
»علی جنتی«وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: در  
حوزه موسیقی بحث های بســیاری شده است، ولی 
اصلی که در این وزارتخانه دنبال می شــود برمبنای 
نظر رهبر معظم انقالب اســت که هم به عنوان یک 
مرجع تقلید، هم رهبر جامعه و هم شخصیتی هنری 
در جامعه مطرح هســتند و هیچ کــس دیگری این 

ویژگی ها را ندارد.
وی روز پنجشنبه در نشســت با اصحاب فرهنگ و 
هنر اســتان اصفهان به راه افتادن جریان هایی برای 
تخریب وزارت ارشاد اشــاره کرد و گفت: این افراد با 
انتشــار اخبار دروغ و جعلی مبنی بــر دادن مجوز 
موسیقی به بانوان تک خوان و یا دادن مجوز به انتشار 
کتاب "کلنــل " دولت آبادی ســعی در تخریب این 

وزارتخانه دارند.
وی تصریح کرد: دولت یازدهم دولت مدارا و تحمل 
است و سینه خود را برای تحمل حرف های متعارف 

باز گذاشته است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی، همچنین از احیای 
ارکســتر ســمفونیک ملی تهران خبر داد و گفت: 
این ارکستر که حدود سه ســال تعطیل شده بود، با 

حمایت رییس جمهوری احیا شد.
جنتی طرح موضوع تفویض اختیار به استان ها را در 
شورای تحول اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
از دیگر اقدامات برای تمرکــز زدایی در مرکز عنوان 

کرد.
وی افزود: شرایط مالی کشــور در پی کاهش قیمت 
نفت موجب آن شده که در سال آینده انتظار جهشی 

در این وزارتخانه نباشد.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی همچنین با اشاره 
به الیحه قانــون تبلیغــات گفت: اگر ایــن الیحه 

 تصویب شــود، تبلیغات در کشــور ســر و سامان 
می یابد.

وی با انتقاد از شــیوه تبلیغات صدا و سیما در مورد 
»پدیده شاندیز« در گذشته گفت: همین امر موجب 
شــد که اکنون 120 هزار نفر ســهامدار در کشور با 

مشکل مواجه شوند.
جنتی در بخش دیگری از سخنانش گفت : شاید در 
برخی مناطق کشــور عناصر افتخار آفرین گذشته 
دیگر تکرار نشده باشــد، ولی در اصفهان همچنان 

کاروان فرهنگ و هنر در حرکت اســت. شخصیت 
هایی همچون اســتاد فرشچیان، کســایی و دیگر 
بزرگان عرصــه فرهنگ و هنر ســرمایه های عظیم 

اجتماعی این استان هستند.
وی اظهار کرد: عرصــه فرهنگ و هنــر در معرض 
آســیب های فرهنگی فــراوان قــرار دارد و یکی از 
جاهایی است که دشمنان این آب و خاک بر روی آن 

سرمایه گذاری کرده اند.
ادامه در صفحه ۹

فروپاشی نظم و محافظان بی میل

ایران و کنفرانس امنیتی مونیخ

انسجام  باعث می شود وزارت خارجه 
با قدرت از حقوق ملت دفاع کند

 کارمندان چرتکه به مهرام قهرمان بسکتبال ایران شد
دست شدند

 دولت با تفکیک جنسیتی 
موافق نیست
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Collapsing Order, 
Reluctant  Guardians?

سیاسی , فرهنگی , اقتصادی , اجتماعی و ورزشی شنبه 18 بهمن ماه 1393-  17 ربیع الثانی 1436- سال اول- شماره پیاپی227 - قیمت 1000 تومان

فروپاشی نظم بین المللی و ظهور تهدیدات جدید مثل واگرایی 
در خاورمیانه و شــرق اروپا مهمترین موضــوع رایزنی 20 نفر 
از ســران کشــورهای جهان و 60 وزیر دفاع و خارجه در پنجاه و 
یکمین کنفرانس امنیتی مونیخ است.به گزارش وبسایت رسمی 
کنفرانس امنیتی مونیخ، کنفرانس امنیتی امسال قرار است در 
روزهای 17، 18 و 19 بهمن در »باواریا« در آلمان برگزار شــود و 
»ولفانگ ایشینگر« مدیر این کنفرانس است.صدر اعظم آلمان، 
رییس جمهوری فنالند، روســای جمهوری لیتوانی و استونی، 
نخست وزیران عراق و لبنان، دبیر کل ناتو، رییس پارلمان اروپا، 
مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، عضو ارشد شورای دولتی 
چین و وزرای خارجه روســیه و کره جنوبــی مقامات حاضر در 
نشست امسال کنفرانس امنیتی مونیخ هستند.برخی مقامات 
سابق سازمان ملل مثل »کوفی عنان« در کنار دبیر کل سازمان 
عفو بین المل، مدیر دیده بان حقوق بشر و مدیر اجرایی سازمان 
صلح سبز از جمله دیگر شرکت کنندگان این نشست هستند.20 
رییس دولت 60 وزیــر و 30 مدیر اجرایی از شــرکت های بین 
المللی و هیات های پارلمانی از سراســر جهان بویژه از آمریکا در 
این نشست حضور دارند.نشست هایی در موضوعات خلع سالح، 
ویروس ابوال، مبارزه با فساد، پناهندگان، سایبر، انرژی و امنیت 
اقلیمی قبل از برگزاری و در زمان برگــزاری کنفرانس امنیتی 
مونیخ برپا می شود.نشستی به منظور بررسی چگونگی تقویت 
اعتماد در حــوزه »یوروآتالنتیک« و »اوراســیا« و تنظیم نظام 
امنیتی منعطف برای اروپا بر اساس توافقات هلسینکی و پاریس 

نیز در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار خواهد شد.
انتشار اولین گزارش امنیتی ساالنه

برای اولین بار، پنجاه و یکمین کنفرانس امنیتی مونیخ گزارش 
ســاالنه ای درباره تحوالت امنیتی یکسال گذشته جهان را قبل 
از برگزاری کنفرانس منتشــر می کند.این گزارش تحت عنوان 
»نظم در حال فروپاشــی؛ محافظــان مردد« قرار اســت از این 

به بعد هر سال به منظور پاسخگویی به ســئواالت جاری و روال 
های موجود در حوزه سیاســت امنیتی اختصاص یابد.گزارش 
مزبور خالصه ای از مســائل کلیدی، تحلیل ها، نمودارها و نقشه 
هایی که می توانند چالش های اصلی را در حوزه سیاســت بین 
الملل در یکسال گذشــته به تصویر بکشــند را شامل می شود.
وبسایت کنفرانس امنیتی مونیخ، این گزارش ساالنه را شروعی 
برای گفت و گوهای اصلی و حاشیه ای کنفرانس مونیخ دانست 
و نوشت: گزارش ساالنه کنفرانس امنیتی مونیخ در شش بهمن 
ماه در یک نشست مقدماتی در برلین رونمایی می شود و از روی 
وبســایت کنفرانس قابل داونلود خواهد بود.ولفانگ ایشینگر« 
مدیر کنفرانس امنیتی مونیخ در پیامی که روی وبســایت این 
کنفرانس در فضــای مجازی قرار دارد دربــاره موضوعات مورد 
بحث در کنفرانس پنجاه و یکم نوشــته اســت: بحران اوکراین، 
نزاع و واگرایی در خاورمیانه و ظهور پدیده های تروریستی جدید 
مثل داعش قواعد فعلی نظام بین الملل را زیرســئوال می برند. 
امیدوارم که کنفرانس امسال، جرقه ای برای پایان دادن به نزاع 

ها و تقویت و توسعه نظام بین الملل باشد.
تیم هسته ای ایران جمعه عازم مونیخ شد

وزیر امور خارجه کشورمان در رأس تیم مذاکره کننده هسته ای 
روز جمعه عازم مونیخ شد . ســید عباس عراقچی و مجید تخت 
روانچی، معاونان وزیر امور خارجــه و حمید بعیدی نژاد، رئیس 
تیم کارشناســی هیأت مذاکره کننده به همراه کارشناســان 
و حقوقدانان تیم هســته ای به آلمان ســفر کردند.پیش از این 
اعالم شده بود که معاونان و تیم کارشناسی مذاکره کننده پیش 
از حضور وزیر امور خارجه کشــورمان عازم مونیخ خواهند شد و 
گفتگوهایی با همتایان خود خواهند داشــتپیش بینی می شود 
که وزیر امور خارجه کشــورمان در مونیخ با جان کری، وزیر امور 

خارجه آمریکا نیز دیدار داشته باشد.
ادامه در صفحه ۱۲

اشــتون کار تر افزود از نگرانی های مشخص پادشاه 
اردن که در دیدار روز ســه شــنبه با اعضای کمیته 
دفاعی مجلس سنا مطرح شــده اطالع ندارد اما به 
محض تایید او در مقام وزارت، بــدون تاخیر به این 
موضوع خواهــد پرداخت.نامزد بــاراک اوباما برای 
تصدی مقــام وزارت دفاع آمریکا روز چهارشــنبه 
1۵ بهمن در نشســت کمیته ســنا، گروه داعش و 
جمهوری اســالمی ایران را دو تهدیــد خطرناک 
برای آمریکا توصیف کرد.اشــتون کارتــر در این 
نشست که به ریاست ســناتور جمهوریخواه جان 
مک کین برگزار شــد، گفــت: »در خاورمیانه، دو 
تهدید فوری و دو خطر واقعــی برای ایاالت متحده 
وجود دارد که یکی داعش و دیگری ایران اســت«.
نشریه فارن پالیسی در تفســیری به قلم تحلیلگر 
ارشــد خود می نویســد که اشــتون کار تــر برای 
جلوگیری از دســتیابی ایران به ســالح هسته ای، 
معتقد به بهره گیری از ابزارهای نوین دیپلماســی، 
اقتصادی و نظامی به شــکلی یکپارچه اســت و از 
ســال 2008 میالدی همواره گفته است که اقدام 
نظامی باید به عنوان بخشــی از اســتراتژی همه 
جانبه در نظر گرفته شــود و نه به صورت یک گزینه 
مجزا.تحلیلگر آمریکایی در پایان تحلیل مشــروح 

خود اضافه کرده که اشــتون کار تر دیدگاه با ارزشی 
در عرصه اســتراتژی نظامی عرضه خواهد کرد که 
بازتاب دهنده چشــم انداز موفقیت دیپلماسی در 
برابر جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.نامزد باراک 
اوباما برای تصدی مقــام وزارت دفاع آمریکا در این 
نشســت همچنین گفت که او به سیاســت ارسال 
تســلیحات برای دولت اوکراین تمایل دارد.نامزد 
وزارت دفاع آمریکا در جلسه بررسی نامزدی اش در 
مجلس سنا اظهار داشت: »در حال حاضر نمی توانم 
نوع این تسلیحات را مشخص کنم. اما من به سمت 
دادن تســلیحات به آن ها تمایــل دارم و در جواب 
سوال شــما می گویم تســلیحات مرگبار«.انتظار 
می رود مجلس سنا انتصاب اشــتون کار تر در مقام 
وزارت دفاع را بدون مشکل تایید کند. نظرات  کار تر 
درباره اوکراین و سایر موضوعات از جمله افغانستان، 
به احتمال زیــاد باعث آرامش خاطــر نمایندگان 
جمهوریخواه می شود که از سختگیری های باراک 
اوباما برای ارســال کمــک به متحــدان آمریکا به 
شــدت انتقاد می کنند.خبرگزاری رویترز در ادامه 
می نویسد اشتون کار تر چهارمین وزیر دفاع باراک 
اوباما و جانشــین چاک هیگل است که تحت فشار 
کناره گیری کرد. اکنون این ســوال مطرح می شود 

که آیا وی می توانــد به دایره تنــگ نزدیکان آقای 
اوباما نفوذ کند؟کار تر وعــده داد که »صریح ترین 
مشاوره های راهبردی« را به باراک اوباما خواهد داد. 
اما سناتور جان مک کین، که از شناخته  شده ترین 
منتقدان سیاســت های امنیتی ملی اوباما اســت، 
میزان نفوذ اشتون کار تر در دولت وی را مورد تردید 
قرار داد.جان مک کین گفت: »من صادقانه امیدوارم 
رییس جمهوری که شــما را نامزد کرده به شــما 
امکان بدهد که با حداکثــر توان تان در هدایت امور 
مشارکت کنید. چون در زمان تکثر و تنوع تهدیدها 
علیه امنیت ما، آمریکا در حال حاضر بیش از هر زمان 
دیگری به یک وزیر دفاع قدرتمند نیاز دارد«.اشتون 
کار تر در سخنرانی خود درباره افغانستان گفت که از 
برنامه زمان بندی باراک اوباما برای خروج نیروهای 
آمریکا از افغانستان حمایت می کند. وی اما افزود در 
صورت لزوم آماده تجدیدنظر در این سیاست است.
او همچنین بر اهمیت اســتراتژیک ســرعت عمل 
نیروهای عراقی و آمادگی برای پس گرفتن مناطق 
تصرف شــده از گروه حکومت اسالمی تاکید کرد و 
گفت: »کسی نمی خواهد که گروه حکومت اسالمی 

تثبیت شود«.
ادامه در صفحه ۲

نامزد باراک اوباما برای وزارت دفاع آمریکا:

ایران تهدید خطرناکی برای واشنگتن است

مسکو خواستار توسعه مناسبات 
کشاورزی و دامی با ایران شد

سفیر ایران در روســیه صبح روز جمعه با رئیس 
ســرویس نظارت بر بهداشــت گیاهی و دامی 
فدراســیون روســیه دیدار و گفت وگــو کرد.
دانکورت، رئیس ســرویس نظارت بر بهداشت 
گیاهی و دامی فدراسیون روســیه در این دیدار 
با اشاره به تحریم های اعمالی علیه روسیه، آن را 
فرصتی برای خروج از رویه های ســنتی تجاری 
و تغییر مسیر تجاری روســیه به سمت شرق از 
جمله جمهوری اسالمی ایران برشمرد و خواستار 
توسعه مناسبات کشاورزی و دامی با ایران شد.در 
این دیدار دو طرف ضمن اشاره به امضای پروتکل 
قرنطینــه دامی، بــه ضرورت امضــای پروتکل 
قرنطینــه گیاهی اشــاره و مقرر شــد در آینده 
نزدیک به امضای مقامات ذی صالح دو کشــور 
برســد.هم چنین مقرر شــد هیاتی از سرویس 
نظارت بر بهداشت گیاهی و دامی روسیه جهت 
بررسی فنی شرکت های معتبر ایرانی عالقمند 
به صادرات محصوالت لبنی و طیــور تا پیش از 
ماه مارس به تهران ســفر تا مقدمه صدور مجوز 
صادرات محصــوالت مذکور از ایران به روســیه 
فراهم شود. الزم به ذکر است در ماه گذشته مجوز 
صــادرات محصوالت آبزی جمهوری اســالمی 
ایران به روســیه برای 19 شــرکت ایرانی اخذ و 
این شرکت ها می توانند بدون محدودیت، اقدام 
به صادرات انواع ماهی ، میگو و سایر محصوالت و 

فرآورده های آبزی به روسیه کنند.

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
روستایی لرستان

روابط عمومی  محیط زیست لرستان
دهه فجر مبارکباد

آگهی تعرفه عوارض 
محلی 1394
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امامی کاشانی:

انسجام  باعث می شود وزارت خارجه با قدرت از 
حقوق ملت دفاع کند

خطیب نماز جمعه این هفته تهران بــا بیان اینکه نامه رهبر 
انقالب به جوانان اروپایی و آمریکایی نامه سیاسی و به معنای 
دعوت به اسالم نبوده است، تاکید کرد که مسلمانان ساکن 
اروپا و آمریکا نیز در نشــان دادن چهره واقعی اسالم تکلیف 
دارند.آیت اهلل امامی کاشــانی در خطبه های این هفته نماز 
جمعه تهران ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، 
گفت: انقالب ما با رهبری امام خمینــی )ره( که در فقاهت، 
مرجعیت، حکمت و اخالص و دل دادن به خدا اول بود پیروز 
شد.وی با اشاره به طرح های دشــمنان برای ایران و اسالم و 
تکلیف مسلمانان، گفت: دشــمن قبال بنا داشت اسالم را از 
این کشور بردارد تا بتواند تمام منابع ملتی که غرق در شهوت 
اســت را در چنگ بگیرد و ببرد و چنین هم کــرد به طوری 
که رضاخان با مظاهر اســالم، مســاجد، حجاب، روحانیت 
و عــزاداری سیدالشــهداء مقابله کرد تا اســالم را برچیند.
خطیب نماز جمعه این هفته تهــران ادامه داد: رضاخان مرد 
و پسرش آمد و دید اینطور نمی شود بلکه باید مظاهر اسالم 
وجود داشته باشــد لذا اسالم و مســاجد برگشتند و گفتند 
حال که ظواهــر را نمی توان از بین برد پس باید ســراغ اصل 
اســالم برویم ولی بحمداهلل با حرکتی که امام راحل و ملت 
بزرگ کردند انقالب پیروز و به گوشه های دنیا صادر شد.وی 
افزود: ســپس دشــمن گفت باید با این حرکت از دو طریق 
جنگید؛ یکی با تشــکیل گروه هایی مثــل داعش و طالبان 
که عنوان اســالم را انتخاب کردند ولی تروریست هستند و 
می خواهند با کشتن مردم بگویند اسالم چنین دینی است.

امامی کاشــانی اظهار کرد: حرکت دیگر این بود که کتاب ها 
و تصاویری از پیامبر اکرم )ص( درســت کنند تا چهره اسالم 
و پیامبر را زشت نشــان دهند و امت اسالم را از پیغمبر )ص( 
جدا کنند.خطیب نماز جمعه این هفتــه تهران هدف دیگر 
دشــمنان از این کار را عدم توجه به یهودیت و مسیحیت به 
پیامبر )ص( عنوان کرد و گفت: دشمنان تا دیروز به فکر این 
بودند که اسالم را از ایرانیان بگیرند ولی امروز می خواهند آن 
را از جهان بگیرند.وی با اشاره به جنایت اخیر داعش نسبت به 
خلبان اردنی، گفت: این جنایتکاران در توجیه جنایت اخیر 
خود که طی آن خلبان اردنی را فرود آوردند و در قفس زنده 
سوزاندند به یک آیه قرآن استناد کردند حال آنکه باید گفت 
این آیه چه ارتباطی به شما دارد؟ شما بودید که به مسلمین 
حمله کردید، شــما بودید کــه زن، کودک و پیــر و جوان و 
بیمارستان ها حمله کردید آن وقت آیه شریفه را به نفع خود 

مصادره می کنید؟
خطیب نماز جمعه این هفته تهران ادامه داد: آنها می گویند 
خلبان اردنی را کیفر کردیم. خلبان اردنی آمده شما را کیفر 
کند که این همه جنایت کردید. کدام دیــن می تواند با این 
حرکت های وحشیانه شما مخالفت نکند؟ شما قرآن را به نام 

خودتان زیر و رو کردید. خداوند در قرآن می فرماید سیئه را 
پاسخ حســنه بدهید و در جامعه محبت و حسن خلق باشد. 
سیره پیمغبر اکرم )ص( این است.امامی کاشانی با اشاره به 
اهمیت پیام رهبر انقالب به جوانان غربی و آمریکای شمالی، 
گفت: این پیام برخالف آنچه که برخی رسانه ها می خواهند 
آن را سیاســی جلوه دهند، سیاسی نبود. این پیام همچنین 
چنان که برخی رســانه ها گفتند دعوت به اسالم نبود. آنها 
گفتند رهبر ایران مسیحیان را به اســالم دعوت کرده است 
در حالیکه چنین نبود.وی ادامــه داد: در قرآن کریم خدا به 
پیامبر )ص( می فرماید »فذکر انمــا انت مذکر« تو تذکر بده 
و خدا آن را نافع قرار می دهد. رهبر انقالب به جوان هایی که 
به فطرت نزدیکترند تذکر داد و گفتند شما برگردید ببینید 
یهودیت، مسیحیت، زرتشت و اسالم چه چیزهایی هستند 
و ببینید واقعیت چیست.خطیب نماز جمعه این هفته تهران 
گفت: عده ای از جوانان یهودی و مسیحی در عیاشی هستند 
ولی عده ای از آنها هم می خواهند بفهمند حقیقت چیست. 
من به آنها می گویم ســیره پیامبر )ص( را بخوانید و ببینید 
اسالم چقدر به محبت اهمیت داده اســت. این خشونت ها 
چیزهایی است که سیاستمداران غربی ایجاد کرده اند. اینها 
دروغ می گویند. ببینید جنایات شــان چیست. این فسادها 
باید شما را بیدار کند و سراغ کتاب ها بروید.وی تصریح کرد: 
این یک تکلیف شرعی است که رهبر معظم انقالب احساس 
کردند و همان وظیفه ای است که خدا به پیغمبر اکرم )ص( 
نیز تکلیف کرد.خطیب نماز جمعه این هفته تهران خطاب 
به مســلمانانی که در اروپا و آمریکا زندگی می کنند، گفت: 

نباید بگویید که رهبر انقالب یک وظیفه را انجام داده و کافی 
است بلکه شما از هر قشری از جمله اســتاد، دانشجو و تاجر 
که باشــید نیز این وظیفه را دارید. اگر تاکنون تنبه نداشتید 
نامه رهبر انقالب این تنبه را ایجاد کرد. شــما که اقتصادتان 
خوب اســت موظفید کتاب های نفیس را تهیــه کنید و به 
دست جوانان اروپایی و آمریکایی بدهید. شمایی که در اروپا 
و آمریکا زندگی می کنید موظفید چهره واقعی اســالم را به 
آنها نشان دهید.امامی کاشــانی در بخش دیگری از سخنان 
خود اظهار کرد: چیزی که این انقالب باعظمت را پیروز کرد 
والیت فقیه و انســجام ملت در پیروی از امام امت و داشتن 
تقوا بود. ما باید به تقوا و خداپرستی برگردیم و معنویت را در 
بین مان بیشتر کنیم. باید به حقوق و فضائل اخالقی بیشتر 
توجه کنیم و فضای جامعه را فضای تقوا کنیم.خطیب نماز 
جمعه این هفته تهران از وزارت ارشاد و صداوسیما خواست 
به معنویت توجه داشــته باشــند و حرکت های آنها طوری 
نباشــد که معنویت و تقــوا را تضعیف کند.وی با اشــاره به 
بیعت همافران با امام خمینی )ره(، حرکت های این چنینی 
در دوران پیــروزی انقــالب را حرکت هایی باعث انســجام 
ملت دانست.امامی کاشانی با اشاره به اهمیت انسجام ملت 
اســالمی ایران، گفت: این انسجام هاست که باعث می شود 
وزارت خارجه با قــدرت از حقوق ملت دفــاع کند.خطیب 
نماز جمعه این هفته تهران همچنین پرتــاب ماهواره ملی 
فجر به فضا را حرکتی بســیار ارزشــمند دانست و گفت که 
حرکت های این چنینی نشــان دهنده ارزش علم در جامعه 

اسالمی ماست.

معارف

ســه نماینده دموکرات کنگره آمریکا اعالم کردند در ســخنرانی ماه آینده 
نخست وزیر اسرائیل در کنگره که قرار اســت در آن علیه ایران صحبت کند 
شرکت نخواهند کرد.به گزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس، سه نماینده 
دموکرات برجســته کنگره آمریکا اعالم کردند در ســخنرانی سوم مارس 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اســرائیل در کنگره شــرکت نخواهند کرد.

نتانیاهو که از سوی جان بونر رییس کنگره و راندمر سفیر رژیم صهیونیستی 
در واشنگتن برای سخنرانی در کنگره دعوت شده اســت قرار است در این 
جلسه علیه توافق هســته ای احتمالی میان ایران و گروه 1+5 صحبت کند.
این نمایندگان دموکرات تاکید کردنــد از آنجایی که جان بونر بدون رایزنی 

با باراک اوباما رییس جمهور آمریکا از نتانیاهو دعوت کرده اســت در جلسه 
سخنرانی وی شرکت نخواهند کرد.همچنین کاخ سفید روز پنج شنبه تایید 
کرد جو بایدن معاون رییس جمهور نیز در سخنرانی نتانیاهو شرکت نخواهد 
کرد.جاش ارنست سخنگوی کاخ ســفید با اعالم این خبر گفت: جو بایدن 
دیگر مسئولیت هایشــان را به عنوان رییس مجلس سنا جدی بر می شمرد 
که یکی از آنها شرکت در نشست مشــترک کنگره است اما به دلیل سفر که 
برای اوایل ماه مارس در پیش دارد در این ســخنرانی شــرکت نخواهد کرد 
اگرچه برنامه ســفر وی هنوز قطعی نیست.سخنگوی کاخ سفید همچنین 
گفت که اوباما بر این باور است که هر یک از اعضای کنگره خود می توانند برای 

حضور در سخنرانی نتانیاهو تصمیم گیری کنند.به گزارش آسوشیتدپرس، 
جان لوئیس نماینده ایالت جورجیا، جی کــی باترفیلد نماینده کارولینای 
شمالی و ارل بال مونوئر سه نماینده دموکراتی هســتند که اعالم کردند در 
سخنرانی سوم مارس نتانیاهو در کنگره شرکت نخواهند کرد.گفته می شود 
تصمیم نخست وزیر رژیم صهیونیســتی برای قبول دعوت جان بونر خشم 
کاخ سفید و بسیاری از اعضای دموکرات کنگره را برانگیخته است.نتانیاهو 
یکی از اصلی ترین مخالفان سیاست های دولت آمریکا برای مذاکره با ایران بر 
سر برنامه هسته ای این کشور محسوب می شود و پیش از این بارها نسبت به 

روند مذاکرات هسته ای ابراز نگرانی کرده است.

ادامه مخالفت دموکرات های آمریکا با سخنرانی نتانیاهو در کنگره

 
معاون روحانی: دولت با تفکیک 

جنسیتی موافق نیست
وی با اعــالم اینکــه دولت تنهــا یکی از 
بخش های تأثیرگذار در امر اصالح رویکرد 
حجاب و عفاف در کشور است، اظهار کرد: 
برای بهبود وضعیت موجود همه باید دست 
به دســت یکدیگر دهند و با واقع نگری به 
حل مشــکالت پیش رو بپردازند.معاون 
رییس جمهــور در امور زنان بــا تأکید بر 
اینکه رویکرد دولت در حوزه بهبود حجاب 
و عفاف ایجابی است، گفت: سیاست برخی 
نهادهای فرهنگی که از مبالغ کالن دولتی 
نیز بهره می گیرند، باید عوض شود چرا که 
جامعه بیش از هرگونه اقدام دیگر به بهبود 
فعالیت های زیربنایــی مرتبط با حجاب 
و عفــاف نیازمنــد اســت.معاون رییس 
جمهور در امور زنــان با تأکیــد بر اینکه 
رویکــرد دولت در حوزه بهبــود حجاب و 
عفاف ایجابی است، گفت: سیاست برخی 
نهادهای فرهنگی که از مبالغ کالن دولتی 
نیز بهره می گیرند، باید عوض شــود چرا 
که جامعه بیش از هرگونــه اقدام دیگر به 
بهبــود فعالیت های زیربنایــی مرتبط با 
حجاب و عفاف نیازمند اســت.موالوردی 
ادامــه داد: برنامه فرهنگــی دولت، تغییر 
رویکرد جامعه و مســؤوالن از باید به باور، 
از ظاهر به معنــا، از تبلیغ بــه تأمین و از 
فعالیت محوری به اثربخشــی است.وی با 
اعالم اینکه دولــت تنها یکی از بخش های 
تأثیرگذار در امر اصــالح رویکرد حجاب 
و عفاف در کشور اســت، اظهار کرد: برای 
بهبود وضعیت موجود همه باید دســت به 
دست یکدیگر دهند و با واقع نگری به حل 
مشکالت پیش رو بپردازند.معاون رییس 
جمهور در امور زنان تصریح کرد: دولت با 
تفکیک جنسیتی در ادارات و دانشگاه ها به 
اسم سالم سازی محیط کسب و کار موافق 
نیســت چرا که زن و مرد ایرانی با گذشت 
35 سال از پیروزی انقالب اسالمی به طور 
حتم مرز میان محیط خصوصی و کاری را 
آموخته است.موالوردی با تأکید بر اینکه 
حجاب و عفــاف فقط مختــص دختران 
نیست، گفت: سالم ســازی محیط کسب 
و کار به معنــای حذف دختــران و زنان 
از محیط اجتماع نیســت، چــرا که امروز 
بســیاری از پســران جامعه رها شده اند و 
بنابراین الزم است نشست های منطقه ای 
برای افزایش همکاری های شبکه ای میان 
ســمن ها با هم، دولت در خــود و دولت با 

سمن ها ایجاد شود.

ایران تهدید خطرناکی برای 
واشنگتن است

ادامه از صفحه یک
اشــتون کار تر وعده داد مقررات دست و پا 
گیر و ســختگیرانه که ارسال کمک های 
تســلیحاتی آمریکا بــه اردن را کند کرده 
اســت، برطرف کنــد. اردن پــس از قتل 
خلبان این کشور توســط گروه حکومت 
اسالمی اعالم کرد که با این گروه به شدت 
مقابله خواهد کرد.اشــتون کار تر افزود از 
نگرانی های مشخص پادشــاه اردن که در 
دیدار روز سه شنبه با اعضای کمیته دفاعی 
مجلس سنا مطرح شده اطالع ندارد اما به 
محض تایید او در مقام وزارت، بدون تاخیر 
به این موضــوع خواهــد پرداخت.کار تر 
گفت: »ما برای شکســت گروه حکومت 
اســالمی در منطقه به متحد نیاز داریم«.

نامزد باراک اوباما برای وزرات دفاع آمریکا 
از حمایت وسیع نمایندگان جمهوریخواه 
و دمکرات برخوردار اســت و در سال های 
اخیر در رده های باالی وزرات دفاع آمریکا 
مسئولت داشته است.مسئولیت های او در 
این وزارتخانه شــامل معاونت وزارت، نفر 
دوم پنتاگون در سال های ۲۰11 تا ۲۰13 
و مســئول ارشــد خریدهای تسلیحاتی 
وزرات دفاع از ســال ۲۰۰۹ تــا ۲۰11 و 
هدایت برنامه بازسازی جت های جنگنده 
اف 35 بــوده است.جلســه رای اعتمــاد 
اشــتون کار تر بــا دقت توســط الکهید، 
بوئینگ و سایر شرکت های بزرگ اسلحه 
ســازی که در انتظار تعیین اولویت های 
اصلی و میــزان تعهد او بــه برنامه جدید 
خرید تســلیحاتی از جملــه بمب افکن 

دورپرواز هستند دنبال می شود.
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رویداد 2

پورمحمدی:
در جایگاهی نیستیم که در موضوع رفع حصر تصمیم گیری کنیم

حجت االسالم پورمحمدی وزیر دادگســتری گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
فردی طلبه و فرزند آیت اهلل جنتی، مبارز سیاســی و مســئولیت هایی را در نظام 
داشته و اکنون در مقام وزیر قرار گرفته است و نمی توان به این چنین فردی بگوییم 
تعلقات اسالمی و انقالبی نداری.وی ابراز داشت: مسئولی که سلیقه اش با ما یکسان 
نیست نمی توانیم بگوییم در طرف مقابل انقالب و اسالم موضع گرفته است و وزیر 
فرهنگ و ارشــاد عقیده دارد می توان جور دیگری عمل نماییم تا اوضاع از این بهتر 
شود و روش هایی را تاکنون در وزارت ارشــاد تعقیب کرده ایم غلط بوده است.وزیر 
دادگستری با یان اینکه بسیاری از مسئولین کشور از افراد متدین و انقالبی هستند، 
تصریح کرد: در حوزه های علمیه چه میزان روی موضوع هنر کار شده است در حالی 
که مهمترین ابزار هنر تبلیغ است و تنها با منبر رفتن تحول فرهنگی رخ نمی دهد.
وی همچنین در پاسخ به این ســئوال که موضع دولت در خصوص حوادث 88 چه 
خواهد بود و چرا برخی از اعضای کابینه طرفدار موسوی بودند، گفت: تا عصر روز ۲۴ 
خرداد خبری از فتنه نبود و غیر از این مسؤالن 13 میلیون در انتخابات شرکت کرده  
و به موسوی رأی داده اند و نمی توان هر کسی که به موسوی وکروبی رأی داده است را 
فتنه گر بخوانیم در حالی که فتنه گران از غروب روز انتخابات خود را نشان دادند و در 
خط دیگری قرار گرفتند.پورمحمدی با بیان اینکه در جریان فتنه عده ای نتوانستند 
بفهمند این حادثه را چه کسی می چرخاند و پشــتیبانی می کند، افزود: اگر خودی 
اشتباهی کند قابل بخشش اســت.وی با بیان اینکه نباید به برخی مباحث دامن زد 
که این کار اختالفات را بیشتر و دشمن را با انگیزه تر برای دخالت می کند، در مورد 
شکسته شدن حصر خانگی موسوی و کروبی گفت: در دولت بحثی و نظری در مورد 
شکستن حصر صورت نگرفته است و اگر عده ای خواهان شکستن حصر هستند از 
روی دلسوزی است و هیچ گاه در دولت و شورای امنیت ملی این موضوع مطرح نشده 
است و دولت در جایگاهی نیســت که در این موضوع تصمیم گیری کند.این وزیر 
دولت تدبیر و امید با بیان اینکه اصالح طلبان به دنبال برجسته کردن موضوع فتنه 

هستند، ادامه داد: دولت مطابق منویات مقام معظم رهبری عمل می کند.

غرویان:
نقد در جهت خالف مصالح ملی، تخریب است

یک استاد حوزه و دانشگاه معتقد است نقدی که در جهت خالف مصالح ملی باشد 
تخریب به حساب می آید.حجت االسالم و المسلمین محسن غرویان  درباره انتقاد 
و تفاوت آن با تخریب اظهــار کرد: اینها مفاهیم لغزنده ای هســتند . خیلی وقت ها 
می توان به اســم نقد تخریب کرد و یا برعکس و در کل این مسئله به انگیزه بستگی 
دارد. هر جا نقدی در جهت خالف مصالح ملی و اکثریت مردم صورت گیرد تخریب 
به حساب می آید و معیار اصلی مصالح ملی است.وی درباره اصول نقد گفت: شرط 
اول نقادی این است که منتقد باید علمیت الزم را در زمینه ای که می خواهد انتقاد 
کند داشته باشد و شرط دوم انصاف است یعنی هوا و هوس در انتقاد دخالتی نداشته 
باشد. اگر این دو شــرط حکمت نظری و حکمت عملی رعایت شود می توان گفت 
که نقد اصولی صورت گرفته اســت.غرویان همچنین بیان کرد : در مسائل سیاسی 
اجتماعی نقدها باید در جهت مصلحت عام مردم باشــد. مثــال االن که مذاکرات با 
گروه 1+5 در حال انجام اســت و در جهت مصلحت مردم و رفع تحریم ها اقداماتی 
صورت می گیرد و تالش می شود که چهره مثبتی از اسالم و ایران به جهان نشان داده 
شــود و این مذاکرات مورد تائید رهبر معظم انقالب و اکثریت مردم هم هست، عده 
ای نباید تیم مذاکره کننده و دولت را تضعیف کنند، ولی می بینیم که برخی ها دائم 
نق می زنند که این نق زن ها و دلواپس ها نقدهایشان در جهت مسائل ملت نیست و 
به همین دلیل رئیس جمهور در مقابل آن ها می ایستد.این عضو جامعة المصطفی با 
اشاره به مضرات نقدهای غیر اصولی تاکید کرد: حداقل ضرر نقد غیر اصولی تضعیف 
روحیه اســت. در این شــرایط که با مذاکرات مواجهیم دل ها باید با هم باشند و به 
یکدیگر گرم شوند تا اقدامات با همدلی صورت بگیرد، اما برخی نقدهای گروه های 
اقلیت تندرو و افراطی روحیه ملت و دولتمردان را تضعیف می کند . دیدیم که آقای 
ظریف هم گفت که ما به هر حال طاقتمان محدود اســت و آنقدر ما را از درون تحت 
فشار قرار ندهید.غرویان در پایان اظهار کرد: این اظهر من الشمس است که کینه و 
عداوت را نباید در نقدها وارد کرد، اما متاسفانه چیزی که امروز در برخی نقدها می 
بینیم نشان دهنده این است که بر اساس کینه جویی صورت گرفته که یا این کینه 
ها به خاطر شکست در انتخابات است و یا به خاطر پس زده شدن توسط مردم. به هر 
حال عده ای سعی می کنند به خاطر کینه هایشان انتقام خود را از ملت بگیرند ولی 
مردم و اهل فن این مسائل را می فهمند. متاسفانه چنین بداخالقی هایی وجود دارد 

و باید خودمان را با اخالص و معنویت اصالح کنیم.

امیرعبداللهیان:
 امروز سوریه به نماد مقابله با تروریسم تبدیل شده است

فیصل مقداد، قائم مقام وزیرخارجه سوریه که برای رایزنی پیرامون تحوالت سوریه 
به کشورمان سفر کرده اســت با حســین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای 
وزیرامورخارجه کشورمان دیدار و گفت وگو کرد.امیرعبداللهیان در این دیدار مسأله 
سوریه را جزو اهتمامات جمهوری اســالمی ایران دانست و علت پایداری سوریه در 
خالل چهار سال بحران را ایســتادگی و مقاومت ســوریه ذکر کرد و افزود: سوریه 
امروز به عنوان یک نماد در جهان اســالم و عرب در مقابله با تروریسم و افراط گرایی 
تبدیل شده است.وی تاکید کرد: آمریکا و غرب اکنون به این جمع بندی رسیده اند 
که در هر روند سیاســی برخورد واقع بینانه با حل سیاسی در سوریه ضروری است.
معاون وزیرخارجه کشورمان با تاکید بر اینکه باید دستاوردهای میدانی در مبارزه 
با تروریسم در ســوریه را با ابتکارات سیاســی تثبیت کرد ، ابتکار عمل مسکو برای 
برگزاری نشســت تمهیدی گفت وگوی فراگیر ملی را گامی متناسب با طرح چهار 
ماده ای ارائه شده از سوی وزیرخارجه ایران و در راستای حل سیاسی بحران سوریه 
دانست و افزود: ایده آشتی ملی که از ســوی رئیس جمهور سوریه مورد تاکید قرار 
گرفته اســت، نیز ایده واقع بینانه برای تحقق حل بحران اســت.امیرعبداللهیان 
نامیدن سال ۲۰15 از سوی مقامات ســوریه به عنوان سال خروج از بحران و اخراج 
تروریســتها را رویکردی مهم و دارای تاثیر در داخل و خارج سوریه دانست و برنامه 
ریزی برای بازگشت آوارگان به کشور را مهم خواند و با اشاره به اقدام آمریکا و برخی 
متحدانش برای آموزش و تســلیح معارضه به اصطالح معتدل ، بــر ضرورت اقدام 
سازمان ملل برای جلوگیری از این مسأله که تضعیف کننده راهکار سیاسی و تقویت 

کننده تروریسم می باشد تاکید کرد.

میز  خبر

خبر

پایگاه اینترنتی نشــنال اینترست در گزارشی به 
قلم تد گالن کارپنتر نوشت: در حالی که مذاکرات 
هسته ای ایران با نتیجه ای غیرقطعی ادامه دارد، 
درخواست ها از دولت باراک اوباما، رئیس جمهور 
آمریکا برای توقف دیپلماســی با ایــران افزایش 
یافته است. تندروها در آمریکا پیوسته از اوباما به 
خاطر اتخاذ رویکرد »مالیم« بــا ایران انتقاد می 
کنند و خواستار رویکرد مقابله جویانه وی با این 
کشــور مانند دولت های پیشین آمریکا هستند. 
در واقع، بســیاری از آنها خواستار سختگیرانه تر 
شدن سیاست واشــنگتن در قبال ایران بیش از 
هر زمان دیگر هستند و می خواهند دور جدیدی 
از تحریم های شدید اقتصادی علیه تهران اعمال 
شود. حتی برخی از شــخصیت های نسبتاً میانه 
روتر که در این بحث ها مشارکت دارند، معتقدند 
بعید است واشــنگتن به توافقی سودمند دست 
یابد و بنابراین باید از مذاکرات خارج شــود. اوباما 
تاکنون در برابر این فشــارها مقاومت کرده است. 
در حال حاضر نیز تالش کنگره برای مانع تراشی 
در مذاکرات از طریق تصویب قانونی برای اعمال 
تحریم های جدید علیه ایران متوقف شده است. 
اما شاید این صرفاً مهلتی موقت برای کاخ سفید 
باشد و اگر در دستیابی به توافق نهایی پیشرفتی 
حاصل نشد، این تالش ها از سر گرفته خواهد شد. 
هشدارهای شدید درباره اینکه ایران از مذاکرات 
صرفاً برای خرید زمان و دنبال کردن برنامه مخفی 
ساخت تسلیحات هسته ای اســتفاده می کند، 

بیش از پیش شنیده می شود.
 این هشــدارها هم از ســوی محافل تنــدرو در 
آمریکا و هــم برخی دولــت های خارجــی - به 
طور عمده اســرائیل- بــه گوش می رســد. این 
منتقدان معتقدند ایران در آســتانه »فرار هسته 
ای« - توانایی ساخت سالح هســته ای در آینده 
نزدیک- است. همچنین به عقیده آنها، پایبندی 
ســاده لوحانه اوباما به پیگیری دیپلماسی با ایران 
به رژیم این کشــور فرصت دستیابی به این هدف 

را فراهم کرده اســت. باید به این گونه پیش بینی 
ها به دیــده تردید نگریســت. تندروهای آمریکا 
بارها اعالم کرده اند که ایران در آســتانه پیوستن 
به کشــورهای دارنده تسلیحات هســته ای در 
جهان است. در واقع، آر. جیمز وولسی، شخصیت 
برجسته نومحافظه کار و مدیر سازمان جاسوسی 
آمریکا )سیا( سال 1۹۹3 هشدار داد احتماالً ایران 
ظرف هشت تا ده ســال قادر به ساخت تسلیحات 
هســته ای خواهد بود. از آن زمــان تاکنون بارها 
و بارها هشــدارهای مشــابهی در این خصوص از 
ســوی منتقدان شنیده شده اســت. ظاهراً ایران 
بیش از دو دهه اســت که در آســتانه فرار هسته 
ای قرار دارد. روشــن اســت که ما نباید در برابر  
هشدارهای نادرست تندروها تســلیم شویم. اما 
این کار برای پایبند ماندن بــه روند دیپلماتیک 
به منظور دستیابی به توافق با ایران کافی نیست. 
اگر مقامــات آمریکا انتظــار واقع بینانــه تری از 
توافقی قابل دستیابی که در جهت منافع امنیتی 
این کشور است، نداشته باشــند، به احتمال زیاد 
مذاکرات هسته ای ایران به شکست منجر خواهد 
شد. چنین نتیجه ای منجر به سرخوردگی شدید و 
حتی بروز بحرانی شدیدتر و خطرناک تر در روابط 
ایران و آمریکا خواهد شد. سیاســتی واقع بینانه 
مبتنی بر پذیرفتن این واقعیت اســت که احتماالً 
ایران هرگز با برچیدن همه توانمندی های هسته 
ای خود موافقت نخواهد کرد. هــر رژیمی که در 
ایران بر مسند قدرت باشــد، مایل خواهد بود این 
کشور در زمینه فناوری هسته ای، از جمله چرخه 
سوخت هسته ای فعالیت داشــته باشد. باید این 
نکته را نیز یادآوری کرد که آغاز بلندپروازی های 
هســته ای ایران به دوره پیش از پیروزی انقالب 
اســالمی ایران باز می گردد نه پس از انقالب. این 
مســئله حاکی از تالش گســترده و دیرینه ایران 
برای دستیابی به این هدف مبتنی بر انگیزه های 
مختلف از باال بردن جایگاه این کشــور در جهان 
گرفته تا نگرانی های امنیتی در منطقه است. حتی 

اگر سیاستمداری که شــخصیت سیاسی مشابه 
توماس جفرسون، سومین رئیس جمهور آمریکا 
داشت ، هم در ایران به قدرت می رسید، بعید بود 
دولتش خواســته نومحافظه کاران آمریکایی را 
برای صرف نظر کردن ایــران از همه فعالیت های 
هســته ای خود بپذیرد. چالش پیش روی آمریکا 
در دیپلماســی در قبال ایران، واداشتن این کشور 
به موافقت با اعمال برخی محدودیت ها در برنامه 
هســته ای خود از طریق بازرسی ها و پادمان های 
بین المللی اســت. حتی توانایی دستیابی به این 
هدف چندان قطعی نیســت. مقامات آمریکا باید 
از خودشان بپرســند آیا واقعاً اگر ایران به توانایی 
ساخت بمب دســت یابد، امنیت آمریکا به خطر 
خواهــد افتاد. به نظر می رســد ما نخســت باید 
تمرکز خود را روی دلســرد کردن ایران از ایجاد 
زرادخانه هســته ای - که معیاری بسیار متفاوت 
اســت- معطوف کنیم. آمریکا باید در چارچوب 
دیپلماســی در قبال ایران،  دولت این کشــور را 
متقاعد کند ایجاد چنین زرادخانه ای هرگز به نفع 

ایران نخواهد بود.
 این چالش به اندازه ای که به نظر می رسد دشوار 
نخواهد بود. سران ایران هم واقع بین هستند و هم 
زیرک. احتماالً آنها درک می کنند که استقرار یک 
بازدارنده هسته ای منجر به رقابت تسیلحاتی در 
منطقه خواهد شــد که نتیجه آن کاهش امنیت 
ایران نســبت به حال حاضر خواهد بــود. تهران 
اگر زرادخانه ای از 1۲ کالهک هسته ای یا بیشتر 
داشته باشــد، چیز زیادی به دست نخواهد آورد، 
و تنها دنباله روی کشورهایی همچون عربستان، 

ترکیه و مصر از خود خواهد شد.
 واشنگتن باید راهبردی دو وجهی را دنبال کند. 
یک جنبــه از این راهبرد تــالش هماهنگ برای 
متقاعد کردن تهــران در این خصــوص خواهد 
بود کــه آمریکا و قدرت های منطقــه خاورمیانه 
شــاید قادر به تحمل وضعیتی باشــند که در آن 
ایران از توانمندی ســاخت تسلیحات هسته ای 

فاصله بگیرد، اما در واقع ایجاد زرادخانه هســته 
ای، چارچوب بازی را تغییــر خواهد داد و در واقع 
تغییری غیرســازنده ایجاد خواهد کرد. دومین 
جنبه این راهبرد این است که آمریکا باید در جهت 
عادی سازی روابط با ایران حرکت کند و به سران 
ایران اطمینان دهد که بــه دنبال تغییر رژیم این 
کشور نیست. به عبارت دیگر، مقامات آمریکا باید 
گام های ملموسی در اطمینان بخشیدن به ایران 
در این خصوص بردارند که این کشــور نیازی به 
تسلیحات هسته ای به عنوان نیروی بازدارنده در 
برابر آمریکا ندارند. رفتار تهدیدکننده و قلدرمآبانه 
آمریکا در جهان، بویژه در دوره فعالیت دولت جرج 
دبلیو بوش پیامی کاماًل عکس را به ایران القاء می 
کرد. به طور قطع، تندروها چنین پیشنهادهایی را 
رویکرد مالیم در برابر رژیمی به شــدت تهاجمی 
و منفور تلقی خواهند کرد و این پیشنهادها را رد 
خواهند کرد. ســناریوهای غیرمعتبری همچون 
حمله هســته ای غیرمنتظره ایران به اسرائیل ، 
یا اقدام این کشور در انتقال تسلیحات هسته ای 
برای گروههای تروریستی بار دیگر مطرح خواهد 
شد. چنین داستان های ترسناکی مبتنی بر این 
فرضیه است که ســران ایران نه تنها غیرمنطقی 
هســتند، بلکه قصد خودکشــی دارنــد. این در 
حالی است که هیچ شواهد و مدارک معتبری در 
این خصوص وجود نــدارد. در واقع، حتی رئیس 
سابق سازمان جاسوسی اسرائیل )موساد( اذعان 
کرد که سران ایران کاماًل منطقی هستند. دولت 
اوباما باید درخواست های تندروها را برای اتخاذ 
سیاست غیرمصالحه جویانه در قبال ایران رد کند. 
اما در عین حال مقامات آمریکا باید انتظارات واقع 
بینانه تری درباره توافقنامه ای قابل دستیابی در 
خصوص برنامه هسته ای ایران مد نظر قرار دهند. 
ما هم با احتمال بهبود هر چه بیشتر روابط آمریکا 
و ایران رو به رو هســتیم، و هم خطر قطع فاجعه 
بار این روابط و عواقب بســیار خطرناک رو به رو 

هستیم.

مقاله تد گالن کارپنتر در نشنال اينترست: 

ما مي توانیم با یک ایران »نسبتاً« هسته اي کنار بیاییم



 

 
آمریکا نیروی واکنش سریع 

در اقلیم کردستان عراق 
مستقر کرد

وزارت دفــاع آمریکا اعــام کرد که 
این کشــور چند فرونــد هواپیمای 
ویــژه عملیــات ســریع و نیروهای 
متخصص در نجات و آزادی گروگان 
 در اقلیم کردســتان عراق مســتقر

 کرده  است.
به گزارش شــبکه خبری اســکای 
نیوز عربی، مسئوالن نظامی آمریکا 
می گویند کــه این تصمیــم پس از 
افتادن خلبان اردنی به دست داعش 
اتخاذ شده و هدف از آن واکنش سریع 
نیروهای آمریکایی در صورت سقوط 
یک جنگنده ائتاف در شمال عراق 

است.
بنا بر اعام منابع رســمی در وزارت 
دفاع آمریکا نیروهایی که به شــمال 
عــراق اعــزام شــده اند در عملیات 
جستجو و واکنش سریع برای آزادی 
گروگان  تخصص دارنــد و در نزدیک 
ترین مکان ممکن به شــهر موصل 
مستقر شده اند تا کارایی آنها افزایش 

یابد.
نیروهای واکنش ســریع آمریکا که 
مســئولیت پوشــش تحوالت عراق 
را بــر عهده دارنــد پیــش از این در 
کویت مســتقر بودند اما پس از اعدام 
وحشــیانه خلبان اردنی، مسئوالن 
پنتاگون از بیم تکــرار چنین اتفاقی 
تصمیم گرفتند بخشی از این نیروها 

را به شمال عراق منتقل کنند.

کاخ سفید: تعطیلی 
گوآنتانامو یک الزام در 
امنیت ملی آمریکاست

یکــی از مقام هــای دولــت آمریکا 
گفت: تعطیلی زندان گوآنتانامو یک 
 الزام در امنیت ملی کشــور محسوب

 می شود.
به گزارش شــبکه خبری راشاتودی، 
برایان مک کوئن، یکــی از مقام های 
پنتاگون که مســئول مشــاوره در 
امور سیاســت گذاری و اســتراتژی 
اســت در جریان جلسه ای در کمیته 
سرویس های مسلح سنا گفت، تداوم 
فعالیت این زنــدان نامحبوب برای 

امنیت آمریکا زیان بار است.
این مقام  مسئول با اشــاره به کشته 
شــدن خلبان جوان اردنی به دست 
داعش، به کنگــره هشــدار داد که 
بــاراک اوبامــا،  رییــس جمهوری 
آمریــکا و مقام هــای ارشــد دولت 
واشــنگتن بایــد دربــاره تعطیلی 
ایــن زندان جــدی باشــند و افزود: 
وجود این زندان تنهــا باعث ترغیب 
 فعالیت هــای افراط گرایانه بیشــتر 

می شود.
مک کوئن ادامه داد: اوباما و تیم امنیت 
ملی او همگی برایــن باورند که تداوم 
فعالیت این زنــدان و هدر رفت منابع 
آمریــکا باعث تضعیــف امنیت ملی 
کشور می شود و روابط ما را با متحدان 
کلیدی مخدوش می کند و تنها باعث 
می شود تا شبه نظامیان افراط گرا به 

ترعیب دیگران بپردازند.
امــا درحالیکه کاخ ســفید به دنبال 
بســتن این زندان حتی پیش از آغاز 
ریاســت جمهوری اوباما بوده و حتی 
30 تن از بازداشــتی های این زندان 
را هم در سال گذشــته میادی آزاد 
کــرده، امــا دولت واشــنگتن هنوز 
نتوانســته به تعهدات خود بابت این 

مساله عمل کند.
در همین حال، چند تن از قانونگذاران 
جمهوری خــواه بــا تــاش دولت 
واشــنگتن در بســتن ایــن زندان 
مخالفند و تمام تاش خــود را برای 
باز نگهداشــتن این زندان در خلیج 
گوآنتامــو در کوبا بــه کار گرفته اند.
داد:  ادامــه  مک کوئــن  برایــان 
درصورتیکه تاش این قانونگذاران به 
نتیجه برسد، دولت نمی تواند زندان 

را تعطیل کند.

رهبران آلمان و فرانسه در دیدار با رئیس جمهوری اوکراین بر لزوم برقراری صلح 
در این کشور ناآرام تاکید کرده و خواســتار پایبندی طرفین درگیر در شرق این 
کشور بر روی توافقات آتش بس شدند.به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، آنگا 
مرکل، صدراعظم آلمان در سفر به کی یف به همراه فرانسوا اوالند، رئیس جمهوری 
فرانسه، روز پنجشنبه با پترو پوروشــنکو، رئیس جمهوری اوکراین دیدار کردند. 
هدف از این دیدارها، پایان درگیری ها میان جدایی طلبــان اوکراینی و نیروهای 
دولتی در شــرق اوکراین اعام شده اســت.رهبران آلمان و فرانسه پس از سفر به 
کی یف روز جمعه راهی مســکو می شــوند و با والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه دیدار خواهند داشت. سفر مذکور در شرایطی انجام می شود که نگرانی ها 
درباره احتمال ارسال کمک های نظامی کشــنده آمریکا برای اوکراین باال گرفته 

است و نیروهای واکنش سریع ناتو با حضور 5000 سرباز در واکنش به قدرتنمایی 
ارتش روسیه تشکیل شده است.نشست پوروشنکو با مرکل و اوالند تا ساعاتی پس 
از نیمه شب در دفتر ریاست جمهوری اوکراین ادامه یافت و رهبران آلمان و فرانسه 
نهایتا بدون اظهارنظری آنجا را ترک کردند. هنوز جزئیات طرح آنها مشخص نشده 
است، اما پوروشنکو با صدور بیانیه ای پیش از آغاز نشست ابراز امیدواری کرده بود 
که آتش بس فورا برقرار شــود.پاولو کلیمکین، وزیر امور خارجه اوکراین در پیامی 
توئیتری اعام کرد، رهبران درباره گام های عملی برای اجرای توافقات مینســک 
گفت وگو کردند. آنها به بسته ای اشــاره کردند که در ماه سپتامبر مورد توافق دو 
طرف قرار گرفت و مورد تایید ناظران بین المللی بود. بر اســاس آن، تســلیحات 
سنگین باید از مناطق درگیر خارج شود، نظارت بین المللی بر مرز روسیه و اوکراین 

صورت پذیرد و خودمختاری نسبی به مناطق شرق اعطا شود.از سوی دیگر جان 
کری، وزیر امور خارجه آمریکا که ساعاتی پیش از مرکل و اوالند با رئیس جمهوری 
اوکراین در کی یف دیدار کرده بود، گفت: ما می خواهیم مطمئن شــویم که کدام 
طرف چشــم اندازهای صلح را نادیده می گیرد. راه حل ما دیپلماســی است.جان 
کری همچنین در کنفرانس خبری مشــترک با آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر 
اوکراین گفت: دولت باراک اوباما در حال بررســی تمام گزینه هاســت و در میان 
آنها روشن است که گزینه هایی برای ارسال سیستم های دفاعی به اوکراین وجود 
دارد. ما تمایلی به جنگ نیابتی نداریم. هدف ما تغییر دادن رفتار روسیه است.سفر 
اوالند و مرکل به روسیه با پیشنهاد صلح بر پایه حفظ تمامیت ارضی اوکراین انجام 

می شود.

پیام صلح رهبران آلمان و فرانسه در دیدار با پوروشنکو
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پرچم ها با افتخار در اهتزاز بودند و آلکســی 
سیپراس، نخســت وزیر جدید یونان، داشت 
ســخنرانی پیروزی خــود را ایــراد می کرد. 
حامیان حزب چپ گرای ســیریزا از سراسر 
اروپا جمع شده بودند تا این پیروزی را با امید 
دگرگونی این قاره جشن بگیرند.خوشحالی 
آنها انگار با دلهــره آمیخته بود. میدان تبدیل 
شــده بود به محلی برای تجدیــد دیدار، به 
آغوش کشیدن و بوســیدن دوستان قدیمی.

شاید رفاقتشــان به روزهای نخست حیات 
سیریزا بازمی گشــت، زمانی که حزب بیش 
از چند درصــد در انتخابــات رای نمی آورد. 
ســرعت تغییرات چنان زیاد بــوده که وقتی 
می گویم روزهای نخست منظورم تنها 5 سال 
پیش است.پاپی کوتســیاندی، در حالی که 
دستش را دور بازوی پسر نوجوانش انداخته 
بود، با اندکی تردید گفــت »این آغاز دورانی 
تازه اســت«.پاپی به تصویری که از حامیان 
نوعی سیریزا در ســر داشتم شبیه نبود، برای 

همین پرسیدم »شغلت چیست«؟
گفت »قراردادی برای یک شرکت تبلیغاتی 

کار می کنم«. این جا وضع کار خیلی بد است.
دوســتش یانی، مردی میان سال با چهره ای 
متفکر که بــرای گذران زندگــی بیمه عمر 
می فروشــد، گفت »آینده ســختی در پیش 
اســت«.مانده بــودم پس دوآتشــه ها کجا 
هستند؟ مارکسیست های رادیکال کجا رفته 
بودند؟ این کارمندان مودب طبقه متوسط به 
چه دلیل از قدرت گرفتن آلکسی سیپراس و 
به قدرت رســیدن اولین دولت چپ رادیکال 

در اتحادیه اروپا خوشحال بودند؟
آنها خیلی شــبیه خانم پیری بودند که یک 
روز قبل دیــده بودم. دامن شــیکش که آبی 
تیره بود تا زیر زانوهایش می رســید. کتش را 
هم با دامنش جفت کرده بــود و موهایش را 
سشوار کشیده بود. و داشت در بازار تره بار بین 
چیزهایی که فروشــنده ها دور ریخته بودند 
دنبال خوراکی می گشت.در کشورهای مرفه، 
این گونه افراد در میانه میدان سیاســت جای 

می گیرند.
تونی بلــر، میانــه روی حرفه ای، در ســال 
۲00۱ گفت »صفحه شــطرنج برهم خورده 
و جای مهره هــا دارد مدام عوض می شــود 
».او ایــن حرف هــا را چنــد روز بعــد از ۱۱ 
ســپتامبر زد. زمانه ولی عوض شده؛ حاال این 

اجماع سیاسی اروپا اســت که مثل تکه های 
شکسته شیشه، کف خیابان های آتن ریخته.

سیاست یونان این روزها بســیار شکننده و 
مغشوش است. شــاید بازگویی صحبت هایم 
 با یک روزنامه نــگار یونانی بــه فهم موضوع

 کمک کند. 
او داشت توضیح می داد که چرا نمی خواهد به 
سیریزا رای بدهد.او می گفت اصاحاتی که از 
طرف اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول 
به یونان تحمیل شــده اند، با وجود دشواری، 
برای بیدار کردن کشــور از خواب وحشت آور 
فساد الزامی بودند.او با خجالت گفت »احتماال 
فکر می کنی من عقاید دست راستی دارم. نه 
واقعا. من خیلی میانه رو ام و عاشق مارکس«.

اگر این پیش زمینــه را در نظــر بگیریم، آیا 
ائتاف ســیریزا با گروهی به نام »یونانی های 
مستقل« به جای حزب کمونیست، که شاید 
در نگاه اول هم بسترهای طبیعی آن ها باشند، 

همچنان عجیب به نظر می رسد؟
تنها نقطه اشــتراک این حزب راســت میانه 
ضدمهاجرت با سیریزا مخالفتش با برنامه های 
ریاضتی است. آن ها بر سر تقریبا همه مسائل 
دیگر اختاف نظر دارند.اما سیریزا باید سرعت 
عمل داشــته باشــد و ایده آل نبودن ائتاف 

فعلی کم ترین مشکاتشــان اســت. یونان 
باید با طلبکارانش وارد مذاکره شــود و قواعد 
این مذاکره برای هیچ یک از طرفین روشــن 
نیست.خاصه داســتان این است: ائتافی از 
گروه های رادیکال چپ گرا که از سرمایه داری 
خوششــان نمی آید حاال اداره کشوری را به 
دســت گرفته اند که حــدودا ۲۸0 میلیارد 
یورو به نهادهایی بدهکار اســت که با اقتصاد 
بازار آزاد درآمیخته اند و طریقتشان ریاضت 
اقتصادی اســت.هر دو طــرف، اگر بخواهند 
در این مذاکرات آســیبی نبینند، باید حاضر 
باشند مصالحه کنند. در غیر این صورت یکی 
از طرفین آسیب جدی خواهد دید و احتمال 
این که طرف آسیب خورده اتحادیه اروپا باشد 
بیشتر است.این احتمال، حال خیلی ها را در 
دیگر پایتخت های اروپایــی بد می کند. ولی 
نه حال همه را. آتن به چــراغ راه هزاران فعال 
چپ گرایی تبدیل شده که در این شهر جمع 
شده اند تا در اتفاقی که امید دارند شروع یک 

انقاب باشد نقش بازی کنند.
همزمان که پاپی، یانی و دیگر رای دهندگان 
یونانی در میدان منتظر نخســت وزیر جدید 
بودند، ۲00 نفــر ایتالیایی پرچم ســرخی 
را برافراشــتند که رویش نوشــته شوده بود 

»اروپایی متفاوت با سیپراس«.در بین آن ها 
چندین مرد و زن جوان با پیراهن های بنفشی 
که بــا آرم »پودموس« آزین شــده بود چرخ 
می خوردند. »پودموس« نمونه اســپانیایی 
سیریزا است و آن ها فکر می کنند کشورشان 
می تواند در انتخابات امســال همان کاری را 

بکند که یونان کرده.
بریتانیایــی،  مارکسیســت های 
سوسیالیســت های فرانســوی، همه و همه 
برای جشن پیروزی آمده بودند؛ صدای آهنگ 
»قدرت از آن مردم اســت« پتی اسمیت در 
فضا می پیچید.تونی بلر وقتی داشــت برای 
کنفرانس حزب کارگر ســخنرانی می کرد، 

قطعا چنین چیزی در سر نداشت. 
او به حزبی که با مشقت از چپ به میانه زمین 
سیاست کشــیده بود گفت »باید این فرصت 
را روی هــوا زد«.او صحبت هایش را این گونه 
ادامه داد: »صفحه شطرنج برهم خورده و جای 
مهره ها دارد مدام عوض می شــود. اما زمانی 
نمی گذرد که جای ثابت خود را پیدا خواهند 
کرد. بیایید پیــش از این که پیدا کنند دنیای 
اطرافمــان را تغییر دهیــم.«آن موقع اکتبر 
۲00۱ بــود و دنیا تغییر کرد. حاال شــاید در 

آستانه تغییر دیگری باشد.

یونان؛ امید به شروع یک انقالب؟

گابریل گیت هاوس

تنها چند ساعت پس از آن که داعش فیلم سوزاندن وحشیانه 
خلبان اردنی که در اسارت آنها بود را منتشر کرد، پادشاه اردن 
در کپیتول هیل حاضر شــد و قول داد که پس از این تراژدی 
متحد خواهند شــد و به این کشــتار واکنش نشان خواهند 
داد. پادشــاه اردن و ناصر جوده، وزیر خارجه بر اساس برنامه 
قبلی قرار بود در واشــینگتن باقی بمانند و با رئیس جمهور 
باراک اوباما در مراســم صبحانه نیایش ملی در روز پنجشنبه 
دیدار کنند، اما مجبور شــدند به خاطر انتشار فیلم قتل معاذ 
الکساسبه توســط داعش، سفرشــان را نیمه تمام بگذارند.
مقامات اردنی تایید کرده اند که عبداهلل ساعت 6 بعد از ظهر 
با اوباما در کاخ ســفید ماقات خواهد کــرد و دو رهبر بیانیه 
ای کوتاه منتشــر خواهند کرد اما خبری از پرســش و پاسخ 
نخواهد بود. بعد از ظهر سه شنبه، پادشاه برنامه دیدارهایش 
با قانونگذاران کنگره را حفظ کرد، برنامه ای که شــامل دیدار 
با اعضای کمیته روابط خارجی سنا و کمیته های بودجه بود. 
قانونگذاران درباره ایــن دیدار خصوصی صحبتی نکردند، اما 
دولت اردن اعام کرد که به احتمال زیاد خلبان اردنی حدود 
یک ماه پیش، یعنی قبل از آغاز مذاکرات درباره آزادی ساجده 
الریشــاوی، تروریست زندانی، کشته شــده است.تلویزیون 
دولتی اردن روز سه شــنبه اعام کرد که قتل خلبان اردنی 

در روز 3 ژانویه اتفاق افتاده اســت، در نتیجــه داعش در این 
مدت به صــورت دروغیــن تهدید به کشــتن وی می کرده 
است. پادشــاه در دیدار یک ســاعته ای که با اعضای کمیته 
روابط خارجی سنا داشت قول داد که اردن انتقام این کشتار 
را خواهد گرفت. ســناتور باب کورکر پس از این دیدار گفت: 
»آنها مصمم تر از قبل برای مقابله با داعش شــده اند. من فکر 
می کنم که خیلی زود نتایج این تصمیــم را خواهید دید. ما 
صحبت های زیادی درباره واکنش هــای اردن انجام دادیم. 
من تصور می کنم که وحدت بیشــتری به وجود خواهد آمد، 
شاید آنچه که رخ داده موجب وحدت بیشتری شود.«کورکر 
در این رابطه گفت که عبداهلل خواستار هیچ گونه کمک خاص 
ایاالت متحده در این زمینه نشده است، اما خواستار حمایت 
بیشتر ایاالت متحده از اقدامات کشورهای عرب در مقابله با 
داعش شده اســت. کورکر می گوید: »او درباره ائتاف میان 
کشورهای عربی و تاش برای رهبری عربی احساس اضطراب 
داشت. محوریت این جلســه درباره افزایش تاش های ما به 
همراه آنها نبود بلکه با محوریت مســائل داخلی منطقه بود 
که در حال وقوع اســت. اینکه درباره ایجاد این ائتاف نوعی 
اضطراب وجود دارد.«روز سه شــنبه، کاخ سفید اعام کرد 
که مقامات اطاعاتی مشــغول کار بر روی تایید صحت فیلم 

کشتار هستند. آدام شیف، عضو دموکرات و بلندمرتبه کمیته 
امور اطاعاتی مجلس نمایندگان در بیانیه ای اعام کرد که 
مقامات اطاعاتی همچنین در حال کار بــر روی زمان وقوع 
این قتل هم هستند. وی در این رابطه می گوید: »اگر این فیلم 
تایید شود، جدیدترین شــرارت این گروه مرگبار خواهد بود 
که مدرکی برای ارائه به بشــریت و اینکه چگونه گروهی باید 
متوقف شــود، خواهد بود. ما همچنین در تاشیم تا بتوانیم 
زمان گرفته شدن این فیلم را تعیین کنیم. این که آیا مذاکرات 
بر سر آزادی خلبان صرفاً یک شگرد تبلیغاتی توسط سازمان 
تروریستی بوده است؟«جلسه پادشــاه با کمیته تخصیص 
بودجه همزمان با امضای یادداشــت تفاهم میــان جوده و 
جان کری در هتلی در واشــینگتن بوده اســت. براساس این 
تفاهم، اردن 3 میلیارد کمک مالی بیشــتری از سوی ایاالت 
متحده دریافت خواهد کرد، البته این کمک مالی باید به تایید 
کنگره هم برسد. جوده در این رابطه می گوید: »در این زمان 
خطرناک، تجدید تفاهم نامه به مدت سه سال دیگر که شامل 
سالی یک میلیارد دالر کمک مالی می شــود، نشان دهنده 
قدرت روابط دو جانبه ما، ارزش های مشترک ما و همچنین 

تعهد تزلزل ناپذیر ما برای صلح و امنیت است.«     
منبع: بلومبرگ ویو/ مترجم: حسین هوشمند

دولــت ژاپن اعــام کرده با وجود کشــته 
شــدن دو شــهروند این کشــور به دست 
داعش، توکیو هیچ نیرویــی به خاورمیانه 
اعــزام نمی کند و قصــد ندارد تــا موضع 
صلح طلبانه پــس از جنــگ جهانی دوم 
را کنــار بگــذارد و تنها به دنبــال افزایش 
کمک های بشردوستانه و غیرنظامی خود 

به خاورمیانه اســت.به گزارش خبرگزاری 
شینهوا، یاسوهیســا کاوامورا، سخنگوی 
مطبوعاتی وزارت امور خارجه ژاپن گفت: 
ما هرگز تسلیم تروریسم نمی شویم و موضع 
صلح طلبانه گذشته خود را در همکاری در 

منطقه تغییر نخواهیم داد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ژاپن ممکن 

است اعزام و استقرار نیروی زمینی را برای 
مقابله به تروریسم در خاورمیانه مد نظر قرار 
دهد، گفت: در حال حاضر، ما به دنبال این 

مساله نیستیم. 
همانطور که در گذشــته نیز گفتــم، ما به 
تامین کمک هــای بشردوســتانه و البته 
غیرنظامــی خود بــه کشــورهایی که با 

تهدیدهای تروریســتی روبه رو هستند یا 
درگیر اقدامــات جنایتکارانه در خاورمیانه 
هســتند، ادامه خواهیم داد.پیش از کشته 
شدن دو شــهروند ژاپنی به دست داعش 
برخی گمانه زنی هــا برای تغییــر در بند 
9 قانون اساســی ژاپن درباره اعزام نیرو به 

مناطق درگیر وجود داشت.

ایاالت متحده به اردن کمک مالی می کند

وعده ملک عبداهلل برای انتقام از داعش

ژاپن هیچ نیرویی به خاورمیانه اعزام نمی کند

خبر

میز خبر
انتشار راهنمای زندگی زنان تحت حکومت داعش

 زندگی یک زن اسالمگرا که در میان جنگجویان داعش زندگی
 می کند، چگونه است؟

به گزارش بی بی سی گروهی از زنان حامی داعش در عراق و سوریه که خود را »گردان خنسا« 
می نامند، رساله مفصلی در اینترنت به زبان عربی منتشر کرده اند که هدف آن جذب زنان در 
کشورهای حوزه خلیج فارس و عربستان سعودی است.در این رساله سعی شده تا به سواالت 
پاسخ داده شود.حال این رساله توسط موسسه تحقیقاتی کویلیام که مرکز آن در لندن است، 
ترجمه و منتشر شده است. این موسسه در زمینه مقابله با تروریسم فعالیت دارد.در این رساله 
آمده: »ازدواج یک دختر در 9 سالگی قانونی است. اما بسیاری از دختران در ۱6 یا ۱۷ سالگی 
ازدواج می کنند.«از این ســن به بعد او باید در خانه و به دور از انظار عمومی باشد و از خلیفه در 
پشت درهای بسته حمایت کند.در بخش دیگری از این رساله آمده زنان نباید خود را از فعالیت 
ها دور نگه دارند، بلکه برعکس باید تحصیل کنند، به ویژه درباره تمامی جنبه های اسام.این 
رساله، آزادی به ســبک غرب را که زنان برای کار کردن از خانه خارج می شوند، رد کرده و می 
گوید: »زنان از ایده برابری با مردان چیزی نصیبشان نمی شود.«در این رساله از بوتیک های 

لباس و سالن های زیبایی به عنوان کارهای شیطانی یاد شده است.
بهشت مهاجران

این رساله مفصل که در ۲3 ژانویه منتشر شده، تاکنون از سوی رسانه های بین المللی نادیده 
گرفته شده بود.ظاهرا محتوای این رســاله با پیام های ماجراجویانه و گاه خشونت آمیزی که 
تاکنون توســط زنان غربی که به داعش پیوسته اند و در شــبکه های اجتماعی منتشر شده، 
متفاوت اســت.گفته شــده زنان تقریبا ۱0 درصد از هزاران خارجی را تشکیل می دهند که 
با عبور از مرز ترکیه به داعش پیوســته اند.برآورد شــده که 50 زن بریتانیایی تاکنون به این 
گروه پیوسته اند.در این رساله به وضوح گفته شــده که نقش عمده زنان »نشستن در خانه« 
و حمایت از مردان جنگجو و نگهداری از بچه های آنهاســت نــه جنگیدن.بخش اعظمی از 
این رســاله بر نحوه زندگی زنان تحت حکومت داعش تاکید دارد.در این رســاله گفته شده 
که » دولت اســامی چیزی را ممنوع نمی کند« اما فورا می افزاید کــه دانش آموزان دختر و 
پسر باید در کالج های مجزا باشند.از شهر رقه در ســوریه که مرکز داعش خوانده می شود، به 
عنوان »بهشتی برای مهاجران« نام برده شده، محلی که خانواده ها بدون آن که » تحت تاثیر 

گرسنگی و سرما » باشند، زندگی می کنند.
»زنان منحرف«

بنا بر مندرجات این رساله زنان در کشورهای حوزه خلیج فارس و به ویژه عربستان سعودی با 
»وحشیگری و بربریت« روبرو هستند.در این رساله توضیح داده شده که این شامل کارکردن 
زنان به همراه مردان در فروشــگاه ها، اســتفاده از بورسیه کشــورهای غربی و یا حضور در 
» دانشگاه فساد« در شهر جده در عربستان است.از شــبکه تلویزیونی عربستان سعودی که 
یکی از محافظه کارترین شــبکه ها در منطقه به شــمار می رود، به عنوان »کانال تلویزیونی 
فحشا و فساد« نام برده شده و از زنان نویسنده به عنوان »زنان منحرف« یاد شده است.رساله 
داعش معلم هایی را که برای تدریس به کشورهای اسامی می روند، جاسوس هایی دانسته 
که هدفشان ترویج افکار مســموم و بی دینی است.در این رســاله در مورد به بردگی گرفتن 
گسترده غیرنظامیان ایزدی، قاچاق دختران کم سن وسال، گردن زدن و یا پرتاب کردن افراد 
همجنسگرا از ساختمان های هفت طبقه اشاره نشده است.اما پیام اصلی این رساله آن است 
که زنان در عربستان سعودی و کشــورهای حوزه خلیج فارس، باید از زندگی ناعادالنه ای که 

دارند فرار کرده و به جای آن به »مدینه فاضله« داعش بپیوندند.

تاکید مرکل و العبادی بر جنگ با داعش تا نابودی کامل تروریست ها
نخست وزیر عراق که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده در کنفرانس 
مطبوعاتی مشترک با آنگا مرکل شرکت و بر جنگ با داعش تا شکست کامل این گروه تاکید 
کرد.به گزارش شــبکه اســکای نیوز عربی، حیدر العبادی به همراه رهبران و مقامات عالی 
کشورهای مختلف جهان قرار است در نشست ساالنه مونیخ به بررسی راه های مقابله با خطر 
تروریسم به ویژه داعش بپردازند.وی در این کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد که عراق همکاری 
استراتژیکی با ائتاف ضد داعش دارد و در ماه آتی میادی نیز نشستی میان اعضای این ائتاف 
برگزار خواهد شد.نخســت وزیر عراق ادامه داد: عراق برای رویارویی با داعش نیازمند کمک 
اســت. ما به تجربیات آلمان برای آموزش نیروهای نظامی خود نیاز داریم و برلین نیز در این 
راستا به ما قول مساعد داده اســت.وی افزود: همکاری میان ما و آلمان بسیار گسترده است. 
آلمان برای ارتش عراق و پیشــمرگ های کرد ســاح و مهمات فرســتاده و به ما در جنگ با 
داعش کمک کرده است.حیدر العبادی درباره آزادســازی شهر موصل و هماهنگی با کردها 
نیز گفت: برنامه جامع و کاملی برای حمله به موصل و آزادســازی این شهر تدوین شده است. 
دولت مرکزی با اقلیم کردستان عراق در تماس و هماهنگی نزدیک است و دوطرف برای این 
حمله آماده می شوند. ما نمی خواهیم وارد یک جنگ با احتماالت بسیار شویم، ما یک جنگ 
باخته با تلفات بســیار نمی خواهیم و به همین دلیل ســعی داریم با برنامه ریزی درست وارد 
جنگ شویم.آنگا مرکل، صدراعظم آلمان نیز با تاکید بر حمایت کشورش از عراق گفت: دیدار 
خوبی با العبادی داشتیم و فردا نیز با مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار خواهم 
کرد تا راه های مقابله با داعش را بررســی کنیم. ما تا شکســت کامل تروریست ها به اقدامات 
خود علیه داعش چه در بعــد نظامی و چه در بعد فرهنگی و اقتصــادی ادامه می دهیم.آنگا 
مرکل، صدراعظم آلمان در کنفرانس خبری مذکور همچنین دربــاره بحران اوکراین گفت 
که هنوز مشخص نیست که آیا وی و رئیس جمهوری فرانسه بتوانند در مذاکرات اواخر امروز 
با پوتین در مسکو به پیشرفتی درخصوص حل بحران اوکراین دست یابند یا خیر.مرکل پیش 
از عزیمت به مسکو گفت: ما امیدواریم که ســفرمان به مسکو نتایج مثبتی در پی داشته باشد 
و به برقراری آتش بس ختم شــود اما هنوز نمی دانیم که آیا این اقدام امروز در دســترس قرار 
می گیرد یا خیر. شاید مذاکرات بیشتری نیاز باشد.صدراعظم آلمان تاکید کرد: هنوز مشخص 
نیست که مذاکرات کوتاه و یا بلندی در مسکو داریم و همچنین معلوم نیست که آیا این آخرین 
مذاکره اســت یا خیر. ما تنها کاری را انجام می دهیم که می دانیم به حل این درگیری کمک 

می کند و خصوصا به خاتمه خونریزی ها می انجامد.

تونی ابوت در آستانه برکناری از قدرت
نخست وزیر استرالیا هفته آتی با رای گیری درون حزبی مواجه می شود و از آنجایی که خشم 
قانونگذاران از نوع رهبری وی باال گرفته اســت، احتمال برکناری اش وجود دارد.به گزارش 
خبرگزاری آسوشیتدپرس، تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا روز جمعه گفت که وی و معاونش 
از حزب حاکم می خواهند که با درخواســت ها برای رای گیــری درون حزبی انتخاب رهبر 
جدید مخالفت کنند چرا که بدین ترتیب وی از قدرت برکنار می شــود.عده ای از قانونگذاران 
استرالیایی اعام کرده اند که در جریان نشست سه شــنبه آتی حزب حاکم لیبرال خواستار 
برکناری تونی ابوت و معاون وی جولی بی شاپ می شوند که سمت وزیر خارجه را نیز بر عهده 
دارد. پس از برکناری، ۱0۲ قانونگذار درباره دولت آتی تصمیم گیری می کنند.طی هفته های 
گذشته نخست وزیر اســترالیا به دلیل رهبری نامناسب و مســائلی از جمله نحوه مدیریت 
اقتصادی و اعطای نشان شوالیه استرالیا به همسر ملکه انگلیس مورد انتقاد قرار گرفته است.
نتایج نظرسنجی های جدید نشان می دهد، مردم استرالیا بیشــتر تمایل دارند تا »مالکولم 
ترنبال« به عنوان رهبر حزب حاکم انتخاب شود. وی پیشتر به دســت تونی ابوت از رهبری 

حزب برکنار شده بود.



کارمندان چرتکه به دست شدند
چند روز دیگر بیشــتر به آغاز پرداخت عیــدی کارمندان و 
کارگران باقی نمانده و همین امر ســبب شده تا از هم اکنون، 
جنب و جوش نــوروزی بر بازار بزرگ تهران حاکم شــودو به 

گفته کاسبان، ماراتن خریدهای نوروزی رقم بخورد.
موعد پرداخت عیدی کارمندان دولت و بازنشستگان کم کم 
نزدیک می شود و همین امر، جنب و جوشی را در بازار بزرگ 
تهران و مغازه های سطح شــهر رقم زده است. بازنشستگان 
از ۲۰ بهمن به بعــد عیدی های خــود را دریافت می کنند و 
کارمندان هم با گمانه زنی هایی کــه در رابطه با میزان عیدی 
و پاداش دریافتی خود از کارفرمایانشــان دارند، چرتکه های 
خود را آماده کرده اند تا ببیند که حســاب دخل و خرجشان، 

امسال چطور می شود.
اما کارمندان و بازنشســتگان، همین که می دانند امســال 
دخلشان چقدر است و به چه میزان می توانند برای خریدهای 
نوروزی خود هزینه کنند، کافی است تا آنها را روانه بازار کند، 
در این میان بســیاری از افرادی که راه بازار بزرگ تهران را در 
پیش می گیرند، می خواهند مظنه قیمت دستشــان باشد و 
برخی دیگر هم از شلوغی روزهای پایانی سال و البته روزهای 
اسفندماه می ترسند و می خواهند زودتر خریدشان را انجام 

دهند.
به همین دلیــل، ایــن روزها بازار بــزرگ تهــران و برخی 
فروشگاه های بزرگ سطح شــهر، بیش از هر زمان دیگری از 
سال، شاهد رفت و آمدهای مردم هستند که البته آنگونه که 
کاســبان می گویند، اکنون اوضاع بهتر از هفته های گذشته 
شده است، چراکه در هفته های قبل، وقتی مردم برای خرید 
به بازار می آمدند، بیشــتر بــر روی خریدهای دم دســتی و 
روزانه خود متمرکز می شــدند و در حالیکــه اکنون به نظر 
 می رسد که خریدهای نوروزی را به صورت جدی تری انجام 

می دهند.
در این میــان، مردمی هم کــه راه بازار را پیــش گرفته اند، 
می گویند که فاکتور قیمت برایشان مهم است و اینکه از بازار 
خرید کنند، برایشان با صرفه تر است تا اینکه روانه فروشگاه ها 
و مغازه هایی شــوند که می خواهند رکود یکساله شــان را از 
عیدی و پاداش آنها جبران کنند و بنابراین، قیمت های باالیی 
هم برای کاالهایشــان عنوان می کنند و در مقابل، حاضر به 

ارایه تخفیف مدنظر مصرف کنندگان نیستند.

حراج های نوروزی رسما کلید خورد
امسال البته یکی از حراج هایی که بیشتر به چشم می خورد و 
بخش عمده ای از فروش های فوق العاده مغازه داران را به خود 
جلب کرده است، حراج لباس های زمســتانی است، چراکه 
زمســتان آنقدر ســخت نبود که نیاز به لباس گرم آنچنانی 
داشته باشــد و مردم نیاز باشد که چکمه به پا شــوند، اما به 
هرحال، ویترین فروشگاه ها تغییر کرد و رنگ و بوی زمستان 
به خود گرفت، اما حال همین مغازه داران مجبور شده اند که 
جنس های خود را به کاالهای بهاره و کمتر گرم، تغییر دکور 
دهند و بنابراین، لباس هــای گرم زمســتانی را حراج های 
باال بگذارنــد.در این میان، یکی از ســئواالتی که ذهن مردم 
را به خود جلب کرده، همین حراج هــای ۵۰ تا ۷۰ درصدی 
لباس های زمستانی اســت که نشــان دهنده این است که 
کاسبان و فروشندگان لباس، ســودهای کالنی را برای خود 
محاسبه می کنند که حال حاضر هستند تا ۷۰ درصد قیمت 

قبلی همان کاال را به عنوان تخفیف به مردم بدهند.
اما به هرحال، همین تخفیف ها هم آنقدر برای برخی مشتریان 
اغواکننده هســت که روانه مغازه شوند و خریدهای زمستان 

ســال بعد خود را انجام دهند، چراکه به طــور قطع، همین 
لباس ها در موعد خودشان و در فصل سرد سال یعنی زمستان، 
با قیمت های باالیی از سوی فروشندگان عرضه می شوند، اما 
یکی از همین فروشــندگان دلیل اصلی این حراج ها را فرار از 
هزینه های انبارداری عنوان می کند و بــه خبرنگار مهر می 
گوید: لباس را نمی توان یکسال در انبار نگه داشت و عالوه بر 

اینکه فضا می گیرد، امکان هر اتفاقی برایش وجود دارد.
وی می افزاید: به همین دلیل بسیاری از فروشندگانی که این 
روزها به نقدینگی نیاز دارند، باید جنس خود را هرچند با ضرر 
یا سود کمتر بفروشــند و در مقابل، نقدینگی برای نوسازی 

ویترین خود با کاالهای فصل داشته باشند.
به هرحال این روزهای بازار بزرگ تهران، شــلوغی و ازدحام 
بیشتری دارد که کســبه را نســبت به روزهای خرید مردم، 
امیدوارتر کرده اســت و البته مردم هم که همــواره در ایران، 
خرید را یکی از تفریح های خود می دانند، با اشتیاق بیشتری 
نسبت به مقاطع دیگر ســال وارد بازار می شوند و همین امر، 
بازار و فعالیت های بازاری را رونق می بخشــد؛ پس این مردم 

هستند که خروج از رکود را معنا می بخشند.

معارف

  دکتر همتی مدیر عامل و رئیس هیئــت مدیره بانک ملی 
در نشست صمیمانه با 6۰۰ نفر از رؤســای شعب این بانک 
در تهران ضمن تشــریح برنامه های تحول بانک و اقدامات 
انجام گرفته برای ارتقاء جایگاه بانک ملی به سؤاالت متعدد 
رؤسای شــعب در یک محیط صمیمی پاســخ داد. در این 
جلســه که اعضای هیئت مدیره و معاونین و مدیران ارشد 
بانک نیز حضور داشتند اعضاء هیئت مدیره و معاونین مدیر 
عامل نیز برنامه ها و مطالب ضروری خود برای توســعه امور 
بانک را مطرح کردند. دکتر همتی از روسای شعب خواست 

در هفته های پایانی سال بر تالش خود افزوده و برای جذب 
بیشــتر منابع و وصــول مطالبات اقــدام کنند.مدیر عامل 
بانک تأکید کرد رعایت اخالق و تکریم مشــتریان یک اصل 
ضروری در بانک ملی اســت. اعتماد مردم به بانک ملی یک 
سرمایه بزرگ اســت و همکاران با تکریم مشتریان در حفظ 
این سرمایه بکوشند.دکتز همتی تأکید کرد با تالش شما و 
تک تک همکاران در سراسر کشور به حمداله روند امور بانک 
ملی بعد از مشکالت جدی که با آن مواجه شد و به روی ریل 
اصلی برگشته و من از شما می خواهم سرعت حرکت قطار 

پیشرفت و توسعه بانک ملی را افزایش دهید.وی سودآوری 
بانک را عامل مهم توسعه آن دانست و همه ارکان بانک را برای 
تالش جدی در جهت باال بردن درآمــد بانک و افزایش بهره 
وری و ســودآوری فراخواند.وی با اشاره به تالش های انجام 
گرفته در حوزه وصول مطالبات و حقوقی بانک از ابتدای سال 
برای کاهش مطالبات معوق تأکید کرد خوشــبختانه روند 
وصول و تعیین تکلیف مطالبات با کارگروه هایی که تعیین 
شده است به خوبی پیش می رود و انشاءاله نتایج آن را تا پایان 

سال خواهیم دید.

شعب، خط مقدم حفظ و تداوم اعتماد مردم به بانك ملی هستند 

 
همزمان با سالگرد پیروزی 

انقالب اسالمی از همراه بانک 
کوثر رونمایی شد

همــراه بانک کوثــر جهت سیســتم عامل 
اندرویــد از 1۵ بهمن ماه رونمایــی و مورد 
استفاده مشــتریان قرار گرفته است .با توجه 
تاکید دکتــر رضایی مدیرعامل موسســه 
مبنی بر توجه ویژه بــه بانکداری الکترونیک 
و خدمات جدید ،همزمان با سالروز پیروزی 
انقالب اســالمی ،  در مراسمی از همراه بانک 
کوثر رونمایی شــد . از آنجا که  امروزه تعداد 
کســاني که از تلفن همراه برخوردار بوده و از 
آن استفاده مي کنند بسیار زیاد بوده و هر روز 
درحال افزایش است و طولي نخواهد کشید 
که بسیاري از فعالیتهاي روزانه افراد صرفاً با 
استفاده از تلفن همراه انجام میپذیرد. ارسال 
و دریافت اطالعات به صورت ســرویس پیام 
کوتاه توســط دســتگاه تلفن همراه، داراي 
مزایایي افزایش ســرعت برای رســیدن به 
مقصد ، کاهش هزینه ها  است.سیستم همراه 
بانک ، مشــتریان را قادر مي سازد با استفاده 
از تلفن همراه خود بدون حضور در بانک و در 
زمان دلخواه، اقدام به انجام امور بانکي نمایند. 
همچنیناین سیستم قادر خواهد بود ضمن 
سرعت و دقت باال در ارائه پاسخ، عدم اشغال 
خطوط و پاســخگویي شــبانه روزي، باعث 

صرفه جویي در انرژي گردد.

مرغ تا پایان بهمن روز به روز 
گران تر می شود

رییس اتحادیه فروشــندگان پرنــده و ماهی 
گفت: قیمت مرغ که تا چند روز آینده همچنان 
روند افزایشی خواهد داشت، از اواخر بهمن ماه 
و اوایل اسفند ماه کاهش خواهد یافت.رییس 
اتحادیه فروشــندگان پرنــده و ماهی گفت: 
قیمت مرغ که تا چند روز آینده همچنان روند 
افزایشی خواهد داشــت، از اواخر بهمن ماه و 
اوایل اســفند ماه کاهش خواهد یافت.مهدی 
یوســف خانی اظهار کرد: در حال حاضر سن 
جوجه هایی که در مرغداری هــا وجود دارند 
کافی نیســت؛ بنابراین با افزایش قیمت مرغ 
در بازار مواجه هستیم.وی افزود: روند افزایشی 
قیمت مرغ همچنان تا پایــان ماه جاری ادامه 
خواهد داشت و از اوایل اسفند  ماه که جوجه ها 
به سن بازار می رســند قیمت مرغ نیز کاهش 
می یابد.رییس اتحادیه فروشــندگان پرنده 
و ماهی با بیان این که قیمت گوشــت مرغ در 
بازار به طور میانگین به ۷۸۰۰ تومان رســیده 
است، گفت: از اوایل اســفند ماه روند کاهشی 
قیمت مرغ آغاز شده و به حدود 6۰۰۰ تومان 
می رسد.یوســف خانی درباره  بازار ماهی نیز 
گفت: هر ساله و در اواخر اسفند ماه با توجه به 
ایام عید نوروز و افزایش مصرف ماهی شــاهد 
باال رفتن قیمت ماهی هســتیم.وی ادامه داد: 
اواخر اسفند ماه حدود 1۵ درصد قیمت ماهی 
افزایش می یابد و این افزایش تقریبا از بیستم 

اسفندماه به بعد آغاز می شود.

کاهش 10 درصدی قیمت 
لبنیات

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی گفت: 
کاهش قیمت لبنیات در برخی از محصوالت 
لبنــی رخ داده و این هم بــه دلیل وضعیت 
موجودی انبارهای شــرکت ها بوده است که 
ما شــاهد کاهش 1۰ درصدی قیمت برخی 
اقالم محصوالت لبنی در بازار هستیم.محمد 
فربد درخصوص نزولی شــدن بازار لبنبات 
اظهار داشت: این شــرایط را بازار به صنعت 
دیکته کرده اســت؛ زمانی که تقاضا کاهش 
یافته ناچارا گاهی واحدهــای لبنی نیز باید 
متناسب با شرایط قیمت محصوالت خود را 
تغییر دهند.عضو هیئت مدیره انجمن صنایع 
لبنی گفت: کاهش قیمت لبنیات در برخی از 
محصوالت لبنــی رخ داده و این هم به دلیل 
وضعیت موجودی انبارهای شــرکت ها بوده 
است که ما شاهد کاهش 1۰ درصدی قیمت 
برخی اقالم محصوالت لبنی در بازار هستیم.
وی در خصوص ادامــه یافتن کاهش قیمت 
لبنیات در ماه های آتی هم تصریح کرد: این را 
نیز بازار عرضه و تقاضا تعیین می کند.فربد در 
خصوص صادرات محصوالت لبنی به روسیه 
نیز اضافــه کرد:  قطعا صــادرات محصوالت 
لبنی خواهیم داشــت اما چون این کشــور 
بازار جدیدی برای ما محسوب می شود روند 
بازاریابی و صادرات کند اســت.عضو هیئت 
مدیره انجمــن صنایع لبنی با بیــان این که 
تقاضای خود را مبنی بر آزادســازی قیمت 
لبنیات بارها به مسئولین داد ه ایم، یادآور شد: 
امیدواریم این شرایط در ســال آینده اتفاق 
بیفتد تا بازار رقابتی شــده و همچنین شاهد 

کاهش قیمت محصوالت لبنی نیز باشیم.
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اقتصادی 4

 و فروش مسکن سیر صعودی گرفت

ثبات بازار مسکن موجب شده که در نیمه دوم سال متقاضیان واقعی که توان 
مالی بیشتری دارند، وارد بازار شوند؛ هرچند که هنوز تعداد زیادی از متقاضیان 

در انتظار برنامه های دولت هستند.
بازار مسکن در نیمه دوم امسال نســبت به نیمه اول رونق با متقاضی بیشتری 
روبرو شده و آمار معامالت مسکن افزایش بیشتری را نشان می دهد. در واقع، 
متقاضیان واقعی وارد بازار شــدند تا در شــرایط ثبات قیمت هــا، ملک مورد 

نظرشان را خریداری کنند.
مطابق با آمارهــا، ثبات بازار به نفع افرادی اســت که با پس انــداز و وام بانکی 
می توانند خانه ای را خریداری کنند، بنابراین در این دوران متقاضی نسبت به 

اوایل رکود بیشتر در بازار مسکن وجود دارد.
براساس این گزارش، آمار معامالت مسکن کل کشور در دی ماه نشان می دهد 
16۰ هزار و ۸66 قرارداد مسکن به ثبت رســیده که از این تعداد، 1۰۰ هزار و 
۹۴۳ قرارداد مبایعه نامه و ۵۲ هزار و ۸۵۴ اجاره نامه بوده، این در حالی است که 
سال گذشته کل قراردادها 1۳۸ هزار و ۸۵۰ قرارداد بوده است که رقم معامالت 

افزایش ۲۲ هزار و 16 قرارداد را نشان می دهد.
همچنین در دی ماه ۹۲، ۸۵ هزار و ۷۴۳ قرارداد خرید و فروش و ۴۵ هزار و ۸6۴ 
قرارداد اجاره به ثبت رسید. در واقع، بازار مسکن در سال جاری نسبت به سال 
آینده با افزایش خرید و فروش و اجاره روبرو بوده است که آینده بهتری را در این 

بخش نشان می دهد.
شهر تهران که بیشترین تاثیر را در بخش مسکن کل کشــور دارد، در دی ماه 
امسال ۳۲ هزار و ۵۴۳ قرارداد مسکن داشــته که از این تعداد، 16 هزار و ۴۲۲ 

مبایعه نامه و 1۴ هزار و 6۸۰ قرارداد اجاره بوده است.
سیر قراردادهای مسکن در شــهر تهران نشان می دهد تعداد مبایعه نامه ها در 
آذرماه امســال 1۴ هزار و ۴1۸ قرارداد، در آبان ماه 1۲ هزار و ۲۳۴ قرارداد و در 
مهر 1۴ هزار قرارداد مبایعه نامه بوده که این موضوع نشان دهنده سیر صعودی 

قراردادها و افزایش تمایل مردم به خرید و فروش خانه در نیمه دوم سال است.
این در حالی است که در شهریور امســال تعداد کل معامالت مسکن یکصد و 
۸۸ هزار و ۷۵1 قرار داد بود که این رقم در مدت مشابه سال گذشته یکصد و 61 

هزار و 1۲۴ قرارداد بوده است.
براساس این گزارش، تعداد معامالت در شهریور امســال نسبت به مرداد هم 
افزایش نشان داد به طوری که تعداد کل قراردادهای کشوردر مرداد 16۷ هزار و 

۵۸1 مورد بوده که این تعداد در شهریور ۹۳ به 1۸۸ هزارو ۷۵1 قرارداد رسید.
این آمارها نشــاندهنده رشد معامالت مسکن در ســال جاری نسبت به سال 
گذشته و افزایش قراردادها در دی ماه نسبت به شهریور است؛ موضوعی که می 

تواند نشانگر وضعیت بهتری در بازار مسکن نسبت به سال قبل باشد.
در واقع باوجودی که کارشناســان از رکود بازار مســکن خبر مــی دهند اما 
متقاضیان واقعی وارد بازار شــده اند و در حال خرید و فروش امالک هستند؛ 
هرچند که تعداد زیادی از متقاضیان هم به دلیل نبود توان مالی و سیاست های 

حمایتی دولت، قدرت خرید ملک مورد نظر را ندارند.

حرکت الکپشتی واردات برنج
واردات برنج پس از اعالم ممنوعیت از ســوی وزارت جهاد کشــاورزی گرچه 
تاکنون ادامه داشته اما روند نزولی طی کرده است به گونه ای که طی 1۰ ماهه 

امسال نسبت به سال گذشته با کاهش مواجه شده است.
بر اساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران تا پایان دی ماه امسال ۹۸۴ هزار 
و ۴۰۰ تن برنج به ارزش یک میلیارد و 1۹۵ میلیون و ۳۰۰ هزار دالر به کشــور 
وارد شــده اســت که از نظر وزنی ۴۰.۳۹ درصد و از نظر ارزشی ۳۸.۲۲ درصد 
کاهش را نسبت به آمار دهه ماهه واردات برنج در سال گذشته نشان می دهد. 
البته این روند نزولی واردات برنج از نیمه امسال و پس از اعالم ممنوعیت آن از 

سوی وزارت جهاد کشاورزی کمی شدت گرفت.
عباس کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی در این باره اظهار کرد: سال 
گذشته بیش از ۲ میلیون تن برنج وارد شد و طی شش ماهه نخست امسال نیز 
حدود ۷۰۰ هزار تن برنج وارد شده است در حالی که نیاز واردات کشور در طول 
سال حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن اســت بنابراین در حال حاضر به اندازه 
کل نیاز بازار واردات برنج صورت گرفتــه و محصول داخلی و وارداتی در انبارها 

باقی مانده و واردات برنج نیز در این راستا ممنوع اعالم شد.
در این شرایط علیرغم رایزنی ها و فشارهای برخی واردکنندگان برای واردات 
برنج تاکید شد و اجازه ثبت ســفارش این محصول از اواخر مهر ماه داده نشده 
است و با وجود اختالف نظر مســئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشتر 
وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه گفت: در ســال گذشته بیش از نیاز برنج به 
کشور وارد شــده و با توجه به ورادات حدود ۷۰۰ هزار تنی برنج در شش ماهه 
نخست امسال پس از پایان یافتن تعرفه های فصلی که برای محدودیت واردات 
برنج در نظر گرفته ایم احتمال ادامه ممنوعیــت واردات این محصول تا پایان 
امسال وجود دارد چرا که میزان نیاز کشور به برنج در سال حدود ۳ میلیون تن 

است.
اگرچه واردات برنج همچنان و بــا وجود ممنوعیت ادامه دارد اما مســئوالن 
گمرک اعالم کرده اند که این واردات از محل ثبت ســفارش های گذشته بوده 
و پس از اعالم ممنوعیت از سوی وزارتخانه مســئول )جهاد کشاورزی( ثبت 
سفارش جدیدی انجام نشده اســت. البته این واردات نیز مورد انتقاد بسیاری 
از تولیدکنندگان برنج قرار گرفته است و رفع این مشکل مستلزم برنامه ریزی 
جهاد کشاورزی برای جلوگیری از ثبت سفارش و واردات برنج سهمیه ای است.

از طرفی وزارت جهاد کشاورزی واردات برنج را ممنوع اعالم می کند و از طرفی 
واردات این محصول طی ماه های اخیر بوده است.رفع خالهای قانونی برای حل 
مشکالت مربوط به برنج از مشکل ثبت ســفارش های گذشته در زمان اعالم 
ممنوعیت تا ورود این محصول درســت در زمانی که واردات آن ممنوع است و 
دالیل گمرک مبنی بر اینکه ثبت سفارش در زمانی که واردات برنج ممنوع نبود 

صورت گرفته است مستلزم برنامه ریزی صحیح وزارت جهاد کشاورزی است.
حال باید منتظر نشست و دید وزارت جهاد کشاورزی می تواند روی حرف خود 
بایستد و به واردکنندگان اجازه ثبت ســفارش و واردات محموله های جدید 
برنج را ندهد یا اینکه نمی توان به خداحافظی با واردات بی حساب و کتاب برنج 

امیدوار بود.

میز خبر

خبر

در ۴۰روز دیگر امنیت شغلی به پایین ترین 
حد سالیانه خود می رسد و هزاران نفر با اتمام 
قرارداد کار در آستانه سال نو بیکار خواهند 
شــد، در عین حال از بازار بحــران زده کار 
رویش های جدیدی را هم شــاهد خواهیم 

بود.
در حال حاضر یکی از مهم ترین مســائل و 
مشکالت جامعه کارگری کشور، ناامن بودن 
بــازار کار و احتمال از دســت رفتن فرصت 
شــغلی و تجربه تلخ بیکاری است. به دلیل 
وجود هزاران تقاضای کار و نبود زمینه های 
جذب کارجویان، امنیت شغلی نیز به پایین 

ترین حد خود رسیده است.
این مسائل باعث شده تا ظرف مدت یکی دو 
دهه، تقریبا تمامی قراردادهای کاری کشور 
از دائم و مســتمر به موقت و غیردائم تبدیل 
شــوند که تاثیرات منفی فراوانی بر امنیت 
شــغلی نیروی کار خواهد داشــت و از آنسو 
شــرایط اخراج نیروی کار برای کارفرمایان 

بسیار آسان است.
وزارت کار اعــالم کــرده ۹۳ درصــد کل 
قراردادهــای کاری کشــور در حال حاضر 
موقت و غیردائم اســت که اگر از این موضوع 
چنین اســتنباط کنیم کــه تقریبا تمامی 
صنعت و تولید کشــور در وضعیت موقت و 
نگران نســبت به آینده در حال کار هستند، 
بنابراین با بازار کاری نابســامان و بحران زده 
نیز مواجه خواهیم بــود که ویژگی آن وجود 
صف های طوالنی و ترافیک شدید تقاضای 

کار از سوی جوانان است.
سایه شوم واردات بر سر تولید داخل

امروز کارفرمایان می گویند نمی دانند حتی 

در آینده نزدیک چه سرنوشتی در انتظار آنها 
خواهد بود و نوسانات یکباره قیمت مواد اولیه 
و ادامه واردات بی رویه انواع و اقسام کاالهای 
غیرضرور و مشابه داخل، صنعت آنها را تا مرز 

ورشکستگی و نابودی پیش برده است.
واردات امروز نه تنها در صنعت و تولید، بلکه 
در کشاورزی و اقالم مصرفی مردم نیز به وفور 
وجود دارد و بازارها شاهد تبلیغات اغراق آمیز 
و رقابت عجیب واردکننــدگان برای عرضه 
محصوالت خود به مردم هستند. شبکه های 
تلویزیونی با دریافت مبالغی اجازه می دهند 
محصوالت خارجی به اســم تولیدات ایرانی 
در ساعات پُربیننده، ضربه های هولناکی به 

صنعت و تولید داخلی بزند.
دولت ها در طول دهه های اخیــر و به ویژه 
یک دهه گذشــته، حمایت های مناسبی از 
تولیدات داخلی نداشته اند و با وضع مقررات 
دســت و پاگیر و افزایش یکباره هزینه های 
بنگاه ها در جریان اجرای فاز اول هدفمندی 

یارانه ها، باعث نابودی درصد قابل توجهی از 
صنایع کوچک و واحدهای ُخرد کشور شده 

اند.
این مسائل باعث شده تا امروز کشور با انبوهی 
از تقاضا برای کار مواجه باشــد، اشــتغال به 
بزرگترین دغدغه خانواده ها تبدیل شــود و 
جوانــان اغلب پس از فراغــت از تحصیالت 
دانشگاهی، مدت ها وقت و توان کاری خود را 

در جستجو و آرزوی یافتن شغل به سر ببرند.
ترافیک تقاضا برای کار

مقامات دولتی در سفرهای استانی در دولت 
های گذشته و فعلی با درخواست های فراوان 
کار از سوی جوانان مواجه می شوند و برخی 
نمایندگان مجلس می گویند قریب به اتفاق 
درخواست مردم حوزه انتخابیه از آنها فقط 

شغل است.
در چنیــن وضعیتی که ممکن اســت برای 
تصدی یک فرصت شــغلی صدهــا و بلکه 
هزاران نفر داوطلب باشــند، امنیت شغلی 

نیروهای شاغل در پایین ترین حد خود قرار 
می گیرد و صدها هزار قرارداد کار به صورت 
موقت منعقد می شــود؛ در عیــن حالی که 
ممکن است بسیاری از صنایع موجود کشور 
جنبه مستمر و دائم داشته باشند اما ترجیح 
می دهند در بخش قرارداد کاری هیچگونه 

ریسک و تعهدی به بنگاه اضافه نکنند.
طبق اعالم مقامــات دولتــی و وزارت کار، 
حفظ اشتغال موجود و تقویت مشاغل فعلی 
به یکی از فعالیت هــای اصلی دولت تبدیل 
شده و بخشــی از توان سیاســت گذاران و 
برنامه ریزان صرف این موضوع می شود که 
نباید از ادامه فعالیت بنگاه هــای موجود و 

حفظ اشتغال آنها غافل شد.
بازار کار در شرایط موقت کامل

غالمرضا عباسی در گفتگو با مهر با تاکید بر 
اینکه ظرفیت اشــتغال موجود کشور توان 
پاسخگویی به تمامی نیازهای کارجویان را 
ندارد گفت: اشــتغال امروز قراردادی شده 
و قــرارداد موقت ها در صــف اول بیکاری و 

ریزش قرار دارند.
دبیــرکل کانون عالی انجمــن های صنفی 
کارگران ایــران اظهارداشــت: نبود امنیت 
شغلی باعث نگرانی و افزایش استرس نیروی 
کار می شــود و آنگاه تاثیر این ناامنی را ما در 
افت شــدید بهره وری نیروی کار در ایران و 

تاثیر ناچیز آن در جریان تولید را می بینیم.
عباسی خاطرنشان کرد: کارگر نباید نگرانی 
فردای خود را داشته باشد و نباید شرایط به 
نحوی می شد که قراردادهای موقت تمامی 
فضای بازار کار کشور را تســخیر کند و این 

بازار در شرایط موقت کامل اداره شود.

تصمیمات جدید اقتصــادی چین به تمام بــازار های اقتصادی 
جهان شوک وارد کرد.بانک مرکزی چین اعالم کرده است برای 
مقابله با رکود اقتصادی اقدام به تزریــق نقدینگی به بازار داخلی 
خود خواهد کرد انتشــار این خبر کافی بود که مام بازارهای مالی 
جهان تحــت تاثیر این اقــدام دومین اقتصاد بــزرگ جهان باال 
و پایین شــوند.اولین بازاری که تحت تاثیر این اقدام قرار گرفت 

بازار نفت بود کــه قیمتها در کانال ۵۰ دالر قــرار داد و بنا بر پیش 
بینی کارشناسان در روزهای آینده قیمت طالی سیاه به ۵۵ دالر 
هم خواهد رسید.بعد از آن بازار مالی چین بود به طوریکه در بازار 
سهام چین در کمتر از یک ساعت شــاخص کل ۲ درصد افزایش 
پیدا کرد که این دو درصد معادل 6۰۰ میلیارد یوان و یا ۹6 میلیارد 
دالر است.بنا به گفته کارشناسان با توجه به تعطیالت آخر هفته در 

خاورمیانه به طور یقین بازارهای بورس کشورهای این حوزه نیز در 
اولین ساعات کار تحت تاثیر این اقدام چین قرار خواهند گرفت و به 
طور مشخص بورس دوبی و ابوظبی شاهد تغییراتی خواهد بود.در 
اروپا نیز بازار بورس فرانسه و انگلیس با کاهش اندک شاخص روبرو 
شدند هرچند پیش بینی می شــود در روزهای آینده اثر گذاری 

افزایش نقدینگی چین بیشتر خود نمایی کند

موج اخراج نیروی کار در آستانه نوروز

امنیت شغلی در وضعیت قرمز

شوک چین به اقتصاد جهان



 

 
نفت طعم گرانی را چشید

پس از هفته ها ســقوط آزاد قیمت 
طالی ســیاه در بازارهــای چهار 
گوشه جهان در نهایت هفته جاری 
قیمت نفت خام چند دالری گران 
شد و بار دیگر به سطح بشکه ای ۵۰ 

دالر بازگشت.
پس از ســقوط حدود ۶۰ درصدی 
قیمت نفــت خام در بــازار جهانی 
و کاهــش بهــای ایــن کاالی 
اســتراتژیک از بشــکه ای حدود 
۱۱۰ دالر در اواسط تابستان سال 
جاری به بشکه ای کمتر از ۵۰ دالر، 
در نهایت هفته جــاری بهای نفت 

اندکی افزایش یافت.
کاهش حفاری و غیر فعال شــدن 
دکل های حفــاری ایاالت متحده 
آمریکا در میادین نا متعارف نفتی 
»شــیل اویل ها«، کاهش سرمایه 
گذاری های شــرکت های بزرگ 
چند ملیتی در طرح های توســعه 
میادیــن نفتــی در کشــورهای 
مختلف جهان از مهمترین دالیل 
افزایش قیمت طالی سیاه در طول 

هفته جاری است.
در این بین کارشناسان پیش بینی 
می کنند که بهای نفت خام بریا یک 
دوره موقتی ثبات قیمتی را تجربه 
کند و به اصالح سقوط آزاد قیمت 
نفت خام در بازار جهانی بریا مدت 

کوتاهی متوقف شود.

ساخت یک طرح بزرگ 
پتروشیمی رسما متوقف 

شد
یک مقام مســئول در شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی از توقف عملیات 
اجرایی یکی از بزرگترین طرح های 
پتروشیمی در غرب کشور خبر داد 
و گفت: احداث پتروشیمی بروجن 
به دلیل نبود امکان خوراک رسانی 

متوقف شده است.
مرضیه شــاهدایی در بــاره آغاز 
طرحهای تازه تاکیــد کرد: برخی 
پروژه ها به دلیل بروز مشکالتی در 
زمینه آمایش سرزمین، کمبود آب، 
نبود خوراک و نیز نبــود توان اخذ 

فاینانس نتوانستند فعال شوند.
این مقام مســئول با تاکید بر لزوم 
ســنجش منطقه مورد نظر برای 
اجرای طــرح از نظر تامین خوراک 
گفت: اکنون برخی از پروژه درحال  
متوقف شدن هستند، زیرا با وجود 
مصوب شدن طرح، امکان رساندن 
خوراک وجود ندارد؛ به عنوان مثال 
می توان بــه طرح بروجن اشــاره 
کرد، با توجــه به این کــه منطقه 
برای اجرای خط اتیلن غرب بسیار 
صعب العبور اســت، نمــی توانیم 
خوراک برای پلی اتیلن به بروجن 

برسانیم.
مدیر طرحهای شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی با اشــاره به کمبود آب 
به عنوان یکی از چالش های اصلی 
توسعه صنعت پتروشیمی در سطح 
کشور، گفت: در برخی مناطق که 
طرح پتروشــیمی آماده اجراست، 
آب برای صنعت به میــزان کافی 

وجود ندارد.
شــاهدایی با تاکید بر این که از این 
پس زمانی کلنــگ طرحی زده می 
شود که مسجل شده باشد خوراک، 
یوتیلیتی و آب برای پــروژه را می 
توان تامین کرد، گفت: یک مشکل 
دیگــر مربوط بــه اخــذ فاینانس 
است، زمانی که طرحی نمی تواند 
فاینانس دریافت کند، زمان اجرای 

پروژه به درازا کشیده می شود.
وی بــا بیــان این کــه کلنگ زنی 
طرحهای پتروشیمی سبب ایجاد 
توقع برای مردم می شــود، گفت: 
ترجیــح مــی دهیم کلنــگ زنی 
وقتی صورت گیرد که پروژه فعال 

فایننس آن اخذ شده باشد.

معاون وزیر نیرو با اشــاره به صادرات برق باید با هماهنگــی وزارت نیرو صورت 
گیرد گفت: در سال جاری مشــکلی بابت تامین خوراک نیروگاه ها نداشتیم و 
میزان گاز تبدیلی به نیروگاه ها نســبت به سال گذشــته افزایش ۳۰ درصدی 
داشته است.هوشنگ فالحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی درخصوص 
اظهارات اخیر در زمینه صادرات بــرق به ترکیه و اینکه آیــا طرح این مباحث 
ممکن اســت به دلیل اذعان وزارت نفت در ارزان فروشــی برق از سوی وزارت 
نیرو باشد یا خیر؟، گفت: منظور از اظهارات اخیر مســئولین نفت این بوده که 
نیروگاه های مورد نظر با ســرمایه طرف ترک احداث خواهد شد و گاز مورد نیاز 
توسط ایران تامین می شود.وی تصریح کرد: در کل صادرات برق به عهده وزارت 
نیرو اســت و وزارت نفت ســوخت و خوراک مورد نیاز نیروگاه هایی را که قصد 

صادرات دارند، تامین می کند.فالحتیان خاطرنشــان کــرد: در صورت تامین 
خوراک مورد نیاز متقاضیان غیر دولتی که قصد صادرات برق را داشــته باشند 
می توانند در یک بستر قانونمند، مشــخص و رقابت منطقی نسبت به بازاریابی 
محصول برق خود در کشــورهای مقصد اقدام کنند امــا درهر صورت صادرات 
برق منوط به هماهنگی با وزارت نیرو است. البته باید گفت این وزارتخانه منعی 
بابت صادرات ندارد.وی ادامه داد: قبال وزارت نفت با صادرات برق با اســتفاده از 
ســوخت مایع مخالف بود اما اطالعیه ای که اخیرا صادر کرده موید این موضوع 
است که مخالفتی با صادرات برق ندارد. اما انتظار این است که اگر صادرات برقی 
صورت می گیرد با هماهنگی وزارت نیرو باشــد و بخش نفت و گاز تامین کننده 
ســوخت نیروگاه ها باشــند.معاون وزیر نیرو در خصوص اینکه آیا وزارت نفت 

ســوخت مورد نیاز برای صادرات برق را تامین می کند یا خیر؟، توضیح داد: این 
موضوع را وزارت نفت تعیین می کند که آیا برای افزایش صادرات برق، گاز کافی 
در اختیار دارند یا خیر ا ما این نوید داده شــده که از ســال ۹۴ گاز بیشــتری به 
نیروگاه های داخل کشور داده خواهد شد و طبیعتا ظرفیت های جدیدی برای 
تولید گاز کشور فراهم شده و گاز مورد نیاز نیروگاه هایی که صادرات برق دارند 
نیز تامین می شود.وی در خصوص تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه ها طی سال 
جاری، اظهار داشت: امسال علیرغم سرمای زودرس با تالش صورت گرفته ۳۰ 
درصد بیشتر از سال گذشته گاز در اختیار نیروگاه های کشور قرار گرفت. ضمن 
اینکه وعده داده شده در سال ۹۴ با ورود فازهای جدید پاالیشگاهی در عسلویه 

و افزایش ظرفیت تولید مشکلی بابت تامین گاز در سال آینده نخواهیم داشت.
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وزیر نفت با اشــاره به توقیف کمپرسورهای 
گاز ایــران در ابوظبــی و هلنــد از مذاکره با 
شــرکت های بزرگ نفتی جهان خبــر داد و 
گفت: اگر بخواهیم پاکستان را جریمه نکنیم، 

باید تغییراتی در قرارداد اعمال کنیم.
بیــژن زنگنه گفــت: هم اکنون توســعه این 
میدان مشــترک با وجــود تحریم هــا ادامه 
می یابد و تامین برخــی از کاال و تجهیزات با 
دشــواری های تحریم های خارجی دست و 

پنجه نرم می کند.
وزیر نفــت با اشــاره بــه توقیــف برخی از 
کمپرســورهای گازی فازهای پارس جنوبی 
در هلنــد و ابوظبی امــارات، تصریــح کرد: 
امســال اولویت را به فازهایــی داده بودیم که 
مــی توانســتند در ســال ۹۳، ۱۰۰ میلیون 
مترمکعب گاز تامین کنند تا در زمســتان با 

مشکل مواجه نشویم.
این مقام مسئول با اعالم اینکه در سال جاری 
بیش از چهار فاز پــارس جنوبی را برای تامین 
این میزان گاز به بهره برداری رسید و همزمان 
هفت عرشــه را در دریا راه اندازی و بزودی نیز 
عرشــه فاز ۱۵ راه اندازی خواهد شــد، اظهار 
داشــت: در روزهای اول دولت کسی باور نمی 
کرد که بشــود این فازها را به مدار آورد، اما ما 
توانســتیم این کار بزرگ را انجــام دهیم و به 

نیروگاه ها گاز باکیفیت و کافی برسانیم.
به گفته این عضو کابینه دولــت تدبیر و امید 
ســال آینده هم ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز 
دیگر اضافه بر این میــزان تولید خواهیم کرد 
و با ادامه این روند در ســال ۹۵ تمام فازها به 
مدار اضافه می شوند و ممکن است از قطر نیز 
در برداشت پیشــی بگیریم هر چند که از نظر 
تجمعی آنها به دلیل اینکه از ما خیلی زودتر کار 

را شروع کرده اند باالتر هستند.
احتمال لغو جریمه گازی پاکستان

وزیر نفت درباره آخرین وضعیت صادرات گاز 
به پاکستان هم توضیح داد: از نظر ما صادرات 
گاز به پاکستان مشکلی ندارد، چرا که قرارداد 
معتبر با آنها داریم و باید از اول ۲۰۱۵ میالدی 
برداشــت گاز را آغاز می کردند اما آنها تخلف 
کردند و برداشت نکرده اند. زنگنه با یادآوری 
اینکه مطابق با برنامه خط لوله گازی را تا مرز 
با پاکستان خواهیم کشید و از شورای اقتصاد 
مجوز آن را هــم گرفته ایم، بیان کــرد: با این 
وجود طرف پاکستانی نیز چندین بار با وزارت 
نفت گفت وگو کرده و اظهار داشــته است که 
مشکل فاینانس دارد و در صورت حل مشکل، 
خط لوله گازی خــود تا مرز ایــران را خواهد 

کشید و برداشت گاز را آغاز خواهد کرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه پیش بینی می 
شود به زودی این مشــکالت حل خواهد شد 
و آنها اعالم کرده اند هر وقت مشــکل تحریم 
ها حل شــود می توانند گاز را از ایران تحویل 
بگیرند، تاکید کرد: پاکســتانی هــا مایل به 
همکاری هستند البته از ما خواسته اند که آنها 
را جریمه نکنیم، در حال مذاکره هستیم و در 
صورتی که بخواهیم به این خواسته آنها عمل 
کنیم آنها نیز باید تغییراتی در قرارداد به نفع 

ایران بدهند.

توپ بنزین پتروشیمی به زمین مجلس 
افتاد

وزیر نفت دربــاره طرح هــای جدید بنزینی 
وزارت نفت هم گفت: در صورت اتمام عملیات 
ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، نیازی 
به واردات بنزین نخواهیم داشــت و از ســال 
آینده صادرکننده بنزیــن، گازوئیل خواهیم 
بود، گفت: هم اکنون بیش از ۲۶میلیون لیتر 
گازوئیل یورو چهار در کشــور توزیع می شود 
و ۵۶ میلیون لیتر مصرف حمل و نقل اســت و 
این پاالیشگاه خلیج فارس مسئله گازوئیل را 

از نظر کمی و کیفی حل می کند.
زنگنه با تاکید بر اینکه از ســال اینده صادرات 
گازوئیل هم کلید می خورد، تصریح کرد: البته 
در خصوص بنزین باید خودروهای با مصرف 
کمتر و راندمان کاری بهتر نیز تولید و سیستم 
حمل و نقل شــهری را تقویت کنیم تا مردم 
بجای تک سرنشینی به وسایل عمومی روی 
آورند. این عضو کابینــه دولت تدبیر و امید در 
ادامه در واکنش به گزارش کمیســیون اصل 
۹۰ مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: این 
کمیســیون رای نمی دهد، بلکه نمایندگان 
مجلس هســتند که رای به انجــام کاری می 

دهند.
این مقام مســئول با تاکید بر اینکه از تیرماه 
به بعد تصمیم گرفتیم کــه بنزین یورو چهار 
وارد کنیم اگر چه کار ســختی بود چرا که در 
تحریم بودیم و باید در بیرون از منطقه بنزین 
مورد نیاز را تامین می کردیم، بیان کرد: آنچه 
در پتروشیمی ها به نام بنزین تولید می شود 
از نظر کارشناســان نه تنها بنزین نیست بلکه 

ریفورمیت با بنزن باال است.
وی با بیان اینکه وزارت نفت مشکلی مبنی بر 
مصرف این ماده به جــای بنزین ندارد، تاکید 
کرد: اگر مجلس حکــم کند بر ما کــه آن را 
مصرف کنیم، خوشحال هم می شویم چرا که 
به سختی و با زحمت فراوان بنزین یورو چهار 

را از خارج تامین می کنیم.
به گفته زنگنه اما ســازمان حفاظت از محیط 
زیســت اجازه مصرف این ماده را نخواهد داد 

و آن را خالف ضوابط محیط زیستی می داند 
اما اگر مجلســیون بخواهند که آن را مصرف 

کنیم، این کار را خواهیم کرد.
برنامه جدید صدور گاز به کشورهای 

عربی
وزیر نفــت در ادامه به طرح صــادرات گاز به 
عراق و عمان اشــاره کرد و یادآور شد: با عراق 
دو قــرارداد را دنبال می کنیــم، مجموع این 
قراردادها انتقــال گاز به مقــدار ۶۰ میلیون 

مترمکعب در روز است.
به گفته زنگنــه درقالب فراخوان از ســرمایه 
گذاران دعوت کرده ایم که بیایند دو خط لوله 
ای که به بصره و نفت شــهر می رود را احداث 
کنند. یک و نیم میلیارد ســرمایه گذاری می 
خواهد که اگر انجام شــود، در سال ۹۵ موفق 
می شــویم برای اولین بار گاز بــه عراق صادر 

کنیم.
این مقام مســئول به قــرارداد گازی با عمان 
هم اشاره کرد و اظهار داشــت: نقشه برداری 
دریایی بزودی شروع می شود و در ادامه اسناد 

مناقصات تهیه و کارها پیگیری خواهد شد.
سیاست های جدید پاالیشگاه سازی ایران

زنگنه در تشــریح راهبرد و سیاســت گذاری 
وزارت نفــت در خصوص احداث پاالیشــگاه 
های جدید نفتی، تبیین کرد: طرح راه اندازی 
پاالیشگاه ۶۰ هزار بشکه ای را داریم و هشت 
ســرمایه گذار در این خصوص آماده هستند 
و در کمتر از سه ســال بتواند ۴۸۰ هزار بشکه 

میعانات گازی را تبدلیل به فرآورده کند
وی با بیان اینکه با احداث این هشــت مینی 
پاالیشگاه صادرات میعانات گازی خام کشور 
متوقف خواهد شد، افزود: اولویت وزارت نفت 
صدور مجــوز احداث برای پاالیشــگاههایی 
است که با اهداف صادراتی به ما پیشنهاد می 

شوند.
زنگنه درباره روند احداث  پاالیشــگاه آناهیتا 
هم گفت: این پروژه مشکالت فاینانسی دارد 
که باید رفع شــود مجری آن تامین اجتماعی 
و ســازمان بازنشستگی اســت که قول دادند 
مشــکالت مالی را حل کنند البتــه باید ۷۵ 

درصد بودجه مورد نیاز آنهــا از طریق منابع 
بانکی تامین شود و تالش آنها در این خصوص 
به نتیجه برســد چرا که ما به دنبال انجام این 
پروژه هستیم و یکی از تصمیمات مقام معظم 
رهبری در سفر به کرمانشــاه بوده که باید به 

اتمام برسد.
ایران هیچ گاه دبیرکل اوپک نمی شود

وزیر نفــت با بیــان اینکه ایران و عربســتان 
هیچ گاه دبیرکل اوپک نخواهند شــد، یکی از 
شرایط دبیرکلی اوپک را کسب اجماع نظرات 
کل اعضای اوپک اعالم کرد وگفت: نفت ارزان 
منجر به خروج تولیــد نفت های گران قیمت 

می شود.
بیژن زنگنه درباره دالیل ســقوط آزاد قیمت 
جهانی نفت، گفت: یکــی از مهمترین دالیل 
ســقوط قیمت طالی ســیاه، پیشی گرفتن 
عرضه از تقاضا در بازار جهانی بوده؛ به طوری 
که بر اســاس برآوردهای اوپــک، در ۶ ماهه 
نخســت ســال ۲۰۱۵ میالدی، دو میلیون 
بشــکه عرضه در بازار جهانی نفــت افزایش 
می یابد. این عضو کابینه دولــت تدبیر و امید 
در واکنش به دیپلماســی ضعیف وزارت نفت 
در ســازمان اوپک هم اظهار داشت: پیش از 
برگزاری اجــالس ۱۶۶ اوپک در وین با وزرای 
عراق و ونزوئال مذاکراتی انجام شد؛ ضمن آنکه 
با وزیران نفت قطر، کویــت و امارات متحده 
عربی هم جلساتی برگزار و نامه رئیس جمهور 

تسلیم سران این کشورها شد.
وزیر نفت همچنین در تشریح برنامه های ایران 
برای احراز کرسی دبیرکلی اوپک هم توضیح 
داد: قطعا دبیرکلی اوپک را به ایران نمی دهند 
و همواره یک کشور مخالف دبیرکلی ایران در 

سازمان اوپک است.
وی با یادآوری اینکه هیچ گاه ایران و عربستان 
نخواهند توانست دبیرکل اوپک شوند، تاکید 
کرد: برای احراز کرسی دبیرکلی اوپک نیاز به 
اجماع کل اعضای این سازمان بوده و هر چقدر 
که عربســتان با دبیرکلی ایران مخالفت کند، 
ما هم با دبیرکلی این کشور مخالفت خواهیم 

کرد.

احتمال لغو جریمه پاکستان

توقیف اموال گازی ایران در هلندوابوظبی

رییس اتحادیه جایگاه داران ســوخت با اشــاره به دالیل عدم 
 GTL کاهش قیمت ســی.ان.جی، گفت: اجرایی شدن پروژه
جهت بهره برداری از آن در سوخت رسانی به ایرالین ها بهترین 

نوع استفاده از سی.ان.جی است.
بیژن حاج محمدرضا رئیس اتحادیه جایگاه داران ســوخت در 
خصوص  دلیل عدم کاهش قیمت ســی ان جی گفت: به دلیل 
مشــکالت مالی و تحریم ها هنوز قیمت ســی ان جی کاهش 
نیافته است زیرا اگر نرخ ســی ان جی تعدیل شود دیگر حامل 
ها نیز باید تعدیل قیمت داشته باشند و حال با توجه به کاهش 
قیمت نفت و همچنین با توجه به اینکه به این فرآورده ها یارانه 

تعلق می گیرد بسیاری به دنبال کاهش قیمت آنها نیستند.     
وی در ادامه رفتن به سمت مصرف سی ان جی به جای سوخت 
مایع در خودروهــا را راهکاری بــرای کاهــش آلودگی هوا و 
معضالت زیست محیطی ندانست و افزود: سی ان جی را نباید 
سوخت پاک به حســاب آوریم چون این سوخت نیز همچون 
بنزین فسیلی است و میزان آالیندگی محیط زیست در هر دو 

سوخت یکسان است و فرقی نمی کند.      
حاج محمدرضا اظهار داســت: بنزین یورو ۴ نفت خام پاالیش 
شده است در صورتی که سی ان جی حاصل گاز برداشت شده 
از مخازن؛ و طبیعی است و نمک CO۲ ،O۲ و بسیاری آالینده 

های دیگر را در خود دارد که قبل از ورود به کمپرسور با عبور از 
هوای اضافات را می گیریم اما این اقدام در جهت پاالیش نیست 
چون وقتی باز می شود دوده و نمک و آب از آن گرفته می شود 
و به هوا می رود ما فقط مقادیری که قابل رویت است جداسازی 

می کنیم و بقیه از داخل خط لوله منتقل می شود. 
وی ادامه داد: ســی ان جی قبل از اینکه بسوزد مواد و مشتقات 
دیگری را که داخــل خود دارد می ســوزاند و ایجاد آالیندگی 
می کنــد و به همین دلیــل در هیچ جای دنیا به ســی ان جی 
سوخت پاک نمی گویند بلکه  برق، باتری و H۲O به اکسیژن و 

هیدروژن پاک می دانند.
وی ادامه داد: این گاز در نشــیمن گاه های سوپاپ رسوب می 
کند که چرب و چرکی اســت و حرکت ســوپاپ را غیر ممکن 

می کند.
رییس اتحادیه جایگاه داران در ادامه در خصوص بهینه سازی 
مصرف سوخت گفت: این مسیله  بستگی به وضعیت تحریم ها 
دارد اگر همچنان به چنبره تحریم بیفتیــم طرح به عقب می 
افتد چون پروژه های GTL که قرار بود اجرایی شــود و بنزین 
هواپیما استخراج شــود بخاطر تحریم تکنولوژی آن به ما داده 
نشد. در حالی که قطر این تکنولوژی را دارد و ۱۵۰ هزار بشکه 
در روز تولید می کند. وی اظهار داشت:  دیگر کشورها با توجه به 

نیروگاه های متعددی که دارند برق را به خدمت گرفته اند و در 
اتومبیل از آن استفاده می کنند و ۳ ساعت از باطری کمک می 
گیرندو هر ۱۰۰ کیلومتر فقط یک و نیم لیتر بنزین مصرف می 
کنند که کمترین حد پایه است و حتی در اروپا از خودروهایی 
استفاده می شود که در هر کیلومتر بین یک تا سه لیتر مصرف 
سوخت دارند که سوخت بهینه است اما ما در حد فرموالسیون 
بنزین های تولیدی توقف کرده ایــم و هر ارگانی تعریف خاص 

خود را از بنزین پاک دارد.
حاج محمدرضا تاکید کرد:اگر از GTL اســتفاده شود تمامی 
مشتقات ناقص از گاز جدا می شــود و گازی آماده می شود که 

می تواند بالفاصله به هواپیما تزریق شود.    
  GTL وی اظهار داشــت: و قتی بروی گاز ســی ان جی پروژه
اجرا  شود مایعی که از آن استخراج می شود که قابل تزریق در 
هواپیماســت زیرا درصد باالیی از اکتان و سوخت دارد و از نظر 
احتراق پذیری و روان سوزی مناسب است و در کاهش هزینه 

ها هم تاثیر دارد.  
وی یادآور شــد: قبال گاز ســی ان جی را هدر می دادیم و می 
ســوزاندیم اما برنامه ریزی کرده و از آن استفاده می کنیم، لذا 
بهتر است اســتفاده بهینه کرده و تبدیل به GTL که سوخت 

پاک و به مثابه بنزین یورو و سوپر است، شود.

CNGابهامدرپاکبودن

خبر

میز خبر

قرارداد بزرگ برق ایران امضا شد
یک مقام مسئول با تشریح جزئیات دو مدل 
جدید قراردادی برای احداث نیروگاه توسط 
بخش خصوصی، گفت: مطابق با مدل جدید 
قراردادها، قرارداد ســاخت ۱۲ نیروگاه به 

ظرفیت ۹ هزار مگاوات امضا شد.
کوروش ملکي زندي در تشــریح سیاست 
های جدید نیروگاه ســازی ایــران، گفت: 
احداث و بهره بــرداري از ۱۲ نیروگاه بزرگ 
به ظرفیــت ۹ هزار مگاوات از ســوي بخش 
خصوصي در قالــب قراردادهــاي BOT و 
BOO در دستور کار توانیر قرار گرفته است.

مدیــر کل دفتر نظــارت بــر نیروگاه هاي 
خصوصــي توانیر با اشــاره به اســتفاده از 

قراردادهاي Bot  و Boo  با ســرمایه گذاران خصوصي برای احداث نیروگاه، تصریح کرد: 
قراردادهاي BOT، ساخت و بهره برداري توسط بخش خصوصي در قالب یک دوره ۲۰ ساله 
و سپس انتقال مالکیت به توانیر را شامل مي شــود و در قراردادهاي  BOO، توانیر قرارداد 
خرید تضمیني برق به مدت ۵ سال را با ســرمایه گذار خصوصي امضا مي کند و پس از این 

مدت شرکت خصوصي به طور مستقیم برق را به بازار یا مصرف کننده خصوصي مي فروشد.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه در هر دو مدل BOO و BOT، قراردادها به عنوان قرارداد 
تبدیل انرژي )ECA( شــناخته مي شــود به این معني که نیروگاه خصوصي سوخت را از 
توانیر تحویل مي گیرد، اظهار داشت: پس از تبدیل، برق تولیدي را به توانیر تحویل و هزینه 
تبدیل انرژي را دریافت مي کند. ملکي زندي ظرفیت نیروگاههاي خصوصي که تاکنون در 
قالب قراردادهاي BOO و BOT را ۹ هزار مــگاوات در قالب ۱۲ نیروگاه عنوان کرد و افزود: 
نیروگاههاي BOT را شامل نیروگاه جنوب اصفهان به ظرفیت اسمي ۹۵۴ مگاوات، پره سر 
به ظرفیت اسمي ۹۶۸ مگاوات و فارس به ظرفیت اسمي ۹۷۲ مگاوات برشمرد و با اشاره به 

اینکه نیروگاههاي BOO  به ۲ بخش تیپ یک و تیپ ۲ دسته بندي مي شوند.
وی با تاکید بر اینکه قرارداد نیروگاه هاي تیپ ۲ بر مبناي خرید ظرفیت و انرژي و در نیروگاه 
هاي تیپ یک بر مبناي خرید آمادگي و انرژي تنظیم شــده اســت، تبییــن کرد: نیروگاه 
هاي تیپ BOO ۲ خرید ظرفیت و انرژي را شــامل نیروگاه هاي فردوسي با ۹۵۴ مگاوات 

ظرفیت، عسلویه با ۹۴۲ مگاوات ظرفیت و رودشور با ۷۸۹ مگاوات ظرفیت است.
این مقام مســئول افزود: نیروگاه هاي تیپ یک BOO خرید آمادگي و انرژي را شامل ۴۸۴ 
مگاواتي شیرکوه، ۹۷۲ مگاواتي علي آباد، ۶۴۸ مگاواتي خرمشهر، ۴۸۴ مگاواتي زواره، ۴۸۴ 

مگاواتي گناوه و ۴۱۸ مگاواتي زرگان که به طور خاص در سال ۸۴ خصوصي شد است.
مدیر کل دفتر نظارت بر نیروگاه هاي خصوصي توانیربا بیان اینکه در قرارداد تیپ ۲ سرمایه 
گذار تعهد مي کند ظرفیت مشخصي را در طول سال در اختیار توانیر قرار بدهد، بیان کرد: 
این ظرفیت هر ۶ ماه یکبار تست و صحه گذاري مي شود و درصورتي که نیروگاه به ظرفیت 
تعیین شده رسیده باشد، ماهانه مبلغ ثابتي را به عنوان هزینه ظرفیت از توانیر دریافت مي 
کند و عالوه بر آن بابت هر کیلووات ساعت انرژي تولید شده نیز هزینه جداگانه اي به نیروگاه 
پرداخت مي شود. ملکي زندي درخصوص چگونگي محاســبه و خرید آمادگي و انرژي در 
قرارداد تیپ یک اظهار داشــت: در این نوع قرارداد، مبلغ هر کیلووات ساعت انرژي تولیدي 
براساس نرخ تعیین شده به نیروگاه خصوصي پرداخت مي شــود و در صورتي که نیروگاه 
خصوصي به دالیل منتسب به توانیر مانند دستور دیسپاچینگ ملي، عدم تامین یا کمبود 
ســوخت، عدم نیاز و غیره نتواند تولید انجام دهد، توانیر آمادگي تولید نشــده نیروگاه را تا 
سقف قابل تولید محاسبه و ۹۰ درصد نرخ را براي هر کیلووات ساعت پرداخت مي کند. الزم 

به ذکر است در قراردادهاي BOT نیز خرید براساس ظرفیت و انرژي انجام مي شود.
ملکي زندي نرخ خرید برق از نیروگاههاي خصوصي را بر ۲ مدل اســتوار دانســت و افزود: 
هزینه هاي تبدیل انرژي در نیروگاههاي BOT با استفاده از مدل مالي محاسبه و استخراج 
مي شــود و در قراردادهاي BOO نیز نرخ خرید برق از متوســط فروش برق در بازار در بازه 

زماني یکسال قبل از انعقاد قرارداد، استخراج و مورد محاسبه قرار مي گیرد.

 ایران نخستین دارنده ذخایر گازی جهان
تربتی گفت: هم اکنون به لحاظ موقعیت جغرافیایی کشــورهای هند، چین، پاکســتان و 
کشورهای حوزه خلیج فارس خواهان گاز ایران هستند به ویژه اروپا مشتاق است که از گاز 

ایران استفاده کند بنابراین آینده روشنی در انتظار صنعت گاز کشور است.
حسن تربتی مدیر برنامه ریزی شــرکت ملی گاز ایران در خصوص جایگاه گاز صنعت گاز 
اظهار داشت: صنعت گاز کشــور به لحاظ گستردگی خدمات رســانی و ذخایری که دارد 
صنعت بزرگی در کشور اســت به طوری که ایران دارنده مقام نخســت ذخایز گازی طبق 
آمارهای بین اللملی در سالهای اخیر داشته است و بایستی این مقام را در جهان حفظ کنیم. 
وی تصریح کرد: از سال ۴۹ که تولید گاز در کشور شروع شد ابتد گاز عمدتا جنبه صادراتی 
داشت به طوری که تا ۵۸ از دو میلیارد مترمکعب به ۱۰ میلیارد مترمکعب رسید چرا که در 
زمان انقالب همه از نفت استفاده می کردند و این یکی از شاخصه های مهم انقالب بود. تربتی 
افزود: بیشــتر گاز قبال به عنوان یک مزاحم بود و نفتی که تولید می شد گاز همراه در فلرها 
سوخته می شد با کشــف مخازن جدید رفته رفته گاز جایگاه بهتری را کسب کرد ۱۰ سال 
نخست انقالب کشورما گاز را به روسیه صادر می کرد و در طول ۱۰ سال جنگ نیز با کاهش 
تولید مواجه شد. و براساس سیاســت گذاری مقدار گازی که صادراتی قطع شد و محور به 

سمت تولید داخل کشور برگشت.
مدیر برنامه ریزی شــرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: از دهه سوم مخازن مستقل کشف و 
ارزش گاز برای مردم مشخص شــد و از ۲میلیارد مترمکعبی که از سال ۴۹ شروع شده در 
طول ۲۰ ســال در رنج ۱۰ میلیارد مترمکعب باقی ماند تا اینکه تولید کشــور به مرور زمان 
افزایش یافت. تربتی افزود: از ســال۷۰  تولید گاز از مخازن مســتقل به سمت توسعه گاز 
خانگی و تجاری بود و از سال ۸۰ که بحث علسویه که پیش آمد مرحله تولید شتاب بیشتری 
گرفتبه طوریکه تا ســال ۸۶ تولید رشد خوبی داشت. در ســال ۹۳ نیز با توجه به بازار نفت 
با کاهش مواجه شد تمرکز مســئوالن بیشتر معطوف به توســعه گاز کشور شد تا جاییکه 
در سالجاری ۲۰ میلیارد متر مکعب گاز تولیدی نســبت به سال گذشته افزایش داشته که 

تقریبا معادل ۲۰ سال اول عمر صنعت گاز کشور است.
مدیر برنامه ریزی شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت: یکی از محورهای اصلی توسعه بعد از 
پاالیشگاهها خطوط انتقال گاز به لحاظ موقعیت ســوق الجیشی منطقه بود که باعث شد 
به بازار تجارت گاز وارد شــویم. وی ادامه داد: در حال حاضر ۳۶هزار کیلومتر خطوط انتقال 
گازرسانی داریم که گاز را از پاالیشگاهها دریافت می کنند و در داخل شهرها نیز ۲۶۰ هزار 
کیلومتر خطوط انتقال گاز کشیده شده است کشــورما از نظر خطوط انتقال جایگاه سوم 

شبکه انتقال را دارد و به مروز زمان به جایگاه نخست دست پیدا خواهد کرد.
مدیر برنامه ریزی شــرکت ملی گاز ایران افزود: در حال حاضــر ۱۸۰ میلیارد متر مکعب 
گاز تولید می شــود که این رقم تا پایان ســال به ۲۱۰ میلیارد متر مکعب خواهد رســید و 
برنامه شرکت ملی گاز ایران در طی ســالهای آینده در افق ۱۴۰۴ این است به ۳۶۰ میلیارد 
مترمکعب گاز برســد. وی خاطرنشــان کرد: هم ۹۶درصد شــهرها، ۶۲ درصد روستاها و 
۸۸درصد کل جمعیت کشور تحت پوشش شبکه گازرســانی هستند و برنامه شرکت این 

است که بخش خانگی و تجاری را طی ۳یا۴ سال آینده به طور کامل تحت پوشش قرار دهد.
تربتی تصریح کرد: همچنین برای توسعه صنایع و صادرات برنامه ریزی اصولی شکل گرفته 

است تا بتوانیم گاز ارسالی به صنایع و پتروشیمی و نیروگاهها را افزایش دهیم.
وی خاطرنشــان کرد: هم اکنون به لحاظ موقعیت جغرافیایی کشورهای اروپا،هند،چین، 
پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس خواهان گاز ایران هستند به ویژه اروپا مشتاق است 

که از گاز ایران استفاده کند بنابراین آینده روشنی در انتظار صنعت گاز کشور است. 
گفتنی است تربتی در برنامه شعله آبی شبکه یک سیما  حضور یافته و خصوص وضعیت گاز 

کشور به ارائه گزارش پرداخت.



انعقاد تفاهم نامه همکاري بين اداره کل آموزش فني و حرفه 
اي و شرکت شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختياري

به گزارش روابــط عمومي اداره 
کل آمــوزش فنــي و حرفه اي 
اســتان چهارمحال و بختياري 
، درراســتای تحقــق منویات 
مقام معظم رهبری  در ارتباط با 
مقاومتی  اقتصاد  سياست های 
و در راســتای ارتقــا بهره وري 
منابع انســانی و توانمندسازي 
مهاتی نيــروي کار ، تفاهم نامه 

همکاري بين این اداره کل و شرکت شــهرکهای صنعتی استان منعقد گردید.
محمود تقي پور مدیر کل آموزش فني و حرفه اي اســتان ضمن گراميداشــت 
ایام اهلل دهه مبارک فجر و با اشــاره به نامگذاری دوميــن روز دهه مبارک فجر با 
نام انقاب اســامی، مردم ســاالری دینی، مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی 
افزود ، این تفاهم نامه در راستاي تحقق سياستهای اقتصاد مقاومتی ، بکارگيری 
بهينه توانایی های علمی، فرهنگی، آموزشی، مهارتی، تحقيقاتی و پژوهشی دو 
مجموعه در راســتای توانمندســازي نيروي کار، تقویِت رقابت پذیري اقتصاد، 
افزایش سهم سرمایه انساني در توليد از طریق ارتقاء مهارت، خاقيت، کارآفریني 
منعقد گردید.وی اهداف متصور برای تفاهم نامه را گسترش فعاليت های مرتبط 
با ارتقاء مهارت شاغلين بنگاه های اقتصادی مستقر در شهرک های صنعتی استان 
، گســترش همکاری های دوجانبه بين دو مجموعه و فعال نمودن مراکز ارتقاء 

مهارت شهرک های صنعتی شهرکرد و بروجن دانست .

اعالم برنامه های دهه فجر در تبليغات اسالمی کردستان
برنامه های دهه مبارک فجر در تبليغات اسامی کردســتان و در آستانه سی و 
ششمين ســالگرد پيروزی انقاب اسامی ایران انجام شــد.مدیرکل تبليغات 
اسامی استان کردستان گفت: در راستای برنامه ریزی برنامه های دهه مبارک 
فجر در استان کردستان ستاد اســتانی دهه فجر در استان کردستان تشکيل و 
ســتادهای دهه فجر شهرســتانی نيز راه اندازی شدند.حجت االسام مسعود 
صفی یاری بيان کرد: براین اساس 11 کميته قرآنی و 11 کميته تشکل های دینی 
و مردمی نيز راه اندازی و در استان برگزار شــدند.وی افزود: در راستای برگزاری 
این جلسات و تشــکيل کميته های یاد شــده برگزاری 27 گفتمان دانشجویی 
در دانشــگاه های کردســتان و برگزاری 600 گفتمان دانش آموزی در مدارس 
در دســتور اجرای کار قرار گرفت تا در ایام دهه مبارک فجر برگزار شــوند.وی 
اجرای 453 برنامه قرآنی توســط دارالقرآن کریم استان کردستان و موسسات 
و مراکز قرآنی تحت پوشش ســازمان و دیدار مسئوالن هيئات مذهبی و فعاالن 
قرآنی استان با نماینده ولی فقيه در کردستان را از دیگر برنامه های این اداره کل 
در ایام دهه مبارک فجر عنوان کرد.مدیرکل تبليغات اسامی کردستان یادآور 
شــد: عاوه بر گفتمان های دانش آموزی و دانشــجویی برگزاری 390 گفتمان 
مناسبتی ویژه عموم مردم در حسينيه ها، تکایا و مساجد توسط مبلغين اعزامی و 

بومی برگزار می شود.

اول تخریب، بعد ثبت جهانی
نمکدان در رنکينگ طوالنی ترین غارهای 
نمکی جهان ثبت شــده ، حاال اقداماتی در 
دست است تا گنبد نمکی قشم و غار نمکی 
آن در یونســکو نيز ثبت شــود ، آن هم در 
شرایطی که ژئوپارک قشم تصميم گرفته 
بخشــی از این گنبد نمکی را گردشگری 

کند.
طبق آنچه معــاون فرهنگــی اجتماعی 
و گردشــگری شــورای عالی مناطق آزاد 
گفته، قرار است اوایل ســال آینده ریيس 
شــبکه جهانی ژئوپارک ها به قشم بياید 
و از ژئوپارکی  که دو ســال فرصت داشت تا 
خود را با استانداردها و شاخص های جهانی 
تطبيق دهد و دوباره به فهرســت جهانی 
ژئوپارک ها اضافه شــود، بازدیــد کند؛ اما 
در این شــرایط که معلوم نيست ژئوپارک 
چقدر از اســتانداردهای جهانی را رعایت 
کرده ، بخشی از گنبد نمکی قشم در حال 

تبدیل شدن به سایتی گردشگری است.
مردم محلی جزیره می گویند: این اقدامات 
در ژئوسایتی که قبا جهانی بوده ، رخ داده، 
اما معاون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد قشــم می گوید: این 
اتفاقات کمی آن طرف تــر از غار طوالنی 

نمکدان رخ داده است.
جواد نظام دوســت، ریيــس انجمن غار و 
غارشناســان ایرانيان هم که پی گير ثبت 
جهانی گنبد نمکی قشم است و به تازگی 
نام غار نمکدان را بــه رنکينگ ترین های 
غارهای جهان وارد کــرده ، می گوید: باید 
ژئو سایت و غار را بررسی کند تا مشخص تر 
اعام کند تخریب در کدام بخش از گنبد و 

یا غار اتفاق افتاده است. اما از نظر او هم که در 
تاش برای ثبت جهانی گنبد نمکی قشم 
در بين پنج گنبد نمکی جهان است، فرقی 
نمی کند این آسيب به کجای این گنبد وارد 
شــده، چون در هر حال انجام این عمليات 
در هر بخشی از گنبد نمکی ثبت جهانی آن 

را تحت شعاع قرار می دهد.
ریيس انجمن غار و غارشناسان برای ثبت 
این گنبد نمکی دســت تنها نيست، بلکه 
ریيس اتحادیه ی جهانی غارشناســی که 
اوضاع غارهــای ایران را رصــد می کند و 
همچنين پل ویليامز مشاور و مميز یونسکو 
که قبا به ایران آمــده و این گنبد نمکی را 
دیده و پيشنهاد ثبت آن را هم داده ، در این 

راه همراه و مشوق او هستند.

نظامدوســت می گوید: غار نمکدان قشم 
با طول شــش هزار و 580 متر، دو دهانه ی 
اصلی دارد و یک دهنه ی آن هم هوایی است 
که در آخرین کاوش ها شناســایی شده اند 
و تا ندیدن خود غــار نمی توان دقيقا گفت 
این تخریب کجا اتفاق افتاده، چرا که گنبد 
نمکی قشــم حفره های زیادی دارد . با این 
حال اگر قصد برای ثبت جهانی گنبد و غار 
نمکی است نباید به آن آسيبی وارد کرد تا 

به این روند خدشه ای وارد شود.
او به سفر پل ویليامز ، مشــاور یونسکو که 
پيشنهاد ثبت ســه گنبد نمکی ایران را در 
فهرست یونسکو داده است، اشاره می کند 
و یادآور می شود: گنبدهای نمکی سه شکل 
دارند یا رخ نمون نشده اند ، یعنی زیرخاک 

هستند و بيرون نيامده اند که گنبد نمکی 
فيروزآباد فارس از این جمله اســت ، یا رخ 
نمون شــده اند و خاک را پس زده اند و در 
محــدوده ی آن ها پوشــش گياهی وجود 
ندارد که گنبد نمکی جاشــک نيز در این 
شــاخه می گنجد و یا مثــل گنبد نمکی 
قشــم تبلور یافته اند و غارهــای نمکی در 
آن ها تشکيل شده اند. به نظر آقای ویليامز، 
مشاور یونســکو هر ســه ی این گنبدها 
قابليت ثبت جهانی را دارند و ایران می تواند 
ســه ســهم از پنج گنبدی را که یونسکو 
می خواهــد ثبت کند به خــود اختصاص 

دهد.
این غارشناس ســپس به تهدید هایی که 
متوجه این غار نمکی است، اشاره می کند و 
می گوید: انجام این عمليات با ماشين آالت 
راه ســازی لغزش ها را به بدنه ی نمکی این 
غار وارد و ترک هایــی را ایجاد می کند که 
معموال دیده نمی شود و اگر هنگام بازدید 
گردشــگران، این ترک ها بيشتر و تخریب 
حاصل و دهنه غار مسدود شود ، گردشگران 
در دما و رطوبت باالیی حبس خواهند شد 
که مدت دوام آن ها را به یک روز نمی رساند، 
بنابراین برای انجام هرگونه عملياتی باید 
این مســائل ایمنی را در نظر گرفت و بعد 

اقدام کرد.
او در عين حال تاکيد می کنــد: دنيا برای 
ثبت چنين آثــاری می خواهــد که آن ها 
بکر و دست نخورده باشــند و اگر هم قرار 
است اقداماتی برای تبدیل آن ها به سایت 
گردشگری انجام شــود باید شاخص ها و 

استانداردهای تعيين شده رعایت شود.

معارف

 به گزارش خبرنگار پایگاه خبری مدیریت شــهری کرج، معاون عمران و توسعه 
امور شهری و روستایی وزیر کشــور، در جریان سفر به استان البرز و در گفتگوی 
زنده با برنامه  رادیو شهر  مدیریت شهری کرج عنوان کرد: با توجه به بازدیدهای 
صورت گرفته در ادوار گذشــته از پــروژه های عمرانی شهرســتان کرج، امروز 
شاهد اقدامات گسترده مدیریت شــهری کرج و به تبع آن پيشرفت چشمگير 
شهر هستيم.مهندس هوشنگ خندان دل اظهار داشت: افتتاح پروژه آبرسانی 
اضطــراری، افتتاح مــدول دوم تصفيه خانه آب شــماره 2 کــرج، بازدید بلوار 
دامپروری، بازدید از عمليات ســاختمانی دانشکده آتش نشــانی، بازدید خانه 

بهداشت روستای گلستانک )بخش مرکزی کرج(، تشکيل جلسه با هيأت مدیره 
سازمان قطار شــهری و جلسه مشترک با شــهرداران و دهياران تابعه استان در 
استانداری از جمله محورهای سفر یکروزه بنده به شهرستان کرج است که ان شاء 
اهلل به تمامی موارد رسيدگی خواهد شد.رئيس سازمان شهرداری ها و دهياری 
های کشور در رابطه با بازدید از پروژه بازگشــایی ادامه بلوار ماهان بيان کرد: این 
پروژه عمرانی، مصداق کار مشــارکتی و توجه به منافع ملی اســت که با تعامل 
گسترده شهردار کرج و موسسه تحقيقات علوم دامی بزودی به بهره برداری می 
رســد.خندان دل تاکيد کرد: بهره برداری از چندین پروژه عمرانی در کانشهر 

کرج طی یک سال اخير  و همچنين تدابير اتخاذ شده در راستای بهره برداری از 
دیگر پروژه های عظيم عمرانی تا پایان سال جاری، نشان از تحرک مثبت مدیریت 
شــهری کرج در حوزه طرح های ترافيکی دارد.معاون عمرانی وزیر کشور گفت: 
بهره برداری از پروژه های مختلف در سطح شهر کرج حاکی از نگاه ویژه مدیران 
ارشد استان البرز به خواسته ها و منافع مردم می باشــد.این مسئول در پایان با 
اشاره به وجود استعداد های نهفته در کانشــهر کرج، خاطر نشان کرد: با همت 
و تعامل مدیران عالی دستگاه های اجرایی شهر کرج، این استعداد ها در راستای 

رسيدن به منافع ملی و مردمی و تاش جهادی شکوفا می شود.

خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور :

 اقدامات مدیریت شهری کرج، پیشرفت چشمگیر البرز را رقم زده است

 
57 ميليارد ریال کاالی قاچاق 

کشف شد
فرمانده انتظامی اســتان سمنان از کشف 
57 ميليــارد و 860 ميليــون ریــال انواع 
کاالی قاچاق در سالجاری خبر داد.سردار 
محمدرضا ميرزایی گفــت: در این مدت، 
865 فقره پرونده مربــوط به کاالی قاچاق 
تشکيل شده که چهار فقره آن ارزش باالی 
یک ميليارد ریال داشــته اســت.ميرزایی 
خاطرنشان کرد: امســال 18 مرحله طرح 
مختلف از ســوی مامــوران آگاهی و دیگر 
یگان های انتظامی این اســتان، در مقابله 
با قاچاق کاال به اجرا در آمده است.فرمانده 
انتظامی استان سمنان فرآورده های نفتی، 
لوازم آرایشی و بهداشتی، کاالهای دخانی و 
گمرکی، فرآورده های جنگلی، دارو و احشام 
را مهمترین کاالهای قاچاق کشــف شده 
در این استان برشــمرد.قاچاق عامل اصلی 
ورود کاالهای بی کيفيــت خارجی، بدون 
اخذ مجوز و پرداخت عوارض گمرکی است 
که اخال در توليد کاالی داخلی مهمترین 
آسيب آن محسوب می شود و مقابله با این 
پدیده، نيازمند تعامل جدی دســتگاه ها 
و ســازمان های مکلف در این زمينه است.
مرکز اطاع رســانی فرماندهــی انتظامی 
استان سمنان در گزارش دیگری، از کشف 
دو دستگاه موتورســيکلت 400 سی.سی 
قاچاق در سمنان خبر داد.با اطاع ماموران 
کانتری 11 شهدای ســمنان از نگهداری 
دو دســتگاه موتورســيکلت غيرمجاز در 
منزلی خالی از ســکنه و با انجام تحقيقات 
نامحســوس، مالک موتورســيکلت ها که 

جوانی 24 ساله بود شناسایی شد.
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شهرستان 6
میز خبر

خبر

آگهي مزايده:  به موجب اجرائيه شماره 93/00037 صادره از شعبه 272 مجتمع قضايي خانواده 2 تهران آقاي كوروس سعيد پازوكي فرزند رحمت اله محكوم عليه پرونده اجرائي 
272/93/ج 181 محكوم است به پرداخت مبلغ 115/000/000 ريال از بابت اجرت المثل و مبلغ 207/500ريال از بابت هزينه دادرسي و مبلغ 1/800/000ريال از بابت 
حق الوكاله وكيل و مبلغ 1/300/000ريال از بابت كارشناسي اموال منقول ذيل الذكر و مبلغ 600/000ريال از بابت هزينه نشر آگهي مزايده موال منقول مورد بحث، كه جمعا ورثه 
مرحوم رحمت اله سعيد پازوكي مي بايست مبلغ 118/907/500 ريال به خانم بتول ميرخاني فرزند ابوالفتح به عنوان محكوم له پرداخت نمايد و همچنين مبلغ 5/750/000ريال 
از بابت نيم عشر دولتي به صندوق دولت واريز نمايد كه در اين رابطه اموال منقول محكوم عليه به شرح مندرج در كارشناسي ذيل الذكر متعلق كه در حال حاضر در اختيار امين، 
خانم بتول ميرخاني در نشاني:تهران، خيابان شريعتي، خيابان قيطريه، چهارراه اسدي، خيابان برادران سليماني غربي، چهارراه حكمت، پالك 139 واحد 26 طبقه اول بوده، توقيف گرديد 
و پس از طي تشريفات قانوني و تكميل پرونده مراتب به كارشناس محترم، جهت ارزيابي قيمت اموال منقول مذكور ارجاع كه پس از بازديد به شرح ذيل اظهار نظر نموده است: 
ارزيابي به شرح ذيل اظهار نظر نموده است:   ارزيابي و نظريه كارشناس:  1-فرش دستباف 6 متري تبريز زمينه مسي مستعمل حاشيه چرمدوزي شده كرك 50 رج نخ به مبلغ سي 
ميليون ريال  2- چهارقاب تابلوي كوبلن و پارچه هاي لوئي فرانسوي قاب چوبي مجموعا به مبلغ پانصد هزار ريال  3- يك عدد ميز چوبي مربع شكل مستعمل قهوه اي رنگ به مبلغ 
يكصد هزار ريال  4- سه عدد كتابخانه چوبي مستعمل قهوه اي رنگ باستثناي كتابهاي داخل كتابخانه مجموعا به مبلغ سيصد هزار ريال  5- يك تخته فرش دستباف 6متري مارك 
گلشن كاشان زمينه الكي لچك ترنج نقشه كاشي مستعمل ريشه سائيده به مبلغ پنج ميليون ريال  6- يكعدد كنسول چوبي نيم دايره مستعمل به مبلغ يكصدهزار ريال  7- سه 
عددصندلي چوبي استيل سه گل رويه پارچه كرم رنگ به مبلغ پانصد هزارريال  8- يكعدد كمد چوبي سه درب قهوه اي رنگ مستعمل به مبلغ يكصدهزار ريال  9- يكعدد دراور 
پنج كشو چوبي سفيد بسيار فرسوده به ارزش يكصد هزار ريال  10- تابلوي چوبي نقش منظره و كليه ابعاد حدود 70×100 سانتيمتر نقاشي روي بوم به ارزش نهصد هزار ريال  
11- يك تخته قاليچه سه متري زمينه الكي و سورمه اي دست باف مستعمل بارزش چهارميليون ريال  12- يكعدد چراغ نفتي صورتي رنگ با المپ فرانسوي قديمي سالم بارزش دو 
ميليون ريال  13- يكعدد تابلوي پارچه لوئي فرانسوي با قاب چوبي مستطيل شكل مستعمل به ارزش دويست و پنجاه هزار ريال   14- بوفه چوبي قهوه اي رنگ معرق كاري شده 
حاوي ظروف بلور و كريستال مجموعا به مبلغ شش ميليون ريال   15- يكعدد ميز چرخدار مستعمل به ارزش دويست هزار ريال  16- يكعدد آبا ژور پايه بلند با كالهك مستعمل به 
ارزش پانصد هزار ريال  17- يكعدد سماور قديمي ورشو بانضمام سيني برنجي به ارزش يك ميليون ريال  18- يك جفت چراغ نفتي صورتي رنگ با الله كريستال گلدار (يكي از 
الله ها شكسته) با وضعيت موجود مجموعا بمبلغ چهارميليون ريال  19- شش عدد لوستر سقفي آويز كريستال جمعا چهل شعبه با المپ كم مصرف و پر مصرف و بانضمام سه عدد 
ديواركوب آويز كريستال مجموعا بمبلغ پانزده ميليون ريال  20- يكعدد ويترين دكوري چوبي قهوه اي رنگ مستعمل حاوي حدود بيست قطعه ظروف دكوري مجموعا بمبلغ يك ميليون 
و پانصد هزار ريال  21- يك عدد ساعت قاب چوبي قديمي قهوه اي رنگ مستعمل با ارزش پانصد هزار ريال  22- يكعدد قاب عكس كوچك لبخند  ژكوند پوستر به ارزش يكصد 
هزار ريال  23- يكعدد قاب عكس كوچك لبخند ژكوند پوستر به ارزش يكصد هزار ريال  24- يك عدد كاسه مسي قلمكار بزرگ قديمي صنايع دستي به ارزش نهصد هزار ريال  با 
توجه به مراتب فوق و جميع جهات ديگر موثر در اين رابطه قيمت عادالنه روز اموال منقول مورد اشاره باستثناي كتب داخل سه عدد كتابخانه جمعا به مبلغ 74/550/000ريال تعيين 
مي گردد كه مقرر گرديد بهدر ازاي بخشي از محكوم به و هزينه هاي مربوطه و نيم عشر پرونده در تاريخ 1393/12/4 از ساعت 11 الي 12 در محل اموال به نشاني:تهران، خيابان 
شريعتي، خيابان قيطريه، چهارراه اسدي، خيابان برادران سليماني غربي، چهار راه حكمت، پالك 139 واحد 26 طبقه اول از طريق مزايده به فروش برسد   طالبين مي توانند 5 روز 
قبل از مزايده از ساعت 10 الي 12 از اموال منقول مورد بحث در آدرس اعالم شده بازديد و در وقت مقرر در جلسه مزايده شركت نمايند   بانك ملي ايران شعبه مجتمع قضايي 
ميرداماد از برنده مزايده اخذ و الباقي آن ظرف مدت حداكثر يك ماه دريافت خواهد شد   در صورت انصراف برنده مزايده ده درصد واريز شده به نفع دولت ضبط مي گردد   كليه 

هزينه هاي نقل و انتقال طبق تعرفه به  عهده خريدار (برنده مزايده) مي باشد
مدير اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده 2 تهران         110/121500   

  آگهي مزايده  به موجب اجرائيه شماره 92/00127 صادره از شعبه 267 مجتمع قضايي خانواده 2 تهران آقاي هرمز شكوه فرزند يحيي محكوم عليه پرونده اجرائي 267/92/
ج195/خ2 محكوم است به پرداخت تعداد 50 عدد سكه بهار آزادي از بابت مهريه و مبلغ 5/000/000 ريال از بابت هزينه كارشناسي ملك ذيل الذكر و مبلغ 700/000ريال از 
بابت هزينه نشرآگهي مزايده ملك مورد بحث، كه جمعا آقاي هرمز شكوه مي بايست تعداد 50 سكه بهار آزادي و مبلغ 5/700/000ريال به خانم شقايق جم سا فرزند جمشيد به  
عنوان محكوم له با وكالت آقاي عليرضا كريمي پرداخت نمايد و همچنين مبلغ 2/550/000ريال از بابت نيم عشر دولتي به صندوق دولت واريز نمايد كه در اين رابطه قطعه 3 پالك 
ثبتي شماره 25915 فرعي از 6933 اصلي واقع در بخش 2 تهران به نشاني:تهران، خيابان گاندي، خيابان هجدهم، پالك4، سمت جنوب طبقه اول واحد جنوب غربي كه متعلق به محكوم 
عليه بوده و در حال حاضر حسب اظهارات وكيل خواهان در تصرف مستاجر مي باشد، توقيف گرديد و پس از طي تشريفات قانوني و تكميل پرنده مراتب به كارشناس محترم، جهت 
ارزيابي قيمت و موقعيت ملك فوق ارجاع كه پس از بازديد به شرح ذيل اظهار نموده است:   ارزيابي و نظريه كارشناس:  يكدستگاه آپارتمان تجاري به پالك ثبتي شماره 25915 
فرعي از 6933 اصلي واقع در بخش 2تهران به نشاني: تهران، خيابان گاندي، خيابان همجدهم، پالك 4، سمت جنوب طبقه اول واحد جنوب غربي به مساحت 114/27 مترمربع بنام 
آقاي هرمز شكوه با كاربري تجارت داراي آب و برق و گاز و تلفن مي باشد   ساختمان بصورت اسكلت فلزي ساخته شده و نماي آن شيشه و سيمان و سنگ و كف ها سراميك و قدمت 
آن حدود 35 سال مي باشد و نياز به تعميرات و رنگ آميزي دارد   سيستم گرمايش ساختمان پكيج و سيستم سرمايش آن كولر مي باشد   ساختمان داراي يك دستگاه آسانسور 
6 نفره است   با توجه به مراتب فوق و موقعيت محل و نوع كاربري و جميع جهات ديگر موثر در اين رابطه قيمت عادالنه روز پالك ثبتي مورد نظر با مشاعات و مشتركات و متعلقات 
به مبلغ 8/000/000/000ريال معادل هشتصد ميليون تومان تعيين مي گردد كه مقررگرديد به ميزان محكوم به و هزينه هاي مربوطه و نيم عشر پرونده (قدرالسهم) در تاريخ 
1393/12/4 از ساعت 11الي12 در دفتر اجراي احكام خانواده 2تهران واقع در ميدان ونك، طبقه دوم از طريق مزايده به فروش برسد   طالبين مي توانند 5 روز قبل از مزايده از 
ساعت 10الي12 ازملك مورد بحث به آدرس اعالم شده بازديد و در وقت مقرر در جلسه مزايده شركت نمايند     نحوه مزايده:  1-مزايده قدرالسهم از جمع محكوم به هزينه هاي 
مربوطه و نيم عشر شروع و كسي كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد شد    2-ده درصد از كل مبلغ في المجلس طي چك بانك مرزدار در وجه سپرده دادگستري 
به شماره 2171299037000 بانك ملي ايران شعبه مجتمع قضايي ميرداماد از برنده مزايده اخذ و الباقي آن ظرف مدت حداكثر يك ماه دريافت خواهد شد     3- در صورت 

انصراف برنده از مزايده ده درصد واريز شده به نفع دولت ضبط مي گردد    4- كليه هزينه هاي نقل وانتقال طبق تعرفه به عهده خريدار (برنده مزايده) مي باشد
   110/121503        مدير اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده2 تهران

  دادنامه   تاريخ رسيدگي:1393/10/30  شماره پرونده:930378/6203  شماره دادنامه:771-93/11/7  مرجع رسيدگي: شعبه 6203 شوراي حل اختالف 34  خواهان: خانم 
پروين نصرتي  خوانده: آقاي رضا كاتب شيروان آدرس مجهول المكان  خواسته: مطالبه نفقه ايام زوجيت به انضمام كليه خسارات دادرسي  گردش كار: خواهان/ دادخواستي به خواسته 
فوق بطرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شورا و ثبت به كالسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده/ مقرر شعبه بتصدي امضا كننده زير تحت نظر قرار 
گرفت   با توجه به محتويات پرونده پس از اخذ نظريه مشورتي مورخ 93/10/30 اعضاي محترم شعبه 6203 ختم رسيدگي را اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد   راي 
قاضي شورا: در خصوص دعوي خانم پروين نصرتي به طرفيت آقاي رضا كاتب شيروان به خواسته مطالبه نفقه ايام زوجيت به انضمام يك خسارت دادرسي نظر به جميع اوراق و محتويات 
پرونده و احراز رابطه زوجيت بين متداعين و با توجه به اينكه علي رغم ابالغ وصف قانوني خوانده در جلسه رسيدگي حضور نيافته و در قبال دعوي خواهان و مستندات وي هيچگونه 
دفاعي به عمل نياورده   و يا دليل و مدركي دال بر پرداخت نفقه و يا برائت ذمه خويش ارائه ننموده است و با عنايت باينكه در عقد دائم پرداخت نفع زوجه بر عهده شوهرش مي 
باشد قاضي شورا خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخيص داده و مستندًا به مواد 1106، 1107 و 1206 ق   م و مواد 198، 515 و 519 ق  آ  د  م حكم به محكوميت خوانده 
به پرداخت نفع زوجه از تاريخ 88/8/1 لغايت صدور حكم جمعًا به مبلغ پنج ميليون تومان و بابت خسارات دادرسي مبلغ يكصد و پانزده هزارتومان در حق خواهان صادر و اعالم 

مي نمايد راي صادره غيابي كه پس از ابالغ ظرف بيست روز قابل واخواهي و پس از ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهي در محاكم قضايي تهران مي باشد
مدير شعبه 34 شوراي حل اختالف تهران          110/122035  

  دادنامه   پرونده كالسه 9309980227200477 شعبه 12دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران دادنامه شماره 9309970227200910 خواهان: آقاي 
حسن صدقي مقدم با وكالت آقاي برديا آذرمهري خوانده: آقاي يعقوب الدين احقري خواسته ها:1-مطالبه وجه چك 2- مطالبه خسارت تاخير تاديه3-مطالبه خسارت دادرسي دادگاه 
سپس با توجه به محتويات پرونده و مداقه در اوراق آن با استعانت از خداوند قادر متعال پايان رسيدگي را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد: راي دادگاه: در 
خصوص دعوي آقاي حسن صدقي مقدم با وكالت آقاي برديا آذر مهري و شهروز يوسفي به طرفيت آقاي يعقوب الدين احقري به خواسته مطالبه وجه چك به مبلغ 260/000/000ريال 
با احتساب خسارات دادرسي و تاخير تاديه با التفاوت به 5 فقره چك به شماره  هاي مندرج در دادخواست و نيز گواهينامه عدم پرداخت صادره از ناحيه بانك محال عليه و توجهًا به 
اينكه وجود اصل چكهاي در يد دارنده داللت بر اشتغال ذمه صادر كننده آن دارد و خوانده عليرغم ابالغ اخطاريه درجلسه دادرسي حضور نيافته و دفاعي در برابر دعوي خواهان 
ننموده در نتيجه مستندات ابرازي خواهان مصون از تعرض و تكذيب وي باقي مانده است   با توجه به اينكه وجود سند تجاري در يد دارنده به خودي خود معرف طلب وي مي باشد و 
نظر به وصف تجريدي بودن اسناد تجاري و اينكه سند تجاري  وقتي از منشا خويش به صورت قانوني منفك مي گردد اصل عدم توجه ايرادات بر آن حاكم است و اصل بر دريافت وجه 
مندرج در ان توسط دارنده با حسن نيت است   از آنجا كه اصل بر بقاء دين است مگر خالف آن به اثبات برسد   كه در پيرامون موضوع مطروحه اين گونه نيست فلذا با استصحاب بقاء 
دين بر ذمه خوانده و وارد و ثابت دانستن دعوي خواهان مستندًا به موا 198 و 519 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني- مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و تبصره الحاقي به ماده 2 قانون و صدور چك حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 260/000/000ريال بابت اصل خواسته پرداخت مبلغ 860/1800ريال بابت هزينه 
دادرسي پرداخت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني و نيز پرداخت خسارت تاخير تاديه بر مبناي شاخص اعالمي از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران از تاريخ سررسيد چكها 
لغايت زمان پرداخت له خواهان صادر و اعالم مي نمايد   راي صادر شده غيابي و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و با سپري شدن مهلت واخواهي 

ظرف بيست روز ديگر قابليت تجديد نظر خواهي در محاكم محترم تجديد نظر استان تهران را دار است
   110/122040       مدير شعبه 12دادگاه عمومي شهيد بهشتي تهران

دادنامه   پرونده كالسه 9309982164500350 شعبه 220 دادگاه عمومي حقوقي 
خواهان:  دادنامه شماره 9309972164500593  تهران  مفتح  مجتمع قضايي شهيد 
آقاي حسن تقويان خوانده: آقاي اشكان اكبري گلزاري به نشاني مجهول المكان خواسته 
تاخيرتاديه  خسارت  مطالبه   -3 خسارت  مطالبه  دادرسي2-  خسارت  1-مطالبه  ها: 
گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق بطرفيت خوانده باال تقديم داشته كه 
پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت بكالسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق 
العاده بتصدي امضا كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي 
را اعالم وبشرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد   راي دادگاه: در خصوص دادخواست 
پيوستي بخواسته مطالبه مبلغ 92/000/000ريال با احتساب كليه خسارات دادرسي و 
خسارات تاخير تاديه با توجه بمحتويات پرونده ومستندات ابرازي خواهان خوانده علي 
رغم اخطاريه و اطالع از وقت رسيدگي هيچگونه ايراد و دفاع و تكذيبي به عمل نياورده 
است لذا دعوي مطروحه به نظر ثابت تشخيص و مستندًا به مواد 515-519-198-
522 قانون آئين دادرسي مدني حكم بر محكوميت وي به پرداخت مبلغ 92/000/000 
و خسارات  دادرسي  بابت هزينه  مبلغ 2/937/200ريال  و  خواسته  اصل  بابت  ريال 
تاريخ تقديم دادخواست در حق خواهان را صادر واعالم ميدارد   ري  از  تاديه  تاخير 
صادره غيابي ظرف 20 روز از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و ظرف 20 روز قابل 

تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديد نظر استان تهران است
تهران مفتح  شهيد  عمومي  دادگاه   220 شعبه  مدير         110/98657    

  آگهي مزايده اموال منقول  به موجب پرونده اجرايي به كالسه 920100/36/ج له آقاي 
شركت پيام آوران علم نصير به مديريت آقاي مجيد باران با وكالت آقاي رضا تراب نژاد 
عليه آقاي خانم پرنديس پيكر ستان اموال منقول به كارشناس محترم ارجاع و پس از 
عدم اعتراض به شرح ذيل ارزيابي گرديد مورد كارشناسي عبارت است اموال منقول به 
شرح ليست پيوستي كارشناسي اموال موصوف به مبلغ 241/670/000 ريال برآورد و 
ارزيابي گرديد مقرر شد اموال به شرح فوق در تاريخ 1393/12/16 ساعت 9 الي 10 از 
طريق مزايده در اجراي احكام مدني شعبه 36 دادگاه عمومي حقوقي تهران مجتمع قضايي 
شهيد صدر به آدرس تهران خ مطهري- خ ميرعماد- مجتمع قضايي شهيدصدر به فروش 
مي رسد   مزايده از قميت پايه كارشناسي شروع و به كسي كه بيشترين قيمت را پيشنهاد 
نمايد به عنوان برنده مزايده به فروش مي رسد برنده مزايده مي بايست 10% مبلغ مزايده 
نقدًا و في المجلس پرداخت نمايد و باقي مانده مبلغ مزايده را طي يك ماه پرداخت نمايد 
عدم پرداخت مابقي مبلغ مزايده در زمان مقرر منجر به ابطال مزايده وتجديد آن خواهد 
شد در صورت ابطال و تجديد مزايده 10% مبلغ اخذ شده در جلسه مزايده پس از كسر 
هزينه هاي مزايده به نفع صندوق دادگستري ضبط خواهد شد     از البسه توقيفي موجود 
در آپارتمان اداري به نشاني خيابان آفريقا بعد از چهارراه جهان كودك برج امير پرويز 
طبقه دهم واحد 105 مجدداً  بازديد بعمل آمد   و پس از بررسي با توجه به كيفيت موجود 
البسه از مد افتادن بعضي از انها و همچنين قيمت هاي روز بازار ارزش اقالم مشروح 
ذيل جمعًا 241/670/000 ريال (دويست و چهل و يك ميليون و ششصد و هفتاد هزار 
ريال) برآورد و اعالم مي گردد     1- تعداد 35 عدد شلوار جين آرماني ترك لمه براق 
به ارزش 24/150/000 ريال    2- تعداد 39 عدد شلوار  الي 32  به سايزهاي 27 
كتان مارك MADOK ترك در چندين طرح در سايزهاي 38 الي 42 در رنگ هاي كرم، 
مشكي و طوسي به ارزش 26/910/000ريال     3-تعداد 46 عدد دامن چين دار بلند 
طرح اسپانيش قواره بزرگ در سايزهاي 38 الي 50 به ارزش كل 3/360/000 ريال     
در سايزهاي  بزرگ  قواره  حرير  دار  چين  ويقه  يقه ساتن  تعداد 103 عدد شوميز   -4
36 الي42 به ارزش 61/800/000ريال    5- تعداد 45 عدد مانتوي سگك دار مارك 
29/250/000ريال      كل  ارزش  به  بزرگ  و  متوسط  كوچك،  سايزهاي  در   MIGISON
6-تعداد 56 عدد پانچو پلي استر در رنگهاي سفيد، بنفش، طوسي و مشكي به ارزش كل 
34/160/000ريال     7- تعداد 56 عدد پانچو يقه كش كبريتي آستين خفاشي به ارزش 
كل 24/640/000ريال     8- تعداد 16 عدد شلوار كتان مارك GUCCI به رنگ سبز 

ارتشي در سايزهاي 38 الي42 به ارزش 10/400/000ريال
تهران صدر  شهيد  عمومي  36دادگاه  شعبه  مدير       110/119130    
  دادنامه   پرونده كالسه 9109980241500383 شعبه 118دادگاه عمومي حقوقي مجتمع 
قضايي شهيد باهنر تهران دادنامه شماره 9309970241501038 خواهان ها:1- خانم 
شهين رجبي آالشتي2- آقاي شهرام رجبي آالشتي3- خانم شهال رجبي آالشتي4- خانم 
شيوا رجبي آالشتي 5- خانم سيده شيده رجبي آالشتي با وكالت آقاي محمد صالح محمدي 
خواندگان: 1- آقاي نعمت اله كشوري2- خانم فرح قاسمي3- آقاي صفر قاسمي4- خانم 
احمد يار عباسي5- خانم عزير اله اميدوار6- آقاي عباس طباخي 7- آقاي يحيي اميدوار8- 
آقاي بهروز عابدي9- آقاي جعفرحسين زاده همگي به نشاني مجهول المكان خواسته : خلع يد 
گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق بطرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از 
ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر/فوق العاده 
دادگاه به تصدي امضا كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را 
اعالم و به شرح زير و مبادرت به صدور راي مي نمايد  راي دادگاه: درخصوص دعوي خواهانها 
1- شهين2- شهرام3- شهره 4- شيوا 5- شهال جملگي رجبي آالشتي بطرفيت خواندگان 
1- احمديار عباسي 2- عزيزاله اميدوار3- بهروز عابدي4- جعفر حسين زاده 5- يحيي 
اميدوار6- عباس طباخي 7- فرح قاسمي8- صفر قاسمي 9- نعمت اله كشوري بخواسته 
خلع يد و قلع و قمع از يك قطعه زمين به مساحت 300متر به پالك ثبتي 92/2479 و 
هزينه دادرسي و كارشناسي با عنايت به دادخواست تقديمي خواهان و پاسخ از اداره ثبت 
محل كه حكايت از مالكيت مورث خواهانها بوده و ايشان نيز دليل بر وراثت خود را داشته و 
همچنين نظريه كارشناس كه  حكايت از تصرفات بالوجه خواندگان را داشته و ابالغ قانوني 
و عدم اعتراض بدان دادگاه دعوي مطروحه را صائب و مستندًا به مواد 308 و 311 قانون 
مدني و 198 و 519 قانون آئين دادرسي مدني حكم به خلع يد و قلع و قمع بنا در پالك ثبتي 
موصوف از ناحيه خواندگان و پرداخت هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه و 
هزينه كارشناسي را صادر واعالم راي صادره غيابي محسوب و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهي در اين دادگاه و ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديد نظر خواهي در محاكم 

تجديد نظر استان تهران مي باشد
تهران باهنر  شهيد  عمومي  118دادگاه  شعبه  مدير       110/121341    

  آگهي ابالغ وقت مزايده به محكوم عليه آقاي داود نجفي فرزند عباسعلي  بدينوسيله 
اينكه  به  نظر  ميگردد  ابالغ  نجفي  داود  آقاي  عليه  محكوم  به  منتشره  آگهي هاي  پيرو 
به شماره  تلفن همراه  به توقيف يك رشته  اجرائي مبادرت  ادامه عمليات  در راستاي 
09121382077 متعلق به شما گرديده است بدينوسيله مراتب برگزاري مزايده مورخ 
يكشنبه 93/12/17 از ساعت 10 الي 11 صبح در محل اجراي احكام اين شعبه واقع 
در تهران- خ شهيد مطهري- خ ميرعماد- مجتمع قضايي شهيد صدر- طبقه همكف اجراي 
احكام مدني مجتمع برگزار ميگردد لهذا ضمن ابالغ مراتب مستندًا به ماده 75 از قانون 
اجراي احكام مدني ظرف مهلت 5 روز از تاريخ درج اين آگهي با ارائه مدرك مثبت سمت 
خود با مراجعه به اين دادگاه جهت اطالع از روند اجرائي اقدام نمائيد بديهي است نتيجه 

عدم حضور وفق مقررات اقدام ميگردد
تهران  صدر  شهيد  عمومي  دادگاه   244 شعبه  مدير       110/115985    
930104/ج  كالسه  اجراييه  موجب  به  اول)   (نوبت  منقول  اموال  مزايده  آگهي 
مهريه  مطالبه  بخواسته  نجفي  داود  آقاي  عليه  و  كليشمي  خليلي  عاطفه  خانم  له 
 1/128/000 مبلغ  به  دادرسي  هزينه  و  آزادي  بهار  تمام  عدد سكه   500 بر  دائر 
تلفن  رشته  يك  معرفي  به  مبادرت  خود  مهريه  از  بخشي  وصول  براي  ريال، خواهان 
همراه به شماره 09121382077 متعلق به محكوم عليه نموده و درخواست توقيف 
و فروش از طريق مزايده را نموده است كه پس ازتوقيف نقل انتقال به كارشناس 
عبارت  كارشناسي  ارزيابي گرديد مورد  به شرح ذيل  اعتراض  از عدم  ارجاع و پس 
ارزش  به  كاركرده  صدراالشاره  شماره  به  همراه  تلفن  كارت  سيم  رشته  يك  است 
حال حاضر  در  كه  ميباشد  ريال  ميليون  پنج  و  معادل سي  پايه 35/000/000ريال 

له محكوم لها توقيف ميباشد
از  الي 11  از ساعت 10  لذا مقرر گرديد مورد اشاره درتاريخ يكشنبه 93/12/17   
مجتمع  تهران  حقوقي  عمومي  دادگاه   244 شعبه  مدني  احكام  دراجراي  مزايده  طريق 
قضايي شهيدصدر به آدرس تهران- خ مطهري- خ ميرعماد مجتمع قضايي شهيد صدر 

به فروش مي رسد
 مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و به كسي كه بيشترين قيمت را پيشنهاد نمايد 
به عنوان برنده مزايده به فروش مي رسد برنده مزايده مي بايست 10% مبلغ مزايده 
نقدا و في المجلس پرداخت نمايد و باقي مانده مبلغ مزايده را طي يك ماه پرداخت نمايد 
عدم پرداخت مابقي مبلغ مزايده در زمان مقرر منجر به ابطال مزايده وتجديد آن خواهد 
شد در صورت ابطال و تجديد مزايده 10% مبلغ اخذ شده در جلسه مزايده پس از كسر 

هزينه هاي مزايده به نفع صندوق دادگستري ضبط خواهد شد
تهران  صدر  شهيد  خانواده  دادگاه   244 شعبه  مدير      110/115986    

  آگهي مزايده اموال غير منقول (دستور فروش)  نظر به اينكه به موجب پرونده اجرايي 
 9309972161600350 دادنامه  شماره  فروش  دستور  ج   93/80/128 كالسه 
صادره از شعبه 80 دادگاه عمومي در خصوص ملك مشاع به پالك ثبتي 1500 فرعي 
از اصلي بخش 11 تهران صادر و جهت تعيين ارزش به كارشناس ارجاع و بدين شرح 
تهران  نشاني  در  مزايده  مورد  ملك  است:  مانده  باقي  اعتراض  از  مصون  ك  ارزيابي 
خ افريقا خ تنديس پالك 46 مي باشد   ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين به 
سند  موجب  به  كه  است  واقع  شميران  قشالق  دره  در  واقع  670مترمربع  مساحت 
شماره 209081مورخ 1380/9/27 دفترخانه 64تهران به سيد امير سيامك و سيد 
از ششدانگ  مشاع  به 3دانگ  نسبت  نفر  هر  اصل  مقيمي  دو شهرت  هر  اميرساسان 
انتقال يافته است   بناي احداثي در عرصه به مساحت 670مترمربع مساحت زيربناي 
كل حدود 1300مترمربع در 3 طبقه، اسكلت فلزي، سقف به صورت ضربدري، ايفون 
تصويري، داراي 3 عدد كنتور برق ،انشعاب اب و گاز شهري را دارا مي باشد   يك قسمت 
از زيرزمين جهت پاركينگ براي 2 ماشين و بخش ديگري براي موتورخانه مي باشد   و 
قسمت ديگر زيرزمين جهت استفاده تفريحي و ورزشي شامل سالن و 2 اتاق، قسمت 
سوناي خشك، جكوزي ،سرويس بهداشتي و دوش هاي حمام و آشپزخانه بسته با كابنت 
ام دي اف مي باشد   واحد طبقه 2 به مساحت 450مترمربع مشتمل بر پذيرايي هال و 
4 اتاق خواب، اشپزخانه اپن با كابينت ام دي اف يكدستگاه سرويس بهداشتي مهمان، 
ليمنت  اتاقها  كفپوش  باشد    مي  بالكن  و  وانباري  كامل  بهداشتي  سرويس  2دستگاه 
مي  كوئل  فن  طريق  از  گرمايش  و  سرمايش  باشد    مي  سراميك  سرويسها  و  هال  و 
ميزان  به  ملك  ارزش ششدانگ  مي باشد    دوم  طبقه  مانند  نيز  واحد همكف  باشد   
120/000/000/000ريال جهت پايه مزايده تعيين ميگردد   مقرر گرديده با توجه به 
عدم تراضي خواهان و خوانده نسبت به محل و موعد مال از طريق مزايده در واحد اجراي 
احكام مجتمع قضايي شهيد صدر در نشاني تهران خ مطهري خ ميرعماد طبقه اول واحد 
از ساعت 10الي11  تاريخ 1393/12/16  اتاق مزايده در  اجراي احكام مجتمع صدر 
به كسي است  و مال متعلق  كارشناسي شروع  پايه  از قيمت  به فروش برسد مزايده 
كه باالترين قيمت را قبول كرده است شركت كنندگان در مزايده ميبايست 10درصد 
قيمت پايه مزايده اموال را نقدًا همراه داشته باشند تا ترتيب شركت آنان در جلسه 
مزايده داده شود شركت كنندگان ميبايست ده درصد مبلغي را كه به قيمت پايه  اضافه 
ميشود را نيز نقدًا همراه داشته باشند تا تجويز ارائه پيشنهاد قيمت باالتر به آنها اعطا 
گردد برنده مزايده ميبايست ده درصد بها را في المجلس به عنوان سپرده به قسمت 
اجرا تسليم نمايد و الباقي بها را در مهلتي كه از يك ماه تجاوز نخواهد كرد پرداخت نمايد 
و در صورتيكه برنده مزايده درموعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد سپرده او پس از 
كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد هر كس ميتواند در مدت 
5 روز قبل از روزي كه براي فروش معين شده است به شعبه 80 مجتمع قضايي شهيد 

صدر مراجعه تا در صورت امكان ملك را مالحظه نمايد
تهران  صدر  شهيد  عمومي  دادگاه   80 شعبه  مدير      110/117217    



 

 
توصیه هایی برای کسانی که 

ترش می کنند
رفالکــس معــده بــه مری یکــی از 
شــایع ترین بیماری های داخلی است 
که بــه دنبال برگشــت ترشــحات و 
محتویات معده به مــری رخ می دهد.

تــرش کــردن )رفالکــس( معــده 
یکــی از بیماری هــای شــایع میان 
مراجعه کنندگان است که از برگشت 
ترشــحات و محتویات معده به مری 
بوجود می آید. این بیمــاری به دلیل 
عدم کفایت دریچــه تحتانی مری که 
اجازه برگشــت اســید معده به سمت 
باال را خواهد داد، ایجاد می شود.برخی 
غذاها باعث افزایش اسید معده یا شل 
کردن عضلــه دریچــه تحتانی مری 
شــده و رفالکس را افزایش می دهد. 
برخی از این مواد خوارکی قهوه، چای، 
نوشــابه های کوال و با کافئین و بدون 
کافئین، انواع نوشــیدنی های گازدار، 
غذاهای چرب و ادویه دار، شــکالت، 
نعناع و پیــاز و گوجه فرنگی اســت. 
اســتعمال دخانیــات می تواند باعث 
تشدید رفالکس شود و ترک سیگار در 
درمان این بیماری تاثیر چشــمگیری 
دارد. اســترس یکی از عوامل موثر در 
بروز رفالکس معده است که با کاهش 
آن عالئم این بیمــاری نیز کاهش پیدا 
می کند. چاقی نیز یکی دیگر از عوامل 
رفالکس اســت که در این حالت فرد با 
رژیم غذایی مناسب و ورزش و کاهش 
وزن می تواند بروز ایــن بیماری را کم 

کند.

اگر شما هم در حین کاهش 
وزن هستید، بخوانید

تصمیم گیری برای داشتن عادت های 
سالم و ادامه رژیم غذایی برای رسیدن 
به وزن مطلوب، کار سختی نیست اما 
ادامه دادن و عمل کردن به آن بســیار 
دشوار اســت.در دفتری اهداف خود 
و پیشــرفت هایی را که برای رسیدن 
به آن هدف داشــته اید، ثبت کنید. به 
مشــکالت و موانعی که برای داشتن 
عادت سالم و رســیدن به ایده آل های 
سالمتی وجود دارد، فکر کنید و برای 
عبور از آن ها برنامه ای داشــته باشید. 
از یک فرد صمیمــی و نزدیک به خود 
بخواهید هنگام نیاز، شــما را تشویق 
و حمایت کند. به خــود جایزه بدهید. 
بعد از تمریــن، کاری را که دوســت 
داریــد، انجام دهیــد؛ مثــال آبمیوه 
بخورید، با دوســت خود صحبت کنید 
یا برای آرامش بیشــتر دوش بگیرید. 
پاداش هایی که در نظر می گیرید نباید 
با اهداف شــما مغایرت داشته باشند، 
مثال خوردن غذای ناســالم یــا انجام 

ندادن تمرینات.

خطر جدی دیابت در کمین 
افراد کم خواب!

برای انجام این پژوهش، تعداد ساعات 
متوسط خواب شبانه روزی و تغییرات 
قندخون گروهی از افــراد در یک دوره 
زمانی 6 ساله ثبت شــد.ن تحقیقات 
پژوهشگران آمریکایی نشان می دهد 
افرادی که کمتر از 6 ســاعت در شبانه 
روز می خوابنــد، بیشــتر در معرض 
اختالالت غیرطبیعی قند خون و ابتال 
به دیابت نوع دو هستند. در این مطالعه 
مشخص شد خطر افزایش قندخون و 
ابتال به دیابت، در افــرادی که کمتر از 
6 ســاعت در شــبانه روز می خوابند، 
نســبت به افرادی که ساعات بیشتری 
می خوابند، 4.5 برابر افزایش می یابد.

تحقیقات پیشین حاکی از این است که 
کم خوابی و بی خوابی با ابتال به چاقی، 
افزایش فشارخون، بیماری های قلبی- 
عروقی و افســردگی همراه اســت. در 
دیابت نوع دو که تا حد زیادی به شیوه 
زندگی وابسته است، حساسیت سلول 
ها بــه هورمون انســولین کاهش می 
یابد، وضعیتی که مقاومت به انسولین 

نامیده می شود. 

یک متخصص انکولوژی عوامل خطرزایی که امکان ابتال به سرطان پوست 
را در افراد بیشــتر می کند، را اعالم کرد و گفت: بهترین راه پیشــگیری از 

سرطان پوست محافظت از خود در برابر نور خورشید است.
حســین امیری در رابطه با عوامل خطرزا در ایجاد سرطان پوست، گفت: 
پزشکان نمی توانند توضیح دهند که چرا یک فرد به سرطان پوست مبتال 
می شود، البته سرطان پوســت واگیردار نیســت و از شخصی به دیگری 

سرایت نمی کند.
وی ادامه داد: تحقیقات نشــان می دهــد افرادی کــه در معرض عوامل 
خطرزای مشخصی هســتند، بیش از سایرین به ســرطان پوست مبتال 

می شوند، به عنوان مثال اشــعه ماورای بنفش که از خورشید، المپ های 
خورشیدی یا تخت های برنزه کردن ساطع می شود خطر ابتالی فرد را به 

سرطان پوست افزایش می دهد.
امیری گفت: این اشــعه بر روی همه تأثیر می گذارد اما افرادی که پوست 
لطیفی دارند که کک مــک دارد یا به راحتی می ســوزد در معرض خطر 

بیشتری هستند.
این متخصص انکولوژی گفت: اشــعه ماورای بنفش حتی در هوای سرد و 
روزهای ابری نیز وجود دارد و بیشتر ســرطان های پوست پس از سن 50 
سالگی اتفاق می افتد و میزان تابش این اشــعه به آن بستگی دارد، البته 

تابش نور خورشید به پوست از جنین پائین آسیب می رساند.
امیری ادامه داد: ســوختگی به روی پوســت، عفونــت از طریق ویروس 
انسانی، تماس با سم آرسنیک در محیط کار، التهاب مزمن پوست یا زخم، 
پرتودرمانی، سابقه ابتال به سرطان و پیشــینه خانوادگی ابتال به سرطان 

پوست از دیگر عوامل خطرزای ابتال به سرطان پوست هستند.

عوامل خطرزا در ابتال به سرطان پوست
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فیبر غذایی بخشــی از مواد غذایی با منشا گیاهی است 
که توسط آنزیم های موجود در دســتگاه گوارش قابل 
هضم نیســت. به عبارت دیگر فیبرها موادی هســتند 
که در دســتگاه گوارش بدون اینکه جذب شوند، عبور 
می کنند. اما برای بهسازی بدن از نظر فیزیکی ضروری 

هستند.
در گذشته اهمیت تغذیه ای برای فیبر قائل نبودند، اما 
امروزه ثابت شده اســت که وجود فیبرهای غذایی در 
رژیم غذایی روزانه نه تنها برای پیشــگیری بلکه برای 
درمان بســیاری از بیماری هایی که امروزه بشــر با آن 

دست به گریبان است، الزم و ضروری است.
بنابر اعالم دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت، 
انواع فیبرهای غذایی را می توان در دو گروه دسته بندی 

کرد شامل:
- فیبرهای محلول: همانطور که از نام شان پیداست در 
آب حل می شوند و یک ماده ژله مانند تشکیل می دهند. 
این نوع فیبر باعث پایین آوردن کلسترول خون می شود 
و در جو، جودوســر، مرکبات و حبوبات یافت می شود. 
فیبرهای محلول به کاهش وزن نیــز کمک می کنند؛ 
زیرا بعد از مصرف غذای حاوی این نوع فیبر فرد احساس 
ســیری و ســنگینی می کند و در نتیجه دیرتر گرسنه 

می شود.
فیبرهای نامحلول: این نوع فیبر در آب حل نمی شــود 
و سبب افزایش سرعت حرکت مواد غذایی در دستگاه 
گوارش شده و حجم مدفوع را افزایش می دهد. سبوس 
گنــدم، آرد کامل گندم، انواع ســبزی ها و آجیل منبع 

بسیار خوب فیبر نامحلول می باشند.
روزانه چه مقدار فیبر بخوریم؟

به طور کلی کودکان 2 ســاله باید حداقــل 5 گرم فیبر 
در روز دریافت کرده و در ازای هر ســال افزایش ســن، 
پنج گرم بیشــتر مصرف کنند. برای مثال کودکی که 
10 ســال دارد باید حداقل 15 گرم فیبر در روز دریافت 
کند. جوانان و بزرگســاالن حداقل 25 گرم فیبر روزانه 
نیاز دارند. یک رژیم غذایی متعادل که میوه، ســبزی، 
حبوبات و غالت کامل مثل نان سبوس دار در آن وجود 
داشته باشــد نیاز ما را به فیبر و سایر مواد غذایی تامین 

می کند.
منابع غنی فیبر در مواد غذایی

مواد غذایی را از نظر میزان فیبر به ســه دسته می توان 
تقسیم کرد:

- مواد غذایی با فیبر زیاد کــه نزدیک به 2.5 تا پنج گرم 
فیبر بوده و شامل جو و سبوس جو، لوبیا، نخود، عدس، 
آرد کامل گندم، خرما، گالبی، آلو، اســفناج، آرتیشــو 

)کنگر فرنگی(، کلم بروکلی، هلو و کشمش است.
- مواد غذایی با فیبر متوســط که دو تــا 4.9 گرم فیبر 
داشته و شــامل انوع ســبزی خوردن، کرفس، هویج، 

ذرت، انجیر، سیب با پوست، پرتقال، بادام و پسته است.
- مواد غذایی با فیبر کم با کمتــر از دو گرم فیبر بوده که 
در انواع آبمیوه، سیب بدون پوست، انگور و غالت بدون 
ســبوس، مواد غذایی همچون آرد ســفید، ماکارونی 
بدون فیبر، انواع کمپوت ها و آب میوه های صنعتی که از 

نظر میزان فیبر بسیار فقیر هستند، وجود دارد.
کاهش میزان سرطان و بیماری های قلبی و 

عروقی با مصرف فیبر
پژوهش ها نشــان داده که مردم کشــورهایی که رژیم 
غذایی غنی از فیبر دارند مقاومت بیشــتری نسبت به 
انواع سرطان ها، بیماری های قلبی عروقی و بیماری های 
دســتگاه گوارش از خود نشــان می دهند و بر عکس 
کشــورهایی که مصرف غالت تصفیه شــده و نان های 
سفید، انواع نوشابه ها و آبمیوه های صنعتی در آن ها زیاد 
بوده یا به عبارت ساده تر مصرف فیبر مواد غذایی آن ها 
کم است، بیشتر به بیماری هایی چون انواع سرطان ها، 
بیماری های قلبی و عروقی، عفونت هــای روده ای و ... 

دچار می شوند.
فیبر و یبوست

یکی از دالیل ایجاد یبوست خصوصا در مناطق صنعتی 
و شــهری عدم دریافت کافــی از مــواد غذایی حاوی 
فیبر نظیر میوه ها، ســبزی ها، دانه های کامل، غالت و 
حبوبات اســت. این افراد کمتر از 10 گــرم فیبر در روز 
دریافت کرده و همین امر باعث یبوست در آنها می شود. 
اضافه کردن 25 تا 30 گرم فیبــر در رژیم غذایی روزانه 

می تواند به رفع این مشکل کمک کند.
همانطور که پیشتر نیز گفته شد فیبر در دستگاه گوارش 
هضم و جذب نمی شــود، مدفوع مخلوط با فیبر مقدار 
زیادی آب جــذب می کند و در روده بــزرگ به تدریج 
حجیم می شــود و به صورت تــوده مرطوبی در می آید 
و بر خالف مدفوع بدون فیبر، خیلی ســریع تر در روده 

حرکت کرده و زودتر خارج می شود.
در گذشــته محققان تصور می کردند کــه فقط فیبر 
نامحلول در آب که عمدتا در دانه های کامل گندم وجود 
دارد برای رفع یبوست موثر است، ولی امروزه عقیده بر 
این است که هر دو نوع فیبر هم محلول و هم نامحلول، 
برای رفع یبوست و کمک به ســهولت دفع موثر است. 
پس استفاده بیشتر از میوه ها، سبزی ها، غالت کامل و 

حبوبات که حاوی فیبر زیادی هستند، بهترین درمان 
یبوست است.

فیبر؛ ماده ای مهم برای کنترل وزن
متخصصان معتقدند که فیبر ماده مهمی برای کنترل 
وزن است. رژیم های غذایی حاوی فیبر معموال با چربی 
و قند کمتری همراه بوده و بنابرایــن رژیم های غذایی 
غنی از فیبر انرژی کمتری دارنــد. همچنین غذاهای 
حاوی فیبر با سرعت بیشــتری از دستگاه گوارش عبور 
می کنند و فرصــت جذب مواد غذایی پــر انرژی کمتر 

شده و دفع این غذاهای چاق کننده بیشتر می شود.
عالوه بر آن غذاهای حاوی فیبر حجیم ترند و ســبب پر 
شدن معده و احساس سیری زودرس می شوند. پس در 
مقایسه با ســایر غذاها، غذاهای پرفیبر سبب می شوند 
که کالری کمتری به بدن برســد و کمتــر باعث چاقی 

می شوند.
فیبر و کاهش کلسترول

مصرف فیبرهای خوراکی محلول در آب با تشکیل یک 
ماده ژل مانند به کاهش کلسترول خون کمک می کنند. 
جودوسر، نخود فرنگی، حبوبات، سیب، مرکبات، هویج 
و گیاه اســفرزه حاوی فیبر محلولند که مصرف آنها به 

کاهش کلسترول بد خون کمک می کند.
رابطه معکوس بین مصرف فیبر و ابتال به سرطان پستان

دانشــمندان معتقدند فیبرها با باند شدن به استروژن 
)هورمون زنانه( در روده مانع رشــد برخــی از تومورها 
در بدن می شــوند و بین مصرف زیاد فیبرهای غذایی و 
سرطان پستان یک رابطه معکوس مشاهده شده است. 
مصرف فیبرها همچنان می تواند مانع از ابتال به سرطان 

روده بزرگ شود.
همچنین فیبر، به ویژه فیبر محلول در آب جذب گلوکز 
)قند( را کند کــرده و به کنترل بیمــاری دیابت کمک 
می کند. تحقیقات نشــان داده کــه رژیم های غذایی 
سرشــار از فیبر که حاوی 50 گرم فیبر هستند، کنترل 
گلیســمیک را در بدن افراد دیابتیک نوع یک افزایش 
داده و در این افراد افزایش قند خون کمتر دیده می شود. 
اثرات مفید مصرف فیبر در دیابت شامل کاهش میزان 
قند خون ناشــتا، کاهش قنــد در ادرار، کاهش نیاز به 
انسولین و افزایش اثر انســولین در بدن افراد دیابتیک 

است.
توصیه های مفید برای مصرف روزانه فیبر

- روزانه از هر دو دسته فیبرهای محلول و غیرمحلول در 
آب استفاده کنید. برای مثال اســتفاده از انواع نان های 
سبوس دار، انواع میوه ها، انواع سبزی ها، حبوبات، انواع 

مغزها توصیه می شود.
- مصرف مواد غذایی فیبــردار را در ســه وعده اصلی 
غذایی و دو میان وعده تقســیم کرده و برای پیشگیری 
از نفخ از مصرف زیاد مواد غذایــی فیبردار در یک وعده 

خودداری کنید.
- در صورت کمبود فیبر در رژیــم غذایی روزانه، تمایل 
به افزایش آن توصیه می شود. برای پیشگیری از نفخ و 
اسهال مقدار توصیه شده فیبر را کم کم در برنامه غذایی 

خود افزایش دهید.
- به جای مصرف نان های سفید که فاقد فیبر هستند از 

انواع نان های سبوس دار و نان سنگک استفاه شود.
- به جای اســتفاده از انواع کمپوت بهتر اســت از انواع 
میوه های تازه کــه دارای فیبر بیشــتر و قند کمتری 

هستند، استفاده شود.
- به جای اســتفاده از پلوهای ســاده توصیه می شود 
پلوهای مخلوط مانند عدس پلو، لوبیا پلو، ماش پلو و ... 
بیشتر مصرف کنید به این ترتیب فیبر بیشتری دریافت 

می کنید.
- ســاالد و ســبزی خوردن در برنامه غذایــی روزانه 

گنجانده شود.
- به جای استفاده از مواد غذایی تهیه شده از آرد سفید 
یا آرد ســبوس گرفته ماننــد انواع کیک و شــیرینی، 
ماکارونی، توصیه می شــود از مواد غذایی حاوی فیبر 
مانند ماکارونی فیبردار و کیک های تهیه شــده با آرد 

کامل استفاده کنید.
- رعایت برنامه غذایی مبتنی بــر راهنمای هرم غذایی 
می تواند به شما اطمینان دهد که روزانه 25 تا 30 گرم 

فیبر دریافت کرده اید.

فیبر و نقش آن در سالمت
خبر

میز خبر

شادابی و جوانی پوست با گل بنفشه

یک پزشک عمومی با اشــاره به اینکه اســتفاده از گل های تازه و له شده گل بنفشه در 
حمام می تواند موجب شادابی و جوانی پوست شود، گفت: استفاده از این گیاه می تواند 

موجب بهبود جوش های صورت نیز شود.
دکتر فاطمه ملکی با اشــاره به اینکه گیاه بنفشــه دارای خاصیت هــای ضد قارچی، 
ضدالتهابی و ضدعفونی اســت، گفت: ایــن گیاه به رنگ بنفش تیره اســت و دم کرده 

برگ های این گل به جای آسپرین نیز مورد مصرف قرار می گیرد.
وی یادآورشد: اســتفاده از گل های تازه و له شــده این گیاه در حمام می تواند موجب 
شــادابی و جوانی پوست شود. ملکی با اشــاره به اینکه براســاس تحقیقات، دم کرده 
برگ های این گیاه برای رفع ناراحتی لثه، زخم دهان و تسکین درد سرطان موثر است، 

تصریح کرد: استفاده از این گیاه می تواند موجب بهبود جوش های صورت نیز شود.
این پزشک عمومی با اشاره به اینکه گیاه بنفشه موجب بهبود سرماخوردگی می شود، 
خاطرنشان کرد: تصفیه کنندگی خون، درمان نقرس، سرماخوردگی، آسم و زخم معده 
از موارد استفاده گیاه بنفشه است و اســتفاده آن به صورت دم کرده نقش موثری را در 

درمان سرماخوردگی و گلو درد ایفا می کند.
ملکی در پایان با اشاره به اینکه گل بنفشه موجب کاهش قند خون و تب می شود، بیان 
کرد: استفاده از دم نوش گل بنفشه و گیاه بابونه می تواند موجب زیبایی، شادابی پوست 
و درمان جوش صورت شود، اما مشورت با پزشــک درخصوص استفاده از هر نوع گیاه 

دارویی الزامی است.

نعناع بهترین از بین برنده تیرگی و سیاهی دور چشم
مطالعات جدید دانشمندان نشان می دهد نعناع در زیبایی و طراوت  پوست و مو نقش 
مهم و به ســزایی دارد.برگ های تازه نعناع را کامال بکوبید تا له شوند.له شده برگ ها را 
به موضع به صورت خیلی آرام بمالید و پس از 20 دقیقه صبر کنید ســپس با آی سرد 
بشویید.بررسی ا نشــان می دهند تکرار این عمل 2 بار در هفته تاثیر زیادی در زیبایی 
پوست دارد و قادر است تمام لک ها و جوش های صورت را نیز از بین ببرد.گفتنی است؛ 
مصرف مداوم گیاه نعناع نیز می تواند باعث درخشان شدن پوست و مو شود و خشکی 
و زیبری موها را نیز از بین ببرید.جویدن روزانه مقداری نعناع عالوه بر خوشــبو شدن 

دهان می تواند در براقیت چشم ها نیز موثر یاشد.

 9109980241900375 كالسه  پرونده   1391/8/21 تاريخ  دادنامه      
شماره  دادنامه  تهران  باهنر  شهيد  مجتمع  (حقوقي)  عمومي  دادگاه   122 شعبه 
پور  غالمعباس  1-آقاي  خواندگان:  سپه  بانك  خواهان:   9109970241900892
نشاني  به  ساكي  اسكندري  اسداهللا  آقاي  تيموري3-  محمدهادي  آقاي   -2 شريفي 
فوق  خواسته  به  دادخواستي  خواهان  گردشكار:  طلب  مطالبه  خواسته:  المكان  مجعول 
به اين شعبه و ثبت به كالسه  ارجاع  از  باال تقديم داشته كه پس  به طرفيت خوانده 
فوق و جري تشريفات قانوني دروقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدي امضا كننده 
زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و به شرح زير 
مبادرت به صدور راي مي نمايد  راي دادگاه: در خصوص دعواي دادخواست تقديمي بانك 
سپه بطرفيت خواندگان: 1-غالمعباس پور شريفي فرزند اكبر 2- محمد هادي تيموري 
مبلغ  مطالبه  بخواسته  اسماعيل  فرزند  ساكي  اسكندري  اسداله  مراد3-  يار  فرزند 
59/820/492ريال مانده قرار دارد فروش اقساطي شماره 178600185 به انضمام 
خسارت تاخير تاديه از سررسيد قرارداد تا روز وصول طلب با نرخ 20درصد ساليانه 
قضايي  نماينده  كه  توضيح  اين  با  كه  قضايي  نماينده  الوكاله  حق  و  دادرسي  هزينه  و 
خواهان در دادخواست تقديمي مفادا اظهار داشته خوانده رديف اول در سال 1386 از 
تسهيالت اين بانك استفاده نموده و به همراه خواندگان بعدي متضامنا متعهد گرديده در 
صورت عدم تسويه كامل بدهي در سررسيد مقرر عالوه بر پرداخت اصل بدهي خسارت 
تاخير تاديه از ميزان 20درصد از تاريخ سررسيد تا روز تسويه كامل پرداخت نمايد با 
توجه به عدم انجام تعهدات از سوي خواندگان محكوميت تضامني ايشان وفق خواسته 
مورد استدعاست خواندگان با وصف از طريق انتشار آگهي در روزنامه و جري تشريفات 
قانوني در جلسه رسيدگي حاضرنگرديده و دفاعي كه داللت بر عدم اشتغال ذمه ايشان 
با مالحظه دادخواست تقديمي خواهان و  الوصف دادگاه  اند و مع  ابراز نداشته  نمايد 
ما بين كه مويد رابطه حقوقي  ضمايم پيوست آن خصوصا تصوير مصدق قرارداد في 
ايشان مي باشد و اينك اسناد ابرازي از سوي خواندگان مصون از هرگونه تعرض باقي 
مانده و هرگاه دين يا تعهدي بر عهده كسي ثابت شود اصل بر بقاي آن است مگر آنكه 
خالف آن ثابت شود كه در ما نحن فيه دليل خالفي ارائه نشده و بر بقاي دين استصحاب 
ميگردد خواسته خواهان را مقرون به صحت و ثابت تشخيص و مستندا به مواد 198 و 
519 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امورمدني و مواد 10 و 230 
قانون مدني حكم به محكوميت تضامني خواندگان به پرداخت مبلغ 59/820/492ريال 
تاريخ  از  41/759/172ريال  ميزان  به  تاخير  خسارت  پرداخت  و  دين  اصل  بعنوان 
سررسيد تا 1391/3/20 و هم چنين ساليانه 20درصد خسارت تاخير قراردادي از 
تاريخ 1391/3/21 لغايت تسويه كامل طلب و پرداخت هزينه دادرسي و حق الوكاله 
نمانيده قضائي مطابق تعرفه قانوني در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد راي دادگاه 
غيابي و ظرف مدت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و سپس ظرف مدت 

20روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان تهران است
تهران  حقوقي  عمومي  دادگاه   122 شعبه  رئيس        110/121351   

  آگهي مزايده اموال غير منقول  اجراي احكام شعبه 232 دادگاه عمومي تهران در 
نظر دارد به موجب دادنامه شماره 1967 مورخ 90/10/28 صادره از شعبه 232 
طي پرونده كالسه 36/232/91 ج ث محكوم له خانم نرگس حيدري فرزند حيدر به 
طرفيت محكوم عليه آقاي عليرضا سليماني در قبال مبلغ 274/266/820ريال بابت 
مهريه و هزينه نيم عشر دولتي به مبلغ 13/713/341ريال در حق دولت از ميزان 
2 دانگ مشاعي از شش دانگ يك دستگاه ملك كلنگي به شماره ثبتي 4315 فرعي 
14 واقع بخش 7 تهران به نشاني تهران خيابان خاوران خيابان عبدالحسين شيرازي 
 (98/50) مساحت  به  عليه  محكوم  اموال  از   14 پ  اول  بست  بن  پوستي  كوچه 
اندود  نما  فلزي  نيمه  اسكلت  سازه  سيستم  مشخصات  با  مسكوني  كاربري  مترمربع 
و  موزاييك  بنا  كف  اتاق   2 و  طبقه  دو  در  ضربي  طاق  و  تيرآهن  سقف  و  سيماني 
آب  انشعاب  داراي  موزاييك  كف  پوشش  كه  بهداشتي  سرويس  و  آشپزخانه  داراي 
سرمايشي  سيستم  و  گازي  بخاري  گرمايشي  سيستم  با  مستقل  برق  و  شهري  گاز  و 
دانگ   2 ارزش  دادگستري  محترم  كارشناس  نظر  حسب  كه  نموده  معرفي  آبي  كولر 
50/000/000تومان  معادل  500/000/000ريال  دانگ  شش  سهم   9 از  مشاع 
 93/2/17 مورخ  در  عمومي  مزايده  طريق  از  را  گرديده  قيمت  تعيين  و  برآورد 
ساعت 11/00 صبح الي 11/30 در اتاق مزايده مجتمع قضايي خانواده يك واقع در 
در  و  ميرسد  بفروش  نشاني  آتش  جنب  جنوبي  نبرد  محالتي-  اتوبان شهيد  تهران- 
باالترين پيشنهاد دهنده  و  و غير منتظره روز مزايده ميباشد  تعطيلي رسمي  صورت 
قيمت برنده مزايده محسوب خواهد شد و 10درصد بهاي پيشنهادي را في المجلس 
تاريخ مزايده نسبت به  از  پرداخت مينمايد و خريدار مكلف است ظرف مدت يكماه 
از  اينصورت وجه توديعي پس  نمايد در غير  الباقي ثمن مورد مزايده اقدام  توديع 
شد   خواهد  تجديد  مزايده  و  ضبط  دولت  صندوق  نفع  به  مزايده  هزينه هاي  كسر 
اجراي  به  مزايده  از  روز قبل   5 بيشتر ظرف  اطالع  متقاضيان مي توانند جهت كسب 
نمايند الزم بذكر است پالك ثبتي مذكور  احكام شعبه 232 دادگاه خانواده مراجعه 
متصرف نداشته و دادگاه هيچ گونه مسئوليتي بعد از انتقال سند در خصوص تصرف 

و تحويل آن ندارد
تهران        110/121352      مدير شعبه 232 دادگاه خانواده مجتمع قضايي يك 

به  محكوم  قاسمي  جواد  آقاي  عليه  محكوم  ش  كالسه 126/93ج  اجرائي  پرونده  در   
پرداخت تعداد 5 عدد سكه بهار آزادي ريال در حق محكوم لها خانم فرانك فرهاديان 
خود  طلب  استيفاي  جهت  له  محكوم  ميباشد  دولت  حق  در  مبلغ 2/500/000ريال  و 
اتومبيل سواري پرايد به شماره انتظامي 975 و 42 ايران 55 را كه سند آن بنام محكوم 

عليه ميباشد معرفي نموده كه توقيف و به شرح  نظريه كارشناسي به فروش ميرسد
 مورد كارشناسي: يك دستگاه خودروي سواري پرايد 141 به رنگ نقره اي به شماره 
انتظامي 975 و 42- ايران-55 مدل سال به شماره موتور- شماره شاسي- كه گيربكس 
درصد  تودوزي-  دارد  جزئي  خش  و  خط  سالم  بدنه  سالم  و  كاركرده  ديفرانسيل  و 
كارايي دارند و كاركرد آن حدود- ميباشد كه از مورخ- به پاركينگ منتقل شده است  
نظريه كارشناسي: با توجه به جميع جهات براساس قيمت عادله روز جهت پايه مزايده 
7/200/000ريال معادل هفت ميليون و دويست هزار تومان برآورد و تعيين مي گردد
 با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 93/12/18 از ساعت 11 الي11/30 صبح 
تعيين و محل برگزاري مزايده دفتر اجراي احكام مدني شوراي حل اختالف مستقر در 
مجتمع قضايي شهيد مفتح واقع در تهران شهرزيبا بلوار مخابرات مجتمع قضايي شهيد 
مفتح ميباشد كسانيكه در جلسه مزايده باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند برنده مزايده 
شناخته ميشوند و في المجلس ده درصد قيمت پيشنهادي از برنده مزايده اخذ و بحساب 
مزايده  مورد  ثمن  باقيمانده  است  موظف  خريدار  و  ميگردد  واريز  دادگستري  سپرده 
انجام از سپرده اخذ  نمايد در غير اينصورت بدوًا هزينه هاي  را ظرف يكماه پرداخت 
و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد طالبين ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده بدفتر 
اجراي احكام شوراي حل اختالف مجتمع قضايي شهيد مفتح مراجعه تا موجبات بازديد 

از خودرو فراهم گردد
تهران مفتح  شهيد  اختالف  حل  شوراي  احكام  اجراي      110/121235    

  دادنامه   پرونده كالسه 9309982161101698 شعبه 46دادگاه عمومي حقوقي 
مجتمع قضايي شهيد صدر تهران دادنامه شماره 9309972161100276 خواهان: 
آقاي حسين لطفي قفقاز خوانده: آقاي پريسا اكرم زاده حيدر به نشاني مجهول المكان 
مطالبه خسارت   -3 تاديه  تاخير  مطالبه خسارت   -2 1-مطالبه وجه چك  ها:  خواسته 
دادرسي راي دادگاه: در خصوص دعوي آقاي حسين لطفي قفقاز بطرفيت پريسا اكرم 
شماره  چك هاي  وجه  1/020/000/000ريال  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  حيدر  زاده 
دادرسي  خسارت  احتساب  با  نارمك  شعبه  ملي  بانك  عهده   904751 و   904771
تقديمي  دادخواست  جمله  از  پرونده  محتويات  در  اينكه  به  نظر  تاديه  تاخير  و 
خواهان تصوير مصدق مستندات دعوي كه از اشتغال ذمه خوانده در برابر خواهان 
نياورده است  ايراد و دفاعي در مقابل دعوي مطروحه به عمل  اينكه  حكايت دارد و 
خواهان  دعوي  ترتيب  بدين  است  نشده  ابراز  باشد  ذمه  برائت  مبين  كه  دليلي  و 
و   198 مواد  و  تجارت  قانون   313 مواد  باستناد  عليهذا  تشخيص  ثابت  و  موجه 
515 و 519   194 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقالب در امور مدني 
مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محكوميت  بر  قانون صدور چك حكم   2 ماده  و   79 مصوب 
با احتساب خسارات كامل دادرسي  1/020/000/000ريال از بابت اصل خواسته 
زمان  تا  دعوي  مستند  چك  سررسيد  تاريخ  از  تاديه  تاخير  خسارت  پرداخت  نيز  و 
پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد اين راي غيابي است و ظرف 20 روز 
از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجديد نظر 
اعسار  ادعاي  در خصوص  مي باشد ضمنا  تهران  استان  نظر  تجديد  محاكم  در  خواهي 
چون دعوي مسترد شده لذا به استناد بند الف از ماده 107 قانون تائين دادرسي 

مدني قرار ابطال دادخواست صادر ميگردد
تهران  صدر  شهيد  عمومي  دادگاه   46 شعبه  مدير        110/121348    

خانواده  دادگاه   283 شعبه   9309980243101245 كالسه  پرونده  دادنامه      
9309970243101806خواهان:  شماره  دادنامه  تهران  باهنر  شهيد  قضايي  مجتمع 
خواسته:  مجهول المكان  نشاني  به  شعله ور  محسن  آقاي  خوانده:  ور  شعله  مونا  خانم 
باال  خوانده  بطرفيت  فوق  خواسته  به  دادخواستي  خواهان  گردشكار:  ازدواج  در  اذن 
به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جري تشريفات  ارجاع  از  تقديم داشته كه پس 
قانوني در وقت مقرر/ فوق العاده به تصدي امضا كننده زير تشكيل است و با توجه به 
محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد  
راي دادگاه: در خصوص دادخواست دوشيزه خانم مونا شعله ور فرزند محسن بطرفيت 
آقاي محسن شعله ور فرزند محمد علي كه ولي قهري خواهان مي باشد بخواسته اجازه 
ازدواج و ثبت رسمي آن بدون تحصيل اجازه خوانده به دليل عدم دسترسي به وي نظر 
به اينكه خواهان نامزد خود را به اين شرح معرفي نموده: (آقاي بهنام محرمي و چين 
فرزند علي متولد 1366 داراي شناسنامه شماره 008-357595-2 صادره از تهران 
مي باشد و به شغل صافكاري مشغول و با در آمدي بالغ بر يك ميليون تومان ماهيانه 
درآمد دارد و مهريه 200 عدد سكه تمام طالي بهار آزادي شده) و نظر به اينكه دادگاه 
با تحقيقات الزم از مطلعين مضبوط در پرونده احراز نموده كه به خوانده امكان دسترسي 
فعال وجود ندارد و از طرفي نامزد معرفي شده را هم كف و خواهان دانسته و خواهان را 
نيز رشيده و بالغه مي داند لذا بنا به تجويز ماده ماده 1044 قانون مدني اصالحي مصوب 
1370 به خواهان اجازه مي دهد به يكي از دفاتر ثبت ازدواج مراجعه و وصلت مزبور را 
با اجراي عقد نكاح دائم ايجاد و نسبت به ثبت رسمي آن در معيت نامزدش بنام بهنام 
محرمي و چنين اقدام نمايد و در اين رابطه دفاتر رسمي ثبت ازدواج مكلفند اين واقعه 
نكاح را بدون لزوم تحصيل اذن ولي قهري به ثبت برسانند و طرفين مي توانند در صورت 
توافق شرايط مندرج در نكاحنامه رسمي فعلي را در نكاح خود شرط كنند راي صادره 
غيابي و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه و سپس ظرف بيست 

روز قابل تجديدن نظر در محاكم محترم تجديد نظر استان تهران مي باشد
تهران باهنر  شهيد  عمومي  دادگاه   283 شعبه  مدير       110/121350    



هوش مصنوعی تا ۱۰ سال آینده چه تاثیری بر زندگی ما 
خواهد گذاشت؟

ما در دنیایی زندگی می کنیم که با لوازم هوشــمند محاصره 
شده است؛ گوشــی های هوشمند، ســاعت ها، خودروها و 
هرآنچه که به سرعت در حال پیوستن به این جرگه است. اما 
اگرچه کلمه و مفهوم »هوشمند« در این دستگاه ها، اغلب به 
وجود امکانات اضافی مبتنی بر اینترنت و محتوا اشاره دارد و 
نه توان ادراکی و شناختی آن ها، ولی وضعیت به همین شکل 

باقی نخواهد ماند؛ ما، در نقطه ی آغاز یک تحول ایستاده ایم.
پیش از آنکه بحث را شــروع کنیم، اجازه دهید به این مفهوم 
بپردازیم که اصــوال هــوش مصنوعی )AI( چیســت؟ در 
وســیع ترین تعریف ممکن، هوش مصنوعی به برنامه های 
کامپیوتری اطالق می شــود که برای اجرای وظایف پیچیده 
طراحی شــده اند که حــل آن ها تا پیــش از ایــن نیازمند 
هوشمندی انسان بوده است. بنابراین هوش مصنوعی هرآنچه 
از تشــخیص گفتار گرفته تا تصمیم گیــری و درک بصری 
را شــامل می شــود. اگرچه هوش مصنوعی در حالت بسیار 
تخیلی و رویایی از توانمندی های بشر نیز سبقت می گیرد، اما 
شرکت های بزرگی نظیر گوگل و فیسبوک در تالش هستند 
تا حد امکان، هوش مصنوعی زمان حال و آینده را به گونه ای 

بسیار عملی و ممکن و نه تخیلی پیاده سازی کنند.
بنابراین طی ده ســال آینده از هوشمندی دستگاه های خود 

چه انتظاری باید داشته باشیم؟
تجربهایهوشمندانهترازگوشیها

حتی با وجــود فراگیری فعالیت در شــبکه های اجتماعی و 
ثبت تصاویر ســلفی، باز هم نگارش پیام های متنی است که 
گسترده ترین استفاده از گوشی ها را رقم می زند. با وجود این 
مساله، همچنان اپلیکیشن های پیغام رســان کامال پایه ای 
و ســاده باقی مانده اند. اما یک اپلیکیشن پیغام رسانی جدید 
به نام  Emu در تالش است رویکرد جدیدی به پیغام رسانی 
ایجاد کرده و این فعالیت را اثربخش تر کند. این اپلیکیشــن 
به همراه یک دســتیار داخلی عرضه شــده که بر اساس نوع 
گفتگویی که در حال انجامش هستید، اطالعات مرتبطی را 
در اختیارتان قرار می دهد. این دستیار به این منظور طراحی 
شده که شما را از دردســر همیشگی کپی/پیست و جستجو 
در خصوص اطالعات رد و بدل شده، یا حرکت مستمر میان 
اپلیکیشــن های مختلف برای اجرای امور پایه ای رها کند. 
گوگل چند ســالی است که با چشــمانی تیزبین هر حرکت 
اینچنینی در حوزه ی تکنولوژی را رصــد می کند. بنابراین 
احتماال چنــدان تعجب نخواهید کرد که بگوییم ســرویس 

Emu نیز سال پیش توسط گوگل خریداری شد.
تا کنون اغلب ما با دســتیار صوتی اپل یعنی ســیری آشنا 
شده ایم؛ سیســتمی که در نســخه های اخیر آیفون، آیپد و 
آیپاد تاچ حضور دارد. این ســرویس که پیشرفت مهمی را به 
دنیای پردازش کامپیوتری آورد به کاربر اجازه می دهد تنها با 
درخواست از سیری به شکل تعامل انسانی، به پرسیدن سوال، 
جســتجوی وب و تنظیم یادآور و موارد از این دست بپردازد 
و سیری به بهترین شکل پاسخگوی این مسائل خواهد بود. 
حال مایکروسافت هم با دستیار صوتی اختصاصی خود یعنی 
کورتانا تالش دارد اپل را به چالش بکشــد. گوگل نیز اگرچه 
مدت هاســت در این بازی حضور دارد، اما دستیار گوگل ناو با 
وجود قابلیت های فراوان، تعامل انسانی را محور توسعه قرار 

نداده است. 
کورتانــا که نام خود را از شــخصیت هــوش مصنوعی بازی 
محبوب هیلو به امانت گرفته، از اســاس به گونه ای طراحی 
شــده که هرچه کاربران بیشتر به اســتفاده از آن بپردازند، 
هوشــمندانه تر رفتار کند. مایکروســافت امیدوار است که 
صحبت کردن با کوتانا، در واقع همانند صحبت کردن با یک 
انسان دیگر باشــد؛ رویکردی که تا حدود زیادی در آن موفق 
بوده است. کاربر قادر اســت در تعامل با کورتانا، به گفتگوی 
ادامه دار بپردازد و اگر این دســتیار صوتــی در عملکرد خود 
اشتباهی داشته باشد، ضمن یادگیری به اصالح خود خواهد 
پرداخت تا در ادامه خدمات صحیح تــر و دقیق تری به مالک 
خود ارائه کند. البته همانطور که در ادامه متوجه خواهید شد، 
کوتانا به هیچ وجه اقدام نهایی و نقطه ی توقف مایکروسافت 

در زمینه ی هوش مصنوعی نخواهد بود.
تشخیصپیشرفتهیتصویر

 تردیدی وجود ندارد که شبکه های اجتماعی با تمام خوبی ها 
و بدی های خــود، قرار اســت در زندگی انســان ها حضور 
داشــته باشــند. اگرچه پلتفرم های جدید برای پاسخگویی 
به نیاز بازهای خاص بصورت پشت سر هم معرفی می شوند، 
اما غول هــای قدیمی تر و جــا افتاده تر این حــوزه به دنبال 
راهکارهای خالقانه ای هســتند که خدمات خود را بهبود و 

گسترش دهند.
فیســبوک دیگر تنها کســب و کار خــود را بــه »الیک« و 
»هم رسانی« محدود نکرده اســت. این شرکت مجموعه ی 
بزرگی از محققــان هوش مصنوعی را بــه خدمت گرفته که 
برخی از آن ها در حال کار بــر روی نرم افزارها و الگوریتم های 
تشخیص چهره ای هســتند که حتی از خود انسان ها نیز در 
تشخیص افراد دقیق تر عمل کند. نرم افزار پردازش چهره ی 
فیســبوک که DeepFace نام دارد، به اجــرای فرآیندی 

موسوم به تایید چهره می پردازد. 
البته این برنامه برای ارتباط دادن چهره ها با نام آن ها طراحی 
نشده، اما به خوبی قادر است وجود چهره ی مشابه در دو تصویر 
را متوجه شــود. بزودی کاربر به محض آپلود کردن تصویر، با 

تگ شدن خودکار افراد حاضر در آن از سوی فیسبوک روبرو 
خواهد شد.

در همین زمان و البته با هدفی به نســبت متفاوت، گوگل در 
حال کار بر روی پروژه ی مشابهی است. سیستم گوگل بجای 
پردازش چهره، به دنبال دستیابی به قابلیتی است که بتواند 
صحنه ی موجود در هر عکســی را با جمله ای واضح توصیف 
کند. برای نمونه، اگر تعدادی عکــس در باغ وحش بگیرید، 
نرم افزار گوگل قادر خواهد بود میان ببر، شیر و خرس تفاوت 
و تمایز قائل شود. بنابراین توصیف صحنه چیزی شبیه به این 
عبارت خواهد بود: »یک خرس به پشت خوابیده است« و »دو 
شیر در حال بازیگوشی زیر یک درخت هستند.« این فناوری، 
نمایانگر پیوند انقالبی زبان طبیعی و توانمندی های بینشی-
بصری دستگاه های کامپیوتری است؛ گونه ای از فناوری، که 
نشانه ای بالقوه از نادیده هایی است که در آینده با آن ها مواجه 

خواهیم شد.
سیســتم هایی که بصورت حقیقی بتوانند محتوای عکس 
یا ویدیو را درک کرده و با زبان طبیعی در خصوص آن سخن 
بگویند، ابزارهایی قدرتمند به منظور دســترس پذیر کردن 
دنیا برای هوش کامپیوتری، از طریق دوربین گوشــی های 
هوشمند انســان ها خواهند بود.  این رویداد، قدمی بزرگ به 
ســوی هوش مصنوعی خواهد بود و می توانــد زیربنای الزم 

برای آینده ی تالش های هوش مصنوعی را فراهم کند.
یادگیریماشیندرجستجویکامپیوتریوفراتر

ازآن
اما هوش مصنوعــی به موبایل و رســانه های اجتماعی ختم 
نخواهد شد. موقعیت ها و فرصت های بی شماری برای هوش 
مصنوعی وجود دارد کــه می تواند از طریــق آن ها، موجب 
هوشمندی بیشتر دستگاه ها و سادگی بیش از پیش زندگی 
انسان ها شود. این مساله می تواند شــامل تولید ربات هایی 
ایمن تر، برای محافظت از انســان ها بدون هیچ گونه تبعیض 
یا ایجاد برنامه های پیشرفته تر برای ارائه ی امنیت شبکه ای 
هوشمندانه تر و بهتر برای سازمان ها و کسب و کارها باشد. این 
رویداد حتی می تواند بسیار پایه ای تر مورد استفاده قرار گیرد 

و موجب بهبود چشمگیر نتایج جستجو شود.
بار دیگر گــوگل را در نظر می گیریم که به شــدت در تالش 
اســت به کمک نرم افزارهای هوش مصنوعی، به توســعه ی 
عملکردهای خود در حوزه ی جستجو بپردازد. برای سال های 
سال، گوگل به منظور درک عبارات جســتجو شده و ارائه ی 
نتایج بهتر بر یادگیری ماشین متکی بوده است. حال گوگل 
به مرحله ای رسیده که در حال کار بر روی یادگیری عمیق به 

منظور هدایت انسان ها به دوران جدید جستجو است. 
شــبکه ی عظیمی از حســگرها به لطف اینترنت اشــیاء و 
پردازش های نویــن کامپیوتری هم اکنون بــه واقعیت بدل 
شده و تنها برای تراکم یافتن و توزیع مناسب در سطح جهان 
به اندکی زمان نیاز دارد. ابزارها و دســتگاه های پوشیدنی، در 
حال متصل کردن انسان ها به یکدیگر بوده و هر روزه بر تعداد 
حسگرهای تعبیه شــده درون این ابزارها و نیز گوشی های 
هوشمند که هر لحظه همراه افراد هســتند افزوده می شود. 
بنابراین آنچه با آن مواجه هســتیم، بدل شدن دستگاه های 
جیبــی ما بــه گره هــای عصبی یــک شــبکه ی عظیم از 

حسگرهاست.
اگرچه تمام این پیشروی ها نمایانگر پتانسیل های عظیمی 
است، اما همچنان نگرانی های عمیقی نیز در این حوزه وجود 
دارد. شــاید یکی از فعال ترین افرادی که به بیان نگرانی های 
موجود در خصوص هوش مصنوعی می پردازد، ایالن ماسک 
باشد. ایالن ماسک به تازگی 10 میلیون دالر به منظور حمایت 
از تحقیقاتی که بر روی شیوه های نگاه داشتن هوش مصنوعی 
در مسیر سودرسانی به انسان صورت می گیرد سرمایه گذاری 
کرده اســت. ایالن ماسک معتقد است توســعه ی بی پروای 
هوش مصنوعی و عدم نظارت دقیق بــر آن می تواند موجب 

»خیزش شیطان« شود.
من به شــکل روزافزونی به این مســاله فکر می کنم که الزم 

اســت نوعی نهاد تنظیم کننده در ســطح ملی و بین المللی 
برای نظارت بر این مساله ایجاد شــود تا مطمئن شویم اقدام 

احمقانه ای از ما سر نخواهد زد.
-ایالنماسک

بخش بزرگی از اینگونه نگرانی ها به مساله ی حریم خصوصی 
ارتبــاط دارد. در آینده، اینترنت اشــیاء به عظیم ترین منبع 
تغذیه ی اطالعاتی سیستم های هوش مصنوعی بدل خواهد 
شد. اشیاء و لوازم هوشــمند، به جمع آوری اطالعات محط 
خود خواهند پرداخت و ضمن تعامل با یکدیگر، با فضای ابری 
نیز مراوده خواهند داشــت. چنین شــبکه ی درهم آمیخته 
و پیچیده ای از ارتباطات ممکن اســت فواید منحصر بفردی 
ارائه کند )آنگونه که اشــمیت عقیده دارد(. اما در عین حال با 
در نظر گرفتن این مساله که تعداد عظیمی مرکز جمع آوری 
داده ی دیگر در زندگی تمام انســان ها وجود دارد که همگی 
این ها همچون قطعه های پازل در کنــار یکدیگر قرار گرفته 
و نمود جامع، آنی و دقیقــی از اقدامات، حرکات و تصمیمات 
افراد حاضر در این شبکه ی فراگیر را برای شرکت های بزرگی 
نظیر گوگل، اپل و... فراهــم می کنند نیز موجب نگرانی های 
شدید در خصوص حریم شخصی انســان ها خواهد شد. اگر 
از منظر یک نهاد نظارتی نظیر آنچه اســنودن شاهد آن بوده 
به مســاله نگاه کنیم، چنین رویدادی به منظره ی یک ظرف 
عســل برای آژانس های امنیتی کشــورها خواهد بود. تمام 
دانشــمندان علوم رایانه اذعان دارند که هیچ سیستمی چه 
نرم افزاری و چه سخت افزاری، از تمام تهدیدات مصون نبوده 
و چیزی به اســم »امنیت مطلق« وجود خارجی ندارد. کافی 
است تصور کنید چه فرصت های نظارتی بی شماری با حضور 
یک اینترنت نامرئی در زندگی افراد برای چنین سازمان هایی 
ایجاد خواهد شد؛ اینترنتی که با وجود اینکه در همه جا حضور 
دارد، اما هیچ کجا وجودش درک نمی شود. فضایی که در آن، 
کاربر با آغوش باز و کامال داوطلبانه به داده کاوی شدن خود تن 
می دهد. هرچه باشد چطور خواهید توانست در مقابل آنچه 
به خوبی ماهیت آن را مشاهده نمی کنید یا کنترل عمیقی بر 
روی آن ندارید مقاومت کنید؟ اما از نگرش دیگر، اگر خود این 

هوش مصنوعی از کنترل انسان خارج شود چه خواهد شد؟
اگرچه ممکن است همانگونه که اریک اشمیت گفت،  اینترنت 
آینده، در پس زمینه ی زندگی ما ادغام شود، به همان نسبت 
نیز ممکن است انواع و اقســام فعالیت هایی که مطابق میل و 
نیاز مصرف کننده نیستند در پس زمینه ی زندگی وی شکل 
بگیرد. این است تمام نیروی پردازشی که برای به هم گره زدن 
این همه ارتباط و اتصال، و ایجاد یک نقشه ی مخفی از اینکه ما 
که هستیم و چه می کنیم نیاز خواهد بود: اینترنت اشیاء، بدون 
استانداردها و مســئولیت پذیری هایی که دستیابی به آن ها 

بسیار دشوار و دور از ذهن خواهد بود.
با توجه به گســترش جدی ابزارهای هوشــمند در زندگی 
انسان ها و خطراتی که پیش تر به تحلیل آن ها پرداختیم، به 
نظر می رسد این دست نگرانی ها باید با جدیت پیگیری شده 
و راهکاری برای حصول اطمینان در این خصوص ســنجیده 
شود. جدای از این خطر، ماســک و تعدادی از مقام های رده 
باالی اجرایی گوگل، مایکروسافت، و فیســبوک نام خود را 
به لیستی اضافه کرده اند که نمایانگر افراد متعهد به آینده ی 

هوش مصنوعی است. 
به بیــان دیگر، منافــع و مزایای هوش مصنوعــی به کلی بر 
خطرات بلندمدت آن می چربد. این افراد بسیار برای توسعه ی 
نرم افزارها و سیستم هایی که موجب پیشرفت فناوری و بهبود 
زندگی انســان به گونه ای که هیچ گاه نمونه ی آن را ندیده ایم 
اشتیاق دارند. اگرچه بصورت مشــخص نمی دانیم آینده ی 
مورد انتظار از هوش مصنوعی سرانجام چه زمانی فرا خواهد 
رسید، اما مشخص اســت که آدمی هر روز در حال برداشتن 

گامی دیگر در این مسیر است.
دیدگاه شما در این خصوص چیست؟ تصور می کنید در طی 
ده سال آینده، هوش مصوعی تا چه میزان باعث ایجاد تغییر 

در زندگی انسان ها خواهد شد؟

معارف

۲1 ســال پیش در چنین روزی یعنی یعنی ۶ فوریه سال 1۹۹۴، فضاپیمای 
علمی کلمنتین برای نخستین بار عملیات عکســبرداری از سطح مریخ به 

کمک تکنولوژی لیزر را آغاز کرد.
فضاپیمای کلمنتین که با نام رســمی DSPSE شناخته می شود در تاریخ 
۲۵ ژآنویه سال 1۹۹۴ به فضا پرتاب شد. این فضا پیما بصورت مشترک توسط 
ناسا - اداره ملی هوانوردی و فضایی آمریکا و سازمان دفاعی موشکی بالستیک 

این کشور طراحی و حمایت می شد.
از برنامه های این فضاپیما، آزمایش سنســورهای پیشرفته جدید در خارج 
از جو زمین و بررســی عملکرد آن ها در محیط خارج از جو زمین و همچنین 

مطالعه و نقشه برداری دقیق سطح ماه به ویژه به کمک تکنولوژی عکسبرداری 
لیزری بود که برای نخســتین بار در یــک عملیات فضایی مورد اســتفاده 
قرار می گرفت. در این آزمایش علمی در کنار بکارگیــری از تکنولوژی لیزر 
از تکنولوژی فرابنفش و فروســرخ نیز در عکس برداری از سطح ماه استفاده 
شد. این فضاپیما با طرح هشــت گوشــه، ارتفاعی برابر 1.۸۸ متر  و عرضی 
 1.1۴ متر داشت. دو صفحه خورشیدی انرژی مورد نیاز این فضاپیما را تامین 

می کردند.
این فضاپیما بعد از چند سال طراحی ســرانجام در تاریخ ۲۵ ژآنویه به کمک 
موشک بالستیک چند مرحله ای به نام تیتان ۲ به فضا پرتاب شد تا ماموریت 

علمی خود را آغاز کند. فضاپیمای کلمنتین بعد از جدا شــدن از موشــکل 
تیتان ۲ در تاریخ ۶ فوریه ســال 1۹۹۴ عکس برداری از ماه را آغاز کرد و این 
کار را تا تاریخ ۳ می ســال 1۹۹۴ که از مدار ماه خارج شد ادامه داد. ماموریت 
فضاپیمای کلمنتین 11۵ روز به طول انجامید و در این مدت اولین عکس های 
دقیق از ســطح کره ی ماه به کمک فناوری لیزر تهیه و به زمین مخابره شد. 
از جمله تکنولوژی های مورد اســتفاده در عکســبرداری لیزری از سطح ماه 
می توان به سیستم LIDAR اشاره کرد که به کمک آن در کنار عکس برداری 
از ســطح آن فاصله دقیق فضاپیما تا نقطه مورد نظر نیز ثبت می شــد و این 

موضوع کمک بسیاری به بررسی دقیق سطح ماه را فراهم می کرد.

۱۷ بهمن: آغاز عکسبرداری لیزری فضاپیمای کلمنتین از ماه

 
کاهش ۵۰ درصدی تعرفه 
بسته های اینترنت ایرانسل

ایرانسل از عرضه نیم بهای 1۳ بسته 
اینترنت همــراه خود به مناســبت 
فرارسیدن ســالروز پیروزی انقالب 

شکوهمند اسالمی ایران خبر داد.
مشترکین سیم کارت های اعتباری و 
دائمی ایرانسل می توانند تا ۲۲ بهمن 
ماه سال جاری، بســته ۵ گیگابایتی 
یک هفته ای، بســته های یک ماهه 
۵، 10 و ۲0 گیگابایتی را به ترتیب با 
قیمت های 17 هزار و ۵00، ۲0 هزار، 
۳۲ هــزار و ۵00 و ۵0 هــزار تومان 

خریداری و فعال سازی کنند.
همچنین بسته های اینترنت همراه 
با اعتبار زمانی ۳ ماهه و حجم های ۶، 
۹، 1۲، 1۵، 1۸، ۳0 و ۵0 گیگابایتی 
هم به ترتیب با قیمت های ۲۵ هزار، 
۳۲ هــزار و ۵00، ۳7 هــزار و ۵00، 
۴۵ هزار، ۴7 هــزار و ۵00، ۶0 هزار 
و 7۵ هزار تومان، بسته ی ۶ ماهه 70 
گیگابایتی با قیمــت 70 هزار تومان 
و بسته یک ســاله 100 گیگابایتی با 
قیمت 17۵ هزار تومان تا پایان دهه 
فجر به مشترکین ســیم کارت های 
دائمــی و اعتباری ایرانســل عرضه 

شده اند.
فعال ســازی بســته های افزایشی 
اینترنت همــراهِ ایرانســل از طریق 
شماره گیری کِد دستوری ۵۵۵#* 

ممکن است.
در حال حاضر شبکه نسل ۳ در بیش 
از 1۲7 شهر و شبکه نسل ۴ ایرانسل 
در 1۴ شهر کشــور راه اندازی شده و 
توسعه پرشتاب شبکه با سرعت ادامه 

دارد.

توافق توئیتر و گوگل؛ 
نمایش توئیت ها در نتایج 

جستجو
توئیتر و گوگل برای نمایش توئیت ها 
در نتایج جســتجوی گوگل به توافق 
رسیدند. از این پس گوگل به مخزن 
توئیت هــای موجود در شــبکه ی  
اجتماعی توئیتر دسترســی داشته 
و می تواند از توئیت ها نیــز در نتایج 

جستجوی خود استفاده کند.
براســاس گزارش منتشــر شــده 
در بلومبــرگ دو کمپانــی توئیتر و 
گوگل بــرای نمایــش توئیت ها در 
نتایج جســتجوی گوگل بــه توافق 
رســیده  اند. با توجه به توافق جدید و 
دسترســی گوگل به توئیت ها دیگر 
نیازی به جستجوی توئیت ها توسط 
روبات های گوگل نیست و این توافق 
دسترســی به توئیت ها را سریع تر از 
پیش کرده کــه به نفــع دو کمپانی 

است.
پیش از این نیز این دو کمپانی توافق 
مشــابهی داشتند، اما ســال ۲011 
پس از پایان مدت قرارداد، همکاری 
توئیتر و گوگل قطع شــد. گوگل در 
ســال ۲011 با راه اندازی ســرویس 
اجتماعی خود، گوگل پالس در تالش 
بود با رقبایی نظیر توئیتر و فیس بوک 
رقابت کند، از این رو همکاری خود را 
با سرویس هایی که رقیب بودند، ادامه 
نداد. براســاس اطالعات ارائه  شــده 
توسط بلومبرگ، نتیجه ی این توافق 
را نمی توان به این زودی مشاهده کرد 
و باید تا پایان نیمه ی اول سال جاری 

میالدی منتظر بود.
توئیتر و گوگل اظهــار نظری در این 
خصوص ارائه نداده اند. توئیتر گزارش 
مالی مربوط به سه ماهه ی آخر سال 
۲01۴ میــالدی را امــروز منتشــر 
خواهد کرد که احتمــاال در جریان 
این کنفرانس شاهد تایید همکاری 
با گــوگل خواهیم بود. ســهامداران 
بی صبرانه در انتظار شــنیدن آماری 
نظیر افزایش تعداد کاربران هستند. 
یقینــا در پیــش گرفتــن چنیــن 
سیاســت هایی منجر بــه باالرفتن 
تعداد کاربران سرویس توئیتر خواهد 

شد.
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ناسا تا ده سال دیگر یک مدارگرد به قمر اروپای مشتری ارسال 
می کند

دانشمندان ناسا بیش از یک دهه است که در حال کار بر روی ماموریت های مفهومی بر روی 
اروپا )قمر مشتری( هستند  اما اکنون ســرانجام این نتیجه حاصل شده که طرح مفهومی 
Clipper همان پاسخی است که به دنبالش بوده اند. بر همین اساس، این تیم ناسا از دولت 
ایاالت متحده درخواست بودجه ای ۳0 میلیون دالری نموده تا برنامه ی مطالعاتی خود را 

که یک سال به طول خواهد انجامید، از اول اکتبر آغاز نماید.
ســال گذشــته نیز کنگره ایاالت متحده، 100 میلیون دالر برای ارجــرای یک برنامه ی 
ماموریتی ارزشــمند بر روی قمر اروپا در اختیار ناســا قرار داد. رابــرت پپاالردو،محقق 
ارشــد آزمایشــگاه پیش رانش جت ناســا در هنگام ارائه ی توضیح در خصوص برنامه ی 

Goldilocks قمر اروپا به دیسکاوری نیوز گفته است:
ما باور داریم که باالخره برنامه ی تحقیقاتی صحیح و مناسب را یافته ایم. برنامه های پیشین 

همگی یا زیاد از حد بزرگ بودند، یا بسیار کوچک یا به شدت گران قیمت.
ماموریت Clipper شامل ارسال فضاپیمایی به قمر اروپا خواهد بود که طی سه سال حدود 
۴۵ بار به دور آن گردش خواهد کرد و ســطح آن را رصد خواهد نمود. این برنامه، شبیه به 
ماموریت کاسینی اســت که ضمن گردش به دور قمر تایتان زحل، نقشه ای جامع از سطح 
آن تهیه کرد.  از آنجا که بخاطر میدان مغناطیسی قدرتمند مشتری، تشتعشعات موجود بر 
قمر اروپا بسیار گسترده هستند، ناسا برنامه دارد بخش مرکزی و به اصطالح مغز فضاپیمای 
خود را با محفظه ای بسیار مقاوم پوشانده و مدار گردش آن را به گونه ای بسیار مشخص به 
حالتی بیضوی درآورد تا کمترین تماس با کمربندهای ناشی از تشعشعات این غول گازی 
)مشتری( ایجاد شود. فضاپیمای در نظر گرفته شده برای این ماموریت، احتماال اندازه ای 
نزدیک به یک اتوبوس خواهد داشت که دو صفحه ی خورشیدی به طول ۹ متر در 1.۲ متر 

در دو سوی آن قرار گرفته و نیروی مورد نیاز آن را از خورشید تامین خواهد کرد.
ناسا تصمیم دارد ساخت فضاپیمای Clipper را ظرف مدت زمانی 10 سال به اتمام برساند 
و اگر  Space Launch System ناســا نیز که قرار است تا ســال ۲01۸ آماده شود به 
مرحله ی مورد نظر رسیده باشد، بنابراین این سیستم قادر خواهد بود مدارگرد مذکور را طی 
سه سال به مدار مشتری برســاند. در صورتی که این اقدام با راکت های فعلی صورت گیرد، 
رسیدن این سفینه ی بی سرنشین به قمر اروپا بیش از ۸ ســال به طول خواهد انجامید. اما 
پس از رسیدن به مشتری، این فضاپیما دقیقا چه ماموریتی را به اجرا خواهد گذاشت؟  از آنجا 
که وظیفه ی این مدارگرد، مطالعه بر روی قمرهای مشتری مانند برای بررسی احتمال قابل 
سکونت بودن آن هاست، این فضاپیما به قمر اروپا نزدیک خواهد شد و از هرکجا که بتواند 

نمونه جمع آوری خواهد کرد.
برای نمونه، اگر این قمر همانطور که تصور می شود به واقع از آبفشان هایی برخوردار باشد 
که جریان آب را با شدت از سطح یخی زیرین به فضا پرتاب می کنند، بنابراین فضاپیما قادر 
خواهد بود ذرات آب معلق را جمع آوری کرده و مورد تجریه و تحلیل قرار دهد. این مدارگرد 
همچنین تالش خواهد کرد ماهیت و جنس رگه های قرمز رنگ مشاهده شده بر سطح این 
قمر را مشخص کند و نشان دهد آیا نشانی از اثرات زیســتی بر روی آن  وجود دارد یا خیر. 
ناسا مدت هاست در حال سرمایه گذاری بر روی فناوری هایی است که بر روی قطب جنوب 
مورد آزمایش قرار گرفته اند تا در نهایت برای شناســایی و مطالعه بــر روی قمر اروپا مورد 
بهره برداری قرار گیرند. برای نمونه، ربات عمق گرد ناسا قادر است تا ۲ هزار متر درون سطح 
نفوذ کند. البته محقق ناســا صحبتی در این خصوص نکرده که آیا فضاپیمای ناسا حامل 
ماشین ها و تجیزاتی خواهد بود که بر سطح اروپا فرود آمده و در اقیانوس زیرسطحی آن نفوذ 
کنند یا خیر. این احتمال نیز وجود دارد که چنین تجهیزاتی برای ماموریت دوم مشتری در 

نظر گرفته شده باشند.

یک کیبورد ویژه که تبدیل به یک کامپیوتر اندرویدی می شود
اگر کیبوردی که هم اکنون در اختیار دارید به نظرتان حوصله سر بر می رسد، گزینه های 

جذابی برای جایگزینی پیش روی شما قرار دارد.
به تازگی در چین کیبوردی معرفی شده است که در داخل خود پردازنده ای چهار هسته ای 
دارد و می تواند سیستم عامل اندروید را در اختیار شما قرار دهد. تنها کافی است تا کیبورد را 

به یک نمایشگر متصل کنید و از سیستم عامل گوگل لذت برید.
پردازنده چهار هسته ای کیبورد OneBoard Pro Plus سرعتی 1.۸ گیگاهرتزی دارد 
و در کنار خود رمی ۲ گیگابایت را نیز جای داده اســت تا بدین شــکل انجام دستورات در 
اندروید ۴.۴ بدون هیچ وقفه ای صورت پذیرد. این کیبــورد همچنین در کناره های خود 

پورت های USB و HDMI را نیز جای داده است.
حافظه داخلی 1۶ گیگابایتی، برخــورداری از درگاه حافظه جانبی SD، و پشــتیبانی از 

ارتباط Wi-Fi و بلوتوث از جمله دیگر قابلیت های فنی این دستگاه به شمار می روند.
بر خالف جنس های چینــی عجیب و غریبی که به بازار می آیــد، OneBoard کیفیت 
ساخت مطلوبی دارد و از آلومینیوم در بدنه خود بهره می برد. دکمه های این کیبورد هر یک 
به لطف چراغی که در پشت آن ها قرار گرفته است، روشــن می شود و با ترکیب رنگ های 

مختلف، ظاهری جذاب را ارائه می کند.
این کیبورد در حال حاضر با قیمت ۳00 دالر در بازار به فروش می رسد.

۲ میلیون تبلت سرفیس در سه ماهه آخر ۲۰۱۴ به فروش رفته است
به گزارش موسسه Canalys که وظیفه تحلیل وضعیت بازار محصوالت را برعهده دارد، 
مایکروسافت در سه ماهه چهارم سال ۲01۴ نزدیک به ۲ میلیون تبلت سرفیس به فروش 
رسانده است. این تعداد شامل تبلت ســرفیس RT نیز می شود که تولید آن چندی پیش 

خاتمه پیدا کرد.
Canalys یکی از محدود شــرکت هایی محقق در امر تعداد سرفیس های فروش رفته 
مایکروسافت اســت. این شــرکت درباره آمار جدید خود گفته: »دستگاه های تحت برند 
مایکروسافت با کمک فروش در حال رشد سرفیس پرو ۳ توانســته اند تا یک سوم فروش 

تبلت های ویندوزی را از آن خود کنند.« 
به نظر می رسد سرفیس پرو ۳ مایکروسافت دوران خوبی را می گذارند و موفقیتی در زمینه 

فروش تبلت های ویندوزی را برای مایکروسافت باعث شده است.
تحلیلگران این موسســه در مصاحبه ای با موضوع مقدار فروش تبلت های مایکروسافت 
می گویند: »آن ها }مایکروسافت{ قدم صحیحی با ساخت سومین نسل }سرفیس پرو{ 
برداشــته اند، مقداری زمان می برد تا مصرف کنندگان راضی به استفاده و خرید بشوند اما 

مایکروسافت بر بازاریابی بیشتر این محصول تاکید بسیار خواهد کرد.«
سرفیس پرو ۳ به صورت یک تبلت به فروش می رسد اما کیبورد مخصوصی که مایکروسافت 
برای آن ساخته نیز به صورت جداگانه قابل خرید اســت. با داشتن این کیبورد مخصوص، 
تبلت ویندوزی ردموندی ها تبدیل به یک لپ تاپ تمام عیار می شــود. سرفیس پرو در سه 
ماهه آخر ۲01۴ ســه برابر بیشتر از ســرفیس پرو ۲ به فروش رفته و آمار ها نشان از صعود 

فروش این محصول در مقایسه به سه ماهه مشابه سال قبل آن می دهند.

میز خبر

خبر



 

 
محسن یگانه با گلچینی از 
اجراهایش در جشنواره 
موسیقی فجر حضور دارد

محســن یگانه  که پیش از ایــن چهار 
بار در جشنواره موســیقی فجر حضور 
داشته، امســال در بخش پاپ جشنواره 
موســیقی فجــر، گلچینــی از بهترین 
قطعات آلبوم هایــش را برای مخاطبان 
جشــنواره اجرا می کند. محسن یگانه 
ترانه ســرا، آهنگســاز و خواننــده پاپ 
متولد 1364 اســت و از وی تا کنون سه 
آلبوم بــه نام نفس های بــی هدف، رگ 
خواب و حباب در بازار موسیقی منتشر 
شده است. محسن یگانه تا کنون تیتراژ 
مجموعه های های ماه عســل ، آسمان 
همیشه ابری نیست و مجموعه دوم قلب 
یخــی را خوانده  و  گــروه کنونی وی که 
متشکل از جمعی از نوازندگان با سابقه و 
فعال ایران است، از سال 1378 همکاری 
خود با محســن یگانه آغاز کرده اســت.  
علی ثابت به عنوان سرپرســت تنظیم 
کننده و رهبر ارکســتر نقش پررنگی در 
اجراهای وی داشته و امســال با اجرای 
گلچینی از بهترین قطعــات خود برای 
پنجمین بار در جشنواره حضور دارد. از 
جمله قطعاتی که این خواننده پاپ برای 
اجرا در جشنواره در نظر گرفته می توان 
به سکوت، نباشی، خیابونا، دوست دارم، 
هوایی شــدی، رگ خواب، آخه دل من، 
گناهی ندارم، بازم بخند و باور کنم اشاره 
کرد. گروه محســن یگانه دوشــنبه 27 
بهمن در دو نوبت در برج میالد به صحنه 
می رود. اجــرای اول این گروه ســاعت 
18:15 دقیقه و اجرای دوم ســاعت 21 

آغاز می شود. 

»کمانچه، آب و دیگران« 
شنبه ها، نیم بها برای 

دانشجویان
نمایــش »کمانچــه، آب و دیگــران« به 
نویســندگی و کارگردانی علیرضا ناصحی 
که از چهارشنبه 15 بهمن در سالن تجربه 
به روی صحنه رفته اســت شــنبه ها برای 
دانشــجویان با بلیت نیم بها اجرا می شود.
در نمایــش »کمانچــه، آب و دیگــران« 
خشکســالی دنیا را فرا گرفتــه و قهرمان 
داستان به دنبال آب برای گلش می گردد. 
راوی نمایــش عروســک های کمانچــه 
هستند.همایون تمدن، عطا مقیمی، سید 
میثم قاســمی نژاد، آناهیتا طیبی، شــیوا 
آشور، محمد روح بخش، حسن عسگری، 
مهری نــوری و علیرضا ناصحــی در این 
نمایش ایفای نقش می کنند.ســایر عوامل 
این نمایــش عبارتنــد از: مهــری نوری 
)دســتیار کارگردان و برنامه ریز(، هنگامه 
مفیــد، علی پاک دســت و مریــم اقبالی 
)مشــاوران کارگردان(، طلیعــه طریقی 
)طراح و سازنده عروســک های کمانچه(، 
امیر محمدی و حســن عســگری )اجرا و 
مســئول نور(، مهری نوری )اجرا و مسئول 
صدا(، همایون تمدن )تدوین موســیقی و 
صدا(، نیما مجلسی )نقاشــی پرده(، نگار 
متولی )طراح پوستر( و امیر موسی کاظمی 
)روابط عمومی(.نمایــش »کمانچه، آب و 
دیگران« تا 15 اسفند هر روز ساعت 17:30 
در سالن تجربه به نشــانی خیابان حافظ، 
خیابان استاد شهریار، روبروی تاالر وحدت، 

جنب تاالر حافظ روی صحنه می رود.

اهداي مجموعه 21 جلدی 
دایره المعارف اسالمی به 

دانشگاه تویوي ژاپن
هوشــنگ علی مــددی سرپرســت رایزنــی 
فرهنگی کشــورمان در ژاپن با مسئولین بخش 
فلسفه دانشــگاه تویو در توکیو دیدار و مجموعه 
21 جلدی دایــره المعارف بزرگ اســالمی را 
به این دانشــگاه اهداء نمود.در ســومین روز از 
دهه مبارک فجر عصر روز ســه شنبه چهاردهم 
بهمن ماه هوشنگ علی مددی سرپرست رایزنی 
فرهنگی کشــورمان در ژاپن با مسئولین بخش 
فلسفه دانشگاه تویو در توکیو مالقات و مجموعه 
21 جلدی دایره المعارف بزرگ اســالمی که از 
سوی مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی )مرکز 
پژوهشهای ایرانی و اسالمی ( ارسال گردیده بود 

را به مسئولین این دانشگاه اهدا نمود.

حســن فتحی ، کارگردان ســینما و تئاتر در مراسم 
افتتاح نمایش "باالبر غذا" نمایشــنامه نویسندگان 
ابزورد را پیشــگویان قرن معرفی کرد که تمامی رنج 

های بشر امروز را پیشگویی کرده اند.
نمایش باالبر غذا نوشــته هارولد پینتر با کارگردانی 
کمال پیر هادی در تماشاخانه استاد مشایخی اجرای 
عمومی خود را آغاز کرد و حســن فتحــی به عنوان 
مهمان ویژه این نمایش زنگ نمادین افتتاح را به صدا 

در آورد.

فتحی پیــش از اجرای ایــن نمایش گفــت: درباره 
نویسنده این نمایش که یکی از سر حلقه های نمایش 
ابزورد به شــمار می رود همه اطالعــات کافی دارید. 
در مسیر رسیدن به ســالن به تاثیر شگفت انگیز آثار 
پیشگامان این سبک در هنر و حتی زندگی امروز فکر 
می کردم. از ایبســن و آدامف گرفته تا پینتر و بکت و 
دیگران ، همه به نوعی پیشــگویان قرن مــا بودند و 
آثارشــان همه اتفاقات دردناک و غم انگیز جهان ما را 

در برگرفته است.

وی با ابراز امیدواری از این که نمایشی که اجرا می شود 
در ارائه تصویری درســت از آثار ایبسن و انسانی که او 
نشان می دهد موفق باشد میله زنگ را بر مثلث نواخت 

تا رسما اجرایاین نمایش آغاز شود.
باالبر غذا ماجرای دو قاتل حرفــه ای را به تصویر می 
کشد که با بازی امیرحسین فتحی و پویان درزی روی 

صحنه رفت.
ایــن نمایــش کــه افشــین زارعــی بــه عنــوان 
مشــاورکارگردان و طراح نوردر آن حضور دارد هر روز 

ساعت 17.30  در تماشاخانه استاد مشایخی)چهارراه 
ولی عصر( روی صحنه است و در گروه کارگردانی آن 
الهام جدي دســتیار کارگردان ، مهسا جهانی منشی 
صحنه و عماد دولتی نیز به عنوان عکاس همکاری می 

کنند.
عالقه مندان می توانند برای رزرو و پیشــخرید بلیط 
www.tiwall. های ایــن نمایش از طریق ســایت
com و یا شماره تلفن 09390832868 اقدام کنند.

حسن فتحی : نویسندگان ابزورد پیشگویان قرن ما هستند
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ابوالحســن داودی کارگردان »رخ دیوانه« 
در نشست رسانه ای این فیلم در برج میالد 
گفت: باید از دوستانی که باعث شدند من در 
طول شش سال بیکار باشم تشکر کنم چون 
در این مدت به فیلمی رسیدم که نتیجه اش 

رضایت مردم شده است.
ابوالحسن دادودی کارگردان »رخ دیلوانه« 
گفت: در این فیلم بســیار تــالش کردم که 
ســیقه ی خودم را از آن کمی جــدا کنم و 
نگاه مردم را در فیلم به خصوص قشر جوان 

ببینم.
وی ادامه داد: زمان اکران فیلم تقاطع برخی 
جوانان به من انتقادهایی داشتند که بسیار 
هم درست بود، آنها معتقد بودند من جوانان 
را از دیــدگاه خودم به تصویرکشــیدم، که 
یک پدر می بیند و این آرمان من اســت نه 

واقعیت.
این کارگردان سینما با اشاره به بیکاری شش 
ساله اش در ســینما گفت: باید از دوستانی 
که باعث شــدند من در این شش سال بیکار 
باشم تشکر کنم چون در این مدت به فیلمی 
رســیدم که نتیجه اش رضایت مردم شده 

است.
منصوری تهیــه کننده ی فیلــم رخ دیوانه 
در نشســت خبری بعد از اکران فیلم در برج 
میالد گفت: ســاخت این فیلم قرار بود که 
شش ســال پیش اتفاق بیفتد اما متآسفانه 
به دلیل یک سری مســائلی که بر سر فیلم 
»زادبوم« افتاد، ساخت فیلم، شش سال به 
تعویق افتاد هرچند که در این مدت اتفاقات 

بسیار خوبی برای فیلم نامه افتاد.
وی افزود: متاســفانه در چند ســال اخیر 
ســلیقه ی مخاطبان فیلم بسیار تغییر روبه 
افتی کرده بود و مــن االن که حضور پر رنگ 
مردم و آرای مردمــی را می بینم، بســیار 
امیدوار شدم به این مســئله که مردم ایران 
همیشــه آگاهانه فیلمی را که ارزش دیده 

شدن دارد انتخاب می کنند.

در ادامه گوهری فیلم نامــه نویس فیلم رخ 
دیوانه گفــت: من تقریبا هفت ســال پیش 
شــروع به نوشــتن فیلم نامه کردم و بعد از 
یک ســال آن را به آقای داودی دادم  زمانی 
که آقــای داودی فیلم نامــه را خواند چند 
پیشنهاد به من داد و من هم بعد از فکر کردن 
در مورد نظرات آقای داودی تصمیم گرفتم 
که تغییراتی را در فیلم نامه بدهم که به نظر 

من درست و به جا بود.
وی در مورد پیشنهادات داودی افزود: فیلم 
قبال قرار بود یک فیلم سه اپیزودی باشد که 
به پیشــنهاد داودی یکی از اپیزودها حذف 
شد و به جایی آن اتفاقات و قصه های کوتاه 
کوتاه وارد داســتان شــد و خب یک انتظار 
شش ســاله هم باعث این مســئله شد که 
این فیلم نامه بارها و بارها بازنویســی شود و 
تغییرات کوچک زیــادی درآن صورت می 

گرفت که روی هم رفته باعث ایجاد تغییرات 
بزرگ شد.

نظام الدین کیایی در مــورد نقش پدر غزل 
در فیلم خاطرنشان کرد: در مورد این نقش 
از من سوال شده بود که آیا این نقش اضافی 
است یا نه؟ و من در پاسخ به این سواالت می 
گویم از نظــر من این نقش بــه هیچ عنوان 
اضافی نیســت در فیلم چرا که ما به واسطه 
ی پدر غزل از گذشته ی این کاراکتر با خبر 

می شویم.
مهیار صدابردار فیلــم هم از حضور در جمع 
خبرنگاران بســییار ابراز خوشحالی کردو 
گفت: من ر بار که با گروهی برای ســاختن 
فیلمی همکاری می کنم بیشتر از هر چیزی 
خودم را متعد به فیلم می دانم اما در این فیلم 
اتفاق متفاتی که برای مــن افتاد این بود که 
من خودم را متعــد در مقابل ســینما می 

دانستم و این مسئولیت سنگین وظیفه ی 
مرا هم ســنگین تر کرده بود هر چند که از 
نتیجه ی حاصله با ادیدن اســتقبال مردم از 

فیلم بسیار راضی هستم.
کارن همایون فر موزیسین فیلم هم در مورد 
موســیقی خاص فیلم گفت: در ابتدا وقتی 
می خواستیم موســیقی فیلم را بسازیم من 
خودم اصال نمی دانســتم قرار است به کدام 
ســمت بروم اما چیزی که در ابتدا برای من 
بسیار مهم بود این که موسیقی که برای فیلم 
ساخته می شود باید بتواند ارتباط عمیقی با 
هر کاراکتر برقرار کنــد خیلی جاها به جای 
آنها حرف دلشــان را بزند که با توافق داودی 
به این تم از موسیقی رسیدیم و تیترا ژ پایان 
فیلم را هم با ترانه ای از کاوه آفاق به پیشنهاد 
داودی ساختیم که عهدی هم از عهدی آن 

به خوبی بر آمد.

»رخ دیوانه« ثمره ی شش سال بیکاری در سینما است

نمایشــگاه آثار کاظم چلیپا، هنرمند انقالب و دفاع مقدس 
چهارشنبه 15 بهمن در فرهنگسرای گلستان افتتاح شد. 

این نمایشــگاه دربرگیرنده آثاری با مضامین انقالب و آثار 
دینی از این هنرمند است که از گنجینه حوزه هنری سازمان 
تبلیغات اســالمی و موزه امــام علی )ع( بــرای نمایش در 

نگارخانه گلستان برگزیده شده اند.
در بخشی از این مراسم کاظم چلیپا با اشاره به اینکه از سال 
های نوجوانی به نقاشی با مضمون های اجتماعی عالقمند 
بوده، خطــاب به حاضرین گفت: در نوجوانــی و با همراهی 
دوســتانم در هنرســتان هنرهای زیبا  نقاشــی هایی می 
کشیدیم که رنگ و بوی اعتراضی داشــت و به بیان مسائل 
اجتماعی می پرداخت. من یک نقاشــی درباره تختی کار 
کردم که خیلــی نمادین بود و قلعه ای را نشــان می داد که 
پهلوانی را در آنجا دفن می کردند. پس از آن هم در دانشگاه 

به طور جدی نقاشی های اعتراضی را پی گرفتیم. 
چلیپا در ادامه به تعدادی از اثار شــاخص خود که با موضوع 
انقالب خلــق کرده، اظهار کــرد: اولین تابلویــی که بعد از 
انقالب کارکردم نقاشی 17 شــهریور و صحنه ای بود که در 
مقابل چشمان خودم اتفاق افتاد. ساعت 8 صبح آن روز طبق 
وعده قبلی رفته بودیم آنجا و شــاهد به رگبار بستن ها و در 

گیری ها و آمد و رفت هلی کوپترها بودیم. در این نقاشی آن 
دختر و پسری که کشته شــده و به خاک افتاده اند را اگرچه 
با تخیل خودم پروراندم ولی از اتفاقاتی می آمد که با چشــم 
های خودم دیده بودم.   یکی دیگر از این آثار نقاشی روز بزرگ 
یا یوم اهلل بود که صحنه به پایین کشــیدن مجسمه میدان 
انقالب را در آن به تصویر کشــیده بودم. تابلوهای دیگری 

مثل نگهبانان نور را هم در همین زمان نقاشی کردم. 
چلیپا در پایان سخنانش با ابراز خوشــحالی است از اینکه 
آثارش در این مکان به نمایش درآمده، تاکید کرد: شــخصا 

اســتقبال می کنم از اینکه آثارم در مکان هایی به نمایش 
گذاشــته شــود که با مردم ارتبــاط نزدیک تــری دارند و 
فرهنگسرای گلستان هم یکی از همین مکان ها است. من 
همیشــه آثارم را برای مردم به وجود آورده ام و دوست دارم 

مردم با آثارم ارتباط برقرار کنند. 
گفتنی است؛ در این نمایشگاه 11 اثر از این هنرمند از جمله 
17 شــهریور،  نگهبانان نور، روز بزرگ، میالد، عدالت آبی، 

کار،  خیبر، یتیم نوازی وگفت و گو به نمایش درآمده اند.
همچنین نشســت تخصصی مروری بر آثــار کاظم چلیپا 
ساعت 15 روز یکشنبه 19 بهمن ماه با حضور  دبیر جشنواره 
هنرهای تجسمی فجر، مدیر هنرهای تجسمی حوزه هنری، 
معاون هنری ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران، 
همچنین اساتید هنرهای تجسمی دانشگاه شاهد و جمعی 
از اهالی هنر با تجلیل از این هنرمند نامــدار برگزار خواهد 

شد.
 شــایان ذکر اســت؛ ایــن نمایشــگاه تــا پایــان بهمن 
مــاه در نگارخانــه گلســتان واقــع در نارمــک، خیابان 
جانبازان)گلبرگ(، میدان هالل احمر، خیابان گلســتان، 
 ضلــع شــمالی بوســتان فــدک پذیــرای عالقمندان

 خواهد بود.

نقاشی هایم را برای مردم خلق کرده ام

در مراســمی با حضور بچه هــا و خانواده ها، نمایشــگاه و 
جشــنواره ی کتاب کودک و نوجــوان ایران از شــنبه 18 
بهمن ماه برای یک هفته به میزبانی کانون پرورش فکری در 

تهران آغاز می شود.
هفدهمین جشنواره ی کتاب کودک و نوجوان از صبح روز 
شنبه 18 بهمن با افتتاح نمایشــگاه کتاب با حضور بیش از 
40 ناشر تخصصی این حوزه کار خود را آغاز می کند تا عالوه 
بر تقدیر از کتاب های برگزیده ی ســال گذشته در روز 20 
بهمن، دانش آموزان و خانواده ها را به مدت یک هفته با کتاب 

و برنامه های فرهنگی هنری پذیرایی کند.
نمایشــگاه تخصصی کتاب کــودک و نوجوان بــه عنوان 
یکی از بخش هــای اصلی هفدهمین جشــنواره ی کتاب 
کودک و نوجوان، امســال به عنوان یکی برنامه های دهه ی 
فجر درحالی  افتتاح می شــود که جمعی از نویســندگان و 
هنرمندان کشــور از خانواده ها دعوت کرده اند که در کنار 
خریدهای شــب عید، خرید کتاب برای بچه ها را نیز جدی 

بگیرند.

مســووالن کانون نیــز با همکاری ســازمان زیباســازی 
شــهرداری تهران، با نصب بنرهای تبلیغاتی در سطح شهر 
تهران و اطالع رسانی در رســانه های دیداری و شنیداری، و 
نیز با در نظر گرفتن تخفیف ها و برنامه های جنبی مختلف، 

حضور خانواده ها و مدارس را در این ایام تسهیل کرده اند.
در این نمایشــگاه بیش از چهل ناشــر تخصصی کودک و 
نوجــوان تازه ترین کتاب های خود را بــا تخفیف های 10 و 
15درصدی به مدت یک هفته عرضه می کنند و در کنار آن، 
مربیان کانون نیز در سالن نمایشگاه خیابان حجاب تهران، 
کارگاه های سفال گری، خوش نویسی، نقاشی و قصه گویی 

دایر کرده اند.
این جشــنواره که از برنامه های کمیته ی کودک و نوجوان 
ستاد گرامی داشــت دهه ی فجر اســت، هرروز از ساعت 9 
صبح تا 7 بعدازظهر، در کنار غرفه هــای کتاب، با برگزاری 
نمایش فیلم و تئاتــر و کارکاه های هنــری، پذیرای عموم 

بازدیدکنندگان و خانواده ها و مدارس خواهد بود.
مراســم افتتــاح ایــن جشــنواره و نمایشــگاه در مرکز 
آفرینش های فرهنگی هنری کانون خیابان حجاب تهران، 
با حضور مدیرعامل کانون، معاون تولید و رییس جشنواره، 
جمعی از نویسندگان و اهالی هنر و رسانه و مدیران فرهنگی 

صبح روز شنبه برگزار می شود.

به بچه ها کتاب عیدی بدهید

خبر

میز خبر

مبنا برای ما نظرات رهبری است

ادامه از صفحه یک
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی گفت: دشــمنان درصددند تا هویت فرهنگی مردم 
کشور را مسخ کنند و در این مسیر از همه ابزارهای نوین در اختیارشان استفاده می 

کنند.
وی افزود: شرایط حاضر با گذشته بســیار متفاوت است زیرا در گذشته مرزها بسته 
بود و افراد اندکی به خارج از کشــور می رفتند، وسایل ارتباط جمعی بسیار محدود 

بود و مردم در یک چارچوب حفاظت شده زندگی می کردند.
جنتی یادآور شد: امروز با رشد وسایل ارتباط جمعی و وجود هزاران شبکه ماهواره 
ای و دهها شبکه فارســی زبان، دشــمنان در ذائقه مردم حتی غذا خوردن و لباس 

پوشیدن آنها نیز با ارائه الگوهای جدید تغییر ایجاد کرده اند.
وی با اشاره به استقبال بسیار زیاد از فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی، آسیب 
های این فضاها را بسیار برشمرد و گفت: تنها از شــبکه  وایبر 9،5 میلیون ایرانی و از 

فیسبوک و توییتر نیز بین چهار تا 4،5 نفر استفاده می کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی افزود: اســتفاده از این ابزارها اجتناب ناپذیر است و 
کسی نمی تواند در برابر آن بایستد زیرا با وجود فیلتر شدن برخی از سایت ها و شبکه 

های اجتماعی بازهم با فیلتر شکن از این فضاها استفاده می شود.
وی این فضاهای مجازی را پدیده های نو و علمی برشمرد و گفت: مهم آن است که 
شیوه اســتفاده از این فضاها را بطوریکه افراد کمتر دچار آسیب شوند و به نفع خود 

بهره ببرند آموزش دهیم.

»خانه دختر« قصد به چالش کشیدن بخش سنتی جامعه را ندارد
بازیگر فیلم »خانه دختــر« گفت: فیلم »خانــه دختر« از هیچ قشــری از جامعه 

جانبداری نمی کند و قصد به چالش کشیدن بخش سنتی جامعه را ندارد.
»رعنــا آزادی ور« گفت: فیلم »خانــه دختر« قصه ای از بطــن جامعه و موضوعی 

مبتالبه است و به خاطر ملموس بودن قصه می تواند با مخاطب ارتباط برقرارکند.
وی افزود: البته فیلم قصد جانبداری از هیچ تفکری را ندارد که بخواهد با واکنش قشر 
سنتی جامعه روبرو شود. ضمن اینکه به نظرم بهتر اســت از حاال به اینکه این فیلم 

ممکن است چالش برانگیز شود ،نپردازیم.
این بازیگر سینما درباره بازی خود در فیلم »خانه دختر« گفت: نقش سمیرا را بسیار 
دوست داشتم و به نظرم این فیلم جای کار بسیار داشت.ضمن اینکه تمام تالشم را 
کردم تا از وقت محدودم برای نشــان دادن تصویریک دخترشهری از جامعه سنتی 

استفاده کنم.
آزادی ور عنوان کرد: البته در حال حاضر نمی توانم درباره فروش پیش بینی کنم،اما 
امیدوارم که فروش داشته باشد و در گیشه موفق باشد.اما از آنجا که فیلمنامه ،قصه 

،کارگردانی و بازی های خوبی دارد، به نظرم می تواند در گیشه موفق باشد.
بازیگر فیلم »خانه دختر« اضافه کرد: سه فیلم درجشنواره دارم البته تنها یکی از آنها 
دربخش مسابقه است و یکی هم در بخش هنر و تجربه و دیگری در خارج از مسابقه 

حضور دارد.
آزادی ور در پاسخ به سوالی درباره احتمال سیمرغ گفتنش گفت: امیدوارم که این 

اتفاق بی افتد.
وی درباره فیلم های حاضر درجشنواره گفت: دراین مدت نتوانسته ام فیلم ببینم و 

درگیر فیلم های خودم بودم اما از فردا می خواهم به تماشای فیلم ها بپردازیم.
خانه دختر به کارگردانی شهرام شاه حسینی و براساس فیلمنامه پرویز شهبازی در 

دومین روز از سی و سومین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد.

رخ دیوانه در صدر آرای مردمی روز پنجم جشنواره فیلم فجر
فیلم های ســینمایی رخ دیوانه، عصر یخبندان و کوچه بی نام به ترتیب برترین آثار 
مردمی در روز پنجم جشنواره سی و سوم فجر شدند.با شــمارش 41656 رای در 
روز پنجم جشــنواره، فیلم رخ دیوانه به کارگردانی ابوالحســن داوودی با میانگین 
امتیاز 16/3 حائز رتبه نخست، فیلم عصریخبندان به کارگردانی مصطفی کیایی با 
میانگین امتیاز 12/3 رتبه دوم و فیلم کوچه بی نام به کارگردانی هاتف علیمردانی 

با میانگین امتیاز 06/3 رتبه سوم را در اقبال تماشاگران به خود اختصاص داده اند.

سی نما از سینما رونمایی می شود
نمایشگاه عکس بابک برزویه با عنوان سی نما از ســینما با حضور حجت اهلل ایوبی 
رییس سازمان سینمایی در پردیس سینمایی ملت رونمایی می شود.نمایشکاهی 
از مجموعه آثار عکاسی ســینمایی بابک برزویه با عنوان )سی نما از سینما( شامل 
مجموعه عکس های فیلم های اخیر این هنرمند اســت کــه در غالب 10 مجموعه 
که هر مجموعه شــامل 3 عکس صحنه در قطع 100*70 و هشــت عکس پشت 
صحنه در قطع 30*45 رونمایی خواهد شد.مجموعه عکس هایی از فیلم های حکم 
و جرم و محاکمه درخیابان و متروپل اثر مســعود کیمیــای و فیلم هیس دختران 
فریاد نمی زنند اثر پوران درخشنده و فیلم اخراجی های 1 و رسوایی و معراجی ها اثر 
مسعود ده نمکی وفیلم فصل فراموشی فریبا اثر عباس رافعی در این نمایشگاه عرضه 

خواهد شد.

اجراي کوارتت ماریس ایتالیا در جشنواره موسیقي فجر
کوارتت ماریس ایتالیا با 13 ســال ســابقه اجرایي ، در بخش بین الملل سي امین 
جشنواره موســیقي فجر به روي صحنه مي رود.در این اجرا کوارتت ماریس ایتالیا 
قطعاتي چون کوارتت زهی شماره یک از  جیجورجی لیگتی، هنر فوگ، 4 کنتراپوان 
از  یوهان باخ، موج از اریک مستری، کوارتت زهی، اپوس.108،شماره 7 در فا مینور 
از  دیمیتری شوستاکوویچ و آواز ساندونگا از اســتفانو اسکودانیبیو را اجرا خواهند 
کرد.کوارتت ماریس در سال 2002 در پینرولو در کشور ایتالیا تشکیل شد. در سال 
2009،  اعضای گروه دوره  ویژه کوارتت را در هنرستان موسیقی فیسول در فلورانس 
ایتالیا نزد آندره نانونی به پایان رسانند و همزمان با آن پروژه معتبر ECMA را نیز 
دنبال کردند و نزد استادان بزرگ موسیقی مجلسی، همچون اتو بایرل و جیورجی 
کوتاگ، به تحصیل موســیقی پرداختنــد. آنها همچنین از تعلیمات کریســتوفر 
گیووانینتی در پاریس بهره بردند. در تابســتان 2010، این گروه به عنوان مهمان 
در روهان دو سرام )کوارتت آردیتی( به اجرای برنامه دعوت شدند.کوارتت ماریس 

ایتالیا شنبه 25 بهمن ماه ساعت 18:15 در ایوان شمس به روي صحنه مي رود.



از فغانی بعید بود

 کرار و شهباززاده بهترین های استقالل بودند
سرپرست تیم فوتبال سایپا گفت: فســاد فوتبال فقط جابه 
جایی پول نیست گاهی اوقات هم جیمی جامپ ها هم در این 

دایره قرار بگیرند.
حسین خوش نظر  در مورد دیدار با استقالل گفت: بازیکنان 
ما از نظر فنی شایســتگی های زیادی دارند و در این مسابقه 
هم ســرتر از حریف بودند اما یک توپ استقالل روی دروازه 
ما آمد و گل شد وگرنه بازیکنان ما هیچ چیز کمتر از بازیکنان 
اســتقالل نداشــتند. به نظر مــن در تیم اســتقالل کرار و 
شهباززاده ســتاره های تعیین کننده بودند و استقالل بدون 

آنها قدرت فصول گذشته را ندارد.
وی ادامه داد: در این بازی به عقیده کارشناسان یک پنالتی 
برای ما گرفته نشد اما فغانی داور مسابقه به شکوری بازیکن 
ما گفته شــما بی احتیاطی کردید ولی کارشناسان داوری 
نظرشان اخراج صادقی و پنالتی برای سایپا در آن صحنه بوده 
است. اگر ما یک امتیاز از این بازی می گرفتیم هم استقالل را 
نگه می داشتیم هم خودمان در کورس می ماندیم با این حال 

باز هم تالش خواهیم کرد که به کورس برگردیم.
سرپرست ســایپا با اشــاره به قضاوت فغانی در فینال جام 
ملت های آســیا گفت: او فینــال بزرگ ترین رویداد آســیا 
را سوت زده اســت و چنین اشــتباهاتی از او بعید بود ضمن 
اینکه در این مســابقه فقط 3 دقیقه وقت تلف شده محاسبه 
شد در حالی که در نیمه دوم بازی 6 تعویض داشتیم. ابراهیم 
شــکوری مصدوم شــد و همچنین یک جیمی جامپ وارد 
زمین شــد بنابراین بهتر اســت در مورد وقت تلف شده هم 
بررسی شود هرچند تعیین وقت تلف شــده در اختیار داور 
اســت اما این اتفاقات در نیمه دوم رخ داد که فقط سه دقیقه 
وقت تلف شده اعالم شد. آن هم در حالی که در فوتبال امروز 
ثانیه ها تعیین کننده هســتند و می توانند سرنوشــت یک 
بازی را تغییر دهند و این درست نیست که بگویند مثال شما 
95 دقیقه گل نزدید و حاال چرا در مورد دو ســه دقیقه چانه 

می زنید.

خوش نظر افزود: من در این مســابقه محروم بــودم البته با 
دوستان در کمیته انضباطی صحبت کردم و آنها گفتند که 
جریمه را پرداخت کن و نامه ای برای بخشش بنویس. با این 
حال نیم ســاعت قبل از بازی اعالم شــد که نمی توانم روی 
نیمکت بنشینم و محرومم چون دبیرکل جدید فدراسیون 

فوتبال گفته است دیگر بخشش نخواهیم داشت.
وی افزود: من هم تابع قانون هســتم اما برایم جالب است که 
عزیز دیگری که بازیکن و مربی اســت یک روز بعد بخشیده 
می شــود تازه او بازیکن و مربی بوده و تاثیرش در مســابقه 
بیشتر از من سرپرســت است چرا سیاســت تبعیض را در 
پیش گرفت اگر قانون است باید برای همه باشد. مگر نگفتند 
که بخشش نداریم پس چگونه شــد که یک بازیکن و مربی 

بخشیده می شود اما من را نبخشیدند.

خوش نظر تصریح کرد: فساد در فوتبال فقط مربوط به جابه 
جایی پول یا برخی رفتارهای غیر ورزشــی نیســت. گاهی 
اوقات جیمی جامپ ها هم در این دایره قرار می گیرند. خیلی 
جالب است که این تماشــاگر در دقایق تلف شــده بازی به 
میدان پرید. چرا او در دقیقه 70 یا 75 یا 80 این کار را نکرد. آیا 
کسی از این تماشاگر در این مورد سوالی پرسید که آیا کار او 

هدایت شده بوده یا نه
سرپرست سایپا در مورد اینکه حتی جاللی از نداشتن زمین 
تمرین هم گالیه داشته و اینکه نتوانسته در زمین کرج یک 
جلســه تمرین کند گفت: اینها مســائل مدیریتی است. ما 
می خواســتیم که در کرج یک تمرین یا یک بازی دوستانه 
داشته باشــیم که این اتفاق نیفتاد و بیشــتر هم مربوط به 

مسائل مالی بود.

معارف

تیم مهرام در یک بازي تماشــایي با یک امتیاز اختالف پتروشیمي بندر 
امام را شکست داد و قهرماني اولین دوره جام ملي بسکتبال را بدست آورد.

امروز شاگردان مصطفی هاشمی با درخشش آرمان زنگنه و فرید اصالنی 
با اختالف یک شــوت تیم پرستاره پتروشــیمی بندر امام را برد و به مقام 
قهرمانی لیگ بســکتبال رســید. نتیجه این بازی که در ســالن اندیشه 

ماهشهر برگزار شد 74-73 به سود مهرامی ها به اتمام رسید.
کوارتر اول این مســابقه با نتیجه 15 بر 14 به سود پتروشیمی خاتمه پیدا 
کرد، اما در کوارتر دوم دو تیم در امتیاز 18 به تساوی رسیدند. کوارتر سوم 

این مســابقه با نتیجه 22 بر 15 به نفع مهرام تمام شد و کوارتر چهارم هم 
با حساب 25 بر 20 به سود پتروشیمی تمام شــد تا در مجموع شاگردان 

هاشمی بتوانند با نتیجه 74 بر 73 حریف خود را شکست دهند.
مهرام با برد امروز با نتیجه 3-1 در مجموع پتروشیمی و ستاره هایی مثل 
صمد نیکخواه، حامد آفاق و بهنام یخچالی را شکســت داد. این در حالی 
بود که همه فکر می کردند بازی چهارم فینال ملی لیگ بسکتبال به سود 
میزبان به اتمام می رســد. اما مهرامی ها با مدیریت هاشمی خیلی زود از 
فشار بازی فینال خارج شــدند و با ســرعت باال بازی را به سود خود تمام 

کردند.
مسابقات سوپرلیگ بســکتبال ایران بعد از لیگ ملی برگزار خواهد شد. 

مهرام با 6 قهرمانی رکورد دار این رقابت هاست

فتح اولین دوره جام ملي

مهرام قهرمان بسکتبال ایران شد

 
نکونام: این اتفاق تکرارشود از 

اوساسونا می روم
جواد نکونــام که به خاطر مشــکالت 
اداری مربــوط به ویزایش، بــا چند روز 
تاخیر به اســپانیا برگشت، بعد از حضور 
در تمرینات اوساسونا، در یک کنفرانس 
خبری درباره دلیــل تاخیرش توضیح 

داد.
او که کامال از شــرایط به وجــود آمده 
ناراحت اســت گفت: من در شــرایطی 
اینجا هســتم که حتی خــط تلفنم هم 
قطع شــده و تمام حســابهای بانکی ام 
مسدود شــده اســت. در قرارداد من با 
باشــگاه اوساســونا، این باشگاه موظف 
بوده تمام مالیــات من تا قبل از ســال 
2011 را پرداخــت کند امــا از آنجایی 
که باشــگاه هیچ پولی نــدارد، آنها این 
کار را انجام نداده اند. شــرایط اوساسونا 
برای من قابل درک است اما اینکه حاال 
حساب بانکی من هم مسدود شده باشد 
اصال قابــل قبول نیســت  کاپیتان تیم 
ملی ایران در ادامه صحبتهایش درباره 
پیشنهادی صحبت کرد که می توانست 
او را از اوساسونا جدا کند: من به مدیران 
باشگاه گفتم که اگر قرار به پرداخت پولی 
نیست من می توانم به تیم دیگری بروم. 
باز هم می گویم که مشــکالت باشگاه را 
درک می کنم اما دوست دارم مردم هم 
در جریان اتفاقات باشند. اگر باشگاه فکر 
می کند که با جدایی من، به اوساســونا 
کمک می شود، من مشکلی با این قضیه 
ندارم اما دوست دارم در اوساسونا بمانم 

و اینجا بازنشسته شوم
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باید به بازگشت خاکپور به فوتبال احترام بگذاریم

منصوریان:من و خاکپور پسرعمو خوانده هستیم

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران گفت: رسیدن به تعامل با تیم ملی امید به دلیل حضور 
حبیب کاشانی و محمد خاکپور بسیار آسان است.

علیرضا منصوریان درباره احتمال تعطیلی لیگ برتر در اسفند ماه برای برگزاری اردوی 
تیم ملی امید و همچنین تعاملی که باشگاه ها باید با تیم امید انجام دهند گفت: درباره 
تیم ملی امید و این مســائل دو بحث وجود دارد که یکی بحث تیم امید است و دیگری 
بحث محمد خاکپور. فوتبالی ها باید به بازگشــت مجدد خاکپور بــه فوتبال احترام 
بگذارند و همه کمک کنیم تا حاال که یک مربی علمی به فوتبال اضافه شــده بتوانیم 

از او استفاده کنیم.
وی درباره همکاری تیم نفت تهران که ســه ملی پوش در تیم ملی امید دارد با این تیم 
برای برگزاری اردوهای آماده سازی افزود: پیش از هر چیز باید بگویم که من و خاکپور 
پسرعمو خوانده هســتیم آن هم به این صورت که پدران ما دو نفر در سفر مکه ای که 
با هم رفته بودند صیغه برداری با هــم خواندند و به این ترتیب مــن و محمد خاکپور 
پسرعمو خوانده هســتیم و از طرف دیگر هم بحث اول همه ما بحث پرچم کشورمان 

است که باید همیشه در باالترین نقطه قرار بگیرد.
منصوریان خاطرنشان کرد: خاکپور کاپیتان و بزرگ تر من در تیم ملی بود و باید همه 
به او کمک کنیم تا در تیم ملی امید موفق باشند. ما در باشگاه نفت تهران هیچ مشکلی 
برای تعامل با تیم ملی امید نداریم و با حضور حبیب کاشــانی و محمد خاکپور قطعا 

تعامل صورت می گیرد.
سرمربی تیم نفت تهران در پایان خاطرنشان کرد: اگر تیم ملی امید به دور بعد صعود 
کند در این صورت منافع باشگاه نفت و تیم ملی امید با هم تامین می شود و نباید دوباره 
شرایطی به وجود بیاید که به مربی تیم ملی امید بازیکن ندهیم و باید هم منافع ملی در 
نظر گرفته شود و هم نافع باشگاهی و اعتقاد دارم با حضور کاشانی و خاکپور رسیدن به 
تعامل در این باره خیلی آسان خواهد بود. من خودم سرمربی تیم امید بودم و می دانم 

که خاکپور چه می گوید.

میز خبر

خبر

طبق ســند توســعه خودرو قرار اســت 
در ســال 1404، یک ســوم خودروهای 
تولید داخل )یعنی یک میلیون دستگاه( 
صــادر شــود و این در شــرایطی اســت 
که خودروســازان کشــور در یــک دهه 
گذشــته کمتــر از 500 هزار دســتگاه 
محصول را به آن ســوی مرزهای کشــور 

فرستاده اند. 
بــراي بســیاری از خودروســازان دنیــا 
»صــادرات« یــک اصــل بــه حســاب 
می آیــد و بخــش بــزرگ و قابل توجهــی 
از درآمد آن هــا را بازارهــای صادراتی 
تامیــن می کند. ایــن درحالي اســت که 
درشــرایط محدودیت  هاي بیــن المللي 
و عضو نبودن در پیمان هــاي منطقه اي، 
صادرات خــودرو هاي ایراني از شــتاب 
کمي برخوردار است. طبق سند توسعه 
خودرو قرار است در ســال 1404، یک 
سوم خودروهای تولید داخل )یعنی یک 
میلیون دســتگاه( صادر شــود و این در 
شرایطی اســت که خودروسازان کشور 
در یک دهه گذشــته کمتر از 500 هزار 
دستگاه محصول را به آن سوی مرزهای 

کشور فرستاده اند.
در واقع نه ایــن که خودروهــای ایرانی 
قدم به خارج از مرزهای کشور نگذاشته 
باشند، اما آمار صادرات آن ها درشرایط 
موجود درمقایســه با رقباي منطقه اي و 

جهاني زیاد نیست.   
در این شــرایط، کارشناســان معتقدند، 
حفــظ  عالوه بــر  بایــد  خودروســازها 
به دنبــال  خــود،  خارجــی  بازارهــای 
بازارهــای جدیــد نیــز باشــند، هرچند 
در عین حــال این کار را بســیار ســخت 

می دانند.

کارشناســان بر این باورند که صادرات 
خودرو به میزان زیادی با شرایط سیاسی 
کشور مرتبط است، تا زمانی که هر لحظه 
شــرایط سیاســی ایــران با کشــورهای 
بازار هدف بــا افت و خیز همراه باشــد، 
نمی تــوان روی صادرات نیز حســاب باز 

کرد.
ثبــات سیاســی و ارتبــاط طوالنــی بــا 
کشــورهای هدف، ارتباطی کــه حداقل 
تا یک دهــه آینــده اش قابل پیش بینی 
باشد الزمه داشــتن یک صادرات موفق 
اســت. با این وجود گروه صنعتي ایران 
خودرو توانسته  خط تولید خودرو ي ملي 
سمند را در چهاره قاره  جهان راه اندازي 
کند و محصــوالت خــود را به فراســوي 
مرزها بفرســتد و طعم رقابت با بزرگان 
خودروســازي را بــه خصــوص در بازار 

روسیه چشیده است. 
آن طور که کارشناسان می گویند، اگر به 
صادرات به عنوان یک رویکرد بلندمدت 
و مانــدگار نــگاه نکنیــم و از طرفــی 
محصوالتی بــه روز و با کیفیت نداشــته 
باشــیم، نمی توانیم نگاهی امیدوارانه 
به آینده صــادرات خودروهــای ایرانی 

داشته باشیم.

بدون تردید اگــر خودروســازی ایران 
می خواهد در ســال 1404 یک میلیون 
دســتگاه صادرات داشــته باشــد، این 
هــدف تنها بــا افزایش کیفیــت، قمیت 
مناســب و توســعه ســریع تر محصــول 
و صــد البتــه حمایت هــا و مشــوق های 
دولــت محقــق خواهد شــد، چــه آن که 
در دنیــای امروز خودروســازی، بزرگان 
صنعت خــودروي جهان و حتــی چینی ها 
از کوچک تریــن فرصــت بــرای نفوذ در 
بازارهــای جهانی بهــره می برنــد. گروه 
صنعتي ایران خودرو با تشکیل شوراي 
عالي صــادرات درصدد خیــزش دوباره 

در بازار هاي خارجي است و براي حضور 
ماندگار در بازار هاي هدف، فعال سازي 
ســایت هاي خارجي در دســتور کار قرار 
گرفته اســت .قرار اســت فعال سازی 
این کارخانه ها، البته نــه در همه موارد، 
انجام شــود. خط تولیــد خودرو توســط 
ایران خودرو در ونزوئال، سنگال و عراق 
راه اندازی شــده بود و این شــرکت به 
روســیه نیز محصوالت خود را صادر می 
کرد که فعالیــت خط تولیدهــای خارجی  
متوقف و در صادرات به روســیه و عراق 
نیــز محدودیت هایــی ایجاد شــد. اما با 
تدابیر اتخاذ شده، این شرکت در برنامه 

صادراتي خــود، صــادرات ســاالنه 10 
هزار دســتگاه خودرو به روســیه و 20 
هزار دستگاه به عراق را در برنامه دارد. 
همچنین ســایت ونزوئال قرار اســت به 
زودی فعال شود. اولین محموله نیز برای 
این سایت فرستاده شده اما مشکلی که 
در این بین وجــود دارد، موضوع تحریم 
ها اســت. تحریم ها موجب شد نتوانیم 
حمل مستقیم به ونزوئال داشته باشیم. 
همین موضوع کمی کار را با تاخیر مواجه 
کرده اما نمی تواند مانعی برای جلوگیری 
از فعالیــت  گروه صنعتي ایــران خودرو 
باشــد. پیــش بینــی مي شــود تــا نیمه 
اول بهمن مــاه )اواخر ژانویه(، کشــتی 
حامــل محمولــه دیگــری بــرای ونزوئال 
فرستاد شــودکه حدود 1700 دستگاه 
اســت.  در ســایت ونزوئال دو خط تولید 
وجود دارد کــه ایران خــودرو از یک خط 
اســتفاده می کند و ســایپا از خــط دیگر. 
البته ایــران خودرو می خواهد ســاخت 
خودرو در ونزوئال را از مرحله  CKD آغاز 
کند. ظرفیت تولید در این ســایت، 10 
هزار دســتگاه در یک شیفت و 20 هزار 
دســتگاه در دو شــیفت است.سمند و 
پراید درســایت  ونزوئال تولید مي شود 

البته خودرو رانا نیز به خط تولید اضافه 
خواهد شد. 

ایران خــودرو یکــی از صــادر کنندگان 
خودرو بــه عــراق اســت و در بازارهای 
خارجــی  بــه خواســت و نیــاز مشــتری 
توجــه دارد. اکنون عــراق در حال وضع 
قوانینی اســت که فقط خــودرو یورو 4 
به این کشور وارد شــود، ایران خودرو 
نیز هیچ مشــکلی درصــادرات خودرو با 

استاندارد یورو 4 به عراق ندارد.  
گروه صنعتي ایران خودرو به دنبال بازار 
هاي تازه صادراتــي نیز بــوده و در حال 
مطالعه بر روی بــازار آذربایجان  اســت 
تا بتوانــد در این بازار فعال شــود. این 
درحالي است که حتی در سفر اخیر وزیر 
صنعت به آذربایجان طــرف آذربایجانی 
پیشــنهاد راه انــدازی یــک کارخانــه 
مشترک تولید خودرو را داده است. در 
بازار روســیه تالش هاي ایــران خودرو 
درحال به ثمر نشستن بود که تحریم ها 
کمي این امر را به تاخیر انداخته اســت. 
بــرگ برنــده ایــران خــودرو در رقابت 
بــا ســایر کشــورها در بازارهــای هدف 
ایران خــودرو، کیفیت مناســب، قیمت 
رقابتی و سهولت دســت یابی به قطعات 
یدکی اســت. در عین حال با برنامه های 
تدوین شده سعی شــده سرعت تحویل 
نیز افزایش یابد که خود باعث افزایش 
گــردش نقدینگــی نماینــدگان ایــران 
خودرو شده است.  در برنامه استراتژی 
ایران خودرو صــدرو برندملی از جایگاه 
خاصی بر خوردار اســت. با تولیــد رانا و 
دنا و پیوســتن آن ها به سبد محصوالت 
صادراتی ایران خودرو، جهشــی تازه در 

صنعت و اقتصاد کشور رخ خواهد داد. 

 افزایش کیفیت، قمیت مناسب و توسعه سریع تر محصوالت ایرانخودرو



 

 
نمایشگاه های بهاره از 6 اسفند در 

تهران برپا می شوند
معاون برنامه ریزی و اشــتغال اســتانداری 
تهران از برگزاری نمایشــگاه های بهاره از 6 
اسفند در 5 نقطه تهران خبر داد.نعمت اهلل 
ترکی درباره برگزاری نمایشــگاه بهاره در 
استان تهران اظهار داشت: با توجه به اینکه 
میزان عرضــه و تقاضا در اســتان متعادل 
است نیازی به برگزاری نمایشگاه های بهاره 
نبوده است ولی در جلسه اخیری که برگزار 
شد اعضای جلسه تنظیم بازار استان تهران 
به این نتیجه رســیدند که نمایشــگاه های 
بهاره در سطح استان برگزار شود.وی ادامه 
داد: نمایشــگاه های بهاره در 5 نقطه استان 
تهران نسبت به عرضه مستقیم کاال برگزار 
می شود. 3 هزار و 840 غرفه در استان تهران 
محصوالت خود را با تخفیف ارائه می دهند 
و این نمایشــگاه از 6 اســفند برپا می شود.

معاون برنامه ریزی و اشــتغال اســتانداری 
تهران بیان داشت: در این نمایشگاه ها نباید 
کاالهای درجه دوم و ســوم عرضه شود و در 
صورت عرضــه غرفه ها متخلف شــناخته 
شــده و تعطیل می شــوند.وی تاکید کرد: 
اگر در بازرسی ها مشــخص شود کاالهای 
عرضه شــده در این نمایشــگاه ها کیفیت 
الزم را ندارند بــا آنها برخورد قاطعی صورت 
می گیرد.ترکی یادآور شــد: در ایام پایانی 
سال بازرسی ها از سوی ســازمان صنعت، 
معدن تجارت، ســازمان  تعزیرات و ســایر 
دســتگاه های ذیربــط برگزار می شــود و 
افزایش قیمتــی نیز در این ایــام نخواهیم 

داشت.

وضعیت بیمه ای افراد درصورت 
تغییر بیمه

مدیر عامــل ســازمان تأمیــن اجتماعی 
وضعیــت بیمه ای افــراد پــس از انتقال از 
صندوقی به صندوق دیگر را تشــریح کرد.

ســید تقی نوربخش در پاســخ به پرسشی 
درباره وضعیت بیمــه ای افراد پس از انتقال 
از یک صندوق به صندوق دیگر اظهار کرد: 
زمانی که فــرد از صندوقی به صندوق دیگر 
منتقل می شــود، چه اینکه از قراردادی به 
رسمی تبدیل شود، در دستگاه های دولتی 
و یا در بعضی از موارد دیگر، در قانون برنامه 
پنجم توســعه، الزامی پیش بینی شده که 
باید بر اســاس آن مبلغی را بــه عنوان حق 
بیمه ســنواتی پرداخت کنند.وی افزود: در 
واقع زمانی که فرد از یک صندوق به صندوق 
دیگر منتقل می شــود با توجه به نرخ حق 
بیمه ای کــه پرداخت شــده، مابه التفاوتی 
ایجاد می شود. به عنوان مثال اگر از صندوق 
بازنشســتگی به صندوق تأمین اجتماعی 
منتقل شــود به این علت که نرخ پرداخت 
این دو صندوق بین 2 تــا 3 درصد متفاوت 
است، مبلغی را باید پرداخت کند.نوربخش 
ادامه داد: اما اگر عکس آن انجام شــود و فرد 
از صندوق تامین اجتماعی به صندوق بیمه 
سالمت منتقل شود با توجه به اینکه درصد 
پرداخت کمتر اســت، نیاز به پرداخت مبلغ 
مابه التفاوت نیست. همچنین افرادی که از 
وضعیت قراردادی به رسمی تبدیل وضعیت 
می دهنــد، پرداختی در انتقــال صندوق 

نخواهند داشت.

آخرین وضعیت کارت »جهیزیه«
مدیــرکل دفتــر ازدواج و تعالــی خانواده 
وزارت ورزش و جوانان با اشــاره به برگزاری 
جلسات کارشناسی درباره کارت جهیزیه، 
گفت: اعطای کارت جهیزیــه از طریق یک 
بانک دولتــی و انجمــن تولیدکننده لوازم 
خانگی با همــکاری وزارت ورزش و جوانان 
پیگیری می شود.دکتر بهمن بهمنی گفت: 
کارت هــای جهیزیه کارت هــای اعتباری 
هستند که جهت تامین جهیزیه و نیازهای 
ضروری به زوج های جوان ارائه می شود.وی 
درباره آخرین وضعیت اصالح قانون تسهیل 
ازدواج جوانــان گفت: پیگیــری مقدماتی 
انجام شده اســت. بعد از برگزاری جشنواره 
ازدواج و خانواده اصالح قانون تسهیل ازدواج 
جوانان را پیگیــری می کنیــم.وی تاکید 
کرد: نیاز به برگزاری نشســت با نمایندگان 
مجلس داریم چراکه مشکل مربوط به بانک 

عامل در این قانون باید برطرف شود.

معاون فنی و درآمد ســازمان تأمین اجتماعی با اشــاره به اینکه 1300 
میلیارد تومان برای پرداخت عیدی بازنشســتگان تأمین شــده اســت 
گفت: به محض ابالغ دولت عیدی 603 هزار و 500 تومانی بازنشستگان 

پرداخت می شود.
محمدحســن زدا  درباره بیمه کارگران ســاختمانی اظهار داشت: از روز 
گذشــته نرم افزار بیمه کارگران ســاختمانی عملیاتی و به شعب سراسر 

کشور ابالغ شد.
وی ادامه داد: بر اســاس قانون 15 درصد نرخ تمام شده پروانه ساختمانی 
باید بابت بیمــه کارگران پرداخت شــود.معاون فنی و درآمد ســازمان 

تأمین اجتماعی گفت: با توجه به اینکه می توان تا 20 درصد هزینه پروانه 
ساختمانی را برای بیمه کارگران افزایش داد به هیأت وزیران این پیشنهاد 
را داده ایم و منتظر تصمیم نهایی هیأت وزیران در این رابطه هســتیم تا با 
افزایش 20 درصد بتوانیم مازاد 800 هزار نفر کارگر را تحت پوشش بیمه 

قرار دهیم.
زدا دربــاره همکاری شــهرداری ها در این خصوص اظهار داشــت: بیمه 
کارگران یک قانون اســت و اگر نهادی آن را اجرایی نکند بر اساس قانون 

با آن برخورد می شود.
وی درباره زمان پرداخت عیدی بازنشســتگان و مستمری بگیران اظهار 

داشت: برای دومین سال متوالی عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران 
در بهمن ماه پرداخت می شود و منتظر هستیم مبلغ عیدی که 603 هزار و 

500 تومان است از سوی دولت ابالغ شود.
معاون فنی و درآمد ســازمان تأمین اجتماعی بیان داشت: دستورالعمل، 
نرم افزار و منابع مالی پرداخت عیدی بازنشســتگان و مستمری بگیران 
آماده اســت و به محض ابالغ از ســوی دولت تا قبل از پایان بهمن ماه به 
حساب بازنشستگان واریز می شــود.زدا خاطرنشان کرد: 1300 میلیارد 
تومان سرای پرداخت عیدی بازنشســتگان تأمین اجتماعی تأمین شده 

است.

عیدیبازنشستگانتاپایانبهمنپرداختمیشود
شنبه 18 بهمن ماه 1393- 17 ربیع الثانی 1436 شماره پیاپی 227 
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معاون رییس جمهور در امور زنان با تأکید بر 
اینکه رویکرد دولت در حوزه بهبود حجاب و 
عفاف ایجابی اســت، گفت: سیاست برخی 
نهادهای فرهنگی کــه از مبالغ کالن دولتی 
نیز بهره می گیرند، باید عوض شــود چرا که 
جامعه بیش از هرگونه اقــدام دیگر به بهبود 
فعالیت هــای زیربنایی مرتبط بــا حجاب و 
عفاف نیازمند است.شهیندخت موالوردی 
در نشســت کارگروه زنان و خانواده اســتان 
اصفهان بــا تبییــن نقش توســعه مندی 
زنان، ضمن گرامیداشــت ایــام دهه فجر و 
گرامیداشــت روز 15 بهمــن که بــا عنوان 
انقالب اسالمی، اســتحکام خانواده و سبک 
زندگی اسالمی ایرانی نامگذاری شده است، 
اظهــار کرد: زنــان در طول تاریــخ ایران در 
زمان مبارزه، انقالب و تثبیت دستاوردهای 
انقالب اسالمی بســیار خوش درخشیدند.
وی با تاکید بــر ارزیابی وضعیت موجود زنان 
و تخمین فاصله موجود تــا تثبیت وضعیت 
مطلــوب؛ افزود: آنچــه زنــان در اصفهان با 
آن دســت به گریبان هســتند گوشه ای از 
مشکالت کل ایران است و به همین دلیل نیز 
الزم است ارزیابی ها و برآوردهای تخصصی و 
کارشناســی در امور زنان با دقت و سرعت در 
تمام اســتان های کشــور انجام شود.معاون 
رییس جمهور در امور زنان با مورد توجه قرار 
دادن عملکردهای معاونت زنــان و خانواده 
ریاســت جمهوری در طول یک و نیم سال 
گذشــته گفت: زمینه مطرح شــدن مسائل 
اختصاصی زنان از برنامه ســوم توســعه در 
دهه 70 آغاز شده اســت این در حالی است 
که 11 ســال پس از پیروزی انقالب اسالمی 
زمینه تدوین برنامه توســعه کشــور فراهم 
شده و به دنبال آن دفتر امور زنان در ریاست 
وقت جمهوری تشکیل شد.موالوردی با بیان 
اینکه تبیین اعتدال به عنــوان یک رویکرد 
یا گفتمان هنوز به درســتی آشکار نیست، 
تصریح کــرد: امیدواریم برگــزاری همایش 
ملی اعتدال در ســال جاری به تبیین حدود، 
مرزها، مؤلفه ها و اقتضائات مفهوم اعتدال در 

حوزه زنان کمک کند.
عدم وجود تشکیالت منسجم زنان در 

سطح وزارتخانه ها و استان ها
وی ادامه داد: برنامه ششم توسعه همه تمرکز 
خود را به مباحث جدی کشور از جمله کمک 
به رفع رکود و بهبود اقتصاد و تولیدات دانش 
بنیان معطوب کرده است با این وجود معاونت 
زنان ریاســت جمهوری همه تالش خود را 
به کار گرفته اســت تا در کنار عناوین اصلی 
برنامه ششــم توســعه مانند توجه به بحران 
آب و محیط زیســت ، به پررنگ سازی نقش 
زنان در بهبــود وضعیت موجود کمک کنند.
وی با اعتقــاد به نقش مؤثر زنــان در اصالح 
الگوی مصــرف و پرهیز از مصــرف گرایی، 
افزود: کم کاری زنان و کم توجهی نظام نقش 
سازنده زنان را در سال های گذشته کمرنگ 
کرده اســت و به همین دلیل نیز الزم است 
همه معاونان زنان اســتانداری های کشــور 
فعاالنه و کارشناســانه نظرات خود را درباره 
تدوین برنامه ششــم توســعه مطرح کنند.
معاون رییس جمهور در امور زنان از تشکیل 
شــورای تخصصی برنامه ریزی برای تدوین 
برنامه ششم توسعه در معاونت زنان ریاست 
جمهوری خبــر داد و گفــت: 13 کارگروه 
تخصصی منطبق بر 14 محور عنوان شــده 
در ماده 230 برنامه پنجم توسعه به همکاری 
و مشــارکت در تدوین برنامه ششم توسعه 
مشــغول هســتند. همچنین 29 شــورای 

برنامه ریزی با حضور کارشناســان در قالب 
ستاد مدیریت برنامه ریزی برای این معاونت 
تدوین شده و پنج کمیته مشورتی نیز به این 
شــورا کمک فکری می دهند.مــوالوردی با 
اعالم اینکه تشکیالت منسجم زنان در سطح 
وزارتخانه ها و اســتان ها وجود ندارند، اضافه 
کرد: با این وجود امیدواریم احیای ســازمان 
مدیریت و برنام ریــزی تغییرات مثبتی را در 
زمینه توجه به جایگاه، شأن و منزلت زنان در 

جامعه ایجاد کند.
توسعه مند سازی زنان از 12 نگرانی 

جامعه جهانی است
وی از محدودیت هــای اجرایی معاونت امور 
زنان ریاست جمهوری سخن گفت و تصریح 
کرد: وظایف ســتادی این معاونــت مانند 
معاونت پارلمانی و حقوقی رییس جمهوری 
و برخالف فعالیت های ســازمانی دو معاونت 

محیط زیست و میراث فرهنگی
گردشگری کشــور اســت و به همین دلیل 
نیز ناچار است خواســته ها و نظرات خود را از 
طریق مشــاوران وزرا و یا دستگاه های دیگر 
پیگیری کند.معاون رییــس جمهور در امور 
زنان با اشــاره به راه پرچالش معاونت رییس 
جمهــوری در امور زنان برای ابقاء 9 پســت 
مشورتی در امور زنان، گفت: سازمان مدیریت 
و برنامه ریــزی در ابتدای دولــت یازدهم 9 
بخشــنامه اجازه صــدور معاونت های زنان 
را که به گفته خود خــالف قوانین موضوعه 
کشــور و مغایر با سیاســت چابک ســازی 
سازمان های دولتی بود، ملغی اعالم کرد اما 
پس از دوندگی های زیاد این بخشنامه ها به 
طور مجدد در دســتور کار دســتگاه ها قرار 
گرفت.موالوردی با اشــاره به سؤال معمول 
برخی از او درباره اینکه چــرا رییس جمهور 
معــاون امور مــردان نــدارد، اظهــار کرد: 
مکانیزم های توســعه مند سازی زنان یکی از 
12 نگرانی جامعه جهانــی به عقیده گزارش 
سازمان ملل در ســال 1995 است و تا زمانی 
که زنان ایرانی نه از شــرایط مطلوب، بلکه از 
شرایط عادالنه نســبت به مردان برخوردار 
شــوند، این معاونــت و نهادهای مشــابه به 
فعالیت خــود ادامه خواهنــد داد.وی توازن 
میان کار و زندگی را یکــی از مأموریت های 
مهم معاونت زنان رییــس جمهوری عنوان 
کرد و گفت: زنان شــاغل و نخبــه ایرانی که 
همزمان با فعالیت های مادری و همسری در 
عرصه های یک یا چندگانه دیگر نیز به کار و 
تالش مشغول هســتند، نباید بر سر دوراهی 
کار و زندگی مردد شــوند، چرا که جامعه در 

کنار مردان به تالش زنان نیز نیازمند است.

نفوذ دیدگاه ها به قوانیــن، منطقی و عاقالنه 
باشد

وی با اعتقاد به اینکه راه نفــوذ دیدگاه ها به 
قوانین باید منطقی و عاقالنه باشــد، درباره 
نرخ پایین مشــارکت زنــان در عرصه های 
سیاســی، اجتماعی و اقتصــادی، تصریح 
کرد: شــاخص توانمندی زنان در عرصه های 
سیاســی و اجتماعی، رقم نا امیدکننده سه 
درصد را نشــان می دهد، این در حالی است 
که این رقم در کشــورهای همســایه ایران 
مانند عراق، پاکســتان، عربســتان و حتی 
افغانســتان 27 درصد اســت. امروز تنها 9 
کرسی از 290 کرسی نهاد قانونگذاری به زنان 
اختصاص دارد و شــاخص شکاف جنسیتی 
در ایران نیز در میان همه کشــورهای جهان 
از آخر ششــم اســت.معاون رییس جمهور 
در امور زنان با اشــاره به اینکــه عدم توجه 
به این آمارها وضعیت ایــران را بیش از این با 
مشــکل مواجه خواهد کرد، افزود: با توجه به 
تغییر سیاست های کلی انتخابات در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، معاونت امور زنان 
ریاســت جمهوری در نظر دارد راهکار ورود 
بیش از گذشــته زنان را به مجلس شــورای 
اســالمی فراهم کند چرا که امروز تمام دنیا 
به دنبــال تدوین ســاز و کارهــای تبعیض 
مثبــت و اقدامات ایجابی اســت.موالوردی 
گفت: بسیاری از زنان دارای مشاغل خانگی 
در سرشــماری های آماری خود را خانه دار 
معرفی می کنند، به طوری که از 19 میلیون 
زن خانه دار ثبت شــده در مرکز آمار ایران، 
12 میلیون کشاورز هستند.وی نقش پنهان 
زنان در بهبود اقتصاد خانوارها را بسیار پررنگ 
توصیف کــرد و افزود: توجــه جامعه به زنان 
خانه دار عالوه بر ایجاد عــزت نفس و اعتماد 
به نفس در وجود آن ها، رویکرد عام جامعه در 

قبال آن ها نیز تغییر خواهد داد.
رویکرد دولت در حوزه حجاب و عفاف 

ایجابی است
معاون رییس جمهــور در امور زنان مخالفت 
کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
برای بیمه زنان خانه دار را مــورد تأکید قرار 
داد و گفت: برخی می گوینــد زنان خانه دار 
چه کاری جز اســتراحت دارند و حتی بعضا 
بیمه این گروه را با بیمه زنان سرپرست خانوار 
یکســان فرض می کنند و به همین دلیل نیز 
رویکرد افراد و گروه ها به قشــر زنان خانه دار 
نیازمند تغییر است.موالوردی از تفاهم نامه 
معاونت زنان با وزارت کشــور برای کمک به 
راهکارهای توسعه زنان اشاره و اضافه کرد: از 
ظرفیت های مختلف نهادهای دولتی از جمله 

ســازمان فنی و حرفه ای، میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی و معاونت علمی 
و تحقیقاتی ریاســت جمهوری برای بهبود 
حضور زنــان در عرصه های اقتصادی و ایجاد 
اشــکال نوین کارآفرینی برای دختران تازه 
فارغ التحصیل فاقد کار استفاده شده است. 
همچنین براساس این تفاهم نامه قرار است 
تعداد بازارچه های منطقه ای زنان بیشتر شده 
و اســتمرار یابد.وی درباره موضوع حجاب و 
عفاف خاطرنشان کرد: کمیسیون فرهنگی 
دولت با دقــت چرایی و چگونگی رســیدن 
جامعه به این نقطه را مورد بررسی و کنکاش 
قرار داده اســت. براین اســاس بدنه اجرایی 
دولت دریافته است که وضع موجود حجاب 
و عفاف در کشــور نه مورد قبول قشر متدین 
جامعه است و نه توانسته نظر افراد بدحجاب 
را به خود جلب کند.معــاون رییس جمهور 
در امور زنان با تأکید بــر اینکه رویکرد دولت 
در حوزه بهبود حجاب و عفاف ایجابی است، 
گفت: سیاست برخی نهادهای فرهنگی که 
از مبالغ کالن دولتی نیز بهره می گیرند، باید 
عوض شــود چرا که جامعه بیش از هرگونه 
اقدام دیگر به بهبــود فعالیت های زیربنایی 

مرتبط با حجاب و عفاف نیازمند است.
دولت با تفکیک جنسیتی به اسم 

سالم سازی موافق نیست
موالوردی ادامــه داد: برنامه فرهنگی دولت، 
تغییر رویکرد جامعه و مســؤوالن از باید به 
باور، از ظاهر به معنا، از تبلیغ بــه تأمین و از 
فعالیت محوری به اثربخشی است.وی با اعالم 
اینکه دولت تنها یکی از بخش های تأثیرگذار 
در امر اصالح رویکرد حجاب و عفاف در کشور 
است، اظهار کرد: برای بهبود وضعیت موجود 
همه باید دست به دســت یکدیگر دهند و با 
واقع نگری به حل مشکالت پیش رو بپردازند.

معاون رییس جمهور در امــور زنان تصریح 
کرد: دولت با تفکیک جنســیتی در ادارات و 
دانشگاه ها به اسم سالم سازی محیط کسب 
و کار موافق نیســت چرا که زن و مرد ایرانی با 
گذشت 35 سال از پیروزی انقالب اسالمی به 
طور حتم مرز میان محیط خصوصی و کاری 
را آموخته اســت.موالوردی با تأکید بر اینکه 
حجاب و عفاف فقط مختص دختران نیست، 
گفت: سالم ســازی محیط کســب و کار به 
معنای حذف دختران و زنان از محیط اجتماع 
نیست، چرا که امروز بسیاری از پسران جامعه 
رها شده اند و بنابراین الزم است نشست های 
منطقــه ای بــرای افزایــش همکاری های 
شبکه ای میان سمن ها با هم، دولت در خود 

و دولت با سمن ها ایجاد شود.

معاون رییس جمهور در امور زنان

دولت با تفکیک جنسیتی موافق نیست

مدیر عامل ســتاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران، 
گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، رانندگی با وسیله نقلیه 
فاقد گواهی معاینه فنی معتبر، ممنوع اســت.ولی آذروش 
اظهار کرد: اتوبوس های بین شــهری نیز بدون معاینه فنی 
معتبــر نباید در جاده های کشــور تردد کننــد.وی افزود: 
معاینه فنی برای تمامی وســایل نقلیه حائز اهمیت اســت 
ما با توجه بــه اینکه اتوبوس های بین شــهری حدود 40 تا 
50 مسافر دارند باید ایمنی این وسایل مورد توجه ویژه قرار 
گیرد.آذروش ادامه داد: براســاس مصوبه هیئت وزیران در 
14 دی ماه تاکید شده که همه وسایل نقلیه از جمله اتوبوس 
های بین شهری باید معاینه فنی معتبر داشته باشند که امید 
است با توجه به پیش رو بودن سفرهای نوروزی به این مهم 

توجه الزم صورت گیرد.مدیر عامل ســتاد مرکزی معاینه 
فنی خودروهای تهران با بیان اینکــه 23 درصد از مردودی 
خودروها در معاینه فنــی به دلیل نقص فنــی موتور و 13 
درصد نقص فنی ترمز است گفت: حدود 85 درصد از حمل 
و نقل کشور به صورت جاده ای اســت، در این میان نادیده 
گرفتن سالمت و ایمنی خودروها یعنی بازی با جان هزاران 

تن از مردم کشورمان.
وی همچنین در مورد اســتفاده از قطعات بی کیفیت و غیر 
استاندارد و همچنین دســتکاری اتوبوس های بین شهری 
توســط رانندگان گفت: در مراکز معاینه فنی معتبر و تمام 
مکانیزه ، کیفیــت قطعات نیز به خوبی مورد بررســی قرار 
می گیرد و قطعــات بی کیفیت و غیر اصل بــه راحتی قابل 

تشخیص هستند اما متاسفانه مشــکل اصلی این است که 
در حال حاضر اتوبوس های بین شــهری بــه مراکز معتبر 
مراجعه نمی کنند.آذروش با بیــان اینکه هم اکنون 6 خط 
معاینه فنی مکانیزه خودروهای سنگین در تهران وجود دارد 
گفت: در حال حاضر تنها اتوبوس های شــهری پایتخت به 
این مراکز مراجعه دارند و تعــداد مراجعه اتوبوس های بین 
شهری در طی سال به این مراکز از تعداد انگشتان دست هم 
کمتر است.وی در پایان گفت: عالوه بر ارتقا کیفیت وسایل 
نقلیه بین شهری و الزام تمامی اتوبوس ها به دریافت معاینه 
فنی معتبر باید نسبت به آموزش رانندگان این وسایل نقلیه 
نیز اقدام شود تا آنها بیشتر به حساسیت شغل خود و ایمنی 

خودرویشان واقف شوند.

مراجعهاندکاتوبوسهایبرونشهریبهمراکزمعاینهفنی

خبر

حوادث

تجاوز به چند زن ژاپنی در یک مطالعه پزشکی قالبی
پلیس ژاپن از دســتگیری مردی به اتهام تجاوز به بیش از 100 زن که به بهانه شــرکت در 
یک مطالعه پزشکی فراخوانده شده بودند، خبر داد.بنابر اعالم پلیس ژاپن، این زنان پس از 
مشاهده آگهی در رابطه با نیاز به تعدادی داوطلب جهت انجام مطالعه پزشکی، فریِب متهم 
را خورده اند.پلیس ژاپن با بیان اینکه متهم پس از بیهوش کردن قربانیان با دارو، خود اقدام 
به تجاوز و فیلمبرداری از آنان می کرده، اعالم کرد: او اقدام به انتشــار این فیلم ها در فضای 
مجازی کرده یا آنها را به فروش رسانده است.پلیس ژاپن اعالم کرده است تاکنون 39 قربانِی 
این متهم که در گروه های سنی نوجوانی تا 40 سالگی بوده اند، شناسایی شده اند و احتمال 

می رود تعداد آنان به 100 نفر افزایش یابد.

مرگ، پایان فرار دختر 20 ساله
با تالش شــبانه روزی کارآگاهان پلیس آگاهی شهرســتان ایرانشهر اســتان سیستان و 
بلوچستان 2 فردی که دست به قتل دختر جوان زده بودند، دستگیر شدند.سرهنگ ابراهیم 
مالشاهی رئیس پلیس آگاهی استان سیستان و بلوچســتان  در تشریح جزییات این خبر 
گفت: در پی شکایت خانمی مبنی بر مرگ مشــکوک دختر 20 ساله اش و دفن غیر قانونی 
جسد در قبرستان شهرستان ایرانشهر، ماموران پلیس آگاهی بررسی موضوع را آغاز کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان سیستان و بلوچستان افزود: ماموران در تحقیقات تخصصی از 
اعضای این خانواده و اضهارات ضد و نقیض این افــراد دریافتند که فوت این دختر جوان به 
صورت طبیعی نبوده است.سرهنگ مالشاهی تصریح کرد: کارآگاهان پلیس در تحقیقات 
تکمیلی خود دریافتند که این دختر جوان اعتیاد به ماده مخدر شیشــه داشته و حدود سه 
ماه قبل از منزل فرار کرده و به صورت پنهانی با فــردی ازدواج می کند که این ازدواج باعث 
ایجاد نارضایتی شدید اعضای این خانواده شده است.رئیس پلیس آگاهی استان سیستان 
و بلوچستان در ادامه بیان داشــت: ماموران در ادامه تحقیقات تخصصی خود از اعضای این 
خانواده سرنخ هایی از دخالت احتمالی برادر و پسردایی مقتول در قتل دختر جوان به دست 

آوردند.

2 زن عضو باند بزرگ سرقت منزل
کارآگاهان آگاهی استان گیالن باند ســارقان را با 32 فقره سرقت منزل در رشت متالشی 
کردند.مهرداد مهرگان جانشــین فرماندهی انتظامی اســتان گیالن در تشریح جزییات 
این خبر گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت مشــابه از منازل شهروندان در شهرستان 
رشت و سرقت اقالمی شــامل طالجات، وجه نقد، تبلت و لپ تاب، موضوع به طور ویژه در 
دســتورکار پلیس آگاهی قرار گرفت.جانشین فرماندهی انتظامی اســتان گیالن افزود: 
کارآگاهان آگاهی با فعال نمودن گشت های نامحسوس در بازار زرگران دستگیری سارقان 
را در دستورکار قرار دادند.سرهنگ مهرداد مهرگان با بیان اینکه کارآگاهان پس از چندین 
روز ســرانجام به دو زن هنگام فروش طالهای بدون فاکتور در بازار زرگران مشکوک شده و 
دو متهم را در حین فرار با یک دستگاه خودروی آردی دســتگیر کردند، اضافه کرد: راننده 
خودرو و 2 زن دستگیر شده در تحقیقات پلیسی به اینکه طالجات را جهت فروش از فردی 
که صاحب یک سوپرمارکت می باشد، دریافت کرده اند، اعتراف نمودند.سرهنگ مهرگان با 
بیان اینکه صاحب این سوپرمارکت نیز دستگیر شد، بیان داشت: متهم در تحقیقات پلیسی 

به همدستی با سارق سابقه دار در فروش اموال مسروقه اعتراف کرد.

انتقال تریاک به پایتخت با ایسوزو
قاچاقچی حرفه ای که قصد انتقال یک محموله تریاک به تهران را داشت پیش از رسیدن به 
پایتخت دستگیر شد.ســاعت 16 چهاردهم بهمن ماه ماموران دایره عملیات پایگاه پنجم 
پلیس مبارزه مواد مخدر تهــران بزرگ از طریق منابع اطالعاتــی در می یابند فردی به نام 
»پیام« با یک دستگاه کامیونت یخچالدار ایسوزو اقدام به تهیه و حمل موادمخدر از شهرهای 
جنوبی کشور به تهران می نماید.بالفاصله دســتگیری متهم در دستور کار ماموران پلیس 
آگاهی قرار گرفت تا اینکه پس از انجام اقدامات تکمیلــی در یک اقدام غافلگیرانه متهم در 
جاده مخصوص کرج شناسایی و دستگیر شد.سرهنگ محمد بخشنده رییس پلیس مبارزه 
با مواد مخدر تهران بزرگ درباره این خبر به باشگاه خبرنگاران گفت: در بازرسی از خودروی 
مورد نظر مقدار 69کیلو  و 440 گرم تریاک در 41 بســته از داخل جاسازی تعبیه شده در 

چهارستون یخچال خودرو کشف و ضبط  و به مقر منتقل شد.

دزدی از خوابگاه دختران با زانتیا مشکی
رییس پلیس آگاهی استان همدان از دستگیری ســارقی که اقدام به سرقت از یک خوابگاه 
دخترانه در همدان می کرد خبر داد.سرهنگ زارعی رییس پلیس آگاهی استان همدان در 
تشریح جزییات این خبر گفت: در پی شکایت متصدی خوابگاه دخترانه اسوه شهر همدان، 
مبنی بر اینکه از خوابگاه دخترانه، شــبانه تعدادی اموال از قبیل لپ تاپ، گوشــی همراه، 
کیف زنانه، کفش زنانه و وجه نقد به ســرقت رفته و با توجه به حساسیت سرقت، موضوع به 
صورت ویژه در دستور کارماموران قرار گرفت.وی افزود: ماموران با انجام تحقیقات میدانی 
و با اســتفاده از منابع اطالعاتی توانستند فردی را که با یک دســتگاه خودرو زانتیا مشکی 
رنگ اقدام به سرقت می کرد شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.سرهنگ 
زارعی بیان داشت: در بازرسی از خودرو و محل کار متهم یک دستگاه لپ تاپ، 7 عدد کیف 
و کفش زنانه و تعداد 4 دستگاه گوشی همراه کشــف و متهم به همراه اموال کشف شده به 
پلیس آگاهی منتقل شــد.این مقام مسوول انتظامی اظهار داشــت: در بازجویی های فنی 
متهم به سرقت های مذکور اعتراف و قصد خود را سوء استفاده از اموال سرقتی شکات بیان 

کرد.

دکتر قالبی مردم را فریب می داد
فردی که با ارائه مدارک جعلی با معرفی خود به عنوان پزشک عمومی قصد خرید خودرو از 
یک شهروند را داشت توسط کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان کاشان شناسایی و دستگیر 
شد.سرهنگ مهدی پورغالمحسین فرمانده انتظامی شهرستان کاشان  در تشریح جزییات 
این خبر گفت: در پی شکایت یک شهروند مبنی بر اینکه فردی با ارائه مدارک جعلی، خود 
را پزشک عمومی معرفی و خواستار خرید خودرو به صورت اقساطی از وی شده، رسیدگی 
به موضوع در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.ســرهنگ 
پورغالمحســین افزود: با انجام تحقیقات و اقدامات پلیسی سرانجام متهم شناسایی وپس 
از هماهنگی با مقام قضایی دستگیر شد.این مقام انتظامی با اشــاره به سابقه دار بودن این 
شــخص گفت: وی در بازجویی ها به بزه انتســابی اعتراف و عنوان داشت که با ارائه مدارک 
جعلی به فریب شهروندان و سوءاستفاده از آن ها می پرداخت.فرمانده انتظامی شهرستان 
کاشان خاطر نشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت ســیر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی تحویل داده شد.

شوهرم با دوستان معتادش رفت و آمد دارد
رفت و آمد مرد جوان با دوستان معتاد برایش دردسر ساز شــد و پای او را به دادگاه خانواده 
باز کرد.چندی پیــش زن جوانی با مراجعه به دادگاه خانواده درخواســت طالق داد.وی در 
خصوص علت این درخواست به قاضی گفت: آقای قاضی شوهرم با دوستان معتادش رفت 
و آمد دارد و هرچه به او می گویم این رفت و آمد ها را قطع کند فایده ای ندارد،هر روز با آن ها 
بیرون می رود و بیشــتر اوقاتش را با آن ها می گذارند.زن جوان ادامه داد: دوستانش اعتیاد 
دارند و من دوست ندارم شوهرم در کنار آن ها باشد اما هر چه به او می گویم، فایده ای ندارد. 
مرتب به من می گوید که اعتیــاد آن ها هیچ ربطی به خودش ندارد و خودش اصال ســمت 
مواد نمی رود.وی افزود: اما آقای قاضی او تا کــی می تواند با چنین آدم هایی رفت و آمد کند 
و خودش ســمت مواد نرود، باالخره یک روز او هم اعتیاد پیدا می کند، برای همین حاال که 
او اصال به حرف هایم گوش نمی کند تصمیم دارم از او جدا شوم. نمی خواهم در آینده با یک 

مرد معتاد زندگی کنم.
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 باحافظ 

درد عشقي كشيده ام كه مپرس

زهر هجري چشيده ام كه مپرس

کالم بزرگان

آنکه خود را به امور كوچک سرگرم می كند چه بسا كه توانایی 

كارهای بزرگ را ندارد. 
)الروشفوكو(

12

زينل قنبري مديرعامل ش��رکت توزيع نيروي برق استان 
فارس اضهار داش��ت: ش��رکت توزيع نيروي برق اس��تان 
ف��ارس در راس��تاي تامي��ن برق روس��تاهاي فاق��د برق؛ 
برق��دار نم��ودن تعدادي روس��تا با اس��تفاده از س��امانه 
ه��اي فتوولتاييک را در دس��تور کار خود ق��رار دادکه در 
همي��ن ارتباط ۱۰ روس��تا با تع��داد ۱۱۷ خانوار از نعمت 
برق برخوردار خواهند شد. وي مجموع هزينه صرف شده 
جه��ت بهره برداري از سيس��تم ه��اي فتوولتاييک دراين 
تع��داد روس��تا رامعادل ۱۴ميلي��ارد ريال عن��وان کرد و 
افزود: به ازاي هر خانوار يک کيلو وات انرژي خورشيدي 
نصب و راه اندازي ش��ده که هرکيلو وات اين سيستم ها 
بالغ بر۱۲۰ ميليون ريال هزينه دربرداشته و ميزان کيلو 

وات نصب شده ۱۱۷کيلو وات است.
قنبري تصريح کرد: سيستم هاي فتوولتاييک نصب شده در 

اين روستاها به صورت 
off gri )سيس��تم هاي��ي ک��ه به ش��بکه ب��رق متصل نمي 

باشند( است.
مدي��ر عامل ش��رکت توزي��ع ني��روي برق اس��تان فارس 
درادامه کاهش آلودگي محيط زيس��ت را مهمترين مزيت 
استفاده از سيس��تم هاي فتوولتاييک به عنوان انرژي نو 
دانس��ت وگفت : کاهش مصرف س��وخت هاي فسيلي در 
نيروگاه هاي کش��ور وحفظ منابع فس��يلي براي نسل هاي 

آينده س��بب شده تا اس��تفاده ازاين انرژي پاک دراغلب 
کشورهاي دنيا به شدت در حال گسترش باشد.

در ادام��ه مجري انرژي ه��اي تجديدپذير ش��رکت توزيع 
نيروي برق فارس نيز بيان داشت: سامانه هاي فتوولتاييک 
)سيستم هاي انرژي خورشيدي( متصل به شبکه در سال 
۱۳۹۳ در شهرس��تان هاي تحت پوش��ش ش��رکت توزيع 

نيروي برق استان فارس نصب و راه اندازي شد.
کاراي��ن  اس��اس  ک��رد:  خاطرنش��ان  رفيع��ی   جهانگي��ر 
س��امانه ها بدين شکل است که قس��متي از برق مصرفي 
مشترک توسط سيستم انرژي خورشيدي تامين و درصورت 
نياز مابقي مصرف را از شبکه سراسري برق مي گيرد. اين 
کارشناس يادآور شد: تاکنون اين سيستم براي ۲۲ نقطه 
در س��طح استان) مساجد و مدارس و ادارات برق( نصب 
و راه ان��دازي گرديده وکل هزين��ه نصب وراه اندازي به 
ازاي ه��ر کيلو وات حدود ۹۰ ميليون ريال مي باش��د که 
5۰ درص��د آن بر عهده مش��ترک و مابقي توس��ط وزارت 
ني��رو پرداخ��ت مي ش��ود. رفيعی درخاتمه بيان داش��ت: 
 در بخ��ش on- grid ) سيس��تم ه��اي فتوولتاييک که به 
ش��بکه ب��رق وصل م��ي ش��ود(حدود ۱۷۰ کيل��و وات در 
شهرس��تان ها نصب ش��ده که ۴5 کيلو وات در مس��اجد 
و ۳5 کيل��و وات در م��دارس و۹۰ کيلو وات نيز درمراکز 

مديريتها ي توزيع برق نصب و راه اندازي شده است .

زينل قنبري مديرعامل شرکت توزيع نيروي برق استان فارس خبر داد

10 روستا در فارس با استفاده از 
انرژي خورشيدي برق دار مي شوند

بهره برداري از 9 پروژه عمراني در دانشگاه پيام نور لرستان

اين پروژه ها شامل ســاختمان قرنطينه، 
مسجد و ســوله کارگاهي و آزمايشگاهي 
جمعــاً بــه مســاحت 1000 متــر مربع در 
دانشــگاه پيام نور اليگــودرز، قرنطينه، 
ســالن چند منظوره ورزشــي، ســاختمان 
و  کارگاهــي  ســوله  و  گلخانــه  اداري، 
آزمايشــگاهي جمعــاً به مســاحت5210 
متر مربع در دانشــگاه پيام نــور خرم آباد 
و همچنين ســالن چند منظوره ورزشي به 
مســاحت 1883 متــر مربع در دانشــگاه 
پيام نــور مرکز الشــتر افتتاح و بــه بهره 

برداري مي رسند.
گفتني اســت، به پاس گراميداشت ياد و 
خاطره شهداي عزيز تمامي اين پروژه ها به 
نام شهداي شهرستان ها يي که پروژه در 
آنها به بهره رداري مي رسد مزين خواهند 

شد.
بیش از 6 هزار کارمند قراردادي در 
دانشگاههاي پیام نور کشور وجود 

دارد
رئيــس دانشــگاه پيام نور کشــور گفت: 
بيــش از 6 هــزار کارمنــد قــراردادي و 
2880 هيت علمــي و مربي در دانشــگاه 
پيام نور کشــور وجود دارد که درصدديم 

اين نيروها را از بالتکليفي دربياوريم و به 
ثبات شغلي برسانيم.

محمدعلــي ســرلک ظهــر امــروز در جمع 
کارمندان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه 
پيام نور لرســتان با اشــاره به رشــد کم 
دانشــجو در دانشــگاه پيــام نور کشــور 
اظهارداشت: بيش از 850 هزار دانشجو 
در دانشــگاه پيام نور کشــور مشغول به 

تحصيل هستند.
وي ادامه داد: يکي از خالء ها و آسيب هايي 
که پيام نور دارد اين اســت کــه عليرغم 
ســرمايه هاي انســاني، فرهنگي و مادي، 
اين دانشــگاه تاکنــون جايگاه خــود را به 

خوبي پيدا نکرده است.
وي افــزود: بايــد کيفيــت بيشــتري بــه 
دانشــجويان ارائه شــود تا دانشــجويان 
رغبت بيشــتري را براي تحصيــل در اين 

دانشگاه داشته باشند.
رئيس دانشــگاه پيــام نور کشــور گفت: 
موفقيت يا عدم موفقيت دانشــگاه پيام 
نور بستگي به سرمايه هاي انساني دارد، 
اگر هر فرد آنچه وظيفه اش اســت انجام 
دهد ما مي توانيم انتظار موفقيت داشته 

باشيم.
وي اضافه کــرد: از اعضاي هيــت علمي و 
کارمندان اين دانشــگاه مــي خواهيم در 
راســتاي ارتقا کيفي اين دانشــگاه تالش 

شبانه روز داشته باشند.
وي درادامــه يادگيــري، تأميــن نيازهاي 
مادي و معنوي و تکريم نيروي انساني را از 

اهداف راهبردي اين دانشگاه برشمرد.
رئيس دانشــگاه پيام نور کشــور تصريح 
کرد: فرآيندهاي آموزشــي، پژوهشــي ، 
اصالح ســاختار،، اطالع رســاني، نوع نگاه، 
بهبود ارتباط بــا مجموعه هاي دانشــگاه و 

مجموعه هاي بيرونــي از جمله فعاليتهايي 
هســتند که مــي توانند در ارتقــا کيفيت 

دانشگاه پيام نور موثر باشند.
رئيس دانشگاه پيام نور کشور گفت: بايد 
در ســاخت فضاهاي آموزشــي از ظرفيت 

خيرين استفاده کنيم.
دانشگاه پیام نور لرستان جزو 10 

دانشگاه برتر کشور قرار دارد
محمدرضــا جعفري رئيس دانشــگاه پيام 
نور لرســتان  در ادامه با اشــاره به اينکه 
30 هزار دانشــجو در دانشــگاه پيام نور 
لرســتان مشــغول بــه تحصيل هســتند 
گفت: 95 درصد اين افراد بومي اســتان 

لرستان هستند.
وي بــا بيــان اينکــه 75 رشــته تحصيلي 
کارشناسي و کارشناســي ارشدارائه مي 

شــود گفت: 13 پروژه عمراني دانشــگاه 
پيام نــور لرســتان با پيشــرفت فيزيکي 
باالي 80 درصد در نيمه نخست سال 9۴ 

به بهره برداري مي رسد.
جعفــري ادامــه داد: دانشــگاه پيــام نور 
لرستان در ســال 1385 به عنوان آخرين 
دانشگاه پيام نور در سطح کشور فعاليت 
خود را آغاز کرد و در حال حاضر با جمعيتي 
بالغ بــر 30 هــزار نفــر دانشــجو در اين 

دانشگاه تحصيل مي کنند.
وي خاطــر نشــان کــرد: ايــن دانشــگاه 
122 عضــو هيئت علمــي و هــزار و 112 
مدرس دارد کــه در 9 واحد پيــام نور در 

شهرستان ها فعاليت دارند.
رئيس دانشــگاه پيام نور لرستان گفت: 
حــدود 21 هــزار نفــر دانشــجو از زمان 

تأسيس اين دانشگاه تاکنون از دانشگاه 
پيام نور لرستان فارغ التحصيل شده اند.

وي درادامه خواستار افزايش تحصيالت 
تکميلي در دانشــگاه پيام نور استان شد 
و گفت: در حال حاضــر تحصيالت تکميلي 
در ســه مرکز خرم آباد، اليگودرز و الشتر 

راه اندازي شده است.
وي در ادامــه بــا بيــان اينکــه 9 پــروژه 
عمرانــي در دانشــگاه پيام نور لرســتان 
به بهــره بــرداري مي رســد، افــزود: کل 
هزينه هاي 9 پــروژه حــدود 75 ميليارد 
ريال بوده اســت که از محــل درآمدهاي 
اختصاصــي دانشــگاه و تملــک ســرمايه 

دارايي هزينه شده است.
بیش از 2 هزار و 800 مربي اعضاي 

هیأت علمي در دانشگاه پیام نور کشور 
وجود دارد

اصغــر ابوالحســني معــاون آموزشــي و 
تحصيالت تکميلي دانشگاه پيام نور کشور 
در ادامه اظهار داشت: زمان هاي گذشته 
گسترش واحد ها و رشــته هاي تحصيلي 
مدنظر براي شکســتن ســد کنکــور بوده 
اســت ولي امروزه در مقاطع باالتري مثل 

مقطع ارتقاء کيفي است.
وي با تاکيد براينکه ارتقاء کيفي دانشگاه 
پيام نور از اولويت ها اســت افزود: براي 
رسيدن به اين ارتقاء کيفي شاخص هايي 

وجود دارد.
وي اساتيد و اعضاي هيئت علمي، کيفيت 
محتواهاي به ويژه کتاب و ارتقا تجهيزات، 
امکانات و زيرســاخت ها را شاخص ارتقاء 
سطح کيفي دانشــگاه هاي پيام نور عنوان 
کرد و گفت: دانشــجويان فارغ التحصيل 
از دانشگاه پيام نور از لحاظ کيفي از سطح 

بااليي برخوردارهستند.

وي اضافه کرد: بــاال بــودن قبولي هاي ما 
در مقاطع باال مايه افتخار اســت اما راضي 
کننــده نيســت و بايــد بــراي بــاال بردن 
وضعيت بهتــر تــالش بيشــتري صورت 

گيرد.
معــاون آموزشــي و تحصيــالت تکميلــي 
کشــورافزود:  نــور  پيــام  دانشــگاه 
دانشجويان ارشد و دکترا در شهر تهران 
در بســياري از رشــته هــا وجــود دارد و 
درصدديــم بــا همــکاري وزارت علوم و 
تحقيقات بتوانيم براي برخي رشته ها که 
توان اجــرا داريم مجوز بگيريــم و اجراي 
برخي از رشته ها را نسبت به رشته هايي 
که قابل اجرا در اســتان اســت و امکانات 

استاني انجام دهيم.
معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي پيام 
نور با اشــاره به وجود 850 هزار دانشجو 
که در سطح دانشــگاههاي پيام نور کشور 
گفــت: از اين تعــداد 813 هــزار فعال و 
مابقي غيــر فعال هســتند، به نســبت با 
اســاتيد يک به 200 اســت که نســبتي 
مناسب بوده ولي در توزيع مشکل داريم 
که توزيــع مناســبي نداشــته ايــم و در 

آمايش ها بايد اين توزيع اصالح شود

با حضور رئيس دانشگاه پيام نور کشور

ادامه  از صفحه یک
احتمال حضور همه اعضای 1+5 ضعیف است

محمد جواد ظریف در خصوص برگزاری نشست وزرای خارجه 
ایران و 1+5 در حاشــیه کنفرانس امنیتی مونیــخ با بیان اینکه 
همه وزرای خارجه کشورهای عضو گروه1+5 در این کنفرانس 
حضور ندارند و فقط جان کری، لوران فابیوس و اشتان مایر وزرای 
خارجه آمریکا، فرانســه و آلمان در مونیخ هستند، گفت: هنوز 
تصمیمی برای برگزاری جلسه با 1+5 در مونیخ نگرفته ایم.وزیر 
خارجه تصریح کرد: اینکه چگونه بتوانیم در مورد برگزاری یک 
اجالس در سطح وزرا تصمیم گیری کنیم یک مشکل لجستیکی 
است که آیا همه وزرا حضور دارند یا برای این موضوع به خصوص 
باید به مونیخ سفر کنند.وی، نشست مشترک ایران و کشورهای 

عضو گروه 1+5 در مونیخ در سطح معاونان را نیز قطعی ندانست.
احتمال برگزاری میزگردی با حضور کری و ظریف

این در حالی اســت که رییس کنفرانس امنیتی مونیخ از بررسی 
مذاکرات هســته ای ایران و 1+5 در میزگــردی با حضور وزرای 
خارجه ایران، آمریکا، آلمان و فرانسه در روز یکشنبه سومین روز 
این کنفرانس خبر داده است.ایشینگر از احتمال حضور فدریکا 
موگرینی رییس سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در این نشست 
خبر داده است.وی درباره برگزاری مذاکرات رسمی ایران و گروه 
1+5 در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ هم گفته است: تشکیل 
چنین جلســه ای به تصمیم وزارت خارجه آلمان و اتحادیه اروپا 
و همچنین حضور همه وزیران عضو این گروه در مونیخ بستگی 

دارد.
برنامه هسته ای ایران دیگر امنیتی نیست

وزیر خارجه درباره خارج شدن موضوع هسته ای ایران از حالت 
امنیتی و بحرانی با تالش های دیپلماتیک دولت یازدهم خبرداده 
است.وی تاکید کرد اینکه در کنفرانس امنیتی مونیخ موضوعی 
بررسی شود به معنای امنیتی کردن آن موضوع نیست.با توجه 
به توافقات انجام شده بین ایران و گروه 1+5 و دیپلماسی مثبت 
دولت یازدهم، موضوع هســته ای ایران دیگر امسال مثل سال 
های گذشته، جزء محورهای اصلی کنفرانس امنیتی مونیخ در 
ســال 2015 نیســت و به عنوان یک بحران به آن پرداخته نمی 
شود.در ســال های گذشــته همیشــه دعوت از ایران، مناقشه 
برانگیز بوده اســت. ســال 87 آقای دکتر علی الریجانی رئیس 
مجلس، ســال 88 آقای منوچهر متکی، و در ســال های 90 و 
91 دکتر علی اکبــر صالحی وزیران امور خارجه کشــورمان در 
کنفرانس امنیتی مونیخ شــرکت کرده بودند.وزیر امور خارجه 
کشــورمان در پنجاهمین کنفرانس امنیتی مونیخ که 11 تا 13 
بهمن ماه در شهر مونیخ آلمان برگزار شــد، شرکت کرده و 13 
بهمن ماه در یک پنل اختصاصی با موضوع ایران، سخنرانی کرد.
در حاشــیه پنجاهمین کنفرانس امنیتی مونیخ 2014، قدرت 
دیپلماسی و عملکرد موفق سیاست خارجی کشورمان، موجب 
خشم گروه های وابسته به منافقین و بدخواهان خارج نشین شد.

سابقه کنفرانس مونیخ
کنفرانس امنیتی مونیخ در سال 1962 توسط »ادوارد هاینریش 
فن کالیست اشمنتسین«، نظامی معروف آلمانی بنیان گذاشته 
شــد.در کنفرانس مونیخ تصمیمی اتخاذ نمی شود و صرفا این 
اجالس برای اظهار نظــر، رایزنی و دیدارهای سیاســی برگزار 

می شــود.کنفرانس مونیخ به یکی از مجامع بین المللی مهم در 
عرصه امنیت جهانی تبدیل شده و هر ســال به طور ویژه به یک 
موضوع مهم امنیت بین المللی می پــردازد.در این گردهمایی، 
سیاســتمداران متخصص در امور امنیتی )معموال وزیران امور 
خارجه و دفاع(، نظامیان کارشناس امور بین المللی و نیز برخی 
از صاحبان صنایع تســلیحاتی از کشــورهای مختلف جهان به 
بحث و بررسی در خصوص مســائل امنیت جهانی می پردازند.

هزینه های این کنفرانس توسط وزارت دفاع آلمان و کمک های 
مالی صنایع تسلیحاتی تامین می شود.دوران جدید کنفرانس 
امنیتی مونیخ از سال 1999، یعنی از سی و پنجمین کنفرانس 
تحت سرپرستی »هورســت تلچیک«، با تغییراتی مواجه بوده 
اســت. از جمله درهای کنفرانس برای نخســتین بــار به روی 
نمایندگان کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و همچنین تجار و 
بازرگانان گشوده شد. در همین حال، تعداد هیئت های آمریکایی 
دعوت شــده به کنفرانس، خصوصاً هیئت هایی از کنگره آمریکا 
افزایش یافت. از طرف دیگر، مســائل مربوط به قاره آسیا با توجه 
به الزامات سیاســت امنیت جهانی نیز در موضوعات کنفرانس 
گنجانده شد. بر این اساس، از سال 2000 نمایندگان عالی رتبه 
ای از چین، ژاپن و هند تاکنون به طور منظم در کنفرانس شرکت 
می کنند. همچنین موضوعاتی مانند مشــارکت کشورهای دو 
سوی آتالنتیک در قرن جدید، تروریسم بین الملل، بحران عراق، 
چالش های امنیتی در خاورمیانه، گســترش ناتو در دستور کار 

اجالس های ساالنه کنفرانس مونیخ قرار گرفته اند.
کنفرانس های 2013،2014 و 2015

چهل و نهمین کنفرانس امنیتی مونیخ به مباحثی چون بحران 
سوریه، درگیری های نظامی در مالی، تروریسم، جنگ سایبری، 
بحران یــورو، وضعیت افغانســتان و مصر و موضوع هســته ای 
ایران پرداخت.بحران اوکراین، مســئله انرژی، امنیت اقلیمی، 
جاسوســی اینترنتی و تاثیر آن بر روابط اروپا بــا آمریکا از جمله 
مسائلی بودند که در پنجاهمین کنفرانس امنیتی مونیخ مطرح 
شدند.بدتر شــدن بحران خاورمیانه و اوکراین، اضمحالن نظم 
کنونی جهان، وضعیــت آوارگان و مبارزه با تروریســم از جمله 
مسائلی هستند که قرار است با حضور 400 نفر از تصمیم گیران 
حوزه سیاســت بین الملل جهان در پنجاه و یکمین کنفرانس 

بررسی شوند.
مخالفان کنفرانس امنیتی مونیخ

برخی مخالفان کنفرانس امنیتی مونیخ به دلیل حضور مدیران 
و نمایندگان شرکت های عظیم تسلیحاتی جهان در کنفرانس 
مونیخ و نیز برخی جنبه های کارنامه 45 ســاله آن، براین نظرند 
که مضمون و ســمت و ســوی کنفرانس را تامیــن منافع غرب 
و شرکت های تســلیحاتی و مالی آن تشــکیل می دهد و بحث 
های آن نیز در خدمت تامین صلح در جهان نیســت.یکی دیگر 
از انتقادهای مخالفان این اســت که گرچه دولت آلمان، ساالنه 
با یک بودجه 330میلیــون دالری در تامیــن مالی کنفرانس 
ســهم مهمی دارد، اما نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی 
اجازه شــرکت در آن را ندارند و حتی برخــی از احزاب حاضر در 
پارلمان نیز از فرستادن و کارشناسان امنیتی و نظامی خود به آن 
محرومند.ظاهرا برای کاستن از این فشارها و انتقادات، مدیریت 
کنفرانس برای اولین بار در ســال 2007 از نماینده یک سازمان 

غیردولتی، یعنی از رییس »ســازمان دیده بان حقوق بشــر« 
نیز، برای شــرکت در آن دعوت به عمــل آورد.انتقاد و اعتراض 
به کنفرانس مونیخ معموال در عرصه حــرف باقی نمی ماند و هر 
سال در هفته منتهی به برگزاری آن، مونیخ شاهد تظاهرات گاه 
گســترده و گاه کم ابعاد گروه های متعــددی از هواداران صلح، 

منتقدان جهانی شدن و احزاب چپ از طیف های گوناگون است.
میزگردهای حاشیه ای کنفرانس با موضوع انرژی و...

همانند سال های گذشته موضوعات زیادی از جمله مسئله خلع 
سالح ، ویروس ابوال ، مبارزه با فساد ، مهاجران و امنیت سایبری 
، انرژی و آب و هــوا قبل و در حین روزهــای برگزاری کنفرانس 
مطرح شده و مورد بررســی قرار خواهد گرفت . این میزگردهای 
حاشیه ای از سوی انجمن ها وموسسات بزرگی نظیر بنیاد » بی 
ام دبلیو « آلمان ، بنیاد بیل و ملیندا گیتس ، سازمان شفافیت بین 
المللی ، انجمن طرح های خلع سالح جهانی ، موسسه تحقیقات 
بیــن المللی صلح اســتکهلم برگزار می شــود. گفتنی اســت 
کنفرانس امنیتی مونیخ 2015 برای هفتمین بار در مشــارکت 
با بنیاد کروبر » برنامه هــای رهبران جوان  « را ســازماندهی و 
مدیریت خواهد کرد .همچنین در حاشیه این کنفرانس ، نشستی 
با حضور اعضای برجســته دولت های اروپایی برگزار خواهد شد 
که » امنیت اروپا « را بعنوان پروژه ای مشــترک بررسی کرده و 
مدیریت این نشست نیز با ایشــینگر می باشد. این نشست مجزا 
و حاشیه ای که به پیشنهاد ســوئیس ، صربستان و المان برگزار 
می شود" سه کشــور به ترتیب در ســال های 2014 ، 2015 و 
2016 ریاســت آن را بر عهده دارند " متشکل از کمیسیون های 
کارشناسی بوده که وظیفه ارائه پیشــنهاداتی برای 12 ماه آتی 
سال در قبال تقویت اعتماد در سراسر منطقه اروپا ، اقیانوس آرام 
و اوراسیا را بر عهده دارند .بازاندیشی در امنیت انرژی و استقالل 
آن در عرصه وابستگی های جهانی نیز در میزگردهای حاشیه ای 
مطرح می گردد . بدیهی است که اقتصاد مطلوب بر اساس امنیت 
انرژی، نتیجه ای از نوســانات قیمت نفت و نیز تغییرات اقلیمی 
است . همچنین ارتباطات روبه رشد بازار و بی ثباتی در کشورهای 
تولید کننده ، امنیت انرژی را به بخش جدایی ناپذیر از سیاست 
امنیتی تبدیل کرده است . در زمان کنونی با اوج پیچیدگی های 
بین المللی چه چیزی می توانــد راهنمایی برای حرکت اقتصاد 
جهانی به سوی امنیت ، پایداری و صلح بیشتر باشد ؟بعالوه نقش 
روســیه در آینده نفتی جهان نیز ســوالی مهم برای کشورهای 
اروپایی محسوب می شود . مفاهیمی مانند استقالل و وابستگی 
متقابل مکررا مــورد بحث قرار می گیرد امــا گروه های مختلف 
درگیر در این مســاله چگونه مــی توانند از چالــش های کوتاه 
مدت به منظور تقویت فرصت های اقتصادی و ســرمایه گذاری 
های سیاســی در درازمــدت بگریزند ؟میزگــرد امنیت انرژی 
در کنفرانس 2015 با حضور شــرکت ها و موسســات مربوطه 
شاخص هایی را ارائه خواهند داد که بر اساس آن سیاستگذاران 
و روســای شــرکت های بزرگ مدیریت خطرات و فرصت های 
ارتباطات میان ترکیه، آلمان و روسیه را مورد بحث و بررسی قرار 
خواهند داد . واکاوی ارتباط میان انرژی و امنیت ، منافع همگرا و 
شناسایی راه هایی که سیاستمداران اروپایی و فعاالن اقتصادی 
و تجاری می توانند در ســال 2015 بر آن متمرکز شوند، از دیگر 

موضوعات موردبحث خواهد بود .

فروپاشی نظم و محافظان بی میل

ایران و کنفرانس امنیتی مونیخ


