
تکه تکه کردن زاینده رود به 
بهانه توسعه کشاورزی 

  پرداخت مطالبات فرهنگیان
 تا پایان بهمن

  ضربه مهلک پرگویی
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 تکذیب حضور گلشیفته فراهانی
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یک: آن روز که 205 نماینده مجلس شورای اسالمی جمع شدند و سرانجام مقرر کردند سهام باشگاه های 
بزرگ استقالل و پرسپولیس به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود 115 رای موافق...

فرمانده سپاه:ایران در عراق بالی 
جان داعش شده است

 اصفهان سومین شهر
 گران ایران

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: زمانیکه 
داعش در عراق ش��روع به اقدامات تروریستی کرد، هیچ 
کشوری همانند ایران با قاطعیت به کمک ملت عراق برای 

نابودی داعش نشتافت.
سازمان بسیج مستعضفین: این مطلب را سردار سرلشکر 
پاسدار »محمدعلی جعفری« در مجتمع فرهنگی تربیتی 
امام رضا)ع( و در جمع بسیجیان جامعه زنان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه سپاه و بس��یج دو نماد مقدس هستند، 
افزود: این دو نم��اد مقدس با ابتکار ام��ام خمینی)ره( از 
همان روزهای نخس��ت پیروزی انقالب اسالمی به وجود 
آمد.فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی، فلسفه 

وجود سپاه را حراست از انقالب اسالمی...

با اعالم پنج ش��هر اصلی که در س��طح گران قیمت ترین 
شهرهای ایران از نظر قیمت مسکن دارد اصفهان در رتبه 

سوم قرار گرفته است.
طبق آمارهای رس��می که از س��وی معاونت مس��کن و 
ساختمان وزارت راه  و شهرس��ازی تهیه شده،  پنج شهر 
اصلی که در سطح گران قیمت ترین شهرهای ایران از نظر 
قیمت مسکن هستند به ترتیب تهران، مشهد، اصفهان، 
تبریز و شیراز بوده و همچنین شهرهای بیرجند، بجنورد، 
شهرکرد، ایالم و یاسوج به ترتیب ارزان قیمت ترین شهرها 

در تهیه مسکن هستند. 
بدون ش��ک تا عب��ارت “گران قیمت تری��ن” را می بینیم 
ناخودآگاه س��راغ ته��ران می روی��م و این روی��ه درباره 
قیمت مس��کن نیز صادق اس��ت و ش��هر ته��ران از نظر 
متوس��ط بهای ی��ک مترمرب��ع آپارتم��ان که از س��ال 
۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ محاس��به شده اس��ت گران قیمت ترین 
 و ش��هر بیرجن��د ارزان قیمت تری��ن مرکز اس��تان بوده

 است. 
متوس��ط قیمت هر متر مرب��ع خانه برای کل کش��ور ۲ 
میلی��ون و ۸۲۳ ه��زار و ۲۰۰ تومان، برای ش��هر تهران 
که در صدر اس��ت برابر با ۴ میلی��ون و ۱۳۲ هزار تومان 
و همچنین برای ش��هر بیرجن��د به عن��وان ارزان ترین 
 ش��هر اصلی، ۹۹۹ ه��زار و ۳۰۰ تومان محاس��به ش��ده 

است. 
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غیر حضوری شدن تعویض پالک خودروها 

 آزمون آیین نامه رانندگی کنکوری می شود 

چک های باالی 10 میلیون تومان یک بانک بایکوت شد

اعالم ساعات مراکز شماره گذاری در اسفندماه، 
تاکید بر یکپارچه ش��دن دس��تگاه های امدادی 
و مراک��ز معاینه فنی، ممنوعیت ش��ماره گذاری 
اس��کانیا و وانت پی��کان، ا ع��الم آم��اری از 
شماره گذاری خودروها در سال جاری، یکپارچه 
شدن آزمون آیین نامه گواهینامه و... از مهم ترین 
مباحث مطرح ش��ده در نشس��ت خبری رییس 
پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی است. 
سردار اسکندر مومنی در نشست خبری که روز 
شنبه در مقر مرکزی پلیس راهنمایی و رانندگی 
تهران بزرگ برگزار ش��د، به ارائه آمار مقایسه ای 
از تعداد خودروها در س��ال های ابتدای پیروزی 
انقالب و ح��ال حاض��ر پرداخت و اظه��ار کرد: 
در س��ال 57 کلیه وس��ایل نقلیه موت��وری اعم 
از خودرو و موتورس��یکلت ح��دود ۱.5 میلیون 
دستگاه بود، اما امروزه تعداد شماره گذاری وسایل 
نقلیه موت��وری از مرز ۲۸ میلیون وس��یله عبور 
کرده و بیش از ۱۸ میلیون خودروی سواری نیز 
شماره گذاری شده است، به طوری که مقایسه این 
آمارها نش��ان می دهد در ابتدای پیروزی انقالب 
اسالمی، تنها س��ه درصد از جمعیت کل کشور 
دارای وسیله نقلیه شخصی بودند اما امروزه این 

آمار به ۳6 درصد رسیده است. 
وی با اش��اره به آمار ش��ماره گذاری خودروهای 
صفر از ابتدای امس��ال تاکنون نی��ز اظهار کرد: 
از ابتدای س��ال ج��اری تاکنون ی��ک میلیون و 
۱۰۴ ه��زار و ۴۱۰ دس��تگاه خودروی س��واری 
صفرکیلومتر شماره گذاری شده که مقایسه آن 
با مدت مشابه س��ال قبل از افزایش 7۳ درصدی 
حکایت دارد. همچنی��ن در این مدت ۸۱ هزار و 

۱۲۴ دستگاه خودروی وارداتی نیز شماره گذاری 
شده که مقایسه آن با سال گذشته  از افزایشی 5۳ 
درصدی حکایت دارد. ریی��س پلیس راهنمایی 
و رانندگی نیروی انتظامی ب��ا بیان اینکه در این 
مدت از س��ال جاری ۴56 هزار و ۱۱۰ دس��تگاه 
موتورسیکلت نیز شماره گذاری شده است، گفت: 
این عدد نیز نس��بت به سال گذش��ته 75 درصد 
افزایش داشته اس��ت. به گفته مومنی تعداد کل 
خودروهای شماره گذاری شده ۱7 میلیون و ۹۰۰ 
هزار دستگاه است و البته در سال جاری تنها ۲۰۸ 

خودروی فرسوده از رده خارج شده است. 
کاه�ش 6.5 درص�دی جانباخت�گان 

تصادفات
وی در ادام��ه ب��ه آم��ار کشته ش��دگان حوادث 
رانندگی اشاره کرد و گفت: امسال برابر آمارهای 
پزش��کی قانونی ۱۰۱۳ نفر نس��بت به یک سال 
قبل کمتر در تصادفات کشته شدند که این رقم 
بیانگر کاهش 6.5 درصدی تعداد کشته هاست. 
در این بین استان های مرکزی، آذربایجان شرقی، 

خراسان رضوی، مازندران و فارس به ترتیب دارای 
بیشترین کاهش در وقوع تصادفات فوتی بوده اند. 
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی 
ادامه داد: در عین حال سیس��تان و بلوچستان، 
خوزستان، ایالم، شرق استان تهران و کهگیلویه و 
بویراحمد نیز بیشترین افزایش کشته ها را نسبت 
به سال قبل داشته اند و بیش��ترین جانباختگان 
حوادث رانندگی در استان های خراسان رضوی، 
فارس و اصفهان بوده است. مومنی با اشاره به آمار 
رو به رش��د جانباختگان تصادف��ات رانندگی در 
جهان اظهار کرد: در س��ال ۲۰۱۴ شمار کسانی 
که در ح��وادث رانندگی جان خود را از دس��ت 
داده اند از ی��ک میلیون و ۲7۰ ه��زار نفر به یک 
میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رس��یده است. به طوری 
که س��ازمان ملل نیز در آخرین جلسه ای که در 
این مورد داشته، ضمن هشدار نسبت به این روند 
پیش بینی کرده است که تا س��ال ۲۰۳۰ شمار 

کشته ها دو برابر رقم فعلی شود. 
وی ادامه داد: مهم ترین علل تصادفات رانندگی 
در سطح جهان اس��تفاده از تلفن همراه و ارسال 
پیامک بوده اس��ت. به طوری که این موضوع در 
س��طح جهان از مصرف موادمخدر و الکل پیشی 
گرفته اس��ت. رییس پلیس راهنمایی و رانندگی 
نیروی انتظامی همچنین در ادامه سخنان خود 
به طرح نوروزی پلیس راهور اشاره کرد و با بیان 
اینکه این طرح در دو مرحله اجرایی خواهد شد، 
اظهار کرد: مرحله نخس��ت آن در اس��فندماه و 
همزمان با افزایش س��فرهای درون ش��هری به 
منظ��ور خریدهای نوروزی و... انجام می ش��ود و 
مرحله دوم آن نیز همزمان با تعطیالت نوروزی 

و افزایش

بانک مرکزی، بخش��نامه ای جدید در خصوص 
عدم پذیرش چک های یک بانک در سایر بانک ها 
صادر کرد.بانک مرکزی طی بخشنامه مورخ ۲۹ 
دی ماه سال جاری به تمامی بانک ها دستور داد 
تا از پرداخت وجوه چک های با رقم باالی ۱۰۰ 
میلیون توم��ان متعلق به ۳ بانک خ��ودداری به 
عمل آورند. این بخشنامه ضمن تاکید بر اجرای 
این دس��تور از تاریخ ۹ بهمن ماه به عواقب ناشی 
از عدم اجرای این بخش��نامه نیز اشاراتی داشته 
اس��ت.اما س��ه ش��نبه هفته پیش بانک مرکزی 
مجدداً با تش��دید این محدودیت ب��ه همه بانک 
ها اعالم کرد چک های باالی ۱۰ میلیون تومان 

یکی از این سه بانک را هم نباید بپذیرند.
در این راستا گمانه زنی هایی مطرح شد که بانک 

مورد نظر بان��ک مرکزی، »بانک آینده« اس��ت. 
موضوعی که با پیگیری های خبرنگار خبرگزاری 
خبرآنالین با حضور در ش��عب برخی بانک های 
پایتخت ب��ر آن مهر تایید خورد و بر اس��اس آن 
اعالم ش��د چک های بانک های آین��ده فقط در 

بانک آینده قابلیت نقد شوندگی دارد.  
این بانک که س��ابقاً با نامی دیگر در شبکه بانکی 
به ثبت رسیده و مدتی است با ادغام با دو موسسه 
اعتباری به فعالیت مشغول است، در حال تکمیل 
مدارک و الزام��ات بانک مرکزی ب��رای دریافت 

مجوز نیز می باشد.
بخش��نامه بانک مرکزی که از س��وی اداره نظام 
های پرداخت بانک مرکزی در س��امانه چکاوک 
)س��امانه مبادالت الکترونیکی چک( خطاب به 

بانکها صادر شده اس��ت تاکید دارد شعب بانکها 
از دریافت و واگذاری چک ه��ای عادی و رمزدار 
با مبلغ ب��االی ۱۰۰ میلیون ری��ال )۱۰ میلیون 
تومان( ب��رای این بان��ک در س��امانه چکاوک و 
مبادالت اتاق پایاپای اسناد بانکی  خودداری به 
عمل آورند.نکته قابل توجه در این بخشنامه آن 
است که مشخص نیس��ت آیا عدم پذیرش چک 
های ب��االی ۱۰۰ میلیون توم��ان دو بانک دیگر 

همچنان به قوت خود باقی است؟
از طرفی دیگر برخی شهروندان تهرانی صبح روز 
ش��نبه با تماس با خبرگ��زاری خبرآنالین اعالم 
کردند بانک آینده از ش��بکه شتاب خارج شده و  
آنان با پیغام عدم ارائه سرویس به کاربران روبرو 

شده اند.  

ایران، میزبان اجالس وزرای علوم 
کشورهای جنبش غیرمتعهدها 

قائم مقام وزیر علوم در ام��ور بین الملل و رییس مرکز هم��کاری های بین المللی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از میزبانی ایران برای اجالس وزرای علوم و فناوری 
کشورهای جنبش غیرمتعهدها در تهران در روزهای سوم تا پنجم اسفندماه خبر 

داد. 
دکتر ساالر آملی گفت: جمهوری اس��المی ایران به عنوان رییس دوره ای جنبش 
غیرمتعهدها یکی از اصلی ترین برنامه های خود را تحرک بیش��تر بین اعضای این 
جنبش با برگزاری اجالس وزرای علوم و فناوری کش��ورهای عضو قرار داده است. 
اجالس وزرای علوم کش��ورهای غیرمتعهد در تهران برگزار می شود و تاکنون 6۰ 
کشور و نهاد بین المللی آمادگی خود را برای حضور در اجالس که طی روزهای ۳ تا 

5 اسفندماه برگزار خواهد شد، اعالم کردند. 
وی با تاکید ب��ر اینکه ایران کانون سیاس��ت گذاری و برنامه ری��زی علم، فناوری و 
نوآوری کشورهای غیرمتعهد برای توسعه پایدار انتخاب شده است، در مورد برنامه 
این اجالس توضیح داد: در روز اول کارشناسان ارشد کشورهای غیر متعهد در رابطه 
با بیانیه تهران که حول محور رف��ع تبعیض علمی – فناوری، گردش آزاد اطالعات 
علمی و فعالیت دانشگاه ها، همکاری جنوب – جنوب و بهره گیری از علوم فناوری 

برای توسعه پایدار است، به بحث و تبادل نظر می پردازند. 
رییس مرک��ز همکاری های بین الملل��ی وزارت علوم با بیان اینک��ه این اجالس با 
همکاری وزارت خارجه و دبیرخانه کش��ورهای جنبش غیرمتعهد برگزار می شود، 
گفت: از حدود ۸ ماه پیش فعالیت های محتوای��ی، علمی و فکری این اجالس آغاز 
شد و جلس��ات متعددی در نیویورک با همراهی ایران و دیگر کشورها درخصوص 

بیانیه تهران برنامه ریزی شد. 
دکتر س��االر آملی در مورد انتخاب ایران به عنوان میزبان این اجالس اظهار کرد: 
در اجالس س��ال ۲۰۱۲ توجه به علوم و فناوری مدنظر قرار گرفت و ایران در سال 
گذشته درخواست میزبانی این اجالس را اعالم کرد که با توجه به وزنه سنگین علم 

و فناوری در ایران با این درخواست موافقت شد. 
وی در ادامه در مورد تعداد کشورهایی که در این اجالس حضور پیدا می کنند، اظهار 
کرد: از ۱۲۰ کشور غیرمتعهد 7۰ تا 75 کشور در این اجالس حضور پیدا می کنند که 
تا امروز 6۰ کشور موافقت خود را برای حضور در این اجالس اعالم کردند. همچنین 
اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا، مرکز فیزیک نظری عبدالسالم، کمیسیون همکاری 
های علمی و فناوری کشورهای اسالمی و آیسسکو از جمله نهادها و سازمان های 

بین المللی حاضر در اجالس تهران هستند. 
معاون وزیر علوم در امور بین الملل تاکید کرد: انتظار ما از این اجالس رس��یدن به 
یک جمع بندی نهایی است که این جمع بندی دس��تورالعملی باشد برای افزایش 

همکاری های بین المللی. 
دکتر ساالر آملی از حضور رییس جمهور در مراسم افتتاحیه این اجالس خبر داد و 
گفت: در مراسم افتتاحیه، رییس جمهور، وزرا و دیگر مسئوالن مملکتی حضور پیدا 
می کنند. افتتاحیه این اجالس در روز دوم و در سالن اجالس سران برگزار خواهد 
ش��د. در روز اول این اجالس کارهای کارشناسی بررسی سند مجددا مورد بررسی 

قرار می گیرد. 
وی با بیان اینکه در حاشیه این اجالس مالقات هایی بین وزرا و معاونان و مسووالن 
دیگر کش��ورها با ایران صورت می گیرد، تاکید کرد: امیدواریم دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی داخل کش��ور از این فرصت پی��ش آمده به خوبی اس��تفاده کنند و این 
اجالس بستر مناسبی را برای توسعه دیپلماسی علم و فناوری پدید آورد تا سال ها 

کمک رسان جامعه علم و فناوری و بسترساز بین المللی کردن دانشگاه ها باشد. 
معاون وزیر علوم در امور بین الملل در مورد حضور روسای دانشگاه ها در این اجالس 
اظهار کرد: این اجالس در سطح وزرای علوم کشورها برگزار می شود. که ممکن است 
روسای دانشگاه های برخی کش��ورها هم در این اجالس حضور یابند. البته روسای 

دانشگاه های سراسر کشور در این اجالس شرکت می کنند. 

 وزیر بهداشت: ریزگردها
 را سیاسی نکنید 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه منشاء اغلب ریزگردهای 
خوزستان خارجی است، گفت: ۲۲ استان در این زمینه در رنج هستند و دولت 

در رفع این مشکل مصمم است. 
دکتر سیدحسن هاشمی در حاشیه مراس��م معرفی داروهای جدید صنایع 
دارویی کش��ور، در پاس��خ به س��وال خبرنگاران درباره نتایج برررسی های 
وزیربهداشت از وضعیت ریزگردها در خوزستان و همچنین سفر وزیر بهداشت 
به عراق در این زمینه گفت: در سفر به عراق مهندس جهانگیری معاون اول 
ریاست جمهور را همراهی خواهیم کرد. برنامه های سفر به عراق نیز توسط 
ایشان تنظیم می شود اما هریک از وزرایی که معاون اول را همراهی می کنند، 

برنامه های مفصلی با دستگاه مشابه خود در عراق خواهند داشت. 
وی با بیان اینکه برنامه های وزارت بهداش��ت در سفر به عراق بسیار مفصل 
است، گفت: در این س��فر قدم های بس��یار خوبی در زمینه توسعه صادرات 
دارویی و پزشکی به عراق خواهیم داشت. همچنین در حاشیه این دیدار در 
مورد ریزگردها نیز صحبت خواهد ش��د و امیدواریم به توافق خوبی در این 

زمینه برسیم. 
وزیر بهداشت با بیان اینکه همزمان با گرد و غبار و طوفان شن در خوزستان 
حضور داشتم، ادامه داد: خوزس��تانی ها ایرانی هستند و خوزستان همیشه 
خوزستان است. خوزستانی ها در ۲۲ بهمن در حالی که سروصورتشان مملو 
از خاک شده بود به خیابان ها آمدند و نشان دادند که دست از آرمان های شهدا، 

امام )ره( و انقالب برنخواهند داشت. این باالترین انرژی برای کشور است. 
منشاء ریزگردها اکثرا خارجی است

هاشمی به جلسات برگزار شده در خوزستان جهت بررسی مشکل ریزگردها 
اشاره کرد و گفت: منشاء ریزگردها اکثرا مربوط به خارج از مرزهاست. کویت، 
امارات، مصر و لبنان نیز که با این پدیده درگیر شدند، اظهرمن الشمس شد. در 
مرز حضور پیدا کردیم و به طور کامل مشخص بود که منشاء ریزگردها از آن 
سوی مرز است. البته این موضوع به معنی تایید اینکه در داخل نیز کانون هایی 
در این زمینه وجود ندارد، نیست. باید با پوشش های گیاهی و تجدیدنظر در 

طرح هایی که پیش از این اجرا شده، شن های روان تثبیت شوند. 
وی تاکید کرد: اینکه گفته می شود موضوع ریزگردهای خوزستان تماما منشاء 
داخلی دارد، حرف درستی نیست. البته بخشی هم به دلیل کاهش بارندگی ها 
است ؛به طوری که بارندگی ها در خوزستان ۴6 درصد کاهش داشته است و 
به سمت خشک شدن در بخشی از مناطق خوزستان پیش می رود. در سفر 
اول رییس جمهور با کمک مقام معظم رهبری 55۰ هزار هکتار زیر پوشش 
کشت می رود که اقدام بسیار موثری است. دولت حتما در طرح هایی که به 

خشکسالی بیشتر کمک کرده است، تجدیدنظر می کند. 
وی با بیان اینکه اقلیم منطقه در حال تغییر است ادامه داد: در این میان اقدام 
کشورهای همسایه نیز چندان مهربانانه نیست. به عنوان مثال اتفاقی که در 
ترکیه افتاد، بی تاثیر در این موضوع نیست. همچنین نباید فراموش کرد که 
تنها خوزستان درگیر این موضوع نیست بلکه ۲۲ استان از این مساله در رنج 
هستند که برخی از استان ها نظیر خوزستان، شرایط شان نامناسب تر است. 
دولت در زمینه رفع این مش��کل مصمم است؛ به خصوص دکتر روحانی که 
موضوع محیط زیس��ت جزو برنامه ها و محورهای اصلی اش بوده و هر روز به 

آن فکر می کند. 
وزیر بهداشت در خاتمه تاکید کرد: در عین حال از تصمیم های احساسی که 
منجر به هدر دادن منابع می شود باید پرهیز کرد. باید در این حوزه تصمیمات 
علمی اجرایی و منطقی گرفته شود و از ش��ایعه پراکنی، فرافکنی و سیاسی 
کردن این موضوع پیشگیری شود چراکه بی تردید مردم در ماه ها و سال های 

آینده واقعیت ها را به صورت ملموس تری لمس خواهند کرد.
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»چندمتر مکعب عش��ق« محصول مشترک ایران و افغانس��تان به نویسندگی و کارگردانی 
جمشید محمودی است.

این فیلم در جشنواره های مختلف داخلی و خارجی شرکت داشته و جایزه های مختلفی را 
هم نصیب خودش کرده است به عنوان مثال در نوزدهمین جشنواره فیلم بوسان کره جنوبی، 
پنجاهمین جشنواره فیلم شیکاگو آمریکا، شصت و سومین جشنواره فیلم مانهایم-هایدلبرگ 

آلمان، هجدهمین جشنواره فیلم تالین استونی...

چند متر جایزه و جشنواره!

 تعریض خیابان ملت خواسته مردم
 از شهرداری و شورای شهر

با وجود همه حرف و حدیث ها 
کی روش ماندنی است



يادداشت

سفیربرزيل: اراده توافق هسته ای 
وجود دارد

س��فیر برزیل در تهران که بیش از یک سال از آغاز ماموریتش 
می گذرد با راضی کننده دانستن روابط کنونی ایران و برزیل از 

تالش برزیل برای ارتقای سطح روابط با ایران خبر می دهد. 
او می گوید کشورش خواستار به نتیجه رسیدن هر چه سریع تر 
مذاکرات هسته ای ایران و غرب است و معتقد است دستیابی به 
توافق هسته ای نقش مهمی در میزان ارتقای سطح روابط ایران 

و برزیل خواهد داشت. 
س��انتیاگو ایرازابال مورائو در مورد تاریخچه ی روابط دو کشور 
و سطح کنونی این روابط اظهار کرد: روابط میان ایران و برزیل 
بسیار دیرینه اس��ت و دو کش��ور تاکنون روابط بسیار خوبی با 
یکدیگر داشته اند که شروع این روابط به اوایل قرن گذشته در 
س��ال 1902 بر می گردد. ایران از لحاظ برزیل کشوری بسیار 
مهمی در منطقه اس��ت و از روابط موجود با ایران خوش��نود و 
راضی هستیم و در عین حال تالش می کنیم تا سطح روابط با 

ایران افزایش پیدا کند. 
او ادامه داد: ایران هم چنین از لحاظ موقعیتی که در خاورمیانه و 
آسیای مرکزی دارد، برای برزیل اهمیت زیادی دارد و موقعیت 
ایران در منطقه نیز،  یکی دیگر از دالیل مهم بودن برزیل برای 
رابطه با ایران است. هم اکنون سطح مبادالت تجاری دو کشور به 
1.7 میلیارد دالر رسیده که این میزان در سال های گذشته 2.5 
میلیارد دالر بوده است و شاهد کاهشی در این حوزه هستیم که 
بخش��ی از دالیل این کاهش مربوط به برزیل و بخش دیگر آن 
ً  در زمینه تولید روندی نزولی  مربوط به ایران است. برزیل اخیرا
را تجربه کرده است،  از سوی دیگر نیز سطح تقاضای بازار ایران 
برای کاالهای برزیل در دو سال اخیر نسبت به سال های گذشته 

کاهش داشته است. 

سرکیس نعوم: اگر جنگ سوريه 
ادامه يابد حزب اهلل وارد راه اندازی 
مقاومت سوری در جوالن می شود 

سرکیس نعوم” یکی از روزنامه نگاران سرشناس لبنانی است 
که در روزنامه النهار لبنان قلم می زند. دیدگاه های وی در این 
مقاالت خواندنی و مورد احترام حتی مخالفانش است. وی در 
روزنامه النهار بیشتر در باب امور بین الملل می نویسد گرچه وی 
از تحوالت داخلی لبنان نیز غافل نیست و تحلیل های زیای نیز 
در این باره دارد. وی خود را مستقل از سیاست همه کشورهای 
منطقه می داند و به اعتقاد خودش در قالب حفظ مصالح مردم 

منطقه می نویسد. 
عکس مرحوم عالمه سید محمد حسین فضل اهلل در دفتر کار 
سرکیس نعوم بس��یار جلب توجه می کند. از او سوال می کنم 
عکس این عالم بزرگ شیعه در اتاق کار شما در روزنامه النهار چه 
می کند؟ او پاسخ می دهد: او رفیق سی ساله من بود و به او ارادت 

ویژه ای داشتم و هیچگاه از فکر و یاد من نمی رود. 
نعوم آنچنانکه خود می گوید برای ایران و نقش آن در خاورمیانه 
احترام بسیاری زیادی قائل اس��ت و معتقد است ایران یکی از 
ارکان اساسی خاورمیانه و قطب منطقه ای در این بخش از جهان 
است؛ چنانچه تحوالت س��وریه و خاورمیانه این امر را به اثبات 

رسانده است. 
س��رکیس نعوم در باره عملیات اخیر ارتش رژیم صهیونیستی 
در قنیطره و حضور حزب اهلل در س��وریه نی��ز می گوید: حضور 
حزب اهلل در قنیطره سوریه پس از حضور رسمی و علنی حزب اهلل 
در جنگ س��وریه با هدف حمایت از نظام این کشور امری غیر 
منتظره نبوده است، حزب اهلل در میدان های دیگری از سوریه از 
جمله دمشق و مناطق دیگر مثل القصیر و یبرود حضور داشته 
است و این روند با توجه به تحوالت منطقه به جوالن هم رسیده 
است، حزب اهلل می خواهد بگوید در جنگ جاری در سوریه در هر 
نقطه ای می تواند حاضر باشد، اما این جا سوالی پیش می آید که 
آیا حضور حزب اهلل در جوالن به معنای آمادگی جهت راه اندازی 
جبهه مقاومت جدید سوری علیه اسرائیل و تجهیز و آموزش این 
نیروها با کمک حزب اهلل و هم پیمان بزرگش ایران است؟ گرچه 
می توان گفت حس و احساسات حزب اهلل بر این است که چنین 
اتفاقی بیفتد و یا آن که نه این حضور ربطی به حالت اول ندارد 
چرا که به نظر می رسد به راه افتادن مقاومت سوری در جوالن 
ابعاد بسیار بزرگ منطقه ای و بین المللی دارد که باید پیش از آن 
معادالت مهم منطقه ای و بین المللی شکل بگیرد، اما در هر حال 
من معتقدم که هنوز زود است که قضاوت کنیم که حزب اهلل در 
قنیطره خود را برای عملیاتی کوچک آماده می کرده یا آن که 
هدفی بزرگتر داشته است، البته شکی نیست که اگر جنگ در 
سوریه استمرار پیدا کند آنگاه حزب اهلل وارد همان معادله بزرگ 
یعنی راه اندازی مقاومتی سوری در جوالن اشغالی خواهد شد، 

برزيل تا حدودی نگران بی ثباتی 
قیمت نفت است

س��فیر برزیل در تهران در م��ورد کاهش اخی��ر قیمت نفت و 
تاثیرات احتمالی آن بر اقتصاد برزیل نیز گفت: نظاره گر کاهش 
شدید قیمت نفت بوده ایم اما این کاهش قیمت تاثیر چندانی 
بر اقتصاد برزیل نخواهد داشت زیرا برزیل می تواند برای مصرف 
داخلی اش نفت تولید کند و میزان مش��خصی نی��ز نفت وارد 
می کند. هم اکنون برزیل مقداری صادرات بنزین و گازوییل نیز 
دارد که در این بخش قیمت ها کاهشی نداشته است. البته برزیل 
تا حدودی نگران بی ثباتی قیمت نفت است و خواستار آن است 
تا قیمت نفت به ثبات برسد. اراده سیاسی الزم برای دستیابی 
به توافق هسته ای در کوتاه ترین زمان ممکن وجود داردمورائو 
هم چنین درب��اره دیدگاه دولت دیلما روس��ف، رییس جمهور 
برزیل نسبت به دستیابی ایران و کشورهای عضو گروه 1+5 به 
یک توافق جامع هسته ای اظهار کرد: به نظر ما هم اکنون در هر 
دو طرف مذاکرات، اراده سیاسی الزم برای دستیابی به توافق 
هس��ته ای در کوتاه ترین زمان ممکن وجود دارد. او ادامه داد: 
همان طور که می دانید در س��ال 2010 برزیل به همراه ترکیه 
تالش کردند که با ایفای نقش موثر در روند مذاکرات هسته ای 
ایران؛ مذاک��رات را تقویت کنند تا در نهای��ت دو طرف به یک 
توافق دس��ت یابند. در آن زمان که مذاکرات متوقف شده بود، 
 برزیل به همراه ترکیه س��عی داش��ت تا مذاکرات از سر گرفته

 شود. 

سیروس ناصری : به توافق هسته ای 
نزديکیم 

سیروس ناصری در گفتگو با خبرآنالین می گوید: در صورتی که 
مذاکرات به شکست بینجامد، یک دوره موقِت حاد پیش می آید 
اما این دوران کوتاه خواهد بود چون با ابزارهای فشار ایران، آمریکا 

ناگزیر است دوباره به میز مذاکره باز گردد.
روند مذاکرات هسته ای هر روز حساس تر و پیچیده تر می شود. 
هر اظهار نظر و سخنرانی و مصاحبه ای از سوی مقامات دو طرف 
هم می تواند شرایط تازه ای را بر این پرونده تحمیل کند. حاال ایران 
س��خن از توافق در یک مرحله و تعیین کل و جزء با هم می کند، 
طرف آمریکایی اما ظاهرا چندان به این امر عالقه مند نیست. در 
این شرایط و در صورت شکست مذاکرات چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
سیروس ناصری در گفتگو با خبرآنالین در پاسخ به این سوال می 
گوید: »در این صورت، در یک بازه زمانی محدود، ش��رایط حاد و 
بحرانی خواهد شد، اما پس از گذشت زمان دوباره طرف آمریکایی 
به میز مذاکره باز خواهد گشت.« عضو پیشین تیم مذاکره کننده 
هس��ته ای البته هنوز هم به حصول توافق هسته ای امیدوار است 
اما در عین حال تاکید می کند: »در صورت شکس��ت مذاکرات و 
تصویب تحریم های تازه علیه ایران، تهران ه��م ابزارهای زیادی 
برای اعمال فشار بر طرف غربی دارد.« در ادامه مشروح گفتگوی 
خبرآنالین با مذاکره کننده هسته ای ایران در دوران حضور حسن 
روحانی در شورای امنیت ملی را می خوانید.صحبت های رهبری 
انقالب و واکنش هایی که از س��وی مجامع داخلی و بین المللی با 
خود به همراه داشت را چگونه ارزیابی می کنید؟صحبت های مقام 
معظم رهبری در یکی از مقاطع حساس مذاکرات هسته ای مطرح 
ش��د و به نظر بنده بیش از هر چیز راهگشا بود. مطالبی که ایشان 
فرمودند بسیار منطقی و در راستای مس��یر حرکتی تیم مذاکره 
کننده هسته ای بود. ضمن اینکه ایشان بر این اصل اساسی تاکید 
کردند که طرفین باید در این راستا به نقاط مشترک برسند. ضمن 
اینکه اشاره به این نکته که توافق نکردن بهتر از توافق بد است هم 
دیگر مولفه حائز توجه بیانات رهبری انقالب به شمار می رود. در 
مجموع به نظر من با توجه به اینکه گفتگوها به مرحله حساس و 
تعیین کننده ای رسیده سخنرانی ایشان نتایجی مثبت برای نظام 
و مردم به همراه خواهد داشت.پس از صحبت های رهبری، جان 
کری واکنش نسبتا تندی به فرمایشات ایشان نشان داد و تهدید 
کرد اگر تا اول مارس طرفین به توافق سیاسی نرسند دیگر گفتگوها 
را ادامه نخواهند داد. اوباما موضع معتدل تری داش��ت ولی او هم 
توپ را به زمین ایران انداخت و تهران را مسئول شکست احتمالی 
مذاکرات معرفی کرد. واکن��ش آمریکایی ها را چگونه ارزیابی می 
کنید؟اساس��ا این دغدغه به طور عمومی وجود داشته و همچنان 
هم هست که پس از توافق کلی بحث در خصوص جزئیات قدری 
به مشکل بخورد و فضا برای سوء استفاده طرف مقابل باز باشد. چرا 
که اگر به خاطر داشته باشید در نوامبر سال گذشته توافقاتی میان 
طرفین در خصوص کلیات مسئله به وجود آمد و تعهداتی به صورت 
سلسله مراتبی از سوی هر دو طرف تعریف شد اما در ژانویه و وقتی 
مباحث جزئی مورد طرح قرار گرفت، هر جایی که محل تغییر بود 
از سوی آمریکایی ها و اروپایی ها مورد سوء استفاده قرار گرفت. به 
این معنا که هر موردی که می شد از آن تفسیر متفاوتی ارائه داد از 

سوی غربی ها چنین رفتار شد. 

اگر همه شرکت های خصوصی هم مرد میدان 
باشند برای شان در کشور کار هست

فرمانده کل سپاه گفت: آن قدر کشور ما نیاز به کار و فعالیت دارد که اگر همه شرکت های 
خصوصی مرد میدان باشند، کار برای شان هست و اولویت سپاه هم توجه به بخش خصوصی 

است. اگر همه شرکت های خصوصی هم مرد میدان باشند برای شان در کشور کار هست 
سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه از پروژه آزادراه »حرم تاحرم« بازدید 
کرد.در این بازدید، سردار عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(، سرپرست 
قرارگاه کربال و مدیران بخش خصوصی همکار در اجرای این پروژه سردار جعفری را همراهی 
می کردند.سرلشکر جعفری در جمع مدیران پروژه، ضمن قدردانی از خدمات صورت گرفته 
در اجرای این پروژه، اظهار داشت: رعایت کیفیت و توجه به معنویت از شاخص های اصلی 

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( در اجرای پروژه هاست.
وی در بخش دیگر از سخنان خود گفت:  جنبه های ارزشی انقالب اسالمی از دالیل اصلی 
ورود سپاه به عرصه سازندگی بوده است.جعفری تصریح کرد: قرارگاه به اقرار همگان توانسته 
اس��ت در حین کار، ارزش های دینی و انقالبی را به پیمانکاران، کارگران و تأمین کنندگان 

کاال منتقل کند.
فرمانده کل سپاه افزود: پاسداری از ارزش های دینی و ملّی و خدامحوری باید در همه حال 

در کارهای سازندگی رعایت شود.

اظهارات عجیب مشاور ابتکار:

آيا واقعا هاشمی نخود هر آشی است 
مشاور ابتکار درباره سخنان هاش��می وزیر بهداش��ت در مورد وضعیت آب و هوایی خوزستان 
می گوید: آقای هاشمی )وزیر بهداشت( نخود هر آشی است، گفت: بنده حدس می زنم دخالت 
هاشمی موجب شده تا ابتکار از رفتن به خوزس��تان امتناع کند. اسماعیل کهرم در واکنش به 
حضور » سید حسن هاشمی« وزیر بهداش��ت و عدم حضور »معصومه ابتکار« رئیس سازمان 
محیط زیست در روزهای نفس گیر خوزستان اظهار داشت: هر جا که عکس  و دوربین باشد آقای 

هاشمی نیز حضور دارد!
شوی رسانه ای نتیجه حضور »هاشمی« در خوزستان

مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با بیان اینکه بنده علت عدم حضور »ابتکار« 
را در خوزس��تان نمی دانم، ادامه داد:اما سوال اینجاس��ت که آیا نتیجه حضور وزیر بهداشت به 
خوزستان غیر از شوی رسانه ای چیز دیگری بود؟وی با بیان اینکه آیا وزیر بهداشت تفاوت میان 
بیابان و کویر را می داند؟ گفت: »هاش��می« متخصص چشم است بر همین اساس دلیلی ندارد 
که وی به عراق برای رفع معضل ریزگردها س��فر کند. باید ابتکار و جمعی از کارشناسان به این 
سفر بروند.کهرم با بیان اینکه آقای هاشمی )وزیر بهداشت( نخود هر آشی است، ادامه داد: بنده 
حدس می زنم دخالت هاش��می موجب ش��ده تا ابتکار از رفتن به خوزستان امتناع کند.مشاور 
رئیس سازمان محیط زیست ادامه داد: رفتن وزیر بهداشت به عراق چه مفهومی دارد؟ برخی از 
مسائل وجود دارد که صرفا به محیط زیست مربوط می شود و ارتباطی به وزارت بهداشت ندارد.

یک روزنامه غربی مدعی شد که رهبر انقالب پاسخ نامه چند 
ماه قبل رئیس جمهور آمریکا را داده و یادداشتی محرمانه را 
برای »باراک اوباما« ارس��ال کرده است. این درحالی است که 

پاسخ این نامه همان زمان داده شده بود.
روزنامه وال اس��تریت ژورنال این ادعای خود را به نقل از یک 
دیپلمات ایرانی که اش��اره ای به نام وی نکرده منتشر نموده 

است.
این روزنامه در ادامه می نویس��د که »حضرت آیت اهلل خامنه 
ای« در پاس��خ به نامه باراک اوباما در ماه اکتبر )مهرماه( طی 

هفته های اخیر به رئیس جمهوری آمریکا نامه نوشته است.
وال استریت به نقل از دیپلمات ها نوشته است که باراک اوباما 
در نامه خود به رهبر ایران از احتمال همکاری تهران و واشنگتن 
در مبارزه علیه داعش در صورت توافق بر سر مساله هسته ای 

ایران سخن گفته بود.
طبق این گزارش این دیپلمات ایرانی گفته است که نامه رهبر 
ایران به باراک اوباما محترمانه ب��وده ولی در آن تعهد و الزامی 

برای همکاری نیامده است.
به گزارش وال استریت کاخ سفید از تایید یا رد گزارش درباره 
نامه رهبر ایران به رییس جمهوری آمری��کا خودداری کرده 
است.وال استریت به جزییات بیش��تری از نامه رهبر ایران به 

رییس جمهوری آمریکا اشاره نکرده است.
پاس��خ به نامه اوباما که تقاضای حمایت ایران از ائتالف علیه 
داعش بود در همان زمان با ادبی��ات محترمانه اما صریح داده 
شده بود و امروز خبر آن توسط این روزنامه منتشر شده است.

همچنین رهبرمعظم انقالب قبل از ارسال این نامه و متعاقب 
اظهارنظرهای شفاهی مقامات امریکایی در گفتگو با مقامات 
ایرانی در خصوص حض��ور در ائتالف علی��ه داعش، جزئیات 
درخواست مقامات امریکایی در این زمینه را افشا کرده و مبانی 
و دالیل مخالفت جمهوری اسالمی با حضور در این ائتالف را 

نیز بیان کرده بودند.
ایشان پس از ترخیص از بیمارستان به سبب عمل جراحی در 
گفتگویی فرمودند: »و اّما یک مطلبی هم خارج از مس��ئله ی 
بیمارستان و بیماری و محیط بیمارس��تان عرض بکنم و آن 
اینکه من این چند روزه - این دوسه روز آخر - تفریحی داشتم 
و آن تفریح عبارت از این بود ک��ه گوش می کردم به حرفهای 
آمریکایی ها در زمینه ی داعش و مبارزه ی با داعش و حرفهایی 
که می زنند؛ حرفهای پوچ و توخالی و جه��ت دار. از جمله ی 
آن چیزهایی که برای من واقعاً مایه ی تفریح بود، این بود که 
دیدم، هم وزیر خارجه ی آمریکا، هم آن دختر - سخنگویشان 
که می آید وامی ایس��تد آنجا ح��رف میزن��د - صریحاً گفتند 
که ما از ایران ب��رای ائت��الف علیه داعش دع��وت نمیکنیم! 
اّوالً چه افتخ��اری باالتر از این برای ما ک��ه آمریکا در یک کار 
دسته جمعی، در یک کار خالِف غلطی که دارند انجام میدهند، 
از ما مأیوس باشد و نخواهد که ما باش��یم؛ این برای ما مایه ی 
افتخار است، مایه ی تأّسف نیست. ثانیاً دیدم همه شان دروغ 
میگویند؛ برای اینکه همان روزهای اّولی که مسئله ی داعش 
در عراق پیش آمد، آمریکایی ها به وسیله ی سفیرشان، از سفیر 
ما در عراق، درخواست کردند که بیایید بنشینیم درباره داعش 

با هم هماهنگی کنیم. سفیر ما این را منعکس کرد؛ بعضی از 
مسئولین ما هم حرفی نداشتند، من مخالفت کردم؛ گفتم در 
این قضّیه، ما بخصوص با آمریکا همراهی نمیکنیم؛ چون اینها 
خودشان دستشان آلوده است؛ در این قضّیه ما چطور بیاییم با 
کسانی که دستشان آلوده است و نّیتشان آلوده است همکاری 
کنیم؟ بعد از آن هم همین آقای وزیرخارجه ای که این حرف 
را آمد جلوی چشم همه ی دنیا پشت دوربین گفت که »ما از 
ایران همکاری نمیخواهیم«، همین ایش��ان، شخصاً از آقای 
دکتر ظریف درخواس��ت کرده بود که بیایید ما در این قضّیه 
همکاری کنیم؛ دکتر ظریف رد کرد. معاون او هم - که او هم 
یک زنی است که می بینید، می شناسید - از آقای عراقچی در 
مذاکراتش درخواست کرده بود که بیایید ما همکاری کنیم؛ 
اینها رد کردند. بعد از آنکه آنها رد کردند و ما صریحاً گفتیم با 
شما در این قضّیه همکاری نمیکنیم، حاال میگویند ما ایران را 
نمیخواهیم وارد کنیم!اینها قبل از این یک ائتالفی علیه سوریّه 
تش��کیل دادند - با س��روصدای فراوان در اطراف عالم؛ س��ی 
کشور، چهل کشور، پنجاه کشور را جمع کردند - هیچ غلطی 
نتوانس��تند بکنند در مورد س��وریّه؛ در مورد عراق هم همین 
است. نمیخواهند هم کار جّدی ای بکنند. آن حرکتی که علیه 
داعش انجام گرفت و کمر داعش را در عراق شکست، این کار 
آمریکایی ها نبود؛ خود آنها هم خوب میدانند، داعشی ها هم 
خوب میدانند، مردم عراق هم خوب میدانند؛ میدانند کار مردم 
عراق بود، کار ارتش عراق بود، کار نیروهای مردمی ای بود که 
به خوبی یاد گرفته بودند چه جوری باید با داعش مبارزه کنند؛ 
و مبارزه کردند و تا اینجا ضربه های جّدی ای را وارد کردند، بعد 
از این هم ضربه را اینها وارد خواهن��د کرد؛ حاال خواهند دید. 
آمریکا با این کار، میخواهد بهانه ای پیدا کند که همچنان که 
در پاکستان با وجود دولت مستقر، با وجود ارتش قوی - ارتش 
پاکس��تان ارتش قوی ای اس��ت - بدون اجازه وارد پاکستان 
میشود و هرجا را دلش میخواهد بمباران میکند، میخواهد در 
عراق و س��وریّه هم چنین کاری را انجام بدهد؛ بدانند که اگر 
چنانچه چنین اقدامی بکنند، همان مشکالتی بر سر راهشان 
به وجود خواهد آمد که در این ده سال گذشته در قضّیه ی عراق 
برایشان به وجود آمد. غرض، تماش��ا کردن این قضایا برای ما 
یک تفریحی بود، آن هم روی تخت بیمارستان.«رهبر معظم 
انقالب پس از ارس��ال نامه رئیس جمهور امریکا، در سخنرانی 
عمومی تلویحا به موضوع اش��اره کرده و بار دیگر، با اشاره به 
زمینه ش��کل گیری گروههای نظیر القاعده و داعش، اهداف 
اصلی استکبار از تشکیل جریانهایی نظیر ائتالف علیه داعش را 

تبیین کردند: ایشان در 21 مهر سال جاری فرمودند:
»جریان »تکفیر« - این چیزی که امروز در عراق و در سوریّه 
و در برخی از کش��ورهای دیگر منطقه بُروز کرده و در واقع با 
همه ی مسلمانها مواجه اند، نه فقط با شیعه - ساخته ی دست 
خود استعمارگران است؛ اینها چیزی به نام القاعده، چیزی به 
نام داعش درس��ت کردند برای مقابله ی با جمهوری اسالمی، 
برای مقابله ی با حرکت بیداری اسالمی، منتها دامن خودشان 
را گرفته است؛ امروز دامن خود آنها را گرفته است. البّته امروز 
هم با یک نظر دقیق تحلیلی وقتی انسان نگاه میکند، میبیند که 
تالشی که امروز آمریکا و هم پیمانان آمریکا در آنچه »مواجهه ی 
با داعش« اسم گذاشته اند - که واقعّیتی ندارد - در اینجا دارند 
به خرج میدهند، بیش از آنچه تالش برای نابودکردن نطفه ی 
این حرکت خبیث باشد، تالش برای جهت دادِن دشمنی های 
مسلمانان میان یکدیگر است. س��عی میکنند مسلمانها را به 
جان هم بیندازند؛ عامل آن را امروز این گروه جاهل و متعّصب و 
متحّجر و وابسته قرار داده اند وااّل هدف همان هدف است؛ سعی 
آنها این است که مسلمانان را از دشمن اصلی منصرف کنند.«

ایشان یک هفته بعد در تاریخ 29 مهرماه در دیدار نخست وزیر 
عراق نیز مجددا با اش��اره به ادعاهای مطرح شده برای مبارزه 
با داعش تأکید کردند: م��ا اطمینان و اعتم��ادی به صداقت 
گویندگان این حرف ها نداریم و معتقدی��م موضوع داعش و 

تروریسم باید بوسیله کشورهای منطقه عالج شود.
رهب��ر معظ��م انق��الب همچنی��ن در ۴ آذر در دی��دار 
ش��رکت کنندگان در »کنگ��ره  جهانی  جریانه��ای افراطی و 
تکفیری از دیدگاه علمای اس��الم« نیز با بر شمردن شواهد و 
دالیلی که نشان می دهد جریان تکفیر در خدمت سیاست های 
استعماری امریکا و انگلیس اس��ت، به یک گزارش نیز اشاره و 
خاطرنشان کردند:»به ما اّطالع دادند که هواپیماهای ترابری 
آمری��کا، مهّماتی را که این گروه موس��وم ب��ه داعش احتیاج 
داشتند، در مراکزی که داعش در عراق مستقر بود، از آسمان 
پرتاب کردند و برای آنها کمک رساندند. گفتیم البد این کار، 
اشتباهی بوده؛ بعد تکرار ش��د؛ آن طور که به من اّطالع دادند 
پنج مرتبه این اتّفاق افتاده است! پنج مرتبه اشتباه میکنند؟ 
آن وقت بظاهر ائتالف ضّد داعش درس��ت کرده اند! که دروغ 
محض اس��ت؛ این ائتالف، دنبال اهداف خبیث دیگری است، 
میخواهند این فتنه را زنده نگ��ه دارند؛ دو طرف را به جان هم 
بیندازند، جنگ خانگِی بین مسلمانان را همین طور استمرار 
بدهند تا این ]جنگ [ بماند؛ هدف آنها این است؛ البّته نخواهند 

توانست، این را بدانید.«

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: زمانیکه 
داعش در عراق ش��روع به اقدامات تروریستی کرد، هیچ 
کشوری همانند ایران با قاطعیت به کمک ملت عراق برای 

نابودی داعش نشتافت.
سازمان بسیج مستعضفین: این مطلب را سردار سرلشکر 
پاسدار »محمدعلی جعفری« در مجتمع فرهنگی تربیتی 
امام رضا)ع( و در جمع بسیجیان جامعه زنان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه س��پاه و بس��یج دو نماد مقدس هستند، 
افزود: این دو نماد مقدس با ابتکار امام خمینی)ره( از همان 
روزهای نخست پیروزی انقالب اسالمی بوجود آمد.فرمانده 
کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی، فلسفه وجود سپاه را 
حراست از انقالب اس��المی در تمامی عرصه ها دانست و 
گفت: امروز دوست و دشمن اعتراف می کنند که اگر سپاه 
وجود نداشت معلوم نبود که سرنوشت انقالب اسالمی چه 
می شد؟سرلش��کر جعفری ادامه داد: ما پاس��دارها باید 
خداوند را ش��اکر باش��یم که توفیق خدمت و پاسداری از 
انقالب اسالمی را به ما عنایت کرده است، اما نکته مهمی 
که باید در خصوص ایفای نقش پاسداری داشته باشیم بنا 
به فرم��وده مقام معظم رهبری، این اس��ت ک��ه به موقع، 
درس��ت، و غیرمحافظه کارانه از انقالب اسالمی پاسداری 
کنیم.وی با بیان اینکه برای پاس��داری از انقالب اسالمی 
ابتدا باید این انقالب را به خوبی بشناس��یم، افزود: انقالب 
اسالمی ایران یک حرکت بی نظیر، مستمر، بسیار عمیق، 
با کیفیت باال و برگرفته از مبنایی دینی است که به سرعت 
در مرزها در حال پیشرفت و توسعه است؛ این امر به برکت 
خون شهیدان انقالب و هشت سال دفاع مقدس است. 

فتنه 88 به توسعه انقالب کمک کرد
فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه فتنه 88 به توسعه 

انقالب اسالمی کمک کرد، بیان داشت: این فتنه آمریکایی 
- اسراییلی خطر بزرگی برای انقالب بود اما مثل همیشه 
ملت بی��دار و آگاه با حضور خود معادالت دش��من را بهم 
ریخت و در 9 دی پیام والیتمداری را به مخالفین داخلی 

و خارجی صادر کرد
 9 دی زمینه ساز بیداری

وی توضیح داد: تنها کشوری که در بحث بیداری اسالمی 
به کشورهای مسلمان کمک و حمایت کرد ایران بود، زمانی 
که داعش در عراق پیدا شد هیچ کشوری برای از بین بردن 
آن کمک نکرد، اما ایران به کمک ملت عراق برای نابودی 
داعش ش��تافت تا جاییکه جهان حتی خ��ود اوباما مات و 
مبهوت ماندند از اینکه داعش با برنامه ریزی چند ساله ای 
که داشت در عراق شکست خورد.سرلشکر جعفری گفت: 
پس از جنگ تحمیلی فکر می کردیم که فقط از بعد نظامی 
تهدید می شویم، آمادگی و تجربه ای که امروز داریم قابل 
مقایسه با آن سال ها نیست، امروز دشمن جنگ نرم علیه 
انقالب اسالمی به پا کرده است از پیروزی انقالب لحظه ای 
نبود که تحت فشار و حمالت خارجی نباشیم، اما همچنان 

این انقالب زنده و سرپا است.
وی افزود: ایس��تادگی انقالب اسالمی به دلیل ایستادگی 
مردم و امت اسالمی دلداده به رهبری انقالب اسالمی است 
تا جاییکه این امر مهم در نزد خدا به قدری ارزشمند است 

که عنایت های دیگری را شامل این انقالب می کند.
 برخی نهادها و وزارتخانه ها ضد اهداف انقالب 

عمل می کنند
فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی با بیان اینکه 
به برکت انقالب اسالمی و خون شهدا، امنیت در کشور ما 
حاکم است، ادامه داد: در برابر هجمه های دشمن و حمالت 

فیزیکی و نظامی علیه خاک وطن به خوبی پاسخ آنها را داده 
ایم، اما در بعد عدالت، توسعه دین، اخالق و حدود الهی و 
شرعی در بعضی از موارد عقب افتاده ایم و متأسفانه بعضی 
از نهادها و وزارتخانه ها دقیقا ضد اهداف انقالب عمل می 
کنند که این کار آنها اثر سوئی بر انقالب اسالمی می گذارد.

وی یادآور شد: ما به عنوان پاسدار باید مأموریت خود را که 
همان حفظ و تعالی انقالب اس��المی است به خوبی انجام 
دهیم و باید برای تحقق این امر مهم، نقش خود را به روز نگه 
داریم زیرا سپاه پاسداران انقالب اسالمی رسالت مقابله با 
تهدیدات سخت، نیمه سخت و نرم که این انقالب را نشانه 

گرفته است را دارد.
 در زمان جنگ زنان نقش مهم پشتیبانی را برعهده 

داشتند
فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی خاطرنشان 
کرد: هشت میلیون خواهر بسیجی، ظرفیت بسیار مهمی 
برای حفظ و پاس��داری از ارزش های انقالبی و رشد آن به 
شمار می رود، باید برای کیفیت بخشی به این ظرفیت تفکر 
راهبردی و تحول اساسی و مبنایی در موضوع بسیج زنان 

به وجود آید.
وی اف��زود: در زمان جن��گ، زنان نقش مهم پش��تیبانی 
را برعهده داش��تند، اما امروز در جنگ نرم که بیش��ترین 
اثرگ��ذاری آن بر زن��ان و دختران اس��ت، زن��ان ما نقش 

مستقیمی در مقابله با این جنگ دارند.
سرلش��کر جعفری تصریح کرد: تبیین نقش واقعی زنان 
در انقالب اس��المی، هش��ت س��ال دفاع مقدس و جنگ 
نرم بای��د متحول ش��ود، همچنی��ن انقالب اس��المی به 
 ش��دت برای تعالی و حفظ خ��ود به نقش زن��ان احتیاج

 دارد.

کاخ سفید از تايید يا رد گزارش درباره نامه رهبر ايران به ريیس جمهوری آمريکا خودداری کرد

فرمانده سپاه:ايران در عراق بالی جان داعش شده است 

وال استریت از ارسال نامه رهبر انقالب به رئیس جمهور آمریکا خبر داد 

اخبار کوتاه

2
ابراز تأسف هاشمی از آلودگی هوای خوزستان

گزارش محسن رضایی از سفر به خوزستان/ تسلیت به احمدی نژادهاشمی رفسنجانی در جلسه امروز 
مجمع تشخیص ضمن تس��لیت درگذش��ت والده محمود احمدی نژاد و ابراز تاس��ف از آلودگی هوای 
خوزستان گفت: متأسفانه این پدیده مخّرب و آزاردهنده، سالمت و آسایش مردم این مناطق را مختل 

کرده و بالیی است که از هفت الی هشت سال قبل شروع شده و مربوط به حال حاضر نیست. 
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گشتی در اخبار ظرفیت کاروان های نوروزی عمره تکمیل شد 

کارگردان مستند “رودی که کشته شد” مطرح کرد: 

معاون حج، عمره و عتبات سازمان حج و زیارت گفت: ثبت نام اولویت های جدید در 
ظرفیت های خالی کاروان های مرحله دوم عمره از شنبه ۲۵ بهمن ماه آغاز می شود. 
معاون حج، عمره و عتبات سازمان حج و زیارت گفت: ثبت نام اولویت های جدید در 
ظرفیت های خالی کاروان های مرحله دوم عمره از شنبه ۲۵ بهمن ماه آغاز می شود
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بازگشت »رشید« به »شما« 
     س��ریال طنز »حرفه ای رش��ید« که در صداو س��یمای مرکز 
اصفهان تولید شده است، از امشب )ش��نبه ۲۵ بهمن( از شبکه 

شما پخش می شود.
این مجموعه با بازی قدرت اهلل ایزدی در 13 قسمت 4۵ دقیقه ای 
ساخته شده و از ۲۵ بهمن هر شب ساعت ۲1 از آنتن شبکه شما 

پخش خواهد شد.
این سریال یک کمدی اجتماعی است، که در آن »آقا رشید« به 
همراه برادرش در تالش هستند تا مخارج مداوای بردار کوچکشان 

را تهیه کنند که در این مسیر گرفتار خالفکارانی می شوند و ... .
»حرفه ای رشید« در 90 لوکشین اصلی که اغلب آنها در رهنان 
اصفهان و بناهای تاریخی شهر اصفهان است توسط دوربین یاسر 

زمانی تصویربرداری شده است.
رسول هنرمند تهیه کننده و مجید کاشی فروشان کارگردان این 

مجموعه تلویزیونی هستند.
در این مجموعه تلویزیون��ی در کنار قدرت اهلل ای��زدی،  چنگیز 
وثوقی، بتول ش��یرانی، س��عید یاردوس��تی، امین زارع، ساسان 
حبیبی، اصغر موالیی، بهزاد محسنی، رزا حسینی، شمیال تابش، 
س��هیال هادی زاده، فرامرز مهرجو و زهرا فدای��ی به ایفای نقش 

می پردازند.
فرامرز مختاری مدیر صدابرداری، آرش محمدی طراح گریم، رویا 
مسجدی منشی صحنه، هاشم شمس دستیار کارگردان، حسین 
خواجویی مدیریت تولید، مصطفی الیاس��ی مدیر تدارکات، رضا 
سلطانی دس��تیار تولید، فرامرز مهرجو برنامه ریز، رها سلیمانی 
عکاسی و فیلمبردار پشت صحنه با کاشی فروشان در این مجموعه 

همکاری کرده اند.
تکرار این مجموعه طنز س��اعت 11 صبح روز بعد از شبکه شما 

پخش می شود. 
در ديدار موالوردی با ريیس شورای پاپی در 

واتیکان مطرح شد؛

همکاری ايران با شورای پاپی واتیکان 
برای تحکیم بنیان خانواده 

معاون رییس جمهور در امور زنان و خان��واده در دیدار با رییس 
شورای پاپی گفت: تحوالت عصر حاضر و پیشرفت فناوری های 
اطالعات و ارتباطات و جهانی س��ازی تاثیرروز افزونی در رش��د 
چالش های حوزه خانواده داش��ته است. در این شرایط دستیابی 
به راه حل های مشترک برای حل چالش��های مشترک اهمیت 

زیادی دارد. 
شهیندخت موالوردی که به همراه حجت االسالم و المسلمین 
محمد طاهر ربانی – س��فیر ایران در واتیکان و هیات همراه در 
مقر شورای پاپی حضور پیدا کرده بود، افزود: امیدواریم با بحث 
درباره موضوع��ات مورد عالقه دو طرف در ح��وزه زن و خانواده، 
زمینه خوبی برای توسعه مناسبات فراهم شود.خانواده در سطح 
جهان با چالشهای بسیار زیادی روبرو شده است. در واقع از یک 
طرف ما با پدی��ده های جهانی در این حوزه مواجه هس��تیم و از 
 طرف دیگر هر کش��ور در حوزه خانواده چالش های خاص خود

 را دارد. 
وی در ادام��ه گف��ت: بح��ران کاهش ن��رخ ازدواج و ب��اروری و 
افزای��ش نرخ طالق و تح��والت ایجاد ش��ده در نه��اد خانواده و 
مطرح ش��دن اش��کال و انواع جدید و نامتعارف خان��واده همه 
ما را به وی��ژه متدینین و پی��روان ادیان ابراهیم��ی را نگران می 
 کند، چراکه آس��یب دیدن نهاد خانواده آینده بشریت را به خطر 

می اندازد. 
معاون رییس جمهور در امور زن��ان و خانواده تصریح کرد: گفت 
و گوی بین مسیحی کاتولیک و اسالم شیعی می تواند در مسیر 
حل این چالش ها به ویژه در مجامع بین المللی موثر باش��د. در 
اجالس بزرگی که در ماه آینده در س��ازمان ملل برگزار می شود 
و واتیکان هم حتما در آن ش��رکت م��ی کند، با اتخ��اذ مواضع 
 مش��ترک می توانیم درباره دغدغه های مشترک در آن اجالس

 تاثیرگذار باشیم. 
 بیان جزئیات بیشتری از حادثه آتش سوزی 

هتل عباسی 

 سهل انگاری در آتش بازی 22 بهمن 
باعث حريق شد 

 مدیرمهمانس��رای عباس��ی اصفهان با بیان جزئیات بیش��تری 
ازحادثه آتش سوزی سه شنبه شب گذشته علت وقوع این حادثه 
را س��هل انگاری در آتش بازی س��الروز پیروزی انقالب اسالمی 

اعالم کرد.
جمال زندی صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت:ساعت 7 و 30 
دقیقه بعد از ظهر روز سه شنبه گذشته محل هتل را ترک کردم 
که نیم ساعت بعد از آن مدیرداخلی هتل با بنده تماس گرفت و 
گفت که بخش هایی از درختان حیاط پشتی این هتل دچارآتش 

سوزی شده است.
وی اظهار کرد:به محض حضور س��رصحنه متوجه شدم یکی از 
کامیون های کاروان شادی دهه مبارک فجر که اقدام به شادی و 
نشاط می کرد، درگذر از خیابان باغ گلدسته با ترمز ناگهانی یک 
خودرو در جلوی آن دچار سانحه ش��ده و مواد محترقه آن آتش 

گرفته و هرلحظه یکی از آن ها منفجر می شود.
زندی با تاکید بر اینک��ه این کامیون به یک��ی از مراکز فرهنگی 
شهر تعلق داشته و متعلق به هیچ ارگان دولتی نمی باشد، بیان 
کرد: چون محموله این کامیون مواد محترقه بود یکی از این مواد 
محترقه پس از انفجار به یکی از درختان حیاط پشتی مهمانسرا 
در فاز دوم ای��ن مجموعه برخوردکرد و زمینه آتش س��وزی این 

درخت را رقم زد.
مدیرمهمانسرای عباسی خاطرنشان کرد:به محض مشاهده این 
وضعیت اعضای ستاد بحران مهمانس��را و پرسنل آموزش دیده 
جهت اطفای حریق وارد عمل ش��دند ولی به علت عدم استفاده 
از ماسک پنج نفرآنان دچار دودگرفتگی شدند که به بیمارستان 

منتقل شدند.
زندی افزود:ماموران س��ازمان آتش نش��انی نیز از چهارایستگاه 
درس��ریعترین زمان ممکن به محل اعزام ش��دند و آتش را مهار 
کردند که این حریق حداقل خسارت را به این مجموعه وارد نمود.

وی اضاف��ه کرد:ای��ن مهمانس��را دارای یکی از پیش��رفته ترین 
سیس��تم های اطفا حریق می باش��د و پرس��نل مهمانس��رای 
 عباس��ی نی��ز آم��وزش ه��ای الزم ب��رای ای��ن منظ��ور را 

دیده اند

تکه تکه کردن زاینده رود به بهانه توسعه کشاورزی 
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عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: توسعه فوالد مبارکه متوازن با آب 
و سنگ آهن موجود در منطقه نبود و لزوما س��رمایه گذاری در بخش فوالد نباید در 

استان صورت گیرد.
علی نادری با اشاره به اینکه در سفر رئیس جمهور به اصفهان بر توسعه صنایع هایتک 
تاکید ش��د، اظهار داشت: توس��عه فوالد و کش��اورزی به احتمال زیاد بدون اطالع از 
توانایی های استان صورت گرفت چرا که اصفهان نه آب و نه زمین کافی برای توسعه 

کشاورزی داشت. 
وی با تاکی��د بر اینکه اکن��ون باید به س��مت آب مج��ازی و کش��اورزی گلخانه ای 
حرک��ت کنی��م، تصری��ح ک��رد: در ح��ال حاض��ر از ۵00 ه��زار هکت��ار زمی��ن 
 قابل کش��ت تنها 1۵0 ه��زار هکتار آن ب��ه روش های نوی��ن آبیاری دس��ت یافته

 است. 
عضو هی��ات نماین��دگان ات��اق بازرگانی اصفهان با اش��اره ب��ه اینکه توس��عه فوالد 
اس��تان متوازن با آب و س��نگ آه��ن موج��ود در منطقه نب��ود، تاکید ک��رد: لزوما 
س��رمایه گذاری در بخش فوالد نباید در اس��تان صورت گیرد شرکت های اصفهانی 
 م��ی توانند در بخ��ش ه��ا و مناط��ق دارای مزیت ب��رای اس��تان س��رمایه گذاری

 کنند. 
وی با تاکید بر توسعه صنایع هایتک در استان، بیان داشت: در دوره های گذشته اتاق 
بازرگانی تنها به اف��راد عالقمند در این حوزه آموزش داد اما ب��ه طور جدی از صنایع 
هایتک حمایت خاصی انجام است که امیدواریم در 4 سال آینده توسعه صنایع هایتک 

یکی از اهداف اتاق اصفهان باشد.

 با توافقات انجام ش��ده میان بورس کاالی ایران و 
عرضه کنندگان، اختالل در عرضه و تقاضای فوالد 

از بین می رود. 
به دنبال نشست مشترک رییس س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار با مدیران عامل ش��رکت های بزرگ 
تولید کننده ف��والد از جمله ف��والد مبارکه، فوالد 
خوزستان و فوالد آلیاژی تصمیماتی اتخاذ شد که 
به عقیده مدیرعامل ش��رکت بورس کاالی ایران، 
مصوبات این جلسه می تواند عالوه بر ایجاد تعادل 
در بازار و کاس��تن از نگرانی ه��ای تولیدکنندگان 
 فوالدی، از اختالل در عرضه و تقاضای این محصول

 بکاهد. 
حسین پناهیان با بیان اینکه از این پس، اشخاص 
حقیقی و حقوقی و ش��رکت های کوچکتر امکان 
ورود به معامالت فوالد را در بازار خواهند داش��ت، 
گفت: این جلس��ه به دنبال نگرانی ش��رکت های 
فوالدی نس��بت ب��ه عرض��ه ه��ای بی��ش از حد 
تولیدکنن��دگان رده ه��ای پایین تر در خ��ارج از 
بورس برگزار شد، چرا که مدتی اس��ت بازار فوالد 
 به دالیل این عرضه های بیش از حد دچار اختالل

 شده است. 
وی تصریح کرد: اگرچه هم اکنون بخش عمده ای از 
فوالد تولیدی در کشور در بورس کاال دادوستد می 

شود، اما عرضه 1۵ تا ۲0 درصد از انواع محصوالت 
فوالدی در خارج از بورس توس��ط تولید کنندگان 
رده چهارم و پنج��م، اختالالت زی��ادی را در بازار 

ایجاد می کند. 
مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران با تاکی��د بر اینکه 
بس��یاری از ای��ن تولیدکنن��دگان ب��رای فروش 
محصوالت خود در بازار دس��ت ب��ه دامپینگ می 
زنند، تصریح کرد: بر اس��اس مصوب��ه دولت، فوالد 
از آن دس��ته کاالهاس��ت که باید در ب��ورس کاال 
دادوس��تد ش��ود و هرگونه عرض این کاال خارج از 
بورس مش��مول کااله��ای تعزیراتی می ش��ود. بر 
همین اس��اس؛ بورس کاال برای ترغیب این تولید 
کنندگان ب��رای ورود به ب��ورس تصوی��ب کرد تا 

عرضه خ��رد محصوالت ف��والدی در بورس کاالی 
 ایران توس��ط اش��خاص حقیقی و حقوق��ی فراهم

 شود. 
بنا به اعالم پایگاه اطالع رس��انی بازار سرمایه، وی 
با اش��اره به مصوبه دوم این جلس��ه گف��ت: در این 
جلسه حجم عرضه الزم برای کشف قیمت کاهش 
داده ش��د، به عنوان مثال در گذش��ته برای بعضی 
از محصوالت فوالدی باید 110 ت��ن به باال معامله 
انجام می شد تا کش��ف قیمت صورت گیرد، حال 
 این ارقام در میان انواع محصوالت فوالدی کاهش 

یافته است. 
پناهیان یادآور ش��د: از دیگر مصوبات این جلس��ه 
اعالم قیمت رسمی در ش��روع معامالت تاالر است 
تا بدین ترتیب نگران��ی تولیدکنندگان از این بابت 

برطرف شود. 
وی تاکی��د ک��رد: ام��کان خری��د و ف��روش انواع 
محصوالت فوالدی در بورس کاال توس��ط اشخاص 
حقیقی و حقوق��ی، جلوگیری از عرض��ه فوالد در 
خارج از بورس کاال بر اس��اس قان��ون و الزام کردن 
تولیدکنندگان به رعایت آن، دو راهکار مهم است. 
برای بازگش��ت رونق به بازار فوالد و از سویی دیگر 
با چنین مصوباتی اختالل در عرضه و تقاضای این 

محصول از بین می رود.

عضو هیات نمايندگان اتاق بازرگانی اصفهان :

توسعه فوالد مبارکه متوازن با آب و سنگ 
آهن منطقه نبود 

پناهیان با اشاره به توافق بورس کاال و فوالدی ها اعالم کرد

 رفع اختالل در عرضه و تقاضای فوالد

وزير آموزش و پرورش خبر داد

 پرداخت مطالبات فرهنگیان 
تا پايان بهمن

وزیر آموزش و پرورش گف��ت: مطالبات فرهنگیان تا 
پایان بهمن ماه جاری پرداخت می شود. 

علی اصغر فانی در جم��ع خبرنگاران در س��منان با 
اعالم این خبر اظهار کرد: این مطالبات ش��امل حق 
التدریسهای چند ماهه اخیر و حق الزحمه امتحانات 

اخیر است. 
وی با بیا انکه این مبلغ تامین اعتبار شده است، اضافه 
کرد: این اعتبار بای��د از خزانه دریافت و به حس��اب 

معلمان واریز شود. 
وزیر آموزش و پرورش با اش��اره ب��ه حجم بدهی این 
وزارتخانه به فرهنگی��ان، یادآور ش��د: تنها یک رقم 
این بدهی ۵۲0 میلیارد تومان اس��ت که این رقم به 
 عنوان مطالبات معلمان ت��ا پایان ماه جاری پرداخت

می شود. 
فانی در پاسخ به پرسشی در خصوص چرایی استفاده 
از معلمان بازنشس��ته و کمبودهای نیروی انسانی در 
آموزش و پرورش کشور به خبرنگاران گفت: در حال 
حاضر نزدیک به ۵0 هزار معلم دانش��جو در دانشگاه 
فرهنگیان در ح��ال تحصیل اند که این افراد در س��ه 
مرحله به مجموعه آموزش و پرورش افزوده می شوند. 
وی با بیان اینکه این معلم دانش��جوها ب��ه تدریج به 
فرهنگیان کشور اضافه می ش��وند، اضافه کرد: اولین 
گروه از این دانشجویان مهرماه 9۵ که شامل ۲۵ هزار 
معلم دانش��جو هس��تند فارغ التحصیل و در مدارس 

کشور مشغول تدریس می شوند. 
وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: همچنین دو گروه 
10 و 17 هزار نفره نیز از فارغ التحصیالن دانش��گاه 
فرهنگی��ان در مراحل بعدی به مجموع��ه آموزش و 
پرورش افزوده می ش��وند که با آغاز بکار آنها مشکل 
نیروی انس��انی در این وزارتخانه ب��زرگ نیز مرتفع 

می شود. 
آیی��ن افتتاح و به��ره ب��رداری از یک مدرس��ه خیر 
س��از 1۲ کالس��ه و 1۲ پروژه مدرسه س��ازی دیگر 
 با حضور عل��ی اصغر فان��ی وزیر آم��وزش و پرورش

برگزار شد. 
ابوالفضل دربانی مدیرکل نوس��ازی، توسعه و تجهیز 
مدارس استان س��منان در همین ارتباط با اشاره به 
افتتاح 13 پروژه نوس��ازی مدارس در استان به ایسنا 
گفت: با بهره برداری از این پروژه ها 90 کالس درس و 
1۵ هزار و 193 مترمربع فضای آموزشی، به مدارس 

استان اضافه می شود. 
مدیرکل نوس��ازی، توس��عه و تجهیز مدارس استان 
اضافه کرد: این مدارس افتتاح ش��ده بیش از ۲400 

مترمربع زیربنا دارند. 
دربانی افزود: تخریب و نوسازی 10 مدرسه، ایجاد دو 
نمازخانه و ساخت یک س��رویس بهداشتی از جمله 

این پروژه هاست. 
مدیرکل نوس��ازی، توس��عه و تجهیز مدارس استان 
س��منان با اش��اره به پروژه های اجرایی در اس��تان، 
اف��زود: از ده��ه فجر گذش��ته تاکن��ون 146 کالس 
درس ب��ه فضاهای آموزش��ی اس��تان اضافه ش��ده 
 که مس��احت آنها بالغ ب��ر ۲7 هزار متر مرب��ع، بوده 

است.

سفر رییس جمهور به اصفهان و س��خنان او پیرامون زنده 
ماندن همیش��گی زاینده رود بس��یاری از پژوهش��گران و 
فعاالن محیط زیست را برانگیخت که آقای رییس جمهور 
بر چه اساس��ی این موض��وع را بی��ان کردند،درحالی که با 
وجود خشکس��الی های اخیر می��زان آب اصفهان کاهش 
پیدا کرده است. مرتضی آتش زمزم، پژوهشگر و کارگردان 
سینماست. کسی که درباره بحران کم آبی پژوهش هایی را 
انجام داده است. وی امس��ال جایزه ویژه هیات داوران را در 
جشن سینمای ایران به خاطر فیلم »رودی که کشته شد« 
دریافت کرد. آتش زمزم افزود: نام نبردن از چگونگی تامین 
کمبود شدید و بحرانی آب زاینده رود تنها چیزي که در سفر 
و سخنراني رییس جمهور محترم و محبوبمان، جناب آقاي 

روحاني براي مردم اصفهان نگران کننده بود.
مرتضی آتش زمزم می افزاید: تونل س��وم هم که ایش��ان 
فرمودند در سال های پیش اجرا شده و آماده بهره برداری 
موقت است و در این شرایط تنها می تواند مقدار آب ارسالی 
به یزد را جبران کند و آب خارج ش��ده از حوضه درطی 1۵ 

سال گذشته هنوز بدون جایگزین باقی می ماند.
تونل گالب، راهکاری برای مقابله با کمبود آب در 

حوضه زاينده رود نیست
وی ادامه می دهد: تون��ل گالب هم برای تامین کمبود آب 
شرب از طریق سامانه دوم آب شرب است و راهکاری برای 
مقابله با کمبود آب در حوضه زاینده رود نیست. ولي بهشت 
آباد طرحي است که در س��فر مقام معظم رهبري در سال 
13۸1 مطرح و در مجلس شوراي اس��المي تصویب شده 

ویکی از مهم ترین راه های نجات واقعي زاینده رود است.
آتش زمزم خاطرنش��ان می کن��د: زاین��ده رودي که با بي 
تدبیري ها در دولت قبل، دولتي که به تصمیمات لحظه اي 
و فردي بدون در نظر گرفتن پیامدهاي آن شهره بود،مانند 
یک مال بي صاحب و با هدف بهره برداري سیاسي در نهایت 
بي قانوني و بي عدالتي در حق حقابه داران مسلم آن به نام 
توسعه کشاورزي تکه تکه ش��د. این تصمیم که به پایمال 
شدن حقابه کش��اورزان اصفهان منجر شد و با فشار برخي 
محافل در اس��تان چهارمحال بختیاري در س��فر استاني 
زمستان ۸4 در س��خنراني رییس دولت نهم کلید خورد، 
بیش از40هزار هکتار ازمراتع منابع طبیعي آن استان وحقابه 

کشاورزان مظلوم اصفهان را هدف گرفت.
این پژوهش��گر تاکید می کند: امروز گروه اندک بانیان این 
پروژه و وابستگان آنها مجوز تملک بیش ازچهل هزار هکتار 
از مراتع دامداران زحمت کش چهارمحال بختیاری را گرفته 
اند و با برداشت از حقابه کش��اورزان اصفهانی -که از زمان 
شیخ بهایي در چهار صد سال پیش سند آن را نیز دارند- با 
دریافت تسهیالت ویژه با انتقال آب زاینده رود هزاران هکتار 
درخت کاري صنعتي کرده اند. حال این سوال که این توسعه 
هاي غیر کارشناس��ی چه مقدار بر رفاه عمومي مردم عزیز 
چهارمحال بختیاری در ده سال گذش��ته موثر بوده است، 

همچنان بي پاسخ است.

نقض آشکار قانون و حقوق آب، بزرگ ترين ظلم در 
حق صاحبان قانونی آب زاينده رود

وی نقض آشکار قانون و حقوق آب در کشور را بزرگ ترین 
ظلم در حق صاحبان قانونی آب زاینده رود می داند و ادامه 
می دهد: این موضوع ده ها هزار خانوار کشاورز بخش هاي 
میاني و پایین دست را به خاک سیاه نشانده است. چند نفر 
از کشاورزان زحمت کش چهارمحال بختیاري را برخوردار 
ساخته است؟ این خس��ارت عظیم به کشاورزي و باغ های 
حقابه دار پایین دست،غیر از خسارات عظیم وارده به میراث 
فرهنگي ملی و تاالب گاوخوني به عنوان سرمایه مهم زیست 

محیطي کشور است.
آتش زمزم تصری��ح می کند: حال که ب��راي بازپس گیري 
حقابه کش��اورزان اصفهان که در دولت نهم پایمال ش��د، 
اقدامي نمي ش��ود، امید اس��ت که طرح آبرساني به فالت 
مرکزي ایران )پروژه بهشت آباد( براي مقابله با بحران کمبود 
آب استان هاي اصفهان، یزد، کرمان اجرا شود، ولي وزارت 
نیرو تحت تاثیر کارش��کني هاي غیرعلمي و غیرمنصفانه 
دس��تور توقف عملیات در دس��ت اجراي تونل بهشت آباد 
را صادر ک��رد و امروز امید م��ردم از عدم صدور دس��تور از 
س��رگیري عملیات اجرایي تونل توس��ط ریاست محترم 

جمهور نا امید شد.
نگرش هاي غیر کارشناسي

وی اضافه می کند: حال آن که همه کارشناسان و اهل فن 
مي دانند که این پروژه که ساالنه ۵۸0 میلیون متر مکعب 

آب را از
سرشاخه هاي کارون به فالت مرکزي ش��امل زاینده رود 
و اس��تان هاي یزد و کرمان و مرکزی منتق��ل مي کند در 
مقابل بیش از 1۲ میلیارد متر مکعب حجم آب ساالنه مازاد 
بر مصارف خروجي از حوضه کارون حجم محدودي است. 
در این میان نگرش هاي غیر کارشناس��ي مبناي تحریک 
مردم خوزستان در ابراز مخالفت با انتقال آب به زاینده رود 

بوده است.
کم آب شدن کارون

آتش زمزم با بیان اینکه مردم خوزس��تان در ابراز مخالفت 
با انتقال آب به زاینده رود دالیلی داش��تند، بیان می کند: 
کم آب ش��دن کارون یکی از آن دالیل اس��ت. واقعیت آن 
اس��ت که کاهش جریان عبوري از کارون به دلیل سدهاي 
مخزني متعددي است که در سال هاي اخیر بر روي کارون 
احداث شده است و با نگه داشتن آب در سدها دبي کمي وارد 
کارون مي شود. مثال در مرداد سال جاري)1393( درحالي 
که مردم نگران از سرنوش��ت کارون را به تجمع و تشکیل 
زنجیره انس��اني براي حفظ کارون و مخالفت با انتقال آب 
کارون به زاینده رود تحریک کرده بودن��د، در همان زمان 
حدود 11 میلیارد مترمکعب آب در مخازن سدهاي کارون 
ذخیره بود.تحریک کنندگان مردم خونگرم خوزس��تان و 
برپاکنندگان این تجمع ها این واقعیت مسلم و این ذخیره 
عظیم آب در مخازن س��دها را از مردم پنهان کردند و می 

کنند.وی دومین دلیل را پیشروي آب شور دریا و خسارت به 
نخلستان هاي خرمشهر می داند و می افزاید: بررسي هاي 
کارشناسي نشان داده است که در اثر سدهاي مخزني متعدد 
که کشورهاي ترکیه، س��وریه و عراق با حجم مخزن 1۲3 
میلیارد مترمکعب بر روي دجله و ف��رات زده اند تعادل در 
اروند رود برهم خورده است و پدیده پیشروي آب شور دریا 
رخ داده است. متاسفانه مدافعان کارون بجاي آنکه همه با 

هم، متحد و همبسته به مجامع 
بین المللي علیه این کشورها 
به س��بب احداث س��دهایي 
که این فاجعه بزرگ زیس��ت 
محیط��ي را به وج��ود آورده 
است، ش��کایت ببرند در برابر 
هم میهنان خود مي ایستند و 
هرگز از خود نمي پرسند تونل 
اول کوهرنگ از 61 سال پیش 
و تونل دوم کوهرنگ از ۲9 سال 
پیش و تونل چش��مه لنگان از 
9 س��ال پیش بخش اندکي از 
آب کارون)جمع��ا کمتر از 3 
درصد( را به زاینده رود انتقال 
مي دهند. چرا در طي این سال 
ها کاهش جریان آب در کارون 
رخ نداد؟ پاس��خ، روشن است. 
احداث سدهاي مخزني متعدد 
بر روي کارون و ذخیره سازي 

آب در مخازن س��دها در س��ال های اخیر و رها نکردن آب 
سدها، علت واقعي است.

سیاستی که با جان مردم بازی می کند
وی با طرح این س��وال که این چه سیاستي است که مردم 
کش��ورمان را به جان هم مي اندازد؟ می گوید: مردمي که 
براي هم در همین خوزس��تان جان داده اند و هر گاه الزم 
باش��د باز هم فداکاري مي کنند. این چه تفکري است که 
بجاي تالش براي احقاق حقوق کشور و مخالفت با برداشت 
حقابه اروند رود توسط سه کش��ور باالدست که این فاجعه 
زیست محیطي و مشکل تنفس��ي در اثر ریزگردها را براي 
کش��ور و به ویژه مردم عزیز خوزستان پدید آورده است، به 
اختالفات قومي و استاني دامن مي زند؟ آتش زمزم بیان می 
کند: این مقدار تالشي که برخي از مسووالن و رسانه ها براي 
اجرا نشدن طرح بهشت آباد انجام داده اند، اگر براي اتحاد و 
حرکت برنامه ریزي شده اجتماعي براي باز پس گیري فقط 
10درصد از حقابه اروند رودمان انجام مي شد، اکنون ده ها 
برابر آب انتقالی بهشت آباد دراروند رودعزیز آب جاري بود و 
هور العظیم بستر ریزگردهاي عراق نبود و نفس عزیزانمان 

را نمي برید
.وی ابراز می دارد: این پرسش در حافظه تاریخي مردم باقي 
است که در دولت تدبیر و امید وزارت نیرو براي جلوگیري 
از فاجعه زیست محیطي ناش��ي از احداث سدهاي مخزني 
متعدد بر روي سرش��اخه هاي اروندرود و ب��رای مقابله با 
بحران فراگیر کمبود آب در منطقه مرکزی کش��ور چقدر 

تالش شده است. 
متاس��فانه آنچه مردم س��اکن در حوض��ه زاین��ده رود از 
عملک��رد وزارت نیرو در دول��ت تدبیر و امید ش��اهد بوده 
ان��د توقف طرح مصوب و کارشناس��ي ش��ده س��د و تونل 
انتق��ال آب به ف��الت مرک��زي و بارگ��ذاري ه��اي مغایر 
با حقوق قانون��ي حقاب��ه داران زاین��ده رود از جمله طرح 
انتق��ال آب زاینده رود ب��ه بن- بروجن بوده اس��ت.وی در 
پایان می گوید: امید اس��ت هموطنان عزیزمان در استان 
هاي خوزس��تان، اصفهان، چهارمحال بختی��اري و یزد با 
چش��مانی باز و با نگرش��ی ملی به نداهایي ک��ه اختالف و 
تفرقه می اندازند، دس��ت رد بزنند و به قلبشان نگاه کنند 
 و براي جلوگی��ري از نابودي منطقه مرکزي کش��ور همراه 

شوند.

وزارت نیرو تحت 
تاثیر کارشکني 
هاي غیرعلمي و 

غیرمنصفانه دستور 
توقف عملیات در 

دست اجراي تونل 
بهشت آباد را صادر 

کرد و امروز امید 
مردم از عدم صدور 
دستور از سرگیري 

عملیات اجرايي 
تونل توسط رياست 

 محترم جمهور
 نا امید شد



يادداشت

يکطرفه شدن سیم کارت های 
بی هويت از ديروز آغاز شد

وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات ت��ا 15 بهمن ماه به 
سیم کارت های بی هویت برای ارسال کد ملی به اپراتور مهلت 
داده بود. با تعلل این دس��ته از مش��ترکان در ارسال کدملی، 
وزارت ارتباطات ب��ا تمدید یک هفته ای مهل��ت به دارندگان 
سیم کارت های بی هویت برای ارسال کد ملی تا 22 بهمن ماه 
مهلت داد. جهانگیر اسدی مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباط��ات رادیویی در پیگیری خبرن��گار فارس از 
آخرین وضعیت تعیین تکلیف سیمکارت های بی هویت، گفت: 
از امروز بررسی تعداد سیم کارت هایی که تعیین تکلیف شدند 
آغاز شده و بر این اساس از اول هفته جاری مراحل یک طرفه 
شدن سیم کارت های بی هویت که مالکان آنها کدملی خود را 
به اپراتور ارسال نکرده اند، آغاز شده است. وی گفت: پس از این 
مرحله س��یم کارت هایی که همچنان بدون کدملی در سامانه 

فعال باشند به طور کامل قطع می شوند.

افزايش قیمت نفت به حدود ۶۲ دالر 
برای نخستین بار در سال ۲۰۱۵

 با کاهش سرمایه گذاری  نفتی از س��وی شرکت های بزرگ و 
همچنین تقویت رش��د اقتصادی منطقه یورو، قیمت جهانی 
نفت برای نخستین بار در سال 2۰15 به نزدیک بشکه ای ۶2 
دالر رسید.امروز قیمت جهانی نفت برنت با 2.24 دالر افزایش 
نسبت به روز گذش��ته به قیمت ۶1 دالر و 52 سنت به فروش 
رفت.قیمت نفت وست تگزاس آمریکا بدون تغییر بشکه ای 52 
دالر و 78 سنت خرید و فروش شد. امروز قیمت گاز طبیعی هم 
9 سنت باال رفت و 2.8 دالر خرید و فروش شد. هر گالن بنزین 
هم به قیمت 1۶2 دالر و ۶2 س��نت به فروش رفت. به گزارش 
رویترز افزایش قیم��ت جهانی نفت به ح��دود ۶2 دالر برای 
نخستین بار در سال 2۰15 متأثر از کاهش سرمایه گذاری های 
نفتی اس��ت. در این میان ش��رکت های نفتی با کاهش قیمت 
نفت طی 8 ماه گذشته س��رمایه گذاری های خود را به شدت 
کاهش دادند. روز گذش��ته یکی از ش��رکت های بزرگ نفتی 
شل آمریکا اعالم کرد که سرمایه گذاری  خود را در این بخش 
کاهش خواهد داد. این درحالی است که بر اساس برآوردهای 
این س��ازمان تعداد چاه های نفتی فعال آمری��کا در ماه ژانویه 
2۰15 نسبت به دسامبر 2۰14 بالغ بر 199 حلقه کاهش یافته 
و از فعالیت خارج شده است. در سال 2۰13 نیز تعداد چاه های 
 غیرفعال شده آمریکا نسبت به سال پیش از آن به 17۰ حلقه 

رسیده بود. 
از سوی دیگر چندین شرکت حفاری نفتی کار خود را متوقف 
کرده اند. 94 دکل نفتی آمریکا تنها در ی��ک هفته در آمریکا 
تعطیل شد و تحلیلگران پیش بینی کردند که تولید نفت شل 
در آینده کاهش خواهد یافت. همچنین بر اساس این گزارش 
رش��د اقتصادی منطقه یورو هم به ص��ورت باورنکردنی در 3 
ماهه پایانی س��ال 2۰14 افزایش یافت که در این میان آلمان 

بیشترین افزایش را تجربه کرد. 

1557 واحد مسکن مهر شهر جدید فوالدشهر، پایگاه بهداشتی شهری محله 
ایثار ۶ ، مسجد حضرت علی اصغر)ع( محله ایثار 1 و مجتمع تجاری مهرگان 
محله ایثار 5 با حضور مسئوالن کشوری و استانی همزمان با ایام اهلل دهه فجر 

به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ش��هر جدید فوالدشهر، مدیرعامل 
شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در آیین افتتاحیه پروژه های مسکن مهر 
با تبریک فرا رس��یدن ایام اهلل دهه مبارک فجر، اظهار کرد: با پیروزی انقالب 
نهالی نوپا به دست معمار کبیر انقالب کاشته شد و با خون شهدا آبیاری شد 
و امروز آن نهال به درختی تنومند تبدیل شده که هیچ قدرتی توان رویارویی 
با آن را ندارد و همه ما در هر پس��ت و مقام موظفیم از این انقالب تا پای جان 

محافظت کنیم.
مهندس نامداری با اشاره به اینکه ش��هر فوالدشهر از شهرسازی های جدید 
در کشور به حساب می آید، افزود: یکی از دالیل اصلی شکل گیری شهرهای 
جدید، افزایش روز افزون جمعیت در کالن شهرها است و شهر فوالدشهر نیز 
به علت وجود صنایع مادر در شهرس��تان لنجان از مهاج��رت پذیری باالیی 

برخوردار است.
مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هر جدید فوالدش��هر با اش��اره به اینکه شهر 
فوالدش��هر به محیطی مناس��ب برای زندگی تبدیل ش��ده اس��ت، تصریح 
کرد: در همین راس��تا امروز ش��اهد افتتاح پایگاه بهداش��تی ش��هری محله 
ایثار ۶، مس��جد حضرت عل��ی اصغر)ع( محله ایث��ار 1 ، افتت��اح و واگذاری 
1557 واحد مس��کونی مه��ر فوالدش��هر و مجتمع تجاری مه��رگان محله 
 ایث��ار 5 خواهیم ب��ود و امیدواریم ش��اهد رضایتمندی س��اکنین مس��کن

 مهر باشیم.
در ادامه دکتر انتظاری رئیس شبکه بهداشت شهرس��تان لنجان با اشاره به 
تعامل بین شبکه بهداشت و شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر، اظهار کرد: 
بهره برداری از مرکز بهداشت مسکن مهر خود مصداق بارز مدیریت جهادی 

در زمینه سالمت آحاد مردم است.
در ادامه آیین افتتاح مهندس منصوری نماینده مردم شهرس��تان لنجان در 
مجلس شورای اسالمی گفت: مسکن مهر فوالدش��هر بالغ بر 32 هزار واحد 
مسکونی در دل خود جای داده، ولی متاسفانه ساخت مسکن از فراهم کردن 

زیرساختهای مورد نیاز پیشی گرفته است.
وی اف��زود: ای��ن پ��روژه عظی��م فاق��د زیرس��اختهای مناس��ب همچون 
مدرس��ه، نانوای��ی و ب��ازار اس��ت ک��ه مش��کالت فراوان��ی را ب��ه هم��راه 
 داش��ته که با پیگی��ری و جدی��ت از س��وی مس��ئولین در ح��ال پیگیری
 

است.
 مهندس منصوری با اش��اره به دغدغه مقام معظم رهبری در حوزه سالمت، 
بیان کرد: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، وزارت بهداشت اهتمام جدی 
را برای محقق شدن فرمایش��ات مقام معظم رهبری و امام )ره( بکار گرفت و 
بسته های سالمت را به مردم ارائه کرد که این امر باعث افزایش رضایتمندی 

مردم در حوزه سالمت است.
مهندس میریان عضو هیئت مدیره ش��رکت مادر تخصصی عمران شهرهای 
جدید ای��ران نیز در این مراس��م از تامی��ن همه نیازهای خدماتی مس��کن 
مهر فوالدش��هر در آینده نزدیک خب��ر داد و اظه��ار کرد:  برای پیش��رفت 
شهرهای جدید توجه به نیازهای شهروندی ساکنان مسکن مهر و همچنین 

درنظرگرفتن زیرساخت های رفاهی برای شهروندان  ضروری است.
مهندس میریان تصریح کرد: ساکنان مسکن مهر ش��هرهای جدید باید در 

امنیت و رفاه کامل باشند.
حجت االس��الم والمس��لمین محمودآب��ادی ام��ام جمعه فوالدش��هر نیز 
نظام جمه��وری اس��المی ایران را منش��ا خی��ر و برکت ب��رای محرومین و 
مردم دانس��ت و اظهار ک��رد: اگر امروز ش��اهد حمایت همه جانب��ه مردم از 
 نظام هس��تیم به برکت خون ش��هدا و اهمیتی است که مس��ئولین به مردم

 می دهند.
وی افزود: برخی از مردم به دلیل مش��کالت فراوان در مس��کن مهر س��اکن 
ش��ده اند و می بایس��ت مش��کالت این پروژه مرتفع ش��ود که البته افتتاح 
 ای��ن پروژه ها خود گ��واه این مس��ئله اس��ت که مس��ئولین به فک��ر مردم 

هستند.
الزم به ذکر اس��ت؛ در این آیین 1557 واحد مسکونی، مسجد حضرت علی 
اصغر)ع( با مساحت 15۰8 متر مربع و هزینه ای بیش از 7 میلیارد ریال، پایگاه 
بهداشتی شهری محله ایثار ۶ با مساحت 1128 متر مربع و هزینه ای بیش از 
3 میلیارد ریال و مجتمع تجاری مهرگان با مس��احت 88۶ متر مربع به بهره 

برداری رسید.

با اع��الم پنج ش��هر اصلی که 
در س��طح گران قیمت تری��ن 
ش��هرهای ایران از نظر قیمت 
مس��کن دارد اصفهان در رتبه 

سوم قرار گرفته است.
طب��ق آماره��ای رس��می که 
از س��وی معاون��ت مس��کن 
و  راه   و س��اختمان وزارت 
شهرس��ازی تهیه ش��ده،  پنج 
ش��هر اصل��ی ک��ه در س��طح 
گران قیمت تری��ن ش��هرهای 
ای��ران از نظر قیمت مس��کن 
هس��تند ب��ه ترتیب ته��ران، 
مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز 
ب��وده و همچنین ش��هرهای 
بیرجن��د، بجنورد، ش��هرکرد، 
ای��الم و یاس��وج ب��ه ترتی��ب 
ارزان قیمت تری��ن ش��هرها در 

تهیه مسکن هستند. 
ب��دون ش��ک ت��ا عب��ارت 
“گران قیمت ترین” را می بینیم 
ناخودآگاه سراغ تهران می رویم 
و این رویه درباره قیمت مسکن 
نیز صادق اس��ت و شهر تهران 
از نظ��ر متوس��ط به��ای یک 
مترمربع آپارتمان که از س��ال 
1389 تا 1393 محاسبه شده 
اس��ت گران قیمت ترین و شهر 
بیرجند ارزان قیمت ترین مرکز 

استان بوده است. 
متوس��ط قیمت هر متر مربع 
خانه برای کل کشور 2 میلیون 
و 823 هزار و 2۰۰ تومان، برای 
ش��هر تهران که در صدر است 
برابر با 4 میلی��ون و 132 هزار 
تومان و همچنین برای ش��هر 
بیرجند به عن��وان ارزان ترین 
شهر اصلی، 999 هزار و 3۰۰ 

تومان محاسبه شده است. 
ام��ا در ای��ن بی��ن، کمتری��ن 
افزای��ش قیمت در س��ال 93 
نسبت به سال 92 را شهرهای 

تهران با 4.3 درص��د، زاهدان 
با ۶.2 درص��د و بیرجند با 8.2 

درصد تجربه کرده اند. 
بیش��ترین افزای��ش قیمت در 
سال 93 نس��بت به سال 92 را 
نیز شهرهای شهرکرد با 33.9 
درص��د، بندرعباس ب��ا 32.۶ 
درصد و مشهد با 31.1 درصد 

داشته اند. 
طی 5 س��ال اخیر میانگین هر 
متر مربع در تهران از 1 میلیون 
و 735 ه��زار تومان در س��ال 
89 به 4 میلی��ون و 132 هزار 
تومان رس��یده است که حدود 
4 میلیون تومان افزایش قیمت 
داش��ته که در کشور بی سابقه 
است اما میانگین هر متر مربع 
آپارتمان در شهرایالم از 454 
هزار تومان در سال89 به 927 
هزار تومان در سال 93 رسید 
که کمتری��ن افزایش قیمت را 
از نظر میزان پ��ول نقد تجربه 

کرده است. 
همچنی��ن بررس��ی ها نش��ان 
می ده��د ش��هرهای ته��ران، 
مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز 
در صدر گران قیم��ت ترین و 
ش��هرهای بیرجن��د، بجنورد، 
ش��هرکرد، ایالم و یاس��وج در 
صدر ارزان قیمت ترین ش��هر 
ه��ای ای��ران از نظ��ر قیم��ت 

آپارتمان هستند. 
بهای هر متر مرب��ع آپارتمان 
طی پنج س��ال اخی��ر در کل 
کشور نوس��انات زیادی داشته 
است، به گونه ای که کمترین 
رشد بهای آپارتمان را سال9۰ 
نسبت به سال89 با میزان 2.۶ 
درصد و بیش��ترین رشد بهای 
آپارتمان را سال های 92 و 91 
نس��بت به 91 و 9۰ به میزان 

31.7 درصد داشته اند. 

 اصفهان سومین شهر
 گران ايران

اخبار کوتاه 

4
شروع ضعیف بورس تهران 

ب��ورس ته��ران در معام��الت امروز رش��د ک��م رمق��ی را تجرب��ه ک��رد و در کانال 
۶4 هزار واح��د باقی مان��د. ب��ورس ته��ران در معامالت اولی��ن روز هفته ش��روع 
 ضعیفی را تجرب��ه کرد و ب��ا 91 واحد رش��د، در کان��ال ۶4 هزار واح��دی ماندگار

 شد. 

در ش��رایطی که دولت سیاس��ت اصلی خود را خروج 
از رکود عن��وان کرده، در بخش پولی فاصله نرخ س��ود 
س��پرده و تورم به رقم 5.7 درصد رسیده که بیشترین 

شکاف بین این دو متغیر در 3۰ سال اخیر است.
یکی از دغدغه های سیاست گذاران پولی در تمام دوره ها 
ایجاد تناس��ب بین نرخ سود س��پرده و تورم و برقراری 

تعادل در عرضه و تقاضای تسهیالت بوده است.
با توجه به اینکه نرخ سود تس��هیالت معموال متناسب 
با نرخ سود سپرده مشخص می شود، برای کاهش نرخ 
سود تس��هیالت باید در گام اول سود سپرده ها کاهش 

یابد.
بررسی 3۰ سال رابطه نرخ سود س��پرده و تورم نشان 
می دهد، از سال ۶3 که قانون بانکداری بدون ربا تصویب 
و ابالغ شده است، تا سال 92، در تمام این سال ها فقط 7 
سال نرخ سود سپرده بیشتر از تورم بوده و در واقع نرخ 

موثر سود سپرده مثبت بوده است.
نرخ موثر سود سپرده در سال ۶4 مثبت 1.1 درصد، 79 
مثبت 1.4 درصد، 8۰ مثبت 1.۶ درصد، سال 84 مثبت 
2.۶ درصد، 85 مثبت 4.1 درصد، 88 مثبت 3.7 درصد 

و 89 مثبت 1.۶ درصد است.
براس��اس آخرین آمارهای منتشر ش��ده توسط بانک 
مرکزی، نرخ تورم در پایان دی ماه امسال به رقم 1۶.3 
درصد رس��یده و پیش بینی بانک مرک��زی کاهش این 
شاخص به حدود 1۶ درصد در پایان سال خواهد رسید. 

بنابراین هم اکنون نرخ سود سپرده موثر به 5.7 درصد 
رسیده و تحقق پیش بینی تورم، به ۶ درصد هم می رسد.

در حالی فاصله فاصله سود س��پرده با نرخ تورم به عدد 
بی س��ابقه ۶ درصد در طی 3۰ س��ال اخیر می رسد که 
سیاست خروج از رکود و ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال 
از برنامه های اصلی و اساس��ی دول��ت یازدهم در حوزه 
اقتصادی است.بس��یاری از اقتصاددانان و کارشناسان 
اقتصادی، یکی از ابزارهای افزایش س��رمایه گذاری در 
اقتصاد را تعدیل نرخ س��ود می دانند. در شرایط فعلی 
که به اذعان مسئوالن اقتصادی تولید نیازمند سرمایه  
در گردش است و باید نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد به 
ش��دت افزایش یابد تا عقب ماندگی های ناش��ی از نرخ 
رش��د اقتصادی منفی ۶.8 درصد سال 91 و منفی 1.9 
درصدی سال 92 جبران ش��ود، فاصله ۶ درصدی نرخ 
سود سپرده و نرخ تورم به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

تعیین نرخ سود 22 درصد برای س��پرده و نرخ بیشتر 
نرخ سود تسهیالت در شرایطی است که وضعیت بازار 
سرمایه نامناسب، اقتصاد نیازمند سرمایه گذاری بیشتر 
و تولید به دنبال تامین س��رمایه  در گردش است. با این 
نرخ سود سپرده و تس��هیالت، انگیزه سرمایه گذاری به 

شدت کاهش خواهد یافت.
در این میان 92 قانون برنامه پنجم توس��عه را هم باید 
از نظر دور نداش��ت که براس��اس آن »ش��ورای پول و 
اعتبار موظف است نرخ سود علی الحساب  سپرده های 

یکس��اله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم س��ال 
قبل و پیش بینی س��ال مورد عمل تعیی��ن نماید. نرخ 
سود تسهیالت متناسب با نرخ سود س��پرده ها و سود 
مورد انتظار بانک ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین 

می ش��ود. بانک ه��ا در 
صورتی ملزم به پرداخت 
تس��هیالت در قالب عقود 
مبادله ای ب��ا نرخی کمتر 
از نرخ اعالم ش��ده توسط 
ش��ورای پ��ول و اعتب��ار 
می باش��ند ک��ه ع��الوه 
بر تأیی��د معاون��ت، مابه 
التف��اوت س��ود از طریق 
یارانه یا وجوه اداره ش��ده 
توس��ط دول��ت تأمی��ن 

شود.«
اگر ش��ورای پول و اعتبار 
و بانک مرکزی این قاعده 
را مد نظر قرار دهند، باید 
نرخ تورم م��ورد انتظار تا 
یک سال آینده و نرخ تورم 

کنونی در تعیین نرخ سود مالک عمل باشد. نرخ تورم 
در پایان دی ماه 1۶.3 درصد و نرخ تورم مورد انتظار تا 
یک سال آینده حدود 15 درصد است. بنابراین در این 

قاعده باید نرخ سود سپرده و تسهیالت کاهش یابد.
اما بانک مرکزی و دولت این چارچوب سیاستی را مالک 
عمل قرار نداده و رویکرد دیگری در تعیین نرخ س��ود 
اتخاذ کرده است.رئیس کل بانک مرکزی مدتی گفت: ما 
اصال سیاست نرخ سود دستوری نداریم. نیاز به مصوبه   
نیس��ت و بانک مرکزی هدایت می کند تا واقعیت های 

تورم، اثر خود را در نرخ سود بگذارد.
سیف در واکنش به این سوال که بنابراین شورای پول 
و اعتب��ار در بحث نرخ گ��ذاری برای س��ود بانکی وارد 
نمی شود، گفت: قرار نیست نرخ سود دستوری تعیین 
شود بلکه بانک مرکزی نظام بانکی را هدایت می کند و 

اقدامی که اخیرا انجام شد در همین جهت است.
فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی گفت: رویکرد برنامه 
پنجم قابل دفاع نبود، به طور طبیعی مبنای تعیین نرخ 
سود تورم انتظاری اس��ت و بنابراین این مبنا را باید در 

نظر گرفت.

تضاد رويکرد خروج از رکود با نرخ ۲۲درصدی سود سپرده

شکاف نرخ سود و تورم به بیشترین رقم در ۳۰ سال گذشته رسید

افتتاح چندین پروژه عمرانی به مناسبت دهه مبارک فجر در مسکن مهر شهر جدید فوالدشهر
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براساس آخرين 
آمارهای منتشر 

شده توسط بانک 
مرکزی، نرخ تورم 

در پايان دی ماه 
امسال به رقم ۱۶.3 

درصد رسیده و 
پیش بینی بانک 

مرکزی کاهش اين 
شاخص به حدود ۱۶ 
درصد در پايان سال 

خواهد رسید
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یادداشت
بهنوش بختیاری عکسی از نشریه دیده بان مجله خودش در اینستاگرام منتشر کرد.

وی با انتشار این عکس نوشت: “و این هم جلد مجله ای که منتظرش بودیم... با عکسی از 
دوتا از بهترین و هنرمندترین همکارای خیلی عزیزم خانم الیکا عبدالرزاقي و امین خان 
زندگانی... با این دو عش��ق راجع به زندگی عاشقانه شون حرف زدیم...خیلی مصاحبه 

گرمی شد.

5
به بهانه پخش از سیمای جمهوری اسالمی یادداشتاولین شماره مجله بهنوش بختیاری منتشر شد 

ایران 

»ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی ۲«؛ 
خوراکی های سیاسی سمی برای کودکان

انیمیش��ن پرف��روش و پرطرفدار 
»ابری ب��ا احتمال ب��ارش کوفته 
قلقلی ۲« فیلمی سراس��ر رنگ و 
هیجان کودکانه اس��ت که ش��اید 
همین امر باعث ش��ده تا سیمای 
کش��ور خودمان نیز ب��ه پخش آن 
بپ��ردازد ام��ا واکاوری و تحلی��ل 
انیمیش��ن حکایت از الیه های پنهان این اثر دارد که یه هیپ وجه 

مناسب کودکان این سرزمین نیست. 
انیمیشن »ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی« برگرفته از کتابی با 
همین نام به نویسندگی جود و جان برت است. کارگردانان؛ کودی 
کامرون )کارگردان انیمیش��ن فصل ش��کار( و کریس پیرن با تهیه 
کنندگی پام مارس��دن و کریک بادی فلت موفق به ساخت دومین 
قسمت این انیمیشن شدند. قسمت اول فیلم در سال ۲۰۰۹ اکران 
شد و بعد از استقبال چشمگیرمردم، قسمت بعدی در سال ۲۰۱۳ به 
نمایش در آمد. شرکت سونی پیکچرز و کلمبیا سرمایه گذاران این 

انیمیشن هستند.
بارش کوفته قلقلی از کجا شروع شد؟

در جزیره ای کوچک پس��ری به نام فلینت زندگی م��ی کند که از 
کودکی عاش��ق اختراع و کش��ف چیزهای جدید است، در قسمت 
اول   می بینیم که فلین��ت بعد از تحصیل در دانش��گاه و علی رغم 
جدی نگرفتن استعدادهایش توسط مردم جزیره، موفق به ساخت 
ماشینی   می شود که می تواند از آب،غذا بسازد. اما اتفاقی باعث بر 
هم ریختن برنامه های فلینت می شود، دستگاه که دچار مشکل شده 
است با رساندن خود به آسمان و ریزش غذاهایی در هیبت هیوال، کره 
زمین را تبدیل به انباری از غذاهای مختلف می کند، در نهایت بعد از 
طی جریاناتی فلینت با کمک دوستش سم موفق به از کار انداختن 

دستگاه غذاساز می شود.
اما ابتدای داستان قسمت دوم نشان می دهد که دستگاه غذاساز به 
طور کامل از بین نرفته است و هنوز کار می کند. تمام شهرها از جمله 
جزیره با غذاهای حجیم اشغال شده اند به همین دلیل گروهی پاک 
کننده با سرپرستی چستر مخترع و الگوی همیشگی فلینت، شروع 
به خارج کردن مردم همچنین اهالی جزیره از خانه خود می کنند. در 
این میان متوجه می شویم که دستگاه غذاساز فلینت غذاها را به شکل 
حیواناتی عجیب و غریب در آورده است که در واقع چستر و شرکتش 
قصد نابودی آنها را با کمک فلینت دارد . از همین نقطه ماجراجویی 
های داستان آغاز شده و بار دیگر مخترع جوان فیلم با چالش هایی 

مواجه می شود... .
ِچستر؛ مخترعی استعماگر!

چستر وی؛ به عنوان یک مخترع جهانی تنها یک اختراع مطرح به نام 
غذای میله ای دارد که اولین محصول ش��رکت بزرگ لیو کورب نیز 
محسوب می شود. فلمینت که در آرزوی دیدن چستر است، بعد از 
کار خرابی اختراعش موفق به دیدن او می شود. چستر و کارمندانش 
برای نجات زمین از ش��ر غذاهای جاندار تمام مخترعین جوان را از 
سرتا سر جهان در شرکت خود یعنی لیو کورب جمع می کند تا هم 
مالک ایده های جدید شود و هم به بهانه پاکسازی زمین دستگاه غذا 
ساز فلیمنت را با کمک او پیدا کرده و در نتیجه محصول خود یعنی 

غذای میله ای را با استفاده از آن، به تولید انبوه برساند.
صاحبان قدرت

چستر، ضد قهرمان موثری است که آثار و تبعات تصمیماتش، مسیر 
داستان را تغییر می دهد. در واقع چستر، الگویی است تمام عیار از 
دانشمندان دارای قدرت که بنابر روحیه استعماری خود قصد دارند، 
هر نبوغ تازه و استعداد کمتر دیده شده ای را تحت تسلط خویش قرار 
دهند، تا در نهایت ثمره فعالیت های شاخص جوانان مخترع را به اسم 
تولید شرکت های خود روانه بازار کرده و اینگونه برندی ممتاز را به 

جهانیان معرفی کنند.
رفتار و شیوه الگوسازی چستر در ذهن کودکان و در نهایت تمام اقشار 
جامعه، در روند فیلم به روشنی دیده می شود. در پشت حرف های 
بشر دوستانه او سیاستی زیرکانه مبنی بر ایجاد نیاز جمعی و تلسط بر 
بازار جهانی وجود دارد، چیزی که شاید انگیزه هر تولید کننده برای 
عرضه محصوالتش باشد. چستر با ش��یوه ای مدبرانه، استعدادهای 
جوانان را تعدیل کرده و در روی دیگری، از آن ها برای بیشپرد اهداف 

خویش استفاده می کند.
سیب نیم خورده چستر!

طراحی کاراکتر چستر، عینک و سر کم پشتش، همچنین موقعیت 
و نقش او در فیلم، خیلی از تماشاگران را به یاد استیو جابز، ذهن برتر 
و موسس شرکت اپل می اندازد. کس��ی که باالترین سود آوری را از 
پیوند علم و تجارت با مدیریتی منحصر به فرد، به دست آورد. شرکت 
لیو کورب که در واقع از خالقیت و نبوغ دیگران برای تولید محصول 
خود سوء استفاده می کند تا حد زیادی عملکردهای شرکت اپل را 

به چالش می کشد.
گسستگی در مفهوم

در قسمت اول شاهد آنیم که فلمینت با وجود تالش های بسیارش به 
دلیل نتیجه مخرب دستگاه، دست به نابودی اختراع خود می زند، اما 
در قسمت دوم او را آنچنان پشیمان و ناراحت از خرابکاری اختراعش 
نمی بینیم، تا حدی که برای تحقق آرزوهای خود سر از شرکت لیو 
کورب در آورده و در آنجا برای گرفتن جایزه مخترع سال که جلیقه 
نارنجی رنگ لیو کورب است، دست به اختراعاتی کامال بی ربط می 
زند که هیچ کمکی به خلوت کردن زمین از شر غذاهای جاندار نمی 
کند.فلمینگ و دوستانش برای از کار انداختن اختراع دستگاه غذاساز 
و دنیایی که ساخته است به جزیره می روند، اما در آنجا متوجه   می 
شوند که موجودات تولید شده، دارای احساس و شعور هستند، پس 
نباید آن ها را از بین برد، یعنی اش��تباه بزرگ فلمینگ و اختراعش 
به گونه ای زیر پوشش طراحی های دوس��ت داشتنی و چهره های 
ترحم برانگیز میوه های بی فایده اما فانتزی، توجیه     می شود. تنها 
فضای س��ه بعدی بی نظیر و خالقیت های بصری فیلم وهمچنین 
موقعیت های کمدی و خنده دار آن، گسستگی و در هم آمیختگی 
مفاهیم را تا حدی تعدیل می کند، در غیر این صورت می توان گفت 
توجه به وجه س��رگرمی اثر، سازندگان انیمیش��ن ابری با احتمال 
 بارش کوفته قلقلی ۲ را از پرداختن به جنبه های ارزشمندتر غافل

 کرده است.
لیو کورب یا شیطان!

بدبینی نسبت به دانشمند سود جوی داس��تان تا حدی پیش می 
رود که در میانه داس��تان می بینیم که یکی از شخصیت ها لوگوی 
ش��رکت را بر عکس می کند که در این ص��ورت live که به معنای 
زندگی اس��ت ب��ه evil یعنی ش��یطان تبدیل می ش��ود که نوعی 
جنگ را بین چستر شیطان و دستگاه غذاس��از که حکم خدا را در 
داس��تان دارد، بیان می کند، جنگی که در نهایت با دخالت انسان 
 به اتمام می رسد و موفق می ش��ود تفکری اومانیستی را به نمایش

 بگذارد .

»هر ۳۰ س��ال ی��ه بار ی��ه جن��گ راه میفته، 
زمان��ی ک��ه الزم��ه تا ی��ه س��رباز ب��ه وجود 
بیاد، ه��ر جنگ��ی ۵ س��ال طول می کش��ه، 
 زمان��ی ک��ه الزم��ه ت��ا اون س��رباز از بی��ن

 بره«شاید این جمله که ش��خصیت سرباز در 
نمایش »ضیافت ژنرال ها« اسماعیل موحدی 
بیان می کند، چکیده ای از مفهومی باش��د که 
موحدی تصمیم داش��ته در این اثر بیان کند. 
جریان پیوس��ته جنگ در جهان در سال های 
اخیر. چیزی که این نمایش دقیقا از آن ضربه 
خورده است. در واقع به نظر می رسد موحدی 
می خواسته در این نمایش بیانیه ای علیه جنگ 
به طور کلی ارائه دهد و به همین دلیل با ردیف 

کردن شخصیت هایی از ماجرای حمله فرانسه 
به الجزایر گرفته تا جنگ های سال های اخیرتر 
سعی کرده نگاهی گسترده از جنگ ارائه دهد. 

دوری از قهرمان سازی 
انتخاب یک شخصیت در یک موقعیت تعریف 
ش��ده و مش��خص برای بیان مفهومی از پیش 
تعیین ش��ده نگاهی کالس��یک و ارس��طویی 
به ی��ک اثر روایی اس��ت. این نمایش آش��کارا 
چنین قصدی نداش��ته و به ش��یوه آثار پست 
مدرن ت��ر ت��الش ک��رده از ی��ک ش��خصیت 
مرک��زی تمرکززدایی کند و ب��ا مطرح کردن 
شخصیت های متعدد از قهرمان سازی دوری 
کند. بیایید برای تحلیل بهت��ر اثر بخش های 
مختل��ف آن را برش��مریم. بخ��ش اصلی این 
نمایش بخش ژنرال ها است. بخشی که به گفته 
موحدی اقتباسی از نمایشنامه »ضیافت چای 
ژنرال ها« بوریس ویان است و در آن، شخصیت 
اصلی یک ژنرال جنگی فرانس��وی اس��ت که 
نخست وزیر فرانسه از او می خواهد برای برهم 
زدن توازن اقتصادی کشور جنگی راه بیندازد. 
ژنرال که شخصیتی کودکانه دارد و هنوز برای 
بس��تن کراواتش از مادرش کم��ک می گیرد، 
طی مشورت با همکارانش تصمیم می گیرد به 

الجزایر حمله کند.

تکذیب حضور گلشیفته فراهانی در یک فیلم ایرانی
علی عطش��انی کارگردان س��ینما اخبار منتش��ر ش��ده مبنی بر حضور بازیگر غیراخالق��ی در فیلم جدیدش 
را تکذی��ب ک��رد و گفت: متاس��فانه مدت��ی اس��ت ش��ایعاتی در مورد حض��ور گلش��یفته فراهان��ی در فیلم 
 »پارادای��س« به وجود آمده ک��ه من این مس��اله را تکذیب کرده و ط��رح چنین خبرهایی را ی��ک بی اخالقی

 می دانم.
عطش��انی با اش��اره به اینکه نیمی از فیلمبرداری این فیلم به پایان رس��یده اس��ت، بیان ک��رد: فیلمبرداری 
»پارادایس« ۲۰ روز پیش در ش��هر برلین در کشور آلمان آغاز ش��ده و با فیلمبرداری سکانس های فرودگاه به 
 نیمه رسیده است. پس از شهر برلین، سکانس هایی از فیلم در فرانکفورت و پاریس تا ۲۰ روز دیگر فیلمبرداری 

می شود.
پارادایس

پیش از این اخباری مبنی بر حضور گلشیفته فراهانی در این فیلم سینمایی منتشر شده بود که با حواشی بسیاری 
همراه شد.در خالصه داس��تان »پارادایس« آمده اس��ت: ۲ طلبه جوان می خواهند برای شرکت در سمیناری 
دانشگاهی پیرامون ادیان به آلمان بروند. رییس حوزه علمیه آن  ها که حاج  آقا فراستی نام دارد، راه سفر را بر آن ها 
سد می  کند. طلبه  های جوان با اغفال حاج  آقا فراستی، ویزایی هم برای او می  گیرند و وی را با خود به آلمان می 
 برند و...عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از تهیه کننده و کارگردان علی عطشانی، مهدی علی میرزایی نویسنده، 
براساس طرحی از علی عطشانی، نویسنده نسخه اول فیلمنامه امیرعلی محسنین، مدیر فیلمبرداری مرتضی 
غفوری، مدیر صدابرداری بهروز معاونیان، مجری طرح آلمان نوریک کشیشیان، مدیر تولید: علیرضا بیات، تدوین 
شاهین یارمحمدی، مدیر برنامه ریزی: امیر رونقی، آویوا برخورداریان، نله کشیشیان، دستیار کارگردان: اشکان 
صفاری، امیر حسین نجم صدری،طراح چهره پردازی: امیرترابی، مجری گریم: فرزانه زردشت، عکاس: محمود 
عطشانی، منشی صحنه شیدا یوسفی، دس��تیار برنامه ریزی: نورا مولر، دستیار تولید: نیما نداف، گونته بریدن، 
هماهنگی تولید: بریت الوتن باخ، صحنه و لباس: ابوالفضا سلیمی، مشاور تهیه کننده: مهدی دادجو، بازیگران: 
مهران رجبی، جواد عزتی، محمد علی مجفیان، سامان صفاری، الیویا بورکارت، ماتیاس متس، کالتسیدا روبرت، 

کاترین فلوس، جانشین تهیه کننده: رضا یارخلجی.

“چندمتر مکعب عش��ق” محصول مش��ترک ای��ران و افغانس��تان به 
نویسندگی و کارگردانی جمشید محمودی است.

این فیلم در جش��نواره های مختلف داخلی و خارجی ش��رکت داشته 
و جایزه ه��ای مختلف��ی را هم نصیب خودش کرده اس��ت ب��ه عنوان 
مثال در نوزدهمین جش��نواره فیلم بوس��ان کره جنوبی، پنجاهمین 
جش��نواره فیلم ش��یکاگو آمریکا، ش��صت و سومین جش��نواره فیلم 
مانهایم-هایدلب��رگ آلم��ان، هجدهمی��ن جش��نواره فیل��م تالی��ن 
اس��تونی، چهل و پنجمین جش��نواره فیلم گوا هند، جش��نواره فیلم 
فیلمکس توکیو ژاپن، بیس��ت و ششمین جش��نواره بین المللی پالم 
 اس��پرینگز کالیفرنیا و یازدهمین جش��نواره فیلم دبی حضور داشته

 است.
 این فیلم همچنین در جشنواره س��ی دوم فیلم فجر موفق به دریافت 
دو س��یمرغ در نگاه نو جش��نواره در بخ��ش های بهتری��ن فیلم اولی 
و بهتری��ن کارگردانی ش��د و در بخش ه��ای مختلف نام��زد دریافت 
س��یمرغ بود ... “چند متر مکب عش��ق” از جش��ن منتقدان سینمای 
ایران تندیس خالقیت و اس��تعداد درخش��ان دریافت ک��رد و نیز در 
جش��نواره کارگر ایرانی وزارت تعاون س��ه تندیس ب��رای کارگردانی 
بهترین فیلم و همچنی��ن بهترین بازیگ��ر نقش م��رد دریافت کرد و 
باالخره اولین فیلم جمش��ید محمودی کارگردان جوان و بی سابقه به 
 عنوان نماینده سینمای افغانستان به جش��نواره اسکار ۲۰۱۵ معرفی

 شده بود. 
داستانی متکی بر پایان 

با آن چه در باال گفته شد و خواندید احتمال زیاد این توقع ایجاد خواهد 
شد که تماشاگر یک فیلم خوب و متفاوت باشید،اما آن چه “چند متر 
مکعب عشق” به مخاطب می دهد صرفا یک ملودرام عاشقانه کلیشه ای 

به انضمام پایانی تکان دهنده است ... 
داس��تان “چند متر مکعب عش��ق “ درباره  دو جوان عاشق و دلباخته 
اس��ت که یکی ملیت ایرانی و دیگری افغانی دارد... آن ها در محلی که 
 اصطالحا کارگاه است ولی بیشتر به حلبی آباد و زاغه شبیه است زندگی

 می کنند...
 دختر افغانی دور از چش��م پدر با پس��ر مورد عالقه اش که اتفاقا جوان 
خوب و تنهای ایرانی با بازی ساعد سهیلی است در قبرستان کانتینرها 
دیدار می کند تا اینکه پلی��س از حضور این افغانی ه��ای بدون کارت 
 و ویزای اقامت با خبر می ش��ود و آنها باید هر چه س��ریع تر کش��ور را

 ترک کنند...
پسر از پدر معشوقعه اش، دختر را خواس��تگاری می کند اما با واکنش 
تند و وحش��یانه پ��در مواجه می ش��وند و درس��ت وقتی ک��ه پدر با 
وس��اطت صاحب کارگاه در حال رضای��ت دادن ب��رای ازدواج این دو 
 اس��ت آنها به میعادگاه ش��ان می روند تا در مورد مس��ائل ازدواج شان

 گریه کنند!
درست در همین لحظه کانتینرهای جدید از راه می رسند و این دو جوان 
در میان کانتینرها محبوس می شوند و خب طبیعتا همه فکر می کنند 
فرار کرده اند در حالی که آن ها در تاریکی و در قفس کانتینر در “چند متر 

مکعب عشق” از دنیا می روند .
بازگشت به گذشته با “چند متر مکعب عشق" 

به جز پایان غافلگیرکننده و به شدت تلخ و عجیب غریب، فیلم “چند 
متر مکعب عشق” در داستان و محتوا چیز خاص و تازه ای برای گفتن 
ندارد. آنچه بیش��تر در این فیلم جلب توجه می کند وجوه کارگردانی و 
ریز بینی جمشید محمودی در تعیین زوایای دوربین و پرداخت نور و 
میزانس های خوب در این پروس��ه اس��ت، کارگردان از لوکیشن عالی 
فیلم که به عنوان یک شخصیت محوری در داستان عهده دار ماجراها 
و وقایع است نهایت استفاده را برده و در نماهای باز و بسته آن چه را که 
 می خواسته لوکیشن به مخاطب ارائه کند در نهایت استادی ارائه کرده

 است..
.شخصیت پردازی های فیلم نامه تماما همه شخصیت های آشنا و بارها 
تکرار شده س��ینمای دنیا به خصوص سینمای ایران هس��تند و برای 
هیچ کدام چندان طرح و برنامه و پیچیدگی وج��ود ندارد و حتی تا دو 
سوم پایانی فیلم بیننده احساس می کنید به دهه های گذشته بازگشت 
کرده است و در حال تماش��ای )نیاز( یا )باران ( و نمونه های مشابه این 

ژانر و سینما است.
هم��ان داس��تان همان ش��خصیت ه��ا و هم��ان معض��الت تکراری 
و همیش��گی طبق��ه  کارگ��ر که ای��ن ب��ار مهاج��ر ب��ودن و افغانی 
 ب��ودن ه��م مش��کل ب��زرگ ت��ازه ای مزی��د ب��ر هم��ه مش��کالت

 شده است 
اسلوموشن و موسیقی ابزار تحریک احساسات مخاطب 

در “چند متر مکعب عشق” جمشید محمودی به عنوان فیلم نامه نویس 
تالش کرده است تا از المان ها و نشانه ها تا آنجا که امکان داشته است 
استفاده کند و سکانس هایی مثل هل دادن ماشین زیر باران و یا نماد 
مسلمانی پسر کوچک که روی دست های پدر حمل می شود و به پناهگاه 

می رود به وفور در فیلم وجود دارد.
 اما تمام این نمادها و نش��انه ها با موس��یقی و اسلوموشن بیشتر از آن 
که مع��رف ظرافت ه��ای پرداخت فیل��م و فیلم نامه باش��ند به عنوان 
س��ند مظلومیت کارگران بخص��وص افغان ها کارب��رد دارد و در ادامه 
با زیاد ش��دن این روی��ه یعنی نمای��ش مظلومیت و س��ختی زندگی 
کارگ��ران افغانی فیلم خس��ته کننده و ک��ش دار می ش��ود و در واقع 
تا زمانی که باالخ��ره موضوع بازگش��ت وجدایی عاش��قان اتفاق می 
 افتد فیل��م متکی به لوکیش��ن و نمایش مس��تند گونهس��ختی های

 کارگری است. 
فیلم جشنواره ای 

در مجموع باید گفت متاس��فانه ظاهرا آنچه به فیلمی مثل “چند متر 
مکعب عشق” مجوز ورود به جش��نواره های دنیا را می دهد نه کیفیت 
خوب فیلم بلکه نمایش چیزی است که از فیلم های دنیای جهان سوم 
انتظار می رود، نمایش فقر، بدبختی، فالکت و چه جایی بهتر از لوکیشن 
فیلم “چند متر مکعب عشق” و همه  این ها با چاشنی دلچسب عشق و 
سوالی که این جا مطرح می شود موفقیت بیشتر از حد و اندازه این فیلم 
در جشنواره های داخلی است که البته جمشید محمودی و تهیه کننده 
آن نوید محمودی ای��ن موضوع را باید مدیون پای��ان تلخ و غافلگیرانه  

فیلم بدانند.

اس��تاندار اصفهان در نشس��ت صمیمی با س��ینماگران 
اصفهانی با اشاره به مشکالت پیش روی استانداری در دو 
سال گذشته، از مهیا کردن بس��تر فیزیکی و غیرفیزیکی 
اس��تانداری برای عرصه فرهنگ و هنر به خصوص سینما 

خبر داد.
رس��ول زرگرپور در دیدار با س��ینماگران اصفهانی ضمن 
عالقه زی��ادش به هنر س��ینما گف��ت: من در ۲۰ س��ال 
 گذشته و در تمام دولت ها معاون وزیر بوده ام و به واسطه 
عالقه ام به س��ینما و دعوتی که از طرف جشنواره صورت 
می گرفت در تمام جشنواره های فیلم فجر حضور پیدا می 
کردم و در ده شب تمام فیلم ها را می دیدم اما از وقتی که 
استاندار ش��ده ام اوضاع کامال متفاوت شده است. البته به 
دلیل حجم بسیار زیاد تنگناهای و مشکالت که یک شبه 
پدید نیامده و یک ش��به هم رفع نخواهد شد نه تنها برای 
خودم بلکه در حیطه وظایف استانداری در حیطه هنر هم 

آن توجه الزم صورت نگرفته است. 
کمبود 5۰۰ میلی�ون لیتر آب، تولی�د 5۰۰ تن 
گوگرد و ۲ میلیارد لیت�ر مازوت تنها گوش�ه ای از 

مشکالت استانداری در دو ساله گذشته
استاندار اصفهان در ادامه به مشکالت متعدد استان اشاره 
کرد و گفت: آلودگی هوا اصفهان که تبعات آن تا ۳ نسل می 
تواند ادامه داشته باشد، نبود سند آمایش سرزمینی، تمرکز 
مجتمع های صنعتی در غرب اصفهان با توجه به وزش باد 
از غرب به ش��رق، تولید ۵۰۰ تن گوگرد و ۲ میلیارد لیتر 
مازوت توسط دو نیروگاه اصفهان)که با همکاری قوه قضائیه 

و دادگستری موفق به جلوگیری از این روند شدیم)، مشکل 
کمبود آب و کسری ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون متر مکعبی آب 
در استان که باعث شده بزرگترین رودخانه فالت مرکزی 
ایران به رودخانه فصلی تبدیل شود و اگر به داد آن نرسیم به 
خشکه رود تبدیل می شود، باال بودن نرخ بیکاری در استان 
اصفهان که ۳.۵ درصد از متوسط کشور باال تر است، همین 
طور نرخ تورم در استان که ۱.۵ درصد از متوسط کشوری 
باالتر است، وضعیت مواد مخدر در استان که سن مصرف 
کاهش به شدت کاهش پیدا کرده و جنس مصرف کنندگان 
از مرد به زن تبدیل شده است و برخی از آمارها که اصال نمی 
توان اعالم کنم تنها گوش��ه ای از مشکالتی است که بنده 

به عنوان استاندار در طول این دوسال درگیر آن بوده ام.
اصفهان در مدار برخورداری است ولی مشکالت و تنگناها 
نیز در حد اع��ال اس��تاما از طرفی هم اصفه��ان با ۹۰۰۰ 
واحد صنعتی، صنعتی ترین اس��تان کشور است، دومین 
استان دانش��گاهی کشور محسوب می ش��ود،۷۰ درصد 
فوالد کشور،۵۰ درصد از مصالح ساختمانی، ۳۰ درصد از 
فرآورده های نفتی و ۶۰ درصد از مصنوعات طالی کشور در 
اصفهان تامین می کند و ظرفیت ها و پتانسیل ها در اصفهان 
در مدار برخورداری است ولی مشکالت و تنگناها نیز در حد 
اعال است.زرگرپور در ادامه به یکی از مهمترین اتفاقات در 
حوزه تصمیم گیری و سیاستگذاری در عرصه توسعه استان 
اشاره کرد گفت: اصفهان تنها استانی است که سند آمایش 
سرزمینی خود را تهیه کرده و ۳ محور تکنولوژی و مباحث 
دانش بنیان، گردشگری و فرهنگ و هنر محورهای ۳ گانه 

توسعه استان محسوب می شوند و اصفهان ظرفیت های 
فراوانی در این سه حوزه دارد، مثال اصفهان در زمینه میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حرف نخست را در 
کش��ور می زند می زند در صورتی که شاید در استان های 

مشابه اصفهان فقط یکی از آن ها مطرح باشد.
وج�ود م�وازی کاری در ۲۶ دس�تگاه متول�ی 

فرهنگ در اصفهان
زرگر پور با گالیه از موازی کاری در عرصه فرهنگ و هنر در 
اصفهان و وجود ۲۶ دستگاه متولی گفت: ما تاکنون آنقدر 
مشکالت و معضالت در استان جلو رویمان بوده است که 
اصال نتوانستیم به هنر بپردازیم. هرچند ما قرار نیست در 
کنار این ۲۶ دس��تگاه متولی فرهنگ و هنر قرار بگیریم، 
چرا که اصال صالحیت ورود هم نداریم اما وظیفه استاندار 
این است که بس��تر فیزیکی مثل وجود سالن ها نمایش 
و غیرفیزیکی مثل رعایت ش��ان و جایگاه هنرمند و بستر 
سازی برای فعالیت آنها را مهیا کند، که انشاءاهلل از این به 

بعد پیگیر آن هستیم.
اصفهان به زودی صاحب بزرگترین موزه هنری می شود

استاندار در ادامه از انجمن های هنری درخواست کرد که 
چارچوب ها و مطالبات خود را اعالم کنند و هر ۳ ماه یکبار از 
استاندار پیگیری کنند تا استاندارهم موظف به پاسخگویی 
مطالبات باش��د و در ادامه وعده داد که به زودی اصفهان 
صاحب بزرگترین موزه هنری می شود و کارخانه ریسباف 

به بزرگترین موزه اصفهان تبدیل می شود.
وعده اکران 5 فیلم برگزیده جشنواره فیلم فجر 

در اصفهان 
زرگرپور در ادامه صحبت هایش به اختصاص خانه تاریخی 
به سینماگران استان اشاره کرد و افزود: انجمن سینماگران 
اصفهان، برای اکران ۵ فیلم برگزیده جشنواره فیلم فجر در 
اصفهان اقدامات الزم را انجام دهند، استانداری هم منابع 
الزم را تامین می کند. هم چنین تعطیلی مدرس��ه سوره 

اصفهان را هم پیگیری خواهم کرد.
زرگر پور در ادامه به سفر رئیس جمهور محترم به اصفهان 
اشاره کرد و گفت: از مستندسازان دعوت می کنیم مستند 
سفر دولت به اصفهان را تهیه کنند، ماهم تمام فیلم ها را در 
اختیار این گروه قرار می دهیم تا سند ماندگاری از استقبال 

بی نظیر مردم در تاریخ ثبت شود.
به من به عنوان استاندار سیاس��ت های فرهنگی و هنری 

ابالغ نشده است
اس��تاندار اصفهان در خاتمه عرایض خ��ود گفت: البته بد 

نیست که بدانید به من به عنوان اس��تاندار سیاست های 
فرهنگی و هنری ابالغ نش��ده اس��ت اما س��عی داریم که 
زیرساخت های و بسترهای الزم را در این زمینه به وجود 
آوریم. همچنین بد نیست حاال که اتاق بارزگانی در حال 
تدوین برند اصفهان است هنرمندان و سینماگران هم به 
این مقوله ورود پیدا کنند. شاید از نگاه شما برند اصفهان 

هنرش باشد.
مدیرکل صدا و سیمای اصفهان: اصفهان تنها 
شبکه  استانی است که توان رقابت با شبکه های ملی 

را دارد
همچنین قبل از صحبت های اس��تاندار مسعود احمدی 
مدیرکل صدا وس��یمای مرکز اصفهان صحبت هایش را 
با این نکته آغاز کرد که اگر در جامعه ای توسعه رسانه ای 

وجود داشته باشد، آن جامعه رشد پیدا می کند.
وی در ادامه افزود: صدا و سیمای مرکز اصفهان تاکنون ۵۰ 
سریال تولید کرده و شبکه اصفهان تنها شبکه  استانی است 
که توان رقابت با شبکه های ملی را دارد و اصفهان از جنبه  
نمایشی، تئاتر و سینما بسیار توانمند است و باید به خوبی 
از آن بهره گرفت و ما تالش می کنیم که این فعالیت ها در 
حوزه های نمایش، تله فیلم، س��ریال، مستند و انیمیشن 
توسعه پیدا کند. همچنین ما در سرفصل ها و بودجه های 
فرهنگی س��یما بخش��ی بخش عمده ای از ردیف ها را به 
ظرفیت های هنرمندان و س��ینماگران استان اختصاص 

داده ایم.
قطبی: امیدواریم تا پایان دولت یازدهم فاز یک 

پردیس فرهنگی هنری شرق اصفهان افتتاح شود
همچنین حجت االسالم و المسلمین محمد قطبی مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان در این نشست با اشاره به 
حمایت های ضعیف از اهالی فرهنگ و هنر گفت: در صنعت 
سینما اگر همه دس��تگاه ها در س��ه حیطه محتوا، منابع 
انسانی و تکنولوژی به صورت متوازن حمایت کنند، صنعت 

سینما می تواند خود را ارتقا دهد.
حجت االسالم قطبی به زیرساخت های مناسب برای ایجاد 
رشته های بازیگری و سینمائی در اس��تان اصفهان اشاره 
کرد و گفت: زیبنده اصفهان نیس��ت که تنه��ا ۳ درصد از 
۳۵۰ هزار دانشجوی استان اصفهان دانشجوی رشته های 
هنری هستند و باید زمینه آکادمیک و ملزومات اشتغال 
زایی برای رشد هنر در اصفهان را مهیا کرد که جای خالی 
رشته تکنولوژی هنر به خصوص سینما در میان رشته های 

دانشگاهی خالی است.

استاندار اصفهان در نشست با سینماگران اصفهانی:

اصفهان در مدار برخورداریست ولی مشکالت و تنگناها نیز در حد اعال است

نگاهی به فیلم سینمایی “چند متر مکعب عشق"

چند متر جایزه و جشنواره!
نگاهی به نمایش »ضیافت ژنرال ها« اثر اسماعیل موحدی

ضربه مهلک پرگویی بر اثر نمایشی



اخبار کوتاهیادداشت

6
فریدون زندی سرخ پوش می شود؟

مسئوالن باشگاه پرسپولیس با فریدون زندی تماس گرفتند تا این بازیکن را به 
خدمت بگیرند.به گزارش سرویس ورزشی جام نیوز، فریدون زندی چند روزی 
است در تمرینات استقالل شرکت می کند تا در شرایط مطلوب بدنی باشد اما به 
محض حضور وی در تمرینات استقالل این بازیکن با پیشنهاد تیم رقیب مواجه 

شده است.
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با وجود همه حرف و حدیث ها 
کی روش ماندنی است

تالش بازیکنان در بازی با 
ذوب آهن مانند دور رفت نبود

شواهد و قرائن نشان می دهد که هم فدراسیون فوتبال و هم کارلوس کی روش 
مایل به ادامه همکاری با یکدیگر تا جام جهانی روس��یه هس��تند و به نظر 

نمی رسد که این پایبندی به تعهد ربطی به قید و بندهای مالی داشته باشد.
فدراسیون فوتبال بعد از جام جهانی قصد تمدید قرارداد کارلوس کی روش را 
نداشت اما فشار افکار عمومی و رسانه ها باعث شد تا از موضع خود عقب نشینی 

کرده و دست کم در ظاهر خود را عالقه مند به ادامه همکاری نشان دهد.
از طرف دیگر، مرد پرتغالی هم س��خت مایل به ماندن بود. جو مثبت شکل 
گرفته به نفع کی روش بعد از جام جهانی و تمایل قلب��ی خود او برای ادامه 
همکاری با ایرانی ها دست به دست هم داد تا علیرغم اکراه نسبی فدراسیون 
نسبت به تمدید قرارداد و البته فش��ارهایی که از سوی وزارت ورزش وجود 
داش��ت، پس از هفته ها کش و قوس و مذاکره س��رانجام کی روش در ایران 

ماندنی شود.

هاشمی: کار سختی در مسابقات قهرمانی آسیا داریم/ به ارتقاء جایگاه در آسیا 
امیدوارمسرمربی تیم ملی والیبال بانوان درباره گروهبندی ایران در مسابقات 
آسیایی گفت: با توجه به تغییرات برنامه ها کار س��ختی داریم، اما امیدوارم 
جایگاهمان را در آسیا تغییر دهیم. به گزارش خبرگزاری فارس، مریم هاشمی 
سرمربی تیم والیبال بانوان دانشگاه آزاد درباره برتری تیمش مقابل ذوب آهن 
و کسب عنوان قهرمانی در لیگ برتر، گفت: در این بازی تالش بازیکنان زیاد 
نبود چرا که در این صورت می توانستیم این تیم را مانند دور رفت با نتیجه 3 
بر صفر شکست دهیم. وی ادامه داد: از دو هفته قبل قهرمانی ما قطعی شده 
بود و نگه داش��تن انگیزه بازیکنان برای برد در این بازی واقعا مشکل بود. اگر 
دیدید در گیم هایی بازیکنان نرم تر بازی کردند به خاطر احساس روانی بود. 
ما تالش زیادی کردیم تا بازیکنان را در این حد نگه داریم و در نهایت موفق 

شدیم این بازی را ببریم. 

پیمان فتاحی : در فرهنگ اخالقی یکی از ش��اخصه ها 
و صفات خوب انس��انی جوانمردی اس��ت. مردان و زنان 
بایس��تی این خصیصه مهم را مدنظر قرار دهن��د و به آن 
جامه عمل بپوشانند که رعایت اصول اخالقی و به خصوص 
رسم جوانمردی از اوجب واجبات در زندگی و به خصوص 
ورزش اس��ت. جوانمردی خصیصه ای اس��ت که در همه 
اعمال روزانه و مراودات و تعامالت بایس��تی حفظ ش��ود. 
جوانمردی خود یک خصیصه سرآمد است و مجموعه ای 
از خصائص زیرمجموعه یا مترادف آن اس��ت که عبارتند 
از: صبر – بردباری – گذش��ت – کمک به همنوع – انجام 
دادن کار خیر – از خودگذش��تگی – ایثار – خداشناسی 
و خودشناسی – راس��ت کرداری – راس��ت گفتاری و به 
طور کلی رعایت اصول اخالقی.پس با به جا آوردن رس��م 
جوانمردی خیلی از خصائص دیگ��ر که از عمده خصائص 
اخالقی هستند، نیز رعایت می شود. در این زمانه ماشین 
زده پرتالطم ناشی از استفاده ناصحیح از تکنولوژی به جا 
آوردن رسم جوانمردی بسیار سخت و مشکل ولی امکان 
پذیر است. به طور کلی بد ش��دن به علت هوای نفس آنی 
و لحظه ای اس��ت ولی رعایت اصول اخالقی زمان بر و پر 
زحمت و پر مشقت است. انسان خیلی بایستی با خودش 
کار کند، کلنجار ب��رود، خودش را تعدی��ل کند، خودش 
را فرو بریزد، خویش��تن خویش را به هم درآویزد تا بتواند 
خودساختگی درجهت رعایت اصول اخالقی و مخصوصاً 
رسم جوانمردی را به جا آورد. درون خویش را به محکمه 
خود واگذارد. در وجدان و درون خویش واکاوی کند و بعد 
سره را از ناسره جدا کند و در این فرآیند پاالیندگی صفات 
خوب اخالقی و مخصوصاً رسم جوانمردی را از بین صفات 
اخالقی خویش بیرون بکشد و آن را شاخص کند، رنگ و 
لعاب زند. پر رنگش کند. جزء اعمال ظاهری و باطنی اش 
قرار دهد. خیلی صبر و حوصله و مرارت و عرفان می خواهد 
زمان طوالنی می خواهد تا انس��ان بتواند با خودش خلوت 
کند و با ژرف اندیش��ی و درون نگری خصائص خوب و بد 

خویش را بیابد و تشخیص دهد. آنگاه رسم جوانمردی را به 
خود بیاویزد و عمل کند. خداوند تبارک و تعالی به انسان 
جا داده است و زندگی بخشیده تا بتواند در طول حیاتش 
به خودشناسی و بعد به خداشناس��ی برسد. در طول گذر 
از این جس��تجو رس��م جوانمردی را نیز در می یابد. پایه 
گذاری ورزشهای ایرانی – اسالمی نیز بر مبنای این رسم 
جوانمردی شکل گرفت. از گذشته های دور تاکنون ورزش 
ش��روع و آغازش با خصائص اخالقی و به خصوص رس��م 
جوانمردی پا به عرصه وجود گذاشته است. ورزش پهلوانی 
خصیصه اش رس��م جوانمردی است که آغازگر آن ورزش 
کشتی بود. کش��تی در ایران قدمتی دیرینه دارد و امثال 
پوریای ولی ها و پهلوانان نامی ایران که سرشار از خصیصه 
جوانمردی بودند نشان دهنده راه پهلوانی هستند. تختی ها 
ادامه دهنده راه این پهلوانان بودند که نش��ان از گذشت و 
فداکاری و کمک به همنوع و صبر و بردباری و خودشناسی 
و خداشناسی و معرفت و سایر خصائص اخالقی پسندیده 
داشتند.ورزش خود فعالیتی است که ضد تنبلی، ضد فساد، 
ضد خودپرستی، ضد رخوت و سستی و ضد همه اعمال و 
خصائص بد است و رس��م جوانمردی در ورزش مستتر و 
نهادینه است، که اگر عمل گردد، ورزش به معنای واقعی 
صورت گرفته است و اگر عمل نگردد دیگر رسم پهلوانی و 

ورزش ناب و خالص به حساب نمی آید.

         

اصغر قلن�دری-ذوب آه��ن دربازی پایان��ی مرحله 
مقدمات��ی مس��ابقات لی��گ دس��ته ی��ک والیب��ال 
کش��ور)جام مرح��وم حس��ین معدنی(باغلب��ه برتیم 
گ��روه صنعت��ی بارزکرمان هف��ت خ��وان رقابت های 
گ��روه دوم راباس��ربلندی واقتدارپش��ت سرگذاش��ت 
وحضورخودرادرمرحله پلی آف قطعی ک��رد، اما برای 
مشخص شدن س��رگروهی باید منتظرنتیجه آخرین 
بازی تیم های شفق اردکان و پتروشیمی مارون بماند 
که )یکش��نبه 26بهمن ماه( دراردکان ب��ه مصاف هم 

خواهند رفت. 
تیم والیب��ال ذوب آهن اصفهان درای��ن دوره از رقابت 
ها،به سرپرس��تی امی��ر عطابخ��ش،و ب��ا مربی خوب 
وکارآمدخود)امیرعباس ش��فیعی( که ازوجود دومربی 
جوان وبا دانشی نظیر منصورنادراصلی ومهردادسلطانی 
به عنوان دستیاروعلیرضا زمانی به عنوان مدیر فنی سود 
می برد وجوانان بی ادعایی مانند مرتضی صالحی ، فرزاد 
وفرهاد مالبهرامی، محمد سعیدی،محمد عزیزان، پیام 
شعبان پور،منصوررفیعی،ش��اهین حاج رسولیها، رضا 
خداپرست،هادسون ونتورا)برزیلی( ودو لیبرو به نام های 
عماد جوینده ومحمد فروغی را دراختیار داردکه روحیه 
وانگیزه باالیی دارند، با گذشتن از س��د حریفان و ارائه 
بازی های منطقی وقابل قب��ول باردیگرقابلیت وارزش 

های واقعی خود را به رخ کشیدند تا ثابت کننداگر قدری 
به جوان های مستعد وخوش تکنیک والیبال اصفهان 
توجه شود، نه تنها در لیگ  دسته یک که در لیگ برتر 

کشورهم حرف های زیادی برای گفتن دارند.
 پیروزی های بزرگ وتحس��ین برانگیزاین تیم باتوجه 
به ش��رایط مالی وامکاناتی که در اختیارشان قراردارد 
به سادگی حاصل نشده، بلکه نشانگر این حقیقت بوده 
که از بازیکنان زبده و متعصبی برخورداراست که عشق 
وعالقه خاصی به پیش��برد والیبال شهروباشگاهش��ان 
دارندوبرای اعاده حیثیت برباد رفته والیبال نصف جهان 
وبازگش��ت به جایگاه ویژه ای که درسال های نچندان 
دورداشتند، ازجان مایه می گذارند وباجنگندگی نشان 
می دهند ک��ه ذوب آهنی اصیل وبا تعصبی هس��تند، 
البته تنها ذوب آهنی بودن کافی نیس��ت، برنامه ریزی 
های منطقی و علمی ودقیق مدیران ومسئوالن باشگاه 
وکادرفنی، برای پیشرفت وپیروزی ودستیابی به هدف 
های مورد نظرباشگاه ازیکسووتامین هزینه های جاری 
مورد نیازهم عواملی بودند که زمینه را برای حصول به 
این نتایج فراهم آورد،لذا باش��گاه ذوب آهن که سابقه 
دیرین��ه ای درتیمداری والیبال داش��ته وس��ال ها در 
مسابقات کشوری ولیگ برترسرآمد دیگر باشگاه های 
مطرح کش��ور بوده باید از هم اکنون دراندیش��ه تامین 
اعتبارالزم برای تشکیل تیم مقتدری متشکل ازجوان 
های بومی که هم اکنون درس��ایر باش��گاه ها بازی می 
کنندباشدوبا برنامه های جامع وهدفمند کم کم قدرت 
گذشته رابه دست آورد وگامی اساسی درجهت استیال 
ومجدو عظم��ت مجدد وبی چون وچ��رای ذوب آهنی 
ها دروالیبال کش��وربردارد، به هر ح��ال تیم ذوب آهن 
چنانچه درجایگاه سرگروهی باقی بماند، دراولین بازی 
پلی آف میزبان تیم فرمانداری مهاباد خواهد بود که روز 
چهارشنبه همین هفته)29بهمن ماه(در سالن مرحوم 
حسن رهنمای مجموعه ورزش��ی ملت اصفهان باید به 

مورد اجرادرآید

به قلم سر دبیر

رسم جوانمردی 
ذوب آهن باپیروزی درآخرین بازی:

با اقتدارهفت خوان مقدماتی راپشت سرگذاشت!

ی�ک: آن روز ک��ه 205 نماین��ده مجلس 
شورای اسالمی جمع شدند و سرانجام مقرر 
کردند سهام باش��گاه های بزرگ استقالل و 
پرس��پولیس به بخش خصوص��ی و تعاونی 
واگذار ش��ود 115 رای مواف��ق دادند، 22 
مخالفت کردن��د و رای 14 ت��ن هم ممتنع 
بود. بر اساس کلیات مصوبه اعالم شده 49 
درصد سهام دو باشگاه به “هواداران” و 51 
 درصد به “بخش خصوص��ی” واگذار خواهد

 شد.
 ولی جزئیات موافقت نکردن 36 نماینده ای 
که به آن طرح پاسخ مثبت ندادند اعالم نشد. 
این که چ��ه گفتند و چگونه به این مس��ئله 
نگریس��تند. این که سایه روش��ن های این 

واگذاری از نگاه شان چه بوده.
 دو: قیمت پایه در یک س�و قرار دارد و 

هزینه های جاری در سوی دیگر
قیم��ت پای��ه 290 میلی��ارد تومانی ارزش 
 سهام دو باشگاه بر اساس برند و همین طور 
مالکیت دو ورزشگاه مرغوبکار و درفشی فر 

و همچنین س��اختمان مرکزی این دو تیم 
و زمین تحت تملک باشگاه استقالل تعیین 
شده. سهام دو باش��گاه به  صورت 40 درصد 
نقد و بقیه اقساط طی دو سال با نرخ سود 15 
درصد واگذار خواهد شد. یعنی خریدار باید 
در گام اول 116 میلیارد تومان را نقد بپردازد 
و در ادامه طی دو س��ال، ماهی 7 میلیارد و 
250 میلیون تومان قس��ط بدهد. این مبلغ 
س��وای هزینه های جاری باش��گاه است که 
محاسبات کنونی هزینه متوسط هر یک از دو 
باشگاه پرسپولیس و استقالل را دو میلیارد 

تومان برآورد کرده اند.
 سه: دو مجموعه ورزشی آبی و قرمز با 

هم تفاوت هایی دارند
کمپ اختصاصی اس��تقالل با ن��ام “کمپ 
ناص��ر حجازی” هن��وز تکمیل نش��ده ولی 
می تواند خیلی س��ریع کامل شود. در حالی 
ک��ه پرسپولیس��ی ها در مجموعه ورزش��ی 
درفش��ی فر ک��ه امکان��ان مح��دودی دارد 
تمرین می کنن��د و این مجموع��ه که برای 

واگذاری به متقاضیان سهام پرسپولیس در 
نظر گرفته ش��ده تفاوت های فاحشی با آن 
کمپ استقاللی ها دارد. این دو مجموعه در 
غرب تهران قرار دارند و هرچند شاید مبنای 
محاسبه ارزش آن ها با توجه به معیار هر متر 
زمین در آن منطقه تهران یکس��ان باش��د، 
ولی مس��احت “کمپ ناصر حجازی” حدود 
40 هزار متر مربع است و مساحت ورزشگاه 
درفشی فرد حدود 18 هزار متر مربع. یعنی 
ارزش کمپ آبی ها حداق��ل بیش از دو برابر 

ارزش ورزشگاه سرخ ها است.
چهار: تبیین اهلیت و قابلیت متقاضیان 

دشوار خواهد بود
دو شرط اول این مزایده واریز کردن پول به 
حساب اعالم شده اس��ت - و چک هم قابل 
قبول نیست – و همین طور تایید “اهلیت” و 
“قابلیت” متقاضیان بخش خصوصی توسط 
وزارت ورزش و جوانان. یادتان باشد تعریف 
پیچیده “اهلیت” و “قابلی��ت” در حالی که 
خود اهالی فوتبال دائما در حالی زیر سئوال 

بردن یکدیگر هس��تند آسان نیست. محض 
نمونه درگیری حسن روشن و فتح اله زاده در 
استقالل یا علی دایی و محمد مایلی کهن در 
پرسپولیس... میرعلی اشرف پوری حسینی 
رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی گفته “... 
ما پاکت ها را بازگش��ایی می کنیم و پس از 
آن ابتدا باید صالحیت اف��راد متقاضی را از 

مراجع ذیصالح استعالم بگیریم. 
هر زمان که صالحیت این افراد تایید ش��د، 
نام افرادی ک��ه تایید صالحیت ش��ده اند را 
اعالم می کنی��م. بنابراین در 27 بهمن فقط 
اعالم می کنی��م چند نف��ر کاندیدای خرید 
استقالل و پرسپولیس شده اند. از نظر قانونی 
تا زمان بازگش��ایی پاکت ها، هیچ اطالعاتی 
هم نمی توانیم بدهی��م و حتی تعداد نفرات 

شرکت کننده هم باید مخفی بماند."
 پنج: شاید تنوع متقاضیان قابل توجه 

باشد
در حالی که گفته می شد “بیمه رازی” یکی 
از ش��رکت کنندگان مزایده ب��زرگ خواهد 
بود این شرکت بیمه رسما اعالم کرد در این 
مزایده ش��رکت نخواهد کرد و اساس��ا آئین 
نامه س��رمایه گذاری مصوب شورای عالی 
بیمه چنین اجازه ای را به شرکت های بیمه 
نمی  دهد. ولی می گویند یکی از شرکت های 
تولید کننده لوازم بهداش��تی و آرایشی در 
صف اول مزایده ایس��تاده. پی��ش از این نام 
حمید رضا سیاس��ی هم در ص��ف نامزدها 
کنار حس��ین هدایتی ب��ه عن��وان مردانی 
ک��ه توانایی ش��رکت در چنی��ن مزایده ای 
 را دارن��د ق��رار داش��ت، ولی اکن��ون فقط 

هدایتی مانده.
شش: پرسپولیسی ها قیمت خودشان 

را تعیین کرده اند
در حالی که پیشکسوتان استقالل در سکوت 
به س��ر می برند، چن��د تن از پیشکس��وتان 
پرسپولیس در باره به چنگ آوردن 20 درصد 
سهام جلسه ای برگزار کردند. هیئت مدیره 
شرکت پیشکسوتان پرس��پولیس که علی 
پروین با حمایت مالی حس��ین هدایتی در 
راس آن قرار دارد جمع ش��دند. جلس��ه ای 
با حضور عل��ی پروین، امی��ر عابدینی، ضیا 

عربشاهی و بهروز سلطانی که خروجی اش 
این بود که 20 درصد س��هام پرس��پولیس 
در قال��ب دو هزار س��هم 50 ه��زار تومانی 
عرضه ش��ود و این واگذاری توس��ط پروین 
و عابدین��ی ص��ورت پذی��رد. عابدینی ادعا 
کرد هر بازیکنی که حت��ی یک بار هم برای 
پرسپولیس راهی میدان شده می تواند این 
س��هام را دریافت کند. حداقل س��هم، یک 
س��هم و حداکثر آن 10 س��هم خواهد بود. 
گفته شده پروین س��همی را مالک نخواهد 
ش��د و در صورت بر جای ماندن س��همی او 
آن را در اختی��ار خواه��د گرف��ت. آن چند 
پرسپولیس��ی حاض��ر در آن جلس��ه، مبلغ 
کل دو هزار س��هم پرسپولیسی ها یعنی آن 
20 درص��د را 100 میلیون توم��ان برآورد 
کردند. که حس��ین هدایتی آن را پرداخت 
خواهد ک��رد. آن چند پرسپولیس��ی حاضر 
در آن جلس��ه اعتنای��ی به قیم��ت تعیین 
توسط سازمان خصوصی سازی یعنی 290 
میلیارد تومان نکرده ان��د و قیمت مورد نظر 
خودش��ان را که بس��یار کمتر از رقم تعیین 
ش��ده – 100 میلیون ج��ای 58 میلیارد - 
 را مبن��ای بده بس��تان های آتی ش��ان قرار

 داده اند.
 هفت: جزیره سرخ و آبی کماکان دور از 

سایر باشگاه ها قرار دارد
آیا می توان در فوتبال کشور دو باشگاه را به 
بخش خصوصی واگذار کرد و سایر باشگاه ها 
وابس��ته به دولت یا نهاده��ای دولتی یا به 
تعبیری ملی باقی بمانند؟ تجربه نشان داده 
پاس��خ یه این پرسش منفی اس��ت. آن چه 
بر استیل آذین گذش��ت درس هایی داشت 
که به نظر می سد کس��ی نمی خواهد امروز 
آن ها را مرور کن��د. این که پرس��پولیس و 
استقالل خصوصی شوند و س��ایر باشگاه ها 
مسیر کنونی ش��ان را ادامه دهند تضادهای 
مالی را رقم خواه��د زد که بخش خصوصی 
وارد ش��ده به این عرص��ه را در منگنه قرار 
خواهد داد. مگر آن که این بخش خصوصی 
ظاه��رش “خصوص��ی” باش��د و کم��اکان 
 بخواه��د از رانت ه��ای دولت��ی به��ره مند

 شود.

جزئیات رای نمایندگان اعالم نشد

به روز واگذاری نزدیک می شویم

امامی فر: فاصله بین دوست و دشمن 
ناچیز است!

مربي تی��م فوتبال پرس��پولیس 
خواستار همدلي طرفداران واقعي 
پرس��پولیس در بازي ه��اي پیش 

رو شد.
  علیرضا امامی ف��ر گفت: با وجود 
اینک��ه درخش��ان ب��ه بازیکنان و 
عملکرد رو به پیشرفت پرسپولیس 
ایمان داش��ت متاس��فانه از دست 
دادن امتیازات بازیهای گذشته جو بدی را در بین دوستداران تیم 
بوجود آورده بود و باعث ناراحتی و ناامیدی آنها از ادامه لیگ برتر و 

جام باشگاههای آسیا شده بود. 
وی افزود: فوتبال نامرد نیس��ت، فوتبال کثیف نیس��ت، ما انسانها 
هستیم که روح بلند و ارزش واالی ورزش مفرح و زیبای فوتبال را 
آلوده می کنیم، پرسپولیس همواره عشق بوده و هست و ما هواداران 
و بازیکنان و مربیان هستیم که باید عاشقانه رفتار کنیم. حق طبیعی 
همه دوستداران هست که از نتایج بدس��ت آمده ناراحتی خود را 
ابراز کنند ولی حرمت و شخصیت افراد نیز بایستی محافظت شود.

مربی تیم فوتبال پرس��پولیس گفت: هوادار پرسپولیس باید بداند 
که در شرایط کنونی که دشمنان شمشیر را از رو بسته اند، وحدت 
و دلبستگی )نه وابس��تگی( به تمامی اعضای خانواده پرسپولیس 
کمک می کند و باعث رشد فرهنگی و پیشرفت فنی نیز خواهد شد. 
درخشان و بازیکنان امروز مقابل پدیده همان کسانی بودند که بی 
غیرت و بی تعصب خوانده میشدند ، درخشان و کادر فنی فرهنگ 
عشق به پرسپولیس و هوادار را در کنارمس��ائل فنی سرلوحه کار 
خود قرار داده اند، قس��مت مهمی که طی سالیان گذشته خدشه 

دار شده است.

 رکوردهای ملی پوشان قابل 
قبول و امیدوارکننده بود

مربی حدادی ت��ا 10 روز دیگر 
فدراس��یون  می آیدرئی��س 
دوومیدانی گف��ت: رکوردهای 
ملی پوش��ان در مس��ابقات بین 
المللی جام فجر قاب��ل قبول و 

امیدوارکننده بود. 
افشین داوری در مورد برگزاری 
مس��ابقات جام فجر دوومیدانی 
اظهار داش��ت: در این رقابت ها نمایندگان کش��ورمان رکوردهای 
خوبی را از خود به نمایش گذاشتند و امیدوار کننده بود. خودمان 
در فدراسیون هم فکر نمی کردیم این نتایج به دست بیاید. امیدوارم 
همین آمادگی در میان ملی پوشان تا مسابقات قهرمانی آسیا باشد. 
وی ادامه داد: تا رقابت های قهرمانی آس��یا که در خرداد ماه برگزار 
می شود، هیچ مس��ابقه ای در سطح آس��یا برگزار نمی شود و تمام 
تالش ما این است که چند مس��ابقه داخلی را برگزار کنیم تا ملی 
پوشان شرایط خوبی داشته باش��ند. رئیس فدراسیون دوومیدانی 
در مورد انتقاد ملی پوش��ان به نبود جایزه برای مس��ابقات گفت: 
انتقادها طبیعی اس��ت. به هرحال وجود جایزه نقدی انگیزه آنها را 
برای رقابت باال می برد، اما واقعیت این است که دست ما بسته بود 
و اسپانسر ما نتوانست کمکی کند. با این حال ورزشکاران خوبی از 
کشورهای دیگر آمده بودند. داوری با اشاره به انتخاب مربی احسان 
حدادی عنوان کرد: کیم بوخونس��ف مربی خوبی است که احسان 
دوباره با او کار می کند و تا حدود زیادی دغدغه های او برای قهرمانی 
آسیا و جهان با این انتخاب برطرف ش��د. کیم مربی شناخته شده 
ای است و برای گرفتن ویزای او اقدام کرده ایم و تا 10روز آینده به 

ایران خواهد آمد.

 دوچرخه سواری قهرمانی
 آسیا - تایلند

ملی پ��وش دوچرخه س��واری 
کش��ورمان با قهرمانی در آسیا 
س��همیه المپیک 2016 ریو را 
کسب کرد. مس��ابقه تایم تریل 
جاده رقابت های قهرمانی آسیا 
که در تایلند در جریان است به 
مسافت 43 کیلومتر صبح امروز 
برگزار ش��د و حسین عسکری، 
نماینده کشورمان توانس��ت مدال طال را از آن خود کند. عسکری 
ضمن تصاحب دومین مدال طالی خود، موفق به کس��ب سهمیه 
المپیک 2016 برزیل هم ش��د.ایران با کسب سه مدال طال، چهار 
نقره و دو برنز، بهترین نتیجه در مس��ابقات قهرمانی آس��یا بعد از 
پیروزی انقالب اس��المی ایران را کس��ب کرد. به گ��زارش فارس، 
سهمیه عسگری دومین سهمیه المپیک برای ایران محسوب می 
شود، پیش از این احسان روزبهانی در بوکس توانست اولین سهمیه 

را برای ایران کسب کند.

 بحث واگذاری در چند
روز آینده نهایی می شود

لطیفی: همچنان می گویم راه آهن 
در لیگ برتر می ماند/ بازیکنان 
خجالت زده ام کردندسرمربی تیم 
فوتبال راه آهن گفت: همچنان 
معتقدم اگ��ر مش��کالت مالی 
راه آهن حل شود تیم می تواند در 
لیگ برتر باقی بماند. علی لطیفی 
در خصوص شرایط راه آهن اظهار داشت: تنها دلخوشی من این است 
که ما در هر سه بازی گذش��ته که مقابل رقبای س��ختی هم قرار 
گرفتیم بازی خوبی به نمایش گذاشتیم. این موضوع را سرمربیان 
حریف هم اذعان می کنند و ما در هر بازی فرصت های زیادی را از 
دست دادیم. در بازی با ملوان هم دروازه بان حریف به نوعی ستاره 
زمین بود و توپ هایی را دفع کرد که اگر گل می ش��د روند بازی را 
تغییر می داد. وی با اش��اره به انتقادهای که از امیر عابدزاده پس از 
بازی با ملوان انج��ام داده بود، یادآور ش��د: من گفتم اش��تباهات 
دروازه بان مان باعث شد کمر تیم بشکند اما می دانم که او دروازه بان 

جوانی است. 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1520یکشنبه 26 بهمن 1393 |25 ربیع الثانی 1436



روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1520 یکشنبه26  بهمن 1393 | 25  ربیع الثانی 1436

اخبار کوتاه یادداشت ادامه بارش ها در بام ایران تا اواسط هفته جاری      
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از ادامه بارش ها در استان تا اواسط هفته 
جاری خبر داد.مهرداد قطره با اشاره به میزان بارش های اخیر در سطح استان، افزود: 

میانگین بارش از ابتدای سال زراعی تاکنون 362 میلی متر اعالم شده است.
وی با بیان اینکه بیشترین بارش در کوهرنگ به میزان 809.8 میلی متر است، اظهار 

کرد: کمترین بارش نیز در بروجن به میزان 139.5 میلی متر بوده است.

7

تعریض خیابان ملت خواسته مردم از شهرداری و شورای شهر 
رئیس شورای شهر شهرکرد گفت: تعریض خیابان ملت خواسته 
مردم از شهرداری و شورای شهر است که عملیات اجرایی این 

امر آغاز شده است. 
مصطفی حیدری اظهار کرد: با توجه به برنامه ریزی های صورت 
گرفته و با تصویب شورای شهر شهرکرد طرح تعریض خیابان 
ملت که خواس��ته مردم از شهرداری و ش��ورای شهر است در 
شهرکرد مرکز اس��تان چهارمحال و بختیاری در دهه مبارک 

فجر آغاز شده است. 
وی افزود: در تالش هستیم تا با برنامه ریزی مناسب زمینه را 
برای ارائه خدمت به مردم در مرکز استان چهارمحال و بختیاری 
فراهم کنیم که در این راس��تا هماهنگی ه��ای خوبی صورت 
گرفته است تا پروژه های نیمه تمام شهرکرد خصوصا در زمینه 
 خطوط ارتباطی درون شهری را تکمیل و به سرانجام مطلوبی 

برسانیم. 
حیدری بیان داش��ت: اتصال ادامه خیابان آیت اهلل کاشانی به 

جاده تیپ قمر بنی هاش��م)ع(، اتصال بل��وار حافظ جنوبی به 
کمربندی 15 خرداد، توافق اولیه با مالکان ش��هر کیان برای 
اجرای ادامه مسیر کمربندی 15 خرداد، تعریض بلوار رهبر و 
عقب نشینی دیوار شهرکرد از جمله مهم ترین مصوبات شورای 

اسالمی شهر شهرکرد است. 
رئیس شورای ش��هر ش��هرکرد گفت: با توجه به بررسی های 
صورت گرفته در تالش هس��تیم ت��ا با اجرای ای��ن مصوبات 
تحوالت خوبی در ش��هر شهرکرد مرکز اس��تان چهارمحال و 
بختیاری ایجاد کنیم تا زمینه جلب رضایت مردم از این امور 
را بیش��تر از گذش��ته فراهم کنیم. وی تصریح کرد: در حال 
حاضر عملیات اجرایی بلوار کاش��انی به میدان معلم در حال 
انجام است که با توجه به جدول زمان بندی مشخص شده باید 
 در س��ریعترین زمان ممکن تکمیل و به مرحل��ه بهره برداری 

برسد. 

  در راستای اجرای طرح خرید تضمینی شیر؛

7500 تن شیر از دامداران چهارمحال و بختیاری 
خریداری شد

   مدیرکل تعاونی روس��تایی چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
در راس��تای اجرای ط��رح خری��د تضمینی ش��یر  تاکنون 
 هفت هزار و 500 تن ش��یر از دام��داران اس��تان خریداری

 شده است.
عباس سیاح : اجرای طرح خرید ش��یر تضمینی در استان را 
مطلوب ارزیابی کرد و افزود: تاکنون هفت هزار و 500 تن شیر 
به قیمت  کیلویی1300 تا1460 تومان از دامداران اس��تان 

خریداری شده است.
وی با بیان اینکه در ازای خرید شیر تضمینی بیشتر ذرت به 
قیمت تضمینی به دامداران پرداخت می شود تصریح کرد: در مرحله اول خرید ذرت 4800 تن 
ذرت از ایالم خریداری و با قیمت 850 تومان به دامداران تحویل شد که هزینه حمل آن توسط 

تعاونی روستایی استان پرداخت شد.
سیاح خاطرنشان کرد: در مرحله دوم خرید ذرت پنج هزار تن ذرت توسط این تعاونی از کهکیلویه 
و بویر احمد به قیمت کیلویی 807تومان خریداری ش��ده که تاکنون دو هزار تن از این کاال به 

دامداران تحویل شده است.
وی با اش��اره به اینک��ه قیمت تضمینی خرید ش��یر ب��ا بارمیکروب��ی زیر 100ه��زار و چربی 
3.2درص��د از دام��داران کیلوی��ی 1440تومان اس��ت اظهارکرد: ش��یر با ب��ار میکروبی بین 
100ت��ا500 ه��زار کیلوی��ی 100 توم��ان و از 500 ت��ا ی��ک میلی��ون و 200توم��ان از این 
 قیمت کاس��ته و به ازای هر ده��م افزایش چرب��ی کیلویی 10 توم��ان به این قیم��ت افزوده

 می شود.

رئیس اداره فرهنگی و آموزش کمیته امداد چهارمحال و بختیاری:

همایش علمي دانشجویي»کار و سبک زندگي دیني« 
در شهرکرد برگزار می شود     

 رئیس اداره فرهنگی و آموزش کمیته ام��داد امام خمیني)ره( 
اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری از برگ��زاري همایش علمي 
 دانش��جویي »کار و س��بک زندگ��ي دین��ي« در اس��تان

اظهارک��رد: همای��ش   خبرداد.حمزه عل��ی ش��ریف پور 
علمي دانش��جویي »کار و س��بک زندگي دیني« ب��ا همکاری 
اداره  کل تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ي و دانش��گاه هاي 
علوم پزش��کي و علمي کاربردي اس��تان اردیبهش��ت ماه سال 
آینده در ش��هرکرد برگزار خواهد ش��د.وی افزود: دانش��جویان 
مي توانند مقاالت خود را با موضوع کار به س��بک زندگي دیني 

 به دبیرخانه این همایش که در دانش��گاه علوم پزش��کي اس��تان پیش بیني ش��ده اس��ت ارسال 
کنند.

شریف پور خاطرنشان کرد: پس از داوري، از 10 مقاله برتر رسیده به دبیرخانه این همایش تجلیل 
خواهد شد، 20 مقاله نیز به صورت پوستر ارائه می شود و سه ن6ر از برترین ها به مرحله کشوری راه 
می یابند.به گفته وی، ارسال مقاله براي تمامي دانشجویان استان به دبیرخانه این همایش آزاد است 

و شرکت کنندگان می توانند تا 20 اسفندماه آثار خود را ارسال کنند.
شریف پور افزود: همچنین سامانه wrls.skums.ac برای کس��ب اطالعات بیشتر و ارسال آثار 
پیش بینی شده اس��ت.رئیس اداره فرهنگی و آموزش کمیته امداد استان با بیان اینکه هم اکنون 
بیش از دو هزار دانشجو از حمایت هاي این نهاد بهره مند هستند، گفت: تمامی دانشجویان و طالب 
 استان می توانند در این همایش شرکت کنند و مقاالت خود را با موضوع »کارو سبک دینی« ارائه 

کنند.

رئیس شورای شهر شهرکرد:

تعریض خیابان ملت خواسته مردم از شهرداری و شورای شهر
آغاز سفر چهارروزه نماینده 
ولی فقیه در استان به بازفت

     مس��ئول دفتر نماینده ولی فقیه در چهارمحال 
و بختیاری و امام جمعه شهرکرد از سفر چهارروزه 
نماینده ولی فقیه در استان به بازفت با هدف بررسی 

مشکالت فرهنگی این منطقه خبرداد.
حجت االسالم س��یدمصطفی هاشمی با بیان اینکه 
این س��فر با رویکرد بررس��ی مش��کالت و مسائل 
فرهنگی منطقه بازفت اس��ت، تصریح کرد: بررسی 
فعالیت های فرهنگی، مش��کالت عمرانی مساجد، 
بررس��ی عدم وجود مبلغ و روحانی در مس��اجد و 
اتخاذ تدابیر برای رفع مشکالت فرهنگی این منطقه 
از مهم ترین محورهای س��فر نماینده ولی فقیه در 
استان به بازفت است.وی همچنین از اعزام 20 مبلغ 
از مرکز استان همزمان با سفر نماینده ولی فقیه در 
استان به منطقه بازفت خبر داد.هاشمی دیدارهای 
مردمی، برگزری ش��ورای اداری، نشست با روسای 
طوایف و نشس��ت با مس��ئوالن فرهنگی استان در 
راستای بررسی مش��کالت فرهنگی این منطقه را 
از مهم ترین برنامه های سفر حجت االسالم نکونام، 

نماینده ولی فقیه در استان به بازفت برشمرد.
 مدیرکل هواشناسی

 چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 کاهش 15 درصدی بارندگی
 در چهارمحال و بختیاری

مدی��رکل هواشناس��ی چهارمح��ال و بختیاری از 
کاهش 15 درصدی بارندگی در این استان نسبت 

به میانگین سال گذشته خبر داد.
 مهرداد قطره  با اش��اره به بارندگی ه��ای چند روز 
اخیر در اس��تان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: 
بیش��ترین بارش های به ثبت رسیده در این استان 
از ایستگاه کوهرنگ گزارش شده است. وی افزود: 
در شهرس��تان کوهرنگ 150 میلی متر بارندگی٬ 
دوآب صمصامی 110 میلیمتر بارندگی و ایستگاه 
آورگان نیز 100 میلیمتر بارندگی اعالم ش��ده که 
بیش��ترین میزان بارش های اس��تان چهارمحال و 
بختی��اری در چند روز اخیر در این س��ه ایس��تگاه 
گزارش شده اس��ت. قطره بیان داش��ت: علی رغم 
بارش های خوب هفته گذش��ته در س��طح استان 
چهارمح��ال و بختیاری همچن��ان میانگین بارش 
این استان نسبت به میانگین بلندمدت 15 درصد 

کاهش را نشان می دهد.

 مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری
 خبر داد

برداشت 4 تن توت فرنگی در بروجن
مدیرکل جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری از برداش��ت 4 تن 
توت فرنگی در شهرس��تان بروجن خبر داد. رستم غیبی اظهار کرد: 
در حال حاضر در شهرستان بروجن 4 تن توت فرنگی در گلخانه های 
این شهرستان برداشت شده است. وی با اشاره به یکی از گلخانه های 
توانا در زمینه توت فرنگی در شهرستان بروجن، افزود: این گلخانه 8 
جریب مساحت دارد و در آن انواع توت فرنگی آروز و کاماروز کشت 
شده است. غیبی بیان داشت: در حال حاضر در استان چهارمحال و 
بختیاری 42 گلخانه سبزی و صیفی در این استان با سطح زیر کشت 
12 هزار و 500 مت��ر مربع در حال فعالیت هس��تند. مدیرکل جهاد 
کش��اورزی چهارمحال و بختیاری گفت: میزان بازدهی محصوالت 
گلخانه های این اس��تان 230 هزار تن در سال اس��ت که با توجه به 
برنامه ریزی های صورت گرفته در تالش هس��تیم تا این تولید میزان 
محصوالت را افزایش دهیم. وی تصریح کرد: محصوالت تولیدی در 
گلخانه ها نیاز به آب کمتری دارند که این امر یکی از مهم ترین دالیلی 
اس��ت که می توان روی این امر تمرکز کرد با توجه ب��ه اینکه میزان 
باردهی محصوالت در گلخانه ها نسبت به محصوالت دیمی بیشتر و از 

حاشیه سوددهی بیشتری نیز برخوردار است. 

 دو نمایش کمدی در شهرکرد
 به روی صحنه می رود

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری از اجرای دو 
نمایش کمدی در این استان خبر داد.

› جواد دهکردی ‘ افزود: نمایش های ‘کمدی مخمصه’ و ‘بیوه های 
غمگین ساالر جنگ’ بزودی در شهرکرد اجرا می شود.

به گفته وی،کمدی ‘ مخمصه’ نوشته و کارگردانی مسلم سلیمانیان 
چالش تری و ‘بیوه های غمگین س��االر جنگ’ نوش��ته محمدامیر 
یاراحمدی و به کارگردانی آزاده س��عیدی ب��رای اجرای عموم آماده 

شده است.
وی گفت: این دو تایید اعضای شورای نظارت بر تئاتر و صدور پروانه 
نمایش را دریافت کرده است و از ابتدای اس��فند ماه امسال اجرا می 

شود.
کارگران افزود:این دو نمایش دارای رویکرد کمیک است که نمایش 
‘کمدی مخمصه’ کاری از گروه تئاتر همس��فران مهتاب ش��هرکرد 

دارای ماهیت اجتماعی است.
به گفته وی،در این نمایش جالل نجفی چالش تری، حسین اصغریان، 
امید بسیم، فرزاد فخریان، سعید امیرخانی، فاطمه صانعی و مرضیه 

اسماعیلی ایفای نقش می کنند.
وی افزود: نمایش ‘بیوه های غمگین س��االر جنگ’ نی��ز روایت گر 
دوران نابسامان قاجار است که بهزاد ترابیان، مصطفی رئیسی، آزاده 
سعیدی، فاطمه صانعی و مرضیه اس��ماعیلی در آن ایفای نقش می 

کنند. 
پیش از این نیز یک نمایش��نامه از س��وی مرضیه اسماعیلی و کاظم 

حیدری چالشتری برای عموم اجرا شد.                  روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          شنبه 13 دی 1393/ 11 ربیع االول 1436/ شماره 583  Sauday 7 August 2011 

ابالغ وقت رسيدگي
 به موجب كيفرخواست صادره از دادسراي شهرضا در خصوص متهمين آقاي هيبت اله ميري
فرزند قدرت و آقاي معين بهرامي فرزند محمود به اتهام مشاركت در حمل 161 كيلوگرم 
ترياك تقاضاي مجازات گرديده كه پرونده به شماره 931758 دادگاه انقالب شهرضا 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن 1394/01/22 ساعت 30 :11 تعيين شده است و به 
علت مجهول المكان بودن متهمين و به تجويز ماده 115 قانون آيين دادرسي دادگاههاي 
عمومي و انقالب در امور كيفري و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد 
كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشرآگهي و اطالع از مفادآن به دادگاه 
حاضر  رسيدگي  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  خود  كامل  نشاني  اعالم  و ضمن  مراجعه 
گردد در غير اينصورت مطابق مقررات اقدام خواهد گرديد. مديردفتر شعبه اول دادگاه 

عمومي حقوقي شهرضا
ابالغ وقت رسيدگي

به موجب كيفرخواست صادره از دادسراي شهرضا در خصوص متهم مهرداد سليماني 
فرزند حيدر به اتهام نگهداري و مالكيت موادمخدر تقاضاي مجازات گرديده كه پرونده به 
 شماره 931533 دادگاه انقالب شهرضا ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن 1394/01/15
ساعت 30: 08 تعيين شده است وبه علت مجهول المكان بودن متهم و به تجويز ماده 
دستور  و  كيفري  امور  در  انقالب  و  عمومي  دادگاههاي  دادرسي  آيين  قانون   115
دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشارآگهي مي شود تا خوانده پس از 
نشرآگهي واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد در غير اينصورت مطابق مقررات اقدام خواهد 

گرديد. مديردفتر شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرضا
احضارمتهم 

با توجه به عدم پيگيري شاكي و جنبه عمومي بزه بدينوسيله به آقاي اكبر كريميان وفق 
ماده  115  قانون آئين دادرسي كيفري ابالغ مي شود در خصوص شكايت آقاي بهرام 
يزداني شاهزاده علي اكبري عليه شما مبني بر بي احتياطي در امر رانندگي در پرونده 
كالسه شماره 920485د2 ظرف مدت يكماه از تاريخ نشرآگهي جهت رسيدگي در شعبة 
اينصورت  غير  شويد0در  حاضر  شهرضا  وانقالب  عمومي  دادسراي  دادياري  دوم 
وفق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد. مهره چي كاشاني داديار شعبه دوم دادسراي 

شهرستان شهرضا 
احضارمتهم مجهول المكان

بدينوسيله به آقاي محسن سميرمي طبق ماده  115 قانون آئين دادرسي كيفري ابالغ 
مي شود در خصوص شكايت آقاي ابراهيم پيمان عليه شما دائر بر لواط به عنف در 
قرار عدم صالحيت ظرف مدت به  اعتراض   پرونده كالسه شماره 920789د2  جهت 
اينصورت وفق مقررات  تاريخ نشر آگهي در شعبه حاضر شويد در غير  از  10 روز 
اتخاذ تصميم خواهد شد. حميدرضامهره چي كاشاني -  داديار شعبه دوم دادسراي 

عمومي وانقالب شهرضا
تحدید حدود اختصاصی 

11/326 شماره:103/93/3394/337-93/11/23 چون تحديد حدود ششدانگ يكدرب باغ 
به شماره پالك 19 فرعی از شماره پالك 212 اصلی واقع در دشت بزرگ طرق جزء بخش 
 1393/01/30-139360302033000069 شماره  رای  موجب  به  نطنز  ثبتی  حوزه   11 
اداره  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  تكليف  تعيين  قانون  هيات 
غالمرضا  فرزند  جاللی  زاده  فرج  حامد  آقای  سهم  در  كه  نطنز  امالك  و  اسناد  ثبت 
به شماره ملی 0076097226 برقرار گرديده است و چون تحديد حدود پالك مرقوم 
و  ثبت  قانون   15 ماده  اخير  دستور  موجب  به  اينك  است  نيامده  عمل  به  تاكنون 
 1393/12/20 روز  صبح  در  مرقوم  پالك  اختصاصی  حدود  تحديد  نامبرده  تقاضای 
مالكين مجاور  كليه  به  اين آگهی  به موجب  لذا  آمد  به عمل خواهد  در محل شروع و 
در  آگهی  اين  در  مقرر  كه در ساعت و روز  اخطار می گردد  ملك مذكور  و صاحبان 
ماده  مطابق  امالك  و صاحبان  مجاورين  اعتراضات  رسانند ضمنا  بهم  محل حضور 
پذيرفته خواهد شد. روز  تا 30  تحديدی  تنظيم صورتمجلس  تاريخ  از  ثبت  قانون   20 

تاريخ انتشار:1393/11/26 م الف:239 مجتبی شادمان رئيس ثبت اسناد وامالك نطنز

تحدید حدود اختصاصی 
يكباب  ششدانگ  حدود  تحديد  چون  شماره:93/11/21-103/93/3386/337   11/327
خانه و به شماره پالك 477 فرعی از شماره پالك 277 اصلی واقع در نسران جزء بخش 
11 حوزه ثبتی نطنز به موجب رای شماره 139360302033001145-1393/7/22 هيات 
جليل  آقای  در سهم  كه  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  تكليف  تعيين  قانون 
رضائی نسرانی فرزند محمد به شماره ملی 1239668252 برقرار گرديده است و چون 
اخير  دستور  موجب  به  اينك  است  نيامده  عمل  به  تاكنون  مرقوم  پالك  حدود  تحديد 
ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحديد حدود اختصاصی پالك مرقوم در صبح 
روز 1393/12/17 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه 
مالكين مجاور و صاحبان ملك مذكور اخطار می گردد كه در ساعت و روز مقرر در 
اين آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك 
 مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.

تاريخ انتشار: 1393/11/26 م الف:163 مجتبی شادمان رئيس ثبت اسناد وامالك نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

يكباب  ششدانگ  حدود  تحديد  چون  شماره:93/11/21-103/93/3387/337   11/328
خانه و به شماره پالك 74 فرعی از شماره پالك 277 اصلی واقع در نسران جزء بخش 
11 حوزه ثبتی نطنز به موجب رای شماره 13936030203300961-1393/06/31 هيات 
قانون تعيين تكليف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالك نطنز كه در سهم آقای حسن رحمانی فرزند جليل به شماره ملی 1189512841 
برقرار گرديده است و چون تحديد حدود پالك مرقوم تاكنون به عمل نيامده است اينك 
به موجب دستور اخير ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحديد حدود اختصاصی 
پالك مرقوم در صبح روز 1393/12/17 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
كه  می گردد  اخطار  مذكور  ملك  صاحبان  و  مجاور  مالكين  كليه  به  آگهی  اين  موجب 
اعتراضات  بهم رسانند ضمنا  در محل حضور  آگهی  اين  در  مقرر  و روز  در ساعت 
مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ صورتمجلس تحديدی 
تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.تاريخ انتشار: 1393/11/26 م الف:162 مجتبی شادمان 

رئيس ثبت اسناد وامالك نطنز
ابالغ رای 

11/329 شماره دادنامه: 9309970352401465 شماره پرونده: 9309980352400382 
شماره بايگانی شعبه: 930406 خواهان: بانك مهر اقتصاد شركت سهامی عام با وكالت 
خانم ساناز معقولی به نشانی اصفهان – خ شيخ صدوق شمالی – مابين چهارراه نيكبخت 
نبش كوی شهيدان همتی خواندگان: 1- آقای سيد الياس طباطبايی نيا  و شيخ مفيد – 
2- آقای جواد زمانی فر 3- آقای احمد داوودی 4- آقای حسين ايزدی همگی به نشانی 
مجهول المكان خواسته ها: 1- مطالبه خسارات دادرسی 2- مطالبه وجه چك گردشكار: 
دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به 
صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم ساناز معقولی به وكالت از 
بانك مهر اقتصاد به طرفيت سيد الياس طباطبايی نيا و احمد داوودی و جواد زمانی فر و 
حسين ايزدی به خواسته مطالبه مبلغ 290/040/264 ريال بابت قسمتی از وجه چكهای 
شماره 9028/943314-12 عهده بانك ملی ايران شعبه خيابان 24 متری اصفهان مورخ 
93/2/2 و 279575 عهده بانك سپه مورخ 93/2/2 و 9028/941076-12 عهده بانك ملی 
تضامنی  محكوميت  و  363933و869218و363932  های  به شماره  فقره سفته  و سه 
خواندگان به انضمام خسارات قانونی شامل حق الوكاله وكيل و خسارات تاخير تاديه 
از تاريخ سررسيد لغايت زمان اجرای حكم نظر به مفاد دادخواست تقديمی خواهان و 
مالحظه اصول چكها و سفته های مستند دعوی و اينكه خواندگان نسبت به خواسته 
خواهان ايراد و اعتراضی به عمل نياورده و دليلی بر برائت ذمه خويش بيان ننموده اند 
فلذا دادگاه مستندا به مواد 249و313و314 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آيين 
دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك خواندگان را متضامنا به 
پرداخت مبلغ 290/040/294 ريال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی و حق الوكاله 
به ميزان مقرره قانونی و تاخير تاديه از تاريخ 93/2/2 لغايت تاريخ اجرای رای در حق 
خواهان محكوم می نمايد رای صادره غيابی است و ظرف 20 روز قابل واخواهی در 
اين شعبه می باشد.م الف:31241 قربانی رئيس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 
11/330 شماره دادنامه: 9309970352401459 شماره پرونده: 9309980352400381 
شماره بايگانی شعبه: 930405 خواهان: بانك مهر اقتصاد شركت سهامی عام با وكالت 
مابين   – خانم ساناز معقولی فرزند احمد به نشانی اصفهان- خ شيخ صدوق شمالی 
مهدی جمشيدی   -1 همتی خواندگان:  كوی شهيدان   – مفيد  و شيخ  نيكبخت  چهارراه 
فرزند عبدالحسين 2- آقای سامان سليمی فرزند احمد 3- خانم عالمتاج عطايی كچوئی 
فرزند اسمعيل همگی به نشانی مجهول المكان خواسته ها: 1- مطالبه خسارات دادرسی 
2- مطالبه وجه چك گردشكار: دادگاه پس از بررسی محتويات پرونده به شرح زير 
مبادرت به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم ساناز معقولی به 
وكالت از بانك مهر اقتصاد به طرفيت آقايان سامان سليمی و مهدی جمشيدی و خانم 
عالم تاج عطايی كچويی به خواسته مطالبه مبلغ 528/323/820 ريال وجه 3 فقره چك به 
شماره های 308348-93/2/24 و 623711-93/2/24 و 19001-93/2/24 و خسارات 
دادرسی و تاخير تاديه نظر به مفاد دادخواست تقديمی خواهان و مالحظه چكهای مستند 
دعوی و گواهيهای عدم پرداخت آنها و اينكه خواندگان نسبت به خواسته خواهان ايراد 
و اعتراضی به عمل نياورده و دليلی بر برائت ذمه خويش ارائه ننموده اند فلذا دادگاه 
مستندا به مواد 249و313و314 قانون تجارت و 198و515و522 قانون آيين دادرسی 
مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك خواندگان را متضامنًا به پرداخت 
مبلغ 528/323/820 ريال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی و حق الوكاله به ميزان 
مقرره قانونی و تاخير تاديه از تاريخ چكها لغايت تاريخ اجرای رای در حق خواهان 
محكوم می نمايد رای صادره غيابی است و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
اين دادگاه می باشد.م الف:31242 قربانی رئيس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 
11/331 شماره دادنامه: 9309970352401470 شماره پرونده: 9309980352400383 
شماره بايگانی شعبه: 930407 خواهان: بانك مهر اقتصاد شركت سهامی عام با وكالت 
مابين   – خانم ساناز معقولی فرزند احمد به نشانی اصفهان- خ شيخ صدوق شمالی 
چهارراه نيكبخت و شيخ مفيد – كوی شهيدان همتی خواندگان: 1- آقای ستار تيمورپور 
مجهول المكان  نشانی  به  همگی  تيمورپور  تيمور  آقای   -3 تيمورپور  باقر  آقای   -2
خواسته ها: 1- مطالبه خسارات دادرسی 2- مطالبه وجه چك گردشكار: دادگاه پس از 
بررسی محتويات پرونده به شرح ذيل مبادرت به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: در 
خصوص دعوی خانم ساناز معقولی به وكالت از بانك مهر اقتصاد به طرفيت آقايان 
تيمور و باقر و ستار همگی تيموری به خواسته مطالبه مبلغ 256/826/244 ريال قسمتی 
از وجه دو فقره چك به شماره های 1193389-93/2/30و976860-93/2/30و خسارات 
دادرسی و تاخير تاديه نظر به مفاد دادخواست تقديمی خواهان و مالحظه چكهای مستند 
به  نسبت  خواندگان  اينكه  و  آنها  پرداخت  عدم  های  گواهی  و  خواهان  يد  در  دعوی 
خواسته خواهان ايراد و اعتراضی به عمل نياورده و دليلی بر برائت ذمه خويش ارائه 
ننموده اند فلذا دادگاه مستندا به مواد 249-313-314 قانون تجارت و 522-515-198 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك خواندگانرا  قانون آيين دادرسی مدنی و تبصره 
متضامنًا به پرداخت مبلغ 256/826/244 ريال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی 
تاريخ  لغايت  تاريخ 93/2/30  از  تاديه  تاخير  و  قانونی  مقرره  ميزان  به  الوكاله  و حق 
اجرای آن در حق خواهان محكوم می نمايد رای صادره غيابی است و ظرف 20 روز 
 پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه می باشد.م الف:31243 قربانی رئيس شعبه 24

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

11/332 شماره دادنامه: 9309970350101257 شماره پرونده: 9209980350100458 
سعيد  آقای  وكالت  با  سليميان  جواد  آقای  خواهان:   920458 شعبه:  بايگانی  شماره 
شمالی  صدوق  شيخ  ابتدای   – صدوق  شيخ  چهارراه   – اصفهان  نشانی  به  قاسمی 
نشانی  به  هرندی  جهانبخش  مهدی  آقای  و  وكالت  دفتر   – پارسا  مبلمان  سوم  ط   –
اصفهان –چهارراه شيخ صدوق شمالی – ط سوم مبلمان پارسا – دفتر وكالت خوانده: 
آقای مرتضی هاشمی به نشانی مجهول المكان خواسته: الزام به ايفای تعهد)غيرمالی( 
گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير 
با  دادگاه: در خصوص دعوی جواد سليميان  رای  نمايد.  رای می  به صدور  مبادرت 

وكالت مهدی جهانبخش هرندی و سعيد قاسمی به طرفيت مرتضی هاشمی به خواسته 
الزام به انجام تعهد در مورد پرداخت بدهی های قانونی پالك ثبتی 1346 مجزی شده از 
2248/1946 بخش 6 اصفهان و خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقديمی دادگاه 
و   90/10/17-1254 شماره  دادنامه  ابرازی  مستندات  پرونده  محتويات  به  عنايت  با 
عدم حضور خوانده و ايراد و انكار و يا دفاع در خصوص خواسته لذا دادگاه دعوی 
خواهان را وارد تشخيص مستندا به مواد 194و198و515و519 قانون آيين دادرسی 
مدنی و مواد 10و1257و220و222و224و225 قانون مدنی حكم به محكوميت خوانده 
به انجام تعهد )پرداخت بدهی های قانونی پالك ثبتی مذكور( صادر و اعالم می گردد 
الوكاله وكيل در حق خواهان رای صادره ظرف  دادرسی و حق  و همچنين خسارت 
20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
می باشد.م الف:31257  اصفهان  استان  تجديدنظر  محاكم  در  تجديدنظر  و   اعتراض 

رستمی دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

11/333 شماره دادنامه: 9309970361701773 شماره پرونده: 9309980361700900 
شماره بايگانی شعبه:930916 خواهان: آقای محمد نائبيان فرزند احمد با وكالت آقای 
محسن رضائی كوجانی فرزند احمد به نشانی شاهين شهر- بلوار عطار – نبش فرعی7 
غربی – مجتمع ايرانيان – طبقه دوم – واحد6 خواندگان: 1- آقای داريوش عالم زاده 
فرزند غالمحسين به نشانی اصفهان – خ امام خمينی – خ شريف شرقی – تقاطع سوم 
– جنب بانك ملی – پارچه فروشی عالم زاده 2- آقای مجيد جمالی ارمندی فرزند صفدر 
به نشانی اصفهان – خ سجاد – خ سپهساالر – كوچه شوقی شرقی – كوی گلستان – 
پالك6 خواسته: مطالبه وجه چك دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی را 
اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
آقای محسن رضائی به وكالت از آقای محمد نائبيان فرزند احمد به طرفيت آقايان 1- 
مجيد جمالی ارمندی فرزند صفدر 2- داريوش عالم زاده فرزند غالمحسين به خواسته 
مطالبه مبلغ 160/000/000 ريال به استناد يك فقره چك به شماره 31114 و سررسيد 
خسارات  انضمام  به  عليه  محال  بانك  از  صادره  پرداخت  عدم  گواهينامه  و   93/7/5
دادرسی و تاخير تاديه دادگاه با توجه به دادخواست تقديمی و تصوير مصدق مستندات 
ابرازی كه داللت بر اشتغال ذمه خواندگان نسبت به خواهان می نمايد و نظر به اينكه 
خواندگان با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگرديده و ايراد و دفاعی در قبال 
دعوی مطروحه به عمل نياورده اند فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستندا 
به مواد 198-515-519 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
قانون صدور چك   2 ماده  به  الحاقی  تبصره  و  تجارت  قانون  مواد249و310و313  و 
حكم به محكوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 160/000/000 ريال به عنوان 
اصل خواسته و همچنين هزينه های دادرسی و حق الوكاله وكيل در مرحله بدوی طبق 
تاريخ  از  مركزی  بانك  از سوی  اعالمی  وفق شاخص  تاديه  تاخير  و خسارت  تعرفه 
اعالم می نمايد رای صادره  پرداخت در حق خواهان صادر و  لغايت هنگام  سررسيد 
غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس ظرف بيست 
استان اصفهان می باشد.م الف:31258  قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر   روز ديگر 

حاجيلو رئيس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

11/334 شماره دادنامه: 9309970354601952 شماره پرونده: 9309980245400281 
شماره بايگانی شعبه: 931080 شاكی: آقای رضا برهان پوری فرزند پرويز به نشانی 
 تهران – شهرك غرب – گلبرگ اول رضايی غرب 36-واحد1 متهم: آقای امير برهان پوری
به نشانی مجهول المكان اتهام: خيانت در امانت گردشكار: دادگاه از توجه به جامع اوراق 
پرونده ضمن اعالم ختم دادرسی با استعانت از خدای سبحان به شرح ذيل مبادرت به 
صدور رای می نمايد. رای دادگاه: اتهام آقای اميرحسين برهان پور داير بر خيانت در 
 امانت نسبت به يك دستگاه خودروی هوندا سيويك به شماره انتظامی 427س21-ايران84

موضوع شكوائيه آقای رضا برهان پوری با توجه به گواهی گواهان و توجه به تحقيقات 
در  موجود  شواهد  و  قرائن  ساير  و  ابرازی  دالئل  و  مستندات ضميمه  و  شده  انجام 
دادگاه حضور  جلسه  در  كافی  انتظار  و  قانونی  ابالغ  رغم  علی  متهم  اينكه  و  پرونده 
نيافته و اليحه دفاعيه ای نيز ارائه ننموده است محرز است عليهذا دادگاه نامبرده را در 
اجرای ماده 674 قانون تعزيرات به تحمل يكسال و نيم حبس تعزيری محكوم می نمايد 
رای صادره غيابی و ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه 

می باشد.م الف:32155 شعبه 120 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
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پديده مظفري از آنجا که دارو يکي از محورهاي اصلي چرخه 
بهداش��ت و درمان به حس��اب مي آيد، اهميت به اين حوزه 
يکي از اساسي ترين کارهاي درماني است. در صفحه شطرنج 
دارويي، حذف قاچاق اساسي ترين رکن بازي است. ساليان 
دراز است با اين قضيه مبارزه مي شود و اينک با نزديک شدن 
به سال94مژده سازمان غذا و دارو به جامعه، راه اندازي سامانه 
رهگيري است. در اين راستا با رئيس س��ازمان غذا و دارو به 
گفتگو نشس��تيم که در ادامه آمده است.رسول ديناروند در 
گفتگو با سپيد از اجراي س��امانه رهگيري خبر داد و گفت: 
»سازوکار اين سامانه به  اين صورت است که مي توان مديريت 
بهينه تامين دارو، توزيع و عرضه س��امت را انج��ام داد و با 
ورود فراورده هاي قاچاق و تقلبي ب��ه بازار برخورد کرد.«وي 
با اعام اجرايي شدن اين سامانه به خبرنگار ما گفت: »سامانه 
رهگيري در حال پياده سازي است. در حال حاضر امور سامانه 
در حال انجام اس��ت و   همان طور که قبا نيز ب��ه مردم قول 
داديم، در چند روز باقي مانده از س��ال93اجرايي مي ش��ود. 
اجرايي کردن اين س��امانه کار بزرگي است. شروع اجراي آن 
در سال 93 است، ولي اميد است در سال 94 بتوان به صورت 
کامل سامانه را اجرايي کرد.« وي اذعان داشت: »ممکن است 
اين طرح در س��ال94نيز به طور صد درصد نهادينه نشود، اما 
اميد مي رود بخش عمده اي از آن در سال 94 اجرايي و طي 
س��ال هاي بعد مشکات موجود برطرف ش��ود.«ديناروند از 
اجرايي شدن مشابه اين فناوري در کشورهاي ديگر ياد کرد 

و افزود: »اصول کار اين فناوري درواقع اس��تفاده از کدينگ 
اس��ت. نصب کدهاي��ي روي جعبه ه��اي دارو، فراورده هاي 
آرايشي بهداش��تي، خدمات پزش��کي و حتي فراورده هاي 
غذايي ص��ورت مي گيرد. اينه��ا کدهاي يگانه اي اس��ت که 
در مس��ير جابجايي کاال از توليد کننده ت��ا توزيع کننده و از 
توزيع کنن��ده تا داروخانه ها در همه مس��ير ها ثبت ش��ده و 
اطاعات وارد يک سامانه اينترنتي مي شود.« وي ادامه داد: 
»اطاعات س��امانه مرکزي هرلحظه قابل دسترس��ي است 
و مي تواند ب��راي مديريت کاال ها گزارش  ش��ود. يعني در هر 
لحظه مي توان فهميد مثا يک داروي مش��خص در کش��ور 
در چه جاهايي به چه ميزان وجود دارد. همين طور در مورد 
فراورده هايي که به بيمه وصل اس��ت، مثل دارو ها و برخي از 

تجهيزات پزشکي که از اين کد براي س��ازمان هاي بيمه گر 
براي هزينه بيمه استفاده مي ش��ود.«ديناروند تصريح کرد: 
»عملکرد اين سامانه به شکلي اس��ت که امکان اينکه داروي 
تقلبي وارد چرخه توزيع رسمي کش��ور و تحويل بيمار شود 
وجود نخواهد داش��ت، زيرا کد دارو ها ثبت مي شود.«رئيس 
سازمان غذاودارو با تاکيد بر ارزشمندي و بزرگي کار سامانه 
گفت: »س��امانه در مس��ير اجرايي شدن مش��کات خود را 
دارد. چند ماهي اس��ت که هم��کاران م��ا روي اين موضوع 
کار مي کنند. فرايند ثبت کاال ها نياز به اصاح داش��ت که در 
حال انجام است. اتصال اين س��امانه به سامانه بانک مرکزي، 
س��امانه ثبت س��فارش س��ازمان صنعت مع��دن و تجارت، 
سامانه ترخيص از گمرک و همين طور سامانه ستاد مبارزه با 
قاچاق از ديگر کارهاي الزم براي اجرايي شدن سامانه است. 
اينها کارهايي است که هم در راس��تاي مديريت زنجيره اي 
تامين کاال براي کشور ضروري است و هم در مبارزه با قاچاق 
کمک رسان است.«وي در خصوص مشکات اجرايي سامانه 
گفت: »کار روي زيرس��اخت هاي س��امانه يکي از مشکات 
اجرايي اس��ت. ش��بکه نياز به فناوري هاي س��خت افزاري و 
نرم افزاري دارد. از آنجا که بخشي از کار برعهده وارد کنندگان 
و توليد کنندگان است، نظارت بر آن نيز يکي ديگر از مسائل 
مهم است. شرکت هاي توليد کننده و وارد کننده، مي توانند از 
 شرکت هاي واسطه اي استفاده کرده و کدهاي مربوط را نصب 

کنند.

رمز و راز کاهش وزن نه در بش��قاب 
غ��ذا بلک��ه در لي��وان ش��ما اس��ت. 
نوش��يدنی های پر طرف��داری مثل 
آب ميوه ها و نوشابه های انرژی زا که 
سرشار از شکر و کربوهيدرات هستند، 
می توانند روند کاهش وزن را مختل 
کنند.به گزارش سامت نيوز به نقل 
از س��امانه ؛ پنج نوش��يدنی به شما 
معرفی می کند که نق��ش زيادی در 
کاهش وزن دارن��د:۱- آب: همه می 
دانن��د آب بهترين نوش��يدنی برای 
کاهش وزن اس��ت. اما نوش��يدن آن 
در طول پروسه کاهش وزن می تواند 
کسل کننده باشد. برای اين که آب را 
طعم دار کنيد و از نوشيدن اش لذت 
ببريد می تواني��د در آن ليمو ترش، 
خيار و گوجه فرنگی بيندازيد تا مزه 

دار شود.
۲- آب س��بزيجات: آب س��بزيجات 
خانگی يا صنعتی تفاوتی ندارند. هر 
دو منبع عالی برای تامين فيبر و مواد 
غذايی برای کاهش وزن بدن هستند، 

چون پس از نوش��يدن آن ساعت ها 
گرسنه نمی ش��ويد. پزشکان توصيه 
می کنند از سبزيجاتی استفاده کنيد 
که سديم کمتری دارند.3- چای تلخ: 
نوشيدن چای س��بز عاوه بر اين که 
متابوليس��م بدن را بهب��ود می دهد، 
سرعت کاهش وزن را نيز افزايش می 
دهد. سعی کنيد چای سبز را – گرم 
يا س��رد – همراه عس��ل بدون شکر 
بخوريد. راستی چای سياه را فراموش 
نکنيد چون سرشار از آنتی اکسيدان 
اس��ت و س��موم را از بدن خارج می 
کند.4- قهوه خالص: نوش��يدن يک 
فنجان قهوه در صبحانه و عصرانه به 
دليل وجود کافئين در آن گرسنگی 
را سرکوب و به کاهش وزن کمک می 
کند. اين نوشيدنی همچنين بدن را 
گرم می کند و متابوليس��م را بهبود 
می بخشد. فقط مراقب باشيد شکر و 

خامه کمی به ان اضافه کنيد.
۵- ش��ير بدون خامه: ش��ير سرشار 
از کلس��يم، ويتامي��ن د و پروتئي��ن 
است که اس��تخوان ها را محکم تر و 
ماهيچه ها را قوی تر می سازد. شير 
بدون خامه و چربی منبعی سرش��ار 
از ويتامين اس��ت که به کاهش وزن 
کمک م��ی کن��د. اگر م��ی خواهيد 
طعم ش��ير را تغيير دهيد می توانيد 
 از ش��کات ب��دون چربی اس��تفده 

کنيد.

طب��ق اع��ام وزارت بهداش��ت، به طور 
متوسط ۱0 درصد افراد جامعه مبتا به 
آسم و آلرژي هستند و شکي نيست که با 
استمرار هواي آلوده، شمار اين بيماران 

افزايش مي يابد.
بسياري از کارشناسان بهداشتي، هواي 
آلوده را يکي از داليل اصلي ابتا به آسم 

عنوان مي کنند.
س��المندان، بيماران و کودکان بيش از 
ديگر اقشار مردم در معرض ابتا به آسم 
و آلرژي قرار دارند. اي��ن افراد با تردد در 
مناطق آلوده، سامت خود را به مخاطره 

مي اندازند.
به رغم آنکه م��ردم به ويژه س��المندان، 
بيماران و کودکان باي��د هنگام افزايش 
آلودگ��ي ه��وا از ت��ردد و فعالي��ت در 
فضاهاي باز خودداري ک��رده و فعاليت 
خود را کاه��ش دهند، اما اي��ن افراد به 
اين توصيه ها توجهي نمي کنند زيرا اگر 
تعطيلي در روزهاي آلوده اعام نش��ود، 
مردم ناگزي��ر از انجام کارهاي ش��غلي 
و تحصيلي خود هس��تند. ک��ودکان به 

دليل فعالي��ت و جنب وج��وش، تنفس 
تندت��ري دارند و با س��رعت بيش��تري 
آالينده هاي هوا را استنش��اق مي کنند، 
بنابراين بايد هنگام اع��ام هواي آلوده 
 به وي��ژه ب��ه س��امت ک��ودکان توجه 

داشت.
برونش��يت مزم��ن، آمفي��زم )نوع��ي 
بيم��اري تنفس��ي( و بيماري ه��اي 
قلب��ي و عروق��ي از ديگ��ر ع��وارض 
هواي آلوده بر س��امت انس��ان اس��ت. 
حتي اگر فردي بس��يار س��الم باشد در 
مواجهه ب��ا آلودگي هوا دچ��ار آزردگي 
چش��م، بيني و گلو، س��رفه، احس��اس 
 تنگي در قفس��ه س��ينه و تنگ��ي نفس 

مي شود.
آلودگي هوا اين روزها دغدغه بسياري از 
شهروندان ايراني است، چه خوزستاني ها 
که ب��ا عکس طن��ز »من و ه��واي آلوده 
يهويي« ب��ه آن اعت��راض مي کنند و دو 
چش��م در گردوغبار را نش��ان مي دهند 
و چه ش��هروندان تهراني که تمام س��ال 
جز چند روز انگشت شمار با هواي آلوده 

روبرو بوده و هستند.
اکنون س��االنه 90 ه��زار م��ورد جديد 
ابت��ا ب��ه س��رطان در کش��ور ثب��ت 
مي ش��ود که مهم ترين عوامل ايجاد آن 
ژنتيک و محيط اس��ت. محي��ط يکي از 
تأثيرگذارترين عوامل مؤثر بر س��امتي 
انس��ان و خطر بروز س��رطان به ش��مار 

مي رود.

آلودگي هوا و بیماري هاي تنفسي5 نوشیدنی که شما را الغر می کند

رئیس سازمان غذا و دارو از راه اندازي سامانه رهگیري دارو خبر داد

مبارزه جدي با قاچاق، تقلب، احتکار و نارسايي هاي دارويي کلید خورد

8 باور رايج در مورد سرطان
درباره سرطان، باورهاي رايجي در ميان مردم وجود 
دارد که برخي از آنها درست و بسياري از آنها نادرست 
اس��ت. اهميت اين بيماري و مواجهه درس��ت با آن 
ايجاب مي کند که با اين باورهاي نادرست آشنا شويم 
و در اصاح آنه��ا در فرهنگ عامه ت��اش کنيم. اين 
مطلب، بازخواني برخي از اين باوره��اي رايج درباره 

سرطان است.
۱- اگر به سرطان مبتا ش��ويد، معموال به اين علت 
است که سابقه خانوادگي سرطان در شما وجود دارد.

نادرست: بررس��ي ها در آمريکا نشان داده است نيمي 
از مردان و يک س��وم زن��ان در آمري��کا در نقطه اي از 
زندگي شان به نوعي س��رطان مبتا خواهند شد، اما 
فقط يک بيستم اين موارد به ژن هاي به ارث  رسيده از 

والدين مرتبط است.
۲- مصرف زي��اد مش��روبات الکلي احتم��ال ابتا به 

سرطان را افزايش مي دهد.
درست: نوش��يدن مش��روبات الکلي احتمال ابتا به 
س��رطان دهان، کبد، روده بزرگ، لوزالمعده و ساير 
س��رطان ها را باال مي برد. هر چه مصرف الکل بيشتر 

باشد، خطر ابتا به سرطان باالتر مي رود.
3- قندهاي مصنوعي سرطان زا هستند.

نادرست: شواهدي وجود ندارد که نشان دهد مصرف 
ش��يرين کننده هاي مصنوع��ي باعث بروز س��رطان 
مي شود. بررسي ها رابطه اي را ميان شيرين کننده هاي 
آسپارتام، سوکرالوز و ساکارين و سرطان در انسان ها 
نش��ان نداده اند. ش��يرين کننده هاي جديدتر مانند 

سوربيتول و استويا هم بي خطر به نظر مي رسند.
4- اس��تفاده از دئودوران��ت احتمال دچار ش��دن به 

سرطان پستان را افزايش مي دهد.
نادرس��ت: ش��واهدي قطعي درباره اينکه استفاده از 
ضدعرق ها باعث دچار شدن به سرطان پستان شود، 

وجود ندارد.
۵. مصرف زياد گوشت هاي فراوري شده احتمال دچار 

شدن به سرطان را افزايش مي دهد.
درس��ت: افرادي که به مي��زان زيادي گوش��ت هاي 
فراوري ش��ده مانند هات داگ يا کالباس مي خورند، 
با احتمال بيش��تري ممکن اس��ت به س��رطان روده 
بزرگ مبتا ش��وند. علت رابطه دقيقا روشن نيست، 
اما ممکن اس��ت به علت وج��ود نيتريت ه��ا در اين 
گوشت ها باشد که براي جلوگيري از رشد باکتري ها 
و حفظ رنگ به آنها اضافه مي شود. گوشت قرمز هم با 
سرطان روده بزرگ ارتباط دارد. به طور کلي محدود 
کردن ميزان خوردن گوش��ت قرمز و انتخاب س��اير 
 منابع پروتئيني مانند مرغ، ماه��ي و حبوبات توصيه 

مي شود.
6-ط��ب س��وزني ب��راي تس��کين ته��وع ناش��ي از 

شيمي درماني سرطان مفيد است.
درست: طب سوزني ممکن است به افرادي که به علت 
پرتودرماني دچار خش��کي دهان مي شوند هم کمک 
کند. اگر تحت درمان س��رطان هستيد و مي خواهيد 
طب س��وزني را امتحان کنيد، به پزش��ک تان اطاع 

دهيد.
7-نمونه برداري در بيش��تر س��رطان ها باعث پخش 

شدن آن مي شود.
نادرست: حين نمونه برداري، پزشک تکه کوچکي از 
بافت را از بدن شما برمي دارد تا از لحاظ وجود سرطان 
بررسي ش��ود. در اغلب سرطان ها، بس��يار نامحتمل 
است که اين عمل باعث انتشار سرطان شود. سرطان 
تخمدان در اين مورد استثناست. پزشکان معموال از 
تخمدان نمونه برداري نمي کنند چرا که خطر انتشار 
سلول هاي س��رطاني وجود دارد. اگر پزشک احتمال 
وجود س��رطان در تخمدان را بدهد ، ممکن است کل 

تخمدان را بردارد.
8-ورزش، خطر ابتا به سرطان را کاهش مي دهد.

درس��ت: ورزش به همراه تغذيه س��الم و کنترل وزن 
باعث مي ش��ود احتم��ال دچار ش��دن ب��ه برخي از 
س��رطان ها از جمله سرطان پس��تان و سرطان روده 
بزرگ ب��ا ورزش منظم کاه��ش پيدا کن��د. با وجود 
اين حتي اگر به ان��دازه کاف��ي ورزش مي کنيد، بايد 
آزمايش هاي روتين غربالگري سرطان را طبق توصيه 

پزشکتان انجام دهيد.
چرا سرطان مي گیريم؟

توماستي و وگلش��تاين از مرکز تحقيقات سرطان در 
دانشگاه جان هاپکينز، دو محققي که اخيرا مطالعه اي 
پر سروصدا درباره سرطان منتش��ر کرده اند، در اين 
مقاله ب��ه س��وال هايي در اين مورد که »بدشانس��ي 
جهش ه��اي اتفاقي نقش عمده اي در س��رطان بازي 

مي کند«پاسخ داده اند.
سرطان شبيه تصادف رانندگي است. ارتباط واضحي 
بين ط��ول مس��ير و احتمال تص��ادف وج��ود دارد. 
فارغ از مقصد، هر چه مس��ير طوالني تر باش��د، خطر 
تصادف بيش��تر اس��ت. وضعيت جاده اي هم معادل 
 ش��رايط محيطي اس��ت که در ابتا به سرطان نقش

دارد.
 هر چه ش��رايط محيطي بدتر باشد، احتمال تصادف 
هم بيشتر خواهد بود. وضعيت اتومبيل را هم مي توان 
 اس��تعاره اي از عامل هاي ژنتيکي به ارث برده ش��ده

 دانست.
برخي مش��کات مکانيکي اتومبيل مثل ترمز خراب 
و الستيک هاي فرس��وده نيز احتمال وقوع تصادف را 
باالتر مي برد. حال طول ج��اده را در نظر بگيريم، اين 
موضوع را مي توان به تقسيمات سلول هاي بنيادي و 
جهش هاي تصادفي که در مقاله عنوان ش��ده است، 
ربط داد. حتي اگ��ر جاده ها خوب باش��ند و اتومبيل 
س��الم، باز هم ط��ول جاده نقش��ي عم��ده در ميزان 
احتمال تص��ادف بازي مي کند. احتم��ال تصادف در 
سفري بسيار کوتاه نزديک به صفر است و در جاده اي 
طوالني بيشتر مي ش��ود. با اين مقايسه تخمين زده 
مي شود که دوسوم خطرهاي تصادف مربوط به طول 
 مسير است و بقيه به شرايط جاده و اتومبيل بستگي

 دارد. 

بس��ياري از خانم هايي که تصميم به ب��ارداري  مي گيرند، با 
برخ��ي از اختال هاي روان��ي از جمله افس��ردگي، اختال 
اضطراب، وس��واس و ... درگير هستند. از آنجا که حس مادر 
شدن تقريبا هميشه با خانم ها همراه است و البته تولد نوزاد 
سالم از آرزوهاي هر مادري اس��ت، اين قبيل خانم ها نگران 
دوره بارداري خود با وجود اين اختال ها هستند؛ داروهايي 
که بايد در اين دوران استفاده شود و آسيبي که ممکن است 
اين داروها به جنين وارد کند، بسياري از مادران را مضطرب 

مي کند.
 نکته مهم ديگري که در اين دوران بايد به آن دقت ش��ود، 
اختال هاي رواني است که در طول اين دوران بروز مي کند 
و س��ابقه اي از بيماري در خانم بارداري وجود نداشته است. 
خانم بارداري که اختالي را تجربه مي کند، چطور مي تواند 
بارداري سالمي را بگذراند و از قضا اگر در اين دوران با مشکل 

رواني رو برو شد، چه بايد بکند؟
بیماران رواني مي توانند باردار شوند

بارداري نيازمند داش��تن آگاهي و توانايي قض��اوت درباره 

شرايط بيماري و س��امت فرد اس��ت. برخي فکر مي کنند 
افرادي که به اختال هاي س��ايکوتيک مبتا هستند هرگز 
شانس بارداري ندارند اما اگر اين افراد درمان دريافت کنند 
و مرحله حاد بيماري خود را پشت سر بگذارند مي توانند به 
بارداري فکر کنند. به طور کلي، بيماري رواني هيچ منافاتي با 
بارداري ندارد ولي اگر فرد نيازمند درمان باشد قاعدتا در طول 
دوران بارداري بايد اقدام هاي درماني خاصي برايش در نظر 
گرفت. آنچه واضح اس��ت اينکه شايع ترين اختال هايي که 
در خانم ها بروز مي کند اختال هاي خلقي و اضطرابي است.

دوقطبي ها 3 ماهه اول دارو ها را تغییر دهند
فردي که دچار اختال دوقطبي اس��ت معم��وال داروهاي 
تثبيت کننده خلق مص��رف مي کند. اگر اي��ن فرد تصميم 
به بارداري داش��ته باش��د و آن را با روان پزشک مطرح کند، 
متخصص اين داروها را به آرامي کم و در نهايت قطع مي کند. 
از آنجا که طبيع��ت اين اختال، عود کننده اس��ت در طول 
بارداري فرد بي نياز از درمان نيست اما داروهاي جايگزيني 
وجود دارد که تجويز مي ش��ود و براي مادر و جنين مشکلي 
ايجاد نمي کند. براي مث��ال داروي پرفنازين ي��ا گروهي از 
داروهاي آنتي سايکوتيک که سالم  هستند، مي توانند در اين 
دوران استفاده ش��وند، اما بهتر است داروهاي تثبيت کننده 
 خل��ق در بيم��اري دوقطب��ي در ط��ول ب��ارداري تجوي��ز

 نشود.
دوره ارگانوژنز حیاتي است

يادمان باش��د از زمان آغاز بارداري به م��دت 8 تا ۱۲ هفته 
دوره ارگانوژنز اتفاق مي افتد. در واقع ارگان هايي مانند قلب،  
مغز، گوش و... در همين ۱۲ هفته شکل مي گيرد. اگر فردي 
داروي آسيب زننده اي در اين دوره مصرف کند ممکن است 

تبعاتي براي جنين به دنبال داشته باشد و حتي ممکن است 
نوزاد ناسالم به دنيا بيايد. اين دوران بسيار مهم و حياتي است. 
عمدتا مصرف داروهايي را که براي جنين س��امت نيستند 
بايد در اين ۱۲ هفته قطع کرد. اما برخي از داروهاي ديگر را 

مي توان در اين مدت ادامه داد. بع��د از ۱۲ هفته با توجه به 
شرايط خانم باردار ممکن است برخي داروهاي ديگري هم 
شروع ش��ود و برخي ادامه پيدا نکند. اگر بيماري فرد تحت 
کنترل باشد مي توان مصرف همان داروهاي آنتي سايکوتيک 

ايمن را تا ختم بارداري ادامه داد.
افسردگي با داروهاي سه حلقه اي

درمان افسردگي نسبت به ساير اختال هاي رواني ساده تر 
اس��ت چون در آن داروهاي ضد افس��ردگي که مهار کننده 
بازجذب سروتونين هس��تند مانند فلوکستين و سرترالين 
اس��تفاده مي ش��ود که براي دوران بارداري مشکلي ايجاد 
نمي کن��د و تحقيق��ات مختل��ف صدمه ج��دي در صورت 
مصرف در دوران ارگانوژنز را نشان نداده است، اما اگر همراه 
با اين داروه��ا بنزوديازپين ه��ا از جمله ديازپ��ام، لورازپام، 
کلروديازپوکسايد و... مصرف ش��ود مخاطراتي براي جنين 
به همراه دارد و مي تواند باع��ث اختال هايي در دهان و کام 
جنين شود. مهم ترين عارضه اين داروها اين است که جنين 
را به اين داروها وابسته مي کند طوري که وقتي نوزاد به دنيا 
مي آيد به نوعي معتاد به اين داروهاس��ت. به همين دليل به 
هيچ وجه پيشنهاد نمي ش��ود اين داروها در دوران بارداري 
مصرف شود، اما داروهاي س��ه حلقه اي مانند نورتريپتيلين 
را مي توان حتي در 3 ماهه اول هم مصرف کرد و ش��واهدي 
که نشان دهد اين دارو سامت جنين را به خطر مي اندازد، 

مشاهده نشده است.

مبارزه 9 ماهه با اضطراب و افسردگی
دکتر حسابی

پدرش )س��يد عباس معزالس��لطنه( و مادرش )گوهرش��اد 
حس��ابی( هر دو اهل تفرش بودند. او چهار س��ال اول دوران 
کودکی اش را در تهران س��پری نمود. سپس به همراه والدين 
و برادرش عازم ش��امات ش��د. در هفت س��الگی تحصيات 
ابتدايی خود را در بيروت، با تنگدس��تی و مرارتهای دوری از 
ميهن، در مدرسه کشيش های فرانس��وی آغاز کرد. در همان 
 زمان تعليمات مذهبی و ادبيات فارس��ی را ن��زد مادرش فرا 

می گرفت. 
او قرآن کريم و ديوان حافظ را از حفظ می دانست. وی اعتقادی 
ژرف به قران داش��ت. او همچنين بر کتب بوس��تان، گلستان 
سعدی، ش��اهنامه فردوس��ی، مثنوی مولوی و منشات قائم 
مقام فراهانی اش��راف کامل داش��ت. محمود حسابی در ۱۲ 
شهريور سال ۱37۱ هجری شمس��ی در بيمارستان دانشگاه 
 ژنو درگذش��ت. آرامگاه )خانوادگی( وی در شهر تفرش قرار

 دارد
تحصیالت

ش��روع تحصيات متوس��طه او مصادف با آغاز جنگ جهانی 
اول و تعطيل��ی مدارس فرانس��وی زب��ان بيروت ب��ود. از اين 
رو، ب��ه مدت دو س��ال در منزل ب��ه تحصي��ل پرداخت. پس 
 از آن در کال��ج آمريکايی بي��روت به تحصيات خ��ود ادامه 

داد. 
در سن هفده سالگی ليسانس ادبيات، و در سن نوزده سالگی 
ليس��انس بيولوژی را اخذ نمود. پس از آن در رشته مهندسی 
راه و ساختمان از دانش��کده فرانسوی مهندس��ی در بيروت 
فارغ التحصيل شد. در آن دوران با اش��تغال در نقشه کشی و 
راهسازی، به امرار معاش خانواده کمک می کرد. او همچنين 
در رشته های پزشکی، رياضيات و ستاره شناسی به تحصيات 

دانشگاهی پرداخت.
 دکت��ر حس��ابی در دانش��گاه س��وربن فرانس��ه، در رش��ته 
فيزيک ب��ه تحصي��ل و تحقيق پرداخ��ت. در س��ال ۱9۲7 
ميادی در س��ن بيس��ت و پنج س��الگی دانش��نامه دکترای 
فيزيک خ��ود را، با ارائهرس��اله ای تحت عنوان »حساس��يت 
 س��لول های فتوالکتري��ک«، ب��ا درج��ه عال��ی درياف��ت

 نمود.
 دکتر حسابی در دانشگاه پرينستون آمريکا تحت نظر پروفسور 
انيش��تين فرضياتی درباره »بی نهايت بودن ذرات« و »عبور 
نور از مجاورت م��اده« ارائه کردالگو:نيازمند مدرک. س��پس 
در دانش��گاه ش��يکاگو برای اثبات فرضيه هايش آزمايشاتی 

انجام داد.
 شرکت راهسازی فرانسوی که او در آن مش��غول به کار بود، 
به پاس قدردان��ی از زحماتش، وی را ب��رای ادامه تحصيل به 
فرانس��ه اعزام کرد. در س��ال ۱9۲4 ميادی به مدرسه عالی 
 برق پاريس راه يافت و در سال ۱9۲۵ ميادی فارغ التحصيل 

شد.
زبان های خارجی

 عاوه بر زبان فارس��ی، به زبان عربی، فرانس��وی، انگليس��ی 
و آلمانی تسلط داش��ت. در تحقيقات علمی خود از زبان های 
سانسکريت، التين، يونانی، پهلوی، اوستايی، ترکی، ايتاليايی 

و روسی نيز استفاده کرد
فعالیت های شغلی و اجتماعی

او هم زمان با تحصيل در رشته معدن، در راه آهن برقی فرانسه 
نيز کار می کرد. پس از فارغ التحصيل شدن در رشته معدن، در 
معادن آهن شمال فرانسه و معادن زغال سنگ ايالت »سار« 

به کار مشغول شد.
 وی با وجود امکان ادامه تحقيقات در خارج از کشور، به ايران 
بازگشت و به پايه گزاری علوم نوين و تاسيس دارالمعلمين و 
دانشسرای عالی، دانش��کده های فنی و علوم دانشگاه تهران، 
نگارش ده ها کتاب و جزوه و راه اندازی و پايه گزاری فيزيک و 

مهندسی نوين پرداخت.
وی همچنين در کابينه محمد مصدق، وزير فرهنگ بود.

موسیقی
 حسابی با شعر و موسيقی س��نتی ايران و موسيقی کاسيک 
غرب به خوبی آشنا بود. وی با کمک تنی چند از دانشجويان 
خود در دانشسرای عالی توانس��ت تغييراتی در کاسه سه تار 

)ساز ايرانی( ايجاد کند.
ورزش

وی در چند رش��ته ورزش��ی نيز موفقيت هايی کسب کرد، از 
جمله کسب مدرک نجات غريق در رشته شنا .

افتخارات
وی به سبب تاش های خستگی ناپذير لقب پدر علم فيزيک و 

مهندسی نوين ايران در کشور را کسب کرد.
 ايشان همچنين به دريافت باالترين نشان علمی فرانسه يعنی 

لژيون دونور مفتخر شد.
 وی درسال ۱990 به عنوان »مرد اول علمی جهان« برگزيده 

شد. 

سرگذشت مشاهیر
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