
سخنگوی وزارت امور خارجه درخصوص مصاحبه  
اخیر رئیس جمهــور امریکا گفــت: رئیس جمهور 
امریکا روندهای اصیــل و واقعیت های قریب چهار 

دهه اخیر جامعه ایران را نادیده گرفته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه درخصوص مصاحبه 
اخیر رئیس جمهــور امریکا و اظهــارات وی درباره 
تغییر در سیاســت و گذار در ایــران، ضمن تکراری 
خواندن آن گفت: رئیس جمهــور امریکا روندهای 
اصیل و واقعیت های قریب چهــار دهه اخیر جامعه 

ایران را نادیده گرفته است.
مرضیه افخم افــزود: اقتدار و جایگاه ایــران نه  تنها 
متکی بر فرهنگ و تمدن کهن ایرانی و اسالمی است، 
بلکه ایســتادگی مردم ایران مقابل ســلطه  طلبی و 
تهدید و حمایت اصولی از ملــت  های مظلوم از علل 

مهم آن است.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با رد ادعای 
انزوای ایران گفت: از دیدگاه ما و بسیاری از ملت های 
آزاد جهان، ایــن رژیم صهیونیســتی و حامیان آن 
هستند که در جامعه بین المللی منزوی و مطرودند 
و آنچه نیازمند تغییر و تحول اســت سیاست و نظام 
اداره ایاالت متحده امریکا و رویکرد آن به ملت های 

مستقل است.
ســخنگوی وزارت خارجــه اضافــه کــرد: امریکا 
مدت هاســت با فاصله گرفتن از منافع واقعی مردم 
امریکا، بانی و حامی جنگ  افروزی، نا امنی و بی  ثباتی 

در منطقه ما بوده است.
وی ادامــه داد: حمایــت همه  جانبــه از رژیمی که 
متهم به نقض فاحش حقوق فلسطینیان و جنایات 
جنگی است و کشــتار کودکان بی دفاع فلسطینی 
که از تلخ ترین خاطرات ملت های منطقه اســت، از 

معدود مواردی است که به نزول اعتبار و نفوذ امریکا 
در این منطقه انجامیــده و بی تفاوتی امریکا درقبال 
ریشه های بی اعتباری تدریجی خود موضوع بحث و 

بررسی اندیشمندان جامعه امریکاست. 
افخم افزود: اگر مقامات امریکایــی در میزان اعتبار 

و وجهه خود نزد ملت های جهــان به ویژه در جهان 
اسالم درنگی واقع بینانه داشته باشند، از فرصت های 
نادر موجود برای بازنگری در چندین دهه سیاســت 
اشــتباه بر پایه جنگ افروزی و حمایت از تروریسم 

استفاده می کنند.

دور جدید مذاکرات سیاسی و اقتصادی 
ایران و هند

معرفی ٤٥ پروژه نفت و گاز 
ایران در کنفرانس لندن

دستاورد محققان دانشگاهی برای زادروز سعدی سینمای ایران
تولید بهینه و ارزان نانوکامپوزی 
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»بنیاد مستضعفان دنبال سود از 
تفریح مردم نیست
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موافقت اسرائیل با رفع حصر کامل غزه

رئیس جمهور آمریکا واقعیت جامعه 
ایران را نادیده گرفته است
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یک دیپلمــات بلندپایه آمریکایــی گفت: اگر 
آمریکا از توافق هســته ای با ایران کنار بکشــد 
و از متحدانش درخواســت کنــد تحریمهای 
این کشــور را دنبال کنند، از بین رفتن اعتماد 
به رهبری آمریکا ممکن اســت جایگاه دالر به 

عنوان ذخیره ارزی جهان را به خطر بیاندازد.
  جان کــری، وزیــر خارجه آمریــکا در رویداد 
خبرســاز رویترز گفت: اگر ما توافق هســته ای 

را وتو کنیم و به متحدانمــان بگوییم باید به هر 
طریق مقــررات ما و تحریمهــا را رعایت کنید، 
باعث خواهد شــد دالر آمریــکا جایگاهش به 

عنوان ذخیره ارزی جهان را از دست دهد.
وزیر خارجه آمریــکا در دفاع از توافق چهاردهم 
ژوییه وین میان ایــران و قدرتهای جهان، از این 
استدالل اســتفاده کرد تا مانع وتوی این توافق 

در کنگره شود.

جان کری ضمن هشدار نسبت به از دست رفتن 
نفوذ سیاســی و مالی آمریکا، اظهار کرد: چنین 
اتفاقی یک شــبه نخواهد افتاد اما کشــورهای 
زیادی تحت توافقــات مالــی بین المللی حال 

حاضر آزرده شده اند.
با این همه بوریس اســکلوس بــرگ، مدیرکل 
شرکت مدیریت سرمایه بی کی استدالل کری 
را قبول نداشــته و اظهار کرد که جایگاه دالر در 

صورتیکه در معرض تهدید قرار می گیرد آمریکا 
نتواند از نظر اقتصادی در ســطح جهانی رقابت 
کند.اقتصاددانان و تحلیلگران اغلب این مسئله 
را مطرح می کنند که با تغییــر الگوهای مالی و 
تجاری جهانی، ارزهای رقیبی مانند یورو یا یوان 
چین دالر را از جایگاه برتری به زیر می کشــند. 
اما وضعیت دالر آمریکا عمدتــا به دلیل فقدان 

جایگزین خوب تغییر چندانی نکرده است.

معاون عربی و افریقای وزیر امــور خارجه گفت:  حفظ امنیت 
ترکیه مورد توجه جدی ماســت اما ایجــاد منطقه حایل در 
داخل ســوریه را نقض تمامیت ارضی و حاکمیت این کشور 
می دانیم.حســین امیر عبدالهیان معاون عربــی و افریقای 
وزیر امــور خارجه گفت:  حفــظ امنیت ترکیه مــورد توجه 
جدی ماست اما ایجاد منطقه حایل در داخل سوریه را نقض 

تمامیت ارضی و حاکمیت این کشور می دانیم.
حســین امیرعبداللهیان تأکید کرد:باید راهکارهایی یافت 
که حقوق بین الملل نقض نشود.نیازی نیست که با این قبیل 

اقدامات غیرضروری، شرایط منطقه بحرانی تر شود.
امیرعبداللهیان تصریح کرد: امنیت ســوریه و همســایگان 
در شرایطی تضمین خواهد شــد که برخی بازیگران دست از 
استفاده ابزاری از تروریسم بردارند و اراده جدی برای مبارزه 
با افراط گرایی وجود داشته باشــد.معاون وزیر امور خارجه با 
بیان اینکه حل بحران سوریه صرفا راهکار سیاسی دارد ، افزود: 
در سفر آقای ظریف به دمشق، بشار اسد ایده های سازنده ای 
برای تقویت روند سیاســی و مبارزه با تروریسم مطرح کرده 

است.

ا بازتر شــدن فضــای سیاســی و پیش بینی 
کارشناســان از گســترش همکاری هــای 
اقتصادی میان ایران و دیگر کشــورهای دنیا، 
هراســی به دل تولیدکنندگان داخلی افتاده 
که با افزایــش واردات، بار دیگر بــازار تولید 
داخل کساد خواهد شــد اما در روزهای اخیر 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت خیال همه را 
راحت کرد و گفت که ورود خارجی ها به ایران 

منوط به سرمایه گذاری در داخل است.
به گــزارش خبرنگار ایســنا، در ســال های 
اخیر و بــا تصویب تحریم هــای مختلف علیه 
ایران، بســیاری از برندهای مطــرح دنیا در 
زمینه های مختلف صنعتی و اقتصادی روابط 
تجاری خود را با ایران کاهش دادند یا متوقف 
کردند و این موضوع به رغم ایجاد مشــکالتی 
برای کشــور، بخش تولید را در محیط تقریبا 
ایزوله ای قرار داد که بتوانند در نبود برندهای 

رسمی خارجی تولید خود را گسترش دهند.
 البته در این میان ســهم قاچاق نیز در میان 
کاالهای موجــود در بازار باال رفــت و برخی 
محصوالت خارجی به این شــکل وارد ایران 
شــدند، اما با وجود اینکه تولیدکنندگان در 
سال های اخیر نســبت به وضعیت ایجاد شده 
برای این بخش اعتراض داشــتند، تا حدودی 
موجبات بهبــود بازار بــرای تولیدکنندگان 
داخلی فراهم شــد؛ هرچند که مشکالتی از 
قبیل سختی دسترســی به مواد اولیه ای که 
نیاز به ورود از خارج کشــور داشت و از دست 
دادن صادراتی چاشــنی کار تولیدکنندگان 

شد.
 اما پس از توافق ایران و 1+5 بر ســر موضوع 
هسته ای، خبرها از کشورهای مختلف مبنی 
بر ورود بســیاری از برندهای مطــرح دنیا در 
زمینه های متفاوت به ایران شــنیده شد که 
البته این اخبــار در روزهــای ابتدایی پس از 

توافق بیشــتر بود که با توجه به فضای روانی 
حاکم بر کشــور طبیعی هم به نظر می رسید 
تا جایی که برخــی از این اخبــار تنها در حد 

شایعات بودند.
 ورود رســمی کاالهای خارجــی مطرح در 
شــرایطی که بســیاری از مردم کشور هنوز 
فرهنگ نادرست اســتفاده از کاالی خارجی 
به عنوان کاالی با کیفیت را بــا خود به یدک 
می کشند، می توانســت تهدیدی برای تولید 
داخلی باشد که نتواند حتی با تولید کاالهای 
با کیفیت بازار خود را پیدا کنــد؛ چنانچه در 
حال حاضر نیز در برخــی از صنایع کاالهای 
ایرانی کیفیت بســیار مناســبی دارند، اما در 
مقابل کاالهای بــی کیفیــت و ارزان چینی 

جایی برای عرض اندام ندارند.
البته در ســال های اخیر برخــی از برندهای 
داخلی توانســتند جــای بیشــتری در بازار 
باز کنند اما باز شــدن فضای سیاســی و لغو 
تحریم ها در روزهای اخیر ایــن بیم را در دل 

تولیدکنندگان ایجاد کرده است که با واردات 
آســان تر کاالهای خارجی باز هــم جا برای 

تولیدات داخلی تنگ شود.
 این بــار اما مســئوالن وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با اظهار نظرهــای خود کمی خیال 
تولیدکنندگان داخل را راحــت کردند اما در 
عین حال کار آن ها بــرای رقابت با برندهایی 
که احتماال وارد ایران خواهند شــد سخت تر 

می شود.
 محمدرضا نعمت زاده - وزیر صنعت ، معدن و 
تجارت  - در سخنان خود در پیش خطبه نماز 
جمعه هفته گذشته تصریح کرد که خارجی ها 
اگر می خواهند به ایران بیاینــد، باید با خود 
تکنولوژی را به کشــور وارد کننــد و در ایران 

سرمایه گذاری داشته باشند.
 وی ضمن تاکید بر این که دولــت در اقتصاد 
دخالت نمی کند ،اعالم کــرده که بازار ایران را 
به شرطی به روی خارجی ها باز می کنیم که با 
خود تکنولوژی و فن آوری بیاورند و بازارهای 

چند صدمیلیونی خود را در اختیار ما بگذارند.
نعمــت زاده این را هــم گفته کــه هیچ گونه 
نگرانی به باز کردن بازار بــه روی خارجی ها 
وجود نــدارد و صحبت با کشــورهای دیگر 
به معنای آغــاز مراوده های 10 ســال پیش 
نیســت، چرا کــه امروز یــاد گرفتیــم روی 
پای خــود بایســتیم و بســیاری از بازارها را 

شناخته ایم  و به آنها نفوذ کرده ایم.
 به گفته وزیر صنعــت، معدن و تجارت هدف، 
باز کردن بــازار ایــران به روی کشــورهای 
خارجی نیســت. چنانچه در مذاکرات با چهار 
وزیر خارجی که داشــتیم تاکیــد کردیم در 
صورتی که می خواهید با ما ســهیم باشید ما 
هم باید با شــما سهیم باشــیم و بخش عمده 
کاالهای داخلــی باید به خارج صادر شــود و 
نیاز است که از تجارب خارجی ها در صادرات 

غیرنفتی و توسعه آن بهره ببریم.
 طبق آنچــه نعمــت زاده عنوان کــرده اگر 
کشورهای خارجی می خواهند تولیدمان را با 
تکنولوژی آنان توسعه دهیم، باید تسهیالت 
بانکی با نرخ سود پایین در اختیارمان بگذارند 
تا توان فنی کشور توســعه پیدا کند، بنابراین 
شــرایط ورود خارجی ها مشخص است و آنها 

این مساله را متوجه شده اند.
 ظهارات نعمت زاده این موضوع را مشــخص 
می کند که دولــت هم به نبال این اســت که 
ورود کشــورهای خارجی به ایران نه تنها به 
عنوان یــک تهدید برای تولیــد داخلی تلقی 
نشود، بلکه با ارائه تســهیالت ارزان قیمت به 
تولیدکنندگان داخلی توسط سایر کشورها و 
د اختیار قرار دادن بازارهای صادراتی، زمینه 
مناســبی هم برای فروش محصوالت داخلی 
ایجاد شــود و همین امر نیز کمک می کد که 
برندهای ایرانــی راحت تر در دنیا شــناخته 

شوند

پای دالر به توافق هسته ای کشیده شد

ایجاد منطقه حایل نقض تمامیت ارضی و حاکمیت 
سوریه است

 خارجی ها با دست پر به         ایران می آیند
وزیر امور خارجه کشــورمان بعد از ســفر به 
لبنان، سوریه و پاکستان امشب وارد دهلی نو 

پایتخت هندوستان شد.
محمدجــواد ظریــف وزیــر امــور خارجه 

کشورمان ساعتی پیش وارد هندوستان شد.
هند آخرین مقصد دور دوم ســفرهاي منطقه 
اي  ظریف است. قرار اســت وزیر امور خارجه 
کشورمان با نخســت وزیر، وزیر امور خارجه، 
وزیر راه و حمل و نقل، معــاون رییس جمهور 
و دبیر شــوراي عالي امنیت ملي هند دیدار و 

گفتگو کند.

ظریف در بدو ورود به فرودگاه دهلي نو گفت: 
بررســي راهکارهاي افزایــش همکاري هاي 
اقتصادي و سیاســي بعد از توافق هسته اي و 
همچنیــن راهکارهاي همــکاري در مبارزه 
با تروریســم و افراطــي گــري در منطقه از 

محورهاي گفتگو با مقامات هندي است.
وي گفت: در ارتقاء روابط بین دو کشورموانعي 
وجود داشته که امیدواریم این موانع رفع شود.  
این دومین بار اســت که  محمد جواد ظریف 
در  مقام وزیر امور خارجه به این کشــور سفر 

مي کند.

مخالفت کنگره بــا برجام، 
روسیاهی را برای تندروهای 

آمریکا باقی می گذارد 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت مخالفت 
کنگره بــا برجام را مســاوی بــا باقی 
گذاشتن روســیاهی برای تندروهای 

آمریکا خواند. 
محســن رضایی دبیر مجمع تشخیص 
مصلحــت نظــام در جمع برخــی از 
فرهنگیان مشــهد اظهار داشت: برجام 
دارای ابعــاد مختلفی اســت کــه باید 
بررسی شود، ولی در طرف مقابل با رفتار 
متکبرانه کنگره و تالش صهیونیست ها 
در کنگــره آمریکا، بــزودی واقعیت ها 
مشخص خواهد شد و سرنوشت برجام 

تعیین می شود.
رضایی همچنین دربــاره عملکرد تیم 
دیپلماسی کشورمان گفت: سرنوشت 
برجام در کنگــره آمریــکا ارتباطی به 
عملکرد تیم مذاکره کننده ایران ندارد 
و در هر حال تالش تیم دیپلماسی ایران 

قابل تقدیر خواهد بود.
وی در پایان گفت: چنانچه کنگره آمریکا 
با متن موجود مخالفت یــا بر آن اضافه 
کند یا بخواهند همزمان بــا تایید آن، 
تحریم ها را تمدید کننــد، آنگاه فرجام 
ِ برجام، روســیاهی را برای تندروهای 

آمریکا باقی خواهد گذاشت.

این همایش با هدف ارتقای همکاری های بین ســازمانی در 
حوزه مدیریت پســماند، دانش افزایــی و ارتقای آگاهی های 
جوامع علمی و اجرایی حوزه های مدیریت پســماند کشور، 
مدیریت صحیح زباله های شهری، حفظ منابع محیط زیست 
و جلوگیری از آلودگی آب هــای زیرزمینی با حضور مدیران و 

کارشناسان بخش انرژی کشور برگزار خواهد شد.
همایش تولید برق و انرژی پاک از زباله های شــهری روز یکم 
شــهریور ماه جاری در تاالر همایش های وزارت نیرو برگزار 
می شود.بررسی و اعالم سیاست های تشویقی تولید برق پاک 

در کشور، تولید برق از زباله های شهری بر اساس فناوری های 
روز دنیا و تولید انرژی پاک و دوســتدار محیط زیست از دیگر 
محورهای ین همایش اعالم شــده است.همایش تولید برق و 
انرژی پاک از زباله های شهری به ابتکار مرکز پشتیبانی صنایع 
آب و برق و توسعه صادرات وزارت نیرو، سازمان انرژی های نو 
ایران و شورای عالی استان ها برگزار می شود.در این همایش، 
روسای شــورای عالی اســتان های کشور، روســای شورای 
شهرهای باالتر از 200 هزار نفر جمعیت و شهردارن و مدیران 

پسماند شهرهای مذکور حضور خواهند داشت.

»سرتاج عزیز« مشاور نخست وزیر پاکستان در امور سیاست 
خارجی و امنیت ملی تاکید کرد اســالم آبــاد و کابل باید به 

همدیگر اعتماد کنند.
وزارت امور خارجه پاکستان در پی دیدار سرتاج عزیز با هیئت 
افغانی به سرپرســتی »صالح الدین ربانی« وزیر امور خارجه 
این کشور در پایتخت پاکستان، اعالم کرد: طرفین روابط دو 
جانبه را با تمرکز بر شــرایط سیاسی افغانستان و همکاری در 
زمینه امنیت و افق حل و فصل مســالمت آمیز مسائل در این 

کشور، مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در این دیدار عزیز بر ضرورت به شکســت کشاندن تالش ها 
برای اختالف افکنی و سوء تفاهم، پایبندی پاکستان به ایجاد 
روابط سازنده با افغانستان و نیز آمادگی کشورش برای تحقق 
همکاری با کابل جهت پشت سرگذاشتن تمام چالش ها تاکید 
کرد.از ســوی دیگر صالح الدین ربانی بر تمایل افغانستان به 
همکاری با پاکســتان در جهت تقویت همکاری دو جانبه در 

راستای منافع مشترک تاکید کرد.

همایش تولید برق و انرژی پاک از زباله های 
شهری برگزار می شود

اسالم آباد و کابل باید به یکدیگر اعتماد کنند



 از مسأله هسته ای استفاده ابزاری نشود
 مام جمعه موقت تهران، مسأله هسته ای و توافق اخیر 
را یک مسأله ملی و غیر سیاســی دانست و تاکید کرد 
که نباید از ایــن موضوع در انتخابات اســتفاده ابزاری 

شود.
آیت اهلل ســید احمد جنتی در خطبه های نماز جمعه 
این هفته تهران مســأله هســته ای را یک مسأله ملی 
دانســت و اظهار کرد: این موضوع یک مســأله حزبی 
، جناحی و جریانی نیســت و نباید کسانی برای مقاصد 
ناباب خود از این موضوع اســتفاده ابــزاری کنند. این 
مســأله ربطی به فالن جریان ، حزب و شــخص ندارد 
بلکه یک مسأله ملی است و درســت نیست که چه در 
انتخابات یا جای دیگر از این موضوع اســتفاده ابزاری 

شود.
وی با اشــاره به زحمات تیم مذاکره کننده هســته ای 
کشورمان بر ای دســتیابی به توافق با 1+5 اظهار کرد: 
تیم مذاکره کننده شبانه روز کار کردند و به این نتیجه 
رســیدند و حداکثر توانشــان را به کار بردند البته اگر 
ممکن بــود نتیجه صــد درصدی حاصل می شــد اما 
نتیجه صد در صد نشــد و چاره ای هم نیست زیرا باید 
بده بستان شود. االن هم همانطور که رهبری فرمودند 
باید درباره متن فراهم شــده به دقت مطالعه شود و در 
صورت تصویب، مراقبت از نقض عهد طرف مقابل شود 
و راهش بسته شود زیرا آن ها فقط از ما می خواهند که 

وفادار به عهدمان بمانیم.
دبیر شــورای نگهبان با بیان اینکه جمهوری اسالمی 
پیشرفت های زیادی در انرژی هسته ای داشته یادآور 
شد:  آب ســنگین اراک، تولید رادیودارو ، کشف سلول 
های ســرطانی و غنی ســازی 20 درصد موفق های 
باالیی بود که به دست آمده ولی متاسفانه نمی توانیم 
از همه این موفقیت ها اســتفاده کنیم اما به هر حال از 
همه دســت اندر کاران به خاطر این موفقیت ها تشکر 

می کنم.
جنتی اضافــه کرد:  در حال حاضر بایــد این موضوع از 
نظر حقوقی بررســی شود که آیا الزم اســت توافق به 
مجلس برود یــا نه ؟ به نظر من این جــزو موافقت نامه 
هایی اســت که باید در مجلس به تصویب برســد که 
اگر این طور باشــد دولت باید الیحه بدهــد البته نظر 
دیگری هم وجود دارد که مصوبه شــورای عالی امنیت 
ملی برای این توافق کافی اســت. به هــر حال ما نمی 
توانیم این موضوع را تعیین تکلیف کنیم بلکه مقامات 

مسؤول باید به آن رسیدگی کنند تا بالتکلیف نماند.
امام جمعه موقــت تهران بیانات مقــام معظم رهبری 
در خطبه های روز عید فطر را شــافی و کافی توصیف 
کرد و گفت: همانطور که ایشــان فرمودند مواضع ما در 
مقابل آمریکا فرقی نکرده و نمی کند بلکه ما همچنان 
ضد استکبار و حامی مستضعفین هستیم و هر جا عده 
ای در راه خدا جهاد می کنند از آن ها حمایت می کنیم 
و این مواضع ضد آمریکایی ما به قوت خود باقی است و 

کاری به مسأله هسته ای ندارد.
وی در ادامه بر لزوم حل مشــکالت اقتصادی از جمله 
بیکاری ، اشــتغال و مســکن تاکید و خاطرنشان کرد: 

حل این مشکالت با حرف و شعار و طرح آن در تریبون 
ها حل نمی شــود بلکه باید با جدیت و بدون محافظه 

کاری در این باره کار شود.
دبیر شــورای نگهبان در بخش دیگری از خطبه های 
نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به اهمیت انتخابات 
مجلس خبرگان رهبری یادآور شــد: اگر افراد صالح ، 
مجتهد ، زمان شناس وکسانی که والیت فقیه را قبول 
داشته باشند و در عمل ملتزم به آن باشند وارد مجلس 
خبرگان شــوند مشــکلی پیش نمی آید اما اگر احیانا 
افرادی در این مجلس حضور یابند که این شــرایط را 
ندارد و بخواهند به ضرب و زور چنیــن افرادی را وارد 
آنجا کنند چه عددشان کم باشــد چه زیاد آنجا وضع 

نابابی پیدا خواهد کرد.
جنتی با تاکید بر اینکه خبرگان نباید رنگ سیاســی 
داشته باشــند ، افزود: مجتهدین و درس خوانده های 
حوزه و کســانی که نظام و رهبری را قبــول دارند می 
خواهند در این مجلس حضور یابند و وظیفه که قانون 
اساســی بر عهده آن ها گذاشــته را انجام دهند. البته 
تا االن هم خبرگان رنگ سیاســی نداشــته اما نگرانی 
هست که عده ای به آن رنگ سیاسی بدهند و بخواهند 
درآنجا هر کاری می خواهنــد بکنند که در این صورت 
مشکالتی برای نظام و انقالب به وجود می آید لذا باید 
حواسمان جمع باشد که شــورای نگهبان این افراد را 

شناسایی و سالم و ناسالم را از یکدیگر جدا کند.
وی ادامه داد: کســانی هســتند که می خواهند هر جا 
قاطعیت و مقاومتی هست آن را بشکنند چه در شورای 
نگهبان و چه قوه قضاییه . نظر آن ها این اســت که همه 
باید تسلیم آن ها شــوند و نظر آن ها را تامین کنند و هر 

کس که آن ها می خواهند در انتخابات تائید شود.
امام جمعه موقت تهران با اشــاره به بسته شدن پرونده 
مهدی هاشمی در قوه قضاییه اضافه کرد:  از قوه قضاییه 
و آیت اهلل آملی الریجانی تشــکر می کنیم که پرونده 
ای با بیش از 20 هزار صفحــه را خاتمه دادند و علیرغم 
فشارها کار خودشان را کردند و تســلیم فشار نشدند. 

این برای خیلی ها گران تمام می شود.
جنتی ادامه داد: گــزارش ها نشــان می دهد عده ای 
می خواهند در آینده با نشــر حرف های راست و دروغ 
قوه قضاییه وشــورای نگهبان را تضعیــف کنند تا این 
قاطعیت را نداشته باشــد. آن ها با قاطعیت مخالفند. 
در آنجایی به نفعشــان نیســت می گویند تقلب شده 
همانطور که در ســال 88 گفتند و آن بلوا را به پا کردند 
وجایی دیگر که به نفعشــان تمام شده به جای تقدیر و 
تشکر می گویند دســتگاه های امنیتی می خواستند 
ســالمت انتخابات را مخدوش کنند اما نتوانستند و از 
مردم ترسیدند. ما از اینها می خواهیم حیثیت خود را 
حفظ کنند و حرفی نزنند که به زیان شان تمام شود. ما 
می خواهیم هر کس زیر لوای جمهوری اسالمی هست 

عزیز، مقتدر و توانا باشد.
دبیر شورای نگهبان یادآور شــد: یکی از شاخص های 
والیت مداری و قبول والیت این اســت که مطالبی که 
رهبری با تاکید بر آن اصرار دارند قبول کنند. ایشــان 
درباره فتنه بیش از 200 مــورد صحبت کرده اند . عده 
ای در طول این مدت چقدر دربــاره فتنه حرف زدند و 
آن را محکوم کردند؟آیــا اینها می توانند ادعای والیت 

مداری کنند؟
امام جمعــه موقت تهــران در خطبه هــای اول نماز 
جمعه این هفته تهران ضمن تبریــک میالد حضرت 
معصومه )س( و امام رضا )ع( اظهار کرد: اجالس ششم 
مجمع جهانی اهل بیت )ع( در شــرف انعقاد اســت و 
700 مهمان از 130 کشــور در آن شرکت می کنند که 
امیدواریم برگــزار کنندگان مراســم بتوانند حداکثر 

خدمت را به اسالم و اهل بیت )ع( ارائه دهند.
جنتی با تســلیت ایام ســوگواری امام صادق )ع( نیز 
گفت: زبــان من از صحبــت درباره ائمه قاصر اســت . 
معرفت ما نسبت به امامان شــیعه کم است و پیشگاه 
خدا به خاطر این بی معرفتی عذر مــی خواهیم . ائمه 
وارث انبیاء گذشته هستند و همه فضایل و علمشان را 

به ارث برده اند.

معارف

نمایندگان مجلس این هفته اعضای کمیسیون ویژه بررسی »برجام« را انتخاب 
خواهند کرد؛ وزیران نفت و نیرو نیز در هفته پیش رو، برای پاســخ به ســؤال دو 

نماینده به مجلس فراخوانده شده اند.
مجلس شــورای اســالمی در هفته پیش رو در روزهای یکشــنبه، سه شنبه و 

چهارشنبه جلسه علنی تشکیل خواهد داد.
اولین دستور کار جلسات علنی مجلس در هفته آینده، ادامه رسیدگی به گزارش 
شور دوم کمیسیون انرژی در مورد »طرح حمایت از صنعت برق کشور« خواهد 

بود.
وکالی ملت در هفته آینده همچنین، گزارش کمیسیون عمران در مورد »طرح 

توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روســتایی در کشور« را بررسی خواهند 
کرد.

بررسی گزارش کمیســیون قضایی و حقوقی در مورد »طرح الحاق دو تبصره به 
الیحه قانونی اصالح قســمتی از قانون تجارت« نیز در دســتور کار صحن علنی 

مجلس قرار دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در هفته آینده همچنین، گزارش کمیسیون 
برنامه و بودجه در مورد »طرح اصالح بندی از قانون برنامه پنجم توسعه« را نیز که 

توسط شورای عالی استان ها ارائه شده است، بررسی خواهند کرد.
وکالی ملت همچنین گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد »الیحه چگونگی 

تشکیل و نحوه رســیدگی هیات های انضباطی نیروهای مســلح« را نیز بررسی 
خواهند کرد.

بررســی »طرح دائمی شــدن قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی 
دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث« نیز در دستور کار 

هفته آینده صحن مجلس قرار دارد.
نمایندگان مردم در مجلس، طــی هفته آینده »الیحه تاســیس صندوق بیمه 
همگانی حوادث طبیعی« را بررســی خواهند کرد. بررســی گزارش کمیسیون 
عمران در مورد »طرح جلوگیری از پرداخت خسارت تاخیر به کشتی ها« نیز در 

دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد.

اعضایکمیسیون»برجام«اینهفتهانتخابمیشوند

 امیدوارم شاهد پیروزی  
مقاومت  بزرگتــر  های 

اسالمی باشیم
در بخشــی از پیام رئیس مجلس 
شورای اسالمی به دبیرکل حزب 
اهلل لبنان آمده اســت: امید است 
در پرتــو عنایــات خداوند بزرگ 
شــاهد پیروزی هــای بزرگتــر 
مقاومــت اســالمی در مقابــل 
دشمن صهیونیستی و گروه های 

تروریستی باشیم
علــی الریجانی رئیــس مجلس 
شــورای اســالمی طی پیام های 
جداگانــه فرا رســیدن ســالروز 
پیروزی مقاومت لبنان طی جنگ 
33 روزه در برابــر رژیم اشــغالگر 
قــدس را بــه نبیه بــری رئیس 
مجلس نمایندگان لبنان و ســید 
حســن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل 

لبنان تبریک و تهنیت گفت.
در بخشی از این پیام ها آمده است: 
بی شک این رخداد به یادماندنی، 
در نتیجــه ایثــار و مجاهــدت 
رزمندگان مقاومــت و مدیریت 
بی نظیــر و وحــدت و همدلــی 
رهبــران فهیــم لبنــان حاصل 

گردیده است.
متــن کامــل پیام هــای رئیس 
مجلس شورای اســالمی به شرح 

ذیل است:
جناب آقــای نبیه بــری رئیس 
محتــرم مجلــس نماینــدگان 

جمهوری لبنان
السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

با کمال خرســندی از جانب خود 
و نماینــدگان مــردم در مجلس 
شورای اسالمی، سالروز پیروزی 
بــزرگ و تاریخی ملــت قهرمان 
و مقــاوم لبنــان را در برابر رژیم 
صهیونیســتی طــی جنگ 33 
روزه بــه جنابعالــی و نمایندگان 
مجلس لبنان صمیمانه تبریک و 
تهنیت می گویم. بدون شک این 
رخداد بیــاد ماندنــی، در نتیجه 
ایثــار و مجاهــدت رزمنــدگان 
مقاومــت و مدیریــت بی نظیر و 
وحدت و همدلی رهبــران فهیم 
لبنان به ویژه جنابعالی و دبیر کل 
محترم حــزب اهلل حاصل گردید. 
سربلندی و سرافرازی جنابعالی، 
نمایندگان محترم مجلس و ملت 
بــزرگ لبنــان را از خداوند منان 

مسئلت می نمایم.
حجت االسالم والمسلمین جناب 
آقای سید حسن نصراهلل دبیر کل 

محترم حزب اهلل لبنان
السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

ســالروز حماســه به یاد ماندنی 
پیــروزی ملــت بــزرگ لبنان و 
فرزندان مجاهــدش در مقاومت 
اســالمی و ملی طــی جنگ 33 
روزه در برابــر دشــمن جنایتکار 
صهیونیســتی را از طــرف خود 
و نماینــدگان مجلس شــورای 
اســالمی به جنابعالی، رزمندگان 
مقاومــت و همــه ملــت عزیز و 
حماســه ســاز لبنــان تبریک و 

تهنیت می گویم.
بی شــک این پیروزی بــزرگ با 
عنایــت خداوند متعــال و جان 
مقاومت  غیورمردان  فشانی های 
بــه خصــوص شــهدای عزیز و 
پایداری غیر قابــل توصیف مردم 
شریف لبنان و مدیریت و رهبری 
جنابعالی و ســایر مسئوالن فهیم 
لبنان خلــق گردید. امید اســت 
در پرتــو عنایــات خداوند بزرگ 
شــاهد پیروزی هــای بزرگتــر 
مقاومــت اســالمی در مقابــل 
دشمن صهیونیستی و گروه های 
تروریســتی باشــیم. از خداوند 
متعال ســربلندی و ســرافرازی 
روز افــزون جنابعالی، رزمندگان 
مقاومــت و ملت بــزرگ لبنان را 

مسئلت می نمایم.
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رویداد 2

برخی می گفتند توافق محال است، چطور آنها را قانع کنیم 

رییس تشخیص مصلحت نظام گفت:از ابتدای مذاکرات هسته ای که تیممان رفته 
بودند با 6 قدرت دارای حق وتو دنیا، مذاکره کنند همه می گفتند یک غول در مقابل 

ماست. چطور آنها را قانع کنیم. 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشــخیص مصلحت نظام در جمع فارغ 
التحصیالن خارج از کشــور گفت: می گفتند یک غول هایی در مقابل ماست، چطور 
می خواهیم این هــا را قانع کنیم. آنها هــم اطالع و هم قدرت دارنــد، خیلی چیزها 
دستشان است که دست ما نیست. اما شــاهد بودیم که ایرانی ها با چند مرد رفتند، 
مذاکره کردند وآنها را قانع کردند. البته که بعضی آدم هــای نادان که این زحمات را 

قدرش را کم می کنند و عیب هایی می گیرند که هیچ کدام درست نیست.
وی با بیان اینکــه اکنون شــاهد درگیری کنگــره آمریکا که بحث هــای دولت و 
جمهوری خواهان است هستیم، افزود: این درگیری به خاطرآن است که می خواهند 
همدیگر را تخطئه کنند، گریزی هم به ایران زده می شود. ناچارند هر دو طرف باید از 

ایران تعریف کنند.
رییس تشــخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: جمهوری خواهان در بحث هایشان 
می گویند ایران سر شما را کاله گذاشت، خوب است اگر ایران این همه قدرت دارد که 
سر 6 تیم نیرومند را با همه اطالعاتش کاله بگذارد! ما کاله نگذاشتیم. البته توانستیم 

خوب از حقمان دفاع کنیم. آنها دروغ می گویند و ادعا می کنند.
هاشمی رفسنجانی افزود: آن طرفی ها برای اینکه باز طرف مقابل را بزنند، می گویند 
ایران که جای ساده ای نبود، ایران نیرومند بود ایران اصال هسته ای شده بود. هر چی 
می خواست به دستش آمده بود. بعد هم بمب هسته ای اش را منفجر می کند. شما اگر 

تعطیل بکنید و برگردید به گذشته، ایران را این جوری معرفی می کردند!
رییس تشــخیص مصلحت نظام ایران را کشوری قوی برشــمرد که مردمان خوبی 
دارد و تصریح کرد: اوباما به کشورهای عربی که درخواست کمک می کردند واز ایران 
می ترسیدند و نگران بودند می گفت، آخر شــما ده برابر ایران بودجه نظامی دارید ، 
بازهم از ایران می ترسید؟. چه جوری هستید شــما. خودتان داخل خودتان مشکل 

دارید.
رییس تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش گفت: اکنون اسراییل 
گرفتار شده اســت، همین که لیبرمن وزیر تندخوی اسراییل به نتانیاهو گفته مثل 
سگ وق وق می کند ولی نمی گیرد!، یعنی این ها خودشان افتاده اند به جان هم و ما 

هم دراین بین رسیدیم به جایی که می خواستیم برسیم؛ انصافا خوب رسیدیم.
وی اظهار کرد: حال دیگر از ســوی بعضی آدم های نادان تالش می شود که قدر این 
زحمات را کم کنند، عیب هایی می گیرند که هیچ یک درســت نیســت البته این را 
رییس جمهوری به طور صریح گفت که باالخره مذاکره بده و بستان است اگر طرف 

ببیند که چیزی گیرش نمی آید که نمی آید مذاکره بکند؟
وی ادامه داد: چرا دوســال وقت می گذارند؟ چرا وزیر خارجه لنگ آمریکا می آید ده 
پانزده روز می ماند آنجا شــب و روزش را مصرف می کند برای اینکه به نتیجه برسد.

خوب حتما آنها هم اهدافی دارند، این طرف هم همین طــور. باالخره دو طرف باید 
آنجایی که حق طرف است به آنها داد. بله ما یک چیزی باید به آنها بدهیم و آن این بود 
که آنها خاطر جمع شوند که ما به طرف بمب هســته ای نمی خواهیم برویم این باید 

اطمینان داده می شد .
رییس تشــخیص مصلحت نظام افزود: این حرف مهمی اســت که آنها می گفتند 
باالخره شما امضاء کردید به طرف بمب هسته ای نباید بروید. ما هم پذیرفتیم رهبر ما 

هم گفت حرام می دانیم و نمی خواهیم به طرف بمب هسته ای برویم

اکثریت مردم برای مقابله با آمریکا موافق هستند 
معاون فرهنگی و اجتماعی ســپاه و مســئول هیئــت امنا و ســتاد مرکزی هیئت 
رزمندگان اسالم گفت: بر خالف تبلیغات سوء دشمن نظر سنجی ها نشان می دهد 

80 درصد مردم ایران خواستار ایستادگی و مقابله با آمریکا هستند.
 سردار محد حسین نجات با بیان اینکه برخی از افراد امروز مدعی هستند که 30سال 
مبارزه با آمریکا اشتباه بوده است و به همین دلیل 30 ســال ما عقب هستیم اظهار 
داشت: تفکر این افراد کامال اشتباه است و نشــان می دهد آنها دشمنی استکبار را به 

خوبی درک نکردند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه این تفکر بر 
خالف تبلیغات سوء دشــمن در اقلیت قرار دارد افزود:در نظر سنجی که اردیبهشت 
ماه امسال توسط بسیج صورت گرفت ۹0درصد مردم با مبارزه با اسرائیل و ایستادگی 

در مقابل این رژیم و درمقابله با آمریکا80درصد موافق بودند.
وی با تاکید بر این موضوع نباید فکر کرد که جنگ تمام شــده اســت افزود: در حال 
حاضر توپخانه دشمن در شبکه های اجتماعی و ماهواری مستقر شده و جوانان ما را 

هدف قرار داده است.
وی ادامه داد: دشمن با پیروزی انقالب، نبرد و جنگ سخت را در پیش گرفت اما پاسخ 
دندان شکنی دریافت کرد و به خوبی دریافت که این ملت در برابر زورگویی حاضر به 

تسلیم نیست و از آرمان های انقالب تا پای جان دفاع می کند.
وی ادامه داد: پس از اتمام جنگ دشمن با شیوه ای جدید که به آن جنگ نرم اطالق 

می شود به رویارویی با ارزش های اسالمی و انقالب پرداخته است.
نجات با اشــاره به فرمایشــات مقام معظم رهبری در خصوص ابزار جنگ نرم اظهار 
داشــت: ماهواره و به دنبال آن جاذبه های جنســی و بی اعتنایی به دین و اعتقادات 
اخالقی و انسانی در شــبکه های اجتماعی از ابزار دشمن است که همچون توپخانه 

دررویارویی با اعتقادات مذهبی و جوانان ما توسط دشمن به کار گرفته می شود.
نجات ادامه داد:دشمنان اسالم امروز جنگ  رابه میان مسلمانان کشانده اند و جنگ 

امروز جنگ اسالم با اسالم است که در منطقه نمایان است.
وی افزود: ازدرگیری در سوریه گرفته تا لبنان و فلسطین و عراق مشاهده می کنید که 
تمامی دسیسه ها برای ایجاد آشوب بر محور اختالفات مذهبی گذاشته شده است و 

لذا اتحاد و یکپارچگی مسلمانان می تواند یک شبه بساط دشمن را جمع کند.
وی با اشاره به اینکه دشمن در صدد دامن زدن به اختالفات مذهبی و به ویژه تحریک 
اهل سنت برای رویارویی با شیعیان است افزود: دشــمن از این موضوع غافل است 
که اهل ســنت ایران با هیچ کجای دنیا قابل مقایسه نیســت و همانطور که همیشه 
مشاهده شده است در تمام انتخاباتی که تا کنون در کشور برگزار شده آرای انتخاباتی 
استان های سنی نشین از جمله سیســتان بلوچستان بیشتر بوده و سال ها است که 
مردمان این دیدار در سایه وحدت و همدلی با شیعیان زندگی مسالمت آمیز داشتند.

میز  خبر

خبر

 وزیر امور خارجه کشــور مان در دیدار 
با نخســت وزیر پاکســتان گفت: ایران 
آمادگــی دارد در زمینه هــای انرژی و 
مبــادالت بانکی، تجــاری، اقتصادی، 
امنیتــی و کنتــرل مرزها و مبــارزه با 

تروریسم با پاکستان همکاری کند.
وزیر امــور خارجه جمهوری اســالمی 
ایــران با نــواز شــریف نخســت وزیر 
پاکســتان دیدار و درباره مســایل دو 
جانبــه و منطقــه بحث و تبــادل نظر 

کردند.
ظریــف در این دیــدار  با ابالغ  ســالم 
گرم رئیــس جمهور  به نخســت وزیر 
پاکستان با اشــاره به نتایج توافق ایران 

با 1+5 گفت: ارزیابی مــا از نتایج توافق 
هسته ای براساس یک قاعده متوازن و 
با عنایت به اینکه رویکرد و راهبردمان از 
ابتدا گرایش به سمت نظامی نبوده ، یک 
ارزیابی مطلوب نسبت به انتظاراتی که 

از روند آن داشته ایم، است .
ظریف:روابط قوی و گســترده ای را با 

اسالم آباد خواهانیم
ظریف با اشــاره به ظرفیت های بالقوه 
در روابط دو کشــور در تمامی زمینه ها 
افزود: ما روابط قوی و گســترده ای را با 
اسالم آباد خواهانیم و آمادگی داریم که 
روابط را در تمام زمینه ها به ویژه انرژی 
و مبــادالت و همــکاری هــای بانکی، 

تجــاری، اقتصادی، امنیتــی و کنترل 
مرزهــا و مبــارزه با تروریســم تقویت 

کنیم.
نخســت وزیر پاکســتان هم با اشــاره 
به توافق ایران بــا 1+5 گفت: موفقیت 
دیپلماســی جمهوری اسالمی ایران را  
تبریک می گویــم و آثار آن را در منطقه 
و روابط دو کشــور مثبــت ارزیابی می 
کنیم.وی ابراز امیــدواری کرد در پرتو 
راهنمایــی های رئیس جمهــور ایران 
روابط دو کشور چشــم انداز جدیدی را 
پس از توافق هســته ای ایــران پدیدار 

سازد.
نخست وزیر پاکستان با تبیین ظرفیت 

های بازار و امکانات اقتصادی دو کشور 
گفت: فرصت هــا و امکانــات تجاری 
و اقتصادی فــرا روی همدیگــر داریم 
و در زمینه انرژی  نفت، ســوخت ، برق 
،اموربانکی مبادالت تجــاری آمادگی 
گسترش مناسبات در کشــور را داریم 
و آقای ســرتاج مشاور نخســت وزیر با 
دوســتان ایرانی امروز تمامی زمینه ها 
و مکانیزم های الزم را بررســی کنندو 
سازو کارهای الزم فعال سازی را مطالعه 
کننــد همچنین طرفیــن در خصوص 
مســایل منطقه ای از جملــه تحوالت 
یمن، ســوریه و افغانســتان تبادل نظر 

کردند.
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دادســتان کل کشــور از برخــورد بدون 
اغمــاض دســتگاه قضایی بــا متخلفان 
ساخت  وســاز و تغییر کاربــری اراضی در 

گردنه حیران خبر داد. 
حجت االسالم ابراهیم رئیســی در برنامه 
گفت وگوی ویــژه خبری که بــه موضوع 
زمین خواری در گردنه حیران می پرداخت 
با اشاره به اینکه مســئوالن قضایی آستارا 
در حال بررســی موضوع و تشکیل پرونده 
هســتند افزود: عالوه بر زمین خــواران، 

دســتگاه قضایی با مســئوالنی که در این 
رابطه قصور یا تقصیری داشــته اند برخورد 

می کند.
وی با اشاره به اینکه قوانین در بحث مبارزه 
با زمین خــواری در حوزه هــای مختلف 
وجود دارد تصریح کرد: سازمان ها، نهادها 
و دســتگاه هایی که بر اساس قانون وظیفه 
حفاظت از منابع طبیعی، اراضی کشاورزی 
و جنگل ها را دارند باید تصرف ها را ببینند و 

برخورد کنند.

دادستان کل کشور که تلفنی با این برنامه 
گفت وگو می کرد، با بیــان اینکه این گونه 
زمین خواری ها نه تنهــا در گردنه حیران 
بلکه در دماوند و مناطق دیگر دیده می شود 
افزود: باید با افراد ســودجو و فرصت طلب 
به صورت قانونــی برخورد و جلــوی آنها 

گرفته شود.
رئیســی تصریح کــرد: تجاوز بــه اراضی 
کشــاورزی و تغییر کاربری غیرمجاز، جرم 
اســت و با وجــود صراحت قانــون، گاهی 

شورای یک روستا یا شهر، فرماندار یا مقام 
مسئول دیگر مجوزی را برای احداث بنایی 
می دهد.دادستان کل کشور با بیان اینکه بر 
اساس قانون سازمان ها و نهادهای مسئول 
یگان هایی را برای برخــورد با متخلفان در 
اختیار دارند افزود: چنانچه این سازمان ها 
از این دســت یگان ها ندارند یا نیروی کافی 
در اختیار آنها نیست نیروی انتظامی موظف 
اســت آنها را یاری کند و پس از این مرحله، 
متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی کنند.

برخوردبامتخلفانساختوسازدرگردنهحیران



 

آمریکایی   مقام  اظهارات 
در مورد تقسیم عراق غیر 

مسئوالنه است
 نخست وزیر عراق اظهارات »ریموند 
اودیرنو« رئیس ستاد مشترک ارتش 
آمریکا در مورد تقســیم عراق را غیر 
مسئوالنه و ناشی از ناآگاهی نسبت به 

واقعیت این کشور دانست.
نخست وزیری عراق با صدور بیانیه ای 
از اظهارات ژنرال ریموند اودیرنو ابراز 
تعجب کرد و افزود: چنین اظهاراتی 
غیر مسئوالنه و ناشی از عدم آگاهی از 

واقعیت عراق است.
در بیانیــه ای که دفتــر العبادی در 
همین رابطه منتشر کرد آمده است: 
عراقی ها به خاطــر تقویت وحدت و 
دفاع از کشورشــان جانفشــانی می 
کنند. رئیس ســتاد مشترک ارتش 
آمریکا روز گذشــته در کنفرانســی 
مطبوعاتی که پیش از بازنشســتگی 
وی برگزار شده بود، گفت: به نظر می 
رسد تقسیم عراق، تنها راه حل برای 
آینده عراق باشــد زیرا آشــتی میان 

سنی ها و شیعیان سخت است.
ژنــرال اودیرنو کــه جمعــه آینده 
بازنشسته می شود و قرار است ژنرال 
»مارک میلی« جایگزین وی شــود 
ادامه داد: جزئیات و چگونگی تجزیه 
عراق به چند کشور جدید به شرایط 
منطقــه، ســران آن و دیپلمات ها 
بستگی دارد ولی این اتفاقی است که 

احتمال بروز آن وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه تقسیم عراق تنها 
راه حل برای پایان دادن به بحران این 
کشور است، گفت: آشتی شیعیان و 
سنی ها در عراق روز به روز سخت تر 
می شــود و آینده عراق مثل گذشته 

آن نخواهد بود.

محتمل  زودهنگام  انتخابات 
ترین گزینه برای ترکیه است

نخســت وزیــر ترکیــه با اشــاره 
بــه شکســت گفتگوهــا بــا حزب 
جمهوریخــواه خلق برای تشــکیل 
دولــت ائتالفــی، گفــت: برگزاری 
انتخابات زود هنــگام محتمل ترین 

گزینه است.
»احمــد داود اغلو« بعــد از دیدار با 
»کمال قلیچدار اوغلو« رئیس حزب 
جمهوریخــواه خلق بــه خبرنگاران 
اعالم کرد: نتوانستیم به یک چارچوب 
مشترک برای تشکیل دولت ائتالفی 

دست یابیم.
وی افزود: در حال حال حاضر محتمل 
ترین گزینه انتخابــات زود هنگام به 
عنوان تنها گزینه برای کشــور است، 
به ویــژه اینکه افــکار عمومی ترکیه 
آمادگی چنین احتمالی را داشــت. 
داود اوغلو انتخابــات زود هنگام را به 
نفع حزب عدالت و توســعه دانست. 
این حــزب در انتخابــات پارلمانی 
اخیر ترکیه برای نخستین بار از سال 
۲۰۰۲ نتوانســت اکثریت قاطع را به 

دست آورد.
در همین حال کمــال قلیچدار اوغلو 
رئیس حزب جمهوریخواه خلق بعد 
از دیدار با داود اوغلــو گفت: آنچه که 
پیشنهاد شد، بیشــتر تشکیل دولت 
موقت برای برگــزاری انتخابات زود 

هنگام بود تا تشکیل دولت ائتالفی.
وی افــزود: رهبران احــزاب باید در 
راستای احترام به اراده ملت به دنبال 
تشــکیل دولت ائتالفی باشند، چرا 
که ملت در انتخابــات تصیم گرفت 
اکثریت را در تشــکیل دولت به هیچ 
حزبی ندهد. قلیچــدار اوغلو تصریح 
کرد: ترکیه یک فرصــت تاریخی را 
از دســت داد و باید تشــکیل دولت 

ائتالفی در کشور تجربه می شد.
رهبر حــزب جمهوریخــواه خلق با 
انتقاد از رویکرد ســران حزب عدالت 
و توســعه عنوان کرد: کسانی که می 
گویند نمــی توانیم دولــت ائتالفی 
تشکیل دهیم و انتخابات زود هنگام 
برگــزار خواهیم کــرد، چگونه می 

توانند از اراده ملت سخن بگویند.

 فرمانده ستاد مشــترک ارتش آمریکا در اظهاراتی جنجال برانگیز مدعی 
شــد که به احتمال زیاد تنها راه حل بحران طایفه ای در عراق تجزیه این 

کشور است.
 ژنرال ریموند اودیرنو، فرمانده ســتاد مشترک ارتش آمریکا که قرار است 
فردا جمعه به طور رسمی بازنشست شود، در جمع خبرنگاران در خصوص 
چشــم انداز آتی درگیری های قومی-مذهبی در عراق گفت: به نظر من 
ایجاد صلح بین شیعه و ســنی در عراق روز به روز سخت تر می شود و من 
اعتقاد دارم عراق در آینده شبیه به آنچه که ما در گذشته شاهد آن بودیم، 

باقی نخواهد ماند.

وی در خصوص احتمــال تجزیه عراق گفت: این امر به شــرایط منطقه و 
تصمیم شخصیت های سیاسی بســتگی دارد و من نمی دانم که این امر 
چگونه محقق می شود اما می دانم که احتمال آن وجود دارد و ممکن است 

تقیسم عراق تنها راه برای پایان کشمکش های قومی-مذهبی است.
اودیرنو در حالی از تقســیم عراق به عنوان راه حل پایان کشــمکش های 
مذهبی در این کشور ســخن می گوید که بنابر اعتقاد بیشتر کارشناسان 
و حتی مســئوالن امریکایی دخالت نظامــی آمریکا در عراق در ســال 
۲۰۰3 یکی از مهمترین و شاید تنها عاملی است که عراق امروز به چنین 

مشکالتی دچار شده است.

اودیرنو در خصوص استراتژی آمریکا برای رویارویی با داعش نیز گفت: اگر 
ارتش آمریکا نتواند به پیشرفت هایی که مدنظرش است در چند ماه آتی 
دست یابد باید در استراتژی خود بازنگری کند و ما به احتمال زیاد باید به 
فکر اعزام نیرو با مشارکت نیروهای عراقی به خاک این کشور باشیم تا علیه 

داعش دست به اقدامات مناسب بزنند.
 وی ادامه داد: این بدان معنا نیست که نیروهای نظامی ما در عراق خواهند 
جنگید بلکه به نیروهــای عراقی همراه خود کمک می کننــد و با آنها در 
عملیات مشارکت خواهند داشت. این یک گزینه است که هرگاه زمانش 

رسید ما آن را با رئیس جمهور آمریکا مطرح خواهیم کرد.

 اودیرنو تجزیه را تنها راه احتمالی پایان بحران عراق دانست
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روســیه پیش از این به خاطر فشارهای 
ایــاالت متحــده فــروش اس-3۰۰ را 
متوقف کرده بود، اما در حــال حاضر به 

دنبال احیای آن است. 
براساس گزارش رســانه های محلی، دو 
کشتی جنگی روسی در ایران پهلو گرفته 
اند. نیروی دریایی روســیه دو کشــتی 
جنگی -وولگودانسک و ماخاچ قلعه- را 
به بندر انزلی در شــمال ایران فرستاده 
اســت. کاپیتان کیریل تارننکو، فرمانده 
نیروی دریایی روســیه در ایــن باره می 
گوید: »روابط دریایی میان روسیه و ایران 
گســترش خواهد یافت و مــا دیدارهای 
رسمی و غیررسمی مان از ایران را افزایش 
می دهیم.« وی این نکته را هم اضافه کرد 
که زمانی کــه دو ناوچــه در آنجا حضور 
دارند، دو طرف قصــد برگزاری رزمایش 

دریایی مشترکی را هم دارند.
کشتی ها در روز جمعه به انزلی رسیدند 
و طبق برنامه قرار است ســه روز در آنجا 
باقــی بمانند. حــدود 13۰ خدمه روس 
در این نــاوگان حضور دارنــد. انزلی در 
دریای خــزر قرار دارد و جایی اســت که 
مقامات ایرانی و روسی در سال های اخیر 
همکاری های گسترده ای داشته اند. به 
طور مثال رئیس جمهور حسن روحانی 
در ســخنرانی ای که سپتامبر گذشته در 
روسیه داشــت اعالم کرد: »دریای خزر 
می تواند مرکز توســعه و رفاه و ســمبل 
صلح، امنیت و همکاری میان ملت ها ما 

باشد.«
این سومین باری است که ناوگان روسی 
در یک دهه گذشــته در بندر انزلی پهلو 
می گیرد. اولین بار در ســال ۲۰۰7 بود، 
این درحالی اســت که دفعه دوم آن ماه 
اکتبر سال گذشــته بود. دریادار افشین 
رضایی حــداد، فرمانده ناحیــه دریایی 
چهارم در بندر انزلی، اعالم کرد که ناوگان 
ایرانی ماه اکتبر امســال به روسیه اعزام 
خواهد شــد. حداد در ایــن رابطه گفت: 

»نیروهای ایرانــی به احتمــال زیاد در 
اواسط اکتبر از روســیه بازدید خواهند 

داشت.«
این بازدید در زمانی صورت می گیرد که 
به نظر می رسد روســیه و ایران همکاری 
های نظامی شــان را افزایش می دهند، 
اقدامی که موجب مغشــوش شدن ذهن 
ایاالت متحده شده اســت. به طور مثال 
ژنرال قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای 
سپاه قدس، ماه گذشته سفری به روسیه 
داشــت و با والدیمیر پوتین دیدار کرد. 
این ســفر که ایران بعداً آن را تایید کرد، 
از سوی مقامات روســی انکار شد چون 
قاسم سلیمانی از لحاظ سفر مورد تحریم 

سازمان ملل قرار دارد.
ســامانتا پاور، نماینده ایاالت متحده در 
ســازمان ملل در این باره می گوید: »ما 
گزارش هایی در این رابطه دریافت کرده 
ایم. قاسم ســلیمانی از ســوی سازمان 

ملل با ممنوعیت ســفر روبه رو اســت و 
این ممنوعیت شــامل تمام کشورها می 
شود. تنها اســتثنا در این رابطه این است 
که کمیتــه تحریم ایــران در این زمینه 
معافیتی صادر کند. همــان گونه که می 
دانیم این مســئله بســیار نگران کننده 
اســت و ما هنوز باید صحت و سقم آن را 

بررسی کنیم.«
بدون شک سلیمانی در روســیه درباره 
مذاکرات بر سر فروش احتمالی سیستم 
دفاع موشکی اس-3۰۰ به ایران، صحبت 
کرده است. روســیه پیش از این به خاطر 
فشــارهای ایاالت متحــده فروش اس-

3۰۰ را متوقــف کرده بود، امــا در حال 
حاضر به دنبال احیای آن است.

روسیه و ایران همچنین همکاری نزدیکی 
با یکدیگر بر سر نجات حکومت بشار اسد و 
مبارزه با داعش دارند. یکی از کارشناسان 
امنیتی روس بــه رویترز مــی گوید که 

احتماالً مساله سوریه موضوع مورد بحث 
میان وی و مقامات روســی بوده اســت. 
براســاس گزارش رویترز این کارشناس 
می گوید: »روســیه در حال همکاری با 
مقامــات ایرانی برای متوقف ســاختن 
داعش اســت. هرگونه دیداری که به این 

تالش ها کمک کند، خوب خواهد بود.«
از زمانی کــه توافق هســته ای ایران در 
ماه گذشــته به دســت آمد، تالش های 
دیپلماتیک جدیدی بــرای پیدا کردن 
راه حل مذاکــره به منظــور حل جنگ 
داخلی ســوریه صورت گرفته است. پیدا 
کردن راهی برای توافق صلح که موجب 
راحتی دولت اسد شود، می تواند یکی از 
بحث های صورت گرفته میان سلیمانی 
و مقامات مســکو در ماه گذشــته باشد. 
این درحالی است که سلیمانی، فرمانده 
نیروی قدس، مرد تعیین کننده ایران در 

زمینه سیاست ها در قبال سوریه است.

 افزایش همکاری های نظامی تهران و مسکو

منابع فلســطینی گزارش دادند رژیم صهیونیستی با 
رفع حصر کامل نوار غزه و ایجــاد گذرگاه دریایی میان 
این باریکه و قبرس در ازای آتش بس بلندمدتی که بین 

7 تا 1۰ سال به طول بینجامد، موافقت کرده است.
روزنامه »الحیــات« چاپ لنــدن به نقــل از »منابع 
فلسطینی« گزارش داد اسرائیل با رفع حصر کامل نوار 
غزه و ایجاد گذرگاه دریایی میان این باریکه و قبرس در 
ازای آتش بس بلندمدتی که بین 7 تا 1۰ ســال به طول 
بیانجامد، موافقت کرده اســت. این روزنامه در گزارش 
خود به نقل از منابع فلسطینی آورده است، این توافق از 
طریق مذاکرات غیرمستقیمی حاصل شده که »تونی 
بلر« نماینده کمیته چهارجانبه و نخســت وزیر اسبق 

انگلیس هدایت آن را برعهده داشته است.

بر اســاس این گزارش، اســرائیل همچنــان احداث 
فرودگاه در غــزه را رد می کند و حتی پیشــنهاد قطر 
برای حمایت مالی از ســاخت فرودگاه جدید در اراضی 
اشغالی در ازای بازگشــایی فرودگاه بین المللی در غزه 
را رد کرده و می گوید که طرفیــن از توافق همه جانبه 
هنوز خیلی دور هستند و تبادل اسرا باید مشمول این 

توافق باشد.
به نوشــته »الحیات«، مقامات حماس و منابع امنیتی 
اســرائیل، گزارش های مربوط به برگــزاری مذاکرات 
غیرمســتقیم میــان اســرائیل و حمــاس از طریق 
میانجی های اروپایی بعد از جنگ تابســتان گذشته را 

تایید کرده اند.
در این گزارش آمده، حماس مصرانه خواســتار احداث 

بندر و فرودگاه در غزه و همین طــور آزادی تعدادی از 
اسرای فلسطینی شده اســت که به اتهام کشته شدن 

سه نوجوان اسرائیلی در سال ۲۰14 بازداشت شده اند.
با این حال، »شــیخ حســن یوســف« یکی از رهبران 
بانفوذ حماس در رام اهلل امروز )پنج شــنبه( گفت، هیچ 
اطالعاتی درباره این توافق جدید ندارد. وی در این باره 
افزود: »امروز درباره این موضوع شنیدم اما نه می توانم 

آن را تایید کنم و نه تکذیب«.
با این حال، الحیات گزارش داد، تونی بلر جزئیات را در 
نشستی که سه شنبه در دوحه قطر برگزار شد، با »خالد 
مشعل« رهبر شاخه سیاسی حماس نهایی کرده است.
دفتر تونــی بلــر از اظهارنظر درباره گــزارش روزنامه 

الحیات خودداری کرده است.

موافقت اسرائیل با رفع حصر کامل غزه

خبر

میز خبر

توافق در مورد مبارزه با تروریسم باید با اقدامات عملی همراه 
شود 

وزیر خارجه روسیه در دیدار با هیات ائتالف مخالفان ســوریه در مسکو تاکید کرد: غرب و 
مخالفان سوری باید توجه خود را بر مبارزه با تروریســم متمرکز کنند و مساله مهمتر این 

است که توافق در مورد جنگ علیه تروریسم را باید به اقدامات عملی هماهنگ تبدیل کرد.
»سرگئی الوروف«، وزیر خارجه روسیه در دیدار با هیات ائتالف مخالفان سوریه در مسکو 
گفت: ما از غرب و مخالفان ســوریه می خواهیم تا در این مرحله توجه خــود را بر مبارزه با 
تروریسم متمرکز کنند. همگان منافع مشترکی در زمینه مبارزه با تروریسم دارند و باید به 

حل و فصل سیاسی بحران سوریه در نزدیک ترین زمان ممکن توجه کنند.
وی افزود: مساله مهم تر این اســت که این منافع مشــترک را به اقداماتی عملی هماهنگ 
تبدیل کرد. ما بــا تمامی طرف هــای خارجی از جملــه آمریکا، شــرکای اروپایی خود و 
کشورهای منطقه همکاری می کنیم اما همگان باید برای پیشبرد حل و فصل بحران سوریه 
براساس بیانیه ژنو، مذاکرات سوری- سوری و همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم تالش 

کنند.
الوروف تاکید کرد: ما برای متحد کردن ســوری ها درخصوص حفظ کشور و ثبات و امنیت 

خود تالش می کنیم و با تمامی مخالفان سوریه در داخل یا خارج همکاری می کنیم.
»خالد خوجه« رئیس ائتالف مخالفان ســوری نیز در این دیدار از نقش روسیه در همکاری 
با مخالفان ســوری قدردانی کرد و گفت: اوضاع کنونی ســوریه با دوره های قبل فرق کرده 
اســت. ما به عنوان نمایندگان مردم و مخالفان ســوریه به اینجا آمده ایم تا موضع ائتالف را 

درخصوص روند انتقال سیاسی در سوریه شرح دهیم.
وی گفت: دیداری که ما با تیمی از وزارت خارجه داشتیم، مفید بود و بر اهمیت حفظ کشور 
سوریه و تمامی نهادهای آن توافق کردیم. روند تغییر باید براساس توافق ژنو و تشکیل هیات 

دولت انتقالی با تمامی اختیارات باشد.
خوجه گفت: ائتالف اولین طرفی بوده که با تروریســم جنگیده اســت و ما همچنان به این 
جنگ ادامه می دهیم. مبارزه با تروریســم باید با تحقق ثبات در سوریه همراه باشد. روابط 
بسیار قوی میان مردم سوریه و روســیه وجود دارد و حفظ این روابط برای ما مهم است. به 
عقیده ما باید تغییری در وضعیت کنونی ســوریه رخ بدهد تا از تنش بیرون آمده و به ثبات 

برسیم.
خالد خوجه پیش از دیدار خود با الوروف اعالم کرده بود که با طرح کرملین برای تشــکیل 

ائتالف جدید علیه تروریست ها با مشارکت ارتش سوریه مخالف است.
وی مدعی شد که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مشکل اصلی است و نباید هیچ نقشی در 

آینده سوریه داشته باشد.
در همین راستا الوروف در گفت وگوی تلفنی با جان کری، وزیر خارجه آمریکا درخصوص 

اوضاع اوکراین و همچنین تحوالت سوریه بحث و گفت وگو کردند.
دو طرف در این گفت وگــو درخصوص امکان برگــزاری برگزاری مذاکــرات میان نظام و 

مخالفان سوریه با نظارت سازمان ملل بحث و تبادل نظر کردند.

نمانیده پارلمان اروپا: اقدامات داعش در راستای منافع آمریکاست
»جان لیوک شــافهاوزر« نماینده فرانســوی پارلمان اروپا   داعش را ساخته دست آمریکا 

دانست که در راستای مصالح این کشور عمل می کند.
یک ع ضو کمیته صنعت، انــرژی و تحقیقات در پارلمان اروپا گروهــک تکفیری داعش را 
ساخته دست آمریکا دانست که برخی منافع ژئوسیاسی را برای این کشور به ارمغان می آورد.

»جان لیوک شــافهاوزر« در ایــن باره بــه خبرگزاری اســپوتنیک گفت: افراد مســلح 
)تروریســت های داعش( امنیت عربستان و کشورهای عربی ســنی را به خطر می اندازند؛ 
همان طور که در راســتای ایجاد بحران بین شیعه و ســنی فعالیت می کنند و همه این ها 

برنامه های آمریکا را پیش می برند.
وی ادامه داد: آن چه که در این مناطق اتفاق می افتد در راستای منافع آمریکاست.

این نماینده پارلمــان اروپا در 11 مارس گذشــته نیز گفته بود که آمریکا پشــت قضایای 
اوکراین قرار دارد و به بحران آفرینی در این کشور دامن می زند.

پیش از این نیز هیالری کلینتون، نامزد انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا و وزیر خارجه 
سابق این کشــور در مورد »جب بوش« رقیب انتخاباتی وی گفته بود که بوش قصد دارد تا 
تصمیمات اشتباهی که )در زمان جرج بوش( در مورد عراق گرفته شد و سهم به سزایی در 

ایجاد داعش داشت را توجیه کند.

وزیر اطالع رسانی سوریه اخباری مطرح شده مبنی بر رایزنی ها با 
ریاض را تکذیب کرد. 

»عمران زعبی »، وزیر اطالع رســانی ســوریه گفت: رایزنی با ریاض صورت نگرفته است و 
سرلشگر علی مملوک،  مدیر دفتر امنیت ملی ســوریه به عربستان سفر نکرده و با مسئوالن 

عربستانی دیدار نداشته است.
زعبی سخنان »عادل جبیر«،  وزیر خارجه عربستان را بی ارزش و بی ادبانه توصیف و تاکید 
کرد که عادل جبیر زمانی که نماینده عربستان در شورای امنیت بود، با البی صهیونیستی 

هماهنگ می کرد.
وزیر اطالع رسانی سوریه خاطرنشان کرد: سخنان عادل جبیر تکرار مواضع پیشین است که 

هدف از آنها القا کردن این امر است که عربستان کشوری تاثیرگذار است.
وی با اظهار تعجب نسبت به سخنان عربستان در مورد مشروعیت، این چالش را مطرح کرد 

که عربستان به نظرسنجی در داخل این کشور در مورد نظر مردم درخصوص نظام بپردازد.
عمران زعبی همچنین گفت که »رجب طیب اردوغان«، رئیس جمهوری ترکیه تمایلی به 

مقابله با داعش ندارد، بلکه خواهان مقابله با کردهای سوریه، عراق و ترکیه است.
 وی تصریح کرد که دمشــق حمایت خود از طریق تمامی راه های ممکن از هر طرفی که با 

داعش می جنگد، اعالم کرده است.
زعبی با تاکید بر این که دولت ســوریه گزینه مذاکره با گروه های مسلح میانه رو را ترجیح 
می دهد، گفت: از مخالفان مســلح ســوری می خواهیم تا برای مذاکره جبهه های خود را 

یکپارچه کنند.

موافقت تل آویو با لغو محاصره غزه در مقابل آتش بس بلندمدت 
منابع فلسطینی اعالم کردند که رژیم صهیونیســتی با ایجاد گذرگاه دریایی از نوار غزه به 
جزیره قبرس در دریای مدیترانه در مقابل آتش بس بلند مدت که احتماال مدت آن به هفت 

یا 1۰ سال می رسد، موافقت کرده است.
 منابع فلسطینی آگاه گزارش داد که رژیم صهیونیستی همچنین با لغو کامل محاصره غزه 
موافقت کرده است اما همچنان مخالف اعطای اجازه برای بازسازی فرودگاه بین المللی غزه 
اســت.طبق گزارش الحیاة،  این موافقت تل آویو در جریان مذکرات غیرمستقیم با حماس 
مطرح شده است که این مذاکرات توسط تونی بلر، فرستاده سابق کمیته چهارجانبه صلح 

خاورمیانه هدایت می شود.
پیشتر بلر روز سه شنبه در دوحه با خالد مشعل،  رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس دیدار 

کرد.

دولت و حزب »جمهوری خواه خلق« ترکیه امروز از پایان 
بی نتیجه مذاکرات تشکیل کابینه ائتالفی خبر دادند.

طبق گزارش رســانه های ترکیه، حــزب حاکم »عدالت و 
توســعه« ترکیه می گوید مذاکرات برای تشــکیل دولت 
ائتالفی بــا دیگر احزاب شکســت خورد و ســه ماه دیگر 

انتخابات تازه برگزار می شود.
همچنین یک مسئول بلندپایه در حزب »جمهوری خواه 
خلق« اعالم کرد که مذاکراتی که برای ائتالف این حزب با 
حزب عدالت و توسعه برای تشکیل دولت ائتالفی در جریان 

بود بی نتیجه پایان یافت و شکست خورد.
انتخابــات پارلمانی ترکیــه در تاریخ 7 ژوئن برگزار شــد 
اما نتیجــه تعیین کننده ای در پــی نداشــت، زیرا هیچ 
یک از احــزاب نتوانســتند اکثریت را از آن خــود کنند و 
حزب عدالت و توســعه نیز تنها با ائتالف با احزاب مخالف، 
می توانست تشکیل کابینه دهد؛ احزابی که بشدت مخالف 
سیاســت های رجب طیب اردوغان و احمــد داود اوغلو، 
رئیس جمهور و نخســت وزیر، بخصوص سیاست خارجی 

هستند.

منابع ترکیــه ای می گویند کــه حــزب جمهوری خواه 
خلق در مذاکرات خود بــا دولت، از بین چهــار وزارتخانه 
خارجه، کشور، قضایی و آموزش، 3 ورزاتخانه را برای خود 
می خواســت و این حزب خواســتار تغییرات ریشه ای در 
سیاست های ترکیه مخصوصا در عرصه خارجی شده است.

هم اکنون که احزاب ترکیــه هیچ کدام نتوانســته اند در 
انتخابات گذشته اکثریت را برای تشکیل کابینه از آن خود 
کنند و برای ائتالف نیز به نقطه مشترکی نرسیده اند، تنها 

راه پیش روی خود را برگزاری دوباره انتخابات می بینند.

شکست مذاکرات برای تشکیل دولت در ترکیه

 نخست وزیر عراق سخنان رئیس در حال کناره گیری ستاد نیروی 
زمینی ارتش آمریکا مبنی بر ضرورت تجزیه کشورش را محکوم 

کرد.
 دفتر اطالع رســانی »حیدر العبــادی«، نخســت وزیر عراق در 
بیانیه ای اعالم کرد که ســخنان رئیس در حال کناره گیری ستاد 
نیروی زمینی ارتش آمریکا درخصوص تجزیــه عراق برای حل 
و فصل درگیری های مذهبی در این کشــور غیرمسئوالنه بوده و 
برخواســته از عدم آگاهی وی درخصوص واقعیت های موجود در 

عراق اســت.در ادامه این بیانیه آمده است: حیدر العبادی نسبت 
به ســخنان ژنرال ریموند اودیرنو ابراز تعجــب می کند و معتقد 
اســت عراقی ها خود را برای تقویت وحدت کشورشــان و دفاع از 
آن فدا می کنند.اودیرنو در یک کنفرانس خبری عنوان داشــته 
بود که تجزیه عراق ممکن است تنها راهکار برای توقف تنش های 
مذهبی میان مردم عراق باشد.حیدر العبادی تاکید کرد که مردم 
عراق در صدد اجرای اصالحات بزرگی هســتند که کشورشان را 
به عهد بزرگی و اصالت بازمی گرداند و پیروزی های گســترده ای 

علیه داعش محقــق خواهد کرد.العبادی همچنیــن در دیدار با 
نمایندگان گروه های جوانان عراق عنوان داشــت: ما هرگز اجازه 

نخواهیم داد دیکتاتوری بار دیگر به عراق بازگردد.
وی همچنین بر ضرورت ســاختن کشــور برای تمام مردم عراق 
تاکید کرد و عنوان داشــت: ما هرگز تالش نمی کنیم دیکتاتوری 
جدیدی در این کشــور حکمفرما شــود و ماموریت ســختی در 
ساختن کشــور داریم چرا که حزب بعث به مدت 35 سال کشور 

را نابود کرده است.

العبادی اظهارات مقام نظامی آمریکا را محکوم کرد 



 22 هزار واحد صنعتی کشور نیمه تعطیل هستند
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: از 82 هزار واحد صنعتی کوچک و 
بزرگ، 14 هزار واحد تعطیل و 22 هزار واحد نیمه تعطیل هستند. 

از سوی دیگر 14هزار واحد با 70 درصد توان خود کار می کنند.
 محســن جالل پور در همایش فرصت های سرمایه گذاری اظهار 
کرد: روزهای جدیدی را در اقتصاد کشــور تجربه می کنیم که این 
روزها با فرصت های ســرمایه گذاری در استان کرمان همراه شده 

است.
وی با بیان اینکه باید نگاه جدی تری در حوزه ســرمایه گذاری در 
استان کرمان و کشــور بوجود آید، تصریح کرد: از قبل از انقالب تا 
امروز، اقتصاد ایران دچار بیماری مزمنی بوده اســت که در ســال 
های اخیر به جهت تحریم ها و سوء تدبیرها تشدید شد و آثارش را 

در سطوح مختلف جامعه احساس کردیم.
جالل پور با تاکید بر اینکه همه به این نتیجه رسیده اند که اقتصاد 
کشــور باید تغییر پیدا کند، افزود: تحریم تنها 20 تا 25 درصد بر 
اقتصاد کشور تاثیر گذاشته اند و باید همه بدانند که مشکالت امروز 
کشور در حوزه اقتصادی، زاییده تحریم ها نبوده است و قطعا پس از 

تحریم ها نیز همه چیز به روال خوب باز نخواهد گشت.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایــران با بیان 
اینکه در دهه های گذشــته در مسیر درســتی حرکت نکرده ایم، 
تصریح کرد: اقتصاد نفت زده ایران، سرمایه ملی را تبدیل به هزینه 
های جاری کرد. ضمن آنکه روز به روز نیــز دولت بزرگتر و بخش 
خصوصی کوچک می شدند و شرایط بسیار شکننده ای در اقتصاد 

کشور ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه برخی معتقدند که امکان گذر از رکود بدون تورم 
وجود ندارد، تصریح کــرد: این تئوری در کشــور ما خیلی صادق 
نیســت و اصل گذر از رکود بدون تورم با ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی و به ویژه سرمایه گذاری خارجی قابل اجراست همانطور 

که در برخی کشورها نیز تجربه شده است.
جالل پور با بیان اینکه باید با نگاه چگونگی سرمایه گذاری در استان 
بتوانیم از دوران رکود عبور کنیم، ادامه داد: استان کرمان، استانی 
پر از ظرفیت از جنبه های گوناگون است اما قطعات نمی توان بدون 
نگاه به ظرفیت های انســانی و بدون نگاه بــه اقتصاد دانش بنیان، 

شرایط بهتر و ایده آل تری داشته باشد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی استان کرمان با 
اشاره به تعداد طرح های نیمه تمام اســتان، بحران آبی، اشتغال و 
... اظهار کرد: نیاز به نگاه جدی تر و علمی تر به توسعه استان داریم 

ضمن آنکه باید نگاه ویژه ای به سرمایه گذاری در استان شود.
وی با بیان اینکه باید در ســه بخش اســتان را در زمینه ســرمایه 
گذاری خیلی جدی بســیج کنیم، تصریح کرد: ایتدا باید فرهنگ 
سرمایه گذاری در استان کرمان تغییر کند. این فرهنگ در کشور و 

به ویژه در استان کرمان باید تغییر پیدا کند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه 
هنوز زمینه حضور سرمایه گذار کرمانی، در کرمان فراهم نیست، 
گفت: از این فرهنگ بیشتر از سایر استان های کشور رنج می بریم 
و طبق برآوردی که سال های پیش در اتاق بازرگانی کرمان صورت 
گرفت، بیشترین حجم سرمایه گذار در استان های دیگر؛ سرمایه 

گذاران کرمانی بوده اند.
جالل پور با بیان اینکه مردم باید خودشــان در ســرمایه گذاری 
استان شرکت داشته باشــند، افزود: اعتقاد به چشــم زخم مانع 

سرمایه گذاری در کرمان شده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران با اشاره به 
اصل دوم در زمینه توسعه سرمایه گذاری نیز افزود: باید زیربناهای 

الزم برای سرمایه گذاری صورت گیرد.
وی بابیان اینکه باید بتوانیم نیازهای این سرمایه گذار را در استان 
فراهم کنیم، تصریح کرد: نیاز مســیر؛ جاده، ریل، آب، برق، گاز و 
... کمتر دیده شده اســت و باید نگاه جدی به زیرساختهای توسعه 

استان داشته باشیم.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اســتان کرمان 
با اشاره به اصل سوم توســعه نیز گفت: باید با توجه به مزیت های 
اســتان، به موارد مهم و همچنین غیر مهم استان در بحث سرمایه 

گذاری توجه ویژه کرد.
جالل پور با بیان قیمت گذاری آب در صنعت خیلی عجیب اســت 
تصریح کرد: برخی شــرکت های تولیدی؛ هنوز آب را از عمق چاه 
ها برداشــت می کنند و نگاه جدی نمی کنیم که با این آب باید چه 
سرمایه گذاری صورت گیرد و متاســفانه با این آب سیب زمینی و 
یونجه برداشت می کنیم، این در حالی است که در کنار ما صنعت یا 
محصولی است که می تواند با همین یک لیتر آب چندین برابر بهره 

وری داشته باشد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه 
نوع و روش سرمایه گذاری در کشــور باید تغییر پیدا کند، افزود: 
آنچه که امروز می تواند به آن توجه ویژه ای کرد و متاسفانه تاکنون 
به آن بهایی داده نشده است حوزه گردشگری استان و حتی کشور 

است.

جالل پور با بیان اینکه به ازای هر گردشــگر می توانیم تا پنج شغل 
ایجاد کنیم، گفت: باید در اقصاد جدید کشــور بتوانیم به ظرفیت 
های استفاده نشــده توجه کنیم و این امر می تواند موجب افزایش 

ظرفیت های بهره برداری و همچنین ایجاد رونق کند.
وی با بیان اینکه از 82 هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ، 14 هزار 
واحد تعطیل هستند، افزود: 22 هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ 
کشور هم اکنون به صورت نیمه تعطیل و 14هزار واحد دیگر نیز با 
70 درصد توان خود کار می کنند. این در حالی اســت که با حدود 
3000 میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید، می توان 180 تا 200 

هزار شغل جدید برای کشور ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه امروز همه کشور نیاز به سرمایه گذاری دارد افزود: 
مجموعه کســانی که در بخش های مختلف هســتند، با شرایط 
سرمایه گذاری جدید روبرو هستند و باید با تیزبینی شرایط برای 

سرمایه گذاری مناسب و پایدار ایجاد شود.
جالل پور تصریح کرد: آینده حداقل 20 ساله ای را باید برای سرمایه 
گذاری های امروز اســتان پیش بینی کرد. ضمن آنکه به شرایط 
اقلیمی، زیســت محیطی، منابع زیرزمین و منابع انسانی استان 

مدنظر قرار دهیم.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران با اشاره به 
مطالبات اتاق ایــران از دولت ادامه داد: از دولت، شــفافیت، ایجاد 
شرایط رقابتی شــدن اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار را مطالبه 

داریم و حاکمیت نیز باید به این مسئله بپردازد.
وی با بیان اینکه باید فضای اقتصادی کشــور شفاف شود تصریح 
کرد: باید بپذیریم که نگاه استاندار کرمان هنوز در بدنه استان شکل 
نگرفته و بدنه اســتان هنوز همراهی و هماهنگی الزم برای فراهم 
کردن شرایط الزم برای ســرمایه گذاری در استان را ندارد ضمن 

آنکه بروکراسی اداری دولت نیز در این زمینه دخیل بوده است.

معارف

 عضو انجمن صنفی صنایــع لبنی گفت: صنایع لبنــی همچنان قصد 
افزایش قیمت لبنیات را ندارد و هر کسی قیمت محصوالتش را افزایش 

دهد به حکم قانون یا بازار مجبور به بازگرداندن آن می شود.
محمد فربد اظهار کــرد: صنایع لبنی همچنان معتقدنــد که با توجه به 
شرایط کنونی بازار و نبود کشش برای افزایش قیمت، نمی توانند قیمت 

محصوالت شان را باال ببرند.
 وی افــزود: گر چــه نمی توانیم به صنعتــی تکلیف کنیــم که قیمت 
محصوالتش را افزایش ندهد اما اگر کســی بدون مجوز و بدون قابلیت 
دفاع، قیمت محصوالتش را افزایش داده باشــد ســازمان های نظارتی 

مانند ســازمان حمایت مصرف کنندگان باید با ایــن متخلفان برخورد 
کنند.

 فربد اعالم کرد: 10 شــرکت لبنی مطرح که بیش از 50 درصد ظرفیت 
تولید لبنیــات در کشــور را در اختیار دارند قیمت محصــوالت خود را 
افزایش ندادند اما دیگر برندهای صنایع لبنی که قیمت محصوالت خود 
را افزایش داده اند مجبور به بازگشــت قیمت خود خواهند شــد که این 

بازگشت به حکم قانون است یا به اجبار بازار.
 عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنایع لبنی تصریح کرد: صنعت لبنیات 
رقابت پذیری باالیی از قیمت ارز رســمی کشــور دارد و طی سال های 

تصدی دولت گذشــته که قیمت دالر از 1226 تومــان به 2500 تومان 
افزایش یافت، شوک ســنگینی به صنعت لبنیات وارد شد و قیمت های 
لبنیات نیز به همین نســبت باال رفت و هم اکنون با توجه به ارزیابی های 
صورت گرفته، مصرف کننده که از آن زمان تا کنون توان خرید چندانی 
برای محصــوالت لبنی پیدا نکــرده باید بتواند طی امســال خودش را 
بازیابی کند؛ بنابراین در ســال جاری جایی برای افزایش قیمت لبنیات 
وجود ندارد و اگر صنعتی در این شــرایط قیمت محصوالتش را افزایش 
دهد، ناگزیر سهم بازارش را از دســت می دهد و مجبور است که قیمت 

محصوالتش را بازگرداند.

 لبنیاتی های متخلف محکوم به بازگرداندن قیمت

 راهکاری بــرای خروج از  
تنگنای بورس 

یک کارشناس ارشد بازار سرمایه با 
اشــاره به اینکه تغییر روند حرکتی 
بورس تهران به تغییر اساســی در 
وضعیــت اقتصادی مربوط اســت 
گفت: دولت باید یک راهکار اساسی 

برای خروج از تنگنا پیدا کند.
 غالمرضا سالمی در خصوص علت 
روند نزولــی بورس تهــران گفت: 
وضعیــت فعلی بــورس منعکس 
کننده وضعیت رکــودی حاکم بر 
اقتصاد است، زیرا بورس مدتها بود 
که خالف جریان اقتصادی حرکت 
می کرد اما اکنون وضعیت موجود 
در اقتصاد را منعکــس می کند به 
طوری که رکــود حاکــم در بازار و 
صنایع خودش را در قیمت ســهم 

نشان می دهد.
وی افــزود: این در حالی اســت که 
بورس تهران قبل از توافق هسته ای 
به پیشــواز توافق رفت و با افزایش 
قیمت ها مواجه شــد، اما بعد از آن 
روند نزولی به خود گرفت به همین 
دلیل اثر روانــی و زود گذر آن از بین 

رفت و اثر واقعی نمایان شد.
 وی توضیــح داد: زمانــی که تغییر 
اساسی در وضعیت اقتصادی صورت 
گیرد روند بورس نیز تغییر می کند، 
اما در حال حاضر دولت با کســری 
بودجه زیــادی مواجه اســت و تا 
برداشته شدن تحریم ها نیز فاصله 

وجود دارد.
 این کارشناس ارشــد بازار سرمایه 
عنوان کرد: این در حالی اســت که 
استقبال ســرمایه گذاران خارجی 
از بخش هــای مختلف مــی تواند 
اقتصاد را از رکود خارج کرده و باعث 
شادابی صنعت و تجارت شود که در 
این صورت اقتصاد و بورس وضعیت 
بهتری پیدا می کنند اما نباید انتظار 
داشــته باشــیم که این موارد فورا 

اتفاق بیافند.
 سالمی با بیان اینکه دولت باید یک 
راهکار اساسی برای خروج از تنگنا 
پیدا کنــد، تصریح کــرد: در حال 
حاضر بدهکارترین نهــاد به بانکها 
دولت اســت که این امــر باعث می 
شود دولت با کسری بودجه مواجه 
شــود، بنابراین در صورتیکه دولت 
بتواند بدهی هــای خود را پرداخت 
کند، چرخــه ای در اقتصاد جهت 
رفع رکود ایجاد شده و نقدینگی به 

سمت تولید سوق داده می شود.
 وی در پاســخ بــه این ســوال که 
وضعیت بورس چه زمانی بهبود پیدا 
می کند، تاکید کرد: این امر بستگی 
به اقدامات دولت دارد به طوری که 
در این زمینه راهــکاری پیدا کرده 
و بتواند بدهی خــود را به طلبکاران 
و بانکهــا پرداخت کن کــه در این 
راســتا فروش اوراق بدهی ارزی و 
با دریافت ریالی می تواند راهگشــا 

باشد.

لغو تحریم های سوئیس 
علیه ایران 

ســوئیس تحریــم هــای خــود 
علیــه ایــران را که قبال بــه حالت 
تعلیقدرآمده بود لغو کرد. شــورای 
فدرال سوئیس در بیانیه ای نوشت: 
این شورا از توافق بین پنج به عالوه 
یک و ایران برای حل مناقشه هسته 

ای استقبال می کند.
 در این بیانیه آمده اســت: شورای 
فدرال در دوازدهم اوت تصمیم می 
گیرد تحریم های خود علیه ایران را 
که از ژانویه دوهزاروچهارده به حالت 
تعلیق درآمــده بود، بــردارد و بند 
جدید لغو تحریم ها را صادر می کند. 
این اصالحیه با توجــه به این حکم 
از ســیزدهم اوت فردا به اجرا در می 
آید. اقدام امروز شورای فدرال نشانه 
حمایت از اجرای توافق هسته ای و 
تمایل سوئیس برای تقویت روابط 

دوجانبه با ایران است.
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اقتصادی 4

مهار تورم نتیجه تالش تیم سیاسی دولت است 

 یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه کاهش تورم و رشد اقتصادی حاصل بهبود 
انتظارات جامعه نســبت به وضعیت اقتصاد از زمان آغاز بــه کار دولت روحانی بوده  
است، گفت: آغاز مذاکرات هسته ای و در نهایت دست یابی به توافق باعث بهبود وضع 

اقتصاد، کاهش تورم و افزایش رشد شد.
مهدی تقوی  با اشــاره به اینکه روند مثبت مذاکرات هســته ای باعث بهبود وضعیت 
انتظارات مردم نســبت به اقتصاد و در نتیجه بهتر شدن شرایط اقتصادی شده  است، 
اظهار کرد: دولت روحانی با انجام دو کار توانست تورم را مهار کند. اول آنکه مذاکرات 
سیاسی را با غرب آغاز کرد و سپس آنکه در زمینه اقتصادی سیاست غلطی را در پیش 

نگرفت.
 وی در پاسخ به این سوال که آیا بهبود شرایط اقتصادی بر دستیابی به توافق هسته ای 
تاثیرگذار بوده است، تصریح کرد: بر عکس، این آغاز مذاکرات و دستیابی به توافق بود 

که بر بهبود شرایط اقتصای آثار مثبت بر جای گذاشت.
 این اقتصاددان در این باره عنوان کرد: در واقع دســتیابی به شرایط بهتر در اقتصاد در 
نتیجه تالش تیم سیاسی بوده است و همین که تیم اقتصادی با سیاست های اشتباه 

کار را خراب نکرد جای شکر دارد.
 تقوی درباره اولویت های پســاتحریم تیم اقتصادی در سیاست گذاری، خاطرنشان 
کرد: مزیت دستیابی به توافق برای اقتصاد آزادســازی دارایی های بلوکه شده ایران 
است، اما مشکل کار دولت این اســت که قیمت نفت به پایین ترین حد خود رسیده  
است، اگر قیمت نفت معادل قیمت در دوران دولت ســابق بود آنگاه ساختار اقتصاد 

سریع تر اصالح می شد.

حفظ مشاغل موجود مهمتر از ایجاد شغل 
دبیر کانون شورای اسالمی کار البرز معتقد است: با توجه به مشکل نقدینگی و فروش 
کارفرمایان و باال بودن نرخ سود بانکها، بهتر است دولت ابتدا به حفظ مشاغل موجود 

بپردازد و پس از  آن برای اشتغال جویندگان کار چاره ای بیندیشد.
 علی اصالنی اظهار کرد: ایجاد اشــتغال در کشــور کار دشواری اســت و راهکارها و 
سیاســتهای خاص خود را می طلبد، بنابراین از مجلس و دولت می خواهیم تا در گام 
اول اشــتغال موجود را حفظ کنند و پس از ثبات و پایداری مشاغل موجود، به سمت 

ایجاد شغل های جدید بروند.
 وی بودجه 4000 میلیارد تومانی مصوب مجلس برای ایجاد اشتغال را اندک و ناکافی 
دانست و افزود: این بودجه رقمی نیست که بتوان با آن اشتغال وسیعی به وجود آورد و 

هدفگذاری ایجاد 800 هزار شغل در سال را محقق کرد.
اصالنی ادامه داد: قرار بــود تا از محل هدفمندی یارانه هــا 30 درصد به بخش تولید 
اختصاص یابد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد در حالی که مجلس می  توانست دولت را 

به انجام این کار مکلف و با رونق تولید بخشی از سیاستهای اشتغال خود را محقق کند.
دبیر کانون شورای اســالمی کار استان البرز با اشــاره به آمار باالی فارغ التحصیالن 
جویای کار گفت: تا زمانی که بازار کار برای به کارگیــری فارغ التحصیالن آماده کار 
فراهم نباشــد نمی توان انتظار ایجاد شغل داشــت. هم اکنون کارفرمایان و دولت با 

مشکل نبود نقدینگی مواجهند.
وی درعین حال بزرگترین مشکل کارفرمایان را عدم فروش ذکر کرد و گفت: بسیاری 
از واحدهای تولیدی در شــرایط تحریم با رکود و تعطیلی مواجه شــدند و دلیل این 
امر عدم تامین مواد اولیه و مورد نیاز بود. هرچند که اکنون بواســطه توافق هسته ای 
گشایشــی به وجود آمده و امــکان تهیه و خرید مواد اولیه فراهم شــده اســت، اما 

کارفرمایان همچنان با مشکل فروش مواجهند.
اصالنی تصریح کرد: نرخ ســود باالی بانکها نیز موجب شــده تــا تولیدکنندگان در 
بازپرداخت وام و تسهیالت دریافتی دچار مشکل شــوند از این رو در چنین شرایطی 
نمی توان به اشتغالزایی فکر کرد و تنها باید بر حفظ و پایداری مشاغل موجود متمرکز 

شد.

اولتیماتوم بانک ها به صاحبان 8 میلیون حساب بی هویت 
با جدی تر شدن هشدارها نسبت به وجود حساب های بی نام و نشان و ضرورت حذف 
این گونه حســابها از نظام بانکی، اخیرا بانک ها به طرق مختلــف حتی اعالم بر روی 
دستگاه های خودپرداز نسبت به مراجعه ســریعتر دارندگان آنها برای تعیین تکلیف 
اولتیماتوم دادند؛ مساله حائز اهمیتی که به اعتقاد برخی کارشناسان می تواند راهی 

برای سوء استفاده های بانکی باشد.
چندی پیش بود که با طرح مســاله وجود حسابهای جعلی، برخینمایندگان مجلس 
ضعف جدی نظارتی بانــک مرکزی را در این بــاره مورد تاکید قــرار داده و خواهان 
بازنگری در بخش های نظارتی این بانک شــدند. موضوعی کــه در ادامه با اظهارات 
رییس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضای کمیته مبارزه با پولشویی همراه شد و 
آمار تازه ای از وجود این حسابها اعالم و از وجود 8 میلیون حساب شناسایی نشده در 

شبکه بانکی خبر داد.
 ولی اهلل ســیف طبق آخرین اطالعاتی که دریافت کرده بود تعداد حساب های نظام 
بانکی را حدود 300 میلیون عنوان کرد و توضیح داد کــه از این تعداد 38 میلیون را 
حسابهایی که با شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشــده و راکد شده اند تشکیل 

می دهد.
 وی این را هم گفته بود که از این 38 میلیون حساب راکد یعنی حسابهایی که عملیات 
در آنها تا زمان ارائه کد ملی متوقف اســت، 30 میلیون شناســایی شده و 8 میلیون 

شناسایی نشده هستند.
 ســیف در حالی تاکید کرد که بنابر الزامات واحد مبارزه با پولشویی، دارنده حسابها 
باید از هویت کامل قابل شناســایی برخوردار باشــند که با ابالغ بخشــنامه هایی به 
بانکها و موسسات اعتباری اخیرا فضای بانکها نسبت به وجود حسابهای این چنینی 

حساس تر شده و حسابهای بی هویت مسدود شده اند.
 این در حالی است که حتی در مراجعه به دســتگاه های خودپرداز برخی بانکها اعالم 
می شود که صاحبان حســاب هایی که اطالعات آنها تکمیل نبوده و از هویت کاملی 

برخوردار نیستند به شعب مراجعه و مدارک خود را تکمیل کنند.
گرچه طبق اعالم رییس کل بانک مرکزی حدود 8 میلیون حساب شناسایی نشده در 
بین 300 میلیون حساب بانکی موجود وجود دارد ولی به فاصله کوتاهی عبدالمهدی 
ارجمندنژاد- مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی- 
اعالم کرد که بنا بر آخرین آمار اخذ شــده از بانک ها و موسسات اعتباری در پایان تیر 
ماه سال جاری، کل حساب های بانکی بالغ بر 410 میلیون و 661 هزار و 216 حساب 

متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است.

میز خبر

خبر

با کاهش صادرات چین این کشــور ارزش پول خود در برابر دالر را 
عمدا به 4 درصد کاهش داد و احتمال دارد این کاهش به 10 درصد 
هم برســد. چین این کار را برای تقویت صادرات انجام می دهد. در 
این میان کارشناسان درباره سیل گسترده ورود کاالهای چینی به 

ایران هشدار می دهند.
در هفته های گذشته وضعیت اقتصادی چین به شدت کاهش یافته 
و آمارها حاکی از افت میزان صادرات این کشور است، دولت چین 
برای تحریک صادر کننده ها برای صادرات اقدام به کاهش عمدی 

ارزش یوان کرده است.
سیاست کاهش ارزش یوان چین نگرانی هایی برای کشور ما دارد 
که شریک تجاری کهن و بسیار خوبی هستند، برخی کارشناسان 
نگران سرازیر شدن بیش از پیش کاالهای چینی به کشور هستند، 
ایران از کشورهایی است که مبادالت وســیع تجاری با چین دارد 
و کاهش ارزش پول این کشــور این نگرانی را به وجود آورده است 
که چین را به صادراتی که فعال ســهل الوصول ترینش ایران است 

ترغیب خواهد کرد.

اگرچه برخی کارشناســان معتقدند که کاهش حدود 4 درصدی 
رقمی نیست که بتواند عامل تحریک کننده ای برای صادرات باشد 
اما دولت چین به قول خودش به درستی این سیاست تاکید دارد. 
مخالفان می گویند که کاهش ارزش پول این کشــور به ضرر تولید 
اســت و قیمت تمام شــده را افزایش خواهد داد و باعث گرانی در 

کشور خواهد شد.
برخی این فرضیه را مطــرح می کنند که با کاهــش ارزش یوان، 
صادرات ایران به چین هم ارزش بیشتری پیدا کند  اما کارشناسان 
معتقدند از آنجایی که کاالی صادراتی ما تنها نفت است و مبادالت 

پول آن هم  با دالر انجام می شود تاثیری نخواهد داشت.
میزان مبادالت ایران و چین ســاالنه بیش از 45 هزار میلیارد دالر 
است و چین در صدد اســت که میزان افت ارزش پول خود در برابر 
دالر را به 10 درصد برساند، ارزش پول یوان را در چین دولت تعیین 

می کند.
یورونیوز اعالم کرده اســت که اقدام عمدی بانــک مرکزی چین 
در کاهش ارزش یوان نشانگر ضعیف شــدن بنیه اقتصادی چین، 

دومین قدرت بزرگ اقتصادی دنیاســت. این اقــدام طی دو روز 
گذشــته بیش از 4 درصد از ارزش یوان در بازارهای مبادالت ارزی 

کاسته است.
این تحوالت بر روی ارزش سهام در بازارهای بورس اروپایی در روز 

چهارشنبه تاثیر منفی داشته و این بازارها را آشفته کرده است.
در این بین شــاخص ســهام در بازار بورس لندن دچــار افت 1.4 
درصدی شــده این افت در بازار بورس فرانکفــورت 3.27 درصد 
گزارش شده اســت.آرتور برونر، کارشــناس »آی سی اف بانک« 
گفت: »سرمایه گذاران بدنبال حاشــیه امنیت هستند و تحوالت 
در آســیا را زیر نظر دارند. آنها از احتمال سرایت رویدادها در چین 
کمی بیم دارند. فشار بر روی قیمت مواد اولیه نیز احساس می شود. 

بنابراین سرمایه گذاران امروز در بازارهای بورس محتاط هستند.«
هدف اصلی سیاستگذاران بانک مرکزی چین از پایین آوردن ارزش 
یوان تقویت بخش صادرات و تقاضا اســت. در این راستا یک منبع 
نزدیک به دولت از هدف این سیاستگذاران برای رسیدن به افت 10 

درصدی ارزش یوان خبر داده است

کاهش عمدی ارزش یوان و نگرانی از ورود بیشتر کاالهای چینی به ایران

معاون امور مسکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی با 
بیان اینکه در بخش خرید و فروش مسکن تا پایان امسال 
التهاب شدیدی وجود ندارد و موجودی ها و تقاضا نشان 
می دهد این بازار تا پایان ســال التهاب نخواهد داشــت 
گفت: امید اســت میانگین نــرخ اجاره بهــا را همچنان 

بتوانیم زیر نرخ تورم نگاه داریم.
حامد مظاهریان با بیان اینکه رونق صنعت ســاختمان  
یکی از روش های کاهش بیکاری در جامعه است گفت:در 
مورد پیش بینی خود از قیمت مســکن باید بگویم که در 
بخش خرید و فروش مسکن التهاب شدیدی وجود ندارد 
و موجودی ها و تقاضا نشــان می دهد که این بازار تا پایان 

سال التهاب نخواهد داشت.

مظاهریان در پاسخ به این ســئوال که افزایش اجاره بها 
در کشــور ادامه پیدا می کند یا خیر؟ گفت: هرســاله از 
خردادماه تا پایان شــهریور شــاهد افزایش اجاره بها در 
کشور هستیم که امید است این افزایش تا یک ماه آینده 
با کاهش نسبی همراه شود. وی ادامه داد: همچنین رصد 
معامله امالک نشــان می دهد که افزایش قیمت مالکان 
برای واحدهای مسکونی پایین تر از نرخ تورم است و امید 
اســت بتوانیم میانگین نرخ اجاره بها را همچنان زیر نرخ 

تورم نگاه داریم.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: 
رونق گسترده در صنعت ساختمان انتظاری است که همه 

مردم اعم از انبوه سازان و شخصی سازان به آن امیدوارند.

وی افزود: اگرچه ما در زمینه ساختمان در رکود هستیم 
اما امید اســت تا با گشــایش هایی که در آینده نزدیک 

صورت می گیرد این صنعت از رکود خارج شود.
مظاهریــان با اشــاره به فرصــت اشــتغال در صنعت 
ساختمان ســازی کــه در کاهش نــرخ بیــکاری تاثیر 
می گذارد، تاکید کرد: رونق صنعت ســاختمان در کشور 
عالوه بر خارج کردن کشور از رکود باعث می شود تا تعداد 
قابل توجهی از کارگران این صنعت به صورت مستقیم و 

غیرمستقیم به کار مشغول شوند.
به گفته وی، همچنین ایــن صنعت باعث گردش چرخه 
تولید در کشور و فعالیت گسترده تر کارخانجات داخلی 

است.

بازار مسکن تا پایان امسال التهاب شدید نخواهد داشت



 

 
با آلمان ها کار ســریع تر 

پیش می رود 
امیرحســین زمانی نیا با اشــاره به 
رفت و آمد هیات های کشــورهای 
بــزرگ اروپایی به ایــران گفت: در 
زمینه همــکاری کار بــا آلمان ها 

سریع تر پیش می رود.
 از زمــان اعــام توافق هســته ای 
ایــران و غــرب ورود هیات هــای 
بلندپایه خارجی از آلمان، فرانسه، 
جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، 
ایتالیا، ژاپن، هند، اســپانیا، اتریش 
و …  به ایران شــدت گرفته است، 
هیات هایی که یکــی از اصلی ترین 
موارد مذاکراتشــان با مســئوالن 
ایرانی، مشــارکت در صنعت نفت 

ایران است.
معاون وزیر نفت در امور بین الملل 
با اشــاره به اینکه نباید تنها به رفت 
و آمــد هیات هــای کشــورهای 
بزرگ اروپایی بــه ایران توجه کرد، 
گفــت: هیات هایی از کشــورهای 
ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، 
هند، ژاپن، صربستان و چند کشور 

دیگر به ایران آمده اند.
 وی در پاسخ به این سوال که “کدام 
یک از هیات های غربی که به ایران 
آمده اند برای همــکاری مصمم تر 
بوده انــد؟” گفت: هر ســه هیات 
اروپایی جدی بوده اند و شــاید این 
توصیف کــه کدام جدی تــر بوده 
است درست نباشد. اما در خصوص 
اینکه با کدامشــان کار ســریع تر 
پیش می رود فکر می کنم احتماال 

آلمان ها.
 زمانی نیا درباره چشــم انداز ادامه 
همکاری با روسیه و چین پس از لغو 
تحریم ها نیز افزود: هر کس در دنیا 
جایگاه خــودش را دارد، اروپایی ها 
به جای خود و روســیه و چین هم 
به جای خود؛ نباید ایــن ها را با هم 
قاطی کرد. اتحادیه اروپا قبول کرده 
اســت که به قول خودشان آمریکا 
رهبری جهان آزاد را بر عهده دارد. 
طبیعتا روسیه و چین جایگاه نازل 

تری در روابط بین الملل دارند.
 وی ادامــه داد: بایــد ببینیــم چه 
کســانی با ما در زمان ســختی کار 
کردند. هرچند ممکن است به لحاظ 
استراتژیک فکر کنیم که روسیه و 
چین در روابــط بین الملل جایگاه 
متعالی ندارنــد، اما واقعیت زندگی 
ما این اســت که آن ها با ما در زمان 
تحریم ها کار کردند و مطمئنم که 
پس از این هم با این دو کشــور کار 

خواهیم کرد.

پست 63 کیلوولت پارک 
الله تهران تقویت شد

ظرفیت پســت 63 کیلوولت پارک 
الله تهران برای تامیــن برق پایدار 
برق این منطقه توســط شــرکت 

مهندسی متانیـر تقویت شد.
مدیرعامــل شــرکت مهندســی 
تعمیــرات انتقال نیــروی تهران 
)متانیـر( در این باره اظهار داشت: 
پســت 63.20 کیلوولــت پارک 
الله به دلیل وجــود مراکز متعدد 
بیمارستانی، تجاری و اداری فراوان 
در این محــدوده و محدودیت در 
بارگیری، نیازمند تقویت و افزایش 
ظرفیت بود که عملیات توسعه این 
پست با افزودن یک ترانسفورماتور 
30 مگاولت آمپری و شــش فیدر 
خروجــی 20 کیلوولت توســط 
پرسنل این شرکت بهسازی و وارد 

مدار شد.
مجید پورجبار ادامه داد: پرســنل 
این شــرکت با طراحــی مدارهای 
الکتریکی و عملیات ســاختمانی 
کار خود را آغاز کرد و با بهره گیری 
از توان و تجربــه نیروهای مجرب 
این پست ترانســفورماتور 63.20 
کیلوولــت را با موفقیــت نصب و 

برق دار کرد.

در گزارش آژانس بین المللی انرژی آمده اســت: هرگونه افزایش در عرضه 
نفت ایران احتماال کمتر از برآورد اعام شده از سوی ایران خواهد بود و اینکه 

ایران برای افزایش ظرفیت تولید خود به سرمایه گذاری وسیع نیاز دارد.
آژانس بین المللی انرژی اعام کرده که ایران پس از لغو تحریم ها به سرعت 

می تواند تولید نفت خود را ۷30 هزار بشکه در روز افزایش دهد.
 آژانس بین المللی انرژی برآورد کرد که تولیــد میادین نفتی ایران که در 
ماه اوت روزانه دو میلیون و ۸۷0 هزار بشــکه بود ظرف چند ماه پس از لغو 
تحریم ها احتماال به حدود ســه میلیون و ۴00 هزار بشکه تا سه میلیون و 

600 هزار بشکه در روز خواهد رسید.
این آژانس در گزارش ماهانه خود افــزود: اگرچه افزایش قابل توجه تولید 
نفت ایران قبل از سال آینده بعید به نظر میرسد اما ایران نفت ذخیره شده 
ایران در ذخایر شناور به باالترین ســطح پس از تشدید تحریمها در اواسط 

سال 20۱2 رسیده و می تواند قبل از آن زمان وارد بازارهای جهانی شود.
بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران اعام کــرده که انتظار میرود ایران عرضه نفت 
خود را به محض لغو تحرمها روزانه ۵00 هزار بشــکه و ظرف چند ماه بعد 

تحریمها روزانه یک میلیون بشکه افزایش دهد.

در گزارش آژانس بین المللی انرژی آمده اســت: هرگونه افزایش در عرضه 
نفت ایران احتماال کمتر از برآورد اعام شده از سوی ایران خواهد بود و اینکه 

ایران برای افزایش ظرفیت تولید خود به سرمایه گذاری وسیع نیاز دارد.
ایران اعام کرده که امیدوار است ســرمایه گذاران خارجی تا سال 2020 

مبلغ 200 میلیارد دالر در پروژه های نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنند.
براین اساس انتظار نمی رود تحریم ها تا قبل از پایان ماه دسامبر لغو شوند 
و تحلیلگران می گویند ممکن اســت تحریم ها تا پایان سه ماهه اول سال 

20۱6 پابرجا بمانند.

روزانه۷۳۰هزاربشکهبهتولیدنفتایرانافزودهمیشود
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سید مهدی حســینی، با اشــاره به برنامه 
ایران برای معرفی ۴۵ پــروژه نفت و گاز در 
کنفرانس لندن گفت: هزینه برداشــت هر 
بشــکه نفت خام از میدان های نفتی ایران 
هشت تا ۱0 دالر است، بنابراین پروژه های 

ما برای سرمایه گذاران جذاب خواهد بود.
تهران ۴۵ پروژه نفــت و گاز را برای ارائه در 
کنفرانس لندن در ماه دســامبر همزمان 
با رونمایی از مدل تازه قــرارداد نفت ایران 
)IPC( به منظور 2 برابر کردن تولید نفت 

خام خود، انتخاب کرده است.
رئیس کمیتــه تدویــن قراردادهای نفتی 
ایران گفت: پروژه های اکتشــاف، توسعه 
و برداشــت نفت از میدانهای نفت و گاز به 
همراه مدل تازه قراردادهای نفتی ایران ۱۴ 
تا ۱6 دسامبر )23 آذر تا 2۵ آذرماه ۱3٩۴( 

در کنفرانس لندن معرفی می شوند.
وی افزود: ایران امیدوار اســت تولید نفت 
خام خود را بــه پنج میلیــون و ۷00 هزار 

بشکه در روز برساند.
حســینی گفت: از آن جا که مــا معتقدیم 
صنعت نفت و گاز، ثروت و توسعه اقتصادی 
به همراه خواهد داشــت، پروژه های نفت 
و گاز را تــا حد امکان و به انــدازه مورد نیاز 

معرفی می کنیم.
وی افزود: با توجه به اهمیت این کنفرانس، 
ما معرفــی ۴۵ پــروژه شــامل بلوکهای 
اکتشــافی با هزینه های متفاوت را مد نظر 

قرار داده ایم.
رئیس کمیته تدویــن قراردادهای نفتی با 
بیان این که ایران به شرکتهای نفتی برای 
تصمیم گیری درباره پیشــنهاد حضور در 
پروژه های نفت و گاز این کشــور 2 تا ســه 
ماه زمان می دهد، گفت: درباره زمان دقیق 
در کنفرانس لندن تصمیم گیری می کنیم 
و بافاصله پس از آن ایران منتظر دریافت 

پیشنهادها خواهد بود.

حســینی عنوان کــرد: ما تقریبــا با همه 
شرکت های بزرگ و متوسط بر سر شرایط 
قراردادهای نفتی و پروژه ها مشورت کرده 

ایم و بازخورد آنها مثبت بوده است.
رئیس کمیتــه تدویــن قراردادهای نفتی 
ایران گفت: ایران مدل قراردادهای خدمات 
ریســک را در نظر می گیرد که بازپرداخت 
هزینه ها به صورت نقدی یا اختصاص نفت 

را پیشنهاد می دهد.

وی تاکید کرد که شــرکتهای نفتی اجازه 
مالکیت بر ذخایر را نخواهند داشت.

حســینی بــا بیــان این کــه مــدل تازه 
قراردادهای نفتی ایران شبیه قراردادهای 
مشــارکت اما با ویژگیهای متفاوت خواهد 
بود، گفت: شــرکتهای بین المللی نفت یا 

شرکتهای سرمایه گذار ریسکهای معینی 
را خواهند پذیرفت که می توان مقداری از 
نفت برداشت شده را به آن اختصاص داد یا 
این که پاداش این ریســک بخشی از نفت 

است.
وی افزود: تولید هر بشــکه نفت خام ایران 
هشــت تا ۱0 دالر هزینــه دارد، بنابراین 
پروژه های ما برای ســرمایه گذاران جذاب 

خواهد بود.
رئیس کمیتــه تدویــن قراردادهای نفتی 
ایران گفــت: در این مورد افــت قیمتهای 
جهانی نفت خام به نفع ایــران خواهد بود 
زیرا قیمتهای باالی نفت پروژه های گران 
و میدانهای غیر اقتصــادی را نیز اقتصادی 

می کند.
حســینی با بیان این که افــت قیمتهای 

جهانی نفــت خام از ســطوح ۱00 دالر به 
۵0 دالر برای هر بشــکه کوتاه مدت است، 
گفت: چنانچه به صنعــت نفت جهان نگاه 
بلند مدت داشته باشیم، تقضای برای نفت 
خام افزایش می یابــد، بنابراین قمیتها نیز 

افزایش خواهد یافت.
رئیس کمیتــه تدویــن قراردادهای نفتی 
ایران گفــت: با لغو تحریمهــای ایران، این 
کشــور در نظر دارد تولید نفــت خام خود 
را به بیش از چهار میلیون بشــکه یا حدود 
۱۵ درصد تولید سازمان کشورهای صادر 

کننده نفت )اوپک( برساند.
حســینی گفت: در حالی که سهم اوپک در 
بازارهای جهانــی افزایش می یابد بنابراین 
ســهم ما نیز افزایش می بایــد و ایران نیاز 

دارد که ظرفیت تولید خود را افزایش دهد

 معرفی ٤٥ پروژه نفت و گاز ایران در کنفرانس لندن

 حمیدرضــا عراقــی، در همایــش برون ســپاری 
فعالیت های شــرکت ملی گاز ایران ضمــن تاکید بر 
لزوم تدوین قوانین محکم و مدون برای برون ســپاری 
فعالیتهای صنعت گاز گفت: اســتمرار و اطمینان در 
تامین گاز هموطنــان از اصول مهمی اســت که باید 
همواره مدنظر قرار گیرد و برون ســپاری نباید خدشه 

ای در این زمینه وارد کند.
وی افــزود: تدوین قوانین محکم برای برون ســپاری 
فعالیتهای صنعــت گاز با هدف تامیــن پایدار گاز در 

کشور ضرورت دارد.
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران، تعالی ســازمانی 
و عملیاتــی را از مهمتریــن اهداف شــرکت ملی گاز 
ایران طی ســالهای ٩۴ و ٩۵ برشــمرد و افزود: حفظ 

اصول همراه بــا تغییر در فرایندها منجــر به بهبود در 
انجام فعالیتها خواهد شــد و ســازمان را به ســمت 
تعالی و تکامل ســوق می دهد، بنابرایــن باید با تغییر 
فرایندهای موجود همراه با حفظ اصول به سمت برون 
سپاری حرکت کنیم.وی با اشــاره به این که کارکنان 
صنعت گاز باید خود را باور داشــته باشند چراکه این 
شرکت موتور محرکه اقتصاد کشــور است و در تامین 
رفاه هموطنان نقش موثری دارد، تاکید کرد: واگذاری 
و برون سپاری فعالیتهای این شــرکت نیز باید بدون 

ایجاد خدشه به پایداری تولید گاز صورت گیرد.
عراقی با بیان این که آزادســازی با رهاسازی متفاوت 
اســت، اظهار کــرد: مهمتریــن اصل در پاالیشــگاه 
ها اســتمرار و پایــداری تولیــد اســت بنابراین باید 

فرایندهای رسیدن به تولید پایدار را اصاح و با تغییر 
فرایندهــای موجــود در جهت افزایش بهــره وری و 
کاهش هزینه ها گام برداریم.مدیرعامل شــرکت ملی 
گاز ایران افزود: برای دستیابی به تعالی سازمانی باید 
با اســتمرار تولید، در مردم اطمینــان و اعتماد ایجاد 
کنیم و همچنین با ایجاد زنجیره ارزش و تامین منابع 
مالی مستمر در راســتای تعالی سازمانی گام برداریم.

به گفته وی، توانمندســازی کارکنــان، خودباوری، 
ایجاد فضای رقابتی، مهندسی ارزش، یکپارچه سازی 
فعالیتها و پیمان ســپاری پروژه ها بــه صورت کلی و 
همچنین ارتقا شایســتگی ها و صاحیتهای مدیران 
و کارکنان از دیگر عواملی اســت کــه در ایجاد تعالی 

سازمانی و عملیاتی نقش موثری خواهند داشت.

برونسپاریصنعتگازنیازمندقوانینمحکماست

خبر

میز خبر

سرمایه گذاری 7 میلیارد دالری روس ها در نفت ایالم
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری ایام از اعام آمادگی یک 
شرکت بزرگ نفتی روسیه برای سرمایه گذاری در اجرای چهار پروژه نفت و پتروشیمی 

این استان خبر داد.
 حشمت اهلل عسکری درپی برگزاری نشســت با هیات روسی، گفت: این پروژه ها شامل 
حفاری و برداشت نفت از میدان نفتی چنگوله مهران، احداث پاالیشگاه نفت در مجاورت 
میدان های نفتی آذر و چنگوله مهران، ایجاد پاالیشــگاه نفت دهلران و ایجاد مجتمع 

پتروشیمی دهلران است.
 وی حجم ســرمایه گذاری مورد نیاز این چهار پروژه را بیش از هفت میلیارد دالر عنوان 
کرد و افــزود: مطالعات الزم در بخش هــای مختلف برای اجرای این پــروژه ها انجام و 

زیرساخت های مورد نیاز از جمله زمین، آب و برق با کمترین هزینه فراهم شده است.
 معاون استاندار ایام با بیان اینکه تفاهم نامه کلی با این شرکت منعقد شده است، گفت: 
پیرو این تفاهم نامه نشست هایی درخصوص مباحث فنی و بررسی جزییات برگزار می 

شود.
 عسکری افزود: در روزهای گذشته متقاضیان زیادی برای سرمایه گذاری در بخش های 
مختلف اقتصادی به این اســتان مراجعه کرده اند بنابراین، این شــرکت روسی باید در 

کمترین زمان ممکن اسناد هویتی و توان فنی خود را به وزارت نفت ارائه کند.
 وی ادامه داد: انعقاد تفاهم نامه این شرکت روسی با اســتانداری ایام ضروری است اما 
کافی نیست و باید اسناد و مدارک الزم از سوی این شرکت به وزارت نفت ایران ارائه شود.

 وی اظهارکرد: درصورت تایید وزارت نفت مطالعات انجام شده در اختیار شرکت روسی 
قرار گرفته و عملیات اجرایی پروژه ها آغاز خواهد شد.

وی یادآور شد: به همین منظور نشست سه جانبه مشــترک با حضور مسووالن وزارت 
نفت، استانداری ایام و نمایندگان شرکت نفتی روسیه برگزار می شود.

 میدان نفتی چنگوله مهران ظرفیت تولید روزانه ۷0 هزار بشــکه نفت را دارد.6 درصد 
ذخایر نفت و ۱۱ درصد منابع گاز کشور در اختیار اســتان ایام است. این استان از نظر 

منابع گاز در رتبه دوم و ذخایر نفت در رتبه سوم کشور قرار دارد

بهای نفت کاهش یافت
با وجود آن که تولید جهانی نفت به باالترین ســطح چند سال اخیر رسیده است در پی 

موافقت چین با کاهش ارزش یوآن بهای نفت در بازارهای جهانی مجددا کاهش یافت.
پس از موافقت مقامات چینی با کاهش ارزش یوآن که نگرانیهایی را درباره جنگ جهانی 
ارزی در پی داشــت، قیمت نفت برنت در ادامه روند کاهشی دو ماه اخیر مجددا کاهش 

یافت.
کاهش ارزش یوآن قدرت خرید چینیها را برای کاالهایی همچون نفت که با دالر معامله 

می شوند کاهش میدهد و این امر احتماال روی قیمت سوخت تاثیر می گذارد.
 نفت برنت با 3۱ ســنت کاهش ۴۸ دالر و ۸۷ سنت در هر بشکه معامله شد. نفت آمریکا 

نیز با شش سنت کاهش ۴3 دالر و دو سنت رسید.
 فیلیپ فیوچرز واسطه نفتی در سنگاپور روز چهارشنبه گفت: یوآن چین برای دومین 

روز متوالی در حال تضعیف است که این امر بیانگر کاهش بیشتر قیمت است.
وی افزود: گزارش اوپک در ماه اوت بیانگر قدری افزایش در تولید این سازمان است.

 سازمان کشورهای صادرکننده نفت اعام کرد که اعضای این سازمان به افزایش عرضه 
خود ادامه خواهند داد.

 براساس اعام منابع ثانویه در این گزارش این سازمان در ماه ژوئیه روزانه 3۱ میلیون و 
۵۱0 هزار بشکه نفت تولید کرده که روزانه یک میلیون و ۵00 هزار بشکه باالتر از سقف 

تولید رسمی روزانه 30 میلیون بشکه ای این سازمان است.
 اوپک همچنین پیش بینی خود را درباره عرضه نفت کشورهای غیرعضو این سازمان در 
سال 20۱۵ افزایش داد نشانه ای مبنی بر اینکه سقوط قیمت نفت بیشتر از آنچه انتظار 
میرود به شرکتهای حفاری نفت شیل و دیگر منابع لطمه بزند، وجود ندارد. همچنین این 

سازمان هیچ افزایشی را در تقاضای نفت خود در سال جاری پیش بینی نمی کند.

لغو تحریم های سوئیس علیه ایران 
کابینه سوئیس اعام کرد تصمیم برای لغو تحریم های ایران به منظور حمایت از توافق 

جامع هسته ای و پیگیری روند اجرایی شدن آن اجرایی می شود.
کابینه ســوئیس تصمیم گرفت تحریم های ایران را که از ژانویه 20۱۴ تعلیق شده بود 

لغو کند.
 به تصمیم کابینه سوئیس برای لغو تحریم های ایران که از روز پنجشنبه اجرایی می شود 
در پی توافق جامع هسته ای تهران و کشــورهای گروه ۱+۵ در وین اتریش در ۱۴ ژوئیه 

)23 تیرماه( رخ داده است.
تحریم های تعلیق شده، محدودیت های پیش روی معامات فلزات گرانبها، موارد مورد 
نیاز برای تجارت و حمل و نقل نفت خام، فرآورده های نفتی و محصوالت پتروشــیمی 

ایران عاوه بر آن بیمه، بیمه اتکایی برای چنین معامله هایی را شامل می شود.
لغو تحریم های تعلیق شــده نیز بخش های مالی را برای انتقال پول به تهران و از سوی 

دولت ایران که هم اکنون ۱0 برابر شده است شامل می شود.
از زمان توافق جامع هسته ای وین، آمریکا و اتحادیه اروپا در حال برداشتن تحریم های 
ایران هســتند، همچنین برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( در سازمان مل متحد 

تصویب شد.
کابینه سوئیس اعام کرد که بر روند اجرایی شدن برجام نظارت می کند و تاش های 

خود را برای حمایت از برجام ادامه می دهد.
دولت سوئیس عنوان کرد که برجام دورنما و فصل تازه ای از روابط دو جانبه سیاسی 

و اقتصادی با ایران را رقم می زند.
بزرگ ترین معامله گران نفت جهان شــرکت های نظیر ویتول، گلنکور و ترافیگورا 

سوئیسی هستند.

گاز ایران به کشورهای همسایه صادر می  شود
با بی میلی برخی کشورهای اروپایی به گاز ایران به دلیل هزینه های حمل ونقل، مازاد 

گاز تولیدی روانه کشورهای همسایه از جمله عراق و پاکستان می شود.
در حالی که ایران قصد صادرات گاز خود به اروپا را داشــت،  برخی گزارش ها نشان از 

بی میلی اروپا نسبت به گاز ایران دارد. 
پیش از این بارها از سوی مقامات دولتی اعام شده است که ایران می تواند به رینگ 
صادراتی گاز اروپا متصل شود اما این مســئله در حال حاضر به دلیل هزینه هایی که 

برای حمل ونقل در پی دارد، به صرفه نیست.
حاال به نظر می رســد که ایران مازاد گاز تولیدی خود را روانه کشــورهای همسایه 
می کند. عراق و پاکســتان از جمله مقاصد اصلی ســال های اخیر بــرای گاز ایران 

هستند.
ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان، برنامه های مختلفی برای صادرات 
گاز خود به اروپا دارد. گاهی آسیا و گاهی اروپا مقاصد برنامه ریزی ایران برای صادرات 

گاز می شوند.
 در این میان اما، گاز ایران در معمای صادر شــدن یا نشدن به اروپا گیر افتاده است. از 
یک طرف پیش از این گفته می شد که برخی شرکت های اروپایی خواهان گاز ایران 
هســتند و از طرف دیگر، اخیرا گزارش هایی در خصوص بی میلی برخی کشورهای 

اروپایی به گاز ایران منتشر شده است.
 با این حال، بر اســاس گزارشــی که اخیرا فایننشــال تایمز منتشــر کرده، بیشتر 
مشتریانی که ایران قصد فروش گاز خود را به آنها  داشت،  حاال با شرکای جدیدی پای 

مذاکره نشسته اند و این نشان از بی میلی اروپا به گاز ایران دارد.
تنها از کشور آذربایجان، ۱6 میلیارد مترمکعب گاز تا سال 20۱۸ به اروپا می رود. در 

این میان،  روسیه نیز یکی دیگر از تامین کنندگان گاز اروپاست.

معاون نظارت بــر بهره برداری شــرکت آب و فاضاب 
کشور تشویق ســرمایه گذاران بخش خصوصی برای 
تکمیل شبکه  فاضاب کشور را از مهم ترین برنامه های 
اولویت دار امســال نام برد و گفت: حدود 2۸0 شــهر 

کشور مجهز به شبکه  فاضاب است.
تشــیعی گفت: بحران آب در ۵۴۷ شــهر وجود دارد و 
بیشتر این شهرها در استانهای مرکزی و جنوبی کشور 

قرار گرفته اند.
وی با بیان اینکه وضعیت بحران آب ســه شهر بوشهر 
کرمان، بندرعباس درحالت قرمز اســت وبندرعباس 
بدترین وضعیت را دارد ،  افزود : شهرستان بندرعباس 
بــرای  تامیــن آب در وضعیــت قرمزو بحرانــی تر از 
شهرهای دیگر است و سد اســتقال میناب به عنوان 
مهمترین منبع تامین کننــده آب بندرعباس فقط۱0 

درصد آب دارد.
تشیعی  افزود: شــهر بندرعباس با کمبود ۴00  لیتر در 
ثانیه روبروست  و این در حالی اســت که 2۵0 لیتردر 

ثانیه  برای آبیاری فضای سبز استفاده می شود.
 وی گفت: میزان مصــرف آب در بندرعباس 300 لیتر 
در شــبانه روز اســت و ۴00 لیتر در ثانیه کمبود آب 
وجود دارد وبا این وجود  ٩0 درصد فضای ســبز شهر 
بندرعباس با اســتفاده از آب آشــامیدنی، آبیاری می 

شود.
معاون نظارت بر بهره برداری شــرکت مهندسی آب و 
فاضاب کشور افزود: اکنون  ۵0 متر مکعب در ثانیه در 
کشور کمبود آب داریم که با صرفه جویی  2۵ درصدی 

در مصرف آب  این کمبود برطرف می شود.
تشیعی افزود: حدود شــش میلیارد متر مکعب حجم 

ذخیره آبی ســدهای کشــور نســبت به مدت مشابه 
پارسال کاهش یافته است.

تشیعی گفت : در یک ســال گذشته 20 درصد کاهش 
بارندگی داشته ایم که افزایش یک و نیم درجه ای دمای 
هوا در کشور تامین آب شــرب را با مشکل روبرو کرده 
است.وی تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی برای 
تکمیل شبکه فاضاب کشور را از مهم ترین برنامه های 
اولویت دار امســال نام برد و افزود: حدود 2۸0 شــهر 

کشور مجهز به شبکه  فاضاب است.
معاون نظارت بــر بهره برداری شــرکت آب و فاضاب 
کشور گفت: تامین آب آشــامیدنی کشور بیش از هزار 
و دویست میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در صورت 
تامین ظرفیت های جدید تامین آب اشــامیدنی ایجاد 

می شود.

۲۸۰شهرکشورمجهزبهشبکهفاضالباست

بعد از انتشــار گزارش عملکرد سه ماه پاالیشگاه اصفهان که 
با کاهش 3 درصدی ســود همراه بود، پاالیشــگاه تبریز نیز 
گزارش عملکرد خود را منتشــر کرد و آماده بازگشایی نماد 

شد.
 پاالیشــگاه تبریز گزارش عملکرد 3 ماه و پیش بینی بودجه 
سال ۱3٩۴ را بر اساس عملکرد واقعی سه ماهه اول منتشر 

کرد و آماده بازگشایی نماد شد. 

این شرکت بعد از تقسیم ســود 22 ریالی در مجمع ساالنه 
و افزایش ســرمایه ۱00 درصدی از محل مطالبات و آورده 
نقدی سهامداران، سود جدید هر سهم ۱3٩۴ را ۱۸6 ریال 
پیش بینی کرد و از این میان 26 درصد معادل ۴٩ ریال را در 

سه ماه اول محقق کرد.
نماد شرکت های پاالیشــگاه تبریز، الوان و شیراز از روز 2۴ 
تیر ماه و نماد شــرکت های پاالیشــگاه بندرعباس، تهران 

و اصفهــان از 2٩ تیر ماه به منظور برگزاری مجمع ســاالنه 
متوقف شدند که نماد پاالیشگاه اصفهان بعد از ارائه اطاعات 

در روز ۱٩ مرداد ماه بازگشایی شد.
در این میان مجمع 3 پاالیشــگاه تبریز، بندرعباس و تهران 
به تنفس خورد و در ۱۴ مرداد ماه تشــکیل شــد، اما مجمع 
بندرعباس با تنفس مجدد قرار اســت در روز 2۸ مرداد ماه 

برگزار شود.

سودبورسیپاالیشگاهتبریزاعالمشد



تولید ورق رنگی با ضخامت 0.3 میلیمتر برای اولین بار در 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان

عليرضا گندمکار رييس خطوط گالوانيزه و رنگي شرکت فوالد مبارکه ضمن 
اعالم اين خبــر افزود : کالفهــاي ورودي به خط رنگي با توجه به اســتاندارد 
محصول، ميبايســت از خط گالوانيزه عبور نمايند و به دليل لزوم چسبندگي 
 )Skin Pass( بهينه رنگ بر روي ورق گالوانيزه مذکور ، فرآيند نورد سطحي
نيز حتماً ميبايســت ، روي آن اعمال گردد .رييس خطــوط گالوانيزه و رنگي 
گفت: با توجه به ضخامت پايين اين ورق و احتمــال زياد پارگي در کوره آنيل 
خط گالوانيزه ) که دماي آن تا730درجهســانتيگراد باال ميرود( و همچنين 
حساسيت بسيارزياد اين نوع محصول، نســبت به نوسانات کشش)خصوصاً 
درمنطقــه Skin Pass و Tension Leveler(، از ابتداي راهاندازي اين 
خطوط يعني ســال1381 تاکنون اين اولين بار اســت که به اين موفقيت در 

خط گالوانيزه و رنگي دست يافتيم.
وي افزود : با توجه به اعمال پوششهاي روي و رنگ برسطح اين ورقها و حصول 
ضخامت 0.3 ميليمتر براي محصول ورق رنگي نهايي، ميبايســت ضخامت 
ورق ورودي به خط گالوانيزه 0.26 ميليمتر در نظر گرفته شــود که اين، خود 

عاملي است براي تشديد خطر پارگي ورق در فرآيند توليد خط گالوانيزه .
گندمکار با بيان محدوديت توليــد اين نوع ورق در خــط گالوانيزه و موانعي 
که در خط ورق رنگــي نيز وجــود دارد، گفت: در ورودي خط و در ماشــين 
Stitcher به منظور اتصــال دوکالف به يکديگر ) با توجه به پيوســته بودن 
فرآيند توليــد ورق رنگي(، تنظيمات خاصي براي ايجاد يک اتصال مناســب 
الزم است که با ســعي و تالش بســيار به تنظيمات موردنظر رسيديم، اّما در 
قســمت شستشــوي ورق، با عنايت به ضخامت پايين اين ورقها، غلتکهاي 
الستيکي آبگير در اين قســمت، باعث انحراف ورق و چروک شدن آن ميشد 
که اين مورد نيز با تالش و همکاري پرسنل تعميرات و توليد اين واحد مرتفع 

گرديد .
عليرضا گندمکار در ادامه افزود: در خروجي خــط رنگي و به هنگام پيچيدن 
کالف با قطر چشمي داخلي کالف 508 ميليمتر نيز شــاهد آثار کالف پيچ) 
Mandrel ( خروجي بــر روي اليه هاي کالف بوديم که ضمن اســتفاده از 
اسليو الســتيکي در خروجي و تغيير چشــمي از 508 به 610 ميليمتر، اين 

مسئله نيز مرتفع گرديد .
وي در پايان از مجموعه فروش محصــوالت به منظور ارائه اطالعات بازار و نياز 
به ورقهاي مورد اشاره که باعث ايجاد انگيزه مضاعف پرسنل اين واحد گرديد 
و همچنين مســاعدتهاي مدير ناحيه نورد سرد و مدير محصوالت پوششدار و 
نهايي، و همکاري و حمايتهاي واحدهاي PPC ، دفتر فني توليد، متالورژي و 
روشهاي توليد، کارکنان تالشگر توليد و تعميرات خطوط گالوانيزه و رنگي و 
ساير واحدهايي که همکاريهاي الزم را براي رسيدن به اين موفقيت با خطوط 

گالوانيزه و ورق رنگي داشتند، تشکر و قدرداني نمود .

اولین کارگروه تخصصي فرآيند و برنامه ريزي در شرکت 
پااليش نفت اصفهان

با توجه به اهميت موضوع و پيگيري هاي واحد پژوهش و فن آوري 
اولين کارگروه تخصصي فرآيند و برنامه ريزي در شرکت پااليش 
نفت اصفهان با رويکرد بررسي وضعيت واحدهاي عملياتي بلحاظ 
مشــکالت و مســائل موجود و طرح و بررسي در جلســات و ارائه 
راهکار جهت برطرف نمودن آن در اداره پژوهش و فناوري تشکيل 

شد  
اين اقدام در راستاي تعامل با دانشگاهها و شرکتهاي دانش بنيان 
به منظور بهبود وضعيــت کاري و عملياتي با ايجــاد زمينه هاي 
کار گروهي و بهينه ســازي برنامه هاي توليد در راستاي افزايش 
ســودآوري صورت گرفت. اين کارگروه متشــکل از نمايندگان 
واحدهاي عملياتي مناطق الف، ب، ج، آب و برق و بخار، مخازن، و 
اداره مهندسي فرآيند و برنامه ريزي همچنين نماينده آزمايشگاه 

کنترل کيفيت و کارشناسان اداره پژوهش و فناوري مي باشد.

حضور شرکت پااليش گاز بید بلند در نمايشگاه مطبوعات 
شهرستان بهبهان

به مناسبت روز خبرنگار وبا هدف آشنائی هر چه بيشتر با تاريخچه وافق رسانه 
و ايجاد تعامل با اصحاب رسانه نمايشگاه مطبوعات محلی از تاريخ 94/5/21 به 
مدت سه روز با حضور روابط عمومی شــرکت پااليش گاز بيد بلند وديگر روابط 
عمومی های ادارات وســازمانها وخبرگزاريها محلی در نگار خانه ميرزا شوقی 

شهرستان بهبهان برگزار شد
اين نمايشــگاه با حضور خبرنگاران،وب سايت ها  ونشــريات مکتوب وروابط 
عمومی های فعال ادارات وسازمانها برگزار که تعداد زيادی از تصاوير ومستندات 
خبری ونمونه ای ازنشــريات وفعاليتهای مطبوعاتی درحــوزه های مختلف 

خبری به نمايش گذاشته شد.

اتصال راه های روســتايی خوزســتان به چهار محال و 
بختیاری و کهگیلويه و بويراحمد

 معاون راه روســتايی و سرپرســت معاون حقوقــی و امور مجلــس وزير راه و 
شهرســازی گفت: به منظور آســان ســازی تردد عشــاير، راه های روستايی 
خوزســتان واقع در پاشــنه زاگرس به اســتان های چهار محال و بختياری و 

کهگيلويه و بويراحمد متصل می شود.
 سيد حسين ميرشــفيع در بازديد از جاده های روستايی خسارت ديده ناشی از 
سيالب اوايل امسال در خوزستان، جاده های روستايی موری، شيمبار، بازفت، 
چلو، کتک للر و امامزاده ســادات توضيح داد: برقراری ارتباط راه های روستايی 
به اين طريق اســت که از دزفول به اردل چهار محال و بختياری، از سوسن ايذه 
خوزستان به بازفت و از صيدون باغملک به ديشــموک کهگيلويه و بويراحمد 
وصل شود تا روستاهای پاشنه زاگرس) از سردشت دزفول تا ايذه و اللی و مسجد 
سليمان( از محروميت درآيند و ارتباط استانی از طريق راه های روستايی برقرار 
شود.وی با اشاره به نقش راههای روستايی در ارتقای گردشگری افزود: مناطق 
روستايی که گردشگری هم هستند نقش بسزايی در اشتغال و توسعه کشاورزی 
و دامپروری اســتان دارند بنابراين در چارچوب اين امر ارتباط بين اســتانی از 
طريق راه های روســتايی به عنوان يکی از اولويت های وزارت راه و شهرسازی 

کمک شايانی به اين مساله خواهد کرد.
معاون وزير راه و شهرســازی در امور راه روســتايی همچنيــن گفت: اولويت 
وزارتخانه تکميل پروژه های نيمه تمام و با پيشرفت فيزيکی باالست و در کنار 
اين مساله به بهسازی، نوسازی و ايمن سازی راه های روستايی به همراه روکش 
آســفالت اين راه ها توجه خاصی خواهد شد و به تناســب اعتبارات تخصيصی 
پيش می رويم.معاون راه روستايی و سرپرســت معاون حقوقی و امور مجلس 
وزير راه و شهرسازی از روز دوشنبه وارد خوزســتان شده و از راههای روستايی 

مناطق مختلف اين استان ديدن می کند.

مشترکان آذربایجان شرقی روزانه 40 لیتر بیشتر 
آب مصرف می کنند

اولويت مهم شــرکت حفاظت از منابــع آب و ترويج فرهنگ 
صحيح مصرف بهينه آب بوده و ايــن نيازمند تغيير در نگرش 
مديريت مصرف آب می باشد که اميدواريم شهروندان محترم 
با رعايت آنها و دقت در نحوه مصرف آب از اتالف بيشــتر مايه 
حيات جلوگيــری نمايند.به گزارش خبرنــگار افکار از تبريز، 
مهندس عليرضا ايمانلــو مديرعامل شــرکت آب و فاضالب 
آذربايجان شرقی در نشســت مشترک خبری به مناسبت روز 
خبرنگار حضور يافت ونسبت به تشريح اهميت و جايگاه آب در 
جامعه و عملکرد و اقدامات اين شــرکت پرداخت و به سواالت 
خبرنگاران پاســخ گفت. عليرضا ايمانلو در نشســت خبری 
روز خبرنگار با بيان اينکه در 58 شــهر اســتان در تأمين آب و 
فاضالب فعال هستيم، اظهار داشت: شرکت آب و فاضالب در 
حال حاضر خدمات خود را در زمينه تامين و توزيع آب شــرب 
بهداشتی در قالب يک ميليون و 76 هزار و 500 فقره انشعاب 
آب در 58 شهر استان آذربايجان شــرقی با جمعيتی بالغ بر 2 

ميليون و 880 هزار نفر تحت پوشش، ارائه می کند.
وی اضافه کرد: صد درصد جمعيت شهری استان زيرپوشش 
آب شرب قرارداشته و با توجه به اينکه کشــور ايران در رديف 
مناطق نيمه خشــک قرار گرفته و اســتان ما نيز از اين حيث 
مستثنی نبوده و تامين بخش زيادی از آب شرب شهروندان به 
صورت فرا استانی و با هزينه های گزاف بوده و عالوه براين آب 
شهر تبريز از از چاههای دامنه های کوه سهند و همچنين از از 
سد نهند تامين می شود و لذا الزمست مشترکين و همشهريان 
عزيز نهايت دقت و صرفــه جويی را در اســتفاده صحيح آب 
مدنظر داشته باشــند.وي به ميزان توليد آب در تبريز و استان  
اشاره کرد و گفت: به طور متوســط ميزان توليد آب در تبريز 
4450 ليتر در ثانيه و در اســتان نيز 7670 ليتر در ثانيه و اين 
ميزان در زمــان پيک مصرف 4750 ليتــر در ثانيه در تبريز و 
9000 ليتر در ثانيه در اســتان افزايش مي يابد.رئيس هيئت 
مديره شرکت آب و فاضالب آذربايجان شــرقی تاکيد کرد: با 
توجه به تغيير اقليم و کاهش منابــع آبی نيازمند صرفه جويی 
در مصرف اين ماده حياتی هســتيم ولی متاسفانه مصرف آب 
در تبريز باالی استاندارد رسيده و به بيش از 190 ليتر در شبانه 

روز برای هر نفر رسيده است.
مهندس ايمانلو پايين بودن قيمت آب شــرب در کشــور را از 
ديگر داليل عدم مصرف بهينه آب خواند و اذعان داشت: قيمت 
تمام شــده هر متر مکعب آب در استان 10 هزار ريال بوده ولي 
قيمت فروش آن به طور متوسط 3500 ريال است و اين فاصله 
قيمت منطقی نيست.مهندس ايمانلو درادامه به صرفه جويی 
10 درصدی در مصرف آب توســط مشترکين و رعايت الگوی 
مصرف اشاره کرد و از شهروندان در خواست نمود توصيه های 
شــرکت آب و فاضالب اســتان را جدی بگيرند تا در خصوص 
آب مصرفی دچار مشکل نشــوند.وی از برخورد با مشترکان 
پرمصرف در اســتان خبر داد و افــزود: يک هزار مشــترک 
پرمصرف در استان شناسايی شده است که اگر مصرف شان را 
کاهش ندهند قطعی آب شان حتمی است.مديرعامل شرکت 
آب و فاضالب آذربايجان شرقی خاطرنشان کرد: بارش باران در 

ايران يک سوم ميانگين جهانی است اما ميزان مصرف در ايران 
بيش از متوسط جهانی است و اين در حالی است که ايران جزو 
فقيرترين کشــورهای جهان از نظر منابع آبی است.وی گفت: 
90 درصد مصرف آب در بخش کشــاورزی بوده و 10 درصد 

متعلق به بخش صنعت و شرب است.
رئيس هيئت مديره شــرکت آب و فاضالب آذربايجان شرقی 
در ادامه با بيان اينکه متوســط ســرانه آب تجديد شونده هر 
نفر در کشــورمان يک هزار و 780 متر مکعب در ســال است، 
خاطرنشــان کرد: اين ميزان کمتر از متوســط جهانی بوده 
و قيمت آب نيز کمتر از قيمت تمام شــده اســت.وی عنوان 
کرد: ايران در زمينه مصرف ســرانه آب خانگی در کشورهای 
مختلف رتبــه بااليی دارد و اين امر متناســب بــا ذخاير آبی 
نيست.مهندس ايمانلو، کاهش پرت آب را از برنامه های جدی 
اين شرکت برشمرد و يادآور شــد: تبريز مقام اول در کشور را 
در زمينه جلوگيری از پرت آب دارد و در زمينه نشــت يابی آب 
نيز اقدامات گسترده ای داريم.مديرعامل شرکت  آب و فاضالب 
آذربايجان شرقی تاکيد کرد: تا زمانی که مردم کمبود منابع آبی 
را احساس و همراهی نکنند در زمينه کاهش مصرف آب موفق 
نخواهيم بود و نيازمند فرهنگ سازی هستيم.مهندس ايمانلو 
گفت: قيمت پائين آب موجب شــده تا مردم به راحتی آب را 
اســراف کرده و هدر دهند و با صرفه جويی در آب می توان به 
کاهش هزينه ها هم کمک کرد.وی از برنامه های شرکت آب و 
فاضالب برای اصالح الگوی مصرف آب خبر داد و افزود: نصب 
لوازم کاهنده با اولويت در مراکز عمومی و دولتی و مســاجد را 

برنامه ريزی کرده ايم و در ادامه برنامه ها جايگزينی پســاب به 
جای آب شرب در آبياری فضای ســبز را در برنامه داريم.وی 
ضمن درخواست مجدد از همشهريان عزيز درخصوص مصرف 
بهينه آب شرب بهداشتی و صرفه جويی درخصوص اين مايه 
حيات گفت: الگوهای توصيه شده برای مصارف سرانه خانگی 
برای هر نفر150 ليتر در شبانه روزبوده که متاسفانه در استان 
ما باالی 190 ليتر می باشد که در اين راستا اولويت مهم شرکت 
حفاظت از منابع آب و ترويج فرهنگ صحيح مصرف بهينه آب 
بوده و اين نيازمند تغيير در نگــرش مديريت مصرف آب می 
باشد که اميدواريم شــهروندان محترم با رعايت آنها و دقت در 
نحوه مصرف آب از اتالف بيشتر مايه حيات جلوگيری نمايند.

وی بيان کرد: تحويل آب باکيفيت به شهروندان وظيفه ماست 
و عالوه بر اين بازرسان شرکت برای کنترل مستمر آب فعاليت 
دارند.مهندس ايمانلــو افزود: اصالح شــبکه آب بطول 112 
کيلومتر در سال گذشته انجام شــده و حدود 50 هزار انشعاب 
آب نيز سال گذشته واگذار شد، ضمن آنکه 16 حلقه چاه حفر 
شــد و 9 حلقه چاه نيز تجهيز شده است.مديرعامل شرکت در 
ادامه به عمليات اجرايی شبکه فاضالب اشاره کرد و افزود: 57 
درصد جمعيت استان زيرپوشــش فاضالب است، که باالتر از 
ميانگين کشــوری بوده و در تبريز اين ميزان 64 درصد است.

مديرعامل شــرکت آب و فاضالب آذربايجان شرقی در پايان 
اضافه کرد: بيش از 500 هزار انشعاب فاضالب در استان واگذار 
شده و در سالجاری 70 کيلومتر احداث شبکه فاضالب نيز در 

دست پيمانکاران است.

معارف

ســه پايانه تخليه و بارگيری کاالهای عمومی در منطقه ويژه اقتصادی بندر امام 
خمينی)ره( در قالــب قراردادهای جديد با هدف بهبود در روند خدمات رســانی 

به مشتريان خدمات بندری، به سه شرکت خصوصی واجد شرايط واگذار گرديد.
معاون دريايی و بندری اداره کل بنادر و دريانوردی اســتان خوزســتان، با اشاره 
به لزوم ارتقاء شــاخص های عملياتی به منظور نيل به  اســتانداردهای عملياتی 
مطلوب، اظهار داشــت: طی مزايده ای کــه با رعايت تشــريفات و الزامات قانونی 
برگزار گرديد، پس از اکران عمومی مزايده و ارائه قيمت های پيشــنهادی توسط 
متقاضيان شــرکت در اين مزايده عمومی،  باالترين قيمت هــا انتخاب  و  راهبری 
پايانه های ســه گانه تخليه و بارگيــری کاال در منطقه ويژه اقتصــادی بندر امام 

خمينی)ره( به بخش خصوصی واگــذار گرديد.مهندس گرايلو با اشــاره به لزوم 
اجرای اصل 44 قانون اساسی که بر کاهش تصدی گری دولتی و واگذاری کارها به 
مردم تصريح می کند، اظهار داشت: با بهره گيری از توان بخش خصوصی توانمند و 
مجرب در زمينه ارائه خدمات دريايی و بندری، شرايط ايجاد فرصت های اشتغال 
بيشتر در کنار توســعه شــاخص های عملياتی نيز فراهم می آيد.معاون دريايی و 
بندری، آسيب شناسی  فرآيند های گذشته ی ارائه خدمات بندری، جلب رضايت 
بيشتر مشــتريان در پی ارتقاء شــاخص های عملياتی و حفظ اســتانداردهای 
مطلوب در زمينه  تخليه و بارگيری کشــتی ها را از جمله ديگــر مزيت های اين 
سری واگذاری عنوان کرده و اظهار داشــت: در جريان اين واگذاری راهبری پايانه 

ها کـــــه در بازه ی زمانی مشخص و حســب ضوابط و مقررات انجام شده، تالش 
می شــود از همه ی ظرفيت ها برای افزايش بهره وری استفاده شود.وی همچنين 
با اشاره به هدف غايی اداره کل بنادر و دريانوردی اســتان خوزستان برای نيل به  
جذب بيشتر صاحبان کاال و خطوط کشتيرانی تصريح کرد: تحقق اين هدف مهم 
از طريق تسهيل سير ورود و خروج کاالها و بهبود نرخ های شاخص های عملياتی 
صورت می پذيرد، کــه در اين بين نيروهــای عملياتی توانمنــد و ورزيده نقش 
مهمی را بــــــر عهده دارند.يادآور می شود فرآيند واگذاری پايانه های تخليه و 
بارگيری کاالهای عمومی)واردات و صــادرات( در منطقه ويژه اقتصادی بندر امام 

خمينی)ره(   به بخش خصوصی برای سومين بار انجام می گردد.

 بهره گیری حداکثری از توان بخش خصوصی

برق ايستگاه تقويت فشار  
گاز دهاقان از طريق شبكه 
برق سراسري تامین گرديد.

ســعيد توکلي، مديــر منطقه دو 
عمليات انتقال گاز ايــران، با اعالم 
خبر فوق اظهار داشــت: دستيابي 
سريع و قابل اطمينان در راه اندازي 
پايداري  گاز،  توربوکمپرسورهاي 
و اســتمرار انتقال گاز پاک و بهره 
وري ايمــن در راســتاي خدمت 
رساني به مردم از اهداف اتصال برق 
تاسيسات تقويت فشار گاز دهاقان 

به شبکه سراسري مي باشد.
مدير منطقه دو عمليات انتقال گاز 
ايران با تاکيد بر اهميت اين اتصال 
گفت: پيش از اتصال به شبکه برق 
سراسري، در صورت بروز هر گونه 
مشکل در مولدهاي برق تاسيسات، 
در کوتاه يا بلند مــدت انتقال گاز 
دچار وقفه مي شــد و اين وقفه در 
انتقال گاز، باعــث ايجاد اختالل در 
گازرساني به کل کشــور و صنايع 
مي شــد. با اتصال برق تاسيسات 
دهاقان به شــبکه برق سراسري از 
قطعي هاي موردي برق و توقفات 
ناگهاني دستگاه ها جلوگيري شد 
و انتقال گاز نيز بدون مشکل انجام 

خواهد شد.
مهنــدس توکلي ضمن تشــکر از 
تالش صادقانــه کارکنان مرتبط با 
پروژه، افزود: اين اتصال ساليانه ده 
ميليارد ريال صرفه جويي در هزينه 
هاي تعمير، نگهــداري و مصرف 
ســوخت هاي فســيلي مولدهاي 
برق در پي خواهد داشت. همچنين 
کاهــش آلودگــي هاي زيســت 
اســتانداردهاي  محيطي، رعايت 
محيطي، افزايــش  زيســت 
رضايتمنــدي شــغلي و کاهش 
اســترس ناشــي از قطع برق براي 
کارکنان و افزايش ايمني و کاهش 
خطرات ناشــي از تــردد کارکنان 
تعميرات منطقه جهــت تعمير و 
بازديد از مولد هاي برق تاسيسات 
ســاير مزاياي اتصال برق به شبکه 

سراسري مي باشد.

امضاء تفاهمنامه همكاری 
مابیــن فــوالد مبارکه 
اصفهان و شرکت تامینی 

ايتالیا
 با حضور دکتر سبحاني مديرعامل 
شــرکت فوالد مبارکــه اصفهان و 
آلبرتو ايپرتي مديرعامل شــرکت 
تاميني ايتاليا، تفاهمنامه همکاري 
بين دو شــرکت در زمينــه انتقال 
دانش فنــي، ســاخت و تعمير و 
ترانســفورماتورهاي  نگهــداري 
موجــود در گــروه هلدينگ فوالد 
مبارکــه امضا شــد.به گــزارش 
خبرنگار فــوالد در ايــن ديدار که 
روز يکشــنبه يازدهــم مردادماه 
سال جاري در محل فوالد مبارکه 
صورت گرفت، مدير عامل شرکت 
تاميني ايتاليا پس از ديدار با دکتر 
ســبحاني و بازديد از خطوط توليد 
فوالد مبارکه تصريح کرد: ســابقه 
همکاري فوالد مبارکه با شــرکت 
تاميني ايتاليا به حدود 15 ســال 
پيش برمي گردد کــه در آن زمان 
تعداد 8 عدد ترانسفورماتور قدرت 
کوره، توســط اين شــرکت براي 
فوالد مبارکه ســاخته و راه اندازي 
گرديــد.وي ادامه داد: بــا توجه به 
حسن سابقه همکاري دو شرکت و 
از آنجا که اغلب ترانسفورماتورهاي 
موجــود در گــروه هلدينگ فوالد 
مبارکه از جمله فــوالد هرمزگان، 
فوالد ســبا، فوالد ســفيد دشت، 
فوالد اميرکبير توسط اين شرکت 
تأمين شــده اســت، طي تفاهم 
نامه اي مقرر گرديــد در فاز جديد 
همــکاري دو شــرکت، انتقــال 
دانش فنــي تعميــر و نگهداري 
ترانسفورماتورها در دستور کار قرار 

گيرد.
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خبر

 دوره آموزشــی مديريــت مصرف بــرق ويــژه خبرنگاران 
بمناســبت بزرگداشــت روزخبرنــگار ونهادينه ســازی 
فرهنگ مديريت مصرف برق درهتل نيشــکر اهواز با حضور 

خبرنگاران رسانه های استان خوزستان برگزارشد .
سيد مهرداد بالدی موسوی سرپرست معاونت برنامه ريزی 
و تحقيقات شرکت برق منطقه ای خوزســتان در اين دوره 
آموزشی گفت: اگر درزمينه مصرف برق، بهينه سازی صورت 
گيرد نتايج خوبی را به دســت می آوريم درکشور مافقط 30 
درصد توليد برق به مصرف صنعتی می رســد که اگر در اين 
زمينه صنعت پويا باشــد توليد هم به همان جهت سوق داده 

می شود .
وی ادامــه داد: بحث کاهــش مصرف مطرح نيســت، بايد 
هدفمندی مصرف را در اولويت قرار دهيم. کاهش مصرف با 
ممانعت افراد ازاستفاده برق مقدور نيست و بايد رويه مصرف 

را تغيير داد تا مصرف برق بهينه گردد .
محســن ارفاق مديردفتر مديريت انرژی اين شرکت ديگر 
سخنران اين برنامه در اين دوره آموزشــی يک روزه بود که 
به بيان راهکار  های ســاده و کم هزينه  برای  چالش پيچيده 
و پر هزينة اوج مصرف بــرق پرداخت و گفــت: راهکار  های 
مديريتِی بدون هزينه شامل  متناســب نمودن قيمت  های 
بازار برق و تعرفه ها، تعيين راهبــرد واحد برای  فعاليت  های 
پيک ســايی، تعيين ســطوح وضعيــت  چنداليــه رنگی، 
شناورسازی هماهنگ تعداد ســاعت پيک، تعيين حداقل  
سهميه تکليفی خاموشــی برای صنايع انرژی  بر در شرايط 

اضطراری و بازنگری تعرفه  های گرمسيری هستند .
وی ادامه داد: معموال اقداماتی که به ســمت مصرف و تقاضا 
گرايش دارند، ساده تر و کم هزينه تر و اشتغال زاتر از اقدامات 
سمت عرضه و توليد هستند زيرا ســاخت نيروگاه  و توسعه 
شبکه  برق حدود50 تا 100 مرتبه پرهزينه  تر از بهينه سازی 

مصرف برق است .

وی افزود: پس بياييم با اعمــال مديريت بار و مصرف برق در 
خانه درســاعات اوج مصرف 13تا17 بعد از ظهر و20تا 24 
شب به اقتصاد و ســالمتی خانواده و نيزدر بعد وسيع به نسل 

های آينده کشورمان کمک کنيم .
رييس گروه مطالعات مديريت مصرف و تلفات شــرکت برق 
منطقه ای خوزستان نيزدر اين سمينار گفت : الگوی مصرف 
برق در خوزســتان نياز به تغيير دارد واز شــما  خبرنگاران 
انتظار مــی رود باآگاهی رســانی وفرهنگ ســازی زمينه 
مصرف بهينه برق وکمک به پايداری خدمت رسانی را فراهم 

آوريد .
احمد حبيبيان افزود: الگوی مصرف از چارچوبی که مرتبط 
با نيازهای هرفرداست تعيين می شود که سبب مصرف بهينه 
و کاهش هزينه  مصرف انرژی  و افزايش درآمد خانوادها می 

گردد .
وی همچنيــن به راهکارهــاي پرهزينــه مديريت مصرف 
برق اشــاره کرد و گفت : جايگزيني لوازم الکتريکي خانگي 
پر بازده)داراي برچســب انرژي ( با لوازم الکتريکي  خانگي 
قديمي و فرســوده، اســتفاده از رنگ های روشن در سطوح 
داخلي اتاقها و رنگ پرده وپنجره ها  از جمله اين راهکارها به 

شمار می روند .
حبيبيان تصريح کرد: بهينه ســازي مصرف انرژي درکشور، 
کاهش مصرف وهزينه انرژي درخانواده ها ، آگاه شدن مردم 
ازميزان مصرف انــرژي وبازدهي وســايل بمنظورانتخاب 
درست بهترين وسيله هنگام خريد، افزايش کيفيت وسايل 

انرژي برخانگي از فوايد توجه به برچسب انرژی هستند .
 وی در ادامــه به بيان انــواع راهکارهــاي مديريت مصرف 
خانگی برق اشاره کردو اظهار داشــت:  از جمله راهکارهاي 
بدون هزينه ، می توان به مواردي مانند خاموش کردن المپ 
هاي اضافی واســتفاده از المپ های کم مصــرف ، پرهيز از 
روشنائي های تجملي، عدم اســتفاده ازتجهيزات پرمصرف 

در ســاعات غير ازاوج مصرف ، تعويض پنجره های قديمی با 
پنجره های دو جداره يا چند جداره ودرز بندی و عايق کاري 
ديوارها و ســقف جهت جلوگيری از هدر رفت سرما ی توليد 
شده  توسط کولرها ، تنظيم ،سرويس و تعمير به موقع دقيق 
موتورهاي لوازم الکتريکي و  خارج کردن دســتگاههای غير 
قابل استفاده از حالت آماده بکار واســتفاده درست از لوازم 

خانگی اشاره کرد .
وی با اشــاره به اينکه  ســرانه مصرف برق در ايران سه برابر 
مصرف جهانی اســت، افزود : مصرف سرانه برق در دنيا900 
کيلو وات ساعت درســال است ولی ســرانه مصرف برق در 

ايران به 2 هزار و900 کيلو وات ساعت رسيده است.
رييس گــروه مطالعــات مديريت مصرف و تلفات شــرکت 
برق منطقه ای خوزستان اظهار داشــت : هر 10 سال يکبار 
مصرف برق در ايران 2 برابر می شــود و اين در حالی است که 
در هر 50 ســال يکبار مصرف برق در دنيا به 2 برابر می رسد 
. همچنين ناهيد غالمحســين مدير روابط عمومی شرکت 
برق منطقه ای خوزســتان ضمن گراميداشت روزخبرنگار 
گفت: خبرنگاران می توانند پرچمــداران مديريت مصرف 
برق باشــند و با ارايه مطالب گوناگون بعنوان بازوی توانمند 
صنعت برق در راســتای آگاهــی رســانی ونهادينه کردن 
فرهنگ بهينه مصرف بــرق ايفای نقش نماينــد وهدف از 
برگزاری اين دوره آموزشــی را آشــنايی خبرنگاران رسانه 
های گروهی اســتان با ســختی های کاردر اين صنعت ،در 
بخشهای توليد، انتقال و توزيع و راهکارهای مديريت بهينه 
مصرف بــرق  عنوان کرد .گفتنی اســت ايــن دوره آموزش 
کاربردی که با جلسه پرسش و پاســخ خبرنگاران همراه بود 
با همکاری معاونت برنامه ريــزی و تحقيقات، معاونت منابع 
انسانی و روابط عمومی  شــرکت برق  منطقه ای خوزستان 
و حضورجمعی از مسووالن ارشد اين شرکت برای اولين در 

کشور برگزار گرديد .

 دوره آموزشی مدیریت مصرف برق ویژه خبرنگاران در اهواز 
برگزارشد



 

در   تاثیری  مکمل های سویا 
پیشگیری از سرطان پستان 

ندارند! 
پزشكان در يك مطالعه جديد دريافتند 
مكمل هــاي ســويا در پيشــگيري از 
سرطان ســينه در زنان تأثيري ندارند 
و نمي تواننــد در ايــن زمينــه نقــش 

محافظتي ايفا كنند.
دكتر سيماخان استاد جراحي در مركز 
ســرطان فراگير روبــرت اچ ليوري در 
دانشگاه نورت وســترن با مطالعه روي 
98 زن شركت كننده كه به طور تصادفي 
براي اين آزمايش انتخاب شــده بودند 
به اين نتايج دســت يافت. بــه اين زنان 
تركيبي از ايزوفالوون هــاي موجود در 
سويا در قالب مكمل و يك دارونما داده 
شــد تا در مدت معيني مصــرف كنند. 
ايزوفالوون ها تركيباتي در فرآورده هاي 
سويا هستند كه تصور مي شود فعاليت 
ضداســتروژني دارند. به گفته پزشكان 
اســتروژن عامل محرك بســياري از 

سرطان هاي سينه است.
بنابــر اين گــزارش؛ پس از شــش ماه 
سيماخان و دستياران وي ميزان نوعي 
نشانگر پروتئيني موســوم به ki-67  را 
اندازه گيري كردند كه شــاخصي براي 
رشد ســلول هاي خاص سرطان سينه 
در زنان اســت. اين متخصصان متوجه 
شــدند در هر دو حالت مصرف مكمل 
سويا و دارونما ســطح اين نشانگر هيچ 

تغييري نكرد.
ســيماخان در گزارشــي كه از ســوي 
انجمن مطالعات ســرطان آمريكا ارائه 
شــده تأكيد كرد اين يافته  حاصل يك 
بررسي كوچك اســت و انجام مطالعات 

گسترده تر در اين زمينه ضروري است.

الگوی غلــط زندگی، عامل 40 
درصد از کل سرطان ها است 

متخصصان علوم پزشــكی در انگليس 
اعالم كردنــد 40 درصد از مــوارد ابتال 
به ســرطان در زنان و 45 درصد از موارد 
بروز اين بيمــاری در مــردان با رعايت 
يك الگوی زندگی ســالم و صحيح قابل 

پيشگيری هستند.
مركز مطالعات ســرطان در انگليس در 
گزارش جديدی اعالم كرد بيش از 100 
هزار مورد ابتال به ســرطان كه هر سال 
در انگليــس رخ می دهند بر اثر 4 الگوی 
اصلی ناســالم زندگی شــامل سيگار 
كشيدن، تغذيه ناســالم، مصرف الكل و 

داشتن اضافه وزن بروز می كنند.
به نوشــته روزنامه گارديــن، وقتی 14 
فاكتور ناســالم زندگــی و محيطی در 
اين ارزيابی در نظر گرفته شــود تعداد 
قربانيان ســرطان به 134 هــزار مورد 

افزايش می يابد.
بنابراين گزارش، استعمال سيگار عامل 
23 درصد از كل ســرطان ها در مردان و 
15/6 درصد در زنان اســت. بعالوه 34 
درصد از موارد بروز ســرطان در ســال 
2010 ميــالدی كه حــدود 106 هزار 
و 845 مورد می شود ناشــی از سيگار، 
رژيم غذايی ناســالم، الكل و وزن زيادی 

بوده اند.
در اين گزارش تاكيد شــده اســت كه 
بدون شك اســتعداد ابتال به سرطان در 
افراد مختلف به دليل تفاوت های وراثتی 
و ذاتی با يكديگر متفاوت اســت و عالوه 
بر ويژگی های وراثتی،  عوامل بيرونی نيز 

در ايجاد سرطان ها تاثير بسزايی دارند.
با وجــود شــيوع روزافزون ســرطان 
در سراســر دنيــا هــر روزه خبرهای 
اميدواركننــده ای دربــاره روش های 
جديد درمان و كنترل ايــن بيماری ها 
می شنويم از جمله اينكه اگر نمی توانيم 
در عوامل محيطی خــود تغييری ايجاد 
كــرده و يا اگــر نمی توانيم بــر محيط 
زيســت و عوامل تهديد كننده موجود 
در آن مانند انــواع آلودگی های موثر در 
بروز سرطان ها غلبه كنيم اما می توانيم 
با اصــالح و متعادل ســاختن الگوهای 
زندگی و تغذيه ای خود در طول زندگی، 
احتمــال ابتال به ســرطان را در خود به 

ميزان قابل مالحظه ای كاهش دهيم.

 خيره نگاه كردن به صفحــه نمايش تلفن همراه، تبلــت يا رايانه با 
خطرات زيادی برای بينايی فرد همراه است.

شايع ترين مشكل، خســتگی چشم اســت كه در زمان خيره نگاه 
كردن به صفحه نمايش و درنتيجه كاهش ميــزان پلك زدن ايجاد 

می شود.
خستگی و افزايش فشار چشم ناشــی از نگاه كردن مداوم به صفحه 
نمايش، باعث خشــكی چشم ها و بروز ســردرد می شود. اين عالئم 
دائمی نيستند، اما احتمال تشــديد اين مشكل و تبديل شدن آن به 

يك بيماری مزمن وجود دارد.

يكی از بهترين راه ها برای كاهش خســتگی و فشار چشم، افزايش 
ميزان پلــك زدن اســت؛ محققــان روش 20-20-20 را توصيه 
می كنند كه شــامل نگاه كردن به جسمی در فاصله 20 فوتی )شش 

متری( به مدت 20 ثانيه هر 20 دقيقه يكبار است.
يكی ديگر از نگرانی های جدی در اين زمينه، قرار گرفتن در معرض 
نور آبی اســت؛ اين نوع خاص از نور كه از صفحه نمايش تلفن همراه، 
تبلت، رايانه و تلويزيون ســاطع می شــود، به يكــی از عميق ترين 

بخش های چشم رسيده و می تواند به شبكيه آسيب بزند.
خورشيد نيز نور آبی از خود ساطع می كند، اما اين نور دائمی نيست 

و با غروب خورشيد مشــكل برطرف می شود؛ اما برخی افراد حتی تا 
نيمه های شب به صفحه نمايش تلفن همراه، رايانه يا تلويزيون خيره 

می شوند.
المپ كم مصرف )CFL( نيز اين نور آبی مضر را ســاطع می كند. با 
نشســتن در اتاقی با المپ كم مصرف و كار كردن با اين دستگاه ها، 

ميزان قرار گرفتن فرد در معرض نور آبی چند برابر خواهد شد.
برخی عينك ها قادر به فيلتر كردن نور آبی هستند؛ عدم استفاده از 
تلفن همراه، تبلت يا ساير دستگاه های مشابه در زمان خواب نيز می 

تواند به كاهش آسيب های وارده به چشم منجر شود

خطرات خیره شدن به صفحه موبایل و تبلت
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غذاها بــه طرق مختلــف باعث كاهش 
اســترس می شــوند. مثاًل يك كاســه 
ســوپ جودوسر ســبب افزايش سطح 
ســروتونين می شــود كــه يــك مادة 

آرامبخش برای مغز است.
بعضی از غذاها ســبب كاهش ســطح 
كورتيزول و آدرنالين خون می شــوند 
كه هورمون های اســترس هستند و در 
نهايت بعضی از غذاهــا از طريق تقويت 
سيســتم ايمنی و كاهش فشــار خون 

سبب كاهش استرس می شوند.
اكنون بــا غذاهايی كه ســبب كاهش 

استرس می شوند آشنا شويد:
1. كربوهيدرات های مركب

ايــن گــروه از غذاهــا ســبب افزايش 
ســاخت ســروتونين در مغز می شوند. 
مثال هايی برای اين گروه از غذاها شامل 
ســريال هايی با غالت كامــل، نان ها و 
پاســتاهايی با غالت كامل می باشــند 
كه عالوه بــر كاهش اســترس به علت 
حفظ قند خون در ســطح مناسب باعث 
می شوند شما احســاس بهتری داشته 

باشيد.
2. كربوهيدرات های ساده

اين دسته از كربوهيدرات ها به علت آنكه 
سريعاً  هضم می شوند به همان سرعتی 
كه سبب افزايش ســروتونين و كاهش 
استرس می شــوند به همان سرعت، نيز 
كاهش سروتين در بدن رخ می دهد. در 
حقيقت اين دســته از كربوهيدرات ها 
بايد كامــاًل به صورت محــدود مصرف 

شوند. 
3. پرتقال

پرتقــال از طريــق ويتامين C ســبب 
تقويــت سيســتم ايمنــی شــده و در 
نتيجــه ســبب كاهــش هورمون های 
اســترس می شــود. در بررســی های 
انجام شــده افرادی كه قبل از كارهای 
استرس آور ويتامين C مصرف كرده اند 
هورمون های استرس مانند كورتيزول 
در آنها افزايش كمتری پيدا كرده است 
و همچنين فشار خون به ميزان كمتری 
افزايش يافته است و بعد از رفع استرس 

سريع تر به ميزان طبيعی برگشته است.
4.اسفناج

اســفناج منبع غنی از منيزيوم اســت 
كه كاهش آن ســبب ايجاد ســردرد و 
خستگی شــده و از اين طريق استرس 
را افزايش می دهد. اگر بــه هيچ عنوان 
مايل نيستيد اسفناج مصرف كنيد بايد 
بدانيد ماهی ســالمون و سويا نيز حاوی 

مقدار زيادی منيزيوم هستند.
5. روغن ماهی

اگر می خواهيــد استرســتان را تحت 
كنترل خــود درآوريد بــا روغن ماهی 
دوســت باشــيد. چربی امــگا 3 كه در 
ماهی هايی مانند سالمون به وفور يافت 
می شــوند از افزايــش هورمون هــای 
اســترس پيشــگيری كرده و قلب را در 
برابــر بيماری هــا محافظــت می كند 
همچنين ســبب بهبــود بيماری های 

خلقی مانند افسردگی می شوند.
6. چای سياه

نوشــيدن چای به شــما كمك می كند 
از شــرايط اســترس آور رهايی يابيد. 
افرادی كــه حداقل 4 فنجــان چای در 
روز می نوشند سطح هورمون  كورتيزول 
بعد از اتفاقات اســترس آور كمتر دچار 
افزايش شــديد می شــود. اين در حالی 

اســت كه كافئين موجود در قهوه سبب 
افزايش هورمــون اســترس و افزايش 

فشار خون می شود.
7. پسته 

پســته مانند ســاير دانه ها منبع غنی از 
امگا 3 اســت كه مصرف مقدار محدوی 
از آنهــا به صورت روزانه ســبب كاهش 
كلســترول، كاهش التهــاب موجود در 
شريان های قلبی و كاهش خطر ديابت 

و كاهش استرس می شود.
8. آواكادو

يكــی از بهترين روش ها بــرای كنترل 
فشــار خون باال مصرف پتاســيم كافی 
اســت. مصرف نيمی از آواكادو بيشتر از 
يك موز برای بدن شــما ذخيرة پتاسيم 

فراهم می كند.
9. جويدن سبزيجات خام

جويدن ســبزيجات خــام مانند هويج 
و كرفس باعث كاهش اســترس در فرد 

می شود.
10. مصرف يك خوراك كوچك قبل از 

خواب
مصرف كربوهيدرات ها قبــل از خواب 
به علت آزادســازی ســروتونين باعث 

می شــوند شــما راحت تر بخوابيد. بايد 
توجه داشته باشــيد چنانچه اين وعده 
مصرفی زياد باشد سبب اختالل خواب 
خواهد شــد. بنابراين مصرف يك قطعه 
نان تست و مربا قبل از خواب بسيار عالی 

است.
11. شير 

مصرف شــير گرم قبل از خواب ســبب 
كاهش اســترس شــما شــده و خواب 
مناسب تری را برای شما فراهم می كند. 
به علت آنكه شــير منبغ غنی از كلسيم 
است ســبب كاهش اضطراب و كاهش 
تغييرات خلقی قبــل از دوران قاعدگی 
می شود بهتر است شــير با چربی اندك 

مصرف كنيد.
12. فعاليت

عالوه بــر تغييــرات غذايی كه ســبب 
كاهش استرس در شما می شوند فعاليت 
بدنی ســبب افزايش اكســيژن موجود 
در جريان خــون و افزايش اندورفين در 
بدن می شــود و در نتيجه شما احساس 
شــادابی بيشــتری خواهيد كرد. اين 
فعاليت بايد حداقل 30 دقيقه و 4-3 بار 

در هفته باشد.

با غذا خوردن استرستان را کاهش دهید

 رئيس انجمن علمی جراحان عمومی ايران، معتقد است كه 
جراحان ما محصول تربيت دوران هشت سال دفاع مقدس 

هستند.
دكتر بهــزاد رحمانی در افتتاحيه دهميــن كنگره انجمن 
علمی جراحان عمومی ايران، گفت: هدف اصلی از برگزاری 
كنگره ســاالنه انجمن علمی جراحان عمومی ايران، بحث 
و تبادل نظر درباره مســائل روز جراحی در دنيا و همچنين 

برخورد با بحران و تروما در ايران است.
وی ادامــه داد: همان طور كه می دانيد رســيدگی به بيمار 
حادثه  ديده در شــرايط بحرانی، ســاز و كار و آداب خاص 
خودش را دارد. رسيدگی به بيمار ترومايی در شرايط بحران 
در مراكز تروما بــا تركيبی از ابزار و مهارت پزشــكی انجام 
می شود و در صورت اين رســيدگی با نگاه مديريت بحران 

صورت بپذيرد، نتايج خوبی را در پی خواهد داشت.
رحمانی با اشاره به تسهيل رســيدگی به بيمار ترومايی در 

مراكز تروما، گفت: بيماری كه دچار حادثه تروما شده نياز به 
حضور سريع كادر درمان در زمان و مكان حادثه دارد، عالوه 
بر اين بيمار ترومايی بعــد از حادثه نيز به مراقبت هايی دارد 
كه همه اين مراحل رســيدگی به بيمار در بحران هايی مثل 
سيل، زلزله، جنگ مكتوب شده اســت و ارائه اين خدمات 
درمانی در مراكز اختصاصی تروما نتايــج مطلوبی را در پی 

خواهد داشت.
رئيس انجمن علمی جراحان عمومی ايران درباره وضعيت 
واردات تجهيزات جراحی،  گفت:  عــالوه بر وجود تبليغات 
فراوانی كه درباره عدم اثرگذاری تحريم ها بر بخش سالمت و 
درمان داشته ايم، بايد بگويم كه تحريم ها به شدت بر واردات 
تجهيزات و ابزار نوين جراحی تأثير داشــته است و در زمان 
تحريم به بسياری از آنها دسترسی نداشته ايم، البته جراحی 
عمومی نسبت به ساير رشته ها به دليل وابستگی كمتری كه 
به ابزار دارد، در دوران تحريم آسيب كمتری ديده است، ولی 

قطعاً ابزار و تجهيزات نوين كيفيت خدمات جراحی را ارتقا 
خواهد داد.

وی درباره وضعيت علمی جراحان كشــور در مقايســه با 
ترازهای جهانی گفــت: قطعاً جراحان ايران در مقايســه با 
ترازهای جهانی وضعيت خوبی دارند كه شــايد اين مسئله 
از بركات جنگ تحميلی باشد. جنگ عالوه بر مصيبت هايی 
كه داشت باعث پيشــرفت در جراحی ايران شد، بطوريكه 
امروز می بينيم اســتادان جراحی ما يا جنگ  ديده هستند 
يا محصول تربيت جراحانی هســتند كه در جنگ تحميلی 
صاحب تجربه شــده اند. همچنين مهــارت علمی و عملی 
جراحان ما باعث شده است بيماران متعددی از كشورهای 

مجاور برای درمان به ايران مراجعه كنند.
دهمين كنگره انجمن های علمی جراحان عمومی ايران از 
21 تا 23 مرداد مــاه در محل همايش های بين المللی رازی 

دانشگاه علوم پزشكی ايران در حال برگزاری است.

 جراحان ما محصول تربیت دوران دفاع مقدس هستند

خبر

میز خبر

گیاهخواري، راهي براي سالم تر بودن

دانشمندان توصيه مي كند زندگي سالم به نوعي ديگر داشته باشيد؛ گياهخوار شويد.
مي توان به ســادگي با برگزيدن رژيم غذايــي گياهي به بخش عظيمي از ســرطان ها و 

بيماري هاي قلبيـ  عروقي غلبه كرد.
انجمن قلب و عروق آمريكا اعالم كرده اســت گياهخواران كمتر در معرض چاقي، ديابت و 

بيماري هاي انسدادي قلب و عروق و فشار خون باال هستند.
حقيقت اين است كه افراد گياهخوار تنها تكه هايي از گوشت را از غذاي خود حذف كرده و 
آن را با ســويا، غالت، حبوبات، لبنيات و تخم مرغ كه نه تنها داراي مقدار بيشتري پروتئين 
هستند بلكه مانع وارد شدن چربي، كلسترول حيواني و هورمون هاي نامناسب بر بدن خود 

هم مي شوند، جايگزين كرده اند.
سويا ارزان و داراي پروتئين، فيبر، كالري، كلسيم، كربوهيدرات، آهن، فسفر، پتاس، روي و 

ويتامين هاي B و A است و سبب كاهش كلسترول خون مي شود.
افراد با رژيم غذايي مناسب به سالمتي خود كمك مي كنند. مواد گياهي به علت نداشتن 

چربي ترانس بد، مشكل زا نيستند.
عالوه بر آن پروتئين ها، ويتامين ها و مــواد مورد نياز بدن را تامين مي كند و به ســادگي 

جايگزين گوشت و وعده هاي غذايي مي شود.
قارچ از جمله گياهاني اســت كه مي توان آن را به صورت خام يا پخته مصرف كرد. قارچ با 
داشتن آمينواسيد و پروتئين هم مانند گوشت اســت و در بازار ايران كميت و كيفيت آن 
قابل توجه است و بهاي آن با گوشت قابل مقايسه نيست، اما خانواده هاي ايراني هنوز آن را 

جايگزين گوشت نمي دانند.
گوشت قرمز نيز به قدري گران است كه البته دســت هر كسي به آن نمي رسد. قارچ داراي 
مواد كاني مانند كلسيم ، فسفر ، ويتامين و اسيدهاي آمينه است و با تهيه غذاي خوشمزه و 

ارزان از قارچ مي توان ويتامين هاي A، B، E و K مورد نياز بدن را تامين كرد.
قارچ در بدن انسان توليد ماده لواستاتين مي كند كه در پايين آوردن كلسترول خون موثر 
است. قارچ داراي مقدار زيادي فيبر بوده كه بسيار مفيد است و به تناسب اندام افراد كمك 

مي كند.
در مطالعه ديگري مشخص شده در صورت اســتفاده افراد ديابتي از مقدار فراوان فيبر كه 
تنها در وعده هاي غذايي گياهي و ميوه  ها وجود دارد آنها قادر خواهند بود كنترل موثري بر 

ميزان قند خون خود داشته باشند.
در جامعه ما برخي خانم ها به دليل مصرف اندك شــير، دچار پوكي اســتخوان هستند و 

برخي از كودكان وضعيت دنداني و استخواني مناسبي ندارند.
به طور كلي 90 درصد از افراد جامعه كمتر از ميزان الزم كلســيم دريافت مي كنند، اين در 
حالي است كه مصرف شير و ســويا ويژگي بســيار ارزنده اي دارد و بايد در هرم استاندارد 

غذايي جايگزين گروه گوشت شود.
مصرف ميوه  ها باارزش غذايي و ســالمتي باال و همچنين مصرف ســير و پياز، فلفل سبز، 
هويج، گوجه فرنگي، ليموترش، كيوي، توت فرنگي و سبزي ها منبع فيبر و ويتامين هاي 
مختلف و وجود ويتاميــن C در اين ميوه  هــا از خطرات راديكال هاي آزاد و ســموم بدن 

جلوگيري مي كند.
مهم ترين مزاياي رژيم غذايي گياهي عبارتند از كاهش تصلب شــرايين و ســكته قلبي، 
كاهش فشار خون، كاهش كلســترول خون تا 50 درصد، كاهش انواع سرطان ها از جمله 
سرطان دستگاه گوارش، تقويت سيستم ايمني بدن، كاهش بروز ديابت نوع 2، جلوگيري 

از پيري زودرس، باال رفتن ضريب هوشي و افزايش طول عمر تا 15 سال می باشند

کنجد خاصیت ضد سرطانی دارد 
دانه های كنجد حاوی مواد چربی، آنتی اكســيدان ها، روغن كنجد، مواد پروتئينی، اسيد 
آمينه، ســلولز، مواد معدنی و كلسيم اســت و بدين ترتيب دانه های كنجد بسيار مغذی و 

مقدار بسيار پرارزشی انرژی دارند.
در اين مطلب به بعضی از خواص كنجد اشاره ميشود.

خواص درمانی كنجد
كنجد خواص درمانی چشــمگيری دارد. منبع غنی اســيد آمينه كنجد رشــد تومورها 
را متوقف می كند و به رفع مســموميت كبد و كليه ها و بهبود سيســتم ايمنی بدن كمك 

می كند.
كنجد در درمان بی خوابی مؤثر بــوده، خاصيت ضد ورم مفاصل و رماتيســم و همچنين 

خاصيت ضد سرطان دارد. خواص ضدقارچ و ضدباكتری از ديگر تأثيرات آن است.
روغن كنجد در جلوگيری از فساد دندان كاربرد دارد. همچنين در درمان التهاب و تورم لثه 
مفيد است. برگ های كنجد سرشار از مواد لعابی هستند كه در گذشته با ديگر گياهان برای 
درمان اسهال خونی و »وبا« به كار برده می شدند.آرد كنجد سرشار از اسيد آمينه است و سه 
برابر شير كلسيم دارد. آرد كنجد يا كنجد به خوبی در ساالدها، خوراك های مرغ يا گوشت 
و سبزيجات پخته شده به كار رفته و همچنين در معطر ساختن پنير ، ساالدهای تخم مرغ، 
سس هايی كه اساس آن كره يا نان معطر هست كاربرد دارد.كنجد، معدن مواد معدنی قابل 
جذب است و دارای منيزيم، كلسيم، آهن، سيليس، آلومينيوم، كورم، مس، نيكل، سديم و 

چندين فلز و شبه فلز ديگر است.
اثر كنجد بيشــتر در اثر داشــتن ويتامين های زياد آن اســت بويژه ويتامين های »ب« و 
ويتامين های »ف« كه فراوان دارد.كنجد تقريباً بيشتر مواد مورد ساختمان بدن را داراست 
لذا يك غذای قيمتی و پرارزش برای انسان اســت كه دارای خواص گوشت است ولی ضرر 

آن را ندارد.

ایستادن در محیط کار چه فوائدی دارد؟ 
بررســی های متعددی در مورد مضرات نشســتن های طوالنی مدت انجام گرفته؛ اما اين 
پرسش مطرح می شــود كه افراد چند ســاعت از روز را بايد در محل كار به صورت ايستاده 
بگذرانند. بررســی جديد در استراليا نشان می دهد ايســتادن برای مدت زمان دو ساعت 
در روز به جای نشستن در محيط كار ســطح قند خون و كلســترول را بهبود می بخشد. 
همچنين راه رفتن هم می تواند تاثيرات مثبت بيشــتری بر ميــزان دور كمر فرد بگذارد. 
محقق اين مطالعه گفت: يافته های بدست آمده شواهد اوليه مهمی ارائه می كند كه افزايش 
ميزان مدت زمان ايستادن يا راه رفتن به جای نشستن های طوالنی مدت به سالمت قلب و 
متابوليسم كمك می كند.به طور متوسط اين افراد حدود هشت ساعت در روز می نشستند، 
چهار ساعت می ايستادند و دو ساعت راه می رفتند. همچنين در طول روز برای مدت زمان 
يك ساعت و نيم فعاليت جسمی داشتند. محققان مشاهده كردند افرادی كه مدت زمان 
دو ساعت را به جای نشستن فعاليت ايستاده داشــتند سطح قند خون ناشتای پايين تری 
داشته و ميزان تری گليسيريد آنان 11 درصد پايين تر بوده  است. همچنين اختصاص دو 
ساعت از روز به پياده روی به جای نشستن موجب كاهش 11 درصدی شاخص توده بدنی 

فرد می شود.

براســاس آمار ســازمان خواربا ر و كشــاورزي ملل متحد 
انســان ها ســاالنه 140 ميليارد حيوان را به منظور مصرف 

غذايي مي كشند البته اين آمار شامل آبزيان نمي شود.
عوارض مصرف گوشت قرمز:

مصرف گوشــت قرمز و فرآورده هاي گوشتي خطراتي براي 
انسان دارد كه يكي از آنها ابتال به سرطان روده است.

ساالنه در دنيا يك ميليون سرطان جديد گزارش شده است 
و حقيقت تاثير مصرف گوشت بر ريسك ابتال به سرطان در 
پژوهش ها نشان داده شده است.پژوهشگران اروپايي پس از 
بررســي رژيم غذايي 500 هزار نفر به اين نتيجه رسيده اند 
افرادي كه روزي دو بار هر بار 80 گرم گوشت مصرف كرده اند 
نسبت به افرادي كه هفته اي يك بار گوشت قرمز خورده اند، 

بيشتر در معرض سرطان روده بزرگ هستند.
دانشــمندان عقيده دارند يكي از مواد سرطان زا آمين هاي 

هستروسيسكليك اســت كه با كباب يا سرخ كردن گوشت 
ايجاد مي شــود البته اين ماده در مورد مــرغ و ماهي هم در 

شرايط طبخ دماي باال و سرخ كردن ايجاد مي شود.
 اين ماده ســبب تحريك راديكال هاي آزاد و آسيب رساني 
به مواد ژنتيكي ســلول ها مي شــود. عامل ديگــر خطر به 
گوشت هاي فرآوري شــده مربوط مي شــود.چراكه براي 
نگهداري بيشــتر غذاهاي فرآوري شــده اي همچون انواع 
سوسيس، كالباس و همبرگر به آنها نيتريت افزوده مي شود 
كه ماده اي سرطاني اســت.تركيباتي مانند آهن گوشت نيز 
كه دو برابر مرغ و ماهي اســت به ســلول هاي پوششي روده 
آسيب مي رساند و باعث رشــد غيرطبيعي و سرطاني شدن 
آنها مي شــود.عالوه بر اين، مصرف زياد گوشــت احتمال 
ســرطان پانكراس را كه يكي از بدخيم ترين بيماري هاست 
افزايش مي دهد.گوشت قرمز داراي اسيدهاي چرب با ترانس 

باالست و مصرف زياد آن انسان را به سوي بيماري هاي قلبي 
و فشار خون باال مي بد.

به همين دليل هم ساالنه 17 ميليون مرگ بر اثر بيماري هاي 
قلبيـ  عروقي گزارش شده است و آمار بيماري هاي قلبي در 
دنيا و ايران اكنون بسيار باالست. از طرف ديگر مصرف زياد 

گوشت قرمز سبب بيماري نقرس مي شود.
در اين بيماري ميزان اســيد اوريك باالســت و ته نشــين 
كريستال هاي اســيد اوريك در بندهاي مفاصل ايجاد درد 
مي كند.ديابت و چاقــي نيز از ديگر عوارض گوشــت قرمز 
هستند و ســاالنه 246 ميليون ديابت گزارش شده است. از 
طرف ديگر مصرف زياد گوشــت باعث تخريب سلول هاي 
بدن و سبب پيري زودرس مي شود.آخرين تحقيقات ثابت 
كرده است يكی از علل مهم سرطان پستان در زنان خوردن 

گوشت قرمز است.

زندگي سالم با گیاهخواري 



 دستاورد محققان دانشگاهی برای تولید بهینه و ارزان 
نانوکامپوزیت های پلیمری

پژوهشگران دانشــگاه صنعتی امیرکبیر طی مطالعاتی 
به بررســی اثر حضور نانوذرات بر خــواص رئولوژیکی 
نانوکامپوزیت هــای پلیمری پرداختند کــه نتایج این 
مطالعات می تواند راهگشــای طراحــی و تولید بهینه  
نانوکامپوزیت هــای پلیمری شــود و هزینــه  تولید را 

کاهش دهد.
وحید کریم خانــی، دانش آموخته  دکترای دانشــگاه 
صنعتی امیرکبیــر و محقق طرح اظهار کــرد: حضور 
نانوذرات در سیستم های پلیمری تغییرات قابل توجهی 
بر رفتار دینامیکی آن ها دارد. به عنوان مثال بســته به 
اندازه  نانــوذره و یا برهمکنــش بین نانــوذره و پلیمر، 
وجود این نانوذرات می تواند منجر به کاهش یا افزایش 
گرانروی و یا تغییر دمای انتقال شیشــه ای پلیمر شود. 
در این تحقیق نانوکامپوزیت پلی استایرن/نانوذرات پلی 
اتیلن ساخته شده و رفتار رئولوژیکی آن ها مورد بررسی 

قرار گرفته است.
به گفته  کریــم خانی، نانــوذرات پلی اتیلن پرشــاخه 
)دندریمر(، کاماًل آب گریز بــوده و بر خالف نمونه های 
خطی در حالل های معمول آلی مانند  تتراهیدروفوران 
و کلروفرم محلول هســتند. این نانوذرات فقط در یک 
مرحله سنتز می شوند و ابعاد آن ها در حدود 30 نانومتر 
اســت. همچنین گرانروی تــوده  آن ها در مقایســه با 
پلیمرهای خطی بسیار کم اســت. نانوذرات پلی اتیلن 
می توانند کاربردهــای متنوعی در زمینه های گوناگون 
داشته باشند؛ اما تا کنون بیشــتر به عنوان حامل دارو 

استفاده شده  و مورد بررسی قرار گرفته اند.
وی در ادامه افزود: این کار به تأثیر حضور این نانوذرات 
بســیار نرم بر رفتــار رئولوژیکی آمیزه  پلی اســتایرنی 
می پردازد. طبق آزمایش های انجام شــده مشاهده شد 
که در همه  نانوکامپوزیت ها، گرانروی سامانه نسبت به 

پلی استایرن خالص کمتر شده است. این افت گرانروی 
نانوکامپوزیــت با هیچ یک از تئوری هــای موجود قابل 
تفســیر نبود. به همین دلیل ســعی شــده تا این عدم 
تطابق مورد بررسی قرار گرفته و مکانیزم های محتمل 

پیشنهاد شود.
به گفته  ایــن محقق، از آنجــا که دیــدگاه این مطالعه 
معطوف بــه بحث کاهــش گرانروی اســت، نتایج آن 
می تواند بــه طراحــی ســامانه های نانوکامپوزیتی با 
گرانروی کــم کمک کند. این امــر در نهایت به افزایش 

ســرعت تولید، کاهش انرژی مصرفی، تسهیل ساخت 
قطعات پیچیده و کاهــش قیمت محصول نهایی کمک 
خواهد کرد.نتایج این این تحقیقات که با همکاری دکتر 
فاطمه گوهرپی و دکتر فرامرز افشــار طارمی از اعضای 
هیأت علمی دانشــگاه صنعتی امیرکبیر، وحید کریم 
خانی دانش آموخته  دکترای این دانشــگاه و مهندس 
ســید هادی گلدانســاز و نیز محققانی از کشــورهای 
کــره  جنوبی، چیــن و بلژیــک انجام شــده، در مجله  

Macromolecules منتشر شده است.

معارف

منجمان دانشگاه میشــیگان کوچک ترین ســیاهچاله فوق عظیم جهان را کشف 
کرده اند که در مرکز یک کهکشــان کوتوله در فاصله 340 میلیون سال نوری واقع 
شده است.شاید این ســیاهچاله کوچک  باشد، اما می تواند اســرار کهکشان های 
کوچک را فاش کند.سیاهچاله جدید در کهکشــان کوتوله RGG 118 واقع شده 
و با این که کوچک ترین سیاهچاله در میان گروه ســیاهچاله های غول پیکر است، 
جرم آن 50 هزار برابر جرم خورشید اســت. با این حال، جرم این سیاهچاله کمتر از 
نصف جرم دومین ســیاهچاله غول پیکر کوچک بعد از خود است و همچنین 100 
برابر کمتر از سیاهچاله غول پیکری جرم دارد که در مرکز کهکشان راه شیری واقع 
شده است.جرم سیاهچاله کهکشان RGG 118 حدود 200 هزار برابر کوچک تر از 

بزرگ ترین سیاهچاله  غول پیکر موجود است.کشف سیاهچاله جدید برای منجمانی 
که به دنبال درک فرآیندهای تکاملی پیچیده حاکم بر ســیاهچاله های غول پیکر 
هستند، حائز اهمیت است زیرا این ســیاهچاله ها در اکثر کهکشان ها وجود دارند.

کهکشــان کوتوله RGG 118 در اصل توســط مرکز تحقیقات آسمان دیجیتالی 
اسلون کشف شــد و دانشــمندان حاضر از رصدخانه پرتوی ایکس چاندرای ناسا و 
تلسکوپ Clay به اندازه 6.5 متر در شــیلی برای توصیف سیاهچاله غول پیکر و در 
عین حال کوچک آن استفاده کردند.منجمان توانســتند حرکت گاز سرد موجود 
در مرکز RGG 118 را در نور اپتیکال و با اســتفاده از تلســکوپ بررسی کنند و بر 
روی انتشــارات پرتوی ایکس ناشــی از گاز چرخان داغ در مجاور سیاهچاله تمرکز 

کردند.هر دوی این اندازه گیری ها نشان داد سیاهچاله مزبور مشابه سیاهچاله های 
غول پیکر در مراکز کهکشــان های دیگر عمل می کند. ســرعت ســتارگان حول 
سیاهچاله در هســته کهکشــان نیز این یافته ها را تائید کرد.دانشمندان دریافتند 
این سیاهچاله غول پیکر کوچک درســت مانند همتای بزرگ ترش رفتار می کند و 
این موضوع نشان می دهد سیاهچاله ها به شــیوه ای مشابه و صرف نظر از اندازه شان 
رشد می کنند.یکی از بزرگ ترین اسرار در اخترفیزیک مدرن وجود سیاهچاله های 
غول پیکر با جرم عظیم است که احتماال کمتر از یک میلیارد سال پس از بیگ بنگ 
در جهان وجود داشــته اند. منجمان امیدوارند با کشف این نمونه کوچک تر بتوانند 

مدل های تکامل سیاهچاله را ویرایش کنند.

کشف کوچک ترین سیاهچاله غول پیکر جهان

 
 ماده جدید برای شنل های 

نامرئی
پنســیلوانیا  دانشــگاه  محققــان 
نوعی پوشــش متاســطح را با هدف 
بهینه کردن ارتباطات از طریق آنتن ها 

تولید کرده اند.
ایــده مطرح شــده، تولید پوششــی 
با مواد شــبه دوبعــدی بود کــه این 
مــواد بــرای نشــان دادن رفتارهای 
خارق العــاده  الکترومغناطیســی 

مهندسی شده بودند.
دانشــمندان در واقع بــه دنبال تولید 
پوشش های ماده ویژه ای بودند و آن ها 
را حــول آنتن های با بانــد باریک قرار 
دهند تا بــه عنوان شــنل عمل کنند. 
این عمل بــرای نامرئی کردن آنتن در 
مقابل یک یا تعداد بیشتری از آنتن های 
نزدیک انجام شد که در فرکانس های 
مختلف عمــل می کردند. پوشــش 
مصنوعی اضافه شده نباید بر عملکرد 

آنتن داخل آن اثر می گذاشت.
زمانی که آنتن ها در مجاورت یکدیگر 
قــرار دارنــد، می تواننــد در عملکرد 
یکدیگــر دخالــت کــرده و بنابراین 
آن ها قادر بــه فعالیت کردن با ظرفیت 

کاملشان نیستند.
دو دلیل برای این موضوع وجود دارد؛ 
جفت شــدن دوطرفه و مســدودیت 
دوطرفه. جفت شدن دوطرفه می تواند 
موجب کاهش توانایی یک آنتن برای 
ارائه کارآمد سیگنال شود. مسدودیت 
دوطرفه نیز زمانی رخ می دهد که ارائه 
سیگنال یک آنتن به دلیل حضور آنتن 
دیگــر، در یک جهت خاص مســدود 

می شود.
در حالی که این دو پدیــده همواره به 
صورت مشکل مطرح بوده اند، هنوز راه 
حل ایده آلی برای خطاب قراردادن این 
دو موضوع به صورت همزمان پیشنهاد 
نشده بود و دانشــمندان به دنبال حل 

این مشکل بودند.

محققان حاضر توانستند پوشش های 
متاســطح تولیدشــده را در اطــراف 
آنتن ها قرار دهند تا آن ها را از آنتن های 
دیگر ایزولــه کرده و به نوعــی آن ها را 
نامرئی کننــد تا ویژگی های تابشــی 

مطلوب شان را حفظ یا بازیابی کنند.
دانشــمندان با آزمایش کــردن این 
آنتن ها مشــاهده کردند با استفاده از 
شنل نامرئی، جفت شــدن دوطرفه و 
مسدودیت دوطرفه بین چندین آنتن 
در فرکانس های منفرد یا چندگانه، به 

طور همزمان کاهش یافت.

نقش مؤثر هورمــون زنانه در 
درمان سرطان پستان

 محققان مرکــز مطالعات ســرطان 
دانشــگاه کمبریــج نشــان می دهد 
بیماران سرطان پســتان می توانند از 
درمان ارزان و در دســترس هورمون 

زنانه پروژسترون بهره یابند.
تومورها بــا هورمون زنانه اســتروژن 
تغذیــه می شــوند و معموال توســط 
داروهایی موســوم به تاموکسیفن که 
مســدودکننده گیرنده های استروژن 
اســت - ایــن گیرنده ها باعث رشــد 
سلول های سرطانی می شود- درمان 

می شوند.
زنانی که تومورهایشــان گیرنده های 
پروژســترون دارد، ظاهــر بهتری از 
نظر بیمــاری دارند؛ اما بــرای دهه ها 
دانشمندان قادر به توضیح چرایی این 

موضوع نبودند.
حال محققــان انگلیســی دریافتند 
چگونه گیرنده پروژسترون در سرطان 
پســتان با گیرنده اســتروژن مکاتبه 
می کند تا رفتارشان را تغییر و در نهایت 

رشد تومور را کاهش دهند.
بــه گفته محققــان، ایــن تحقیق در 
سطح سلولی نشان می دهد که چگونه 
دارویی ارزان، ایمن و کامال در دسترس 
می تواند به طــور بالقوه درمان نیمی از 
مبتالیان به سرطان پســتان را بهبود 

دهد.
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ساخت کیت تشخیص ســریع آلودگی های عفونی در 
کشور

پژوهشگران دانشــگاه علوم پزشــکی بقیةاهلل کیتی برای تشــخیص سریع عوامل 
میکروبی عرضه کردند که در کمتر از 32 دقیقه عوامل آلودگی را تشخیص می دهد.

دکتر علی کرمی رویکرد تحقیقاتی خود را روش های تشــخیص ســریع آلودگی ها 
دانست و گفت: در این راستا موفق به طراحی و ساخت کیتی شدیم که در کمتر از 32 
دقیقه وجود میکروب و یا عامل عفونی را تشخیص می دهد. کیت هایی که پیش از این 

ساخته بودیم در مدت چهار ساعت قادر به تشخیص عوامل میکروبی و عفونی بودند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیةاهلل درباره نحوه عملکرد این کیت گفت: 
این کیت از طریق دریافت نمونه های مختلفی چون خون،  خلط، ادرار و یا نمونه  بافت 

و استخراج DNA عامل میکروبی را شناسایی می کند.
مجری طرح با تاکید بر اینکه تولید این کیت به دلیل عــدم حمایت وارد فاز صنعتی 
نشده است، خاطرنشان کرد: از سوی صنعت مرغداری درخواست شده تا روشی برای 

تشخیص سریع بیماری »سالمونال« در مرغ ها ارائه دهیم.
این محقق با بیان این که کیت های تشــخیصی در این زمینه از خارج وارد می شود، 
خاطرنشان کرد: در این مطالعات کیت تشخیص سریع را برای استفاده در شناسایی 

عوامل میکروبی گوشت ارائه کردیم.

اختالالت خواب در اقلیت های قومی و نژادی شایع تر است
تحقیقات دانشــمندان با همکاری شــاهرخ جواهری، دانش آموخته دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز و استاد دانشگاه سینسناتی آمریکا نشــان داد اختالالت خواب و آپنه 
خواب در میان میانســاالن و بزرگساالن آمریکایی شــایع بوده و در میان اقلیت های 

قومی و نژادی بیشتر دیده می شود.
شرکت کنندگان حاضر در این تحقیق از شش شــهر آمریکا و شامل 2230 زن و مرد 
از اقوام و نژادهای متنوع در سنین 54 تا 93 سال بودند. داده های جمع آوری شده بین 

سال های 2010 و 2013 به دست آمده بودند.
نتایج بررسی های دانشمندان به رهبری دکتر »شــیائولی چن« از دانشگاه هاروارد 
نشان می دهد، 34 درصد شرکت کنندگان دارای اختالل شدید یا مالیم تنفسی حین 
خواب بودند. همچنین 31 درصد مبتال به کم خوابی با کمتر از شــش ساعت در شب 

بودند.
عــالوه بر ایــن، پرسشــنامه های ارزیابی شــده نشــان دادنــد کــه 23 درصد از 
شرکت کنندگان از بی خوابی رنج می بردند و 14 درصد نیز خواب آلودگی بیش از حد را 
در طول روز گزارش کردند. فقط 9 درصد از شرکت کنندگان توسط پزشک تشخیص 

داده شده بود که مبتال به آپنه خواب هستند.
پس از بررسی جنسیت، سن و مکان پژوهش، مشــخص شد سیاهپوست ها بیش از 
همه به کم خوابی با کمتر از شش ساعت مبتال هستند و آن ها بیشتر از سفیدپوست ها 
احتمال دارد که به سندروم آپنه خواب، کیفیت خواب پایین و خواب آلودگی در طول 
روز مبتال باشند. مکزیکی ها و چینی ها هم بیشتر از سفیدپوست ها احتمال دارد که 
مبتال به اختالل تنفسی حین خواب و همچنین کم خوابی باشند و چینی ها هم کمتر 

از همه از بی خوابی رنج می بردند.
این نخستین تحقیقی است که ارزیابی های عینی و ارزیابی شده جامعی از آپنه خواب، 
کم خوابی، خواب کم کیفیت و همچنین ارزیابی های ذهنــی از خرناس، بی خوابی و 
خواب آلودگی های روزانــه در میان جمعیتی قومی-نژادی آمریکا را بررســی کرده 

است.
نتایج نشــان می دهد اختالالت خواب می تواند در ناهنجاری های سالمتی در میان 

بزرگساالن آمریکایی دخیل باشد.
آپنه خواب، به عنوان عامل خطری برای بیماری قلبی-عروقی، سکته، دیابت و مرگ 
است و یافته های جدید نیاز به توجه به آپنه خواب تشخیص داده نشده در میانساالن و 

بزرگساالن را نشان می دهد.

درمان سرطان خون با کمک ژل موضعی
نتایج حاصل از مرحله اول یک کارآزمایی نشان داده است که یک ژل موضعی تحقیقی 
بطور موثری می تواند مبتالیان به نوع خاصی از سرطان خون را که روی پوست تاثیر 

می گذارد، درمان کند.
ژل موضعی Resiquimod، آسیب های ناشــی از غده سرطانی را کاسته و ممکن 
است سلول های سرطانی را در بیماران مبتال به مراحل اولیه لنفوم سلول تی پوستی 

)CTCL( که نوع خاصی از لنفوم غیرهوچکین است، از بین ببرد.
درحال حاضر بجز کاشت مغز استخوان هیچ درمانی برای CTCL وجود ندارد؛ اگرچه 

این پژوهش نشان می دهد که ژل موضعی می تواند سلول های سرطانی را از بین ببرد.
آلیان روک، اســتاد دانشکده پزشــکی پرلمن در دانشگاه پنســیلوانیا و مولف اول و 
 resiquimod پژوهشگر ارشد این تحقیق گفت: نتایج کارآزمایی نشان می دهد که
به نحو موثر و بی خطری جذب پوســت و مناطق ورای زخم های درمان شده می شود. 

این ژل همچنین باعث ارتقای پاسخ ایمنی و ترمیم زخم های درمان نشده می شود.
به گفته محققان، این نخســتین درمان موضعی است که قادر به پاکسازی بافت های 

آسیب دیده  درمان نشده است و به بهبود کامل در برخی بیماران می انجامد.
این یافته ها موجب امیدواری بیمارانی می شود که از انواع دیگر درمان، از جمله انواع 

خاص شیمی درمانی موضعی و نوردرمانی، نتیجه ای نگرفته اند.
در این کارآزمایی، 12 بیمار که قبال در مراحل اولیه سرطان CTCL به طور میانگین 
شــش بار تحت درمان قرار گرفته بودند، با مقادیر متغیــر ژل resiquimod و در 

بازه های زمانی متفاوت تحت درمان قرار گرفتند.
بیماران به مدت 16 هفته مقادیر معینی از ژل را بر روی قســمت های آســیب دیده 
پوست مالیدند. اما تعدادی از بیماران که از مقادیر بیشتری از ژل استفاده کردند، بعد 

از هشت هفته شاهد پاکسازی کامل سلول های بدخیم بودند.
پس از ارزیابی نهایی مشخص شــد که بخش های آسیب دیده پوست این بیماران در 
75 درصد موارد بهبود عمده و قابل توجهی داشته و در 30 درصد آن ها ضایعه پوستی 

به طور کامل از بین رفته است.
ژل resiquimod برخالف سایر درمان ها، آســیب های درمان نشده را نیز ترمیم 
کرده و در بیش از 90 درصد بیمــاران، بهبود 50 درصدی را در پی داشــت. دو نفر از 
 CTCL بیماران که یکی از آن ها به مدت 15 سال بدون نتیجه گرفتن از درمان درگیر

بوده است، شاهد ریشه کن شدن کامل بیماری شان بودند.

میز خبر

خبر

52 تیم جــواز حضــور در مرحله  نهایی 
دوازدهمین دوره مســابقات سراســری 

عملیات حرارتی را به دست آوردند.
سعید ســلیمانی، دبیر دوازدهمین دوره 
مسابقات سراســری عملیات حرارتی با 
اعالم این خبر افزود: در مرحله  نخســت، 
114 تیم برای شرکت در مسابقات ثبت 
نام کردند. پس از بررسی مدارک ارسالی 
از ســوی تیم ها کمیته  ثبت نام مسابقات 
با توجه به قوانیــن موجود، صالحیت 94 
تیم را جهت شرکت در این رویداد علمی 
مورد تائید قرار داد. پس از مشخص شدن 
ســوال مســابقه و آغاز مرحله دریافت 
پروپــوزال از تیم های شــرکت کننده، 
مجموعا 87 طرح به دبیرخانه مسابقات 
ارســال شــد که متشــکل از 60 طرح 
در بخش آهنــی و 27 طــرح در بخش 
غیرآهنی بــود. در ادامــه، کادر داوری 
مسابقات متشکل از اعضای هیئت علمی 
دانشگاه های علم و صنعت ایران، تهران، 
صنعتی شــریف و امیرکبیر، به واکاوی 
علمی طرح های دریافتــی پرداخته و در 
پایان 35 تیم در بخــش آهنی و 17 تیم 
در بخش غیرآهنی جواز حضور در مرحله  

نهایی مسابقات را به دست آوردند.
وی در ادامه اظهار کــرد: کادر برگزاری 
مســابقات بــا بهره بــرداری از فرصت 
پیش آمده مبنی بــر حضور جمع کثیری 
از دانشجویان و استادان رشته  مهندسی 
مــواد اقــدام بــه برگــزاری مجموعه 
کارگاه های آموزشــی جهت اســتفاده  
عالقه مندانــی از همه  رشــته ها به ویژه 
مهندســی مواد، مهندســی مکانیک، 
مهندسی شــیمی و مهندســی صنایع 
کرد. این مجموعــه کارگاه ها با همکاری 
اعضای هیئت علمی، دانشجویان دکترا 

و کارشناسان آزمایشگاهی دانشگاه های 
علم و صنعت ایــران، صنعتی امیرکبیر و 
تربیت مدرس زیر نظر کمیسیون آموزش 
سازمان علمی دانشجویی مهندسی مواد 
و متالــورژی و همراه با اعطــای گواهی 
معتبر پایان دوره از ســوی وزارت علوم، 
تحقیقات و فنــاوری، در تاریخ های 21 تا 
24 شهریورماه 1394 در محل دانشگاه 

علم و صنعت ایران برگزار می شوند.
سلیمانی ادامه داد: فرآیند ثبت نام جهت 
حضور در این مجموعه کارگاه ها از طریق 
پایــگاه اینترنتی مســابقات به نشــانی 

www.iranhtc.ir صورت می پذیرد 
و افراد تا پایان روز 10 شهریورماه جهت 
نام نویســی در کارگاه مــورد نظــر خود 

فرصت خواهند داشت.
به گفته  دبیر مســابقات، افــزون بر این 
موارد، در راســتای ارتباط هرچه بیشتر 
دانشــگاه با صنعت و نیز اســتفاده  بهتر 
از فرصــت پیش آمــده، کادر برگزاری 
مسابقات از دانشگاه علم و صنعت ایران، 
تصمیم به برپایی یک فضای نمایشگاهی 
در محــل برگــزاری مســابقات گرفت. 
نام نویســی جهت رزرو غرفه و حضور در 
نمایشگاه مذکور از هم اکنون آغاز و تا روز 

15 شهریورماه ادامه خواهد داشت.
بر اســاس ایــن گــزارش، ایــن دوره از 
مســابقات بــه میزبانی انجمــن علمی 
دانشــکده  مهندســی مواد و متالورژی 
دانشــگاه علم و صنعت ایران با همکاری 
ســازمان علمی دانشــجویی مهندسی 
مواد کشــور تحــت نظــر وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری در بــازه  زمانی 25 تا 
26 شهریورماه امسال با حضور مدعوین 
بســیاری از چهره های سیاسی، علمی، 

فرهنگی و ورزشی برگزار می شود.

نتایج تحقیقــات محققان دانشــگاه لوفانا و ســارلند 
آلمان نشــان داده که در محاورات روزمره، نحوه طرح 
تقاضاهای شما درست به اندازه محصول یا خدمتی که 

ارائه می کنید، مهم هستند.
بررسی ها نشــان می دهد در زمان ارائه خدمت باید بر 
روی آنچه که به طرف مقابل می دهیــد، تمرکز کنید 
که در نقطه مقابل آنچه که آنها از دست می دهند، قرار 
دارد. با این روش، احتمال امتیاز گرفتن از طرف مقابل 

بیشتر است.
در این پژوهــش، این پدیــده در موقعیت های فرضی 
مختلف، از جمله خرید و فروش وســایل دســت دوم و 

چانه زنی روی میوه، مورد آزمایش قرار گرفت.
87 شرکت کننده در آزمایشــی به دو گروه »خریدار« 
و »فروشنده« تقسیم شــدند و از آن ها خواسته شد به 

پیشنهاد های شریک تمرینی خود نمره دهند.
در برخــی از مــوارد آن هــا پیشــنهادهایی دریافت 
می کردند - برای مثال، فروشــنده مبلــغ 160 یورو را 
برای یخچال پیشنهاد می کرد یا خریدار مبلغ 160 یورو 

را برای یخچال معرفی می کرد.

نتایج حاکــی از آن بود که هــر دو گروه فروشــنده و 
خریدار هنگامی که بــر روی آنچه که از پیشــنهادات 
می خواســتند به دســت آورند و نه آنچه که از دســت 
می دادند، تمرکز می کردند، تمایل بیشتری برای امتیاز 

دادن به طرف مقابل داشتند.
دکتر رومن تروشــل، یکی از مولفان ایــن پژوهش به 
فروشــندگان چنین پیشــنهاد می کند: اگــر بگویید 
ماشینم را 9000 یورو به شــما می دهم، فکر خریدار به 
ماشین جلب می شــود- یعنی چیزی که می توانند به 

دست آورند.
وی در ادامه افزود: از سوی دیگر، اگر بگویید 9000 یورو 
برای این ماشینم می خواهم، شما ناخواسته حواس او را 
بر منابعی که از دست می دهد متمرکز کرده اید، یعنی 

مبلغی که برای خودرو باید بپردازد.
این مهارت، در مذاکراتی که به پول مربوط نیستند نیز 
کاربرد دارد. در آزمایشــی دیگر، محققان به مشاهده 
کودکانی پرداختند کــه هنگام معاوضــه کارت های 
بازی خود، پیشنهادهایشــان را به روش های مختلفی 
بیان می کردند. بدون شــک در ایــن آزمایش کودکان 

نیز هنگامی که طرف مقابل شــان بــر کارت هایی که 
می خواســتند به آن ها بدهند، تاکید می کردند، تمایل 

بیشتری برای امتیاز دهی نشان می دادند.
کارمنــدان می تواننــد از این اســتراتژی بــه نحوی 
هوشــمندانه هنگام تقاضای افزایش حقوق شــان در 
مذاکره با رئیس خود اســتفاده کنند. بــه جای آنکه با 
درخواســت افزایش حقوق شــروع کنید و بر آنچه که 
شرکت قرار است از دست بدهد )پول( تاکید کنید، ابتدا 
بر آنچه که نصیب آن ها می شود )افزایش تالش تان در 

محل کار( شروع کنید.
می توانیــد این طور بگویید: من تمام ســال مشــغول 
هدایت این پروژه بــوده ام و درحال آماده شــدن برای 
پروژه بعد هم هســتم. به نظرم افزایــش ده درصدی 

شایسته است.
درنهایت، چنانچه به دنبال افزایش قابل توجه حقوق یا 
فروش یک دوچرخه هســتید، این استراتژی به معنای 
فریب دادن طرف مقابل در مذاکره نیست و بیشتر بدان 
معناست که شما چیزها را از دیدگاهی متفاوت به آن ها 

نشان می دهید.

 حضور 52 تیم در مسابقات سراسری عملیات حرارتی

 کشف حقه زبانی جدید برای افزایش قدرت چانه زنی



اکــران ســاخته جدید  
در  »اســپیلبرگ« 

جشنواره نیویورک 
»پــل جاســوس ها« جدیدتریــن 
ساخته »اســتیون اســپیلبرگ«، 
اولیــن اکرانــش را در جشــنواره 
بین المللی فیلم نیویــورک تجربه 

می کند.
فیلــم  بین المللــی  جشــنواره   
نیویــورک میزبــان اولیــن اکران 
»پل جاســوس ها«ی اســپیلبرگ 

کارگردان سرشناس خواهد بود.
 آثار جدیدی از»رابرت زمه کیس« و 
»دنی بویل« هم اولین نمایش خود 
را در این رویداد ســینمایی خواهند 
داشــت. زمه کیس در ایــن دوره با 
»پیــاده روی« و دنی بویــل با فیلم 
زندگینامه ای »استیو جابز« حضور 

پیدا می کند.
 »پل جاســوس ها« با بــازی »تام 
هنکس« تریلــری در دوران جنگ 
ســرد اســت که احتماال شــانس 
دریافت اسکار را هم خواهد داشت. 
»لینکلــن« فیلــم دیگــری از این 
کارگردان هم در جشنواره نیویورک 

2015 نمایش داده می شود.
 جشنواره بین المللی فیلم نیویورک 
پیــش ازاین اعــام کرده بــود که 
این دوره با اکران نســخه سه بعدی 
»پیــاده روی« بــا بــازی »جوزف 
گــوردون لویت« کلیــد می خورد 
و با نمایــش فیلم زندگــی »مایلز 
دیویس« موسیقی دان جاز معروف 

کار خود پایان می دهد.
 به گزارش اسکرین دیلی، »ترور« که 
جایزه بهترین کارگردانی جشنواره 
کــن را دریافت کــرد، »خرچنگ« 
داســتان عاشــقانه نیویورکــی به 
کارگردانی »ربکا میلــر«، »برنامه 
مگی« بــا بــازی هنرپیشــه های 
مشــهوری چون »جولیــن مور«، 
»اتان هــاوک« و »گرتــا گرویگ« 
جدیدترین ساخته »مایکل مور« از 
دیگر فیلم های قابل توجهی هستند 
که در جشــنواره نیویورک 2015 
اکران می شــوند. پنجاه وســومین 
دوره این رویــداد بین المللی از 25 

سپتامبر تا 11 اکتبر برگزار می شود.
  

آوازخوانی علی رستمیان 
در سومین شب آواز ایرانی 
در سومین نشســت ماهانه شب آواز 
ایرانی؛ علــی رســتمیان خواننده 
پیشکســوت ایرانی به اجــرای آواز 

می پردازد. 
در این برنامه که با هــدف تجلیل از 
پیشکســوتان و معرفی چهره های 
جدید هنر خوانندگی شکل گرفته، 
صــدای ایــن خواننده را پســرش 
محمدرضا رســتمیان با ساز سنتور 
و دخترش آوا رســتمیان با کمانچه 
همراهی می کند. رامین علیپور نیز 

نوازنده تنبک این گروه است.
ســومین شــب آواز ایرانی شــنبه 
31 امردادمــاه با حضور اســاتید، 
هنرجویان و عاقه منــدان به آواز و 
موسیقی ایرانی از ساعت 18 در سالن 
ســوره حوزه هنری واقع در انتهای 
خیابان ســمیه  نرســیده به حافظ 

برگزار می شود.
در این نشســت ماهانه کــه با هدف 
تجلیل از پیشکســوتان و کشــف و 
معرفــی چهره های جدید شــکل 
گرفته است؛ برای سایر قسمت ها نیز 
برنامه هایی از سوی مرکز موسیقی 
حوزه هنری تدارک دیده شده است.

اخبار تکمیلی در وب ســایت مرکز 
موســیقی حوزه هنری به نشــانی 
بــه   www.musicenter.ir

اطاع عموم می رسد.
شــب آواز ایرانی برنامه ای اســت 
ماهانه که به طــور مرتب در آخرین 
شنبه هر ماه برگزار می شود. ورود به 
این نشست برای تمام عاقه مندان 

آزاد است.

حسین پارســایی نویســنده و کارگردان تئاتر با اشاره به 
اجرای نمایش »اولیور توئیست« در اردیبهشت ماه ۹5 از 
طراحی صحنه و فضاسازی نمایش به دو صورت مجازی و 
حقیقی سخن گفت.حسین پارسایی نویسنده و کارگردان 
تئاتر درباره فعالیت های اخیرش گفت: قرار است به زودی 
پیش تولید نمایش »اولیور توئیســت« را آغــاز کنم. این 
نمایشنامه براساس رمان »اولیور توئیست« چارلز دیکنز، 
توسط شــهرام احمدزاده به نگارش درآمده است که البته 
این متن را می توان نســخه جدیدی به حساب آورد چون 

تاش شــده مضامینی که در نگارش متن مورد توجه قرار 
گرفته ما به ازاهای امروزی داشته باشــد.وی ادامه داد: در 
حقیقت این اثر نمایشــی متاثر از مسایل روز جامعه است 
و به نوعی اثری مستقل از رمان چارلز دیکنز محسوب می 
شود. از ویژگی های این اثر می توانم به موزیکال بودن آن 
و حضور زنده نوازندگان در صحنــه و همراهی هنرمندان 
گروه حرکت اشاره کنم. میثم احمدی نیز به عنوان مجری 
طرح در این پروژه نمایشی حضور دارد.کارگردان نمایش 
»دا« درباره زمان اجرای این نمایش توضیح داد: از ســال 

گذشــته در تدارک اجرای این نمایش بودم. پیش بینی ما 
برای اجرای »اولیور توئیست« آذر و دی ماه در تاالر وحدت 
بود اما از آنجا که اجرای نمایــش »خاطرات و کابوس های 
یک جامه دار از زندگی و قتــل میرزاتقی خان فراهانی« به 
کارگردانی دکتر رفیعی قرار اســت بیشــتر از 30 اجرا و تا 
زمان برگزاری جشنواره تئاتر فجر استمرار داشته باشد ما 
به مسئوالن بنیاد رودکی پیشــنهاد دادیم که این نمایش 
اردیبهشــت ماه در تاالر وحدت به صحنه برود.پارســایی 
با ابراز خوشــحالی از اجرای اثری از دکتــر رفیعی متذکر 

شــد: در نهایت بعد از چندین توقف در تمرین ها و پیش 
تولید نمایش امیدوارم اردیبهشت ماه ۹5 بتوانیم این اثر 
نمایشــی را به صحنه ببریم. در اجرای »اولیور توئیست« 
که البته امکان دارد با نــام دیگری به صحنه برود از حضور 
هنرمندان شاخص عرصه بازیگری که توانایی خوانندگی 
نیز داشته باشند، دعوت به همکاری خواهد شد. همچنین 
تعــدادی بازیگر نوجوان که قرار اســت نقــش بچه های 
بــزه کار و خود اولیور نوجــوان را بازی کننــد در نمایش 

حضور دارند.

 اجرای موزیکال از »اولیور توئیست« در تئاتر ایران
شماره پیاپی 454  شنبه 24 مرداد 1394- 29 شوال 1436

9هنری

دیروز جمعه، 23 مرداد مصادف اســت با زادروز 
زنده یاد علی حاتمــی، کارگــردان بی مانند و 
صاحب میراث ســینمای ایران؛ فیلمسازی که 
در 71 ســال پیش و در چنین روزی در خیابان 
شــاپور تهران به دنیا آمــد و در 14 آذر 1375 
دیده از جهان فرو بســت و مرگ زودهنگامش 
دریچه دوربین را به بخشی از تاریخ ایران بست 
و ســینمای ایران را از شــنیدن دیالوگ های 

شیرین، یکه و شعر گونه اش محروم کرد.
این کارگــردان در آخرین روزهای زمســتان 
سال 74 پیش از ســفر به خارج از کشور، جهت 
پیگیری درمانــش مقابل مصطفی شایســته 
و امیــد روحانــی نشســت و در گفت وگویی از 
راز ماندگاری ســینمایش، بیمــاری و »جهان 
پهلوان« ســخن گفت که بعد از درگذشــتش 
به عنــوان آخرین مصاحبــه او در گزارش فیلم 

منتشر شد.
- این روزها مثل این که در تدارک سفر هستید؟ 

این ســفر اگر خدا بخواهد برای معالجه اســت. 
پس از انجام مراحل مقدماتــی فیلم تختی بنا 
بود که محله های قدیمــی باغ چالی و خانی آباد 
را در همان شــهرک هزاردستان بسازیم. پس از 
این که کار به مراحل پایانی رسید،  احساس درد 
شدیدی در ناحیه کمر کردم که آن را به حساب 
کار زیادی گذاشــتم. اما ظاهــرا درد مربوط به 
ناحیه دیگری بود. مشعول مداوا شدم اما بعد از 

گذشت چند ماه نتیجه ای حاصل نشد. 
حاال پزشکان تصمیم گرفته اند که معالجات در 
انگلســتان ادامه یابد. به خواست خدا می روم و 
امیدواریم توفیق این را داشته باشم که سامت 
برگردم و طرح های ناتمام را به اتمام برســانم؛ 
البته هیچ وقت طرح های آدم تمام نمی شــود. 

بخشی از طرح ها همیشه ناتمام می ماند.
- شــما عاوه بر تختی، چند پروژه بزرگ دیگر 
را هم آمــاده کــرده بودیــد. پروژه هایی مثل 
ملکه های برفی و آخرین پیامبر. چرا اول ســراغ 

تختی رفتید؟
بنا به ترتیب زمانی اول تختی را آماده کرده بودم 
و بعد دو طرح دیگر را. برای ساخت هم به همین 

دلیل اول سراغ این طرح رفتم.
- پس از سفری که به خاطر دلشدگان داشتید،  

ظاهراً سفر دیگری به خارج از کشور نداشته اید.
بله، من اصوال زیاد اهل سفر نیستم. 

- چرا؟ ســفر که بــه هنرمند گســتردگی دید 
می دهد. با توجه به شــیوه کار شــما و استفاده 
وسیع از رنگ و نور و معماری، به نظر می رسد که 
باید زیاد مسافرت کنید، اما من حتی شنیده ام 

از پرواز می ترسید!
)با خنده( بله می ترسم! اما زمانی که به خاطر کار 
به ســفر می روم، این ترس را فراموش می کنم. 
فکر می کنم سفری هم که در پیش دارم یک سفر 
کاری است. چون اگر این معالجه صورت نگیرد 

به هر حال کار فیلمسازی شروع نخواهد شد.
علی حاتمی، مصطفی شایسته و تورج منصوری 

در پشت صحنه »جهان پهلوان«
- ولــی گویا عــاوه بــر معالجه بــرای کار هم 

می روید؟ 
اگر از معالجه ها زودتــر نتیجه بگیرم، قصد دارم 
برای فیلم »تاریــخ معاصر« چنــد مصاحبه با 
شخصیت های سیاســی که در خارج از کشور 

هستند انجام دهم.
 - بیماری و سفر شــما فرصتی بود که ما با یک 
همایش ملی روبه رو شویم. شاید این برای شما 
عادی باشــد اما برای ما تجربه تازه ای بود. نظر 

خودتان چیست؟

 قدرشناسی مردم و مســؤوالن برای من عادی 
بود،  اما حضوری این چنینی را انتظار نداشــتم. 

آدم هیج وقت اندازه خودش را نمی داند.
 وقتی آدم چنیــن لطفی را از مــردم می بیند، 
مسئولیتش بیشتر می شــود. یعنی اگر تا پیش 
از این تا حدی کمال گرا بــود، طبیعتا از این به 
بعد سعی می کند مردم را بیشتر در نظر بگیرد. 
مردم گاهی از لحــاظ عاطفی آنقدر ابراز محبت 
می کنند که احســاس می کنم از هر جهت باید 
خود را منزه و تزکیه کنم تا لیاقت آنها را داشــته 

باشم.
- پیامی برای خیل عاقمندانتان به عنوان یکی 

از مفاخر ملی ندارید؟ 
از همه مردم تشکر می کنم. امیدوارم لیاقت این 
همه محبت را داشته باشم. آرزو می کنم سامت 
را به دست بیاورم تا توفیق خدمتی بیبشتر پیدا 

کنم.
 - تختی در کجای کارهای شــما قرار می گیرد. 
آیا نوعی احساس عاطفی نسبت به تختی دارید؟ 
این را از این لحاظ می گویم که شــما برای مردم 
به نوعی قرینه تختی در عرصه هنر هســتید. آیا 
این باعث یک احساس نزدیکی بین شما و تختی 
نیســت؟ چه چیزی باعث می شود سراغ تختی 

بروید؟
 دالیلش کاما مشــخص اســت. من همیشه 
خواســته ام مواردی را که برای سینما بکر است 
ارائه دهــم. تحقیقا کشــتی اصیل ترین ورزش 
ماســت. به همین دلیل اگر بخواهیم یک فیلم 
ورزشی بســازیم، درباره کشــتی خواهد بود. 
سمبل کشــتی هم در روزگار معاصر ما تختی 
اســت. پس به طور طبیعی چنین فیلمی باید 
زندگی تختی را به تصویر بکشد. در زمینه های 
دیگر مثل خوشنویسی و موسیقی ایرانی هم کار 
شده است اما جای خالی ورزش هنوز باقی است.

 کشتی عاوه بر این که مظهر ورزش ملی ماست 
نماد فتوت و جوانمردی هم هســت که در فیلم 
به آن هم می شود پرداخت. اگر خاطرتان باشد 
من درباره فرهنگ عامیانه تصویری هم صحبت 

کرده  بود. 
خوشبختانه ما از نظر ادبیات عامیانه بسیار قوی 
هستیم، اما متأسفانه تصویر فرهنگی عامیانه را 
در دوران قدیم، خیلی کم داریم. این در واقع یک 
نوع ادای دین اســت. یعنی نقاشی هایی که باید 
می بود و حاال نیســت ما از طریق سینما ایجاد 
می کنیم. یعنی تصویــر فولکلوریک مثل کام 

فولکلوریک.

 - شما در حقیقت دارید نوعی فرهنگ تصویری 
برای فرهنگ ایرانی درســت می کنید و از نظر 
بیان ســینمایی فاصله نقاشــی قهوه خانه ای و 

تصویر سینمایی را پر می کنید.
 به هر حال وقتی بخواهیــد پا به زمانی بگذارید، 
 بیشترین چیزی که جلب توجه می کند، تصویر 
آن دوره است. شما در هر کتاب تاریخی هم که 
نگاه کنید، تصاویری هر چند تخیلی برای ارائه 
فضای متناسب برای خواننده می کشند. وقتی 
می خواهید سینمای اصیلی را ارائه دهید باید از 
نقوش و رنگ  هایی که قبا بــوده الهام بگیرید. 
من از اولین کارهایم کوشــش کرده ام که جای 
خالی تصاویــر عامیانه را پر کنــم و در کنار آن، 

بیانی سینمایی برای قصه های ایرانی بیابم.
 - اما تختی نسبت به موضوعاتی که پیش از این 

به آنها پرداخته ای معاصرتر است. 
موضوع فیلم، کل شیوه بیانی و تصویری را تحت 
تأثیر قرار می دهد. موضوع فیلم فرهنگ فتوت 
و جوانمردی است که بخش های عمده ای از آن 
هم به صورت فرهنگ شفاهی وجود دارد؛ یعنی 
کمبودهای تصویر را ادبا و شــعرای ما به شکل 

شفاهی شرح داده اند. 
حتی شــرح داده اند کــه وقتی پهلوانی ســوار 
درشــکه می شــده چــه کار می کــرده، چه 
می پوشیده، از زمان راه افتادنش از خانه تا وقت 

نبردش را کلمه به کلمه شرح داده اند. 
شــرح تصاویر وجود دارد اما خــود تصاویر نه. 
حاال می خواهم بــا تختی این تصاویــر را ثبت 
کنم. تختی به دلیل شــخصیت ویــژه و صفا و 

نزدیکی اش با مردم، فیلم عام تری خواهد بود.
- با توجه به این کــه خیل عظیمی از مخاطبین 
شما به نوعی بریده از گذشته هستند،  ارتباط و 
درک سینمای شــما برای آنها و به ویژه جوانان 
تا حدی دشوار اســت. این عدم برقراری ارتباط 
را چگونه توجیه می کنید؟مــن فکر می کنم ما 
وظیفه داریم حرف هایمان را به زبانی بگوییم که 
این ارتباط برقرار شود. طبیعتا همه ما از محیط 
تأثیرپذیر هســتیم. من هم حال و هوایی را که 
شــما می گویید حس می کنم. به همین دلیل 
است که می گویم اگر آن فرهنگ شفاهی شرح 
تصاویر عینا بخواهد منتقل شــود اصا ارتباط 
برقرار نکند. حاال مهم این است که با چه شیوه و 

تمهیدی اینها را برای جوان امروز ارائه داد.
- اکثر شخصیت های ســینمایی شما  آدم های 
تک افتاده، منزوی و از زمانه بریده ای هستند که 
با زمان خود مشکل داشته اند. در زمان خود غریب 

بوده اند. حاال در آستانه ســفر، خودتان را شبیه 
قهرمانان آثارتان حس نمی کنید؟

 در حالــت قهرمانی نه؛ چراکه ضعف جســمانی 
دارم. خودم را سپرده ام به خدا تا چه قسمت باشد.

 - متأسفانه تا به حال به شکل آکادمیک و رسمی 
از اطاعات شما استفاه نشده است. ان شاءاهلل بعد 
از بازگشت از سفر و کسب سامتی آیا قصد ندارید 
در کنار ساخت طرح های ســینمایی، برنامه ای 
برای انتقال دانســتنی هایتان به جوان ها ترتیب 

دهید؟
ان شــاءاهلل. فکر می کنم این یک وظیفه اســت؛ 
البته تا به حال ســعی کــرده ام در مصاحبه ها یا 
سخنرانی ها، مطالب را به گونه ای که به درد بخور 
باشــد انتقال دهم. اما کار من یــک ویژگی های 

مشخصی هم دارد که شاید قابل تعمیم نباشد. 
اما فکر می کنم حاال بعد از حدود ســی سال کار، 
بشــود کارهایم را به نوعی طبقه بندی کرد. من 
وقتی می گویم تمام تاشــم این است که فرش 
ببافم، منظورم مشــخص اســت. یعنــی زبان 
ســینمای ایرانی یک زبان ترجمه شــده نباشد. 
همان طور که فرش هایــش فرش های تقلیدی 

نیست.
 - بســیاری از هنرمندان و فیلمســازان ســعی 
کرده انــد از ادبیات ایرانی در ســینما اســتفاده 
کنند. امــا این تلفیق ســینما و ادبیات معموال با 
اقبال عمومی روبه رو نشــده اســت. به نظر من، 
تنها کسی که در ایران توانســته این تلفیق را به 
شکلی استادانه انجام دهد شما هستید. چه راز و 
رمزی وجود دارد که کار شما موفق می شود و کار 

دیگران ناموفق؟
 برگردان ادبیات به سینما کار ساده ای نیست؛ من 
برای مثال از طوقی نام می برم. تمام عواملی که در 
ویس و رامین وجود دارد در این فیلم هم هست. 
بیان سینمایی طوقی بیانی اســت که در ارتباط 

مستقیم با ادبیات کهن است.
 اما این بیان را باید بــه درام امروزی نزدیک کرد. 
برای انتهای پیام کار هم باید درام قدیم را شناخت 
و هم درام جدید را. من دنبــال یک بیان خودی 
بودم طبعا وقتی آدم شــروع به این بیان می کند 
با لکنت روبه روســت. اما به مــروز زمان، روش 
مناسبی برای این کار می یابد. این طور نیست که 
در یک جمله آدم دستورالعملی بدهد که چطور 
باید ادبیات کهن و ســینما را به هــم پیوند داد. 
باید نسبت به درام، ســینما و حس و حال آدم ها 
شناخت و آگاهی داشــت تابتوان یک متن ادبی 

رابه یک اثر خوب سینمایی تبدیل کرد.

خبر زادروز سعدی سینمای ایران

میز خبر

تسویه حساب  های شخصی چگونه به فروش فیلم ها ضربه می زند؟ 

در هفته ای که گذشت فیلم »از رییس جمهور پاداش نگیرید« با فروش سیصد و پنجاه میلیون 
تومانی گیشه را ترک کرد اما چنین فروشی از یکسو حاصل محدودیت های تبلیغاتی و اکران و از 
سوی دیگر سانسور بیش از حد فیلم و اکران آن با چند ســال تاخیر است. این روزها سینماهای 
تهران و شهرســتان درحال نمایش فیلم های »گینس«، »عصر یخبندان«، »از رییس جمهور 
پاداش نگیرید«، »نهنگ عنبــر«، »خداحافظی طوالنی«، »دوران عاشــقی« و »مردن به وقت 
شــهریور« هســتند. و از صبح دیروز نیز »قندون جهیزیه« ســاخته علی ماقلی پور به لیست 
فیلم های در حال اکران اضافه شد. این فیلم در روز اول اکران خود با استقبال قابل توجه مخاطبان 
روبه رو شــد.»نهنگ عنبر« با فاصله ای فاحش از هفت فیلم دیگر در حال یکه تازی ست و فروش 
خود را به مرز 6 میلیارد و 500 میلیونی نزدیک کرده است. عصر یخبندان نیز در حال رسیدن به 
سقف دو میلیارد تومان است.اما در این میان سه فیلم »از رییس جمهور پاداش نگیرید«، »مردن 
به وقت شهریور« و »خداحافظی طوالنی« مغفول مانده اند. ساخته کمال تبریزی روز گذشته با 
فروش 350 میلیون تومانی به کار خود پایان داد و دو فیلم دیگر نیز با فروش قطره چکانی به اکران 
خود ادامه می دهند. البته با وجود رقبایی هم چون »نهنگ عنبر«، »گینس« و »عصریخبندان« 
امیدی به در دست گرفتن گیشه ندارند.اما آنچه در صدمه خوردن فیلمی مثل از رییس جمهور 
پاداش نگیرید تاثیرگذار بود؛ غرض ورزی آشــکار جریان های سیاســی و بعضا تندرو است. این 
اتفاق درطول ســال ها برای فیلم های متعددی رخ داده و هنوز هم راه حل مشخصی برای چنین 
برخوردهایی پیدا نشده است. وقتی یک فیلم از وزارت ارشاد مجوز می گیرد؛ قاعدتا باید از امکانات 
یکسانی برای تبلیغات و نمایش فیلمش بهره ببرد اما به طور مثال صداوسیما این روزها بیش از 
گذشــته؛ فیلم ها را به بهانه ی سیاه نمایی یا حتی ســفید بودن کنار می گذارد درحالیکه چنین 

برخوردی بیشتر نوعی تسویه حساب با فیلم هایی ست که این سازمان به آن عاقه ندارد.
به نظر می رسد بسیاری از فیلم هایی که با وجود دریافت مجوز ارشاد؛ در بحث تبلیغات و دریافت 
ســالن ها با موانعی روبه رو می شوند؛ صرفا نوعی ســنگ اندازی هایی سیاسی حاصل از تندروی 
را تجربه می کنند. درواقع این ترفند که فیلم ها از ســینماهای مهم کشــور حذف شوند و امکان 
تبلیغات تلویزیونی و شهری نداشته باشند؛ تاکنون بسیاری از فیلم ها را در گیشه زمین زده است. 
هرچند این برخورد گاهی اوقات تاثیر معکوس داشــته و باعث فروش بیشتر برخی فیلم ها شده 
اســت.فیلم توقیفی«از رییس جمهور پاداش نگیرید« هم از این قاعده مستثنا نبوده و به واسطه 
چنین محدودیت هایی؛ با شکستی عجیب روبه رو شده است. البته این فیلم سال ها توقیف بوده 
و حاال با سانسور های متعددی امکان اکران دریافت کرده. همین مسئله هم در فروش ناموفق آن 

تاثیرگذار بوده است.
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1-گلناز مولوی شماره شناسنامه : 5 تاریخ تولد : 1335 محل صدور شناسنامه :سراب نسبت با متوفی: زوجه

2-خدیجه فرجی  شماره شناسنامه : 2283  تاریخ تولد : 1360 محل صدور شناسنامه :تهران  نسبت با متوفی: دختر
3-مهدی فرجی  شماره شناسنامه : ۹564   تاریخ تولد : 1363 محل صدور شناسنامه :تهران  نسبت با متوفی: پسر

4-میثم فرجی  شماره شناسنامه : 0010431276   تاریخ تولد : 1368 محل صدور شناسنامه :تهران  نسبت با متوفی: 
پسر

2-مهدیه فرجی  شــماره شناســنامه : 66603275۹2   تاریخ تولد : 137۹ محل صدور شناسنامه :شهریار نسبت با 
متوفی: دختر

اینک به انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبوررا در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکســی اعتراضی دارد ویا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر 

خواهد شد.
عضو اصلی شعبه پنجم شورای حل اختاف شهرستان بهارستان

آگهی اباغ دستور دادگاه 
در خصوص دادخواست تقدیمی خانم خوشقدم کاظمی فرزند منصور بخواســته طاق به شماره کاسه ۹325۹4 
که منتهی به صدور قرار ارجاع امر به داوری گردیده است بدینوســیله به خوانده دعوی آقای عیسی عسگرزاده فرزند 
حسین اباغ میگردد که ظرف 7 روز پس از نشر آگهی نسبت به معرفی داور خویش که حتی االمکان از بستگان نسبی 
و باالی سی سال سن باشــد اقدام نمایید در صورت عدم حضور دادگاه وفق مقررات غیابا رسیدگی و اعام نظر خواهد 

نمود . / ب
اجرایی – مدیر دفتر شعبه 5 دادگستری شهرستان بهارستان

بسمه تعالی 
دادنامه

پرونده کاسه  ۹30۹۹822۹0301۹48 شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان رباط کریم دادنامه شماره 
 ۹40۹۹722۹0300618

خواهان : خانم حنیفه حســینی فرزند علی جمعه با وکالت خانم سیده مریم حســینی فرزند سید محمود به نشانی 
خیابان شهید ملکی پاساژ درخشان طبقه3- واحد 7

خواسته : تنفیذ طاق 
بنا به مراتب و محتویات پرونده دادگاه ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای  مینماید 

))رای دادگاه((
در خصوص دعوی خانم حنیفه حســینی فرزند علی جمعه با وکالت خانم ســیده مریم حسینی بطرفیت آقای نعیم 
حسینی فرزند ناظر حســین به خواســته تنفیذ طاق نامه عادی مورخ ۹2/7/17 دادگاه توجها به شرح دادخواست 
تقدیمی ،سند طاق نامه عادی شــماره 1206 مورخ ۹2/7/17 تنظیمی دفتر آیت اله العظمی محقق کابلی پیوست 
پرونده ،گواهی گواهان و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی )دعوت از طریق انتشــار آگهی (در دادگاه حاضر نشده و 
دفاعی معمول نداشته لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی به اســتناد ماده 1۹8 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر تنفیذ طاق عادی 13۹2/7/17 فی مابین متداعیین پرونــده صادر و اعام میدارد حضانت فرزندان به 
اسامی شکر اله ،نصراله ،ملیحه و زینت با مادر است و بداللت گواهی گواهان زوجه کلیه حقوق شرعی و قانونی خویش را 
بذل نموده است رای صادره غیابی تلقی ظرف مهلت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای 

مهلت واخواهی ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد ./ خ
معاون قضایی و دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم

بسمه تعالی 
آگهی مزایده اموال غیر منقول 

بموجب اجرائیه کاسه ۹20826 مطروحه در شعبه نیابت دادگستری بهارســتان صادره از شعبه  محکوم له کبری 
مهدوری میمند علیه مســعود رفیعی دولری مبنی بر فروش پاک ثبتی که حسب درخواست محکوم له پاک ثبتی 

فوق توسط کارشناس منتخب دادگستری 
بشرح ذیل ارزشیابی و توقیف اجمالی گردیده است مورد مزایده عبارت است از یک باب ملک به آدرس اسماعیل آباد 
خ شهید لطفی روبروی امام زاده کرکره و پاک ۹8 که بصورت یک واحد ساختمانی با قدمت حدود پانزده سال با نمای 
آجر گری میباشد عرضه ملک فوق 130متر میباشد و حدود 100متر بنا دارد که با توجه به اوصاف ذکر شده قیمت آن 

یک صدو سی میلیون تومان برآورد گردیده وقیمت پایه کارشناسی میباشد ./.
مقرر گردیده ملک موصوف در روز دوشــنبه مورخ ۹4/6/۹از ســاعت 10الی 11از طریق مزایده در دفتر شعبه نیابت 
حقوقی  دادگستری بهارســتان واقع در تهران شهرستان بهارستان نسیم شــهر میدان هفت تیر بلوار الغدیربفروش 
برســد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع وبه کسانیکه باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده 
درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یکماه نسبت به پرداخت 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد 
طالبین در صورت تمایل میتوانند پنج روز از موعد مزایده به این اجراء مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده 

داده شود./ر
دفتر نیابت شهرستان بهارستان

پوریا رحیمی ســام بازیگر »احتمــال باران 
اســیدی« تاکید کــرد این فیلم ســینمایی 
برخاف نظر برخی منتقــدان از خطوط قرمز 

عبور نکرده است.
پوریا رحیمی ســام بازیگر فیلــم »احتمال 
باران اسیدی« بازی در این فیلم سینمایی را 
تجربه ای مغتنم دانست گفت: بعد از نمایش 
فیلــم »احتمال باران اســیدی« در ســی و 
سومین جشنواره فیلم فجر و دریافت بازخورد 
مخاطب، تصمیم گرفته شد 6 دقیقه آن کوتاه 
شــود زیرا یکی از ایرادهایی که به »احتمال 
باران اســیدی« گرفته می شــد این بود که 
داستان دیر شــروع می شود به همین دلیل از 

دقایق اولیه فیلم بخش هایی کم شده است.

وی افزود: این فیلم ســینمایی بــا بودجه کم 
ســاخته شــد ولی یکی از بهترین فیلم هایی 
اســت که در آن بازی کردم و معتقدم فیلمی 
ســاده و روان اســت و روح تازه ای از امید در 
»احتمال باران اســیدی« دیده می شــود. 
فیلمنامه این اثر در ســی و سومین جشنواره 
فیلم فجر در بخش »نگاه نــو« دیپلم افتخار 
دریافت کرد و همین مســاله یکــی از دالیل 

موجه برای خوب بودن فیلم است.
رحیمی با اشاره به برخی انتقادها به فیلم بیان 
کرد: برخی از انتقادها در چند وقت اخیر و در 
آستانه اکران فیلم مطرح می شود که هیچ یک 
از نقدها کارشناســی و اصولی نیست. عده ای 
می گویند فیلم از خطــوط قرمزها عبور کرده 

اســت در حالی که چنین نیســت و به اعتقاد 
من اثری ســالم با رعایت خطوط قرمز از آب 

درآمده است.
بازیگر فیلم »احتمال باران اسیدی« با اشاره 
به اینکــه باید اجازه داد فیلــم در فضایی آرام 
دیده شــود، گفت: به عنوان بازیگر این فیلم 
سینمایی از نقدهای غیرکارشناسی گله دارم و 
درخواست دارم فیلم را با مردم ببینیم و دست 
از قضاوت زودهنگام برداریم. من در جشنواره 
فجر سال گذشته هم فیلم »ناهید« و هم فیلم 
»عصر یخبندان« را داشتم و هر دو فیلم را نیز 
دوســت دارم، اما حس و حالم نسبت به فیلم 
»احتمال باران اســیدی« بــه گونه دیگری 

است.

رحیمی درباره زمان اکران فیلم ســینمایی 
»احتمال باران اســیدی« گفــت: این فیلم 
سینمایی در گروه ســینمایی »هنر و تجربه« 
اکران خواهد شــد اما زمان دقیــق اکران آن 
هنوز مشخص نشده گرچه به نظر می رسد در 

فصل پاییز روی پرده رود.
وی در پایــان درباره فعالیت هــای آتی خود 
گفت: پس از بــازی در فیلم هــای »احتمال 
باران اسیدی«، »ناهید« و »عصر یخبندان«، 
دو فیلمنامه به دستم رســیده که یکی از آنها 
متعلق به یکی از فیلمســازان فیلم اولی است 
و روی آن فکر می کنــم. همچنین کارگردانی 
نمایشنامه »ســین گاف« را دستور کار دارم و 

قرار است از آبان ماه در اداره تئاتر اجرا شود.

»احتمال باران اسیدی« از خط قرمزها رد نشده است



»بنیاد مستضعفان دنبال سود از تفریح مردم نیست«
مجموعــه تفریحی ورزشــی توچال به عنــوان یکی از 
زیرمجموعه های بنیاد مســتضفعان درآمد ســال 93 
خود را حدود 15 و نیم میلیارد تومان با ســودی نزدیک 
به 6 میلیارد تومان اعالم کرد، با این حال مدیرعامل این 
مجموعه گفت: بنیاد مســتضعفان دنبال سود بیشتر از 

تفریحات مردم نیست.
ســیدمحمدرضا پرهیزکار در نشســت خبــری که در 
ارتفاع 3545 متری و در هتل توچال برگزار شد، با اعالم 
وضعیت درآمدی این مجموعه و پروژه هایی که در دستور 
قرار گرفته تا توچال به مجموعــه ای تفریحی تر تبدیل 
شود، اظهار کرد: ســودی که در سال گذشته بدست آمد 
قانع کننده نبود، ولی تکلیف رییس بنیاد مســتضعفان 
آن اســت که در حوزه تفریحی تمرکز روی سود بیشتر 
نباشد. رییس بنیاد سود سال 93 را برای حفظ در خزانه 
نخواســته و درخواست داشته معادل ســود، پروژه های 

عمرانی برای خدمت به مردم اجرا شود.
او ادامه داد: بنیاد در گذشــته بیشــتر روی هتل های در 
اختیــارش متمرکز بود، اما اکنون بیشــترین تمرکز آن 

روی پایگاه های اجتماعی و تفریحی مردم است.
آلمان ها سورتمه توچال را راه می اندازند

پرهیزکار سپس به برخی از پروژه های تعریف شده برای 
توچال پس از تغییر رویکرد بنیاد اشــاره کــرد و افزود: 
پروژه ی ســورتمه که طرح آن از سال 1384 مطرح شده 
بود بار دیگر بررسی و دی ماه گذشــته قرارداد آن با یک 
شرکت آلمانی بسته شد که اگر مشکلی نباشد سورتمه 

توچال تا مهرماه امسال به بهره برداری می رسد.
مدیرعامل مجموعه تفریحی ورزشی توچال همچنین از 
نوسازی تله کابین توچال که با هفت و نیم کیلومتر طول 
یکی از طوالنی ترین خطوط تله کابین پیوســته دنیا به 
حساب می آید، خبر داد و گفت: سه گزینه روی میز است: 
ایجاد خط جدید در کنار خط قدیمی، نوسازی خط فعلی، 
نوسازی درحد بهره برداری با استانداردهای رایج دنیا. با 
شرکت های اتریشی، ایتالیایی و سوئیسی نیز مذاکراتی 
شــده اما هنوز با کشــوری برای اجرای این پروژه توافق 
نشده اســت. البته کارهای اجرایی امسال کلید خورده و 

فکر می کنیم سال 95 به اجرا برسد.
وی اضافه کرد: پروژه نوسازی تله کابین توچال سه ساله 
است و قرار نیست در این مدت از نوسازی خط فعلی غافل 
شویم و حتما آن را با استفاده از استانداردهای ایمن، بروز 

می کنیم.
تله کابین توچال با 40 سال عمر باید از مدار خارج شود

پرهیزکار با اشاره به عمر 40 ساله خط تله کابین توچال، 
اظهار کرد: این خــط از نظر اســتانداردهای اروپا کامال 
فرسوده است، چرا که طبق اســتاندارد موجود بعد از 25 
سال خط فرســوده باید جمع و خط جدید احداث شود. 
بنابرایم اولویت ما احداث یک خــط جدید در کنار خط 

قدیمی است.
وی افزود: اگر با گزینه اول موافقت نشود، خط موجود را با 

حفظ ساختار فعلی نوسازی و ایمن می کنیم.
به گفته مدیرعامل توچال، خط فعلی ظرفیت جابه جایی 
400 نفر در ساعت با ســرعتی برابر 4 متر بر ثانیه را دارد 
که پس از نوســازی ظرفیت آن به جابه جایی 1200 نفر 
در ساعت با ســرعت 6 متر بر ثانیه در کابین های 8 نفره، 

ارتقا می یابد.
او ادامه داد: فقط به نوســازی خط تله کابین اکتفا نشده 
بلکه در مســیر 7 به 5، از 34 تله کابین ساخت داخل به 
صورت آزمایشی استفاده می شود تا کابین های جدید در 

مدار استفاده قرار گیرد.
احداث شهربازی با تجیهزات عجیب در ارتفاعات تهران

پرهیــزکار همچنین از ایجــاد شــهربازی در ارتفاعات 
توچال خبر داد و اظهار کرد: ما نمی خواهیم رقیب پارک 

ارم )یکی دیگر از زیرمجموعه های بنیاد مســتضعفان( 
شــویم اما طرح این اســت که تجهیزاتی که در کشــور 
موجود نیست را در این شهربازی داشته باشیم. فراخوان 

سرمایه گذاری این پروژه بزودی منتشر می شود.
وی در ادامه سخنانش اش، مردم را مالک توچال دانست و 
از ارائه خدمات شامل تخفیف به بیماران خاص، معلوالن 
و اشــخاص دارای کارت منزلت خبــر داد و گفت: هدف 
بنیاد افزایش تعداد مراجعه کنندگان اســت و نه ســود. 
برای همین نرخ ها در سال 93 نسبت به سال 92 افزایش 
نداشت و امســال هم هیچ تغییری لحاظ نشد و مطمئن 

باشید سال 95 هم نرخ ها اضافه نمی شود.
میرعامل توچال همچنین به اجرای پروژه های ورزشی و 
اعالم آمادگی برای اجرای مسابقات در این منطقه اشاره 
کرد و افزود: ما دنبال منفعــت اقتصادی در حوزه ورزش 

هیچ وقت نبوده و نیستیم.
او در حالی که از احداث پارکینــگ طبقاتی در پای کوه 
توچال خبر داد و در پاســخ به این ســوال که حد ساخت 
و ســازها در منطقه کوهســتانی توچال از ســوی بنیاد 
مستضعفان چقدر اســت؟ گفت: طبق فرمایشات مقام 
معظم رهبری باالتــر از 1800 متر ممانعت ســاخت و 
ســاز وجود دارد، البته ساخت و ســاز معموال در اراضی 
اتفاق می افتد که مالک مشخص نیســت، در هر صورت 
مالحظات ما این است که ســاختار کوه را مختل نکنیم 
و معماری ایرانی اســالمی را بهم نزنیــم و در هر آنچه در 
این منطقه ساخته می شــود، از مصالح بومی و متناسب 

استفاده کنیم.
پرهیزکار ســپس دربــاره پارکینگ طبقاتــی توضیح 
داد: درحال حاضر ظرفیــت پارکینگ موجود برای 850 
خودرو است که تعداد آن ها در تعطیالت به 4 هزار خودرو 
می رســد و جمعیتی در حدود 10 هزار نفر به این منطقه 
مراجعه می کنند که مزاحمت هایی برای ساکنان دارند. 
ما برای اجرای نقشــه پارکینگ 6 ماه وقت گذاشته ایم و 

نمی خواهیم به توپوگرافی منطقه دست بزنیم.
مدیرعامل توچــال در ادامه دربــاره وضعیت فاضالب 
و پســماند این منطقه که هتلی با ظرفیت 80 نفر در آن 
موجود اســت و هچنین محل گذر هزاران نفر گردشگر و 
کوهنورد اســت، گفت: من فکر می کردم توچال خیلی 
تمیز اســت ولی در ســفری به ســوئیس متوجه شدم 
توچال در نظافت صفر است، سرویس بهداشتی هایی در 
ارتفاعات سوئیس دیدم که در هتل های 5 ستاره ما وجود 

ندارد.
وی در عین حال اضافه کرد: ما تعامل خوبی با شهرداری 

منطقه 1 برای جمع آوری و تفکیک زباله داریم.
او همچین درباره فاضالب هتل توچال که گفته می شد در 
کوه روان است و احتمال نفوذ آن به سفره های زیر زمینی 
می رود، گفت: چنین مساله ای وجود ندارد. در مجموعه 
دو سپتیک است که سپتیک یک )در ایستگاه اول( باید در 
حدی باشد که برای آبیاری مجموعه از آن استفاده شود و 
این اتفاق می افتد همان پیمانکار مسئول سپتیک هتل 

توچال هم است و مشکلی وجود ندارد.
پرهیزکار در ادامه این نشست درباره مردمی کردن فضای 
توچال با اســتفاده از نظرســنجی ها توضیحاتی داد که 
حذف تردد خودروها از جاده ســالمتی تا دو ماه آینده و 
بازگشایی جاده اسدآباد به این منظور و همچنین اجرای 

دروه های آموزشی ارزان بری اسکی از آن جمله بود.
او همچنین در پاســخ به طرح پیشــنهادی ای که برای 
اســتفاده از کابین هایی که قابلیت حمــل دوچرخه را 
دارند با توجه به افزایش اســتقبال از دوچرخه کوهستان 
در ایران و وجود مسیری برای این نوع دوچرخه سواران، 
گفت: در این باره فکری نداشــتیم، ولی با مسئوالن فنی 
صحبت می شود تا در 6 ماه اول ســال این موضوع را نیز 

پیگیری کنیم.
مدیرعامل توچال درباره مدت زمانی که الزم دارد تا تمام 
پروژه های مورد نظر را اجرایی کنــد، گفت: اگر حمایت 
بنیاد مســتضعفان ادامه داشته باشد تا ســه سال آینده 
توچال به عنــوان اولین مجموعه دیجیتالــی و مکانیزه 

تحویل کشور داده می شود.
مهاجــری مدیر حراســت مجموعه توچال نیــز در این 
نشست در پاســخ به اعتراض عکاســان حاضر به خاطر 
اعمال محدودیت برای عکاســی در این ارتفاعات بویژه 
در مواقع خاص و بحرانی مثل آلودگی هــوا، اظهار کرد: 
هر سیستمی مسئولیت های تعریف شده ای دارد. شاید 
در »درکه« و »دربند« حریمی قائل نشده باشند بنابراین 
مشکلی برای عکاســی در ارتفاعات وجود ندارد. از سوی 
دیگر اگر عکاس احراز هویت شود مشــکلی در این باره 
وجود ندارد. همین حاال درخواســتی از BBc روی میز 
من است و همکاری با سایر تصویربرداران و عکاسان نیز 

وجود دارد.
وی اضافه کرد: در مواردی مثل آلودگی هوا پس از احراز 

هویت همکاری می کنیم.

معارف

 به نقل از ساکرنت، لوییس فان خال مدت زیادی است که به دنبال خرید 
پدرو رودریگس، بازیکن بارســلونا اســت و تاکید می کند این بازیکن 

کیفیت الزم برای پوشیدن پیراهن تیمش را دارد.
قرار بود پدرو پس از برگزاری دیدار ســوپرجام اروپا مقابل سویا تصمیم 
نهایی خود را بگیرد. این دیدار سه شــنبه گذشــته برگزار شد اما هنوز 
خبری در مورد پیوستن این بازیکن ملی پوش اسپانیا به منچستریونایتد 
منتشر نشده است. پس از پیوســتن آنخل دی ماریا، هافبک آرژانتینی 
فصل گذشته یونایتدها به پاری ســن ژرمن، انتقال پدرو قریب الوقوع به 

نظر می رسید اما هنوز هیچ چیز مشخص نشده است.

مبلغ فســخ قرارداد پدرو با بارســلونا 30 میلیون یورو اعالم شده است. 
سران باشگاه منچستریونایتد هم برای پرداخت این مبلغ مشکلی ندارند 

اما مساله اصلی، تصمیم گیری خود پدرو است.
لوییس فان خال، سرمربی منچستریونایتد چندی پیش اعالم کرده بود 
بازیکنی سرعتی می خواهد که توانایی های تکنیکی و فنی باالیی داشته 
باشد. به نظر می رسد پدرو همان بازیکنی است که فان خال مدنظر دارد 

اما اینکه چرا این انتقال انجام نمی شود، هنوز مشخص نشده است.
پدرو 28 ساله که محصول آکادمی جوانان باشگاه بارسلونا است، پس از 
پیوستن نیمار و لوییس سوآرس به بارسلونا به یک بازیکن نیمکت نشین 

بدل شده است و لوییس انریکه، ســرمربی کاتاالن ها، سوآرس و نیمار 
را به او ترجیــح می دهد. پدرو هم به خاطر آنکه در آســتانه یورو 2016 
جایگاهش را در ترکیب تیم ملی فوتبال اســپانیا از دست ندهد، دوست 
دارد در تیم دیگری فوتبال بازی کند تا بتواند در رقابت های یورو حضور 

داشته باشد.
پدرو در دیدار سوپرکاپ اروپا هم به عنوان بازیکن جانشین به زمین آمد 
و توانســت گل پیروزی بخش تیمش را در دقیقه 115 وارد دروازه سویا 
کند. او با گلزنی در این دیدار توانست گل شماره 99 خود برای بارسلونا 

را به ثمر برساند.

شیاطین سرخ همچنان منتظر تصمیم نهایی پدرو رودریگس برای حضور در این تیم هستند.

آزادکاران آزرده اما مصمم  
در سرزمین قهوه!

در حالــی که آزادکاران جــوان ایران 
سال گذشته موفق شــدند پس از 19 
سال عنوان قهرمانی جهان را به دست 
بیاورند اما بی توجهــی ها به این تیم و 
دیده نشدن این موفقیت بزرگ باعث 
بی انگیزگی آنها شده اســت اما با این 
حال آنها در صددند بــه خاطر مردم 
و جامعه بزرگ کشــتی بار دیگر بر بام 

کشتی جهان بایستند.
آزادکاران جــوان ایران از شــنبه 24 
مرداد برای دفاع از عنــوان قهرمانی 
جهان در شهر سالوادور داباهیا برزیل 
مقابل حریفان به روی تشــک خواهد 

رفت.
تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران پس 
از 19 سال توانست سال گذشته عنوان 
قهرمانی جهان را به دســت بیاورد اما 
بی توجهی مســئوالن ورزش ایران به 
این تیم باعث بی انگیزگی و ناراحتی 
نفرات ملی  ــوش و کادر فنی تیم ملی 
شده اســت تا جائی که محمد طالیی 
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جونان 
ایران پیش از اعزام به مسابقات جهانی 
برزیل در گفت و گو با ایســنا با انتقاد 
شــدید از بی توجهی ها نسبت به این 
تیم پس از کســب عنــوان قهرمانی 
جهــان گفت: »متاســفانه از ســال 
گذشــته که عنوان قهرمانی جهان را 
پس از 19 سال به دست آوردیم حتی 
یک بار هم این جوانان را صدا نکردند تا 
حداقل یک دستی بر سر آنها بکشند 
و به آنها »خســته نباشــید« بگویند. 
بنا بر این با توجــه به این بی توجهی ها 
نباید هیچ کــدام از مســئوالن از ما 
انتظار داشــته باشــند که بخواهیم 

دوباره قهرمان جهان شویم.«
بدون شــک همیــن جوانــان باید 
در ســال های بعــد برای تیــم ملی 
بزرگســاالن ایــران در رقابت هــای 
معتبری چون جهانــی و المپیک به 
روی تشــک بروند و افتخــار آفرینی 
کنند اما ایــن بی توجهی هــا پس از 
کســب عنــوان ارزشــمندی چون 
قهرمانی جهــان در رده جوانان ضمن 
اینکه آن ها را بــرای ادامه موفقیت ها 
دلســرد و دلزده می کند بلکه ممکن 
است حتی باعث کناره گیری آن ها از 
دنیای ورزش حرفه ای و قهرمانی شود 
که این امر مطمئنا لطمــات جبران 
ناپذیــری را نه تنها بر پیکره کشــتی 
ایران که بــر کل ورزش ایران خواهد 

داشت.
دلجویــی و تقدیــر از ایــن جوانان و 
کادرفنی آن ها که انصافا توقع زیادی 
هم نسبت به سایر رشته ها ندارند کار 
بسیار سختی نیست اما با اندکی توجه 
می شد آن ها را با انگیزه ای بسیار بهتر 
راهی سرزمین قهوه کرد تا برای تکرار 
عنــوان قهرمانی انگیــزه ای بیش از 

پیش پیدا کنند.
پس از گالیه های شــدید ســرمربی 
تیم ملی کشتی فرنگی جوانان پیش 
از اعزام به مســابقات جهانــی - که او 
نیز صدایش از حجم بــی توجهی ها 
نســبت به فرنگی کاران بلند شده بود 
که در نهایت منجر به کســب عنوان 
نه چنــدان خوب ششــمی در جهان 
شد - این بار چشم امید جامعه کشتی 
ایران و مردم به آزادکاران جوان است تا 
عنوان قهرمانی جهان را علی رغم همه 

نامالیمتی ها بار دیگر تکرار کنند.
البته این کشتی گیران چنان که پیش 
از این نشان داده اند مطمئنا این بار نیز 
با تمام توان به مصــاف حریفان خود 
خواهند رفت تا بــار دیگر پرچم ایران 
را در میادیــن بین المللی بــه اهتزاز 
درآورند، موضوعی که ســرمربی تیم 
ملی کشتی آزاد جوانان نیز بر همین 
امر تاکید می کند و می گوید:«با وجود 
همــه نامالیمتی ها و بــی توجهی ها 
نسبت به این تیم اما با تمام وجود و به 
عشق مردم برای تکرار عنوان قهرمانی 
تالش خواهیم کرد هر چند کار بسیار 

سختی در پیش داریم«.

شماره پیاپی 454  شنبه 24 مرداد 1394- 29 شوال 1436

ورزشی   10

سوء مدیریت در مجموعه داوری فوتبال

 نبود مدیریت مناســب در حوزه داوری فوتبال باعث شده در آغاز فصل پانزدهم لیگ برتر، 
زودتر از حد تصور صدای اعتراض ها نسبت به داوری شروع شود.

فقط دو هفته از آغاز فصل پانزدهم لیگ برتر فوتبال گذشته و هفته سوم هم به پایان می رسد 
ولی از گوشه و کنار کشور صدای اعتراض و انتقاد نسبت به داوری ها شنیده می شود. در این 
که شــروع زودهنگام اعتراض ها اتفاقی ناخوشایند است شکی نیست اما نکته ناگوارتر این 

است که چه امری باعث شده اعتراض ها خیلی زودتر از حد تصور بلند شوند؟
در هر کاری مدیریت مهم ترین مسئله است. در ســال های اخیر همیشه اختالف و نزاع ها 
در راس هرم مدیریتی داوری فوتبال وجود داشــته و چند سال است که نظر واحد یا قدرت 

واحد و معتدل این امر مهم را رهبری نمی کند.
جامعه فوتبال ایران هنوز اختالف های بنیان برانداز فریدون اصفهانیان و حسین عسگری را 
فراموش نکرده، هرچند این دو در کل فصل اصرار عجیبی داشتند که این اختالف ریشه ای 

را انکار کنند اما انکار خورشید در وسط روز غیر ممکن است.
اختالف کمیته و دپارتمان داوری در موارد مختلفی از جمله چیدمان داوران، معرفی داوران 

لیگ برتری و بین الملل، کالس های آموزشی، نظارت ها و مزایای ناشی از این مسائل بود.
کمیته داوران فدراسیون فوتبال هم در دوره گذشته چند بار دچار تغییر و تحول شد و بارها 
اعضای آن عوض شــدند و یا اســتعفاهای متعدد به دالیل مختلف مانند کاندیداتوری در 

شورای شهر یا اختالف با رییس کمیته.
هرچه بود مدیریت مجموعه داوری حال و روز خوشی نداشت و همین مسئله به اعتراض ها 
علیه داوران دامن می زد و حتی فضا به قدری آلوده بود که خــود داورها هم تکلیف خود را 
نمی دانســتند و در بســیاری موارد این اختالف ها در عملکرد داوران تاثیر به شدت منفی 

گذاشت.
اتفاقات رخ داده پس از هفته آخــر لیگ چهاردهم و ضعف کمیتــه داوران در دفاع از داور 
مسابقه تراکتورسازی و نفت تهران – که هرچند در آن بازی اشتباه داشت اما مقصر اتفاقات 
پس از بازی نبود – نشان داد که سیستم مدیریت داوری در ایران نیازمند بازنگری اساسی 

است.
فصل پانزدهم آغاز شــد و در حالی که همه انتظار داشــتند روند داوری هــا و از آن مهم تر 

مدیریت داوران سر و شکل بهتری داشته باشد، از همان روز نخست اعتراض ها بلند شد.
وقتی کسی مثل یحیی گل محمدی با آن اخالق و منش آرام و شخصیت سر به زیر در هفته 
اول لیگ لب به اعتراض می گشــاید، باید به یک چیز شــک کرد؛ اعتراض چنین فردی به 

احتمال قریب به یقین از ضعف و نقص در کار حکایت دارد.
مدیریت داوری جنبه های مختلف دارد اما اصل اساسی اش چیدمان داوری است. کمیته 
داوران یا دپارتمان داوری، هر کدام که مسئول چیدمان داورهاست – همین مسئله یکی از 
اختالف کهنه کمیته و دپارتمان است – در دو هفته اول لیگ کاری کردند که کاخ آرزوهای 
اهالی فوتبال فرو بریزد و به یکباره همه فصلی پر از اشتباه داوری و اعتراض مربیان را پیش 

روی خود تصور کنند.
سوء مدیریت در همان ابتدای فصل باعث شد صدای آرام ترین مربی لیگ هم درآید و تا مرز 

محرومیت انضباطی پیش برود.
گل محمدی در بازی اول نسبت به انتخاب داوری که قبال چند بار به ضرر تیمش سوت زده 
بود اعتراض داشت، اما در بازی دوم کمیته داوران به جای مدیریت مسئله داوری را برگزید 

که بیش از یک سال و نیم از میادین دور بود.
حتی اگر بپذیریم که محسن قهرمانی در داربی اصفهان عملکرد خوبی داشته، باز هم قابل 
قبول نیســت که داوری چون او پس از چندین ماه دوری از دوران آمادگی در چنین دیدار 

حساسی به کار گماشته شود.
همچنین اظهار نظر حســین خطیبی، مربی تیم سیاه جامگان مشــهد پس از بازی دوم 
تیمش جالب توجه است. او گفته اگر داوری اشــتباه نداشت تیمش هیچ مشکلی نداشت. 
البته این حرف گزافی بیش نیست و پس از باخت، انداختن همه تقصیرها بر گردن داور به 

هیچ وجه درست نیست اما وجود چنین نگاهی حاصل همان سوء مدیریت هاست.
فصل پانزدهم با حاشیه های داوری شروع شد و دیری نپایید که دامنه اختالف ها به درون 
کمیته  داوران هم کشیده شد و چند تن از اعضا از استعفا دم زدند و برخی هم اخبار مربوط 
به استعفایشان را شــایعه خواندند. در هر حال این وضعیت کمیته داوران اصال خوشایند 

نیست.
تا اینجا بحث بر سر سوء مدیریت کمیته داوران و مجموعه مدیریت کالن داوری بود اما این 
جنبه خوش بینانه بحث است. می شــود طور دیگری درباره چیدمان داوری و اتفاقات رخ 

داده در لیگ حرف زد؛ هرچند فعال نیازی به پرداختن به چنین بحث هایی نیست.

»گرافن« عامل موفقیت نواک جوکوویچ!
نواک جوکوویچ، قهرمان تنیس جهان در ســال های اخیر توانسته است در تورنمنت های 
مختلف پیروز میدان باشد. عوامل مختلفی از جمله آمادگی جسمانی و تجهیزات مناسب 

باعث قهرمانی نواک جوکوویچ شده است.
یکی از رموز موفقیت نواک جوکوویچ، قهرمان تنیس جهان راکت تنیس او شــناخته شده 
است. راکت مورد اســتفاده جوکوویچ دارای الیه ایی گرافنی اســت که در درون دسته ای 
بسیار محکم قرار دارد که این راکد قدرت  آن را 150 برابر بیشتر از راکد استیل و رسانایی آن 

هزار برابر بیشتر از مس کره است.
چندین سال قبل »آندره گیم« به همراه دانشجوی دکترای خود به بررسی کربن پرداخت 
و تالش کرد تا الیه های گرافیت را از روی کربن جدا کنــد. او در نهایت به یک الیه باریک از 
گرافن رسید که بسیار محکم بود. این استاد و دانشجو در سال 2010 جایزه نوبل فیزیک را 

به دلیل این اکتشاف خود کسب کردند.
گرافن نازک ترین ماده ای در جهان شناخته شده که بسیار محکم است.

کمپانی هایی همچون سامســونگ نیز برای افزایش طول عمر باطری گوشــی های تلفن 
همراه از گرافن استفاده می کنند.

کمپانی های مختلفی در دنیای ورزش نیز از وجود گرافن بهره برده اند. کمپانی Head از 
این ماده برای ساختار راکت تنیس و اسکی استفاده کرده است.

کمپانی Catlike نیز در ساخت کاله های دوچرخه سواری از این ماده استفاده کرده، زیرا 
گرافین محکم و سبک است.

تنها مشــکل اســتفاده از گرافن نبودن راهی کم هزینه و بهینه برای جــدا کردن گرافن 
از گرافیت اســت.محققان در حال  حاضر تالش می کنند تا راهی برای استخراج گرافن با 
کیفیت باال و در مقیاس زیاد پیدا کنند. اگر چنیــن اتفاقی بیفتد از گرافن در دنیای ورزش 

بیش از اینها استفاده خواهد شد.

میز خبر

خبر

 نایب قهرمان المپیک لندن می گوید به دلیل سنگ کلیه و مداوای 
آن در رکوردگیری تیم ملی وزنه برداری شرکت نکرده است.

نواب نصیر شالل درباره ی شــرکت نکردن در رکوردگیری رسمی 
تیم  ملی و ز نه بر د ار ی، بیا ن  کرد: متاســفانه به دلیل داشتن سنگ 
کلیه نتوانستم سه، چهار روز تمرین کنم. با کادرفنی صحبت کردم 
و گفتم مشکلی نیســت که در رکوردگیری شرکت نکنم. بنا بر این 
من یکی، دو روز زودتر از چالوس به تهران برگشــتم تا خود را مداوا 

کنم. در حال  حاضر بهتر هستم و چیز خاصی نیست.
وی ا دا مــه  داد: پیش از این که این مشــکل برایم بــه وجود بیاید، 
شرایطم خوب بود تا 415 کیلوگرم در مجموع دو حرکت وزنه زدم. 
از لحاظ تمرین و رکورد روند رو به رشــدی را داشــتم و داشتم به 
شرایط گذشته ام نزدیک می شــدم تا این که این روزهای آخر اردو 

سنگ کلیه ام یک مقدار اذیت کرد.
نصیرشالل در پاسخ به این پرســش که انجام رکوردگیری بر روی 
نفراتی که قرار است به مســابقات جهانی بروند زود نبود؟ تصریح 
کرد: رکوردگیری تمرین سنگینی است و همان طور که ما روزهای 
زوج به صورت سنگین تمرین می کنیم، رکوردگیری مانند همان 
تمرین روزهای زوج بود. اتفاق خاصی نیست که و ز نه بر د ار ان ترس 
داشته باشند یا باعث شــود بدن و ز نه بر د ار ان خراب شود. از طرفی 

نفراتی که قرار اســت به مسابقات آســیایی بروند نیاز داشتند که 
رکوردگیری شوند. در کل صالحدید کادرفنی این بود که همه در 

رکوردگیری شرکت کنند.
وی در پاســخ به پرســش دیگــری مبنــی بر ایــن کــه آیا او 
بی انگیزگی های گذشته را کنار گذاشته اســت؟ گفت: بله! خدا را 
شــکر این کار را انجام دادم و شــرایطم خیلی خوب است. با خیال 
راحت تمریــن می کنم. البته اردو خســتگی های خــاص خود را 
دارد که با اضافه شدن روانشــناس و کادر پزشکی و فنی که داریم 

مشکالت نیز کمتر می شود.
نایب قهرمان المپیک لنــدن درباره حضور روانشــناس در کنار 
ورزشکاران در فاصله زمانی باقی  مانده تا شروع بازی های المپیک 
نیز، گفت: بودن روانشناس در کنار تیم بودن شعار است. اگر واقعا به 
این قضیه خوب نگاه کنیم نباید یک ماه مانده به بازی ها روانشناس 
بیاورند. در حالی که او بایــد از مدت ها قبل در کنار ورزشــکاران 
باشــد و با آنها کار کند. هر چند که االن هم دیر شده، اما اگر از االن 
روانشناس بیاورند سال آینده به نتیجه  می رسیم. نه مانند دوره های 
گذشــته که 20 روز تا یک ماه مانده به بازی ها روانشناس در کنار 
تیم ها می گذاشــتند و در این فرصت کوتاه ورزشکار نمی توانست 
به او اعتماد کند و یا مشــکالتش را در میان بگذارد. قبال شرایط به 

این شکل بود.نصیر شالل در پاســخ به این پرسش که واریز نشدن 
اعتبارات تاثیر خود را بر روی ملی پوشــان گذاشــته است یا خیر؟ 
گفت: 100 درصد. ما زیر مجموعه فدراسیون هستیم. بنا بر این این 
مساله احساس می شود و مســلما تاثیر می گذارد. فدراسیون نیز 
قربانی این مشکل است. کاری نمی شود کرد جز این که دعا کنیم 

شرایط بهتر شود.
نایب قهرمان المپیک در مورد آغاز لیگ برتر و ز نه بر د ار ی و کیفیت 
قراردادها نیز گفت: لیگ ما خسته است. هنوز برخی از و ز نه بر د ار ان 
30 – 40 درصد از قراردادهای سال گذشــته خود را نگرفته اند و 
تیم ها نتوانسته اند تسویه حســاب کنند و این باعث شده که برای 
قرارداد بســتن در فصل جدید به مشــکل بر بخورند تا آنجایی که 
اطالع دارم کل تیم ها بودجه ای که دریافــت کرده اند هما بودجه 

سال گذشته است.
وی در پایان با اشــاره بــه برگزاری مجــدد اردوی تیــم  ملی در 
مجموعــه آزادی، بیا ن  کرد: ما ســه اردو به دور از تهــران و پایگاه 
اصلی و ز نه بر د ار ی داشتیم که تنوع خوبی بود و شرایط آب و هوایی 
مختلفی را تجربه کردیم. به طوری که در سطح دریا و در ارتفاع اردو 
داشتیم. فکر می کنم نقاط قوت برگزاری اردو در شهرهای مختلف 

بیشتر از نقاط ضعف آن بود.

 سنگ کلیه مانع حضور »نصیرشالل« در رکوردگیری تیم ملی وزنه برداری



 

نگرانی والدین از وجود برخی  
فیلمهادرموبایل نوجوانان

مــددکار انجمــن حمایــت از حقوق 
کودکان آخرین آمار تماس های برقرار 
شــده با »صدای یارا« درتیرماه ســال 

جاری را اعالم و تشریح کرد.
شــیرین صدرنوری در این باره گفت: 
411 نفر در تیرمــاه با صدای یارا تماس 
گرفتند کــه از این تعــداد، 91 درصد 
مــادران، 3 درصد کــودکان، 3 درصد 
پدران، و 2 درصد اقوام و یک درصد نیز 

سایرین بوده اند.
وی ضمن اشــاره به اینکه بیشــترین 
مشــاوره های انجام شــده برای گروه 
کودکان چهــار تا هفت ســال بوده که 
39.5 درصــد کل تماس ها را شــامل 
می شــود، افــزود: بیشــترین درصد 
تماس ها با 56 درصد، در مورد مســایل 
کودکان و نوجوانان »پســر« بوده و 44 
درصد تماس ها نیز درخصوص مسائل 

کودکان و نوجوانان دختر بوده است.
این مددکار انجمــن حمایت از حقوق 
کودکان ادامه داد: بیشترین تماس های 
برقرار شــده با صــدای یــارا، در مورد 
کودکان زیر سن مدرسه بوده است که 

60 درصد تماس ها را شامل می شود.
درصــد   48 وی،  گفتــه  بــه 
مــدرک  دارای  تماس گیرنــدگان 
تحصیلی دیپلم، 26 درصد کارشناسی، 
9 درصد کاردانــی، 6 درصد زیر دیپلم، 
ابتدایــی 1 درصد،5 درصد ســیکل و 
5 درصد کارشناســی ارشد بوده و مورد 

بی سواد نبوده است.
درصــد   78 داد:  ادامــه  وی 
تماس گیرندگان با صدای یارا از تهران، 
22درصد شهرستان ها و یک نفر هم از 

خارج کشور بوده اند.
این مددکار انجمــن حمایت از حقوق 
کودکان در ارتباط بــا آمار کمی تماس 
گیرندگان در مناطــق 22 گانه تهران 
گفــت: مناطق پنــج وچهــار همواره 
همانند گذشــته هرکدام با 10 درصد 
بیشــترین آمــار تمــاس را بــه خود 
اختصاص داده؛ منطقه 12 با دو تماس 
،11 و 17 نیــز هرکــدام بــا 3 تماس ، 

کمترین تماس ها را داشته اند.
صدرنوری در ارتباط با نحوه آشــنایی 
تماس گیرندگان بــا صدای یــارا نیز 
گفت: 25درصــد این افــراد از طریق 
دوســتان، 15 درصد اقوام، پنج درصد 
تماس گیرندگان از گذشــته آشنا، سه 
درصد اعضای صدای یارا ، ســه درصد 
مشــاور مدرســه،11 درصد اورژانس 
درصــد  پنــج  و  اجتماعــی)123( 
118،همچنیــن 32 درصــد از طریق 
برنامه خندوانه و سایرین نیز با 1 درصد 
از راه هــای گوناگون با این مرکز آشــنا 

شده اند.
وی در ادامه با بیــان اینکه 94درصد از 
تماس گیرنــدگان دارای خانواده های 
دارای  نیــز  درصــد   3 هســته ای، 
خانواده های گسترده و 3 درصد گسسته 
بوده اند، تصریح کرد: مشکالت رفتاری 
شــامل دروغ گویــی، پرخاشــگری، 
لجبازی، گوشــه گیری بــا 27 درصد 
علت تماس ها بوده اســت. مشــکالت 
خانوادگی با 30درصد، مشکل ارتباط 
با دوســتان پنــج درصــد و همچنین 
مشــکالت عادتی با 6 درصد شــامل 
شب اداری، ناخن جویدن و.. ، مشکالت 
ارتباطی پنج درصد،همچنین 9 درصد 
بــرای درخواســت اطالعات و ســایر 
عوامل و مشــکالت بــا 11 درصد نیز با 
پراکندگی هــای یکســان از علل های 

تماس با این مرکز بوده اند.
صدرنوری هم چنیــن ضمن بیان آنکه 
7 درصد تماس ها در خصوص مســائل 
و مشکالت ناشــی از بلوغ بوده است، با 
اشاره به افزایش تماس ها در این مورد، 
تصریح کرد: این مســائل شامل هویت، 
بحران های عشــقی و عاطفــی، تضاد 
و تقابل بــا ارزش هــای خانوادگی و... 
همچنین ابراز نگرانی والدین از مشاهده 
برخی فیلم ها در لپ تــاپ و یا موبایل 

نوجوانان خود است.

 رئیس کمیســیون معماری و شهرسازی شــورای شــهر تهران در مورد نمای 
شیشه ای ساختمان جدید مجلس شورای اسالمی توضیحاتی را ارائه کرد.

محمد ساالری با اشاره به عدم رعایت ضوابط نما از سوی مجلس شورای اسالمی 
در ساخت این بنا گفت: ساختمانی روبروی مجلس فعلی به منظور توسعه فضای 
این نهاد بدون توجه به قوانین ضوابط نما و بصورت یک ســاختمان شیشــه ای و 

کامپوزیتی بی هویت در حال احداث است.
وی با بیان اینکه قطعا رعایت مبانی شهرسازی و معماری ایرانی اسالمی در محلی 
که به عنوان پارلمان ملی کشور مطرح است، باید یکی از اولویت های مجلس باشد، 
افزود: علی رغــم مکاتبات شــهرداری تهران با مجلس و حضور مســئولین فنی 

مجلس و معاونت شهرسازی و معماری، متاســفانه به قانون تمکین نکردند و یک 
ســاختمان تمام شیشــه ای را بنا می کنند که هیچکدام از مفاد و مبانی معماری 

ایرانی اسالمی را مد نظر قرار نداده است.
رئیس کمیســیون معماری و شهرسازی شــورای شــهر تهران با بیان اینکه به 
موجب مقررات مالک عمل از سالیان گذشــته، ساختمان های شاخص که باالی 
12 طبقه و یا باالی 20 هزار متر مربع هســتند مکلف به حضــور در کمیته نمای 
معاونت شهرسازی و معماری و ملزم به رعایت قوانین مربوطه هستند، گفت: علی 
رغم اینکه جلساتی در اداره کل معماری و ساختمان معاونت معماری و شهرسازی 
شهرداری تهران با حضور اساتید دانشگاه تشکیل شــد، دوستان مجلس در این 

جلسات شرکت نکردند و جلسه کنسل شد.ســاالری با تاکید بر لزوم جمع آوری 
نمای ساختمان در حال ساخت مجلس گفت: قطعا مجلس شورای اسالمی ملزم به 
رعایت تمامی قوانینی که عامه مردم حتی برای ساختمانهای 50 -100 مترمربع 
اجرا می کنند، است چراکه مجلس محلی شــاخص در کشور است که در تمامی 
محافل خارجی و داخلی مورد توجه و مثال قرار مــی گیرد.وی با بیان اینکه نمای 
ساختمانها می بایست در کمیته نما مورد بررسی قرار گیرد و طبق ضوابط مالک 
عمل، ســاختمان های دولتی نیز مکلف به پیروی از این قانون هستند، ادامه داد: 
قاعدتا مجلس شــورای اســالمی هم باید این ضوابط بویژه در حوزه اجرای نما را 

رعایت کند، چراکه این ساختمان سمبل خواهد شد.

گالیه عضو شورای شهر تهران از ساخت نمای شیشه ای در مجلس
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11خانواده

 وزیر بهداشــت با بیان اینکــه از دو هزار 
خانه بهداشت وعده داده شده، تا به حال 
بیش از 1000 مــورد به بهــره برداری 
رســیده گفت: تا پایــان مهرماه 1500 
خانه بهداشت دیگر راه اندازی می شود تا 
مجموع خانه های بهداشت ساخته شده 
حتی بیــش از وعده ای کــه دادیم بوده 
وبه خدمت رسانی بیشتر به روستاییان 

بپردازد.
دکتر سید حســن هاشــمی در اولین 
جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری توسعه 
ســالمت مناطــق کمتر توســعه یافته 
گفت: تکالیف و وظایف وزارت بهداشت 
در خصوص روســتاها مشــخص است 
و نیازی به تغییر ســاختار وجود ندارد، 
به گونه ای کــه محل احــداث خانه ها و 
مراکز بهداشــت در روستاها و همچنین 
پایگاه هــای بهداشــتی و مراکز جامع 
خدمات سالمت کامال مشخص و معلوم 

است.
وزیر بهداشت درباره تصویب اساسنامه 
برای ســتاد مذکور با اشــاره به بندهای 
3 و 4 این اساســنامه گفت: در بند 3 به 
نوســازی، بازســازی و تجهیز خانه ها و 
مراکز بهداشتی در مناطق کمتر توسعه 
یافته و در بند 4 نیز به جلب مشــارکت 
کمک های مردمی، ســازمان های مردم 
نهاد و خیرین ســالمت اشــاره شده که 

اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی افزود: ممکن اســت در کنار وظایف 
اساســنامه، بــرای بیمه روســتایی و 
اورژانس نیــز اقداماتی انجام شــود و از 
همه مهمتر کمبود شــدیدی است که 
در زمینه نیروی انسانی به ویژه پزشک، 

پرستار، ماما و بهورز وجود دارد.

وزیر بهداشت بازسازی و نوسازی مراکز 
بهداشــت را یکــی از اولویت های اصلی 
این ســتاد عنوان کرد و از در نظر گرفتن 

اعتبارات الزم دراین خصوص خبر داد.
هاشــمی ادامــه داد: ضروری اســت تا 
اولویت های استانی مناطق کمتر توسعه 
یافته مشخص شــوند تا بر اساس برنامه 

ریزی بتوان مشــکالت ایــن مناطق را 
کاهش داد.

وی با اشــاره به اینکــه کارایــی بیمه 
روســتایی باید تقویت شود، افزود: بیمه 
روستایی در چندین سال گذشته کارایی 
بهتری داشــت؛ اما در حال حاضر بیمه 
سالمت ایرانیان بهتر و مناسب تر از بیمه 
روستایی است و الزم است تا تصمیمات 
الزم در خصــوص عملکــرد بهتــر این 
بیمه ها برای ارائه خدمات به روستاییان 

اتخاذ شود.
وی ادامه داد: الزم اســت تا دوگانگی بیمه 
روستایی و بیمه ســالمت ایرانیان هر چه 
زودتر برطرف شــود و در روســتاها منابع 

واحدی برای روستاها وجود داشته باشد.
وزیر بهداشت اظهار کرد: به طور میانگین 
برای ســاخت هــر خانه بهداشــت 90 تا 
100 میلیون تومان، مرکز بهداشت 700 
میلیون تا یک میلیارد تومان، پایگاه های 
بهداشــت 500 میلیون تومــان و مراکز 
جامــع خدمات ســالمت بــه دومیلیارد 

تومــان اعتبار نیاز اســت و الزم اســت تا 
اولویت های هر اســتان بــه صورت دقیق 

مشخص شود.
هاشــمی ادامه داد: ســازمان بهزیستی 
کشور در اقدامی ارزنده فایلی از اطالعات 
نیازمندان کشــور مانند معلــوالن و زنان 
بی سرپرست در کل کشــور را تهیه کرده 
اســت که هر فرد یا نهاد می تواند بر اساس 
توانایی، میزان کمک های خــود را اعالم 
کند. بنابراین الزم اســت تــا برای تحقق 
بند 4 اساســنامه این ستاد بر اساس نقش 
مشارکت های مردمی، سازمان های مردم 
نهاد و خیرین سالمت چنین اقدامی انجام 

شود.
وزیر بهداشــت گفت: برای تأمین اعتبار 
ارائه خدمات به مناطق کمتر توسعه یافته 
الزم اســت تا به بودجه ســال 95 و برنامه 

ششم توسعه نگاه ویژه ای شود.
هاشــمی همچنین از اختصاص رقم یک 
درصد مالیات بــر ارزش افــزوده و منابع 
پزشــک خانواده به منظور تکمیل شبکه 

بهداشتی در کشور خبر داد و گفت: با سه 
هزار میلیارد تومان می توانیم شــبکه کل 
کشور را اداره کنیم ؛ چرا که بعید است در 
آینده منبع اعتبــاری دیگری برای تحقق 

آن اختصاص دهند.
وی با بیان اینکه تکمیل شــبکه بهداشتی 
کشور را نمی توان یک شبه راه اندازی کرد 
تصریح کرد: بخشی از این مقدار اعتبار که 
صرف حقوق و دستمزد می شــود را باید 
برای تأمین زیر ساخت های آینده بخش 
ســالمت که بســیار حائز اهمیت است، 

هزینه کرد.
به نقــل از پایــگاه اطالع رســانی وزارت 
بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی، 
وزیر بهداشــت همچنین با بیــان اینکه 
در حال حاضر تکمیل شــبکه بهداشــت 
در شــهرهای کمتر از 20 هــزار نفر و بین 
20 تا 50 هزار نفر را در دســتور کار داریم، 
افزود: در سال آینده شهرهای دیگری نیز 
با جمعیت بیش از 100 و 150 هزار نفر به 

آن اضافه می شوند.

 افتتاح بیش از 300 خانه بهداشت در هفته دولت

انجمن داروســازان ایران با انتقــاد از عملکرد وزارت 
اقتصاد و دارایی مبنی بر تعیین مالیات های ســنگین 
بــرای داروخانه هــا، نســبت بــه افزایــش تخلفات 

داروخانه ای در صورت ادامه این روند هشدار داد. 
دکتر رهبر مژدهی آذر  با اشــاره به مشکالت اقتصادی 
داروخانه هــا، گفــت: در حال حاضــر داروخانه داران 
مشــکالت اقتصــادی زیــادی دارند، به طــوری که 

هزینه های آنها بیش از درآمدشان شده است. 
مژدهی آذر با بیــان اینکه وزارت دارایــی باید زیر نظر 
وزارت بهداشــت، بــرای داروخانه ها مالیــات تعیین 
کند، تصریح کرد: وزارت بهداشــت و ســازمان نظام 
پزشــکی باید در این زمینه دخالت کرده و از این اقدام 
جلوگیری کنند. در غیراینصورت با ادامه این روند یک 
واحد کسبی و خدمتگزار دارویی و درمانی فلج خواهد 

شد.
وی بــه تعیین مالیات های ســنگین از ســوی وزارت 
دارایی اشــاره و عنوان کرد: ممیزیــن وزارت اقتصاد و 
دارایی چشم بســته، مالیات های بســیار سنگینی را 
بــرای داروخانه ها تعیین می کنند، بــه طوری که این 
مالیات ها داروخانه هــا را از حیز انتفاع ســاقط کرده 

است. 
مژدهی آذر با بیان اینکه انجمن داروســازان به دنبال 
راه حل این موضوع اســت، افزود: بسیاری از همکاران 
ما درصدد فروش یا تعطیــل کردن داروخانه های خود 

هستند. 
وی با بیان اینکه مشــکالت اقتصــادی داروخانه ها و 
کاهش فــروش داروخانه ها ارتباطی بــه طرح تحول 
نظام ســالمت ندارد، گفت: علت این معضالت افزایش 
تعداد داروخانه ها و در مقابــل کاهش فاصله بین آنها و 
عدم تغییر در میزان بیماران و میزان داروهای توزیعی 
است. این مسائل است که به ســرویس دهی، هزینه و 

درآمد داروخانه ها لطمه زده است. 
واگذاری داروخانه ها به دلیل مالیات های سنگین

رئیس انجمن داروســازان ایران با اعــالم اینکه اکثر 
همکاران صدیق ما به دلیل های فشــارهای ناشــی از 
مالیات ســنگین در حال واگذاری داروخانه های خود 
هســتند، ادامه داد: در حال حاضر ده هــا داروخانه به 

دلیل مشــکالت اقتصادی در حال فروش هســتند، 
اما هیچکس آنها را خریــداری نمی کند. حتی برخی 
همــکاران ما بــه انجمن نیــز مراجعه کــرده و کلید 
داروخانه را به ما تحویل می دهند تــا ما داروخانه ها را 

به فروش برسانیم. 
تعیین مالیات برای داروخانه ها با نظر وزارت بهداشت 

باشد
وی با اشــاره مجدد به تعیین مالیات های ســنگین و 
بدون توجه بــه میزان درآمد و فــروش داروخانه ها، با 
بیان اینکه »وزارت دارایی مالیات های 5 یا 10 برابری 
از داروخانه ها می گیرد«، گفت: این مشــکالت باید در 
یک مجموعه از سوی وزارت بهداشــت دیده شود. در 
غیر اینصورت این موضــوع به اقتصــاد داروخانه ها و 
اعتبار دولت لطمه زده و منجر به رکود در کسب وکار و 

ایجاد تورم می شود. 
مژدهی آذر با بیــان اینکه وزارت دارایــی باید زیر نظر 
وزارت بهداشــت، بــرای داروخانه ها مالیــات تعیین 

کند، تصریح کرد: در حال حاضر این کار بدون حساب 
و کتاب صــورت می گیــرد و این کار به یک ســازمان 

بهداشت و درمانی لطمه می زند. 
وی افزود: برای تعیین مالیــات داروخانه، باید میزان 
فروش، فاصله داروخانه از دیگر داروخانه ها و... در نظر 
گرفته شود و برنامه ای تدوین شــود که داروخانه ها از 
هر جهت زیر نظر وزارت بهداشــت بــه ارائه خدمات 

دارویی به بیماران اقدام کنند. 
آینده داروخانه ها در خطر است

وی با بیــان اینکــه مالیات های تعیین شــده موجب 
نارضایتی داروخانه ها و داروخانه داران شــده اســت، 
گفت: من نگران آینده داروخانه هــا و داروخانه داری 
کشور هســتم و فکر می کنم با این عمل وزارت دارایی 
تمام همکاران صدیق ما کنار رفتــه و افرادی وارد کار 
خواهند شد که مالیات ها را به صورت نامشروع از مردم 
تهیه و به وزارت دارایی پرداخت می کنند. این موضوع 

میزان تخلفات را افزایش خواهد داد. 

افزایش تخلفات  داروخانه ها پیامد مالیات های چشم بسته

خبر

حوادث

دستیابی به توسعه پایدار منهای زنان امکان پذیر نیست
مشاور امور بانوان سازمان حفاظت محیط زیست گفت: دستیابی به توسعه پایدار منهای 
زنان به عنوان نیمی از سرمایه های اجتماعی به هیچ وجه محقق نمی شود و هر کشوری که 
موفق به توسعه پایدار شده است، در درجه اول روی آموزش زنان خود سرمایه گذاری کرده 

است؛ چرا که نهادینه شدن آموزش ها در زنان موجب افزایش بهره وری می شود.
شهربانو امانی با بیان اینکه موضوع محیط زیست، زن و زمین مشترکات زیادی دارند، گفت: 
زن تربیت کننده و زاینده اســت و از این لحاظ به زمین شــباهت دارد. اگر روی آموزش و 

سالمت و توان افزایی زنان کار کنیم موجب بهره وری باال می شود.
وی با تاکید بر اینکه زنان در زمینه تغییر الگوی مصرف آب و انرژی می توانند نقش موثری 
داشته باشــند، ادامه داد: در زمینه آب و انرژی دچار مشــکالت جدی هستیم. در زمینه 
بحران آب حساس سازی کافی شده است و مرحله اطالع رسانی درباره آن به مردم در حال 
اجراست. بنابراین باید در به کارگیری زنان به عنوان نیمی از سرمایه های جامعه موثرعمل 
کنیم؛ چرا که آنان می توانند در حل معضالت اساســی محیط زیست نقش موثری داشته 

باشند یا درجهت تغییر الگوی مصرف و کاهش تقاضای مصرف انرژی و آب عمل کنند.
بیشتر سازمانهای مردم نهاد فعال حوزه محیط زیست را زنان تشکیل داده اند

مشاور امور بانوان ســازمان حفاظت محیط زیســت افزود: در حوزه محیط زیست بیشتر 
سازمانهای مردم نهاد فعال را زنان تشــکیل داده اند و یا عضو موثر این سمن ها هستند. در 
سال 93 به صورت آزمایشی طرح تاسیس سمن جوامع محلی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه 
و شش روستای آذربایجان شــرقی را آغاز کرده ایم؛ البته تســهیلگران در حال راه اندازی 

سمن های زنان روستایی در روستاهای دیگر هستند.
امانی با بیان اینکه بیش از 90 درصد آب کشــور را بخش کشاورزی مصرف می کند، گفت: 
جهاد کشاورزی از اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 طرح توسعه پایدار کشاورزی در روستاها 
را آغاز کــرده و به مردان آموزش هایی را ارایه داده اســت؛ اما مــردان آموخته های خود را 
در زمینه توســعه پایدار کشــاورزی به دیگران منتقل نمی کنند ولی زنان عالقه به انتقال 

آموخته های خود به دیگران را دارند.
وی تاکید کرد: زمانی که وزارتخانه های بهداشت و آموزش و پرورش و بخشهای اجتماعی و 
نهادهایی مثل بسیج قصد ارایه آموز ش هایی را دارند می توانند از ظرفیت سازمانهای مردم 
نهاد استفاده کنند. ما از داشته های سازمانهای مردم نهاد زنان به گونه ای کامال مشارکتی 
بهره می بریم و فقط تکنیک های تشکیل ســازمانهای محلی را به زنان می آموزیم، سپس 
آنان مساله یابی می کنند و برای مساله خود پروژه می نویسند؛ البته ابتدا مسئوالن اجرایی 
محلی در برابر این کار مقاومت می کنند ولی به مرور سازمانهای محلی زنان را به رسمیت 
می شناســند و با آنان همکاری می کنند و با این کار به حل مشکالت اساسی روستا کمک 

می شود.
مشاور امور بانوان سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در سازمان حفاظت محیط 
زیست به روی سمن ها و زنان فعال کشــور باز است، گفت: سمن ها می توانند نقش مهمی 
در موفقیت طرح کاهش تولید 50 گرم زباله از سوی هر نفر داشته باشند. سمن ها در حال 
پیگیری اجرای این طرح هســتند و سازمان حفاظت محیط زیســت نیز از آنان حمایت 
می کند. کاهش تولید 50 گرم زباله باید تبدیل به یک جنبش شــود و الزم است رسانه ها 

برای دستیابی به این هدف کمک کنند.

امانی در پایان با بیان اینکه خوشــبختانه در حوزه محیط زیســت و زنان حساسیت های 
الزم ایجاد شده است، اظهارکرد: کارکردن در سمن های محیط زیست می تواند هم جنبه 
اجتماعی و هم جنبه زیست محیطی داشته باشــد و با روحیه زنان کامال همخوانی دارد و 
موجب نشاط آنان می شود. اگر زنان اجازه ندهند هیچ زباله ای از شیشه خودرو بیرون پرتاب 
شود در کوتاه ترین زمان شوهر و کودکانشان این کار را می آموزند حتی دختران می توانند 
پدران و برادران خود را در این زمینه آموزش دهند. اگر زنان همانگونه که خانه خود را تمیز 
نگه می دارند به محیــط پیرامون خود نیز اهمیت دهند هدف کاهــش تولید زباله محقق 

می شود.

اجرای طرح مکانیزه شدن اخذ گذرنامه در تهران
مدیرطرح خدمات الکترونیک انتظامی از مکانیزه شــدن فرایند اخذ گذرنامه به دو شیوه 
فروش )اینترانتی و اینترنتی( در تهران خبر داد و گفت: فرایند اقدامات مربوط به حذف فرم 

و پوشه به زودی در تمام دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی سطح کشور به اجرا در می آید.
محمود رحیم زاده مدیر طرح خدمــات الکترونیک انتظامی درایــن زمینه تصریح کرد: 
طبق هماهنگی های به عمــل آمده با پلیس مهاجــرت و گذرنامه ناجا مقرر شــد، فرم و 
پوشــه گذرنامه از فرایند اخذ گذرنامه حذف و روش مکانیزه به دو شیوه فروش اینترانتی 

و اینترنتی جایگزین آن شود.
وی با بیان اینکه این طرح از روز شــنبه 10 مرداد ماه جاری و فعاًل در شــهر تهران اجرایی 
شده است، تصریح کرد: فرایند اقدامات مربوط به حذف فرم و پوشه به زودی در تمام دفاتر 

خدمات الکترونیک انتظامی سطح کشور به اجرا در می آید.
مدیر طرح خدمات الکترونیک انتظامی با بیان اینکه اســتفاده از فرم و پوشــه گذرنامه از 
چرخه کار دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی حذف شده و خرید و فروش آن به شیوه قبلی 
ممنوع اســت، گفت: در صورتی که افرادی قباًل مبادرت به خرید فرم و پوشه به روش قبل 
کرده باشــند از 10 مردادماه حداکثر به مدت 10 روز فرصت داشتند تا با مراجعه به دفاتر 
نسبت به ثبت خود اقدام کنند، بدیهی است بعد از تاریخ مزبور به هیچ وجه امکان ثبت نام 

وجود نخواهد داشت.
رحیم زاده با بیان اینکه در مدت ارائه خدمت 10 روزه، هزینه خدمت همان تعرفه قبلی به 
میزان 19 هزار و 200 تومان است، خاطرنشــان کرد: هزینه صدور فرم گذرنامه جدید که 
متضمن شناسه الکترونیک اســت از طریق اینترنت یا اینترانت برای متقاضیان گذرنامه 

1000 تومان خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: فروش فرم و شناسه الکترونیکی توســط دفاتر از طریق اینترانت در 

محاسبات مالی شرکت به میزان ثبت تعداد تقاضای گذرنامه منظور خواهد شد.
مدیرطرح خدمات الکترونیک انتظامی، خاطرنشان کرد: مبلغ دریافتی برای ارائه خدمت 
گذرنامه جمعاً 23هزار و 500 تومان اســت که از این میزان، 5000 تومان آن بابت هزینه 
جلد گذرنامه، 4360 تومان برای هزینه پســت و مبلغ 14140 تومان بابت حق الســهم 

شرکت و دفاتر بدون کسر ارزش افزوده می باشد.
وی ادامه داد: سهم دفتر از تعرفه ارائه خدمت به همان میزان قبلی و مصوبه سازمان حمایت 
از سوی شرکت محاســبه و پرداخت خواهد شد و نســتب به تعرفه فعلی تغییری نخواهد 

داشت.
رحیم زاده درباره نحوه خرید شناسه اینترانتی در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی، گفت: 
کاربر دفاتر با ورود کد ملی می تواند برای متقاضی فرم و شناسه مورد نظر را از سایت داخلی 

Epolice.ir خریداری کند.
وی با بیان اینکه هزینه تهیه فرم گذرنامه از طریق اینترانت، 1000 تومان است که دفاتر از 
متقاضی دریافت می کند، بیان داشت: پس از انجام خرید، فرم مزبور پرینت گرفته شده و 
در اختیار متقاضی قرار می گیرد تا نســبت به تکمیل اطالعات فردی اقدام کند و از سوی 

دیگر سایر مراحل برابر روال قبل انجام می شود.
مدیرطرح خدمات الکترونیک انتظامی، خاطرنشــان کرد: هزینه هــر برگ پرینت فرم 
گذرنامه 200 تومان بوده و چنانچه فرم مزبور به صورت پشت رو در یک برگ پرینت شود، 
هزینه آن 300 تومان اســت؛ فرم مزبور بعد از اتمام مراحل انجام کار همانند سایر مدارک 

گذرنامه، به متقاضی تحویل داده می شود.
براساس گزارش ســایت پلیس، رحیم زاده درباره نحوه خرید شناسه اینترنتی در دفاتر، 
گفت: متقاضیان گذرنامه می توانند از طریق ســایت اینترنتی Epolice.ir مبادرت به 
خرید فرم و شناســه الکترونیکی گذرنامه کنند، سپس شناســه خریداری شده به همراه 
فرم گذرنامه توسط متقاضی پرینت شده را جهت انجام اقدامات الزم به کاربر دفتر تحویل 
دهند؛ در صورتی که متقاضی فرم و شناســه را از طریق اینترنت خریداری و به دفتر ارائه 

دهند، دفتر مبلغی بابت فرم و شناسه از وی دریافت نخواهد کرد.



 معاون مبــارزه با جرایــم جنایی پلیس 
آگاهی تهران بزرگ از دســتگیری یک 

متهم به قتل خبر داد.
در تاریخ هشــتم مرداد ماه امســال زن 
جوانی با مراجعه به کالنتری 12 بومهن 
به مأموران اعالم کرد که همسرش به نام 
مصطفی متولد 1368 به قصد مالقات با 
یکی از دوســتانش از منزل خارج شده و 
پس از آن دیگر مراجعتی به خانه نداشته 

است.
با تشــکیل پرونده مقدماتــی با موضوع 
فقدان افراد و به دســتور شــعبه چهارم 
بازپرســی دادســرای ناحیه 27 تهران ، 
پرونده برای رســیدگی در اختیار اداره 
یازدهم پلیس آگاهــی تهران بزرگ قرار 

گرفت.
همســر فقدانی پس از حضور در پلیس 
آگاهــی در اظهاراتش بــه کارآگاهان 
گفت: »چندی پیش همســرم با یکی از 
دوستانش به نام »علی . ی« متولد 1367 
بر ســر پول با یکدیگر اختالف پیدا کرد، 
تا اینکه علی بــه در منزل ما مراجعه کرد 
و مدعی شد که همســرم به خاطر همراه 
داشتن موادمخدر دستگیر شده است. به 
این بهانه از من خواست تا برای گذاشتن 
سند برای آزادی، اسناد مالکیت خودرو 
همســرم را به او تحویل دهم که عنوان 
داشتم که تمامی اسناد و مدارک ماشین 
نزد همسرم اســت ؛ پس از چند ساعت، 
مصطفی به منزل مراجعه کرد و زمانیکه 
موضوع مراجعــه علی بــه در خانه به او 
گفتم ، او بسیار عصبانی شــد و به قصد 
صحبت کردن با علی از خانه خارج شــد 

و دیگر از او هیچ اطالعی ندارم . »
با توجــه به اظهــارات همســر فقدانی 
، کارآگاهــان اداره یازدهــم بــه محل 
ســکونت علی . ی در یک خانه مجردی 
در شــهر بومهن مراجعه و در تاریخ 10 
مرداد ماه امسال اقدام به دستگیری وی 

کردند .
علی . ی پس از انتقال به اداره یازدهم ، در 
اظهاراتش موضــوع اختالف با فقدانی را 
تأیید اما در ادامه منکر هرگونه اطالع از 
سرنوشــت فقدانی و یا مراجعه مصطفی 
به خانه اش شد تا اینکه در بازرسی دقیق 

از محل سکونت علی ، گوشی تلفن همراه 
مصطفی کشف و توسط همسرش مورد 
شناسایی قرار گرفت علی . ی که در ادامه 
تحقیقــات و با توجه به دالیل به دســت 
آمده چاره ای جز اعتراف و بیان حقیقت 
نداشت ، سرانجام در تاریخ 19 مرداد ماه 
لب به بیان حقیقت گشود و به کارآگاهان 
گفت : چندی پیش مبلغ بیست میلیون 
تومان را برای خریــد عتیقه به مصطفی 
پرداخت کــردم اما با ایــن وجود او هیچ 
اقدامــی در ایــن خصوص انجــام نداد 
تا اینکه یــک روز ادعا کرد کــه پولم را 
برده اند و مدعی شــد که حاضر است تا 
برای پرداخت خســارت ، ماشینش را به 

من تحویل دهد.
علی در خصــوص تالش بــرای گرفتن 
اســناد و مالکیت خودرو فقدانی نیز به 
کارآگاهان گفت : زمانیکه دیدم مصطفی 
بر خالف صحبت اولیه هیچگونه اقدامی 
بــرای تحویل دادن ماشــین انجام نمی 
دهد ، به در منزلش مراجعه کردم ؛ سعی 
داشتم تا اسناد و مدارک مالکیت خودرو 
را به بهانه ای از همســر مصطفی تحویل 
بگیرم تــا بدیــن روش او را مجبور کنم 
ماشین را به من تحویل دهد که البته در 

این کار نیز موفق نشدم .
علی در خصوص نحــوه ارتکاب جنایت 
و پنهــان کردن جســد فقدانــی نیز به 
کارآگاهان گفت: مصطفی پس از اطالع 
از موضوع مراجعه من به همســرش ، به 

خانه من آمد ؛ ابتدا مقــداری با یکدیگر 
مشــاجره لفظی داشــتیم امــا پس از 
گذشت مدت کوتاهی آرام شد و در ادامه 
با یکدیگر شیشه مصرف کردیم ؛ پس از 
مصرف شیشه ، مصطفی خوابید و من نیز 
از همین فرصت اســتفاده کرده و با یک 
رشته طناب او را خفه کردم سپس دست 
و پای جسد را با طناب بســته و در ادامه 
جسد را با ماشین مصطفی به بیابان های 
اطراف بومهن در جــاده ماملو منتقل و 
خودرو مصطفی را نیــز در همان بیابان 

رها کردم .
بر اساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس 
آگاهی پایتخت، ســرهنگ کارآگاه آریا 
حاجی زاده ، معــاون مبارزه بــا جرایم 
جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ درباره 
این پرونده گفــت: با توجه بــه اعتراف 
صریح متهم به ارتــکاب جنایت ، محل 
اختفای جسد در بیابان های اطراف شهر 
بومهن، کارآگاهان اداره یازدهم به محل 
مراجعه و نهایتا جســد فقدانی در تاریخ 
19 مرداد ماه کشف و به پزشکی قانونی 
منتقل شــد .حاجی زاده ، با اشاره به این 
موضوع که خودرو مقتول هنوز کشــف 
نشده است، گفت: با توجه به کشف جسد 
و اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت، 
پرونده با موضوع قتل عمد تشــکیل و به 
دستور بازپرس پرونده متهم برای ادامه 
تحقیقات در اختیار اداره دهم ویژه قتل 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
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چون عقل کامل شود آتش شهوت فرونشیند . امام علی 
)ع(

بهار امسال 146 نفر بر اثر برق گرفتگی در کشور جان خود را از 
دست دادند

در بهار امسال 146 نفر بر اثر برق گرفتگی در کشور جان خود را از دست دادند، این رقم 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.

در سه ماهه نخست سال جاری در کشــور 130 مرد و 16 زن بر اثر برق گرفتگی جان 
خود را از دست دادند.

در این مدت استان های تهران با 22، فارس با 15 و خوزستان با 14 فوتی بیشترین آمار 
تلفات ناشی از برق گرفتگی را داشته اند این در حالی است که آمار تلفات برق گرفتگی 

در دیگر استان ها کمتر از 10 نفر و در تعداد قابل توجهی از استان ها صفر بوده است.
بر اســاس این گزارش در خرداد ماه ســال جاری نیز 56 نفر بر اثر برق گرفتگی جان 
باختند این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با کاهش 9.7 درصدی مواجه بوده 

است.
یادآور می شود در 10 سال گذشته )1384 تا 1393( شش هزار و 876 نفر به علت برق 
گرفتگی در کشور جان خود را از دســت دادند که سال 1389 و سال 1392 با 750 نفر 
دارای بیشترین آمار و سال 1384 با 589 نفر دارای کمترین میزان مرگ های ناشی از 

برق گرفتگی بودند.
بر اساس این گزارش به منظور پیش گیری از برق گرفتگی باید به نکات زیر توجه کنیم:

بررسی های انجام شده در سازمان پزشکی قانونی نشان می دهد که اغلب این حوادث 
به دلیل عدم آشنایی با اصول پیشگیری از وقوع برق گرفتگی و

اصل کلی برق گرفتگی، یعنی عبور جریان برق از بدن به زمین رخ می دهد.
فیوزها، چه اتوماتیک چه غیر اتوماتیــک از برق گرفتگی جلوگیری نمی کند و جریان 
برق بسیار اندکی در حد 100 میلی آمپر در صورت عبور از بدن ما، با از کار انداختن قلب، 
موجب مرگ انسان می شود، در حالی که فیوزها با جریان ده ها و حتی صدها برابر این 
میزان هم از کار نمی افتند. به خاطر داشته باشــیم فیوزها با قطع جریان برق از وقوع 
خرابی در سیم کشی و آتش سوزی پیشگیری می کنند و نمی توانند از برق گرفتگی و 

مرگ ناشی از آن جلوگیری کنند.
از سویی سیم اتصال به زمین در پیشــگیری از برق گرفتگی نقش موثری دارد. وجود 
سیم سوم در سیم کشی منازل )سیم اتصال به زمین( بسیار مهم بوده و به جلوگیری از 

برق گرفتگی کمک می کند.
بر اســاس گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان پزشکی قانونی 
کشور،  برق گرفتگی در محیط های مرطوب بســیار محتمل تر از محیط های خشک 
است. مقاومت دست خشک انسان در مقابل برق، هزاران برابر بیشتر از پوست خیس و 
مرطوب است و لذا خشک نگه داشتن پوست دست و مراقبت جهت اجتناب از هر گونه 
تماس با وسایل هادی جریان برق به پیشگیری از بروز این حوادث کمک خواهد کرد. 
به یاد داشته باشیم در صورتی که با برق ســر و کار داریم از کفش های با عایق خشک 
استفاده کنیم و مراقب باشیم هیچ قســمتی از بدن ما به طور مستقیم با زمین تماس 

پیدا نکند.

124 نفر در سیل اخیر دماوند آسیب دیدند
سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر امدادرسانی های صورت گرفته 

به حادثه سیل و آبگرفتگی روستای هویر دماوند را توضیح داد.
ســیدمصطفی مرتضوی با اشاره به امدادرســانی های انجام شــده در حادثه سیل و 
آبگرفتگی روستای هویر در دماوند گفت: 18 نفر نیروی عملیاتی برای امدادرسانی به 

این حادثه اعزام شدند.
به گفته وی 125 نفر در سیل اخیر دماوند دچار حادثه  شــده اند و 124 نفر نیز آسیب 

دیدند.
مرتضوی ادامه داد: در ایــن حادثه 220 قوطی کنســروجات، 100 قرص نان و 360 

بطری آب معدنی توزیع شده است.

مرگ کودک 11 ساله در پی بی احتیاطی راننده تاکسی
رییس مرکز اطالع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ از مرگ کودک 11 ساله و مجروح 

شدن دو نفر دیگر در جریان تصادف در اتوبان امام علی)ع( خبر داد.
سرهنگ مراد مرادی گفت: در ســاعت 15:06 دقیقه روز گذشته در محور جنوب به 
شمال اتوبان امام علی)ع( در نزدیکی پل ســبالن کارشناسان راهور یک فقره تصادف 
جرحی و فوتی بین چهار دستگاه پژو تاکسی، پیکان تاکسی، نیسان جرثقیل و پژو نقره 

آبی را گزارش دادند.
وی افزود: در جریان این حادثه راننده تاکســی و فرزند 11 ســاله اش به همراه راننده 
جرثقیل مشغول بســتن خودرو پیکان به جرثقیل بودند که پژو تاکسی با آنها برخورد 

کرده و کودک 11 ساله در دم فوت می کند و دو نفر دیگر نیز مجروح می شوند.
وی عدم توجه به جلو از سوی راننده پژو را علت اصلی این تصادف خواند و در عین حال 
گفت: راننده پژو تاکسی خانم مجهول الهویه بود که متاسفانه پس از تصادف، متواری 

شده است.
ســرهنگ مرادی رعایت قوانین راهنمایــی و رانندگی، توجه کافی بــه جلو در حین 
رانندگی و استفاده از عالئم هشــدار دهنده در هنگام نقص خودرو را به همه رانندگان 

توصیه کرد و افزود: رعایت این موارد از بروز چنین حوادث تلخی جلوگیری می کند.

سرعت بالی جان موتورسوار شد
رییس مرکــز اطالع رســانی پلیس راهــور تهران بــزرگ از مرگ راکب 25 ســاله 

موتورسیکلت در محور شهید خرازی خبر داد.
سرهنگ مراد گفت: در ساعت 42 دقیقه بامداد )پنج شنبه( در محور شهید خرازی به 
شرق نرسیده به بلوار پژوهش کارشناســان راهور تصادف یک موتورسیکلت با مانع را 
گزارش دادند که در جریان آن راکب 25 ساله موتورسیکلت در دم فوت و سرنشین آن 

نیز مجروح می شود.
وی افزود: مجروح این حادثه توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

وی علت اصلی حادثــه را عدم توانایی کنترل موتور و ســرعت غیرمجــاز خواند و به 
رانندگان و راکبان موتورسیکلت توصیه کرد: ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی 

و حرکت با سرعت مطمئنه از کاله ایمنی استفاده کنند.
سرهنگ مرادی همچنین از وقوع تصادف دیگری در محور آزادگان به غرب خبر داد و 
افزود: در این محور قبل از پل شهید کاظمی و در ساعت 11:50 تصادف خسارتی بین 

 کاهش 9 درصدی نزاع در کشور

مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی با اعالم خبر کاهش 
نزاع های منجر به معاینه در کشــور اعالم کرد: بررسی نشــان می دهد در سه ماه اول 
سال 1394 تعداد 151 هزار نزاع منجر به معاینه در کشــور رخ داده است که این رقم 
نسبت به سال گذشته 7 درصد و نسبت به سال 1391 بیش از 9 درصد کاهش را نشان 

می دهد.
دکتر روزبه کردونی در این باره گفت: عوامل زمینه ســاز بروز خشــونت و نزاع طیف 
گسترده ای از حوزه هایی نظیر مسائل بیولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی 
سیاسی را شامل می شود. ســن، آموزش و تحصیالت، درآمد، اختالالت روانی، سابقه 
مورد سوء استفاده واقع شــدن، روابط خانوادگی و فامیلی، فقر، تراکم زیاد جمعیتی، 
کمبود و فقدان ســرمایه اجتماعی و اعتیاد به مواد مخدر در زمره مواردی هستند که 

برای بررسی علل وقوع خشونت و نزاع می توانند مورد توجه باشند.
وی افزود: تجارب بین المللی در مواجهه با خشــونت بیانگر این اســت که برنامه های 
توسعه اجتماعی و توانمندسازی کودکان و نوجوانان، تدوین پروژه هایی برای ارتقای 
کارکرد خانواده ها، بهبود زیرساخت های فیزیکی و اقتصادی اجتماعی شهرها، چاره 
اندیشی برای جمع آوری ســالح های گرم، ایجاد کمپین های رســانه ای برای تغییر 
نگرش نرم و رفتارهای مشوق خشونت، رصد کردن مکان های اجتماعی نظیر مدارس، 
محیط های کار و محالت برای انجام مداخالت ضروری و توجه به مســائل فرهنگی، 
اجتماعی و منطقه ای از مواردی هســتند که برای کاهش خشــونت در کنار اقدامات 

انتظامی و قضایی باید مورد تأکید سیاستگذاران باشند.
به گفته کردونی، در چارچوب رویکرد اجتماعی دولــت تدبیر و تاکید وزیر رفاه در این 
باره، رویکرد به کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در راس اولویت های وزارت رفاه و 

سازمان های تابعه قرار گرفته است.
کردونی با اشــاره به رویکردها و سیاســت های دولت در مواجهه با مسائل اجتماعی و 
تاثیر آن در کاهش خشــونت و افزایش امید و نشــاط اجتماعی، تاکید کرد: در دولت 
یازدهم موضوع آســیب های اجتماعی به عنوان یک واقعیت اجتماعی در نظر گرفته 
شده و برخالف گذشته و بدون کتمان سازی و انکار آنها، از ظرفیت سمن ها و گروه های 

ذیربط و ذینفع برای شناسایی و ساماندهی آنها شده است.
گفتمان ســازی و ایجاد فضای عمومی در حوزه مســائل اجتماعی، تقویت ســرمایه 
اجتماعی و داشتن نگاه سیاستی به مسائل اجتماعی از دیگر رویکردهای دولت یازدهم 

در حوزه اجتماعی است که مدیرکل دفتر آسیب های اجتماعی وزارت رفاه بیان کرد.
به گفته وی، سیاســت حمایت اجتماعی از کــودکان کار و خیابان، سیاســت ارائه 
مشــوق های تحصیلی به کــودکان بازمانده از تحصیل، سیاســت بیمــه مهاجران، 
سیاســت اجتماعی کردن مبارزه با مبارزه با موادمخدر و سیاست حمایت اجتماعی از 

خانواده های زندانیان، از اقدامات دولت یازدهم در حوزه اجتماعی است.
مدیرکل دفتــر امور آســیب های اجتماعــی وزارت رفــاه ادامه داد: اجــرای دقیق 
سیاست های ســالمت و جمعیت ابالغ شده توســط رهبر معظم انقالب و همچنین 
حرکت در چارچوب تدابیر و اصول راهبردی دولت تدبیر همراه با مشارکت فعال و موثر 
فعاالن مدنی و همه شهروندان، مســیر کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و بهبود 

وضعیت اجتماعی کشور در حوزه های مختلف را تضمین خواهد کرد.
کردونی در خاتمه خاطرنشان کرد: همین جا باید متذکر شد که به هیج عنوان این ادعا 
وجود ندارد که در همه زمینه های اجتماعی امروز در بهترین وضعیت هستیم، چرا که 
مشخص است وضعیت اجتماعی در برخی حوزه ها مطلوب نیست اما مسیر و رویکرد 
این است که مســائل اجتماعی به عنوان یک واقعیت اجتماعی مد نظر باشد و برای آن 

سیاستگذاری شود.

برخورد مرگبار کامیون با تیر چراغ قرمز
رییس مرکز اطالع رســانی پلیس راهور تهران بزرگ از مرگ راننده خاور در برخورد با 

تیر چراغ راهنمایی و رانندگی خبر داد.
ســرهنگ مراد مرادی گفت: ساعت 12 امروز )پنج شــنبه( در مسیر شمال به جنوب 
نواب محــدوده پل 9 دی راننده 35 ســاله کامیون خاور به علت برخــورد با تیر چراغ 

راهنمایی و رانندگی در دم جان خود را از دست می دهد.
وی افزود: برابر گزارش کارشناسان پلیس راهور عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه و 

تخطی از سرعت مطمئنه علت اصلی این حادثه بوده است.
ســرهنگ مرادی به کلیه رانندگان توصیه کــرد: ضمن رعایت قوانیــن راهنمایی و 
رانندگی کلیه سرنشینان از کمربند ایمنی استفاده کنند و رانندگان در حین رانندگی 

به هیچ عنوان از تلفن همراه استفاده نکنند.

سازمان امداد و نجات وضعیت آماده باش نارنجی برای تهران اعالم کرد
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر از وضعیت آماده باش )نارنجی( برای 

استان تهران در پی وقوع زمین لرزه ای در مرز استانهای تهران و سمنان خبر داد.
  دکتر ناصر چرخســاز با اشــاره به وقوع زمین لرزه اخیر در مرز استان تهران و سمنان 
گفت: روز گذشــته ســاعت 23:12 زمین لرزه ای به بزرگی 4.1 ریشــتر در عمق 13 

کیلومتری زمین در مرز استان های تهران و سمنان حوالی جواد آباد رخ داد.
بر اســاس گزارش روابط عمومی هالل احمر، وی ضمن اعالم آمــاده باش نیروهای 
امدادی جمعیت هالل احمر، افزود: بر همین اساس وضعیت آماده باش )نارنجی( برای 

استان تهران و آماده باش )زرد( برای استان سمنان لحاظ شده است.
به گفته وی، تاکنون سه زمین لرزه به ابعاد 3.1، 4.1 و 3.4 در این منطقه به ثبت رسیده 

است.

زمین لرزه های جوادآباد تهران خسارتی نداشته اند
مدیرکل بحران استان تهران اعالم کرد که دو زمین لرزه 4.1 و 3.4 ریشتری جوادآباد 

تهران خسارت و تلفاتی نداشته است.
هادی رحمتی دقایقی پیش در این باره گفت: در ســاعت 23:12:14 پنجشنبه شب 
زمین لرزه ای به بزرگی 4.1 ریشتر و در عمق 15 کیلومتری زمین و پس از آن نیز زمین 
لرزه دیگری در ســاعت 23:27:37 به بزرگی 3.4 ریشتر و عمق 14 کیلومتری زمین، 

جوادآباد تهران را لرزاند.
وی با بین اینکه نیروهای مدیریت بحران نظیر اورژانس، آتش نشانی، شهرداری ها و ... 
به حالت آماده باش درآمده اند گفت: در تماس تلفنی که با شــهردار جوادآباد داشتم، 
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وقــوع دو انفجار قــوی در شــهر بندری 
تیانجین در شــمال چین دســت کم 44 
قربانــی و بیــش از 520 زخمــی بر جای 
گذاشت. به گفته سازمان زمین لرزه نگاری 
چین شدت انفجار نخســت معادل انفجار 
ســه تن ماده منفجره »تی ان تــی« بوده 

است.
به نقــل از شــبکه خبــری دویچــه وله، 
رســانه های چین اعــالم کردنــد که این 
انفجارها شامگاه چهارشــنبه رخ دادند و 
شدت آنان به حدی بود که کیلومترها دور 
از محل حادثه نیز به وضوح شنیده شدند. 
در پی وقوع این انفجارهــا بخش بزرگی از 

منطقه دستخوش حریق شد.
 »CCTV« شبکه تلویزیونی دولتی چین
بامداد پنج شنبه در شبکه اجتماعی توئیتر 
در ابتدا شمار قربانیان این حادثه را 17 تن 
ذکر کرد و از زخمی شدن بیش از 400 تن 

دیگر خبر داد.
این شــبکه در ادامه پیام خود نوشــت که 
شــی جینپینگ، رئیس جمهــور چین، 
تمامــی نیروها را بــرای کمک رســانی 
بــه آســیب دیدگان، نجــات قربانیان و 
مهار آتش بســیج کــرده اســت. اندکی 
بعد همانگونــه که انتظار می رفت شــمار 
قربانیان افزایــش یافته و بــه رقم 44 تن 
رســید. شــمار زخمیان نیز بــه 520 تن 
افزایش یافته است. خبرگزاری »شینهوا« 

گزارش داده که حــال 66 تن از مجروحان 
به شدت وخیم است.

عملیــات اطفای حریق در حــال حاضر از 
سوی 10 تیم آتش نشانی با استفاده از 35 
خودروی آب پاش جریان دارد. به نوشــته 
شینهوا دو مأمور آتش نشانی در این میان 

به هنگام اجرای وظیفه مفقود شده اند.
طبــق گزارش رســانه های چیــن حدود 
ساعت 23:30 دقیقه چهارشنبه )به وقت 
محلــی( انفجار یــک کانتینــر در انباری 
در تیان جین ســبب وقوع ایــن حاثه بوده 
اســت. این کانتینر حاوی مواد منفجره و 
شــیمیایی بوده و هنوز مشخص نیست که 

چه عاملی موجب انفجار آن شده است.
پیرامون این انبار ســایت های ساختمانی 
متعددی وجود داشــته و انفجارها موجب 
شده تا اقامتگاه های موقت کارگرانی که در 
این سایت های ساختمانی کار می کرده اند، 

به طور کل ویران و از جا کنده شوند.
ســازمان زمین لرزه نگاری چین شــدت 
انفجار نخست را معادل انفجار سه تن ماده 
منفجره تی ان تی )TNT( و شدت انفجار 
دوم را معادل انفجــار 21 تن مواد منفجره 

توصیف کرده است.
خبرگــزاری فرانســه اعالم کرد که ســه 
کیلومتــر دورتــر از محل حادثــه بقایای 
شیشه های خرده شده ناشــی از انفجارها 
دیده شده اســت. تا چندین ساعت بعد نیز 

دود غلیظی از ایــن منطقه به هوا بلند بوده 
است.

شــهر بندری تیان جین در حــدود 140 
کیلومتری جنوب شــرقی پکن واقع شده 
و با یک قطار سریع الســیر تنها نیم ساعت 
از پایتخــت فاصلــه دارد. نزدیــک به 15 
میلیون نفر در تیان جین ســکونت دارند 
که همین ویژگی این شــهر را بــه یکی از 
کالن شــهرهای جمهــوری خلــق چین 

تبدیل کرده است.
تیان جین یکــی از مراکز مهــم صنعتی و 

تجاری چین به شمار می رود.
انفجار در مناطــق صنعتی چین حادثه ای 
نادر نیســت و پیش از این نیز بارها به وقوع 
پیوســته اســت. در ماه ژوئیه امسال یک 
انبار غیرقانونی نگهداری مواد محترقه در 
شمال اســتان هه بی در شرق چین منفجر 
شــد. در این حادثه 15 تن جان خود را از 

دست دادند.
در حادثــه ای دیگــر نیز بیــش از 70 نفر 
در جریــان انفجــاری در یــک کارخانه 
تولید قطعات یدکی خــودرو در نزدیکی 

شانگهای کشته شدند.
شــرایط نامناســب ایمنی و عدم بازرسی 
مرتب انبارها از سوی کارشناسان نهادهای 
مسئول دو دلیل اصلی وقوع انفجارهایی از 
این دست در مناطق صنعتی چین دانسته 

می شوند.

انفجار مهیب در کالنشهر بندری چین با 44 کشته و 520 زخمی

دولت چین گروهی از کارشناســان مواد 
شیمیایی ارتش را برای بازدید از مناطق 
آســیب دیده به شــهر »تیانجین« اعزام 

کرده است.
چهارشنبه شب وقوع چند انفجار در یک 
انبار مواد شــیمیایی در این بندر دستکم 
50 کشــته و صدهــا مجــروح برجای 

گذاشت.
شــدت انفجارهــا به حــدی بــود که 
ساختمان های مجاور، کانتینرهای حمل 
بار و هزاران خودرو را سوزاند. هنوز علت 
وقوع انفجار مشخص نیست و از احتمال 

نشت مواد شــیمیایی در محل جزئیاتی 
منتشر نشده است.

بیش از 3500 تن از شهروندان تیانجین 
چهارشنبه شب را در پناهگاه های موقت 
گذراندنــد و حال 71 نفــر از مجروحان 

وخیم گزارش شده است.
مقام هــای بیمارســتانی گفته اند اغلب 
مجروحــان ایــن حادثــه از برخــورد 
ترکش هــای انفجــار یا شیشــه زخمی 

شده اند.
بیش از 200 متخصص مواد شــیمیایی 
از ارتش این کشــور وارد تیانجین شده 

و نخســتین ماموریت آنهــا آزمایش هوا 
برای گازهای ســمی اســت. همچنین 
از تیم هــای امــدادی خواســته شــده 
که لباس هــای محافظ بپوشــند.بنا به 
گزارش ها، انبار منفجر شده در تیانجین 
متعلق به شرکتی است که در زمینه تولید 
و انتقال مواد شیمیایی از جمله »سیانید 
ســدیم« و »تولوئن دی ایزوســیانات« 
فعالیــت دارد.بــه گزارش بی بی ســی، 
ماموران آتش نشانی پیش از وقوع انفجار 
در محل حاضر بوده اند و دست کم 17 نفر 

از آنها در میان قربانیان حادثه هستند.

کارشناسان مواد شیمیایی به »تیانجین« اعزام شدند


