاسنی 
موجب انقباض عضالت رحمی می ش��ود، مصرف 
عرق کاسنی در بارداری احتمال زایمان زودرس 

را تقویت می کند.

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسوول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسوول : بهمن زین الدین
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واحد 3

پنج راه برای غلبه بر درد کمر
م��وارد  از  ۹۵ درص��د 
کم��ردرد نی��از ب��ه عمل 
جراحی ندارند. با افزایش 
س��ن، ش��یوع کم��ردرد 
افزای��ش می یابد. کاهش 
انعطاف پذیری ماهیچه ها 
و قدرت استخوان، کمر را 
نسبت به ضربه و جراحات 

آسیب پذیر می کند.
این پن��ج ش��یوه طبیعی ب��ه پیش��گیری از کم��ردرد یاری 

می رسانند:
    یوگا

۵ تا ۱۰ ثانیه قرار گرفتن در وضعی��ت »سگ رو به پایین«در 
یوگا، موجب کش��یده ش��دن ماهیچه های کمر می شود. این 
کشش، فشار وارد ش��ده به قس��مت پایینی ستون فقرات را 
که موجب درد می ش��ود، کاهش می دهد. »وضعیت کبوتر« 
در یوگا موقعی��ت عالی دیگری برای کم��ر است. این حرکت 
موجب سفت ش��دن ماهیچه های ران و انتقال این کشش به 
کمر می شود. کشیده شدن ماهیچه های ران، موجب کاهش 

فشار و درد کمر می شود.
     کرم کپسایسين

کپسایس��ین یکی از ترکیبات فلفل قرمز تن��د است. استفاده 
درمانی از آن،  موجب کاهش یک پیام رسان عصبی به نام ماده 
ّ های درد را به مغز می رساند. یک بررسی  P می ش��ود که پیام 
نشان می دهد استفاده از کپسایسین به مدت ۳ هفته،  درد را به 
طور قابل توجهی کاهش می دهد. برای بیشترین بازدهی، این 
کرم را به طور موضعی و دست کم دو بار در روز استفاده کنید. 
همچنین گرمایی که این کرم ایجاد می کند، باعث می ش��ود 

بتوانید کمر خود را بدون درد بکشید و حرکت دهید.
    فعاليت جسمی

احتماال وقتی کمرتان درد می گیرد، می خواهید در تختخواب 
بمانید. اما ورزش و فعالیت، بهبود را تس��ریع و درد را کاهش 
می دهد. یک بررس��ی روی ۲۴۰ زن و مرد نش��ان داد ورزش 
موجب کاهش ۲۸د رصدی درد می ش��ود. انجام ورزش های 

متوسط، مطمئن ترین راه است.
ورزش هایی که درد را بیشتر می کنند و یا نیاز به پریدن یا خم 
شدن زیاد دارند، آسیب را افزایش می دهند. بعد از ورزش، ۲ 
تا ۳ دقیقه حرکات کشش��ی انجام دهید. به پشت بخوابید و 
زانوهای خ��ود را بغل کنید تا تنش های ایجاد ش��ده در طول 

ورزش را از بین ببرید.
طب سوزنی     

بررسی ها نشان داه اند که طب سوزنی می تواند موجب کاهش 
دردهای مزمن ناحیه کمر  شود. کامال مشخص نیست چگونه 
طب سوزنی درد را کاهش می دهد. اما یک تئوری این است که 
طب سوزنی موجب رهاسازی مواد ش��یمیایی ضددرد، مانند 

اندورفین ها می شود.
 درد کمر از ش��ایع ترین دالیلی است که م��ردم طب سوزنی 
را امتحان می کنن��د و خیلی ها هم با این ک��ار از درد خالص 

می شوند.
کم کردن وزن اضافی     

 اضافه وزن فش��ار روی ستون فق��رات و ماهیچه های کمر را 
افزای��ش می دهد تحمی��ل وزن زیادی ب��ر روی جلوی بدن، 
انحنای ستون فقرات را افزایش می دهد و باعث آسیب و فشار 

به دیسک ها و اعصاب ستون فقرات می شود. 
کاهش وزن، احتمال این تمایل ب��ه خمیدگی ستون فقرات 
و فش��ار موجود بر بخش تحتانی ستون فق��رات و عصب ها را 

کاهش می دهد.
اگ��ر کم��رد درد ش��ما م��داوم اس��ت ب��ا ش��دت آن 
 غیرقابل تحم��ل اس��ت، بای��د ف��ورا ب��ه دکترت��ان مراجعه 

کنید.
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حتما م��ی دانید که فیبره��ای نوری چه 
نقش مهمی را در افزایش سرعت اینترنت 
 ایفا می کنند و حاال مش��خص ش��ده که
 م��ی ت��وان از ای��ن م��اده در ارتباطات 

کوانتومی نیز بهره گرفت.
گروهی از پژوهش��گران دانشگاه فناوری 
وین اتریش به روش��ی دست یافته اند که 

می توان ب��ه لطف آن فیبره��ای نوری را 
برای کنترل سرعت نور به خدمت گرفت.

 این گ��روه از دانش��مندان موفق ش��دند
 اتم ه��ای سزی��م را به فیبر پیون��د زده و 
سرعت نور را از ۶۷۴ به حدود ۱۱۲ مایل 
بر ساعت برسانند. دانش��مندان دانشگاه 
وین همچنین توانستند نور را به طور کامل 
متوقف نموده و مج��ددا آن را به حرکت 
درآورند؛ دست��اوری که گفته می ش��ود 
گامی مهم به سمت اینترن��ت کوانتومی 

محسوب می گردد.
 Arno ام��ا آنط��ور ک��ه پروفس��ور
گوی��د  م��ی   Rauschenbeutel
امنیت ای��ن اینترنت ه��م ب��ه مراتب از 
 آنچه هم اکن��ون در اختی��ار داریم باالتر 

خواهد بود.

تصویر سه بعدی  رندر شده ای که مشاهده می کنید مربوط به 
یک تلسکوپ جدید از بنیاد علوم ملی آمریکا می شود که طبق 
وعده سازندگانش قرار است رموز هستی را کشف کند یا دست 

کم تصاویر فوق العاده ای را از کهکشان بگیرد.
این تلسکوپ که مجهز به یک دوربین ۳ هزار و ۲۰۰ مگاپیکسلی 
است و Large Synoptic Survey Telescope نام گرفته 
پس از ساخته ش��دن بزرگ ترین دوربین دیجیتالی دنیا لقب 
خواهد گرفت و ق��رار است که به مدت ده س��ال، هفته ای چند 
مرتبه، از آن برای اسکن کل آسمان شب بهره گرفته شود و انتظار 
می رود که دانشمندان بتوانند به لطف آن به بخش های مرموز 

هستی دست پیدا کنند.
این دوربین می تواند انرژی تاریکی )Dark Energy( که باعث 
سرعت بخشیدن بر فرایند توسعه این دنیا شده )اما شواهدی در 

رد آن هم وجود دارد( را شناسایی کند.

 تلس��کوپ مورد بحث عالوه بر تصوی��ر ب��رداری از ابرنواختر از
فاصله ای بس��یار دور، قادر خواهد بود که ش��به ستاره ها را در 

نزدیکی سیاره زمین نیز شناسایی کند.
 طول این تلس��کوپ برابر ب��ا۸/۴ متر بوده و حاص��ل همکاری

 سازمان های دولت��ی و خصوصی آمریکایی و ش��یلیایی است. 
دستگاه مورد بحث در Cerro Pachón استقرار می یابد که 
یک منطقه کوهستانی در شمال شیلی است و به خاطر آسمان 
صاف و نبود آلودگی های نوری، ناحیه ای ایده آل برای تماشای 

کهکشان به شمار می رود.
ساخت تلسکوپ یاد ش��ده رسما از هفته آینده آغاز خواهد شد 
و بهره برداری از آن تا سال ۲۰۱۹ میالدی امکان پذیر نخواهد 
بود. تاسیس��ات احداثی از سال ۲۰۲۲ عملیاتی می شود و قرار 
است که میلیاردها جرم آسمانی را رصد کرده و از آن برای پایش 
رویدادهای نادر آسمانی و حرکات سریع اجرام بهره گرفته شود.

خبر خوب در این رابطه آنکه، دسترسی به این تاسیسات صرفا 
به اختر فیزیکدانان محدود نخواهد شد و حتی ستاره شناسان 
معمولی هم می توانند به ۳۰ ترابایت داده ای که انتظار می رود به 

لطف این تلسکوپ تولید شود، دسترسی پیدا کنند.

 ی��ک مش��ت تخم��ه هندوان��ه ح��اوی
 ۰/۲۹ میلی گ��رم آهن اس��ت. اگرچه این 
میزان آهن خیلی زیاد نیست؛ اما می توان 
بخش��ی از آهن م��ورد نیاز ب��دن را از این 
طریق تامی��ن کرد. آهن بخ��ش مهمی از 
هموگلوبین به حساب می آید که اکسیژن 

را در بدن جابه جا می کند.
متخصصان تغذیه می گویند تخمه هندوانه 
که بیشتر مردم آن را دور می ریزند دارای 

ارزش  غذایی باالیی است.
تخمه  هندوانه منبع غن��ی از مواد مغذی 
بوده و کالری آن نیز پایین است و به همین 
خاطر متخصص��ان می گوین��د که تخمه  
هندوانه ب��وداده می تواند جایگزین خوبی 

برای میان وعده های ناسالم باشد.
سایت هلث الین در مطلبی تازه به برخی از فوائد این خوردنی 

برای سالمت بدن اشاره کرده  است:
 میزان کالری پایین؛  بررسی ها نش��ان می دهد ۲۸ گرم تخمه 
هندوان��ه ح��اوی ۱۵۸ کالری اس��ت که با ۲۸ گ��رم چیپس 
سیب زمینی، کالری مش��ابهی دارد اما نکته قاب��ل توجه این 
است که ۲۸ گرم تخمه هندوانه تقریبا ۴۰۰ دانه تخمه می شود 
که مقدار آن برای خ��وردن در یک وعده واقع��ا زیاد است در 

حالی که ۲۸ گرم چیپس سیب زمینی فقط ۱۵ عدد چیپس 
 می ش��ود که اغلب افراد در یک نوبت بیش��تر از تعداد چیپس

 می خورند.
منیزیم؛ یکی از چندین ن��وع ماده معدنی موج��ود در تخمه 
هندوانه منیزیم است. در هر چهار گ��رم از این ماده خوراکی 
۲۱ میلی گ��رم منیزی��م وج��ود دارد. این م��اده معدنی برای 
بس��یاری از عملکردهای بدن ض��رورت دارد و مصرف روزانه 

۴۰۰ میلی گ��رم از آن توصی��ه می ش��ود. 
همچنین در حفظ سالمت و عملکرد اعصاب، 
 عضالت از جمله قل��ب و استخوان های نقش 

حیاتی دارد.
 آهن؛ یک مش��ت تخمه هندوانه حاوی ۰/۲۹ 
میلی گرم آهن است. اگرچه ای��ن میزان آهن 
خیلی زیاد نیس��ت؛ اما می توان بخشی از آهن 
مورد نیاز بدن را از این طریق تامین کرد. آهن 
بخش مهمی از هموگلوبین به حساب می آید 

که اکسیژن را در بدن جابه جا می کند.
 اسی��د فولیک؛ مصرف اسی��د فولیک به دلیل 
تاثی��ر در عملک��رد بهتر مغ��ز و کنترل سطح 
هوموسیس��تئین توصیه می ش��ود و می توان 
بخشی از نیاز بدن به این ماده را از طریق مصرف 
تخمه هندوانه تامین کرد.زنان باردار به میزان 
بیشتری از اسید فولیک نیاز دارند چرا که کمبود آن با برخی 

نارسایی های مادرزادی مرتبط است.
 چربی ه��ای مفی��د؛ تخمه ه��ای هندوانه ح��اوی اسید های 
چ��رب اش��باع نش��ده هس��تند و ای��ن گ��روه از اسید های 
چرب برای حفاظ��ت از ب��دن در برابر سکته قلب��ی، مغزی و 
 همچنی��ن ب��رای کاه��ش سط��ح کلس��ترول ب��د خ��ون

 مفیدند.

در سال ۱۳۷۳ اینترنت ملی در کشور راه 
اندازی شد و شروع به ارائه خدمات کرد که 
توسط محققان فیزیک نظری و ریاضیات 
کلید خورد که در طی دو دهه تعداد ۶۲۲ 

هزار دامنه خریداری شدند.
ایران از جمله کش��ورهای است که دامنه 
اینترنتی آن زیاد است و از کشورهای مانند 

مالزی، هنگ کنگ، سنگاپور، ترکیه، یونان، 
اسلواکی، و… که به رسمیت شناخته شده 
است درحال رشد دامنه های بیشتری بوده 
است.دات آی ار یک��ی از اقدامات مؤثر در 
قلمرو اینترنت ایران محس��وب می ش��ود 
که توانست قدمی بلند در ثبت دامنه ملی 
داشته باشد که تمامی کشورها دامنه دات 

آی ار را به عنوان دامنه ایرانی بشناسند.
اولین اتص��ال ایران ب��ه ش��بکه اینترنت 
جهانی از طریق شبکه تلفن در سال ۱۹۹۲ 
میالدی با شماره گیری ۸۰۳۸۶ به دانشگاه 
لیس��نتس اتریش صورت گرف��ت. در این 
مرحله که فاز صفر نام داش��ت اتصال اولیه 
از طریق کامپیوتر آموزشی و پژوهشی اروپا 
صورت گرفت، این طرح به صورت آزمایشی 
به مبادله پس��ت الکترونیکی برای اعضای 

هیأت علمی پرداخته می شد.

Tavis McCourtیکی از محققان موسسه 
مالی Raymond James است که پس از 
روز اول ثبت سفارش برای فروش اپل واچ، در 
ارزش گذاری اخیر خود، سهام کمپانی مذکور 
را کمتر از میزان قبلی ارزیابی کرده است. وی 
در گزارشش ذکر می کند که محصول جدید 
اپل، نم��ی تواند انتظارات سرمای��ه گذاران و 
سهام داران این شرکت را برآورده سازد. او بر 
این باور است که با توجه به بررسی های تازه 
ای که این روزها از ساعت هوش��مند اپل در 
فضای مجازی منتشر شده، خریداران کمتری 
به اپل استورها برای انتخاب این محصول قدم 

خواهند گذاشت.
در بررسی های تازه ای ک��ه از ساعت اپل به 
عمل آمده، همه بررسی کنندگان به ش��کل 
کلی نظرش��ان ای��ن است که ای��ن محصول 
عالیس��ت و دوست دارید آن را داشته باشید، 
اما به آن نیازی نخواهید داشت و بدون آن نیز 

زندگی شیرین خواهد بود.
آقای McCourt معتقد است: »تاثیر مالی 

فروش ساعت اپل در اینجا مطرح نیست؛  در 
صورتی که این ش��رکت نتواند می��زان قابل 
توجه��ی از جدیدترین محصول خ��ود را به 
فروش رساند، این ترس در ذهن سهام داران 
به وجود خواهد آمد که اپل ب��ه طور کلی در 
ارائه محصوالت نو در دسته بندی های جدید، 

ناتوان است.«
وی همچنین اعتقاد دارد که در صورت عدم 
استقب��ال از ساعت اپ��ل، ای��ن کمپانی قادر 
نخواهد بود روند رو به رشد مالی ساالنه خود 
را افزایش دهد. McCourt گزارش خود را 
در حالی ارائه داد که صرفا چند ساعت از ثبت 

سفارشات برای اپل واچ گذشته بود.
ساعت مذک��ور از تاریخ ۲۴ آوریل به ش��کل 
رسمی ب��ه فروش م��ی رسد و تاری��خ عرضه 
اولی��ن پیش سف��ارش ه��ا، مرب��وط به ۲۴ 
آوریل ال��ی ۸ ماه ِمی ش��ده اس��ت؛ افرادی 
که ح��اال بخواهند ساعت را سف��ارش دهند، 
 باید تا م��اه ژوئن ب��رای دریاف��ت آن انتظار 

بکشند.

 ارتباطات ایمن
 با کم کردن سرعت نور

 دات آی آر
 2۱ ساله شد!
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شركت عمران شهر جديد مجلسی در نظر دارد  احداث پروژه عمرانی ذيل واقع در شهر جديد مجلسی  را بصورت  مشاركتی با اشخاص حقيقی و حقوقی 
دارای صالحيت ، پس از ارزيابی و اخذ امتياز الزم    واگذار نمايد.

شرکت عمران شهر جدید مجلسی 

 زیر بنای مجموعه عنوان پروژهردیف
)متر مربع ( 

مبلغ تقریبی جهت سرمایه گذاری ) ریال ( 

مشارکت در احداث اسکلت یک باب مدرسه واقع 1
در سایت محله مهران 1 و مجموعه تجاری محله 

مهران 2 شهر جدید مجلسی 

15 میلیارد3590

- مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی : واجدين شرايط می توانند ظرف مدت پنج روز از نشرآگهی ، جهت دريافت اسناد ارزيابی به امور قرار دادهای 
اين شركت مراجعه نمايند  .

- مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی : متقاضيان  پس از تكميل اسناد حداكثر تا تاريخ 94/2/13 مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در پاكتهای الک و مهر 
شده به دبير خانه شركت تحويل داده و رسيد آنرا  دريافت نمايند.

-نشانی کارفرما: اصفهان - كيلومتر 20 جاده مباركه  بروجن - شهر جديد مجلسی - بلوار ارم- ش�ركت عم�ران مجلسی تلفن : 031-52472733 
دورنگار : 52472214-031 صندوق پستی : 86316-11178  

                                                               WWW.majlessi-ntoir.gov.ir : سايت اينترنتی
كليه هزينه های چاپ آگهی بعهده برنده نهايی  می باشد.
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