
گروه پارلمانی: این طرح 199 رای موافق، ســه رای  
مخالف و 5 ممتنع از مجمــوع 213 نماینده حاضر 
را کســب کرد. برخی از نماینــدگان پس از تصویب 
این طرح فریاد مرگ بر آمریکا و اهلل اکبر ســردادند.

به گزارش خبرنــگار پارلمانی ایرنا، الریجانی رییس 
مجلس شورای اسالمی گفت که جزییات این طرح 
در جلســه علنی روز ســه شنبه بررســی می شود.

هنگامی که الریجانی متن طرح را در جلســه علنی 
مجلس قرائت می کرد، عــده ای از نمایندگان به او 

اعتراض کردند. که چرا شورای عالی امنیت ملی؟
رییس مجلس شورای اســالمی پاسخ داد: مجموعه 
تالش های نمایندگان برای تهیه ماده واحده تالش 
موفقی بوده و همه مضامین آن با دقت کافی و رعایت 

همه جوانب مورد توجه قرار گرفته است. 
درایــن طرح اصالحات الزم انجام شــده تا دســت 
مذاکره کنندگان در چارچوب مــورد نظر رهبری و 
شورای عالی امنیت ملی باز باشــد. الریجانی اضافه 
کرد: شورای عالی امنیت ملی زیر نظر رهبری است. 
ما نباید دســت رهبری را در این قضیه ببندیم. بلکه 
ایشــان هر تصمیمی در این قضیه گرفتند ما باید در 
مجلس اطاعت کنیم و شــورای عالــی امنیت ملی 
هم مربوط به دولت نیســت.متن جدید طرح را می 
خوانیم:ماده واحده: ر راستای صیانت از منافع ملی 
و رعایت مقــررات پادمان معاهده منع گســترش 
سالح هســته ای ، هرگونه نتایج مذاکره هسته ای با 
کشــورهای1+5 در صورتی معتبر است که الزامات 

زیر ر ا بصورت شفاف رعایت شود. 
1. لغو تحریم ها به طور یکجا و کامل که باید در متن 
توافق نامه درج شــده و در روز اغــاز اجرای تعهدات 

ایران انجام شود.

همزمان با برگزاری جشن گلریزان ستاد مردمی دیه صورت گرفت:
مشارکت رهبر انقالب در کمک به آزادی زندانیان نیازمند

برخورد سیاسی با مسئله 
هسته ای
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واشنگتن: نگاه به آینده 
تهران:مذاکرات برد- برد؛    وین: بیدار باش کامل

مجلس کلیات طرح حفظ دستاوردهای 
هسته ای را تصویب کرد

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی روز یکشنبه 
کلیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای را 

تصویب کردند.

دوشنبه اول تیر 1394- 5 رمضان 1436- سال اول- شماره پیاپی 324 - قیمت 1000 تومانسیاسی , فرهنگی , اقتصادی , اجتماعی و ورزشی

ســفر امیر محمد بن سلمان، جانشــین ولیعهد و 
وزیر دفاع عربســتان به مســکو باب بزرگی را برای 
ایجاد یک استراتژی سیاســی »خیالی« در منطقه 
گشوده اســت.علی رغم این که دو کشور در مسائل 
سیاسی اختالف نظرهای بســیاری دارند اما عمال 
تجربه به عربســتانی ها ثابت کرده برای ایجاد یک 
نظام سیاســی باثبات و قابل اعتنا در منطقه و حفظ 
منافعشــان در آن نیاز به همکاری با مسکو و تقویت 
وضعیت جایگاه خود از طریق همکاری با روســیه 
دارند. آن هم در حالی که اراده های بسیاری از سوی 
ایران در عراق و سوریه و لبنان و یمن برای بر هم زدن 
آرزوهای عربستان در خاورمیانه مشاهده می شود.از 
سوی دیگر عربستان به طور غیر مستقیم در بسیاری 
از تحوالتی که بــه ضرر منافع روســیه در منطقه و 
جهان تمام می شود، دست داشــته است. از فاجعه 
کاهش نرخ نفت روسیه با افزایش تولید خود گرفته 

تا در بحران سوریه و یمن به نوعی رد پای عربستان 
مشاهده می شود. حتی بسیاری معتقدند که ریاض 
به شکل توطئه آمیزی تالش کرده تا وضعیت روسیه 
را در اوکرایــن بحرانی تر کند تا بــه این ترتیب ثقل 
سیاسی این کشــور در عرصه جهانی تضعیف شود 
و در چالش های سیاســی تازه ای گرفتار شود تا در 
مقابل بتواند خواسته های خود را پیش ببرد.در عین 
حال به نظر می رســد که ایاالت متحده نمی تواند یا 
تمایلی ندارد که پایانی برای درگیری ها در یمن در 
چارچوب مذاکرات ژنو بیابد، حتی وقتی که تصمیم 
گرفت به جنگ با القاعــده در یمن ادامه دهد و رهبر 
آن، ناصر الوحیشی را به قتل رســاند، هیچ تحرک 
پویایی را در جهت حل بحران یمن به کار نبرد. این در 
حالی است که بسیاری می گویند کشتن الوحیشی 
توسط امریکا در حقیقت تالشی از سوی واشنگتن 
برای حفظ توازن طبیعی با حوثــی ها در یمن بوده 

است. )این سومین رهبر القاعده بعد از انور العولقی 
و سعید الشهری اســت که امریکایی ها در یمن می 
کشند.(بسیاری بر این اعتقادند رفتارهای به ظاهر 
غیر عمدی امریکا که در عین حال در بطن خود نیات 
آن پوشیده و مخفی است، چیزی نیست جز تالش 
های امریکا در چارچوب نزدیک شــدن به ایران بعد 
از توافق هســته ای.  البته همه این حقیقت را خوب 
می دانند که حضور حتمی ایــران در معادالت آتی 
منطقه ای نه در زمین روسیه خواهد بود نه در زمین 
امریکا. روس ها می گویند کــه 99 درصد توافقاتی 
که این روز ها می شــود همگی به ســود برگه های 
بازی ایران تمام می شوند. برای همین باید گفت که 
ایران راس سوم آینده خاورمیانه خواهد بود.بنابراین 
عربســتان خوب می داند که معادلــه پیش رو چه 
ویژگی هایی دارد. برای همین بعد از سه سال دوری 
از مسکو دوباره به سراغ آن رفته است تا شاید بتواند 

از نقطه ثقل آن و جایگاهی که دارد نهایت اســتفاده 
را ببرد. عربســتان خوب می داند در این بازی چاره 
ای ندارد جز این که روســیه را به عنوان یک کشور 
بازیگر منطقه ای به رســمیت بشناسد و از در تعامل 
با آن در آید. روســیه ای که تنها یک مــاه و 10 روز 
بعد از استقالل عربستان آن را به رسمیت شناخت، 
زمینه های بسیاری برای همکاری با آن وجود دارد.

سفر جانشــین ولیعهد عربســتان و وزیر دفاع این 
کشور به مســکو در جهت احیای روحیه همکاری 
در روابط روسیه و عربســتان بود و اثبات این مساله 
که قرار نیست عربستان برگه فشاری برای استفاده 
طرف های بین المللی در مناسبات جهانی باشد. اما 
آیا این ســفر منظور خود را به خوبــی به طرف های 
مربوطه رساند و موفقیت آمیز از کار در خواهد آمد؟ 
گذر زمان می تواند بســیاری از مســائل را به خوبی 

روشن کند.

دو هفته مانــده به توافق احتمالــی میان غرب و 
شش قدرت جهانی، بازی سیاسی میان نیروهای 
اطالعاتی خاورمیانه به نقطه اوج رســیده است. 
روی همه چیز الیه ای از دروغ کشیده شده است 

و ظاهر و باطن هیچ چیزی یکی نیست.
البته بخش زیادی از این کشــمکش بر سر توافق 
هسته ای با ایران، به مســئله خط لوله انرژی ربط 
دارد. ایران بر این باور است که تحریم ها به زودی 
فرو خواهند پاشید و این کشور به زودی می تواند 
گاز طبیعی خودش را به اتحادیه اروپا بفروشــد. 
در آن صورت، ایران باید با گازپروم روسیه رقابت 
کند. رسیدن به این نقطه زمان زیادی خواهد برد 
و نیازمند بازسازی زیرســاخت های فرسوده در 

ایران است.
بحث آینده خــط گاز ده میلیــارد دالری ایران-

عراق-سوریه هم که رقیبی برای پروژه گازی قطر 
است مهم اســت. به راحتی می توان فهمید چه 
کسانی نمی خواهند عراق باثبات باشد تا خطوط 
لوله از دل این کشور عبور کند. قطر ادعا می کند 
که نسبت به ایران گاز قابل فروش تر و زیرساخت 
های بهتری دارد. امکان سنجی رد کردن خط لوله 
از قطر به عربســتان، اردن و لبنان هم انجام شده 
اســت. اگر تهران می خواهد زود به نتیجه برسد، 
بهتر آن است که مستقیماً از طریق ترکیه به اروپا 

گاز صادر کند تا از طریق عراق و سوریه.
برای قدرت برتــری طلب جهــان، یعنی ایاالت 

متحده، رســیده به هدف هایش در دوران پس از 
اشغال عراق در سال 2003، یعنی در همان دوران 
پیاده سازی استراتژی »شــوک و بهت«، آسان 
تر بود. در آن زمان واشــنگتن آقای دنیا بود؛ می 
توانست به هر کجا که دلش خواست لشگرکشی 
کند و هر چیــزی را که دلش مــی خواهد برای 
خودش بــردارد یا نابود کند. اما عمــر این دوران 
برای ایاالت متحده کوتاه بود. حــاال دولت اوباما 
که افتخار می کند ]برخالف دولت بوش[ دست 
به کارهــای احمقانه نمی زند، آن قدرت ســابق 
را نــدارد. پس بهتر اســت که بذر آشــوب را در 

»سوریاق« بپاشد.
مقامات ناتو در بروکسل بر این باورند که پنتاگون 
به سنی های تندروی استان انبار آموزش استفاده 
از سالح های سنگین را داده است تا نخست وزیر 
ســابق، نوری مالکی، را که برای آمریکا دردســر 
درســت می کرد از قدرت بیرون کننــد. اما این 
آموزش در عوض »یکپارچگی« نهایی سنی ها با 
داعش را آســان تر کرد. پنتاگون -یا حتی در این 
مورد، ناتو- می توانســت این خالفت مصنوعی را 
به راحتی در هم بکوبد. اما آنها قصد چنین کاری را 
ندارند. برای آنها بهترین حالت آن است که آشوب 
بدتر و بدتر شود، درســت مطابق همان سیاست 
»تفرقه بینداز و حکومت کن«. حاال سوریه ویران 
شده است، عراق ویران شده است، محموله های 
کمکی داعش با پشــتیبانی نیروی هوایی ترکیه 

)عضو ناتو( از مرز این کشور وارد سوریه می شوند. 
به همین خاطر می شود گفت که ناتو -و به صورت 
دوفاکتو، سازمان ســیا- در حال »پشتیبانی« از 
این خالفت مصنوعی هســتند. مصر ورشکست 
شده اســت و ایران با مشــکالت اقتصادی روبرو 
است. »مظونین همیشــگی« هیچ وقت این طور 

حسابشان رسیده نشده بود.
برای اینکه شــدت آشفتگی بیشــتر مشخص 
شــود بگذارید از یک مقام اطالعاتــی بلندپایه 
ســعودی چند جمله نقل قول کنیم. به گفته این 
مقام سعودی، شهر پالمیرا/تدمر سوریه همانند 
شــهرهای اصلی اســتان االنبار عراق به داعش 
»تحویل داده شد«. او می گوید: »مسئله داعش 
دیگر مسئله پنهانی نیست. ایاالت متحده همان 
قدر به داعش عالقــه دارد که به محور شــرارت 

]سابق[ عالقه داشت«.
داعش بعد از هر پیروزی، مقادیر زیادی ســالح 
پیشرفته آمریکایی به تجهیزات خودش اضافه می 
کند. در حالت عادی یاد گرفتــن کار با هر کدام از 
این تجهیزات ماه ها طول می کشد. همین مسئله 
نشان می دهد که نیروهای خلیفه توسط سازمان 
های اطالعاتی غربی به خوبــی آموزش دیده اند.  
مقام اطالعاتی کذایــی، در همین حال داعش را 
یک خالفت دو ســر می داند؛ از نظر او، داعش در 
سوریه مســتقیماً با دولت اسد همکاری می کند 
که به نظر ایده مضحکی می رسد چون می دانیم 

که داعش در عراق با دولت ایران ]متحد اسد[ در 
نبرد است. در همین اوضاع، باراک اوباما مدام در 
انجام تعهداتش تأخیر می کند. او می گوید شاید 
بتوان داعش را شکســت داد، اما این کار سه سال 
زمان نیاز دارد. حتماً او هم می گوید چرا نگذاریم 

آشوب بدتر از این شود؟
یک منبع اطالعاتی دیگر عربستان هم هست که 
خوشبختانه »ناامید« اســت. او می گوید ایاالت 
متحده اجازه تغییر رژیم را در سوریه نخواهد داد. 
این مأمور اطالعاتی نقش شورای همکاری خلیج 
فارس را »نجات سوریه« می داند و سازمان سیا را 
به خاطر دخالت در کار آنها برای انتقال اسلحه به 
ارتش آزاد سوریه شــماتت می کند. به گفته او به 
همین خاطر، پادشــاهی های نفتی خلیج فارس 
مسیر انتقال اسلحه را تغییر داده اند تا از مزاحمت 

سازمان سیا جلوگیری کنند.
حاال تمام اســالمگرایان تندروی جبهة النصره 
و امثال آن به خوبی مســلح شــده اند. آل سعود 
کماکان آرزوی آن را دارد که اســد ســقوط کند 
یا به گفته ایــن مأمور اطالعاتــی، »حاکمیتش 
محدود به یک ناحیه کوچک شــود«. این اتفاق 
ضربه ســختی به حزب اهلل خواهد بود و به گفته 
این مأمور اگر با تجزیه عراق همراه شــود، »ضربه 
ســختی به رویای تهران برای احیای امپراتوری 
ایرانی خواهد زد، همان رویایــی که اوباما خیلی 

دوست دارد به محقق شدنش کمک کند«.

تالش عربستان برای آشتی با روسیه

خالفت داعش در حال تجزیه عراق و سوریه است
همزمان با برگزاری بیســت و هشتمین همایش 
گلریزان ویژه ی کمک به آزادی زندانیان نیازمند، 
حضرت  آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اســالمی، 
یــک میلیــارد و 500 میلیــون ریال بــه این امر 

خداپسندانه اختصاص دادند.

جشن گلریزان هر ســال در ماه مبارک رمضان، به 
همت ستاد مردمی رســیدگی به امور دیه و کمک 
به زندانیان نیازمند با حضور جمعی از مســئولین 
و خّیریــن نیکوکار در تهران و شــهرهای مختلف 

کشور برگزار می شود.

»علی الریجانی« رییس مجلس شورای اسالمی با 
تاکید بر این که تصویب طــرح الزام دولت به حفظ 
دستاوردهای هســته ای باید با مشورت با شورای 
عالی امنیت ملی انجام شود، گفت: آنان مالحظاتی 
دارند که ما آن را منتقل کردیم اما متاسفانه برخی 
از آنها در طرح رعایت نشده است.الریجانی رییس 
مجلس این مطلب را در پاســخ بــه تذکر »احمد 
توکلی« نماینده تهران بیان کرد. توکلی در تذکری 
با اســتناد به ماده 146 آیین نامه داخلی مجلس 
گفت: طرح الــزام دولت به حفظ دســتاوردهای 
هسته ای در دستور کار این هفته مجلس ثبت شده 
بود ولی متاســفانه با توجه به اصالحاتی که در آن 
صورت گرفته در دستور کار این هفته همان عنوان 
قبلی اش آمده اســت و تجمیع صــورت نگرفته 
است.وی اضافه کرد: مردم منتظر هستند مجلس 
طرحی را که با 92 درصد به اولویــت آن رای داده 
بررسی کند، چرا تغییرش دادند؟ طرح الزام دولت 
به حفظ دستاوردهای هسته ای در دستور کار دوم 
امروز مجلس قرار داشت ولی در صحن قرائت نشد.

رییس مجلس شــورای اســالمی در پاسخ به این 
تذکر گفت: این مســایل مربوط به شــورای عالی 

امنیت اســت و شــورا درباره آن نظر دارد و باید با 
هماهنگی تصویب شــود. ما می خواهیم در کشور 
به یکدیگر کمک کنیم نه این که در کشــور مساله 
جدیدی بســازیم.رییس مجلس شورای اسالمی 
افزود: شورای عالی امنیت یکسری چارچوب های 
مشــخصی دارد که ما باید در این زمینه هماهنگی 
های الزم را داشــته باشــیم. بحث فروش سیب 
زمینی در کشور نیســت بلکه بحث مورد نظر یک 

موضوع مهم کشور است.
الریجانی با تاکید بــر این که بایــد در این زمینه 
توجه الزم را داشته باشیم ، اظهارداشت: در هیات 
رییســه مجلس نیز در این زمینه بحث هایی انجام 
شد و بنا شد بر این مساله چارچوب های موردنظر 
رهبری حتما رعایت شــود لــذا تصویب این طرح 
باید با مشورت شورای عالی امنیت ملی انجام شود.

وی تاکید کــرد: آنان مالحظاتی دارنــد که ما این 
مالحظات را منتقل کردیم اما متاســفانه برخی از 
این مالحظات رعایت نشــده است.رییس مجلس 
شورای اسالمی گفت: این مساله مهم است و چون 
می خواهیم با رای باالیی تصویب شود باید همه در 

این موضوع کمک کنیم.

عبادی، تهران و سیاست 
داعش زدایی

رضا جاللی: 
نخســت وزیر عراق در روز چهارشنبه 
هفته گذشته وارد تهران شد تا در مورد 
سیاســتهای منطقه ای عراق با مقامات 
ارشــد کشــورمان دیدار نماید. حید 
رالعبادی در خصوص همــکاری های 
منطقه ای وبیــن المللی و همچنین در 
باره مبارزه با تروریسم ونقش تخریبگر 
گروه تروریســتی وتکفیــری داعش با 
مقام رهبری ، ریاســت جمهوری، دبیر 
شــورایعالی امنیت ملی ، رییس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و وزیر خارجه 
کشورمان و ایت اهلل هاشمی شاهرودی 

دیدار و گفتگو کرد. 
اواخر مهرماه ســال 93 بود که نخست 
وزیر عراق نخستین سفر دو جانبه خود 
را به ایران انجام داد تا ضمن نشان دادن 
خط مشی سیاست خارجی دولت جدید 
عراق، به مناسبات با کشورهای منطقه 

ای وبین المللی تعمیق بخشد. 
ولــی مســئوالن جمهوری اســالمی 
کشــورمان بــرای حفظ منافــع ملی 
کشورمان باید در حافظه تاریخی خود 
مواضع چند پهلوی حیدرالعبادی را باید 
آویزه گوش خود قــرار دهند که خدای 

ناکرده بار دیگر رکب نخورند.

بسم اهلل الرحمن الرحیم

اقل الصادق )ع( :  اذامات العالم ثلم فی االسالم ثلمه الیّسداه شیء

         یک سال از رحلت عالم ربانی، فقیه متاهل ، اسوه اخالق نبوی، الگوی اقطعیت علوی رد ااقهم 

قضاء اسالمی، یاردریین امام راحل )ره( و مقام رهبری، حضرت آیت ا... محمدی گیالنی می گذرد. 

ت ارزنده و بی بدیل آن حضرت رد انقالب اسالمی  تجلیل از مقام علمی و خدمات و مجاهدا
هب پاس 

شتی روز هس شنبه 94/4/2 از ساعت 11:00  الی 12:30 ، رد مسجد اراک ربگزار می شود. مجلس زبرگدا

شت هفته قوه قضاهیی ستاد زبرگدا

ادامه در صفحه 2

رضا جاللیسرمقاله 

مالحظات شورای عالی امنیت ملی در طرح هسته ای 
رعایت نشده است



مشــاورعالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاســداران با تاکید 
بر اینکه برخورد با موضوع هســته ای ایران سیاسی است نه 
فنی و حقوقی، گفت: هیچ دولتی بازرســی در هر زمان و از 
هر مکانی را نمی پذیرد.ســردار یداهلل جوانــی با بیان اینکه 
آمریکایی ها در ســالهای گذشــته ادعاهایــی را در مورد 
تاسیســات نظامی ایران مطــرح کرده اند، اظهار داشــت: 
آمریکایی ها هرگز اســناد و مدارک قابل قبول را در این باره 
ارائه نکرده اند و این نشــان می دهد که آنهــا نمی خواهند 

مسئله هسته ای ایران حل شود.
وی افزود: آمریکایی ها به بهانه هــای مختلف می خواهند 
راهی برای نفوذ به تاسیسات نظامی ایران باز کنند، ولی ملت 

و دولت ایران هوشمندانه اجازه این اقدام را نخواهند داد.
ســردار جوانی با بیان اینکه مســئله PMD  و بررسی ابعاد 
نظامی مسئله تازه ای نیســت، گفت: ادعای آمریکایی ها از 
جنس همان رفتارهایی اســت که آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در سالهای گذشته انجام داده است، آژانس همواره ادعا 
می کرد در موقعیتی قرار ندارد که آزمایشات هسته ای ایران 
را مورد راســتای آزمایی قرار دهد.مشاورعالی نماینده ولی 
فقیه در سپاه تصریح کرد: برخورد با موضوع هسته ای ایران 
سیاسی اســت نه  فنی و حقوقی، همانطور که مقام معظم 
رهبری تاکید کرده اند موضوع هسته ای بهانه ای است برای 
اینکه آمریکایی ها فشارهایی را به جمهوری اسالمی ایران 

تحمیل کنند.
بازرسی در هر زمان و مکانی را هیچ دولتی نمی 

پذیرد
وی با بیان اینکه فشارهایی که بر ایران وارد شده هیچ مبنای 
منطقی و معقولی ندارد، خاطرنشان کرد: آن چیزی که امروز 
تحت عنوان بازرسی از هر مکان و در هر زمان مطرح می شود 

توسط هیچ دولت و کشوری پذیرفته نخواهد شد.
سردار جوانی ادامه داد: بســیاری از کشورهایی که پروتکل 
الحاقی را پذیرفته اند کشــورهایی هستند که فاقد فناوری 
هســته ای بوده و کشــورهایی هم که دارای ایــن فناوری 
هســتند برای حفظ منافع و اعتبار خود پروتکل الحاقی را 
با قید و شرط پذیرفته اند.مشــاورعالی نماینده ولی فقیه در 
سپاه گفت: دشمنی آمریکا با ایران یک دشمنی آشکار است 
و این کشور بارها ایران را به حمله نظامی تهدید کرده است و 
جمهوری اسالمی ایران تحت هیچ عنوان نباید اجازه بازدید 

از تاسیسات نظامی را به آژانس و جاسوسان آمریکایی دهد.
وی افزود: بســته نگه داشــتن مراکز نظامی ایــران مقابل 
بیگانگان دفاع از امنیت ملی ایران است و ملت ایران به خوبی 

می داند که اگر آنها به بهانه راســتی آزمایی اصرار به نفوذ در 
مراکز نظامی را دارند هدفی جز جمع آوری اطالعات نظامی 
ندارد.سردار جوانی با بیان اینکه غربی ها جمهوری اسالمی 
ایران را یک قــدرت می دانند اظهار داشــت: آنها تصور می 
کنند می توانند با نفوذ در مراکز نظامی جمهوری اسالمی، 
کشــورمان را تضعیف کنند که قطعا بیگانگان این آرزو را به 
گور خواهند برد.مشــاورعالی نماینده ولی فقیه در ســپاه 
افزود: جمهوری اسالمی ایران هرگز توافقی را که به دشمن 
اجازه دهد به حریم دفاعی و امنیتی کشورمان نفوذ کند امضا 
نخواهد کرد.وی با بیان اینکه غربی ها بــه بهانه مصاحبه با 
دانشمندان هســته ای ایران می خواهند عزت ملی ایران را 
زیر سئوال برده و ملت ایران را تحقیر کنند، خاطرنشان کرد: 
هدف دیگر آنها از این اقدام جاسوسی و جمع آوری اطالعات 
است.ایران هیچگاه به دنبال استفاده نظامی از فناوری هسته 
ای نبوده استسردار جوانی با بیان اینکه مقام معظم رهبری 
با صراحت اعالم کردند که اجازه هیــچ گونه مصاحبه ای با 
دانشمندان هســته ای را نخواهند داد، گفت: ملت ایران به 
خوبی معنای این پیام رهبــری را درک می کند، آمریکایی 
ها به خوبی می دانند جمهوری اسالمی ایران بدنبال فعالیت 
های هسته ای صلح آمیز اســت و هیچگاه به دنبال استفاده 
نظامی از فناوری هسته ای نبوده است.مشاورعالی نماینده 
ولی فقیه در ســپاه با اشــاره به اینکه پیشرفت های شگرف 

جمهوری اسالمی ایران باعث شده است تا کشورمان به یک 
مدل و الگو تبدیل شــود، افزود: غربی ها می خواهند ایران 
را به عنوان یک کشــور دارای هویت دینی و قومی مستقل 
با مشکل مواجه کنند، مســئله بیداری اسالمی باعث شده 
اســت که غربی ها نگران شــوند که تحــوالت منطقه ای و 

بیداری اسالمی به جهان سرایت کند.
وی با بیان اینکه ملت های محروم و مستضعف زخم خورده 
قدرت های شــیطانی و استبدادی هســتند، تصریح کرد: 
آمریکایی ها در تالشند به هر شکل ممکن الگوی جمهوری 
اســالمی ایران را مخدوش کرده و ما را وادار به عقب نشینی 
و تسلیم کنند.ســردار جوانی گفت: در چنین وضعیتی باید 
راهبرد اصلی جمهوری اسالمی ایران مقاومت و ایستادگی 
باشــد، مقام معظم رهبری بارها راه اصلی رفع مشکالت را 
بیان کرده اند و اگر ملت ایران ظرفیت های خود را به خوبی 
بشناسد و آن را مدیریت کند نیازی به مذاکره برای برداشتن 

فشارها ندارد.
مشــاورعالی نماینده ولی فقیه در ســپاه با بیان اینکه باید 
فشــارها را کم اثر و در نهایت بی اثر کنیم، ادامه داد: اگر آنها 
تصور کنند که ملت و دولت ایــران به رفع تحریم ها نیازمند 
هســتند، طبیعی خواهد بود که طرف مقابــل مرتب دبه 

درآورده و مسائل جدیدی را مطرح کند.

امســال دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز 
در کشور برگزار می شــود که در گزارشی با 
اشــاره به ویژگی های داوطلبین انتخابات 
مجلس شورای اسالمی و خبرنگان رهبری 
به تشریح جدول زمان بندی انتخابات ۹۴ 
پرداخته شده است.انتخابات دهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی در سراسر کشور با 
موافقت شــورای محترم نگهبان در تاریخ 
۷ اسفند ۹۴ برگزار می شــود، و زمان ثبت 
نام از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای 
اسالمی از تاریخ ۲۸ آذرماه ۹۴ به مدت یک 
هفتــه تعیین گردیده اســت.طبق جدول 
زمانبندی برگــزاری انتخابــات دهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی، مهلت قبول 
استعفای داوطلبان حداکثر شش ماه قبل 
از انتخابات یعنی تا تاریخ ســوم تیرماه می 
باشــد. البته ارائه گواهی رســمی مبنی بر 

اســتعفا و قبول آن و عدم اشتغال در پست 
و مقام مورد تصدی در حداقل شش ماه قبل 
از روز ثبت نام، توســط داوطلبان در هنگام 
ثبت نام ضروری است.ثبت نام از داوطلبان 
نمایندگی مجلس از تاریــخ ۲۸ آذرماه  تا ۴ 
دی ماه به مدت هفت روز در ستاد انتخابات 
کشــور و فرمانداری های مرکز حوزه های 
انتخابیه مجلس انجام خواهد شد.به موازات 
ثبت نــام از داوطلبین، هیأتهــای اجرایی 
در اســتانها شــکل گرفته و بررسی سوابق 
داوطلبان در مراجع چهارگانه ظرف مدت 
۵ روز از هر اســتعالم صورت می گیرد.پس 
از طی مراحل قانونــی در تاریخ ۲۷ بهمن 
ماه اســامی قطعی نامزدهای تأیید شــده 
انتخابــات دهمین دوره مجلس شــورای 
اسالمی توسط وزارت کشور به مراکز حوزه 
های انتخابیه اعالم خواهد شد و یک روز بعد 

این اسامی توســط فرمانداران حوزه های 
انتخابیه در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

زمان قانونی تبلیغــات انتخاباتی نامزدها و 
طرفداران آنها را از تاریــخ ۲۹ بهمن آغاز تا 
۵ اسفند به مدت ۶ روز ادامه خواهد داشت و 
روز ۶ اسفند هر گونه فعالیت تبلیغاتی برای 

نامزدها و طرفدارانشان ممنوع خواهد بود.
 ۲۴ ســاعت پــس از پایان مهلــت قانونی 
تبلیغات یعنی ۷ اسفند انتخابات برگزار می 
شود.همچین همزمان با انتخابات دهمین 
دوره مجلس شــورای اســالمی انتخابات 
پنجمین دوره مجلس خبــرگان رهبری 
نیز برگزار می شود. برمبنای اطالعیه ستاد 
انتخاباتی، ثبت نــام داوطلبان نمایندگی 
انتخابات مجلس خبــرگان رهبری از روز 
پنج شــنبه ۲۶ آذرماه آغاز و تا پایان وقت 
اداری روز چهارشــنبه ۲ دی مــاه به مدت 

۷ روز ادامــه خواهد داشــت.داوطلبان یا 
نماینــدگان آنان کــه کتباً معرفی شــده 
باشــند، می توانند در مهلت تعیین شده به 
فرمانداریهای مراکز حــوزه های انتخابیه 
)فرمانداری شهرســتان مرکز اســتان( یا 
وزارت کشــور مراجعــه و نســبت به ثبت 
نام خود اقدام نمایند.کســانیکه داوطلب 
انتخابات مجلس خبرگان هستند ضرورت 
ندارد که نمایندگان، ساکن یا متولد حوزه 
انتخابیه خــود باشــند. همچنین مرجع 
تشخیص دارابودن شــرایط فوق، فقهای 
شــورای نگهبان قانون اساســی است اما 
کســانی که رهبر معظم انقالب صریحاً یا 
ضمناً اجتهاد آنان را تأیید کرده باشــند، از 
نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای 

نگهبان نخواهند داشت.

مدیرکل روابط عمومی و تشــریفات قوه قضاییه اعالم کرد: 
آیت ا... آملي الریجاني رئیس دســتگاه قضا امشب ساعت 
۲۲:۴۵ از شــبکه اول سیماي جمهوري اســالمي ایران در 
یک گفتگوي زنده تلویزیوني ضمن ارائه گزارش از عملکرد 

دستگاه قضایی با مردم سخن مي گوید.
 حســن رحیمی در تشــریح محورهای این گفتگوی زنده 
تلویزیونی گفت: رئیــس قوه قضاییه در ایــن گفت وگوي 
زنده تلویزیوني ضمن تشریح سیاست ها، برنامه ها، اهداف، 
اقدامات و عملکرد یکسال گذشــته قوه قضاییه را نیز بیان 
خواهد کرد.قائم مقام ستاد بزرگداشــت هفته قوه قضاییه 
همچنین از برگــزاری همایش بزرگ دســتگاه قضایی در 
تاریخ هفتم تیرماه 13۹۴ خبــر داد و گفت: در این همایش 
سراسری که با حضور ســران قوا، مسئوالن عالی رتبه نظام، 
مســئوالن عالی قوه قضاییــه، قضات و کارکنان دســتگاه 
قضایی برگزار می شــود، عملکرد یک ســاله قــوه قضاییه 
تبیین و با بحث و بررســی دربــاره برنامه هــای آینده قوه 

قضاییه محورهای عمده تالش ها و موفقیت های آن در کنار 
مشکالت و تنگناهای موجود بر ســر راه دستگاه قضایی نیز 
مورد ارزیابی قرار می گیــرد و از تعدادی از قضات و کارکنان 

نمونه دستگاه قضایی نیز تقدیر می شود.
حسن رحیمی با گرامیداشــت یاد و خاطره امام راحل )ره( 

و معمار دســتگاه قضایی شــهید آیت اهلل دکتر بهشــتی، 
همچنین از تجدید میثاق مســئوالن عالی قــوه قضاییه با 
آرمان های حضرت امام )ره( با حضــور در مرقد مطهر امام 
خمینی)ره( و نیز حضور بر ســر مزار شــهدای هفتم تیر در 

یکی از روزهای هفته قوه قضاییه خبر داد.
به گفته این مقام مسئول قضایی در هفته قوه قضاییه روسای 
کل دادگستری استان ها و شهرهای مختلف با حضور در نماز 
جمعه اقدامــات و عملکرد حوزه تحت مدیریــت خود را به 

اطالع مردم خواهند رساند.
مدیرکل روابط عمومی و تشــریفات قــوه قضاییه با تاکید 
بر اینکه در طول هفته بزرگداشــت قوه قضاییه برنامه های 
مخلتف دیگری نیز در تهران و سراسر کشور برگزار خواهد 
شــد ابراز امیدواری کرد این برنامه ها به صورت مناســب و 
فراگیر از سوی رسانه ملی و سایر رسانه ها اطالع رسانی شود 

تا عموم مردم در جریان عملکرد دستگاه قضایی قرار گیرند.

معارف

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایران گفت: با اقتدار 
در مقابل همه تهدیدهای دشمن ایســتاده ایم و از هیچ تهدیدی نمی 

هراسیم.
امیر دریادار حبیب اهلل ســیاری در محفل انس با قران در دانشگاه علوم 
دریایی امام خمینی)ره( نوشــهر با اشاره به رشــادت های رزمندگان 
اسالم در هشــت ســال دفاع مقدس افزود: پیش از این، هشت سال در 
دفاع مقدس در برابر تهدیدهای سخت دشمنان به ویژه استکبار جهانی 

مقاومت کرده ایم و اکنون درگیر تهدید نرم دشمن هستیم.
وی به لزوم ارتقای سطح آمادگی در مقابل تهدیدهای نرم افزاری دشمن 

تأکید کرد و گفت: باید در مقابل تهدیدهای نرم دشــمن سطح آمادگی 
خود را افزایش دهیم و با ارتقای توان رزمی، روحیه سلحشوری نیز ارتقا 
یابد. راه نیروی دریایی جمهوری اســالمی ایران با توجه به دیدگاه های 
مقام معظم رهبری کاماًل روشــن و مشخص اســت از این رو موظفیم 
نسبت به ســمت و ســوی دشــمن که اکنون جنگ نرم است مراقبت 

بیشتری داشته باشیم.
سیاری تغییر باورها، اعتقادات و ارزش های دینی و اسالمی جوانان ایران 
را از جمله اهداف جنگ نرم دشمنان برشــمرد و گفت: اگر افکار تغییر 
کند، رفتار هم تغییر خواهد کرد از این رو دشمن به دنبال تغییر باورهای 

جوانان ایران اســت اما مطمئناً به اهداف خود نخواهد رســید. دشمن 
درصدد است که در سبک زندگی ایرانی اسالمی ما تغییراتی ایجاد کند، 
تغییر سبک زندگی اسالمی در حقیقت به معنی تغییر ارزش های دینی 
و هویت دینی اســت اما تا پای جان برای حفظ ارزش های خود ایستاده 

ایم.
وی در پایان مهمترین راهکار مقابله با دشــمن در جنگ نرم را داشتن 
بصیرت دانســت و گفت: همانطــور که مقام معظم رهبــری فرمودند 
بصیرت یعنی حرکت در دنیای غبار آلــود در حالی که تغییری در رفتار 

ما ایجاد نشود.

از هیچ تهدیدی نمی هراسیم

 
مجلس کلیات طرح حفظ 
دستاوردهای هسته ای را 

تصویب کرد
ادامه از صفحــه اول.۲. اژانس بین 
المللی انرژی اتمی در چارچوب توافق 
نامه پادمان مجاز به انجام نظارت های 
متعارف از ســایت های هسته ای است 
. دسترســی به کلیه اماکــن نظامی، 
امنیتی و حساس غیرهسته ای ، اسناد و 
دانشمندان ممنوع است. باید مصوبات 
شورای عالی امنیت ملی در این زمینه 
رعایت شــود.3. هیچ محدودیتی برای 
کسب دانش و فناوری صلح آمیز هسته 
ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و 
باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی 
رعایت شود.تبصره 1: بر اساس اصل ۷۷ 
و 1۲۵ قانون اساســی نتیجه مذاکرات 
باید به مجلس شورای اســالمی ارائه 

شود.
تبصره 2: وزیر امور خارجه موظف 
اســت روند اجرای توافق نامه را 
هر شــش ماه یک بار به مجلس 
دهد.  گزارش  اســامی  شورای 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس هر شش ماه یک 
بار گزارش روند حســن اجرای 
توافق نامه را به نمایندگان مجلس 

شورای اسامی ارائه می کنند.

مزمان با جشن گلریزان 
ستاد دیه؛

کمک یک میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون ریالی رهبر انقالب 

برای آزادی زندانیان
رهبر معظم انقالب همزمان با برگزاری 
همایش گلریزان ویژه کمک به آزادی 
زندانیــان، مبلغ یک میلیــارد و ۵۰۰ 
میلیون ریال را برای این امر اختصاص 

دادند.
به گزارش افکار بــه نقل از پایگاه اطالع  
رســانی دفتر مقــام معظــم رهبری 
همزمان با برگزاری بیست و هشتمین 
همایش گلریزان ویژه کمک به آزادی 
زندانیــان نیازمند، حضــرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی، 
یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به این 

امر خداپسندانه اختصاص دادند.
جشن گلریزان هر ســال در ماه مبارک 
رمضــان، بــه همــت ســتاد مردمی 
رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان 
نیازمند با حضور جمعی از مسئولین و 
خّیرین نیکوکار در تهران و شــهرهای 

مختلف کشور برگزار می شود.

دولت ۸ ساله احمدی نژاد 
مثل "مرض هاری" بود

هاشمی رفســنجانی با انتقاد از دولت 
نهم و دهم احمدی نــژاد، گفت: آن ۸ 
سال کافی اســت برای این که مدت ها 
مثل هاری در بدن جامعه ما دائما تزریق 
سم بکند. مثل مرض هاری این حالت 
را دارد به جامعه ما می دهد.به گزارش 
افکار به نقــل از پایگاه اطالع رســانی 
آیت اهلل هاشمی رفســنجانی، رئیس 
مجمع تشــخیص مصلحــت نظام در 
دیدار مردم دزفول بــا حمایت مجدد 
از دولت ســازندگی، گفت: خرابی ها و 
ویرانی های آن سال ها، به خاطر ۸ سال 
جنگ بود که روحیه حماســی مردم را 
برای جبــران بر می انگیخــت و روابط 
مســؤولین، مخصوصاً در سطوح عالی 
صمیمانه و عمیق بــود، اما خرابی های 
ناشی از ســؤ مدیریت های دولت قبل، 
نا امیدی را به جامعــه تزریق می کرد و 
وحدت و همدلی بین مسؤوالن مختلف 
و مــردم را مخدوش کرده بــود.وی در 
بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از 
دولت نهم و دهم محمود احمدی نژاد، 
تاکید کرد: آن ۸ سال کافی است برای 
این که مــدت ها مثل هــاری در بدن 
جامعه ما دائما تزریق ســم بکند. مثل 
مرض هاری این حالت را دارد به جامعه 

ما می دهد و همش هم شعار بود.
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رویداد 2

عبادی، تهران و سیاست داعش زدایی

ادامه از صفحه اول.نخست وزیر عراق اخیرابا العراقیه مصاحبه ای مواضع خود را به دفاع 
از عربستان وهشدار نسبت به ایران اعالم کرد و گفت:  برای ســفر برادران سعودی لحظه 
شماری می کنیم؛عبادی به تهران هشــدار داد که باید به حاکمیت عراق احترام بگذارد و 
خطاب به مسئولین کشورمان گوشزد کرد که عراق دروازه ایران نیست و اینکه ما خواهان 
ورود به در گیری در جنگ نیابتی بین ایران به رهبری شیعه وعربستان سعودی به رهبری 
سنی در منطقه نیســتیم وبی طرفی خود را در رویارویی ایران وعربستان اعالم می کنیم. 
برای رســیدن به اهداف پنهانی دولت عراق با ایران الزم است که گذری به اختالفات فرقه 
ای و مذهبی  و خطر داعش به عنوان بر هم زننــده نظم منطقه ای که می تواند منافع کالن 
راهبرد جمهوری اسالمی ایران را در منطقه تهدید کند اشاره نماییم. باید اذعان داشت یکی 
از مهمترین اختالفات بین شیعه و سني که خود منجر به تفاوت هاي دیگر در این دو مذهب 
شده، بحث خالفت و امامت است. شــیعیان معتقدند در دوران غیبت، فقها به عنوان نّواب 
عام امام زمان )عج( مرجع امور مذهبی و دینی مردم از طریق اجتهاد، و در مسئله حکومت 
به عنوان ولی فقیه مســائل مربوط به حکومت و اداره جامعه را بر عهده دارد.بنابراین شیعه 
هرگونه حکومت غیر منصوب را نفی کرده و در طول تاریخ بارها حکومتهای غیر مشــروع 
را ساقط و حکومتهای شــیعی همچون آل بویه ، سربداران ، مرعشــیان و صفویان را روی 
کار آورده اســت. اما آنچه بیش از هر چیز دیگر موجب قوام و قدرت شیعه امامیه در جهان 
گردید انقالب اسالمی ایران بود. و ژئوپلتیک شــیعه با پیروزی انقالب اسالمی که مبتنی 
بر آموزه های مذهب شیعه بود پدید آمد. در اثر پیروزی انقالب اسالمی ایران و رخدادهای 
متعدد بعدی متاثر از آن مثل جنگ های داخلی لبنان و سقوط صدام،تشیع به یکی از عوامل 
مهم و تاثیرگذار دنیای ژئوپلتیک تبدیل و منجر به هویت یابی و خود اگاهی مردم،گروهها 
و جوامع شیعی در کشورهای منطقه شد. وبه تدریج شــیعیان در کشورهای گوناگون در 
مسیر قدرت یابی و تجدید حیات قرار گرفتند. در مقابل بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی، 
جهان اهل ســنت به دنبال ایجاد جایگزینی برای آن بود .از راه اندازی جنبش خالفت در 
هند تا تاسیس اخوان المسلمین و ...همگی در راســتای احیاء خالفت اسالمی و بازگشت 
به نظام خلفای صدر اسالم، یعنی بازگشت به"وضع پیشــین" بود.این اندیشه بازگشت به 
زودی به شکل گیری اندیشه تشکیل حکومت اسالمی منجر شد. در این مقطع پنج کشور 
مهم عربی، یعنی مصر، ســوریه، اردن، عراق و لیبی به سمت بلوک شــرق گرایش یافته و 
جریان چپ در کشورهای اسالمی گسترش یافت. عربستان و شاه ایران با کمک آمریکا برای 
جلوگیری از گسترش جریان چپ در کشورهای خاورمیانه، کنفرانس اسالمی را تاسیس و 
آمریکا دست عربستان را برای گسترش وهابیت و سلفی  گری در جهان اسالم بازگذاشت و 
این چنین، سیاست آمریکا برای مقابله با کمونیست در خدمت وهابیت قرار گرفت و موجب 
گسترش سلفی گری در جهان اسالم شــد، که عامل دیگِر گسترش سلفی گری به قدرت 
رسیدن شیعه در ایران اســت از مهم ترین جریان سلفی گری ، جریان سلفیه جهادی است 
که از آن، القاعده ،گروه زرقاوی و داعش  بیرون آمد.که مهم ترین هدفشان به ترتیب، مبارزه 
با آمریکا ، حمله به سمت شیعیان و تشکیل حکومت در عراق و شام است. داعش مهم ترین 
مخالفان خود را شــیعیان عراق و شام  می داند و با دولت ســوریه و عراق می جنگد.این سه 
جریان، خود هر کدام به گروه های کوچکتر تقسیم شده و در هر کشوری با نام خاصی ظهور 

یافته اند.

توافق نهایی باید به تصویب مجلس برسد
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه دخالت مجلس در موضوع مذاکرات مهم است، 
گفت: اگر مجلس هیچ دخالتی نداشته باشد، در مقابل تاریخ پاسخی نخواهد داشت.علی 
مطهری با اشاره به تصویب کلیات »طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای 
ملت ایران« در نشست امروز مجلس اظهار داشت: این طرح، در جلسه امروز چند بار اصالح 
شد و برخی هم نسبت به آن اعتراض داشتند؛ در جلســه امروز، بیشتر موضوع بازرسی از 
مراکز نظامی غیرهسته ای که در این طرح ممنوع اعالم شــده بود، مورد بحث قرار گرفت. 
البته در طرح اعالم شده که بازرسی از مراکز نظامی با مجوز شورای عالی امنیت ملی مقدور 
اســت، اما برخی مخالف آن بوده و می گفتند که بازرســی باید به طور مطلق ممنوع شود.

وی افزود: برخی نیز به فرمایشات رهبر معظم انقالب اســتناد کرده و می گفتند که نباید 
اجازه بازرسی از مراکز نظامی و بازجویی از دانشمندان هسته ای را داد.علی مطهری اظهار 
داشت: به نظرم این طرح در مجموع طرح خوبی است، هر چند حرف تازه ای ندارد اما صرف 
دخالت مجلس در این موضوع مهم است.وی تصریح کرد: اگر مجلس هیچ دخالتی در این 
رابطه نداشته باشد، در مقابل تاریخ پاسخی نخواهد داشت.نماینده مردم تهران در مجلس 
با بیان اینکه در متن این طرح اصالحاتی الزم است که باید در بررسی جزئیات طرح نسبت 
به آن دقت شود، گفت: در بحث لغو همه تحریم ها، باید توجه کنیم که غربی ها تحریم های 
حقوق بشری را لغو نمی کنند؛ باید قیدی در این طرح بیاید که همه تحریم های هسته ای 
باید لغو شود، چون مجلس باید این توافقنامه را بعداً بررسی کند، ممکن است به این شیوه 
برای مجلس مشکل ساز شود.مطهری با انتقاد از نحوه مطرح شدن این طرح در جلسه علنی 
امروز مجلس و با اشاره به مغایرت آن با آیین نامه داخلی مجلس، گفت: این طرح چاپ نشده 
و نمایندگان آن را ندیده اند و مخالف و موافق ثبت نام نکرده بودند. هر چند فضا به شیوه ای 

بود که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان موافق آن بودند، اما این شیوه خالف آیین نامه بود.
مصوبه مجلس دست تیم مذاکره کننده هسته ای را نمی بندد

وی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا این مصوبه مجلس، مذاکرات هسته ای را 
تحت تاثیر قرار نمی دهد؟ گفت: اینطور نیست؛ معموال این مصوبات را مجالس دنیا انجام 
می دهند که اگر توافقنامه خالف میل آنها بــود، آن را رد کنند؛ به نظر من با این اصالحاتی 
که در این طرح انجام شد، دست تیم مذاکره کننده بسته نمی شود.نماینده مردم تهران در 
مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره حذف قید »تصویب توافق 
نهایی در مجلس« در طرح جدید، اظهار داشــت: به نظر من این عبارت باید باشــد، وگرنه 
این مصوبه نمایندگان فایده زیادی ندارد؛ هر چند دیگر االن نمی توان پیشنهاد داد و فقط 
می توان پیشــنهاد حذف ارائه کرد.مطهری در توضیح این مساله افزود: مصوبه باید طوری 
باشد که بهانه داشته باشیم تا اگر توافق خوبی انجام نشد، بگویند مجلس آن را رد کرد؛ یعنی 
دولت مجوز قانونی برای این کار داشته باشد، همانطور که کنگره آمریکا نیز این کار را انجام 
داد.وی گفت: تبصره یک طرح نیز که به اصول ۷۷ و 1۲۵ قانون اساسی اشاره کرده، تاکید 
کرده که نتیجه را به اطالع مجلس برسانند.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه تصویب این طرح قدری با عجله انجام شد و می توانست به جلسه روز سه شنبه 
موکول شــود، تصریح کرد: تصور می کنم چون صحبت هایی مطرح بــود که این طرح از 

دستور کار خارج شود، آقای الریجانی خواست فرصتی برای این حرف ها ایجاد نشود.
توافق نشود طرف مقابل ضرر می کند

مطهری در پاســخ به ســئوال دیگر خبرنگار مهر درباره پیش بینی وی نســبت به نتیجه 
مذاکرات هسته ای، عنوان کرد: فکر می کنم توافق انجام می شود و توافق خوبی هم خواهد 
بود و نشانه های آن نیز آشکار است؛ هم آنها و هم ما اراده الزم را داریم و این یک نیاز طرفینی 

است.

میز  خبر

خبر سردار جوانی:

برخورد سیاسی با مسئله هسته ای

آخرین مهلت استعفا کاندیدای انتخابات ۹۴ 

مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه: 

امشب آیت ا... آملی الریجانی با مردم سخن می گوید



 

 
سقوط یک فروند هواپیمای 
جاسوسی رژیم صهیونیستی 

در لبنان
یک فرونــد هواپیمای جاسوســی رژیم 
صهیونیســتی امروز در منطقه »جرود 
صغبین« در البقاع غربی لبنان ســقوط 
کرد.ارتش لبنان در پــی وقوع این حادثه 
منطقه محل سقوط هواپیمای اسرائیلی 
را بســت. این هواپیما از نوع »ام-کی« و 
بدون سرنشــین بوده است.هواپیماهای 
جاسوسی رژیم صهیونیستی تقریبا هر 
روز بر فراز آســمان لبنان به پرواز درمی 

آیند

سه سفارتخانه افغانستان تعطیل 
می شود

وزیر امــور خارجــه افغانســتان گفت 
ســفارتخانه های افغانســتان در برزیل، 
آفریقــای جنوبی و مجارســتان به علت 
مشــکل مالی تعطیل خواهند شد.وزیر 
امور خارجه افغانستان از بسته شدن سه 
سفارت خانه به علت مشکالت مالی خبر 
داد.صالح الدین ربانی، وزیر امور خارجه 
افغانستان اعالم کرد ســفارتخانه های 
این کشــور در برزیل، آفریقای جنوبی و 
مجارستان تعطیل خواهد شد.همچنین 
قرار اســت مقر نمایندگی افغانستان در 
یونسکو به ســفارت این کشور در پاریس 
سپرده شود و ســفارت افغانســتان در 
بلغارستان نیز در حد نمایندگی سیاسی 
تقلیل یابد.وزیر امور خارجه افغانستان از 
گشودن نمایندگی سیاسی افغانستان در 

تایلند و یونان نیز خبر داد.

نبرد سنگین ارتش سوریه برای 
بازداشتن مخالفان از حمله به 

دمشق
در پــی تــالش مخالفان ســوری برای 
کشاندن درگیری ها به دمشق و حومه آن، 
ارتش این کشور به همراه دیگر نیروهای 
هم پیمان خود عملیات گســترده ای را 
برای ناکام گذاشــتن این طرح آغاز کرده 
که تاکنون با موفقیت هایــی نیز همراه 
بوده اســت.جنگنده های ارتش سوریه 
از روز گذشــته حمالت گســترده ای را 
علیه مواضع مخالفان در منطقه »جوبر« 
در شرق پایتخت ســوریه و اطراف شهر 
»دوما« بزرگترین شهر استان ریف دمشق 
انجام دادند.بنابر گفته دیده بان حقوق بشر 
سوریه حمالت هوایی ارتش سوریه بسیار 
شدید بوده و تالشی است برای جلوگیری 
از تحــرکات مخالفان در ایــن دو نقطه 
حساس پایتخت سوریه و ناکام گذاشتن 
طرح مخالفان بــرای باز کــردن جبهه 
دیگری علیه دولت ســوریه در پایتخت 
این کشور.شــهر دمشــق در تقسیمات 
اداری ســوریه خود یک استان محسوب 
می شود که توسط اســتان بزرگتری به 
نام » ریف دمشــق« احاطه شــده است. 
شهرها و روستاهای غوطه شرقی و غربی 
در دو استان دمشق و ریف دمشق پراکنده 
شــده اند که از لحاظ جغرافیایی تفکیک 
مناطق واقــع در محدوده هر اســتان تا 

حدودی مشکل است.

داعش مسئولیت انفجار صنعاء 
را برعهده گرفت

داعش با انتشــار بیانیه ای مســئولیت 
انفجار نزدیک یکی از مســاجد صنعاء را 
برعهده گرفت.روز شــنبه یک خودروی 
بمب گذاری شــده در نزدیکی مســجد 
»قبه المهدی« وابســته بــه حوثی های 
یمن منفجر شــد که به کشته شدن سه 
تن و زخمی شدن 12 تن دیگر انجامید.

در همین حال داعش در بیانیه ای که در 
پایگاه اجتماعی توییتر منتشر شد، اعالم 
کرد: نیروهای ما در صنعاء در راستای موج 
عملیات نظامی امنیتی و در جهت انتقام 
گرفتن از حوثی ها خودروی بمب گذاری 
شــده ای را در نزدیکی حســینیه »قبه 
المهدی« منفجر کردند.صنعــاء اخیراً 
صحنه انفجارهای متعددی بوده اســت. 
داعش مســئولیت چنــد مــورد از این 

انفجارها را برعهده گرفته است.

رفته رفته محتوای اســناد محرمانه عربســتان که ویکــی لیکس آنها را 
منتشــر کرده مشخص می شــوند و به نوشته یک رســانه صهیونیستی 
اغلب این اســناد مربوط به ایران و تالش های ریاض برای ایجاد اخالل در 
ایران می شــود.هاآرتض در گزارش خود می نویسد که اغلب اسنادی که 
ویکی لیکس اقدام به انتشــار آنها کرده مربوط به ایران اســت و در آنها به 
صراحت آمده که عربستان در پی براندازی حکومت در ایران است و در این 
راه از ابزارهایی همچون شبکه های اجتماعی همچون فیسبوک و توئیتر 
استفاده می شود.  در بخشی از اسناد محرمانه عربستان سعودی که مربوط 
به تالش برای براندازی در ایران اســت آمده که باید از چهره های مخالف 

ایران که در کشورهای دیگر زندگی می کنند حمایت شود، آنها را به ریاض 
دعوت کرد و با حمایت از آنها این افراد را ترغیب به راه انداختن سایت های 
آنالین در راستای هدف براندازی کرد.  بخش دیگری از این اسناد مربوط 
به همکاری های ایران با برخی از کشورهای دیگر همچون روسیه برای دور 
زدن تحریم هاست. در بخش دیگری ازاین اسناد آمده که عربستان با دقت 
فراوان روابط ایران با دوســتانش را زیر نظر دارد و بصورت مرتب در حال 
مکاتبه با دولت آمریکا در رابطه با فعالیت های ایران اســت.  ویکی لیکس 
با انتشــار بیش از ۶۰ هزار پیام دیپلماتیک و سند محرمانه، این بار وزارت 
نیم میلیون سند دیگر را هم در اینترنت منتشر خواهد کرد.امورخارجه عربستان سعودی را هدف قرار داده و اعالم کرده که به زودی 

اغلب اسناد عربستان در ویکی لیکس مربوط به ایران است
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3بین الملل

 نگاه جهانیان به »وین« پایتخت اتریش 
دوخته شده اســت؛ محل مذاکرات. 
مذاکراتی ســخت، توسط قلب های 
تپنده ای کــه بشــدت ضرباهنگ 
مذاکرات را می نوازنــد تا نفس های 
حبس شــده در ســینه میلیون ها و 
میلیارد شهروند را به آرامشی در خور 

برسانند.
گروه بین الملــل: »جان کــری« وزیر 
امور خارجه آمریکا دربــاره موضوع ادعایی 
»ابعاد نظامی« احتمالــی برنامه اتمی ایران 
که در یک دهه گذشــته یکی از موارد عمده 
اختالف ایران و کشورهای غربی بوده گفته 
که آمریکا بــه جای »نگاه به گذشــته« در 
پرونده هســته ای ایران، »نگاه رو به آینده« 

دارد. 
کری گفته است: »ما بر آن چیزی که ایران در 
گذشته انجام داده متمرکز نیستیم. ما شکی 
نداریم و مطمئن هستیم که آنها چه برنامه 
های نظامی ای داشتند، اما االن برای ما این 

مهم است که به آینده نگاه کنیم«. 
موضوع "پی.ام.دی" یا ابعاد نظامی احتمالی 
به گفته مقام های ایرانی مربــوط به قبل از 
سال 1382 و ادعای کشــورهای غربی در 
انجام برنامه نظامی هسته ای به قصد تولید و 

توسعه سالح هسته ای است. 
برخــی مخالفــان تفاهم لــوزان، خواهان 
گنجاندن بندی در توافق هســته ای نهایی 
با ایران هســتند که در آن گفته شود برنامه 
هســته ای ایران پیش از این جنبه نظامی 
هم داشته است. ایران مخالف وجود چنین 

بندی در متن توافق است. 
سخنان وزیر خارجه آمریکا -اگر با چاشنی 
صداقت و راســت گویی همراه باشد- نشان 
دهنده این است که گروه 1+5 آمادگی دارد 
تا از گنجاندن چنین بنــدی در متن توافق 

بگذرد. 
کری این سخنان را از طریق ارتباط تصویری 
بین منزلش در بوســتون با وزارت خارجه 
در شهر واشنگتن بیان کرد. وی که از زمان 
مجروح شدنش در ژنو برای درمان و سپس 
استراحت در بوستون بوده است اعالم کرد 

که به مذاکرات اتمی با ایران می پیوندد. 
دولت آمریــکا در ماههای گذشــته دو بار 
از مواضع خــود در قبال ایــران کوتاه آمده 
است؛ یک بار آنجا که »باراک اوباما« رییس 
جمهوری این کشــور گفت: »اقدام نظامی 
در مورد ایــران موثر نیســت« و اکنون که 
»جان کری« وزیــر امور خارجــه اش می 
گوید:»آماده برداشتن تحریم هاست بدون 

آنکه در گذشته ایران کنکاش کند«. 
هــردو ایــن اظهارنظرها آتش بــه خرمن 
تندروهای آمریکایی، البی صهیونیســتی 
و ارتجاع عرب انداخته اســت. آنها معتقدند 
واشــنگتن در قبال تهــران از موضع ضعف 
برخورد کــرده و اهرم های قــدرت را یکی 
یکی از دســت می دهد. »ری تکیه« عضو 
تندرو شورای روابط خارجی امریکا و »راجر 
زخیم« عضو موسســه امریکن اینتر پرایز 
متعلق به نئو محافظه کاران امریکا از اینکه 
دولت اوباما خود را از اهرمــی مهم در قبال 
ایران محروم کرده - آن هم در مرحله ای که 
مذاکرات وارد مرحله حساسی شده است-، 
ابراز تاسف کردند. به اعتقاد آنها اقدام نظامی 
ممکن اســت راه حلی ایده آل در قبال ایران 
نباشد ولی پشتوانه ضروری برای دیپلماسی 
اســت. وزیر امور خارجــه امریکا همچنین 
اعالم کرد که ایاالت متحده آماده برچیدن 
تحریم هــای اقتصادی ایران اســت آن هم 
بدون رســیدگی به پیشــینه فعالیت های 

هسته ای ایران. 
او گفت »دسترســی بسیار بســیار حیاتی 
اســت. از روز اول هم مهم بوده است.« ولی 
این را هم گفت که اطمینان از آینده بســیار 

بهتر از کنکاش در گذشته است. 
این اظهارات کری، چرخشــی آشــکار در 
مواضع رییس دســتگاه دیپلماسی آمریکا 
محسوب می شود. این در حالی است که وی 
دو ماه پیش به شبکه تلویزیونی پی.بی اس 
گفته بود که ایران باید فعالیت های گذشته 
هســته ای خود را به عنوان بخشی از توافق 
جامع برمال کند. »آنهــا مجبورند این کار را 

بکنند. این کار خواهد شــد. اگر قرار اســت 
توافقی باشد این کار انجام خواهد شد.« 

در این حال، کری بــرای آنکه افکار عمومی 
آمریکا را از بهت درآورد این را هم اضافه کرد 
که دســتگاههای اطالعاتی آمریکا بخوبی 
از فعالیت های ایران در ســال های گذشته 

آگاهند. 
شــاید به همین خاطر اســت که تحلیگر 
بیزنس اینسایدر می نویسد: اظهارنظر کری 
بیش آنکه به سواالت پاسخ دهد پرسش ها 
را بیشتر کرده اســت. به نظر می رسد دولت 
اوباما اصراری بر افشــای کامل برنامه های 
هســته ای ایران به عنوان بخشــی از توافق 

ندارد. 
در این حال روزنامه نیویورک تایمز نوشت: 
به این ترتیب اکثر تحریم ها ممکن اســت 
بسیار پیشتر از آنکه بازرســان بین المللی 
به پاســخ های قطعی درباره سوال هایی که 
مدتها داشــته اند برســند، برچیده شود. 
تحریم هایی که فروش نفــت و نقل وانتقال 

پول ایران را بلوکه کرده است. 
آینهورن که تا سال 2۰13 عضو تیم مذاکره 
کننده آمریکا بود، در مقاله ای برای موسسه 
بروکینز نوشت: »شاید دشوارترین موضوع 
حل نشــده بر ســر راه توافق، فعالیت های 
گذشته ایران باشد.« اکنون کری می گوید 
موضوع فعالیــت های مشــکوک ایران در 
گذشته باید رســیدگی شود، ولی تحریم ها 
می توانند پیش از رفــع نگرانی های آژانس 
درباره تحقیقات هســته ای گذشته ایران 
برداشته شوند. به این گفته جان کری، مدیر 
کل آژانس بین المللی انــرژی اتمی )یوکیا 
آمانو( نیز صحه گذارده است. کری گفت که 
ضرب االجل کماکان قطعی است و او قصد 
دارد در ایــن ماه به مذاکرات هســته ای در 
وین بیپوندد. نیویورک تایمز نیز در تحلیل 
واکنش ها بــه اظهارات کری می نویســد: 
آنهایی که با پرســش از ایران درباره شــرح 
اقدامات گذشته اش مخالفند می گویند که 
ایران هرگز افشای آنچه دانشمندانش کرده 
اند را برنخواهد تافت و هرگز از عهد خود در 
مورد دانشــمندانش که شــماری از آنها در 
بمب گذاری در خورو که به اسرائیل نسبت 
داده می شود جان باخته اند، عدول نخواهد 

کرد. 
برخی دیگر از مخالفان نیز این اظهارات را به 
چالش کشیدند. »دیوید آلبرایت« از جمله 
آنهاست که این ســخنان را تضعیف موضع 
قبلی آمریکا یــا حداقل پیش درآمدی برای 
تضعیف آن در آینده می بینــد و می گوید: 
»اگر دولت آمریکا اینقدر درباره برنامه سالح 
های اتمی ایران می دانــد باید جزییات آن 
رامنتشر کند؛ مثل اســامی، تاریخ، فعالیت 
ها و مکان ها«. آینهورن نیز این ســخنان را 
اذعان صریح و روشــن از یک فرضیه ناگفته 
دولت اوباما در مذاکرات می داند. وی معتقد 
است: »دولت بر این باور بوده که اطمینان از 
آینده مهمتر است، اطمینان از این که ایران 
درآینده به فعالیت های نظامی هســته ای 
ادامه نمی دهد.« در این حال رســانه های 
صهیونیســتی از جملــه روزنامهجروزالم 

پســت، ســخنان »باب کورکر« ســناتور 
جمهوریخواه ایالت تنسی را که گفته است: 
در دوره ریاســت جمهوری »باراک اوباما« 
به جای این که برنامه هســته ای یک کشور 
برچیده شــود، اجاره داده شد که این کشور 
به غنی سازی خود ادامه دهد، برجسته می 

کنند. 
کورکر افزوده است: مذاکرات به ایران اجازه 
می دهد همزمان به توسعه برنامه موشکی 
و تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته 
ادامه دهد. این توافــق همچنین به اقتصاد 
ایران اجازه خواهد داد با بازگشت میلیاردها 

دالر به خزانه آن احیا شود. 
این سناتور جنگ طلب آمریکایی می گوید: 
من از این گزارش هایی که حاکی از احتمال 
توافق با ایران باشد، بسیار نگرانم و درباره آن 
احســاس خطر می کنم.باب کورکر سناتور 
جمهوریخــواه و طراح طرح هــای تحریم 
علیه ایران، همچنین قاطعیت دولت اوباما 
را زیرسوال برده و گفته است: سال گذشته 
دولت به کمیته مــا اطمینــان داد پس از 
توافق نهایی، پرســش ها دربــاره فعالیت 
های گذشته ایران پاسخ داده خواهد شد. او 
افزوده است: سخنان این هفته کری و تالش 
های بعدی برای خنثی کــردن آن فقط به 
تردید هــا در مورد عزم دولت برای روشــن 

شدن این مساله دامن می زند. 
به اعتقاد این ســناتور، توافقی خوب است 
که گذشته ایران را هم آشــکار و در غیر این 
صورت دولــت اوباما باید میــز مذاکرات را 
ترک کند.»ویلیام تابی« عضو اندیشــکده 
»بلفر« که پیش از این در بخش عدم اشاعه 
در شورای امنیت ملی آمریکا فعالیت داشت، 
نیز موضع گیری تازه کری را اشتباه و بیش از 
حد خام توصیف کرده و گفته اســت: ایاالت 
متحده نمــی تواند مطمئن باشــد که همه 

گذشته برنامه هسته ای ایران را می داند. 
او مدعی اســت که ســخت نگرفتن درباره 
ســوابق برنامه هســته ای ایران، راه را برای 
تکرار کارهــای ایران باز می کنــد و جایگاه 

آژانس را تنزل خواهد داد. 
»متیو مک اینیس« پژوهشــگر موسســه 
امریکن اینترپرایز هم با نوشتن مقاله ای در 
وب سایت این موسســه واکنش نشان داد. 
او نوشته اگر گذشــته ایران پیگیری نشود، 
آژانس نخواهد توانســت از کارایی نظارت 
خود بر آینده برنامه هسته ای ایران اطمینان 
داشته باشد. این پژوهشگر هم ادعای اوباما 
و کری مبنی بر آگاهیشــان از گذشته ایران 
را ســاده لوحانه می داند و مــی گوید: هیچ 
مقامی نمی تواند مدعی شود که از همه چیز 

آگاه است.
اظهارات مقام های رسمی آمریکا و واکنش 
تندروها به آن، در حالی است که همه نگاهها 
- نگاه میلیون ها و میلیاردها شهروند دهکده 
جهانی- به وین دوخته شده است. جایی که 
هم اکنون نبض مذاکــرات در آن می زند و 
قلب های تپنده ای مذاکــرات را با همه فراز 
و فرودهایش به پیش مــی برند و خواب را از 
چشمان دیپلمات ها - چه طرف های ایرانی 
و چه صاحبان کرسی ها در نقطه مقابل میز 

مذاکرات- می رباید. 
»عباس عراقچی« و »مجید تخت روانچی« 
معاونان وزارت خارجه ایــران برای آخرین 
دور از گفــت و گوهای اتمی بــا گروه 5+1 
پیش از فرا رسیدن ضرب االجل 9 تیر )3۰ 
ژوئن( که هدف آن رســیدن به توافق جامع 
اتمی اســت، در وین به ســر می برند. قرار 
اســت به زودی »محمد جواد ظریف« وزیر 
امور خارجه ایران و همتایان وی در شــش 
کشور طرف مذاکرات نیز راهی وین شوند تا 
تصمیم گیری ها و نتیجه گیری از مذاکرات 
را سرعت بخشند. رســانه های ایران هفته 
گذشــته از عراقچی نقل کردند که تا دهم 
تیر ماه در محل مذاکرات مستقر می شوند 
تا بتواننند آخرین کارها را انجام دهند. دور 
تازه مذاکرات ایران و گروه 1+5 به سرپرستی 
»عباس عراقچی« و »هلگا اشمیت« معاون 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از روز 
چهارشنبه هفته گذشــته در وین آغاز شده 
اســت. عراقچی گفته اســت که در این دور 
از گفت وگوها تالش می شــود پرانتزهای 
داخل متــن را که حاکی از اختالف اســت، 

کاهش دهیم. 
معــاون وزارت خارجه ایران افزوده اســت، 
احتمــاال تعــدادی از اختالفات کــه اتفاقا 
کلیدی و اساســی تر اســت برای روزهای 
آخر می ماند تا وزرا ملحق شــوند و در سطح 
آنان تصمیم گیری شــود. یکی از مهمترین 
اختالفات باقــی مانده به گفتــه عراقچی، 
موضوع همزمانی رفــع تحریم ها و اقدامات 
ایران است. عراقچی گفته است، مشکلی به 
نام همزمانی وجود دارد که همچنان در حال 
بررسی آن هستیم و یکی از پرانتزهای بسیار 
مهمی که هنوز باز مانده همین نکته ای است 
که آنچــه از ترتیبات یا مقدمــات فنی باید 
آماده سازی کنیم در مقایسه با مقدماتی که 
آنان )گروه 1+5( باید فراهم کنند، مقداری 
زمان بیشــتر می برد. عراقچی پیش از ترک 
تهران گفت که اینکه چگونــه می توان این 
دو را با هــم همزمان کرد در حال بررســی 
است، پیشــنهادها و ایده هایی وجود دارد و 
فکر می کنم که در نهایــت راه حل هایی که 
اطمینان بخش باشــد برای هر دو طرف در 
این خصوص یافت شــود تا این گونه وقتی 
به روز اجرای توافق رســیدیم همه چیز در 

روالی معقول اجرا شود. 
ایران و گروه 1+5 توافق کرده اند که تا تاریخ 
9 تیرماه به متن توافق جامع اتمی دســت 
یابند. هر دو طرف گفته انــد که تالش می 
کنند به این تاریخ برسند، اما »توافق خوب« 

را فدای تاریخ تعیین شده نمی کنند. 
مفاد اصلی این توافــق در جریان مذاکرات 
لوزان مشــخص شــده اســت، اما »حسن 
روحانی« رییس جمهوری ایران اخیرا گفته 
اســت، طرف مذاکره کننده وقتی در جلسه 
ای به تفاهم می رسیم در جلسه بعد به چانه 
زنی می پردازد و این کار مذاکرات را طوالنی 
تر می کند. در جریان این توافق قرار است در 
برابر تعدیل برخی فعالیت های اتمی ایران، 
تحریم های سازمان ملل و تحریم های مالی 

و بانکی آمریکا و اتحادیه اروپا لغو شود.

واشنگتن: نگاه به آینده
 تهران:مذاکرات برد- برد؛ وین: بیدار باش کامل

خبر

میز خبر
افراطیون منطقه درگیر می شوند؟

نگرانی طالبان از حضور داعش در افغانستان

طالبان افغانستان هفته گذشته در نامه ای سرگشاده به رهبر داعش هشدار داد که این 
گروه نباید در افغانستان صف جدایی از طالبان تشکیل دهد و از داعش خواست با آنان 
همکاری کنند. تا پیش از انتشــار نامه، طالبان همواره حضور داعش در افغانســتان را 
تکذیب می کرد. آنها می گفتند این توطئه سازمان های اطالعاتی، پاکستان، افغانستان 
و آمریکاست که خواهان خشــونت بار نشان دادن وضعیت افغانســتان هستند. اما به 
تدریج برخی از اعضا و ســلفیان طالبان که از درون ســرکوب و از بیرون رانده شدند، 
تحت عنــوان داعش فعالیت های خود را آغــاز کردند. در این راســتا مال اختر منصور 
معاون مال محمد عمر، امیر طالبان افغانســتان، در نامه به ابوبکر البغدادی این سوال را 
مطرح کرد که آیا نیروهایی که در افغانستان تحت عنوان داعش فعالیت می کنند، با آنها 
ارتباط دارد؟ همچنین در بخش دیگری از نامه نوشته که داعش نباید با طالبان دست 
به اقدامات موازی بزند. در واقع تا زمانی که طالبان در حال جهاد علیه اشغالگران است، 
نباید جبهه ای موازی تشکیل شود. اگر داعش دست به چنین اقدامی بزند، محبوبیت و 
اعتماد خود را در مناطق تحت تسلط یعنی عراق، سوریه یا مناطق دیگر از دست خواهد 

داد.
گرچه نامه طالبان لحنی نرم داشــت اما ابوبکر البغدادی در نامه ای به مالعمر با لحنی 
تند برخورد کرد و حتی کلمه جاهل را برای او استفاده کرده است. این نشان از گسترش 

فعالیت های داعش در افغانستان، پاکستان، آسیای میانه و حتی هند دارد.
نگارش چنین نامه ای حکایت از نگرانی طالبان دارد. نامــه نه چندان قوی و در موضع 
انفعالی نوشته شده اســت. طالبان به این نتیجه رســیده که قدرت های اصلی با به راه 
انداختن جنگ هایی در سطح منطقه در حال پیاده کردن سناریوی خود هستند. آنها 
ســعی می کنند داعش را جایگزین طالبان در افغانستان کنند. طالبان نیز برای مقابله 
با چنین سناریویی طی یک سال گذشته بر شــدت حمالت خود افزوده و دامنه آن را 
گسترده کرد. پیام طالبان هم به دولت مرکزی بود که نشان دهد همچنان دارای قدرت 
اســت و هم به داعش که این گروه نمی تواند در افغانســتان عرض اندام کند. با چنین 
رویکردی، طالبان درگیری هایی در مناطق هلمند، شــهر کجکی، شــهر یمنگان در 
ایالت بدخشان و همچنین کندوز داشته و مناطق زیادی از جمله پاسگاه ها را از دست 
نیروهای دولتی خارج کردند. از سویی دیگر طالبان با نیروهای داعش در نقاط هم مرز 
با جمهوری اسالمی ایران درگیری هایی داشته و آنها را از این منطقه بیرون کردند. طی 
گزارشی که طالبان به کنگره خود ارسال کرده، آورده است، گرچه داعش رسما حضور 
خود در افغانســتان را اعالم نکرده اما حضورش در مراحل ابتدایــی بوده و به تدریج در 
حال جذب نیروست. طالبان معتقد است سازمان های اطالعاتی پشت سناریوی حضور 
داعش در آسیای میانه، خاورمیانه، افغانستان و پاکستان قرار دارند و داعش نیازی ندارد 

که نیروهای خود را از عراق و سوریه تامین کند.
برای چرایی شکل گیری داعش دو نکته مورد توجه است. نخســت آنکه اگر به دوران 
جهاد افغان ها در زمان حضور شوروی بازگردیم، در آن زمان آمریکا و کشورهای غربی 
از مجاهدین در قبال شوروی اســتفاده کردند. اما پس از آن، آنها مجاهدین را به جان 
یکدیگر انداختند. این اقدام در پی ممانعت از تشــکیل حکومت اسالمی در این کشور 
بود. پس از چند سال کابل آنگونه که توسط درگیری های مجاهدین با یکدیگر تخریب 
شد، توسط شوروی تخریب نشده بود. در ســال 1995 آمریکا، پاکستان، عربستان و 
انگلستان پدیده طالبان را به وجود آوردند. در همان زمان القاعده نیز شکل گرفته بود. 
این گروه در مقابل مجاهدین قرار گرفتند. بیــش از دو دهه پروژه جنگ داخلی تحت 
عنوان طالبان پی ریزی شــد. اما اکنون طالبان به نام کهنه ای تبدیل شــده که نیاز به 
تغییر نام دارد. از این رو نام داعش را برای آن برگزیدند. بر این اساس در آینده عده ای به 
داعش خواهند پیوست؛ عده ای خواهند ماند و عده ای هم به توسعه صلح افغانستان می 

پیوندند. خواست آمریکا در افغانستان ادامه جنگ است.
در عین حال عده ای از نیروهای خارجی از تاجیک ها، ازبــک، عرب یا چچنی ها که از 
اعضای القاعده یا طالبان در وزیرستان شمالی بودند، اینک به سمت شمال و به مرزهای 
تاجیکستان و ازبکستان حرکت کردند. اینک طالبان دیگر آن جاذبه مالی برای ماندن را 
ندارد. این جاذبه اکنون در اختیار داعش است. بر اساس اظهارات مسئوالن افغانستان، 
داعش درصدد تصرف مناطق زیرزمینی اســت که دارای ثروت هستند مانند معادن و 

سنگ های قیمتی. آنها با استخراج این منابع به کسب درآمد می پردازند.
دوم آنکه طالبان اعــالم کرده دیگر برنامه بــرون مرزی نداشــته و فعالیت های خود 
را معطوف به داخل افغانســتان کرده اســت. این گروه اعالم کرده که فقط با نیروهای 
خارجی می جنگند تا حکومت اسالمی متشکل از نمایندگان همه اقوام تشکیل دهد. 
این اســتراتژی باب میل آمریکا نبود. آمریکا خواهان گســترش جنگ به نام طالبان و 
القاعده در سرتاسر منطقه و آســیای میانه بود. اما طالبان چنین چیزی را نمی خواهد. 
برنامه نیروهایی که در وزیرستان شمالی به داعش پیوســته اند این است که جنگ را 
ادامه داده و آن را به کشــورهای همسایه افغانستان و آســیای میانه که حیاط خلوت 
روسیه و همچنین برخی مناطق مسلمان نشین چین است، انتقال دهند. هدف آمریکا 

چنین چیزی است.
از این رو باید منتظر بود و دید چه خواهد شــد. به نظر می رسد آنها خواهان دامن زدن 
به جنگ میان شیعه و اهل تســنن هســتند. ایران نیز یکی از این اهداف است. حتی 
ممکن است این گروه از میان منافقانی که در اروپا زندگی می کنند نیرو جذب کنند تا 

تهدیدی برای ایران در مرزهای شرقی باشند.
در نهایت نــگارش نامه طالبان بــه داعش بیانگر این اســت که اگــر از حضور داعش 

جلوگیری نشود، در آینده جنگ جدی میان طالبان و داعش را شاهد خواهیم بود.

عربستان برای آزادی مبارک ۱۰ میلیارد دالر می دهد
بخشی از اســنادی که سایت افشــاگر ویکی لیکس درباره اســناد محرمانه حکومت 
عربستان سعودی منتشر کرده مربوط به تالش های ریاض برای آزادی دیکتاتور مخلوع 
مصر است.طبق اسناد محرمانه ای که ویکی لیکس اقدام به انتشار آنها کرده عربستان 

حاضر است برای آزادی »حسنی مبارک« 1۰ میلیارد دالر پرداخت کند. 
 سقوط حســنی مبارک در مصر در جریان موج بیداری اســالمی که کشورهای عربی 
را در بر گرفته بود حاکمان عربســتان سعودی را به شــدت خشمگین کرد به طوریکه 
ریاض برای منحرف کردن مســیر بیداری اســالمی در مصر تالش های زیادی  انجام 
داد. عصبانیت ریاض از سرنگونی حســنی مبارک در مصر به حدی بود که حتی رابطه 
عربستان با آمریکا به بهانه اینکه واشــنگتن اقدام چندانی برای حفظ مبارک در قدرت 

انجام نداده تیره شد. 
پس از برکناری »محمد مرسی« از ریاست جمهوری مصر و روی کار آمدن »عبدالفتاح 
السیسی« شاهد آن بودیم که رابطه عربستان و مصر مجددا بهبود یافت و ریاض کمک 
های زیادی را به حکومت جدید مصر ارائه کرد که در نتیجه آن حسنی مبارک از اغلب 

اتهامات وارده تبرئه شد. 



نعمت زاده مطرح کرد

دست خالی صنعت از یارانه و تعهد نوبخت
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکــه در فاز اول و دوم 
هدفمندی یارانه ها ســهمی از درآمــد هدفمندی به بخش 
صنعت نرسید، گفت: رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
تعهد کرده که به عنوان یارانه تســهیالت، سهمی به صنایع 

تعلق گیرد.
محمدرضا نعمت زاده در خصوص اختصاص سهمی از درآمد 
هدفمندسازی یارانه ها به بخش تولید اظهار کرد: در فاز اول و 
دوم قرار بود بخشی از این درآمدها به صنایع تعلق گیرد که بر 
اساس تصمیم دولت، اولویت با بخش بهداشت شد و سهمی 
به صنایع نرســید.وی افزود: آقای نوبخــت تعهد کرد که به 
عنوان یارانه تسهیالت به صنایع، سهمی تعلق گیرد و جلسه 

ای در این خصوص با بانک صنعت و معدن خواهم داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت که شــب گذشته - شنبه - در 
برنامه نگاه یک ســخن می گفت، اظهار کرد: در سال جاری 
سهم صنایع از درآمدهای حاصل از قانون هدفمندی یارانه 
ها 2000 میلیارد تومان اســت که در حــال حاضر چیزی 
محقق نشده اســت.نعمت زاده تصریح کرد: برای کمک به 
صنایع البته راه های دیگری چون استفاده از منابع صندوق 

ملی را دنبال خواهیم کرد.
برنامه راهبردی 2 ساله صنعت تدوین شده است

وی با بیان اینکه برنامه راهبردی صنعت برای دو سال آینده 
تدوین شده، اظهار کرد: در این برنامه، سیاست های دو زمان 

تحریم و بعد از تحریم تدوین شده است.
نعمت زاده در خصوص سیاســت هــای ابالغی مقام معظم 
رهبری گفت: آنچه کــه در 24 اصل اقتصادی بیان شــده 
راهبردی همه جانبه اســت که 16 بند آن به طور مستقیم و 

غیرمستقیم به وزارت صنعت مربوط می شود.
وی افزود: هیات دولت ســه مورد از این اصــول را به عنوان 
وظیفه اصلی بــه وزارتخانه صنعت معــدن و تجارت محول 
کرده و برنامه های مربوط به آن در شورای اقتصاد به تصویب 
رسیده اســت.نعمت زاده گفت: یک بند از برنامه های ارائه 
شده در خصوص تأکید بر اســتفاده از ظرفیت های هدفمند 
کردن یارانه ها در راستای افزایش تولید، اشتغال و صادرات 
غیرنفتی بوده اســت.وی خاطرنشــان کرد: بحث صادرات 
غیرنفتی ازجمله برنامه هایی بود که مورد توجه قرار گرفت و 

باعث احیای شورای عالی صادرات در دولت شده است.
وزیر صنعــت، معدن و تجارت تأکید کرد: شــفاف ســازی 
تجارت مســئله دیگری بود که فعالیت هــای زیادی تحت 
عنوان آن انجــام شــد و تمام دســتاوردها در ســایت ها 
موجود و شــفاف اســت.نعمت زاده افزود: در زمینه واردات 
و ثبت ســفارش به گونه ای عمل شده اســت که با اتصال به 
شــبکه گمرک و بانک مرکــزی، تمام روند طی شــده کاال 
قابل مشاهده است.وی با اشــاره به تأمین کاالهای اساسی 
گفت: کاالهای اساسی در بخش کشــاورزی تلقی می شود 
و به موجب قانون مجلس، به عهده وزارت جهاد کشــاورزی 
است که بر اساس مصوبه دولت گذشته تا پایان سال 92 این 
وظیفه به عهده وزارت صنعت بــوده و در آن زمان آیین نامه 
های الزم برای بازگرداندن این وظیفه به وزارت جهاد تدوین 
شده است.نعمت زاده افزود: کاالهای صنعتی هم که به عهده 

وزارت صنعت بوده با تالش زیاد پیگیری و تأمین شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: در ســال گذشــته 

خرید گندم به 6.7 میلیون تن رسید که این امر با هماهنگی 
این وزارتخانه صورت گرفته است.

رشد 6.7 درصدی ارزش افزوده صنعت در سال 
گذشته

وی افزود: در بخش صنعتی هم ما در ســال گذشــته رشد 
خوبی داشتیم؛ به طوری که بر اســاس آمار بانک مرکزی از 
رشد 6.7 درصدی ارزش افزوده و رشد 9.7 درصدی صنعت و 

معدن و 3.7 درصدی بخش تجارت بهره مند شده ایم.
نعمت زاده در خصوص وضعیت تولید کنندگان داخلی گفت: 
با توجه به شــرایط پیش آمده، آمارهای رســمی نشان می 
دهد که تولیدکنندگان داخلی در سال گذشته وضع بهتری 

نسبت به سال های 1391 و 1392 داشته اند.
وی با اشاره به تالش در جهت رفع موانع تولید گفت: سیاست 
های ضــد تورمی و قانــون حمایت از تولید کــه به تصویب 
مجلس رســید ازجمله اقدامات صورت گرفته برای کمک 
به تولید کنندگان داخلی بوده اســت.نعمت زاده افزود: در 
این قانون بر افزایش ســرمایه بانک ها تأکید شده و در جهت 
افزایش سرمایه در گردش صنایع اســت.وی گفت: در سال 
گذشــته، تســهیالت دهی بانک ها به صنعــت 50 درصد 
افزایش داشت که این افزایش نســبت به سال 1391 حدود 
75 درصد بوده و این نشان از وضع بهتر صنایع در سال اخیر 
است.آخرین خبرها از همکاری خودروسازان با شرکت های 
بزرگ دنیاوزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به خودکفایی 
در تولید خــودرو افــزود: با وجــود تحریم هــا در صنایع 
خودروســازی ما توانستیم به ســمت تولید قطعات داخلی 
البته با کیفیت پایین تر پیــش رویم.نعمت زاده در خصوص 
تحریم ها و قطع رابطه خودروســازان با شرکت های بزرگ 
گفت: تصمیم های سیاســی حاکم بر تصمیمات بازرگانی و 
اقتصادی تأثیر می گذارند و همین امر سبب قطع همکاری 
برخی شرکت ها با ایران شده است.وی با اشاره به توافقات ژنو 
در سال 1392 افزود: با توجه به این توافقات و تسهیل برخی 
روابط توانســتیم تولید خودمان را در زمینه قطعات افزایش 

دهیم.نعمت زاده گفــت: به دلیل محدودیــت منابع برای 
تأمین نیازهای صنعت در زمان تحریم، مجبور بودیم قطعات 
و نیازهای خود را با 20 تا 30 درصد قیمت بیشتر تهیه کنیم.
وی در خصوص آمار تولید در بخش های صنعتی در کشــور 
گفت: در سال 1392 ما روند کاهشــی داشتیم که این روند 
در سال گذشته رشد مثبت به خود گرفت و امیدواریم در سال 
جاری هم این رشــد ادامه یابد.وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در خصوص پیشــرفت کشــور در ســال های بعد از انقالب 
گفت: در صنایع اســتراتژیک در گذشته دولت منابع خود را 
به میدان آورد اما در ســایر صنایع، بخش خصوصی وارد شد 
که بحث بازگشت ســرمایه مطرح بود.نعمت زاده با اشاره به 
خصوصی سازی صنعت خودروسازی در چند سال گذشته 
افزود: خودروســازان با فروش دارایی های غیرمرتبط خود 
توانســتند 2000 میلیارد تومان از اموال خود را بفروشند و 
به صنعت خود وارد کنند و برخــی بدهی های بانکی خود را 

کاهش دهند.
وی با اشاره به اعمال تحریم ها بر ایران گفت: تحریم ها سبب 
نشده که دست از تالش مضاعف برداریم و فعالیت های خود 
را کاهش دهیم.نعمت زاده افــزود: در صورتی که تحریم ها 
برطرف شوند، تازه به شرایط عادی خواهیم رسید و صادرات 
قطعا توسعه می یابد.وی گفت: تحریم یک شوک برای ملت 
ما بود تا ما به خــود بیاییم و درون گرایــی را در داخل ایران 
تقویت کنیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: 
ما تحریم های مختلفی را در طول ســال های گذشته پشت 
سر گذاشته ایم، همچون تحریم های جنگی و انرژی هسته 
ای که بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری، در مذاکرات رفع 
تحریم های هسته ای که تمام مســائل اقتصادی را در بر می 
گیرد پیگیری می شــود.نعمت زاده تأکید کرد: ملت ایران 
به خاطر ظرفیــت های باال، نیروی انســانی توانمند و منابع 
طبیعی، راه خود را پیش می برد و بدون شک دشمن متوجه 
خواهد شد که اگر تحریم ها نبود ایران نسبت به جایگاه فعلی 

خود در پله ای پایین تر ایستاده بود.

معارف

مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران از انجام مذاکراتی 
برای راه اندازی خطوط جدید دریایی در حوزه خلیج فارس به بازارهای 

هدف صادراتی با یارانه دولتی خبر داد.
محمدحســین داجمر اظهار کرد: برای حوزه خلیج فارس با کشتیرانی 
والفجر و برای حمل بار سیمان و کانتینر نیز با دو شرکت دیگر مذاکراتی 

انجام شده و میزان تسهیالتی که قرار است ارائه دهند مشخص می شود.
وی افزود: یکی از تســهیالتی که در این کشــتی ها پیش بینی شــده، 
کانتینرهای یخچال دار است که امیدواریم مورد استفاده صادرکنندگان 

قرار بگیرد.وی با بیان اینکه ســیمان کاالیی اســت که هزینه حمل آن 
نسبت به قیمتش بســیار زیاد اســت گفت: با توجه به وزن زیاد سیمان 
سودی که صادرکننده می  برد کمتر است چون هزینه های حمل آن زیاد 
است. بنابراین باید در صادرات آن از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم که 

این کار در حال انجام است.
داجمر در عین حال بیان کرد: درابتدا خطوط کشتیرانی در دریای خزر 
به مقصد روسیه و قزاقستان با یارانه دولتی راه اندازی شد که ایجاد شرایط 
رقابتی برای تجار و بازرگانان ایرانی در بازارهــای هدف از جمله اهداف 

راه اندازی این خطوط محسوب می شود.
مدیر عامل شــرکت کشــتیرانی بــا بیان اینکــه یکی از مشــکالت 
صادرکنندگان ایرانی برخی دیرکردها در ارســال کاال و رساندن آن به 
دســت خریدار خارجی اســت، تصریح کرد: اگر صادرکنندگان نتوانند 
در برابر تعهداتی که به خریداران دارنــد کاالی خود را به موقع به مقصد 
برســانند، به مرور زمان بازارهای هدف را از دســت می دهند، بنابراین 
ضروری بود که برنامه ریزی منظمی برای راه اندازی خطوط حمل و نقل 

صورت بگیرد. 

راه اندازی خطوط جدید دریایی با یارانه دولتی

 
مهلت اعتراضات یارانه ای تا 

شهریور تمدید شد
وزارت کار در اطالعیــه جدیدی اعالم 
www. کرد: مهلت مراجعه به سامانه
ir.yaraneh10 بــه منظــور ثبت 
اعتراض حذف شدگان از یارانه نقدی، 
دو ماه تمدید شــد.وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی در اطالعیــه ای از 
تمدید دو ماهه امــکان ثبت اعتراض 
.www.yaraneh10 در ســامانه

ir خبر داد و اعالم کــرد: در خصوص 
اجــرای تبصــره 20 قانــون بودجه 
1394دربــاره قطع یارانــه افراد غیر 
نیازمند به اطالع می رســاند به دلیل 
اینکه برخــی از شــهروندان موفق به 
ارسال درخواســت بررسی علت قطع 
یارانه در ســایت مذکور نشــده اند، به 
منظور ایجاد فرصت برای این دســته 
از هموطنان دو ماه زمان برای مراجعه 
و ثبت اعتراض در نظر گرفته شــد.در 
بخش دیگری از اطالعیــه وزارت کار 
آمده اســت: هموطنانی که یارانه آنها 
قطع شده اســت، تا مدت دو ماه پس 
از قطــع یارانه مــی توانند به ســایت 
مراجعــه   ir.www.yaraneh10
و درخواســت خــود را ثبــت نمایند.
همانگونه که در اطالعیه های پیشین 
اعالم شده بود، فرآیند بررسی اعتراض 
)از ثبت درخواســت تا پاســخ( کامال 

غیرحضوری صورت خواهد گرفت.

ارزانی مرغ و گوشت و 
کسادی بازار دولتی ها

معاون شرکت پشتیبانی امور دام گفت: 
به دلیل پایین بودن قیمت گوشــت و 
مرغ در ماه رمضان، اســتقبال چندانی 
از مرغ و گوشــت منجمد دولتی نشده 
اســت.عباس والوزی اظهار کرد: قبل 
از آغاز ماه رمضان حــدود 33 هزار تن 
گوشــت قرمز و گوشــت مرغ منجمد 
دولتی به اســتان های کشــور ارسال 
شــد که البته در هر استان ذخایر قابل 
توجهی نیز از این محصــوالت وجود 
داشــت اما به دلیل پایین بودن قیمت 
گوشت قرمز و گوشت مرغ در بازار ماه 
رمضان، مردم استقبال چندانی از مرغ 
و گوشت منجمد دولتی نداشتند.وی 
افــزود: در حال حاضــر قیمت عرضه 
گوشــت قرمز منجمد دولتــی )ران، 
سردســت و گردن( کیلویی 21 هزار 
تومان است و هر کیلوگرم گوشت مرغ 
منجمد دولتی نیــز در بازار ماه رمضان 
5100 تومان عرضه می شــود.معاون 
بازرگانی شرکت پشــتیبانی امور دام 
ادامه داد: قیمت گوشت قرمز و گوشت 
مرغ تازه در بازار به گونه ای است که از 
عرضه دولتی ایــن محصوالت چندان 
استقبالی نشده است، چرا که گوشت 
قرمز کیلویی 25 هزار تومان و گوشت 
مرغ تازه نیز در بــازار کیلویی 5500 تا 
حدود 6000 تومان است.والوزی اظهار 
کرد: به دلیل پایین بودن قیمت گوشت 
مرغ گرم در بازار شرکت پشتیبانی امور 
دام همچنان خرید ایــن محصول را از 
مرغداران به قیمــت 6500 تا 7000 
تومان ادامــه داده و تاکنون حدود 35 
هزار تن گوشت مرغ از تولیدکنندگان 

خریداری کرده است.

استیضاح وزیر راه در راه 
است 

وزیری که این روزها در ســفر فرانسه 
به ســر می برد احتماال در راه برگشت 
باید سری هم به بهارســتان بزند. این 
روزها بازار اســتیضاح وزیران همزمان 
با پایــان دوره نهم مجلس بســیار داغ 
شــده و نمایندگان این بار به ســمت 
وزیر راه و شهرسازی رفته اند.براساس 
این گزارش؛ در اردیبهشت ماه بود که 
وزیر راه و شهرسازی برای پاسخ گویی 
به ســواالت نماینــدگان در خصوص 
مســکن مهر به مجلس احضار شــد و 
تعدادی از نمایندگان از ســواالت وی 

قانع شد و موضوع به خیر گذشت .
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اقتصادی 4

جوالن میوه  های ممنوعه در بازار؛
پشت پرده قاچاق میوه چه کسانی هستند؟

با وجود ممنوعیت واردات، جوالن میوه  های فرنگی در بــازار همچنان ادامه دارد و در 
این میان، قاچاقچیــان خیلی راحت میوه های ممنوعه را وارد کشــور و در بازار توزیع 
می کنند!این روزها  میوه های خوش رنگ و لعــاب  فرنگی در خیلی از مغازه های میوه 
فروشی سطح شهر خودنمایی می کنند؛ انگور شیلی، سیب فرانسوی، گالبی چینی، 
پرتقال مصری و هلوی ترکیه از جمله میوه هایی هستند که علی رغم ممنوعیت واردات 
در مغازه های سطح شــهر حضور دارند و با قیمت هایی گزاف و چندین برابر میوه های 
داخلی به فروش می رســند.این در حالی است که وزارت جهادکشــاورزی به عنوان 
متولی تعیین سیاســت  های این حوزه، همچنان اعالم می کند واردات میوه به کشور 

ممنوع است و مسئولیت مقابله با قاچاق نیز بر عهده این وزارت خانه نیست.
در همین زمینه علی محســنی، معاون دفتر امور میوه های سردســیری و خشــک 
وزارت جهادکشــاورزی به مهر گفت: براســاس مــاده 16 قانون افزایــش بهره وری 
بخش کشــاورزی و منابع طبیعی واردات تمام اقالم میوه به اســتثنای موز، آناناس، 
انبه، نارگیل و پاپایا)خربزه درختی( به کشور ممنوع اســت و وزارت جهادکشاورزی 
همواره بر اجرای صحیــح این قانون تاکید دارد.همچنین جمال مدرســی، مدیرکل 
دفتر تجارت و سرمایه گذاری وزارت جهادکشاورزی در مورد این مساله اظهارداشت: 
واردات میوه از ســال 90 ممنوع اســت و با توجه به ظرفیتی که تولید داخل دارد، این 
ممنوعیت همچنان ادامه خواهد داشت.در همین حال، ابوالقاسم حسن پور، مدیرکل 
دفتر میوه های گرمســیری و نیمه گرمسیری وزات جهادکشــاورزی نیز در ارتباط با 
ورود میوه های مختلف به کشور در گفتگو با مهر افزود: این اقدام قاچاق است و رسمی 
نیست، عالوه بر این برخورد با این مساله بر عهده ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز است.وی با اشــاره به اینکه واردات میوه طبق قانون برنامه پنجم توسعه حتما باید 
از مسیر وزارت جهاد کشــاورزی صورت بگیرد، بدین معنا که سازمان حفظ نباتات بر 
این واردات نظارت داشته باشــد، تصریح کرد: اگر این واردات از مسیرهای غیر مجاز 
انجام شــود، امکان نظارت بر آن وجود ندارد و این به معنای آن اســت که ما با دست 
خودمان، تولیدات کشورمان را تخریب می کنیم.این مقام مسئول اضافه کرد: به عنوان 
مثال، اگر یک جفت مگس میوه مدیترانه توسط یک پرتقال وارد کشور شود، این یک 
جفت مگس در عرض یک ماه چند میلیون مگس تولید می کنند و کنترل این مساله 
کار ساده ای نیســت، در این زمان چه کاری از دســت ما بر می آید؟این مقام مسئول 
اضافه کرد: وزارت جهادکشاورزی به وزارت کشور و استانداری های استان های مرزی 
اعالم و درخواست کرده جلوی این اقدامات گرفته شود.اسکندر زند دیگر معاون وزیر 
جهادکشــاورزی هم با بیان اینکه از حدود 23 نوع بیماری و آفات گیاهی 16 مورد آن 
قرنطینه ای است، اظهارداشت: استانداران اســتان های مرزی باید در مقابله با قاچاق 
میوه اهتمام بیشتری داشته باشــند.آخرین موضع گیری در این زمینه نیز مربوط به 
محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی اســت که در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی 
بر اینکه واردات میوه ممنوع اســت اما شــاهد میوه های وارداتی در بازار هستیم، چه 
کســانی قاچاق میوه را مدیریت می کنند؟ گفت: قاچاق میوه به من مرتبط نمی شود 
و مربوط به ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز است.در این میان، طی هفته های 
اخیر بازهم اتفاقاتــی رخ داده تا موضوع قاچاق میوه همچنــان از مباحث اصلی مورد 
بحث در مطبوعات و رســانه ها باشــد؛ از جمله این رخدادها می توان به  25  کانتینر 
میوه آلوده ای اشــاره کرد  که قرار بود از مرز پیرانشــهر وارد و در کشور توزیع شود اما 
مســئوالن مانع از ورود این محموله ها به داخل شدند، میوه های مذکور دارای گواهی 
بهداشت کشور عراق بودند و قرار بود که به عراق بروند اما اینکه چرا سر  از ایران درآورده 
بودند؛ سئوالی است که باید به آن پاســخ داده شود؟عالوه بر این، هفته گذشته  رئیس 
شعبه 14 تعزیرات حکومتی شهر تهران از ورود یک محموله پرتقال قاچاق به چرخه 
فروش پس از کشــف و ضبط آن خبر داد.ناصر مدیحی در این زمینه گفت: براســاس 
قانون، محموله هایی که توقیف می شــود باید به ســازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی تحویل داده شــود تا آنها در این مورد تصمیم گیری کنند.  وی افزود: در این 
میان، یک تعاونی مصرف فرهنگیان این محموله را از سازمان مذکور خریداری کرده 
تا آن را در میان اعضای خود تقسیم کند اما بعد از خرید محموله ها سر از میدان میوه و 
تره بار در آورده اند.مدیحی با بیان اینکه شرکت تعاونی یاد شده این میوه ها را به قیمت 
4000 تومان خریداری کرده است، گفت: این در حالی است که شرکت تعاونی مذکور 
میوه ها را به قیمت 5200 تا 5500 تومان به غرفه ای در میدان میوه و تره بار فروخته و 
این پرتقال ها به قیمت 6500 تا 7000 تومان در اختیار فروشــندگان سطح شهر قرار 
گرفته اند. وی اضافه کرد: بنابراین پرتقال هــای 4 هزار تومانی به قیمت 10 تا 12 هزار 
تومان در اختیار مردم قرار گرفته اســت.با وجود خطری که قاچــاق میوه برای تولید 
کشور و سالمت مصرف کنندگان جامعه دارد، ســئوالی که مطرح می شود، این است 
که چرا مســئوالن عزمی جدی برای مقابله با این موضوع ندارنــد و چرا با قاچاقچیان 
برخورد قانونی نمی شــود و اجناس غیرمجاز به راحتی و با قیمت های کاذب در بازار 

عرضه می شوند؟

برای فرار از مالیات و هزینه ها
آهن سازان واسطه گر و موبایلی شدند!

رئیس اتحادیه آهن ســازان گفت: خیلی از فعاالن این صنف کار خود را تعطیل کرده 
و در حال حاضر فقط با یک تلفــن همراه کار می کنند، چون دیگر نیازی نیســت که 
هزینه مالیات و دیگر هزینه های جاری را بپردازند؛ بنابراین اکثرا به واسطه گری روی 
آورده اند.حبیب اهلل بشارتی اظهار کرد: بســیاری از کارگاه های تحت پوشش اتحادیه 
آهن سازی در تهران تعطیل یا در شرف تعطیلی اســت. وی مالیات بر درآمد مشاغل 
و مالیات بر ارزش افزوده را یکی از مهم ترین مشــکالتی عنــوان کرد که همه اتحادیه 
ها با آن درگیر هستند.بشــارتی با بیان اینکه مالیات در حال افزایش غیرکارشناسی 
است، گفت: مالیات به طور غیرکارشناسانه هر ساله افزایش می یابد و این در حالی است 
که شاید واحد صنفی مربوطه در ســال مورد نظر با رکود مواجه شده و فروش چندانی 
نداشته باشد؛ بنابراین دلیلی ندارد مالیاتش  افزایش یابد چون افزایش مالیات در زمان 

رونق بازار است.
او با بیان اینکه رونق بازار آهن بســتگی به ساخت وســاز دارد، اظهار کــرد: در حال 
حاضر بیشــتر تیرآهن ها صادر و ورق آهن وارد می شــود و این در حالی است که اگر 

ساختمان سازی از رکود خارج شود نیاز به صادرات چندانی نداریم.
رئیس اتحادیه آهن سازان در عین حال بیان کرد: با افزایش میزان ساخت و ساز با توجه 
به نیازی که در داخل به وجــود می آید تولیداتمان در این حوزه صرف ساخت وســاز 
می شود ولی با توجه به این که در حال حاضر در رکود به سر می بریم مجبوریم که صادر 

کنیم.

میز خبر

خبر

گر چه آخرین گــزارش از عملکرد مراجع 
ذیربط بیانگر روند رو به جلو در ساماندهی 
موسســات اعتباری غیرمجــاز و تکلیف 
جدی تر برای دریافت مجوز اســت، اما در 
ســویی دیگر بخش قابل توجهــی از این 
موسســات همچنان خــارج از چارچوب 
قانونی و دســتورالعمل های بانک مرکزی 
به فعالیــت خود ادامــه می دهنــد، غیر 
مجازهایی که بازهــم اولتیماتوم گرفتند.

اخیرا سخنگوی قوه قضائیه عملکرد این قوه 
در یک سال گذشته را تشریح کرد، گزارش 
ســاالنه ای که بخش بانکی خاصــه بازار 

غیرمتشکل پولی از مهمترین اجزاء آن بود.
در حالی به اذعــان معاون نظــارت بانک 
مرکزی حــدود 7000 موسســه اعتباری 
در کشــور فعالیت مــی کننــد و بیش از 
6000 مورد مجوزی بــرای فعالیت ندارند 
که صندوق های قرض الحســنه ، تعاونی 
ها، صرافی ها ، لیزینگ ها بخش عمده آنها 
را تشــکیل داده و با وجود تمامی فراخوانها 
و تعیین دستورالعملها و قوانین برای به نظم 
کشــیدن آنها تاکنون تعداد چشمگیری از 
این جمع قانون مند نشده و در مسیر قبلی 

خود حتی به طور محدودتر قرار دارند.
سه موسسه در خطر انحالل

در گــزارش عملکرد قوه قضائیــه و آنطور 
کــه محســنی اژه ای اعالم کرده اســت 
در کنــار 31 بانک دولتــی و خصوصی که 

در حال حاضر در شــبکه بانکــی فعالیت 
می کننــد در بین تمامی موسســات مالی 
فعال، 9 موسســه بزرگ مورد شناســایی 
قرار گرفته اند که از این بین ســه موسســه 
دارای مجوز فعالیت بانک مرکزی هستند. 
عسکریه، توسعه و کوثر همان سه موسسه 
مورد اشاره سخنگوی قوه قضائیه هستند.

وی از سه موسســه در حال دریافت مجوز 
هم ســخن گفته که دو مورد آن بنابر اعالم 
قبلیتهرانفر- معاون نظارت بانک مرکزی- 
موسســه آرمان و نور بوده و سومین مورد 
هم می تواند بــه بانک مهر اقتصاد اشــاره 
داشته باشــد.اما اژه ای از سه موسسه دیگر 
که مجــوزی هم ندارند ســخن گفته که با 
توجه به اسامی شش موسسه قبلی بررسی 
موسسات مالی فعال نام سه موسسه دیگر 
را مشــخص می کند، موسســاتی که در 
صورت عــدم ورود برای مطابقــت خود با 
قوانین بانک مرکزی با آنها برخورد خواهد 
شد و بعید نیست سرانجامی مانند موسسه 
میزان داشته و منحل شوند. برخوردی که 
قوه قضائیه هم اخیرا نســبت به آن هشدار 

داده است.
590 تعاونی غیرمجاز

آمارهای ســخنگوی قــوه قضائیه حاوی 
خبــری در مــورد فعالیت 590 شــرکت 
تعاونی غیر مجاز هم بود، آمار چشمگیری 
که در مقابل آن 145 تعاونی مجوز فعالیت 

داشته و روند انطباق در بین آنها کند پیش 
می رود به گونه ای کــه در حال حاضر فقط 

یک مورد دیگر در حال کسب مجوز است.
این در حالی اســت که مراجــع قضایی به 
تعاونی های بدون مجوز هم اولتیماتوم داده 
و آنها را هم برای دریافــت مجوز به تحرک 
واداشته است چرا که در غیر این صورت در 

آینده ای نزدیک با آنها برخورد خواهد شد.
300 لیزینگ آزادند هر چــه می خواهند 
بکننددر ســویی دیگر لیزینگ ها ) شرکت 
های واســپاری( بخــش مهــم دیگری از 
موسســات اعتباری هســتند که با وجود 
اهمیــت فعالیــت و برخورد مــردم با این 
شرکتها تنها 33 مورد تعهد قانونی داشته و 

نطارت بانک مرکزی بر آنها وجود دارد.
درحالی گزارش قوه قضائیه نشان می دهد 
کــه 300 لیزینگ مجوز فعالیت نداشــته 
و ســرمایه های مردم در آنها در خطر است 
که گویای این مهم نیز است که 74 شرکت 
لیزینگ در حــال دریافت مجــوز از بانک 
مرکزی بوده و درآینده ای نزدیک از اعتبار 

بیشتری برخوردار می شوند.
1000 صرافی آزادند

اما یــک حســاب سرانگشــتی از فعالیت 
موسســات اعتباری غیر مجاز حاکی از آن 
اســت که بالغ بر 1000 موسســه در قالب 

صرافی در کشور در حال فعالیت هستند.
صرافی هــا که در یکســال گذشــته از پر 

حاشیه های بازار غیر متشــکل پولی بوده 
و بــرای انطباق بــا دســتورالعمل مصوب 
برای فعالیت بارها مخالفت کرده و حتی با 
بازنگری این دستورالعمل همچنان نسبت 
به مبلغ تعیین شــده برای افزایش سرمایه 
که از 20 میلیارد به حدود 4 میلیارد تومان 
هم کاهش یافتــه معترضند،صرافانی که 
غیرمجازهای زیادی دارند به گونه ای که در 
بین آنها 1000 مورد وجود دارند که در امر 
صرافی دخالت داشــته و فعالیت می کنند، 
اما هیچ مجــوزی برای فعالیــت ندارند.با 
این حال شواهد نشــان می دهد که تاکنون 
428 صرافی دارای مجوز شناسایی شده اند 
و 300 صرافی دیگر هــم در حال دریافت 
مجوزاند.باید یادآور شــد کــه در کنار این 
موارد صندوق های قرض الحســنه که بنابر 
اعالم قبلی معاون نظارتــی بانک مرکزی 
تعدادی بیــش از 4000 مورد را تشــکیل 
می دهند قرار دارند که ســاماندهی آنها با 
توجه به عدم شناســایی کامل کار سخت 
پیش روی بانک مرکزی و قوه قضائیه است. 
با این وجود برایند کلی عملکرد یک ســال 
گذشته در حوزه ســاماندهی غیرمجازها 
در حوزه پولی و بانکی حاکی از آن است که 
تاحدی از آزادی عمل این موسسات کمتر 
شده و به سمت قانونمندی حرکت کرده اند 
حتی اگر از روی اختیار نبوده و ناچار شــده 

باشند که برای دریافت مجوز به صف شوند.

غیرمجازهای بانکی به صف شدند



 

 
واردات کارت های بنزین 

چینی و کره ای
یک مقام مسئول با اشــاره به واردات 
کارت هــای هوشــمند ســوخت از 
کشــورهای کره جنوبــی و چین از 
مذاکره با برخی از کشورها به منظور 
صادرات دانش فنی سامانه هوشمند 
و نظام سهمیه بندی سوخت خبر داد.

سیدمحسن روحانی با اشاره به آغاز 
مذاکرات با مقامات سه کشور جهان 
به منظور صادرات دانش فنی سهمیه 
بنــدی بنزین و عرضه ایــن فرآورده 
نفتی از طریق ســامانه هوشــمند 
ســوخت، گفت: اکنون مذاکرات با 
مسئوالن سه کشــور عراق، سوریه و 
ونزوئال به منظور صــادرات خدمات 
فنی و مهندسی و دانش فنی سامانه 

هوشمند سوخت انجام شده است.
مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره 
به اعالم آمادگی ایران به منظور انتقال 
دانش فنی نظام عرضه هوشــمند و 
کارتی سوخت به کشورهای مختلف 
جهان، تصریح کرد: در صورت تمایل 
کشــورهای طرف مذاکره، شرکت 
ملی پخــش فرآورده های نفتی فقط 
می توانــد هماهنگ کننده باشــد و 
کارهای اجرایی توسط شرکت های 

خصوصی انجام خواهد شد.
این مقام مســئول همچنین درباره 
طــرح خودکفایی کشــور از واردات 
کارت های هوشمند سوخت از چین 
و برخی از کشورهای آسیایی، اظهار 
داشت: در کشور سیستم بانک داری 
بیش از ۴ میلیون پوز در اختیار دارد 
و سامانه هوشمند سوخت حدود ۶۰ 
هزار پوز، بنابراین اگر قرار باشد تولید 
پوزهــای کارتخوان داخلی شــود، 

منطقی است بانک ها اقدام کنند.
وی افــزود: به طور کلی بــرای تولید 
داخلی هــر کاالیی باید یــا از صرفه 
و صالح فنی و اقتصــادی برخوردار 
باشد و یا مشکل تحریم داشته باشد 
که به نظر می رسد در باره کارت های 
هوشمند ســوخت هیچ شرط الزم 

وجود ندارد.
روحانــی با بیــان اینکه هــر کارت 
هوشمند ســوخت دارای یک بدنه و 
یک چیپ اســت، تبیین کرد: برای 
مدتی کارت آماده را از چین و سپس 
کره جنوبــی وارد کردیم که در مدل 
چینی، چیپ ها ژاپنی و در مدل کره 

ای چیپ ها اروپایی بودند.
مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی با اعالم 
اینکه تولیــد چیپ نیاز به ســرمایه 
گــذاری چنــد میلیــارد دالری در 
کشــور دارد، بیان کرد: بر این اساس 
در ظرفیت های چند صد میلیونی در 
سال توجیه اقتصادی خواهد داشت 
و به همین دلیل در ســطوح اســت 
کاربری در کشور، تولید داخلی صرفه 

اقتصادی نخواهد داشت.
به گفته این مقام مســئول در مورد 
تولیــد بدنــه و چــاپ کارت هــای 
هوشمند ســوخت، به دنبال اجرای 
این طرح رفتیم که با شــرکت هایی 
همکاری کنیم که تولید بدنه و چاپ 
در داخل انجــام داده و چیپ را وارد 

کنند.
به گزارش مهر، وی با بیــان اینکه از 
نظر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی اگر تولید کارت های هوشمند 
داخلی شــود و فقط چیــپ را وارد 
کنیم، این ســامانه امنیت بیشتری 
خواهد داشــت، تاکید کــرد: وقتی 
کارت هوشــمند آماده را وارد کنیم، 
مشخص است که در سامانه هوشمند 
سوخت به کار می رود ولی وقتی چیپ 
خام وارد شود، مشــخص نیست که 
قرار است در کارت بانک به کار رود یا 
کارت تلفن و مــوارد دیگر و با داخلی 
شــدن تولید کارتها می توانیم دیگر 
معیارهــای امنیتی مــورد نظر را در 

کارت های سوخت اعمال کنیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، شــرایط به وجود آمده در 
وضعیت تولیدات نفت را متاثر از اوضاع سیاســی خواند و گفت اوپک قطعا 
به جایگاه عادی خود بازخواهد گشت.امیرعباس سلطانی در خصوص لزوم 
اعمال تغییرات در آیین نامه اوپک به دلیل عملکرد نه چندان مناســب این 
سازمان ظرف سال های گذشــته گفت: در اوپک تمام تصمیمات بر اساس 
اجماع است و اگر بخواهند در آیین نامه این سازمان تغییراتی اعمال کنند 
باید همه اعضا بر روی آن اجماع داشــته باشند، بنابراین در خصوص تغییر 

آیین نامه اگر عربستان مخالفت کند، تصمیم مورد نظر وتو خواهد شد.

ســلطانی با ارتباط دادن قدرت نفوذ ایران در اوپک بــه موفقیت دولت در 
مذاکرات هسته ای گفت: با رفع تحریم ها شاید ایران بتواند در موضع قدرت 

قرار بگیرد و اعضای بیشتری از اوپک را با خود همسو کند.
وی در توضیح وضیعت پیش روی اوپک گفت: تولیدات نفت شــیل آمریکا 
تاثیر غیرقابل باوری را روی قیمت نفت گذاشــت و آن را پایین آورد؛ با این 
حال خود شرکت های آمریکا ورشکست شدند؛ چرا که هر بشکه نفت برای 
شــیل حدود ۴۵ دالر هزینه دارد در حالی که برای اوپک هر بشــکه حدود 
۲۰ تا ۲۵ دالر هزینه بر می دارد، بنابراین وقتــی قیمت به کمتر از ۵۰ دالر 

رسید به معنی تعطیل شدن شرکت های نفتی شیل بود.سلطانی گفت: با 
این حال همان طور که قبال هم پیش بینی مــی کردیم اوپک در آینده افق 
روشــنی دارد؛ چرا که کشورهایی که خارج از این ســازمان با وجود قیمت 
ارزان درصدد افزایش تولیدات خود برآمدند، نمی توانند در بلندمدت چنین 
روشــی را ادامه دهند. از ســویی دیگر ذخایر نفتی آمریکا، روسیه و حتی 
عربستان به نسبت گذشته کمتر شده است.عضو کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی اضافه کرد: شرایط موجود که با تنش های سیاسی آمیخته 

شده، ناپایدار است و اوپک قطعا به جایگاه عادی خود بازخواهد گشت

اوپک قطعا به جایگاه سابق خود بازخواهد گشت
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در حالی که نگرانی های وزارت نیرو نسبت به 
ورود وزارت نفت به حوزه تخصصی صادرات 
برق همچنان پا برجاســت، پس از امضای 
اولین قرارداد در ســال گذشــته، به تازگی 
توافقنامــه اولیه توســط وزرات نفت برای 
تبدیل گاز به برق با چهار شرکت امضا شده 
است و وزارت نفت به شــرکت های بخش 
خصوصی هشــدار داده که راندمان نیروگاه 
هایی که ساخته می شــود باید قابل رقابت 
با نیروگاه های خارجی را داشته و بیش از ۵۰ 
درصد باشد این در حالی است که در ایران، 

این رقم حدود ٣٧ درصد است.
بر اساس این گزارش از اواخر تابستان سال 
گذشــته، وزارت نفت در فراخوانی از بخش 
خصوصی برای مشارکت با شرکت ملی گاز 
و شرکت ملی نفت ایران به منظور صادرات 
برق دعوت کرد که این امر واکنش های پی 
در پی وزارت نیرو را در پی داشت و باعث شد 
که شرکت توانیر اعالم کند که هر کاری در 
زمینه صادرات برق در کشور انجام شود باید 

با هماهنگی وزارت نیرو باشد.
اگرچــه وزارت نفت اعالم کــرد که وظیفه 
ما صادرات گاز اســت و آن را به شــیوه های 
مختلف انجام می دهیم، اما در پاســخ هایی 
که دوطرف از طریق رســانه هــا به یکدیگر 
می دادند، وزارت نفــت اعالم کرد که برخی 
انتقادهای مطرح شــده به این طرح، ناشی 
از بی اطالعــی افراد از سیاســت های کالن 
کشور بوده و اساسا قرار نیست اقدامی بدون 
هماهنگی کالن از ســوی دولت انجام شود 
و باتوجه به این کــه وزارت نفت برنامه های 
مفصلی را برای افزایش تولید گاز در کشــور 
اجرا کرده است، از سال آینده تولید گاز مازاد 
بر نیاز مصرف داخلی خواهــد بود که قطعا 
باید از هم اکنون برای بازارهای صادراتی این 

محصول ارزشمند برنامه ریزی کرد.
بر ایــن اســاس همچنین حمیــد چیت 
چیان،درباره امکان ساخت نیروگاه توسط 
وزارت نفت در داخل کشــور نیز گفت: برای 

ســاخت هر نیروگاهی در داخل کشور چه 
با هدف عرضه برق تولیــدی آن در داخل و 
چه با هدف صادرات برق، قطعا باید از وزارت 

نیرو مجوز اخذ شود.
وزیر نیرو درمــورد تاثیر مــوازی کاری ها 
در سیاست کشــور برای صادرات برق، نیز 
خاطرنشــان کرد: قطعا به هیچ وجه ایجاد 
رقابت بین شــرکت های ایرانی در بازارهای 
صادراتــی به مصلحت کشــور نیســت و 
مســووالن محترم وزارت نفت هم عاقل تر 
از این هســتند که تالش کنند در بازارهای 
صادراتی برق کشــور با نیروگاه های وزارت 
نیرو یا نیروگاه های تحت پوشش این وزارت 

خانه رقابت کنند.
البته بارها اعالم شــد کــه وزارت نفت وارد 
حیطه وظایف وزارتخانه هــای دیگر نمی 
شود و در موافقت نامه هایی که با شرکتهای 
بخش خصوصی منعقد کرده هرگونه اقدام 
منوط به اخذ مجوزهــای الزم از وزارت نیرو 
اعالم شده است و این شرکت ها پس از اخذ 
مجوزهــای الزم از آن وزارتخانه، می توانند 

روی مشارکت شرکت نفت برای تامین گاز 
مورد نیاز خود حساب کنند.

در این راســتا علی رضا کاملی، مدیرعامل 
شــرکت ملی صادرات گاز ایران از مذاکره 
و امضــای توافقنامه اولیه با چهار شــرکت 
ایرانی برای تبدیل گاز به برق و صادرات آن 
خبر داده و گفته که چنــد توافقنامه اولیه با 
شــرکتهای ترکیه ای در سال گذشته امضا 
دشده و شرکتهای ایرانی هم اکنون در حال 

جانمایی برای احداث نیروگاه هستند.
وی محل احداث نیروگاه و بازار فروش برق 
تولید شــده را از مهم ترین موضوعات برای 
شرکت ها بر شمرد و اظهار کرد: این شرکتها 
شش ماه برای مطالعات فرصت دارند که در 

حال انجام آن هستند.
کاملی به اینک بازار افغانســتان، پاکستان، 
عراق، ترکیه و امارات توسط این شرکت ها 

مطالعه می شود، خاطرنشان کرد:
مدیر عامل شــرکت ملی صادرات گاز ایران 
دالیل اصلــی انجام صادرات برق از ســوی 
وزارت نفت را، تنوع بخشــی بــه صادرات 

گاز عنــوان و تصریح کرد:ســهم ســرمایه 
گذار متناســب با قیمت فروش برق در هر 
بازار هدف، عبــارت از هزینه تبدیل انرژی و 
هزینه های انتقال و بازاریابی به عالوه ســود 
متعارف اســت و مابه التفاوت ایــن مبلغ با 
قیمت فــروش صادراتی بــرق در هر مورد، 
سهم طرف دیگر مشــارکت یعنی شرکت 
ملی نفت ایران و شــرکت ملی صادرات گاز 

ایران خواهد بود.
کاملی با اشــاره به این کــه بخش خصوص 
نقطه یابی ساخت نیروگاه را انجام می دهد 
و شرکت ملی گاز، گازرسانی به آنجا را تامین 
می کند، افزود: راندمان نیروگاههایی که از 
سوی بخش خصوصی ساخته می شود باید 
باال باشد. به عنوان نمونه، هم اکنون راندمان 
نیروگاههای خارج از کشــور بیــش از ۵۰ 
درصد است. این در حالی است که در ایران، 
این رقم حدود ٣٧ درصد است. پس راندمان 
نیروگاه های تازه باید همانند خارج از کشور 
باشد تا بتوانند با دیگرعرضه کنندگان برق 

در آن کشورها رقابت کنند.

ادامه اقدامات عملی وزارت نفت برای صادرات برق

انجام عملیات کشــش خط لوله فازهای ۲۰ و ۲۱ ، عملیات 
لوله گــذاری دریایی فــاز ۲۱، انجام عملیــات لوله گذاری 
خشــکی این فازها،  نصــب ملحقات ســازه های دریایی و 
نهایتا ساخت عرشه های ســنگین فازهای ۲۰ و ۲۱ چهار 
جبهه کاری گســترده را در بخش دریایی فازهای ۲۰ و ۲۱ 
پارس جنوبی تشکیل می دهد.مطلب افشاری، مدیر پروژه 
فازهــای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی در شــرکت IOEC با بیان 
این که اجرای عملیات شــورپول )کشش خط لوله از دریا به 
خشــکی( فاز ۲۰ از نیمه دوم خردادماه امسال آغاز شده و 
اجرای این عملیات تا کیلومتــر ٧,۵ ادامه یافته، گفت: پس 
از پایان عملیات شورپول این فاز، انجام عملیات کشش خط 
لوله فاز ۲۱ از تاریخ ۱٧ خردادماه آغاز شد و پس از پایان این 
عملیات، ادامه لوله گذاری معمول خــط لوله این فاز )۲۱ ( 
در دستور کار قرار گرفت که هم اکنون بالغ بر ۱٧ کیلومتر از 
آن لوله گذاری شده است.براساس آخرین گزارشهای ارائه 
شــده، طول خط لوله فاز ۲۱  پارس جنوبی ۱۰٣ کیلومتر 
اســت که اجرای آن به زمانی حدود دو تا ۲,۵ ماه  نیاز دارد. 
همچنین پس از پایان عملیات لوله گــذاری فاز ۲۱  اجرای 
این عملیات به طول ۹۶ کیلومتر برای فاز ۲۰ انجام خواهد 
شد.گفتنی اســت: شــرکت ترانشــه )یکی از شرکتهای 
زیرمجموعه تاسیسات دریایی ایران( عملیات شورپولینگ 
فازهای ۲۰ و ۲۱ را در دســت اجرا دارد.افشــاری بارگیری 
لوله های پروژه خط لولــه دریایی فازهــای ۲۰ و ۲۱ را در 
خرمشهر از فعالیتهای در دســت اجرای تیم پروژه دانست 
و گفت: بارگیری بالغ بر ۴۸۰۰ شــاخه لوله )نزدیک به ۵۹ 
کیلومتر(  از مجموع ۱۶ هزار و ٧۹۸ شاخه لوله ٣۲ اینچ و به 
همین میزان خط لوله ۴ اینچ در فازهای یادشده انجام شده 
است که  روند بارگیری از ارد خرمشهر به سمت محل پروژه 

همچنان ادامه دارد.
الزم به یادآوری اســت که ۱۲ بارج انجام عملیات بارگیری 
لوله های فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی را در دســت اجرا 
دارند.لوله گذاری خشکی، دومین جبهه کاری فازهای ۲۰ 
و ۲۱دســت اندرکاران اجرای پروژه فراساحل فازهای ۲۰ و 
۲۱ پارس جنوبــی همچنین  انجام عملیــات لوله گذاری 
خشــکی این فازها را به موازات بخش دریا در دســت اجرا 
دارند. گفتنی است: انجام عملیات مقدماتی مانند تسطیح 
زمین، شناسایی عوارض زیرســطح، بارگیری و حمل خط 
لوله خشــکی از اقدامات مقدماتی این بخش از کار بوده که 
با روند مناسبی انجام شده اســت.مدیر پروژه فازهای ۲۰ و 

۲۱ پارس جنوبی همچنین از آغاز نخستین جوشکاری خط 
لوله خشــکی این فازها از ابتدای تیرماه خبر داد و گفت: دو 
خط لوله خشکی فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی که گاز این 
میدان را از خط ساحلی به پاالیشگاه منتقل می کند، بالغ بر 

۱۲ کیلومتر است.
جبهه سوم کاری و نصب ملحقات دریایی

با نصب چهارمین سه پایه مربوط به فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس 
جنوبی در روز ۲۸ خردادماه، نصب همه ســه پایه های این 
فازها به پایان رســید. دســت اندرکاران اجرای این پروژه 
فراســاحلی، نصب ملحقات این فازها را که شامل ۴ جکت 
با شمعها، ۴ عرشه ســه پایه، ۲ پل و ۲ سازه مشعل )به وزن 
۲۲۴۰ تن با احتساب شمعها( می شــود به عنوان سومین 
جبهه کاری این پروژه در دســت اجرا دارند.به گفته مدیر 
پروژه فراســاحلی فازهای ۲۰ و ۲۱ در شــرکت تاسیسات 
دریایی ایران، در حال حاضر سازه مشعل و پل ارتباطی میان 
سکوهای میانی و مشــعل  این فازها نیز در موقعیت نصب 
قرار دارند که براساس برنامه ریزیهای انجام شده، نصب همه 

متعلقات این فازها تا چهار روز آینده به پایان می رسد.
ساخت عرشه های سنگین در خرمشهر؛ جبهه کاری 

چهارم
 در حال حاضر پروژه فراســاحل فازهــای ۲۰ و ۲۱ پارس 
جنوبــی از پیشــرفت۲۲,٧۲  درصدی برخوردار اســت. 

همچنین براساس آخرین آمار ارائه شده، ساخت سکوهای 
این فازها نیز هم اکنون از پیشــرفت ٧۹ درصدی برخوردار 
است، این در حالی است که بخش لوله گذاری این فازها نیز 
بالغ بر ۵.۶٧ درصد پیشــرفت دارد.در حال حاضر، ساخت 
ســکوی فاز ۲۱ این میدان مشــترک بالغ بر ۵,٧٣ درصد 
پیشــرفت دارد. همچنین ساخت عرشــه های فاز ۲۰ این 
میدان نیز با پیشرفت بالغ بر ۶۵ درصد مراحل ساخت خود 
را می گذراند.هدف از اجرای طرح توســعه فازهای ۲۰ و ۲۱ 
میدان پارس جنوبی، تولید روزانــه ۵۰ میلیون مترمکعب 
گاز طبیعی برای تزریق به شــبکه سراسری، ٧٧ هزار بشکه 
مایعات گازی، ۴۰۰ تن گوگرد و ساالنه ۱,۱ میلیون تن گاز 
مایع برای صادرات و یک میلیون تن اتان برای تامین خوراک 
صنایع پتروشیمی است.گفتنی است: شرکتهای مهندسی و 
ساختمان صنایع نفت بخش پاالیشگاه و شرکت مهندسی 
و ساخت تاسیســات دریایی ایران در بخش دریا به عنوان 
پیمانکار این پروژه شناخته می شوند. مهندسی،تدارکات، 
تهیه، ســاخت، نصب و راه اندازی سکوها و خط لوله دریایی 
فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی؛ شــرح کار این شرکت را در 
این پروژه تشکیل می دهد. شرکت تاسیسات دریایی، نصب 
جکت فاز ۲۱ این میدان را در اسفندماه سال ۹۰ و همچنین 
نصب جکت فاز ۲۰ را در اسفندماه سال ۹۱ به انجام رسانده 

است.

اجرای بخش فراساحل فازهای ٢٠ و ٢١ پارس جنوبی شتاب گرفت

خبر

میز خبر

نیترات موجود در آب کرج از حد استاندارد پایین تر است

دادســتان عمومی و انقالب کرج نیترات موجود در آب کرج را پایین تر از حد استاندارد 
اعالم کرد.

حاجی رضا شاه کرمی در نشســت خبری که با حضور اصحاب رسانه همراه بود با اعالم 
این خبر اظهار کرد: طبق کاوش های سازمان بازرسی نیترات آب موجود در کرج از حد 

استاندارد پایین تر است.
وی در ادامه با ابراز نگرانی از اینکه ممکن است فاضالب وارد آب شرب شود، گفت: میزان 
برداشــت های بی رویه از آب های زیر زمینی خطر ورود فاضالب به آب را افزایش می 

دهد.
دادستان عمومی و انقالب کرج در پاسخ به این پرسش که میزان نیترات موجود در آب 

کرج چقدر است، گفت: میزان نیترات آب را باید دستگاه های متولی اعالم کنند.
این مسئول در ادامه گفت: میزان نیترات آب در مناطق مختلف شهرستان کرج متفاوت 
است از ارائه میانگین معذوریم. پاســخگویی به این موضوع وظیفه دستگاه قضا نیست 

دستگاه های تخصصی باید اظهار نظر کنند.
شاکرمی با اشاره به اینکه ســازمان های محیط زیست، دانشــگاه علوم پزشکی باید 
گزارش تخصصی ارائه کنند، گفت: دستگاه قضا با هرگونه مشکلی که به سالمت مردم 

مربوط می شود برخورد می کنند.

اختصاص ۵۰۰ میلیون دالر برای آبرسانی به روستاها
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با اشــاره به تخصیص ۵۰۰ میلیون 
دالر اعتبار برای آبرسانی به مناطق روستایی از صندوق توسعه ملی با تاکید مقام معظم 
رهبری گفت: این اعتبار برای تعدادی از پروژه های آبرســانی روستایی مازندران طی 

برنامه پیشنهادی سال ۹۴ نیز محقق خواهد شد.
حمیدرضا جانباز افزود: عملیات اجرایی مجتمع های آبرســانی روستایی با اعتباری 
بالغ بر ٣۲ میلیارد ریال در حوزه شهرستان بابل در دســت اجراست که در مدت زمان 
کوتاهی آماده بهره برداری خواهد شــد و جمعیت زیادی از آب شــرب سالم برخوردار 

می شوند.
وی با اشــاره به ۱۲۵ طرح بزرگ آبرسانی در کشــور گفت: به دلیل کمبود منابع مالی 
سرعت اجرای پروژه ها کاهش یافته درصدد هستیم طرحی برای تامین ورق در قالب 

فاینانس انجام دهیم که با این کار سرعت اجرای پروژه ها افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل شــرکت مهندســی آب و فاضالب کشــور درباره توزیع اعتبارات عمرانی 
پروژه ها افزود: هنوز توزیع اعتبارات عمرانی پروژه ها شروع نشده است اما به محض آغاز 
توزیع اعتبارات ســعی خواهیم کرد هر چه زودتر اعتبارات خوبی برای پروژه های مهم 

آب و فاضالب روستایی مازندران تحقق یابد تا پروژه ها با سرعت بیشتر اجرایی شوند.
مدیر عامل شرکت آبفار مازندران نیز در حاشیه بازدیدها درباره پروژه مجتمع آبرسانی 
روستایی “ریگ چشــمه” بابل گفت: برآورد کلی برای فاز اول این مجتمع ٣ میلیارد و 
۴۰۰ میلیون تومان است که امسال ۵۵۰ تومان اعتبار برای این پروژه در نظر گرفته شد 
و ٣۱۵ میلیون تومان تخصیص یافت البته مبلغ ۲ میلیارد برای ســال مالی ۹۴ و مبلغ 
۱ میلیارد هم برای ســال ۹۵ برای این پروژه در نظر گرفته شده که با بهره برداری از آن 
اهالی ۶ روستا از نعمت آب شرب سالم و بهداشــتی برخوردار خواهند شد که احتمال 

اضافه شدن به ۱۵ روستا هم می رود.
مجید عبدالهی درباره پروژه فاضالب زاغمرز بهشــهر نیز اظهارکرد: برای این پروژه ۲ 
میلیارد تومان اعتبار گذاشتیم و این پروژه هنوز در دست مطالعه است چرا که به دلیل 
موقعیت جغرافیایی منطقه مقرر شــد تصفیه خانه آن از قالب نیزار مصنوعی به لجن 

فعال تبدیل شود. 
این مسئول درباره پروژه های آبرسانی پهناب، کیاکال، بهنمیر و کوهی خیل نیز گفت: 
مشــکل کم آبی در این مناطق با حفر دوحلقه چاه و تقویت خط انتقال آب رفع خواهد 

شد.

واگذاری مالکیت خط لوله اتیلن غرب به بخش خصوصی
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشــاره به برگزاری جلسه های منظم در زمینه 
سرنوشت خط لوله اتیلن غرب گفت: نتایج این جلســه ها برای واگذاری مالکیت این 

خط لوله به کمیسیون ترک تشریفات مزایده ارسال می شود.
عباس شعری مقدم با اشاره به برگزاری جلسه های مجمع عمومی شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی در زمینه واگذاری خط لوله اتیلن غرب گفت: به دنیال راهکارهای قانونی 

هستیم تا این خط لوله به صورت انحصاری به بخش خصوصی واگذار شود.
وی افزود: همه مســائل و جوانب طرحی که از سوی شــرکت ملی صنایع پتروشیمی 
برای اجرا اعالم می شود، بررسی می شود؛ اما در طرحهای خط لوله اتیلن غرب و مرکز 
این موضوع انجام نشده است؛ بنابراین قصد داریم درباره نحوه واگذاری این طرحها به 
بخش خصوصی، چگونگی بازگشت هزینه های انجام شده در این طرح به بحث و تبادل 

نظر بیشتر بپردازیم.
بر اســاس برنامه ریزی صورت گرفته کارگروه ویژه ای متشــکل از نمایندگان اعضای 
مجمع عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره واگذاری خط لوله اتیلن غرب به 

بخش خصوصی تصمیم گیری می کند.
با توجه به شرایط خط لوله اتیلن غرب تنها مرجعی که می تواند در باره دولتی ماندن یا 
غیر دولتی بودن این خط لوله تصمیم گیری کند، هیئت دولت اســت، زیرا نگهداری، 
کنترل، حراست و مســئولیت در مقابل مصرف کنندگان اتیلن در خط لوله موضوع با 

اهمیت و حساسی است.
هیئت دولت در سال ۱٣۸۱ ساخت خط لوله اتیلن غرب را  به وزارت نفت تکلیف کرد، 
در آن زمان قرار شد تنها در استانهای واقع در مســیر این خط لوله همچون کهکیلویه 
و بویراحمد، کرمانشــاه، آذربایجان غربی و کردستان مجتمعهای پتروشیمی احداث 
شود، اما به مرور زمان استانهای دیگری مانند خوزستان، همدان نیز به مسیر این خط 
لوله اضافه شد.با اجرای اصل ۴۴ واحدهای موجود در مسیر خط لوله اتیلن غرب  به طور 
کامل به بخش خصوصی واگذار شد، اما تکلیف این خط لوله برای واگذاری یا حاکمیتی 
ماندن آن در مصوبه هیئت دولت مشخص نشــد، این موضوع هم اکنون یکی از مسائل 
پیچیده صنعت در مسیر این طرح عظیم است، زیرا نگهداری و تعمیر از این خط لوله به 
طول دو هزار و ۶۸۵ کیلومتر و اتیلن موجود در آن که ویژگی پلیمر شــدن دارد، بسیار 

حساس و پر هزینه است؛ این خط لوله با این طول در جهان منحصر به فرد است.
یکی از سناریوهای که از گذشــته تاکنون در باره سرنوشت خط لوله اتیلن غرب مطرح 
است، واگذاری آن به پتروشــیمی کاویان به عنوان تولید کننده اصلی اتیلن است، اما 
شرایط هم اکنون به گونه ای رقم خورده که در این پروژه تولید کننده و مصرف کننده 

نهایی اتیلن یک شرکت است.



، ســمینار علمی آموزشــی مدیریت دانش خوردگی روز ) 
27 خردادماه ( با هماهنگی مدیریــت پژوهش ، فناوری و 

مهندسی ساخت شرکت برگزار گردید.
در این سمینار دکتر رضا جواهر دشتی در خصوص مبحث 
دانش خوردگی اظهار کرد : مدیریت دانش خوردگی را از دو 

جنبه فنی و مدیریتی می توان مورد بررسی قرار داد.
وی افزود : اهمیت خوردگی در کشــور ما بســیار زیاد است 
و ســالیانه میلیاردها تومان ضرر خوردگی به صنایع کشور 

وارد می شود.
دکتر دشــتی بیان کرد : مدیریت دانش خوردگی بسیار در 
صنایع نفت وگاز با اهمیت می باشــد و تاکنون سمینارهای 
مختلف در این رابطه برگزار و کتاب و مقاالت متعددی چاپ 
شده اســت.وی تصریح کرد : یک درصد از مسائل خوردگی 

فنی اســت و 99 درصد دیگر به عوامل انســانی و مدیریتی 
بر می گردد ، بر این اســاس مدیریت ، راهبری و استفاده از 

ابزارهای مناسب بسیار حائز اهمیت می باشد.
دشــتی تعریف سیســتم خوردگی ، شــفافیت ،استفاده 
از اطالعــات و مدل ســازی و ارتباط ارگانیکــی را از اصول 
مدیریت دانش خوردگی عنوان کرد و گفــت : مدیران می 
توانند در ســطح کالن این کار را برنامه ریزی و پیش بینی 
کرده و با رعایت نکات پیشگیری از بسیاری  مسائل مرتبط 

جلوگیری نمایند.
دکتر دشــتی با اشــاره به تاثیر خوردگی فلزات بر محیط 
زیست گفت : خوردگی باید کنترل شود و اگر به دالیلی مواد 
شیمیایی وارد محیط زیســت گردند، اکوسیستم را مورد 
تهاجم قرار می دهند ، حتی خوردگی تنها با محیط زیست 

ارتباط ندارد و می تواند با مدیریت انرژی نیز مرتبط باشد.
وی خاطرنشان کرد : در ســطح بین المللی هر 90 ثانیه یک 
تن فوالد در اثر خوردگی از بین می رود و انرژی که برای یک 
تن فوالد مورد اســتفاده قرار می گیرد معــادل انرژی یک 

خانواده است که سه ماه مصرف می کند.
دکتر دشــتی در خاتمه بیان کــرد : کنتــرل خوردگی و 
پیشگیری بطور مستقیم بر محیط زیست و مدیریت انرژی 
تاثیر دارد زیرا خوردگی یک مسئله چند وجهی است که از 

ابعاد مختلف بر سالمت انسان موثر میباشد.
گفتنی اســت در این ســمینار مباحث اهمیت خوردگی و 
ضررهای زیست محیطی-مالی و جانی ناشی از آن در ایران و 
جهان ، مدیریت دانش خوردگی و تعریف زبان مشترک بین 

مدیران و کارشناسان فنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 مجری توسعه پســت های انتقال شرکت 
برق منطقه ای خوزســتان گفت: ظرفیت 
پست برق132/33/11کیلوولت دانشگاه 
شــهید چمران اهواز با تعویض یکدستگاه 
ترانســفورماتور بــه 154مگاولــت آمپر 

افزایش یافت .
، محمد سلمان زاده ســاعدی  افزود :  هدف  
از افزایش ظرفیت این پست برق ، پایداری 
شبکه و ایجاد ظرفیت جدید جهت تامین 
برق مورد نیاز مشــترکین با توجه به رشد 
مصــرف بــار در   منطقه گلســتان اهواز  و 
همچنین آمادگی برای تابســتان ســاِل 

جاری بوده اســت .وی افزود: در این پروژه 
یک دستگاه ترانس 132/33/11 کیلوولت 
به ظرفیــت 50  مگاولت آمپر حمل و نصب 
گردیــد ، همچنیــن ظرفیــت کابل های 
قدرت خروجی این ترانس وترانسفورماتور 

مجاورآن نیز افزایش یافت .
مجری توسعه پست های انتقال شرکت برق 
منطقه ای خوزســتان اظهار داشت : کلیه 
امور مربوط به طراحی و خدمات مهندسی 
، همچنین ســاخت تجهیــزات و عملیات 
اجرایــی طرح یاد شــده که شــامل نصب 
یک دســتگاه ترانس جدید بوده و ازاواخر 

بهمن ســال 1393 آغازگردیده،    توســط  
متخصصان وشــرکت هــای داخلی انجام 

گرفته است .
وی با اشــاره به مراحل ســخت اجرای این 
طرح  گفت : بــا توجه به اینکــه اهواز جزو 
کالن شهرهای کشور اســت  و حمل نقل 
محموله های ســنگین صنعتــی در آن با 
مشکالتی همراه می باشدکه خوشبختانه با 
برنامه ریزی دقیق وهماهنگی با مسووالن 
شهری اهواز ودانشگاه توانستیم حمل ونقل 
این ترانس ســنگین را بخوبی به سرانجام 

برسانیم .

ســلمان زاده درخصوص هزینه تمام شده 
این پــروژه گفــت:  این طــرح در مجموع 
26 میلیارد و 500 میلیــون ریال هزینه در 
برداشــته که از محل اعتبارات شرکت برق 

منطقه ای خوزستان تامین شده است .
وی در پایان ازتالشهای همکاران  معاونت 
طرحهای توســعه ، معاونت بهــره برداری 
وامورترابری ســنگین این شــرکت که در 
اجرای مراحل حمل ،  نصــب و راه اندازی 
این پروژه حســاس و مهم نهایت مشارکت 
وهمکاری  را داشــته اند تشــکر وقدردانی 

نمود .

با راي اعضاي شوراي اسالمي شهر اصفهان
شهردار اصفهان انتخاب شد

جلسه علني فوق العاده شــوراي اسالمي شــهر اصفهان با موضوع انتخاب شهردار اصفهان روز 
یکشنبه 31 خردادماه برگزار شد و طی رأی گیری از 21 عضو شــورای اسالمی شهر اصفهان، 
دکتر مهدي جمالي نژاد با کســب 19 رای موافق و  دو راي ممتنع به عنوان شهردار کالن شهر 
اصفهان انتخاب و معرفي شــد.دکتر مهدی جمالی نژاد داراي دکتراي برنامه ریزي شــهري از 
دانشگاه اصفهان اســت و از با تجریه ترین مدیران اســتان اصفهان می باشد که تا کنون سمت 
های متعددي در اســتانداری و شهرداری و دستگاه هاي اجرایي اســتان بر عهده داشته است.

مدیر کل دفتر امور شهری استانداری اصفهان،مدیر کل دفتر استاندار اصفهان، معاونت عمرانی 
استانداری ،مشاور عمرانی استاندار، مشاور عالی و رئیس گروه مشاورین شهردار اصفهان،معاون 
هماهنگی امور مناطق و ســازمان ها شهرداری اصفهان و سرپرســت معاونت روابط بین الملل 
شهردرای اصفهان تنها بخشي از ســوابق اجرایي و مدیریتي وي مي باشــد.وي داراي مقاالت 
متعدد علمي و پژوهشي مي باشــد و به نگارش کتاب هایي در زمینه مباحث تخصصي شهري 

نیز پرداخته است.

به ميزباني مناطق نفت خيز جنوب
نخستين نشست مشترك هسته هاي گزينش استان خوزستان برگزار شد

 اولین جلسه مشترک هماهنگي هسته هاي گزینش استان خوزستان به میزباني هسته گزینش 
مناطق نفتخیز جنوب برگزار شد.  رئیس هســته گزینش مناطق نفتخیز جنوب در این جلسه 
که 24 خرداد ماه برگزار شد گفت : نقش هســته هاي گزینش در شناسایي معضالت فرهنگي 
سازمان ها ، بي دلیل و تعیین کننده است . طاهر نژاد اظهار داشت: هسته گزینش مناطق نفت 
خیز جنوب ، به منظور رفع معضــالت فرهنگي آماده هرگونه همــکاري در اجراي برنامه هاي 
مشترک و هماهنگ با سایر هسته ها ي گزینش استان خوزستان  مي باشد. همچنین مدیران 
هســته هاي گزینش استان خوزســتان دراین جلســه ضمن قدرداني از میزباني و پیشگامي 
هســته گزینش مناطق نفتخیز جنوب ، در خصوص تعامالت و اجراي برنامه هاي مشــترک 
آموزشي، فرهنگي و کار گروههاي تخصصي گزینش گران اســتان خوزستان به بحث و تبادل 
نظرپرداختند. در این نشست  مقرر گردید همایش مشترک گزینش گران استان خوزستان در 
نیمه دوم سال 1394 برنامه ریزي و اجرا گردد و جلسات مشترک مدیران هسته ها نیز هر 3 ماه 

یک بار به میزباني یکي از سازمانها برگزار شود.

معارف

رئیس کل دادگستری استان خوزســتان از حمایت کارگروه تخصصی 
دستگاه قضایی از زنجیره تولید ، تامین و استفاده از قطعات و تجهیزات 

داخلی خبر داد 
 دکتر افشــار نیا رئیس کل دادگســتری استان خوزســتان با اشاره به 
نقش صنعت برق در توســعه زیرساختهای کشــور ، تولید پایدار انرژی 
برق توســط نیروگاه رامین اهواز را در تثبیت و ارتقاء امنیت اجتماعی و 

اقتصادی استان خوزستان مهم و تاثیر گزار دانست . 

در این بازدید که با ارائه گزارشــی از سوی مهندس سیدعلیرضا موسوی 
مدیرعامل نیــروگاه رامین اهواز همراه بود افشــار نیا ضمــن تقدیر از 
عملکرد این نیروگاه و آشــنایی با روند تولید بــرق واحدهای تولیدی ، 
ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی توسط کارکنان نیروگاه و حمایت 
و اعتماد به تولید کنندگان داخلی را الگوی مهمی در مسیر تحقق اقتصاد 
مقاومتی ، ارتقاء سطح امنیت شغلی و توسعه واحدهای تولیدی- تجاری 
صنایع استان و کشور عنوان نمود و از حمایت کارگروه تخصصی دستگاه 

قضایی از زنجیره تولید ، تامین و اســتفاده از قطعات و تجهیزات داخلی 
خبر داد. 

الزم بذکر اســت نیروگاه رامین اهواز با شــش واحد تولیدی به ظرفیت 
1850 مگاوات ســاعت بزرگترین نیروگاه بخاری کشور و تولید کننده 
بیش از 40 درصد برق استان خوزستان و 4 درصد شبکه سراسری کشور 
است و نقش مهمی در خدمت رســانی به مردم و صنایع میهن اسالمی 

ایفاء می کند.

افشار نيا ؛ رئيس کل دادگستری استان خوزستان: 

نقش نیروگاه رامین اهواز در تثبیت و ارتقاء امنیت اجتماعی و اقتصادی استان خوزستان مهم و تاثیر گذار است 

 
عسگری، معاون هماهنگی 

امور اقتصادی و توسعه 
منطقه ای استانداری ايالم 

شد
اســتاندار ایالم در حکمی حشمت اله 
عســگری را بعنوان معاون هماهنگی 
امــور اقتصادی و توســعه منطقه ای 
اســتانداری ایالم منصــوب کرد.به 
گــزارش روابط عمومی اســتانداری 
ایــالم  در حکم محمدرضــا مروارید 
آمده اســت، با توجه به انتزاع سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی، ضمن تشکر از 
زحمات چند ساله جنابعالی در سمت 
معاون برنامه ریزی و اشــتغال، عنوان 
پست شما از امروز به معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه تغییر می یابد، 
امید اســت کماکان در انجام وظایف 
محوله موفق و موید باشید.اســتاندار 
ایالم همچنیــن در حکــم جداگانه 
ایی، عسگری را با حفظ سمت بعنوان 
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و 
منابع انسانی اســتاندار ایالم منصوب 
کرد.پیش از این اســماعیل رستمی 
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 
استاندار ایالم بود.حشمت اله عسگری 
عضو هیــات علمی دانشــگاه ایالم و 
دارای مدرک دکترای اقتصاد اســت 
و از پنج ســال پیش تاکنــون معاون 
برنامه ریزی و اشتغال استاندار ایالم را 
بر عهده داشت ولی با احیای سازمان 
مدیریت این معاونت در اســتانداری 
ها منحل شــد.معاون رییس جمهور 
و رییس ســازمان مدیریــت و برنامه 
ریزی کشور در حکمی آقای اسکندر 
صیدایی گل سفیدی را بعنوان رییس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

ایالم منصوب کرد.

استان مرکزی تا 5 سال 
آينده در توليد سوئيچ 

بی نياز است
مدیر عامل شــرکت مخابرات استان 
مرکزی گفت: این اســتان حداقل تا 
پنج سال آینده در زمینه تولید سوئیچ 
بی نیاز و بیمه است.مسعود مشیدی در 
آئین بهره برداری و افتتاح پروژه های 
ارتباطی استان مرکزی اظهار داشت: 
توســعه پهنای باند دسترسی الیه به 
استان 430 گیگ، توسعه تجهیزات 
تکمیلی کانال هــای بین المللی 210 
گیگ، نصب و راه اندازی ســامانه های 
پایش ترافیک 23 گیگ و توســعه و 
تشکیل زیرساخت برق از پروژه های 
قابل افتتاح در اســتان مرکزی است.

وی افزود: این اســتان در پایان سال 
92 موفــق به ثبــت برنــد خالقیت 
و نوآوری به نــام اســتان مرکزی در 
شــرکت مخابرات کشــور شد.مدیر 
عامل شرکت مخابرات استان مرکزی 
با اشــاره به اینکه بیلینگ کشــوری 
را شــرکت مخابرات اســتان مرکزی 
بنیان گذاری کرده اســت، بیان کرد: 
امروز این طرح در 24 اســتان کشور 
اجرا می شــود و این در حالی است که 
در سال گذشته و امســال بیش از 15 
هزار سوئیچ در این شرکت برای اولین 
بار در تمام کشور تولید شد.مشیدی 
ادامــه داد: در اســتان مرکزی حدود 
140 هــزار خط تلفن فاقــد کارکرد 
وجــود دارد که باید ماهانــه برای هر 
خط بین یک هــزار و 500 تا دو هزار 
تومان هزینه پرداخــت کنیم، از این 
رو  درخواست داریم با بازنگری قانون 
بتوانیــم از این خطــوط بهره برداری 
کنیم.وی یادآور شــد: در این استان 
بیــش از 500 هزار مشــترک فعال 
ایرانســل وجود دارد و بیــش از 300 
میلیارد تومان هم ایرانسل در استان 
مرکزی هزینه کرده است.مشــیدی 
تصریح کرد: در استان مرکزی همراه 
اول نیز در سه فاز در حال توسعه است 
و در شــهر اراک بالغ بر 55 سایت و در 
ساوه 12 ســایت را پوشــش شهری 

می دهد.
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شهرستان 6
میز خبر

خبر
برگزاری سمینار علمی آموزشی مدیریت دانش خوردگی در ملی حفاری

مجری توسعه پست های انتقال شرکت برق منطقه ای خوزستان : ظرفیت پست 
برق132/33/11کیلوولت دانشگاه شهید چمران اهواز افزایش یافت 

زلفى  پور  حسين   .1 وكالت  با  قيدارى  خلجى  زهرا  وراثت  حصر  گواهى  رونوشت 
كالسه  به  تقديمى  دادخواست  شرح  به   2615 شناسنامه  شماره  به  شادى  الهام   .2
از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح   940117/8/94
تاريخ 92/10/29  به شماره شناسنامه 2299 در  اكبر خلجى  داده كه شادروان على 
اقامتگاه دائمى خود بدرود گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1. مهدى 
خلجى /ش .ش 0251597581 / ت. ت 1390/ صادره از تهران/پسر متوفى 2. زهرا 
خلجى قيدارى/ش .ش 2615 / ت. ت 1358/ صادره از تهران/همسر متوفى 3. فاطمه 
خسرو آبادى /ش .ش 20 / ت. ت 1324/ صادره از سبزوار/مادر متوفى 4. على اصغر 
خلجى /ش .ش 2027 / ت. ت 1324/ صادره از خدابنده/پدر متوفى اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يكماه به اين شعبه 

تقديم دارد و اال گواهى مربوطه صادر خواهد شد .
تهران   1 منطقه  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   8 شعبه  رئيس   110/  26442

رونوشت گواهى حصر وراثت خانم صغرى رضايى به شماره شناسنامه 63449 به شرح 
دادخواست تقديمى به كالسه 940152/8/94 از اين شعبه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عبدالرضا رضايى به شماره شناسنامه 
245 در تاريخ 93/12/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1. كريم رضايى /ش .ش 3540 / ت. ت 1333/ صادره از تهران/
پسر متوفى 2. رحيم رضايى /ش .ش 1061 / ت. ت 1335/ صادره از تهران/پسر 
متوفى 3. حبيب رضايى /ش .ش 2005 / ت. ت 1338/ صادره از تهران/پسر متوفى 
4. خليل رضايى /ش .ش 3936 / ت. ت 1336/ صادره از تهران/پسر متوفى 5. زهرا 
رضايى /ش .ش 695/ ت. ت 1341/ صادره از تهران/دختر متوفى6. صغرى رضايى 
/ش .ش 63449 / ت. ت 1342/ صادره از تهران/دختر متوفى 7. الهه رضايى /ش 
دوطاقى /ش  متوفى8. كسرى  تهران/دختر  از  / ت. ت 1346/ صادره  .ش 69419 
با انجام تشريفات  .ش 1534 / ت. ت 1330/ صادره از تهران/همسر متوفى اينك 
مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يكماه به اين شعبه تقديم دارد 

و اال گواهى مربوطه صادر خواهد شد .
تهران   1 منطقه  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   8 شعبه  رئيس   110/  26438

رونوشت گواهى حصر وراثت آقاى على رضايى به شماره شناسنامه 20315 به شرح 
دادخواست تقديمى به كالسه 940171/8/94 از اين شعبه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان يداله رضايى به شماره شناسنامه 2725 
در تاريخ 93/8/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1. على رضايى /ش .ش 30315 / ت. ت 1365/ صادره از تهران/پسر متوفى 
2. فاطمه رضايى /ش .ش 31610 / ت. ت 1366/ صادره از تهران/دختر متوفى اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يكماه به 

اين شعبه تقديم دارد و اال گواهى مربوطه صادر خواهد شد .
تهران   1 منطقه  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   8 شعبه  رئيس   110/  26437

رونوشت گواهى حصر وراثت آقاى سيد حسن سيد ركنى زاده به شماره شناسنامه 43 
به شرح دادخواست تقديمى به كالسه 940168 از اين شعبه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان طاهره رضا قلى زاده به شماره شناسنامه 
169 در تاريخ 93/12/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
/ ت. ت 1356/  زاده /ش .ش 2854  ركنى  احسان سيد  به 1. سيد  منحصر است 
صادره از اهواز/پسر متوفى 2. سيد هانى سيد ركنى زاده /ش .ش 2963 / ت. ت 
1359/ صادره از اهواز/پسر متوفى 3. ايمان السادات سيد ركنى زاده /ش .ش 179 
/ ت. ت 1358/ صادره از اهواز/دختر متوفى 4. اعظم السادات سيد ركنى زاده /ش 
.ش 3812 / ت. ت 1363/ صادره از تهران/دختر متوفى 5. شيما السادات سيد ركنى 
زاده /ش .ش 8442 / ت. ت 1365/ صادره از اهواز/دختر متوفى 6. غالمحسين رضا 
قلى زاده /ش .ش 198 / ت. ت 1300/ صادره از مشهد/پدر متوفى 7. سيد حسن 
سيد ركنى زاده /ش .ش 83 / ت. ت 1323/ صادره از دزفول/همسر متوفى اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يكماه به 

اين شعبه تقديم دارد و اال گواهى مربوطه صادر خواهد شد .
تهران   1 منطقه  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   8 شعبه  رئيس   110/  26435
رونوشت گواهى حصر وراثت خانم مليحه ايلخانى پور به شماره شناسنامه 18489 به 
شرح دادخواست تقديمى به كالسه 940167/8/94 از اين شعبه درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عادل  عدل جو به شماره شناسنامه 
5245 در تاريخ 94/2/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
ايلخانى پور /ش .ش 18489 / ت. ت 1306/ صادره از  منحصر است به 1. مليحه 
كرمانشاه/همسر متوفى 2. ارسالن عدل جو /ش .ش 2461 / ت. ت 1341/ صادره از 
تهران/پسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 

نشر آگهى ظرف يكماه به اين شعبه تقديم دارد و اال گواهى مربوطه صادر خواهد شد .
تهران   1 منطقه  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   8 شعبه  رئيس   110/  26429

بسمه تعالی
خواهان/شاکی داودامیری دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم قادر نجف 
زاده پیراقوم  به خواســته مطالبه وجه بابت...والزام به تنظیم ســند خودرو  
تقدیم دادگاه  عمومی شهرســتان بهارســتان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه ششــم دادگاه عمومی )حقوقی(شهرستان بهارســتان واقع در 
کیلومتر25نسیم شــهر میدان هفت تیر ابتدای بلوارخیرآباد دادگستری 
شهرستان بهارستان ارجاع وبه کالســه 9309982988601116ثبت 
گردیده که وقت رســیدگی آن 1394/06/10وساعت 12:00تعیین شده 
اســت. بعلت مجهول المکان بودن خوانده/متهم وبه در خواست خواهان/

شاکی و به تجویز ماده73قانون  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی میشود تاخوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد
دادگاه  ششــم   شــعبه  دادگاه  اموردفتــری  متصــدی 
پورپرویــز بهارســتان-مدینه  شهرســتان  حقوقــی  عمومــی 

 آگهی ماده3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وســاختمانهای 
فاقدسندرسمی 

نظر به اینکه به استنادمفادرای شــماره139360301022006079_ 
93/11/18هیئت رســیدگی به اسنادعادی مســتقردراداره ثبت اسنادو 
امالک شهرستان رباط کریم وبرحسب ماده3قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرســمی مبنی برتاکیدانتقال عادی 
وتصرفات مالکانــه متقاضی اهلل وردی نــوری زاده فرزندیداله  به شــماره 
شناسنامه19صادره ازسراب نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین بابنای 
احداثی به مســاحت105مترمربع به پالک    فرعی مفروزومجزی شــده 
ازپالک41فرعی قطعــه       تفکیکی از141اصلی واقــع درقریه رباط کریم 
حوزه ثبتی شهرســتان رباط کریم ازمالکیت رسمی جمال –حمیدرضا-

سکینه وطیبه همگی مالیی مهرجردی  محرزگردیده لذابه منظوراطالع 
عموم مراتب در2نوبت به فاصله10روزآگهی میشــودرصورتی که شخص 
یااشخاص نسبت به صدروسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی 
توانندازتاریخ انتشــاراولین آگهی به مدت 2ماه اعتراض خودرابه این اداره 
تسلیم ورســیداخذنمایدتابه دادگاه صالحه احاله واقدامات موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه گردد بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت صادرخواهدشــدودرهرحال 

صدورسندمالکیت جدیدمانع ازمراجعه متضرربه دادگاه نخواهدبود
تاریخ انتشارنوبت اول94/3/16
تاریخ انتشارنوبت دوم94/4/1

کفیــل اداره ثبــت اســنادرباط کریــم ابولفضــل محمدحســینی

آگهی مزایده عمومی
اســتناد  درنظردارد،بــه  کریــم  ربــاط  تاکســیرانی  ســازمان 
مجوزشــماره110/150/س مورخ 93/6/18شورای ســازمان نسبت به 
واگذاری ایستگاه های تاکسی این سازمان در سطح شهر رباط کریم جهت 
تبلیغات به مدت یک سال به واجدین شرایط اقدام نمایند.لذااز متقاضیان 
درخواست می شــود جهت کسب اطالعات بیشــترودریافت فرم شرکت 
درمزایده حداکثر تا تاریــخ 94/4/10 به امورمالی ســازمان واقع دررباط 
کریم نرسیده به پلیس راه ســاختمان حوزه حمل ونقل وترافیک،سازمان 

تاکسیرانی شهرداری رباط کریم مراجعه نمایند.
رحیمــی- مدیرعامل ســازمان تاکســیرانی شــهرداری ربــاط کریم

استاندار سمنان، با اشاره به کمبود منابع آبی در 
این استان و وقوع خشکسالی های پیاپی، گفت: 

سمنان به منابع آبی پایدار نیاز دارد.
حمد وکیلی در آیین تودیع و معارفه فرمانداران 
پیشین و جدید سمنان، کل استان با مشکل آب 
روبرو اســت اما این مشکل در شهرستان سمنان 

جدی تر است ؛
 چرا که این شهرستان بخش اعظم و اصلی منابع 
آبی خود را از دســت داده و منابع آبی در مناطق 

باالدستی آن نیز به شدت کاهش داشته است.
وی،از خدمت بــه مردم به عنــوان یکی بهترین 
ذکرها در ماه مبــارک رمضان یاد کــرد و افزود: 
میدان خدمتگــذاری در نظام مقدس جمهوری 
اسالمی همچون مسابقه دو اســت و در آن یک 
دونــده باید پرچم خدمــت را در زمــان و مکان 

مناسب به دونده دیگر بسپرد.
وکیلی از صداقت، صمیمیت و پشتکار به عنوان 
سه مطالبه خود از مدیران دستگاه های اجرایی 
اســتان یاد و اظهار کرد: اگر مردم از ما مسئوالن 
صداقت ببینند، همدل می شوند و چنانچه از ما 
صمیمیت ببینند در کنار ما قرار می گیرند و اگر 
پشــتکار ببینند، امیدوار می شوند که مشکالت 
یکی پس از دیگری از پیش روی آنها برداشــته 

می شود.
وی، بــا اذعان به اینکه مردم اســتان ســمنان، 
شایســته خدمت زیادی هســتند، خاطرنشان 
کرد: مردم این استان همواره، همراه نظام بودند 
و از این رو همه ما مســئوالن وظیفه داریم به نحو 

شایسته به آنها خدمت کنیم.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در اســتان،جدی 
ترین مشکل پیش روی مردم اســتان و از جمله 
مرکز استان را مشکل کم آبی عنوان کرد و افزود: 
کل استان با مشکل آب روبرو است اما این مشکل 
در شهرستان سمنان جدی تر است ؛ چرا که این 
شهرستان بخش اعظم و اصلی منابع آبی خود را 
از دست داده و منابع آبی در مناطق باالدستی آن 

نیز به شدت کاهش داشته است.
استاندار ســمنان،با بیان اینکه ســمنان با افت 
شــدید منابع آب روبرو بوده، تصریــح کرد: در 
شــرایط فعلی حداقل نیازهای آبی اســتان به 
سختی به دســت می آید.وی، با بیان اینکه برای 
تامین نیاز آبی اســتان در کوتاه مــدت به دنبال 
تامین آن از طریق حداکثر اســتفاده از امکانات 
موجود هستیم، اضافه کرد: خوشبختانه تا کنون 
در هیچکدام از بخش ها با قطعی آب روبرو نبوده 
ایم و با مدیریتــی که صورت گرفتــه نیاز مردم 

تامین و مدیریت شده است.
مهندس وکیلی، به برنامه های مدیریت اســتان 
برای تامین آب اســتان در میان مدت اشاره کرد 
و گفت: در همین راســتا کار مقدماتی احداث دو 
سد چاشم و فینسک انجام شده که با به سرانجام 
رسیدن این دو ســد آب مورد نیاز سه شهرستان 
سمنان، مهدیشهر و سرخه برای میان مدت حل 

می شود.
وی ،با اذعــان به اینکــه برای رفــع بلند مدت 
این مشکل،ســمنان بــه منابع آبی پایــدار نیاز 
دارد،افزود: برای تامین منابع پایــدار و رفع این 
مشکل، استان ســمنان چاره ای جز انتقال آب 

بین حوضه ای ندارد.
استاندار ســمنان، از برنامه های این استان برای 
انتقال آب از خزر، خلیج فارس و سرشــاخه های 
البرز به عنوان ســه گزینه مهم برای انتقال آب به 
استان نام برد و افزود: این سه گزینه مورد مطالعه 
قرار گرفته است که بعد از نهایی شدن به سمع و 

اطالع مردم و رسانه ها خواهد رسید.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان،از تمرکز 
بر پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری به عنوان 
یکی از برنامه های دولت در استان برای رویارویی 

با کمبود منابع آبی و مقابله با بیابانزایی یاد کرد
 و افزود: همچنین با توجه بــه اینکه بیش از 78 
درصد آب اســتان در بخش کشــاورزی مصرف 
می شود، مدیریت مصرف در این بخش، توجه به 
سیســتم های نوین آبیاری، تغییر الگوی کشت 

و...می تواند در این بخش موثر باشد.
وی با بیان اینکه نباید به دنبال افزایش سطح در 
کشاورزی باشــیم، ادامه داد: باید فرهنگ بهره 
گیری از روش های نوین کشــاورزی در اســتان 
نهادینه شــود چرا که اگر تنهــا 10 درصد از آب 
مصرف شده در بخش کشــاورزی صرفه جویی 

شود.
 مشــکلی در تامین آب شــرب و صنعت استان 
نخواهیم داشــت.وکیلی، همچنیــن از کاهش 
جمعیت در شهرستان ســمنان به عنوان یکی از 

تهدیدات پیش روی مرکز استان یاد کرد و گفت:
 یکی از مطالبات ما از فرمانــدار جدید تالش در 
جذب مهاجرین، جلوگیری از مهاجرفرســتی و 
افزایش بعد خانوار در مرکز اســتان است چرا که 
امروزه بســیاری از خانواده های ما تک فرزندی 
هســتند و این یک تهدید جدی اســت لذا باید 
متوســط تعدد جمعیت خانوارها در ســمنان 

افزایش بیابد.

استاندار سمنان:

سمنان به منابع آبی پایدار نیاز دارد



 

 
کباب را استشمام نکنید!

دانشمندان هشــدار می دهند که 
گاهی اوقــات بوییــدن غذاهای 
خوشمزه می تواند ســبب ایجاد 
ســرطان های خطرناک در افراد 
شــود. پژوهشــگران در نتایجی 
تکان دهنــده دریافته اند که بوی 
گوشــت کبابی در محیط بســته 
می تواند به اندازه  استشمام »بوی 
اگزوز خودرو« برای سالمتی بدن 

مضر باشد.
دانشــمندان  اســت،  گفتنــی 
ترکیبات ســرطان زای جدیدی 
را در دود حاصل از گوشت کبابی 
به دســت آورده انــد که مشــابه 
ترکیبات شــیمیایی ســرطان زا 
در دود اگزوز خودروها و وســایل 

نقلیه آلوده کننده هوا است.
بررســی ها نشــان می دهنــد، 
پزشــکان با مطالعه بر روی افراد 
مبتال به سرطان به ویژه »سرطان 
ریه« دریافته اند کــه این افراد در 
رژیم غذایی خود از گوشت کبابی 
بیشــتر از ســایر افراد اســتفاده 

می کردند.
پژوهشگران هشدار می دهند که 
با وجود مفید بــودن کباب های 
پروتئینی به علت عدم داشــتن 
روغــن، افــراد باید کبــاب را در 
محیط باز درســت نمایند و یا از 
وجود یــک »سیســتم تهویه« 
مناســب در »محیط آشپزخانه« 

خود مطمئن باشند.

رییس شورای اسالمی شــهر تهران گفت: : ساخت بیمارستان حضرت 
عبدالعظیم انجام عملی خداپســندانه و خیر برای بیمــاران مبتال به 
سرطان است که با نیت وقف قطعا کار ارزنده ای اســت و به ویژه اینکه 
نیاز به چنین مرکزی را در کشور داشــتیم.مهدی چمران در خصوص 
راه اندازی بیمارستان حضرت عبدالعظیم )ع( به عنوان نخستین مرکز 
تخصصی جامع ســرطان در کشور توسط ســازمان اوقاف گفت: انجام 
عملی خداپســندانه و خیر برای بیماران مبتال به سرطان با نیت وقف 
قطعا کار ارزنده ای است و به ویژه اینکه نیاز به چنین مرکزی را در کشور 

داشتیم.

رییس شورای اسالمی شــهر تهران تصریح کرد: با توجه به هزینه های 
باالی درمانی افراد مبتال به ســرطان اقدامات ایــن چنینی که کمک 
کننده به این افراد باشد بسیار خوب است و کار سازمان اوقاف نیز بسیار 

پسندیده است.
چمران خاطر نشان کرد: شــوراها به دلیل اینکه متولی درمان نیستند 
اگر بخواهند در چنین اقداماتی شــرکت کنند باید از طریق ردیف های 
اضافی برای آن اقدامی انجام دهند که برخی بیمارستان ها و مراکز این 

چنینی در برنامه های کمک شورای شهر تهران قرار دارد.

کشور به یک مرکز تخصصی سرطان نیاز داشت
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رئیس انجمن میکروب شناسی ایران با بیان 
اینکه »مقاومت های میکروبی« هزینه های 
بسیاری را به سیستم بهداشــتی و درمانی 
کشور تحمیل کرده است گفت: میزان مرگ 
و میر ناشی از عفونت ها با این مقاومت ها باال 
رفته و افزایــش مقاومت های میکروبی روند 
دسترسی به داروهای قوی تر ضدمیکروبی را 
هر روز مشکل تر می کند.دکتر محمدمهدی 
فیض آبادی با اشاره به برگزاری شانزدهمین 
کنگره بین المللی میکروبیولــوژی ایران از 
تاریخ ســوم تا پنجم شــهریور ماه در محل 
سالن همایش های بین المللی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی، استقبال پزشکان از 
این کنگره را بسیار خوب ارزیابی  کرد و گفت: 
تا کنون صدها نفر برای شــرکت در کنگره 
ثبت نــام و مقاالت خود را ارســال کرده اند. 
وی با بیــان اینکه مهلت ارســال مقاالت تا 
31 خرداد ماه بــود، از تمدید زمان فراخوان 
ارســال مقاالت تا تاریخ 15 تیرماه خبر داد و 
گفت: به همکاران توصیه می کنیم ارســال 
مقاالت را به روزهــای پایانی موکول نکننند 
تا داوران زمان مناسب برای بررسی مقاالت 
را داشــته باشند. قرار اســت این مقاالت در 
یکی از مجالت آی.اس.آی به چاپ برســد و 
هرچقدر دقت و صحت مقاالت بیشتر باشد 
شانس بیشتری  برای چاپ آنها وجود دارد.
رئیــس انجمن میکــروب شناســی ایران 
محورهای برگزاری ایــن دوره از کنگره را به 
این شرح برشــمرد و گفت: »مقاومت های 
میکروبــی« اولین محــور کنگره اســت. 
مقاومــت میکروبی در مراکز تشــخیصی و 

درمانی و بیمارســتان های ما بسیار مشکل 
ساز بوده و  هزینه های بسیاری را به سیستم 
بهداشــتی و درمانی تحمیل کرده اســت.
فیض آبــادی ادامه داد: میــزان مرگ و میر 
ناشی از عفونت ها با این مقاومت ها باال رفته 
اســت. افزایش مقاومت های میکروبی  روند 
دسترسی به داروهای قوی تر ضد میکروبی 
را هر روز مشکل تر می کند و داروهای فعلی 
را از کارامدی می اندازد. این موضوع در قالب 
پانلی به بحث گذاشته خواهد شد.وی با بیان 
اینکه »بیماری های مشــترک انسان و دام« 
عنوان پانل دیگری اســت که بــرای کنگره 
ترتیب داده شده اســت اظهار کرد:  بیماری 
های ناقله از حیوانات به انسان و بویژه بیماری 
های بازپدید و نوپدید در ایران و جهان مورد 

توجه ویژه است و اســاتید صاحب فن برای 
ایراد ســخن در این باره دعوت به عمل آمده 
است.رئیس شانزدهمین کنگره بین المللی 
میکروبیولوژی ایران ادامه داد: »واکســن« 
یکی دیگر از موضوعات حائز اهمیت اســت 
که به پیشــگیری از بــروز بیماری ها کمک 
می کند. جلســه ویژه ای خواهیم داشــت 
که یک مهمان ویژه از کشــور فرانسه در آن 
حضور پیدا می کند و درباره واکســن علیه 
سیاه ســرفه و سل ســخنرانی خواهد کرد.
فیض آبادی یکی دیگر از محورهای کنگره را 
»ترکیبات طبیعی ضد میکروبی« دانست و 
گفت: از این موضوع استقبال بسیاری شده 
است. بر این اساس بر روی مواد موثره حاصل 
از ترکیبــات طبیعی گیاهی کــه می توانند 

در سالمت انسان ســودمند باشند و عالوه 
بر از بیــن بردن موجودات مــوذی و مزاحم 
به تقویت سیســتم دفاعی و بنیه انســانها و 
حیوانات کمک کنند در قالب سمپوزیومی 

صحبت خواهیم کرد.
وی به »میکــروب شناســی آب«  به عنوان 
یکی دیگر از محورهای کنگره اشاره و اظهار 
کرد: ســمپوزیوم ویــژه ای در این خصوص 
داریم. پانل »میکروب شناسی مواد غذایی« 
نیز با حضور کارشناسان ارشد مراکز کنترل 
کیفی ســازمان غذا و دارو برگزار می شــود. 
عالقمندان جهت کســب اطالعات بیشتر 
www.ismcongress. .بــه ســایت

ir مراجعه و یا با شماره88632456 تماس 
حاصل فرمایند.

رئیس انجمن میکروب شناسی ایران :

 مشکل شدن دسترسی به داروهای قوی ضد میکروبی
خبر

میز خبر

یک هشدار جدی درباره حلیم

یک هشدار جدی درباره حلیمیک متخصص بهداشت مواد غذایی تاکید کرد: هنگام خرید حلیم 
برای افطار در ماه رمضان، حتماً توجه داشته باشــید که فروشنده آن را در ظروف یک بار مصرف 
طلقی نریزد. برای خرید با خود ظرف شیشــه ای یا قابلمه فلزی ببریــد و در صورت اضافه آمدن 
حلیم، از مصرف مجدد آن طی ساعات بعدی جداً خودداری کنید.دکتر آراسب دباغ مقدم گفت: 
یکی از غذاهای پرطرفدار در ایام ماه مبارک رمضان حلیم اســت که توصیه می شود برای خرید 
آن حتماً به ظاهر مغازه یا رستوران، بهداشــت کارکنان و داشتن کارت مجوز بهداشت و... توجه 
شــود. از آنجا که اغلب برای فرد روزه دار سخت اســت که خودش حلیم را آماده کند، این غذا را 
برای افطار خود و خانواده اش از بیرون تهیه می کند ولی باید توجه داشــته باشد که حین خرید، 
حلیم در ظروف یک بارمصرف طلقی ریخته نشود. بهتر است برای خرید حلیم ظروف شیشه ای 
یا قابلمه همراه خود داشــت چراکه ظروف یک بارمصرف تلقی، برای حلیم که بیش از 45 درجه 
سانتی گراد دما دارد مناســب نیســت و بهترین نوع ظروف برای نگهداری مواد غذایی داغ مثل 
حلیم و آش ظروف یک بارمصرف ساخته شــده از گرانول پلی پروپیلن است.وی با تأکید بر اینکه 
اگر حلیم برای چند ساعت یا چند روز بماند مواد نشاســته ای آن غیر قابل هضم و نشاسته آن به 
نشاسته مقاوم تبدیل می شود و به دنبال آن ناراحتی های گوارشی را در پی دارد، گفت: »حلیم را 
باید در حجم کم خرید تا روزانه مصرف شــود و از نگهداری آن در دمای محیط بیش از دو ساعت 
و یخچال و فریزر اجتناب شود.«این متخصص بهداشت مواد غذایی توضیح داد: »برخی از افراد 
عادت دارند، حلیم را تهیه و در فریزر نگه دارند تا برای دفعات بعدی گرم و مصرف کنند در حالی 
که ترکیبات نشاسته موجود در حلیم وقتی سرد می شــود، اصطالحاً رتروگرید شده و با افزودن 
مقداری آب برای گرم شدن مجدد غذا، نشاســته به حالت فولوکوله درمی آید. به عبارت ساده تر 
از نظر پیوندهای شــیمیایی تغییراتی در آن ایجاد می شــود که هضم آن برای دستگاه گوارش 
آسان نیست بنابراین تأکید می شود که حلیم حتماً تازه مصرف شود.«به گفته دباغ مقدم، روغنی 
هم که برای پخت حلیم استفاده می شود باید تازه باشد و به هیچ وجه تحت حرارت قرار نگیرد و 
در فضای باز در شرایط گرما نگهداری نشود چون روغن اکسید می شــود و می تواند برای بدن و 
به خصوص کبد آسیب رسان باشد. استفاده از روغن جامد هم برای طبخ این غذا به دلیل ترکیبات 
موجود در آن که نقش مؤثری در بروز بیماری های قلبی-عروقی دارد، توصیه نمی شــود.عضو 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشــکی در پایان با تأکید بر اینکه حلیم را فقط از واحدهای صنفی 
مجاز به عرضه حلیم خریداری کنید، خاطرنشان کرد: »در ایام ماه رمضان گاه افرادی که ارتباطی 
با واحدهای صنفی حلیم فروشان ندارند، دیگ حلیم را برپا می کنند و در محل های غیربهداشتی 
حلیم های غیربهداشــتی و بی کیفیت طبخ و آن را توزیع می کنند که خریداری از این مکان ها 

توصیه نمی شود و حتماً از واحدهای صنفی مجاز حلیم را خریداری کنید.«

رونوشت گواهى حصر وراثت سيد محمد مرتضوى به شماره شناسنامه 394 به شرح 
دادخواست تقديمى به كالسه 941051/8/93 از اين شعبه درخواست گواهى حصر 
شماره  به  لنگى  هفت  رنجبر  منيژه  شادروان  كه  داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت 
شناسنامه 29 در تاريخ 93/9/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1. سيد محمد مرتضوى /ش .ش 394 / ت. ت 1342/ 
السادات مرتضوى /ش .ش 45073 / ت.  مژگان  متوفى 2.  از اصفهان/پسر  صادره 
ت 1343/ صادره از اصفهان/دختر متوفى 3. مهناز السادات مرتضوى /ش .ش 472 
/ ت. ت 1348/ صادره از اصفهان/دختر متوفى 4. مريم السادات مرتضوى /ش .ش 
822 / ت. ت 1350/ صادره از اصفهان/دختر متوفى 5. مهتاب السادات مرتضوى /ش 
.ش 3309 / ت. ت 1363/ صادره از اصفهان/دختر متوفى اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يكماه به اين شعبه تقديم دارد 

و اال گواهى مربوطه صادر خواهد شد .
تهران   1 منطقه  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   8 شعبه  رئيس   110/  26464

رونوشت گواهى حصر وراثت مصطفى اصغرى قمصرى به شماره شناسنامه 393 به شرح 
دادخواست تقديمى به كالسه 940134/8/93 از اين شعبه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان طلعت سهرابى كيا به شماره شناسنامه 5 
در تاريخ 82/3/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1. سياوش اصغرى قمصرى /ش .ش 36 / ت. ت 1336/ صادره از شميران/

از  صادره   /1344 ت  ت.   /  393 .ش  /ش  قمصرى  اصغرى  مصطفى   .2 متوفى  پسر 
شميران/پسر متوفى 3. انسيه اصغرى قمصرى /ش .ش 55/ ت. ت 1334/ صادره از 
شميران/دختر متوفى 4. مرضيه اصغرى قمصرى /ش .ش 15 / ت. ت 1339/ صادره 
از شميران/دختر متوفى 5. رضيه اصغرى قمصرى /ش .ش 9 / ت. ت 1347/ صادره 
از شميران/دختر متوفى 6. ركسانه اصغرى قمصرى /ش .ش 290 / ت. ت 1350/ 
/ ت. ت  قمصرى /ش .ش 1618  اصغرى  محمد   .7 متوفى  از شميران/دختر  صادره 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست  با  اينك  متوفى  كاشان/همسر  از  1303/ صادره 
مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يكماه به اين شعبه تقديم دارد و اال گواهى مربوطه 

صادر خواهد شد .
تهران   1 منطقه  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   8 شعبه  رئيس   110/  26457

رونوشت گواهى حصر وراثت جعفر تاجيكى به شماره شناسنامه 13 به شرح دادخواست 
تقديمى به كالسه 940058/8/94 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروان شمسى قوامى به شماره شناسنامه 3678 در تاريخ 
92/11/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1. جعفر تاجيكى /ش .ش 13 / ت. ت 1326/ صادره از زيوان-رى/پسر متوفى 2. 
اكبر تاجيكى /ش .ش 654/ ت. ت 1330/ صادره از شهر رى/پسر متوفى 3. نيك 
دخت تاجيكى /ش .ش 57/ ت. ت 1322/ صادره از شهر رى /دختر متوفى 4. مريم 
تاجيكى /ش .ش 29/ ت. ت 1323/ صادره از شهر رى /دختر متوفى 5. پرى تاجيكى 
انجام  با  اينك  متوفى  /دختر  رى  شهر  از  صادره   /1335 ت  ت.   /10723 .ش  /ش 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يكماه به اين شعبه 

تقديم دارد و اال گواهى مربوطه صادر خواهد شد .
تهران   1 منطقه  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   8 شعبه  رئيس   110/  26448

شرح  به   360 شناسنامه  شماره  به  دروديان  اسداله  وراثت  حصر  گواهى  رونوشت 
دادخواست تقديمى به كالسه 940164/8/94 از اين شعبه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نصرت آزرمى فر به شماره شناسنامه 
441 در تاريخ 93/12/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1. فرهاد دروديان /ش .ش 76 / ت. ت 1337/ صادره از شميران/

پسر متوفى 2. فرزاد دروديان /ش .ش 2404 / ت. ت 1344/ صادره از تهران/پسر 
متوفى 3. فاطمه دروديان /ش .ش 979 / ت. ت 1332/ صادره از تهران/دختر متوفى 
4. زهرا دروديان /ش .ش 1861 / ت. ت 1334/ صادره از تهران/دختر متوفى 5. 
از شميران/دختر متوفى 6.  نوشين دروديان /ش .ش 541/ ت. ت 1339/ صادره 
اسداله دروديان /ش .ش 360 / ت. ت 1348/ صادره از تهران/همسر متوفى  اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يكماه به 

اين شعبه تقديم دارد و اال گواهى مربوطه صادر خواهد شد .
تهران   1 منطقه  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   8 شعبه  رئيس   110/  26445

شماره  به  دلجو  مونا  خانم  وكالت  با  الوندى  عارف  آقاى  وراثت  حصر  گواهى  رونوشت 
شناسنامه 1815 به شرح دادخواست تقديمى به كالسه 940111/9/94 از اين شعبه 
خانم  فهيمه  شادروان  كه  داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهى  درخواست 
گفته  بدرود  دائمى خود  اقامتگاه  تاريخ 52/8/11  در  به شماره شناسنامه 20  مرآت 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1. عارف الوندى /ش .ش 1815 / ت. ت 
1345/ صادره از تهران/پسر متوفى 2. مريم الوندى /ش .ش 377 / ت. ت 1338/ 
/ ت. ت 1337/  .ش 113  الوندى /ش  خليل   .3 متوفى  /دختر  كرمانشاه  از  صادره 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور  با  اينك  از كرمانشاه / پسر متوفى  صادره 
را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يكماه به اين شعبه تقديم دارد و اال گواهى مربوطه 

صادر خواهد شد .
تهران   1 منطقه  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   9 شعبه  رئيس   110/  26477

رونوشت گواهى حصر وراثت آقاى كريم جواد پور به شماره شناسنامه 84739 به شرح 
دادخواست تقديمى به كالسه 940151/8/94 از اين شعبه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على جواد پور به شماره شناسنامه 1238 
مرحوم  آن  الفوت  حين  ورثه  گفته  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه   93/10/30 تاريخ  در 
منحصر است به 1. كريم جواد پور /ش .ش 84739 / ت. ت 1340/ صادره از اردبيل/
پسر متوفى 2. ظريفه جواد پور /ش .ش 89310 / ت. ت 1341/ صادره از اردبيل /
دختر متوفى 3. خليل جواد پور /ش .ش 89311 / ت. ت 1343/ صادره از اردبيل 
/ پسر متوفى 4. مسعود جواد پور /ش .ش 600/ ت. ت 1345/ صادره از اردبيل / 
پسر متوفى 5. اشرف ذوالفقار زاده /ش .ش 2577 / ت. ت 1321/ صادره از اردبيل 
/ همسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

آگهى ظرف يكماه به اين شعبه تقديم دارد و اال گواهى مربوطه صادر خواهد شد .
تهران   1 منطقه  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   9 شعبه  رئيس   110/  26474

رونوشت گواهى حصر وراثت خانم فاطمه پيرايش به شماره شناسنامه 237 به شرح 
دادخواست تقديمى به كالسه 940150/8/94 از اين شعبه درخواست گواهى حصر 
شماره  به  كاظمينى  محمد  على  سيد  شادروان  كه  داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت 
شناسنامه 209 در تاريخ 94/1/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1. سيد سعيد كاظمينى /ش .ش 1261 / ت. ت 1346/ 
/ ت. ت  كاظمينى /ش .ش 23504  حميده سادات  متوفى 2.  تهران/پسر  از  صادره 
ت  ت.  .ش 5721/  /ش  كاظمينى  مسعود   .3 متوفى  تهران/دختر  از  صادره   /1347
كاظمينى /ش .ش 2036  السادات  متوفى 4. سعيده  تهران/پسر  از  1351/ صادره 
/ ت. ت 1354/ صادره از تهران/دختر متوفى 5. سپيده السادات كاظمينى /ش .ش 
.ش  /ش  كاظمينى  حميد   .6 متوفى  تهران/دختر  از  صادره   /1357 ت  ت.   /  3106
2597/ ت. ت 1359/ صادره از تهران/پسر متوفى 7. سيد مهدى كاظمينى /ش .ش 
0012875805 / ت. ت 1369/ صادره از تهران/پسر متوفى 8. فاطمه  پيرايش /ش 
.ش 237 / ت. ت 1341/ صادره از آبادان/همسر متوفى 9. محمد كاظمينى /ش .ش 
29326 / ت. ت 1366/ صادره از تهران/پسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يكماه به اين شعبه تقديم دارد و اال 

گواهى مربوطه صادر خواهد شد .
تهران   1 منطقه  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   9 شعبه  رئيس   110/  26471

به  نظر  نسترن  وكالت  با  رضوانى  سيدى  نسرين  خانم  وراثت  حصر  گواهى  رونوشت 
شماره شناسنامه 272 به شرح دادخواست تقديمى به كالسه 940165/8/94 از اين 
رحيم  كه شادروان  داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  گواهى حصر  درخواست  شعبه 
پرنيانى به شماره شناسنامه 20439 در تاريخ 93/7/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1. فيروز پرنيانى /ش .ش 1285 
/ ت. ت 1334/ صادره از تهران/پسر متوفى 2. عليرضا پرنيانى /ش .ش 1472 / 
ت. ت 1336/ صادره از تهران/پسر متوفى 3. فاطمه پرنيانى /ش .ش 5182/ ت. ت 
1339/ صادره از تهران/دختر متوفى 4. رويا پرنيانى /ش .ش 416 / ت. ت 1338/ 
صادره از تهران/دختر متوفى 5. نسرين سيدى رضوانى /ش .ش 272 / ت. ت 1316/ 
صادره از كرمانشاه/همسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يكماه به اين شعبه تقديم دارد و اال گواهى مربوطه صادر 

خواهد شد .
تهران   1 منطقه  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   9 شعبه  رئيس   110/  26469

رونوشت گواهى حصر وراثت خانم معصومه عبيدى با وكالت آقاى احمد سعادت به شماره 
شعبه  اين  از   940086/90 كالسه  به  تقديمى  دادخواست  شرح  به   951 شناسنامه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ماندانا عبيدى 
به شماره شناسنامه 613 در تاريخ 93/1/6 اقامتگاه دائمى خود بدرود گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1. فاطمه جهان شاهى/ش .ش 697/ ت. ت 1308/ 
صادره از تهران/مادر متوفى 2 اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
از متوفى نزد  يا وصيتنامه  تا هر كسى اعتراضى دارد و  نمايد  در يك نوبت آگهى مى 
او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يكماه به اين شعبه تقديم دارد و اال گواهى مربوطه 

صادر خواهد شد .
تهران   1 منطقه  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   8 شعبه  رئيس   110/  26424

به شماره شناسنامه 8854  گللو  پور  بخشى  خانم سيما  وراثت  گواهى حصر  رونوشت 
گواهى  درخواست  شعبه  اين  از  كالسه 940106/9  به  تقديمى  دادخواست  شرح  به 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان لطفعلى بخشى پور گللو به شماره 
شناسنامه 624در تاريخ 93/8/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1. سيما بخشى پور گللو /ش .ش 8854 / ت. ت 1356/ 
صادره از تهران/دختر متوفى 2. زيور بخشى پور گللو /ش .ش 4907 / ت. ت 1361/ 
ت  ت.   /  108597 .ش  /ش  گللو  پور  بخشى  مينا   .3 متوفى  تهران/دختر  از  صادره 
1367/ صادره از تهران/دختر متوفى 4. حسين بخشى پور گللو /ش .ش 9369 / ت. 
ت 1357/ صادره از تهران/پسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يكماه به اين شعبه تقديم دارد و اال گواهى مربوطه 

صادر خواهد شد .
تهران   1 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   9 شعبه  رئيس   110/  26492

رونوشت گواهى حصر وراثت آقاى محمد حسين جبلى به شماره شناسنامه 62 به شرح 
دادخواست تقديمى به كالسه 940122/9/94 از اين شعبه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان كبرى جبلى به شماره شناسنامه 2 در 
الفوت آن مرحوم منحصر  اقامتگاه دائمى خود بدرود گفته ورثه حين  تاريخ 90/8/2 
از شميران/پسر  / ت. ت 1353/ صادره  جبلى /ش .ش 2190  عباس   .1 به  است 
متوفى 2. سعيد جبلى /ش .ش 2706 / ت. ت 1359/ صادره از شميران/پسر متوفى 
3. سعيده جبلى /ش .ش 705 / ت. ت 1345/ صادره از شميران/دختر متوفى 4. 
معصومه جبلى /ش .ش 8238 / ت. ت 1363/ صادره از شميران/دختر متوفى 5. 
متوفى  شميران/پسر  از  صادره   /1337 ت  ت.   /  8353 .ش  /ش  جبلى  رضا  محمد 
از شميران/پسر متوفى 7.  6. غالمرضا جبلى /ش .ش 632/ ت. ت 1343/ صادره 
مرضيه جبلى /ش .ش 31 / ت. ت 1340/ صادره از شميران/دختر متوفى 8. محمد 
حسين جبلى /ش .ش 62/ ت. ت 1352/ صادره از شميران/پسر متوفى اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يكماه به اين شعبه 

تقديم دارد و اال گواهى مربوطه صادر خواهد شد .
تهران   9 منطقه  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   9 شعبه  رئيس   110/  26488

رونوشت گواهى حصر وراثت خانم شهناز كالنتريان به شماره شناسنامه 48270 به شرح 
دادخواست تقديمى به كالسه 940125/9/94 از اين شعبه درخواست گواهى حصر 
به شماره شناسنامه  گلچين  كه شادروان هوشنگ  داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت 
46059 در تاريخ 93/11/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1. شهناز كالنتريان /ش .ش 48270 / ت. ت 1334/ صادره 
از دزفول/همسر متوفى 2. سينا گلچين /ش .ش 1990011179 / ت. ت 1368/ 
صادره از دزفول/پسر متوفى 3. نگار گلچين /ش .ش 484 / ت. ت 1360/ صادره 
از باختران /دختر متوفى 4. نسيم گلچين /ش .ش 2268 / ت. ت 1361/ صادره از 
باختران /دختر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 

نشر آگهى ظرف يكماه به اين شعبه تقديم دارد و اال گواهى مربوطه صادر خواهد شد .
تهران   1 منطقه  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   9 شعبه  رئيس   110/  26485

رونوشت گواهى حصر وراثت آقاى سيد كريم مرآت با وكالت خانم مونا دلجو به شماره 
شناسنامه 355 به شرح دادخواست تقديمى به كالسه 940113/9/94 از اين شعبه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ملك تاج خانم 
گفته  بدرود  دائمى خود  اقامتگاه  تاريخ 90/8/23  در  به شماره شناسنامه 21  مرآت 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1. سيد كريم مرآت /ش .ش 355 / ت. ت 
1307/ صادره از تويسركان/پسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يكماه به اين شعبه تقديم دارد و اال گواهى مربوطه 

صادر خواهد شد .
تهران   1 منطقه  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   9 شعبه  رئيس   110/  26482

شماره  به  دلجو  مونا  خانم  وكالت  با  مرآت  گيتى  خانم  وراثت  حصر  گواهى  رونوشت 
شناسنامه 664 به شرح دادخواست تقديمى به كالسه 940112/9/94 از اين شعبه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نصرت مرآت 
گفته  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه   67/1/20 تاريخ  در   19179 به شماره شناسنامه 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1. گيتى مرآت /ش .ش 664 / ت. ت 
ت  ت.   /  481 .ش  /ش  مرآت  جميله   .2 متوفى  كرمانشاه/دختر  از  صادره   /1330
1312/ صادره از تهران/دختر متوفى 3. اعظم السادات مرآت /ش .ش 142 / ت. 
ت 1319/ صادره از محالت/دختر متوفى 4. مهوش مرآت /ش .ش 19180 / ت. ت 
1315/ صادره از كرمانشاه/دختر متوفى 5. ابو سعيد مرآت /ش .ش 326 / ت. ت 
1321/ صادره از كرمانشاه/پسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
از  وصيتنامه  يا  و  دارد  اعتراضى  كسى  هر  تا  نمايد  مى  آگهى  نوبت  يك  در  را  مزبور 
اال  و  دارد  تقديم  شعبه  اين  به  يكماه  ظرف  آگهى  نشر  تاريخ  از  باشد  او  نزد  متوفى 

گواهى مربوطه صادر خواهد شد .
تهران   1 منطقه  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   9 شعبه  رئيس   110/  26479

رونوشت گواهى حصر وراثت آقاى پوريا صادقى به شماره شناسنامه 2054 به شرح 
دادخواست تقديمى به كالسه 940103/9/94 از اين شعبه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان پرويز صادقى به شماره شناسنامه 1 
مرحوم  آن  الفوت  حين  ورثه  گفته  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه   93/12/20 تاريخ  در 
منحصر است به 1. پوريا صادقى /ش .ش 2054 / ت. ت 1364/ صادره از تهران/
تهران/ از  فرزند متوفى 2. رقيه شاهوردى /ش .ش 492 / ت. ت 1341/ صادره 
همسر متوفى 3. پيمان صادقى /ش .ش 304 / ت. ت 1359/ صادره از تهران/فرزند 
تهران/فرزند  از  صادره   /1360 ت  ت.   /  1164 .ش  /ش  صادقى  پژمان  متوفى4. 
متوفى 5. پيام صادقى /ش .ش 318 / ت. ت 1362/ صادره از تهران/فرزند متوفى 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر 
كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يكماه 

به اين شعبه تقديم دارد و اال گواهى مربوطه صادر خواهد شد .
تهران   1 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   9 شعبه  رئيس   110/  26532
به شرح  به شماره شناسنامه 474  عرفانى  طاهره  خانم  وراثت  گواهى حصر  رونوشت 
دادخواست تقديمى به كالسه 940114/9/94 از اين شعبه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمود عرفانى به شماره شناسنامه 233 
مرحوم  آن  الفوت  حين  ورثه  گفته  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه   94/02/03 تاريخ  در 
منحصر است به 1. طاهره عرفانى /ش .ش 474 / ت. ت 1329/ صادره از شميران/
دختر متوفى 2. طيبه عرفانى /ش .ش 473 / ت. ت 1327/ صادره از شميران/دختر 
متوفى 3. نيره عرفانى /ش .ش 475 / ت. ت 1331/ صادره از شميران/دختر متوفى 
4. اعظم عرفانى /ش .ش 38 / ت. ت 1337/ صادره از شميران/دختر متوفى 5. سرور 
اعظم عرفانى /ش .ش 603/ ت. ت 1339/ صادره از شميران/دختر متوفى 6. خديجه 
با  اينك  متوفى  تهران/همسر  از  سلماسى /ش .ش 51097/ ت. ت 1312/ صادره 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يكماه به 

اين شعبه تقديم دارد و اال گواهى مربوطه صادر خواهد شد .
تهران   1 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   9 شعبه  رئيس   110/  26528
امير  با وكالت آقاى سيد  ابراهيم شاه  ليال  رونوشت گواهى حصر وراثت خانم شيوا و 
آل محمد به شماره شناسنامه 6510 - 3008به شرح دادخواست تقديمى به كالسه 
از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح   930406/9/94
داده كه شادروان سكينه فرزانه كردان به شماره شناسنامه 46792 در تاريخ 92/5/4 
اقامتگاه دائمى خود بدرود گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1. كبرى 
تهران/دختر متوفى 2. زهرا  از  دهقان منش /ش .ش 696/ ت. ت 1328/ صادره 
از تهران/دختر متوفى 3ضمنا  دهقان منش /ش .ش 3027/ ت. ت 1334/ صادره 
وصيت نامه رسمى ش 132883 مورخ 84/12/27 تنظيمى در دفترخانه 331 تهران 
توسط متقاضى ارائه گرديد  اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
او  نزد  متوفى  از  يا وصيتنامه  و  دارد  اعتراضى  تا هر كسى  نمايد  آگهى مى  نوبت  يك 
باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يكماه به اين شعبه تقديم دارد و اال گواهى مربوطه صادر 

خواهد شد .
تهران   1 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   9 شعبه  رئيس   110/  26524

رونوشت گواهى حصر وراثت آقاى پرويز نيك چى به شماره شناسنامه 990 به شرح 
دادخواست تقديمى به كالسه 940108/9/94 از اين شعبه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عالم تاج نيك چى به شماره شناسنامه 
10166 در تاريخ 94/12/03 اقامتگاه دائمى خود بدرود گفته ورثه حين الفوت آن 
صادره   /1325 ت  ت.   /  990 .ش  /ش  چى  نيك  پرويز   .1 به  است  منحصر  مرحوم 
از  از كرمانشاه/پسر متوفى 2. مهوش نيك چى /ش .ش 1 / ت. ت 1333/ صادره 
كرمانشاه/دختر متوفى 3. محمدجواد نيك چى /ش .ش 2 / ت. ت 1329/ صادره از 
كرمانشاه/پسر متوفى 4. پريوش نيك چى /ش .ش 27269 / ت. ت 1335/ صادره از 
باختران/دختر متوفى 5. على اصغر نيك چى /ش .ش 302 / ت. ت 1323/ صادره از 
كرمانشاه/پسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 

نشر آگهى ظرف يكماه به اين شعبه تقديم دارد و اال گواهى مربوطه صادر خواهد شد .
تهران   1 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   9 شعبه  رئيس   110/  26518

رونوشت گواهى حصر وراثت خانم مينا شهمنش به شماره شناسنامه 1250 به شرح 
دادخواست تقديمى به كالسه 930519/9 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت 
به شماره  الدين آشتيانى  ميرزا حسين ركن  داده كه شادروان  و چنين توضيح  نموده 
شناسنامه 23055 در تاريخ نا معلوم اقامتگاه دائمى خود بدرود گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1. ابوالفضل آشتيانى /ش .ش 41747 / ت. ت 1313/ 
صادره از تهران/برادر متوفى 2. انسيه آشتيانى /ش .ش 23052 / ت. ت 1296/ 
صادره از تهران/خواهر متوفى 3. طاهره آشتيانى /ش .ش 32496 / ت. ت 1305/ 
الملوك داد جو آشتيانى /ش .ش 6/ ت. ت  صادره از تهران/خواهر متوفى 4. اعظم 
1294/ صادره از شميران/همسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يكماه به اين شعبه تقديم دارد و اال گواهى مربوطه 

صادر خواهد شد .
تهران   1 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   9 شعبه  رئيس   110/  26498



وقتــی صحبت از جســت وجوی موجودات 
بیگانه به میان می آید ناخودآگاه به آسمان و 
فضا نگاه می کنیم. اما محققی در موسسه ی 
فضایی بلو ماربل معتقد اســت برای یافتن 
موجودات بیگانه فقط کافی است به زیر پای 

خود، به اعماق زمین نگاه کنیم.
جســت و جوی موجودات بیگانــه همواره 
ما را یاد فضا می اندازد تــا جایی که برای این 
موجودات نام موجــودات فضایی را انتخاب 
کرده ایم و این نام در بیــن فرهنگ و زندگی 
روزمره ی ما باب شده اســت.مقاله ی جدید 
دامیترا آتری که اواسط خرداد ماه سال جاری 
منتشر شده، به این نکته پرداخته که ممکن 
است موجودات زنده ای وجود داشته باشند 
که انرژی خود را از امواج کهکشــانی تامین 
می کنند و براســاس فرضیــات و نظریه ی 
او ما می توانیــم این جانــداران را در زمین و 
اعماق آن نیز پیدا کنیم.البته این نظریه برای 
رسیدن به نتیجه ای مشــخص نیاز به زمان 
طوالنی خواهد داشت. طی تحقیقات قبلی 
دانشمندان موفق به کشــف باکتری هایی 
شده بودند که معتقدند این باکتری ها انرژی 
خود را از تجزیــه ی رادیواکتیو موادی مانند 
اورانیــوم، تامین می کنند. ایــن باکتری ها 
اکسیژن را بسیار سمی می دانند و در عوض 
از هیدروژن تولیدی کــه هنگام برخورد این 
امواج پر انرژی رادیواکتیو بــا مولکول های 
آب موجود و تجزیه ی آن حاصل می شــود، 
اســتفاده می کنند.ایــن الگــوی زندگی، 

باکتری ها را از دنیای ســطح کــره ی زمین 
بی نیاز می کند و در واقع آن را از سایر الگوهای 
زندگی که در ســطح زمین می شناســیم 
نیز جــدا می کند. همــه ی الگوهای زندگی 
شــناخته شــده از باکتری ها تا انســان ها و 
گیاهان همگــی به نوعی از فتوســنتز برای 
تامین انرژی خود استفاده می کنند. گیاهان 
از فتوسنتز، حیوانات از گیاهان و انسان ها از 
خوردن گوشــت حیوانات و گیاهان انرژی 
کســب می کنند. باکتری ها نیز از موجودات 
زنده تغذیه می کنند و به نوعی از اکســیژن 
حاصــل از عمل فتوســنتز تامیــن انرژی 

می کنند. 
آتری در مصاحبه با مجلــه ی مادربورد بیان 
کرده کــه باکتری های مد نظــر او هیدوژن 
مورد نیاز خود را به وســیله ی امواج کیهانی 
تامین می کنند. بیشتر تحقیقات گذشته ی 
آتری در مــورد نظریه پردازی ایــن پدیده 
و مقــدار اشــعه ی کیهانی الزم بــرای زنده 
ماندن جمعیت مشخصی از این باکتری ها، 
بوده اســت. آتــری در مقالــه ی جدیدش 
ادعا می کند که موآن هــا، در عمق چندین 
کیلومتری زمین می توانند مقدار هیدروژن 
مورد نیــاز برای حیــات ایــن باکتری ها را 
تولید کننــد. آتری می گوید:اگــر به اعماق 
زمین برویم، موجودات زنــده ای را خواهیم 
یافت کــه زندگی آن ها متکی بــر این امواج 
کیهانی اســت.به عالوه مقالــه ی او احتمال 
استفاده ی مســتقیم از این امواج کیهانی را 

مورد بحث قرار می دهد. در این روش زندگی 
امواج کیهانی توســط رنگ دانه هایی مانند 
مالنین به صورت مســتقیم جذب می شوند 
اما این نــوع مکانیزم زندگی تــا کنون دیده 
نشــده اســت.هیدروژن مورد بحث در این 
مقاله به یکی از محصوالت سه گانه ی امواج 
کیهانی اشــاره می کند. امواجی که در واقع 
ذرات پرانرژی حاصــل از ابرنواختران و دیگر 
برخوردهای شــدید اجرام آسمانی هستند. 
ایــن ذرات کیهانی باردار، بــر مولکول های 
سطح باالی اتمســفر زمین اثر کرده و آن ها 
را نابود می کنند و باعث تشــکیل موآن های 
پرانرژی می شــوند. موآن ها تداخل ضعیفی 
با مواد دارند و کار زیادی الزم اســت تا آن ها 
را به حالت ایستا درآورد. حالت ایستایی که 
در آن، این مواد می توانند بنابر ادعای آتری، 

مولکول هایی را بســازند که توانایی ادامه ی 
حیات بــرای موجــودات را در اعماق زمین 
فراهم کننــد. آتری می گوید:این شــکل از 
حیات در هر مکانی می توانــد اتفاق بیفتد، 
اروپا، آســیا یا هر جای دیگــری. چون نیاز 
به فوتون هــا ندارد پس احتیاجــی به وجود 
ســتارگان نیز نخواهد بود.نظریه ی او بیان 
می کند که حیات می تواند در دوردست ترین 
نقاط فضا حتی در اجرامی که مخروبه شــده 
و تنها هستند، وجود داشته باشد. با توجه به 
گســترده تر شدن جســت و جوی حیات در 
مریخ توسط ناسا، مقاله ی آتری اولین مقاله  
در مورد اشــکال مختلف حیات نبوده است. 
مقاله او بیان می کند که نوع حیات ذکر شده 
توسط وی را نه تنها در زمین بلکه در هر نقطه 

از جهان هستی نیز می توان یافت.

چرا نمی توان اجساد مردگان را در فضا رها کرد؟
همان میکروب هایی که روی پنیر رشــد می کنند ممکن است 

در داخل اتاقک شبیه سازی مریخ هم رشد پیدا کنند.
شاید این مســاله چندان هم پر اهمیت به نظر نرسد اما چه می 

شود اگر آن میکروب ها به طریقی به مریخ راه پیدا کنند؟
تاکنون ده ها فضاپیما، ماهواره و کاوشگر راهی سیاره سرخ شده 
اند و در نتیجه برخی از میکروب هایی که عمدتا روی زمین یافت 
می شوند را با خود به آنجا برده اند.آلوده کردن ناگهانی و تصادفی 
مریخ می تواند پیامدهای ناخوشایندی داشته باشد و ما را به این 
فکر نادرســت بیاندازد که حیات را روی این سیاره کشف کرده 
ایم، در حالی که خبری از حیات نیست و صرفا با میکروب هایی 
روبرو هستیم که از زمین به ســطح آن انتقال یافته اند.کاترین 
کونلی یکی از کارکنان ناسا می گوید: هر ماموریتی که به مریخ 

صورت می گیرد، آن را آلوده تر می کند.
چرا ناسا کالنتر دارد

ناسا افســرانی را برای حفاظت از ســیارات به خدمت گمارده 
است که وظیفه دارند مطمئن شوند بشر باقی هستی را با حیات 
زمینی آلوده نمی کند و حتی مهــم تر از این، برعکس این اتفاق 
هم رخ نمی دهد و هیچگونه میکروب متعلق به ســیارات دیگر 
نیز به زمین راه پیدا نمی کند.این عنوان شغلی به موجب قانونی 
بین المللی به نام معاهده فضای بیرونی ایجاد شــد که در سال 
۱۹۶۷ میالدی وضع گردید. در این قانون آمده است:کشورهای 
هم پیمان در این معاهده مطالعه فضای خارجی شــامل ماه و 
دیگر اجرام آســمانی را دنبال خواهند کرد و برای جلوگیری از 
آلوده شدن و همچنین ایجاد تغییرات شدید در محیط زیست 
زمین مانع از ورود مواد خارجی به آن می شوند و در صورت لزوم 
تدابیر مورد نیاز را برای این منظور اتخاذ خواهند کرد و در واقع 
به همین دلیل است که فضانوردان اجازه ندارند اجساد افرادی 
که در حین ماموریت های فضایی جان خود را از دست می دهند 
در فضا رها نمایند.جالب است بدانید که حتی در ماموریت های 
اکتشافاتی بدون سرنشــین به فضا هم این خطرات باید در نظر 
گرفته شوند اما استرلیزه کردن کامل فضاپیماها پیش از ترک 
زمین نیز غیر ممکن اســت و به همین خاطر تدوین کنندگان 
معاهده فضای خارجی به این نتیجه رسیدند که کشف هستی 
ارزش خطر کردن را دارد و در نتیجه تا حــدودی در این رابطه 
اغماض کردند.آنها نرخ خطر اکتشافات فضایی را برابر با یک در 
ده هزار تعریف کردند؛ به معنای آنکــه در جریان هر ماموریت 
فضایی خطر آلوده شــدن جهان پیرامون برابر با یک در ده هزار 
خواهد بود. به گفته کونلی این رقم متعادل است؛ یعنی نه خیلی 

خطرناک است و نه می شود آن را نادیده گرفت.
مشکل شماره یک: انتقال آلودگی های زمینی به 

سیارات دیگر
سیاره مریخ به واسطه حضور انســان دچار آلودگی هایی شده 
اســت. ممکن نیســت فضاپیمایی روی آن فرود آمده باشد و 
به صورت صد درصدی اســتریل باشد.ناســا برای از بین بردن 
میکروب روی سفینه های فضایی و کاوشگرهای خود آنها را در 
معرض حرارت باال قرار می دهد، هرچند تحقیقات اخیر نشان 
داده که برخی از انواع سخت جان تر میکروب ها از این گرما نیز 

جان سالم به در برده اند.
خبر خوب این است که مریخ و باقی اجرام منظومه خورشیدی 
بیش از اندازه نســبت به حیات و هرگونه عامل زنده ناســازگار 
هستند. بنابراین هرآنچه که انســان با خود به سطح آنها حمل 

کند، حتی در صورتی که از آن سفر مخاطره آمیز به فضا نیز جان 
ســالم به در ببرد، به هیچ وجه به مرحله رشــد و نمو نمی رسد.
ماموریت های موســوم به وایکینگ ناسا نشان داد که دست کم 
سطح مریخ برای حیات مســاعد نیست و هرگونه باکتری که به 
نحوی به سطح آن برسد را از بین می برد. بنابراین با این کشف، 
هر آنچه که به فضا برســد می تواند به اندازه دست های انسان 
آلوده باشــد و خطری هم به وجود نیاید چراکــه احتمال آلوده 

شدن این سیاره بسیار کم است.
علیرغم تمام اینها، سیاراتی را می توان در منظومه خورشیدی 
پیدا کرد کــه می توانند محلی مناســب برای زندگی انســان 
باشــند و از آن جمله می توان به Europa )ماه سیاره مشتری 
و Enceladus ماه سیاره زحل اشاره نمود(. از همین روی، هر 
گونه ماموریتی در مجاورت این دو ماه با حداکثر توجه به جوانب 
امنیتی صورت می گیرد.آژانس فضایی اروپا در نظر دارد که دو 
ماموریت بسیار مهم را در اطراف Europa به انجام برساند اما 
هر دوی اینها تنها در صورتی امکان پذیر خواهند بود که کنترل 
پذیری فضاپیمای آن به نام اکتشــافگر ماه های یخی مشتری 
)Juice( در سطح مناسبی قرار داشته باشد.برای کاهش سطح 
خطرات، فضاپیمای یاد شده نخست چند دور آزمایشی را به دور 
مشتری خواهد زد و اگر همه چیز خوب پیش برود، آن را به گونه 
ای برنامه ریزی خواهند کرد کــه چندین مرتبه بر فراز آن پرواز 
کند و در همین حین مجموعه ای از اطالعــات را در رابطه با آن 
گردآوری کند و ســپس در مدار خود به دور مشتری باز گردد.
پرســش مهم: اگر نقطه ای از منظومه خورشیدی با استفاده از 
میکروب های زمینی آلوده شــود و بتواند در این فضا زنده بماند 

چه اتفاقی خواهد افتاد؟
انجام ماموریت های پاکسازی بیش از اندازه گران تمام می شود 
و آنطور که کونلی می گوید احتمال شکست این ماموریت ها هم 
همواره وجود دارد با این حال دانشمندان خطر آلوده شدن فضا 
را به جان می خرند چراکه اطالعات به دست آمده در جریان این 

ماموریت ها کامال ارزشش را دارد.
کونلی می گوید کــه در جریان ماموریت هــای فضایی نهایت 
تالش خود را بــه کار می گیرند اما باز هم ایــن خطر وجود دارد 
که ســیاراتی مانند مریخ بیش از اندازه به میکروب های زمینی 

آلوده شوند.
مشکل دوم: ورود آلودگی های فضایی به زمین

ورود میکروب به جهانی ها خارجی می تواند بســیار خطرناک 
باشــد اما برعکس این اتفاق به مراتب خطرناک تر خواهد بود. 
کونلی می گوید: ما دوســت نداریم که به واسطه سفرهایمان به 
فضا میکروب های بیگانه را به تنها زیســتگاه انسان وارد کنیم.
بنابراین اطمینان از عدم آلوده شــدن زمین بــا میکروب های 
فرازمینی بیشــترین اولویت را برای دانشمندان و البته افسران 
حفاظت از سیارات دارد. اما همزمان با برنامه ریزی آژانس های 
فضایی برای انجام ماموریت های بیشــتر و بیشــتر به فضا این 
مســاله هم اهمیت باالتری می یابد.حال این سوال مطرح می 
شــود که اگر فضانوردان روی ســطح مریخ با میکروب های آن 
آلوده شــوند، آیا باز هم باید آنها را به سطح زمین باز گرداند؟ اگر 
بخواهیم به صورت خالصه بگوییم، خیر. این جوابی است کونلی 
در جریان اجالس سفر انسان ها به مریخ در واشنگتن اعالم نمود.
در برنامه آپولو، فضانوردانی که از ماه باز گشته بودند در قرنطینه 
نگهداری شدند چراکه خاک سطح این ســیاره با آنها برخورد 
کرده بود. از طرفی، نمونه های دریافت شــده از خاک و صخره 
سطح سیاره سرخ نیز با در نظر داشــتن جوانب امنیتی شدید 
به محیط آزمایشگاهی ارسال شــدند اما کمی بعد، دانشمندان 
دریافتند که این سیاره فاقد حیات است و به همین خاطر دیگر 
این تدابیر امنیتی در نظر گرفته نشد.اما اگر قرار باشد که انسان 
و نمونه های دریافت شده از سیارات ناشناخته دیگر به زمین باز 
گردانده شــوند، باز هم همین اقدامات باید انجام شوند و حتی 
پیش از انجام گرفتن این ماموریت هــا پروتکل های مختلفی 

برای آنها تعریف شده است.

معارف

برای کسانی که از عارضه های بعد از سکته مغزی )همانند فلج موضعی(، 
بیماری هایی همچون ALS و یا تحلیل قوای عضالنی رنج می برند، انجام 
برخی از امور روزمره ی ســاده مانند برداشــتن یک لیوان از روی میز و یا 
گرفتن دستگیره ی در و چرخاندن آن بدل به امری بسیار دشوار و چالش 
بر انگیز می شود.اکنون و در همین راستا دستکشی طراحی گشته که می 
تواند در مواقع ضروری به کمک افراد پیش تر اشاره شده آمده و به آنها در 

هدایت دستان شان و البته نگهداری اجسام مختلف یاری رساند.
دستکش مذکور توسط یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه هاروارد و به منظور 
افزایش توان باقی مانده جسمانی و حرکتی دست های افراد بیمار توسعه 

یافته.عملکرد آن نیز بدین صورت است که در بخش قرار گرفته بر روی مچ 
یک مخزن آب تعبیه شده، هر وقت که فرد بخواهد اشیا را در دست گرفته 
و جابه جا نماید آب درون این مخزن به کیسه های تعبیه گشته در انگشتان 
دستکش پمپ می شود.بدین ترتیب فشار بر روی انگشتان بیشتر شده و 
امکان برداشتن اجسام و جا به جا کردنشان در یک جهت معین ممکن می 
گردد. در حال حاضر این تنها قابلیت دســتکش مذکور به حساب می آید 
هرچند که با همین یک قابلیت نیز انجام بسیاری از اعمال روزانه ی محال 

برای افراد فاقد توان جسمانی کافی امکان پذیر می شود.
Conor Walsh، پروفسور شاغل در دانشگاه هاروارد می گوید مکانیسم 

به کار رفته در دستاورد آنها بسیار ساده بوده و تنها مقدار فشار دست افراد 
را افزایش داده و امکان انجام یک جابه جایی اولیــه را فراهم می آورد. وی 
باور دارد که محدودیت ها هنوز هم زیاد هستند و جای توسعه ی بیشتری 

باقی مانده است.
تیم ابداع کننده ی تکنولوژی فوق الذکر معتقدند می توانند ظرف ســه 
سال محصول را نهایی ســازی کرده و آماده استفاده توسط عموم نمایند. 
ضمن اینکه گمان می رود تا آن زمان افراد بیمار قادر باشــند با استفاده از 

این راهکار اجسامی تا وزن ۳.۶ کیلوگرم را جابه جا نمایند.

دستکشی که به دستان افراد دارای ناتوانی جسمی نیرو می بخشد

 
 My گوگل با سرویس

 Ramadan Companion
به استقبال ماه رمضان رفته 

است
با آغاز ماه مبــارک رمضان، گوگل نیز 
به این مناسبت یک ماهه ی مسلمانان 
جهان توجه ویژه ای داشته و سرویسی 
را به این منظــور راه انــدازی کرده تا 
در کنــار کاربران مســلمان خود قرار 
بگیرد.ســرویس جدید گوگل شامل 
وب ســایتی اســت که در آن مطالب 
مفید برای مسلمانان نظیر دستورهای 
غذایی، برنامه های تفریحی و اطالعات 
کاربــردی از قبیل اپلیکیشــن های 
موجود در گوگل پلی در اختیار کاربران 
قرار گرفته است. البته با توجه به اینکه 
قشر کثیری از مسلمانان به زبان عربی 
تکلم می کنند، این سرویس نیز بیشتر 
برای کاربرانی کاربردی است که با این 
زبان آشــنایی دارند؛ هرچند می توان 
در میان اپلیکیشــن های ارائه شده، از 
زبان انگلیسی نیز بهره برد. با توجه به 
ســاختار کارت گونه ی این سرویس، 
می توان از آن در گوشی هوشمند و در 
سرویس Google Now نیز استفاده 
کــرد.در صورتــی که ســرویس ها و 
اپلیکیشــن های کاربــردی دیگری 
را می شناســید که می تــوان در این 
ماه از آن اســتفاده کــرد، آن را با ما و 

دوستانتان به اشتراک بگذارید.

آمازون هوش مصنوعی را 
برای نمایش بهترین نقدهای 

محصوالت به خدمت می 
گیرد

بگذارید صادق باشــیم، اکثر نقدها و 
نظرهایی که در ســایت هــای خرید 
ثبت می شــوند به هیچ وجه سودمند 
نیستند، بسیاری از آنها، واکنش های 
یک روزه همراه با هیجانی هستند که 
کاربر نســبت به خرید از خود نشــان 
داده و مابقی هــم فاقد اطالعات جامع 
و کارامدند و برخی هم متاسفانه کامال 
مصنوعی هســتند و در اغلب موارد از 
سوی کارکنان خود شرکت های تولید 
کننده نوشــته می شــوند.اما آمازون 
فکر می کند که می دانــد چطور باید 
این مساله را حل کند و بهترین نقدها 
را از بدترین آنها غربال نماید.این غول 
خرید اینترنتی اخیرا نوعی سیســتم 
یادگیری ماشــینی را راه اندازه کرده 
که درک می کند کدام نقدها می توانند 
مفیدتر باشــند و در نتیجــه آنها را در 

راس قرار می دهد.
این سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی، 
معموال نقدهایــی را ترجیح می دهد 
که به تازگی نوشــته شــده اند، رای 
های مثبت باالیی دریافــت کرده اند 
و یا از ســوی کاربران تایید شده ارائه 
گردیده اند.آماوزن امیــد دارد با این 
کار، نظراتی را در اختیار کاربرانش قرار 
دهد که ارزشمندتر هستند و در کنار 
این مساله بتواند ایرادات یک محصول 
را هم معرفی کرده و آنها را برای خرید 
بهتر راهنمایــی نماید.این تکنولوژی 
برگرفته از هوش مصنوعــی در حال 
حاضر صرفا در ایــاالت متحده آمریکا 
فعال است و اســتفاده کنندگان دیگر 
کشورهای دنیا کمی دیرتر می توانند 
تفاوت را در نقدهای به نمایش در آمده 
در سایت مذکور احساس کنند.عالوه 
بر این، مشخص نیست که این سیستم 
در عمل تا چه اندازه خوب کار می کند، 
برای مثال همین سیســتم انتخاب بر 
اساس تعداد رای های مثبت می تواند 
دردسر ساز باشــد و چه بسا نظری که 
تنها یک ستاره دریافت کرده، فکر شده 
تر باشد.نگرانی دیگری که وجود دارد 
هم این است که این رویکرد الگوریتمی 
به واسطه نقدهای خنده داری که این 
روزها به جزء اصلی آمازون بدل شــده 
اند به اشــتباه بیافتد و مواردی که به 
هیچ وجــه ارزش محتویی ندارند را به 

کاربر توصیه کند.
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طراحی و تکنولوژی؛ دو فاکتور مهم در کاهش سوخت خودروها

زمانی که حرف از مصرف بهینه سوخت به میان می آید، توجه بسیاری به اتومبیل های 
هیبریدی و الکتریکی معطوف می شــود. از طرفی، تا زمانی که قرار است یک باتری در 
داخل بدنه ماشین تعبیه شود، مهندســان و طراحان خودرو نیز باید همه تالش خود را 
برای بهبود طراحی محصــوالت خود به کار بگیرند و در عین حال ســعی کنند مصرف 
ســوخت خودرو را به حداقل میزان ممکن تقلیل دهند.در ادامه این مطلب چهار حوزه 
مختلفی را از نظر می گذرانیم که طراحان اتومبیل سراسر دنیا تالش داشته اند با تمرکز 
روی آنها، میزان مصرف سوخت خودروهای تولیدی شان را به حداقل برسانند.هرچه با 
ماشین خود سریع تر حرکت کنید، ایرودینامیک آن نیز اهمیت بیشتری پیدا می کند. 
به گفته مایکل هارلی تحلیلگر ارشد سایت Autoweb.com، »ایرودینامیک نقش 
بسیار مهمی در میزان مصرف سوخت خودرو در سرعت های باال دارد.«او می گوید: در 
محیط های شهری که ماشــین برای کنار زدن هوای پیش روی خود تالش زیادی نمی 
کند، می توان از ایرودینامیک چشم پوشی کرد اما در بزرگراه ها اینگونه نیست.به گفته 
 ،Infiniti USA مدیر ارشــد برنامه ریزی محصوالت شرکت Sean McNamara
بخش اعظمی از پیشرفت های اخیر در حوزه ایرودینامیک به خاطر تالش خودروسازانی 
حاصل شده است که روز به روز توجه بیشتری به نحوه عبور کردن هوا از قسمت زیرین 
خودرو از خود نشان می دهند و این محدوده تا همین چند وقت پیش مورد بی توجهی 
شرکت های خودروساز قرار می گرفت.او در ادامه می گوید: تا مدت های طوالنی، اغلب 
مهندسان تصور می کردند هوایی که از قسمت فوقانی ماشــین عبور می کند اهمیت 
بیشتری دارد اما بعدها روشــن شــد میزان هوایی که از بخش زیرین عبور می کند )به 
خصوص در ماشین های شاسی بلند( نقش به ســزایی در افت سرعت اتومبیل دارد.در 
خودروهای مدرن امروزی، با مســطح ساختن قســمت زیرین بدنه، تالش شده تا این 
مشکل به میزان زیادی رفع گردد و برای این منظور هم سعی شده که بخش های آویزان 
و بیرون آمده از ســطح یا بصورت کامل حذف گردند یا اینکه برای آنها پوشش جداگانه 
ای در نظر گرفته شود تا از این طریق از مسدود شدن هوا توسط این قطعات جلوگیری به 
عمل بیاید.اما این اقدامات هم مشکالت مختص به خود را به وجود می آورد. برای نمونه 
در نظر گرفتن پوشش محافظ برای بخش های اضافی روی بدنه می تواند فرایند خنک 
سازی آنها را با مشــکل روبرو کند.هارلی در دنباله صحبت های خود به »ایرودینامیک 
پویا« اشاره می کند؛ قطعات مشخصی که عملکردشان به موتور الکتریکی بستگی دارد و 
برحسب سرعت وسیله نقلیه و ظرفیت خنک کنندگی مورد نیاز، موقعیت خود را تغییر 
می دهند. این قطعات آنطور که هارلی می گوید مــی توانند در برگیرنده بال های عقب 
باشــند که در ســرعت های باال به صورت خودکار از جای خود خارج می شوند.دریچه 
هایی که روی پنجره مشبک جلوی ماشــین قرار می گیرند نیز از جمله قطعات مربوط 
به ایرودینامیک پویا هستند که در زمان لزوم، باز و بســته می شوند تا هوای خنک را به 

رادیاتور برسانند.
کالیبره کردن موتور و گیربکس

یک ماشین به طرق مختلفی می تواند ســوخت دریافتی خود را مدیریت نموده و از آن 
اســتفاده کند. این مســاله اغلب یک راهکاری نرم افزاری دارد؛ همان نرم افزاری که به 
بهینه ســازی موتور و گیربکس می انجامد.هارلی می گوید: »چند ســال پیش، اغلب 
ماشــین ها دارای گیربکس خودکار بودند که شامل ســه یا چهار دنده می شد. اما این 
دنده با هم اختالف زیادی داشتند؛ به معنای آنکه در شرایط مختلف رانندگی، دنده در 
یک وضعیت باقی می ماند. اما امروز، شــرکت های خودروساز گیربکس هایی با ۸ الی ۹ 
دنده مختلف را طراحی می کنند که هم شتاب ماشین را بهبود می بخشد و هم مصرف 

سوخت آن را پایین می آورد.
وزن و مواد مورد استفاده

این بخش کامال به قوانین فیزیکی باز می گردد: هرچه یک ماشــین سنگین تر باشد، به 
انرژی بیشتری برای حرکت آن در بزرگراه نیاز خواهد بود و به همین خاطر است که تولید 
کنندگان خودرو همواره به دنبال راهی برای کم کردن وزن ماشــین هایشان هستند. 
به بیان دیگر، ماشین هایی که با مواد سبک تر ساخته شــوند، وزن کلی کمتری داشته 
و در نتیجه مصرف سوختشــان نیز پایین تر خواهد بــود.McNamar می گوید: این 
روزها شرکت های خودروساز، در پی یافتن مواد بهتری هستند که از وزن کلی ماشین 
های تولیدی شان بکاهند و این یعنی به تدریج شاهد اســتفاده بیشتر از آلومینیوم در 
ساخت قطعات ســاختاری )حتی در تایرهای زاپاس( خواهیم بود چراکه این ماده وزن 
کمی دارد و می تواند از سنگینی ماشــین ها بکاهد.البته برخی شرکت های خودروساز 
پیشتاز نیز به استفاده از مواد دیگری نظیر فیبر کربنی روی آورده اند تا وزن محصوالت 
خود را به حداقل میزان ممکن برسانند، این ماده ضمن آنکه بسیار مستحکم است، وزن 
بســیار کمی دارد و فوق العاده هم گران تمام می شــود.همانطور که می دانید در اکثر 
ماشین ها، موتور و سایر قطعات در قســمت جلوی بدنه کار گذاشته می شوند و بیشتر 
از قسمت دماغه سنگین هســتند و به همین دلیل بسیاری از شرکت های تولید کننده 
ماشین کاپوت خودروها و پنل های کناری آنها را از جنس آلومینویم می سازند و عالوه 
بر این، برای پاییــن آوردن وزن و ایجاد توزان کلی هم از مــواد کامپیوزیتی مختلفی در 
داخل موتور اســتفاده می کنند.به گفته هارلی، این روزها حتی برخی از شــرکت های 
تولید کننده ماشــین از آلومینویم به جای فوالد در سیستم تعلیق خودرو استفاده می 
کنند چراکه با این کار، عالوه بر کاهش وزن کلی ماشــین، تجربه سواری سرنشینان را 
نیز بهبود می بخشند.طراحی طراحی همان فاکتوری است که شرکت های خودروساز 
از همان ابتدا برای کاهش مصرف سوخت ماشین به آن توجه کرده اند: هرچه تایر های 
یک ماشین باریک تر باشند، مصرف سوخت آن هم کمتر خواهد بود و در عوض خودرو 
اصطکاک کمتری با سطح جاده خواهد داشــت و لغزندگی اش بیشتر خواهد بود.البته 
ذکر این مساله هم خالی از لطف نیست که در سال های اخیر، تکنولوژی تایرها پیشرفت 
های قابل توجهی پیدا کرده اســت و تولید کنندگان به روش هــای تازه ای برای بهبود 
تجربه رانندگی سرنشینان و در عین حال کاهش مصرف سوخت ماشین های تولیدی 
شــان دســت یافته اند.به گفته هارلی، اگر بخواهیم به لحاظ ظاهری بگوییم، تایرهای 
امروزی کامال شــبیه به نیاکان خود در چندین دهه قبل هستند اما این تصویری کامال 
اشتباه است.او در ادامه می گوید: در حال حاضر تولید کنندگان از مواد سبک و مبتکرانه 
ای نظیر کوالر برای ساخت تایرهای بادوام و مستحکم بهره می گیرند. ترکیبات تازه ای 
از پالستیک طبیعی و مرکب هم به ساخت ترکیباتی می انجامد که یک سواری بی صدا، 
کنترل پذیری عالی و مقاومت پایین را در حین حرکت برای شــما به ارمغان می آورند.
در اغلب تایرهای پیشرفته امروزی )از انواع بدون فشار گرفته تا آنها که بدون باد حرکت 
می کنند( قسمت کناره ها از موادی محکم ساخته می شود و به همین خاطر می توانند 

حتی در زمان پنچری و یا سوراخ شدن نیز مسافت کوتاهی را طی کنند.

میز خبر

خبر

جستجوی موجودات فضایی در اعماق زمین!



 

 
»سالم کوچولو« از ابتدای 

مرداد به رادیو ایران 
بازمی گردد

مدیر رادیو ایران اعــام کرد که امیدوار 
است برنامه »ســام کوچولو« از ابتدای 
مــرداد ماه بــه ایــن شــبکه رادیویی 
بازگردد.برنامــه »ســام کوچولو« با 
اجرا و گویندگی عذرا وکیلی حدود ۴۲ 
سال روی آنتن رادیو ایران رفت و اواخر 
اسفندماه ۹۳ این گوینده و تهیه کننده 
پیشکســوت رادیو با مخاطبان خود در 
این برنامــه خداحافظــی کرد.وکیلی 
حدود یک ماه پیش از دالیل خود برای 
توقف این برنامه به خبرنگار مهر گفت و 
بیان کرد که احساس می کرده است که 
اگر این برنامه ادامه پیدا می کند باید آن 
را با انرژی دوباره و با ایده هایی نوتر روی 
آنتن ببرد و در غیر اینصورت الزم دیده 
است که برنامه را به پایان برساند.بهنام 
احمدپور مدیر رادیو ایران که پیش از این 
از بازگشت این برنامه به رادیو خبر داده 
بود در آخرین اظهار نظر خود به خبرنگار 
مهر بیان کرد که امیدوار است که سری 
جدید برنامه »سام کوچولو« از ابتدای 

مرداد ماه روی آنتن رادیو ایران برود.

نمایش” روایتی تازه از قصه 
ای کهن” در خانه نمایش اداره 

تئاتر
نمایش” روایتی تــازه از قصه ای کهن” 
به کارگردانــی محمد قاســمی از روز 
چهارشــنبه ۳تیرمــاه در خانه نمایش 
اداره تئاتــر بــه روی صحنه مــی رود.

نمایش روایتی تــازه از یــک قصه ا ی 
کهن به نویسندگی و کارگردانی محمد 
قاســمی  یک پرفورمنس ایرانی است 
و بر گرفتــه از تکنیک بازیگــران گروه 
تئاتر گارجنیدزه لهستان به سرپرستی 
والدمیر استانیفسکی است، این نمایش 
در سی ســومین جشــنواره تئاترفجر 
و فســتیوال بین المللی تئاتر ایبســن 
که یکی از معتبرترین فســتیوال های 
کشــور نروژ اســت حضوری چشمگیر 
داشــته و در این فســتیوال بااستقبال 
ویــزه ای از ســوی مخاطبــان مواجه 
شده اســت. در این نمایش پری بارانی، 
حنیف مظفری،نیلوفر رضایی،ســعید 
مقبلب، محمد قاســمی به ایفای نقش 
می پردازند. و از دیگــر عوامل گروه می 
توان به محمد صالح صارمی) دســتیار 
کارگردان(، و یاسر دهقان )مدیر صحنه( 
اشــاره کرد.نمایش روایتی تازه از یک 
قصه ای کهن از چهارشنبه ۳ تیرماه ۹۴ 
در خانه نمایش هر روز به جز شــنبه ها 

ساعت 18:۳0 به روی صحنه می رود.

فیلم “حبـــاب” در مراحل 
پیش تولید

مریــم بحرالعلومی که سالهاســت به 
عنوان دستیار کارگردان و برنامه ریز در 
سینما فعال است و ســال گذشته فیلم 
کوتاه “ تو ســاکت می شــی یا من؟!” را 
در بخش مسابقه هشــتمین جشنواره 
پروین اعتصامی داشــت ، پیش تولید 
فیلم جدید خود را بــا فیلمنامه ای بنام 
“ حبـــــاب “ به قلم علی اصغری آغاز 
نمود. اکبر لشــگری تهیــه کننده ی 
فیلم جدیــد علیرضا امینــی این فیلم 
را تهیه می کند و قصــه ی آن همچون 
دیگرنوشــته های اصغــری )دهلیز- 
شیفت شب و...( از موضوعی اجتماعی 
برخوردارســت و در تهران می گذرد. به 
گفته ی بحرالعلومی ، جلســات تمرین 
بازیگران در پاتو هفــت درحال انجام 
اســت و با تکمیــل عوامــل و انتخاب 
لوکیشن ها فیلمش تا پایان تیرماه کلید 
خواهد خورد. نقش اصلی حباب را کریم 
امینی بــازی خواهد کرد کــه اینروزها 
مشغول بازی در ســریال تعبیر وارونه 
یک رویا به کارگردانی فریدون جیرانی 
ســت و بهاران بنی احمدی - ســعید 
شریف - آوا دارویت - ســینا سهیلی و 
ســحرغمخوار دیگر بازیگران این فیلم 

بیست دقیقه ای هستند.  

 فیلم سینمایی » آســمان آبی مادرم« به کارگردانی 
علی قــوی تن در چهــل و پنجمین دوره جشــنواره 
فیلم کودک و نوجوان جیفونی که از تاریخ ۲6 تیر تا ۴ 
مرداد ماه سال جاری در کشور ایتالیا برگزار می شود، 
حضور خواهد داشت. این جشــنواره در ۳ بخش فیلم 
های سینمایی، کوتاه و مستند برگزار می شود و فیلم 
» آســمان آبی مادرم « در بخش مســابقه فیلم های 
سینمایی)رده ســنی کودکان( این جشــنواره برای 
دریافت جایزه )گریفون( با فیلم  هایی از کشــورهای 

استرالیا، بلژیک، فرانســه، دانمارک و آلمان به رقابت 
خواهد پرداخت.

جشــنواره فیلم جیفونی ایتالیا یکــی از معتبرترین 
جشــنواره های فیلم کودک و نوجوان در دنیاســت 
و امســال تنها ۹8 اثر از بین ۴۲00 اثر ارائه شــده به 
جشــنواره در این رویداد به نمایش و رقابت خواهند 
پرداخت که  ۳600 کودک و نوجوان از 5۲ کشور آثار 

بخش های مختلف این جشنواره را داوری می کنند.
موسسه رســانه های تصویری که پخش بین المللی 

این فیلم را بر عهده دارد، پیش از این نیز بر روی دیگر 
آثار این فیلمساز “ پرواز بادبادکها” و “آفتاب، مهتاب، 

زمین” فعالیت کرده بود.
الزم به ذکر است فیلم » آسمان آبی مادرم« تنها فیلم 
ســینمایی بلند ایرانی حاضر در این جشــنواره است 
و انیمیشــن کوتاه “جوجه ماشــینی” به کارگردانی 
محبوبه محمدزکی نیز در بخش مســابقه فیلم های 

کوتاه )رده سنی جوانان( جشنواره حضور دارد.

»آسمان آبی مادرم« در بخش مسابقه جشنواره جیفونی ایتالیا
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دبیــرکل اتحادیــه انجمن های اســامی 
دانش آمــوزان جزئیــات برنامه هــای این 
اتحادیه برای اوقات فراغت دانش آموزان را 
تشریح کرد و شــعار فصل تابستان اتحادیه 
انجمن هــای اســامی دانش آمــوزان را 
“تابستان هسته ای با غنی سازی ۲0 درصد” 

عنوان کرد.
 حامــد عامتــی درخصــوص برنامه های 
اوقات فراغت اتحادیه انجمن  های اســامی 
ویژه دانش آمــوزان اظهار داشــت: اول تیر 
همزمان با نخســتین روز از فصل تابستان 
برنامه های اوقات فراغت آغاز می شــود که 
محور تمام برنامه  ها با حضور خانواده هاست. 
شعار امســال برنامه های اوقات فراغت ویژه 
دانش آمــوزان در این اتحادیه »تابســتان 
هســته ای« نامیده شده اســت و ذیل این 
شــعار، غنی ســازی ۲0 درصــد را در نظر 

گرفتیم.
وی افزود:  برخی از برنامه های اوقات فراغت 
نیز متناسب با ماه رمضان است و برنامه های 
این ماه با شــعار »فرزندان رمضــان« آغاز 
می شــود که یکی از برنامه ها محفل انس با 

قرآن با محوریت سوره مبارکه انسان است.
عامتی  با اشــاره بــه برگزاری مســابقات 
مختلف قرآنی افــزود: طــرح تکریم اکرام 
نیز در اســتان های مختلف برگزار می شود. 
همچنین در این ایام برگــزاری هیات های 

انصارالمهدی)عج( را خواهیم داشت.
دبیــرکل اتحادیــه انجمن های اســامی 
دانش آموزان گفت: اتحادیــه انجمن های 
اسامی دانش آموزی حضور گسترده ای در 

روز جهانی قدس خواهند داشت.
عامتی عنوان کــرد: طرح بــزرگ قرآنی 
1۴۴۹ نیز با همکاری صدا و ســیما در ۳1 

اســتان با محوریت سوره یاســین در حال 
برگزاری است.وی با بیان اینکه قرارگاه های 
عملیاتی شهری و استانی را داریم، بیان کرد: 
با توجه به بیانات مقام معظم رهبری درباره 
سبک زندگی ایرانی و اسامی نشست هایی 
با محوریت ســبک زندگی ایرانی و اسامی 
در مرداد و شــهریور برپا می شود.دبیرکل 
اتحادیه انجمن های اسامی دانش آموزان 
ادامه داد: یادواره شهدای دانش آموزی تحت 
عنوان »شیرین تر از عسل« نیز در مرداد ماه 

برگزار می شود.
عامتی افزود: مقام معظم رهبری به تولید 
و مصرف کاالهــای داخلی تاکیــد دارند، 

لذا دانش آمــوزان قرارگاه ها این مســاله را 
دنبال خواهند کرد و ماحصل سبک زندگی 
ایرانی و اســامی و حمایت از کاالی داخلی 
از نیمه دوم شــهریور خود را نشان می دهد؛ 
چراکه با همکاری یک شــرکت خصوصی 
نمایشــگاه های نوشــت افزار و لوازم ایرانی 
را خواهیم داشــت تا دانش آمــوزان از این 
نمایشــگاه ها خریداری کننــد.وی اضافه 
کرد: هشــتمین برنامه »مداد کمرنگ« در 
دو مرحله قرارگاهی و مدرسه ای که مربوط 
به مهارت های نوشــتاری و هنری است، با 
موضوع ســبک زندگی دنبال خواهد شد.به 
گفته دبیرکل اتحادیه انجمن های اسامی 

دانش آموزان، فارغ التحصیان بااســتعداد 
اتحادیه انجمن های اســامی در تابستان 
بــرای تقویت بنیــه علمی دانــش آموزان 

اتحادیه کاس برگزار خواهند کرد.
به گفته عامتــی، اتحادیــه انجمن های 
اسامی برنامه های ورزشــی و فرهنگی در 
سطح ملی به صورت متمرکز و غیرمتمرکز 

را در دستور کار دارند.
وی با اشاره به فناوری های نوین خاطرنشان 
کــرد: بــرای آگاه ســازی خانــواده ها و 
دانش آموزان درباره فناوری های نوین برنامه 
هایی را خواهیم داشت که به صورت استانی 

برگزار می شود.

تابستان هسته ای دانش آموزان

فرم این اثر از آنجایي که براي کوارتت زهي ، سازهاي ایراني 
و هارپ اســت شــیوه دیگري از خواندن را مي طلبید و من 

سعي کردم به یک جاي دیگري از صدایم دست یابم.
»مجنون آن لیلي کجاست؟« نام اولین اثر مشترک فردین 
خلعتبري و فرشــاد جمالي است که بر اســاس اشعاري از 
موالنا شکل گرفته و طي هفته هاي گذشته در بازار موسیقي 

منتشر شده است.
فرشاد جمالي خواننده این اثر درباره همکاري خود با فردین 
خلعتبري گفت: به اعتقاد من وقتي آهنگســاز، خواننده و 
شاعر رابطه صمیمي و خوبي با یکدیگر داشته باشند و طي 
روند انجام کار مراودات دوســتانه اي برقرار کنند قطعا کار 
ماندگار خواهد شــد . براي من نیز در روند ســاخت این اثر 
چنین فضایي بوجود آمد چرا که خلق و خوي و نیز فرم کار 
فردین خلعتبري بنده را جذب کــرد و از آنجایي که من نیز 
در صدد یک نوع نگرش و فرم دیگري در کارم بودم و تمایل 
داشتم تجربه جدیدي در زمینه موسیقي و آواز داشته باشم 

این همکاري شکل گرفت.
وي افزود: در روند انجام کار آقاي خلعتبري انتخاب اشــعار 
را به عهده من گذاشــتند و من نیز 8 غزل موالنا را براي این 

کار برگزیدم.
این خواننــده در خصوص تفاوت این آلبوم با ســایر آثارش 
بیان داشــت: فرم این اثر از آنجایي که براي کوارتت زهي ، 
سازهاي ایراني و هارپ است شیوه دیگري از خواندن را مي 
طلبید به طوري که هر بخشــي از این اثــر براي من چالش 
جدیدي بــوده چرا که قطعــات این آلبــوم تکنیک خاص 
خودش را داشت و من ســعي کردم به یک جاي دیگري از 

صدایم دست یابم.

جمالي با اشاره به تغییر نگرش نسل جوان به  شعر و موسیقي 
گفت: ســلیقه و ذائقه مردم در حال عوض شدن است و این 
تغییر سلیقه درهمه موارد دیده مي شــود به همین دلیل 
جوانها بر اساس فرم زندگي شان به موســیقي و  اشعار نو و 
بعضا اشعار با بار منفي روي آورده اند و این درحالي است که 

شعر ، موسیقي و آواز نشات گرفته از عشق است.
گفتني اســت: آلبــوم »مجنــون آن لیلي کجاســت؟« 
دربرگیرنده قطعاتي چون مي زنم حلقه در هر خانه اي ، اي 
در دلم نشســته از تو کجا گریزم، برگذري درنگري جز دل 

خوبان نبري، گر در آب و گر در آتــش مي روي، از قصه حال 
ما نپرسي، بیا بیا که شدم درغم تو ســودائي، در شرابم چیز 
دیگري ریختي در ریختي، به جان جمله مستان که مستم 

است.
فردین خلعتبري آهنگساز با سابقه کشورمان قطعات این اثر 
را براي کوارتت زهي ، سازهاي کوبه اي و ایراني و ساز هارپ 
انجام داده است.همچنین در سازبندي موسیقي ایراني این 
اثر از ســازهایي چون رباب و دوتار قدیمي نیز استفاده شده 

است.

»عصرهای کریســکان«، حوادث و خیانت هــای ضدانقاب در 
غرب کشور را نشــان می دهد که هنوز بســیاری از این وقایع به 
درستی به مردم شناسانده نشــده اند؛ از این رو ثبت این موارد و 
آگاهی نســل امروز نســبت به این خیانت ها، می تواند به نوعی 
واکســینه کردن آن ها در برابر دسیســه های دشــمن در نقاط 
مختلف کشور محسوب شــود. اگر می خواهید کتابی متفاوت از 
آنچه تاکنون در حال و هوای دفاع مقدس منتشــر شده بخوانید، 
پیشــنهاد ما »عصرهای کریسکان« اســت؛ کتابی خواندنی که 
شــامل روایت هایی با زوایای متعدد و جالب از نگاه یک رزمنده 
و همسر اوســت، روایتی دوســویه از امیر ســعید زاده )سعید 
سردشتی( و همســرش در ســال های منجر به پیروزی انقاب 
اســامی ایران و پــس از آن در منطقه کردســتان.»عصرهای 
کریســکان« خاطرات امیر ســعیدزاده نوشــته کیانوش گلزار 

راغب اســت که از سوی انتشارات ســوره مهر منتشر و به تازگی 
مراســم رونمایی آن در حوزه هنری برگزار شــده اســت. این 
کتاب ۲50 صفحه ای برای کســانی که به دنبال روایتی جدید و 
جذاب از انقاب اسامی، دفاع مقدس و به ویژه درباره مردم کرد 
سرزمینمان هستند،  خاطراتی ناب، جذاب و به یادماندنی دارد. 
به ویژه اینکه خواننده این کتــاب، در پایان با مجموعه عکس ها، 
نامه ها و اسناد و دست نوشــته هایی مواجه می شود که روایت ها 
را ملموس تر و واقعی تر می کنند. »عصرهای کریسکان« خانواده 
را با جنگ نشان می دهد و تنها به یک شخصیت مبارز نمی پردازد 
و این ویژگی کتاب، از وجوه تمایز آن با ســایر آثاری است که در 
زمینه انقاب اسامی و دفاع مقدس منتشر شده است. فضایی که 
این کتاب ترسیم می کند، فضای تازه ای است. روایت این کتاب 
درباره جنگ داخلی در کردستان عراق است و اینکه چطور همسر 

یک مبارز در تمام این دوران پر فراز و نشــیب، حامی همسرش 
است و با تمام کمبودها، نداری ها و ســختی ها ناامید نمی شود و 
پابه پای شوهرش به مبارزه و استقامت در راه اهداف و عقایدشان 
ادامه می دهد.جالب است بدانید »کریسکان« منطقه ای در کوه 
سنجاق در کردستان عراق اســت که مقر اصلی حزب دموکرات 
ایران بوده است. سعیدزاده، راوی کتاب »عصرهای کریسکان« 
دوران اسارت ۴ ســاله خود را در منطقه کریســکان گذرانده و 
بیشتر اتفاقات این کتاب در آن منطقه رخ داده است. »عصرهای 
کریســکان«، حوادث و خیانت های ضدانقاب در غرب کشور را 
نشان می دهد که هنوز بســیاری از این وقایع به درستی به مردم 
شناسانده نشــده اند. از این رو ثبت این موارد و آگاهی نسل امروز 
نسبت به این خیانت ها، می تواند به نوعی واکسینه کردن آن ها در 

برابر دسیسه های دشمن در نقاط مختلف کشور محسوب شود.

همزمان با انتشار آلبوم »مجنون آن ليلي كجاست؟«

جمالي :دراین اثر به جایگاه جدیدي از صدایم رسیدم

روایتی تازه از حوادث كردستان در دوران دفاع مقدس 

خبر

میز خبر
دکتر مهدیه الهی قمشه ای:

ایجاد »شبکه اجتماعی شمسه« یک عبادت و خدمت بزرگ است

دکتر مهدیه الهی قمشه ای، طراحی، ســاخت و تولید نرم افزارهای تکنولوژیک بومی 
مانند شبکه اجتماعی شمسه را یک عبادت و خدمتی  بزرگ می داند.

خانم دکتر مهدیه الهی قمشه ای- شــاعر، مولوی شناس و محقق ادبیات عرفانی - می 
گوید: مجموعه جشــنواره های شمسه حرکتی منسجم و مســتمر است که انشاهلل با 
سرمایه گذاری و حرکت در یک مسیر صحیح، جوانان را به وادی فرهنگ و هنر دعوت 

خواهد کرد و به آنها هویت فرهنگی خواهد بخشید.
وی در ادامه می افزاید: برگزاری هر جشــنواره باید برای جوانان خوشــایند و جذاب 
باشد و امیدواریم جشــنواره شمســه با پشــتیبانی و حمایتی که قرار است متولیان 
از اســتعدادهای شناســایی  در سراســر تهران کنند، بتواند گام هــای مثبتی را در 

استعدادیابی و انگیزه بخشی به جوانان بردارد.
این محقق ادبیات عرفانی در مورد منابع جشنواره آئینی شمسه می گوید: انتخاب منابع 
غنی چون قرآن، نهج الباغه و صحیفه سجادیه و عرضه درست آن در جامعه می تواند 

آثار مثبت و ارجمندی را به دنبال داشته باشد.
الهی قمشه ای در واکنش به رونمایی از 17 کتاب آموزشی شمسه خاطرنشان می کند: 
اگر جشنواره های شمسه بتواند زیبایی و عظمت یاد باریتعالی، نیایش عاشقانه با خدا و 
ستایش ویژگی ها و تناسب آفریده های پروردگار را در تولیدات فرهنگی خود وصف و 
تبیین کند، حرکت بزرگی را انجام داده است.وی نسبت به راه اندازی شبکه اجتماعی 
موبایل شمســه اظهار امیدواری می کند و می گوید: اینکه تعدادی از جوانان عزیز و با 
استعداد ایرانی نرم افزار شبکه اجتماعی شمسه را طراحی کرده اند مایه دلگرمی است. 
طراحی، ساخت و تولید نرم افزارهای تکنولوژیک مانند شبکه اجتماعی شمسه را یک 

عبادت و خدمتی  بزرگ می دانم.
وی اظهار می دارد: ما باید در برابر این طوفان تکنولوژی که جامعه را فرا گرفته با ایجاد 
نرم افزارهای ایرانی شــاداب و جدید از جذب جوانانمان به فرهنــگ ها و نرم افزارهای 
غربی جلوگیری کنیم.مجموعه جشــنواره های آئینی، فرهنگی، هنری و تجســمی 
شمسه برای چهارمین سال پیاپی در 1۲ عنوان جشــنواره »قرآن در زندگی«،»نهج 
الباغه وزندگی«، »دعا و نیایش«، »فیلم«، »تئاتر«، »نقاشــی و تندیس«، »گرافیک 
و تصویر سازی«،»خوشنویسی«، »سرود و موسیقی«، »کاریکاتور«، »شعر و ادب« و 

»عکس« در سطح تهران برگزار می شود.
شرکت برای عموم شهروندان آزاد اســت و عاقمندان می توانند برای کسب اطاعات 
بیشتر به سایت ir.www.sham۳مراجعه کنند. شهروندانی که تا پایان اردیبهشت 
ماه ۹۴ ثبت نام کرده اند، تا پایان خردادماه مهلت دارند آثار خود را ســرای محله خود 

ارائه کنند.

 پایاِن بازیگرساالری و دستمزدهای 300 میلیونی بازیگران
به گفته یکــی از تهیه کننده های ســینما؛ زمان “بازیگرســاالری” به اتمام رســیده 
ودستمزدهای ۳00 میلیون تومانی بازیگران باید به فیلم نامه نویسانی که کمتر از پنج 

میلیون تومان می گیرند؛ شیفت داده شود.
علی ســرتیپی )تهیه کننده فیلم ورود آقایان ممنوع( با بیان این مطلب که آمار فروِش  
^ـ7 فیلم دخترـ پسری که از عید تاکنون اکران شده؛ نشــانگر عدم استقبال مردم از 
چنین فیلم هایی  ست، گفت: شــرایطی پیش آمده که خوشــبختانه فیلم های فاقد 
استانداردهای الزم و ضعیف ازنظر کارگردانی و فیلم نامه با شکسِت مالی صد در صدی 

در گیشه مواجه می شوند.
او با تاکید بر این مطلب که دوراِن بازیگرساالری به پایان رسیده؛ افزود: دیگر فیلمی به 
صرِف برخورداری از یک چهره نمی تواند مخاطب را به ســینما بکشاند و با این شرایط 

باید روی فیلم نامه سرمایه گذاری کرد.
سرتیپی؛ اساس فیلم و فیلم نامه را مهمتر از بازیگر می داند و در پاسخ به این سئوال که 
بهترین نسخه در شرایط فعلی برای سینما چیست؟ می گوید: با شرایطی که هم اکنون 
وجود دارد؛ باید قراردادهای ۲00 یا ۳00 میلیون تومانی بازیگران با دســتمزدهای دو 
تا پنج میلیون تومانی فیلم نامه نویسان جابجا شوند و دستمزدهای میلیونی به سمِت 

نویسندگان شیفت شود که آن ها ترغیب به نوشتن فیلم نامه های قوی شوند.
تهیه کننده ی فیلم “شــهرموش ها” باالرفتن آگاهی مردم و فضــای گفت وگو که در 
شبکه های اجتماعی به وجود آمده را دلیل باال رفتن ســطح سلیقه مردم عنوان کرد و 

گفت: مردم دیگر فیلِم بد نمی بینند و چنین فیلم هایی ازسوی مردم پس زده می شوند.
سرتیپی؛ شرایط فعلی را برای سینما سخت ارزیابی می کند زیرا از یکسو توقع مردم از 
فیلم ها باال رفته و ازسوی دیگر سطِح کیفی فیلم نامه تغییری نکرده. او در ادامه می گوید: 
اکثر فیلم نامه هایی که به دست ما می رسد؛ بی مایه و بی استخوان هستند که جای کار 
ندارند. درصورتی که بتوانیم بازیگران را در فیلم نامه های درست به کار بگیریم؛ نتیجه 

کار موفقیت آمیز خواهد بود و دیگر بازیگران تضمیِن فروش فیلم محسوب نمی شوند.

از مجموعه سیمرغ قصه های مردم ایران:
دالو مروارید با گویش لری فارسانی به بازار کتاب آمد

کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانــان، کتاب »دالو مرواریــد « )دالو مرواری( از 
مجموعه کتاب های سیمرغ را با گویش فارسی- لری فارسانی، با لوح فشرده، وارد بازار 
نشر کرده است.این کتاب توســط منوچهر کریم زاده بازنویسی شده و روایت شفاهی 
قصه  با صدای شعله ایل بیگی پور است. آتنا شــمس اسفندآبادی نیز، آن را تصویرگری 

کرده است.
بر این اســاس، روایت »دالو مروارید« یکی از روایت های قصه پیرزن و خروس است که 
در میان قصه های ادب شــفاهی ایران با روایت های گوناگون نقل شده است؛ اما روایت 
بختیاری آن همراه با شعرهای شیرین یکی از ســاکنان لر زبان شهر فارسان نقل شده 
است.ماجرای داستان از این قرار اســت: »دالو مروارید روزی اتاق خود را جارو می کند. 
در زیر گلیم سکه ای می یابد. با آن سکه مقداری ماســت می خرد؛ اما خروس ماست را 
می خورد. دالو مروارید با خروس دعوا می کند. خروس هم به چشــم دالو مروارید نوک 

می زند. دالو مروارید نزد قاضی می رود و از او شکایت می کند. اما قاضی ...«
مجموعه کتاب های »ســیمرغ قصه های ایران« برای کــودکان و نوجوانان و با هدف 
شناســاندن ادبیات بومی و قومی و لهجه هــا و گویش های مردم ایــران زمین تدوین 
شده اســت.17 عنوان از این مجموعه در حاشیه ی هفدهمین جشنواره ی بین المللی 
قصه گویی کانون در بهمن ماه سال1۳۹۳ در شهر کرمانشاه، طی آیین ویژه ای رونمایی 
شد.گفتنی است این کتاب  در ۴۴ صفحه رنگی با جلد سخت و شمارگان 7هزار نسخه 
برای گروه ســنی ب و ج )۹ تا 1۴ سال( با قیمت 8هزار و دویســت تومان روانه ی بازار 

محصوالت فرهنگی هنری شده است.



امیرقلعهنوییبهکدامتیممیرود
ســرمربی فصل پیش اســتقالل که یکی از پرافتخارترین 
مربیان لیگ برتر فوتبال ایران اســت هنوز تیم فصل آینده 
خود را مشــخص نکرده. این درحالی اســت که بسیاری از 

تیم های مطرح و بزرگ مربیان خود را شناخته اند.
در انتهای فصل چهاردهم لیگ برتر، علی فتح اهلل زاده، بهرام 
افشارزاده، معینی و پورحیدری و حتی حسن روشن همگی 
با هم در مورد یک نکته اشتراک داشتند و آن این بود که امیر 

قلعه نویی باید یک فصل استراحت و خودش را بازیابی کند.
فصل با شکست مجدد استقالل برابر پرســپولیس به انتها 
رسید تا خیلی ها به این نکته باور داشته باشند که انگیزه های 
سرمربی ســابق اســتقالل و البته دانســته هایش در مورد 
بازیکنان و تاکتیک های لیگ محدود شده و امیر قلعه نویی به 
استراحت و البته مطالعه مجدد در مورد لیگ برتر نیاز جدی 

دارد.
با این وجود خیلی از کارشناســان معتقدند امیر قلعه نویی 
سرمایه این فوتبال است و با برخی تغییرات باید او را در لیگ 
برتر حفظ کرد اما آیا امیر قلعه نویی می تواند یک تیم درجه 
اول برای فصل پانزده ام داشته باشــد؟ با گشتی در لیگ می 

توان پاسخ این پرسش را به دست آورد:
اصفهان

پس از استقالل، همه می دانند که امیر قلعه نویی کار کردن 
در اصفهان و به ویژه سپاهان را از همه باشگاه های دیگر بیشتر 
دوست دارد. تعریف های او از مدیران ارشد کارخانه سپاهان 
دقیقا موید این اســت که او پل اصفهان را سالم نگه داشته و 

دوست دارد به اصفهان برود.
با این وجــود در اصفهان تیمی وجود نــدارد که به امیر قلعه 
نویی نیاز داشته باشد. سپاهان قراردادش را با فرکی تمدید 
کرده و ذوب آهن هم با گل محمدی کارش را ادامه می دهد 
و اگر چه این قرارداد منعقد نشده اما با وجود ثبات برانکو در 
پرســپولیس و البته نتایجی که گل محمدی در ذوب آهن 
گرفته و باز برنامه سه ســاله ای که برای ذوب آهن هماهنگ 
کرده بسیار بعید است که اتفاق خاصی در ذوب آهن رخ دهد 
و گل محمدی احتماال پس از باگشت از ترکیه قراردادش را 

هم با مدیر عامل ذوب آهن می بندد.
تهران

در تهران، پرســپولیس که هیچ، استقالل هم که مربی خود 

را پیدا کرد و نهایتا نفت و راه آهن می مانند. نفت منصوریان 
را رها نکــرده و نمی کند و در نتیجه در تهــران تنها راه آهن 
می ماند که مربی ندارد و البته هنوز مالکیت آن به طور کامل 

مشخص نیست.
تبریز

تراکتورســازی اگر چه هنوز با تونی الیویرا قراردادی منعقد 
نکرده و احتماال کش و قوس هایی هم خواهد داشت اما حتی 
اگر چنین اتفاقی رخ ندهد و قراردادی منعقد نشود نیز، امیر 
قلعه نویی نمی تواند به تبریز برود و تراکتورسازی را در دست 
بگیرد. هواداران تراکتورسازی آنقدر با امیر قلعه نویی زاویه 
دارند که خود امیر قلعه نویی بارها از سفر به تبریز یا حضور در 
کنفرانس های خبری ورزشگاه یادگار امام سرباز زده است و 
دعواهای حقوقی اش پس از آنکه باشگاه تراکتورسازی درب 
خانه او را شکست و در غیاب وی آن را تخلیه کرد بر قوت خود 

باقیست.

راه های باقیمانده
صبای قم مثل همیشــه مشــکل مالی دارد، ســایپا هم با 
مجید جاللی تمدید کرده اســت و ...  به نظر می رســد تنها 
راه امیر قلعه نویی برای ماندن در لیــگ پانزدهم یا راه آهن 
در تهران اســت که در این صورت می تواند رستورانی را که 
نمایندگی اش را از پدیده شــاندیز گرفته بچرخاند و یا خود 
پدیده در شهر مقدس مشــهد که البته پیش از این و در نیم 
فصل اول هم میزبــان امیر قلعه نویی برای یــک هفته بود و 

شائبه هایی از همان زمان در این رابطه شکل گرفت.
 در واقع تنها ملوان و پدیده هستند که شاید امیر قلعه نویی در 
صورت اصرار بتواند در آنها مربیگری کند و شرایطشان بهتر از 
بقیه باشد اگر چه هر دو این تیم ها هم دربطن خود مشکالت 

و ابهامهای مالی دارند.

معارف

سرمربی تیم فوتبال اســتقالل با تاکید بر اینکه اســامی بازیکنان مورد 
نظرش را به مسئوالن نقل و انتقال این باشگاه ارائه کرده است گفت: برای 
فصل آینده فهرستی از ۱۵ بازیکن مورد نظرم را ارائه داده ام.پرویز مظلومی 
که نخستین روز حضور رســمی اش به عنوان سرمربی استقالل را سپری 
می کند، برای چندمین بار در همین یــک روز مصاحبه کرد و حرف های 
قبلی اش را تکرار کرد. وی از هواداران این تیم خواســت صبور باشــند و 
اجازه دهند کادر فنی بازیکنان مــورد نظرش را جذب کند.وی همچنین 
از تالش کادر فنی برای بستن تیمی قدرتمند و در شان استقالل خبر داد 

و گفت: استقالل نام بزرگی اســت و طبیعتا هواداران انتظار دارند این تیم 
به جایگاه گذشــته اش برگردد و نتایج قابل قبولی کســب کند. به همین 
خاطر تمام تالش کادر فنی این خواهد بود کــه این بازیکنان را به خدمت 
بگیرد.ســرمربی جدید تیم فوتبال اســتقالل همچنین از ارائه فهرست 
بازیکنان مورد نظرش به مسئوالن باشگاه خبر داد و گفت: در این فهرست 
اسامی ۱۵ بازیکن قرار دارد که البته نمی توانم اســامی آنها را اعالم کنم. 
این بازیکنان ترکیبی از جوانان و با تجربه ها هستند که طبیعتا استقاللی 
بودن در اولویت ماست.پرویز مظلومی همچنین از جذب بازیکن خارجی 

برای فصل آینده خبر داد و گفت: ما در فهرستی که ارائه کرده ایم نام چند 
بازیکن خارجی را هم قرار داده ایم چرا که در هر پســت به بازیکنان خوب 
و تاثیرگذار نیاز داریم. البته جذب بازیکنان خارجی بستگی به توان مالی 

باشگاه استقالل دارد.

۱۵ بازیکن جدید در فهرست خرید استقالل/ چند خارجی هم مد نظر هستند

 دیدار تیم های فوتبال ملوان و استقالل

حضور بانوان ایرانی با حجاب  
اسالمی در رقابتهای کشتی آلیش

اتحادیه جهانی کشــتی بــا حجاب 
اســالمی زنان ایرانــی در رقابتهای 
کشــتی آلیش موافقــت کرد.پس از 
میزبانــی ایران در رقابتهای کشــتی 
آلیش زنان قهرمانی آســیا )۱۶ مرداد 
در تهران( فدراســیون کشــتی ایران 
پیشنهاد خود را مبنی بر رعایت حجاب 
کامل اســالمی توســط بانوان ایرانی 
به اتحادیه جهانی کشــتی ارائه کرد.
بر این اســاس اتحادیه جهانی کشتی 
نیز طی نامه ای رســمی با درخواست 
ایران موافقت و اعالم کرد بانوان ایرانی 
می توانند با رعایت حجاب اســالمی 
در رقابت های کشــتی آلیش شرکت 

کنند.

استقبالبرزیلیهاازکالس
درسسرمربیتیمملی

تکواندوایران
مسئوالن فدراســیون تکواندو برزیل 
از تدریس ســرمربی تیم ملــی ایران 
در کالس آموزشــی بــرای مربیان و 

قهرمانان خود اظهار رضایت کردند.
بیژن مغانلو سرمربی تیم ملی تکواندو 
هفته گذشــته برای حضــور در یک 
کالس آموزشــی راهی برزیل شد. در 
این کالس مربیان تکوانــدو برزیلی و 
همچنین قهرمانان تیم ملی این کشور 
حضور داشــتند که به مدت هفت روز 
در این کالس به دو صــورت تئوری و 
عملی حضوری فعال داشــتند. بیژن 
مغانلو در خصــوص این کالس به مهر 
گفت: روزانه دو جلســه کالس تئوری 
و عملی داشتیم که مربیان تکواندو در 
بخش های مختلف بــه همراه برخی 
اعضای تیم ملی این کشور در این دوره 
حضور داشتند که در پایان هر جلسه 
هم برنامه پرســش و پاسخ در دستور 
کار بود.وی در مورد اســتقبال برزیلی 
ها از این دوره گفت: من تمام ســعی 
خود را دراین مدت بکار گرفتم تا نکات 
فنــی را در خصوص مســائل مختلف 
بخصوص نحــوه انتقــال اطالعات به 
هنرجو و بازیکنــان در جهت اجرای 
بهتــر در مســابقه ، نحــوه گزینش 
تکواندوکاران ، کســب امتیــاز و ... را 
به حاضرین آموزش دهــم که خدا را 
شکر مورد توجه قرار گرفت. سرمربی 
تیم ملی تکواندو بعد از پایان این دوره 

بامداد فردا به تهران بازمی گردد.

عصبانیتاوماناازپرسپولیس
مدافع کاســتاریکایی تیــم فوتبال 
پرســپولیس با عصبانیت از مسئوالن 
این باشــگاه و پاســخ نــدادن به دو 
نامه اش، گفت: روز دوشنبه قدم بعدی 

را بر می داریم.
مایکل اومانا که بخش زیادی از قرارداد 
فصل گذشــته خود را از پرسپولیس 
طلب دارد، دو بار با مســئوالن باشگاه 
نامه نگاری کرده ولی پاسخی دریافت 
نکرده اســت. این در حالی اســت که 
اومانا یک فصل دیگر هم با پرسپولیس 
قــرارداد دارد و بالتکلیفی عجیبی را 

تجربه می کند.
اومانــا در این خصوص گفــت: من به 
خاطــر تاخیر در پرداخــت مطالباتم 
دنبال جدایی از پرســپولیس هستم. 
هرچند یکسال دیگر قرارداد دارم ولی 
مقدار زیادی از پول فصل گذشته من 

توسط باشگاه پرداخت نشده است.
وی که از این اتفاق ناراحت و عصبانی 
اســت، گفت: من دو نامه به باشــگاه 
فرستادم که کســی به آن پاسخ نداد. 
در هر صورت ما روز دوشنبه قدم بعدی 
را بر می داریم.مدافع کاســتاریکایی 
پرسپولیس تاکید کرد: االن همه چیز 
دست باشگاه اســت اگرچه فیفا هم به 
زودی وارد کار خواهد شد.اومانا درباره 
تکلیفش برای فصل آینده هم پاســخ 
روشــنی نداد و گفت که هــر انتخابی 

ارزشمند خواهد بود.
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دالیلمنتفیشدنحضوراشتیماتسوانتخابمظلومیبرای
هدایتاستقالل

مدیرعامل باشگاه اســتقالل دالیل توافق نرســیدن با مربی کروات و انتخاب پرویز 
مظلومی برای هدایت آبی پوشان در لیگ پانزدهم را تشریح کرد.

بهرام افشــارزاده با اعالم خبر توافق نهایی با پرویز مظلومی برای هدایت استقالل در 
لیگ پانزدهم گفت: »ما در ایــن مدت با گزینه های مختلفی مذاکره داشــتیم اما در 
نهایت نظر مشورتی کمیته فنی بر اســتفاده از یک مربی با تجربه و استقاللی در این 

شرایط حساس بود.«
وی با اشاره به مذاکرات انجام شده با ایگور اشتیماتس کروات در تهران گفت: »ابتدا باید 
از آقای اشتیماتس برای زمانی که گذاشتند و به تهران آمدند ، تشکر کنم. ایشان برنامه 
های خوبی داشتند و با انرژی در مذاکرات شــرکت کردند اما جمع بندی اعضای فنی 
باشگاه استقالل این بود که به دلیل عدم شناخت این مربی کروات از استقالل و فوتبال 
ایران، با توجه به زمانی که برای انتخاب اعضای هیــات مدیره و کادرفنی جدید تیم از 

دست رفته است، بستر مناسبی برای همکاری با ایشان وجود ندارد.«
افشارزاده با تاکید بر اینکه دلیل عدم توافق با مربی کروات، مشکالت مالی نبوده است، 
گفت:» باز هم تاکید می کنم ، دغدغه های فنی دلیل اصلی ما برای انتخاب یک مربی 
از خانواده استقالل بود. دوستان با تجربه ما در کمیته فنی باشگاه با توجه به زمان باقی 
مانده تا آغاز لیگ پانزدهم تاکید داشــتند مربی خارجی به دلیل عدم شناخت از لیگ 
ایران ، بازیکنان و شرایط باشگاه استقالل، حداقل نیاز به چند ماه زمان خواهد داشت اما 
نتایج تیم در دو فصل گذشته و توقع به حق هواداران عزیز ما برای نتیجه گیری سبب 

می شود تا باشگاه نتواند ریسک انتخاب مربی خارجی را بپذیرد.«
مدیرعامل استقالل درباره دالیل انتخاب پرویز مظلومی برای مربیگری استقالل هم 
گفت: »پرویز مظلومی یکی از پیشکسوتان شــناخته شده و محبوب باشگاه استقالل 
است که در مقام سرمربی تیم هم در سال های گذشــته به موفقیت رسیده بود. بر این 
اساس دوستان ما در کمیته فنی و هیات مدیره باشگاه با جمع بندی تما شرایط باشگاه 
، ایشان را به دلیل شناخت خوب شان از فضای فوتبال اســتقالل ، مقبولیت در میان 
هواداران ، تجربه باالی مربیگری در لیگ برتر فوتبال ایــران به عنوان بهترین گزینه 

برای هدایت تیم در فصل پانزدهم برگزیدند.«
وی افزود: »دیدگاه های پرویز مظلومی و اعضای کمیته فنی استقالل بقدری نزدیک 
بود که تنها جلسه ما با ایشان برای قبولی هدایت تیم کمتر از 30 دقیقه به طول انجامید. 
قرار شد تا ایشــان با انتخاب کادری مجرب و علمی کار را برای بستن استقاللی مقتدر 
در لیگ آغاز کند. ایشــان با همکاری آقای مجید صالح مسئولیت دارند تا با گروهی از 
استقاللی های با سابقه که به هر دلیلی در سال های اخیر از تیم دور مانده اند ، مجموعه 

ای قدرتمند را برای سال پیش رو آماده کنند.«
افشارزاده در پایان با تشــکر از صبر هواداران اســتقالل گفت:» می دانیم در ماه های 
گذشته مشکالت تحمیل شــده به باشگاه که ناشــی از بحث واگذاری بود ، خاطرتان 
را آزرد اما تمام تالش مجموعه جدید مدیریتی اســتقالل در لیگ پانزدهم ، ساختن 
استقاللی مقتدر با مشارکت همه پتانسیل استقالل است. به امید خدا روزهای روشن 

پیش روی باشگاه و شما هواداران عزیز است.«

مسابقاتشنایکشورهایاسالمیبهپیشرفتبانوانایرانیکمک
میکند

نایب رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو در امور بانوان اهمیت برگزاری رقابتهای 
شنای کشــورهای اسالمی را به منظور پیشــرفت شــناگران بانوی ایرانی بسیار باال 

دانست.
رقابتهای شنا بانوان کشورهای اسالمی با مساعدت وزارت ورزش و جوانان و پیگیری 
فدراسیون قرار است امســال به میزبانی ایران برگزار شود؛ بازی هایی که آخرین دوره 

آن در سال ۱3۸۴ برگزار شد.
شهرناز ورنوس گفت: آخرین دوره برگزاری مسابقات بانوان کشورهای اسالمی سال 
۱3۸۴ بود که در آن دوره ایران میزبانی مســابقات را به عهده داشــت و اکنون بعد از 
وقفه ای ۸ ســاله با تغییرات به وجود آمده در کابینه رئیس جمهــور و نگاه ویژه ای که 
وزارت ورزش و جوانان به موضوع بانوان دارد این رقابتها قرار اســت به میزبانی ایران از 

سرگرفته شود.
وی ادامه داد: خوشــبختانه با حضور خانم شــهریان معاونت بانــوان وزارت ورزش 
رایزنی های الزم برای برگزاری این دوره از رقابتها صورت گرفته و ما در تدارک تشکیل 
جلسه برای انتخاب اعضای ستاد برگزاری بازی ها هســتیم. هنوز جزییات کاملی در 
خصوص تعداد تیم ها و رده ســنی در نظر گرفته شده برای این مسابقات اعالم نشده و 
با توجه به زمان خوبی که به دلیل حضور در ماه رمضان برایمان ایجاد شده می توانیم با 

برنامه ریزی ایده آل، تصمیم گیری های الزم را در این زمینه انجام دهیم.
ورنوس گفت: البته مسابقات شنای بانوان اسالمی به طور حتم قرار است در دهه فجر 
سال جاری در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی برگزار شود و اقدامات اولیه نیز 

در این مورد انجام شده است.
وی ادامه داد: قرار است تا دو ســتاد را برای برگزاری بازی ها تشکیل دهیم یک ستاد 
مربوط به مسائل فنی و تشــکیل تیم ملی خواهد بود و دیگری نیز اعضایی هستند که 

کار اجرایی را به عهده خواهند گرفت.
وی درباره اهمیت برگزاری این بازی ها برای بانوان شــناگر ایران اظهار کرد: نکته ای 
را الزم می دانم مطرح کنم. زمانیکه اولین دوره رقابت ها به میزبانی ایران انجام شــد 
شــناگران ایرانی دچار تحول بسیار عظیمی شــدند که دلیل آن هم حس رقابتی بود 
که بین شناگران ما ایجاد شــد زیرا تا قبل از آن تنها هدف ما برگزاری منظم لیگ های 
داخلی بود اما بانوان ما زمانی که فهمیدند توانایی های خود را می توانند در عرصه بین 

المللی نیز به نمایش بگذارند سرشار از روحیه و انگیزه شدند.
نایب رئیس بانوان  درباره برنامه های آتی فدراســیون برای بانــوان عنوان کرد: بعد از 
پایان ماه مبارک رمضان رقابتهای قهرمانی کشــور در رده ســنی دختران ۱۵ تا ۱۷ 
ســال برگزار خواهد شــد که ما در نظر داریم از بین برترین استعدادها برای مسابقات 

کشورهای اسالمی نیز استفاده کنیم.
وی در خصوص انتخاب سرمربی تیم ملی شنا بانوان اضافه کرد: همانطور که گفتم این 
موضوع در ستادی که قرار است به زودی تشکیل شود مورد بررسی قرار خواهد گرفت 
و به احتمال فراوان تیم به صورت شورایی زیر نظر یک مربی و کمیته فنی اداره خواهد 

شد.

میز خبر

خبر

سرمربی تیم فوتسال تاسیســات دریایی با بیان اینکه به 
صورت مشــروط ســرمربی تیم ملی نخواهد شد، گفت: 
رئیس کمیته فوتسال مرا خیلی باال برده است چون حتی 

نمره »لوزانو« هم در فوتسال ۹0 نیست!
وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار ، به مسائل مختلفی از 
جمله حضورش در تیم ملی فوتسال پرداخت و تاکید کرد 
که هیچ وقت به صورت مشروط سرمربی تیم ملی نخواهد 
شد. شمسایی با رد شرط کمیته فوتســال برای قهرمانی 
در جام باشگاه های آســیا و حضور در تیم ملی، گفت: اگر 
بخواهم روزی به تیم ملی بیایم، بدون شــرط و شروط و با 

یک قرارداد سفت و محکم خواهم آمد.
شمســایی همچنین با بیان اینکه افتخار می کند با علی 
دایی مقایســه شــود، تاکید کرد که در حال حاضر »روی 

بورس ترین« مربی فوتسال ایران است!
دو سال با لطف خدا و کمی شانس قهرمان شدم

درباره تیم ملی این روزها از من زیاد ســئوال می شود. هم 
افتخاری )رئیس کمیته فوتســال( و هم مردم به من لطف 
زیادی دارند. من دو سال در لیگ برتر قهرمان شدم که به 
خاطر لطف خدا و کمی شانس بود ولی باید بگویم فوتبال و 
فوتسال قانون نانوشته است و نمی توان در آن شرط تعیین 

کرد.
نمره لوزانو هم 9۰ نیست!

افتخاری در مصاحبه عــالم کرد که وحیــد از ۱00، ۹0 
امتیاز برای ســرمربیگری در تیم ملی ایــران را دارد. من 
ممنون افتخاری هســتم ولی باید بگویم نمره من ۴0 هم 
نیست! حتی نمره »خاویر لوزانو« سرمربی پیشین اسپانیا 
هم ۹0 نیست! باید بگویم کسانی که در فوتسال هستند، 

هیچ وقت از نظر دانش، کامل نیستند.
افتخاری مرا باال برده است

آقای افتخاری مرا با این نمره ۹0 خیلی باال برده است ولی 
همانطور که می دانید یک نفر در فوتسال و فوتبال همیشه 
برنده نیست. واقعا اتفاقاتی رخ می دهد که قابل پیش بینی 

نیست.
گفته اند زمانی ســرمربی تیم ملی می شــوم که در جام 
باشــگاه های آســیا قهرمان شــوم. من آدمی نیستم که 
مشروط کار کنم. اگر مرا خواستند که با تمام وجود می آیم، 
بدون شرط و شروط. تمام تجربیاتم را هم با تمام وجود در 
اختیار تیم ملی خواهم گذاشت؛ تجاربی که کم نیست. من 
انواع و اقسام افتخارات آسیایی و جهانی را کسب کرده ام. 
من با مربیان بزرگ خارجی و برزیلی در کنار مربیان بزرگ 
داخلی مثل ابطحی، صالح، حسین شمس، امیر شمسایی، 
محمود خوراکچی، علی رعدی، علی صانعی، علی افضل، 

حســین افضلی و دیگر بزرگان کار کرده ام و تجربه خوبی 
دارم.

با قرارداد سفت و سخت به تیم ملی می آیم!
یک روز اگر از من خواســتند، شــک نکنید که با قرارداد 
سفت و سخت به تیم ملی خواهم رفت. من گروه خودم را 
دارم؛ گروهی که همه خاک خورده و استخوان خرد کرده 
فوتسال هستند و افتخارات زیادی کســب کرده اند. ما با 
این گروه فقط برای اعتالی فوتســال ایران تالش خواهیم 
کرد. هرچند نمی توان نتایج را پیش بینی کرد ولی ما تمام 

تالشمان را به کار می گیریم.
خسوس شش سال تیم نداشت و سرمربی ایران 

شد
حضور در تیم ملی به صورت مشــروط، در حد حرف است 
و به من نمی چســبد. مگر هر مربی ای که قبــل از این به 
تیم ملی آمده بود، برده بود؟ شــما نگاه کنید »خســوس 
کاندالس« زمانی ســرمربی تیم ملی ایران شد که شش 
سال تیم نداشت. حداقل من دو سال پیاپی سرمربیگری 

کرده ام و به قهرمانی رسیده ام.
حسین شمس از تیم فتح به تیم ملی رسید

حتی حسین شــمس زمانی ســرمربی تیم ملی شد که 
ســرمربی تیم فوتســال فتح تهران بود. محمد حســن 
انصاریفرد هم در فوتبال مسئولیت داشت و به فوتسال آمد. 
باز اگر به شمسایی پیشنهاد شــده است، دو سال در لیگ 

برتر بوده و به عنوان قهرمانی رسیده است.
به تیم ملی چنگ نمی اندازم

من نمی خواهم برای سرمربیگری تیم ملی چنگ بیندازم. 
من دو بار قهرمان لیگ شده ام و حاال حاالها جا دارم. تمام 
افتخارات این رشته ورزشی را به دست آورده ام. به هر حال 
هر موقع که از من خواستند، با تمام قوا به تیم ملی می آیم 

ولی نه مشروط.
افتخار می کنم مرا با دایی مقایسه کنند

من اصال و ابدا زیر پرچم کســی نیســتم. بعضی ها مدام 
می گویند ممکن است شمسایی در تیم ملی به سرنوشت 
علی دایی دچار شود. اول از همه باید بگویم افتخار می کنم 
که با دایی مقایسه ام کنند. دایی آدم بسیار بزرگی است ولی 
باید بگویم شرایط همه یکی نیست و آدمها با هم متفاوتند. 
من همیشه حرفهایم را شفاف می زنم و از هیچکس واهمه 

ندارم.
روی بورس ترین مربی هستم!

من ممنون دار افتخاری و مردم هســتم ولی تا چیزی صد 
درصد نشود، قطعی نیست. من دو ســال در لیگ نتیجه 
گرفتم؛ شاید یک سال هم نتیجه نگیرم. بدون تعارف و اگر 
تعریف از خودم نباشد، االن روی بورس ترین مربی داخلی 

هستم ولی شاید یک ماه دیگر بدبخت ترین باشم!
»کونته« با سه قهرمانی، سرمربی تیم ملی ایتالیا 

شد!
چطور می شود که برای من شرط قهرمانی آسیا می گذارند 
ولی کاری بــه برد و باخت مربیان دیگــر ندارند. »کونته« 
سرمربی یوونتوس دو، سه بار قهرمان لیگ ایتالیا شد و بعد 
او را سریع سرمربی تیم ملی ایتالیا کردند. همه جای دنیا 

همین است.
تشکر از دبیری و طعنه به عباس ترابیان

قصد کنایه زدن ندارم ولی نگاه کنید بعضی ها مثل خانواده 
دبیری هستند که هر کاری برای سربلندی تاسیسات در 
آسیا می کنند. آنها هم فیلم مسابقات سال گذشته آسیایی 
را در اختیار ما گذاشــتند و هم به القادسیه کویت بازیکن 
ندادند. این جای تقدیر و تشــکر دارد. آنها اگر به القادسیه 
بازیکن کمکی می دانند پول خوبی هم گیرشــان می آمد 
ولی به خاطر نماینده ایران، ایــن کار را نکردند. بعضی ها 
هم هســتند که پیشــنهاد می دهند بازیکنان ایرانی به 
تیمهای دیگر بروند. مهم نیســت که بازیکنــان ایرانی به 
تیمهای دیگر آسیایی بروند؛ مهم احترامی است که به ما 

می گذارند.
برد و باخت در بازی لیگ شمشیر دو لبه است

قبل از جام باشگاه های آســیا، سه بازی در لیگ برتر داریم 
که برد و باخت در این مســابقات برای ما مثل شمشیر دو 
لبه است. با برد در هفته  های ابتدایی نمی توان گفت تیمت 
قهرمان می شــود و با باخت هم نمی  توان گفت قهرمانی را 
از دست می دهد. برد در سه مســابقه اول لیگ به ما کمک 
می کند از نظر روحــی خوب بشــویم و باخت هم کمک 

می کند که نقاط ضعفمان را بشناسیم.

مشروط سرمربی تیم ملی فوتسال نمی شوم



 

 
تخلفات رانندگي در مهرآباد 

رصد مي شود
دوربین های ثبــت تخلفات راهنمایی 
و رانندگــی مقابــل ترمینــال های 
فــرودگاه مهرآباد نصب می شــود.در 
ادامه ساماندهی محاوط فرودگاهی و 
کاهش بار ترافیکی٬ تخلفات راهنمایی 
و رانندگی از جمله ســرعت غیر مجاز، 
تردد خودروها با پالک شخصی و تردد 
غیر مجاز در محدوده ورودی ترمینال 
ها با نصــب دوربین های ثبت تخلفات 
ثبت می شــود.علی رستمی مدیرکل 
فرودگاه بین المللی مهرآباد گفت: این 
اقدام در پی تشکیل کمیته ساماندهی 
معضالت فرودگاهی صــورت گرفت.

وی ادامه داد: یکــی از معضالت مهم 
جمع آوری رانندگان)مسافرکش های( 
غیرمجاز بود که مقرر شد دوربین های 
ثبــت تخلفــات کــه کنتــرل آن در 
دســت راهنمایی و رانندگی است٬ در 
محــدوده ی ترمینال های فــرودگاه 
مهرآباد نصب شــد.وی بیان کرد: این 
دوربین ها تغییر رفتار رانندگی،کاهش 
پایــدار تصادفات و افزایــش ایمنی را 
همراه دارد.رستمی تاکید کرد: اعمال 
قانون از طریق دوربین ها٬ ثبت تخلف 
به همــراه آمــوزش و اطالع   رســانی 
در این زمینــه منجر به تغییــر رفتار 
ترافیکی شــده و ازدحام و شلوغی در 
ورودی ترمینال هــا را به طــرز قابل 
توجهــی کاهش می دهــد.وی افزود: 
در ابتــدای کار 4 دســتگاه دوربین به 
همراه تابلوهای اطالع رســانی)مجهز 
به دوربین ثبت تخلفات( نصب شده و 
به زودی در تمــام محاوط فرودگاه این 

دوربین ها نصب خواهد شد.

 با تشکیل اولین مجمع خیرین 
شمال تهران

بانک اطالعات خیرین و 
مستمندان محالت تشکیل 

می شود
 با هدف تشــکیل بانــک اطالعاتی و 
مشــارکت افراد خیر در شناســایی و 
خدمات رسانی به مستمندان و اقشار 
کم درآمد اولین مجمع خیرین شمال 
تهران در شهرداری منطقه یک تشکیل 
شد.به گزارش رویش، سعید کارگران 
معــاون امــور اجتماعــی و فرهنگی 
شــهرداری منطقه یک بــا بیان خبر 
فوق اظهار داشت: اولین جلسه مجمع 
خیرین شهرداری منطقه یک با حضور 
تعداد کثیری از افراد خیر و مسئولین 
موسسات خیریه و مردم نهاد تشکیل 
شــد تا ظرفیت ها و پتانسیل های هر 
محله شناســایی و بانــک اطالعاتی 
تشــکیل شــود تا خدمات رســانی 
اجتماعی در هر محله توسط ساکنان 
همان محله انجام شود.فرزاد هوشیار 
مدیر عامل ســازمان رفاه ، خدمات و 
مشــارکت های اجتماعی شهرداری 
تهــران نیــز در ایــن جلســه گفت: 
ساماندهی معضالت اجتماعی از قبیل 
جمع آوری کارتن خواب ها، معتادین، 
کودکان کار و خیابــان و... نیازمندیک 
عزم ملی و فرهنگ ســازی است چرا 
که پیشــگیری از این معضالت راحت 
تر از درمان آن است.این مقام مسئول 
خاطر نشان ســاخت: 15 هزار کودک 
کار و خیابان در شــهر تهران داریم که 
هر روز تعــدادی از آنها جمــع آوری و 
خدمات رسانی می شوند.وی افزود: 20 
هزار زن سرپرست خانوار نیز در سطح 
شهر تهران شناســایی و تحت آموزش 
قرار گرفتند و هر یک مشــغول کاری 
هســتند به طوری که تعداد آنها به 6 
هزار نفر کاهش یافته است.هوشیار از 
خیرین منطقه یک خواست با مشارکت 
گسترده خود در مجمع خیرین و ایجاد 
بانک اطالعاتی از محرومان و نیازمندان 
منطقه در راه فقر زدایی و کاهش آسیب 
های اجتماعــی در منطقــه که یکی 
از اهــداف مهم فرهنگــی و اجتماعی 

شهرداری تهران است، گام بردارند.

مدیرکل دفتر امور آســیب های اجتماعی وزارت رفاه ضمن تشــریح 
جزئیات آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان، از تغییر نام این آیین 

نامه به حمایت های اجتماعی از کودکان کار و خیابان خبرداد.
به گزارش رویش، روزبه کردونی افزود: آیین نامه ســاماندهی کودکان 
کار و خیابان 10 سال قبل به تصویب رسیده بود اما طی این مدت به دلیل 

اشکاالت و ایراداتی که داشت جنبه اجرایی پیدا نکرد.
وی به اصالح ایــن آیین نامه اشــاره کرد و گفت: جلســات متعددی با 
همکاری تشــکل های غیر دولتی ذیربط و کارشناسان امور برای اصالح 
آیین نامه برگزار شد و در نهایت مواردی از آن تغییر یافت بطوریکه اسم 

آیین نامه از ساماندهی کودکان کار و خیابان به حمایتهای اجتماعی از 
کودکان کار و خیابان تغییر کرد.

به گفته کردونی، در آیین نامه قبلی تمرکز بر کــودکان خیابانی بود و با 
توجه به اینکه سیاستگذاری برای کودکان کار و خیابان با یکدیگر تفاوت 
عمده دارند به همین دلیل این موضوع نیز اصالح شد و از این به بعد در هر 

دو حوزه فعالیت و سیاستگذاری خواهد شد.
مدیر کل دفتر امور آســیب های اجتماعــی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی اظهار داشــت: آموزش، بیمه، بهداشــت و ســالمت، تغذیه، 
توانمند سازی و... از جمله حمایت هایی اســت که در آیین نامه جدید 

آمده است.
وی با اشاره به اینکه در آیین نامه قبلی وزارت کشور عضو نبود در صورتی 
که وظیفه مهمی را در بخش ساماندهی کودکان بر عهده دارد، گفت: به 
همین دلیل در آیین نامه جدید این دستگاه به دســتگاه های دیگر در 

شورای ساماندهی افزوده شده است.
کردونی گفت: با اجرایی شدن این آیین نامه بسیاری از مشکالتی که در 
حال حاضر برای ساماندهی و حمایت از کودکان کار و خیابان وجود دارد 

از بین می رود.

جزئیات اصالح آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان
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مدیر کل امور زنان وزارت آموزش و پرورش، 
گفت: طرح »آســیب شناســی روح و روان 
دختران دانش آموز« بــا همکاری معاونت 
امــور زنان ریاســت جمهوری بــه صورت 

پایلوت در ۸ استان در حال اجراست.
مهناز احمدی درباره پیشــگیری از آسیب 
های احتمالی میان دانش آمــوزان دختر، 
اظهار کرد: حوزه مشــاوره و پرورشی وزارت 
آموزش و پرورش همه ســاله تســت هایی 
را از دانش آموزان می گیرد و دســته بندی 
می کند و تحویل مسئوالن می دهد تا طبق 
نتایج این تست ها، مســئوالن برنامه ریزی 

کنند.
وی افزود: عالوه بر آن یک طرح مشــترک را 
با معاونت امور زنان ریاست جمهوری تحت 
عنوان آسیب شناسی روحی روانی دختران 
دانش آموز آغــاز کرده ایم کــه اعتبار آن را 

معاونت امور زنان تامین می کند.
مدیر کل امور زنان وزارت آموزش و پرورش 
تصریح کرد: این طرح در ۸ استان به صورت 
پایلوت در حال اجراست و بخشنامه های آن 

به استان ها ابالغ شده است.
وی یادآور شد: پرسشــنامه هایی طی این 
طرح میــان دانش آمــوزان توزیــع و آنان 

پاسخگو می شــوند و حتی اگر نیاز باشد، از 
دانش آموزان دختر مصاحبه هم گرفته می 
شــود و در نهایت نتایج آن جمع آوری و در 

کمیته مربوطه، آمار را جمع بندی و نتایج را 
منتشر می کنند. 

اجرای طرح آسیب شناسی دختران دانش آموز

  معاون خدمات شهری شــهرداری تهران گفت:نورپردازی 
بلوار کشــاورز به طول بیش از دو کیلومتر و با بیش از 1000 
پروژکتور همزمان با میالد امام حسن مجتبی)ع( مورد بهره 

برداری قرار می گیرد.
 به گزارش رویش،دکتر مجتبی عبدالهی با اعالم این مطلب 
گفت:پس از اجرای موفق و بازتاب مثبت نورپردازی درختان 
خیابان ولی عصر )عج( حدفاصل پل چمران )پل پارک وی( 
تا میدان تجریش در میان شــهروندان تهرانی ، نورپردازی 
بلوار کشاورز به عنوان دومین پروژه نورپردازی منظر طبیعی 
توسط سازمان زیباسازی شــهر تهران انجام شده است و با 
برنامه ریزی های انجام شــده این پروژه به مناسبت میالد 
حضرت امام حســن مجتبی )ع(  مورد بهره برداری قرار می 

گیرد.
وی در ادامــه تاکید کرد: بــا توجه به مالحظات زیســت 
محیطی، این طراحی به گونه ای ایجاد شده است که میزان 
نور و نوع المپ های انتخابی هیچ آســیبی را به ســالمت 

محیط زیست،فضای سبز و درختان وارد نکند.
عبدالهــی در ادامه با بیان این که ســازمان زیباســازی  در 
ســال 93  بصورت پایلوت  به طول 200 متر از بلوار کشاورز 
یعنی از میدان ولی عصر )عج( تا ابتدای خیابان فلســطین 
را نورپردازی کرد، گفت: پس از بررســی های کارشناسی و 
تخصصی اجرای نورپردازی پایلوت انجام شده از نیمه دوم 
سال گذشته امکان ســنجی الزم برای اجرای این پروژه در 
کل بلوار کشاورز توسط ســازمان زیباسازی انجام و تصمیم 

گرفته شد تا این پروژه اجرا شود.
عبدالهی با اشاره به اینکه نورپردازی بلوار کشاورز حد فاصل  
میدان ولی عصــر )عج( تا خیابان کارگر تکمیل می شــود، 

افزود: در این مرحله، بلوار کشــاورز به طول 2/4 کیلومتر به 
صورت رفت و برگشــت با بیش از 1000عدد پروژکتور سه 
حفره ای ویژه نورپردازی درختان و همچنین پروژکتورهای 
دو حفره ای مخصوص درختچه ها بــا زاویه لنز 45 درجه با 

توجه به مالحظات زیست محیطی، نورپردازی می شود.
معاون شــهردار تهران با تاکید بر اینکه در ترکیب رنگی این 
نورپردازی  بیش از 17 گزینه رنگی وجود دارد، اضافه کرد:در 
مناســبت های ویژه ملی و مذهبی می توان پروژکتورها را 

روی مود رنگی و ترکیبی مد نظر تنظیم  و در مابقی ایام سال 
از مود تک رنگ  استفاده کرد.

وی در ادامه تصریــح کرد:البته بحث نورپــردازی تا پایان 
سال در بخش های مختلف و محورهای اصلی شهر به ویژه 
خیابان های ولی عصر)عج( و انقالب استمرار خواهد داشت 
و در مناســبت های آینده مورد بهره بــرداری قرار خواهد 

گرفت. 

 دبیرکل ســتاد مبارزه باموادمخدر به آمار 
یک میلیــون و 325 هــزار نفری جمعیت 
معتادان اشــاره کرد و گفت: تالش داریم 
از این ظرفیت و خیریــن در جهت کاهش 

آسیب های ناشی از اعتیاد استفاده کنیم.
به گزارش رویش، عبدالرضا رحمانی فضلی 
در دیدار با ســیدپرویز فتاح رییس کمیته 
امداد امام خمینی )ره( که در محل ســتاد 
مبارزه با موادمخدر بر اســتفاده از ظرفیت 
کمیته امداد در حوزه صیانت ، اشــتغال و 

حمایت از بهبودیافتگان تاکید کرد.
وی تصریح کرد: از آنجایی که به فرموده امام 
راحل )ره(، صاحبــان اصلی انقالب همین 
محرومان هستند، تشکیل این کمیته نیز 
اقدامی شایسته و منشا خیر و برکات بسیار 

بوده و خواهد بود.
دبیرکل ســتاد مبــارزه بــا موادمخدر در 
ادامه بر ایجاد هماهنگی بین دســتگاهی 
و حذف موازی کاری برخی دســتگاه ها که 
به محرومین کمک می کنند، تاکید کرد و 
گفت: چنانچه موازی کاری بین دســتگاه 
ها حذف شــود، این امر موجــب تقویت و 
کمک به مردم خواهد شد.رحمانی فضلی 

همچنین آمادگی ستاد مبارزه با مواد مخدر 
را به منظــور کمک به محرومان و آســیب 
دیدگان از اعتیاد که تحت پوشــش کمیته 

امداد هستند، اعالم کرد.
ســید پرویز فتاح رییس کمیته امداد امام 
خمینی )ره( نیز در این جلسه ضمن اعالم 
سیاســت های   جدید مبنی بر توانمندی 
و تامین مسکن مددجویان و قطع زنجیره 
اتصال افراد و خانواده های توانمند  شــده 
از مجموعه مســتمری بگیران،  مســکن و 
اشتغال را جزء اولویت های مهم این کمیته 

برشمرد. 
در ادامه این جلســه ایجاد صندوق اشتغال 
مددجویان و بهبودیافتگان اعتیاد و خانواده 
ایشــان با ســرمایه گذاری و تجمیع وجوه 
اداره شده کمیته امداد، ســتاد، زندان ها، 
بهزیستی و سایر دســتگاه های حمایتی 
در جهت هم افزایی و پرهیز از همپوشانی، 
استفاده از ظرفیت خیرین در جهت تحقق 
سیاست های مرتبط با صیانت و اشتغال و 
حمایت از بهبودیافتگان و استفاده از امکنه، 
اردوگاه ها و امالک بالاستفاده کمیته امداد 
جهت برنامه های درمانی با حفظ مالکیت 

کمیته امداد به تصویب رسید.
همچنین اســتفاده از ظرفیت نمایشــگاه 
فروشــگاه محصــوالت مددجویــان  و 
کمیته امــداد جهت فــروش محصوالت 
بهبودیافتگان اعتیاد و خانواده هایشــان، 
برنامه ریزی مشترک جهت درمان اعتیاد 
مددجویان تحت پوشــش کمیته امداد و 
خانواده آنها از طریق طرح پزشک خانواده 
کمیته امداد، مراکز درمانی موجود و ایجاد 
ظرفیت جدیــد و اســتفاده از منابع بیمه 
سالمت جهت درمان ایشــان با استفاده از 

طرح بیمه معتادین از دیگر موارد تصویبی 
بود.

ساماندهی و حمایت از خانواده های نیازمند 
معدومیــن و زندانیــان دارای حبس های 
طویل المدت ناشــی از جرایم موادمخدر 
و معرفی نماینــده کمیته امداد مســتند 
به مصوبات جلســه 12۸ ســتاد مبارزه با 
موادمخدر و تاکید بر توســعه فعالیت های 
پیشگیری و گسترش برنامه های مشترک 
در ســال جاری و ســنوات آتی نیز در این 

دیدار به تصویب دو طرف رسید.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران خبر داد:

 آغاز بهره برداری از پروژه نورپردازی بلوار کشاورز

وزیر کشور خبر داد:

استفاده از ظرفیت کمیته امداد برای کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد

خبر

میز خبر

اصالح مصوبه »برج-باغ« با تشکیل کارگروه ویژه

رئیس کمیته محیط زیست شــورای شهر تهران از تشــکیل کارگروهی برای اصالح 
مصوبه برج-باغ خبر داد.

محمد حقانی در مورد ســرانجام بازنگری مصوبه برج-باغ گفت: این مصوبه در شورای 
دوم و با این نیت خیر کــه صاحبان باغات از حقوق مالکانه خود بهره مند شــوند مورد 

تصویب قرار گرفت اما در اجرا این مصوبه موجب حفظ باغات نشد.
وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل عدم پایبندی شهرداری به اجرای این مصوبه و همچنین 
عدم نظارت و حساسیت شورای شهر به حسن اجرای این مصوبه، شاهد آن هستیم که 

در طول ده سال اخیر بسیاری از باغات از بین رفته است.
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با بیان اینکه براساس مصوبه برج-باغ 
70 درصد فضای ســبز باید توسط مالک حفظ شــود گفت: در عمل شاهد هستیم که 
مالکان به بهانه های مختلف همچون ایجاد پارکینگ، رمپ و اســتخر به حدود فضای 
سبز وارد شده و حتی در برخی موارد اجازه گودبرداری 100درصدی نیز به مالکان داده 

می شود.
حقانی با انتقاد از صدور مجوزهای خارج از روال برای ســاخت و ســاز در باغات گفت: 
ایجاد پارکینگ، رمــپ و.. در پهنه 70درصدی باغات به نوعی کاله شــرعی برای این 
مصوبه است و با اینکه این مصوبه با نیت خیر بوده اســت اما در طول زمان به دلیل عدم 

نظارت شورا و عدم پایبندی شهرداری بسیار از باغات در سایه این مصوبه از بین رفت.
وی همچنین از تشکیل کارگروهی در کمیته محیط زیســت برای اصالح این مصوبه 
خبرداد و گفت: با حضور اعضای کمیســیون های معماری و حقوق نیز جلساتی برگزار 
خواهد شد تا موارد پیشنهادی مورد بررسی قرارگرفته و بعد از آن طرح به صحن علنی 

شورا آورده شود.
 

پیشنهاد واگذاری اتوبوس به جای مینی بوس های فرسوده
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی گفت: به دلیل آنکه ستاد سوخت به تعهدات خود 
در رابطه با نوسازی ناوگان مینی بوس رانی عمل نکرده سه پیشنهاد برای نوسازی این 

ناوگان ارائه کرده ایم.
پیمان سنندجی با اشاره به مشکالت ایجاد شده برای نوسازی مینی بوس های فرسوده 
پایتخت، گفت: متاسفانه ستاد ســوخت به تعهدات خود عمل نکرد و سازمان محیط 
زیست نیز اعتبارات الزم برای نوسازی مینی بوس ها را نتوانست تامین کند بنابراین سه 

پیشنهاد از سوی مدیریت شهری مطرح شده است.
وی ادامه داد: برخــی از رانندگان مینی بوس تمایلی به ادامــه فعالیت ندارند بنابراین 
پیشــنهاد از رده خارج کردن مینی بوس های فرسوده شــان را داده اند که در ازای آن 
مبلغی دریافت کنند.سنندجی با بیان اینکه دومین پیشــنهاد ما دریافت اتوبوس به 
جای مینی بوس های فرسوده است، گفت: برخی از صاحبان مینی بوس های فرسوده 
که تمایل به ادامه فعالیت دارند، روند نوســازی را دنبال کنند. بر اساس نظرسنجی ها 

تاکنون این 3 پیشنهاد هر کدام به یک میزان طرفدار داشته است.
وی در خصوص دریافت وجه در خــط 7 اتوبوس های بی آر تی، گفــت: دریافت وجه 
توســط رانندگان اتوبوس خالف قانون و ممنوع است. ما در این خط تمامی ایستگاه ها 
را مجهز به دستگاه کارت خوان کرده ایم و 1۸-17 ایستگاه که به دلیل مشکالت برقی، 
فیبر نوری و... امکان نصب دســتگاه کارت خوان نبود از دستگاه های کارتخوان پرتابل 

استفاده کردیم.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی با بیان اینکه خوشــبختانه تغییر رفتار مسافران 
برای پرداخت وجه نشان از به ثمر رســیدن برنامه های مدیریت شهری برای استفاده 
از کارت های اعتباری دارند، گفت: در گذشــته مســافران تمایل به پرداخت وجه نقد 

داشتند اما در حال حاضر استفاده از کارت های اعتباری بسیار افزایش داشته است.
وی در پاسخ به این پرســش که بر اساس مصوبه شــورا، در صورتی که دستگاه کارت 
خوان خراب باشد باید مســافران به صورت رایگان حمل و نقل شوند، چرا این موضوع 
در ایستگاهها رعایت نمی شــود، گفت: اگر دســتگاههای داخل اتوبوس های بخش 

خصوصی خراب باشد، باید به صورت رایگان مسافران را جابه جا کند.
  

برگزاری برنامه های سالمت محور در مساجد منطقه 10 تهران
 با تالش اداره سالمت و به مناسبت ماه مبارک رمضان برنامه های آموزشی و خدماتی 

سالمت محور در 67 مسجد سطح منطقه اجرا می شود.
به گزارش رویش، مهناز میرزایی مدیر اداره ســالمت منطقه با اعالم این خبر گفت: بر 
اساس تدابیر و تمهیدات صورت گرفته برنامه های ضیافت سالمت همزمان با اقامه نماز 

ظهر و مغرب با حضور کارشناسان اداره سالمت در مساجد منطقه 10 برگزار می شود.
وی افزود: خدمات مشاوره روانشناســی، ارائه مشــاوره تغذیه و طب سنتی، مشاوره 
پزشکی، مسابقات سالمت، تست قندخون و فشــارخون، تهیه و توزیع اقالم آموزشی 
و برگزاری مسابقات نقاشی ویژه کودکان از برنامه هایی است که به مناسبت ماه رمضان 
اجرا می شود.مدیر اداره ســالمت منطقه با اشــاره به برگزاری کالس های آموزشی 
خاطرنشــان کرد: این کالس ها با عناویــن مهارت های زندگی، مهــارت های فرزند 
پروری، تغذیه ماه رمضان، بهداشــت فردی و گروهی، بهداشت در مساجد، بهداشت 

مواد غذایی، نقش آموزه های دینی در ارتقا سالمت و ... در مساجد برگزار می شود.
میرزایی همچنین با بیان این که این اداره در جشنواره شوق ضیافت حضور فعال دارد 
خاطرنشان کرد: اداره سالمت با برپایی غرفه هایی با عناوین شکوه بندگی، طب سنتی 
و تغذیه اسالمی به همراه مشــاوره رایگان طب ســنتی در ایام ماه مبارک رمضان در 

بوستان شهید غنی پور به ارائه خدمات به شهروندان می پردازد.
به گفته وی تبلیغات محیطی نیز در قالب بنر حاوی پیام های مذهبی و ایمنی در تمامی 

مساجد نصب شده است.
   

فراخوان مشموالن طرح نخبگان در تیرماه
ســازمان وظیفه عمومی ناجا، تاریــخ اعزام به خدمت مشــموالن فــارغ التحصیل 
دانشــگاهی متقاضی حضور در طرح نخبگان تیرماه 1394 را اعــالم کرد.به گزارش 
رویش ، این سازمان به اطالع کلیه مشــموالن فارغ التحصیل دانشگاهی که در طرح 
نخبگان ثبت نام کرده اند و اعزام به آموزش آنها توســط بنیاد نخبگان نیروهای مسلح 
مورد تایید قرار گرفته اســت، می رساند:این دســته از مشــموالن که برگ اعزام به 
خدمت به تاریخ یکم تیرماه 1394 دریافت داشــته اند، می بایســت خود را در تاریخ 
2 تیر 94، همراه با برگ معرفی نامه مشــموالن به مرکز آموزش شهید مدرس معرفی 
کنند.مشموالنی که به هر دلیل تاکنون موفق به دریافت برگ معرفی نامه مشموالن به 
مراکز آموزش نیروهای مسلح با عنوان آموزش نخبگان نشده اند، می توانند با مراجعه به 
دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی)پلیس +10( نسبت به اخذ برگ مذکور و یا اطالع از 

آخرین وضعیت خود اقدام و براساس اطالعات مندرج در آن رفتار کنند.



دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی 
از افزایش گرایش زنان این استان به مواد مخدر 
خبرداد و گفت: ایــن افزایش زنگ خطری برای 
جامعه و زنان محســوب می شــود.علی قربانی 
افزود: بر اســاس آمار موجود ۹۱ درصد مصرف 
كنندگان مواد مخدر در این اســتان  را مردان و 
۹ درصد را زنان تشکیل می دهند.وی با اشاره به 
اینکه طی چند سال گذشته میزان گرایش زنان 
به مواد مخدر افزایش یافته است، اظهار داشت: 
متاسفانه میزان معتادین زن كه پنج درصد كل 
جمعیت معتادین به مواد مخدر این اســتان را 
تشــکیل می داد هم اكنون به ۹ درصد رسیده 

است.
نقش آرایشگاههای زنانه در ترویج مواد 

مخدر صنعتی
قربانی افزود: تحقیقات نشــان می دهد كه یکی 
از مراكزی كه در افزایش گرایــش زنان به مواد 
مخدر صنعتی نقش داشــته، آرایشــگاههای 
زنانه در سطح استان بوده اســت و لذا می طلبد 
تا در راســتای مبارزه بــا مواد مخــدر مدیران 
آرایشــگاههای زنانه آموزش هــای الزم را فرا 
بگیرند.وی ادامــه داد: متاســفانه در برخی از 
آرایشــگاهها، ناآگاهانه اســتفاده از ماده مخدر 
شیشه به عنوان داروی الغری و تناسب اندام به 
مراجعین و مشتریان پیشنهاد و تبلیغ شده است.
این مقام مسئول در خصوص سن زنان مبتالیان 
به اعتیاد نیز افزود: طی چند ســال گذشته سن 
اعتیاد نیز كاهش یافته بــه طوری كه هم اكنون 
كف ســن مصرف كنندگان مواد مخدر در این 
استان به ۱۵ سال رســیده است.وی نوع مصرف 
مواد مخــدررا در حــال حاضر بیشــتر مصرف 
تریاك، شیشــه و هروئین عنوان كرد كه در بین 
اقشار مختلف مشاهده می شــود.مبارزه با مواد 

مخدر نیازمند حضور همگانی
قربانی با اشاره به راهکارهای مارزه با مواد مخدر 
تصریح كرد: مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از 
اعتیا به طور حتم توسط یك دســتگاه و ارگان 
به نتیجه نمی رســد بلکه الزم اســت تا تمامی 
دســتگاهها با مشــاركت جمعی و بــه صورت 
هماهنگ در این مبارزه شركت كنند.وی گفت: 

رفع معضل اعتیاد عالوه بر همکاری تنها به دست 
دســتگاه ها و ادارات محقق نمی شود بلکه همه 
اقشار مختلف جامعه، گروه های مرجع، اصناف، 
بازرایان، خانواده ها و ... بایــد خود را در مبارزه با 

اعتیاد مسئول بدانند.
تاکیدات مقام معظم رهبری

قربانی با اشــاره به بیانات مقام معظم رهبری در 
سفر به خراسان شمالی در مورد مبارزه و مقابله 
با خطر مهلــك اعتیاد و آلودگی بــه مواد مخدر 
تصریح كرد: مبــارزه با مواد مخــدر به صورت 
مشــترك بر دوش مســئوالن و مردم است.وی 
افزود: مقام معظم رهبری در این ســفر فرمودند 
كه من به جوانان خوشبین هســتم و عقیده ام 
این اســت كه جوانان ما اراده كنند می توانند با 
خطرات بزرگ از جمله مواد مخدر مقابله و مبارزه 
كنند.به گفتــه این مقام مســئول، مقام معظم 
رهبری همچنین در سیاســت های ابالغی در 
خصوص مبــارزه با مواد مخدر نیــز بیان كردند 
كه تدابیــر الزم برای حضور و مشــاركت جدی 
مردم و خانواده ها در زمینه پیشــگیری، كاهش 
آسیب و درمان معتادین اتخاذ شده است.قربانی 
افزود: امروز دولت ها به این نتیجه رســیدند كه 
مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد تنها از طریق برخورد 
پلیسی امکان پذیر نیست و باید از مردم در جهت 
مبارزه با مواد مخدر استفاده شود.وی اضافه كرد: 
سیاست ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز اجتماعی 
كردن مبارزه با مواد مخدر اســت تا از این طریق 
كلیه افراد جامعه در مبــارزه با مواد مخدر نقش 

موثری ایفا كنند.

ترویج باورهای غلط در مورد مواد 
مخدر صنعتی

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی 
در ادامه در خصوص رواج مــواد مخدر صنعتی 
در جامعه گفت: مواد مخدر صنعتی بیشتر جزء 
مواد محرك هســتند و با انجام فعل و انفعاالت 
شیمیایی در بدن باعث افزایش تحرك می شود 
در حالی كه مواد مخدر ســنتی چنین خاصیتی 
ندارند.قربانی افزود: از سوی دیگر مصرف راحت 
داروها و روان گردان ها و محــرك بودن آنها نیز 
باعث افزایش مصرف بین جوانان شده است.وی 
تاكید كرد: جوانان باید به این نکته توجه كنند كه 
ترك مواد صنعتی بسیار سخت و یك بار مصرف 
آن نیز اعتیاد آور اســت و فریب باورهای غلط را 
نخورند.این مقام مسئول اظهار داشت: مافیای 
مواد مخدر به هر دلیل برای استفاده از سود فروان 
و سرسام آور فروش این مواد، تالش می كنند تا 
ضمن حفظ متقاضیان فعلی متقاضیان جدیدی 
را از طریق تغییر نام مواد و با ترویج این باور غلط 
كه مواد جدید اعتیاد آور نیســت به خود جذب 
كنند.قربانی افزود: اگر مــواد صنعتی اعتیاد آور 
نیســت چرا تا این حد تبلیغ  و مانور می دهند و 
این همه نیز به دلیل سود باالی این مواد است، لذا 
توصیه ما به جوانان این است كه فریب باورهای 
غلط را نخورند.دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر 
خراسان شمالی گفت: جوانان در زمان پیشنهاد 
مواد از سوی افراد و دوستان ناباب با گفتن نه می 
توانند جلوی بسیاری از مشکالت و مسائل ناشی 

از مصرف مواد مخدر صنعتی را بگیرند.
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 باحافظ 

مرا به کشتی باده در افکن ای ساقی

   که گفته اند نکویی کن و در آب انداز

کالم بزرگان

ما ندرتًا دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم، درحالیکه 
پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم. 

)شوپنهاور(

شوهرم اجازه نمی دهد سر کار بروم

زن جوان وقتی دید كه نمی تواند سر كار برود تصمیم گرفت به زندگی مشترك با شوهرش 
برای همیشــه پایان دهد.چندی پیش زن جوانی با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست 
طالق داد و در خصوص علت آن به قاضی گفت: آقای قاضی من كلی زحمت كشــیده ام و 
درس خوانده ام. چندین سال اذیت شــدم و با هزاران مشکل درسم را ادامه دادم و همیشه 
هم نمراتم عالی بود. روزی كه با شــوهرم ازدواج كردم او به من گفت تنها شــرطش برای 
ازدواج این اســت كه من كار نکنم. آن زمان پذیرفتم و با خودم گفتم بعد از پایان درسم به 
كالس های مختلف می روم و كار نمی كنم. ولی حاال كه درســم تمام شده می بینم نمی 
توانم در خانه بنشینم و كاری نکنم. زن جوان ادامه داد: این همه درس خواندن و مشکالت 
را تحمل كردن برای چه بود. با خودم می گویم یعنی این همه سال بی هدف درس خواندم 
تا در خانه بنشینم. برای همین تصمیم جدی خودم را گرفتم كه سر كار بروم. ولی شوهرم 
مخالفت كرد. البته حق را به او می دهم. ولی خودم هم نمی توانم به این وضعیت ادامه بدهم. 
برای همین تصمیم گرفتم از او برای همیشــه جدا شوم. بعد از صحبت های این زن قاضی 

شوهر وی را هم به دادگاه احضار كرد تا صحبت های او را هم بشنود. 

یک زوج سالمند زیر 24 تن آسفالت جان باختند
رییس پلیس راه اســتان همدان گفت: بر اثــر واژگونی یك دســتگاه تریلر حامل 24 تن 
آسفالت بر روی سواری پژو، یك زوج سالمند جان باختند.رییس پلیس راه استان همدان 
گفت: بر اثر واژگونی یك دستگاه تریلر حامل 24 تن آسفالت بر روی سواری پژو، یك زوج 
سالمند جان باختند.سرهنگ مهدی شاكری افزود: این حادثه عصر امروز شنبه در مسیر 
گل تپه - كبودرآهنگ رخ داد.وی اضافه كرد: طبق بررسیهای صورت گرفته راننده خودرو 
پژو اقدام به سبقت از تریلی كرده ســپس به علت اینکه با خودرو مقابل رخ به رخ برخورد 
نکند با شتاب وارد مسیر حركت خود می شود.رییس پلیس راه همدان بیان كرد: این اقدام 
راننده سواری منجر به خروج خودروی پژو و تریلر از مســیر اصلی شده و هر دو در حاشیه 
جاده واژگون می شوند.سرهنگ شاكری اضافه كرد: در این سانحه دلخراش تریلر حامل 
آسفالت بر روی خودرو سواری پژو واژگون شد و راننده 68 ساله به همراه زن ۵۵ ساله جان 
باختند.وی افزود: طبق نظر كارشناسان سوانح علت بروز این سانحه رعایت نکردن فاصله 
عرضی بعد از سبقت از خودرو تریلر بوده است.طبق آخرین آمار فوت ناشی از سوانح برون 
شهری در سالجاری سه درصد كاهش یافته است و 8۱ نفر امسال تاكنون در سوانح جاده 

ای جان باختند.

کامیون حامل دام قاچاق در ایالم توقیف شد

ایالم - فرمانده انتظامی استان ایالم از توقیف دو دستگاه خاور حامل ۱2۰ راس احشام 
قاچاق در شهرستان بدره خبر داد.

سردار علی دولتی گفت: این تعداد احشــام به مقصد یکی از استان های بزرگ كشور 
بارگیری شده بودند.فرمانده انتظامی اســتان ایالم بیان اینکه احشام قاچاق تحویل 
اداره دامپزشکی شهرستان بدره شد، گفت: متهمان نیز پس از تشکیل پرونده تحویل 
محاكم قضایی استان شدند.وی با اشــاره به آثار زیانبار قاچاق بر اقتصاد كشور تصریح 
كرد: پلیس مصمم است تا در راستای وظایف خود با قاچاق كاال و ارز استان مرزنشین 

برخورد قانونی كند.
کشف محموله قاچاق در شهرستان دهلران

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران در استان ایالم از كشــف یك محموله قاچاق در 
این شهرستان مرزی خبر داد.سرهنگ ســعید عالی پور اظهار داشت: ماموران ایست 
و بازرسی ســه راهی بقیه اهلل هنگام كنترل خودروهای عبوری به یکدستگاه خودرو 
مازیاد مشکوك و آن را متوقف كردند.وی افزود: در بازرسی از خودرو تعداد ۳۹ دستگاه 
تصفیه آب، تعداد۹۵۰ فیلتر تصفیه و سه دستگاه مخزن آب و چهار عدد موتور تصفیه 

كشف و ضبط شده است.
دستگیری سوداگر شیشه و هروئین در آبدانان

فرمانده انتظامی شهرســتان آبدانان در استان ایالم از دســتگیری عامل توزیع مواد 
مخدر كشف مقادیری مواد افیونی بسته بندی شده خبر داد.

ســرهنگ علی مهری در این باره گفت: به دنبال كسب اخباری مبنی بر فعالیت فردی 
در امر تهیه و توزیع مواد مخدر موضوع در دستور كار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان آبدانان تصریح كرد: پلیس در این زمینه تحقیقات خود را 
آغاز و توانست در یك عملیات غافلگیرانه متهم را در مخفیگاهش شناسایی و دستگیر 

كند.

کالهبرداری 3 جوان روستایی در نقش دختر!
عصر دوشــنبه 2۵ خرداد ماه ســال جاری بود كه پســر جوانی در حالی كه بشــدت 
ترســیده بود، مضطرب و نگران خود را به مأموران پلیس بابل رساند و آنان را در جریان 
زورگیری های حیله گرانه ای قرار داد. وی گفت: مدتی پیش در فضای مجازی با دختر 
جوانی آشنا شدم. وقتی مدتی از آشنایی ما گذشــت با او قرار مالقات گذاشتم او با این 
شرط پذیرفت كه محل قرار را خودش تعیین كند. به هر ترتیب او خواست تا به محلی 
حوالی سد شیاده و منطقه بند پی بروم. ســاعت قرار به آنجا رسیدم و وقتی منتظر این 
دختر بودم ناگهان سه پسر جوان ســر رســیدند. آنها در حالی كه چاقوی بزرگی در 
دست داشتند با تهدید مرا به محل خلوتی كشــانده و درآنجا ابتدا پول و لوازم با ارزش 
موجود در خودرویم را برداشتند و سپس بشدت مرا كتك زدند. وی افزود: سه زورگیر 
از من خواستند تا سوار خودرویم شده و آنجا را ترك كنم اما تهدید كردند اگر به پلیس 
مراجعه كنم مرا خواهند كشت. آنها خودروی مرا تا خروجی منطقه اسکورت كردند و 
خود بازگشــتند. در حالی كه تجسس های پلیس درباره به دســت آوردن ردی از این 
سه زورگیر در دســتور كار قرار گرفته بود مرد جوان دیگری با مراجعه به پلیس بابل به 
مورد مشابهی اشاره كرد. وی نیز ادعا كرد در فضای مجازی با دختر جوانی آشنا شده و 
دختر جوان از او خواسته تا برای مالقاتش به منطقه سد شیاده برود. مرد جوان در این 
باره به پلیس گفت: وقتی به آنجا رسیدم سه پســر جوان مرا محاصره كردند. آنها 8۰۰ 
هزار تومان پولی كه همراهم بود را برداشتند. سپس گوشــی تلفن همراه و طالهایی 
را كه همراه داشــتم از من گرفتند و بعد از كتك مفصلی كه به من زدند، مرا تا منطقه 
خشرود پی اسکورت كرده و خود بازگشــتند. مأموران با توجه به شیوه به كار رفته در 
سرقت ها و اینکه نشانه های ارائه شــده از سوی پسران فریب خورده حکایت از سریالی 
بودن خفتگیری ها داشت وارد عمل شدند. در حالی كه تنها شش ساعت از آغاز عملیات 
تجسس و شناسایی مأموران می گذشــت مأموران با تله گذاری و تحت نظر قرار دادن 
غیر محسوس منطقه قرار ســه زورگیر قوی هیکل را ردیابی و تحت تعقیب قرار دادند. 
این سه مرد در حالی كه بی خبر از فاش شدن رازشان در مخفیگاه خود حضور داشتند 
از سوی پلیس به دام افتادند. »علی« ۱8 و علیرضا »۱8« ســاله و امیر حسین »۱7« 
ساله سه زورگیری بودند كه از سوی پلیس دستگیر شــدند. این سه جوان در مراحل 
نخستین بازجویی ها هر گونه اطالعی از ماجرای خفت گیری ها را منکر شدند اما وقتی 
در بازرسی از مخفیگاه آنان اموال سرقتی به دست آمد، آنان ناچار لب به اعتراف گشوده 
و ارتکاب به خفت گیری ها را با روش شکار طعمه ها در اینترنت و ایفای نقش دختران 
و سپس گذاشــتن قرار با آنها به گردن گرفتند. این ســه زورگیر كه همگی از ساكنان 
روستاهای اطراف بند پی غربی هستند پس از اعترافات نخستین برای تعیین تکلیف 

به دادسرای بابل انتقال داده شدند.

6 سارق در قزوین دستگیر شدند
قزوین- جانشین انتظامی استان قزوین از كشف ۱7 فقره انواع سرقت با دستگیری 6 
سارق در این استان خبر داد.به نقل از مركز اطالع رسانی نیروی انتظامی استان قزوین، 
سلمان امیری در این باره اظهارداشــت: مأموران انتظامی شهرستان البرز روز گذشته 
یك سارق مغازه و یك ســارق قطعات خودرو را دســتگیر كردند و در بازجویی از آنان 
موفق به كشف یك فقره سرقت مغازه و سه فقره قطعات خودرو در این شهرستان شدند.

وی افزود: همچنین یك ســارق كه در روزهای گذشته دستگیر شده بود، در بازجویی 
مجدد مأموران به دو فقره سرقت منزل و سه فقره سرقت محتویات خودرو اعتراف كرد.

جانشین انتظامی استان قزوین در ادامه یادآور شد: مأموران انتظامی شهرستان قزوین 
نیز با دستگیری دو ســارق و بازجویی از آنان یك فقره سرقت منزل، یك فقره سرقت 
رایانه و چهار فقره سرقت باطری اتومبیل كشف كردند.این مسئول انتظامی دستگیری 
دو سارق مغازه و كشف دو فقره از این نوع ســرقت توسط مأموران انتظامی شهرستان 

تاكستان را از دیگر اقدامات پلیس در این استان برشمرد.
یک کشته در حادثه رانندگی قزوین

رئیس پلیس راه اســتان قزوین نیز، با اشــاره به وقوع یك حادثــه رانندگی در قزوین 
اظهار داشت: مأموران پاسگاه پلیس راه استان قزوینـ  تهران از وقوع یك مورد حادثه 

رانندگی در جاده الولك شهرستان قزوین مطلع و بالفاصله در محل حاضر شدند.
بهرام زینلی بیان كرد: در بررسی مأموران مشخص شد یك دستگاه وانت نیسان در این 

سانحه واژگون شده است.
رئیس پلیس راه اســتان قزوین در پایان با بیان اینکه راننده ۵4 ساله وانت بر اثر شدت 
جراحات در محل وقوع حادثه جان ســپرد، خاطرنشــان كرد: علت واژگونی خودرو 

بی احتیاطی راننده در عدم توجه به جلو حین رانندگی بوده است.
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عصر روز پنجشنبه یحیی عیدی بیرانوند شهردار خرم آباد همراه با چند تن از اعضای شورای 
اسالمی شهر و خبرنگاران از برخی پروژه های عمرانی سطح شهر بازدید به عمل آوردند.

برج های دو قلوی کیو: دارای 2۵ طبقه مســکونی- 2 طبقه پاركینگ- ۳ طبقه تجاری - یك قســمت 
ورزشی اسکلت آن بتونی - بر آورد ریالی ۳ هزار میلیارد ریال

۱7 طبقه اول شــامل ۳ واحد مســکونی: در مجموع ۹ واحد در هر طبقه با متراژ های ۱۳۰،۱2۰ و ۱۵۰ متر 
مربع- دارای دو سیستم ارتباطات عمودی به همراه فضاهای خدماتی جانبی مانند شوتیك زباله

پهناور ترین آبشار شهری كشور )حد فاصل جهادگران و تپه شهدای گمنام(: پهنای آبشار ۱2۰ متر- ارتفاع 
۳۳ متر- مساحت بركه ۱۵۰۰ متر- برآورد ریالی ۱2 میلیارد ریال

پل جهادگران: تعداد كل شمع های اجرا شده ۱۵۵ عدد- حجم كل بتن ریزی صورت گرفته )بتن مگر یك 
هزار و 7۹6 متر مکعب،بتن عیار 2۵۰ جهت دستك های پل 2 هزار و ۵۵۰ متر مکعب، بتن عیار ۳۵۰ جهت 
فوندانسیون و ستون ها ۳ هزار و ۵4۵ متر مکعب، بتن عیار 4۰۰ جهت شــمع ها ۵ هزار و 7۵۰ متر مکعب( 
سیستم پل از نوع بتنی با عرشه بتنی - طول كل پل شامل 4 دهنه به طول های 22 متر و دو دهنه ۳۰ متری 
و یك دهنه ؟ متری - حجــم خاك ریزی حداقل 6۵ هزار متر مکعب و حجم خاك بــرداری حداقل 2۰ هزار 
متر  مکعب- ســطح قالب بندی صورت گرفته 6 هزار و 7۰8 متر مربع- وزن كامل آرماتور مصرفی تا كنون 
۱۵۰۰ تن- بــرآورد ریالی ۱۱۰ میلیارد ریال- هدف احداث: تســهیل عبود و مرور شــهری به خصوص در 

محله جهاد گران به فلك الدین
باغ پرندگان: مســاحت 2 هکتار و دارای ۳ بركه واقع در پارك بهشت جنب آرامستان خضر- برآورد ریالی 
2۰ میلیارد ریال- این باغ پس از تکمیل دارای 7۰ گونه پرنده خواهد بود و با فنس كشی دور آن، پرندگان به 

صورت آزادانه در باغ رها هستند و پرواز می كنند.
پارک ماسور: مســاحت 8 هکتار- حجم خاكریزی ۵۰ هزار متر مکعب- برآورد هزینه احداث 2۰ میلیارد 

ریال- دارای زمین فوتبال و همچنین وسایل بازی
پارک مسافر پذیر کاسیت)تپه کهریز(:مساحت 7 هکتار- حجم خاك برداری و خاك ریزی ۳۰۰ هزار 
متر مکعب- اجرای تیپ بندی- برآورد احداث 2۰ میلیارد ریال- هدف از احداث: گسترش سرانه فضای سبز 

شهری به خصوص در ورودی جاده "خرم آباد - بروجرد"؛ زیبایی ورودی شهر و چشم انداز وسیع و زیبا
ترمینال برون اســتانی کرگانه: زیر زمین 4۰۰ متر- همکــف ۱2۰۰ متر مربع- نیــم طبقه 87۵ متر 

مربع- طبقه اول ۱۱۰۰ متر مربع و طبقه آخر ۱2۵ متر مربع- برآورد ریالی احداث 4۰ میلیارد ریال- طبقه 
همکف شــامل دفاتر تعاونی فروش بلیط، نیم طبقه آن مربوط به فروشــگاه و نمازخانه، طبقه اول اداری و 

خدمات رفاهی،طبقه دوم آشپزخانه و رستوران و تاسیسات این ساختمان در طبقه آخر واقع شده است.
پل مازیار )در بخش غربي پارك دانشجو و بخش شرقي انتهاي كورش(: نوع سازه كوله بسته- سیستم عرضه 
فلزی- طول پل 4۰ متر، عرض پل ۱۰ متر، دارای 2 زیر گذر در نوار ساحلی- سیستم فونداسیون گسترده- 
حجم بتن ریزی تا كنون ۱8۰۰ متر مکعب- دیوار دســتك های پل از نوع بتن مسلح- وزن آرماتور مصرفی 
تاكنون 4۰۰ تن- برآورد ریالی 2۰ میلیارد ریال- هدف: كاهش ترافیك مركز شهر و توسعه و تسهیل عبور و 

مرور شهری
در این بازدید که حدود چهار ســاعت به طول انجامید:   رستم كوشــکی،رضابیرانوند،جافر وفایی،

سیف الدین آشــتیانی،رضا حاصلی اعضای شــورای اسالمی شهر، فرشاد یوســفوند معاونت فنی عمرانی 
شهرداری،حشــمت اله شــاهرخی مدیر عمران شــهرداری و 26 خبرنگار ،شــهردار خرم آباد را همراهی 

می كردند.
بودجه شهرداري خرم آباد با جمعیت شهر تناسب ندارد

شهردار خرم آباد در جمع خبرنگاران  همکاري مردم با شهرداري عامل موثر در زمینه مدیریت پسماندهاي 
شهري دانست و افزود: فرهنگسازي و آموزش جامعه نقش مهمي در مدیریت پسماند و زباله دارد و مشاركت 
عمومي سبب مي شود هزینه هاي شهرداري نیز كاهش یابد.وي اضافه كرد: شهرداري همواره با صرف وقت 
و هزینه هاي باال به نظم دهي و نظافت شــهر مي پردازد ولي رفتار نادرســت برخي افراد، فعالیت ها و تالش 
شهرداري را كمرنگ و گاه بي تاثیر مي كند.یحیي عیدي بیرانوند گفت: بودجه شهرداري خرم آباد تنها ۱۰7 
میلیارد تومان است، كه علت آن گردش گري مالي كمتر شــهر خرم آباد نسبت به شهرهاي دیگر است.وي 
در ادامه افزود: ساماندهي میادین شهر خرم آباد در دستور كار شهرداري قرار دارد و بزودي عملیات نوسازي 
میدان اســتانداري نیز آغاز مي شود.شــهردار خرم آباد گفت: در ماه جاري ۱۰ دســتگاه جدید وارد ناوگان 

خدمات شهري خرم آباد مي شود.
وي ادامه  داد: شهرداری خرم آباد در نظر دارد، با ســاماندهی اطراف پل  شاپوری خرم آباد فضای سبز زیبایی 

در حاشیه آن ایجاد كند و بزرگ ترین دریاچه مصنوعی غرب كشور را در این محدوده احداث نماید.

بازدید خبرنگاران و اعضای شورای اسالمی شهر از برخی پروژه های عمرانی 
در دست اقدام شهرداری خرم آباد


