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آيا اين باران کوثری اســت که دارد در تمام طول اجرا پايین آن پره های 
پنکه غول آسا در جا می دود اين سوالی بود که در چند شب اخیر اجرای 
« در تاالر حافظ، تماشاگرانی که با نور تابیده  نمايش غافلگیرکننده »2
بر نیمرخ بازيگر و تصوير معموال ضدنوری که از او در مقابل چشمان شان 
قرار می گرفت، يکسره از خود و ديگران می پرسیدند تا باالخره نمايش 
با زمان ســنجی کافی و کاملش، بی آن که زود و پادرهوا تمام شود يا از 
فرط کش آمدن، مخاطب را با ده ها بار احتمال اتمام مواجه کند، به پايان 
می رســید و کوثری عر ريزان و خندان از آن دويدن تداعی کننده دو 
مفهوم متضاد »تسلسل« و »اراده« دست برمی داشت و به صف بازيگران 

ديگر می پیوست تا تشويق شود.
 در برخورد با تئاترهای تجربی و نامتعارفی کــه به جای متفاوت بودن 
به معنای اصیل اش بیشــتر داعیه متفاوت بودن را به رخ می کشــند، 
تماشاگران معموال اين آمادگی را دارند که بعد از مدت طوالنی »تحمل« 
حرکات و رفتارها و اصواتی که معموال نه تنها معنا بلکه حتی احســاس 
انسانی ويژه ای را هم پديد نمی آورند، يک و نیم و بلکه دو ساعت »آزمون 
طاقت« را پشت سر بگذارند و بعد از بیم آن که انگ ضديت با فرهنگ و 
هنر خا به آنها نخورد، با ابراز رضايت ظاهری از تاالر اجرا خارج شوند. 
در اين وانفسا که تئاترهای مدعی تجربی بودن، اتفاق بیشتر آب به آسیاب 
نمايش های عامیانه می ريزند و همین مخاطب محدود تئاتر را هم از هر 
چه تجربه گرايی نامتعارف است دلزده می کنند، وقتی هر از گاهی کاری 
« روی  مانند کارهای رضا ثروتی يا »مسخ« نصیر ملکی جو يا همین »2
صحنه می روند و می دانند که به جای روايت داستانی معمول و پیوسته، 
بايد عناصر فرمی، بصری، موســیقايی، طراحی حــرکات و در نهايت 
احساس های رنگ به رنگ و گوناگونی به تماشاگر عرضه کنند، لذتی چه 
بسا بیش از نمايشی که مبتنی بر درام نويسی اصولی و روايتگر است، به 
، البته هوشمندی نويسنده اش  آدمی می بخشند. در اين نمايش به خصو
عباس جمالی که ايفاگر نقش کلیدی ضحاک هم هست، به گونه ای خط 
کمرنگی از روايت را در »موقعیت« غريب دنیــای بی زمان و مکانی که 
تصوير شده، جاری می کند که نمی توان گفت نمايش فاقد خط داستانی 
است. اين دنیايی است که ضحاک در آن بر جمشید فائق شده و دو دختر 
جمشید را در کنار مالزم مجیزگوی خود دکتر )احسان کرمی( در کنار 
ديگران در قرنطینه ای مخوف و چندطبقه نگه داشته و استثمار می کند 
اما از کلیات روايت شاهنامه ای اين قصه، تنها همین عناصر به جا مانده اند 
و بقیه نمايش، از طراحی گرفته تا موسیقی خوب انتخاب شده که البته 
با صدای بدی در سالن پخش می شود، همه دنیايی ظاهر امروزی را به 
تصوير در می آورند. از بازی دکتر با موبايل اش تا نوع جلوه گری زنانه ارنواز 
)آزاده صمدی( و بح و جدل هايی که مطرح می کند، همه چیز به دنیای 
معاصر می ماند و طعنه های ضحاک به مردمان روزگارش که حتی دادگری 
او را هم ابلهانه پذيرفته اند، طنین خنده آور و در عین حال هولناکی دارد. 
« موفق می شود   و درست در همین تلفیق زمان ها و المان هاست که »2
دنیای غريب و فضای آبزوردش را از طريق انتخاب هايی مانند دو بازيگر 
نقش مارهای ضحاک که اين جا دو مرد فربه و تنومند به نام های مغزخوار 
1 و 2 هستند، به اغراقی نزديک کند که جهان نامعمول اش را بباوراند. 
از همین زاويه است که ايده يکســره دويدن يک نفر در آن دايره عظیم، 
کارکرد ويژه ای پیدا می کند. به نظر می رسد که حرکت مداوم او بیشتر 
يادآور نوعی تسلسل و بیهودگی است و دور باطل زدن را تداعی می کند. اما 
وقتی در انتهای نمايش و بعد از طرح نام کاوه که می خواهد علیه ضحاک 
شورش کند، ضحاک بر سر اين دونده خاموش هم فرياد می زند و اراده 
پوالدين او را برای خودش چندش آور و بیزارکننده وصف می کند، تازه 
می بینیم که حتی همین حرکت هــم در آن رخوت و پذيرش همگانی، 
می تواند به مثابه اعترا قلمداد شــود. باران کوثری در حالی در چند 
شب متوالی اين نقش را به قصد آزمايش اراده منجر به تحرک جسمانی 
خويش به عهده گرفت که در شناسنامه نمايش، دو نام ديگر برای اجرای 
متناوب و جايگزين يکديگر، به عنوان بازيگران اين نقش آمده اند و فقط 
با بهره مندی از آن اراده، هر کسی می توانسته جايشان را بگیرد. ولی گويا 
برای ضحاک، اين حرکت بیش از آن که در آغاز به نظر می رسد، به هم 
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آزاده خانی زير اليه های پنهان يک شهر آن هم کالنشهری مثل تهران 
که معضالت زيســت محیطی و آالينده های صنعتی اش هر از چند گاهی 
آن را بر سر زبان ها می اندازد کلکســیونی از حیوانات ريز و درشت زندگی 
می کنند که اينجا يعنی دشت تهران زيستگاه طبیعی و قانونی شان بوده 
است و حاال با گســترش اين پايتخت بد قواره انســان ها به حیات وحش 
تعر کرده اند. برای همین هم هســت که هر هفته در خبرها شاهد پیدا 
شــدن يک گونه حیات وحش در خیابان های محله هــای مختلف تهران 
هستیم صاحب  خانه هايی که از پیشــروی ما آدم ها به تنگ آمده اند و با 
کوچک تر شدن قلمروهايشان خودی نشان می دهند و در سرما و گرما برای 
شهروندان مزاحمت ايجاد می کنند تا دستگاه های اجرايی و متولیان امر 
محیط زيســت آنها را ببینند و برای زندگی شان و کوچک تر شدن محیط 
رشد و نموشان کاری بکنند. در اين گزارش همه گونه های زيستی که در 
تهران زندگی می کنند و برای شهروندان مشکل ايجاد کرده اند به تفکیک 

مناطق شهرداری معرفی شده اند. 
1 شمال تهران شــامل منطقه يک و بخشی از منطقه چهار و حکیمیه 
انتهای اتوبان بابايی و ارتش تا لواســان و شهرک امید مکان اصلی زندگی 
شغال و روباه و نوعی گربه بزرگ دامنه های جنوبی البرز است. ايستگاه های 
آتش نشانی اين مناطق از ابتدای سال تاکنون موفق شده اند چندين عقاب 
و جغد و مار که ازکوهستان های مجاور به محیط های شهری هجوم آورده 

بودند را زنده گیری و به پارک پرديسان تحويل دهند. 
2 منطقــه 6 و  و 11و 12 شــهرداری تهران)محدوده های انقالب، 
ولیعصر، مطهری، طالقانی، کشــاورز، کارگر، حر، پانزده خرداد، مولوی و 
شوش( شهر موش ها لقب گرفته است. کافی است نگاهی به جوی های آب 
و سطل های زباله در اين مناطق بیندازيد تا شاهد مراوده های زير زمینی 
موش هايی که در اصطالح علمی  به آن ها رت می گويند باشید. موش هايی 
که به رغم همه هشدارهای شهرداری برای طعمه گذاری و استفاده از سم 
شتن شان 24 ساعته در خیابان ها  و يا حتی استفاده از تک تیرانداز برای 
و اطراف ســطل های زباله جوالن می دهند و زندگی مســالمت آمیزی با 

مردم دارند. 
3 تقريبا همه مناطق تهران با معضل گربه های ولگرد دست به گريبان 
هستند اما وجود رســتوران های زنجیره ای و شهرک های اقماری درغرب 
تهران گربه را به يک پديده قابل مبارزه برای شهروندان غرب تهران تبديل 

کرده است. 
4 ســگ های ولگرد. مناطق جنوبی تهران يعنی مناطــق 20 و 19 و 
16 )جاده بهشت زهرا، عبدل آباد، خزانه بخارايی و ...( به دلیل مجاورت با 

زمین های کشاورزی و بافت فرسوده محل جوالن سگ های ولگرد است. 
منطقه 20 روباه و شــغال هم دارد عالوه بر آن با ســرد شــدن هوا تعداد 
روباه هايی که در جســتجوی مواد غذايی به خانه های حاشــیه شهر پناه 
می برند آنقدر جدی می شود که آتش نشانی برای زنده گیری اين حیوانات 

وحشت زده وارد عمل می شود. 
5 فرودگاه مهرآباد. با آن همه آشــیانه و حجم باالی مبادالت کااليی 
که دارد زيســت گاه گونه های مختلف جانوری است آن طور که ما متوجه 
شديم روباه و شغال و خرگوش هايی که به دلیل مساعد بودن محل زندگی 
اندازه بزرگتری نسبت به همساالن خود دارند از جمله حیواناتی هستند 
که در آشــیانه ها و باند فرود پرنده های آهنی جوالن می دهند و گاهی که 
مسیر هايشان را گم می کنند سری هم به خانه های اطراف مهرآباد می زنند. 
اهالی اين محله ها خیالشان راحت باشد چون فرودگاه مهرآباد برای خودش 
شکارچی دارد و او موظف است عالوه بر شــکار گونه های جانوری که در 
محدوده باند فرودگاه برای پرنده های آهنی مشکل ايجاد می کنند از ورود 

آنها به محدوده شهری هم جلوگیری کند. 
6 محدوده گمرک میدان رازی و باراندازهای خیابان شوش و خیابان 
شهید رجايی محل جوالن مار و عقرب و روباه اســت، البته اين حیوانات 
کامال وارداتی هستند و از انبارهای کاال در شهرهای مختلف میهمان تهران 
شده اند. اين حیوانات هم بعد از زنده گیری توسط مامورهای محیط زيست 

يا آتش نشان ها به پارک پرديسان منتقل می شوند. 
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ري و اشتون ه زودی تمال ديدار  ا
، معاون وزير امور خارجه  ی ريابکو سرگ

روسیه اظهار امیدواری کرد که تاري دقی و 
وه کار مذاکره کنندگان ايران و 1+5 طی 10 تا  ن

اری  14 روز آينده مش شود. آن طور که خبرگ
ار داده، معاون وزير امور خارجه  ايتارتا گ

ت که زمان زيادی برای دستیابی به  روسیه گ
تواف نهايی بر سر برنامه هسته ای ايران باقی 

نمانده است. اين عضو ارشد تیم مذاکره کننده 
ود: دور جديد مذاکرات ايران و گروه  رو اف

ندين تما وزير امور خارجه ايران  1+5  پس از 
ار خواهد شد. ما امیدواريم که يک تاري  برگ

وه کار طی 10 تا 14 روز آينده مش  دقی و ن
ريبا هی زمانی نمانده  ت: ت شود. ريابکو گ

است و برای به نتیجه رسیدن تا ضر االجل 
ه  نی هايی بی وق تعیین شده 24 نوامبر راي

ول  نان با دفتر مس ت: ما هم الزم است. او گ
اديه اروپا در ارتباطیم،  سیاست خارجی ات

منتظر پیام هايی مش هستیم و شرکايمان 
ی می کنیم تا در اولین فرصت دور بعدی  را تر

ود: انتظار  ار کنند.  او اف مذاکرات هسته ای را برگ
مدجواد ظريف، وزير امور خارجه  می رود م

ول سیاست خارجی  ايران و کاترين اشتون، مس
گونگی  اديه اروپا با يکديگر ديدار کنند اما  ات

اين ديدار هنوز مش نیست. او متذکر شد: 
اری مذاکرات به همه اشکال را داريم و  انتظار برگ
برای آن آماده ايم. اين دور از مذاکرات نی همانند 
دوره های گذشته بدين شکل خواهد بود اشتون، 

ظريف و مديران سیاسی گروه 5+1. 

ری  را  ا ا ه در م يره تنها قدرتی  الج
تاده ايران اس  اي

ر و  ار داد: دخالت  يره گ شبکه  خبری الج
آمريکا در خاورمیانه از جمله حمله اين کشور به 
الف آن ايران بود،  عرا در سال2003 که تنها م

اعده و  سب رشد گروه های افرا  گرا شامل ال
ه شد. اکنون داع نه تنها به  داع در منط

يک تهديد جهانی تبديل شده، بلکه تهديدی 
تال  شی از ا ر علیه کشورهايی که ب است ب

ابله با داع به رهبری آمريکا به  بین المللی م
ی  ولو شمار می آيند در حالی که پی تر از ايد
آن حمايت می کردند. اين در حالی است که تنها 
ابل اين تهديد از دمش گرفته  قدرتی که در م

داد، يا حتی از بیروت تا ريا ايستاده،  تا ب
ر برای ايجاد  ايران است. تال های بی پايان 

باتی در ايران تاکنون شکست خورده باقی  بی 
یرقانونی  مانده است و امروز در نتیجه حمايت 

ر از افرا گرايان در سوريه و ادامه ن 
تمامیت ارضی اين کشور، جمهوری اسالمی 

ابله با افرا گرايان قرار دارد و  ايران در را م
عان می کنند.  قدرت های جهانی نی به آن ا

د

ای ج  ده ب ت یا و دو ی جم
دو  ا  ج ب ا ان دا و  ا ای گ س

د است ا 

اس يد    ه اي از تح ها ي جنا هاي س اس   ار س ساي  ن

ان   ا و تا  ا ی ا  ی  ور لی   ت
ود  ر م 

محمدعلی نجفی، سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درحاشیه مراسم 
امضای موافقتنامه همکاری های علمی  و تحقیقاتی وزارت علوم و وزارت نفت در 
جمع خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که تا پايان هفته آينده تکلیف بورسیه های 
غیرقانونی برخی از دانشجويان در دولت گذشته روشن شود. سرپرست وزارت 
علوم از رسیدگی به پرونده 450 بورسیه دانشجويی در دولت گذشته خبر داد 
و افزود: حدود نیمی  از زمان فعالیت کمیسیون مسئول بورسیه ها باقی مانده و 
امیدواريم با توجه به تعطیلی هفته آينده مجلس شورای اسالمی  و عضويت دو 
تن از اعضای کمیسیون در اين مجلس زمان بیشتری برای حضور در کمیسیون 
داشته باشــند. نجفی توضیح داد که در برخی مواقع رسیدگی به يک پرونده 
زمان زيادی را از کمیسیون بورسیه ها می گیرد.او ادامه داد: 480 نفر از کسانی 
که بورسیه شده بودند از مربیان دانشگاه ها هستند و تصمیم گیری درباره پرونده 
آنها به هیات های امنای دانشــگاه مربوطه ارجاع شده است. سرپرست وزارت 
علوم با بیان اينکه نتايج کلی بورسیه ها تا پايان هفته آينده مشخص خواهد شد 
اظهار داشت که با اعالم اين نتايج هم تکلیف دانشگاه ها و هم تکلیف بورسیه ها 
مشخص خواهد شد.او در عین حال تاکید کرد: ممکن است از ادامه تحصیل 
برخی از دانشــجويان بورســیه ای که به طور غیرقانونی بورسیه شده بودند، 

جلوگیر شود.

ی  ا ام ر ا  ن  ی ات   ا ا م 
ان و   

میزان نوشت: سیدکمال سجادی، سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری 
گفت: مذاکرات اين جبهه با کمیته سیاسی جامعه روحانیت مبارز برای ايجاد 
وحدت میان اصولگرايان آغاز شده است. او درباره آخرين فعالیت های اين تشکل 
سیاسی تاکید کرد: ما معتقديم به لحاظ سیاسی و با توجه به فضای سیاسی 
کشور در حال حاضر شروع فعالیت های انتخاباتی به صالح نیست و بايد اجازه 
داد تا فرايند آغاز انتخابات در کشور شروع شود.او افزود: جبهه پیروان خط امام 
و رهبری در مقطع فعلی در حال ترســیم راهبردها و تاکتیک های خود برای 

حضور در انتخابات مجلس دهم است. ســجادی گفت: مذاکرات ما با کمیته 
سیاسی جامعه روحانیت مبارز برای ايجاد وحدت میان اصولگرايان آغاز شده 
است و امیدواريم بتوانیم حضور چشم گیری را در انتخابات آينده داشته باشیم.

او با بیان اينکه بايد يک ائتالف سراسری میان اصولگرايان برای انتخابات مجلس 
شکل بگیرد، گفت: به طورحتم جبهه پیروان خط امام و رهبری با تکیه بر نظرات 
بزرگان اصولگرايی و تشکل هايی همچون جامعه روحانیت و جامعه مدرسین 

برای انتخابات آينده مسیر خود را مشخص خواهد کرد. 

ار   د   

يگانه صالحی، همسر جیسون رضايیان خبرنگار اين روزنامه اواسط هفته گذشته 
به قید ضمانت آزاد شد.  به نوشته روزنامه واشنگتن پست، علی رضايیان، برادر 
اين روزنامه نگار ايرانی ضمن ارسال يک ايمیل به واشنگتن پست خبرآزادی 
همسر جیســون رضايیان را تايید و اعالم کرد هر دو آن ها در سالمت به سر 
می برند.  رضايیان و صالحی در 22 ژويیه ســال جــاری به همراه يک عکاس 
خبرنگار و همسرش در تهران بازداشت شدند که زوج دوم مدتی بعد آزاد شدند. 
رضايیان و همسرش از آن زمان تا کنون در حبس به سر می بردند که به گفته 
علی رضايیان، يگانه صالحی هفته گذشته به قید وثیقه آزاد شده است.  برادر 
جیسون رضايیان همچنین گفت که يگانه صالحی آخر هفته گذشته توانسته با 
شوهرش در زندان مالقات کند. خانواده جیسون رضايیان در پی آزادی همسر 
وی در بیانیه ای ضمن ابراز خرسندی از اين اتفا بر بی گناهی رضايیان تأکید 

کردند و از دولت ايران خواستند تا موجب آزادی هر چه زودتر وی شود. 
به نوشته اين روزنامه آمريکايی، صالحی که پیش از اين برای يک روزنامه اماراتی 

کار می  کرد از اين پس نمی تواند در ايران فعالیت رسانه ا ی داشته باشد. 

ا  ی  ا    

 خبر آنالين نوشت: ندا نام تشکل جديد اصالح طلبان است که توسط جمعی 
از جوانان اصالح طلب و با حمايت صاد خرازی پا به عرصه اجتماعی گذاشته 
است.اين تشکل نخســتین فعالیت خود در عرصه عموم  را به يک بحران 
اجتماع اختصا داده است تا به اين وسیله اعالم کند که تنها يک تشکل 
سیاس نیست و به مســائل اجتماع و بحران ها روز جامعه نیز اهمیت 

ین برا بحران آب به نام »آب زندگ است« را راه  م دهد. اين تشکل کم
انداز کرده است.مسئوالن اين تشکل سیاس اهداف خود برا راه انداز 
اين تشکل را اينگونه عنوان کرده اند: از آنجا که اين تشکل اصالح طلب تنها 
دغدغه های سیاسی ندارد و تمام ابعاد زندگی ايرانیان و مشکالت جامعه برای 
ین  اين تشکل مهم اســت در اولین گام، اين تشکل اقدام به راه اندازی کم
ین که به منظور مصرف بهینه آب، حفظ  »آب، زندگی است« کرد. اين کم
و حراست از ذخاير آبی و تالش برای فرهنگ سازی مصرف صحیح آب در 
بین خانواده های ايرانی طراحی شده، کار خود را با انتشار يک پوستر آغاز 
کرد.در اين پوستر آمده است »قطره، قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، 
ین که جزئیات آن به زودی اعالم  لحظه های زندگی را هدر ندهیم«.اين کم
می شود تنها محدود به انتشار پوستر و فراخوان نخواهد بود و تالش خواهد 
کرد با اجرای برنامه ها و شیوه های نوين، مردم را نسبت به مصرف صحیح آب 

بیش از پیش حساس تر کند.

ا  م   ا  ا  ر ا   ر  ا م
د  ر   ل  م

کیهان نوشت: قديری ابیانه سال 84 به عنوان مشاور  هاشمی  در رياست مجمع 
تشخیص مصلحت نظام فعالیت می کردو از سال 3 تا 6 نیز معاون دفتر وی 
بوده است. او در مصاحبه با برنامه شاهد عینی شــبکه افق در پاسخ  به اينکه 
فرزندان آقای  هاشمی  معتقد بودند در ســال 84 هم تقلب شده است گفت: 
معتقد نبودند ولی در تبلیغاتشان می گفتند. به نظرم آنها معتقد نیستند که تقلب 
شده است، چون تقلب يعنی اينکه شما در شمارش آرا دست ببريد. نمی شود 
دولت آقای خاتمی  شمارش کند و وزارت کشور آنها باشد، آقای احمدی نژاد 
ی بیاورد. شدنی نیست. البته اين بدان معنا نیست که اگر وزارت کشور آقای  ر
احمدی نژاد هم می بود، تقلب می کرد ولی حداقلش اين است که اگر تاج زاده 
و امثالهم گرداننده انتخابات هستند، نمی روند به نفع آقای احمدی نژاد تقلب 
کنند، پس تقلب نشده، تخلف شده، منتها فائزه  هاشمی  حرف های بیجا زده 
اســت. من می گويم او يک عنصر ضدانقالب است. بعضی ها می گويند فحش 
نده، من می گويم ضدانقالب فحش نیست. صفتی اســت که مناسب ايشان 
اســت. پس ضدانقالب به چه کســی می گويند يک موقع هست شما حرف 

رکیکی می زنید اما يک وقت می گويید، طرف ضدانقالب است، يعنی نه واليت 
را قبول دارد، نه هی چیز ديگری را و حتی در روز عاشورا می آيی و مردم را علیه 
نظام می شورانی.مشاور  هاشمی  تصريح کرد: بچه های آقای  هاشمی  اينطوری 
هستند. آنقدر می خواهند روی پدر نفوذ داشته باشند که حتی اطالعات هم در 
اختیارش نگذارند. اگر کسی بخواهد با پدرش صاد باشد، بايد فکس را می برد 
جلوی پدرش می گذاشت و می گفت: آقا من اين را قبول ندارم، نه اينکه پدر را 
از دانستن چنین مطلبی بی اطالع نگه دارد، آن هم پدری مثل آقای  هاشمی  را 
در آخرين روز تبلیغات و مصاحبه اش. شايد بگويد نمی خواستم روحیه پدرم 
خراب شــود، من می گويم اجازه بده پدر برای روحیه تو تصمیم بگیرد، نه تو 

برای روحیه پدر.

ن  ام و  ام ا  ا   ا   ات    
ی  و ور ر  ی  ر

نامه نیوز نوشت: سیداحمد خاتمی، عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری 
در ديدار حجت االسالم والمسلمین داوود نمازی مشــاور وزير کشور در امور 
روحانیت و ائمه جمعه و جماعات حمايت از دولت را وظیفه خود دانســت و 
تاکید کرد: ما موظفیم از دولت حمايت کنیم و شعار هم نمی دهیم و کمک هم 
نمی خواهیم بلکه بر اساس تکلیف مان از دولت حمايت می کنیم ولی دولت بايد 
از خودش هم حمايت کند. عضو خبرگان رهبری اضافه کرد: دولت اجازه ندهد 
برخی منصوبین دولت، قومیت ها را تحريک کنند و چیزی که امام گفته شمشیر 
و خورشید منحوس را برداريد، آن وقت يک وابسته دولت بگويد شیر و شمشیر 
بد نیست. اين مقابله با رهنمود امام است. آيت ا خاتمی  تاکید کرد: معتقدم 
روحانی بايد به کل دولتی ها ابالغ کند که در راستای کاری خودشان صحبت 
کنند و در راستای مسائل سیاسی حق اظهارنظر نداشته باشند و خودشان و 

سخنگوی دولت صحبت کنند، برای اينکه بتوانند اوضاع را کنترل کنند.
او تخريب دولت را کاری نادرست خواند و تاکید کرد: به بهانه تخريب نخست وزير 
انگلیس حق نداريم رئیس جمهور را بکوبیم. ديدار رئیس جمهور با نخست وزير 
انگلیس به درخواســت ديويد کامرون بوده و در آن ديدار حرف های محکمی  
زده شده. ما حق نداريم به بهانه اينکه نخست وزير انگلیس حرف نامربوط زده، 

رئیس جمهور کشورمان را بکوبیم. اين درست نیست.

رايان و ول د ا ان رای و ه رو روان ا جام اتی جبهه پ ا را انت ا از م ردن دول  آ ري ن اره ت اتمی در هارا آي ا  ا

حجت االسالم حسن روحانی، رئیس جمهور در نخستین 
همايش روز ملی روســتا با بیان اينکه فضای روستاهای 
امروز ايــران کامال متفاوت از گذشــته اســت، گفت: 
»روستايیان ايران امروز، کامال از تحوالت سیاسی کشور 

و مسائل جهانی مطلع هستند.«
مهم ترين قسمت های سخنرانی او را در زير بخوانید.

اين منتخب کوچک شــما در برخی روستاها صددرصد 
آرا را به دســت آورد و در برخی روســتاهای دور افتاده 
که واجدان شــرايط رای تنها 96 نفر بودند، همه به يک 
نفر رای دادند. اين موضوع نشــان می دهد که روستای 
امروز، روستای ديروز نیســت. دکتر روحانی با اشاره به 
دسترسی روســتايیان به وســايل ارتباط جمعی نظیر 
راديو، تلويزيون، روزنامه و اينترنت اظهار داشت: جوانان 
روستايی همواره بهترين شــاگردها در حوزه و دانشگاه 
بوده اند. بايد بــا وحدت، اتحاد و همدلی و نیز اســتماع 
و اطاعت از رهنمودهای رهبر معظم انقالب در مســیر 
آبادانی ايــران تالش کنیم، وظیفه دولــت ايجاد فضای 
امن، با ثبات و آرام در بازار به منظور حضور کارآفرينان 
و سرمايه گذاران در عرصه اقتصادی کشور است. دولت 
يازدهم بــرای جذب ســرمايه گذاران داخلی و خارجی 
برنامه مدونی طراحی کرده به  طوری که در ســفرهای 
استانی جلســاتی اختصاصی با ســرمايه گذاران برگزار 
می کند و با ايجــاد فضايی که در آن چشــم انداز آينده 
روشن و ســود کافی وجود دارد، جذابیت بیشتری برای 
حضور و به میدان آمدن سرمايه گذاران فراهم می کند. 
بايد سنت های درست گذشــته را حفظ کرد و از نکات 

خوب تمدن روز هم بهره گرفت، ســرگردانی و حیرت 
در کوچه های سنت و تجدد به ضرر کشور است. توسعه 

کشور بايد متوازن، همزمان، جامع و پايدار باشد.

شاورزی داشته اش ن  تی و  ن شاورزی  ايد    
رئیس جمهور  گفت بايــد تالش کنیم تــا ارزش افزوده 
فعالیت های اقتصادی روستايیان باال برود، از معاونت توسعه 
روستايی و وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط خواست تا با 
برنامه ريزی در زمینه ايجاد صنايع تبديلی توسعه گردشگری 
و تولید صنايع دســتی برنامه ريزی مطلوبی داشته باشد. 
بايد کشــاورزی صنعتی و صنعت کشاورزی داشته باشیم 
و در اين زمینه بايد به طرح هــای مختلف فکر کنیم و روز 
روستا متعلق به کل کشور است.از برنامه های دولت يازدهم 
اين بوده که بتواند با آبیاری های علمی  و نوين بهره وری از 
زمین های زراعی را باالتر ببرد. در اين خصو طرح بزرگی 
در استان های خوزستان و ايالم به اجرا در آمده که براساس 
آن هر ماه دو هزار هکتار زير پوشش طرح آبیاری مدرن قرار 
می گیرد و در ماه های باقیمانده اين طرح هر ماه  در هشت 
هزار هکتار ديگر اجرا می شود و ظرف سه تا چهار سال آينده 

بیش از 550 هزار هکتار تحت پوشش قرار می گیرد.

   روستا ايد روستا ماند
در روزهای اول انقالب اوج شکوه، حضور و فداکاری مردم 
روســتا را می توان در 15 خرداد سال 1342 ديد که اهالی 
روســتای باقرآباد ورامین کفن پوش به خیابان ها آمدند. 
روستايیان دوشادوش دانشگاه، حوزه و بازار و پیشتاز حرکت 

135 بودند.نقش روستايیان در  و نهضت اسالمی  در سال 
مرزداری و مرزبانی کشور برجسته است و معاونت توسعه 
روستايی و مناطق محروم کشور بايد توجه ويژه ای نسبت به 
روستاهای مرزی کشور داشته باشد، چرا که آنها در دوران 
دفاع مقدس، مقاومت و ايستادگی بیشتری در مقابل دشمن 
از خود نشان دادند و آنان را از پیشروی و تحرک بازداشتند.
روستاها استعداد فراوانی برای جذب گردشگران داخلی و 
خارجی دارند اما روستا بايد روستا بماند و معماری و آداب و 
سنن آن حفظ شود. منظور از توسعه گردشگری فقط جذب 
گردشگران خارجی نیست. بســیاری از جوانان ما از آداب 
و سنن رايج در اســتان های مختلف کشور يا بی اطالع و يا 
کم اطالع هستند و بايد زمینه آشنايی آنها را با اين فرهنگ 

فاخر به وجود آورد.

و  ا از  و شهروندی  د ا از    د
نان ن شهرنش

حاشیه نشینی در کنار شــهرهای بزرگ مشکل  ساز است. 
روســتاهای ما که زيربنای تولید و حرکت جامعه بوده اند، 
نبايد تبديل به باری برای شــهرهای بزرگ شــود.دفاع از 
حقو شهروندی معنايش، تنها دفاع از حقو شهرنشینان 
نیســت، بلکه دفاع از حقو همه کسانی است که در ايران 
چه در روستاها و چه در شهرها زندگی می کنند. باالترين 
نرخ مشارکت در انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوری 
متعلق به روســتايیان و عشاير بوده اســت، روستايیان و 
عشاير در طرح های توسعه و مشارکت اقتصادی نیز پیشتاز 

خواهند بود.

ستا  توسعه ر
ایدار می کند  رها را  توسعه ش

در حالی که در آستانه برگزاری هشتمین دور از مذاکرات 
هسته ای هستیم، تحلیل ها و گزارش ها خبرگزاری ها و 
روزنامه های خارجی درباره چگونگی به توافق رسیدن نهايی 
ايران و 1+5 و نقش پر رنگ آمريکا در رسیدن به اين توافق 
همچنان ادامه دارد. يکی از جديدتريــن اين گزارش ها از 
سوی اکونومیست منتشر شده که در اين گزارش نوشته شده 
سیاســت خارجی غرب به اين باور است که می توان تنها با 
اندکی شهامت و جسارت به دشمنی 35 ساله آمريکا و ايران 
س گامی  بزرگ برای حل ساير مناقشات و  خاتمه داد و س

ستیزه های بزرگ در خاورمیانه برداشت.
آن طور که ايرنا گزارش داده، اين هفته نامه انگلیسی در اين 
تحلیل نوشته که هم اينک فرصتی تاريخی برای تعامل میان 
اين دو کشور فراهم آمده است که يکی ظهور دشمنی است 
مشترک به نام داعش در منطقه و ديگری مذاکرات هسته ای 
ايران که بايد تا 24 نوامبر)سوم آذر( به نتیجه برسد.حسن 
روحانی، رئیس جمهوری ايران هفته گذشته در نیويورک 

خوشبینانه از روند پیشرفت گفت وگوهای هسته ای صحبت 
کرد و گفت که »فقط يک گام بزرگ ديگر مانده است.« اين 
سخن راسرگئی الوروف، وزيرخارجه روسیه نیز بیان و اشاره 
کرده بود که 95درصد توافق حاصل شده است.روحانی بارها 
به اين نکته اشاره کرده که اگر توافق هسته ای حاصل آيد 
بی ترديد شرايط حاکم میان آمريکا و ايران هم کامال متفاوت 
خواهد شد و زمینه های بالقوه بسیاری برای همکاری میان 
دو کشــور در آينده به وجود خواهد آمد.به گفته روحانی، 
مصدا اين ادعا، وضعیت ثبات حاکم بــر ايران در مقابل 
اوضاع نابسامان و آشوب سراسر منطقه است.سخن روحانی 
حامل اين پیام بود که تحريم ها را برداريد، همه اتفا های 
خوب از آن سرچشمه خواهد گرفت و اينکه ما فقط دو ماه با 

ربودن اين شانس فاصله داريم. اين گفته صحت دارد.
کیفیت روابط دو کشور آمريکا و ايران امسال در مقايسه با 
يک سال قبل تفاوتی ماهوی داشــته است. پس از سالیان 
متمادی امروز تماس هايی در سطوح عالی میان دو کشور 

برقرار و اين نشســت ها تکرار می شــود و ظاهرا ادامه هم 
خواهد داشت.

اما با توجه به رقابت عمیقی که میان آمريکا و ايران در منطقه 
وجود دارد، هنوز هم به ســختی می توان سطح همکاری 
میان دو کشور را سنجید.  البته گزارش هايی از هماهنگی 
میان اين دو در اين مبارزه به گوش می رسد اما به هر روی 
ايران مبارزه خود علیه داعش را هدايت می کند و ســالح و 
آموزش های نظامی در اختیار عرا قرار می دهد. در سوريه 
هم همچنان ارسال کمک های حیاتی به نیروهای بشار اسد 
را دنبال می کند. با اين همه، هنوز هم زمینه های متعددی 
وجود دارند که سازنده هستند. در بغداد، تهران دارای قدرت 
نفوذ است همچنین می تواند نقشی سازنده در پايان دادن 
ند. از همه مهم تر نقش ايران  به جنگ داخلی سوريه ايفا 
در افغانستان است که می تواند کمک کننده باشد و به دنبال 
خروج نیروهای »ناتو« از اين کشور در تثبیت ثبات در اين 
ند. آيا ديدگاه روحانی و ظريف اين  کشور نقشی موثر ايفا 

است که روزی در معماری جديد امنیتی خاورمیانه که ايران 
را يک ابر قدرت منطقه ای غیر قابــل اجتناب و محترم به 
به نظر  رسمیت بشناسد، تهران مورد استقبال قرار بگیرد

می رسد سیاست اين دو همین است.
آمريکا ديگر از بذل خون و پول در منطقه خسته و بیزار است.
اما هنوز هم عناصری برای بدبین بودن نسبت به پیشرفت 
اوضاع در دستور کار موجود اســت. اصوال اسرائیل از هی 
توافقی راضی نیست. وانگهی کنگره و اعراب متحد آمريکا هم 
هرگز بازگشت به عقب را بر نمی تابند.اصوال خواست آمريکا 
اين است که ايران ظرفیت غنی سازی اورانیوم موجود خود 
را به کمتر از 9500 سانتريفیوژی برساند که هم اکنون آنها را 
راه اندازی کرده است. ايران همان تعداد سانتريفیوژ را نصب 
کرده اما هنوز آنها را فعال نساخته است.ايران هرگز خواهان 
کاستن از تعداد ســانتريفیوژهايش نیست و اصرار دارد که 
اجازه يابد ظرفیتش برای غنی سازی در مقیاس صنعتی را در 
آينده نزديک حداقل به 100هزار سانتريفیوژ افزايش دهد.

ا  

ا ار آمري ازمند ج ا ن هبود روا ايران و آمري

ورای  یس مجلس ش ی، ر علی الريجان
ريم ها و  ه ت رايطی ک المی: در ش اس
مشکالت مربو به بیماری ها در اطرا ما 
م می کند در تولید  ل حک وجود دارد، ع
رمايه گذاری کنیم تا بتوانیم به  داخل س
الل دست يابیم. اين امر کمک می کند  است
ون بمانیم. اگر ما  تلف م تا از آفت های م

ال  ت پیدا کنیم برخی مشکالت انت الل دس در اين زمینه به است
اد  وصا اقت ورهای ديگر هم کاه می يابد. م بیماری از کش
روستاها وضعیت مطلوبی ندارد. در گذشته برخی روستاها، مدرسه 
و آ آشامیدنی نداشتند اما تولیدشان رون داشت. امروز راديو، 
ادی وجود  رخه اقت يون و موبايل در روستاها وجود دارد، اما  تلوي
کل نگرفته است و همین امر  ندارد زيرا ساماندهی برای تولید ش
اي می دهد، لذا بايد در سطح  ه را برای مهاجرت به شهر اف انگی
اد کشاورزی فکری کنیم.  رخه مطلو اقت ملی برای رسیدن به 

ی  نگوی سازمان انر بهروز کمالوندی، س
اتمی : در مورد دو اقدام عملی از پن اقدام 
انس بین المللی  ات ايران و آ گام سوم تواف
ران مذاکره  ی  از امروز در ته ی اتم انر
ر  ود تا اين دو مورد نهايی شود. س می ش
اون امور پادمان ها و  »ترو واريورانتا« مع
ی اتمی،  به  انس بین المللی انر هیاتی از آ

دن دو موضوع آخر گام سوم  ت و گوها و نهايی ش منظور ادامه گ
رد. اين هیات که به منظور  انس صورت می گی ات ايران و آ تواف
ی  انس بین المللی انر مذاکره درباره مسايل فی مابین ايران و آ
سه شنبه مذاکرات خود را با  ر می کند، از فردا  اتمی  به تهران س
انس  از می کند. ايران و آ ی اتمی  ايران آ والن سازمان انر مس
ر 13 اقدام در گام های  ی اتمی  بعد از تواف بر س بین المللی انر
دام عملی ديگر در 30  وم درباره پن اق اول و دوم و در گام س
ارديبهشت ماه 93 به تواف دست يافتند. با توجه به اينکه اطالعات 
انس  ه شده، قرار است با حضور هیات آ اولیه درباره اين دو مورد ارا

ت وگو و اين دو مورد نهايی شود. درباره اين موضوعات نی گ

ور:  عبدالرضا رحمانی فضلی، وزير کش
تايی ايجا  توسعه پايدار مناط روس
هرها و  عه ش می کند که هم تراز با توس
کالنشهرها به اين مناط نی توجه کنیم تا 
عدالت اجتماعی نی حاکم شود. رسیدگی به 
روستاها و کشاورزان عین عدالت اجتماعی 
عه مناط روستايی در  است و بايد توس

اخ های نامطلو  اماندهی خیلی از ش اولويت قرار گیرد. س
ادی مانند نرخ تورم باال و نرخ بیکاری از دستاوردهای قابل  اقت
اد روستايی است و بايد همه ظرفیت های  پی بینی توسعه اقت
ويت  ادی در همه مناط فعال شود که می تواند به ت تولیدی اقت
قدرت ملی هم کمک کند.  توسعه روستاها از مباح علم توسعه 
اد کشاورزی تشکیل می دهد.   ت و پايه آن را اقت ادی اس اقت
ی کالن بازنگری کنیم تا مناط روستايی  بايد در نظام برنامه ري
روت و جذ جمعیت  جايگاه خود را متناس با ظرفیت تولید 
دی های  میم گیری ها و جذ ت پیدا کند و ن کشاورزان در ت

دولتی بیشتر شود.

یان، وزير نیرو: در حال حاضر  یت  حمید 
توسط دولت 924 طرح آبرسانی روستايی 
ار روستا  تعريف شده که با اجرای آن 15 ه
بکه آبیاری مناس قرار  ت پوش ش ت
ت میلیون  خواهد گرفت و براسا آن ه
تايی به آ دسترسی خواهند  ر روس ن
عه مجتمع های آبرسانی  يافت.برای توس

ال برای اولین بار  به 4700 میلیارد تومان اعتبار نیاز داريم، امس
رديف ملی برای اجرای مجتمع های آبرسانی به ارز 200 میلیارد 
ا يافته است.ساالنه 600 میلیارد تومان برای ايجاد  تومان اخت
مجتمع های آبرسانی در نظر گرفته شده که با رقم پی بینی شده 
ال طول خواهد کشید که رقم  زمان تکمیل اين مجتمع ها 10 س
قابل قبولی نیست. در سطح دولت تال می کنیم که طی سه سال 
آبرسانی مناس روستاها را به انجام برسانیم.هم اکنون در شرايط 
خشکسالی قرار داريم به طوری که متوسط بارندگی از 250 میلیمتر 

به 242 میلیمتر کاه يافته است.

بر ها هره ها      

کند 
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د  ا های RICHKIDS  ادا دا با

ت من روتمند ن
در ابتدا بايد تاکید کنم که من ثروتمند نیستم و هی وقت هم نبودم. 
برخی ها به دلیل مشکالت شخصی و همچنین مشکالت با برادرم به 
دروغ شايعه ســازی می کردند که من ثروتمند هستم. در مورد طرز 
نگرش منفی که درباره افراد ثروتمند وجود دارد بايد تاکید کنم که من 
با اين نگاه اصال موافق نیستم و چنین برداشتی اصال درست نیست. امام 
خمینی)ره( مرز داشتن و دارا بودن را  حالل و حرام آن می دانستند. 
انسان هرچقدر هم متمول باشد اما اگر آن ها را از راه حالل و بدون رانت 
به دست آورده باشد هی اشــکالی ندارد. افراد متدين هم می توانند 
ثروتمند باشند و اين دو موضوع با يکديگر منافاتی ندارد. متمول بودن 
در صورتی مورد اشکال اســت که از راه نامشروع به دست آمده باشد 
و گرنه مشکلی وجود ندارد. عسگراوالدی درباره نحوه زندگی فرزندانش 
و تفريحات آن ها نیز می گويد: »يکی از آن ها 
پزشکی خوانده و رئیس بیمارستان است که 
در کارهای خیريه فعالیت می کند. ديگری 
هم تاجر خشکبار اســت. درباره تفريحات 
و ســرگرمی آ ن ها بايد از خودشان 

رسید و من خبر ندارم.« ب

اما د ن روتمند ودن ال
مســئله پول داشــتن بايد به طور کلی در ايران از دو منظر بررسی 
شود. چه کسانی پولدار هستند و در چه مقیاسی اين پول ها را دارند. 
بسیاری از افراد ثروتمند جامعه در تیررس افکار عمومی نیستند و 
وضعیت مالی شان بسیار باالتر از اين چهره هايی است که عکس های 
خود را منتشر می کنند. از آن جايی که برخی پولدارها در کشور ما 
در مدت کوتاهی به ثروت کالن خود دست پیدا کرده اند، بسیاری 
از مردم نگاه بدبینانه ای نسبت به آن ها دارند در حالی که بسیاری از 
آن ها از راه های مناسب و مشروع به دست آورده اند. نکته ديگر آن 
است که پول دار بودن الزاما با تفريح نامناسب مترادف نیست و افراد 
ثروتمندی در جامعه وجود دارند که هم ثــروت خود را از راه های 
قانونی به دست آورده اند و هم تفريحاتشان با سبک رسمی زندگی 
در تعار نیست. اين افراد به میهمانی می روند، سفر خارج می روند 
و سرگرمی های خا خودشان را دارند بدون آن که از محدوده دين 
و عرف جامعه خارج شوند. ثروتمند بودن الزاما موضوع بدی نیست 

و نبايد نگاه بدبینانه ای به آن داشت.

د     

استمدار اه س   ن

ه مايه دارهای  ه »ب پس از معرو شدن ناگهانی ص
وه سبک  ايرانی« که اقدام به انتشار عکس هايی از ن
اال همه نگاه ها به  ريح آن ها می کند، ح زندگی و ت
روتمندان است و ب ها درباره سبک زندگی  آن ها 
شبکه های اجتماعی را پر کرده است. ب ها در دنیای 
روتمندان  ان  ان و مواف ال ده و م مجازی دا ش
روتمندان  رو به روی هم قرار گرفته اند. خیلی ها به 

ته از افراد را متهم می کنند که با  می تازند و اين دس
روت کس کنند. عالوه  رانت توانسته اند برای خود 
روتمندان متهم هستند که خوشگذرانند، به  بر اين 
اتشان از عر و سبک  ري فکر هی کس نیستند و ت
رسمی جامعه فاصله دارد. در طر ديگر کاربران زيادی 
د  تند که اين نوع نگاه را قبول ندارند و معت هم هس
اما از راه رانت و نادرست  روتمند ال تند افراد  هس

روت خود را کس نکرده اند و دلیلی هم وجود ندارد 
اوتی داشته باشند.  بک زندگی مت که همه آن ها س
لی درباره اين موضوع  ار م ته هم گ روز گذش
ی آن را مورد  تل ا رسانديم و از منظرهای م به 
بررسی قرار داديم. بازخوردهای انتشار عکس های 
میم گرفتیم  روتمندان به  اندازه ای گسترده بود که ت
نین با  در اين شماره   هم بازتا ها را مرور کنیم و هم

ت وگو بنشینیم.  هره سرشنا درباره آن به گ دو 
هور ايران يکی از  اسدا عسگر اوالدی تاجر مش
ت صبح نظر  ت وگو با ه ت که در گ اين افراد اس
ت والبته تاکید کرد که خود  روتمندان را گ درباره 
ر دوم يکی از زنان اصالح طل  ت. ن روتمند نیس
مشهور منتس به يک خانواده سیاسی است که 

تمايلی نداشت نامی از او برده شود.

د   و

اسی ي زن مشهور س

ان  را موا ن
 »اين ها دارند شــوآف می کنند.« ظاهرا اين کم ترين اتهام بچه پولدارهای تهران اســت. خب، مگر ما داريم شوآف 
زی  نمی کنیم تو وقتی داری لیســت کتاب هات را می نويســی، تو وقتی داری عکس گلدان و پرده و لباس و آش
 ) خوشگلت را شر می کنی، تو وقتی داری از فیلم فالن که ديده ای تعريف می کنی يا به تئاتر بهمان )که حتی نديده ای
فحش می دهی، تو وقتی داری قربان صدقه بچه ات می روی، تو وقتــی داری از دونفره دل انگیز پايیز يا غروب جمعه 
غم انگیز حرف می زنی، من وقتی دارم استتوس می گذارم، مگر شوآف نمی کنیم اليک زدن پیج افتتاحیه گالری فالن 

و نمايشنامه خوانی بهمان شوآف نیست، ولی عکس گذاشتن با آقای مازراتی و رفقا، هست، و بد هم هست
 وجود چنین طبقه ای با اين عالئق و سبک زندگی، طبیعی ترين پديده ممکن در هر جامعه ای است. در بین اين ها 
آدم رانت خوار و مشکل دار وجود دارد ولی خیلی از اين آدم ها، باسواد، فعال مدنی و اجتماعی، جهانديده، اخالقی و 

موثر هستند، عرضه يا شانس داشته اند، پولدار شده و دوست دارند پولشان را اينجوری خرج کنند.
 آن صفحه ادمین داره که عکس از اين طرف و اون طرف براش می فرستن و اون روی صفحه اش می گذاره. بنابراين 
عکس ها با سلیقه و نگاه کســی که صفحه رو می گردونه گزينش می شن و اون يه سبک خا زندگی بچه پولدارها 
مدنظرشه و در صفحه اش اعمال می کنه. سبک زندگیشــون رو به همه پولدارها تعمیم نديد. اين ها هم مدل زندگی 

خا خودشون رو دارند که من خوشم نمیاد. قطعا پولدارهای بسیاری هم هستند که اين شکلی زندگی نمی کنند.
 دلیلی نداره که به پدر و مادرشون بتازيم و بگويیم از راه نادرست پول هاشون رو کسب کردن. پول دار بودن فی نفسه 

بد که نیست هی خیلی هم خوبه.

ان ال را م ن
 در نظر اول به صفحه بچه پولدارهای تهران، فقط سه الی چهار نفر در کل عکس ها حضور دارند اما نظر دوم، بخش 
غم انگیز زندگی آنها را آشکار می ســازد. بچه پولدارهای تهران خیلی بیشتر از سه چهار نفرند ولی متاسفانه به طرز 

غم انگیزی شبیه يکديگرند.
 زندگی چند درصد مردم تهران و بهتره بگم ايران اين مدلیه و يه سوال اساسی تر اينکه چند نفر اينها واقعا پولدار 
هستن از نظر من اين آدم ها دچار کمبودن...دوست دارن ديده شن... خیلی هاشونم پولدار نیستن و خودشون رو 
دارن پولدار نشــون میدن. و از طرفی آدم هايی که جزو قشر پايین جامعه هستن با ديدن اين عکس ها خیلی حسرت 
می خورن.... همین چیزاس که باع دزدی می شه و طرف با خودش میگه چرا من نداشته باشم چون از سگ دو زدن 
تو زندگی به هیچی نرسیده... از طرفی هم مردم عادی با کارايی که اين افراد برای نشون دادن خود هستن هر کسی که 
پولدار رو به چشم دزد می بینن...و حرف آخر اينکه کسی که واقعا پولدار باشه و تازه به دوران رسیده نباشه هی وقت 
از اين کارها نمی کنه...ما يه همچین چیزی رو هم می تونیم تو خونه های کاشان و خیلی از خونه های قديمی  ببینیم، 
ظاهری ساده و داخل خونه ها پر از کار و زيباست... و چقدر قشنگ تره که به جای اينکه با پورشه و بی ام و و بنز ها پز بديم 

به آدم هايی کمک کنیم که ماه به ماه رنگ گوشت و مرغ رو نمی بینن و حسرت يه غذای خوب رو دارن...
 شبکه ... در معرفی شان نوشته است »آنها می خواهند به دنیا نشــان دهند که در تهران طور ديگر هم توان زندگی 
 » کرد« و برای گرفتن ژست تهوع آور بی طرفی به شیوه هر تبلی ديگری ازين دست می پرسد: »نظر شما چیست

آن ها تصويرشان هم بخشی از فرآيند چرخش سرمايه هايشان است. غبطه انگیز و متظاهر. فخرفروش و قالبی.

ويند ه می  ی  ه های اجتما ران شب ار

سهشنبه شنبه  مهر  مهر 1393

رو روو و

ر رو  

حجت االسالم محسنی اژه ای در هفتادمین نشست 
خبری خود با اصحاب رســانه به سواالت خبرنگاران 
 درباره پرونده هــای عمده قضايــی از جمله پرونده
» م.ر«، بابک زنجانی، دستور قوه قضائیه برای پااليش 
شــبکه های اجتماعــی و... پاســخ داد. بخش هايی 
از صحبت های ســخنگوی قوه قضائیــه را به نقل از 

خبرگزاری میزان می خوانید. 
ريم بابک زنجانی در پرونده: به گفته  یر رفع ت 1. تا
سخنگوی قوه قضائیه ادعايی که بابک زنجانی مبنی 
بر داشــتن ارز در بانک های تاجیکســتان و مالزی 
داشت اثبات نشده هر چند مقدار ناچیزی در يکی 
از بانک ها وجود داشته است. البته اموال غیرمنقولی 
در بعضی کشورهای همســايه و غیرهمسايه وجود 
دارد و اقداماتی روی آن انجام شــده است. وکالی 
متهم نیز در جريان هســتند و لذا با توجه به اثبات 
نشدن ادعاهای بابک زنجانی مبنی بر داشتن ارز در 
بانک های خارجی، تحريم يــا رفع تحريم او تاثیری 
ندارد. دربــاره اينکه اين خبر صحیح اســت يا خیر 
نیز بايد بگويم که من نیز در حد شما مطلع هستم. 
محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اينکه در پرونده بابک زنجانی نام چهار وزير دولت قبل 
مطرح است. آيا تحقیق از اين افراد صورت گرفته يا 
ه به خاطر  خیر گفت: البته در اين پرونده تا جايی 
دارم نام سه وزير مطرح است که بله از اين سه وزير و 

رئیس بانک مرکزی تحقیق شده است. 
انه جباری: محسنی  2. آخرين وضعیت پرونده ري
اژه ای در پاسخ به اين سوال که وضعیت پرونده ريحانه 
جباری که هفت ســال پیش به جرم ارتکاب به قتل 
بازداشت شده و حکم قصا وی در ديوان عالی کشور 
مورد تايید قرار گرفته است، گفت: ما بارها به اين نکته 
اشــاره کرده ايم که التزام به قانون به نفع همه است و 
قصا حق مسلم همه اولیای دم است که در اسالم بر 
آن تاکید شده است. اين حکم به قطعیت رسیده و در 
ديوان عالی کشور نیز مورد تايید قرار گرفته است اما 
در صورتی که اولیای دم رضايت دهند در فرصتی که 
تعیین شده حکم قصا متوقف خواهد شد و چنانچه 
اولیای دم رضايت ندهند، حکم اجرا خواهد شد. ضمن 
اينکه در اين پرونده برای چندمین بار وقت تعیین شده 
که از اولیای دم رضايت گرفته شود. محسنی اژه ای در 
پاسخ به اين سوال که مراجع تقلید نسبت به اين پرونده 
و حکم قصا نظراتی داشته اند، با رد اين مسئله اذعان 
کرد: مراجع تقلید مصدا پرونده را تعیین نمی کنند. 
اين پرونده با حضور وکیل رسیدگی شده و با درخواست 
اولیای دم حکم قصا تعیین شــده است و تا زمان 
اعدام در هر مرحله که اولیای دم رضايت خود را اعالم 
کنند، اين حکم متوقف خواهد شد. او با انتقاد از مطالب 
انتشار داده شده در برخی از رسانه ها و فضای مجازی 
تصريح کرد: متاسفانه در رسانه ها و فضای مجازی با 

اين عنوان که از جانب ما فشاری وجود داشته، مطالبی 
مطرح شده اســت اين درحالی اســت که برخالف 
مسائل منتشر شده، هم اکنون اين پرونده در مرحله 

مصالحه است.
وی گفت: من در برخی از جلســات گذشته به آماری 
اشاره کردم در خصو اينکه چه تعداد از پرونده های 
منتهی شده به قصا با رضايت اولیای دم به بخشش 
متهم انجامیده است در اين پرونده نیز با تعیین وقت 

ديگری بر اين مهم اهتمام ورزيديم.
ار میلیاردی: ســخنگوی قوه  3. ماجرا رانت 7 ه
قضائیه در پاســخ به ســوالی مبنی بر اين که يکی از 
نمايندگان مجلس از رانت  هزار میلیاردی در ماجرای 
ارزی خبر داده اســت و از ســخنگوی دستگاه قضا 
خواستار ارزيابی شد که او گفت: گزارش مجلس در اين 
راستا هنوز به قوه قضائیه ارسال نشده است. بايد ديد 
که اين صحبت ها مستند است يا خیر و آيا عناوين 
مجرمانه چیست در مورد فردی معروف به جمشید 
بسم ا در مقطع خودش به اتهاماتش رسیدگی شد. 

4. درخواست تجديد نظر در پرونده »م.ر«: به گفته 
اژه ای، ايشان و وکیل او و افراد ديگری که در اين پرونده 
نامشان مطرح بود لوايح اعتراضی خود را ارائه کردند 
و پرونده در حال آماده شــدن برای ارسال به دادگاه 

تجديدنظر است. 
ه قوامی: تا جايی که  ن ذای  ا  5. تکذي اعت
اطالع دارم هی اعتصاب غذايی تــا اين لحظه اعالم 
نشده است. اين پرونده در حال رسیدگی است ضمن 
اينکه نمی توانم درباره جزئیات اين پرونده اطالعات 

بیشتری بدهم.
ايری: محسنی اژه ای  ان بازدارندگی حکم ج 6. می
در مورد آزادی شــهرام جزايری و اينکــه اين میزان 
محکومیت بازدارنده بوده يا خیر عنوان کرد: درمورد 
بسیاری از جرايم رسانه ها مسئول هستند تا مسائل 
را درســت منعکس کنند. درمورد کالهبرداری ها و 
جرايمی که افراد کالهبردار با انتســاب خودشان به 
دستگاه های دولتی مبادرت به اقدامات خالف قانون 
و کالهبرداری از مردم می کنند معتقدم که رسانه ها 
نقش مهمی دارند چه بســا با توجه جدی رسانه ها و 
اطالع رسانی های به موقع بسیاری از افراد جامعه در 
دام کالهبرداران اين چنینی گرفتار نشوند.سخنگوی 
قوه قضائیه با بیان اينکه دستگاه قضا پیشگیری از وقوع 
جرم را به عنوان اولويت کاری خــود می داند، اظهار 

کرد: قوه قضائیه در ســال های اخیر توجه بیشتری 
به پیشگیری از جرايم داشــته است اما بايد گفت که 
پیشــگیری کامل از وقوع جرم يک موضوع فراقوه ای 
است و به تنهايی از عهده قوه قضائیه بر نمی آيد و الزم 
اســت تحت عنوان حکومتــی در اقدامی همه جانبه 

پیشگیری از وقوع جرايم مورد توجه باشد.
یر قانونی: ســخنگوی قوه قضائیه  7. بورسیه های 
همچنین در مورد پرونده سه هزار و 00 نفر بورسیه 
گفت: همــان زمان هنگام طرح ايــن موضوع وزارت 
علوم با صدور بیانیه ای انتساب انتشــار اسامی افراد 
بورسیه را به اين وزارتخانه رد کرد و با توجه به اينکه 
اين موضوع نیاز به شکايت افرادی که مدعی هستند 
انتشار اسامی آنها موجب سلب آبرو و حیثیت شان شده، 
دارد، مدعی العموم نمی تواند ورود کند. من همان زمان 
که اين موضوع مطرح شد اعالم کردم اگر اين اسامی  
در رديف اسناد طبقه بندی شده باشد، مدعی العموم 
نسبت به نشر دهنده ها اقدام قانونی و علیه آنها شکايت 

خواهد کرد.
8. وزارت ارتباطات از فساد جلوگیری کند: همه ما 
قائل به اســتفاده از فناوری نوين و تکنولوژی جديد 
با بیشــترين بهره هســتیم ولی برخی از شبکه های 
اجتماعی در کنار اين که خوب و قابل استفاده هستند 
مسائل و مصاديق مجرمانه مطرح می شود. از آنجايیکه 
وظیفه قوه قضائیه اين اســت که جلوی جرم و فساد 
را بگیرد پس فرقی نمی کند که اين فســاد در فضای 
مجازی باشــد يا غیر مجازی و عموم مــردم در قوه 
قضائیه انتظار دارند هر زمان جرمی واقع شــد ورود 
پیدا کنند. وقتی جرمی  مشــهود اتفا می افتد هم 
وظیفه قوه قضائیه اســت که جلوی آن را بگیرد و هم 
مطالبه مردم اين اســت که قوه قضائیــه به آن ورود 
پیدا کند. جرايمی که در فضای مجازی اتفا می افتد 
در معر ديــد میلیون ها نفر اتفــا خواهد افتاد و 
وظیفه دولت و قوه قضائیه اين اســت که هم امکان 
استفاده از اين شــبکه ها را فراهم کند و هم از فساد 
جلوگیری کند. اخیرا در اين رابطه جلسه ای با حضور 
وزرا تشکیل شــده و همه آنها اطمینان داده اند برای 
اينکه مصاديق مجرمانه را در اين شبکه ها پااليش کنیم 
هی محدوديتی از نظر مالــی نداريم و در اين زمینه 
قراردادهايی منعقد خواهد شــد و امیدواريم بتوانیم 
با اين همکاری از فساد و جرايمی که در اين شبکه ها 

اتفا می افتد جلوگیری کنیم.

تر ي  ت

 خ رو

حه ا ادامه از 

7   ويال باغ های شمال تهران به ويژه ويال باغ هايی که در منطقه 
دروس، دزاشیب و ولنجک وجود دارند مجموعه ای از باغ وحش های 
خانگی را در خودشان جا داده اند. مشاهده گونه های وحشی از جمله 
کروکوديل نیل يا مارهای آفريقايی که از اســارت گاه های ايرانیزه 
شده شان فرار کرده اند بارها در طول دو سال گذشته باع شده برای 
شهروندان در اين محدوده مشکل به وجود بیايد هر چند هی مورد 
حمله ای از سوی حیوانات و زخمی  کردن شهروندان گزارش نشده 
است اما ديدن کروکوديل رودهای نیل آن هم در محله ولنجک برای 

زهره ترک شدن کافی است. 
8   مناطق 22 و 21 شــهرداری تهران به دلیــل وجود درياچه 
خلیج فارس و آبگیری آن به محله برو بیای پرندگان مهاجر سیبری 
تبديل شده اســت، پرنده هايی که گاهی به خاطر وجود پارازيت و 
آالينده های زيســت محیطی مســیرهای رفت و آمدی شان را گم 

می کنند و سر از خانه شهروندان در می آورند. 
وه در شــمال تهران قلمرو زندگی خرس البرز  9   آهار و فیروز
مرکزی است.خرس هايی که همین يک ماه پیش يک قالده از آنها 
به دلیل سقوط از ارتفاع تلف شــد و آنطور که ديده بان های محیط 
زيست رصد کرده اند دوتا توله خرس9 ماهه داشت که بعد از مرگ 
مادر به ارتفاعات باال دســت تر پناه برده اند. افزايش ســاخت و ساز 
در زمین های شــمیرانات و دامنه کوه های البرز حســابی خرس ها 
و گرگ های البرز را با شهروندان شمال  نشین تهران همخانه کرده 
است. خطر وجود اين گونه های حیات وحش وقتی جدی تر می شود 
که آنها برای به دست آوردن غذا به کوچه و خیابان می آيند و با ديدن 

مردم وحشت زده می شوند. 

10   مناطق  15 و 16 و 13 شهرداری تهران با توجه به گزارش های 
زنده گیری نجات گران آتش نشــانی در مسیر کو پرندگان مهاجر 
است عالوه بر آن وجود دشــت ورامین و دشت سمنان باع شده 
گاهی عقاب و بــاز و چند نمونه پرنده شــکاری ديگــر هم در اين 

محدوده ها مشاهده شوند. 
11   منطقه پنج تهران به دلیل وجــود ارتفاعات پونک و کن محل 
زندگی شغال و گرگ و روباه است، رفت و آمد روباه های بوبی دشت 
کن در خیابان های اين محدوده برای اهالی محله های شــمال غربی 
تهران طبیعی شده است. مردم ديگر می دانند که با مشاهده روباه های 
خاکستری و کرم رنگ نبايد به آنها نزديک بشوند و در صورت عصبانی 

بودن حیوان سريع ماموران آتش نشانی را در جريان قرار بدهند .
12   منطقــه 22 زيســتگاه جديد حشــرات هم هســت همین 
مگس های سفید که اين روزها در همه خیابان ها و محله های تهران 
مشاهده می شــوند از آب های راکد درياچه خلیج فارس به عنوان 

زايشگاهی برای تولید مثل و تخم ريزی استفاده می کنند. 
13   معضل همه بخش های تهران سوســک ها هســتند. زندگی 
آپارتمان نشــینی به جمعیت رو به رشــد اين موجودات چندش آور 
دامن زده است. سوسری ها همان سوسک های فاضالبی هستند که در 
زخانه ها جوالن می دهند. مدل چینی  سرويس های بهداشتی و آش
و ريز آنها هم همه جا تقريبا يافت می شــود و جالب اين است که اين 
موجودات نسبت به استفاده از سم و آفت کش ها بسیار مقاوم هستند. 
14   محدوده مرکزی تهران به دلیل بومی  بودن درخت های ســر 
به فلک کشیده چنار از زيستگاه بومی  کنه ها و ساس هاست بیشتر 
خانه هايی که در همســايگی درخت های کهن سال و توت و چنار 

پايتخت هستند در معر هجوم ساس و کنه قرار دارند. 

عضو کارگروه تعیین مصاديق مجرمانــه اينترنتی از تصمیم جديد 
اين کارگروه برای ساماندهی وضعیت استفاده از VPN در راستای 
ساماندهی به وضعیت اينترنت در کشــور خبر داد. حجت االسالم 
محمدرضا آقامیری با بیان اينکه حدود سه سال پیش در کارگروه 
تعیین مصاديق مجرمانه اينترنتی کمیته ای شکل گرفت که مسئول 
ساماندهی وضعیت vpn در کشــور بود، اما به جهت ابهامی  که در 
مســئولیت برخی نهادها در حوزه رمز وجود داشت اين کارگروه، 
کار میدانی را آغاز نکرد، اظهار داشــت: در آخرين جلسه کارگروه 
تعیین مصاديق مجرمانه اينترنتی با رفع ابهام توســط همان نهاد، 
مقرر شد مقدمات واگذاری ساماندهی به وضعیت VPN به کارگروه 
تعییــن مصاديق محتــوای مجرمانه اينترنتی صــورت پذيرفته و 
همان کمیسیون شــکل يافته ســابق با همان اعضای تعیین شده 
به ساماندهی اين وضعیت در کشــور مبادرت ورزد. عضو کارگروه 
تعیین مصاديق مجرمانه اينترنتــی در مورد آخرين وضعیت پروژه 
VPN قانونی که از حدود سه ســال پیش در کشور مطرح شد، اما 
شکل عملیاتی به خود نگرفت نیز گفت: استفاده از پروتکل VPN به 
صورت قانونی موضوع مبهمی  است که بايد مطالعه مدونی روی آن 
صورت گیرد و زمان بیشتری صرف آن شود چرا که هنوز مشخص 

 VPN نیست قانون در چه مواقع و در چه جاهايی اجازه استفاده از
را می دهد. او با اشاره به اســتفاده افراد حقیقی و حقوقی از فضای 
رمزنگاری با VPN و ورود به دنیــای اينترنت گفت: در حال حاضر 
اطالعات بانک ها برای انتقال، نیازمند پروتکل های VPN است اما 
از طرفی از اين پروتکل برای دور زدن ســايت های مسدود شده نیز 
استفاده می شود از اين رو اينکه اجازه دهیم VPN به صورت آزاد 
در اختیار افراد قرار گیرد، موضوعی است که هنوز برای آن تصمیم 
گیری به عمل نیامده اســت. اين عضو کارگــروه تعیین مصاديق 
محتوای مجرمانه، با تاکید براينکه ايجاد يــک تونل از مبدا داخل 
کشور به ســرورهای خارجی که انتقال اطالعات رمزنگاری شده را 
ممکن کند برای ما مشکالت امنیتی به همراه خواهد داشت، ادامه 
داد: مشکالت دور زدن سايت های فیلتر شده نیز از ديگر موارد مورد 
بح در اين پروژه خواهد بود. حجت االسالم آقامیری تصريح کرد: 
VPNقانونی فقط به يک صورت معنا می دهــد و آن اينکه بتوانیم 
آن را فقط در اختیار نهادهای خاصی مانند بانک ها، ســازمان های 
اقتصادی و وزارتخانه هايی که کارهای خــا انجام می دهند قرار 
دهیم اما اينکه به هر کاربری که تقاضای VPN داشته باشد مجوز 
ورود به سايت های فیلترشده را بدهیم به هی عنوان به صالح نیست.

اصره وحو تهران در م
جای  رب  اه مار و  ن جو تند ال ه اه و ش ر رو دام منا  پايت در اهالی 

دا می شود جا پ ودي  رو ره  د و ا ت اد آشنا ه و های مهرآ ر تهران اس ا 

میم کمیته فیلترين برای ساماندهی به وضعیت VPN ها ت

انه جباری در  پرونده ري
ه است ال حال م

ه وی قوه قضا ن حب های س
بری در نش 

کی از آيکی از آيکی از آنها  »د: »د: » د: يد: ي یها نیز میها نیز میگو حات آيحات آيحات آن تفرو تفرو تفر
پزشکی خوانده و رئیس بیمارستان است که 
گری يگری يگری  دکند. دکند. د یه فعالیت میه فعالیت می ه فعالیت ميه فعالیت مي خیردر کارهای خیردر کارهای خیر
حات يحات يحات  تفرهم تاجر خشکبار اســت. درباره تفرهم تاجر خشکبار اســت. درباره تفر
د از خودشان يد از خودشان يد از خودشان  باها باها با آو ســرگرمی آو ســرگرمی آن

رسید و من خبر ندارم.« ب

و دارها 
ه کار می کنند
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»ينس استولنبرگ« دبیرکل جديد سازمان پیمان آتالنتیک شمالی، ناتو مدعی 
ه ناتو می تواند در هر نقطه ای که بخواهد مســتقر شود. استولنبرگ در  شده 
شور در مورد برنامه های آتی ناتو  سفر به لهستان و در مصاحبه با تلويزيون اين 
گفت: »سال آينده میالدی و در نشستی در سطح وزرا در مورد نیروهای واکنش 
ســريع تصمیم گیری خواهد شد. پیش از تشــکیل گروه واکنش سريع، نیز ما 
ارتش قدرتمندی داريم که می تواند در هر نقطه ای که بخواهد مســتقر شود.« 
ناتو، پیش تر در واکنش به ناآرامی های اوکراين، فعالیت های خود را در نزديکی 
مرزهای شرقی اين کشــور افزايش داده و اعالم کرده بود که در نظر دارد طرح 
واکنش سريع را در اين منطقه به اجرا گذارد. در نشست گذشته ناتو در»ولز«، 
کشورهای عضو اين سازمان پیشنهاد دادند که در واکنش به سیاست روسیه در 
قبال اوکراين، ناتو نیروهای واکنش سريع را متشــکل از هزاران نیروی نظامی 
ه اين سازمان  در اروپای شرقی مستقر کند. استولنبرگ، همچنین گفته است 
به تعهدات بین المللی خود که شامل معاهده پس از جنگ سرد با مسکو درباره 
استقرار تجهیزات و نیروهای نظامی غرب در کشورهای سابق عضو اتحاد جماهیر 
شوروی است، پايبند است: »هی تناقضی میان يک ناتو قدرتمند و ايجاد روابط 
سازنده با روسیه وجود ندارد. اين نظر نشات گرفته از تجربیات سیاسی من است. 
نروژ يک کشور کوچک است که با روسیه هم مرز بوده و با وجود آن احتماال در 

سردترين دوران جنگ سرد نیز ما قادر به همکاری 
درباره مسائل مربوط به انرژی، شیالت و تعیین 
حدود مرزهــای دريايی بوديــم.« دبیرکل 
جديد ناتو درباره افزايش حضور متحدان در 
لهستان و کشورهای حوزه بالتیک هم گفته 
است: »ما بدون نق تعهدات بین المللی ناتو 

امنیت خود را تقويت می کنیم.« اين اظهارات 
درحالی از ســوی دبیرکل ناتو مطرح شد که 

اين ســازمان تمام همکاری های خود با 
روسیه را در واکنش به اشغال کريمه از 
سوی مسکو عمال از ماه آوريل متوقف 
رد. استولنبرگ 55 ساله که از دوران 
جوانی يک فعــال ضدجنگ بوده به 
داشــتن مهارت در دســتیابی به 
مصالحه و همچنین شــناخت از 

روسیه شناخته می شود. 

ج زي در راه پاري ه و  ان
ه  ردند  مدت ها بود   رســانه ها زرد اخبار را منتشر م 
« به زود از هم جدا شده  نشان م داد »بیانسه« و »ج ز
و به زندگ مشتر شــان پايان خواهنــد داد. اين خبر البته 
اس مشهور  ه ي ع از همان روزهاي به گوش م رســید 
ه در فاش شدن داستان رابطه فرانسوا  ـ   پاپاراتز فرانسو
ه بارا اوباما  اوالند و ژول گیه نقش داشتـ  مدع شده بود 
با بیانســه رابطه مخفیانه دارد. آن زمان اوج انتشار خبرهاي 
ه نشان م داد زندگ مشتر اوباما و همسرش میشل  بود 
ل برخورده اســت. با اين حال خبر جداي بیانســه  به مشــ
ه مادر بیانســه نیز به  ذيب شــد تا جاي  و ج ز بارها ت
ه به شايعه طال اين دو دامن م زدند  شدت از رسانه هاي 
نون اما به نظر م رســد نه تنهــا اين دو هی  ــرد. ا انتقاد 
ــه تصمیم ها تازه ا  برنامه ا برا جدا شــدن ندارند بل
برا زندگ خود گرفته اند. »ديل میل« در خبر نوشــته 
ه بیانســه و ج ز تصمیم دارند به پاريس  است 
ن شوند. گفته  رده و در اين شهر سا ان  نقل م
ه جست وجو  م شود آن ها چند روز اســت 
برا يافتن ي آپارتمان مناســب در پايتخت 
رده اند. ديل میل در ادامه  فرانسه را آغاز 
س هايــ را از اين  خبر خود، ع
رده است  زوج جنجال منتشر 
ه نشان م دهد بیانسه، ج 
 » ز و دخترشــان »بلو ايو
ــ  ان هايــ در نزدي از م
رده اند.  اخ الیزه ديــدن 
نش ها  ايــن خبــر وا
متفاوت داشته است. ي 
فرانســو پايین اين خبر 
امنت گذاشــته: »اگر قرار 
ارلت يوهانسون  است مثل اســ
ه وقت در پاريس  نند  رفتار 
ه  ار  ن شــد، از هر ســا
نند انتقاد  فرانســو ها م 
رد، نه ممنون، بهتر اســت 

» نیايند
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ن ج دول هن  رب ا ان ا پايان  تر داد م ا رزياه ت ا و نبرد در دور دوم انت روس  ن

پس از موافقت دانشجويان معتر برای کاهش تنش ها 
در هنگ کنگ، وضعیت شــهر به تدريج عادی می شود. 
دولت محلی هنگ کنگ به تظاهرکنندگان هشــدار داده 
بود که اگر تا بامداد دوشــنبه موانع و سنگرهای خیابانی 
را برنچینند، نیروهای انتظامی وارد عمل خواهند شــد. 
پس از گذشــت چند روز از تعطیلی ادارات و مراکز مالی، 
کارکنان دولتی و بخش خصوصی توانســتند سرانجام به 
ســر کار باز گردند. بنا به آخرين خبرهای رســیده حتی 
مدارس نیز بازگشايی شــده اند. به گفته شاهدان عینی 
هنوز برخی از خیابان های هنگ کنگ از جمله بخش هايی 
از منطقه »مونگ کک« که بسیاری از مراکز مالی و تجاری 
در آنجا قرار دارند، همچنــان در تصرف تظاهرکنندگان 
است و سنگرهای خیابانی نیز برچیده نشده اند. برچیدن 
سنگرهای خیابانی و اجازه ورود کارکنان به مراکز دولتی 
و اقتصادی بخشــی از توافقات معترضان با دولت محلی 
هنگ کنگ به شمار می آيد. »لئونگ چون ينگ«، رئیس 
دولت محلی هنگ کنگ روز شنبه با تعیین ضرب االجل 
برای مقابله با گســترش اعتراضات گفته بــود: »دولت 

هنگ کنگ تمامی تدابیر الزم را به کار خواهد بست تا نظم 
اجتماعی را دوباره در شهر برقرار کند.« با وجود برچیدن 
اغلب ســنگرهای خیابانی و رفع موانع برای از سرگیری 
فعالیت  مراکز تجاری و دولتی، دانشــجويان هنگ کنگی 
تصريح کردنــد که برای دفاع از دموکراســی به مبارزات 
خود ادامه خواهند داد. اعمال خشــونت علیه معترضان 
در روزهای گذشته ســبب بروز نگرانی های زيادی شده 
بود. بیــش از 165 نفــر در درگیری های خشــونت آمیز 
مجروح شدند و پلیس دست کم 31 نفر را بازداشت کرد. 
، مافیای هنگ کنگ در  بنا به گزارش رســانه ها خبر
سازماندهی گروه های چما دار برای ايجاد ترس در میان 
تظاهرکنندگان در روزهای گذشته نقش اساسی داشته 
است. جنبش دموکراسی خواهی در هنگ کنگ خواهان 
انتخابات کامال آزاد بدون مداخله دولت چین است. چین 
 199 پس از بازپس گیری هنگ کنگ از بريتانیا در سال 
تعهد کرده بود که موازين و اصول دموکراســی را رعايت 
کند و خودگردانی کامل اين منطقه مهم مالی در آسیا را 

به رسمیت بشناسد. 

بامداد روز دوشنبه و ساعاتی پس از پايان انتخابات رياست 
جمهوری در برزيل، شمارش اولیه از کسب بیشترين آرا 
توسط »ديلما روســف«، رئیس جمهور فعلی اين کشور 
حکايت دارد. اين نامزد چپ گرا از حزب چپ میانه کارگر 
حدود 42 درصد آرا را کســب کرد و انتخابات به دور دوم 
کشیده شد. »آسیو نیوس«، نامزد حزب راست میانه نیز 
با کسب 34 درصد آرا در جايگاه دوم قرار گرفت و به دور 
دوم راه يافــت. ديگر نامزد انتخابات رياســت جمهوری، 
»مارينا ســیلوا« از حزب سوسیالیست نیز کمی بیشتر از 
21 درصد آرا را کسب کرد. روسف سه هفته پر تنش را در 
پیش خواهد داشت تا از خود در برابر انتقادات تند رقیب 
ی  راست گرا دفاع و برای جلب حمايت تعداد بیشتری از ر
دهندگان تالش کند. رئیس جمهور فعلی برزيل امیدوار 
است تالش حزبش در 12 سال گذشته برای کاهش فقر و 
ی دهندگان را قانع کند  ايجاد فرصت های شغلی بیشتر، ر
ارند.  که بار ديگر سکان هدايت کشــور را به دست او بس
يک نظر سنجی سراسری در روز چهارم اکتبر نشان می داد 
که روســف با 48 درصد در برابر 42 درصد آرا،از حمايت 

بیشتری نسبت به نیوس برخوردار اســت. با اين حال به 
نظر می رسد همچنان آســیو نیوس شانس قابل توجهی 
برای پیــروزی در دور دوم انتخابــات دارد. عملکرد قوی 
او در دور اول انتخابات می تواند ســبب آن شود که تعداد 
بیشتری در دور دوم به اين نامزد راست میانه اقبال نشان 
دهند. ناظران سیاسی در برزيل می گويند که پس از اعالم 
نتايج دور اول، هواداران روسف نگران تر از گذشته به نظر 
می رسند. انتظار می رود بازار بورس به موفقیت غیرمنتظره 
نیوس در انتخابات رياست جمهوری واکنش مثبت نشان 
دهد. روسف که در میان طبقه کارگر هواداران زيادی دارد، 
به لطف برنامه های رفاه اجتماعی ســخاوتمندانه خود و 
سابقه حزبش در کاهش شکاف طبقاتی همچنان امیدوار 
به پیروزی در دور دوم است. حمايت مارينا سیلوا از يکی از 
راه يافتگان به دور دوم می تواند بر نتايج اين دور تاثیرگذار 
باشــد. او هنوز در اين باره اظهار نظری نکرده اســت. در 
انتخابات اخیر رياســت جمهوری برزيــل بیش از 142 
ی دادن بودند. میزان مشارکت  میلیون نفر واجد شرايط ر

در انتخابات 80 درصد گزارش شده است. 

مقاومت اهالی کوبانــی در برابر يورش های ســهمگین 
نیروهای وابسته به گروه تروريســتی داعش ادامه دارد. 
اما اخبار نگران کننده ای حکايت از افزايش خطر سقوط 
کوبانی دارد. در همین حــال نیروهای امنیتی ترکیه روز 
دوشنبه با استفاده از گاز اشک آور به ده ها نفر از شهروندان 
کرد و خبرنــگاران حمله کرد تا آنهــا را از منطقه مرزی 
نزديک به محل درگیری و نزاع در شهر مرزی کوبانی دور 
کند. نیروهای امنیتی ترکیه با بلندگو به مردم هشــدار 
می دادند: »منطقــه را ترک کنید و در غیــر اين صورت 
دخالت خواهیم کرد.« خبرنگاران و ساکنان کرد منطقه 
که با نگرانی تحوالت مربوط به جنگ در شهر کوبانی بین 
شبه نظامیان داعش و مبارزان کرد را پیگیری می کنند 
با اقدام نیروهای امنیتی ترکیه 00 متر از مناطق مرزی 
دور شده اند. در حالی که دخالت يا عدم دخالت ترکیه در 
جنگ با داعش اکنون به بحثی پر چالش میان تحلیلگران 
سیاسی و کارشناسان مســائل منطقه تبديل شده است، 
ناظران بر اين اعتقادند که به زودی درگیری شديدی در 
مناطق مرزی ترکیه با سوريه در خواهد گرفت. به نوشته 
پايگاه خبری »ايالف«، »نورالدين بايک«، فعال کرد اهل 
ترکیه در اين باره می گويد: »درگیری ها در کوبانی بسیار 
شديد است. بعد از اين که افراد مسلح داعش به دروازه های 
شهر رسیدند، درگیری ها شديدتر هم شده است. تاکنون 
هی چیزی از ســربازان ترکیه نديده ايم. ارتش ترکیه به 
هی وجه فکری بــرای حمله به داعــش نمی کند. حتی 
خبری از يک حمله محدود و مختصر هم نیســت. فقط 
تصمیمی روی کاغذ گرفته شــده و اجازه ای داده شــده 

است.« »احمد داوود اوغلو«، نخســت وزير ترکیه وعده 
داد که کشورش همه تالش خود را بکند تا مانع از سقوط 
کوبانی، سومین شهر سوری کردها به دست داعش شود. 

 جن ا دا هانه اي راي جن ا شار اسد
دولت ترکیه اصرار دارد که مبارزه با داعش را به بهانه ای 
برای جنگ با بشار اســد و حکومت سوريه تبديل کند. 
برای همین »رجب طیب اردوغــان«، رئیس جمهوری 
اين کشور تاکید دارد که جنگ با داعش بايد قبل از هر 
چیز کناره گیری بشار اسد از قدرت را اولويت خود قرار 
دهد. »اورهان اتمشا«، تحلیلگر 50 ساله کرد اهل ترکیه 
می گويد: »تصويب پارلمان برای طرح دخالت نظامی در 
ســوريه علیه داعش چیزی جز پاشیدن خاک به چشم 
انظار عمومی نیســت. ترديد دولت ترکیه از دخالت در 
مناطق کردنشین سوريه نشــان از دشمنی آن با کردها 
می دهد. ما اعتماد خود را به ترکیه از دست داده ايم. بايد 
خودمان فکری به حال امورمان کنیم.« کردهای ترکیه 
بر اين اعتقادند که رهبران حزب کارگران کردستان نیز 
بیش از اينکه به فکر کردهای سوريه باشند به فکر تقويت 
جايگاه سیاسی شان هستند برای همین توجه چندانی به 
تهديد تروريست ها نمی کنند. با اين حال کردهای ترکیه 
ش با دولت مرکزی آنکارا  شــا که از سال 1984 در 
نون با حمايت غرب در حال مبارزه با داعش  هســتند ا
در عرا و سوريه  هســتند. »جعفر سیوين«، فعال کرد 
می گويد: »در گذشته ترکیه به درگیری ها توجه بسیاری 
می کرد، اگر يک گلوله از سوی حزب کارگران کردستان 
به سمت اراضی اش شلیک می شد سريعا وارد عمل شده 
و نیروهای نظامی خود را به حرکت می انداخت اما اکنون 
اره گلوله بــاران می کند در  داعش اراضــی آن را با خم

حالی که دولت ترکیه هی واکنشــی از خود نشان نمی 
اره های داعش به مناطق مرزی  دهد.« هفته گذشته خم
خاک ترکیهـ  سوريه اصابت کردند و در پی آن تانک های 
ترکیه در منطقه مستقر شدند اما تاکنون حتی يک تیر 
هم به مواضع داعش شلیک نکرده اند. کردهای کوبانی 
می گويند خود به تنهايی بــدون کمک ترکیه می توانند 
با داعش بجنگند. با وجود اين که حمايت هوايی پیمان 
بین المللی مبارزه بــا داعش از آنها نیز محدود اســت. 
«، شهروند کرد سوری که بعد از پیشروی  »حسین حال
دولت به اصطالح اسالمی به کوبانی از اين شهر فرار کرد و 
اکنون به ترکیه پناهنده شده است می گويد: »ابدا تسلیم 
نمی شويم. حتی اگر بنا باشد جنگ يک سال کامل طول 
بکشد تا آخرين قطره خون مان مقاومت می کنیم.« کردها 
معتقدند که ترکیه و جامعه جهانی در برابر مصیبت هايی 
که بر آنها می رود، سکوت اختیار کرده اند و هی واکنشی 

به خون ريزی ها و وحشی گری های داعش نمی کنند.

ه دا ا انتحاري ي زن كرد  م ن  ت  ن
منابع نزديک به مخالفان دولت سوريه می گويند يک زن 
کرد مدافع کوبانی، با منفجر کردن خود در میان نیروهای 
گروه داعش، تلفاتی را به آنها وارد کرده اســت. به نوشته 
رويترز، ســازمان نظارت بر حقو بشر در سوريه گزارش 
کرده اســت که اين مدافع کرد، عملیات انتحاری خود را 
در نزديکی يک محل اســتقرار تروريست های داعش در 
شر کوبانی انجام داده است. اين سازمان می گويد   حمله 
انتحاری، به ايجاد تلفات جانی در میان نیروهای داعش 
منجر شده، هرچند میزان دقیق تلفات معلوم نیست. اين، 
نخستین مورد گزارش شــده از انجام چنین عملیاتی از 
سوی يک زن کرد علیه تروريســت های داعش است که 

خود، سابقه انجام عملیات انتحاری را دارند. 
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   ايسنا: دستبند Invisaband با ساطع 
ن طبیعی حس های   کردن نوعی رو

پشه ها را سردرگم کرده و کاربران را از 
نی های آزاردهنده آن ها ح می کند. 

انی سامسون    ديجیاتو: کم
د دارد با  رد ق الکترونیکس   اعالم 
سرمايه گذاری 14.7 میلیارد دالری 
والت نیمه  کارخانه جات تولید م

رسانای جديدی را در کشور کره جنوبی 
ند. راه اندازی 

ان دانشگاه    مهر:  گروهی از م
Southern Denmark کشور دانمارک 

اده از مواد کريستالی ترکیبی ماده  با است
جديدی ساخته اند که قابلیت جذ و 

ن را دارد. اين ماده  خیره سازی اکسی
گی های خا خود را دارد به طوری  وي

که قابلیت آن را دارد تا به شیوه ای کنترل 
شده و در زمانی که مورد نیاز است در 

ن ظاهر شده  سول حجیم اکسی ن ک
س در زير آ را برای افراد به راحتی  و تن

ند. ذير  امکان
  زومیت:  شرکت HP در سکوت کامل 

ی جديد  شروع به عرضه تبلت 10 اين
خود با نام Plus 10 HP کرده است. اين 
تبلت از سیستم عامل اندرويد گوگل 

قدرت گرفته و حدودا 230 گرم وزن دارد. 
گی هايی  د است اين تبلت وي HP معت
اده يک  دارد که با آن ها می تواند است
کاربر معمولی از تبلت را برآورده کند.

 

مايکروســافت يک راهنمايی امنیتی منتشر کرده اســت تا موضع خود را در قبال 
گواهینامه های جعلی صادر شده توســط مرکز اطالعات ملی هند مشخص کند. به 
انیوز مرکز صدور گواهی ديجیتال متعلق به مرکز اطالعات ملی هند  گزارش ايســ
تعدادی دامنه متعلق به گوگل را صادر کرده اســت که درصورتی که برنامه ای به اين 
گواهینامه ها اعتماد کند، پتانسیل حمالت کالهبرداری را ايجاد می کند. گوگل اعالم 
کرد   اين گواهینامه ها مورد اعتماد محصوالت اين شرکت نیستند  اما اين موضوع در 
مورد محصوالت مايکروسافت صحیح نیست. مايکروسافت در راهنمايی امنیتی خود 
نوشته است که لیســت گواهینامه های قابل اعتماد خود را برای تمامی نسخه های 
پشتیبانی شده ويندوز به روزرسانی کرده است و گواهینامه های مذکور را از آن حذف 
کرده اســت. قطع اين بدان معناســت که کاربران ويندوز ايکس پی اين تغییرات را 
دريافت نخواهند کرد. ويندوز ايکس پی ديگر از خدمات و به روزرسانی های شرکت 
مايکروسافت بهره مند نخواهد شد. يک به روزرسان خودکار برای سیستم هايی که از 
ويندوز هشت، ويندوز هشت و يک، ويندوز آر.تی، ويندوز سرور 2012، ويندوز سرور 
2012 آر2، ويندوز فون هشــت يا ويندوز فون هشــت و يک استفاده می کنند، اين 

تغییرات را اعمال خواهد کرد. 

با ابداع گروهــی از محققان جوان در انگلیس از اين پس مشــکلی تحت عنوان 
پايان شارژ باتری تلفن همراه در خیابان و اماکن عمومی  وجود نخواهد داشت. به 
گزارش مهر، گرچه بسیاری از تولیدکنندگان تلفن همراه در جهان از نوآوری های 
خود در زمینه طراحی باتری هايی با طول عمر بیشتر خبر می دهند اما اين مشکل 
زمانی که در خیابان و دور از شبکه بر روی دهد دست کمی  از يک فاجعه نخواهد 
داشت اکنون پروژه Solarbox در لندن راه حلی برای پايان اين نگرانی عنوان 
شده است.  استفاده از اين کیوسک های تلفن بسیار ساده است. فردی که شارژ 
باتری تلفن همراهش رو به پايان است پس از ورود به اين کیوسک ها، تلفن همراه 
خود را به شارژری که قابلیت اتصال با گوشــی مورد نظر را داشته باشد متصل 
می کند. نکته مهم درخصو اين نوآوری تأمین بر الزم برای شارژ گوشی ها از 
طريق صفحات خورشیدی است که در قسمت بااليی کیوسک ها نصب شده اند. 
اين صفحات خورشیدی توان تولید بر تا 150 وات را دارند. اخیرا شش دستگاه 
از اين کیوسک ها در لندن راه اندازی شده است. برآوردهای اولیه نشان می دهد 
تنها با توقف 12 دقیقه ای در اين کیوسک ها تا 20 درصد باتری شارژ می شود که 

برای استفاده در دقايق پیش رو کافی به نظر می رسد. 

ت HP قصد دارد به دو  رد شــر ننده، رويترز اعالم  ه  با انتشار ي خبر شو
ت شامل زير مجموعه ها  امال متفاوت تبديل شود. براين اساس ي شر ت  شر
ت دوم زير مجموعه ها بخش سخت افزار و  رايانه و پرينتر خواهد شــد و شــر
سرويس ها را در بر خواهد گرفت. اين فعل و انفعاالت باع م شود 5000 نفر در 

ار شوند. ار بی HP از 
ارمند در سراسر جهان دارد. ا پ اعالم  ت در حال حاضر 300 هزار  اين شــر
دام از اين بخش ها نیم  رده سهامداران در هر دو بخش دارا سهم هستند. هر 
ه 5 سال از زمان تاسیس آن  ان  م نند. اين   از درآمد و سود HP را تامین م 
رده وارد بازار ها جديد همچون تلفن ها  م گذرد ط اين چند ساله سع 
ور توفیق  خاص  هوشمند و تبلت شــود، هرچند نتوانسته در قســمت ها مذ
ت به دنبال طرح بودند تا بر اساس آن  ند. در سال 2011 مديران شر سب 
ند هرچند  امال جداگانه فعالیت  ت به صورت  بخش رايانه ها شخص اين شر
اين طرح در لحظات آخر لغو شد.   اين جداساز سبب خواهد شد تا HP بتواند در 
ت  ند. جالب است بدانید   درآمد سال مال اين شر هزينه ها خود صرفه جوي 

به 112 میلیارد دالر م رسد. 

ا ت م شود  ان مج HP ه دو كم ن وس های قديمی  ت ن همراه در  شار ت
ناوری ج   ه    وي

و و ياهو ی  هشدار در مورد دامنه های ج

صدا از من  نوشتن از گوگ 
د  ا  ارسي زبا  ا  ارب اي  د را ب ي  و  ا س   از م 

ريم طار  سر     
هفتصبح

ون، گوگل بیش از  ت ها مشهور دره ســیلی در بین شــر
ند.  اربران ايران را به خود جلب  ديگران تالش داشته نظر 
ردند.  آنها از زبان فارس در سیســتم عامل خود پشتیبان 
ه پیش از اين سد بزرگ به  س نوبت به گوگل پل رسید  س
رده بود.  اربران داخل مســدود  نام تحريم، راه آن را برا 
گوگل پل هم باز شــد و در نهايت غول جست وجو جهان 
پشتیبان صوت از زبان فارس را به سرويس ها خود اضافه 
رد. اين قابلیت برا نخستین بار به مخاطبان ايران گوگل 
اجازه م دهد تا به راحت با زبان فارس دستورات خود را به 

نند.  گوش صادر 
1   پشــتیبان صوت برا مــا تازگــ دارد. گوي دريچه 
جديد از دنیا مدرن به رو مان باز شده. پیش از اين تنها در 
اربر با استفاده از  ه  فیلم ها و سريال ها خارج ديده بوديم 

ند يا به فرد مورد نظر خود تلفن بزند.  گفتار، متن را ارســال 
اگر فیلم ال ساخته استیون نايت را ديده ايد راحت تر متوجه 
اربران ايران اش اجازه داده  نون گوگل به  منظور ما م شويد. ا
به بخش صوت دسترس داشته باشند. البته اين قابلیت هنوز 
امل در اختیار مخاطبان قرار ندارد و مجبوريد برا  به صورت 
مال از آن دست به دامان میانبر ها خطرنا  استفاده تمام و 
امل اين  شويد. حاال چرا خطرنا در ادامه مطلب به صورت 

موضوع را مورد بررس قرار م دهیم. 
2   پشتیبان از گفتار فارس اجازه م دهد در سرويس ها 
 Keep مختلف گــوگل همچون نقشــه، مرورگر، پیامــ و 
نید. البته پیش  رده و دستورها فارس صادر  گشت و گذار 
ار مجبوريد تنظیمات گفتار را به فارس برگردانید. برا  از اين 
ه در  ار ابتدا بايد به بخش Voice گوش خود سر بزنید  اين 
عموم گوش ها اندرويد در باال صفحه Home قرار داريد. 
 (Setting( پس از رفتن به اين بخش، وارد قسمت تنظیمات
نید. از  س در قسمت زبان، فارســ را انتخاب م  شده و س

ار راحت م شود. م توانید برا جست وجوی   اين جا به بعد 
روم دست  س  مطلب در اينترنت آن را به فارس بگويید و س
ند. در گوگل مپ  ار شده و موضوع مورد نظرتان را پیدا م  به 
ار تقريبا به همین صورت است. بخش مورد نظر را  هم شــیوه 

گفته و نقشه جلو چشمان تان ظاهر م شود. 
3   م رســیم به بخش پیام و Keep. داستان از اينجا 
جالب م شود. به شــخصه ســال ها در انتظار برنامه ا بودم 
ند  ه  به من اجازه دهد پیام ها صوت را به نوشتار تبديل 
ه به رويا ديرينه خود جامه عمل  نون زمان آن رسیده  و ا
وشانم. برنامه پیام گوگل اجازه م دهد فارس سخن گفته  ب
افیست  ار تنها  و شاهد تبديل آن به پیام باشید. برا اين 
ون صدا را فشــار دهید. آنگاه  رده و آي لی  یبورد  رو 
نید.  م توانید به راحت پیام صوت خود را به پیام مبدل 
ه شما م توانید به  نقطه قوت تغییر و تحوالت فعل اين است 
ن  ل مم نید و گوگل هم به بهترين ش راحت فارس صحبت 
ند. برنامه Keep گوگل هم  گفتار شما را به نوشتار مبدل م 

 Evernote ه برا برنامه ريز تهیه شده و تقريبا به برا 
شباهت دارد. 

اربران ايران هنوز هم نم توانند از  4   با تمام  اين اوصاف 
نند زيرا گوگل هنوز هم استفاده از  Google Now استفاده 
رده است. وقت  شورها ممنوع  اين سرويس را در بسیار از 
نید با پیام »اين سرويس  شما قصد داريد اين قسمت را فعال 
شور شما قابل دسترس نیست« روبه رو م شويد. برا اين  در 
ه همراه با ريســ از بین  ار تنها ي راه وجود دارد. راه 
رفتن اطالعات تماس تان همراه اســت. عالوه بر اين، تضمین 
100 درصد بــرا راه انــداز Google Now نیز وجود 
ندارد. در اين راه ابتــدا بايد به برنامه هــا )App( رفته و رو 
س بخش  نید. ســ لی   Google Play Service برنامه
آپديت ها جديد را بسته و برنامه را رو حالت خاموش ببريد. 
انت را  نید. پس از آن دوباره ا انت گوگل خود را پا  س ا س
 Google Now ه رده و اين بار شاهد خواهید بود  راه انداز 
فعال شده اســت. بر اساس تحقیقات ما بســیار توانسته اند 

نند. متاسفانه اين تنظیمات رو بعض  اينگونه GN را فعال 
سوس 4 نگارنده اين مطلب  از تلفن ها جواب نم دهد همانند ن
ل سین شدن شماره تماس هايش هم روبه رو  ه حت با مش
نیم پیش از هر چیز به  شد. در هر صورت ما پیشــنهاد م 
س دست  چند فروم ســر زده و در اين مورد مطمئن شويد، س
ار بزنید. قبل از هر چیز هــم برا اطمینان  به انجام  ايــن 
ــرده و از تمام  یشــن دفترچه تلفن جداگانه نصب  ي اپلی

شماره ها خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. 

صد و پنجمین جايزه نوبل پزشکی 2014 مشترکا 
به »جان او کی يف« آمريکايــی، »می  بريت موزر« 
و »ادوارد موزر« نروژی اختصا يافت. به گزارش 
ايســنا، در حالی کــه گمانه زنی ها در مــورد برنده 
احتمالی اين جايزه بیشــتر حول استفن شرر برای 
تحقیقات در حوزه بیماری هــای ژنتیک کودکان و 
ديويد ژولیوس برای شناســايی خانواده اختصاصی 
از ژن ها و کشــف علت همزمان درد و گرما هنگام 
خوردن فلفل تند بود، نوبل پزشــکی 2014 برای 
اکتشاف سلول هايی که سیستم های مکان يابی در 
مغز را تشکیل می دهند، به کی يف و موزرها اهدا شد. 
می بريت و ادوارد موزر، پنجمین زوجی هستند که 
با هم موفق به کسب جايزه نوبل شده اند. می  بريت 
يازدهمین زنی اســت که از زمان آغاز جايزه نوبل 
تاکنون موفق به کسب جايزه نوبل پزشکی شده است. 
به گفته داوران، دلیل اهدای اين جايزه به دانشمندان 
برای کمک آنها به درک بهتر از فعالیت مغزی و تعیین 
اينکه مردم چگونه راهشــان را پیدا می کنند، بوده 
است. نتايج کشفیات اين سه محقق به توضیح علت 
ناتوانی بیماران مبتال به آلزايمر در تشخیص محیط 
اطراف کمک می کند. جان او کی يف متولد 1939 
در شهر نیويورک، دارای مدرک دکترای روانشناسی 
فیزيولوژيک از دانشگاه مک گیل در مونترال کانادا، 
محقق و استاد علوم اعصاب و مدير مرکز مدارهای 
عصبــی و رفتــار Welcom Sainsbury در 
دانشــگاه کالج لندن اســت. می  بريت موزر متولد 
1963 در فســناواگ نروژ، محقق علوم اعصاب و از 
بنیانگذاران موسسه سیستم های علوم اعصاب کاولی 
و مرکز بیولوژی حافظه )KI/CBM( در دانشــگاه 
علم و فناوری نروژ )NTNU( اســت. ادوارد موزر 
نیز متولد 1962 الیوسند نروژ، محقق علوم اعصاب 
و از بنیانگذاران موسسه سیستم های علوم اعصاب 
کاولی و مرکز زيست شناسی حافظه )KI/CBM( در 

دانشگاه علم و فناوری نروژ )NTNU( است.

ه   

ی 2014  ش ان نو پ رند
ی شدند  ر م

ه جديد ويندوز وجود دارد که بدون ترديد برای بسیاری از عالقه مندان به ويندوز  گی های جال زيادی در نس ند روز پی در جريان رويدادی در سن فرانسیسکو، ويندوز 10 را معرفی کرد. وي سن کريمی  زومیت  مايکروسافت  م
گی جال ويندوز 10 می پردازيم.  هار وي جال خواهند بود. در ادامه به 

   1 ز  ا        

ه اقی مانده  ود را از جايی  ار  تا ها سوي كنند و  ن اين دس نند و  اوتی ايجاد  تا های مت ت دس ران می توانند رای اهدا م ار ا      
د ت د ا اين قا آشنا ه نو اش ت ل ر م يا توزي های م ار ر  واهد ود ا اب  ردی و ج ار ار  نند اين قا  دنبال 

تا در قال پنجره اجرا می شوند و می توان  ارهای مح دس ا مانند نرم ا ا دق     ا های ويندوز استور ن 
اناتی مانند  ر ام ار ه ه  نوان وجود دارد  ی اين ا ها ن نوار  ا در ا ر داد و  اندازه پنجره آن ها را ت

تن پنجره را می دهد و نمايی و  نمايی  ر

ه هر  ر شد  ر م دي نار ي شن مترو در  تا و مترو يا دو اپ شن در مح دس ری دو اپ ان قرار     در ويندوز 8 ام
ی از دو  شتری را ه ي ضای  ر تواند  ار 8 اين قا هبود يا تا  ردند در ويندوز 1 ال می  حه را اش د  دام 50 در

ری  د اقی مانده ه دي حه ه ي رنامه و 30 در د  تصا دهند و م 70 در ته اند ا ر ر قرار  دي نار ي ه در  شنی  اپ
ند ر اجرا  دي نار ي شن را در  هار اپ ر تواند  ار ته تا  تصا داده می شد در ويندوز 10 قا Snap از ه هبود يا ا

ا  ه  او  شته اس ا اين ت ر ه ويندوز از     منوی استار سا ار دي
ر وجود دارد و  ار قه  ارهای مورد  صی سازی نرم ا شتری رای ش ضای 

وه جديدی داده اند اشی های زنده ن ه آن ج البته 
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آيا می شود با ترويج فرهنگ اهدای خون، رشد ايدز و اعتیاد 
در جامعه را کند يا حتی متوقف کرد »15 ســال پیش، 
شــیوع ايدز در آفريقای جنوبی به جايی رســید که آمار 
مرگ و میر بیشتر از زاد و ولد شد.آن وقت بود که غربی ها 
طــرح 25 در 25 را در اين منطقه اجــرا کردند. يعنی در 
دبیرستان ها گروه های 25 نفره ای ايجاد کردند که سه ماه 
يک بار بايد خون می دادند. اين بچه ها بعد از مدتی اهدای 
خون، به تدريج در اين گروه های غیردولتی حل شدند، تا 
جايی که همه هم و غم شان اين بود که مواظب سالمت شان 
باشند تا بتوانند خون اهدا کنند. تعامل درون گروهی اين 
بچه ها باع شــده بود که اين فرهنگ جا بیفتد که »پاک 
نبودن خون« کسر شان است. برای همین از رفتار کنترل 
نشده و تزريق مواد مخدر پرهیز می کردند. همین موضوع 
رمز موفقیت جامعه آفريقای جنوبی در متوقف کردن رشد 
ايدز بود.« اينها صحبت های جالب دکتر بابک يکتاپرست، 
مدير روابط عمومی  سازمان انتقال خون است. سازمانی که 
به تازگی به خاطر فعالیت هــای مهمش، ايران را به عنوان 
الگوی ارتقای انتقال خون در میان کشورهای منطقه به دنیا 
معرفی کرده است. طور که چندی پیش، انجمن آسیايی 
طب انتقال خون )AATM( متشکل از 10 کشور آسیايی 
طی تفاهمنامه ای همکاری ايران را برای ارتقای طب انتقال 
خون در کشورهای اين منطقه خواستار شد. حاال سوال مهم 
اينجاست اگر در انتقال خون آنقدر موفقیم که می توانیم 
عضو بانک جهانی خون شويم و بعد از آن الگوی کشورهای 
منطقه، چرا آنقدر در زمینه اهدای خون موفق نیستیم که 
بتوانیم بیماری های جسمی  و روحی مثل ايدز و اعتیاد را 
به اين شیوه در جامعه مان از بین ببريم اين روزها حتی 
اوضاع از پیش هم بدتر شده و رئیس مرکز تحقیقات ايدز 
می گويد آمار زنان مبتال به ايدز در حال نزديک شدن به آمار 
مردان است. يکتاپرست مهم ترين مانع پیش رو را فرهنگ 
غلط می داند: »کريس رونالدو می گويد من به خاطر اهدای 
مستمر خون، تاتو نمی کنم. اما اينجا ورزشکار ما به ضرب 
و زور جريمه و چما باالی سر، تاتو را کنار می گذارد. اگر 
هر کدام از ما هر روز به خودمان يــادآوری کنیم که با هر 

نوبت اهدای خون، سه انســان دم مرگ را نجت می دهیم، 
بازهم از سالم نگه داشــتن خونمان و اهدای آن بی تفاوت 

» می گذريم

ر زن اهدا کننده هم نداريم    حتی يک میلیون ن
مدير روابــط عمومی  ســازمان انتقال خون نســبت به 
سیاســت های رسانه ها و ســازمان شــهرداری اعترا 
دارد و می گويد بايد بیشــتر از اينها برای ترويج فرهنگ 
اهدای خون تالش شود. چرا که رشــد اين فرهنگ تنها 
به دريافت کننده هــا کمک نمی کند بلکــه کل جامعه را 
از بیماری های جســمی  و روحی محافظت می کند. او با 
اشاره به اينکه در سال 92 تنها 80 هزار نفر از زنان ايرانی 
خون اهدا کرده اند، می گويد:» ســه درصد از زنان ايرانی 
واجد شــرايط ، خون اهدا می کنند.« البتــه اين موضوع 
همیشه مطرح است که زنان با مشکل کم خونی مواجهند. 
يکتاپرست در پاسخ می گويد:»تنها 20 درصد زنان ايرانی، 
کم خون هســتند، يعنی از هر پنج نفر زن ايرانی، يک نفر 
» کم خونی دارد. چرا بقیه از اهدای خون پرهیز می کنند

49 درصد  او در ادامــه توضیح می دهد:»زنان ايرانــی،5
جمعیت کشور را تشکیل می دهند. از آن طرف افراد 60 
سال به باال و 18 سال به پايین نمی توانند خون بدهند. زيرا 
در سنین زير 18 سال، سلول های خون ساز در حال رشد 
هستند و به سیستم خون سازی بدن آسیب می رسانند. 
باالتر از سن 60 سال هم گلبول های قرمز فرسوده اند.اگر 
اين 20 درصد سنی را از هرم جمعیت زنان کنار بگذاريم، 
14 میلیون نفر زن وجــود دارند که بــرای اهدای خون 
مشــکلی ندارند اما تنها 80 هزار نفر از زنان، خون اهدا 
می کنند. يعنی در بین 14 میلیــون نفر زن، يک میلیون 
نفر هم وجود ندارد که کمبود خون نداشته باشد و بتواند 

» خون اهدا کند
يکتاپرســت عقیده دارد دلیل اصلی پرهیز زنان از اهدای 
خون، اطالعات غلطی اســت که در جامعه تزريق شــده: 
»مردم ما احساســاتی هســتند. ماه رمضانی که گذشت 
هزار نفر در دو روز خون دادند. چطور در ماه رمضان برای 
 1 اهدای خون صف می بندند، طــوری که در هر نوبت 0
نفر در انتظار خــون دهی ماندند اما ســاير مواقع تعداد 

» اهداکنندگان بسیار کم می شود

ه خبر   از رشد ايدز 
 رئیس مرکز تحقیقات ايدز نسبت به روند رو به رشد شیوع 
ايدز در زنان هشــدار داده و گفته است طبق آمار تجمعی 
که وزارت بهداشت در گذشــته اعالم کرده به دلیل تعداد 
بیشــتر مردان در اعتیاد،  میزان ابتال به ايدز در آنها بیشتر 
و حدود 92 درصد و در بین زنان حدود هشت درصد بوده 
اســت. مینو محرز می گويد، اما در حــال حاضر در میان 
جامعه مبتاليان به ايدز کشــور حــدود 65 درصد مردان 
و 35 درصد را زنان تشــکیل می دهند. نزديک شدن آمار 
زنان به مردان نشان دهنده افزايش ابتال به ايدز میان زنان 
است. محرز درباره شیوه های ابتال به اين بیماری در زنان، 
می گويد:»ابتال به ايدز میان زنان بیشــتر از طريق روابط 
جنسی محافظت نشده و بعد از آن از طريق اعتیاد است.« 
او نسبت به مصرف موادی تحت عنوان داروهای الغری در 
برخی سالن های ورزشی و آرايشگاه های زنانه هم هشدار 
می دهد:» ايــن داروها محرک عصبی هســتند و افزايش 
رفتارهای پرخطر مانند برقراری روابط جنسی محافظت 
نشده را به دنبال داشــته و نهايتا نیز خطر ابتال به ايدز را 

افزايش می دهد.«

   آنهايی که نمی توانند خون بدهند
به گفته مديــر روابط عمومــی  ســازمان انتقال خون 
ســالم ترين خون ها متعلق به ورزشــکاران است:» هر 
چقدر شاخص های ســالمتی باالتر باشد و بیماری های 
ارثی کمتر، خون هم کیفیت باالتری خواهد داشت. اين 
پارامترها برای مشاورين بسیار مهم است. برا ی مثال فرد 
اتیت  ســالمی که يکی از اعضای خانواده اش مبتال به ه
باشند، مجاز به اهدای خون نیست. يا به طور مثال کسانی 
که سابقه ســکته قلبی و تشــنج و مغز و اعصاب دارند 
نمی توانند خون بدهند. حتی کسی که سرماخورده تا ي 
هفته بعداز مصرف آنتی بیوتیک ها نمی توانند خون بدهد، 
چرا که ممکن است ويروس وارد خون شود يا يکسری از 

داروها اگر در خون باشد برای دريافت کننده حساسیت 
ايجاد می کند. حتی ما دو آزمايشــگاه جدا داريم که اگر 
جوا ب يکی سالم و جواب ديگری ناسالم باشد فر را بر 
ناسالم بودن خون می گذاريم و کل کیسه خون از چرخه 

خارج می شود.«
به گفته يکتاپرست، بیشتر کسانی که دريافت کننده خون 
هستند، خودشان ضعف سیســتم امینی بدن دارند مثل 
اتیت و برای همین  نوزادان و بیماران مبتال به سرطان و ه

بايد در کیفیت خون های اهدايی دقت شود.
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در فرانسه 50 درصد زنان خون می دهند و 
هاردرصد ط  در ايران ف

آمار اهدا کنندگان فعلی در ايران، دو درصد جمعیت 
است. اين درحالی است که در سويیس 10 درصد 
اپن هشت درصد مردم خون اهدا می کنند. در  و 
کشورهای اروپايی هم، اهداکنندگان پن درصد 

جمعیت را تشکیل می دهند. يکتاپرست می گويد، 
اينها همان افرادی هستند که در فعالیت های 

اجتماعی و فرهنگی مشارکت می کنند:»در حال 
ی پر رن تر  حاضر در کشورمان منافع ش

از منافع عمومی  است. اگر دقت کنید می بینید 
در جوامعی که منافع عمومی  پر رن تر از منافع 

ان بیشتری از مردم خون اهدا  وصی است، می خ
می کنند. همان هايی که اهدا کننده خون هستند 

والت اجتماعی در جامعه را هم رقم می زنند.« او در  ت
، 84 درصد زنان  ادامه می گويد: »تا هشت سال پی

ان به 4 درصد رسیده  خون می دادند، االن اين می
است. می گويند زنان ضعیف هستند و بهتر است 

طور اين همه رزمی کار خانم داريم و  خون ندهند. 
برای ورز های رزمی  ضعیف نیستند در فرانسه 
50 درصد زنان، در انگلیس 53 درصد، درسريالنکا 
هار  ط  30 درصد زنان خون می دهند و در ايران ف

» درصد. آيا اين آمار تامل برانگی نیست

تون ارجی در  ر  ردش ری از  بر زور اره  تو در
»از کاه ، کوه ساخته اند. يک شانتاژ است. يک متکدی در حال گدايی در مجموعه 
جهانی بیستون بوده که جلو دو گردشــگر خارجی و لیدر آنها را نیز می گیرد و 
تقاضای پول می کند اما پس از امتناع لیدر از پرداخت پول، متکدی خود را با چاقو 
مجروح و فرار می کند.«ايسنا، اين توضیح مسئوالن میرا فرهنگی و حفاظتی 

کرمانشاه پس از انتشار خبر زورگیری از گردشگر خارجی در بیستون است.
آنها در اين زمینه توضیح دادند:»اگر واقعا چنین اتفاقی رخ داده است، چرا لیدر پس 
از وقوع آن با 110 تماس نگرفت لیدر موظف بود، پس از پاره شدن لباس هايش در 
تماس با 110 آن اتفا را سريعا گزارش و شکايت کند تا نیروی انتظامی اين اتفا 
را صورتجلسه و آن را پیگیری می کرد. در حال حاضر هی صورتجلسه يا شکايتی 

درباره بحثی که مطرح می شود از يک گردشگر خارجی توسط دو نفر زورگیر دزدی 
شده در  اين زمینه وجود ندارد، پس امکان دارد اين اتفا رخ نداده باشد، از سوی 
ديگر با توجه به نبود شکايت در اين زمینه، اين اتفا مورد تايید نیروی انتظامی به 
عنوان يک مرجع رسمی نیست.« مسئوالن حفاظتی اين بخش از استان کرمانشاه 
که تاکید داشتند نامشان ذکر نشود، با تاکید بر اينکه در حال حاضر شخص متکدی 
که اقدام به گدايی از دو گردشگر کرده و باع بروز اين اتفا شده شناسايی شده و 
در اسرع وقت دستگیر می شود، در پاسخ به اين پرسش که با اين اوصاف، بروز گدايی 
يک متکدی از يک گردشگر خارجی را چگونه شنیده اند، اظهار کردند: »پس از 
مشاجره و مجروحیت عمدی متکدی توسط خودش، افراد حاضر در محوطه با 

110 تماس می گیرند و قضیه را گزارش می دهند اما زمانی  که نیروهای 110 به 
منطقه می رسند، نه لیدر در محل حاضر بود و نه آن متکدی. به همین دلیل هی 

صورتجلسه ای در اين زمینه وجود ندارد.«
آنها معتقدند در حق بیستون و کرمانشاه اجحاف شده است چون محوطه جهانی 
بیستون يک محوطه بسیار گسترده است، هر چند به دلیل کمبود امکانات تعداد 
نیروهای يگان حفاظتش سه نفر است، اما واحد گشت و افسر نگهبان اين محوطه 
جهانی هر روز با تعداد نیروهای متغیر در زمان های مختلف در مجموعه جهانی 

بیستون گشت زنی کرده و سرکشی های الزم را انجام می دهند.
با اين اوصاف، مسئوالن انتظامی اســتان اعالم کردند، در تماسی که با فرمانده 
انتظامی شهرستان هرسین داشته ايم موردی از زورگیری از تبعه خارجی به پلیس 

اين شهرستان گزارش نشده و اين خبر تکذيب می شود.

د   
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هر تهران بهره مند شوند. آنها مانند يک پرستار در     همراهان بیماران شهرستانی کیلومترها راه طی می کنند تا از خدمات درمانی کالنش
بیمارستان کار می کنند اما ش ها روی صندلی يا کنار جوی در خیابان می خوابند و در سرويس های بهداشتی حمام و لبا هايشان را روی نرده 
نگال به همراهان بیمار به عنوان خدمتی جديد خبر می دهند... ايی و  ا دادن دم والن وزارت بهداشت از اخت ان می کنند. دراين میان مس آوي

ته
ن

ا پارازي ها  ش اه تش
ا ه ن از وزير ارتبا

وزير ارتباطات و فناوری اطالعات در واکنش به کندی سرعت نرم افزار 
موبايلی وايبر که به اين وزارتخانه نسبت داده شده است، گفت: از نظر 
ما هی کندی روی اين نرم افزار به وجود نیامده است و ما قصد نداريم 
شبکه های اجتماعی را که مردم از آن اســتفاده مناسب می کنند، 
کند و يا مسدود کنیم. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در 
حاشیه آغاز به کار پانزدهمین نمايشگاه بین المللی تله کام در جمع 
خبرنگاران در پاســخ درباره اينکه کندی سرعت نرم افزار وايبر را به 
دلیل استفاده از نرم افزار فیلترينگ هوشــمند به وزارت ارتباطات 
نسبت می دهند، اظهار داشــت: از نظر ما هی کندی روی سرعت 
نرم افزار وايبر به وجود نیامده و اينکه می گويند ما قصد کند کردن 
اين نرم افزار را داريم به هی وجه درست نیست. تمامی  شبکه های 
اجتماعی که مردم از آن استفاده مناسب دارند بايد در خدمت مردم 
باشــند. از نظر اقتصادی نیز وزارت ارتباطات بايد مدعی باشــد که 
اســتفاده از اين نرم افزارها در درآمد اين وزارتخانه تاثیر می گذارد 
که در اين زمینه نیز ما مدعی نیســتیم که با وجود استفاده از اين 
نرم افزارها درآمدمان کم شــود. وزير ارتباطــات تاکید کرد: وزارت 
ارتباطات ارتباطی با کند شدن ســرعت دسترسی به نرم افزار وايبر 

ندارد.
   کاه تشعشعات و پارازيت ها

واعظی در مورد آخرين وضعیت کمیتــه تصمیم گیری به موضوع 
پارازيت ها با توجه به آخرين اظهارات ســازمان محیط زيســت در 
خصو مضرات امواج و پارازيت ها گفت ما جلســات متعددی را با 
وزير بهداشت، وزير دفاع، رئیس سازمان محیط زيست و سه بخش 
ديگر از دستگاه های اجرايی داشته ايم که بر اساس آن سازمان تنظیم 
مقــررات و ارتباطات راديويی در چنديــن دوره در مناطق مختلف 
تهران رصد میدانی انجام داد و گزارشی تهیه کرد که اين گزارش با 
امضای هفت دستگاه به خدمت رئیس جمهور ارسال شد. او با اشاره 
به اينکه از اقدامات صورت گرفته در ايــن خصو اطالعی ندارد، 
افزود: بر اساس گزارش تهیه شده مسلم است که مقدار تشعشعات 

کاهش پیدا کرده است.
ار واگذار می شود    IPTV بدون ان

وزير ارتباطــات در خصو آخرين وضعیت ارائــه مجوز تلويزيون 
اينترنتی که هفته گذشــته قرار بود ارائه شــود، اما به تعويق افتاد، 
گفت: هی مشکلی برای صدور فنی پروانه تلويزيون اينترنتی وجود 
ندارد و تنها مســائل فنی و اختالف نظراتی در سازمان صدا و سیما 
به وجود آمده که ارائه اين پروانه را به تاخیر انداخته اســت. واعظی 
افزود: محتوای تولیدی تلويزيون اينترنتی ارتباطی با وزارت ارتباطات 
ندارد و بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات زيرساختی که قرار 
است صدا و تصوير را روی پروتکل اينترنت ارائه دهد در حیطه ارائه 
مجوز از سوی وزارت ارتباطات اســت. بر اين اساس ما قصد نداريم 
در اين زمینه انحصار ايجاد کنیم و هر شــرکتی که توانايی خدمت 
در اين حوزه را داشته باشــد می تواند مجوز IPTV دريافت کند در 
همین حال کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال صدور پروانه 
جديد برای شرکت های اينترنتی است تا فعالیت اين شرکت ها بدون 

محدوديت امکان پذير شود.
یت اينترنت و موبايل راضی کننده نیست    کی

او در مورد وضعیت کیفیت خدمات ارتباطی با تاکید بر اينکه يکی از 
سیاست های جدی وزارت ارتباطات رصد کیفیت خدمات اين بخش 
است، گفت: غیر از يک ماه گذشــته که دو اپراتور ايرانسل و همراه 
اول به دنبال تغییر ETSها برای ارتقا شبکه به نسل سوم و چهارم 
بوده اســت و اختالالتی در اين زمینه به وجود آمده در ساير مواقع 
وضعیت کیفیت موبايل بهتر از گذشــته بوده است، اما با اين وجود 
هنوز ما راضی نیســتیم و امیدواريم با گسترش نسل سوم و چهارم 
موبايل کیفیت ارتباطات باال رود. جلســه ای با اپراتورهای موبايل 
نیز برگزار کرده ايم تا برای ارائه کیفیت خوب خدمات تالش کنند. 
واعظی در مورد وضعیت اينترنت نیز گفت: اينترنت فعلی کشــور 
به اندازه تعرفــه ای که مردم می پردازند، باکیفیت نیســت ما تالش 
کرديم با تخفیف 35 درصدی قیمت پهنــای باند کیفیت بهتری را 
از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات شاهد باشــیم، اما همچنان اين 
کیفیت مشکل دارد و راضی کننده نیست بر اين اساس سامانه تلفنی 
195 برای ارائه شکايات از کیفیت و اختالالت سرويس های ارتباطی 

درخدمت مردم قرار گرفته است.

ز    ام
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مامــوران کالنتــری 132 نبرد ســاعت 11 شــب 12 
ارديبهشت سال 91  در جريان يک جنايت خیابانی قرار 
گرفتند. وقتی با دستور بازپرس شــعبه 5 دادسرای امور 
جنايی تهران تیمی از اداره 10 پلیس آگاهی دســت به 
تحقیقات زد، تجســس های میدانی نشان داد که پس از 
سوار شدن دو دختر جوان در يک پرايد دو پسر از خودروی 
پژويی به آنان اعترا می کنند که با حمله سرنشــینان 
پرايد رو به رو شــده و هر دو که 19 ســاله بوده و محمود 
و رامین نام داشــتند با ضربات چاقو به شــدت مجروح 
می شوند که محمود در همان محل درگیری تسلیم مرگ 
شده و با فرار عامالن جنايت، رامین به بیمارستان منتقل 

و از مرگ نجات می يابد.

ن سرنخ     اول
کارآگاهان که رامین را تنها ســرنخ برای رديابی قاتالن 
فراری می ديدند به تحقیــق از وی پرداخته و خیلی زود 
سه جوان 19 ســاله به نام های میالد، حسن و محمد را 
شناسايی کردند. محمد روز 13 ارديبهشت ماه در خیابان 
نبرد دســتگیر شــد و در تحقیقات پذيرفت با دو دوست 
ديگرش دست به اين جنايت زده است. سه روز نگذشته 

بود که دو فراری ديگر در خیابان های نبرد و کريمخان زند 
بازداشت شدند و مشخص شد درگیری به خاطر يک دختر 
بوده است.هر سه متهم دستگیر شده که از سوی ماموران 
و به صورت مجزا مورد بازجويی های فنی و پلیســی قرار 
گرفته بودند دوستی با يک دختر جوان را عامل درگیری 

خونین در ارديبهشت ماه اعالم کردند . 

  ازجويی ازمته 
میــالد در بازجويی ها گفت: از هفت مــاه پیش به دختر 
جوانی به نام مرجان عالقه مند شــدم و شــب حادثه من 
همراه دوســتانم از عروســی می آمديم که مرجان با من 
تماس گرفت و پس از آن، به همراه حسن و محمد به دنبال 
مرجان در پارک مسلم رفتیم که در آنجا محمود )قربانی 
جنايت( و دوســتش از پشت ســر من را از خودرو پايین 
کشیدند. با هم درگیر شــديم که ناگهان مقتول فرياد زد 
خون، من هم که ترسیده بودم به همراه دوستانم از محل 

حادثه متواری شديم.

اه    در داد
با تکمیل تحقیقات برای متهمان کیفرخواست صادر شد 

و پرونده برای محاکمه به شعبه 1 دادگاه کیفری استان 
تهران فرستاده شد. صبح روز شــنبه متهمان به رياست 
قاضی نورا عزيزمحمدی و با حضور چهار قاضی مستشار 
پای میز محاکمه قرار گرفتند. در ابتدای جلســه دادگاه، 
نماينده دادستان با تشريح کیفرخواست گفت: با توجه به 
محتويات پرونده، تأيید ســالمت روانی متهمان، شکايت 
اولیای دم و بازســازی صحنه جرم برای متهمان تقاضای 
س نوبت اولیای دم رسید تا  مجازات قانونی را دارم. ســ
شــکايت خود را مطرح کنند که آنها برای متهمان رديف 

اول و دوم تقاضای قصا کردند.
پدر مقتول گفت: شــب حادثه به من گفتند که محمود 
تصادف کرده است. وقتی خود را به خیابان مسلم رساندم 
با جسد غر در خون پســرم در جوی آب رو به رو شدم. 

شاهدان گفتند سه نفر او را با چاقو زده اند.

ت    من قات ن
رئیس دادگاه با تفهیم اتهام به حسن از او خواست به دفاع 
ردازد که متهم با رد اتهام قتل گفت: من   تنها يک  از خود ب
چاقو به صورت مقتول زدم و نمی دانم ضربه های کشنده 
را چه کسی وارد کرده است. شب حادثه من حالت عادی 

نداشتم. من از ماشــین يک چاقوی ضامن دار برداشتم و 
ابتدا رامین را مجروح کردم بعد يک ضربه به مقتول زدم.

متهم بــا اعالم اينکــه در زمان بازجويی هــای اولیه هم 
اعتراف کرده بود که در زمان درگیــری با مقتول حالت 
عادی نداشت گفت :در جريان بازجويی های اولیه آنقدر 
ترسیده بودم که نمی دانســتم چه سرنوشتی در انتظارم 
است. هر چیزی که به من می گفتند را طوطی وار ديکته 
می کردم اما من قبول ندارم که در آن شب مشروب يا مواد 
اســتفاده کرده ام من فقط خوب يادم هست که تنها يک 
ضربه به مقتول زدم که گويا همان يک ضربه باع مرگ 

وی شده است. 
در ادامه جلسه رســیدگی به پرونده قتل همچنین وکیل 
متهم نیز در دفاع از موکلش گفت: من اليحه خود را تقديم 

دادگاه کرده ام اما ضربه های موکلم کشنده نبوده است.

ه  اد ا روز     ج
محمد دومین متهمی بود که در جايگاه قرار گرفت. او هم با 
رد اتهام قتل گفت: وقتی میالد با مقتول و دوستش درگیر 
شد، من از ماشین پیاده شده و به سمت محمود رفتم. او 
با مشت ضربه ای به سینه ام زد که من هم در دفاع با چاقو 
يک ضربه به دستش زدم. حســن هم از پشت به او حمله 
کرد. میالد هم پس از قرار گرفتن در جايگاه گفت: من به 
خاطر مرجان با مقتول و دوستش درگیر شدم اما در قتل 
هی نقشی نداشتم. اين درگیری به خاطر مرجان رخ داد 
که او پس از قتل از ايران رفت.سه متهم ديگر هم در دادگاه 

حضور نداشتند که به صورت غیابی محاکمه شدند.

گبا د دادگا قت  ا  مان ای  ت ت  ون گ ت   ی پ پ جوان ب س دو د گی د
د  ت دا دی ا دن ی ا ب گ

وا  ر  ن   ار  درگیری مرگ
ا با د دختر ر ارت به خا

شور  اه سر رشد سرق در 
ريداران اموال سرقتی ورد ا   و ر

معاون مبارزه با ســرقت پلیس آگاه ناجا با تشريح آخرين 
وضعیت جرايم سرقت در کشور گفت: سرعت رشد سرقت در 

کشور 32 درصد کاهش يافته است.
ه با گذشــت زمان شیوه ها و  ســرهنگ غیاثوند با بیان اين
روش ها سرقت، نوع اموال و اشیا مسروقه و وسايل و ابزار 
مورد استفاده برا ارتکاب سرقت تغییر يافته،گفت: امروزه 
برخ از ســارقان از آخرين روش ها و فناور ها روز برا 
ه باع شد روند سرقت  پیشبرد کارخود استفاده م کنند 

نسبت به سال های گذشته تغییر يابد.
و در اين خصو ادامه داد: بر اين اســاس با باالرفتن آمار 
سرقت به خصو در سرقت ها خرد، پیشگیر و مقابله با 
ار ناجا  سرقت در ســال جار دراولويت اول برنامه ها 
قرار گرفت.ســال جار با توجه به اولويت مبارزه با سرقت 
یل قرارگاه مبارزه  دستور العمل تشديد مقابله با سرقت و تش
ه بیشترين آمار  با سرقت در ستاد ناجا و 14 اســتان هدف 

ار قرار گرفت. وقوع سرقت را داراست، در دستور 
ور، استفاده  یل قرارگاه مذ ه هدف از تشــ و با بیان اين
انــات و توانمند هــا ناجا و به  لیه ظرفیت هــا، ام از 
ز توان داخل ناجا و همچنین مســئول ساز  عبارت تمر
ه هر  ارگیر نهادها و سازمان ها دولت و خصوص  و به 

دام در تولید و حفظ امنیت در موضوع سرقت نقش دارند.
وی افزود: در اين مدت جلسات متعددی را با سازمان های 
دولتــی و غیردولتــی درخصو اهــداف طــرح مانند 
خودروســازها، بیمه، بانک هــا، اتحاديه و صنوف و ســاير 
سازمان ها داشــتیم که وظايف در جلســات کارشناسی و 
اتا های فکر تعیین شــده و بعض از جلســات در معاونت 
« برگزار شده و  امنیتی - انتظامی وزارت کشــور » شــا
تصمیمات اتخاذ به رده ها مســئول جهــت اجرا ابالغ 

شده است.
رد قرارگاه ها  غیاثوند در ادامه افزود : در خصو نحوه عمل
استان تیم ها بازرســ به صورت میدان از قرارگاه ها 
رد استان ها هدف به  استان بازديد و بازرس کرده و عمل

صورت مستمر مورد ارزياب قرار م گیرد.
ه  رد: همگرايی و هم افزايی  اين مقام انتظام  خاطرنشان 
در ناجا به وجود آمد منجر شــد در بح مقابله با سرقت به 
ه در بررس آمار شش ماهه  توفیقات دست يابیم به نحو 
اهش چشمگیر سرعت افزايش  شف سرقت شاهد  وقوع و 

شور هستیم. شف در سطح  وقوع و همچنین افزايش 
رد: درکشــور آمار وقوع ســال 92 به 91، 33  و تصريح 
درصد افزايش داشــته اســت.93 به 92 يک درصد افزايش 
پیدا کرده و 32 درصد کاهش سرعت رشد سرقت را داشتیم 
و همچنین رشد سرقت منزل کم شده و در سرقت قطعات و 
لوازم خودرو و وسايل نقلیه و موتور سیکلت هم روند کاهش 

را شاهد بوديم.
و ادامه داد: يکی از مأموريت ها تشديد مقابله با سارقان 
از طريق کنترل مجرمان سابقه دار و متالش کردن باندها 
نون چندين مرحله طرح های  ه تا حرفه ای سرقت اســت 
عملیاتی دســتگیر ســارقان منزل، کیف قا ها خشن 
ه نتايج خوبی هم حاصل  و سارقان به عنف اجرايی شــده 

شده است.
ه در9 استان مبارزه با سرقت ها خرد و لوازم  و با بیان اين
رد: روند رشد  و قطعات خودرو اولويت اول اســت، تصريح 

اهش يافته است. اينگونه سرقت ها 
غیاثوند ادامه داد:ي ديگر از داليل وقوع سرقت پايین بودن 
ه سارقان  اب جرم برا سارقان است، در صورت  هزينه ارت
ومیت و يا استرداد  اب جرم اعم از مح هزينه ها قانون ارت
اموال مسروقه را متحمل نشوند و به راحت به سطح جامعه 
ار و مســتعد  بازگردنند، م تواننــد برا جوانان و افراد بی

اب جرم الگو قرار گیرند. ارت

ســرکالنتر هفتم پلیس پیشگیری 
تهران بزرگ از دســتگیری سار 
مســلح يکی از بانک های تهران در 

محل سرقت، خبر داد.
سرهنگ جلیل موقوفه ای گفت: در 
ساعت 14 روز هفتم مهرماه امسال 
ماموران از طريق مرکز پیام از حضور 
سارقی مسلح در يکی از بانک های 
خیابــان »ری« بــا خبر شــدند و 

بالفاصله تیم تخصصی ســرکالنتری هفتم پلیس پیشــگیری تهران بزرگ برای بررسی و 
صحت و سقم گزارش دريافتی به محل اعزام شد.

وی با اشاره به حضور ماموران در محل بانک، افزود: پس از حضور ماموران در محل مشاهده 
شد که فردی با يک قبضه اسلحه کمری وارد بانک شــد اما به وسیله عوامل بانک محاصره 
شده و متهم با مسلح کردن اسلحه و سرقت 80میلیون تومان وجه نقد قصد فرار داشت که 
ماموران با حضور در مقابل بانک مانع خروج وی شده و در نهايت متهم را دستگیر و به مقر 

انتظامی منتقل کردند.
سرکالنتر هفتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ هويت نامبرده را »جاسم« و 25 ساله اعالم 
کرد و افزود: متهم در جريان بازجويی های پلیســی ادعا کرد که مدت پانزده روز اســت از 
شهرستان برای پیدا کردن کار به تهران آمده و در آن روز به خاطر داشتن اسلحه وسوسه 

شده و به فکر سرقت از بانک افتاده و با توجه به خلوتی محل، وارد عمل شده است.
وی با بیان اينکه سرانجام به علت عمل نکردن تیر اول و گیر کردن گلوله در جان لوله و حضور 
به موقع ماموران، متهم دستگیر شد، گفت: نامبرده دستگیر و به کالنتری انتقال داده شد. 

در ادامه ماموران از رئیس بانک به عنوان شاکی اقدام به تحقیق کردند.
ســرهنگ موقوفه ای افزود: پس از بازجويی از متهم در اين خصــو پرونده ای برای وی 

تشکیل و برای سیر مراحل قانونی در اختیار پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

ان  ان ا انک ناکا  ل سرقت 
رئیــس پلیس اطالعــات و امنیت 
تهران بزرگ از دستگیری دو شرور 
منطقه سراج و کشــف پنج قبضه 
شمشیر، يک قبضه چاقوی سه لبه 
و مقاديری مشروبات الکلی خارجی 

از محل سکونت متهمان خبر داد.
سرهنگ علیرضا محرابی با اشاره به 
دستگیری دو شرور و عامل درگیری 
خیابان سراج اظهار داشت: با توجه 

به گزارش های مردمی مبنی بر ايجاد درگیری، نزاع و شرارت در خیابان سراج با هماهنگی 
ی از عوامل پايگاه چهارم امنیت تهران بزرگ با شناســايی محل سکونت  مقام قضايی اکی
متهمان در خیابان سراج به محل اعزام شدند. مأموران پلیس امنیت پايتخت با بهره گیری 
از اقدامات اطالعاتی به عمل آمده و با رعايت کلیه جوانب، به منزل متهمان وارد شــدند و 

شخصی به نام منصور را که يکی از عوامل شرارت و نزاع در اين منطقه بود دستگیر کردند.
رئیس پلیس اطالعات و امنیت تهران بزرگ با بیان اين که مأمــوران پايگاه چهارم پلیس 
امنیت پايتخت برای دستگیری عامل ديگر نزاع خیابان سراج محل سکونت وی را در منطقه 
ارس شناسايی کردند، گفت: پس از دســتگیری منصور مأموران با شناسايی محل  تهران
ارس اعزام شدند و وی را در محل سکونتش  سکونت متهم ديگر به نام ناصر به منطقه تهران

در حالی که قصد فرار از پنجره را داشت دستگیر کردند.
سرهنگ محرابی با تأکید بر اين که متهم قصد داشت تا با فرار از پنجره اتا خواب و پريدن 
در قسمت انباری منزل محل سکونتش از دست مأموران فرار کند، گفت: اين متهم با توجه 
به محاصره بودن محل سکونتش موفق به فرار از دست مأموران نشد و در بازرسی از منزل اين 
دو متهم پنج قبضه شمشیر، يک قبضه چاقوی سه لبه و مقاديری مشروبات الکلی خارجی 
کشف شد. متهمین به همراه اموال مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی به پايگاه اعزام شدند 

و پس از تکمیل پرونده در اختیار مقام قضايی قرار گرفتند.

ا سرا ا ر در خ ر ری د  گون يک دستگاه خودرو دست    وا
تويوتا به دلیل عدم تواناي در 

ط  لیه ناش از ت کنترل وسیله ن
ور   از سرعت مجاز در کیلومتر 90 م

ايرانشهر  بم استان سیستان و 
ستان دو کشته و دو مجروح بر  بلو

جا گذاشت.

ت:  مديرعامل آت نشانی مهاباد گ
یراصولی  اری  گودبرداری و ح

الت اين شهر  زمین در يکی از م
ل  تن يک من موج فروري

ري کامل آن  مسکونی مجاور و ت
ه،  شد. در هنگام وقوع اين حاد

صاح خانه و ديگر اعضای خانواده 
ل حضور  از خانه خار شده و در من

نداشتند که اين امر موج شد 
ات جانی در پی  ري خانه، تل ت

نداشته باشد.

ران  مدير کنترل هماهنگی ب
انس کشور با اشاره به وقوع 26  اور

ه در کشور طی 24 ساعت  ه وي حاد
ت: 17 مورد اين حواد  گذشته گ
مربو به سوانح رانندگی می شود 

دوم و 7 فوتی داشت. که 88 م
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ولیکسC30 سان رو دار

بسترن  فاو آسا  

سورن  

High نیسان تیانا

ورتی 2.0 کیا اس

هیوندا النترا فول 2014

مرسد بن  سدان

   .

  

میتسوبیشی لنسر تی 1 اتومات

45 میلیون  نمايندگ

ار 66 میلیون و 500 ه

ار 30 میلیون و 468 ه

ار 138 میلیون و 370 ه

ار 123 میلیون و 480 ه

ار 114 میلیون و 975 ه

405 میلیون 

230 میلیون 

ار 112 میلیون و 320 ه

ار 91 میلیون و 140 ه

ار و 235 سه ه

ار و 105 هار ه

ار و 200 پن ه

 884

ار و 450 ه

ار 928 ه

ار  927 ه

ار 470 ه

ار 268 ه

ار 412 ه

ز     ا

ا دالر آمري

يورو

پوند انگلیس

درهم امارات

یه لیر تر

ه طرح جديد س

ه طرح قديم س

ه نیم س

ه ربع س

ال طال 18 عیار ي م

ار و 220 خريد سه ه

ار و 80 هار ه

ار و 125 پن ه

876

ار و 425 ه

ار 924 ه

ار 921 ه

ار 461 ه

ار 261 ه

-

45 میلیون  بازار آزاد

ار 67 میلیون و 700 ه

ار 36 میلیون و 200 ه

162 میلیون 

132 میلیون 

119 میلیون

470 میلیون 

204 میلیون 

112 میلیون 

ار 94 میلیون و 500 ه

  رئیس صنــدو رفاه دانشــجويان وزارت علوم از 
پیش بینی پرداخت 120 میلیارد تومان وام شهريه و 
تحصیلی در نیمسال اول امسال خبر داد. ناصر مطیع 
م گويد حــدود 45 میلیارد تومان هم برای ســاير 
وام های ضروری پیش بینی کرده ايم تا سقف مجموع 
وام ها امسال نیز در حد سقف وام های 93-92 حفظ 
شــود. او در ادامه م گويد امسال دامنه ثبت وام های 
دانشجويی را به لحاظ زمان، در سیستم فاز 2 و پورتال 
صندو رفاه دانشجويان وزارت علوم از 40 روز به چهار 
ماه افزايش داده ايم تا دانشــجويان با فراغت بیشــتر 

تقاضاهای خود را ثبت کنند.
  رئیس هیات مديره تعاونی شماره 10 م گويد بعد 
از حادثه تصادف اتوبوس مسافربری در مسیر تهرانـ  قم 
رانندگان کمتر از الستیک چینی استفاده می کنند زيرا 
راننده آن اتوبوس از الستیک چینی استفاده کرده بود.

 مدير کل امور فنی بیمه شــدگان ســازمان تأمین 
اجتماعی، شــرايط دريافت کمک هزينه سفر و اقامت 
بیمار و همراه را تشريح کرد. هرگاه سازمان، بیمه شده ای 
را برای معالجه به شهرستان ديگری اعزام کند و درمان 
وی به صورت ســرپايی انجام شــود، عالوه بر غرامت 
دســتمزد، معادل 100 درصد غرامت دستمزد روزانه 
بابت هزينه هر روز اقامت به بیمه شده پرداخت خواهد 
شد. او در ادامه م گويد در صورت تايید مراجع پزشکی 
ســازمان تا زمانی که بیمار نیاز به همراه داشته باشد، 
عالوه بر مخارج مسافرت بیمار و همراه، معادل 50 درصد 
حقو يا دستمزد بیمه شده نیز به همراه بیمار از سوی 
سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود. مشمولین 
برای دريافت اين هزينه ها بايــد دفترچه درمانی بیمه 
شده اصلی و فرد بیمار و نظر پزشک معالج مبنی بر لزوم 

نند. اعزام بیمار را به شعبه ارائه 
  رئیس اتحاديه پیک موتــوری و وانت بار م گويد 
شــعب موسســات حمل  و نقل موتوری بدون مجوز 

جمع آوری می شوند. محســن طاقدار ادامه م دهد 
طبق قانون نظام صنفی که هر واحد يا شــرکتی که 
به مردم خدمات صنفی ارائــه می دهد بايد از اتحاديه 

مربوطه خود جواز کسب دريافت کند. 
 مدير کل امور اسناد هويتی ســازمان ثبت احوال 
کشور اعالم کرد ايرانیان با سن 15 سال که فاقد کارت 
ملی هســتند می توانند برای دريافت کارت هوشمند 
ملی اقدام کنند. محسن اسماعیل م گويد اين افراد 
می توانند با مراجعه به شــش دفتر پستی در تهران، 
واحدهای پستی و ادارات ثبت احوال در ساير شهرها 
درخواست خود را در سامانه کارت هوشمند ملی ثبت 
کنند. او در ادامــه م گويد اين کارت ها دارای ســه 
ويژگی شناسايی، تصديق هويت و امضای الکترونیک 
هستند که اين مولفه ها کلید ورود به درگاه های دولت 

الکترونیک است.
  طی نیمه نخست ســال 2014 فروش خودرو در 
54 هزار دستگاه رسید  ايران با رشد 39.3 درصدی به 
و ايران پانزدهمین بازار فروش خودرو در جهان طی 

اين مدت شناخته م شود. 
 معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان 
تهران، نقاط پر تصادف اســتان تهران را معرفی کرد. 
شــاهین فتحی توضیح می دهد که نقاط پی مرگ و 
دلیچاهی در جاده فیروزکوه، کفی عزيزآباد در اتوبان 
تهران-قم، جاده درختی در شهرســتان مالرد، جاده 
هراز در منطقه آبعلی، از جمله نقاط پرتصادف استان 
تهران هستند. او ادامه می دهد که مقرر شده اعضای 
کارگروه امداد و نجات و آموزش های همگانی استان 
تهران توجه بیشتری به اين نقاط داشته باشند تا شاهد 
تصادفات کمتری در اين نقاط باشیم. همچنین مراتب 
به کمیســیون ايمنی راه ها اطالع رسانی خواهد شد. 
البته اين موارد مربوط به حوادثی است که هالل احمر 

نسبت به آنها امدادرسانی می کند.

ا     ص

دهمین بازار فرو خودرو در جهان  ايران پان

در  تهرانی ها 
ردند ان  د قر ر 

ان  نند ه ر اتحاديه توزي  ور  آن 
ج  رده  م  ندی تهران ا وس وش 

بی  ور ن ان ه  د قر انی روز  ا رای قر ا ت
ار  ادل 50 تا 60 ه ان و م شته ي ا سال 

انی  اب قر ت ا ا را دام زنده وده اس 
م 600  تن ق ر ر  ا در ن ند و  وس ار  60 ه
دام از آنها در استان تهران  ار تومان رای هر  ه
د  ند در روز  وس ردن  انی  رد مالی قر

ارد تومان رآورد می شود ان 36 م قر

  

االن وقت مناسب برا خرو از بازار طال نیست
ود صد ا قیمت ن    ید  د ت با و دا ون ب  ای قصد  ید  ا ب ید باید جواه ی دا ا ای گ ا اگ قصد س واهد بود ا ما  اهش قیمت ها ب ف  د  و ید  ان    ت دوا د ای ا اگ ب

در مجمــوع 100 هــزار و 912 نفر مرد و زن در رشــته های 
علوم انســانی و هنر و 6 هزار و 191 نفر نیز در علوم، رياضی 
یوتر بیکار هســتند. 38 هزار و 438 نفر در رشته های  و کام
99 نفر در رشته های  زشــکی، 25 هزار و  کشــاورزی و دام
40 نیز در رشته خدمات موفق  1 هزار و  بهداشــت و رفاه و 
ردن شغل نشده اند. از 52 هزار و 169 نفر بیکار فو  به پیدا 
لیسانس و دکترای حرفه ای، 11 هزار و 886 نفرشان رشته های 
رده بودند و 12  علوم اجتماعی، بازرگانی و حقو را انتخاب 
هزار و 353 نفرشان تحصیالت خود را در رشته های مهندسی، 
960 نفر هم فارغ التحصیل  تولید و ساخت به پايان رسانده اند. 
6 نفر نیز در رشته  یوتر و 81 رشــته ها علوم، رياضی و کام
ه  رده اند. اين در حال اســت  علوم انســانی و هنر تحصیل 
حســابداری با تعداد 230 هزار دانشــجو محبوب ترين رشته 
1 هزار دانشجو  شور است و پس از آن حقو با 0 دانشگاه 
یوتر با حدود 100 هزار دانشجو رتبه ها بعد  و نرم افزار کام
رشته ها محبوب دانشــگاه را به خود اختصا داده اند. 
مهندسی سخت افزار هم دارای 80 هزار دانشجو است. در رشته 
مديريت بازرگانی 0 هزار دانشجو، در رشته مديريت دولتی 
63 هزار دانشجو، در رشته مهندسی عمران که نهمین رشته 
پرجمعیت است، حدود 62 هزار دانشجو و در رشته روانشناسی 

حدود 60 هزار دانشجو تحصیل می کنند.

ار م مانند د دانشجويان كشور  15 در 6 
براساس مطالعات سازمان همیاری اشتغال دانش آموختگان 
جهاد دانشگاهی نرخ بیکاری در بین دانش آموختگان در سال 
15 اعالم شده است اين در حالی است که  92 رقمی  حدود 6
10 درصد اعالم شده و در بهار  نرخ بیکاری در سال گذشته 5

10 درصد رسیده  0 دهم درصدی به رقم  امسال نیز با رشد 2
است. فاصله پنج درصدی نرخ بیکاری دانش آموختگان با نرخ 
بیکاری کل نشــان دهنده افزايش نامتوازن تحصیالت عالی و 

اشتغال در کشور است.
براساس سرشــماری ســال 90 بیش از 92 درصد جمعیت 
کشور با سواد هســتند و با توجه به روند پرشتاب تحصیالت 
عالی در چند ســال اخیر بیش از 18 درصد جمعیت کشــور 
دارای تحصیالت عالی و حوزوی هســتند. بــا ادامه اين روند 
پیش بینی ها حاکی از افزايش سطح تحصیالت عمومی  مردم 
دارد که اين مســئله مســتلزم افزايش متناسب فرصت های 
شغلی است، موضوعی که هم اکنون به يکی از دغدغه های مهم 

سیاستگذاران کشور تبديل شده است.

ی تا سال 1400  ر ش ون  از ه 29 م  ن
طبق مطالعات ســازمان همیاری اشــتغال دانش آموختگان 
جهاد دانشگاهی، جمعیت فعال کشــور تا سال 1400 به 61 
میلیون نفر خواهد رسید. به عبارتی ديگر جمعیت قرار است 
5 درصد رشد داشته باشد. در نتیجه بايد سطح اشتغال نیز از  2
5 درصد در سال برخوردار باشد تا وضعیت فعلی حفظ  رشد 2
شود. اين يعن تا ســال 1400 بايد 29 میلیون فرصت شغلی 

در ايران ايجاد شود.
نکته ای که در اين میان مغفول مانده، نبود تناسب میان تعداد 
فرصت های شــغلی تخصصی ايجادشــده در جامعه و شمار 
دانش آموختگان است. با اســتناد به نتايج آخرين سرشماری 
عمومی  نفوس و مســکن ســال 90 مرکز آمار ايران، مجموع 
حدود 68 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار در کشور وجود 
20 هــزار و 310 نفر دارای مدرک فو  دارد که از اين تعداد 

لم، 505 هزار و 10 نفر دارای مدرک لیسانس، 52 هزار و  دي
169 نفر فو لیسانس و دکترای حرفه ای و 3388 نفر نیز دارای 

مدرک دکترای تخصصی هستند.

ار م مانند  شتر  ن كدام رشته ها  ار التحص  
مطابق تحقیقات سازمان همیاری اشتغال دانش آموختگان، 
بیشترين تعداد بیکاران در رشته های مهندسی، ساخت و تولید 
با 251 هزار و 402 نفر ثبت شده اســت و پس از آن نیز 222 
هزار و 112 نفر در رشته های علوم اجتماعی، بازرگانی و حقو 
قرار دارند. از مجموع بیش از 68 هزار نفر بیکار فارغ التحصیل 
دانشــگاهی، 363 هزار و 40 نفر مرد و 404 هزار و 311 نفر 
نیز زن است که باالترين تعداد مردان بیکار در رشته مهندسی، 
1 هزار و 461 نفر است و بیشترين تعداد  ساخت و تولید با 8
زنان بیکار نیز با 134 هزار و 91 نفر در رشته علوم اجتماعی، 

بازرگانی و حقو تحصیل کرده اند.
مجموع 100 هزار و 912 نفر مرد و زن در رشــته های علوم 
انســانی و هنر و 6 هــزار و 191 نفر نیز در علــوم، رياضی و 

یوتر بیکار هستند.  کام
زشکی، 25  38هزار و 438 نفر در رشته های کشاورزی و دام
99 نفر در رشته های بهداشــت و رفاه )بهزيستی( و  هزار و 
40 نفر نیز در رشته خدمات بیکار هستند. از کل  1 هزار و 
هزار بیکار فارغ التحصیل دانشگاه کشور، 13 هزار و 45 نفر  68

رشته تحصیلی خود را اظهار نکرده اند.
از 52 هزار و 169 نفر بیکار فو لیسانس و دکترای حرفه ای، 
11 هزار و 886 نفر در رشــته های علوم اجتماعی، بازرگانی و 
حقو تحصیل کرده اند و 12 هزار و 353 نفر نیز دارای مدرک 
960 نفر در  رشته های مهندسی، تولید و ساخت هســتند. 

ان
وم

د ت
یار

میل

دا رشته ها ی  ت ار ا
ار م مانند  بیشتر بی

ار را دارند.  ان بی یالت دانشگاه خود، بیشترين می ار نشان م دهد دانشجويان مهندس در رشته ها ساخت و تولید پس از پايان ت یالن بی گروه بازار آخرين آمارها موجود از فار الت
نند. عالوه بر ن  ل پیدا  ر نتوانستند ش ار و 112 ن و هم 222 ه ، بازرگان و ح ل باق مانده اند. در رشته ها علوم اجتماع یالن اين رشته ها بدون ش ر از فار  الت ار و 402 ن در سال 92، 251 ه
رشان  ار و 740 ن یل دانشگاه در سال گذشته، 363 ه ر فار الت ار ن ال از میان 768 ه یرگذار است. م ل تا ردن ش ، آمارها موجود نشان م دهد جنسیت افراد هم در پیدا  رشته ها دانشگاه
بت شده در میان دختران، مربو  ار  ر، در رشته ها مهندس ساخت و تولید در خوانده اند اما بیشترين بی ار و 411 ن اران مرد با عدد 178 ه رشان زن. بیشترين بی ار و 300 ن مرد بوده اند و 404 ه

و بوده است. ، بازرگان و ح یالن رشته ها علوم اجتماع به فار الت

طالی جهانی که بیشــتر نوســان خود را در هفته گذشته 
پیرامون بهــای 1210 دالری گذرانده بود، در روز جمعه با 
ورود به کانال 1100 دالری، افق منفی بیشتری را ترسیم 
کرد. ادامه روند نزولی قیمت طال در بازارهای جهانی متأثر 
از بهبود وضعیت اقتصادی آمريکا و رشد ارزش دالر سبب 
بازشــدن پای نوســان اونس به کانال 1100 دالری شد و 
تنش های ژئوپلیتیک بین المللی نیز نتوانست مانع از افت 
اين فلز گرانبها شــود که در نهايت با کاهــش بیش از 28 

دالری بر 1191 دالر و 20 سنت بسته شد.
بازار طال در حالی هفته گذشته را آغاز کرد که همچنان دالر 
مهمترين عامل اثر گذار بر بازار فلزات طاليی و ســبب دور 
شدن سرمايه گذاران از اين بازار بود. اما تنش های سیاسی 
در هنگ کنگ و افت شــاخص ســهام بورس های آسیايی 
مانند سوپاپی برای بازار طال عمل کرد و تاحدودی از فشار 
دالر کاست. تحلیلگران اقتصادی معتقدند رويدادهای بازار 

سهام و تنش های سیاســی اثر مقطعی بر روند طال دارند و 
دالر در حال حاضر مهمترين عامل تحرک بازار طالســت. 
تقويت ارزش دالر و ماندن آن روی باالترين قیمت در چهار 
سال گذشته سبب شد تا پیش بینی ها با وجود بحران های 
ژئوپلیتیک کاهشــی و ادامه افت طال تا سطح 1200 دالر 

قوت بگیرد.
بازار طالی تهران در روز دوشــنبه همزمــان با افت طالی 
جهانی شاهد کاهش ارزش دالر بود که اين امر سبب افت 
1 عیار شد و اين  يک هزار و 00 تومانی هر مثقال طالی 
در حالی است که بازار تهران دو روز ابتدايی هفته را تحت 
ری کرده بود و بهای هر مثقال  تأثیر رشد دالر با افزايش س
را به 418 هزار تومان رسانده بود. طال روز سه شنبه با تقويت 
ارزش دالر و شــاخص بورس و ادامه افــت بهای نفت خام 
کاهش يافت و در مسیر ثبت بیشترين افت ماهانه از ژوئن 

120 دالر را نیز تجربه کرد. 2013 قرار گرفت و بهای 

دالر در روز سه شنبه به علت انتشار اطالعات اقتصادی قوی 
آمريکا به باالترين حد در چهار سال گذشته رسید. در اين 
323 تومان ثابت  روز بازار تهران در حالی که دالر بر بهای 
ماند، تحت تأثیر افت طالی جهانی از هر مثقال طال 1800 
تومان کاســت و ارزش اين فلز زرد رنگ را به 414 هزار و 

500 تومان رساند.
طال روز چهارشــنبه را با ادامه روند صعودی دالر و کاهش 
تقاضای فیزيکی در بازار چین، با کاهش آغاز کرد و احتمال 
ريزشش را به کمتر از 1200 دالر تقويت کرد اما در ادامه با 
افزايش روبه رو شد و در هر اونس به 1214 دالر و 50 سنت 
دســت يافت. در اين روز افزايش ارزش دالر داخل مانع از 
تبعیت بازار طالی تهران از اونس جهانی شد و قیمت طال 
در پايان اين روز نسبت به روز گذشته تغییر خاصی نداشت.  
روز پنج شــنبه را بازارهای جهانی طال پــس از اعالم آمار 
ری کرد اما در روز جمعه  اشتغال زايی آمريکا با آرامش س

انتشار گزارش وزارت کار آمريکا مبنی بر اينکه اقتصاد اين 
کشور طی ماه گذشته 248 هزار فرصت شغلی ايجاد کرده و 
اين رقم بیشتر از پیش بینی های اولیه کارشناسان اقتصادی 
بود، زمینه رشد دالر و ريزش طال به کانال 1100 دالری را 
رد. چشم انداز بازار طال همچنان منفی و به ضرر اين  فراهم 
فلز گرانبهاست و به نظر می رسد سطح حمايتی قیمت طال 
در شرايط کنونی 1184 دالر است که با شکسته شدن آن 

بهترين فرصت برای خريد طال فراهم می شود.

اران دا  ه هاي راي سرمايه   تو
دو سال گذشته روزگار ســیاه تاريخ طال بوده است. روند 
بازار طال از ســال 2013 منفی شــد و در سال جاری هم 
انتظار تغییر نمی رود. سرمايه گذارانی که در اوج بهای طال 
در سال 2012 رو به آن آوردند، ضربه سنگینی را متحمل 
شــدند.متخصصان توصیه می کنند، سرمايه گذاران نبايد 

ارد تومان رد و دل كردند ورس ها در ي روز 200 م
ازار سرمايه پ از مد ها سرانجام  ام دوشنبه  در جريان م

ه 444  وری  ه  راتر ر  ارد تومان  ام از 200 م ارز م
ارد تومان  ه ارز 276 م ار نو  ی 41 ه دم  ون سه و  ت م

ام روز  هادار در پايان م ور و اورا  دادوستد شد شا  
د در پايان  د رس ار و 821 وا ه رق 71 ه د رشد  ا 151 وا شته 

د شا آزاد  ر ش وا ام ديروز شا 30 شر  م
ازار دوم 396  د شا  ازار اول 96وا د شا  شناور 187 وا

ام  ن در پايان م ن رد هم د رشد  ن 111 وا د و شا  وا
ارد  ه ارز  از 110 م دم  ون سه و  ت ازار سرمايه 442 م

تی داد و ستد شد ام ار نو م تومان در 41 ه

پوريا عطاريان اگر فیلم »گرگ وال اســتريت« را 
ديده باشید احتماال صحنه هايی را به ياد می آوريد که 
در آن شخصیت اصلی فیلم با بازی لئوناردو دی کاپريو 
برای اينکه به ديگران درس فــروش بدهد خودکاری 
را از جیب درمی آورد و بــه مخاطبش می گويد: »اين 
خودکار را به مــن بفروش« در حقیقــت تفاوت او به 
وتاه به ي  ه م تواند ط ي مدت  عنوان مرد 
از مهم ترين فعاالن بازار سهام وال استريت تبديل شود 
ه  )چیز  ه تواناي بازارياب با ديگران همین است 
خیل ها به اشــتباه به زبان عامیانه بــه آن زبان باز 
م گويند( دارد. »گرگ وال استريت« درباره جوردن 
ه به خاطر  ارگزار مشهور وال استريت است  بلفورت 
.آ قرار گرفت و مجبور  پول شوي تحت تعقیب اف.ب
ورسیز بیشتر روند ب بند  ار با آنها شد. اس به هم
انس  و بار بلفورت را نشــان م دهد با اين حال س
رار م شــود  ه دو بار هم در فیلم ت ار  فروش خود
ه نشان م دهد چرا  لید است  ي از صحنه ها 
بلفورت توانسته اينقدر سريع خودش را در وال استريت 
ار را به من بفروش« به  شــد. عبارت »اين خود باال ب
جمله ای نمادين در کسب و کار تبديل شده تا جايی که 
حتی گفته می شود برای همه آنهايی که مشغول فروش 
کاال يا خدماتی هستند توانايی در واکنش مناسب به 
اين جمله حیاتی است اما شايد جالب باشد بدانید که 
هنوز هم بسیاری از شرکت ها در کشورهای ديگر مانند 
آمريکا هنگام اســتخدام از تکنیک »اين خودکار را به 
من بفروش« اســتفاده می کنند. برای مثال يان آدامز 
)Ian Adams( که يک کاربــر معمولی در اينترنت 
است نوشته که طی سه ماه اخیر در 26 مصاحبه شغلی 
مربوط به فروش شــرکت کــرده و در اين مصاحبه ها 
بارهــا پیش آمده کــه مصاحبه کننده خــودکاری از 
جیبش درآورده و از يان خواســته که اين خودکار را 

به او بفروشد.

امــا واقعا بهترين راه حــل برای فروش ايــن خودکار 
چیست ممکن اســت به ذهنتان برســد که بايد از 
خودکار تعريف کنید، برای مثال بگويید که اين خودکار 
خیلی روان می نويسد، دست را اذيت نمی کند، اگر آن را 
رو به باال بگیريد باز هم می نويسد، جوهر پس نمی دهد 
و حتی زير آب هم می توان با آن نوشــت اما اين شیوه 
چندان مفید نیســت. در واقع اگر استراتژی تعريف از 
خودکار را انتخاب کنید، به احتمال زياد در فروش ناکام 
خواهید ماند چراکه فرآيند فروش يک کاال نه از خود 
کاال بلکه از خريدار آغاز می شود. در واقع شما ابتدا بايد 
س  اطالعات کافی در مورد خريدار را کسب کنید و س
تالش کنید تا آن خودکار را طــوری معرفی کنید که 
مطابق نیازها و خواسته های خريدار باشد. برای نشان 
دادن اينکه چرا استراتژی شروع فرآيند فروش از کاال 
چندان موثر نیست مثال بسیار ساده ای وجود دارد آن 
هم اينکه تصور کنید به زوجی با ســه فرزند خانه ای با 
يک اتا خواب را نشان بدهید و دائم از امکانات خانه 
مانند استخر تعريف کنید در حالی که چنین خانه ای 
هر چقدر هم که خوب باشد، به درد زوجی با سه فرزند 

نمی خورد.
يان آدامز می گويد آخرين باری کــه بار چالش »اين 
خودکار را به من بفروش« مواجه شده از مدير شرکت 
پرســیده که آخرين بار چه زمانی و برای چه کاری از 
خودکار اســتفاده کرده و وقتی متوجه شده که مدير 
شــرکت معموال زمان امضای قراردادهــا از خودکار 
اســتفاده می کند به او توصیه کرده خــودکاری را به 
همراه داشته باشــد که اهمیت قراردادهايی که امضا 
می کند را بازتاب دهد. در واقع همه آنچه از چالش »اين 
خودکار را به من بفروش« بايد به خاطر داشته باشید 
اين است که شناخت دقیق مشتری و همچنین نیازها 
و خواســته های مهم ترين گام برای فروش يک کاال يا 

خدمات محسوب می شود. 

د ه   ا ه   
رو اين خودکار را به من ب

ودكار را ه من  اين  بار 
ه ای نمادين در  رو ه جم

ه  ار تبدي شده تا جايی   و 
ته می شود رای همه آنهايی  تی 

دماتی  ا يا  رو  ول  ه مش
ن مناس ه  تند توانايی در وا ه

اتی اس ه  اين جم

ری در  ر ا و م ه تصاد اتو اد پ از 
ن كاه  ست  رو  ر تهران  ق  م

ريد اين  متري راي  ان  دا كرده  و رانند پ
ب نشان م دهند راننده  ست ها ر دسته از 

رده ود اده  نی است ست  و از  آن اتو

د د جدو  ی دا بوبیت با ا  وان  ا ا و  ب  ت ا وان س یو  ب  ا و 
د تاد ا ا دو ای ت ها د جای ا همی  بی
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اری  ارشناسان  اد  ت ه ا
اهی  ن دانش ار التحص

ر اين واق اس  نشان
ار  شور  ار  ه ازار 
ند و ه  م می  هوشمند 

ار  از  روی  ص ن ت
مدر آنها اهم می دهد 

اری  ه آمار نر  الی  در 
اهی  ن دانش ار التحص

ن مرا  ار التحص س  ا
مترين نر  ا  مهار آموزی 

تند اری مواجه ه
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ار دو میلیون و 750 ه

ار سه میلیون و 190 ه

ار سه میلیون و 550 ه

ار سه میلیون و 190 ه

ار سه میلیون و 550 ه

ار سه میلیون و 850 ه

ار ي میلیون و 250 ه

ار ي میلیون و 650 ه

ار ي میلیون و 650 ه

ار ي میلیون و 750 ه
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45 میلیون  بازار آزاد

ار 67 میلیون و 700 ه

ار 36 میلیون و 200 ه

162 میلیون 

132 میلیون 

119 میلیون

470 میلیون 

204 میلیون 

112 میلیون 

ار 94 میلیون و 500 ه

االن وقت مناسب برا خرو از بازار طال نیست
ود صد ا قیمت ن    ید  د ت با و دا ون ب  ای قصد  ید  ا ب ید باید جواه ی دا ا ای گ ا اگ قصد س واهد بود ا ما  اهش قیمت ها ب ف  د  و ید  ان    ت دوا د ای ا اگ ب

تاد واهد ا ي دا از رون  ه و  ازار س
ترين  ا ر ه  د و نر د ن ترين  م جهانی  ه پاي ق

ده اس ر  شته رس هار سال  ی  ود  د 
م   ه ق م اين ا ا شوری  و جواهر  اتحاديه 

ا  ه  ند  نی می  اه اس پ  نان رو ه  هم
دي شدن ه روزهای پايانی مناسب ها و ايام محرم  ن
ود  ه و  روا و رون  رو س ريد و  ی  ازار دا
ه  شتی آرای ادامه می دهد  را از دس می دهد محمد 
از  تدای سال 2014 آ م جهانی  از ا ولی ق روند ن
شته نر هر اون   ته  ی ه ه  وری  شده اس 

ار  از ه  ا آ شته ه  ته و روز  اه يا ر  28 د
ته اس اه يا ر  ر دي ازارهای جهانی هش د

انتشار گزارش وزارت کار آمريکا مبنی بر اينکه اقتصاد اين 
کشور طی ماه گذشته 248 هزار فرصت شغلی ايجاد کرده و 
اين رقم بیشتر از پیش بینی های اولیه کارشناسان اقتصادی 
بود، زمینه رشد دالر و ريزش طال به کانال 1100 دالری را 
رد. چشم انداز بازار طال همچنان منفی و به ضرر اين  فراهم 
فلز گرانبهاست و به نظر می رسد سطح حمايتی قیمت طال 
در شرايط کنونی 1184 دالر است که با شکسته شدن آن 

بهترين فرصت برای خريد طال فراهم می شود.

اران دا  ه هاي راي سرمايه   تو
دو سال گذشته روزگار ســیاه تاريخ طال بوده است. روند 
بازار طال از ســال 2013 منفی شــد و در سال جاری هم 
انتظار تغییر نمی رود. سرمايه گذارانی که در اوج بهای طال 
در سال 2012 رو به آن آوردند، ضربه سنگینی را متحمل 
شــدند.متخصصان توصیه می کنند، سرمايه گذاران نبايد 

بیش از پنج تا 10 درصد دارايی را به شکل طال نگه دارند.
يکی از تحلیل گران بر اين باور است که اگرچه ممکن است 
روند قیمت طال در يکی، دو ســال مثبت نباشد اما بعد از 
آن قطع تغییر خواهد کرد. به عالوه، هزينه تولید 1050 تا 
1100 دالر طال، امکان کمتر شدن بهای آن را نمی دهد.

اگر اکنون که قیمت طال به کمترين میزان کاهش يافته، 
پايتان را از بازار طال بیرون بگذاريد، اشــتباه کرده ايد. در 
حقیقت، عده ای به ديد فرصت به اين شرايط نگاه می کنند. 
به گفته يکی از کارشناسان اگر از خريد طال هدف داريد، 
به طور مثال برای ازدواج دخترتان طال می خريد، بنابراين 
قیمت رو به کاهش به نفع شــما خواهد بود.اما اگر قصد 
ســرمايه گذاری در طال داريد، جواهرات نخريد. چراکه به 
مح اينکه قصد فروش کنید، 30 درصد از قیمت آن کم 
می شود. 20 درصد به خاطر مزد ساخت و 10 تا 12 درصد 

به دلیل عیار فلز. 

رانه پاي از راه م رسند  وه های نو  م
ی  ای ر ه ر اسا اد ده  را رس ی  وه در شراي ی م ص پاي

وه  يی دارند ر اتحاديه م م ا ی محصو ق شهروندان ر
ی  وه دل آن را سرمازد ی م م ا د ق من تاي روشان  ی  و سب

ی های  ويد نارن ن مهاجران می  ند  نوان می  شته  سال 
متی آن دو  ه  م دارد و رن ق رسمی  ايرانی در ازار ه 
ون ا  ال شمال تام ار و 500 تومان اس پرت ار و 500 تا سه ه ه
رو می رسد  ی ه  ن دهای  ار و 500 تومان در وا م سه ه ق
ويی سه  م  ا ق ه آنها  ر ه مهاجران ه  ونی  ال های تام پرت
ده اس  ن رس از ات ا  ند  ار و 500 تومان در ازار اشاره می  ه

ار تومان  هار ه ار تا  متی دو ه م انار را در ازه ق مهاجران ق
رد  نوان 

ننده خودرو در قراردادها  ت ها وارد  برخ شــر
ه  فروش محصوالت خــود بندهاي جــا داده اند 
همه هزينه ها جانب خودرو را رو دوش مشــتر 
ه  م گذارد. مثال در اين قراردادها بند آمده است 
مشــتر با امضا خود حق اعترا را از خود سلب 
ه بعد از گذشت  ند. مشــتريان هم هســتند  م 
چندماه از موعد تحويل خــودرو هنوز به نمايندگ ها 

نند.  مراجعه م 
ينه اي ه  ا

ننده آمده است:  ت ها وارد  در قرارداد ي از شر
»تاثیر موارد و حواد پیش بینی نشده يا فورس ماژور، 
تغییرات ناشی از تغییر مقررات و ضوابط، نبودن امکان 
ترخیص خــودرو از گمرکات کشــور و تغییر در نرخ 
ارز تا تاريــخ تحويل خودرو که در قیمت تمام شــده 
خودروی مربوطه تاثیر خواهد داشت و همچنین اسناد 
شــماره گذاری آن، مورد قبول اينجانب اســت.« اين 
ت خودروساز می تواند برخالف  ه شر بدين معناست 
رده بود قیمت نهايی  ر  ه در قرارداد ذ قیمت قطع 

خودروی فروخته شده را افزايش دهد. 
ه قرارداد ر و ي   ل

عالوه بــر افزايش قیمت، اين شــرکت ها براســاس 
يکی ديگر از بندهــای قید شــده می توانند قرارداد 
پیش فروش خــودرو را به صــورت يک طرفه لغو و از 
تحويل خودرو به خريدار خودداری کنند. در ي از 
ر شده است: »چنانچه  ت ها ذ قراردادها اين شر
شــرکت ظرف مهلت تعیین شــده و يا بعد از آن به 
هر دلیلی قادر به تحويل خودرو به خريدار نباشــد، 
می تواند درخواســت پیش خريــد را از درجه اعتبار 
ند. اينجانب )خريدار( نیز صرفا حق مطالبه  ساقط 
اصل وجوه واريز شده به حساب شرکت و  چک های 
اقساطی احتمالی تحويلی خود به شرکت را به همراه 
وجه خســارت ناشــی از ابطال يک طرفه درخواست 
خواهم داشت.« همچنین در بند ديگر آمده است: 
»اينجانــب )خريدار( با امضای اين فرم درخواســت 
امل داشــته  پیش خريد، از مفاد اين تبصره اطالع 

و حق هرگونه اعترا و ادعايــی را مبنی بر مطالبه 
نم.  خودروی خريداری شده صراحتا از خود سلب م 
ضمن اينکه هرگونــه ادعايی از ناحیــه اينجانب در 
خصو تحويل ندادن خودرو يا خواست وجه مازاد 
بر خسارت تعیین شده بر مبنای توافق کتبی طرفین، 

قابل پیگیر نخواهد بود.« 
ودرو د در تحوي  ر  از   تا

خريداران از تاخیر در تحويل خودروهای فروخته شده 
نیز ناراضی هستند. در يکی از موارد، نمايندگ پس از 
ره ا خود را تحويل  گذشت ســه ماه هنوز خودرو 
مشتر نداده است. خريدار اين خودرو م گويد برای 
خريد اين خودرو در اســفند ماه گذشته 51 میلیون 
تومان به حساب شرکت واريز کرده و قرار بود با اطالع 
شرکت و با تکمیل وجه، حداکثر پس از 120 روز کاری 
خودرو خود را دريافت کند. او م گويد: »مسئوالن 
اين شرکت م گويند تاخیر در تحويل به دلیل شرايط 
اسقاط خودروهای فرسوده است و زمان دقیقی را برای 
تحويل خودرو اعالم نمی کنند و کاری در اين رابطه از 

ما ساخته نیست.« 
و  ماي از  ون  ن نامه اجرايی قان  آي

ودرو ان  نند مصر 
پیش از اين يک مقــام مطلــع در وزارت صنعت و 
تجارت در خصو بستن چنین قرادادهايی گفته 
بود: »در آيین نامه اجرايــی قانون حمايت از حقو 
مصرف کنندگان خودرو تاکید شده که عرضه کننده 
خودرو چــه داخلی و چه وارداتی موظف اســت که 
خودروی فروخته شده به روش فروش نقدی را ظرف 
30 روز و با قیمت ذکر شــده در زمــان عقد قراداد، 
تحويل خريداران دهد و هرگونه افزايش قیمت پس 
از آن غیرقانونی است.« به گفته او آيین نامه اجرايی 
قانون حمايــت از حقو مصرف کننــدگان خودرو 
هم اکنون نهايی شده و در انتظار اقدام وزارت صنعت 
برای ارسال به هیات دولت به ســر می برد. بنابراين 
امیدواريم اين اتفا هرچه زودتــر رخ دهد و ديگر 

شاهد چنین قرادادهای يک طرفه ای نباشیم.« 

د   
دردسر قراردادها ي طرفه برا خريداران خودرو 

دن  ن م ول در وزار  ام م ي م
ن نامه اجرايی  ر آي ويد ا و تجار م 
ان  نند و مصر  ماي از  قانون 
ودروها  ودرو ه تصوي رسد همه 

ايد 30 روزه تحوي مشتري داده شوند 
ري  و ه ج ر و از اين قراردادهاي ي 

واهد شد  

اران اي وام ه ده ان ها راي ا شر 
ار  دی ده دهای تول رد وا م  دن و تجار ا ن م اون وزير  م

نند تا  ن ت  ان ها ت ا  ود  ی  اری قب صو ده ايد در
ا تشري  ا  الحی ن ن  رد مح ار آنها قرار  ت منا جديدی در ا

ی  ان ت  ار ه س دی ده دهای تول تصا وام ه وا پ شر های ا
رسی  ا ارشا  م  رسی ا ا ا ن در  دی  دهای تول ويد وا می 

ه دهی  ی در اولوي ت دين ن ن ان ها در جريان تام ا  و توا 
دن  ن م ه وزار  ند  ه می  ا ام وزارتی ا ان ها قرار دارند اين م

دی قرار  دهای تول ماي از آن دسته از وا ود را در  و تجار اولوي 
ی  ام اشته اند و می توانند  ه شراي س تحري را پش سر  داده 
ناي  مايتی از  ور  ر اين  ود اشند در  رو از ر شران  رای پ

ر واهد  ور ن تی  ررقا

 

 
 م

وی ا قدیم ها ب ی یا س مان وسا ب پا
د د   و صد ب ا  د ا بی   ت  د سا سا د  د وسا با وا ت قیمت ی وا ان ا ا شاو

ن را اندك  ريداران م و ن اما  بر  ه راي انبوه سازان  ر  بر ا ود ادامه دهد اين  ن و ركودي ه كار  ا هم ال  ر س داق تا آ ن  ازرا م ازار قرار اس  روه 
م راي  ه كند اين راهنماي  ن ته ب در ازار  م ضور م ن ت كرده  راهنماي راي  ا ي مشاور ام و ي كارشنا م و  ان در  و ه م دارد ساي م دوار ن ام

واهد ود د  تند م ود ه ران داراي  اران كه ن زو هاي جوان يا سرمايه 

م ه ق نوساز  نوساز يا قديم م 1
نگاهی به آگهی های مسکن نشان می دهد که اغلب آپارتمان های نوساز در شهر تهران به تناسب نوع ساخت 

در مناطق شمالی و جنوبی شهر تهران بر اساس قیمت تمام شده میانگین بین 500 هزار تا سه میلیون 
تومان تعیین می شود. اين در حالی است که طبق اظهارات مشاوران امالک اختالف قیمت 

يک واحد نوساز با واحد چند سال ساخت بین 10 تا 20 درصد برآورد می شود.
اختالف قیمت يک واحد نوساز با واحد چند ســال ساخت بین 10 تا 20 

درصد اســت، به طور مثال در منطقه ستاری شمالی قیمت يک واحد 
نوســاز به صورت میانگین متری پنج میلیون و 500هزار تا شش 

میلیون و 500 هزار تومان اســت. در حالی که خانه های باالی 
15سال در اين منطقه را می توان با متری سه میلیون و 500 

هزار تومان خريداری کرد. هزينه سنگین خريد زمین برای 
ساخت وســاز در نیمه شــمالی پايتخت، قیمت تمام شده 
آپارتمان  برای انبوه سازان را بعضا تا مترمربعی 10 میلیون 
تومان، افزايش داده اســت. برخی از خريداران به دلیل 
اينکه واحدهای نوساز از لحاظ ظاهری لوکس تر هستند 
اقدام به خريد آنها می کنند يا بیشتر عروس و دامادهايی 
که تازه می خواهند زندگی مستقلی را تشکیل دهند به 

دنبال خانه های نوساز هستند. 
سقف تعیین شده برای واحدهای نوساز چندان مشخص 

نیست. براســاس شــرايط هر واحد و محله، اين قیمت ها 
می تواند تفاوت زيادی داشته باشــد، اما در بخش متوسط 

شــهر، اين نرخ ها تا حداکثر چهار میلیون و 500 هزار تومان 
تعیین می شود.

ن كننده وام ه ت ه ت م 2 م
گرانی بازار مســکن در چند سال اخیر موجب شــده واحدهای نوساز به دلیل وام 

بهتری که دارند، با قیمت های بیشتری به فروش برسند. متقاضیان بیشتری هم برای اين 
واحدها وجود دارد. نسبت هزينه ســاخت در هر متر مربع به قیمت تمام شده مسکن يا همان قیمت روز 
فروش واحدهای مســکونی در نقاط مختلف شهر تهران عدد ثابتی نیســت، بلکه يک منحنی صعودی از 
مناطق شمالی شهر تا نقاط جنوبی است. برخی از خانه های چندسال ساخت به دلیل بازسازی ساختمان 

چه از لحاظ نما و فضای عمومی  ساختمان و چه داخل آپارتمان، کمی  نسبت به خانه های کهنسال 
منطقه گران تر هستند.

پس از برداشتن محدوديت برای خانه های 12 سال به باال برای دريافت وام مسکن، قیمت اين خانه ها 
نسبت به قبل افزايش يافت اما همچنان فاصله معنا داری با خانه های نوساز يا دو تا سه سال ساخت 
دارند اين در حالی است که يک واحد چندسال ساخت را می توان با صرف هزينه 

اندکی بازسازی کرد.

تري  ش ه  ر ريد آپارتمان در كجا   3
دارد

هم اکنون برای ســه نوع فعالیت ملکی در تهران، 
سه دســته منطقه مخصو وجود دارد طوری 
که گروهــی از مناطــق برای خريــد مصرفی 
آپارتمان، گروهی ديگر برای خريد زمین جهت 
ساخت وساز و گروه ســوم برای اجاره نشینی 
مناسب اســت. بهترين فعالیت ملکی در 10 
منطقه فرســوده تهران، خريــد زمین برای 
ساخت وساز است اما در مقابل سیگنال غلط 
اين 10 منطقه به خريداران مســکن، چهار 
منطقه در تهران وجود دارد که خريد مصرفی 

آپارتمان در آنها صرفه  اقتصادی به همراه دارد.
در نقاط ارزان قیمت شــهر هزينه ساخت وساز 
نقــش اول را برای تعیین قیمت ســاختمان بازی 
می کند. در مناطق شمالی و گران قیمت شهر می توان 
گفت حدود 80 درصد قیمت ساختمان را ارزش زمین آن 
تعیین می کند. در منطقه ای از شهر که قیمت هر متر مربع 
روز آن حدود يک میلیون تومان تعیین می شــود هزينه ساخت 
برای هر متر مربع از اين ساختمان به حدود 500 تا 600 هزار می رسد.
در مناطقی از شهر که قیمت تمام شده پايین تر اســت بخش زيادی از آن را 
هزينه ساخت در برمی گیرد و ممکن است تا 60 درصد از قیمت روز ساختمان را تشکیل 
دهد اما در مناطقی از شهر که قیمت روز باالتر می رود هزينه ســاخت ممکن است تنها 20 درصد 

هزينه ها را در برگیرد.

6 نفر نیز در رشته علوم  یوتر و 81 رشته علوم، رياضی و کام
انســانی و هنر بوده اند. سهم ساير رشــته ها از موارد ياد شده 

کمتر بوده است.

س ه  رشته هايی ا اری در   
 آمار نرخ بیکاری فارغ التحصیالن مشکالت ساختاری در بازار 
کار کشور و نامتناسب بودن سامانه برنامه ريزی در نظام آموزش 

عالی با نیاز های بازار کار را به اثبات می رساند.
به اعتقاد کارشناســان، بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی با 
تحصیالت آکادمیک و دانش تئوريک باال ولی ســطح مهارت 
و تخصص پايین، نشانگر اين واقعیت است که بازار کار کشور 
بسیار هوشــمند عمل می کند و به تخصص نیروی کار بیش 
از مدرک آنها اهمیت می دهد در حالی کــه آمار نرخ بیکاری 
فارغ التحصیالن دانشگاهی باالســت، فارغ التحصیالن مراکز 

مهارت آموزی با کمترين نرخ بیکاری مواجه هستند.

دامند اهی  دارترين رشته های دانش ر  پر
از سوی ديگر نوع نگرش و گرايش جوانان به برخی رشته ها 
نیز می تواند در اين زمینه موثر و قابل توجه باشــد به گونه 
ای که در حال حاضر حدود 80 درصد دانشــجويان در 20 
رشته اصلی تحصیل می کنند حسابداری با تعداد 230 هزار 

دانشجو بیشترين سهم را در میان رشــته محل ها به خود 
1 هزار دانشجو  اختصا داده است، پس از آن حقو با 0
یوتر )نرم افزار( در حدود 100 هزار دانشــجو دارد،  و کام
یوتر )سخت افزار( نیز دارای 80 هزار دانشجو  مهندسی کام
است. در رشته مديريت بازرگانی 0 هزار دانشجو، در رشته 
مديريت دولتی 63 هزار دانشجو، در رشته مهندسی عمران 
که نهمین رشته پرجمعیت اســت حدود 62 هزار دانشجو 
و در رشــته روانشناســی حدود 60 هزار دانشجو تحصیل 

می کنند.
35 درصد از دانشــجويان در 11 درصد رشــته ها مشغول به 
تحصیل هستند و 65 درصدشان در کمتر از 89 درصد رشته 
محل ها مشــغول به تحصیل انــد. اگر رشــته های اصلی را با 
گرايش ها يکی فر کنیم می توان گفــت حدود 80 درصد 
دانشجويان در 20 رشته محل اصلی تحصیل می کنند که اين 
امر نیازمند بازنگری است. اين رشته ها از نظر داوطلبان دارای 

بیشترين طرفدار است.
با توجه به صرف سرمايه های مادی و معنوی زياد برای تربیت 
نیروی انســانی دانش آموخته هرگونــه بی توجهی به معضل 
بیکاری اين قشر از جامعه، منجر به هدر رفتن سرمايه ملی شده 
و می تواند اثرات زيانبار اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و حتی 
امنیتی برای کشور به همراه داشته باشد و به نوعی چوب حراج 

زدن به سرمايه های انسانی کشور محسوب شود.

در مناطق شمالی و جنوبی شهر تهران بر اساس قیمت تمام شده میانگین بین 500 هزار تا سه میلیون 
ن در حالی است که طبق اظهارات مشاوران امالک اختالف قیمت 

یک واحد نوساز با واحد چند سال ساخت بین 10 تا 20 درصد برآورد میک واحد نوساز با واحد چند سال ساخت بین 10 تا 20 درصد برآورد میشود.
ک واحد نوساز با واحد چند ســال ساخت بین 10 تا 20

ک واحد يک واحد يک واحد  طور مثال در منطقه ستاری شمالی قیمت
نوســاز به صورت میانگین متری پنج میلیون و 500هزار تا شش 

ه500 هزار تومان اســت. در حالی که خانه500 هزار تومان اســت. در حالی که خانههای باالی 
توان با متری سه میلیون و 500
د زمین برای يد زمین برای يد زمین برای  نه سنگین خر
تمامتخت، قیمت تمامتخت، قیمت تمامشده 
سازان را بعضا تا مترمربعی 10 میلیون 
داران به دلیل 
کستر هستند 
یيیيی ا بیشتر عروس و دامادها

خواهند زندگی مستقلی را تشکیل دهند به 

سقف تعیین شده برای واحدهای نوساز چندان مشخص 
قیمتن قیمتن قیمتها  ن ين ي اط هر واحد و محله، اط هر واحد و محله، 

ادی داشته باشــد، اما در بخش متوسط 
ها تا حداکثر چهار میلیون و 500 هزار تومان 

گرانی بازار مســکن در چند سال اخیر موجب شــده واحدهای نوساز به دلیل وام 
ن ين ين  اهای بیشتری به فروش برسند. متقاضیان بیشتری هم برای اهای بیشتری به فروش برسند. متقاضیان بیشتری هم برای 

يه يه ک واحد چندسال ساخت را ميک واحد چندسال ساخت را ميک واحد چندسال ساخت را م ه ن در حالی است که ن در حالی است ک ن در حالی است کين در حالی است کي دارند ا
اندکی بازسازی کرد.

ه  ر ه يد آپارتمان در كجا  ر ه يد آپارتمان در كجا  ر د آپارتمان در كجا  رر 3
دارددارد

هم اکنون برای ســه نوع فعالیت ملکی در تهران، 
سه دســته منطقه مخصو وجود دارد طوری 

که گروهــی از مناطــق برای 
آپارتمان، گروهی 

ساخت
مناسب اســت. 

منطقه فرســوده تهران، 
ساخت
ن 10ين 10ين 10 ا

منطقه در تهران وجود دارد که خر
آپارتمان در آنها 

در نقاط ارزان قیمت شــهر هز
نقــش اول را برای تعیین قیمت ســاختمان بازی 

یمیمیکند. در مناطق شمالی و گران قیمت شهر م
گفت حدود 80 درصد قیمت ساختمان را ارزش زمین آن 

یتعیین میتعیین میکند. در 
ک میلیون تومان تعیین ميک میلیون تومان تعیین ميک میلیون تومان تعیین م روز آن حدود

ن ساختمان به حدود 500ين ساختمان به حدود 500ين ساختمان به حدود 500 برای هر متر مربع از ا
در مناطقی از شهر که قیمت تمام شده پا

یلی نرخ بیکاریگروه ت
41,6صنعت و فراوری

یوتر 30علوم کام 4
30روزنامه نگاری و اطالع رسانی 3

26علوم حیاتی 6
26هنر 4
25حقو 4

25علوم فیزيکی
24کشاورزی و شیالت 8

22صنعت و فناوری 2
21معماری و ساختمان سازی 1

20خدمات شخصی
20علوم رفتاری و اجتماعی 4

20بازرگانی و علوم اداری 3
زشکی 20دام 2

19خدمات بهداشتی 8
19خدمات محیط زيست 5

19رياضیات و آمار
15علوم انسانی 2

8خدمات امنیتی 9
8بهداشت

تربیت معلم
3خدمات حمل و نقل 9

3خدمات حمل و نقل 9
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شور  تاب »اسم من نجود...« زندگ نامه دختر اســت به همین نام و اهل 
ند، زنان حق اظهار نظــر درباره ازدواج  ه او زندگ م  يمن. در روســتاي 
ه هنوز به سن بلوغ نرسیده، با ارعاب و زور، به عقد مرد  ندارند. نجود هم با اين
ند. اين  ه نهايت قساوت و ب رحم را در حق اين دختر اعمال م  درم آيد 
ه به قلم دلفین مینوي  تاب در واقع زندگ نامه ا است نوشــته نجود عل 
تاب، واقعیت دارد و خود نجود  ل داستان درآمده است. در واقع مبنا  به ش
تاب از دادگاه اين  نیز در حال حاضر زنده است و سن و ســال ندارد. ماجرا 
ه دختر با ترس و واهمه و هراس از اطالع شوهر، در آن پا م گذارد و با  دختر آغاز م شــود جاي 
ه طرح  تاب چند ترجمه دارد  م بگیرد اين  ســ  ند و از چه  ه دارد نم داند چه  م  سن 
ه با قیمت 8 هزار تومان و در  جلد باال،  مربوط به نشر »آبتین قلم« و ترجمه خانم پروين حسین است 

16 صفحه منتشر شده است.

انديشه فوالدوند بیشتر به عنوان بازيگر شناخته شده تا شاعر اما دفترها شعر 
ن رفیق« به تازگ از سو نشر  ه تازه ترين آن ها با عنوان »شــلی  رده  چا 
ثال به بازار آمده است. حضور انديشه فوالدوند در فیلم »سربازهای جمعه« ساخته 
مسعود کیمیايی در زمان خود برای او يک اتفا مهم به شمار می رفت نه فقط در 
بازيگری که حتی در زمینه شاعری چرا که کیمیايی از شعرهای فوالدوند به عنوان 
روايت در اين فیلم نیز استفاده کرد. به هرحال از آن زمان تاکنون انديشه فوالدوند پا 
به پای بازيگری سرودن شعر را هم پیش برده و برخی از اشعارش توسط خوانندگان 
موسیقی پا نیز اجرا شده اند. ايفای نقش در فیلم های »دو ساعت بعد، مهرآباد«، »خانوم« و »کالشینکف« و 
مجموعه شعر »شلیک کن رفیق« و دکلمه تازه ترين اشعارش در آلبوم »يک خیابان سهم يک افسانه نیست« 
با آهنگسازی کارن همايونفر از جمله آخرين فعالیت های او به شمار م آيند. مجموعه شعر قبلی فوالدوند 

»عطسه های نحس« نام داشت. 

ته ام ر ش كن راس من نجود اس 10ساله ام  

کا کتا

اتم ال   جاي 

بدون ترتی ال  10 فیلم برتر بعد از ان
وايی ناصر ت 1 ناخدا خورشید
داريو مهرجويی 2 هامون

داريو مهرجويی 3 لیال
مسعود کیمیايی 4 دندان مار

می بهروز اف 5 شوکران
اد علیرضا داودن 6 نیاز

ر فرهادی اص 7 درباره الی
رخشان بنی اعتماد 8 نرگس

بهرام بیضايی 9 شايد وقتی ديگر
ی وارو کريم مسی پرده آخر 10

1 خاطره بازی و انتخاب فیلم، کتاب، نمايش و....می تواند نوعی از ثبت زمان 
و حاضر کردن غايب باشد. در بح مطالعات نشانه شناسی زمان، پل ريکور به 
نیابت از آگوستین قديس می گويد که زمان گذشته و آينده وجود ندارد. ما در 
زمان حال آينده و گذشته را زندگی می کنیم. انتخاب اين فیلم ها نیز برای من 
همین حس را دارد. به نوعی سبب می شود بتوانیم گذشته را در زمان حال زنده 

کنیم و عنصر زمان گذشته را که غايب است، رنگی از حضور بزنیم.
2  انتخاب اين فیلم ها در بســترهای مختلف می تواند به نتايجی ديگر 
بینجامد. انتخاب حاضر بنابر ســلیقه و گرايش صاحب اين قلم به فیلم های 
داستان گو صورت گرفته اســت. فیلم هايی که در طول اين سال ها به دلیل 
اتکا به ذات داستان گويی رنگ گذشته نگرفته و در مالقات هرباره سرپا و قابل 
بح هستند. بسیاری از سینماگران حاضر در اين لیست پس از تولید همین 
فیلم های نام برده راه عو کردند و ديگر هیچگاه نتوانستند به درخشش خود 
در اين فیلم ها دست يابند. در هرحال سینمای پس از انقالب در يک ديدار 
شخصی برای من در اين فیلم ها زنده می شود و چند فیلم ديگری که می توان 

به اين مجموعه افزود.
3  نکته قابل توجهی که برای خود من در اين فیلمنامه ها اهمیت دارد، 
حضور کنش برای شخصیت هاست که باع پیشبرد داستان می شود. ماهیت 
يک شخصیت را درون داستان کنش معین می کند. اتفاقی که در سینمای 
ايران در بسیاری موارد جای خود را به توصیف مح می دهد و نويسنده و 
کارگردان تفاوتی میان »شخصیت پردازی« و »شخصیت« آنچنان که رابرت 

مک کی در کتاب داستان ارائه می کند، قائل نمی شوند.
4  همانگونه که آمد، اين فیلم ها در بافت هــای ديگر همچون توجه به 
بزنگاه های تاريخی، تاثیر پذيری و تاثیر گذاری بر جامعه، توجه به سینمای 
ضدداستان و... می توانســت حاصلی ديگر داشته باشد. فکر می کنم در نگاه 
به فیلم همواره دو نگاه درونی و بیرونی به اثر وجود دارد. نگاه درونی شــامل 
انگاره چگونگی ساختار فیلم اســت که از درون خود فیلم نشات می گیرد و 
انتخاب های حاضر حاصل همین نگاه است و نگاه بیرونی از مطالعات میان 
رشته ای نشات می گیرد که بر اثر سايه می افکند. سینمای ايران از اين منظر 
نیز دارای آثاری است که می تواند لیســتی ديگر را برای صاحب همین قلم 
منجر شود. برای نمونه فیلم »سارا« ساخته مهرجويی در بزنگاه درستی از 
دوره تغییر در تاريخ اجتماعی ايران تولید شد و آن چنان که ايبسن نمايشنامه 

خانه عروسک)منبع اقتباس سارا( را در برهه مهمی از تاريخ اروپا نگاشت. 
5  ناگفته نماند در همین راستا در گزينه شماره 8 میان رخشان بنی اعتماد و 
فیلم »مادر« علی حاتمی مردد بودم. راستش نام علی حاتمی در اين لیست خالی 
است. نمی دانم اگر بود امروز او هم راه هم نسالنش همچون مهرجويی و کیمیايی 

را پیش می گرفت يا اينکه همچنان بر مدار فیلمسازی خود باقی می ماند.
6  در هرحال اين بازی جذاب در تمام کشورها همچنان ادامه دارد و به ما 
يادآوری می کند که سینما جای  ديگری جدا از نوارهای سلولوئید در ذهن ما 

زنده است و نفس می کشد. 

ت
ا اي ا ار س اي  ب 

م باز رام 

همان طور که بسیاری از کارشناسان پیش بینی کرده بودند، دختر گمشده      
با اختالف کمی نســبت به فیلم ترســناک »آنابل« بر صدر جدول فروش 
آخر هفته ســینماهای آمريکا تکیه زد. هر چند هنوز جزئیات فروش آخر 
هفته اعالم نشده است، اما اولین آمار اعالم شــده نشان می دهند »دختر 
گمشده«، تازه ترين اثر ديويد فینچر، با فروشی حدود 38 میلیون دالر در 
3014 سینما در صدر جدول قرار گرفته اســت. اين در حالی است که در 
13 میلیون دالر فروش بعد از »آنابل«  روز اول اکران، »دختر گمشده« با 2
در رده دوم قرار گرفته بود. »دختر گمشده« همچنین در بازارهای جهانی 
24 میلیون دالری داشــت. همچنین دختر گمشده با اين  افتتاحیه ای 6
فروش،  رکورد بهترين افتتاحیه فیلمی از ديويد فینچر را، که پیش از اين با 

30 میلیون دالر متعلق به اتا امن در سال 2002 بود، شکست. 1
»آنابل«، فیلم ترسناک مهم امسال، در رقابتی تنگاتنگ با »دختر گمشده«، 
3 میلیون دالر فروش در 3185 سینما در رده دوم قرار گرفت. با توجه  با 2
به بودجه اندک اين فیلم، آنابل از همین االن جايگاه خود را به عنوان يکی 

از موفقیت های مهم تجاری امسال تثبیت کرده است. 

     ا

ه همواره  ارت ي از نويسندگان است  ورم م 
آثارش مورد توجه مخاطبان بوده. پس از ترجمه آثارش 
به زبان ها مختلف ، حــاال او تبديل به ي از چهره ها 
ا شده است. به ويژه اقتباس ها  شهیر ادبیات معاصر آمري
ه از آثار اين نويسنده انجام شد، در اين مسئله  سینماي 
نقش به ســزاي داشــت فیلم هاي مثــل »جاي برا 
پیرمردها نیســت«، »جاده« و »همه اسب ها زيبا«. او 
نون10 رمان به چا رسانده اما شهرت خود را مديون  تا
«. اين سه گانه از رمان  سه گانه ا اســت با عنوان »مرز
یل شده است: »همه اســب ها زيبا«، »گذرگاه« و  تش
، در  »شهرها دشت«. اين ســه رمان به لحاظ داستان
ه ارتباط  دام را بدون اين پ هم نیســتند و م توان هر 
داستان با هم داشته باشند، خواند. اولین آن ها سال گذشته 
اوه میرعباس منتشر شد و  ا با ترجمه  از سو نشر نی
دومین رمان هم با عنوان »گذرگاه« به تازگ چا شده. 
وقايع داستان های اين سه گانه بین مرز آمريکا و مکزيک 
اتفا می افتد و در ظاهر اين سه رمان از يکديگر مستقل 
هستند اما در مجموع نوع نگاه ويژه آن ها را به هم مرتبط 
ه هر نويسنده بزرگ به لحاظ انديشه و  ند نگاه  م 
ر و جهان بین از آن برخوردار است. جلد نخست و دوم  تف
اين سه گانه، چندان ربطی به هم ندارند، اما در جلد سوم، 
شــخصیت های اصلی رمان اول و دوم با يکديگر درگیر 
ماجرايی می شوند و ارتباط اين سه گانه مشخص م شود. 
ترجمه آثــار او پیش از اين به همت امیــر احمد آريان 
)جاي برا پیرمردها نیست( و حسین نوش آذر )جاده( 
نون ترجمه دو  اوه  میرعباس نیز تا انجام شده بودند و 

رده. « را چا  جلد از سه گانه »مرز
ه در ادامه  م خوانید، به مناســبت انتشار  گفت و گوي 
ورم  « با عنوان »گذرگاه« اثر  تاب دوم »سه گانه مرز

ارت است. م 
***

یل شده از  ارت تش ورم م   » »سه گانه مرز
سه رمان »همه اس ها زيبا«، »گذرگاه« و »شهرها 
دشت« اما گويا اين نويسنده ب اعظم از شهرت 
ت. يعن آن  تا اول اس و اعتبار خود در را مديون 
ه »همه اس ها زيبا« منتشر شد، هم پرفرو  زمان 
شد، هم جواي برا نويسنده داشت و هم فیلم بر 
ه با همان  ودم اين است  د. م اساس ساخته ش

تا ها بعد  تا اول سه گانه ا توانست اعتبار 
ند. اين مجموعه را تضمین 

بله. اين اولین موفقیت ادب کورمــک مک کارت بود. او با 
رمان »همه اسب ها زيبا«، جايزه مل ادبیات را برد و عالوه 
ه گفتید فیلم  بر اين، در فروش هم موفق بود. همانطور 

هم بر اساس آن ساخته شد. 
ار داشته  آقا میرعباس  ه آ قبل از اين رمان، 
شیده تا بتواند به اعتبار  در طول  م خواهم ببینم 

ند. ه شايسته بوده دست پیدا 
مک کارت قبل از اين رمــان، پنج رمان 
نوشته بود. اما اين رمان ها نتوانست موفقیت 
»همه اســب ها زيبا« را داشته باشد و با 
اين رمان بود که به شهرت رسید. در حال 
حاضر هم شهرت جهان دارد و »سه گانه  
«اش از آن آثار اســت که در انواع  مرز
و اقسام فهرست ها به عنوان کتاب هاي که 

بايد خوانده شود، آمده.
ا ديگر اين مجموعه  تا ه درباره 
ات  ه گانه مرز هم اگر توضی س
اده  ت اطبان قابل اس بدهید، برا م

ه رمان »گذرگاه« تازه منتشر  و  خواهد بود. به خ
شده و قطعا عالقه مندان دوست دارند درباره اين رمان 

بیشتر بدانند.
تاب است با  ه گفتید ســه  « همانطور  »ســه گانه مرز
عنوان ها »همه اسب ها زيبا«، »گذرگاه« و »شهرها 
دشــت«. اين ســه رمان، مضمون واحد ندارند اما آنچه 
آن ها را به هم ربط م دهد، مکان و زمان و فضا مشترک 
آنهاست. البته بین اين ســه رمان، کتاب اول، يعن »همه 
اسب ها زيبا« و کتاب سوم، يعن »شهرها دشت«، به 
تاب دوم(، ي مقدار  هم نزديک تر هستند و »گذرگاه« )
با آن دو جلد متفاوت است. اما حواد هر سه رمان، در يک 

دوره اتفا م افتد و موقعیت ها انسان در هر سه رمان 
مشترک اســت. حواد هر ســه هم در مرز بین آمريکا و 

مکزيک اتفا م افتد. 
ارت را با بعض از نويسندگان سرشنا  ورم م 
رده اند.  ايسه  نر يا هرمان ملويل م ل فا اي م آمري
یت در گذر از طبیعت،  حت گاه درگیر ش
دان هم  ن انداخته. منت لبر فی اطبان را ياد ه م

رده اند به اين موضوع. اشاره  هاي 
کورمک مک کارت از آن نويســندگان 
اســت که با خیل از نويسندگان قديم 
مقايسه اش کرده اند. حت برا او در سینما 
ســوت هاي در نظر گرفته اند.  هم پیش 
مثال درباره همین »گذرگاه« گفته اند که 
هم فیلم ها جان فورد را به ياد م آورد و 
هم فیلم ها سام پکین پا. ي نقد هم 
ه نوشــته بود  خواندم در نیويورک تايمز 
»گذرگاه« مثل وسترن است که يا لويیس 
 . بونوئل کارگردان اش کرده باشد يا فلین
مثال روايــت آن نابینا، فضــا فیلم ها 

بونوئل را دارد. 
تید. اصال خرده روايت ها و  ا گ درباره روايت  آن نابین
ارت ي از مباح  ار م  خرده داستان ها هم در آ

مل است.  قابل پ گیر و قابل ت
نید در »همه اسب ها زيبا« و »شهرها  بله. منتها دقت 
دشــت«، داســتان و پیرنگ متمرکزتر وجود دارد اما 

»گذرگاه« پر از خرده روايت است. 
ا درباره  درباره ترجمه اين رمان ها هم بگويید. مش
ه آن ها را  ه فعل ها و کلمات  نده به وي سب نويس

نید.  تکرار م 
کورمک مک کارت به لحاظ تأکیدش بر تکرار، درســت 

نقطه مقابل »کارلوس فوئنتس« اســت. 

فوئنتس نويسنده ا بود که وســواس داشت يک کلمه را 
تکرار نکند. برا همین اگر در يک جمله، صفت را به کار 
م برد و بالفاصله در جمله بعد هم الزم بود همان را به کار 
ببرد، اين بار حتما مترادف آن صفــت را م آورد. اما مک 
کارت درســت برعکس اســت و هی اباي از تکرار ندارد. 
خیل از منتقدان دربــاره او گفته اند که يک از زيباترين و 
برجســته ترين نثرها ادبیات معاصر آمريکا را دارد. نثر 
مک کارت خیل خا و شخص اســت و در هی قالب 
ازپیش تعريف شده ا نم گنجد. البته در نثر، گوشه چشم 
به نثر کتاب مقدس دارد و خودش هم در مصاحبه هايش 
گفته اســت که کتاب مقدس از متون است که دائم آن را 
م خواند و اين طبیعتا قدر رو نثرش تأثیر گذاشــته 
 ، اســت. اما از يک طرف ديالوگ ها رمان ها مک کارت
وتاه است و برا همین مثال در فیلم که از رو  ب اندازه 
رمان »همه اسب ها زيبا« ساخته شده، تقريبا ديالوگ 
نیست که در کتاب نباشد. تکرارهاي هم که م گويید، جزو 
سبک و شیوه نگارش مک کارت است و برا همین بايد در 
ترجمه هم آن را لحاظ م کردم. »گذرگاه« را کس ويرايش 
نکرد، اما »همه اسب ها زيبا« ويراستار خیل خوب داشت 
و متاســفانه چون زمان ترجمه »گذرگاه« وقت نداشــت، 
نشد که گذرگاه را هم ويرايش کند. اما هنگام ويراستار 
»همه اسب ها زيبا« من مدام به ايشان تاکید م کردم که 
تکرارها، ويژگ نثر مک کارت است و بايد به همان صورت 
که هست بماند. مثال مک کارت وقت م خواهد بنويسد که 
»کتاب و مداد و دفترچه را برداشت«، به جا اينکه آن را 
همینطور که من گفتم بنويسد، سه بار فعل برداشت را به کار 
م برد و م نويسد: »کتاب را برداشت و مداد را برداشت و 
دفترچه را برداشت.« اين تکرارها در واقع به نثر مک کارت 
حالت شعرگونه م دهد. اما اگر از زاويه ديد مترجم به قضیه 
نگاه کنیم بايد بگويم کورمک مک کارت از آن نويسنده هاي 
است که ما مترجم ها بهشان م گويیم »مترجم خراب کن« 
، ممکن است يک  يعن اگر بخواه به سبکش وفادار بمان
جاهاي متن ديرياب شود. اما از طرف چون سبک نويسنده، 
يک از ارکان اثر اوست، نم شود آن را ناديده گرفت. برا 
همین بايد آن تکرارها را در ترجمه فارس حفظ م کردم تا 

سبک نويسنده از دست نرود. 
ار را خودتان ديده ايد اقتبا ها سینماي از آ

بعض از آن ها را ديده ام.
در موف بوده

به نظرم اقتبــاس برادران کوئــن، از رمــان »جاي برا 
پیرمردها نیست«، از بقیه خالقانه تر بود.

ه صفر مرزی ن
تا ا س گا   ی  گا دو گ

ج  ت د  تش  ا  و   ت  و
د ای  با وی باس د ی او  تا  ای 

ان  دا گ ا وج  د  و  گوید  هموا 
ما بود است ت سی

روزي اس ن  
هفتصبح

کیومر پوراحمد قرار است قسمت دوم »شب يلدا« را بسازد. پوراحمد که      
آخرين ســاخته ســینمايی اش »50 قدم آخر« يکی از انتقادآمیزترين آثار 
جشنواره سال قبل بود و در اکران هم شکســتی همه جانبه را متحمل شد 
چندی قبل پروانه ساخت فیلمی به نام »بشــنو از نی« را دريافت کرد. اين 
کارگردان منتظر تامین بودجه اســت تا »بشنو از نی« را جلوی دوربین ببرد 
اما فارغ از آن کیومر پوراحمد به تازگی فیلمنامه ای به نام »برزخ حامد« را 
در بانک فیلمنامه خانه سینما ثبت کرده است فیلمنامه ای که گفته می شود 
امتدادی است بر داستان يکی از تحسین شــده ترين آثار پوراحمد با عنوان 
»شب يلدا«. »برزخ حامد« دنباله »شب يلدا« است و اتفاقاتی را روايت می کند 
که حامد بعد از بحران های پیش آمده در »شــب يلدا« با آنها روبه روســت. 
اتفاقاتی که به نوعی به برزخی تعبیر می شود که ويژگی اصلی آن ترديدها و 
دوگانگی هايی است که کاراکتر اصلی در آنها غوطه ور است. مرضیه برومند و 
تهمینه میالنی قسمت های دوم »شهر موش ها« و »آتش بس« را روی پرده 
دارند و داريوش مهرجويی نیز تصمیم گرفته قسمت دوم »سنتوری« را تولید 

ه اصال مبدع فیلم ها دنباله دار با »اخراج ها« بود. کند.ده نم هم 

ا  ه   ا  د   ا 

ه 
   

توهین به مسلمانان در يک شوی زنده شبانه آمريکايی آنقدر بی پرده بود که 
موجب انتقاد تند بن افلک بازيگر هالیوودی شد.

بن افلک و بیل مائر مشــخصا ديدگاه های متفاوتی درباره اسالم دارند. افلک 
ستاره فیلم »دختر گمشــده« که به تازگی اکران شده، در برنامه شوی زنده 
شبانه با بیل مائر حاضر شد و وقتی احســاس کرد که مائر و میهمانش سام 
هريس تصويری بیش از حد کلی و منفی درباره معتقدان به دين اسالم ارايه 

می کنند، مخالفت خود را با آن ها نشان داد.
هريس در يکی از نظرهای خود گفت که بــاور دارد آمريکايی ها به يک باور 
فرهنگی ترس و نفرت از مسلمانان و اسالم رسیده اند و افلک هم در پاسخ به 

او گفت: آيا شما شخصی هستید که عقايد مدون اسالم را کامال درک  کنید
افلک در ادامه صحبت هايش و در پاسخ به مائر و هريس گفت: »اين حرف ها 
زشت و نژادپرستانه اســت.« مائر هم به افلک گفت که اصال به اين حرف ها 

گوش نمی کند.
افلک در جواب حرف ها هريس و مائر گفت کــه اين ها تنها صحبت هايی 

بسیار زشت هستند که نبايد در رسانه ها مطرح شوند.

مه ز    »آنسامبل اپرای تهران« بعد اجرای د  ا از ا  م د 
اپرای »جانی اسکیکی« و نماي موزيکال 

ندها«، اپرای »هانسل و  »اشک ها و لب
گرتل« را به کارگردانی هادی قضات اجرا 
می کند. اين اپرا 16 و 17 مهر و در ساعت 

نه خواهد  19 در تاالر وحدت روی ص
و بانوان و  ط م رفت. اين اپرا ف
کودکان با کمتر از 12 سال سن است.

   تمرين های نوازندگانی که قرار است 
در کنسرت »کیتارو« در تهران با اين 

از  اپنی همکاری کنند، آ هنرمند شهیر 
ی کنسرت  ، ناظر کی شد. حمید عسگر

ت: »اولین جلسه  تمرين،  کیتارو گ
ار شد   یت عالی برگ ندی پی با کی
د  و قراردادها نی بسته شده اند. دستم

ته گرفته می شود.  اولیه  نوازندگان اين ه
ی از  نین مديرکل دفتر موسی هم

تمرينات ديدن کرده است. نوازندگان اين 
کنسرت، همان نوازندگان ساب ارکستر 
ونیک تهران هستند که با کنسرت   سم

نه  « روی ص مايستری »برديا کیار
خواهند رفت.«

   رامبد جوان، مريالزارعی، دکتر رضا 
مد صالح عال و پیمان  پورحسین، م

ت داوران  قاسم خانی به عنوان اعضای هی
ار ي  جشنواره فیلم ها موبايل »گ

ه از سو فرهنگسرا رسانه   » نگران
ا  یل م شود، انت ران آ تش برا ب

شده اند. رامبد جوان دبیر هیات داوران 
خواهد بود. 

را
ت

ته 10 فیلم برتر سینما ايران  ت صبح در نظر دارد هر ه روزنامه ه
دان و نويسندگان و سینماگران  ا منت ال اسالم را به انت بعد از ان
، خسرو  ا ها نیما حسن نس ند. در شماره های قبل انت منتشر 
یريان، مهرزاد  ز نیا، کیوان ک ین مع رالهی، حس یبی،صوفیا ن ن
ا ها و نتیجه اين  ه انت ی دان  و امیر پوريا را خوانديم. منتظر ب

نظرسنج ها درباره بهترين ها تاري سینما ايران باشید.

 کاوه میرعباس متولد سال 1334 و مترجم و 
نويسنده ا ست. او همچنین در رشته کارگردانی 
ــرده. او  انیايی تحصیل  ســینما و زبان اســ
تاکنون بیش از 40 کتاب و مجموعه داســتان 
از نويسندگانی چون کارلوس فوئنتس، خورخه 
لويیس بورخس، گابريل گارســیا مارکز، ماريو 
بارگاس يوسا و... را به زبان فارسی ترجمه کرده 
ه از جمله آن ها م توان به »مسافری که  است 

با ستاره شمال آمد« )ژرژ سیمنون(، »قتل در 
کمیته مرکزی« )مانوئل واســ مونتالبان(، 
ه  »خاطره دلبرکان غمگین مــن« و »زنده ام 

ز(، »ناديا« )آندره برتون(،  نم« )مار روايت 
ارلــوس فوئنتس(،  »ســر هیدرا« )
»بانوی درياچــه« )ريموند چندلر(، 
( و...  »محبت شوم« )فرانسوا موريا

رد.  اشاره 
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رده و آن  وتاه به اسم »نماها ماندگار« تولید  ه تماشا اخیرا برنامه   شب
را در فواصل میان برنامه هايش رو آنتن م فرستد. در هر قسمت اين برنامه، 
یشن آن سريال م روند و  ، به محل لو عوامل مختلف ي سريال قديم
شنبه شب »نماها  راجع به حال و هوا آن دوران گپ م زنند. برنامه ي
ننده، فرهاد  ماندگار« به سريال »همسران« اختصا داشت. تیم تولید 
جم، بازيگر نقش عل اين سريال را به ســاختمان معروف آن بردند و از او 
خواستند رو ي صندل پشت در آپارتمانش بنشیند و خاطراتش را مرور 
ه اسمشان معموال در سريال ها   ، ند. گفت وگو با خانواده محترم رجب
رها م آيد هم بخش ديگر از اين برنامه بود. اين  مختلف در بخش با تش
ه زمان ساخت همسران، اوايل همسايه ها خیل از اين  خانواده توضیح دادند 
رده اند.  ، به خاطر سر و صداها گاليه  اتفا خوشحال بوده اند اما بعد از مدت
ه تماشا، تا االن 9 قسمت از اين برنامه ساخته  به گفته مدير روابط عموم شب
بیر«، »پدرساالر«، »شو  شده و از عوامل سريال ها »خانه سبز«، »امیر
پرواز«، »در چشــم باد«، »تبريز در مه« و »امام عل )ع(« خواسته اند تا در 

یشن ساخت اين آثار حاضر شوند و درباره خاطرات زمان تولید، گپ  محل لو
ه تماشا« اتفا خوب است  ر و ايده ساخت چنین برنامه ا در »شب بزنند. ف
ه  ، زمان پخش نامشخص آن است. درواقع مشخص نیست  ل اصل اما مش
رارها  دام از قسمت ها آن چه موقع است و ت زمان پخش اصل هر 
س ها  ه تماشا با ه پیداست، شب آن چه زمان رو آنتن م رود. آنطور 
20:45، 21:45 و 24 ر ا بــه پخش برنامه ها »تماشــاخانه«، »با ترانه« و 
»نماها ماندگار« اختصا داده و به صورت گردش آنها را رو آنتن م برد. 
مثال »نماها ماندگار« ي شب ســاعت 20:45 پخش م شود و دو شب 
نار زيرنويس  ه در  . درست است  س ها بعد بعد به طور تصادف در با
اعالم برنامه سريال ها، زيرنويســ هم برا اعالم زمان پخش اين برنامه ها 
تدار ديده شده اما در اين زيرنويس، صرفا به آوردن اسم »نماها ماندگار« 
دام سريال است اطالعات در  ه برنامه، درباره  بسنده م شود و راجع به اين
ه تماشا، سايت اينترنت  ه شب دسترس مخاطبان قرار نم گیرد. از آنجاي 

الت دسترس به زمان پخش برنامه هايش سخت تر هم هست. ندارد، مش
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هفتصبح

روز عید قربان، برنامه »ويتامین 
3« از فرزاد حسن و خانواده اش 
رده بود تا به استوديو  دعوت 
اين برنامه بیايند و در ي بح 
نند.  ت  امال خانواد گ شــر
ه در  ته قابل توجه اينجا بود  ن
اواسط اين گفت وگو بخش هاي 
از ســر ها مختلــف برنامه 
« رو آنتن رفت  وله پشــت «

ه باع شد حســن تا سال ها بعد ممنوع التصوير  از جمله سر آخر 
باشد. حسن بعد از اجرا ويژه برنامه نوروز امسال، در هی برنامه ا به 
عنوان مجر حاضر نشده بود به همین دلیل هم حضور او در ويژه برنامه 
، تهیه  »ويتامین 3« بعید به نظر م رسید. به احتمال زياد عل زاهد
« را هم  وله پشت نندگ » ه پیش از اين تهیه  ننده »ويتامین 3« 
به عهده داشت، تصمیم هاي برا بازگرداندن حسن به تلويزيون دارد.

ه آ فیلم باالخــره بعد  شــب
از مدت ها پخش ســريال ها 
، از  رار به نســبت جديد و ت
ديشــب برگ برنده بزرگ رو 
رده و ســريال نوســتالژي 
س  »آينــه عبــرت« را در با
ساعت 19:30 رو آنتن برده. 
اين ســريال ســال 68 ساخته 
شــد و در مدت چهار سال، 50 

قسمت از آن در سر ها مختلف پخش شد. »آينه عبرت« به همراه 
ه  »سال ها دور از خانه«، تنها ســريال ها موفق آن دوره بودند 
ه  دام هفته ا ي بار پخش م شــدند. بــرا همین هم بود  هر
، بازيگران اصل اين ســريال، در آن  ايگان محمود دين و جواد گل
ه آ فیلم عالوه بر  دوره به چهره ها موفق تبديل شده بودند. شب
»آينه عبرت«، اين روزها سريال قديم »آقا گرفتار« را هم بعد از 

مدت ها رو آنتن برده.

ه ســه قصد دارد از ابتدا  شب
محرم، به مدت 10 شــب برنامه 
»بعض ها« علــ ضیا را رو 
ه شب عید  آنتن ببرد. اين برنامه 
ه سه  قربان برا اولین بار از شب
پخش شــد در فاصله میان عید 
قربان تا عید غدير پخشــش به 
ند  صورت شبانه ادامه پیدا م 
اما بعد از عید، به صورت هفتگ 

ه سه از  رو آنتن م رود. درواقع اصل اين برنامه هفتگ است اما شب
ند.  ضیا خواسته تا برا پخش شبانه آن در دهه اول محرم برنامه ريز 
ه از ضیا در چنین مناسبت هاي به ياد  با توجه به تجربه ها مشابه 
داريم، به احتمال زياد در برنامه ويژه محرم، به جا دست گذاشتن رو 
ستاره ها هنر و ورزش سراغ مداحان و روحانیون خواهد رفت. البته هنوز 

درباره جزئیات اين برنامه، اطالعات خاص اعالم نشده.

ج دار  فريدون جیران اين روزها 
و مريز ســريال جديدش را پیش 
م برد. او در حال سريال جديدش 
ه تلويزيون دوباره به  لید زده  را 
م بد  لحاظ مال حال و روزش 
شده و چندتاي از پروژه هايش هم 
به دلیل همین ب پول خوابیده، در 
هر حال با توجه به شرايط موجود 
»تعبیر وارونه ي رويا« همچنان 

ه مدت است تولید سريال شروع  در مرحله تصوير بردار است. با وجود اين
س از اين مجموعه منتشر نشده است.  نون به جز تست گريم ع شده، اما تا
عل صالح ي از بازيگران اين سريال روز گذشته در صفحه شخص خود 
ه در  رده  س سلف از پشت صحنه اين مجموعه منتشر  در اينستاگرام ع
آن عالوه بر خودش و برخ از عوامل فن »پانته آ بهرام« هم حضور دارد. اين 
، فرهاد  ه ي است و عالوه بر اين دو بازيگر امیر جعفر سريال محصول شب

قائمیان و داريوش ارجمند هم در اين سريال باز دارند.

يون وي ن در ت رزاد  تمال اجراي  ش روز  ا از

بر در آي  ي روز آينه  نوستال

ض ها در ش هاي محرم ه روز ادامه  رنامه وي  

ران ن  از سريال ج رونماي روز  اول

میم گرفت  ع  ت ف پیامبر ه يوس شور بعد از پرو فر ا سل
ه را هم  ع را بسازد. او ابتدا قرار بود اين پرو سريال حضرت موسی
ا رخ  ه در نهايت اين ات در مر سیما فیلم به سرانجام برساند 
ع  شور در حین نگار فیلمنامه سريال حضرت موس نداد. سل
ت و به خاطر عدم  ريال م گ ينه باال تولید اين س همواره از ه
يون گله مند بود. نیمه تیرماه امسال اما  والن تلوي ار مس هم
ار برا ساخت  ت و پرده از ي ابت ن گ به شیوه ا ديگر س
يون  اد از دولت و تلوي ارگردان بعد از انت سريال برداشت. اين 
ت: »اگر مردم مرا  ت، گ ع در اولويتشان نیس ه سريال موس
ع را  ريال حضرت موسی خادم خود می دانند کمک کنند تا س
ابی در اختیار مردم بگذارم و  بسازم. دلم می خواهد شماره حس
در می توانند کمک کنند.« اين خبر به  واهم برای سريال هر  ب
س ديدگاه خود را  تلف بازنشر شد و هر  سرعت در سايت ها م
شور ي نشست  رد. پس از آن سل میم رسانه ا  دربرابر اين ت
ا از مردم خواست در  رد و با اعالم شماره حس ار  خبر برگ
ه  ينه ساخت سريال مشارکت کنند. او در اين نشست  تامین ه
رد:  ينه بر بودن سريال اشاره  ار شد به ه دوم شهريورماه برگ
»سريال حضرت موسی در 72 قسمت تولید می شود که از آن ش 
ه 170 تا 180  فیلم سینمايی هم درخواهد آمد و در نهايت اين پرو
میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. اين ش فیلم سینمايی به کودکی 
ره، بر  ، ازدوا ايشان، داستان خضر و موسی، ب ع حضرت موسی
نین کل داستان زندگی آن حضرت می پردازد.« جمال  فرعون و هم
شور در اين سريال است با ي حسا  ه مشاور سل شورجه هم 
ينه بودجه سريال حضرت  رد، با اند ه ت عنوان  سرانگش
موس تامین م شود: »ايران 78 میلیون جمعیت دارد اگر از اين 
ردازند، 200 میلیارد  ار تومان ب ر هرکدام 20 ه تعداد 10 میلیون ن
تومان تامین می شود.« حاال 44 روز از اعالم شماره حسا گذشته. 

بال  ار است ه مردم از اين طرح ابت ستین سوال اين است  طبعا ن
اربران در فضا مجاز با ديده ترديد  رده اند از آن سو خیل از 
شیده اند. پرسیده اند  رده اند و پا قانون را وسط  ا نگاه  به اين ات
شور برا اعالم شماره حسا و دريافت پول  آيا اقدام فر ا سل
ت در قال ي  از مردم پشتوانه قانون دارد مگر نبايد اين حر
ت صبح با  ت وگو ه ور گ بت شود اين دو پرس م ت  شر

شور است. سل

جا رسید ع به  ه حضرت موس شور پرو    آقا سل
هنوز هی خبر نیست. هنوز هی اتفاق نیفتاده است.
ا نشده ع هم انت    بازيگر ن حضرت موس

دام از عوامل مشخص  طبیعتا وقت هنوز بودجه ا جور نشده و هی 
نشده اند، بازيگر هم انتخاب نشده. 

نید      فیلمنامه سريال را در اين مدت ح و اصالح نم 
امل شده. ه  نه. االن حدود ي سال است 

رديد و از مردم برا تامین  ار  ت برگ ند وقت پی نشس    
م خواستید. مردم به شماره حسا پول واري  ينه سريال  ه

طور بوده  بال تا االن  رده اند است
. بد نبوده. الحمد ا

نید      م توانید ري آن را اعالم 
ا با اطالع رسان بهتر هم  ه خوب بوده. ان شــا در همین حد بگويم 
نیم  نیم. سع م  رديم باز هم اعالم م  خواهد شد. ما ي بار اعالم 
س هر چه قدر م تواند و دوســت دارد در  به مردم باز هم بگويیم هر

ند. م  ار قرآن شري شود، به آن حساب ها در حد توانش  ي 
ند ه شماره حسا را اعالم  يون مراوده نداشته ايد       با تلوي

ند ول باورمان نم شــود  ار را م  تا حاال نگفته ايم و نم دانیم اين 
ند.  م  ار  تلويزيون به اين 

رده ايد طور. اقدام   ل روزنامه ها     از شیوه ها ديگر م
به ي دو روزنامه گفته ايم اما تا االن بیشتر از طريق خبرگزار ها اقدام 

نیم. رده ايم. به زود در روزنامه ها هم اعالم م 

به مطرح  ار ها ي شا اطبان سايت ها و خبرگ شور برخ م    جنا سل
ه آيا  شما مراحل قانون برا دريافت پول را  رده اند. سوال شان اين است 

رده ايد اين اقدام پشتوانه قانون دارد ط 
رديــم گفتیم اين بودجه در نهايت يا  ما وقت اين خبر را به خبرگزار ها اعالم 
)ع( م شود و يا اگر ســاخته نشد به آن ها  صرف ساخت ســريال حضرت موس
رده اند، گفته ايم شماره حساب و  ه پول واريز  برگردانده م شود. ما به مردم 
نند تا در صورت ساخته نشدن سريال پول شان را برگردانیم.  نشان شان را اعالم 
نیم آن را در اختیــار نهاد رهبر قرار  اگر هم نتوانســتیم صاحب پول را پیدا 

نند.  م دهیم تا هر جور صالح دانستند استفاده 
ار مال است.     اما هنوز خیل ها برا شان ب قانون بودن 

ه داشــتیم دســت به اين اقدام زديم. چون مردم ما را  ما به واســطه اعتبار 
ه تا االن توانسته ايم  م شناختند گفتیم اگر به ما اعتماد داريد و اگر قبول داريد 
ار درخور ديگر انجام دهیم.  ه  نید  م  ار مثبت برا تان انجام دهیم، باز 

رده ايم. ما از اين اعتبار استفاده 
ه  رد  امنت ها سايت ها م توان نظرات را مشاهده     در میان برخ 
ته اند اعالم شماره حسا  ا نداشته اند. بعض ها گ بت به اين ات نگاه م
الف  ت شما م س حر بايد پشتوانه قانون داشته باشد برخ هم اصال با ن
بت قانون  ماره حسا  ه آيا برا ش ا اين است  هستند. سوال مش

انجام شده
اسه گداي جلو مردمان  اسه گداي دست گرفته اند ما  بعض ها م گويند 
ه برويم از جشنواره ها خارج و عوامل بیگانه پول  خودمان بگیريم شرف دارد 
ه دست مان را  ت مان فیلم بســازيم. اين را افتخار م دانیم  بگیريم تا برا ممل
ه قانون  ل قانون دارد  نیم. اگر هم م گويند مشــ پیش مردم خودمان دراز 
ند: »سلحشور موضوع  خودش زبان دارد. خیل راحت قانون م تواند بیايد سوال 
ل مان را با قانون قطعا  « ما هم خودمان مش ه از مردم م گیر چیست اين پول 
ار بگذارند تا  رد ي ناظر برا اين  رد. از آن ها خواهش خواهیم  حل خواهیم 

. ببیند اين بودجه چطور خرج م شود. به همین راحت
ظه دنبال پشتوانه قانون برا دريافت پول از مردم نبوده ايد    يعن تا اين ل

ارها خیر شماره حساب  اصال چنین بحث نداريم. قبال هم خیل ها برا انجام 
ه  رده اند و قانون هم اصال معتر آن ها نشده. مگر اين  م  داده اند و مردم نیز 

رده ايم. ر همه جا را  شا وجود داشته باشد. ف
ه شما با  يون پ شود اما با توجه به زاويه ا     سريال طبعا بايد از تلوي

ل نم شويد ار مش يون داريد، د تلوي
ار  ند.  ار خوب ساخته شود تلويزيون مجبور اســت پول آن را بدهد و پخش 
ند. چون مردم از او بازخواست  خوب ساخته شود تلويزيون نم تواند آن را پخش ن
ارها سخیف و سب پخش م شود، ول ي  ه آقا چطور اين همه  نند  م 
ار  ه ما  ه مردم دوست دارند چرا پخش نشــود. شرطش اين است  ار ارزش 
ند و تلويزيون را وادار  خوب بســازيم چون در اين صورت جا خودش را باز م 

ند.  ه آن را پخش  ند  م 
يون م فروشید ار را به تلوي    

ند. رده ايم. تلويزيون پولش را م دهد و پخش م  بله. ما خرج 
     و قاعدتا مردم پول شان را بايد پس بگیرند. سود هم به آن تعل م گیرد 

سنه است يا قر ال
ه پول را در ايجاد ي جريان فرهنگ - هنر استفاده  يا پس م گیرند يا اين 

رد.  خواهیم 

ما طبــق اعــالم تلويزيــون و تیزرها 
 » ه از سريال »رهاي ه اين شب فراوان 
ند، به اطالع شما خوانندگان  پخش م 
ر از  م رسانیم قرار است گوش شیطان 
ه دو اين سريال را رو آنتن  امشب شــب
بفرستد. پیش از پخش اين سريال و در دو 
ه دو قرار بود طبق  برهه زمان مختلف شب
اعالم خودش ســريال ها »جاده قديم« 
ه هر  ند،  « را پخــش  و »دولت مخف
ل تیزر و اعالم  دو ســريال بعد از پخش 
ســاعت پخش، در روز پخش بدون هی 
توضیح رو آنتن نرفتنــد، با توجه به 
ردن سريال  ه در پخش ن سابقه اين شب
« هم رو  ه »رهاي هی بعید نیســت 
آنتن نرود. در هر حال اگر اين سريال رو 
ه مجموعه ا  آنتن رفت، مطلع باشــید 
ه به ســفارش ناجا تولید  اســت پلیس 
اور است  ارگردان آن مســعود ت شده. 
دام چنگ  ه سريال ها قبل اش هی 
به دل نم زدند. اين مجموعه براســاس 
، نويسنده  فیلمنامه ا از عل طالب آباد
فیلم ها ســینماي »آقا و خانم میم« و 
»زندگ مشتر آقا محمود و بانو« به 
نگارش درآمده و شايد تنها روزنه امیدوار 
آن هم همین متنش باشد. داستان سريال 
هم درباره فعالیت ها يگان ويژه ناجاست.

ات  شور و اس ابل سل ت
ارگردان مطرح  ات  »هجرت: خدايان و پادشــاهان« نــام فیلم ريدل اســ
ه خبر ساخت  ه در مورد حضرت  موسی )ع( ساخته. زمان  انگلیس است 
نش نشان داد و فیلم  اين پروژه عموم  شد، فرج ا سلحشور نسبت به آن وا
ات را پاسخ به سريال خود دانســت:» اين خبر، برای من خبری جديد  اس
نیست، چون دو سال پیش فهمیدم آنها درصدد هستند فیلمی درباره حضرت 
موسی )ع( بسازند، چون می دانستند ما می خواهیم کاری درباره حضرت موسی 
)ع( تولید کنیم، پس بالفاصله تالش کردند با کاری عظیم به مقابله برخیزند. 
اين نکته را هم بايد گوشزد کنم که آنها قرار نیست يک فیلم تولید کنند، بلکه دو 
کار را با محوريت حضرت موسی )ع( جلوی دوربین خواهند برد. درباره میزان 
هزينه ای که برای فیلم ريدلی اسکات در نظر گرفته شده رقمی در حدود 300 

میلیون دالر است.« 
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رونالدو از ه ه تري كرد
ر   

ريس رونالدو سومین  با گذشت تنها هفت هفته از اللیگا، 
هت تري اين فصلش را انجام داد تا در جدول گلزنان اين 
لیگ دست نیافتن تر شود. هفت باز و 12 گل آمار است 
ه اين ستاره پرتغال از خودش برجا گذاشته تا نشان 
نان حال حاضر دنیاست. رئال  دهد ي از آماده ترين بازي
مادريد در ادامه پیروز ها پرگلش اين بار اتلتی بیلبائو 
وبید. رئــال مادريد که فصل را خوب  را با پنج گل درهم 
رد. آنها  شروع نکرده بود زود ريتم همیشگ اش را پیدا 
س  8 گل به دپورتیوو الکرونا و پنج گل به الچه زدند و س
زيردريايی های زرد را در زمین خودشــان مغلوب کردند. 
آنچلوتی در بازی چند شب پیش رئال در برابر لودوگورتس 
که در بلغارســتان برگزار شــد، تعدادی از بازيکنان خود 
را اســتراحت داد تا بتواند با ترکیب کاملی در برابر بیلبائو 
قرار بگیرد.از سوی ديگر اتلتیک بیلبائو که فصل پیش را 
فو العاده به پايان رساند و موفق شد سهمیه لیگ قهرمانان 
بگیرد، در حال گذراندن يک فصل کامال متفاوت اســت. 
آنها از شش بازی قبلی خود فقط يک پیروزی در کارنامه 
داشتند و بســیار ناهماهنگ و بی انگیزه به نظر می رسند. 
بیلبائو هفته پیش حتی نتوانست تیم تازه صعود کرده آيبار 
را شکست دهد و چند شــب بعد در زمین باته بوريسوف 

در لیگ قهرمانان هم 2 بر ي شکســت خــورد. بازی در 
ســانتیاگو برنابئو برای بیلبائوی اين فصل بسیار دشوار به 
نظر می رسید. فقط دو دقیقه از سوت پايان بازی گذشته 
بود که آتش بازی مادريدی ها در سانتیاگو برنابئو آغاز شد. 
بیل تو را به رونالدو داد و او حساب کار را ي بر صفر کرد. 
اما اين نتیجه تا دقیقه 41 حفظ شد. مودري در اين دقیقه 
پاس خوبی را برای بنزما فرستاد و او حساب کار را 2 بر صفر 
کرد. دو تیم با همین نتیجه به رختکن رفتند. اما 10 دقیقه 
از نیمه دوم گذشته بود که رئال روی سیستم همیشگی اش، 
انتقال سريع تو به گوشه ها و ضد حمالت سريع باز هم 
به گل رسید و مثل گل اول و خیلی از گل های ديگر رئال، 
بیل تو را برای رونالدو ســاخت و او کار را تمام کرد. 14 
دقیقه بعد اين بار خود رونالدو پــاس خوبی به بنزما داد و 
ستاره فرانسو دومین گلش در اين باز را به ثمر رساند. 
اما رونالدو در لحظات پايانی بازی حساب کار 5 بر صفر کرد 
تا هت تريک ديگری انجام داده باشد. به نظر می رسید که 
رونالدو اين گل را با دست زده باشد  اما به هر حال اين گل 
پذيرفته شد. رئال با اين پیروزی با 15 امتیاز در رده چهارم 
جدول قرار گرفت و بیلبائو فقط با چهار امتیاز از هفت بازی 

در رده هجدهم جای گرفت. 

کارلو آنچلوتی، ســرمربی رئال مادريد با خوشــحالی از 
پیروزی کسب شــده برابر بیلبائو به تمجید از کريستیانو 
رونالدو پرداخت و عنوان کرد، اين ستاره پرتغالی بايد در 
ســال 2014 نیز به عنوان بهترين بازيکن جهان انتخاب 
شود و سومین تو طالی خود را کســب کند. آنچلوتی 
در نشســت خبری خود گفت: قبل از هر چیز بايد از بازی 
خوب و بی نقص رونالدو تمجید کنم. او در اين ديدار يک بار 

ديگر نشان داد که بهترين بازيکن جهان است. امسال فکر 
نمی کنم کسی ذره ای شک کند که رونالدو شايسته تو 
طالست. شما از همین االن برويد و روی اين موضوع شرط 
ببنديد که رونالدو تو طال را امســال کسب خواهد کرد. 
من روی اين موضوع شــرط می بندم که رونالدو تو طال 
را کسب خواهد کرد. او امسال در همه بازی های ما خوب 

ظاهر شده است. 

اپی اينتر ن ش س پ دوم
در آخرين ديدار هفته ششــم لیگ ايتالیا دو تیــم فیورنتینا و اينتر 
به مصاف هم رفتند که فیورنتینا خیلی راحت ســه امتیاز اين ديدار 
را از آن خود کرد. اينتر از پنج بازی قبل خــود 8 امتیاز گرفته بود و 
فیورنتینا با شش امتیاز در میانه جدول قرار داشت. اينتر هفته قبل 
در زمین خود  4 بر ي مغلوب کالیاری شده بود. شکستی که برای 
آنها حاشیه زيادی درســت کرد و حاال آنها می خواستند با اين بازی 
هر چه سريع تر از حاشیه خارج شوند  اما فیورنتینا از دو بازی قبلی 
خود دو تساوی در کارنامه داشت. با توجه به اين که بنفش ها سه شب 
پیش در يورو لیگ بازی داشتند، به نظر می رسید که کار برای اينتر 
آسان تر   باشد اما در همین ابتدای بازی همه محاسبات به هم ريخت. 
فقط هفت دقیقه طول کشید تا باباکار پاس تومووي را تبديل به گل 
اول بازی و فیورنتینا کند  اما اينتر حتی وقتی گل خورد هم نتوانست 
عنان بازی را در اختیار بگیرد. 12 دقیقه بعــد باباکار پايه گذار گل 
دوم فیورنتینا شد. پاس او به کوادرادو رسید و او با يک ضربه ديدنی 
حساب کار را 2 بر صفر کرد.نیمه اول با همین نتیجه به پايان رسید.در 
نیمه دوم اينتر سعی کرد به دروازه فیورنتینا نزديک شود  اما حتی در 
اندک زمانی که بازی را در اختیار داشتند هم نمی توانستند موقعیت 
چندان خطرناکی خلق کنند  و باز هم در دقیقه 6 اين فیورنتینا بود 
که به گل رسید. تومووي که پاس گل اول را داده بود، اين بار در نقش 
گلزن ظاهر شد و پاس کورتی را به تور دروازه میهمان دوخت. بازی 
با همین سه گل به ســود فیورنتینا به پايان رسید تا تیره روزی های 

اينتر ادامه پیدا کند.

ونه رنده نداش دو قهرمان و ناي قهرمان لوشام
نهمین هفته از لیگ دسته اول فوتبال فرانسه با تقسیم امتیازات میان 
تیم های پاری سن  ژرمن و موناکو به پايان رسید.به گزارش خبرگزاری 
یونه فرانسه شب يکشنبه با برگزاری  تسنیم، پرونده هفته نهم لوشام
چهار ديدار بسته شد که در آخرين و مهمترين بازی پاری سن ژرمن، 
مدافع عنوان قهرمانی میزبان موناکو، نايب قهرمان فصل گذشته بود 
که اين بازی با تساوی يک - يک به پايان رسید. لوکاس مورا در دقیقه 
1 نخستین گل بازی را به سود پاريسی ها به ثمر رساند اما در ادامه 
آنتونی مارتیال در دقیقه 90 کار را برای موناکو به تساوی کشاند. به 
یونه  اين ترتیب ششمین تساوی در کارنامه اين فصل PSG در لوشام
ثبت شد. شــاگردان لوران بالن با اين نتیجه 15 امتیازی شدند و به 
رده ســوم جدول صعود کردند. موناکو هم 11 امتیازی شد و در رده 
سیزدهم قرار گرفت.در جدول مارسی با 22 امتیاز صدرنشین است، 
1 امتیاز در رده دوم قرار دارد و پاری سن ژرمن 15 امتیازی  بوردو با 

رده سوم را به خود اختصا داده است.

نايی ود ه آ است ن های د ال وا ان 
ســرمربی هلندی تیم فوتبال منچســتريونايتد با ابراز رضايت از 
پیروزی خانگی تیمش برابر اورتون، تمجیــد ويژه ای از دروازه بان 
انیايی شیاطین ســرخ انجام داد.به گزارش خبرگزاری تسنیم،  اس
لوئیز فان خــال پس از پیــروزی منچســتريونايتد در ورزشــگاه 
اولدترافورد برابر اورتون که در آن شــیاطین ســرخ موفق شــدند 
آبی پوشان مرسی سايد را با گل های آنخل دی ماريا و رادامل فالکائو 
با نتیجه 2 بر يک شکست دهند، به تمجید از عملکرد شاگردان خود 
انیايی  به خصو داويد دخه آ دروازه بان تیم پرداخت.دروازه بان اس
من يونايتد در اين بازی نه تنها يک پنالتی اورتون را مهار کرد بلکه 
در دو سه صحنه ديگر موقعیت مســلم گلزنی را از شاگردان روبرتو 

مارتینس گرفت. 
اين اولین بار در اين فصل بود که منچســتريونايتد دو بازی متوالی 
خود در لیگ برتر را با پیروزی پشت سر می گذارد و به همین دلیل 
رضايت فان خــال را در پی داشــت.فان خال اظهار داشــت: بازی، 
نیمه اول فو العاده ای داشت درســت مانند ديدار برابر وستهام. ما 
موقعیت های فراوانی خلق کرديم اما در نیمه اول تنها از يکی از آنها 
به گل رسیديم. بعد از آن هم که داور يک پنالتی برای اورتون اعالم 
کرد. اورتون تا آخرين دقیقه نیمه اول هی موقعیت خطرناکی روی 
دروازه ما ايجاد نکرده بود اما خوشــبختانه دخه آ توانست پنالتی را 
مهار کند. فان خال در ادامه به تمجید از دخه آ پرداخت و گفت: داويد 
دخه آ امروز اســتثنايی کار کرد. درون دروازه زمانی که بازيکنانی 
زيادی ديد شما را گرفته اند کارتان بسیار سخت می شود به خصو 
زمانی که از پشت محوطه جريمه شــوتی شلیک می شود که آن را 
در آخرين لحظات می بینید اما واکنش هــای دخه آ فو العاده بود.

سرمربی هلندی شیاطین سرخ درباره عملکرد فالکائو و گلزنی او هم 
عنوان کرد: او به اين گل نیاز داشت. با فالکائو صحبت کردم و گفتم 
که بیش از حد به خودش برای گلزنی فشار می آورد. او بازيکنی است 
که در هر بازی گل می زند اما مدتی بود که برای گلزنی منتظر مانده 
بود. حاال به گلی که می  خواست رسید و وضعیتش پس از وقفه لیگ 

در روزهای بازی های ملی بهتر هم می شود.

ر   و و   

ر ا ا  ا ه  ان  ا م ا  ج 
در نبرد يوونتــوس و رم، دو تیمی که در پنــج هفته اول لیگ 
تمام بازی های خود را با پیروزی پشــت سر گذاشته بودند اين 
راه راه پوشــان تورين بودند که در خانه توانســتند قرمزپوشان 
پايتخت ايتالیا را 3 بر2 شکســت دهند و رکورد 100 درصدی 
پیروزی هايشــان را در اين فصل سری A حفظ کنند و حاشیه 
امنیت شان در صدر جدول )اختالف با رم( را به سه امتیاز افزايش 
دهند.جنگ مدعیان کسب اسکودتو در ورزشگاه يوونتوس به 
يکی از جنجالی ترين بازی های اين فصل فوتبال ايتالیا تبديل شد 
زمانی که داور سه پنالتی اعالم  و هفت کارت زرد و دو کارت قرمز 
 2 از جیب خود خارج کرد. پرتنش ترين مقطع بازی از دقیقه 
ه پنالتی اول به سود يوونتوس اعالم شد، وقتی  آغاز شد زمانی 
که آندره آ پیرلو، در اولین بازی اين فصل خود برای بانوی پیر يک 
ضربه ايســتگاهی زد که در بین راه به دست مايکون برزيلی رم 
برخورد کرد. داور در ابتدا يک ضربه ايستگاهی ديگر از محل وقوع 
خطای هند مايکون اعالم کرد اما پس از مشورت با کمک خود 
تغییر عقیده داد و نقطه پنالتی را نشان داد. اين در حالی بود که 
تصاوير تلويزيونی نشان می دادند مايکون روی خط محوطه تو 
را با دست دفع کرده است و حتی بیرون از آن. کارلوس ته وس 
با اعتماد به نفس تمام اين پنالتی را به گل اول يووه تبديل کرد. 
اين اتفا آغاز جنجال و تنش در بازی بود. اعترا بازيکنان رم 
داور را دست به جیب کرد. جالب ترين اعترا اما متعلق به مربی 
فرانسوی آنها، رودی گارسیا بود که با تقلید حرکت نواختن ويولن 
به بازيکنان يوونتوس کنايه زد،  حرکتی که بالفاصله تاوانش را 
داد و به خاطر آن از روی نیمکت رم اخراج شد.پنج دقیقه بیشتر 
نگذشته بود که در آن سوی میدان اتفاقی مشابه رخ داد. استفان 
لیخت اشتاينر، هافبک سوئیسی يوونتوس به خاطر سرنگون 

کردن فرانچسکو توتی، کاپیتان رم در جريان يک ضربه ايستگاهی 
که اصال نمی توانست در آن هی تاثیری داشته باشد،  جريمه شد. 
به اين ترتیب پنالتی به سود رم اعالم شد که کاپیتان توتی 38 
ساله آن را به گل تساوی جالوروسی تبديل کرد. در فاصله میان 
او اين دو پنالتی کارت زرد شش بار از جیب داور خارج شد تا بلکه 
تنش بازی کم شود اما چیزی عو نشد. در سکوها هم بازيکنان 
نیمکت نشین رم از جنگ روانی که هواداران يوونتوسی که در 
اطراف آنها نشسته بودند در امان نبودند. بازی ادامه پیدا کرد تا 
اينکه رم با يک فرار زيبا از ژروينیو و پاس فو العاده او برای ايتوربه 
زمینه ساز گل دوم جالوروسی شد اما فقط يک دقیقه گذشته بود 
که تکل اشتباه میرالم پیانی روی پای پل پوگبا دومین پنالتی را 
به يوونتوسی ها تقديم کرد تا ته وس دوباره گلزنی کند و دو تیم 
را مساوی به رختکن بفرستد. در نهايت اين لئوناردو بونوچی بود 
که با شلیکی از روی خط محوطه جريمه شوتی مهار نشدنی را 
به سمت دروازه رم شلیک کرد تا پیروزی و سه امتیاز بازی را به 
يووه تقديم کند. تنش بازی بعد از اين گل دوباره زياد شد زمانی 
که تکل موراتا، هافبک يوونتوس روی مانوالس روی خط طولی 
زمین پیش چشم نیمکت نشــینان دو تیم منجر به درگیری 
فیزيکی آنها و اخراج مستقیم شــان از زمین بازی شد. به اين 
ترتیب بازی با برتری 3بر2 يووه تمام شد تا بانوی پیر با 18 امتیاز 

)3 امتیاز بیشتر از رم( در صدر جدول قرار بگیرد.

  يوونتو رتر ن
با وجود پیروزی تیمش، ماسیمیلیانو آلگری پس از بازی معتقد 
بود که اين برد نشانه برتری شــاگردانش بر جالوروسی نبوده 
ورت گفت:»بازی پرتنشی  است. مربی بانوی پیر به اسکای اس

بود که هر دو تیم حرکات خوبی داشتند. هر دو تیم با تمام نفس 
جنگیدند. در اين برخی درگیری هايی هم بود اما اين ها بخشی از 
ورزش هستند و اگر نمی خواهید چنین چیزهايی را ببینید بهتر 
است که به سینما برويد. ما برديم اما اين پیروزی اثباتی برای 
برتری مان نسبت به رم نیست. يووه تیم بزرگی است اما رم هم 
به همین اندازه خوب کار می کند. بازيکنان من درک خوبی از 
دو فاز بازی داشتند و پیروزی حق شان بود اگرچه بازی متعادل 
بود و هر دو تیم می توانستند از آن نتیجه بگیرند.« آلگری درباره 
قضاوت داور، سه پنالتی اش و کارت  قرمزهايی که نشان داد هم 
گفت:»من هفت سال است که درسری A  مربیگری می کنم و به 
ندرت پیش آمده که از دست داوران عصبانی شوم. فکر نمی کنم 
نســبت دادن تمام اتفاقات بازی به تصمیمــات روکی )داور( 
رد آرتورو ويدال،   منصفانه باشــد.« آلگری در ادامه اعتراف 
هافبک شــیلیايی تیمش هنگام شــوت بونوچی در موقعیت 

آفسايد ديد اسکوروپسکی،  دروازه بان رم را گرفته بود.

  اشتباه رم و داور
به نظر رودی گارســیا،  مربــی رم هم داور هــم بازيکنانش با 
اشتباهات شان مسبب شکست جالوروسی شده اند. گارسیا در 
ورت با بی اهمیت دانستن  ابتدای گفت وگويش با اسکای اس
ژســت ويولن زدنش که منجر به اخراج او شد، گفت: ترجیح 
ه تعداد اتفاقاتی که رخ  می دهم درباره بازی صحبت کنم چرا 
داد بسیار زياد بود اما ما به اشتباهات خودمان باختیم چون دو 
موقعیت مسلم گلزنی را به هدر داديم و روی دو شروع مجدد گل 
خورديم. باع تاسف است که در تورين محوطه جريمه را کمی 
بزرگ تر می بینند. من واقع فکر می کنم که امکان داشــت که 

بازی پايان بهتر از اين داشته باشد نه فقط از نظر نتیجه بلکه از 
نظر عملکرد. هر دو تیم می توانند بهتر از اين فوتبال بازی کنند.

گارسیا درباره دو کارت قرمزی که در دقايق پايانی به مانوالس و 
موارتا داده شد هم گفت: »به نظر من کمی شديد بود اما معموال 
داور چنین صحنه هايی را کنتــرل می کند. اتفا بدی که برای 
ما رخ داد اين بود که تکل خطرناک موراتــا مانوالس را وادار به 
واکنش کرد. او بايد حواسش جمع باشد. در نیمه اول ما تو را 
بارها و بارها لو داديم. اين يک بازی فیزيکی بود و ما بايد برای آن 
آماده می بوديم. من هنوز هم فکر می کنم که به اندازه کافی برای 
بردن بازی تالش کرديم وقتی موقعیت هايی که ژروينیو و پیانی 
از دســت دادند را به ياد می آورم. اگــر گل دوم را در دقیقه دوم 
وقت های تلف شده نیمه اول نمی خورديم آن وقت شايد سرنوشت 
بازی چیز ديگری بود. ما خودمان را برای پرســی سنگین تر در 
نیمه دوم آماده کرديم و از تکنیک خود بیشتر استفاده کرديم.« 

گارسیا درباره پنالتی های يوونتوس که بر سر وقوع آن در داخل و 
خارج محوطه جريمه رم حرف و حدي های زيادی شکل گرفته 
است، هم گفت: »در مورد داوری فقط می توانم بگويم وقت آن 
است که به داوران کمک شود. گل های مشکوک و ترديد در مورد 
اينکه يک خطا در داخل يا خارج از محوطه جريمه رخ داده است 
را می توان با استفاده از تکنولوژی حل کرد و اکنون وقت آن است 
که اين تکنولوژی ها به کمک داوران بیايند. ما در قرن 21 زندگی 
می کنیم و تکنولوژی می تواند به ما در تشــخیص سانتی متری 
اتفاقاتی که داخل زمین رخ می دهد کمک کند. از سکوها هم که 
به صحنه برخورد تو به دست مايکون نگاه می کردی می ديدی 
که تو خارج از محوطه به دست او خورد.« در واکنش به ادعای 
گارسیا برای او صحنه برخورد تو با دست مدافع برزيلی تیمش 
پخش که حتی در آن هم کامال مشخص نبود خطا در داخل يا 

خارج محوطه جريمه رخ داده است. 

روزي ا دس يا  ن پ تم ن روياروي ا ا توپ ها ه ه ورده و در دوازدهم اه از آرسنال ش ن و ه مورين
ا ماند وب كردن آقاي  نان در آرزوي م ر هم تا ون

وزه  ه از پس  ن ونگر باز هم در زمین مساب آرس
نار زمین از خجالت همتا  مورينیو برنیامد اما در 
گاه از  ه جنجال ا برآمد. مورينیو هی همیش
ورده و در دوازدهمین  ت ن س نال ش آرس
تمین پیروز ا  روياروي ا با توپ ها به ه
ردن  لو  نان در آرزو م دست يافت تا ونگر هم
وردبري  تم ر اس آقا خا بماند  اما باز ب
هن هواداران  ه حاال حاالها در  نه ا داشت  ص
ر  ي دو مرب ب فوتبال خواهد ماند: دعوا فی
تاد جن روان است در  ه اس فوتبال. مورينیو 
ا مربیان تیم ها درگیر  تلف بارها ب لی ها م
ر ترين  ت و در لی برتر ب رده اس ظ پیدا  ل
س نیست ج آرسن ونگر. آقا خا  دشمن او 
ل ونگر  ته بود: »اگر م ل گذشته درباره ونگر گ ف
9 سال در تیمی جام نیاورم می روم و پشت سرم را 
هم نگاه نمی کنم.« و سرانجام دامنه اختالفات اين 
ه  20 باز  ید. در دقی ي رس دو به درگیر فی
، تکل خشن کیهیل روی الکسیس،  لس آرسنال و 
آرسن ونگر را به خشم آورد و پس از ورود مورينیو 
به معرکه، ونگر به شدت او را به ع هل داد.ونگر 
ار نبوده و به  ا م گويد هل دادن در  پس از اين ات

رده پشیمان نیست.  آرسن  ه  ار  هی وجه از 
ا پی آمده ناراحت  ت: به هی وجه از ات ونگر گ
دوم  نیستم. من می خواستم به سمت بازيکن م
وزه مورينیو جلويم را  ر  تیمم بروم که يک ن
ط  ت. موضوع ف گرفت و رفتار خوبی با من نداش
همین بود. صادقانه بايد بگويم   اصال به حر مورينیو 
ما خبرنگاران  توجهی نمی کنم. اگر بدانم که ش
ته  آينده يک نکته اخالقی به  می توانید در سه ه
ن باشید که به حر های شما  من ياد دهید، مطم
ا درباره  گو خواهم داد ولی به هی وجه اين ات
مورينیو صد نمی کند. ونگر در پاس به اين سوال 
ت: تالشی برای  وزه مورينیو را هل داد، گ را  که 
هل دادن مورينیو نکردم. اگر می خواهید بیايید 
ر  طور می توانم يک ن ان کنید و ببینید من  امت
ه اين موضوع فکر نمی کنم  را هل دهم.من اصال ب
وم. تنها  ظی ش و نمی خواهم وارد اين درگیری ل
بت کنم  اقات فنی اين ديدار می توانم ص درباره ات
رگی بازی داشتیم.  ل حاشیه ای. برابر تیم ب نه مسا
ی که برای هر دو تیم اهمیت زيادی  بازی حساس
اقاتی هم که قبل از بازی برای هواداران  داشت. ات
را  ما رخ داد باع شد بازی حسا شود. نمی دانم 

لسی مهربان بود. گری کیهیل بايد  در با  داور اين
به خاطر تکل خطرناک روی سان از زمین اخرا 
می شد. خیلی تعج کردم که داور به راحتی از اين 
نه گذشت. اسکار هم خیلی خو شانس بود  ص
که در زمین باقی ماند. او مدام روی بازيکنان ما خطا 
ه  88 به او يک کارت  می کرد و داور تنها در دقی
ر  زرد نشان داد. همه کارهای اسکار عمدی بود. ن
بعدی ايوانووي بود که خطاهای خیلی بدی روی 
بازيکنانم مرتک شد. سرمربی فرانسوی آرسنال 
وزه مورينیو سه  که ممکن است به دلیل هل دادن 
روم شود در پايان  تا پن جلسه از همراهی تیم م
ت: هی  درباره سوال ديگری درباره اين درگیری گ

عذرخواهی به مورينیو بدهکار نیستم.
ت: برای من اين درگیری  مورينیو هم دراين باره گ
وطه فنی دو مربی کامال با خط  تمام شده است. م
وطه فنی خودم  کشی مش شده است. من م
ه فنی خود را دارد. ونگر  وط را دارم و او هم م
وصا اين که  وطه فنی من بیايد. خ نمی تواند به م
ت فشار قرار  وطه فنی من بیايد و داور را ت به م
ط  واهد بازيکن من را اخرا کند. ف دهد و از داور ب
وطه فنی من را ترک کند و ديگر هم  تم م به او گ

به اينجا برنگردد. در هر صورت اين درگیری تمام 
ل  شد و ديگر فکر نمی کنم.شروع خوبی در اين ف
ت بازی را پشت سر گذاشتیم  ط ه داشتیم ولی ف
و تازه در ابتدای اکتبر قرار داريم. بازی های زيادی 
نین بازی های  ل باقی مانده است.در  تا انتهای ف
ی ما مربیان به اين نگاه می کنیم که يک  حساس
بازيکن خو پیدا شود و کارتی جادويی از جیب 
ییر دهد. وقتی  بیرون بیاورد و سرنوشت بازی را ت
اوی بدون گل دنبال می شد آزار اين  بازی با تس
وزه مورينیو درباره داور  کار را برای ما انجام داد. 
ظه های حسا و  ه در ل اب ت: داور مس باز گ
میم های درستی گرفت. اين بازی  تعیین کننده ت
ت و از ابتدا با درگیری های  سرعت زيادی داش
ت کرده  زيادی همراه بود که کار را برای داور س
بود. به نظر من آرسنال بايد در پايان با هشت بازيکن 
ه را ترک می کرد. داور می توانست سه  زمین مساب
بازيکن آرسنال را اخرا کند. کوشیلنی، مدافع 
مبر بايد در اين ديدار اخرا  آرسنال، ولبک و 
ايد حساسیت بازی باع شد  می شدند. البته ش
میمی نگیرد. به همین خاطر گاليه ای  نین ت داور 

از اين داور ندارم.«

ا رت و  خو تی  ران نتلمن  ه شد  دست به ی
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دی می شود ر آب ها به نیمکت تیم ملی ن ستاره ب

فرهاد مجیدی مربی تیم ملی می شود. اين خبری 
اســت که از يکی دو هفته قبل به گوش می رسید و 
هر چند با انتخاب علی کريمی  به عنوان دســتیار 
کارلوس کــی روش، پرونده اين خبــر برای چند 
روزی بسته شد اما حضور همزمان فرهاد مجیدی 
و کارلوس کی روش در اســتاديوم آزادی کافی بود 
تا دوباره شــايعات درباره حضور شماره  محبوب 
آبی هــا روی نیمکت تیم ملی مطرح شــود. وقتی 
فرهاد مجیدی دقايقی بعد از شروع بازی استقالل 
مقابل ملوان وارد استاديوم شــد و به جايگاه ويژه 
رفت، سرمربی تیم ملی اســتقبال بسیار گرمی  از 
او داشت و شاگرد سابقش در تیم ملی را در آغوش 
گرفت. کی روش و مجیــدی در طول بازی در کنار 

هم نشســته بودنــد و لحظه ای دســت از صحبت 
با يکديگر برنمی داشــتند. بعد از پايــان بازی هم 
کی روش در جــواب خبرنگاری کــه از او در مورد 
احتمال اضافه شدن مجیدی به کادر فنی تیم ملی 
پرســیده بود، لبخند زد و اعالم کرد که همه چیز 
به زودی مشخص خواهد شــد. تیم ملی به پرتغال 
رفت تا اردويش را در اين کشــور برگــزار کند اما 
داستان فرهاد هنوز تمام نشده و اين بار نوبت رئیس 
فدراسیون فوتبال بود که اين ماجرا را داغ کند. علی 
کفاشیان که با همســرش در يک برنامه تلويزيونی 
شرکت کرده بود، درباره دستیاران کی روش گفت: 
»برای انتخاب دســتیار کی روش چند پیشنهاد به 
ذيرفت و  او داديم اما کی روش پیشــنهادات ما را ن

خودش کريمی  را انتخاب کــرد. در کنار کريمی، 
کی روش به حضور افرادی مثــل فرهاد مجیدی و 
جواد نکونام در کادر فنی تیم ملی هم اعتقاد دارد.« 
هنوز چند ساعتی از انتشار حرف های کفاشیان در 
خبرگزاری ها نگذشته بود که اعالم شد مجیدی به 
ورت در اين  فدراسیون فوتبال رفته اســت. آی اس
زمینه نوشــته: »بازيکن پیشــین تیم ملی فوتبال 
کشــورمان پس از ســاعتی حضور در فدراسیون و 
ديدار با مسئوالن، محل را ترک کرد. گفتنی است 
به احتمال فراوان فرهاد مجیدی به عنوان دستیار 
ايرانی ديگر کارلوس کی روش معرفی خواهد شد.« 
البته رئیس فدراسیون فوتبال فعال ماجرای اضافه 
شدن مجیدی به کادر فنی تیم ملی را تائید نکرده 

است. کفاشــیان گفته: »در اين خصو صحبتی 
نکرديم اما قطع از مجیدی اســتفاده خواهیم کرد 
و او توانايی کمــک کردن به فوتبال مــا را دارد. ما 
برای او برنامه داريم اما اکنــون برای کار خاصی به 
فدراســیون نیامده بود و فقط برخی مسائل اداری 
بود.« اضافه شــدن مجیدی به کادر فنی تیمی که 
کارلوس کی روش و علــی کريمی  روی نیمکت آن 
می نشینند، می تواند محبوبیت تیم ملی را به مراتب 
بیشتر از قبل کند منتها بايد ديد در صورت تحقق 
اين ماجرا، آيا کی روش از دو بازيکن محبوب آبی و 
قرمز واقعا به عنوان دستیارانش استفاده می کند يا 
اينکه حضور آنها در تیم ملــی تنها جنبه تبلیغاتی 

خواهد داشت.

   ور

ودی   ی ساب است ب  د  با و ا ب وجود  ای  با ای  و اسیون  د یدی د  هاد  و  و دی
د ا  گی و  و   ا ی  دستیا

ای  ق جدیدی ب تبا ج ی  ب اپیتان  و  ب دی صا
م است ا ن  س ت بی او و ا ا

د است و  وب  ا  ا  ا با ب ی  و س ا پ یت با دی ا  ت ی و ا ی  ا  شان با جادوگ ا اب د داستان 

تبال تمام شــدن نیست و  حاشــیه ها تیم مل بس
خواه بهرام  و ارســالن  اين بار هم دوباره پا صمد نی
اظم  در میان است. بعد از پايان مسابقات جام جهان 
تبال در مصاحبه ا مدع  اپیتان تیم مل بس ه  بود 
ن تیم مل در خدمت او نیستند.  ، دو بازي ه ي شــد 
س نبود  س اسم نبرد اما مخاطب او  اگرچه صمد از 
ه در جام جهان فرصت زياد  اظم   جز ارســالن 
ه مشــخص شد جاي  رد و بعد از آن برا باز پیدا ن
در باز ها آســیاي ندارد در مصاحبه ا به شدت از 
رد. تیم مل  ســرمرب تیم مل و چند نفر ديگر انتقاد 
بدون ارسالن به اينچئون رفت و با انجام دو باز ضعیف 
در نیمه نهاي و فینال، به نايب قهرمان رسید اما جالب 
اپیتان تیم ملــ در مصاحبه جديدش  ه  اين اســت 
امال مشــخص است  ه  ن را داده  دها بازي دوباره 
ــه ديروز در  یســت. صمد در مصاحبه ا  منظورش 
ه او  ذيب اين موضوع  روزنامه نود چا شده، ضمن ت

یل داده، گفته: »مرب در ذهنش  در تیم مل باند تشــ
ي برنامه ريز دارد و 12 نفر را هم بیشــتر نم تواند 
ند. حاال من خط بخورم دوست هايم را بفرستم  انتخاب 

ن ديگر فحش بدهند، درست نیست.« ه به بازي
ه خــط خوردنش از تیم مل حســاب  ن  تنها بازي
ه حاال اين حرف ها  اظم  بود  خبرساز شد، ارســالن 
ان ارسالن حرف ها  پشت سر او زده م شــود. نزدي
زياد برا گفتن دارند اما ترجیح م دهند فعال حرف 
درباره اين اتفاقات نزنند. در چنین شرايط بد نديديم 
دوباره داســتان خط خوردن ارسالن از تیم مل را با هم 
تبال  نیم. رضا مشحون، مدير تیم ها مل بس مرور 
درباره ايــن موضوع به هفت صبح م گويد: »ارســالن 
ن مورد تايید  ن بسیار خوب اســت اما وقت بازي بازي
ه چطور  رد.« او دلیل اين ار نم شود  مرب نباشد 
ارسالن از تیم مل خط خورده را توضیح م دهد: »بارها 
ه بايد برا حقش بجنگد. قرار  ردم  با ارسالن صحبت 

شد از او در پست پنج استفاده شــود. اما او در اين پست 
ه در اين پســت باز  رد  جواب نداد و خودش اعالم 
ه او زياد از سرمرب تیم  ند. واقعیت اين اســت  نم 
رد. تیم مل قبل از شروع رقابت ها جهان  تبعیت نم 
دام از آن باز ها  ه ارسالن در هی  13 ديدار انجام داد 
ند.« مدير  نتوانست نظر مساعد سرمرب تیم را جلب 

تیم های ملی درباره صحبت های ارسالن مبنی بر اينکه 
سرمربی تیم ملی دنبال تیم برای بازيکنان بوده، اينگونه 
جواب می دهد: »حرف ها ارســالن غیرمنطق است. 
نیم.  ه از مرب دالل استفاده  وه نیامديم  ما از پشت 
 چرا ارسالن قبال اين حرف ها را نزد. به نظرم اين حرف ها 

بهانه است.«

ولیسی که با درخشان از سه بازی هفت امتیاز  پرس
گرفت تا بعد از مدت ها رنگ آرامش را به خود ببیند، 
اهان، بار ديگر درگیر مسائل  حاال با شکست مقابل س
حاشیه ای شــده تا ديگر خبری از آرامش در جمع 
قرمز ها نباشد. جدا از انتقادات فنی که در روزهای 
اخیر به درخشان وارد شده، مصاحبه جنجالی يکی 
از بازيکنان، برای خودش و کادرفنی هم دردسر های 
فراوانی به وجود آورده است. هنوز 24 ساعت از بازی 
ولیس نگذشته بود که میثم  اهان و پرس تیم های س
حسینی مصاحبه ای تند علیه درخشان انجام داد 
و مدعی شد در تیم اين مربی هر بازيکنی قهر کند 
به ترکیب اصلی می رسد. او که عملکردش در اين 
فصل با اعترا شديد هواداران همراه بوده حتی از 
تاکتیک های درخشان هم انتقاد کرده بود تا خیلی ها 
از اين بابت شوکه شــوند. با توجه به مصاحبه های 
اعتراضی سوشا مکانی که زمینه ساز فیکس شدن 
ولیس شــده بود، کمتر کسی  او در ترکیب پرســ
فکر می کرد درخشان به مصاحبه حسینی واکنش 
تندی نشــان دهد اما جالب اينکه بدانید، سرمربی 
ولیس روز گذشته حسینی را از تیمش کنار  پرس
گذاشت و به نوعی او را از تیم اخراج کرد تا نشان دهد 

قرار نیست با هر بازيکنی راه بیايد

    واکن حسینی
 میثم حسینی در خصو خبر کنار گذاشته  شدنش 
ولیس، گفت: من اگر مصاحبه ای  از تیم فوتبال پرســ
کردم به خاطر اينکه ناراحت بودم و رويم فشار بود اين 
کار را کردم. من احساس می کردم که به من اعتمادی 
ندارند. وقتی هفته به هفته می گويند دفاع چپ نداريم 

آدم ناراحت می شود.
وی افزود: همه می دانند درچند ســال گذشــته برای 
ولیس و  ولیس تالش کردم. من به باشگاه پرس پرســ
هوادارانش مديونم و قاعدتا دوست ندارم از اين تیم جدا 
ولیس تصريح کرد: اتفاقا با  شوم. مدافع تیم فوتبال پرس
حمید درخشان تماس گرفتم تا در اين مورد با او صحبت 
کنم اما او جواب نداد باز هم تأکید می کنم با باشــگاه و 
تیم و هی بازيکنی مشــکلی ندارم و تابع تصمیمات 
باشگاه هســتم ولی خدا می داند از روی ناراحتی اين 

حرف ها را زدم.
    جنجال تازه درخشان

يکی ديگر از حاشــیه هايی که در روزهای اخیر برای 
درخشــان به وجود آمده، مربوط به نوشــته های کف 
اهان و  دست او می شــود. در جريان بازی تیم های س
ولیس بود که دوربین های تلويزيونی نشان دادند  پرس
کف دست درخشان مطالبی نوشته شده است. بالفاصله 

بعد از بازی ماجــرای ارتباط او با برخــی از جادوگران 
ولیس  فوتبالی مطرح شد تا رسانه ها سراغ سرمربی پرس
بروند و با او در اين خصو گفت وگو کنند. درخشان 
در اين رابطه اين چنین پاســخ داده اســت: »هرچه 
می خواهند بگويند. من آدم معتقدی هستم و اين هم 
اعتقادات من است. خدا اگر قبول کند ما هم بچه مسلمان 
هستیم و اين درست نیست که تهمتی بزنیم و برويم اين 
 مسائل اعتقادی است و همه مسلمان ها هم اعتقادات 

مشابهی دارند.«
ک هايی که به باشگاه نمی رسد     

در پايان بد نیست اشاره ای هم به اختالفات مديريتی در 
ولیس داشته باشیم که اين روزها جنجال  باشگاه پرس
فراوانی به راه انداخته اســت. بر اساس شنیده ها، چند 
انسر باشگاه به مشکل  هفته ای می شود که سیاسی با اس
انسر چهار چک يک میلیاردی را  خورده تا نماينده اس
نزد خود نگه دارد و به باشــگاه ندهد. اين طور که گفته 
انســر متممی  اضافه  می شود، سیاسی به قرارداد اس
کرده که او حاضر به امضا کردن آن نیســت و به همین 
دلیل هم نمی خواهد تا مشخص شدن تکلیف قرارداد، 
پولی به باشگاه بدهد. حاال چرا اين موضوع بعد از باخت 
اهان رسانه ای شده، ســوالی است که مسئوالن  به س

ولیس بايد به آن پاسخ بدهند.  پرس

 و اين داستان ادامه دارد

ول ر ه از پرس آرامشی 
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اکنون برای کار خاصی 

به فدراسیون نیامده 
ط برخی  بود و ف

ل اداری بود.« مسا
س مربو به  اين ع

جلسه ديروز مجید 
اشیان است و 



شماره پیام باشگاه:2000777

براهم سينه كفتري  
هفتصبح

1 1| 7 ا   ه   ح 1  ا  |1 1 م  ه|    ه 

pr@7sobh.com

فا 
حر

ن 
 او

از

عه
جام

0915642 : نقد فیلم آتش بس2 ساخته تهمینه میالنی: 
اين فیلم از قسمت اول آن، صد درجه بهتر بود و بهرام رادان 
در اين فیلم سنگ تمام گذاشت و شخصا از بازی ايشان لذت 
بردم. پژمان جمشیدی حرف تازه ای نداشت و فقط به عنوان 
مکمل بهرام رادان حضور داشت. لحن گفتن کلمه جاويد 
از زبان خسرو، مرا ناگهان ياد فیلم سنتوری انداخت چون 
آنجا هم شخصیت جاويد به عنوان شخصیت منفی حضور 
داشت... خیلی عالقه مند هستم بهرام را حداقل يک بار ببینم 
و بگويم هنوز مثل قبل مست و پاتیل هســتی ) اشاره به 
ديالوگ فیلم سنتوری( تا جايی که می دانم مرحوم شکیبايی 
هم عالقه خاصی به بهرام رادان داشت و شايد ادامه راه هنر 
رده بود. اين فیلم به  بی بديل خودش را به بهرام رادان ســ
اختالف 10 ساله يک زوج می پردازد که اين فاصله زمانی، 
بسیار حساب شده و دقیق بوده است. من به خانم میالنی 
به خاطر اين فیلم تبريک می گويم و اين فیلم را آينه تمام 
نمای زندگی خودم ديدم... ) به سالمتی، محمدرضا هدايتی 
همشهری ما هم خواننده شد نقش شاه در قهوه تلخ او هنوز 
در يادمان هست . راستی چرا صداوسیما سريال قهوه تلخ را 

( )با تشکر سیدمهدی( بازپخش نمی کند
 اين شکلی که هر کی از مامانش قهر می کنه 
خواننده می شه خیلی طول نمی کشــه که يهو می بینین 
ايبراهوم هم رفته رو استیج، ترانه گولی گولی تومانی سکینه 
دای قزی الی الی رو در قالب يک »رپر« خســته خونده، 
هفت صبح هم ايشا در يک سه شنبه   مرموزی، سی دی 
شو پخش می کنه الی روزنامه بین ملت، من هم ديگه می رم 

با مامانم اينا آشتی می کنم به حول قوه الهی
0936395 : روزی مردی عقربی را ديد ... عقرب او را نديد، 
به خیر گذشت ... )اشک های گستاخ گونه های من جای لیز 
(... اين همه  خوردن نیستند. آرامش صورتم را برهم نزنید
دکتر می گن ورزش عمر رو زياد می کنه اما الک پشت 400 
سال عمر می کنه و خرگوش دو ســال ....گول حرف های 

دکترا رو نخوريد، استراحت کنید. 
 من غلط بکنم به حرف دکترها گوش بدم، مگه 
از جونم سیر شدم چه خرگوش های بینوايی که برای تبديل 
خود به الک پشت، تو مطب دکترها پیر شدن و جون دادن 
)....اشــک من ن ن ن ن خودتو نیگه دارررر نیا پايین ن ن 
.... منو رسوا می کنی ی ی ی.... بذار اولش يه دهن آواز بیام 
صفا کنی بعدشــم بگم: بیچاره اين اشــک ها که هیشکی 
دوست شون نداره، يه روز هم که خواستن اسکی روی آب 
کنن، هزار تا غر می زنیم که بــرو جلوی خونه خودتون لیز 
بخور، اينجا که جای لیز خوردن نیست.آخه مرد حسابی بچه 
مردمو چی کار داری مامور گشت ارشادی مگه آب بازی و 
آتیش بازی که نیومده بکنه طفلک، دلش تنگیده بود، اومد 

) يه نموره سرسره بازی کنه بره خونه شون
0916614 : رها خانم به دايــه مهربون تر از مادر نیاز ندارم 
که نصیحتم کنه . حرفاتونو واسه خودتون نگه داريد لطفا، 
جوابت رو ندادم چون حرفاتو قبول نداشتم ) راديوجان واقعا 
فقط شما می تونید جواب همچین آدمايی رو بدين، اينم از 

سومین شکارتون(
 الکردار باشگاه نیست که، نخجیر شکارگاه 

است ) دور از چشم خانوم ابتکار(
0911 : من از اون موقع که روزنامه تون 200تومن بود  45
روزنامه رو می خريدم. به نظرم يکی از بهترين نشريات ايد. 
همین راه رو ادامه بدين. خدا قوت... )خدايا...خیلی ها دل مو 
شکستن، شب بیا بريم سراغ شــون، من نشونت می دم تو 

ببخش شون...( )ملکی(
 خدايا دل خیلی ها رو شیکستم، شب بیا بريم 

سراغ شون، تو نشونم بده، من بخوابونم تو گوشش
0939811 : صفحه بندی جديد روزنامه اصال جالب نیست

0915413 : لطفا با محسن رجب پور و علی پهلوان در مورد 
دلیل پايان آريان گفت وگو کنید.

0916935 : درخواست رمز جیرينگ کارت بانک تجارت... 
اينم شماره م )...(

 حاال پول می خوای بريزيم تو حسابت يا پول 
می ريزی به حســاب مون رمز دوم ت هم بدی، سه سوته 

می تونم حساب تو خالی کنم
0936 : چرا برا استعالم پول کم می کنید 86

 پس ما کم کنیم
0914446 : داش بری اينقدر واسه ت پیام میاد، با مخابرات 

زد و بند نداری که مثل عادل و کفاش
 زد دارم ولــی بند ندارم ) مرد حســابی اگه 
مخابرات و روزنامه به م باج مــی دادن، کاری می کردم که 
کلیوم کفترای دنیا بريزن رو ســرم، اونقد اس ام اس بدن 
که مخابرات عاجز بشه از دست شــون، اين خسیس ها يه 
ما   مفت هم تو ســفره م نمی ذارن، چه به اين که در صد 
و پورســانت و بهره و ربا هم بدن. مقايسه عادل و من، مثل 

) مقايسه کیم کارداش با استاد اسدی می مونه
093632 : داداش شــما که يکــی از رگ هات با 

ســیاهرگ کیم کارداشیان تنه به 
تنه شــده رگ به رگ نشدی 

رگ هات قفل نکرد
 چرا، قفل 
کرد ولی سريع رفتیم 
يه کلیــد ســاز ماهر 

آورديــم، مــا رو از قفل 
شدگی نجات داد خدا قسمت 

شمام بکنه.
091112 : زن گفت: دري 
و درد، ای وا نشــدم  افسوس 
رکورددار دنیا نشدم  هر چند 

عجین ديــس و بشــقابم من 
 پرتابگــری ماهر و »لیال« نشــدم. 

)قنبريوسفی آمل(
 لیال که پرتاب می کرد 

همه عمر- ديدی 
چگونــه  کــه 
چکشــش کا 

گرفت

0911946 : چرا انقدر از عروسی کلونی ناراحت بودين خب که چی 
ولخرجی های سلبريتی ها رو ربط می دين به داعش و ابوال و فقر در 
... فکر کنم کلونی )که اصال  جهان  ربطی شبیه ربط گوزن و شقايق
با بازی هاش تو سینما حال نمی کنم( بیشتر از همه ما مدعیان اخال 
به فقر تو آفريقا کمک کرده، بیشتر از همه ما انسان های وارسته در 
راه مبارزه با تروريسم و ابوال و هزار جور کوفت ديگه تالش کرده، پس 
واسه چی در حد تیتر و عکس يک، کلید کردين به عروسی ش چیو 
چرا قراره کلونی و عروســش، آدم بده   قصه  می خواين ثابت کنین
روزگار ما باشن  درسته تو دنیا هزار جور درد و مر هست ولی اين 
دلیل نمی شه که آدما خوش نباشن، پول خودشونو واسه خودشون 

خرج نکنن... دم شم گرم. )نیاکو(
 من از عروسی کلونی ناراحت باشم من برو عمو، خدا 
روزی ت رو تو سالن عروسی ديگری حواله کنه من اگه پول کلونی رو 
داشتم االن تو کوير لوت، استیج زده بودم و عروس رو با زيردريايی 
برده بودم تا حجله، يه گربه   پرشین گرون قیمت هم می آوردم که 
همونجا تو حجله، شهله شهله ش بکنم من اگه جای کلونی بودم االن 
تتلو و ويکتور خارا و ياحقی و عباس قادری و امل ساين رو کشونده 
بودم تا اتا عقد، همه کفترامم رو با درشکه سبز و قاطر ضدگلوله و 
لنج تک نفره و کمباين فرست کالس و فرقون دنده اتوماتیک آورده 
بودم اونجا، می گفتم برين به خرج من بچرين )در ضمن بنده فو 
تخصص ربط دادن گودرز به شــقايق هســتم.صد تا کالس عملی 
تو ويمبلی و سانتیاگو برنابئو و آکســفورد گذروندم تو داری به من 

) درس می دی
092141 : بازم آفتو غروب کرد و شوو اومد، به جون خسته ام بازم 
توو اومد... کا ابو، دلوم خیلی گرفتن... دل تو چطو چه شوو سیاهی 
ين ابو دلوم گروفت. مو می زنوم دريا، علــال، ، ، هرچه بادا باد عامو... 

می يی بیو...مو رفتم... )شیرزاد سربندری(
 می يو بیو می يو بیو می يو بیو ... )لطفا با ساز دهنی ت 

) بخون عامو
091320 : رئیس ســازمان صنايع هواي از آغاز فاز دوم ساخت 
نفره خبر داد....آقا تو رو به خدا هر  زورش م رسه  هواپیما 
نه. آخه ما تو اتومبیلش هم مونديم  ار را ب جلوش وايسه و نذاره اين 
را  .البته اشتباه نشه. وقت مسئولین مقصرين سقوط آنتونوف 
نند بايد هم تشويق بشند و باز  مجازات ن

ارشون ادامه بدند. به 
 کی زور داره جلوشون 
وايســته اينا بذار هر چی می سازن 
بســازن، نهايتش اگه ديديــم به درد 
طیاره نمی خوره تبديلش می کنیم 
به اتوبوس هوايی، می ريم باهاش 

صفا
0914923 : قارداش اين اروپايی ها 
نن  ی برداری می  هم همه ش از ما 
.... ما دهه  آخری ش همین چالش آب يــخ
افی بود بريم حموم، طبقه بااليی  پنجاه ها 
ردن يا مامانه  و پايینی همه شــیرها رو تا ته باز می 
ل ظرف چرب ها رو همون موقع بشوره  رد  هوس می 
ردن  خب غیرمستقیم مارو به چالش آب يخ دعوت می 
ا افه چالش آب يخ می آن  اونوقت سال 2014 اروپا و آمري
ن فردا پس  به نظر من بجنب اين افتخارات را جايی ثبت 

شف پشت پا و کف گرگ و نیشگون  ه اروپايی ها ادعای  فرداس 
ی  نن ببین  و سیزده به در و لقمه نون پنیر و تخمه . . . را هم علم 

گفتم      )اقدم از میانه(
 من ممکنه يــه تنه بتونم افتخــارات »کف گرگی و 
بیشگون و اشــگل گربه و خاطرات شــمال محاله يادم بره و بیژامه 
پدرزن و ژانگولر بازی و هللیوس هلیوســا« رو به ثبت برسونم و بر 
سکوی افتخار بايستم ولی واسه اين جور کارها اراده ملی الزمه، عین 
، تو حوزه فوتبال و کارت معافیت و  همین کاری که کفاشیان و بر و ب
»تفاوت فرهنگی« و حرکات باالی سقف دارن می کنن و دنیا انگشت 

به کفش داره ما رو نیگاه می کنه.
0912496 : هفت صبح نوشــته: » بادرنجبويه بــرای خالصی از 
... ببخشید... االن آخر  استرس های آخر سال موثر است«... آقا... اجازه
سال نیست....اما.... اين استرس منو گرفته و ول نمی کنه مخصوصا 

شب ها..... بادرنجبويه می تونم بخورم )پت ومت(
 شما شب ها يه قاشق مربا خوری از اين بادرنجبويه و 
رنج آل بويه بزن به بدن، اگه استرس ت تموم نشد نترس، من خودم 

پشتت هستم چه اول سال، چه آخر سال چه وسط سال.
0918 : امتیاز بايد چند باشد که شامل قرعه کشی بشیم در  55

حال حاضر امتیاز من چنده
 شما ما رو با قرعه کشی اعانه ملی چهارشنبه ها اشتباه 

گرفتی، اشکالی هم نداره، جیب من و جیب شما نداريم که
0918948 : ل

 لبخند تو را چند صباحی ســت نديدم- يک بار دگر 
) خانه ات بگو بیب )حاال ب بده

0912802 : مــن اگه اســمم مراد بــود باز زندگ بــر وفق خرم 
م چرخید. )احسان(

 من هم اگه خر بــودم باز زندگی بر وفــق اين مراده 
می چرخید. مطمئنم

0914454 : قارداش. امروز تولدم بود. خواســتم در جريان باشین. 
البته تا آخر همین ماه کادوپذيری انجام می گیره. کفترای عزيز فقط 

تر(  ... )بچه ت يکی يکی....عزيزم چرا زحمت کشیدين
 ديشــب که خوب می خوردين.... اين چی چی بود 
آوردين )دسته جمعی با صدای بلند(....اين چی چی بود آوردين....
آبرومونو بردين... )ما خودمون حاضريم به يکی کادو بديم کاری کنه 

که يادمون نیاد تولدمون کی بود(
093 : کاکو بری يعنی اشکال داره يکی که کار خیر می کنه  0
واســه خودش خرج میلیون دالری کنه حتما بايد حاال که از فقرا 

حمايت می کنه، ديگه نبايد پول خرج خودش کنه 
)  چون ما رو دعوت نکرده، نه )غلط کرده به چه حقی

ه از باز ها آسیاي م شه ياد گرفت: هرچ  ته ا  0912225 : ن
مدال پر رنگ تر باشه برا انداختنش به گردن بايد بیشتر خم شد. 

مثال : درخت هرچ پربار تر باشه افتاده تره.
 درخت هر چه پربارتر بشه، ماشین های بهتری سوار 

می شه چون سکه های بیشتری نصیبش می شه
0936508 : آقا افشار دقت کردی به بحثای دو نفره که اپیدمی  شدن 
الينفک زندگی مردم دو طرف که از هــم ناراحت و منتظر  و جز
سوتی رقیبن، گستره اين بحثا وسیع و هر رشته رو دربرداره... اونم با 
شرايط نانوشته : بايد حتما دو نفره باشه و مردم به صورت اجباری در 
جريان قرار بگیرن )ظاهرا برای قضاوت، در باطن برای شهرت( اينم 
چند زوج مشهور: دايی-کريمی  دايی-حاجی مايلی  حاتمی کیا-

کیارستمی  زيباکالم-شريعتمداری...و به زودی ابوترابی-رسايی.... 
می گم تا ماجرا روی بورسه، چن تا رو انتخاب و نامه نگاری رو شروع 

) . . کن )
 االن تو همین روزنامه خودمــون هم، براهم و ايبرام 
افشار اين شــکلی صف آرايی کردن در مقابل هم....آقا لشکر کشی 
شده ها.... از يمین و يسار، کشته ها هستن که دارن می افتن به خاک.... 
مزينانی و خوشخو هم اعتقاد دارن که: ز هر طرف که پشته شود به 

سود شیران است
0919363 : ابرام، احتمالش هســت بابک زنجانی در زندان داروی 
نظافت بخورد . پیشنهاد می شود به مدت يک هفته در اختیار اداره 
آگاهی مستقل قرار بگیرد تا کارهای نکرده اش را هم اقرار کند .البته 
نفرات آگاهی، طرف مردم را داشته باشــند . مسلما يک نفر بدون 
پشتوانه قدرت حاکم نمی تواند ظرف مدت کوتاهی میلیاردر شود 
.اگر حرف بزند، چه شود ....آقايان مرتب اعالم نکنید که بابک زنجانی 
حرف نمی زند و از مردم هم طلبکار است . با مردم خودتان روراست 
باشید. اگر واقعا بخواهید و اراده الزم پشتش باشد، در عر دو هفته 
وزنش از 50 به 30 می رسد )ابرام می دونه من چی می گم( و تو اين 
فاصله عین بلبل همه چیز را می گه . البته نبايدم بگويد. چون پای 

عده ای از آقايان وسط می آد. پس ولش کن پیگیر نباش.
 پای ايبرام رو چرا می کشی وسط بابام وزن ش از 50 
به 30 رسیده يا خاله م اتفاقا يه بار هم که کارشون افتاد به زير بند 
هشت، اونقد چا و چله شدند که وقتی اومدن بیرون، برای مرخص 
کردن شون جرثقیل 13 استوک برديم که خرخره شون رو بگیره، 

ورداره بیاره بذاره تو خونه
0915642 : اشــرافی گری منحط در آب های ونیز جالب بود..دم 

تون گرم...
 تازه اين تو آب های ونیز بود، ببیــن اگه تو آب های 
اقیانوس ســیاه و نیاگارا يــا اصال تو آب های چشــمه علی و لتیان 

خودمون بود چه چیز دبشی از آب در می اومد
0910266 : محبت کردن شايد تنها راه رسیدن به عشق نباشد.

0911 : داش بــر با پدرش دعواش م شــه. مــ ره مغازه  3
کولرفروش م زنه...هه هه هه، هو هو هو، هخخخخخ )سام(

 وای به روزی که کولرفروش با پدر داش بری دعواش 
بشه، هه هه هو هو هخخخخخخخ

093840 : اين پلیس که تو معراجی ها بود خیلی کودن بود. خدايی 
ده نمکی چه فکری کرده

 فک کرده بود که حال مون اين نبود که.
0911651 : داش براهــم يه چیــزی بگو به اينانی کــه به تازگی 
پیشکسوت شدند و می گن ديگه وقتشه که حرفه ای فک کرد. آقای» 
ف .م«  که واقعا دوســش دارم جديدا اعالم کرده که هرکسی فک 
کنه که اين استقالل قهرمان نمی شه يک احمق است . آخه فدات 
شم، آماتوريست ترين انسان فوتبال زده هم با چنین ادبیاتی حرف 
نمی زند. فدات شم، ما که شوماره موبايل شو نداريم شما بهش بگو.... 

نتیجه را اعالم هم نکردی بی خی خی.
 اين » بی خی خی« می ترسم يه رمز و رموزی توش 
مســتتر باشــه که مملکتو بريزه به هم )آخه فدات بشم نتیجه را 
هم اعالم می کنم که ببرين دســته جمعی بريزين تو کوزه، آب شو 

) بخورين.لعنت بر يزيد
0936202 : دم کیارستمی  گرم ... خوب حاتمی کیارو گل گرفت.

 مگه ديفاله داش مون که بشه گلگیرش کرد
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پیشنهادی برای 
ه های  7تا9ساله ب

کال اولی ها
تا کال سومی ها

پیشنهادی برای 
ه های  10تا12ساله ب
هارمی ها کال 
تا کال ششمی ها

اي دهنده  کیدوکو اف
هن  سرعت پرداز 

است.
اطالعات بیشتر درباره 
کیدوکو و نمونه های 

تمرينی آن را
در اينترنت بیابید.

ر      

ید بااليی به g4 می رود. فیل س
ید d4 اين اس را  اگر اس سیاه به c5 يا e5 برود، سرباز س

خواهد زد تا سیاه مات شود.
اما اگر اين اس سیاه حرکات ديگری انجام دهد، سرباز 

ید d2 پیشروی می کند تا سیاه مات شود. س
ید به f5 می رود تا  اگر شاه سیاه به d3 برود، فیل بااليی س

سیاه مات شود.
ید به a8 می رود تا سیاه  اگر شاه سیاه به d5 برود، وزير س

مات شود.
ید d4 به d5 می رود تا  اگر شاه سیاه به f4 برود، سرباز س

سیاه مات شود.

ی مفت هم تو ســفره م نمی مفت هم تو ســفره م نمیذارن، چه به اين که در صد 
و پورســانت و بهره و ربا هم بدن. مقايسه عادل و من، مثل 

) یمقايسه کیم کارداش با استاد اسدی میمقايسه کیم کارداش با استاد اسدی میمونه
رگ093632 : داداش شــما که يکــی از رگ093632 : داداش شــما که يکــی از رگهات با 

ســیاهرگ کیم کارداشیان تنه به 
تنه شــده رگ به رگ نشدی 

هات قفل نکرد
 چرا، قفل 
کرد ولی سريع رفتیم 
يه کلیــد ســاز ماهر 

آورديــم، مــا رو از قفل 
شدگی نجات داد خدا قسمت 

شمام بکنه.
091112 : زن گفت: دري 
دمو درد، ای وا نشــدمو درد، ای وا نشــدم افسوس 
دمرکورددار دنیا نشدمرکورددار دنیا نشدم هر چند 

عجین ديــس و بشــقابم من 
 پرتابگــری ماهر و »لیال« نشــدم. 

)قنبريوسفی آمل(
ی لیال که پرتاب می لیال که پرتاب میکرد 

همه عمر- ديدی 
چگونــه  کــه 
چکشــش کا 

گرفت

توو اومد... کا ابو، دلوم خیلی گرفتن... دل تو چطو چه شوو سیاهی 
ـزنوم دريا، علــزنوم دريا، علــ یين ابو دلوم گروفت. مو میين ابو دلوم گروفت. مو می
یمیمیيی بیو...مو رفتم... )شیرزاد سربندری(

یيو بیو میيو بیو میيو بیو ... )لطفا با ساز دهن یيو بیو میيو بیو می ی می می
) بخون عامو

واع هواع هوا ع هيع هي اس ســازمان صناس ســازمان صنا س ســازمان صنیس ســازمان صنی یرئیرئ رئ091320 : رئ091320 : 
نفره خبر داد....آقا تو رو به خدا هر  زورش م نفره خبر داد....آقا تو رو به خدا هر  زورش میما  نفره خبر داد....آقا تو رو به خدا هر  زورش میما  ما  یپیپ هوا

نه. آخه ما تو اتوم ار را ب نه. آخه ما تو اتومين  ار را ب نه. آخه ما تو اتومين  ار را ب ن  يسه و نذاره ايسه و نذاره ا سه و نذاره ايسه و نذاره اي جلوش وا
مقصرن مقصرن مقصري ن ین ی ی.البته اشتباه نشه. وقت مسئولی.البته اشتباه نشه. وقت مسئول
نند  مجازات ن

ارشون ادامه بدند. به 

وايســته اينا بذار هر چی م
بســازن، نهايتش اگه ديديــم به درد 

طیاره نم
به اتوبوس هوايی، م

صفا
0914923 : قارداش اين اروپاي

همههم همههم همهش از ما 
.... ما دهه  ریآخریآخریش همین چالش آب يــخ

افی بود  ها  پنجاهپنجاه
و پايینی همه شــیرها رو تا ته باز م

ل ظرف چرب رد  یهوس میهوس می
خب غیرمستقیم مارو به چالش آب يخ دعوت م

ا افه چالش آب يخ م اونوقت سال 2014 اروپا و آمري
ن فردا پس  به نظر من بجنب اين افتخارات را جايی ثبت 
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    قاب امروز
ته ها مش شد علت متوقف شدن ماشین جنگی  ار پیام نو بعد از گذشت ه به گ
م  ردار قاس ، حضور فرماندهان نظامی  ايران و در را آنها هدايت میدانی س داع
داد جلوگیری کند. امری که  و ب اه قد بوده که توانسته از س سلیمانی، فرمانده س
الشمری يکی از نمايندگان مجلس عرا اين طور توصیف کرد که اگر فرماندهان ايرانی 

ه می رفتند.  داد ر نبودند االن نیروهای داع در ب
داع که مسیر جنو عرا را مسدود ديد اين بار به سمت شمال يعنی کردستان رفت. 
پیشمرگه های کرد نی که پدرانشان آوازه ای در شجاعت و دالوری داشتند نتوانستند از 
ديکی اربیل  ار الشر االوسط، هنگامی  که داعشی ها به ن پس اين گروه بر آيند. به گ
مرک حکومت اقلیم کردستان رسیده بودند عده ای از کردهای ايرانی به مسعود بارزانی 

پیشنهاد می دهند که از ايران کمک بگیرند.
ر  اعت 300 ن ند س نهاد را قبول می کند و بعد از   بارزانی نی بدون معطلی اين پیش
ا خودشان  اره و کاتیوش اتی مانند تو و خم ه ايرانی به همراه تجهی از نیروهای وي
و  مرگه، اربیل را از خطر س انند و با فرماندهی نیروهای پیش  را به اربیل می رس

رد. نار پیشمرگه ها  وير از سردار سلیمان اين بار در  نجات می دهند.آخرين ت

ر     قاب مشاه
ستین کارآموز و زن خلبان ايرانی است که در سال 1318 پس از تاسیس باشگاه  ی، ن ت تجارت  ع
ی پنجم مهر ماه 1318  هواپیمايی برای آموز فنون خلبانی نام نويسی کرد. تاري شروع کار تجارت
ل او 27 آبان ماه 1319 انجام گرفت. او در سال های میانی عمر به ادبیات و  ستین پرواز مست بود و ن
ی  ت تجارت ا رساند. ع شعرسرايی روی آورد و در سال 1337 »ديوان بر های پراکنده« را به 

در 82 سالگی به فاصله يک روز پس از مر همسر درگذشت.
یل کند و پسر او  ،  سینا فیا من را هم تشوي کرد در رشته مهندسی هواپیما ت وی پسر

مهند صنعت هواپیماسازی و دان آموخته يکی از دانشگاه های معتبر آمريکا شد.
ی در دفتر خاطرات اين گونه نوشته  است ت تجارت      ع

»سال 1313 بود برای تماشای فیلم به يکی از سینماهای تهران رفتم. در اين فیلم خلبان هواپیما 
س عده ای به کمک شتافتند و با زحمت بسیار او را از درون  و کرد، س هنگام پرواز در دريا س
و خود را از سربرداشت متوجه شدند  کابین هواپیما وآ بیرون کشیدند اما وقتی خلبان کاله م
که او يک زن است. يک زن خلبان  مشاهده اين فیلم روزنه های امید را در دلم روشن کرد و باور 
سیس شد و جرايد وقت  کردم من هم می توانم روزی خلبان شوم. در سال 1318 باشگاه خلبانی ت
اعالم کردند جوانان عالقه مند می توانند فنون خلبانی را در اين باشگاه آموز ببینند. بنابراين به 
ساختمان باشگاه در خیابان سعدی رفتم اما عضو آن نشدم. وقتی به خانه آمدم و جريان را به پدرم 
ون هنوز هی زنی  تم  را برای خلبانی نام نويسی نکردی  در جوا گ ت  تم او با حیرت گ گ
ه اشکالی دارد که تو اولین زن خلبان ايرانی  ت:  داوطل اين کار نشده  است. پدرم در پاس گ

بت نام کن و من هم پذيرفتم.  ه زودتر در باشگاه خلبانی  باشی  برو هر
فردای همان روز به باشگاه خلبانی رفتم و به عنوان اولین زن داوطل نام نويسی کردم. در آن زمان 
ت متعج  والن باشگاه مرا داوطل خلبانی ديدند س 22 يا 23 سال بیشتر نداشتم. وقتی مس
رورآمی در کردند.  نی  سینم کردند. جرايد وقت هم عمل مرا ستودند و خبر آن را با ل شدند و ت
ردی، عذرا رحیمی،  رالتا من اد، ف یه فرخ همین موضوع باع شد خانم ها ينا اوشید، قدس
گاه خلبانی نام نويسی کنند. اين ماجرا در بیشتر  یه پرتوی نی در باش درخشنده ملکوتی و ص
روصدا به پا کرد و روزنامه نگاران مرا مديون خود کردند. وقتی به شمار داوطلبان  جرايد وقت س

ه« دعوت کردند. در آنجا پس از  والن باشگاه ما را به فرودگاه »دوشان ت وده شد، مس اين فن اف
، روپو خلبانی، گوشی  و مراسم پذيرايی به هر يک از ما لباسی دادند که شامل يک کاله م
« نامیده  تر نجات بود. .... هواپیماهای تمرينی آن زمان »تايگرمو تما با مربی، کمربند پرواز و 

می شدند و روباز بودند. ...
یم 27 آبان 1319 انجام شد.....  ستین پرواز مست ...تاري شروع کار من پنجم مهر 1318 بود و ن

ي     قاب نوستال
ول واق در انتهاي سال 48 ن پرس 1 اول  

ي از قديم ترين ت هاي تا 2  

  ا 

وراسیون هستند و عالوه بر  وسايل نقره از زيباترين آراســتن ها د
اس نور، نماي فاخر به خانه م دهند. اگر ظروف و وسايل نقره تان  انع
نار خانه  ور ها شیشــه ا نم گذاريد و آنها را در گوشه و  را در د
ه از آنها بــرا پذيراي از میهمان هايتان اســتفاده  م چینید يا اين
نید، ب ترديد برا حفظ جال و زيباي اولیه  اين وسايل بايد همواره  م 
نید. در غیر اين صورت بعد از مدت استفاده ،  ظروف  ات را رعايت  ن
ته در مورد ظروف سیلور  نقره زيباي خود را از دست م دهند. اين ن

ند. شبیه به نقره نیز صد م 
  برا شست وشو اين ظروف،  همواره از اسفنج نرم و شوينده ا 
نید.  نید و بعد از شستن، با حوله ا نرم آنها را خش  ماليم  استفاده 
باق ماندن آب رو ظروف نقره ا موجب زنگ زدن آنها م شود. بعد 
نید و آن را بشويید.  از خوردن غذا، باقی مانده غذا را از رو ظرف پا 

س با حوله ا نرم خشک کنید. س
  هر از چندگاه وسايل نقره را از منظر ايجاد خط و خش ها جديد 
بررسی کنید. اگر متوجه خش ها و خطوط جديد شديد،  آنها را با اليه ا 
س  وشانید و بگذاريد چند دقیقه ا بماند. س ظريف از خمیر دندان ب
نید و ظرف را زير آن بگیريد. شیر آب را ببنديد و خمیر  آب گرم را باز 
س ظرف را بشويید و خش  ند. س ف  دندان را رو ظرف بمالید تا 
نید. به  اين ترتیب هم ظروف نقره برا م شوند و هم خط و خش ها 
آنها از بین م رود. اين خط ها نقره با حوله نرم آغشته به جوش شیرين 

نیز از بین م رود.
ابینت  مد يا  یچید و در    ظرف خش شــده را در پارچه ا نرم ب

بگذاريد.
بار با حوله ا مرطوب تمیز  ور را نیز هفته ا ي   وســايل نقره د

نید. نید و با حوله نرم ديگر خش 
ه برا حفظ سالمت وســايل نقره بايد از تماس  نید     فراموش ن
، شیمیايی سخت،  آنها با غذاهای اســیدی و نمک دار و مواد الستیک

نید.  خوددار 
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ره  ه ا  ه در زمان خوردن غذا قطره ا از روغن غذا يا ت بسیار پیش م آيد 
ه ها در  ه ل ند. يادتان باشد  رو لباس بیفتد و به سرعت رو آن جاخوش 
ه خش شــوند،  به احتمال زياد برا همیشه رو پارچه لباس تان  صورت 
پايدار خواهند ماند. بنابراين بهتر اســت به سرعت برا از بین بردن آن اقدام 

نید. 
س محل  نید و روی لکه بمالید. س  يک اسفنج را به مايع ظرفشويی آغشته 
نید. اگر پارچه ضخیم است ، برا از بین بردن چرب  ه را با آب گرم،  آبکشی  ل

نید.   هنه و نرم استفاده   از ي مسوا 
ننده حاو الکل  ه با مايع ظرفشوي پا نشد،  از ي محلول پا   اگر ل
ل هم  ننده ا نداريد از خود ال ننده دست، اگر چنین پا  مانند ضدعفون 

نید.  م توانید استفاده 
،  صابون چوب است. صابون  ه چرب ردن ل   ســومین انتخاب برا پا 
زخانه است، ماده  ننده ها مخصو کابینت های آش ه ي از پا  چوب 
موثری برا از بین بردن چربی هاســت. برا اين منظور ظرف آب گرم را با 
نید و پارچه را به مــدت 10 دقیقه داخل آن قرار دهید  ف  اين صابون پر از 

س بشويید.  و س

یب نمک و الکل   برای از بین بردن لکه ها چرب تر و قو تر م توانید از تر
نید.  هم استفاده 

ره يا روغن ل شد، به جا استفاده از روش ها    اگر لباس ابريشم شما با 
س اتوی داغ را روی  ه بگذاريد و س باال، ي برگ کاغذ خشــک کن را روی ل

اغذ م چسبد.   ه ذوب م شود و به  آن محکم فشار دهید. به اين ترتیب ل
  قبل از اينکه لباس را روی طناب بیندازيد، با دقت به محل ل شدن لباس 
نید.  اگر اثر از لکه هنوز باق مانده  بود، چند قطره از مايع رختشويی را  نگاه 
ه  روی قسمت ل شده بريزيد و با  انگشت تان آن را روی لکه بمالید. بعد از اين

نید. رد، آن را بشويید و رو طناب آويزان  پودر در لباس نفوذ 

نشانه ها بیمار ها حاد،  گهگاه در بدن ما ظاهر 
س  نند و س م شــوند، چند روز ما را درگیر م 
آرام آرام از بیــن م روند اما برخــ از آنها روزها 
ل جد م دهند  بیشتر با ما هستند و خبر از مش
ه البته نبايد منتظر از بین رفتن خودبه خود آنها 
باشیم و به طور حتم بايد موضوع را با پزش در میان 
بگذاريم. بیشتر افراد م دانند برا درد ناگهان قفسه 
سینه، از دست دادن ناگهانی ديد و درد شديد شکم به 
مراقبت ها فور پزش نیاز دارند و به سرعت بايد 
ه  نند اما برخ نشانه ها هستند  به درمانگاه مراجعه 
ن است افراد آنها را جد نگیرند و بهبود آنها  مم
ن  ه مم ارند. اين در حال است  را به گذر زمان بس
است اين عالئم،  زنگ خطر برا ي بیمار جد 
ه تنها با شناساي و درمان به  يا حت العالج باشند 

موقع قابل پیشگیر هستند. 
در اين مطلب، فهرست از برخ نشانه ها مهم تهیه 
ه در صورت مشــاهده آنها بايد به سرعت به  شده 

سراغ پزش برويد.

 کاه ب دلیل وزن 
اگر شما در حال پیرو از ي رژيم غذاي خا برا 
ه وزن  از دست دادن وزن نیســتید و متوجه شديد 
ه  م شدن است با وجود اين شما بدون دلیل در حال 
ردن  م  بدون متحمل شدن سخت در حال وزن 
ل ي زنگ خطر  هستید اما بايد به اين پديده به ش
نید. اگر شما در طول شش ماه گذشته،  جد نگاه 
10 درصد از وزن خود را از دست داده ايد،   به عنوان 
م  مثال، هفت کیلوگرم از وزن 68 کیلوگرم  شما 

نید.  شده است، بايد حتما با پزش تان مشورت 
اهــش ب تــالش وزن بــه داليــل مختلفــ 
مانند پر کار شــدن تیروئیــد، ديابت، افســردگی، 
 بیماری کبد، ســرطان يا اختــالل در جذب ايجاد 

می شود.

 ت باال يا مداوم
تب عاد در حالت بیمار چندان خطرنا نیست 
و حت نشان دهنده مبارزه بدن با عفونت هم هست. 
با اين حال اگر تب شما بیش از سه روز ادامه داشت، 
موضوع را به پزشــ تان اطالع دهیــد. تب مداوم 
می تواند عالمت عفونت پنهان باشــد. البته مصرف 
ن اســت تب دائم  برا شما  برخ داروها نیز مم
 39 ند. در هر صورت،  اگر تب شما باالتر از 40 ايجاد 
ســانتیگراد يا باالتر بود و همچنان ادامه داشت، به 

سرعت به درمانگاه برويد. 

س  تنگی ن
تنگی نفس که حالت شديد تر از ي گرفتگی بینی 
است و به طور معمول بر اثر انجام فعالیت ها بدنی 
شديد ايجاد می شــود، می تواند زمینه ي مشکل 
بهداشتی باشد. اگر شما قادر به تنفس عاد نیستید، 
ــه در زمان تنفس  دائم نفس نفــس م زنید يا اين
نید، بايد تحت مراقبت ها پزش  خس خس م 
قرار بگیريد. احساس تنگی نفس هنگام درازکشیدن 
نیز نشــانه ا خطرنا اســت که نیاز به بررســی 

بی درنگ دارد.
علل تنگی نفس ممکن است بیماری انسدادی مزمن 
ريوی، برونشیت مزمن، آســم، ذات الريه، آمبولی يا 
ايجاد لخته خون در ريه و همچنین بروز مشــکالت 
ن است  قلبی و ريوی باشد. اشــکال در تنفس مم
با حمالت شديد و آزاردهنده ا همراه باشد. عالئم 
فیزي ي حمله،  سريع شدن ضربان قلب، تعريق، 

تنگی نفس و برخ عالئم فیزيکی ديگر است.

ا ییرات ب دلیل در اجابت م  ت
اگر متوجه تغییرات غیرمعمــول و غیرقابل توضیح 
در مدفوع خود شــديد،  موضوع را جد بگیريد و به 

نید.  پزش مراجعه 

اسهال مداوم، يبوســت و مدفوع سیاه يا قیری رنگ 
ن  ه مم ه به دلیل اين موارد غیرطبیع هستند 
اســت عالمت ي بیمار مانند عفونت ويروسی، 
انگلی يا باکتريايــی، ســندرم روده تحريک پذير و 

سرطان روده بزرگ باشند بايد جد گرفته شوند.

یتی ییرات ش  سردرگمی  يا ت
گیج ناگهانی، سردرگمی  در زمان و مکان، تغییرات 
ه  ناگهانی شخصیت، رفتار يا تفکر از موارد است 
اگر به آنها دچار شــديد،  بايد آنها را جد بگیريد و 

موضوع را با پزش خود در میان بگذاريد.
ن اســت به علــت وجود  تغییــرات در رفتار مم
عفونت شــديد، کــم خونــی، کاهش قنــد خون، 
کم آبی بــدن يــا از بین رفتــن بهداشــت روانی 
ايجاد شــود. البته گاهی اوقات برخــ داروها نیز 
 منجر بــه ســردرگمی  يــا تغییرات شــخصیتی 

م شوند.

یر عاد  احسا سیر يا گرسنگ 
اگر شــما همواره زودتر از حالت طبیعی احســاس 
امل غذا باز  نید يا پس از غذا خوردن  ســیر م 
هم احساس گرســنگ داريد، بايد مسئله را جد 
بگیريد. ســیری زودرس ممکن اســت با تهوع، 
اســتفراغ، نفخ، تب و کاهش يا افزايش وزن نیز 

همراه باشد. 
علل احتمالی سیری زودرس عبارتند از: بیماری 
ريفالکس معده و ســندرم روده تحريک پذير 

ن اســت  ه البته مم
در برخــی از موارد يک 
مشکل جدی تر به نام 

سرطان پانکراس در میان باشد.  

ر  اختالالت ب
اگر گاهی اوقات در مقابل ديدگان خود 

ه دچار  لکه های تیره و روشن م بینید، بايد بدانید 
اختالل در بیناي شــده ايد و بايد به چشم پزش 
نید. اين پديده به احتمــال زياد به دلیل  مراجعه 
ايجاد پارگی در شــبکیه به وقوع پیوســته اســت. 
 مراقبت های پزشکی فوری می تواند از نابیناي دائم 

ند.  جلوگیر 

زن 
ید ش پو  ا  هفت شان بیما  باید ا 

  خ در

ور پا كن ره را  ن و  ه رو ل
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واگویههایانتظار
ويم خود باران ندارد  گويی به دستان خدا ايمان ندارد شهری که در ت

شم هايت    باران که باشد زندگی پايان ندارد  باران، تن خیس تو، باران، 
دير و مبع و قربان ندارد  ناصر حامدی هر روز ديدار تو باشد روز عید است   فطر و 

دستورزبانعشق
ت است: دوست داشتن بسیار س صر فعل 

گذشته ا که به هی وجه ساده نیست
حال کاملن اخباری ست

آينده ا هم شرطی ...

امامحسینعلیهالسالم
راک   ضک ا من احبک نهاک و من اب

اد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعريف و تمجید می کند. کسی که تو را دوست دارد، از تو انت
128 ،75 بیروت ار االنوار ان کوکتوب

 راننده گفت: زندگی مون ديگه معمولی هم نیست 
قبال يه جــوری آدم می گذرونــد، االن هر روز که 
می گذره می بینی هی جوری نمی شــه گذروند 
هی گرون تر، هی کمیابی و نايابی آدم هول ورش 
می داره يه وقت مري شــد از بی کفنــی نمیره... 
پیرمرد گفت: میرپنج وقتی قرار شد بريزه با قزا ها 
در تهران، اول از همه تعهد داد کــه خون از دماغ 
کسی نیاد البته کال خیلی جاها خون اومد... دختر 
گفت: آقا من االن در بــه در يه قر معمولی قلبم 
برای مامانم، قرصش آلمانی يــه گیر نمی آد دارم 
ديگه کم کم مجاب می شــم برم ناصرخسرو. خود 
داروخونه می گه برو توی ناصرخسرو آشنا گیر بیار 
که بهت قالبی يا فاسد نندازن... راننده گفت: خواهر 
من، می گن مذاکرات توافق کنــن فراوونی نعمت 
می شه... پیرمرد گفت: بنده در روزهای سخت جنگ 

دوم جهانی، وقتی در بازار نظم رو برقرار کردم، سه 
تا پیشنهاد ازدواج داشتم مردم دنبال نظم و جوون 
سالم می گردن همیشه متاسفانه جوان های امروز 
شلختگی پیشه کرده ن... راننده گفت: وقتی آدمیزاد 
غافلگیر می شه ديگه نمی دونه چی کار داره می کنه 
هر جوری شده خودشو خال می کنه ديگه االن 
همین موتوری هــا رو می بینی شــما اينا هر روز 
ببینن افســر روش اون وره از روی ما رد می شــن 
وای به حال يه روزی که ببینن اصال افسر نیست... 
دختر آه کشید: من االن زده به سرم عید برم پیش 
خواهرم که هند درس می خونه ديروز رفته م صرافی 
می گه روپیه نخر خانوم تقلبی ش حتی تو خود هند 
هم زياد شــده خب آدم ديگه به کی اعتماد کنه 
می ترسم فردا دالر بخرم برم هند اون جا تو مملکت 
غريب بگن تقلبی يه حاال اسم  بدنومی  می شه واسه 

ايران و ايرانی... پیرمرد نگاهی به افق کرد: ايرانی هر 
جا بره ايرانی يه االن در بسیاری از قله های افتخار 
جهان ايرانی ها ايستاده ن ديروز در روزنامه خواندم 
که حتی در بســیاری از آرتش های جهان ايرانی ها 
رده های باال دارند به بنده هم البته پیشنهاد محافظ 
مخصو چرچیل شــد به خاطر وطن نماندم... 
راننده گفت: شــما اگه می موندی االن اون ور شام 
می دادی توی ماهواره نشونت می دادن. حیف شدی 
شما... دختر گفت: جدی آخرش چی می شه من 
هر روز از خودم می پرسم... پیرمرد گفت: آخرش من 
يادم هست همه دور هم جمع شدن و شام خوردن 
اون شتر رو هم کشتن برای صلح و صفا. گوشت شتر 
گرمه. برای مفاصل خوبه... راننده گفت: کاش من 
رو همین عید قربون قربونی می کردن دل همه مون 

شاد می شد.

ی ه   تا

1 طبق تحقیقات گروه مشــاوره بوســتون و يک پايگاه اينترنتی 
کاريابی، لندن در صدر فهرســت محبوب ترين شهرهای جهان برای 

کار کردن است.
به گزارش ايسنا، گروه مشاوره بوستون و پايگاه اينترنتی جاب سايت 
از بیش از 200 هزار نفر در 189 کشــور جهان نظرسنجی کردند و 
دريافتند از میان هر شش نفر، يک نفر از پاسخ دهندگان )16 درصد( 
مايل به کار کردن در لندن اســت که اين میزان بیشتر از نیويورک و 

پاريس بود.
همچنین محبوب ترين کشورهای جهان برای جويندگان کار، آمريکا 

3 درصد و کانادا با 35 درصد بودند. با 42 درصد، انگلیس با 
طبق يافته های اين تحقیقات، از هر ســه جوينــده کار، دو نفر )64 

درصد( تمايل دارند در خارج از کشورشان کار کنند.
همچنین طبق اين گزارش، اشتغال تاثیر بزرگی در جابه جايی جهانی 

داشته است.
بر اساس گزارش اينترنشــنال بیزينس تايمز، حدود سه چهارم )2 
درصد( از افرادی که مشاغل مهندسی و فنی دارند، به خارج مهاجرت 

می کنند.
نیمی از افرادی که در خدمات اجتماعی )50 درصد( و بیش از نیمی 
(56 درصد( که در بخش سالمت و درمان کار می کنند هم به دنبال 

مهاجرت به خارج از کشور برای کار کردن هستند.

2 يک ايرانی ماجراجو توســط نظامیان آمريکا در نزديکی مثل 
برمودا از آب نجات داده شد.

به گزارش عصرايران به نقل از سايت اسکای نیوز عربی، نیروهای گارد 
ساحلی آمريکا يک ايرانی را که تالش می کرد مسافت 1600 متری 
ايالت فلوريدا تا مثل برمودا در اقیانوس اطلس را به وسیله يک تو 

بزرگ بادی طی کند، نجات دادند. 
او پس از آنکه خسته شد و نتوانســت به مسیر خود ادامه دهد توسط 
گارد ساحلی آمريکا نجات داده شد. علی بلوچی دارای تابعیت ايرانی 

- آمريکايی است.
سخنگوی گارد ساحلی آمريکا گفت: يک فروند بالگرد نظامی توانست 

رضا بلوچی و تو پالستیکی وی را صبح شنبه از آب بگیرد.
براساس بیانیه منتشر شده در ســايت اينترنتی علی بلوچی، او قصد 
داشت مسافت 1660 کیلومتری را درون يک تو پالستیکی طی کند 

و وارد منطقه مثل برمودا شود.
از جمله ماجراجويی های وی می توان به عبور از 55 کشور به وسیله 
دوچرخه در مدت هفت سال و دويدن دور آمريکا در شش ماه اشاره 
کرد. وی قصد داشــت صبح ها در اين تو بدود و شب ها استراحت 
کند. او عالوه بر همراه داشتن بسته های پروتئینی برای تغذيه، قصد 

ماهیگیری داشت.
گارد ســاحلی ابتدا روز چهارشــنبه پیش در فاصله تقريبا 0 مايل 
دريايی از ساحل شرقی جزيره سن آگوستین درحالی که بلوچی راهش 
را گم کرده بود، او را يافت. خدمه گشت ساحلی خطرات سفر را برايش 
توضیح دادند و از او خواستند به سفر پايان دهد اما او تصمیم گرفت 

به سفر ادامه دهد و باالخره روز شنبه فانوس شناسايی را روشن کرد 
تا نجات داده شود. 

3 نايب رئیس کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس نهم، ضمن 
ارائه آماری درخصو افزايش مصرف مشروبات الکلی در برخی نقاط 
کشور، گفت: نشستی با حضور برخی تولیدکنندگان الکل برگزار شد و 
درآن راهکارها برای جلوگیری از ورود الکل به چرخه مصرف مشروبات 

مدنظر قرار گرفت. بر اساس اين اعالم، متاسفانه در بسیاری از مناطق 
مصرف الکل افزايش داشته به گونه ای که بیش از 200 میلیون لیتر 
انواع مشروبات الکلی ساخت داخل و قاچا در کشور مصرف می شود 
که متاسفانه اين آمار نگران کننده بوده و شامل انواع مشروبات الکلی 

نیز می شود.

4  آپارتمان 14 میلیاردی در تهران
2 خودرو را دارد که سهم  پیام نو: پارکینگ اين مجتمع ظرفیت پارک 
هر واحد سه جای پارک خواهد بود. قیمت اين مجتمع بر پايه متری 
30 میلیون ارزش گذاری شده است که در صورت افزايش طبقات برای 

هر طبقه 500هزار تومان افزايش قیمت خواهد داشت.
به گزارش صبحانه، اين ســاختمان 13طبقه سبکی نئوکالسیک و 
سازه ای بتنی دارد. طبقات مسکونی آن 10 طبقه و در مجموع 9 واحد 
است. مشاعات اين ساختمان که سه طبقه را به خود اختصا داده 
است شامل البی فرنیش )300متر مربع(، سالن اجتماعات، استخر، 
سونا، جکوزی، حو آب سرد، استخر کودک، سالن بدن سازی و سالن 
2 خودرو را دارد  ماساژ اســت. پارکینگ اين مجتمع ظرفیت پارک 
که سهم هر واحد ســه جای پارک خواهد بود. قیمت اين مجتمع بر 
پايه متری 30 میلیون ارزش گذاری شده است که در صورت افزايش 

طبقات برای هر طبقه 500هزار تومان افزايش قیمت خواهد داشت.
نید  واحد نمونه اين مجتمع مسکونی که در تصاوير آن را مشاهده م 
با مســاحتی برابر 435 مترمربع و قیمتی برابر 13،485،000،000 
 maid در طبقه سوم واقع شده است و دارای چهار اتا خواب و يک
room و يک اتا مستر، يک اتا کار، يک سوئیت مهمان، يک اتا 
زخانه، فضای  کودک، پنج حمام، شش ســرويس بهداشتی، يک آش
صبحانه خوری، Pantry، اتا رختشويخانه و بالکن 20 متری است.

5  ماری وربورگ، 

ار   ساي ن

و ران تر از پورشه و ل اوهايی  ان  با  ی د د  ت ا مادوستان توا دان و سی ت ون  ا د   تش  ی های  ست ا  د وای  ای
د ا دا ا ه  ای اس د و ب ت ان ه ت دیدن  ا  ا ب صب د ا ش 

تا پايان سال میالد حدود ســه ماه باق مانده است و سینما جهان بیشتر 
ه سازندگان شان  رده است. ي سر از فیلم ها مهم  محصوالتش را عرضه 
ار موفق  شوند هم همین ماه به نمايش درم آيند يا حداقل در  امید دارند در اس
فستیوال ها پايیز مانند ونیز و تورونتو و نیويور از آنها رونماي شده است. 
رانش م گذرد  ه االن چند روز از ا نمونه اش »دختر گمشده«ديويد فینچر 
« الخاندرو گونزالس  و صدرنشین جدول فروش هم شده است. »مرد پرنده ا
ه در جشنواره  «پل توماس اندرسون  ايناريتو با پیچیدگ هايش و »فساد ذات
نیويور برا اولین بار به نمايش درآمده و منتقدان لحن عجیب و شوخ طبع 
رده اند،  آن را پسنديده اند ول البته هنوز در حد »دختر گمشده« ستايش اش ن
ار وجود داشته باشد، جزو  ان موفقیتش در اس با اين وجود به نظر م رسد ام
ه سال گذشته  « جان مار وال ) اين فیلم ها هستند يا حت فیلم »وحش
فیلم »باشگاه خريداران داالس« او خیل مورد توجه قرار گرفت( با باز ريس 
متر از دو فیلم قبل ديده شده اما در جشنواره تورونتو درباره  ه  ون  ويترس
 » ون نقدها مثبت زياد نوشته شد. »وحش فیلم و به خصو باز ويترس
وهنورد  ه هزار و صد مايل را به تنهاي  درام بیوگرافی درباره زن است 
ران عموم نشده اند. ي سر  ه هنوز ا  » « و »وحش ند. »فساد ذات م 
ار موفق باشند مانند »آقا ترنر«،  ه احتمال م رود در اس ديگر از فیلم هاي 
ران شدند. اين ها  ه نیمه اول سال ا « هم  »هتل بزرگ بوداپست« و »پسربچگ
ه هنوز جاي به نمايش درنیامده اند اما منتقدان و  فهرست فیلم هاي اســت 

سینمادوستان به آنها امید بسته اند:
25 دسامبر تیم برتون شمان درشت   

تیم برتون وقت فیلم پرهزينه و بزرگ »آلیس در سرزمین عجايب« را ساخت 
ه معتقد بودند اين مدل فیلم ها  خودش را در معر حمله ها زياد قرار داد 
اصال برتون نیستند. اما حاال دوباره به ســب خا خودش برگشته، يعن 
ه رئال و فانتــز با هم آمیخته  فیلم با بودجه محدود ســاخته در فضاي 
شده اند: »چشمان درشت«. در حقیقت از سال 1994 و زمان فیلم »اد وود« اين 
ه به شیوه واقعا برتون ساخته شده است. بازيگر نقش اول  اولین فیلم اوست 
« نامزد  اي الهبردار آمري ه سال گذشــته برا » فیلم ايم  آدامز است 
ه در دهه 50 ناگهان  ین نقاش است  ار شد. فیلم داستان مارگارت  جايزه اس
الت  آثارش با موفقیت فو العاده ا روبه رو شدند و به دنبالش ي سر مش

حقوق و گرفتار هاي هم در رابطه با همسرش برايش پیش  آمد. 

26 نوامبر انو آندره آ د است وبار:بهشت گمشده   اس
ه م شنويد اما او قبال  ارگردان اولین بار است  اسم د اســتفانو را به عنوان 
ته فیلم باز بنسیو دل تورو  به عنوان بازيگر در فیلم ها زياد ظاهر شده. ن
ا التین است. دل تورو ي بار  وبار، گنگســتر معروف آمري در نقش پابلو اس
« برده و از آنجا  مل را برا فیلم »ترافی ار بهترين بازيگر نقش م جايزه اس
ه اين فیلم هم  ار ها به فیلم ها بیوگرافی عالقه دارند، بعید نیست  ه اس
ارگردان م تواند ي اتفا باشد  موردتوجه قرار بگیرد. به هر حال اثر اول هر 
ار در فصل جوايز بعید است تصادف باشد.  ارگردان تازه  ران فیلم از ي  و ا

17 نوامبر ريستوفر نوالن   بین ستاره ا
ه درباره اش نوشته شده اما واقعا چیز زياد از آن  احتماال اولین فیلم  است 
ار سال گذشته »جاذبه« دارد. دو  ه فضاي شبیه فیلم اس نم دانیم. جز اين
نند و م گويند  اناه و آن هاتاو در آن باز م  ار ماتیو م  بازيگر اس
در مقابل بقیه پروژه هــا بزرگ نوالن از همه جاه طلبانه تر اســت. اين اولین 
ار نوالن با ي فیلمبردار تازه بعد از وال فیشر است. مدير فیلمبردار  هم
ه پشت دوربین فیلم  س اســت  «، هويت ون هويتما همان  »بین ستاره ا
ه همه از اول سال  اي جونز هم حضور داشت. اين فیلم اســت  »او« اســ

شند. انتظارش را م 
تبر اول ا جیسون رايتمن ه ها   مردان، زنان و ب

ه اوايل امسال به نمايش درآمد يعن »روز  ه آخرين فیلم رايتمن  در حال 
ارگر«، با استقبال چندان از طرف هواداران او مواجه نشد، اين بهترين فرصت 
سون و  او برا بازگشت به مسیر خودش و رستگار است. آدام سندلر، اما تام
مد درام درباره  جنیفر گارنر بازيگران فیلم جاه طلبانه رايتمن هستند. اين 
ي گروه از نوجوانان دبیرســتان و تالش خانواده ها شــان برا راهنماي 

نولوژ را رو زندگ ما نشان م دهد.  آنهاست. فیلم تاثیر ت
تامبر 26 س گراهام آنابل و آنتون استا ول ها جعبه ا   

رده تا بــه حال دوبــار برا  ــه اين انیمیشــن را تولیــد  ا  انــ الي م
ار شده است. اين  « نامزد اس ورالین« و »نورمن فراطبیع استا موشن ها »
ه با مخلوقات بدجنس به نام »غول ها  انیمیشن داستان پسر يتیم است 
ولت صداپیشگان اين انیمیشن  ینگزل و تون  ند. بن  « زندگ م  جعبه ا
نید 2«  نار »لگو« و »چگونه اژدها خود را تربیت  ه احتماال در  هســتند 

شانس زياد برا حضور میان نامزدها دارد. 

رتان كنند ا اين   ها قرار اس 
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ات گروه مشاوره بوستون و يک پايگاه اينترنتی  ی 1 طب ت
بو ترين شهرهای جهان برای  کاريابی، لندن در صدر فهرست م

کار کردن است.
به گزارش ايسنا، گروه مشاوره بوستون و پايگاه اينترنتی جاب سايت از 
بیش از 200 هزار نفر در 189 کشور جهان نظرسنجی کردند و دريافتند 
از میان هر شش نفر، يک نفر از پاســخ دهندگان )16 درصد( مايل به 
کار کردن در لندن است که اين میزان بیشتر از نیويورک و پاريس بود. 
همچنین محبوب ترين کشورهای جهان برای جويندگان کار، آمريکا با 

3 درصد و کانادا با 35 درصد بودند. 42 درصد، انگلیس با 
طبق يافته هــای اين تحقیقات، از هر ســه جوينــده کار، دو نفر )64 
درصد( تمايل دارند در خارج از کشورشــان کار کنند. همچنین طبق 
اين گزارش، اشتغال تاثیر بزرگی در جابه جايی جهانی داشته است. بر 
اساس گزارش اينترنشنال بیزينس تايمز، حدود سه چهارم )2 درصد( 
از افرادی که مشاغل مهندسی و فنی دارند، به خارج مهاجرت می کنند. 
نیمی از افرادی که در خدمات اجتماعی )50 درصد( و بیش از نیمی )56 
درصد( که در بخش سالمت و درمان کار می کنند هم به دنبال مهاجرت 

به خارج از کشور برای کار کردن هستند.

2 نايب رئیس کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس نهم، ضمن 
ارائه آماری درخصو افزايش مصرف مشروبات الکلی در برخی نقاط 
کشور، گفت: نشستی با حضور برخی تولیدکنندگان الکل برگزار شد و 
درآن راهکارها برای جلوگیری از ورود الکل به چرخه مصرف مشروبات 
مدنظر قرار گرفت. بر اساس اين اعالم، متاسفانه در بسیاری از مناطق 
مصرف الکل افزايش داشــته به گونه ای که بیش از 200 میلیون لیتر 
انواع مشروبات الکلی ساخت داخل و قاچا در کشور مصرف می شود 
که متاســفانه اين آمار نگران کننده بوده و شامل انواع مشروبات الکلی 

نیز می شود.

تار برخورد قوه  ارش تهاجم خواس 3 تابنا با انتشار گ
ه مايه دارها تهران« شد. یه با »ب قضا

ی ها چند جوان اغفال شده  ....بنا به روايت مطرح  در صدا و ســیما، ه
بودند که برای رسیدن به موقعیتی در جامعه هنری و دنیای بازيگری، 
اشتباهاتی مســتوجب مجازات از آن ها سر زده است بنا بر اين روايت، 
ی ها را چند جوان مستضعف از نوع مالی يا فکری تصور کرد می توان ه

ی ها  در چنین فضايی و در شــرايطی که تنها چند روز از اعالم حکم ه
می گذشــت، اين بار فعالیت گروهی ديگر از جوانــان ايرانی در فضای 

مجازی مورد توجه رسانه های بین المللی قرار گرفته است. 
صرف نظر از هر نوع نگاهی به ماهیــت قضايی و حقوقی اين قضیه، اين 
را نمی توان انکار کرد که اين گروه جديد- که وضعیت و رفتارشــان از 
نگاه رســانه های غربی نتیجه به ضعف کشیده شدن عموم مردم ايران 
در دوران تحريم و در کنار آن بزرگ شدن سرمايه و امکان کسب رانت 
ی های مستضعف، محتوای به مراتب  عده ای ديگر استـ  در قیاس با ه
مجرمانه تری در فضای مجازی منتشر کرده اند.  حال پرسش اين است، 
اگر پلیس خود را مسئول برخورد با محتوای مجرمانه در فضای مجرمانه 

ی ها شد می داند، چه  با تفسیری که منجر به دســتگیری و محاکمه ه
نظری در باره محتوای منتشره به دست »بچه مايه دارهای تهران« دارد 
آيا پلیس پذيرفته  که روز به روز امکان کمتری برای برخورد با محتوای 
ی های مستضعف  منتشره در فضای مجازی دارد يا اينکه می شود با ه

برخورد کرد، ولی برخورد با بچه های طبقه فرادست وجود ندارد

4  آپارتمان 14 میلیاردی در تهران

2 خودرو را دارد که سهم  پیام نو: پارکینگ اين مجتمع ظرفیت پارک 
هر واحد سه جای پارک خواهد بود. قیمت اين مجتمع بر پايه متری 30 
میلیون ارزش گذاری شده است که در صورت افزايش طبقات برای هر 
طبقه 500هزار تومان افزايش قیمت خواهد داشت. به گزارش صبحانه، 
اين ساختمان 13طبقه سبکی نئوکالسیک و سازه ای بتنی دارد. طبقات 
مسکونی آن 10 طبقه و در مجموع 9 واحد است. مشاعات اين ساختمان 
که سه طبقه را به خود اختصا داده است شامل البی فرنیش )300متر 
مربع(، سالن اجتماعات، استخر، سونا، جکوزی، حو آب سرد، استخر 
کودک، سالن بدن سازی و سالن ماساژ اســت. پارکینگ اين مجتمع 
2 خودرو را دارد که ســهم هر واحد ســه جای پارک  ظرفیت پارک 
خواهد بود. قیمت اين مجتمع بر پايه متری 30 میلیون ارزش گذاری 
شده است که در صورت افزايش طبقات برای هر طبقه 500هزار تومان 
افزايش قیمت خواهد داشت. واحد نمونه اين مجتمع مسکونی که در 
نید با مساحتی برابر 435 مترمربع و قیمتی  تصاوير آن را مشاهده م 
برابر 13،485،000،000 در طبقه سوم واقع شده است و دارای چهار 
اتا خواب و يک maid room و يک اتا مســتر، يک اتا کار، يک 
سوئیت مهمان، يک اتا کودک، پنج حمام، شش سرويس بهداشتی، 
زخانه، فضای صبحانه خوری، Pantry، اتا رختشويخانه و  يک آش

بالکن 20 متری است.

مین  از نیوزيلند در شش ، مجسمه س اری وربور 5  م
وزيوم مجسمه سازی تهران شرکت کرده است. سم

وزيوم در حال ساختن يک برج کوچک هستم   او گفت: من در اين سم
که روی آن، امواجی را حکاکی کرده ام و در البه الی امواج روی اين اثر، 

نقش تعدادی چشم  ديده می شود.
او درباره اين چشم ها توضیح داد: من طرح اين چشم ها را از فرم چشم 
زن های ايرانی گرفته ام، چون چشم زن های ايرانی را زيبا ديدم و تصمیم 

گرفتم، از آن اثری بسازم.

ار   ساي ن

وريدا ماجراجوی ايرانی را نجا داد پ 

6 يک ايرانی ماجراجو توسط نظامیان 
ل برمودا از آ  ی م ديک آمريکا در ن

نجات داده شد.
به گزارش عصرايران به نقل از سايت اسکای 
نیوز عربی، نیروهای گارد ســاحلی آمريکا 
يک ايرانــی را که تالش می کرد مســافت 
1600 متری ايالت فلوريدا تا مثل برمودا 
در اقیانــوس اطلس را به وســیله يک تو 

بزرگ بادی طی کند، نجات دادند. 
او پس از آنکه خسته شد و نتوانست به مسیر 
خود ادامه دهد توسط گارد ساحلی آمريکا 
نجات داده شــد. علی بلوچی دارای تابعیت 

ايرانی - آمريکايی است.
سخنگوی گارد ســاحلی آمريکا گفت: يک 
فروند بالگرد نظامی توانســت رضا بلوچی 
و تو پالســتیکی وی را صبح شنبه از آب 

بگیرد.
براســاس بیانیه منتشــر شــده در سايت 
اينترنتــی علی بلوچــی، او قصد داشــت 
مسافت 1660 کیلومتری را درون يک تو 
پالســتیکی طی کند و وارد منطقه مثل 

برمودا شود.

از جمله ماجراجويی هــای وی می توان به 
عبور از 55 کشور به وسیله دوچرخه در مدت 
هفت سال و دويدن دور آمريکا در شش ماه 
اشــاره کرد. وی قصد داشت صبح ها در اين 
تو بدود و شب ها استراحت کند. او عالوه 
بر همراه داشتن بسته های پروتئینی برای 

تغذيه، قصد ماهیگیری داشت.
گارد ســاحلی ابتدا روز چهارشــنبه پیش 

در فاصله تقريبا 0 مايل دريايی از ساحل 
شرقی جزيره سن آگوســتین درحالی که 
بلوچی راهش را گم کرده بــود، او را يافت. 
خدمه گشت ساحلی خطرات سفر را برايش 
توضیح دادند و از او خواستند به سفر پايان 
دهد اما او تصمیم گرفت به سفر ادامه دهد و 
باالخره روز شنبه فانوس شناسايی را روشن 

کرد تا نجات داده شود. 



H A F T - E - S O B H D A I L Y

1 1 م   ه  ه 
    1 ه   ح 1  ا

1 7    ا   ی یا  بیم سایب
و جا ا

ت  ش ان با ا
شمو  ا  ان  گ ا

ون اد  قا

ستان ها با  ا

یی    سود با 
د تف   

1 صفحه 

فت گا و 
ان د  یم ای و پت
ت هفت ا  گ
شور تا  از  ال  ر انت
د اي می يا ال ا پايان ام

از از  ر رداش 
ون متر  سراجه ه  م

د اي می يا م ا
استاندارد مديري  در 

تان  از استان  شر 
ری می شود ازن

اه های  يش ار دول ر پا ن
د ا می يا ی ارت صو

1  صفحه 

ه ا  ا مه سايبری راهی رای م
ی  صو ري  اي مش  ا

1 صفحه  ضای اينترن در 

ن  م ام سازمان ت مدير
ی از ر موان قانونی   اجتما

ران ر اسا  ار ی  ت ازنش
ماده 10 قانون نوسازی و ازسازی 

1 صفحه  بر داد ناي 

دي مصر آب  اي 11 در ا
ص  ان در  شهروندان هرم

رما
ال را دون  تان ام ان تا هرم

اش ال پش سر
يره   ا در آب های ج

رشته نجا  صفحه   

ات کل   ا ا  ن
ادی کشور ش اقت

نفتکش های ایرانی آماده 
بازگشت به بازار شدند

   خ 

شتر از هار شد تان  تی تا درآمد ن
ت و اقتصادی دا ای  ا ب  صدی  د اقتصادی  د و  ی جم شاو اقتصادی 

مسعود نیلی ديشب در برنامه زنده تلويزيونی 
»پايش« شبکه اول سیما با اشاره به اينکه شیوه 
محاسبه نرخ رشــد اقتصادی در ايران مطابق 
اســتانداردهای جهانی بوده و در اين روش در 
ساير کشورها نیز رايج اســت، گفت: بین نرخ 
رشــد اقتصادی و نرخ بیــکاری در بلندمدت 
رابطه وجود دارد ولی در دوره رکود اين رابطه 
لزوما وجود ندارد. يعنی بنگاه های اقتصادی در 
شــرايط رکود به دلیل وجود قانون کار نیروی 
کار خــود را تعديل نمی کننــد و بنابراين بعد 
از به وجود آمدن رونــق اقتصادی نیز تا مدتی 
شــاهد کاهش نرخ بیــکاری نخواهیم بود. در 
عو نرخ مشــارکت اقتصــادی افزايش پیدا 
می کند که باع می شــود در همین حال نرخ 
بیکاری در کشور حتی با وجود رونق اقتصادی 

افزايش يابد.
وی افزود: در فصل تابستان تولید ناخالص مل 
بیشتر است ول اگر پايیز را با تابستان مقايسه 
ن است به نرخ رشد اقتصاد منف  نیم مم
نیم. بین ســرعت و دقت ارتباط  دست پیدا 
مســتقیم وجود دارد اگر بگذاريم سال تمام 
شود ديگر فرصت برنامه ريز و سیاست گذار 
نداريم و اعالم رشد اقتصاد برا برنامه ريز 
ار برده  و سیاســت گذار ها صحیح بــه 

م شود.
نیلی گفت: بین نرخ رشــد اقتصاد و میزان 
اشتغالزاي در بلند مدت رابطه برقرار است. در 
ند  اهش پیدا م  ود تولید  دوره خروج از ر
نند  اهش پیدا نم  ار  اما تعداد نیروهــا 
ه میزان تولید آن  ارخانه ا  به عنوان مثال 
ان تعديل نیرو را ندارد. در  رده ام اهش پیدا 
ود خارج م شود  ه اقتصاد از ر نتیجه هنگام 
به میزان الزم اشتغالزاي نم شود. برا تعريف 
ار با میزان اشتغالزاي مفهوم  ارتباط نرخ بی

ت نیز سهیم است. ديگر به نام مشار
نندگان در سال  نیلی افزود: بسیار از تولید 
ردند ول هنوز  90 در رقم ها باال تولید م 
وضعیت بد دارند. مثبت شدن رشد اقتصاد 
شــور بح جداگانه  ر در تحول اقتصاد  با تف
ود و رونق اقتصاد  ا دارد. موضوع خروج از ر

ديگر هستند. نیز دو موضوع متفاوت از ي
مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: تشخیص 
ود راه افتادن پیشران ها  ما برا خروج از ر
اقتصاد است. نفت از زمستان سال 90 رشد 
ه اين رشد منف تا زمستان سال  منف داشته 
93 ادامه داشته اســت. بعد از آن صنعت و بعد 
نند.  خدمات نیز رشد اقتصاد منف پیدا م 
زمستان و بهار ســال ها 90 و 91 دوره ورود 
ود و زمســتان و بهار 92 و 93 نیز  اقتصاد به ر
ار  ود اســت. ســاز و  دوره خروج اقتصاد از ر

ه وقت  بخش نفت در اقتصاد ما به گونه است 
ند )مانند تابستان سال  اهش پیدا م  نفت 
رد( وزن  اهش 50 درصد را تجربه  ه   91
ه در تولید ناخالص ملــ دارد میزان تولید، 
اهش م دهد. ان واردات را  درآمد ارز و ام

شــاورز با قاعده طبیعت  وی گفت: بخش 
ند و رفتار خاص را م طلبد. ســهم  ار م 
اهش  شاورز در تولید ناخالص مل خیل 
رده است. در فصل زمستان سال 92 رشد  پیدا 
اقتصاد بخش نفت مثبت شده و درآمد ارز 
ه به دنبال آن صنعت  رد  شور افزايش پیدا 
ود خارج شده و رشد داشت.در حقیقت  نیز از ر
ود شديم در حال خروج از  ه وارد ر همانطور 

آن نیز هستیم.
اين اقتصــاددان ادامــه داد: در حــال حاضر 
ه بیشــتر آسیب ديدند  بخش هاي از صنعت 
رشد بیشتر نیز دارند به عنوان مثال صنعت 
ته هم  نون 6 دصد رشد دارد.اين ن خودرو ا
ه در 6 ماهه دوم سال گذشته  قابل توجه است 
ه ي ثبات قابل توجــه در اقتصاد به وجود 
آمده بود نیز نرخ تورم باال پنج درصد در ماه 
رديم و بعدا تبديل به نرخ رشد ي  را تجربه 
اهش نرخ  درصد در ماه شد. بعد از انتخابات 
تورم و آرامش بازار ارز را شــاهد بوديم. وقت 
ه م فروختند چند تن  بان ها به مردم ســ
طال از پس انداز مل به پس انداز خانگ تبديل 
شد. در حقیقت وقت ســرمايه گذار در ارز، 
طال و بورس مناســب نیست شرايط نیز فراهم 
ه منابع مال به ســمت تولید برود  م شود 
ــه وقت ثبات  بنابراين انتظار ما اين اســت 
الن فراهم شود سوداگر در بازارها  اقتصاد 
رده، منابــع مال به  اهــش پیدا  تولید نیز 
ان  رده و ام ت  سمت فعالیت ها مولد حر

تولید ايجاد م شود.

ند نرخ  اهش پیــدا  ه  به گفته وی، تورم 
رده باع انگیزه مردم شده و امیدواريم  سود س
اعطا تسهیالت بان ها نیز باال برود. در پنج 
ماهه اول سال جار نســبت به پنج ماهه اول 
ســال گذشــته 40 و نیم درصد رشد اعطا 
تســهیالت بان داشــته ايم. با وجود ايراد و 
ه در بخش تولید است اما اين  ال ها  اشــ
ه بان ها به  بخش نتوانسته به جاي برســد 
شور نقش خود  خوب در اقتصاد بان محور 

نند. را ايفا 
مشاور اقتصادی رئیس جمهور در ادامه با بیان 
اينکه بعد از انتخابات رياســت جمهوری سال 
92 آرامش در فضای اقتصادی کشور ايجاد شد 
و نرخ های ارز و تورم تا حدود زيادی مهار شدند، 
توضیح داد: در دوره ای بانک های کشور به مردم 
سکه می فروختند و در آن دوره مردم از شب تا 
صبح در صف ها می خوابیدند تا سکه بخرند و 
در همان دوره چند تن طال از پس انداز ملی به 
پس انداز خانگی تبديل شد، اين در حالی است 
که در ماه های اخیر شاهد کاهش سوداگری در 
بازارهای غیرمولد و ســرمايه گذاری در بخش 

مولد بوده ايم.
40 درصدی میزان تسهیالت  وی از رشــد 5
پرداختی بانک ها در پنج ماهه نخست امسال 
خبر داد و خاطرنشان کرد: رشد سرمايه گذاری 
نیز در اين مــدت مثبت بوده اســت. واردات 
کاالهای واسطه ای کشــور و کل واردات نیز از 
پايیز سال گذشته تاکنون روند صعودی داشته 
است. از سوی ديگر ترکیب تسهیالت پرداختی 
بانک ها نیز به نفع ســرمايه در گــردش بوده 
59 درصد از  است به طوری که در اين مدت 3
کل تســهیالت پرداختی مربوط به سرمايه در 
گردش بوده است. اين رقم در مدت مشابه سال 

4 درصد بود. قبل 1

گفت وگوی هفت صبح با جمشید پژویان استاد اقتصاد

ت: سه قلم کاال از  گروه  مديرعامل شرکت پتروپار گ
ور ساخته شد.  ت در داخل کش کاالی مورد نیاز صنعت ن
ت وگو با خبرنگار شانا، خريد و  مس در گ مد جواد ش م
اری و بهره برداری  اهی در حوزه ح ات سر ساخت تجهی
ت در ب باالدستی  وده صنعت ن ه های م را يکی از حل
ت: طی دو سال گذشته برای ن و راه اندازی  دانست و گ
ينه  ات پیشرفته در اين کارخانه ه ماشین آالت و تجهی
ت، از طر ديگر مواد اولیه  و زمان زيادی صر شده اس
ول از کشورهای پیشرفته دنیا وارد   برای ساخت اين م
ه 20 ته وی سه قلم کاال از...   ص می شود. به گ

با وجود گذشت سه ماه از موعد تعیین قیمت جديد خودروی تندر 
ه اوايل تیرماه قیمت  90، تاکنون اين کار صورت نگرفته است. اگر
جديد خودروهای داخلی از سوی شورای رقابت اعالم شد اما در میان 
در 90 نبود. در همان زمان  قیمت های اعالمی نامی از خودروی تن
یس شورای رقابت  در پاس به پرس های صورت  رضا شیوا  ر
ا دريافت اطالعات مربوطه از  گرفته در اين زمینه اعالم کرد که »ب
ند روز آينده قیمت جديد تندر 90 اعالم خواهد  خودروسازان، ظر 
شد.« شیوا خاطرنشان کرده بود که »خودروسازان تا زمان مش 
 (1392 شدن قیمت تندر 90 اين خودرو را بايد با قیمت سال گذشته 
اي قیمتی  گونه اف روشند و پی از تعیین قیمت جديد ح هی ب
ه 24 را ندارند...    ص

ساخت ٣ قلم کاالی استراتژیک 
صنعت نفت در کشور 

سه ماه از موعد تعیین قیمت تندر 90 گذشت

اد ، نبود نظام جامع مالیاتی  ويان،استاد اقت جمشید پ ور اولی من
د است گره کور بسیاری از  رگی می داند و معت ان ب در ايران را ن
ادی در ايران با اجرای همین نظام باز خواهد شد. به  مشکالت اقت
ادی کشور خو بین نیست و اصالح ساختار نظام بانکی  آينده اقت
ت عنوان بنگاهداری بانک ها بر سر زبان ها  ه که اين روزها ت و آن
ور می داند. با اين همه، واکن های اعتراضی  افتاده را بسیار دور از ت

ويان  ی می کند. پ ی بودن تل صورت گرفته را قدمی رو به جلو در قیا با سکوت کردن و خن
 ، ام يک کارشنا که در دولت پیشین بر من رياست شورای رقابت نشسته بود، حاال در م
ادی نامتعادل توصیف می کند که در آن سرمايه ها و تسهیالت به نام صنعت  اد ما را اقت اقت
ان اجرايی بودن  و می و تولید گرفته می شود اما سر از بر سازی  درمی آورد. با او در خ
یت اين  نوع طرح ها خو  ت وگو کرديم. او در کل به موف طرح کاه بنگاهداری بانک ها گ

ادی کشور ريشه دار است. را که فکر می کند مشکالت اقت بین نیست 
ان سهام در اختیار بانک ها از شرکت های    آقای دکتر می دانیم که در سال های اخیر می
ی  اي گذاشته و بانک ها عمال وارد کار شرکت داری شده اند، حاال بانک مرک تلف روبه اف م

یست ابله کند،نظر شما در اين باره  میم گرفته با اين رويه م ت
در مجموعه سیستم اقتصادی، بنگاه های مختلف وظايف گوناگونی بر عهده دارند و اگر وظايف شان 
را به خوبی ايفا کنند، بديهی است سود مناسبی عايدشان می شــود. چنانچه در بخشی، بازدهی 
باال باشد، سرمايه ها به آنجا سرازير می شود و خود به خود تعادل برقرار می شود. اولین مسئله اين 
است که متاسفانه در اقتصاد ما چنین چیزی وجود ندارد. يعنی در بخش هايی بازدهی بسیار بااليی 
داريم و در بخش هايی بازدهی و حرکت سرمايه به شدت پايین است، بنابراين به دلیل تفاوت فاحش 
بین نرخ بازدهی و هدر رفت سرمايه، تعادل برقرار نمی شود. وقتی تعادل در نظام اقتصادی وجود 
نداشته باشد، شرکت ها به سمت بانکداری و بانک ها به سمت بنگاهداری متمايل می شوند و همه 

وظايف با هم قاطی می شود... 

ا ا  صفحه  

ا ا  صفحه  
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ر        خ
ران شا مشمول ماده 10 قانون ار ی  ت ان ازنش ام

مديرعامل سازمان تأمین اجتماعی از رفع 
موانع قانونی بازنشستگی کارگران بر اساس 
ماده 10 قانون نوسازی و بازسازی صنايع 
خبر داد. سیدتقی نوربخش گفت: کارگران 
شــاغل در واحدهای صنعتی مشمول اين 
قانون در صورت داشــتن حداقل 25 سال 
سابقه می توانستند در صورت درخواست 
کارفرمايان مربوطه و پرداخت 50 درصد 
حق بیمه توسط کارفرما و مابه التفاوت 50 
درصد حق بیمه و مســتمری پرداختی تا 
رسیدن به سن بازنشستگی از سوی دولت 
از مزايای مستمری برخوردار شوند. لذا با توجه با اينکه حق بیمه مربوط به 5 
سال آخر باقی مانده از دوره بیمه پردازی کارگران و پرداخت 5 سال مستمری 
زودتر از موعد، هزينه و بارمالی سنگینی به اين سازمان دارد مسلما می بايست 
اين هزينه ها به نحوی جبران شود. نوربخش با تأکید بر اينکه قانون گذار نحوه 
جبران اين هزينه ها را مشخص کرده اســت، اظهار داشت: برای برخورداری 
کارگران مشــمول اين قانون از مزايای بازنشســتگی، می بايست 50 درصد 
حق بیمه 5 سال باقی مانده افراد مشــمول، توسط کارفرما و 50 درصد آن به 
همراه مستمری قابل پرداخت توسط دولت تأمین و پرداخت شود. مديرعامل 
ســازمان تأمین اجتماعی دلیل توقف اجرای اين قانون طــی برنامه پنجم 
توسعه را عدم تخصیص اعتبار سهم دولت عنوان کرد و گفت: با توجه به عدم 
، اغلب کارفرمايان تمايل دارند که برای  امکان دولت برای اختصا اين مبل
برخورداری کارگران از مزايای بازنشستگی اين قانون، تمامی هزينه های حق 
بیمه و مستمری دوره مزبور را پرداخت کنند. نوربخش گفت: ما در سازمان 
تأمین اجتماعی، اين درخواست کارفرمايان را به دولت منتقل کرديم و پس 
از تشکیل جلسات کارشناسی و پیگیری مباح حقوقی، در نهايت موافقت و 
مصوبه دولت به سازمان تأمین اجتماعی ابالغ شده و طی روزهای آينده امکان 

اجرای اين قانون فراهم می شود. 

ان سانحه ايران 140 ت رام جان ا ارد ريال  پردا 46 م
مديرعامل بیمه کوثر از پرداخت خسارت 
حادثه ســقوط هواپیمای ايــران 140 
توسط بیمه کوثر خبر داد. به نقل از روابط 
عمومی بیمه کوثر، با تــالش و پیگیری 
مديريــت بیمه های مهندســی و خا 
بیمه کوثر غرامت 31 پرونده از 40 پرونده 
تشکیل شده سانحه هواپیمايی آنتونوف 
93 در خطوط  05 140 که در تاريخ 19
اهان به وقوع پیوست توسط  هوايی ســ
بیمه کوثر پرداخت شــد. عبدالرســول 
عطايی مدير شــرکت بیمه کوثر در اين باره گفت: از زمان وقوع حادثه تا 
مورخ 3 مهرماه، مبل 4 میلیارد و ششــصد و پنجــاه میلیون تومان بابت 
غرامت 31 فقره پرونده که مدارک آنها تکمیل شده و هويت متوفیان احراز 
شده به حساب دادگستری استان تهران جهت پرداخت به ورا واريز شده 
اســت. وی ادامه داد: همچنین 9 پرونده باقیمانده در حال پیگیری است 
، در اسرع وقت پرداخت  که پس از تکمیل مدارک مورد نیاز از سوی ورا

خواهد شد. 

راه حل ديگر در زمینه حفظ اطالعات مهم کشــوری ايجاد بیمه سايبری 
اســت که به گفته معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ســازمان 
فناوری اطالعات، اين سازمان برای راه اندازی آن با بیمه مرکزی و سازمان 
نظام صنفی رايانه ای کشور در حال انجام مذاکراتی است. از خبر لو رفتن 
رمز عبور پنج میلیون کاربر جی میل و عکس های شــخصی بازيگران در 
iCloud تا هجوم هکرها و بدافزارها به ســايت ها و نفوذ آنها به سیستم 
اطالعاتی برخی شرکت ها و سازمان های دولتی از اخباری است که هر روزه 
به گوش کاربران شبکه اينترنت می رســد. اگرچه افراد به صورت شخصی 
می توانند با رعايت برخی مسائل و نصب نرم افزارهايی از سرقت اطالعات 
خود جلوگیری کنند، امــا به کار بردن اين راه حل نــه تنها در تمام موارد 
کافی نیست بلکه درباره سازمان های دولتی و اطالعات امنیتی و محرمانه 
کشوری الزم است سیستم هايی از طريق دولت به کار گرفته شود. از اعمال 
فیلترينگ تا پیشنهاد راه اندازی شبکه ملی اطالعات از جمله راه کارهايی 
است که طی سال های گذشته برای محافظت از اطالعات کاربران ارائه شده  
است و هر کدام موافقان و مخالفانی نیز داشته است. اما شايد بتوان گفت 
راه اندازی شبکه ملی اطالعات بهترين روش جهت حفظ اطالعات کاربران 
داخلی به خصو در مورد ادارات، ســازمان ها و وزارتخانه ها و همچنین 
درباره رد و بدل اطالعات کاربران داخلی به کاربران داخل است چرا که لزوم 
گردش اطالعات در سرورهای خارجی در صورت استفاده از شبکه جهانی 
اينترنت باع می شود اين اطالعات مســیر بیهوده ای را طی کنند که به 
تبع دسترسی هکرها از داخل و خارج کشور نیز به آن افزايش می يابد. در 

نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت تدبیر و امید، رئیس 
جمهوری به عنوان ريیس شــورا، بر بهره گیری از توانايی های شبکه ملی 
اطالعات برای تعامل با شبکه جهانی اينترنت و شرکت های بزرگ فناوری 
دنیا تاکید کرد و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی نیز مکلف به پیگیری 
و انجام مطالعات دقیق در زمینه   شــبکه ملی اطالعات شــد. عالوه بر آن 
محمود واعظی، وزير ارتباطات و فناوری اطالعات نیز بارها بر مسئله لزوم 
تســريع در فرايند راه  اندازی اينترانت تاکید کرده و آن را يکی از راه های 
سالم سازی فضای اينترنت دانسته  است. لزوم راه اندازی شبکه ملی اطالعات 
از جمله مسائلی است که فارغ از چگونگی آن تقريبا تمامی مسئوالن حوزه 
فنــاوری اطالعات بر آن تاکید می کنند. در همین راســتا محمدحســن 
انتظاری،  دبیر شــورای  عالی فضــای مجازی افزايش امنیــت در فضای 
سايبری را در گرو راه اندازی شــبکه ملی اطالعات دانست. با اينکه اخیرا 
برخی از نمايندگان مجلس خطاب به وزير ارتباطات، راه اندازی شبکه ملی 
اطالعات را امری مرجح بر رفع فیلترينگ و افزايش پهنای باند دانسته اند 
و رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی نیز بر اين امر تاکید کرد 
که مسائلی چون افزايش ســرعت اينترنت نبايد بح راه اندازی اينترانت 
را تحت تاثیر قرار دهد اما کار برای راه اندازی اين شبکه گويی تنها در حد 
صحبت هايی از اين دست باقی مانده  اســت و در مرحله عمل پس از آنکه 
اينترانت برای شبکه های دولتی راه اندازی شد، متوقف شده است. تدوين 
برنامه ملی امنیت سايبری از جمله ديگر راه حل های حکومتی برای افزايش 
امنیت سايبری است که انتظاری در مراسم افتتاحیه نمايشگاه سايبری آن 

را يکی از راه های شکوفايی صنعت امنیت فضای مجازی دانست و اعالم کرد 
که شــورای عالی فضای مجازی هم اکنون در حال آماده سازی برنامه ملی 
امنیت برای تصويب در شورای  عالی فضای مجازی است. راه حل ديگر در 
زمینه حفظ اطالعات مهم کشوری از معر دستبرد هکرها و سازمان های 
جاسوسی ايجاد بیمه سايبری است که به گفته هادی سجادی، معاون امنیت 
فضای تولید و تبادل اطالعات سازمان فناوری اطالعات، اين سازمان برای 
راه اندازی آن با بیمه مرکزی و سازمان نظام صنفی رايانه ای کشور در حال 
انجام مذاکراتی اســت. با توجه به گفته های محمود خسروی، معاون وزير 
ارتباطات ايران نزديک به 42 میلیون کاربر اينترنت دارد و از ســوی ديگر 
تهديدات سايبری نیز از جمله 5 تهديد پرريسک جهانی است، راه اندازی 
روش هايی برای افزايش امنیت دسترســی به اين شبکه افزايش اهمیت 
 بیشــتری پیدا می کند. به گفته وی تهديدات ســايبری هم رده با تهديد 
هســته ای و کم آبی قرار می گیرند و در راســتای محافظــت کاربران و 
شــرکت های ايرانی درمقابل اين تهديــد مرکز عملیات امنیت شــبکه 
زيرساخت ارتباطی کشــور پس از چهار سال و با ســرمايه گذاری بال بر 
1 میلیارد ريال امروز به بهره برداری رســیده است. اگرچه راهی مانند  0
محدوديت دسترسی بیش از آنکه دسترسی هکرهای خارجی را به اطالعات 
داخلی محدود کند باع ايجاد محدوديت در دسترســی کاربران داخلی 
می شود که نارضايتی اين کاربران را در پی دارد اما قطعا راه حل های مفید 
ديگری در اين زمینه وجود دارد که می توانــد امنیت اطالعات داخلی به 

خصو اطالعات سازمانی را باال ببرد.

ه ا ر  ا ا بر  ه سا
ت ت ای ای صوص د  ی  ش  ای  اب با ا ای  اه ب ی  بیم سایب

آگهى ابالغ وقت رسيدگى  خواهان حسين صادقى دادخواستى به طرفيت خوانده فاطمه 
على اكبر به خواسته مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه وجه و مطالبه خسارت تاخير تاديه 
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
مجتمع   - وحيديه  خ   - دماوند  خ   - تهران  در  واقع  تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   84
قضايى شهيد مدرس ارجاع و به كالسه 9309982168400370 ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگى آن 20/08/1393 و ساعت 12:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان 
دادگاه  دادرسى  آيين  قانون  ماده 73  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد 
منشى دادگاه حقوقى شعبه 84 دادگاه      110/68407  
عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران  

آگهى ابالغ وقت رسيدگى  خواهان شهره شهريور دادخواستى به طرفيت خوانده حسام 
الدين زحمتكش اوالدى به خواسته مطالبه تعيين مهر المثل تقديم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 84 دادگاه عمومى حقوقى 
تهران واقع در تهران - خ دماوند - خ وحيديه - مجتمع قضايى شهيد مدرس ارجاع و به 
كالسه 9309982168400116 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 25/08/1393 و 
ساعت 9:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 
پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر 

گردد 
  110/68401    منشى دادگاه حقوقى شعبه 84 دادگاه 
عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران  

آگهى ابالغ وقت رسيدگى  خواهان على فرد حبيبى دادخواستى به طرفيت خواندگان نيما 
كوچكى و اداره كل ثبت عالئم تجارى و ابراهيم مرادى به خواسته دستور موقت و ابطال 
تصديق ثبت عالمت تجارتى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان تهران نموده 
كه جهت رسيدگى به شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى تهران واقع در تهران - ابتداى خ 
سپهبد قرنى - مجتمع قضايى شهيد بهشتى ارجاع و به كالسه 9309980226300214 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 08/10/1393 و ساعت 10:30 تعيين شده است 
به  و  خواهان  درخواست  و  دوم  و  اول  رديف  خواندگان  بودن  المكان  مجهول  علت  به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد 
  110/68391   منشى دادگاه حقوقى شعبه 83 دادگاه عمومى حقوقى تهران - فاضل نوعى

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم تجديدنظر به شركت ليكا با نمايندگى احمد مير محمد 
با  ليكا  : شركت  اهواز  تجديدنظرخوانده  بناى  معمار  : شركت  صادقى  تجديدنظرخواه 
نمايندگى احمد مير محمد صادقى  تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 93/2/16-89 
در پرونده شماره 792/3/91  به موجب اين آگهى و ظرف مهلت 10 روز از تاريخ انتشار 
تجديدنظرخوانده مى تواند با مراجعه به دفتر شعبه سوم دادگاه عمومى تهران نسبت به 
اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نموده و چنانچه مطلبى دارد كتبا اعالم نمايد 
جبارى  - تهران  بهشتى  شهيد  قضايى  مجتمع  شعبه 3  دفتر  مدير     110/68384  

آگهى ابالغ وقت رسيدگى  خواهان ها ميالد قنبرى ساحلى و پيام مطهر و مهيار واحدى 
خواسته  به  زاده  محمد  حميدرضا  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  محمد  و  سرى  فتمه 
شهرستان  عمومى  هاى  دادگاه  تقديم  تاديه  تاخير  خسارت  مطالبه  و  خسارت  مطالبه 
شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى تهران واقع 
ابتداى خ سپهبد قرنى - مجتمع قضايى شهيد بهشتى ارجاع و به كالسه  در تهران - 
9309980226700098 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 02/09/1393 و ساعت 
11:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد 
  110/68374   مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى تهران - حمزه اى

طرفيت  به  دادخواستى  نشيب  نجفى  اله  نعمت  خواهان  رسيدگى   وقت  ابالغ  آگهى 
خواندگان حميد ايوب نيا و حسين بيات مانيزانى به خواسته اعتراض به عمليات اجرايى 
موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراى احكام مدنى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى تهران واقع 
ابتداى خ سپهبد قرنى - مجتمع قضايى شهيد بهشتى ارجاع و به كالسه  در تهران - 
9309980226200255 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 26/08/1393 و ساعت 
10:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد 
  110/68371   منشى دادگاه حقوقى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى تهران - آمنه رضايى پور

 1566 شناسنامه  شماره  به  درآباد  همتى  راحله  خانم  وراثت   حصر  آگهى  نوشت  رو 
اين شعبه درخواست  از  به كالسه 930152/912/93  تقديمى  دادخواست  به شرح 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان برات همتى درآباد به شماره 
شناسنامه 147 در تاريخ 81/09/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1 - هوار همتى درآباد ش ش 1863 ت ت 
1343 صادره از اردبيل فرزند متوفى  2 - سلطان حسين همتى درآباد ش ش 1864 
ت ت 1344 صادره از اردبيل فرزند متوفى  3 - هاشم همتى درآباد ش ش 2220 ت 
ت 1349 صادره از اردبيل فرزند متوفى  4 - جليل همتى درآباد ش ش 2221 ت ت 
1351 صادره از اردبيل فرزند متوفى  5 - حسين همتى درآباد ش ش 610502740 
ت ت 1359 صادره از اردبيل فرزند متوفى  6 - راحله همتى درآباد ش ش 1566 
ت ت 1335 صادره از اردبيل فرزند متوفى  7 - رفيقه همتى درآباد ش ش 1 ت ت 
1339 صادره از اردبيل فرزند  8 - سولماز همتى درآباد ش ش 2671 ت ت 5834 
صادره از اردبيل فرزند متوفى  9 - خديجه هوشمند درآباد ش ش 7 ت ت 1317 
صادره از اردبيل همسر متوفى  اينك با انجام تشريفات مقدماتى ، درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى 

مربوطه صادر خواهد شد 
تهران  19 منطقه  اختالف  حل  شوراى   912 شعبه  رئيس     110/68461   

رو نوشت آگهى حصر وراثت  آقاى حميد چرم گر به شماره شناسنامه 4850 به شرح 
گواهى حصر  درخواست  اين شعبه  از  كالسه 930153/912  به  تقديمى  دادخواست 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رمضانعلى چرم گر به شماره شناسنامه 
683 در تاريخ 93/02/01 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به:  1 - مريم انبار دار ش ش 93 ت ت 1326 صادره از قم 
همسر متوفى  2 - مهدى چرم گر ش ش 625 ت ت 1341 صادره از تهران فرزند 
متوفى  3 - حسن چرم گر ش ش 837 ت ت 1345 صادره از تهران فرزند متوفى  4 - 
حسين چرم گر ش ش 12196 ت ت 1350 صادره از تهران فرزند متوفى  5 - فاطمه 
چرم گر ش ش 16919 ت ت 1353 صادره از تهران فرزند متوفى  6 - حميد چرم 
گر ش ش 4850 ت ت 1359 صادره از تهران فرزند متوفى  اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى ، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد 
تهران  909 منطقه  اختالف  حل  شوراى   912 شعبه  رئيس     110/68444   

رو نوشت آگهى حصر وراثت  خانم معصومه حيدرى به شماره شناسنامه 4588 به شرح 
دادخواست تقديمى به كالسه 930231/906/93 از اين شعبه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ولى سليمانى اتى كندى به شماره شناسنامه 
557 در تاريخ 93/06/02 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:  1 - مهدى سليمانى اتى كندى ش ش 25784 ت ت 1365 صادره 
از تهران فرزند متوفى  2 - مجيد سليمانى اتى كندى ش ش 0018168329 ت ت 1374 
صادره از تهران فرزند متوفى  3 - ناهيد سليمانى اتى كندى ش ش 8014 ت ت 1362 
صادره از تهران فرزند متوفى  4 - نسرين سليمانى اتى كندى ش ش 86 ت ت 1364 
صادره از تهران فرزند متوفى  5 - معصومه حيدرى ش ش 4588 ت ت 1342 صادره از 
تهران همسر متوفى  اينك با انجام تشريفات مقدماتى ، درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 
نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد 
تهران  19 منطقه  اختالف  حل  شوراى   906 شعبه  رئيس     110/68438   

رو نوشت آگهى حصر وراثت  خانم مهتاب بابائى ايرد موسى به شماره شناسنامه 3827 به 
شرح دادخواست تقديمى به كالسه 912/93 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان بهروز سن ستار به شماره شناسنامه 19 در تاريخ 
86/08/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
از تهران فرزند  به:  1 - خداداد سن ستار ش ش 2563 ت ت 1347 صادره  است 
متوفى  2 - عليرضا سن ستار ش ش 91 ت ت 1351 صادره از تهران فرزند متوفى  
3 - محمدرضا سن ستار ش ش 7830 ت ت 1355 صادره از تهران فرزند متوفى  4 - 
احمدرضا سن ستار ش ش 12250 ت ت 1365 صادره از تهران فرزند متوفى  5 - فاطمه 
سن ستار ش ش 20705 ت ت 1344 صادره از تهران فرزند متوفى  6 - زهرا سن ستار 
ش ش 2320 ت ت 1349 صادره از تهران فرزند متوفى  7 - معصومه سن ستار ش 
ش 6983 ت ت 1352 صادره از تهران فرزند  8 - مريم سن ستار ش ش 7742 ت ت 
1358 صادره از تهران فرزند متوفى  9 - اعظم سن ستار ش ش 3064 ت ت 1360 
صادره از تهران فرزند متوفى  10 - سميه سن ستار ش ش 6160 ت ت 1362 صادره 
از تهران فرزند متوفى  11 - راحله سن ستار ش ش 5500 ت ت 1363 صادره از 
تهران فرزند متوفى  12 - مليحه سن ستار ش ش 5498 ت ت 1363 صادره از تهران 
فرزند متوفى  13 - تقى كوهى مشتقين ش ش 1158 ت ت 1327 صادره از نير همسر 
متوفى  اينك با انجام تشريفات مقدماتى ، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى 

ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد 
تهران  19 منطقه  اختالف  حل  شوراى   912 شعبه  رئيس     110/68418   

تهران  خانواده  دادگاه   235 شعبه   9209980200501034 كالسه  پرونده  دادنامه  
دادنامه شماره 9209970200501817  خواهان : خانم ليال محمدى راد با وكالت آقاى 
على رضا زارعى نژاد به نشانى تهران تهران اتوبان شهيد محالتى نبرد جنوبى باالتر از 
چهار راه زمزم پ 195 درب حياط زنگ اول و آقاى بهروز حكيمى پور به نشانى استان 
تهران تهران اتوبان شهيد محالتى نبرد جنوبى باالتر از چهار راه زمزم پ 195 زنگ اول  
خوانده : آقاى مجيد حاتمى حسين آباد به نشانى مجهول المكان  خواسته : صدور حكم 
طالق به درخواست زوجه  راى دادگاه  در خصوص دادخواست خانم ليال محمدى راد فرزند 
محمد على با وكالت آقاى 1 - بهروز حكيمى پور 2 - على رضا زارعى نژاد به طرفيت آقاى 
مجيد حاتمى حسين آباد فرزند محمد حسن به خواسته طالق به موجب فتوكپى مصدق 
سند نكاحيه پيوستى به شماره ترتيب صادره از دفترخانه شماره علقه زوجيت بين طرفين 
محرز و مسلم مى باشد زوجه و وكيل وى به موجب دادخواست تقديمى و حضور در جلسه 
دادرسى اظهار داشت كه در سال 1381 به صورت شرعى و قانونى با خوانده ازدواج نموده 
است و زوج بعد از دو ماه زندگى مشترك زندگى را ترك نموده و خرج و مخارجى نداده و در 
دو ماه زندگى هم سوء رفتار داشته و نهايتا ادامه زندگى براى زوج مشكل بوده و تقاضاى 
طالق نموده لذا مراتب اختالف زوجين به داورى ارجاع كه در نهايت سعى و تالش دادگاه 
به انضمام داوران منتخب در اصالح ذات البين موثر واقع نگرديد و همچنان اصرار به 
جدايى داشته لذا دادگاه با توجه به محتويات پرونده و اظهارات خواهان وكيلش و اظهارات 
شهود كه همگى مويد ادعاى خواهان بوده و استيصال زوجه وو بذل دويست عدد سكه 
بهار آزادى از سيصد سكه مهريه اش به زوج در قبال طالق و اينكه خوانده عليرغم ابالغ 
قانونى حضور نيافته و اليحه اى ارائه ننموده دعوى خواهان را وارد دانسته و با استناد 
مواد 1119 و 1130 قانون مدنى و بندهاى 8 و 1 و 2 از شرط ضمن عقد نكاح مندرج 
در سند نكاحيه و ماده 27 و 28 قانون حمايت خانواده مصوب 91/12/1 مجلس شوراى 
اسالمى حكم به طالق زوجه صادر و اعالم مى نمايد و به خواهان اجازه مى دهد وفق ماده 
26 قانون حمايت خانواده به يكى از دفاتر رسمى ثبت طالق مراجعه و استفاده از وكالت 
اعطايى ضمن عقد نكاح و بذل تعداد دويست عدد سكه بهار آزادى از مهريه اش و با قبول 
بذل از طرف زوج نسبت به اجراى صيغه طالق از نوع خلع نوبت اول و وفق ماده 29 قانون 
حمايت خانواده زوجه نسبت به ساير حقوق مالى در اين پرونده ادعايى ندارد در خصوص 
حضانت فرزندان زوجين فرزندى ندارند راى صادره به استناد مواد 330 و 334 و 336 
غيابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و پس از آن ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد و اعتبار 
راى صادره وفق ماده 33 قانون حمايت خانواده جديد شش ماه از تاريخ ابالغ راى فرجام 
خواهى مى باشد و همچنين دفترخانه مكلف است به رعايت مواد 31 و 32 قانون حمايت 

خانواده مصوب 91/12/1 مى باشد 
  110/68481    رئيس شعبه 235 دادگاه خانواده - نصرت اله حاجى حسنى آرانى

تهران  خانواده  دادگاه   256 شعبه   9109982168500635 كالسه  پرونده  دادنامه  
دادنامه شماره 9309970202600688  خواهان : خانم نرگس على خانى به نشانى م 
ابوالقاسم سيد اسماعيلى به نشانى  : آقاى  امامت خ تيمورى فر پ 181 ط 3  خوانده 
مجهول المكان  خواسته : مطالبه طلب  راى دادگاه  در خصوص دادخواست خانم نرگس 
عليخانى فرزند حسين به طرفيت آقاى سيد اسماعيلى فرزند مصطفى ( مجهول المكان ) به 
خواسته صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مهريه سيزده ميليون و نهصد هزار 
تومان حسب طالق نامه شماره 16532-91/8/16 دفتر رسمى ثبت طالق به شماره 26 
حوزه تهران با توجه به مجموع محتويات پرونده و توضيحات خواهان حسب صورت جلسه 
93/1/30 و با عنايت به اينكه عليرغم اخطار به خوانده از طريق نشر آگهى ايشان در 
شعبه حاضر نشده و دليلى كه حاكى از پرداخت اقساط باقى مانده مهريه را به زوجه باشد 
ارائه ننموده و با عنايت به شروط ضمن طالق و نظر به اينكه حسب طالق نامه زوج تعهد به 
پرداخت اقساط مهريه را در هر ماه به مبلغ يك ميليون ريال از تاريخ 91/9/30 گرديده 
كه بنا بر اظهار خواهان تنها يك قسط را پرداخت نموده است و حسب سند طالق فى ما بين 
آنان توافق شد چنانچه بيش از 10 روز در پرداخت اقساط تاخير يابد موجب حال شدن 
الباقى مهريه و اقساط باقى مانده گرديده است مطالبه كند لهذا خواسته خواهان موجه 
تشخيص داده و دادگاه مستندا به ماده 198 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ 13/000/900 تومان در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى 
صادره غيابى و ظرف 20 روز قابل واخواهى در دادگاه صادر كننده راى و پس از انقضاى آن 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران 
مى باشد و در خصوص دادخواست ديگر خانم نرگس عليخانى فرزند حسين به طرفيت 
ابوالقاسم سيد اسماعيل فرزند مصطفى به خواسته مطالبه وجه 10 فقره چك نظر به اينكه 
خواهان طى اليحه به شماره ثبت 448 مورخ 93/4/18 مراتب انصراف خويش را از ادامه 
دادرسى اعالم و خواستار مختومه شده پرونده گرديده و مستندا به بند ماده 107 قانون 
آيين دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد قرار صادره ظرف 20 روز پس 

از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى است 
  110/68477   دادرس شعبه 232 دادگاه عمومى حقوقى خانواده يك تهران - قنبرنيا

 آگهي ابالغ اجرائيه   محكوم له : بانك قوامين    محكوم عليه: موسي آذري مجهول المكان  
محكوم به : بموجب دادنامه شماره92615300428مورخ 92/8/3 شوراي حل اختالف 
خواسته  اصل  بابت  50/000/000ريال  بپرداخت  6153محكوم  33شعبه  مجتمع 
وهزينه هاي دادرسي وكليه خسارات تاخيرتاديه ونيم عشردولتي كه توسط اجراي احكام 

محاسبه ميگردد گرديده است
 110/69928      رئيس شعبه 6153شوراي حل اختالف تهران

دادگاه عمومى حقوقى  پرونده كالسه 9209980213700411 شعبه 186  دادنامه  
مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران دادنامه شمار 9309970213700411  خواهان 
: آقايان على بيك محمدى و محمد دانيالى با وكالت آقاى حميد داوران به نشانى تهران 
خ استاد نجات الهى خ ورشو پ 7 واحد همكف  خوانده : آقاى اسمعيل مالك به نشانى 
تهران خانى آباد خ معياد ك 9 پ 34 واحد 2 منزل مالك و نويد موحدى مجهول المكان  
خواسته : واخواهى  راى دادگاه  در خصوص واخواهى حميد داوران به وكالت از على 
بيك محمدى و محمد دانيالى به طرفيت اسمعيل مالك و نويد موحدى نسبت به دادنامه 
غيابى 1110-920997-92/10/7 و اظهار نظر شماره 248-93/02/03 شعبه سوم 
دادگاه تجديدنظر نظر به مفاد اعتراضيه مطروحه وكيل خواهان ها و البته تعهد آقاى نويد 
موحدى به عنوان سازنده پالك متنازع فيه و تعهدات قراردادى مشاراليه به فك رهن 
البته عدم حضور مشاراليه در جلسه  و  ثبتى تهران  پالك 28693/3 بخش 12 حوزه 
دادنامه شماره 1811- مفاد  و  مالك  اسمعيل  خوانده  و  ديگر  اظهارات  و  تعيين شده 

عنه  معترض  دادنامه  نقض  ضمن  عمومى  دادگاه   180 شعبه   92/10/4-920997
نسبت به الزام خواهان بر فك رهن به استناد ماده 308 از قانون آيين دادرسى مدنى 
با تائيد دادنامه معترض عنه نسبت به ديگر و خوانده ( نويد محمدى ) را اعالم مى دارد 
راى صادره حضورى ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل پژوهش در محاكم استان مى باشد 
  110/68473    رئيس شعبه 1049 دادگاه عمومى قاضى 
مامور شعبه 186 دادگاه عمومى حقوقى تهران - خلجى  

دادنامه  پرونده كالسه 9209980215102273 شعبه 241 دادگاه خانواده مجتمع 
قضايى شهيد مطهرى تهران دادنامه شماره 9309970215100877  خواهان : خانم 
باقرى خ ناصر عبدالهى كوچه اسدى  آباد خ  كبرا خالصه دهقان به نشانى تهران يافت 
پ 1 واحد 7  خوانده : آقاى محمد جعفر روستا آزاد به نشانى مجهول المكان  خواسته 
: طالق به درخواست زوجه  راى دادگاه  در خصوص دادخواست تقديمى خواهان خانم 
كبرا خالصه دهقان فرزند اسداله به طرفيت خوانده آقاى محمد جعفر روستا آزاد فرزند 
رستم به خواسته صدور گواهى عدم امكان سازش و الزام زوج به حضور در يكى از 
دفاتر رسمى و اجراى صيغه طالق به شرح دادخواست تقديمى بدين شرح كه خواهان 
باشم  مدعيست مدت 24 سال استبا خوانده ازدواج كرده ام و صاحب دو فرزند مى 
همسرم مدت 65 سال است من و دو فرزندم را رها كرده و رفته است 5 سال قبل او 
را در كمپ بسترى كرديم وقتى بيرون آمد رفت و ديگر سراغ ما رو نگرفت و الخ نظر به 
مجموع اوراق و محتويات و احرز رابطه زوجيت دايم بين طرفين به واسطه سند نكاحيه 
شماره 1858 مورخ 67/9/18 استماع اظهارت خواهان موضوع خواسته عدم حضور زوج 
مدارك ايداعى از سوى زوجه و تحقيقات انجام شده ارجاع امر به داورى و عدم تفاهم 
در آن مرحله جهت اخذ طالق و نظر به ساير داليل و قرائن موجود با توجه به تخلف زوج 
از بندهاى 1 و 8 ( اعتياد به مواد مخدر و ترك زندگى مشترك ) شرط بند ب مندرج در 
عقد نامه و لحوق عسر و رج شديد بر زوجه و با استناد ماده 1119 همان قانون ناظر 
به شرط ب ضمن عقد مندرج در سند نكاحيه در صورت عدم اجراى صيغه طالق توسط 
زوج به اجازه زوجه اجازه داده مى شود با بذل تمام مهريه و ساير حقوق مالى بر اساس 
وكالت اعطايى با مراجعه به يكى از دفتر رسمى ثبت طالق خود را به وكلت از طرف زوج 
با حق توكيل به غير نسبت به قبول بذل و اجراى صيغه طالق خلع و ثبت نمايد جهيزيه 
نزد زوجه مى باشد فرزندان مشترك از مدار حضانت خارج مى باشند بديهى است احراز 
شرايط شرعى اجراى صيغه طالق بر عهده سردفتر مجرى صيغه طالق خواهد بود زوجه 
بنا به جوابيه آزمايشگاه تخصصى باردار نمى باشد راى صادره نسبت به خوانده غيابى 
و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از آن ظرف همين 
قابل تجديدنظرخواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران و سپس ظرف 20 روز 

قابل فرجام خواهى در ديوان عالى كشور مى باشد 
  110/68469   رئيس شعبه 241 دادگاه عمومى حقوقى تهران - امير حسين مقدم

آگهى ابالغ مفاد اجرائيه به محكوم عليه مجتبى تمدنى  پرونده كالسه 920675/188 
دادگاه عمومى حقوقى تهران  محكوم له : جمشيد كوهى ورزقانى  محكوم عليه : مجتبى 
تمدنى  به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 9310090210600829 و 
شماره دادنامه غيابى مربوطه 9309970210600101 محكوم عليه خانم سيده زهرا 
اكبر حسينى محكوم است به حضور در يكى از دفاتر اسناد رسمى و تنظيم سند رسمى 
پالك ثبتى 2527 فرعى از 14 اصلى واقع در بخش 12 تهران به نام محكوم له و نيز 
محكوم عليهم از حيث تسبيب به پرداخت مبلغ 1/087/000 ريال بابت هزينه دادرسى 
در حق محكوم له و پرداخت هزينه اجرائى در حق صندوق دولت محكوم عليه مكلف به 

اجراى مفاد اجرائيه ظرف 10 روز از تاريخ ابالغ مى باشد 
  110/68466   مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 188 دادگاه عمومى حقوقى تهران - عباس حيدرى

و  ارشادى  اكرم  خانم  تجديدنظرخواندگان  به  تجديدنظرخواهى  دادخواست  ابالغ  آگهى 
آقاى حسن ارشادى  بدينوسيله به تجديدنظرخواندگان فوق ابالغ مى گردد آقاى مجتبى 
عسگرى نسبت به دادنامه شمارع 355 مورخ 93/5/14 صادره از اين دادگاه موضوع 
و  تجديدنظرخواهى  دادخواست  كه  نموده  تجديدنظرخواهى   930029 كالسه  پرونده 
ضمائم خود را تقديم كه در پرونده مضبوط مى باشد و به لحاظ عدم دسترسى به شما 
ثانى  تا جهت دريافت نسخه  مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى شود 
دادخواست و ضمائم آن ظرف ده روز از تاريخ نشر آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و جوابيه 
آن را تهيه و تقديم نمائيد در صورت عدم حضور وفق مقررات قانون اقدام خواهد شد 
  110/68464    مدير دفتر شعبه 177 دادگاه عمومى حقوقى
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و  ر    خ

ی مصادره سهام ان ها توس ان مر

در حالی اساســنامه جديد مصوب شــورای پول و 
اعتبار برای بانک هــای غیردولتی در مجامع برخی 
از آنها به تصويب نرســید که به گفته مديران اين 
بانک ها، بانک مرکزی با اعمال محدوديت هايی، آنها 
را مجبور به تصويب اساسنامه کرده است، اما برخی 
از کارشناســان معتقدند که تصويب اين اساسنامه 
به نوعی مصادره سهام بانک های غیردولتی توسط 
بانک مرکزی اســت. پس از اينکــه بانک مرکزی 
بانک های تجاری غیردولتی را مجبور به تشــکیل 
مجمع عمومی عادی فو العاده بر اســاس مصوبه 
»اساسنامه نمونه مصوب شــورای پول و اعتبار« تا 
پايان تیرماه امسال کرد، بسیاری از مجامع بانک ها 
تشکیل شــد، اما اين اساســنامه در مجامع آنها به 
تصويب نرســید. با توجه به اينکه بانک مرکزی به 
عنوان نهاد ناظــر بانک ها را ملزم کرده اســت که 
پس از تصويب اساسنامه و قبل از ثبت، آن را برای 
تصويب نهايی به شورای پول و اعتبار ارسال کنند، 
بانک ها امســال برای دومین بار تشکیل مجامع را 
در دســتور کار قرار دادند. در نهايــت برخی از اين 
بانک ها مانند شهر، حکمت ايرانیان، قوامین، انصار 
و آينده اساسنامه را تصويب کرده و اساسنامه آنها 
در شــورای پول و اعتبار به تصويب نهايی رســید. 
بانک ايران زمین نیز چند روز پیش اساســنامه را 
به تصويب رساند. اما 3 بانک دولتی خصوصی شده 
تجارت، ملت و صادرات هنوز اساسنامه جديدی را 
در مجامع به تصويب نرسانده اند، البته مجامع آنها 

تشکیل شــد، اما هیئت مديره اساسنامه جديد را 
امضا نکردند در اصل سهامداران اصلی در مجامع 
حاضر نشــدند و بدين ترتیب مخالفــت خود را با 
اساســنامه تنظیمی بانک مرکزی اعــالم کردند. 
بانک های ديگری نیز مجمع برگــزار کرده اند ولی 
اساسنامه در مجامع آنها مصوب نشد اما مسئوالن 
اين بانک ها مطرح می کنند که بانک مرکزی آنها را 
به شدت تحت فشار قرارداده است و به دلیل اينکه 
اين بانک بايد مديران اين بانک ها را تايید صالحیت 
کند، آنها را وادار به برگزاری مجمعی ديگر کرده و 
به عنوان نمونه بانک ملت قرار است در هفته آتی و 
بانک تجارت در چند روز آينده دومین مجامع خود 
را برگزار کنند. در کل مجامع فو العاده بانک های 
مزبور به علت عدم حضور اکثريت ســهامداران به 
حد نصاب رسمی نرســید و يا بعض بعد از رسمیت 
يافتن جلسه، سهامداران حاضر با توجه به اشکاالت 
حقوقی، قانونی و محتوايی که نسبت به »اساسنامه 
نمونه« داشتند، از تصويب آن خودداری کردند. در 
اين زمینه علیرضا عســکری مارانی در گفت وگو با 
مهر گفت: کلیات اين موضوع اين است که اساسنامه 
براساس قانون تجارت برای تمام بنگاه ها بايد نوشته 
شود و بر اين اساس، شورای پول و اعتبار نمی تواند 
اساســنامه ای مصوب کند که خالف قانون تجارت 
باشد اما برخی از موارد اساســنامه مصوب خالف 
قانون تجارت است. به صورت مثال، در قانون تجارت 
براساس ماده 110 می توانیم شخص حقوقی برای 
هیئت مديره تعیین کنیم و شخص حقوقی می تواند 
نماينده خود را که يک شخص حقیقی است، معرفی 
کند. اين کارشناس ارشد مسايل پولی با بیان اينکه 
اما بانک مرکزی اين موضوع را ناديده گرفته است 
و بانک هــا را ملزم کرده که بايد اشــخا حقیقی 
معرفی کنند، تصريح کرد: دومین مسئله اين است 
که براساس اساسنامه جديد اعضای هیئت مديره 
نمی توانند موظف باشند که اين خالف قانون تجارت 
است. وی در بیان مســئله سوم گفت: در اساسنامه 
پیش بینی کرده اند که اگر مهلت تصويب اساسنامه 

تمام شــود و دو ماه بگذرد، بانک مرکزی می تواند 
سرپرست تعیین کند اما در قانون تجارت چیزی به 
نام سرپرست نداريم، چهارمین نکته هم اين است 
که در اساسنامه پیش بینی کرده اند که مدير را بانک 
مرکزی می تواند »منفصل« کند و حکم »انفصال« 
دهد، اما ايــن کلمه در ارتباط بــا کلمه »انتخاب« 
نیســت و در ارتباط با کلمه »انتصاب« اســت. در 
مکانیزم دولتــی کلمه »انتصــاب« و »انفصال« از 
خدمت داريم و در قانون تجارت »انتخاب« يا »تغییر 

و عزل« داريم. 

ا  ه  دی پردا ت 40 در اي 5 ا
رداش اولوي ها ن

تسهیالت پرداختی بانک ها در 5 ماهه سال جاری 
به بخش های اقتصادی معادل 1135 هزار میلیارد 
ريال می باشــد که در مقايســه با دوره مشابه سال 
1392 )مبل 808 هزار میلیارد ريال( افزايش قابل 
40 درصد داشــته است. به  مالحظه ای به میزان 5
گزارش »اخبار بانک« به نقل از روابط عمومی بانک 
مرکزی، اطالعــات موجود بیانگر ســهم بخش ها 
از تســهیالت پرداختی بانک ها می باشــد. ســهم 
پرداختی تسهیالت بانکی به بخش صنعت و معدن 
در 5 ماهه اول سال جاری بال بر 363 هزار میلیارد 
)معادل 32 درصد تسهیالت پرداختی ( می باشد که 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته بال بر 126 هزار 
میلیارد ريال )53.2 درصد( تسهیالت بیشتری به 
بخش صنعت و معدن کشــور پرداخت شده است. 
جدول شماره دو بیانگر هدف از دريافت تسهیالت 

پرداختی در بخش های اقتصادی طی 5 ماهه سال 
جاری می باشد. سهم تسهیالت پرداختی در قالب 
ســرمايه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی 
6 هزار  در پايان مرداد ماه ســال جاری معادل 3
میلیارد ريال ) معادل 59.3 درصد کل تســهیالت 
پرداختی( می باشد که در مقايســه با دوره مشابه 
ســال 1392 ) مبل 381 هزار میلیارد ريال( سهم 
4 درصد بوده است. اين امر بیانگر  مذکور معادل 1.
افزايش پرداخت سرمايه در گردش در 5 ماهه سال 
جاری نســبت به دوره مشابه ســال قبل به میزان 
292 هزار میلیارد ريال )6.6 درصد( می باشــد. 
با مالحظه جدول فو مشــخص می شــود سهم 
تســهیالت اعطايی بابت تأمین سرمايه در گردش 
بخش صنعت و معدن در 5 ماهه سال جاری معادل 
289 هزار میلیارد ريال بوده که حاکی از تخصیص 
حدود 43 درصد منابع تخصیص يافته به ســرمايه 
6 هزار  درگردش کلیه بخش های اقتصادی )مبل 3
میلیارد ريال( می باشد. شايان ذکر است با توجه به 
سهم تسهیالت پرداختی به بخش صنعت و معدن به 
مبل 363 هزار میلیارد مالحظه می شود که بال بر 
9.5 درصد سهم تسهیالت مزبور به تأمین سرمايه 
در گردش )معادل 289 هزار میلیارد ريال( تخصیص 
يافته که نشــانگر توجه و اولويت دهــی به تأمین 
منابع برای اين بخش توسط بانک ها در سال جاری 
می باشــد. در خاتمه الزم به ذکر اســت تسهیالت 
پرداخت در 6 ماهه دوم هر سال )به خصو 3 ماهه 
چهارم( از روند صعود برخوردار م گردد. با تداوم 
روند صعود حاصل شده تا پايان سال جار م 
توان مشارکت قابل مالحظه ا از نظام بانک را در 
تامین مال اقتصاد پیش بین نمود. با اين وجود از 
آنجا که اقتصاد از عمق رکود اقتصاد در حال خارج 
شدن م باشد و به چرخه رونق رهنمون م شود، 
الزم اســت ضمن تداوم مســیر جار مالحظات 
مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره 
مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورم ناش از فشار 

تقاضا کل در اقتصاد نیز بود. 

همزمان با نزولی شــدن مدار تــورم وزيراقتصاد 
و رئیــس کل بانــک مرکــزی به همراه ســاير 
کارشناســان اقتصادی تاکید کردند که »شرايط 
برای تغییر نرخ ســود فراهم اســت« اما گذشت 
چند ماه از اين اظهارات نشان می دهد تغییر نرخ 
سود تا چند ماه آينده منتفی است. چند ماه قبل 
که بانک های دولتی و خصوصی بــا مجوز بانک 
مرکزی نرخ سود بانکی را تغییر دادند استداللشان 
اين بود که نرخ سود بايد متناسب با تورم باشد و 
همین شد که رسم اجازه گرفتند نرخ ها را تغییر 
دهند هرچند که قبل از آن بی اجازه دســتی در 
نرخ ها برده بودند. با همین اســتدالل نرخ سود 
رده های بانکی 22 درصد و سود تسهیالت  ســ
غیر مشارکتی نیز حداکثر 22 درصد تعیین شد 
اما بعد از گذشت چند ماه از اين تغییر نرخ، روايت 
رسمی دستگاه های مربوطه از جمله بانک مرکزی 
و مرکز آمار حکايت از کاهش نرخ تورم داشت و 
دارد و همین باع تشديد زمزمه تغییر مجدد نرخ 
سود شــد. اين زمزمه ها البته با همان استداللی 
مطرح شــدند که پیش از آن از سیاست افزايش 

نرخ سود حمايت می کرد بنابراين زمانی که نرخ 
تورم ســیر نزولی را در پیش گرفت اقتصاددانان 
اعالم کردند که االن زمان تغییر نرخ سود بانکی 
است چراکه تورم کم شــده و طبق اعالم دولت 
کمتر هم می شــود. همین باع شــد تا مردان 
اول تصمیــم گیر در حوزه پولــی و بانکی هم در 
رديف اقتصاددانان قــرار گیرند و تاکید کنند که 
در زمان کاهش نرخ تورم بايد نرخ ســود تعديل 
شــود. البته موضوع فقط به اظهار نظر ختم نشد 
چراکه طبق اعالم ولی ا سیف رئیس کل بانک 
مرکزی تیمی مامور رسیدگی به اين موضوع شده 
و گزارشاتی توسط بخش اقتصادی و کارشناسی 
بانک مرکزی در مورد نرخ ســود تســهیالت در 
حال تهیه است که به شــورای پول و اعتبار ارايه 
خواهد شد. البته بانک مرکزی تأکید کرده مالک 
برای تعیین نرخ سود بانکی تورم 12 ماهه شامل 
تورم میانگین، نقطه به نقطه و ماهانه اســت و با 
همین سیاست  هم ولی ا سیف کارگروه ويژه ای 
را مســئول رســیدگی به تعیین نرخ سود بانکی 
کرده است. با اين حســاب بد نیست اشاره ای به 

گفت وگــوی عبدالناصر همتی رئیس شــورای 
هماهنگی بانک های دولتی با خبرنگار تســنیم 
داشته باشیم وی در اين گفت وگو تأکید کرده بود 
که در تعیین نرخ سود بايد تورم انتظاری مالک 
قرار گیرد و برای ارزيابی تــورم انتظاری هم بايد 
چند ماهی صبر کرد. همتی البته در اين گفت وگو 
تلويح اشــاره کرد که تغییر نرخ سود بانکی فعال 
منتفی است و احتماال يکی دو ماه آينده در اينباره 
تصمیم گیری جدی خواهد شد. اما قبل از همتی 
يکی از معاونان بانک مرکزی هم در سخنانی تامل 
برانگیز به خبرنگار تسنیم گفته بود که تغییر نرخ 
سود در حد حرف است و چیزی به شورای پول و 
اعتبار نرفته است. اين اظهارات درحالی از سوی 
تهرانفر طی ماه های اخیر مطرح شد که در همان 
مقطع مقامات ارشد پولی به دفعات از تغییر نرخ 
سود بانکی همزمان با کاهش نرخ تورم سخن می 
گفتند. معاون نظارتی بانک مرکزی در پاســخ به 
پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر »طی هفته های 
اخیر به دفعات از سوی رئیس کل بانک مرکزی و 
وزير اقتصاد شاهد اظهاراتی مبنی تغییر نرخ سود 

بانکی در شورای پول و اعتبار هستیم، آيا بناست 
« گفته بود:  در هفته های آتی نرخ سود تغییر کند
رده ها به خاطر تورم نزولی بايد مجدد  سود ســ
ن تصمیمی نداريم و چیزی  بررسی شــود اما ا
در دســتور کار شــورای پول و اعتبار نديده ايم. 
وی افزود: اينکه روشــی را برای تغییر نرخ سود 
به شورای پول و اعتبار ببريم مطرح نیست. هنوز 
چیزی در اين خصو روی کاغذ نیامده و آنچه 
گفته شده است در حد حرف اســت. تهرانفر در 
پاسخ به پرســش ديگر خبرنگار تسنیم مبنی بر 
»نمی خواهید طرحی را برای تغییر نرخ ســود به 
« گفته بود: فعال خیلی زود است که  شورا ببريد
بخواهیم اين کار را بکنیم چراکه بايد منتظر ادامه 
روند تورم باشــیم. از آنجايی که آمارهای رسمی 
بانک مرکزی و مرکز آمار بیانگر کاهش نرخ تورم 
طی ماه های اخیر بوده و همچنین تاکید مسئوالن 
ارشد اقتصادی به ضرورت تغییر نرخ سود بانکی 
متناسب با تغییر نرخ تورم بايد منتظر ماند و ديد 
که در هفته ها و به احتمال قوی ماه های آتی چه 

تصمیمی برای نرخ سود گرفته خواهد شد. 

د  ر ر   س
ا  

تف ش
س و  ا ب د  د ا  ب
ایت  ید با ها د  ا

یی  سود  د  و
د توق  با 

ه در سال 93  ارد ريال ت ار م پردا 250 ه
مديرعامل بانک رفاه کل تسهیالت پرداختی اين بانک 
در ســال جاری را حدود 250 هزار میلیارد ريال اعالم 
کرد و گفت: با توجه به منابــع 12 هزار میلیاردی فعلی 
قر الحسنه اين بانک در حال پرداخت 21 هزار فقره 
وام ازدواج تعیین شده از سوی بانک مرکزی هستیم. به 

«، محمد رضا نظری در حاشــیه افتتاح شعبه صندو  گزارش »اخبار بان
رده های  توسعه ملی بانک رفاه کارگران با اشاره به رشــد مناسب میزان س
2 هزار میلیارد ريال عنوان کرد و افزود:  رده های آن را 0 اين بانک سقف س
در سال گذشته رشــد بسیار مناسبی در اين مورد داشــتیم و امسال هم در 
بین شبکه بانکی کشور از رشد قابل مالحظه ای برخودار بوده است که عمده 
رده های ما مربوط به مردم است. وی در مورد پرداخت تسهیالت ازدواج از  س
طريق بانک رفاه به کسانی که سابقه پنج سال بیمه سازمان تامین اجتماعی 
را دارا هستند، بیان کرد: بانک رفاه تمام خدمات و امکاناتی که منابع آن اجازه 
داده و در چارچوب و قوانین بانکی قابلیت اجرايی شدن داشته باشد به تمامی 
اقشار باالخص اين افراد ارائه خواهد کرد. نظری درباره آمار معوقات بانک رفاه 
يادآور شد: خوشبختانه اين بانک يکی از بانک هايی است که کمترين میزان 
مطالبات را داراست به طوری که نســبت مطالبات ما به تسهیالتمان حدود 
هشت درصد يعنی بسیار پايین تر از متوسط نظام بانکی است. و همچنین در 
رابطه با افزايش سرمايه بانک رفاه خاطرنشان کرد: در سال گذشته حدود 130 
درصد افزايش سرمايه از طريق آورده های نقدی داشتیم و برای سال آينده هم 
افزايش سرمايه در برنامه کاری اين بانک قرار دارد. به گفته مديرعامل بانک 
رفاه کارگران میزان فعلی سرمايه اين بانک حدود 26 هزار میلیارد ريال است.

ان نوين ان اقتصادنوين را ضور در جشنواره  رين مه  م آ ا
عالقه مندان حضور در قرعه کشــ جشــنواره فرابانک 
نوين بانک اقتصادنوين تا پايان روز يک شــنبه 13 مهر 
93 فرصت دارند تا با اســتفاده از ابزارهــا بانکدار 
الکترونیک اين بانک شانس خود را برا برنده شدن در 
اين جشنواره افزايش دهند. به گزارش »اخبار بانک« به 

نقل از روابط عموم بانک اقتصادنوين اين بانک با هدف ترغیب هموطنان 
، جشنواره خدمات بانکدار الکترونیک  به استفاده از خدمات الکترونیک
»فرابانک نوين« را برگزار کرده اســت که پايان روز يک شــنبه 13 مهرماه 
آخرين مهلت حضور در اين جشنواره م باشــد. بر اين اساس عالقه مندان 
حضور در اين جشنواره تا پايان اين روز فرصت دارند تا با استفاده از خدمات 
بانکدار الکترونیک بانک اقتصادنوين شــانس خود را برا برنده شــدن 
جوايز ارزنده اين جشنواره افزايش دهند. بر اساس اين گزارش موبايل بانک، 
اينترنت بانک، اينترنت بانک همراه، تلفنبانک، خودپرداز و پايانه ها شعبه ا 
از جمله خدمات اين بانک است که هموطنان عزيز م توانند با استفاده از اين 
خدمات امتیاز بیشتر کسب کنند. بانک اقتصادنوين در جشنواره خدمات 
بانکدار الکترونیکــ »فرابانک نوين« به اســتفاده کنندگان از خدمات و 
ابزارها الکترونیک خويش جوايز ارزشــمند از جمله خودرو ســانتافه، 
سوناتا، اکســنت و جوايز نقد به قید قرعه اهدا خواهد کرد. عالقه مندان به 
استفاده از خدمات الکترونیک بانک اقتصادنوين فرابانک نوين برا حضور 
در اين جشــنواره و اطالع از امتیازات کسب شده الزم است نسبت به ارسال 
عدد 1 به شماره 200054 در ط جشنواره اقدام نمايند. محاسبه امتیازات 
هر کارت به شیوه ا است که با ارســال عدد 1 حت در روز آخر جشنواره و 
رسیدن به ســقف ها امتیاز امکان برنده شــدن را مهیا م کند. الزم به 
ذکر است جشنواره فرابانک نوين بانک اقتصادنوين صرفا مختص مشتريان 
اين بانک نیست و دارندگان تمام کارت ها شبکه شــتاب نیز با استفاده از 
خدمات بانکدار الکترونیک اين بانک حايز شــرايط حضور در قرعه کش 

اين جشنواره خواهند بود.

ام ان دی ر مديري اقتصادی مبتنی ر ارز  د مدير ت
مدير عامل بانک دی گفت: ما يک بنگاه اقتصادی هستیم 
اما بايد مديريت اقتصادی مبتنی بر ارزش ها در سرلوحه 
کارمان قرار بگیرد. به گزارش »اخبار بانک«، دکتر احمد 
شفیع زاده در مراسم توديع و معارفه مديرعامل شرکت 
کارگزاری دی اظهار کرد: شرکت لیزينگ دی به دلیل 

تعلق به بانک بايد کارآمدی زيادی از خودش نشان دهد و شرايطی را فراهم 
آورد تا افتخاری برای گروه مالی دی محســوب شود. وی حفظ سالمت کار، 
سرعت و شفافیت و نیز انطبا فعالیت بر قوانین مورد تاکید قرار داد و افزود: ما 
بايد نسبت به لیزينگ  های موجود مزيت داشته باشیم و فعالیت های منحصر 
به فردی را تعريف کنیم چرا که کار متفاوتی با اقتضائات گروه سازکار باشد، 
می تواند ما را در جايگاه متمايزی قرار دهد. مديرعامل بانک دی با اشــاره به 
اينکه فعالیت صرافی ها و لیزينگ های وابسته به بانک ها به صورت جدی تر در 
سال های اخیر گسترش يافته است، ادامه داد: اين گونه شرکت ها که فعالیت 
آنها بدون مجوز بانک مرکزی امکان ندارند، بايد به عنوان مکمل بانک عمل 
کنند. شفیع زاده با ابراز امیدواری از اينکه بانک و لیزينگ دی بتواند با حسن 
مديريت خود پیشرو باشند، عنوان کرد که شرکت لیزينگ دی طی چند ماه 
ا با مديريت  اخیر بیش از سال های گذشته موفقیت کسب کرده که ان شا

جديد اين روند تداوم يابد.

ن ار توس ان م ترون آزاد راه   وار ال تتا اجه  ا
باجه عوارضــی )ETC( آزاد راه خلیج فارس محور اهواز 
 بندر امام خمینی با همکاری بانک مسکن در استان 
خوزســتان افتتاح و راه اندازی شــد. به گزارش »اخبار 
بانک«، به منظور رفاه حال مسافران و هموطنان، بانک 
مســکن با همکاری وزارت راه و شهرســازی و سازمان 

راهداری و حمل و نقل جاده ای نســبت به راه اندازی سامانه اخذ الکترونیک 
عوار در محل ايســتگاه عوارضی آزاد راه خلیج فارس اقدام کرده اســت. 
در قالب اين طرح، رانندگان خودروهای کشــور می توانند با خريد برچسب 
الکترونیک عوار و نصب آن پشت شیشه خودرو و شارژ آن از تمامی مزايای 

آن بهره مند شوند. 

ند ی ارايه می  تصا ردانی ا دم سبد ر  ان آينده 
بانــک آينــده نظر بــه ضــرورت ايجــاد فرصت های 
ســرمايه گذاری با هدف تحقق اصل ارزش آفرينی برای 
مشــتريان و همچنین لزوم تنوع بخشی به محصوالت 
بانــک، طراحــی و اجــرای »خدمــت ســبدگردانی 
اختصاصی« در دســتور کار خود قــرار داد. به گزارش 

»اخبار بانک«، سبد گردانی اختصاصی، خدمتی ويژه از مديريت دارايی در 
شرکت کارگزاری بانک آينده است. در اين خدمت و پس از طی عقد قرارداد 
با اشخا حقیقی و حقوقی، نســبت به ايجاد و مديريت سبد اورا بهادار 
، با توجه به شــرايط و میزان ريسک پذيری آنها اقدام می شود.  برای اشخا
ذيری هر يک از افراد، سبدی از اورا  در اين خدمت با توجه به میزان ريسک
بهادار مختلف شامل: سهام شرکت های پذيرفته شده در بازار بورس و اورا 
رده و ساير انواع دارايی های  : مشارکت، صکوک، گواهی س بهادار، انواع اورا
مالی تشکیل و مديريت می شود. با توجه به دستورالعمل ابالغ شده، شرکت 
کارگزاری بانک آينده با همکاری تمامی شعب اين بانک در سراسر کشور از 
تاريخ ششم شهريور ماه سال 1393، ارائه اين ابزار جديد سرمايه گذاری به 

مشتريان گرامی را آغاز نموده و اين حرکت ادامه دارد.

ر    خ

همايش تخصصی مديــران روابط عمومی  بانک مهر 
اقتصاد با حضور مدير عامل بانــک و مديران روابط 
 عمومی  به مدت ســه روز در مرکز آموزش حضرت 

عبد العظیم حسنی)ع( برگزار شد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی  بانک مهر اقتصاد، 
دکتر نتاج  مدير عامل بانــک  در اين همايش با 
تقدير از تالش های هوشمندانه و متعهدانه مديران 
و کارکنان روابط عمومی  بانک، ابراز داشــت: ارتقا 
جايگاه بانک در ذهن مشتريان و آحاد جامعه مرهون 

زحمات و نقش آفرينی های شماست.
نتاج با اشاره به چالش های موجود در محیط پیرامون 
بازار پولی و مالی، خاطرنشــان کرد: با کمک روابط 
عمومی  و با تحلیل تغییرات محیطی می توانیم حضور 
گسترده تری در بازار پولی و مالی کشور داشته باشیم.
وی التزام به اجرای بانکداری اســالمی  را وجه تمايز 
بانک مهر اقتصاد با ساير موسسات پولی و بانکی کشور 
عنوان کرد و گفت: حذف ربا از معامالت بانکی مقدمه 
دستیابی به نظام بانکداری اسالمی  است که به ياری 

حضرت حق بانک مهر اقتصاد در حال گذر از مرحله 
بانکداری بدون ربا و استقرار بانکداری اسالمی  است.

مدير عامل بانک مهر اقتصاد پیاده سازی بانکداری 
اسالمی  را مستلزم اصالح در ساختارهای مالی، فن 
آوری اطالعات و ارتباطات عنوان کرد و ابراز داشت: 
هدف اصلی ما تحقــق قوانین و مقررات شــرعی و 
دســتورات الهی در معامالت اقتصادی اســت لذا 
چنانچه اين مهم انجام شود انتفاع و سود اقتصادی 

نیز محقق می شود.
در ادامه منصور شیخ االســالمی   رئیس اداره کل 
روابط عمومی  بانک  با تشريح نقش روابط عمومی  ها 
در تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: نخســتین گام در 
تحقق سند اقتصاد مقاومتی گفتمان سازی آن است 
از اينرو روابط عمومی  در کنار رسانه می تواند با تبیین 
و تفهیم اين سند اقتصادی نقش مهمی در تنوير افکار 

عمومی  ايفا کند.
شیخ االسالمی  با بیان اينکه اقتصاد مقاومتی کشور را 
در برابر تهديدات واکسینه می کند، خاطرنشان کرد: 

روابط عمومی  ها می توانند با رصد اتفاقات و تغییرات 
محیطی و تحلیل و انتقال آن به بدنه مديريت سازمان 
کمک کنند تا با شناســايی تهديدها و فرصت ها در 

مرتفع کردن موانع و مشکالت نقش آفرين باشند.
، فرهنگ و مبانی انديشــه  وی گفــت: بايد اخــال
اسالمی  را همواره مورد توجه قرار دهیم و به عنوان 
يک الگوی سازمانی دستیابی به باالترين معیارهای 

اقتصاد مقاومتی را در برنامه های خود قرار دهیم.
رئیس اداره کل روابط عمومــی  با بیان اينکه اقتصاد 
مقاومتی تاثیر مستقیم بر روی تولید، اشتغال، صنعت 
و توزيع ثروت دارد، بیان داشــت: کشــور به لحاظ 
سیاسی و شرايط پیرامونی و بین المللی در وضعیت 
حساسی قرار دارد که تمامی اين عوامل تاثیر بسیاری 
بر اقتصاد گذاشــته اســت از اينرو روابط عمومی  ها 
می توانند با مديريت رويداد و عملیات روانی و تبديل 
اقتصاد مقاومتی به يک گفتمان غالب، در تحقق اين 
مهم موثر واقع شــوند. شیخ االسالمی  اطالع رسانی 
هدفمند و خالقانه، مديريت هوشمند هزينه ها، ارتقا 

منزلت و جايگاه روابط عمومی ، توســعه ارتباطات 
با ذينفعان، توســعه دانش و مهارت هــای ارتباطی 
همکاران، اجرای برنامه های روابــط عمومی  با نگاه 
علمی و تخصصی، مديريــت دانش، نخبه يابی، بهره 
گیری از اساتید دانشگاهی، آموزش های ارتباطی و 
تقويت و مديريت ســرمايه های اجتماعی را از مهم 
ترين رويکردهای روابط عمومــی  بانک مهر اقتصاد 
در سال 1393 عنوان کرد. وی با تاکید بر پیاده سازی 
و اجرای دقیق دستورالعمل ها، گفت: تهیه و تدوين 
دســتورالعمل های اداره کل روابط عمومی  اقدامی  
مهم در توســعه زيرســاخت های مديريتی روابط 
عمومی  و همچنین سیســتماتیک کردن برنامه ها و 
فعالیت ها می باشــد لذا اين مهم در توسعه مديريت 
دانش اداره کل روابط عمومی  تاثیر گذار است از اينرو 
مديران روابط عمومی  بــا بهره گیری از محتوای اين 
دستورالعمل ها می توانند نقش سازنده ای در انتقال 
تجارب و دانش به آينــدگان در حوزه روابط عمومی  

داشته باشند.

مومی  اس رينی های روا  هن مشتريان مرهون ن آ ان در  اه  ا جاي ارت
بر    
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مديرعامل شــرکت پتروپارس گفت: ســه قلم کاال از  گروه کاالی 
مورد نیاز صنعت نفت در داخل کشــور ساخته شد. محمد جواد شمس 
در گفت وگو با خبرنگار شــانا، خريد و ســاخت تجهیزات سرچاهی در 
حوزه حفاری و بهره برداری را يکی از حلقه هــای مفقوده صنعت نفت 
در بخش باالدستی دانست و گفت: طی دو ســال گذشته برای نصب و 
راه اندازی ماشین آالت و تجهیزات پیشــرفته در اين کارخانه هزينه و 
زمان زيادی صرف شده است، از طرف ديگر مواد اولیه برای ساخت اين 
محصول از کشورهای پیشــرفته دنیا وارد می شود. به گفته وی سه قلم 
کاال از  گروه کاالی مورد نیاز صنعت نفت شــامل آويزه های آستری 
(line hanger(، شیرهای اطمینان درون چاهی )SSSV( و مجموعه 
تکمیل چاه توسط راندن رشته های تکمیلی )Mono bore( در داخل 
کشور ساخته شد. شمس از آمادگی برای ســاخت شیرهای اطمینان 
 )KCT( در کارخانه تجهیزات تکمیل چاه کیش )SSSV( درون چاهی
خبر داد. مديرعامل شــرکت پتروپارس افزود: شیرهای اطمینان درون 

چاهی ساخت شريک خارجی شرکت پتروپارس هم اکنون در فازهای 
 و  میدان گازی پارس جنوبی با موفقیت نصب شده است، از اين 
رو با داشتن دانش فنی ساخت اين نوع کاال به زودی با گرفتن سفارش 
اقدام به تولید انبوه آن می کنیم.  حلقه چــاه باقی مانده در پارس 
جنوبی شمس با بیان اين که هم اکنون  حلقه چاه گازی ديگر بايد 
در میدان گازی پارس جنوبی حفاری شــود، گفت: اين کارخانه قادر به 
تامین تجهیزات سرچاهی و شیرهای اطمینان اين تعداد چاه است، البته 
با توجه به شرايط چاه های نفتی و گازی در مناطق نفتخیز جنوب نیز اين 
نوع محصوالت در اين مناطق نیز نیاز است. وی گفت: هم اکنون شرکت 
پتروپارس با آگاهی از اصول و قوانین بین المللی به گونه ای با سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت جهان تعامل می کند که برای طرفهای خارجی کار 
در ايران با مشکالت همراه نباشد. کارخانه تجهیزات تکمیل چاه کیش 
(KCT( که با مشارکت شرکت خدمات چاه های پتروپارس و سازنده ای 
اروپايی تاسیس شده است، شــرکت پتروپارس طی پنج سال اخیر و به 

ساخت ٣ قلم کاالی 
استراتژیک صنعت 

نفت در کشور
د یا  و ت اق  ی سا قد او د 

صصان دا ت ت فت ب دست  ص

ر و   

اي می يابد ال گاز کشور تا پايان امسال اف ظرفیت انت

ظرفیت انتقال گاز کشــور تا پايان امســال بــا راه اندازی 
ايستگاه های تقويت فشــار پل کله، همدان، بیجار و پتاوه 
افزايش می يابد. مديرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ايران در گفت وگو با خبرنگار شانا اظهار کرد: تا پايان امسال 
تعدادی از ايســتگاه های تقويت فشــار راه اندازی می شود 
و با توجه به در مدار قرار گرفتن اين ايســتگاه ها، ظرفیت 
و توان انتقال گاز کشــور افزايش می يابــد. علیرضا غريبی 
( تعدادی از  + ( و چهارم ) + افزود: توربین های سوم )
ايستگاه ها تقويت نیز تا پايان امسال در مدار قرار می گیرد. 
وی با بیان اين که عــالوه بر بهره برداری از ايســتگاه های 
تقويت فشار، بخشــی از خطوط لوله سراســری نیز بايد 
احدا شــود، خاطرنشــان کرد:  کیلومتر از خط دهم 
سراســری حدفاصل پتاوه تا همدان نیز تا پايان امسال به 
بهره برداری می رسد و اين خط تا اصفهان تکمیل می شود. 
به گفته مديرعامل شرکت مهندســی و توسعه گاز ايران، 
تکمیل  کیلومتر از اين خط سراسری از جمله پروژه های 
حساس و مهمی بشمار می رود که بر اساس برنامه تا پايان 
امسال به اتمام می رسد. غريبی با اشاره به برگزاری مناقصه 
برای ايستگاه های خط هشــتم سراسری گفت: مناقصه  
ايستگاه از خط هشتم سراســری برگزار شده تا بتوانیم به 
تدريج اين ايستگاه ها را در مدار قرار دهیم. وی يادآور شد: 
در حال حاضر اين ايستگاه ها تحويل ، توربینهای آن تامین و 
پیمانکار آن نیز مشخص شده است. وی تاکید کرد: امیدوارم 
سال آينده اين ايســتگاه ها را نیز آماده کنیم تا باقیمانده 

افزايش ظرفیت گاز سال آينده را منتقل کنیم. 

رکت گاز استان  یت در ش تاندارد مديريت کی اس
گلستان بازنگری می شود

ارچه گاز  نخســتین جلســه بازنگری مديريت کیفیت يک
استان گلستان در راستای اجرای سیستم مديريت کیفیت 
( با حضــور مديرعامل، اعضا هیات   ISO(ارچه يک
مديــره و اعضا تضمین کیفیت اين شــرکت برگزار شــد. 
مديرعامل شرکت گاز استان گلستان درباره اهداف و نتايج 
اين نشست گفت: از جمله ابزارهای بهبود مستمر و اثربخش 
سیستم مديريت کیفیت، انجام بازنگريهای مديريت است 
که شرکت گاز اســتان گلســتان در اين زمینه همه ساله 
جلســات بازنگری مديريت را برای حصــول اطمینان از 
عملکرد بهینه اين سیستم برگزار می کند. صفرعلی جمال 
لیوانی افزود: دستیابی به اهداف عالی کیفی و رضايتمندی 
مشتريان از جمله دغدغه های اصلی سازمانها بشمار می رود 
که به همین دلیل بیشــترين تالش شرکت برای دستیابی 
به اين اهداف تعريف شده اســت. وی خاطرنشان کرد: در 
همین راستا سعی می کنیم با بازنگريهای متعدد مديريتی 
و شناسايی و برطرف سازی مشکالت موجود، عملکرد ها را 
به استانداردهای موجود نزديک کنیم. به گفته مديرعامل 
شرکت گاز اســتان گلستان، در اين جلســه مواردی نظیر 

پیگیری میزان تحقــق تصمیمات جلســه قبلی بازنگری 
مديريت، درصــد عدم قرائت، معاينــات ادواری کارکنان، 
ارزيابی دوره ای تامین کنندگان، دستور العمل کالیبراسیون 
گیجها و بازخورد نظرســنجی ها و موارد مرتبط ديگر مورد 
بح و بررسی قرار گرفت. جمال لیوانی با بیان اين که اين 
سرفصلها توسط اعضا مورد بح و تبادل نظر قرار گرفت و 
نقطه نظرها، پیشنهادها، موانع و ابهام های موجود ارائه شد، 
تصريح کرد: در ادامه، پس از بررسی های الزم، تصمیم های 
مطلوبی ارائه شــد که ايــن تصمیم ها می توانــد در روند 
فعالیت های شــرکت به ويژه در راستای توسعه گازرسانی، 
خدمات دهی و مشتری مداری تاثیرات مهمی  داشته باشد 

و تا حدودی مشکالت موجود را حل و فصل کند.

راجه« به  میلیون متر  ظرفیت برداشت گاز از »س
اي می يابد مکع اف

ظرفیت برداشــت گاز از مخزن ذخیره ســازی سراجه تا 
يکســال آينده از  میلیــون متر مکعــب در روز به  
میلیون متر مکعــب در روز افزايش می يابــد. مديرعامل 
شــرکت ذخیره ســازی گاز ايران در گفت وگو با خبرنگار 
شانا اظهارکرد: برای افزايش تولید بايد يک واحد نم زدايی 
و پااليش به ظرفیــت  میلیون متر مکعــب در مجتمع 
تاسیسات »سراجه« احدا شود. مسعود سامی وند، افزود: 
اين طرح در مديريت برنامه ريزی شرکت ملی نفت و شرکت 
ملی گاز نیز تايید شــده و با هماهنگی شرکت نفت مناطق 
مرکزی و شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی انجام می شود. 
وی خاطرنشــان کرد: هم اکنون در حــال تامین بودجه 
برای پروژه هستیم و مقدمات برگزاری مناقصه نیز بزودی 
انجام می شود. به گفته مديرعامل شــرکت ذخیره سازی 
گاز طبیعی، اين طرح برای افزايش برداشــت گاز در پیک 
مصرف زمســتان برنامه ريزی شده اســت. رئیس مجتمع 
تاسیسات سراجه قم نیز پیشتر در گفت وگو با خبرنگار شانا 
با اشاره به طرح توســعه واحد پااليش اين تاسیسات گفته 
بود: براســاس برنامه ريزيهای انجام شده، ظرفیت پااليش 
اين تاسیســات از  میلیون متر مکعب در روز به  تا  
میلیون افزايش می يابد. به گفته علی اکبر حیدری، مطالعات 
اين طرح در حال انجام بوده و اجرای آن برای ســال های 
آينده برنامه ريزی شده است. تاکنون بیش از يک میلیارد و 
 میلیون مترمکعب گاز در مخزن ذخیره سازی سراجه، 
ذخیره و امکان برداشــت حداکثر روزانــه  میلیون متر 

مکعب گاز از اين مخزن فراهم شده است. 

تان از نعمت گاز بهره مند  س استان سیستان و بلو
می شود

با اجرای کامــل خط هفتم سراســری، عــالوه بر تحقق 
اهداف صادراتی، گازرسانی به شــهرهای استان سیستان 
و بلوچستان عملیاتی می شود. مديرعامل شرکت ملی گاز 
ايران به خبرنگار شــانا گفت: بخش زيــادی از خط هفتم 

سراسری احدا شده و تکمیل بخش نهايی اين خط لوله 
در انتظار مذاکره با کشور پاکستان است. حمیدرضا عراقی 
افزود: به مح اين که پاکســتان اعــالم آمادگی کند ما 
می توانیم در مدت کوتاهی مابقی خط را به منظور صادرات 
گاز به اين کشــور احدا کنیم. وی ادامــه داد: در همین 
حال اين خط لوله تنها برای صادرات گاز به پاکســتان در 
نظر گرفته نشده بلکه در کنار اهداف صادراتی، گازرسانی 
به شــهرهای زاهدان، چابهار، خاش و... از طريق اين خط 
برنامه ريزی شده است. معاون وزير نفت تصرح کرد: در حال 
حاضر پیمانکار اجرای خط لوله ايرانشهر به زاهدان مشخص 
و حکم آن نیز ابالغ شده است و عملیات اجرايی احدا اين 
خط لوله بزودی آغاز می شود. مدير برنامه ريزی شرکت ملی 
گاز ايران نیز پیشتر در گفت وگو با خبرنگار شانا گفته بود: 
 » گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان با اجرای بند »
، از مصرف ســاالنه  میلیارد دالر فرآورده در  بودجه 
نیروگاه های استان جلوگیری می کند. به گفته حسن منتظر 
تربتی، هم اکنون اين خط تا ايرانشهر تکمیل شده و در ادامه 
خط هفتم سراسری، يک انشعاب به زاهدان و يک انشعاب 

نیز برای چابهار تعريف شده است. 

کنترل حريم خطو لوله به صورت آنالين انجام می شود

حريم خطوط لوله منطقه  عملیــات انتقال گاز بصورت 
آنالين و با نرم افــزار GIS پايش و کنترل می شــود. مدير 
منطقه  عملیــات انتقــال گاز در گفت وگو بــا خبرنگار 
شــانا اظهار کرد: صیانت از حريم خطــوط انتقال از جمله 
ماموريتهای مناطق انتقال گاز بشــمار می رود و واحدهای 
حراســت و حقوقی، مطابق با مقررات مصوب، اين وظیفه 
را بر عهــده دارند. هوشــنگ مهردادفر افزود: با اســتفاده 
از نرم افزار GIS، همه ساخت و ســازهای محدوده حريم 
بصورت آنالين پايش می شود و در نتیجه، کنترل و پايش 
تجاوز به حريم خطوط لوله قابل رديابی اســت. وی با بیان 
اين که هرگونه تجاوز به حريم توســط حراست تذکر داده 
می شود، خاطرنشان کرد: در صورتی که به اين تذکر توجه 
نشود، اين تجاوز بصورت حقوقی پیگیری می شود. به گفته 
مدير منطقــه  عملیات انتقال گاز، ايــن منطقه به لحاظ 
شرايط ويژه ای که از نظر جغرافیايی دارد مسائل مرتبط با 
حريم زيادی را پیگیری می کند. مهردادفر ادامه داد: ارزش 
زمین در محدوده اســتان تهران و استانهای تحت پوشش 
اين منطقه باال است و برای آزادســازی زمین ها به اعتبار 

زيادی نیاز دارد.

برنامه ششم توسعه گاز تا  ماه آينده تدوين می شود

برنامه ششم توسعه گاز تا  ماه آينده با بررسی در  کمیته 
تخصصی تدوين می شود. مدير برنامه ريزی شرکت ملی گاز 
ايران در گفت وگو با خبرنگار شــانا اظهار کرد: کلیات اين 
برنامه از وزارت نفت دريافت شــده و تدوين آن در کمیته 
تلفیق، کمیته راهبردی و  کمیته تخصصی ديگر در حال 

فرصت طاليی حضور ايران در بازار گاز اروپا

با باال گرفتن تنش میان غرب و اتحاديه اروپا با روسیه درباره بحران اوکراين، 
ايران می تواند اين فرصت را مغتنم بشمارد و گاز خود را روانه بازار اروپا کند. 
مسکو تاکنون تالش های بسیاری کرده است تا بتواند نقش و جايگاه خود 
را در بازار گاز اروپا افزايش دهد و توجه و وابستگی قاره سبز را به استفاده از 
منابع بزرگ گازی خود بیشتر کند، اما پس از پیوستن شبه جزيره کريمه 
به روسیه و به دنبال آن بروز بحران اوکراين که منجر به تحريم های اروپا و 
آمريکا علیه روسیه شده است، هر دو طرف روس و اروپايی به دنبال کاهش 
وابســتگی متقابل به يکديگر به عنوان عرضه کننــده و مصرف کننده گاز 

هستند. 
ت و گاز در کشور بومی شده است اه های ن دان مهار فوران 

مديرعامل شرکت ملی حفاری ايران گفت: دانش مهار فوران چاه های نفت 
و گاز در ايران بطور کامل بومی شده اســت و متخصصان صنعت حفاری 
کشــور در اين زمینه از توانمندی بااليی برخوردار هستند. حیدر بهمنی 
در آيین افتتاح و بهره برداری از ســاختمان و سوله کارگاهی واحد کنترل 
فوران چاه های نفت و گاز اين شــرکت افزود: قبل از انقالب، شرکت های 
خارجی در زمینه کنترل فوران چاه ها اجازه نزديک شــدن به  متری 
منطقه عملیات مهار را به ايرانیها نمی دادند، اما اکنون با تالش متخصصان 
داخلی در جهان رقیب آنان محسوب می شــويم. وی با اشاره به اهمیت و 
پیچیدگی دانش کنترل فوران چاه های نفت و گاز، اظهار کرد: امروز توانايی 
شــرکت های نفتی تنها به تولید مربوط نمی شــود، زيرا عملیات حفاری 
چاه ها همیشه با حواد غیرقابل پیش بینی مواجه است، بنابراين آمادگی 
تجهیزاتی، تدارکاتی، بکارگیری فناوری های جديد و آموزش نیروی انسانی 
متخصص همواره بايد مدنظر باشد. بهمنی به مهار فوران جاه های نفت در 
دوران جنگ تحمیلی اشاره و تصريح کرد: در دوران دفاع مقدس کارکنان 
واليت مدار صنعت نفت با مهار فوران چاه ها در مناطق خشکی و دريايی و 
بازسازی تاسیسات آســیب ديده، تجارب ارزشمندی اندوختند و دانش و 
توانمندی خود را به نمايش گذاشتند که سند ماندگاری در تاريخ صنعت 

نفت کشور محسوب می شود. 

ورای  نهاد تامین منابع مالی برای خطو صادراتی گاز به ش پیش
اد رفت اقت

پیشــنهاد تامین منابع الزم برای احدا و تکمیل خطوط لوله ششم، نهم 
و يازدهم که برای صادرات گاز در نظر گرفته شــده به شورای اقتصاد رفت. 
معاون برنامه ريزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت در گفت وگو 
با شــانا درباره احدا خط لوله نهم و يازدهم اظهار کــرد : منابع الزم برای 
« تبصره  قانون بودجه پیشنهاد داده  احدا اين خطوط لوله از محل بند »
شده است که بايد شورای اقتصاد آن را تصويب کند. منصور معظمی درباره 
خط لوله ششم سراسری گفت: برای تکمیل اين خط لوله نیز از محل همین 
تبصره پیشنهاداتی به شورای اقتصاد داده شــده است. اساس اين سه خط 
لوله برای صادرات گاز تعريف شده است.خط نهم سراسری در غرب کشور و 
موازی با خط ششم سراسری گاز قرار دارد که گاز را از منطقه عسلويه گرفته 
و پس از گذر از يکهزار و  کیلومتراز اســتان خوزستان به مرز بازرگان 
می رساند تا از خاک ترکیه به اروپا صادر شــود. خط ششم سراسری نیز به 
عنوان خط ديگر صادرات گاز در منطقه غرب و جنوب غربی کشــور مطرح 
است که قرار است گاز ايران را به عرا برســاند. خط لوله صادراتی يازدهم 
سراسری نیز به طول يک هزار و  کیلومتر، ظرفیت انتقال  میلیون 
مترمکعب گاز را در روز دارد و از عسلويه شروع شده و پس از خروج از استان 
بوشهر از استانهای فارس، يزد، اصفهان و سمنان عبور می کند و در نهايت به 

خط  اين مشهد - تهران متصل می شود. 

ويل شد  میلیارد لیتر سوخت به نیروگاه های کشور ت
سوخت تحويلی به نیروگاه های کشور در نیمه نخست امسال با بیش از سه 
میلیارد لیتر کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل،به بیش از  میلیارد 
لیتر رسید. روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران، اعالم 
کرد: در  روز نخست امسال مجموع میانگین تحويل روزانه نفت گاز و 
نفت کوره به بخش نیروگاهی کشور  میلیون و  هزار لیتر بود که از 
اين مقدار  میلیون لیتر به نفت گاز و  میلیون لیتر نیز به نفت کوره 
اختصا داشته است. برپايه اين گزارش، در بازه زمانی  ماه نخست امسال، 
چهار میلیارد و  میلیون و  هزار لیتر نفت گاز و پنج میلیارد و  
میلیون لیتر نیز نفت کوره به نیروگاه ها تحويل شد. مجموع تحويل اين دو 
فرآورده ) نفت گاز و نفت کوره ( به بخش نیروگاهی کشور در نیمه نخست 
سال گذشــته،  میلیارد و  میلیون لیتر بود. برپايه اين گزارش،سهم 
نفت گاز تحويلی به نیروگاه ها در اين بازه زمانی )  ماه نخست سال پیش( 
پنج میلیــارد و  میلیون و  هزار لیتر و ســهم نفت کوره نیز هفت 
میلیارد و  میلیون لیتر بود. در گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ايران مجموع تحويل روزانه اين فرآورده ها )نفت گاز و نفت 
کوره( به نیروگاه های کشور در نیمه نخست سال پیش، به طور میانگین  

میلیون لیتر در روز اعالم شده است. 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى  خواهان سيد سجاد حقى دادخواستى به طرفيت خواندگان 
خسارت  مطالبه  و  خسارت  مطالبه  خواسته  به  فرد  جنتى  عادل  و  الشعرا  ناظم  مهدى 
شهرستان  شهرستان  عمومى  هاى  دادگاه  تقديم  چك  وجه  مطالبه  و  تاديه  تاخير 
واقع در  تهران  به شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى  نموده كه جهت رسيدگى  تهران 
كالسه  به  و  ارجاع  بهشتى  شهيد  قضايى  مجتمع   - قرنى  سپهبد  خ  ابتداى   - تهران 
و   06/08/1393 آن  رسيدگى  وقت  كه  گرديده  ثبت   9309980227300323
المكان بودن خوانده و درخواست  به علت مجهول  ساعت 10:30 تعيين شده است 
در  انقالب  و  عمومى  هاى  دادگاه  دادرسى  آيين  قانون   73 ماده  تجويز  به  و  خواهان 
امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد 
  110/68298   مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى تهران - احمد محمدى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى  خواهان عليرضا قدير محسنى دادخواستى به طرفيت خوانده 
محمد باقر ابراهيمى به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسى و مطالبه وجه چك 
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
مجتمع   - قرنى  سپهبد  خ  ابتداى   - تهران  در  واقع  تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   21
قضايى شهيد بهشتى ارجاع و به كالسه 9309980228100309 ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگى آن 06/08/1393 و ساعت 8:45 تعيين شده است به علت مجهول المكان 
دادگاه  دادرسى  آيين  قانون  ماده 73  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد 
  110/68302   مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 21 دادگاه عمومى حقوقى تهران - ليال آذر بيك

زارعي   زاهد   – حيدريان  يوسف  به  ضمائم  و  دادخواست  و  دادرسي  وقت  ابالغ  آگهي 
كالسه پرونده : 93615300176  وقت رسيدگي :93/9/4 سه شنبه ساعت 16/30  
خواهان : بانك قوامين   خواسته: مطالبه طلب   خواهان دادخواستي بخواسته فوق به 
مجتمع شماره33شوراي حل اختالف دادگستري شهرستان تهران تقديم كه به اين شعبه 
ارجاع وبكالسه 93615300176ثبت بنا به درخواست خواهان و مجهول المكان بودن 
خوانده ماده 73 قانون دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار 
آگهي ميشود تاخوانده از تاريخ نشرآخرين آگهي ظرف يكماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد وآدرس خود 
را اعالم نموده واال نسخه ثاني دادخواست و ضمائم ابالغ شده تلقي و شورا غيابا اتخاذ 

تصميم قانوني خواهد نمود
تهران دادگستري  اختالف  حل  6153شوراي  شعبه  رئيس         110/70056  

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به االه كاظمي- پروانه حصاريان- كاظم 
شربتي تهراني  كالسه پرونده : 93615300025  وقت رسيدگي :93/8/18 ساعت 
16/30  خواهان : بانك قوامين   خواسته: مطالبه طلب   خواهان دادخواستي بخواسته 
كه  تقديم  تهران  شهرستان  دادگستري  اختالف  حل  شماره33شوراي  مجتمع  به  فوق 
به اين شعبه ارجاع وبكالسه 9361530025ثبت بنا به درخواست خواهان و مجهول 
المكان بودن خوانده ماده 73 قانون دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد 
كثيراالنتشار آگهي ميشود تاخوانده از تاريخ نشرآخرين آگهي ظرف يكماه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد 
وآدرس خود را اعالم نموده واال نسخه ثاني دادخواست و ضمائم ابالغ شده تلقي و شورا 

غيابا اتخاذ تصميم قانوني خواهد نمود
تهران دادگستري  اختالف  حل  6153شوراي  شعبه  رئيس         110/70052  

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به مريم پيادگان شهيد- كبري موسوي- 
ايوب پيادگان شهيد   كالسه پرونده : 93615300133  وقت رسيدگي :93/8/18 
خواهان  طلب    مطالبه  خواسته:  قوامين    بانك   : خواهان  ساعت 16/30   شنبه  سه 
دادخواستي بخواسته فوق به مجتمع شماره33شوراي حل اختالف دادگستري شهرستان 
تهران تقديم كه به اين شعبه ارجاع وبكالسه 93615300133ثبت بنا به درخواست 
خواهان و مجهول المكان بودن خوانده ماده 73 قانون دادرسي مدني مراتب يك نوبت در 
يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميشود تاخوانده از تاريخ نشرآخرين آگهي ظرف يكماه 
بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت نمايد وآدرس خود را اعالم نموده واال نسخه ثاني دادخواست و ضمائم ابالغ 

شده تلقي و شورا غيابا اتخاذ تصميم قانوني خواهد نمود
تهران دادگستري  اختالف  حل  6153شوراي  شعبه  رئيس         110/70047  

پرونده  آرا  كالسه  به حميد صوفي  و ضمائم  دادخواست  و  دادرسي  ابالغ وقت  آگهي 
 : خواهان    16/30 ساعت  شنبه  سه   93/9/4: رسيدگي  وقت    93615300085  :
مجتمع  به  فوق  بخواسته  دادخواستي  خواهان  طلب    مطالبه  خواسته:  قوامين    بانك 
شماره33شوراي حل اختالف دادگستري شهرستان تهران تقديم كه به اين شعبه ارجاع 
وبكالسه 93615300085ثبت بنا به درخواست خواهان و مجهول المكان بودن خوانده 
از جرايد كثيراالنتشار آگهي  ماده 73 قانون دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي 
و ضمن  مراجعه  دادگاه  بدفتر  يكماه  ظرف  آگهي  نشرآخرين  تاريخ  از  تاخوانده  ميشود 
اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد وآدرس خود 
را اعالم نموده واال نسخه ثاني دادخواست و ضمائم ابالغ شده تلقي و شورا غيابا اتخاذ 

تصميم قانوني خواهد نمود
تهران دادگستري  اختالف  حل  6153شوراي  شعبه  رئيس         110/70046  

آگهى ابالغ وقت رسيدگى  خواهان مرتضى عبداله زاده دادخواستى به طرفيت خوانده 
محمد على مصلحى و وحيد تقى پور و بهرام شاه على و رضا جنتى پور به خواسته دستور 
اعتراض به عمليات اجرايى موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراى احكام مدنى تقديم 
 2 شعبه  به  رسيدگى  جهت  كه  نموده  تهران  شهرستان  شهرستان  عمومى  هاى  دادگاه 
دادگاه عمومى حقوقى تهران واقع در تهران - ابتداى خ سپهبد قرنى - مجتمع قضايى 
آن  رسيدگى  وقت  كه  گرديده  ثبت   9300166 كالسه  به  و  ارجاع  بهشتى  شهيد 
25/08/1393 و ساعت 10:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و  قانون  ماده 73  به تجويز  و  و درخواست خواهان 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد 
  110/68351   دفتر دادگاه حقوقى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى تهران - رضائى پور

در    13/880358 كالسه  پرونده  در  كرامتى  هادى  به  نسبت  لوايح  تبادل  آگهى 
خصوص تجديدنظرخواهى آقاى هادى كرامتى به طرفيت شما نسبت به دادنامه شماره 
00773/92 صادره از اين شعبه مراتب تجديدنظرخواهى به شما ابالغ مى شود مقتضى 
است حسب ماده 346 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
از رويت آگهى ضمن اعالم نشانى كامل خود  چنانچه پاسخى داريد ظرف 10 روز پس 
به  با همين كيفيت  به دادگاه تحويل دهيد واال پرونده  يا  نماييد  اين دادگاه اعالم  به 

تجديدنظر ارسال مى گردد 
محمدى  - تهران  حقوقى  دادگاه   13 شعبه  دفتر  مدير      110/68344   

كالسه  پرونده  در  پور  باقر  حميد  آقاى  به  نسبت  خواهى  فرجام  لوايح  تبادل  آگهى 
748/13/90  در خصوص ففرجام خواهى شركت تعاونى كانون كوهنوردان تهران به 
طرفيت شما نسبت به دادنامه شماره 001347/92 صادره از اين شعبه مراتب فرجام 
خواهى به شما ابالغ مى شود مقتضى است چنانچه پاسخى داريد ظرف 10 روز پس از 
رويت آگهى ضمن اعالم نشانى كامل خود به اين دادگاه اعالم نماييد يا به دادگاه تحويل 

دهيد واال پرونده با همين كيفيت به تجديدنظر ارسال مى گردد 
تهران حقوقى  دادگاه   13 شعبه  دفتر  مدير      110/68338   

آگهى ابالغ نظر كارشناس به حجت اله و ناصر هر دو سحر خيز تهرانى و بهجت السادات 
مرتضوى در پرونده كالسه 13/880294  در خصوص دعوى نزهت السادات مرتضوى 
و سيد حميدرضا مرتضوى و سيد عليرضا مرتضوى و بهجت السادات مرتضوى و سيد 
محمدرضا مرتضوى و محمودرضا مرتضوى و سيد مجيدرضا مرتضوى به طرفيت شما در 
مهلت يك هفته مقرر فوق جهت مالحظه نظريه كارشناس و اظهار هر مطلبى نفيا يا اثباتا 

در اين شعبه حاضر شويد 
  110/68330   مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى ترهان - احمد محمدى
بابا به نشانى تهران  : منوچهر بهروان يار فرزند خان  آگهى ابالغ اجرائيه  محكوم له 
بيمارستان شهريار ك شهيد جاويد زاده پ 22 واحد يك شمالى   آذربايجان نبش  خ 
محكوم عليهم : 1 - بيژن نوول 2 - گيتى نوول 3 - بهجت نوول 4 - فرزانه نوول 
همگى به نشانى مجهول المكان  محكوم به : به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه 
به شماره و شماره دادنامه 1071-26/9/86 مربوطه محكوم عليه محكوم است به 
ريال   21/000/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  ريال   108/000/000 مبلغ  پرداخت 
هزينه دادرسى و حق الوكاله برابر تعرفه قانونى و تاخير تاديه از تاريخ 85/2/13 
باطل مى  قبلى  اجرائيه هاى  و  دولتى  نيم عشر  و  له  در حق محكوم  اجراى حكم  الى 

باشد 
  110/68325   مدير دفتر شعبه 10 مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران - مير كمال مير مظفرى

آگهى نظريه كارشناسى  با توجه به مجهول المكان بودن على اكبر معاون در پرونده كالسه 
كثيراالنتشار  هاى  روزنامه  از  يكى  در  مقررات  برابر  فرمائيد  دستور   21/920958
منتشر تا خوانده با حضور در شعبه نسبت به دريافت نظريه كارشناسى اقدام و چنانچه 

اعتراضى داشته باشند كتبا ظرف مدت 7 روز پس از انتشار تحويل دادگاه نمايند 
  110/68318    مدير شعبه 21 دادگاه عمومى تهران - آذربيك

آگهى ابالغ  پيرو آگهى هاى منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه آقاى يداله زين 
الدينى منصور آبادى كه مجهول المكان مى باش ابالغ مى گردد چون به موجب درخواست 
مربوطه  دادنامه  شماره  و   93/6/15 مورخ   1735 شماره  به  مربوطه  حكم  اجراى 
 39/256/000 مبلغ  پرداخت  به  متضامنا  عليهما  محكوم   9209970228100134
از  قراردادى  تاديه  تاخير  خسارت  ريال   50/392/769 مبلغ  و  معوقه  اجور  ريال 
سررسيد اقساط تا تاريخ تقديم دادخواست 91/8/24 و خسارت تاخير تاديه قراردادى 
معادل 10/55 واحد بر مبناى 10/000 در روز از تاريخ تقديم دادخواست لغايت اجراى 
حكم با احتساب هزينه دادرسى و حق الوكاله و هزينه نشر آگهى برابر تعرفه در حق 
محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتى در حق بانك پارسيان محكوم مى باشند لذا ظرف 
10 روز از انشتار اين آگهى مهلت ارند نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام نمايند در 
غير اينصورت دايره اجراى احكام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزينه اجرايى 

اقدام خواهد نمود 
  110/68312  مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 21 دادگاه عمومى حقوقى تهران - ليال آذر بيك

آگهى نظريه كارشناسى  با توجه به مجهول المكان بودن خانم طيبه احمدى در پرونده 
هاى  روزنامه  از  يكى  در  مقررات  برابر  فرمائيد  دستور   920977/021 كالسه 
كثيراالنتشار منتشر تا خوانده با حضور در شعبه نسبت به دريافت نظريه كارشناسى 
از انتشار تحويل  اقدام و چنانچه اعتراضى داشته باشند كتبا ظرف مدت 7 روز پس 

دادگاه نمايند 
مدير شعبه 21 دادگاه عمومى تهران - آذر بيك     110/68305  
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تی به دانشگاه ها واگذار می شود ات توسعه ای میادين ن ی ولیت ت مس

مسئولیت تحقیقات توسعه ای میادين نفتی با حضور وزير نفت و سرپرست 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود، به طور رسمی به دانشگاه ها و 
مراکز تحقیقاتی واگذار خواهد شد. در پی تاکید وزير نفت مبنی بر بهره مندی 
از تجربه و تخصص دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی در توسعه میادين نفتی و 
توافق حاصل شده بین شرکت ملی نفت ايران به عنوان کارفرما و دانشگاه ها و 
مراکز تحقیقاتی به عنوان مشاور پژوهشی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
صبح فردا ) مهرماه( طی مراســمی میزبان وزير و جمعی از مديران ارشد 
وزارت نفت و روسای برخی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور خواهد بود 
تا به طور رسمی، مسئولیت تحقیقات توسعه ای برخی میادين نفتی کشور 
به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مدنظر واگذار شود. بر پايه اين گزارش، بیژن 
زنگنه وزير نفت پیشتر بر ضرورت مشارکت مراکز پژوهشی در بخش تحقیق 
و توسعه مخازن نفت و گاز کشور تاکید و از تعیین نوع قراردادهای ويژه برای 

همکاری اين مراکز با صنعت نفت خبر داده بود.

اي  میلیون متر مکع تولید گاز زاگر جنوبی اف

مديرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبــی از افزايش  
میلیون متر مکعبی تولید گاز اين شرکت در زمستان امسال خبر داد. احمد 
سراجی با اعالم اين خبر گفت: شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 
با هدف افزايش تولید، حفاری  حلقه چاه را برنامه ريزی کرده است. وی 
با بیان اينکه پروژه های افزايش تولیــد و حفاری  حلقه چاه از برنامه های 
سال  است که هم اکنون در حال اجرا است، گفت: حفاری  حلقه چاه 
در همه مناطق عملیاتی شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در 
حال انجام است و تاکنون حفاری  حلقه چاه به پايان رسیده و  حلقه از اين 
چاه ها در مدار تولید قرار گرفته اند و يک حلقه چاه نیز تا چند روز آينده وارد 
مدار خواهد شد. مديرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 
تاکید کرد: تا زمستان امسال حفاری  حلقه چاه به پايان خواهد رسید و 

به مرور وارد مدار می شوند.

از می شود تولید صنعتی نانولوله های کربنی در کشور آ

نانولوله های کربنی که به همت پژوهشگاه صنعت نفت، دانش فنی آن بومی 
 و به بخش خصوصی واگذار شده است، طی يکســال و نیم آينده با ظرفیت 
 تن در سال به تولید صنعتی می رسد. رئیس گروه توسعه فناوريهای نانو 
و کربن پژوهشگاه صنعت نفت در گفت وگو با خبرنگار شانا گفت: پژوهشگاه 
پس از يک دهه فعالیت در حوزه فناوريهای نانو و کربن، به دانش فنی تولید 
نانولوله های کربنی از گاز طبیعی دست يافته است و هم اکنون اين محصول 
با ظرفیت  تا  کیلوگرم در پژوهشگاه تولید می شود. علیمراد رشیدی 
تصريح کرد: تولید اين محصول تا پیش از اين تنها در انحصار آلمان، آمريکا، 
چین و ژاپن بود و شرکت های رقیب با ظرفیت تولید  تا  تن در سال، 
در اين حوزه فعالیت می کنند. وی با اشاره به کاربردهای فراوان اين محصول 
در صنايع نفت، سیمان و ساختمان، افزود: عمده خدمات دهی پژوهشگاه به 
صنعت نفت است و با توجه به واگذاری تولید صنعتی اين محصول به بخش 
خصوصی، برای به تولید رســیدن اين محصول با ظرفیت  تن درسال 

برنامه ريزی شده است. 

اوت فراهم شده است ت خام با ترکی های مت امکان صادرات ن

راه اندازی سیســتم اختالط نفت خام در ايران، تولید نفت خام های متنوع 
تری را برای مشــتريان نفتی به دنبال دارد و توان رقابتی صادرات نفت خام 
کشورمان را افزايش می دهد. مديرعامل شرکت پايانه های نفتی ايران با بیان 
اين مطلب افزود: پیش از اين نیز تجربه اختالط نفت خام )Blending( به 
صورت دستی و محدود در اين شرکت وجود داشت، اما با راه اندازی سیستم 
جديد در کوتاه ترين زمان ممکن می توانیم به بازار رقابت خارجی وارد شويم. 
ســید پیروز موســوی تصريح کرد: با اجرای اين پروژه و راه اندازی سیستم 
اختالط نفت خام، عالوه بر دســتیابی ايران به تکنولوژی اختالط همزمان 
نفت خام، پايانه های نفتی کشور به آخرين استانداردهای روز جهان تجهیز 

می شوند. 

ز ف    ا 

دنبال تشديد تحريم ها علیه ايران و توقف همکاری شرکت آمريکايی در 
تکمیل چاه های گازی و ايجاد وقفه در اين فرايند، نسبت به جايگزينی 
تجهیزات مورد نیاز چاه های گازی از طريق شرکتی اروپايی اقدام کرد و 
تولید اين تجهیزات را در سطح استانداردهای بین المللی در جزيره کیش 
در دستور کار قرار داد. به اين منظور، شرکت خدمات چاه های پتروپارس 
)پوسکو( با بررسی تالشــهای گذشته، زمینه بســیار انحصاری تولید 
 Joint( تجهیزات تکمیل چاه های گازی را انتخاب و به صورت مشارکت
venture( با يکی از ســازندگان اروپايی، اقدام به تاسیس و راه اندازی 
کارخانه تولید تجهیزات تکمیل چاه کیش کرد. زمین کارخانه KCT در 
منطقه صنعتی کیش به وسعت پنج هزار متر مربع خريداری و  هزار و 
 متر مربع سالن سرپوشیده ايجاد شد و با نصب و راه اندازی  سری 
، کارخانه KCT با سرمايه گذاری  ماشین آالت CNC در تابستان 
حدود هفت میلیون دالر آماده بهره برداری شد. همچنین به طور موازی 
برای ايجاد توانمندی داخلی به جذب گروهی از زبده ترين مهندســین 

و اپراتورهای CNC ايرانی و اروپايی برای بهره برداری از کارخانه اقدام 
شد. حاصل تالش تالش مهندســان و متخصصان پس از گذر از مراحل 
 Mono پیش راه اندازی و تولید آزمايشــی و ...، آماده سازی پنج سری
bore با تکنولوژی، نقشه ها و استانداردهای شريک اروپايی در تابستان 
 بوده است. کارخانه KCT عالوه بر Mono bore، امکان ساخت 
SSSV و ساير وسايل تکمیل چاه را بسته به دريافت سفارش دارد و اين 
امر، يکی از نقاط قوت شــرکت پتروپارس و زير مجموعه حفاری آن در 
تکمیل و راه اندازی پروژه های پارس جنوبی است. رشته تکمیلی مرسوم 
و تک قطری شامل آويزه لوله آستری و متعلقات، توپک بهره برداری، آب 
بند و درگیرشــونده مکانیکی، مجرا بند دائم و موقت، شیر ايمنی درون 
چاهی و اقالم جانبی ابزار رانش از جملــه ابزار و تجهیزات درون چاهی 
ساخت اين کارخانه و متعلقات تاج ســرچاهی، ادوات و ابزار االت نصب 
تجهیزات و اقالم جانبی آن از جمله ابزار و تجهیزات سرچاهی کارخانه 

به شمار می رود.

سراسری احدا شده و تکمیل بخش نهايی اين خط لوله 
در انتظار مذاکره با کشور پاکستان است. حمیدرضا عراقی 
افزود: به مح اين که پاکســتان اعــالم آمادگی کند ما 
می توانیم در مدت کوتاهی مابقی خط را به منظور صادرات 
گاز به اين کشــور احدا کنیم. وی ادامــه داد: در همین 
حال اين خط لوله تنها برای صادرات گاز به پاکســتان در 
نظر گرفته نشده بلکه در کنار اهداف صادراتی، گازرسانی 
به شــهرهای زاهدان، چابهار، خاش و... از طريق اين خط 
برنامه ريزی شده است. معاون وزير نفت تصرح کرد: در حال 
حاضر پیمانکار اجرای خط لوله ايرانشهر به زاهدان مشخص 
و حکم آن نیز ابالغ شده است و عملیات اجرايی احدا اين 
خط لوله بزودی آغاز می شود. مدير برنامه ريزی شرکت ملی 
گاز ايران نیز پیشتر در گفت وگو با خبرنگار شانا گفته بود: 
 » گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان با اجرای بند »
، از مصرف ســاالنه  میلیارد دالر فرآورده در  بودجه 
نیروگاه های استان جلوگیری می کند. به گفته حسن منتظر 
تربتی، هم اکنون اين خط تا ايرانشهر تکمیل شده و در ادامه 
خط هفتم سراسری، يک انشعاب به زاهدان و يک انشعاب 

نیز برای چابهار تعريف شده است. 

کنترل حريم خطو لوله به صورت آنالين انجام می شود

حريم خطوط لوله منطقه  عملیــات انتقال گاز بصورت 
آنالين و با نرم افــزار GIS پايش و کنترل می شــود. مدير 
منطقه  عملیــات انتقــال گاز در گفت وگو بــا خبرنگار 
شــانا اظهار کرد: صیانت از حريم خطــوط انتقال از جمله 
ماموريتهای مناطق انتقال گاز بشــمار می رود و واحدهای 
حراســت و حقوقی، مطابق با مقررات مصوب، اين وظیفه 
را بر عهــده دارند. هوشــنگ مهردادفر افزود: با اســتفاده 
از نرم افزار GIS، همه ساخت و ســازهای محدوده حريم 
بصورت آنالين پايش می شود و در نتیجه، کنترل و پايش 
تجاوز به حريم خطوط لوله قابل رديابی اســت. وی با بیان 
اين که هرگونه تجاوز به حريم توســط حراست تذکر داده 
می شود، خاطرنشان کرد: در صورتی که به اين تذکر توجه 
نشود، اين تجاوز بصورت حقوقی پیگیری می شود. به گفته 
مدير منطقــه  عملیات انتقال گاز، ايــن منطقه به لحاظ 
شرايط ويژه ای که از نظر جغرافیايی دارد مسائل مرتبط با 
حريم زيادی را پیگیری می کند. مهردادفر ادامه داد: ارزش 
زمین در محدوده اســتان تهران و استانهای تحت پوشش 
اين منطقه باال است و برای آزادســازی زمین ها به اعتبار 

زيادی نیاز دارد.

برنامه ششم توسعه گاز تا  ماه آينده تدوين می شود

برنامه ششم توسعه گاز تا  ماه آينده با بررسی در  کمیته 
تخصصی تدوين می شود. مدير برنامه ريزی شرکت ملی گاز 
ايران در گفت وگو با خبرنگار شــانا اظهار کرد: کلیات اين 
برنامه از وزارت نفت دريافت شــده و تدوين آن در کمیته 
تلفیق، کمیته راهبردی و  کمیته تخصصی ديگر در حال 

انجام است. حســن منتظر تربتی افزود: در تدوين برنامه 
ششم توســعه، پیشــنهاد واحدهای عملیاتی نیز دريافت 
می شود تا بتوانیم اين برنامه را واقع بینانه تعريف کنیم. وی 
خاطرنشان کرد: با بررسی نقاط ضعف برنامه های چهارم و 
پنجم توسعه، فرصتهای پیش رو را شناسايی می کنیم و در 
فضای پیش رو برنامه هــا را در چند فصل تعريف می کنیم. 
مدير برنامه ريزی شــرکت ملی گاز ايران با بیان اين که در 
تدوين برنامه ششم توسعه ابتدا راهبردها را مشخص کنیم، 
تاکید کرد: پس از مشخص شــدن راهبردها، سیاست های 
اجرايی تعريف می شــود و در پايان با تدوين شــاخصهای 
عملیاتی اهداف کمی تدوين خواهد شد. به گفته تربتی، در 
اين برنامه، توسعه شــبکه گاز و ايستگاه های تقويت فشار، 
توسعه منابع انســانی، جذب ســرمايه و ...، در نظر گرفته 
شده است. وی يادآور شد: در کمیته های تخصصی، موانع 
و مواردی که به پیشــبرد برنامه کمــک می کند نیز ديده 

شده است.

ه نیروگاه های  ويل گاز ب دی ت اي  درص اف
ربايجان شرقی آ

تحويل گاز به نیروگاه های اســتان آذربايجان شــرقی در 
شش ماه نخست امســال با  درصد افزايش نسبت به 
مدت مشابه ســال قبل، به  میلیون متر مکعب رسید. 
مديرعامل شرکت گاز استان آذربايجان شرقی در گفت وگو 
با خبرنگار شــانا اظهار کرد: در  ماه نخست پارسال  
میلیون متر مکعب گاز به نیروگاه های استان تحويل شد و 
اين میزان در مدت مشابه امسال با  درصد افزايش به 
 میلیون متر مکعب رسیده است. ولی ا دينی افزود: 
میزان گاز تحويلی به نیروگاه های واحد بخار تبريز و نیروگاه 
سهند با افزايش چشمگیری نسبت به سال گذشته همراه 
بود و يک رکورد جديد محسوب می شــود. وی به دو اصل 
اقتصادی و زيســت محیطی اســتفاده از گاز طبیعی برای 
تامین گاز بخش صنايع به ويژه تامین گاز نیروگاه ها اشاره 
کرد و يادآور شــد: افزايش ســهم توزيع گاز به بخش های 
نیروگاهی و صنعتی عالوه بر تســريع در چرخه اقتصادی 
نقش بســزايی در جلوگیری از آلودگی زيست محیطی و 
توســعه پايدار دارد. به گفته مديرعامل شرکت گاز استان 
آذربايجان شرقی، در بازه زمانی ياد شده بیش از  میلیارد 

متر مکعب گاز در اين استان مصرف شده است.

وزيتی در شرکت گاز بوشهر طراحی و ساخته  لوله کام
شد

وزيتی با هــدف انتقال گاز  طراحی و ســاخت لولــه کام
برای نخستین بار در شرکت گاز اســتان بوشهر انجام شد. 
مسئول امور پژوهش و فناوری شرکت گاز استان بوشهر در 
گفت وگو با خبرنگار شانا گفت: اين پروژه در قالب يک طرح 
پژوهشی تعريف و اجرا شده است. هرمز بهروزی افزود: اين 
وزيتی برای  پروژه شامل »طراحی و ساخت لوله های کام

جايگزينی با لوله های فلزی« اســت که برای نخستین بار 
در کشور توسط شرکت گاز اســتان بوشهر طراحی و اجرا 
شده است. وی خاطرنشــان کرد: اين طرح در سه مرحله 
شــامل مطالعات اولیه و شبیه ســازی، ســاخت و اجرای 
پايلوت انجام شده است. به گفته مســئول امور پژوهش و 
فناوری شرکت گاز استان بوشــهر، پس از پايان مطالعات 
اولیه و انجام تست های آزمايشــگاهی اين پروژه، اقدام به 
حفاری و بسترســازی کرده و  متر از خطوط گازرسانی 
وزيتی جايگزين لوله های فلزی  استان توسط لوله های کام
شد.وی با مطلوب ارزيابی کردن اجرای اين طرح پژوهشی 
تصريح کرد: تست هیدرو استاتیک اين پروژه نیز به مدت  
ساعت در فشار  با موفقیت انجام شده و هم اکنون 
قسمتی از مسیر اصلی گازرسانی شهر دلوار توسط لوله های 
وزيتی اجرا شده است. بهروزی هزينه اجرای اين پروژه  کام
را يک میلیارد و  میلیون ريال ارزيابی کرد و افزود: اين 
لوله ها برای جايگزينی با لوله های فلزی، به تدريج در نقاط 
ديگر استان نیز اجرا خواهد شد. وی اظهار کرد: اين پروژه 
دارای فوايد و تاثیرات زيادی اســت که با توجه به اين امر، 
وزيتی جايگزين  امیدوارم در آينده ای نزديک لوله های کام

لوله های فلزی در خطوط گازرسانی کشور شود.

ا می يابد وصی ارت نظارت دولت بر پااليشگاه های خ

طرح های افزايش ظرفیت و ارتقای کیفیت پااليشگاه های 
نفت با معرفی نمايندگان جديد در ســهام عدالت توسط 
شرکت ملی پااليش و پخش، بهبود يافته و شتاب می يابد. 
معاون مديرعامل شرکت ملی پااليش و پخش فرآورده های 
نفتی کشور در گفت وگو با خبرنگار شانا با استناد به تصويب 
ت هیات وزيران مبنی بر  نامه شــماره 
معرفی نماينــدگان حقیقی اعضای حقوقی شــرکت های 
ســرمايه گذاری ســهام عدالت در پااليشــگاه های نفت 
خصوصی توســط »پااليش و پخش«، گفــت: اين اقدام با 
هدف اجرای کامل قانون انجام شده است. شاهرخ خسروانی 
تاکید کرد: اين امر به هی عنوان دخالتی در بح خصوصی 
سازی محسوب نمی شــود. معاون مديرعامل شرکت ملی 
پااليش و پخش فرآورده های نفتی کشــور گفت: سیاستی 
که اخیرا توسط شــرکت ملی پااليش و پخش اتخاذ شده 
در واقع اجرای مصوبــه هیات وزيــران در تاريخ  آبان 
سال  است.وی با بیان اين که بر اساس اين مصوبه تمام 
دستگاه های اجرايی مکلفند تا زمان آزادسازی سهام عدالت 
بعنوان نماينده دولت در شــرکت های واگذار شده حضور 
داشته باشــند، گفت: اين موضوع شامل تمام شرکت هايی 
می شود که بخشی از ســهام آنها بعنوان سهام عدالت و بر 
اساس اصل  قانون اساسی واگذار شده است. خسروانی 
افزود: از  شــرکت پااليشی واگذار شــده در شرکت ملی 
پااليش و پخش،  شــرکت آن دارای  درصد ســهام 
عدالت و پااليشــگاه شــهیدتندگويان تهــران دارای  
درصد ســهام عدالت اســت. وی با بیان اين که هم اکنون 
نمايندگان شرکت ملی پااليش و پخش به هیات مديره های 
 پااليشگاه معرفی شــده اند، اظهار کرد: در برخی از اين 
شرکت ها اقدام های قانونی انجام و جلسات هیات مديره نیز 
تشکیل شده و در برخی نیز در شــرف انجام کار است. او با 
تاکید بر اين که اين اقدام در درجه اول اجرای يک ضابطه 
قانونی محسوب می شود، تصريح کرد: در مرحله بعدی رفع 
نگرانیهايی است که پس از انجام واگذاريها در زمینه اجرای 
درست و بموقع طرح های توسعه و کیفی پااليشگاه ها ايجاد 

شده است. 

  آگهي ابالغ اجرائيه   محكوم له : بانك قوامين   محكوم عليه: رضا باغده مجهول المكان  
حل  دادنامه شماره920998161530026مورخ 92/2/10 شوراي  بموجب   : به  محكوم 
اختالف مجتمع 33شعبه 6153محكوم بپرداخت 50/000/000ريال بابت اصل خواسته 
وهزينه هاي دادرسي وكليه خسارات تاخيرتاديه ونيم عشردولتي كه توسط اجراي احكام 

محاسبه ميگردد گرديده است
تهران اختالف  حل  6153شوراي  شعبه  رئيس       110/70024  

آگهي ابالغ اجرائيه   محكوم له : بانك قوامين بنمايندگي آقاي محمود شيري   محكوم عليه: 
سهراب احمد پورمجهول المكان  محكوم به : بموجب دادنامه شماره92615300427مورخ 
92/8/3 شوراي حل اختالف مجتمع 33شعبه 6153محكوم بپرداخت 50/000/000ريال 
بابت اصل خواسته وهزينه هاي دادرسي وكليه خسارات تاخيرتاديه ونيم عشردولتي كه 

توسط اجراي احكام محاسبه ميگردد گرديده است
تهران اختالف  حل  6153شوراي  شعبه  رئيس       110/70022  

آگهي ابالغ اجرائيه   محكوم له : بانك قوامين بنمايندگي آقاي محمود شيري   محكوم عليه: 
مهدي فندوي مجهول المكان  محكوم به : بموجب دادنامه شماره921615300430مورخ 
93/6/24 شوراي حل اختالف مجتمع 33شعبه 6153محكوم بپرداخت 50/000/000ريال 
بابت اصل خواسته وهزينه هاي دادرسي وكليه خسارات تاخيرتاديه ونيم عشردولتي كه 

توسط اجراي احكام محاسبه ميگردد گرديده است
تهران اختالف  حل  6153شوراي  شعبه  رئيس       110/70020  

آگهي ابالغ اجرائيه   محكوم له : بانك قوامين    محكوم عليه: احمد جعفرزاده مجهول المكان  
دادنامه شماره9209971615300434مورخ 92/8/3 شوراي حل  بموجب   : به  محكوم 
اختالف مجتمع 33شعبه 6153محكوم بپرداخت 50/000/000ريال بابت اصل خواسته 
وهزينه هاي دادرسي وكليه خسارات تاخيرتاديه ونيم عشر دولتي كه توسط اجراي احكام 

محاسبه ميگردد گرديده است
تهران اختالف  حل  6153شوراي  شعبه  رئيس       110/70017  

محكوم  افشار   محسن  آقاي  بنمايندگي  قوامين  بانك   : له  محكوم  اجرائيه    ابالغ  آگهي    
دادنامه  بموجب   : به  محكوم  المكان   جهانگردمجهول  بهزاد  پرور-  نژاد  كلثوم  عليه: 
شماره92615300439مورخ 92/8/15 شوراي حل اختالف مجتمع 33شعبه 6153محكوم 
وكليه خسارات  دادرسي  هاي  وهزينه  خواسته  اصل  بابت  بپرداخت 50/000/000ريال 

تاخيرتاديه ونيم عشردولتي كه توسط اجراي احكام محاسبه ميگردد گرديده است
تهران اختالف  حل  6153شوراي  شعبه  رئيس       110/70012  

شيري    محمود  آقاي  بنمايندگي  قوامين  بانك   : له  محكوم  اجرائيه    ابالغ  آگهي 
دادنامه  بموجب   : به  محكوم  المكان   مجهول  يداله  ف  اكبري  محسن  عليه:  محكوم 
شماره92615300015مورخ 92/2/10 شوراي حل اختالف مجتمع 33شعبه 6153محكوم 
وكليه خسارات  دادرسي  هاي  وهزينه  خواسته  اصل  بابت  بپرداخت 50/000/000ريال 

تاخيرتاديه ونيم عشردولتي كه توسط اجراي احكام محاسبه ميگردد گرديده است
تهران اختالف  حل  6153شوراي  شعبه  رئيس       110/70009  

كاوسيان-  محسن  عليه:  محكوم  قوامين     بانك   : له  محكوم  اجرائيه    ابالغ  آگهي    
شماره92615300033مورخ  دادنامه  بموجب   : به  محكوم  المكان   اباذرمغانلومجهول 
92/2/10 شوراي حل اختالف مجتمع 33شعبه 6153محكوم بپرداخت 50/000/000ريال 
بابت اصل خواسته وهزينه هاي دادرسي وكليه خسارات تاخيرتاديه ونيم عشردولتي كه 

توسط اجراي احكام محاسبه ميگردد گرديده است
تهران اختالف  حل  6153شوراي  شعبه  رئيس       110/70006  

  آگهي ابالغ اجرائيه   محكوم له : بانك قوامين    محكوم عليه: عزت صادقي مجهول المكان  
اختالف  حل  شوراي   92/8/4 شماره92615300429مورخ  دادنامه  بموجب   : به  محكوم 
مجتمع 33شعبه 6153محكوم بپرداخت 50/000/000ريال بابت اصل خواسته وهزينه 
هاي دادرسي وكليه خسارات تاخيرتاديه ونيم عشردولتي كه توسط اجراي احكام محاسبه 

ميگردد گرديده است
تهران اختالف  حل  6153شوراي  شعبه  رئيس       110/70000  

  آگهي ابالغ اجرائيه   محكوم له : بانك قوامين    محكوم عليه: اباذرمغانلومجهول المكان  
اختالف  حل  شوراي   92/8/3 شماره92615300304مورخ  دادنامه  بموجب   : به  محكوم 
مجتمع 33شعبه 6153محكوم بپرداخت 50/000/000ريال بابت اصل خواسته وهزينه 
هاي دادرسي وكليه خسارات تاخيرتاديه ونيم عشردولتي كه توسط اجراي احكام محاسبه 

ميگردد گرديده است
تهران اختالف  حل  6153شوراي  شعبه  رئيس       110/69990  

  آگهي ابالغ اجرائيه   محكوم له : بانك قوامين    محكوم عليه: بهروزرضائي مجهول المكان  
اختالف  حل  شوراي   92/8/3 شماره92615300431مورخ  دادنامه  بموجب   : به  محكوم 
مجتمع 33شعبه 6153محكوم بپرداخت 50/000/000ريال بابت اصل خواسته وهزينه 
هاي دادرسي وكليه خسارات تاخيرتاديه ونيم عشردولتي كه توسط اجراي احكام محاسبه 

ميگردد گرديده است
تهران اختالف  حل  6153شوراي  شعبه  رئيس       110/69974  

  آگهي ابالغ اجرائيه   محكوم له : بانك قوامين    محكوم عليه: عادل قاسمي جعفرلومجهول 
المكان  محكوم به : بموجب دادنامه شماره92615300355مورخ 92/6/31 شوراي حل 
اختالف مجتمع 33شعبه 6153محكوم بپرداخت 50/000/000ريال بابت اصل خواسته 
وهزينه هاي دادرسي وكليه خسارات تاخيرتاديه ونيم عشردولتي كه توسط اجراي احكام 

محاسبه ميگردد گرديده است
تهران اختالف  حل  6153شوراي  شعبه  رئيس       110/69970  

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به اميررضا برهاني- همايون يعقوب 
غروي   كالسه پرونده : 93615300127  وقت رسيدگي :93/9/4 سه شنبه ساعت 
16/30  خواهان : بانك قوامين   خواسته: مطالبه طلب   خواهان دادخواستي بخواسته 
فوق به مجتمع شماره33شوراي حل اختالف دادگستري شهرستان تهران تقديم كه به 
مجهول  و  خواهان  درخواست  به  بنا  93615300127ثبت  وبكالسه  ارجاع  شعبه  اين 
المكان بودن خوانده ماده 73 قانون دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد 
كثيراالنتشار آگهي ميشود تاخوانده از تاريخ نشرآخرين آگهي ظرف يكماه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد 
وآدرس خود را اعالم نموده واال نسخه ثاني دادخواست و ضمائم ابالغ شده تلقي و شورا 

غيابا اتخاذ تصميم قانوني خواهد نمود
تهران دادگستري  اختالف  حل  6153شوراي  شعبه  رئيس         110/70044  

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست وضمائم به همايون يعقوب غروي   كالسه پرونده 
 : خواهان    16/30 ساعت  شنبه  سه   93/9/4: رسيدگي  وقت    93615300128  :
مجتمع  به  فوق  بخواسته  دادخواستي  خواهان  طلب    مطالبه  خواسته:  قوامين    بانك 
شماره33شوراي حل اختالف دادگستري شهرستان تهران تقديم كه به اين شعبه ارجاع 
وبكالسه 93615300128ثبت بنا به درخواست خواهان و مجهول المكان بودن خوانده 
از جرايد كثيراالنتشار آگهي  ماده 73 قانون دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي 
و ضمن  مراجعه  دادگاه  بدفتر  يكماه  ظرف  آگهي  نشرآخرين  تاريخ  از  تاخوانده  ميشود 
اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد وآدرس خود 
را اعالم نموده واال نسخه ثاني دادخواست و ضمائم ابالغ شده تلقي و شورا غيابا اتخاذ 

تصميم قانوني خواهد نمود
تهران دادگستري  اختالف  حل  6153شوراي  شعبه  رئيس         110/70042  

كوهستاني-  صادق  نسرين  به  وضمائم  دادخواست  و  دادرسي  وقت  ابالغ  آگهي 
 : پرونده  كالسه  زاهدي    مرتضي  سيد  پور-  ناصريحيي  جيني-  شيره  شيري  احد 
 : خواهان    16/30 ساعت  شنبه  سه   93/9/4: رسيدگي  وقت    93615300121
مجتمع  به  فوق  بخواسته  دادخواستي  خواهان  طلب    مطالبه  خواسته:  قوامين    بانك 
شماره33شوراي حل اختالف دادگستري شهرستان تهران تقديم كه به اين شعبه ارجاع 
وبكالسه 93615300121ثبت بنا به درخواست خواهان و مجهول المكان بودن خوانده 
از جرايد كثيراالنتشار آگهي  ماده 73 قانون دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي 
و ضمن  مراجعه  دادگاه  بدفتر  يكماه  ظرف  آگهي  نشرآخرين  تاريخ  از  تاخوانده  ميشود 
اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد وآدرس خود 
را اعالم نموده واال نسخه ثاني دادخواست و ضمائم ابالغ شده تلقي و شورا غيابا اتخاذ 

تصميم قانوني خواهد نمود
تهران دادگستري  اختالف  حل  6153شوراي  شعبه  رئيس         110/70039  

  آگهي ابالغ اجرائيه   محكوم له : بانك قوامين   محكوم عليه: محسن طاهري مجهول 
93/9/9شوراي  92615300508مورخ  شماره  دادنامه  بموجب   : به  محكوم  المكان  
اصل  بابت  35/000/000ريال  بپرداخت  6153محكوم  33شعبه  مجتمع  اختالف  حل 
توسط  كه  عشردولتي  ونيم  تاخيرتاديه  خسارات  وكليه  دادرسي  هاي  وهزينه  خواسته 

اجراي احكام محاسبه ميگردد گرديده است
تهران اختالف  حل  6153شوراي  شعبه  رئيس       110/70036  

آگهي ابالغ اجرائيه   محكوم له : بانك ملت    محكوم عليه: منوچهرفرماني مجهول المكان  
حل  92/11/29شوراي  92615300691مورخ  شماره  دادنامه  بموجب   : به  محكوم 
اصل  بابت  36/140/000ريال  بپرداخت  6153محكوم  33شعبه  مجتمع  اختالف 
توسط  كه  ونيمعشردولتي  تاخيردرتاديه  خسارت  دادرسي  هاي  هزينه  وكليه  خواسته 

اجراي احكام محاسبه ميگردد گرديده است
تهران اختالف  حل  6153شوراي  شعبه  رئيس       110/70035  

شيري    محمود  آقاي  بنمايندگي  قوامين  بانك   : له  محكوم  اجرائيه    ابالغ  آگهي 
دادنامه  بموجب   : به  محكوم  المكان   مجهول  اوغلي  نورعلي  ابوالفضل  عليه:  محكوم 
33شعبه  مجتمع  اختالف  حل  شوراي   92/8/3 شماره9209971615300432مورخ 
6153محكوم بپرداخت 50/000/000ريال بابت اصل خواسته وهزينه هاي دادرسي 
ميگردد  محاسبه  احكام  اجراي  توسط  كه  عشردولتي  ونيم  تاخيرتاديه  خسارات  وكليه 

گرديده است
تهران اختالف  حل  6153شوراي  شعبه  رئيس       110/70030  

آگهي ابالغ اجرائيه   محكوم له : بانك قوامين بنمايندگي آقاي محمود شيري   محكوم عليه: 
جالل اركنيلومجهول المكان  محكوم به : بموجب دادنامه شماره92615300435مورخ 
بپرداخت  6153محكوم  33شعبه  مجتمع  اختالف  حل  شوراي   92/8/3
خسارات  وكليه  دادرسي  هاي  وهزينه  خواسته  اصل  بابت  50/000/000ريال 

تاخيرتاديه ونيم عشردولتي كه توسط اجراي احكام محاسبه ميگردد گرديده است
تهران اختالف  حل  6153شوراي  شعبه  رئيس       110/70028  

آگهي ابالغ اجرائيه   محكوم له : بانك قوامين بنمايندگي    محكوم عليه: علي رحيمي 
ف اسفنديارمجهول المكان  محكوم به : بموجب دادنامه شماره92615300341مورخ 
بپرداخت  6153محكوم  33شعبه  مجتمع  اختالف  حل  شوراي   92/6/16
خسارات  وكليه  دادرسي  هاي  وهزينه  خواسته  اصل  بابت  30/000/000ريال 

تاخيرتاديه ونيم عشردولتي كه توسط اجراي احكام محاسبه ميگردد گرديده است
تهران اختالف  حل  6153شوراي  شعبه  رئيس       110/70026  
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ادامه  از صفحه 17
اتفاقــی که در حــال حاضر در کشــور ما افتاده اســت 
و می بینیــم نهادهای مالــی ما تبديل به شــرکت های 
سهامی صنعتی شده اند و پس اندازهای مردم و نقدينگی 
موجود در کشــور را به جايی هدايــت می کنند که خود 
مالک آن هســتند بدون اينکه به سودده يا زيان ده بودن 

اين سرمايه گذاری ها دقت داشته باشند. 
  بانک ها مدعی هستند که بازار ضعیف بوده و آنها 
مجبور به اين مداخله شده اند به نظر شما اين توجیه 

مناسبی نیست
وظیفه بانک ها اين است که اعتبارات را مهیا کنند و منابع را 
برای سرمايه گذاری که خودش سرمايه کافی ندارد فراهم 
کنند تا او امکان ســرمايه گذاری در بخش های مختلف را 
داشته باشــد و بابت اين کار بانک نرخی را به عنوان سود 
از ســرمايه گذار دريافت می کند. البته بايد روی اين نکته 
تاکید کنم که اين نرخ سود حتما بايد کمتر از نرخ بازدهی 
باشــد که عايد ســرمايه گذار می شــود. در واقع، وظیفه 
بانک ها گذاشــتن اعتبار در اختیار ســرمايه گذاران است 
تا آنها اين منابع را در بخش های مختلف ســرمايه گذاری 
کنند. در اين میان بانک ها نیز متوسط سودی هم دريافت 
می کنند که اين متوسط ســود بايد پايین تر از نرخ بازده 
ســرمايه گذار باشــد. اما اينکه بانک ها بخواهند خودشان 
وظیفه ســرمايه گذار را هم بر عهــده بگیرند، قواعد به هم 
می ريزد و به همین شاهد هســتیم که نقدينگی کشور به 

صورت ناعدالنه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
ما می گويید در حال حاضر قاعده های     پس ش

موجود از طر بانک ها رعايت نمی شود
 بله . به دلیل اينکه اوال حتی با وجود اينکه شــورای پول 
و اعتبار ســقف اعتبارات را محدود کرده، سرمايه گذاران 
وام هايی را که به نام يک فعالیت اقتصادی خا از بانکی 
می گیرند در جای ديگری خرج می کنند. به عنوان مثال 
کســانی که بر فر به نام صنعت، تسهیالت می گیرند 
اين اعتبار را جای ديگری ســرمايه گذاری می کنند. اين 
موضوع اوال باع به هم خوردن تعادل در نظم اقتصادی 
کشور شده و رشد صنعت را متوقف می کند. از سوی ديگر، 
بانک می بیند که نرخ بازده خیلی بااليی نسبت به سودی 
که دريافت می کند عايد سرمايه گذار می شود. به عنوان 
نمونه بانک در ازای تســهیالتی که به سرمايه گذار داده 
با نرخ 25 درصد ســود می گیرد و از آن سو، سرمايه گذار 
اعتبار دريافتی را در بخش ساختمان هزينه می کند و سود 

200 درصدی می برد. بانک وقتی چنین چیزی می بیند 
پیش خود می گويد چرا خودم اين کار را نکنم و در نتیجه 
بانک ها به سمت حوزه هايی حرکت می کنند که بازدهی 
بااليی دارند و در آنجا ســرمايه گذاری می کنند. يعنی به 
جای اينکه وام را در اختیار ســرمايه گذاران قرار دهند، 
خودشان سرمايه گذار می شــوند و وجوهی را که از مردم 
جمع آوری کرده اند در بخش های مختلف سرمايه گذاری 
می کنند. چرا که با اين روش، بانک سود بسیار بیشتری را 
نسبت به سودی که بابت ارائه تسهیالت به سرمايه گذاران 

می دهد از آن خودش می کند.
ه زمانی شروع به بنگاهداری    بانک ها در ايران از 

کردند 
بانک هــای ما بــه خصــو از زمانــی کــه تبديل به 
بانک های خصوصی و شــخصی شــدند در مسیر چنین 
سرمايه گذاری هايی حرکت کردند و خودشان تبديل به 
سرمايه گذار و بنگاهدار شدند. اين اتفا ناشی از شرايطی 
اســت که در اقتصاد ما وجود دارد و چنانچه از يک راهی 
جلويشــان را بگیرند، آنها راه مفر ديگری پیدا می کنند 
چون به دنبال سود بیشتری هســتند و دلیل روی دادن 
تمامی اين اتفا ها وجود يک اقتصاد آشفته است که چنین 
اجازه ای به آنهــا می دهد. بانک ها در حــال حاضر بدون 
توجه به رسالت اصلی و وجودی شان تبديل به بنگاه های 
اقتصادی شــخصی شــده اند که فقط به دنبال پر کردن 
جیب سهامداران خود هستند. اينکه بانک هم به عنوان 
يک بنگاه اقتصادی بايد ســود ده باشد کسی مخالفتی با 
آن ندارد اما با توجه به حساسیت ويژه فعالیت های پولی و 
مالی و نقش اين نهاد ها در اقتصاد کشور بايد به شدت به 
اصول و قواعد موجود پايبند باشند. بانک های کشور در اين 
سال ها از اين اصول و قواعد پیروی نکرده اند و مدام قانون 
رده هم  را دور زده اند. در مورد همین تعیین سقف سود س
به خوبی می توان اين دورزدن ها را مشاهده کرد. آنها ياد 

گرفته اند که به قواعد بی اعتنايی کنند.
ه کار بايد کرد   برای خرو از اين شرايط 

يکی از راه های اصالح اين آشفتگی اقتصادی، اجرای نظام 
مالیاتی مناسب است که ما آن را در ايران نداريم. واقعیت 
اين است که بنده نزديک به 30 سال است که در اين باره 
تالش کرده ام و نا امید شده ام. قانون مالیات در سال 1345 
برای اولین بار در مجلس ايران به تصويب رسید و ماده ای 
موســوم به مالیات بر مجموع درآمد در آن قانون وجود 
داشت، اما در سال 1380 اين ماده را از متن قانون حذف 

کردند. به نظر من کسانی که باع حذف ماده مالیات بر 
مجموع درآمد شدند در ايجاد آشفتگی اقتصادی کشور 

بسیار تقصیر کارند.
ال به نام  ود فردی که به عنوان م طور می ش   
رمايه گذاری در ب صنعت وام می گیرد، آن  س
ينه  هیالت را در حوزه عمران و ساخت و ساز ه تس

له نظارتی ندارد می کند و بانک هم روی اين مس
کسی که ظرف مدت شــش ماه کانتینرهای کااليی وارد 
می کند کــه 200 درصد برايش ســود دارد و به ازای آن 
مالیاتی هم نمی پردازد قطعا به جای هزينه تســهیالت و 
سرمايه در بخش صنعت آن را روانه حوزه ديگری می کند. 
به همین دلیل شــاه کلید حل بســیاری از مشکالت ما 
اجرای نظام مالیاتی است.  از زمانی  که اختالفات فاحش 
در ســرمايه گذاری ها به وجود آمد مثال شــخصی برجی 
می ساخت و اين اقدامش افزايش قیمت مسکن را در پی 
داشت بنابراين اگر يک میلیارد سرمايه گذاری کرده بود، 
سرمايه اش يک باره به پنج میلیارد تومان افزايش می يافت. 
حتی از زمانی که افراد شروع به واردات کاالهايی کردند 
که بازده چند صد درصد به دنبال داشــت و نظامی برای 
کنترل اين شــرايط نبود، همه اين ها عاليمی می داد که 
برای ســالمت اقتصاد خوب نبود. به عنوان مثال قیمت 
حامل های انرژی را به شدت پايین نگه می داشتند و شعار 
می دادند کــه تکنولوژی بهتر بیاوريد تــا انرژی کمتری 
مصرف کنیم. در چنیــن وضعیتی، تولیدکننده می گويد 
به چه دلیلی پلت فرم جديد بگــذارم که مصرف بنزين ام 
را مثال از 15 لیتر به چهــار لیتر برســانم يعنی فرد به 
چنین نکته ای توجــه ندارد چون بنزيــن تقريبا مجانی 
اســت. تمام اينها عاليم غلطی اســت که به اقتصاد داده 
می شود. بازده سرمايه گذاری در جايی که تولید صورت 
می گیرد رشــد اقتصادی ما را 5، 6 يا هفت درصد نشان 
می دهد ولی از آن طرف بازدهی ســرمايه گذار در ديگر 
بخش ها 200 درصد است، بنابراين سرمايه گذار در چرخه 
تولید ســرمايه گذاری نمی کند. به هر حال بانک سودی 
که به بابت ارائه وام دريافت میکند، کمتر از بازده ســود 
بنگاهداری يا سرمايهگذار است. چون سرمايهگذار بايد 
ردازد و هم خودش سود ببرد. ولی  هم سودی را به بانک ب

ردهای که  بانکها اين کار انجام نمیدهند چون با همان س
دارند میتوانند چندين برابر اعتبار بدهند، اگر چه سودش 
کمتر از بنگاهداری است اما چون حجمش بیشتر است، 
ســود بیشــتری خواهند برد. مگر اختالف فاحشی بین 
بازدهی که سرمايه گذار میبرد به نسبت سود بانکی وجود 
داشته باشد. در اقتصاد ايران بازده سرمايه گذاری بسیار 
متفاوت و اختالف فاحش وجود دارد. بــه طور مثال در 
بخش صنعت بازدهی حول و حوش 6 تا  درصد است اما 
اين در حالی است که بازدهی در بخش ساختمان 200 تا 
300درصد است و همچنین در بخش صادرات و واردات 
وضع بدينگونه است. اين نوع اختالف فاحش بازدهی در 
بخشهای مختلف اقتصادی سبب میشود نظام اعتباری ما 
بهم بريزد يا کســانی که به نام صنعت اعتبار میگیرند اما 
صرف فعالیتهای غیر از تولیــد و صنعت میکنند. در اين 
حالت انگیزه دريافت سود و بازدهی بیشتر برای بانکها هم 
يد و به جای اينکه اعتبارات دهند و 25 درصد  بوجود می
سود بگیرند اقدام به خريد ساختمان میکنند که بعد از 
گذشت يکسال قیمت آن 40 درصد افزايش خواهد يافت 
ردازند که خود اين موارد  يا ممکن است به امر تجارت ب
سبب انحراف در بانکهای کشور میشود. در طی چند سال 
گذشته عمدتا بانکهای خصوصی و بانکهای شخصی پول 
مردم را جمــع آوری کردند و هر کاری که خواســتند با 
ردههای مردم انجام داده اند. البته علت اين است که  ســ
بازده سرمايهگذاری در اقتصاد بهم ريخته و دچار اختالل 

شديد شده است
ی می تواند انجام    مهمترين اقدامی که بانک مرک
ت و آيا ارگان های نظارتی ديگر هم برای  یس دهد 
یرگذار  تن اهرمی در اين زمینه می توانند تا گذاش

باشند
اين تصمیمات را اغلب شــورای پــول و اعتبار می گیرد. 
بانک مرکزی گفته است بانک ها ســه سال مهلت دارند 
تا شــرکت هايی را که خريداری کرده اند بفروشند بايد 
منتظر بود که بانک ها چه راهی برای فرار و زير آبی رفتن 
پیدا می کنند. ممکن اســت جايی هلدينگی ايجاد کنند 
يا به هر حــال به گونه ای از فروختن شــرکت های تحت 

مالکیت شان طفره بروند. 

ی  ار  ضای  و  ه ای رتبه ايران در  اه 15 پ
4 سال

معاون تعاون وزير کار با تأکید براينکه درحال حاضر رتبــه ايران 152 در فضای 
کســب و کار اســت، افزود: افزايش بهره وری در تعاون را در برنامه های هفت گانه 

دنبال می کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، ســیدحمید کالنتری معاون تعاون وزير کار با 
حضور در نشســت خبری همايش بهره وری در فضای کسب و کار که با توجه 
به برگزاری دومین جشــنواره بهروری و بهبود فضای کسب و کار در بیست و 
ششم آبان 93  تشکیل شده بود، با تأکید براينکه انجمن بهره وری کمک های 
بسیاری را از وزارت کار برای برگزاری اين همايش داشته است گفت: به دنبال 
اين هستیم که تا ببینیم در اين همايش چگونه می توانیم به بهبود فضای کسب 

و کار کمک کنیم.
وی ادامه داد: چندين مجموعه در فضای کسب و کار تأثیرمستقیم دارند. مجموعه ای 
از عوامل که در افزايش انگیزه تولیدکنندگان، آرامش و امنیت در سرمايه گذاری، 
روان شدن امور اداری و جاری و افزايش تولید نقش موثری دارند می توانند در بهبود 

فضای کسب و کار موثر باشند.
معاون تعاون وزير کار با اشاره به شاخص های دهگانه برای بهبود فضای کسب و کار 
تأکید کرد: در سال 2014 رتبه کسب و کار ايران که توسط بانک جهانی به دست 

می آيد از بین 189 کشور 152 بوده است.
 13 وی اظهار کرد: اين رتبه در ســال 2010 وضعیت بهتری داشته و ما در رتبه 

بوديم.
کالنتری با بیان اينکه حدود سه سال قبل اتا بازرگانی صنعت، معدن و تجارت 
قانون بهبود فضای کســب و کار را پیگیری کردند گفت: اين قانون پیگیری و در 
مجلس به تصويب رســید که در حال حاضر می تواند به عنوان مطالبه از ســوی 

مسئوالن پیگیری شود.
وی با بیان اينکه شاخص ها در حوزه فضای کسب و کار عبارتند از 10 مسئله مهم 
و ضروری گفت: شروع يک کسب و کار، پرداخت و دريافت وام، اجرای قراردادها، 
پرداخت مالیات، تسهیالت بانکی، حمايت از سرمايه گذاری، اخذ اعتبار از صندو 
توسعه ملی، ثبت دارايی، اخذ جواز ســاخت و اشتراک بر از جمله شاخص ها در 

اين حوزه است.
معاون تعاون وزيرکار با بیان اينکه در برخی از اين شاخص ها وضعیت بهتری نسبت 
به سايرين داريم گفت: در دادن مجوز برای ساخت و تولید رتبه 53 و در حمايت از 

سرمايه گذاری رتبه 166 را داريم.
وی با بیان اينکه بهره وری در تعاون مسئله مهمی است که بايد به درستی دنبال شود 
افزود: مشو هايی مانند بخشودگی 25 درصدی مالیات برای تعاونی ها در راستای 

بهبود فضای کسب و کار وجود داشت که متأسفانه اجرايی نشد.
کالنتری بیان کرد: توســعه تعاونی ها با افزايش بهره وری می تواند بهبود وضعیت 
اشتغال را به دنبال داشته باشــد. بهره وری تعاونی ها يکی از برنامه های مهم اين 

وزارتخانه است.
وی به برنامه های هفت گانه معاونت تعاون در راستای توسعه بخش تعاون اشاره کرد 
و افزود: ترويج فرهنگ تعاون، توسعه مديريت و توانمندی تعاون، تحکیم تعامالت 
شبکه ای، توسعه همکاری بین بخشی، تأمین منابع و مشو ها، توسعه بازار برند 
در تعاون و تعمیم و نظارت در سالمت بخش تعاون برنامه های مهمی است که اين 

معاونت آن را به درستی دنبال می کند.
معاون تعاون وزير کار ترويج فرهنگ تعاون را مهم ارزيابی کرد و افزود: اگر تعاون 
را به عنوان يک فرصت برای رونق اقتصادی تلقی کنیم بايد در راستای فرهنگ 
سازی اثربخشی آن را افزايش دهیم. به طور مثال تعاونی های مصرف می توانند با 

همکاری مواد خود را از تعاونی های تولیدی تهیه کنند.

   خ و

گفت وگوی هفت صبح با جمشید پژویان استاد اقتصاد

قلعه  بختيارى  مهران  اتهام  درخصوص   – دادگاه  راى  دادنامه  
آزاد بعلت دسترسى دايربه نگهدارى تجهيزات دريافت از ماهواره 
 92  –  7870 شماره  به  كيفرخواست صادره  به  توجه  با  دادگاه 
مورخ 1392/10/25 ازدادسراى عمومى وانقالب ناحيه 14 تهران 
گزارش مرجع انتظامى كشف آالت وتجهيزات دريافت از ماخواره 
وجلسه  تحقيق  مرجع  در  مشاراليه  حضور  عدم  متهم  منزل  از 
به ساير  از خود وتوجها  دفاع  ارائه اليحه جهت  رسيدگى وعدم 
محرز  را  انتسابى  بزه  وقوع  پرونده  در  موجود  وامارات  قراين 
ومسلم دانسته مستندا بماده 9 وتبصره ماده 3 قانون ممنوعيت 
پرداخت  به  را  نامبرده  ماهواره  دريافت  تجهيزات  بكارگيرى 
نفع  به  مكشوفه  تجهيزات  نقدى وضبط  ريال جزاى   3/000/000
راى  نمايد  مى  محكوم  ايران  اسالمى  جمهورى  وسيماى  صدا 
دراين  قابل واخواهى  ازابالغ  ده روز پس  غيابى وظرف  صادره 
محاكم  در  تجديدنظرخواهى  قابل  روز   20 ظرف  وسپس  دادگاه 

تجديدنظر تهران است
  90934/ م الف         رئيس شعبه 1123 دادگاه عمومى جزايى تهران

دادرسى  آئين  قانون  ماده 115  وابالغ   دراجراى  آگهى احضار 
نامه  وآئين  دراموركيفرى  وانقالب  عمومى  دادگاههاى  كيفرى 
مربوط به آقاى سعيد خوش ذوق و خانم حميده واثق وطنى فعال 
مجهول المكان ابالغ مى گردد كه پرونده به كالسه 5/93د/930486 
باتهام جعل و تحريف گواهى والدت ونامه بيمارستان به منظور 
اخذ شناسنامه با مشخصات غير واقعى تشكيل شده ظرف مدت 
وازخود  حاضر  داديارى   5 درشعبه  انتشارآگهى  ازتاريخ  يكماه 
اتخاذ تصميم قانونى خواهد  دفاع نمائيد واال عدم حضورموجب 

گرديد
  90935/ م الف          داديارشعبه 5 دادسراى عمومى وانقالب ناحيه 2 تهران

دادنامه   پرونده كالسه:9209980282000731        دادنامه 
دادستان  شماره:9309972181600456  شاكى:نماينده محترم 
عمومى وانقالب ناحيه 5 تهران – هادى شعبانى به نشانى ميدان 
سبالن خ حيدرى خ رضايى ك وفايى پ 2 واحد 2   متهم:على 
اعالم  با  دادگاه  اتهام:سرقت     المكان    مجهول  نياول  اميدى 
مى  صدورراى  به  زيرمبادرت  وبشرح  اعالم  را  رسيدگى  ختم 
نمايد    راى دادگاه –درخصوص اتهام على اميدى نياول فرزند 
محمد على دايربر سرقت دو دستگاه گوشى ومبلغ 5/000/000 
عنايت  با  رضا  فرزند  شعبانى  هادى  شكايت  موضوع  ريال 
تقديمى  كيفرخواست  معموله  تحقيقات  پرونده  محتويات  به 
حضور  وعدم  گواه  وشهادت  پيوست  وفيلم  شاكى  وشكايت 
تشخيص  ومسلم  محرز  را  ايشان  به  انتسابى  بزه  متهم  ودفاع 
ومستندا بمواد 661-667 ق  م  ا مصوب 1375 وى را به تحمل 
حق  در  مجرميت  قرار  بشرح  مال  ورد  تعزيرى  حبس  ششماه 
وظرف  محسوب  غيابى  صادره  راى  نمايد  مى  محكوم  شاكى 
ده روز پس ازابالغ قابل واخواهى دراين شعبه وبا گذشت 20 
روز پس ازان قابل تجديدنظرخواهى درمحاكم تجديدنظر تهران 

مى باشد
  90937/ م الف         رئيس شعبه 1176 دادگاه عمومى وجزايى تهران

  آگهى احضار وابالغ   دراجراى ماده 115 قانون آئين دادرسى 
نامه  وآئين  دراموركيفرى  وانقالب  عمومى  دادگاههاى  كيفرى 
مربوط به آقاى اشكان پيران فعال مجهول المكان ابالغ مى گردد 
نظربه اينكه در پرونده كالسه 3/922482د باتهام كالهبردارى تحت 
انتشارآگهى  تعقيب هست مقرر است ظرف مدت يكماه از تاريخ 
درشعبه 3 داديارى حاضر وازخود دفاع نمايند در صورت عدم 

حضوردر مهلت مقرر موجب اتخاذ تصميم قانونى خواهد گرديد
  90930/ م الف          داديار شعبه 3 دادسراى عمومى وانقالب ناحيه 2 تهران

دادرسى  آئين  قانون  ماده 115  وابالغ   دراجراى  آگهى احضار 
نامه  وآئين  دراموركيفرى  وانقالب  عمومى  دادگاههاى  كيفرى 
مربوط به خانم الهام محمدى فعال مجهول المكان ابالغ مى گردد 
نظربه اينكه در پرونده كالسه 3/922291د باتهام ايجاد مزاحمت 
تاريخ  از  يكماه  مدت  است ظرف  مقرر  تعقيب هست  تحت  تلفنى 
در  نمايند  دفاع  وازخود  داديارى حاضر  انتشارآگهى درشعبه 3 
صورت عدم حضوردر مهلت مقرر موجب اتخاذ تصميم قانونى 

خواهد گرديد
  90931/ م الف          داديار شعبه 3 دادسراى عمومى وانقالب ناحيه 2 تهران

آگهى ابالغ   شاكى خانم الهام پاليز گير شكايتى عليه متهم على 
كنزى دايربر ترك انفاق و انتشار تهمت – افترا – فحش و الفاظ 
تقديم  عمدى  وجرح  وضرب  و   آميز  توهين  نسبتهاى  يا  ركيك 
دادگاه هاى عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به 
شعبه 1127 دادگاه عمومى جزايى مجتمع قضايى شهيد محالتى 
تهران واقع در تهران بزرگراه شهيد محالتى خيابان ابوذر جنوبى 
 9209980235801602 كالسه  وبه  ارجاع  محالتى  شهيد  مجتمع 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1393/9/5 ساعت 9/30 تعيين 
المكان بودن متهم به استناد مواد 115  شده است بعلت مجهول 
امور  دادگاههاى عمومى وانقالب در  آئين دادرسى  قانون  و180 
مدنى و دستوردادگاه مراتب يكنوبت دريكى ازجرايد كثيراالنتشار 
به  آن  ازمفاد  واطالع  ازنشرآگهى  پس  متهم  تا  شود  مى  آگهى 
دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خود واطالع ازموضوع 
شكايت و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضرگردد
  90932/ م الف       منشى دادگاه كيفرى شعبه 1127 دادگاه عمومى (جزايى) تهران

محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع  كل  دفتر  شاكى  ابالغ    آگهى 
دادگاه  تقديم  جعل  دايربر  جالل  اله  حبيب  متهم  عليه  شكايتى 
هاى عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
1127 دادگاه عمومى جزايى مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران 
جنوبى  ابوذر  خيابان  محالتى  شهيد  بزرگراه  تهران  در  واقع 
مجتمع شهيد محالتى ارجاع وبه كالسه 9309980235600799 
تعيين   9 ساعت   1393/9/5 آن  رسيدگى  وقت  كه  گرديده  ثبت 
مواد  استناد  به  متهم  بودن  المكان  مجهول  بعلت  است  شده 
وانقالب  عمومى  دادگاههاى  دادرسى  آئين  قانون  و180   115
ازجرايد  دريكى  يكنوبت  مراتب  و دستوردادگاه  مدنى  امور  در 
واطالع  ازنشرآگهى  پس  متهم  تا  شود  مى  آگهى  كثيراالنتشار 
خود  كامل  نشانى  اعالم  وضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  ازمفاد 
واطالع ازموضوع شكايت و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى حاضرگردد
  90933/ م الف       منشى دادگاه كيفرى شعبه 1127 دادگاه عمومى (جزايى) تهران

مبنى  9ب/930107  كالسه  پرونده  درخصوص  ابالغ   آگهى 
محمد  عليه  مسعود  فرزند  همدانى  شاهى  عرب  حامد  برشكايت 
ناظميان پور داير بر جرح عمدى با چاقو با توجه به عدم شناسائى 
اقامتگاه قانونى و مجهول المكان بودن متهم وفق مقررات ماده 115 
قانون آيين دادرسى كيفرى بدينوسيله به نامبرده ابالغ مى گردد 
درصورت  حاضرشود  شعبه  دراين  ازانتشارآگهى  پس  ماه  يك 
عدم حضوروفق مقررات قانونى باتهام شما بطورغيابى رسيدگى 

وتصميم قانونى اتخاذ مى گردد
  90922/ م الف        بازپرس شعبه 9 دادسراى عمومى وانقالب ناحيه 10 تهران 

مبنى  9ب/911687  كالسه  پرونده  درخصوص  ابالغ   آگهى 
برشكايت عرفان اسمعيلى اسفندانى عليه على ديهيم فر دايربر جعل 
سند عادى و خيانت در امانت و كالهبردارى وعباسعلى اسمعيلى 
ها دايربر استفاده از سند مجعول وشروع به كالهبردارى با توجه 
متهم  بودن  المكان  مجهول  و  قانونى  اقامتگاه  شناسائى  عدم  به 
وفق مقررات ماده 115 قانون آيين دادرسى كيفرى بدينوسيله به 
دراين شعبه  ازانتشارآگهى  پس  ماه  يك  گردد  مى  ابالغ  نامبرده 
باتهام  قانونى  مقررات  حضوروفق  عدم  درصورت  حاضرشود 

شما بطورغيابى رسيدگى وتصميم قانونى اتخاذ مى گردد
  90923/ م الف        بازپرس شعبه 9 دادسراى عمومى وانقالب ناحيه 10 تهران 

كيفرى  دادرسى  آئين  قانون   115 ماده  دراجراى  ابالغ    آگهى 
مجهول  فعال  كه  عباسعلى  فرزند  دوست  صاحب  بهزاد  اقاى  به 
المكان مى باشد وطبق پرونده كالسه 9109982681000360 اين 
بازپرسى باتهام عدم رعايت مقررات ايمنى منجر به ايراد صدمه 
تحت  قربانى جاجرم  احمد  با شكايت  كار  غير عمدى حين  بدنى 
اين آگهى كه يكنوبت دريكى  اين شعبه مى باشد بموجب  تعقيب 
ظرف  كه  گردد  مى  ابالغ  گردد  منتشرمى  كثيراالنتشار  ازجرايد 
يكماه پس ازدرج آگهى جهت اخذ توضيح ودفاع ازاتهام انتسابى 
خود دراين بازپرسى واقع درتهران تهرانپارس انتهاى جشنواره 
بلوك 4 طبقه 3 حاضردرغيراينصورت وفق مقررات قانونى نسبت 

به موضوع غيابا رسيدگى خواهد شد
تهران  4 ناحيه  دادسراى   7 شعبه  بازپرس  الف         م   /90924   

آگهى ابالغ احضاريه به خانم مريم عزيز آبادى    شاكى ژاله افروز 
تهران  دادگاه عمومى  به شعبه 1129  ازارجاع  پرونده پس  يگانه 
مستقر درمجتمع قضايى شهيد محالتى وثبت به كالسه 911096 
گرديده  تعيين   10/15 ساعت   1393/8/21 بتاريخ  رسيدگى  وقت 
است وبلحاظ مجهول المكان بودن شما وبنا به درخواست شاكى 
مراتب  كيفرى  دادرسى  آئين  قانون  و180   115 مواد  وباستناد 
تا  گردد  مى  آگهى  كثيراالنتشار  هاى  ازروزنامه  دريكى  يكنوبت 

جهت رسيدگى به شكايت شاكى دراين دادگاه حاضرشويد
تهران عمومى  دادگاه   1129 شعبه  منشى  الف         م   /90925   

زيوه   مرادى  شاكى:محمد  المكان    مجهول  متهم  احضار  آگهى 
متهم:نادرقلى منصورى    اتهام:سرقت و فروش مال غير (اتومبيل 
پرايد)    نظربه اينكه نامبرده فوق باتهام مذكورازطرف اين دادسرا 
تحت تعقيب است وابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
اوممكن نگرديده بدينوسيله دراجراى ماده 115 قانون آئين دادرسى 
كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف دو ماه ازتاريخ انتشار آگهى 
درشعبه 10 بازپرسى دادسراى عمومى وانقالب ناحيه 4 رسالت جهت 
باتهام خويش حاضرشود درصورت عدم حضورپس  پاسخگويى 

ازمهلت مقرر ازتاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد
تهران  4 ناحيه  دادسراى   10 شعبه  بازپرس  الف        م   /90926   

بازپرسى متهم  اين  احضارمتهم  درپرونده كالسه 3/930481ب 
سعيد قاسملو باتهام تحصيل مال ازطريق استفاده غير مجاز از 
فوق  متهم  اينكه  نظربه  باشد  مى  تعقيب  تحت  اى  رايانه  سيستم 
مجهول المكان بوده ووقت پرونده به يكماه پس ازنشرآگهى تعيين 
گرديده است بدينوسيله به تجويزماده 115 قانون آئين دادرسى 
گردد  مى  ابالغ  نامبرده  به  وانقالب  عمومى  دادگاههاى  كيفرى 
دراين  انتسابى  ازاتهام  ودفاع  رسيدگى  جهت  مذكور  دروقت  تا 
ازخيابان  تر  پايين  شريعتى  خ  تهران  آدرس  به  بازپرسى  شعبه 
بهار دادسراى ناحيه 31 تهران حاضرشود درغيراينصورت طبق 

مقررات قانونى اتخاذ تصميم خواهد شد
31 ناحيه  دادسراى   3 شعبه  بازپرس  الف          م   /90927   
  تهران ويژه جرايم رايانه اى وفن آورى اطالعات

كالسه  پرونده  محتويات  بموجب  اينكه  به  نظر  ابالغ    آگهى 
2/93د/199 مطروحه دراين شعبه آقاى بهزاد حمزه خانى كه فعال 
مجهول المكان بوده ومشخصات بيشترى ازوى منعكس نمى باشد 
باتهام خيانت در امانت تحت تعقيب مى باشد لذا مراتب بموجب 
ماده 115 قانون آئين دادرسى كيفرى دادگاه هاى عمومى وانقالب 
در اموركيفرى دريكنوبت آگهى مى گردد كه نامبرده ظرف مدت 
يكماه ازتاريخ انتشار آگهى جهت دفاع وپاسخگويى باتهام وارده 
قانونى  اقدام  حضور  عدم  حاضرودرصورت  داديارى  دراين 

معمول خواهد شد
  90928/ م الف         داديار شعبه 2 دادسراى عمومى وانقالب  شهررى

متهم  داديارى  اين  3د/910269  كالسه  درپرونده  احضارمتهم  
به  توسل  با  وجه  مجرمانه  تحصيل  باتهام  شكرى  رحيم  آقاى 
سامانه هاى رايانه اى تحت تعقيب مى باشد نظربه اينكه متهم فوق 
مجهول المكان بوده ووقت پرونده به يكماه پس ازنشرآگهى تعيين 
گرديده است بدينوسيله به تجويزماده 115 قانون آئين دادرسى 
تا  ابالغ مى گردد  نامبرده  به  كيفرى دادگاههاى عمومى وانقالب 
دروقت مذكور جهت رسيدگى ودفاع ازاتهام انتسابى دراين شعبه 
داديارى حاضرشود درغيراينصورت طبق مقررات قانونى اتخاذ 

تصميم خواهد شد
31 ناحيه  دادسراى   3 شعبه  داديار  الف          م   /90929   
  تهران ويژه جرايم رايانه اى وفن آورى اطالعات
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هروندان  دي مصر آب ش اي 11 در ا
رما ص  ان در  هرم

ین آبفا هرمزگان از افزايش 11  معاون امور مشتر
درصد مصرف آب شهرها اســتان در فصل گرما 
خبر داد. مهندس عل رضاي سردره گفت: حجم آب 
مصرف شهروندان هرمزگان در فصل گرما در مقايسه 
با مدت مشابه پارسال، 11 درصد افزايش داشته است. 
و افزود: مصرف آب استان در اين مدت از 26 میلیون 
عب در سال 92 به 29 میلیون و 59  و 161 هزار متر م
عب در ســال 93 رسیده است. همچنین  هزار متر م
میزان آب مصرف شهروندان بندرعباس نیز با 8 درصد 
افزايش نسبت به مدت مشابه پارسال به 18 میلیون و 
عب رسیده است. و گفت: مجموع  639 هزار متر م
میزان مصرف آب استان در شش ماهه اول امسال، 43 
عب و در شهر بندرعباس نیز  میلیون و 6 هزار متر م
عب بوده است. به گفته  9 هزار متر م 2 میلیون و 
رضاي سردره شهرها زيارتعل و پارسیان به ترتیب 
با سرانه مصرف 161 و 153 لیتر در شبانه روز پرمصرف 
ترين شهرها و شــهرها گوهران و جناح به ترتیب با 
م مصرف  ســرانه مصرف 2 و 5 لیتر در شبانه روز 
رد: در حال  ترين شهرها استان بوده اند. و اضافه 
ین خانگ آب استان  حاضر بیش از 15 درصد از مشتر

مصرف باالتر از الگو مصرف دارند.

ال پش  ال را دون  تان ام ان تا هرم
اش سر

مديرعامل آبفا هرمزگان گفت: با اجرا طرح ها 
، حفر  ن ف ش اضطرار شــامل مديريت مصرف، 
و تجهیز چاه هــا جديد و احــدا و ترمیم خطوط 
ه با تنش  انتقال، تابســتان امسال را در شــهرهاي 
آب مواجه بودند، بدون چالش پشــت سر گذاشتیم. 
اهش میزان  مهندس حسین خادم افزود: همچنین 
هدررفت آب به 19 درصد در شهر بندرعباس، افزايش 
عــب با احدا  حجم ذخیره آب بــه 22 هزار متر م
اژ با ظرفیت  4 باب مخزن، احدا ي ايســتگاه پم

یلومتر خط انتقال آب  250 لیتر بر ثانیه، احدا 10 
عب از  و ترمیم مخازن آب با ظرفیــت 60 هزار متر م
م آب  ديگر اقدامات انجام شده برا عبور از بحران 
در تابستان سال جار در بندرعباس بوده است. و 
م آب مواجه  ه با چالش  گفت: در 14 شهر اســتان 
اند، طرح ها مشابه ا با هدف افزايش حجم ذخیره و 
توزيع مناسب آب برنامه ريز و فعال شده است. اين 
مقام مسئول با اشــاره به ضرورت استفاده از ظرفیت 
م  ار مقابله با  شیرين ساز آب دريا به عنوان تنها راه
ت در جهت تامین  الن اين شر آب گفت: برنامه ريز 
ن(  آب از طريق طرح ها نم زداي )آب شــیرين 
م آب  ه با تحقق اين هدف شاهد رفع بحران  است 
ه، ظرفیت در  خواهیم بود. خادم در ادامه با بیان اين
 15 دست اجرا برا شهر بندرعباس معادل ي هزار و 
اهش اثرات  رد: البته برا  لیتر بر ثانیه است، تصريح 
ان مقابله با آن تا پايان امسال نیازمند  بحران و تداوم ام
تامین اعتبار جهت ايجاد ظرفیت ها جديد انتقال آب 
از سد شــمیل به میزان 400 لیتر بر ثانیه و تخصیص 
ه ها توزيع با هدف  اعتبار جهت اصالح و توسعه شب
اهش هدررفت و اتمام پروژه ها نیمه تمام هستیم . 
همچنین قطع انشعابات آب شرب از فضا سبز شهر 

ه بايد سريعا انجام شود.  نیز از ديگر اقدامات است 

ته  رش يره    ا در آب های ج
نان ي لن اری شد نجا سرنش

معاون امور دريايی اداره کل بنادر و دريانوردی هرمزگان 
از نجات سرنشــینان يک لنج باری ســانحه ديده در 
آب های جزيره کیش توســط يک لنج صیادی محلی 
« خبر داد. به گــزارش روابط عمومی   به نام »بیت ا
اداره کل بنادر و دريانوردی اســتان هرمزگان، مهدی 
نوفرستی ضمن تشــريح جزيیات اين سانحه دريايی 
گفت: ناخــدای لنج صیادی بیت ا کــه در آب های 
جزيره کیش در حال تردد بــود، به مرکز هماهنگی و 
نجات دريايی اعالم کرد که يک لنج باری در 11 مايلی 
جنوب غربی اين جزيره به علت آبگرفتگی در حال غر 

شدن است اما شش سرنشین آن را نجات داده است. 
وی با اعالم اين مطلب که »لنج باری سانحه ديده از بندر 
عسلويه عازم دوبی امارات بوده است«، افزود: بالفاصله 
پس از دريافت پیام، شــناور ناجی به موقعیت سانحه 
اعزام شد و پس از تحويل نجات يافتگان از لنج صیادی 
، آنها را به حوضچه بندر کیش منتقل کرد که با  بیت ا

تحويل آنها به دريابانی، عملیات پايان يافت. 

ان  ازان هرم شتی س هردريانوردان و  ش
ان جشن روز جهانی دريانوردی م

جشن گرامیداشــت روز جهانی دريانوردی در غرب 
هرمزگان با حضور اقشــار مختلف دريايی و بندری 
شامگاه يکشنبه، ششم مهرماه به میزبانی بندر کنگ 
برگزار می شــود. به گزارش روابط عمومی  اداره کل 
بنادر و دريانــوردی هرمزگان، در اين مراســم قرار 
است از 25 نفر از فعاالن و دست اندرکاران زمینه های 
مختلف در عرصه دريانــوردی هرمزگانی که نقش 
ثری در حفاظت و ايمنی دريانوردی، توسعه اقتصاد  م
و تجارت کشــور دارند، تجلیل شــود. در اين آيین 
ويژه که از ساعت 20 روز يکشنبه ششم مهرماه آغاز 
می شود و تا پاسی از شب ادامه خواهد داشت، مدير 
اداره بنادر و دريانــوردی بندرلنگه، فرمانده منطقه 
اه و اعضای شورای شهر بندر  پنجم نیروی دريايی س
کنگ سخنرانی می کنند. خاطره گويی دريانوردان 
سنتی هرمزگان، اجرای موســیقی ويژه هفته دفاع 
مقدس و اجرای آيین سنتی رزيف از ديگر برنامه های 
اين مراسم اســت. جشــن  روز جهانی دريانوردی 
بهانه ای است تا خانواده بزرگ دريايی در نقاط مختلف 
جهان دور يکديگر گرد آيند و تالش ها و موقعیت های 
به دست آمده را مرور کنند و چشم انداز پیش رو را با 
بهره گیری از تجارب يکديگر بهتر از گذشته ترسیم 
نمايند. الزم به ذکر است، اين مناسبت برای جامعه 
دريايی ايران اسالمی که در زمره کشورهای دريايی 

به شمار می رود، از اهمیت خاصی برخوردار است.

دير ا محوري مح  اري جشن هاي  ر
با در ندر

شهردار بندرعباس از برگزار جشن ها بزرگ عید 
غدير با محوريت محالت اين شهر خبر داد. به گزارش 
روابط عموم و امور بین  الملل شهردار بندرعباس، 
عباس امین زاده در جلسه هماهنگ گرامیداشت 
عید غدير خــم، اظهار کرد: فلســفه غدير م تواند 
مجددا يک موج بیدار اســالم را برا مسلمانان 
زنده کند. و با اشــاره به اينکه  عدالت، شجاعت و 

فضائل حضرت عل )ع( تمام مردم را به خود جذب 
م کند و اسوه بودن حضرت عل )ع( خود بهترين 
)ع( فقط  تبلی است، افزود: دهه غدير و حضرت عل
متعلق به مسلمانان نیست، بلکه متعلق به تمام افراد 
دنیاست. شهردار بندرعباس خاطرنشان کرد: دهه 
غدير فرصت برا بیان حقیقت و واليت است و در 
اين دهه برنامه هاي توسط شــهردار بندرعباس 
در مناطق مختلف شــهر برگزار م شود. امین زاده 
ادامه داد: تشکل ها مردم ازجمله هیئات مذهب 
و مســاجد که خود يک نوع مرکز فرهنگ به شمار 
م آيند، حجم بسیار از فعالیت ها را بر عهده دارند و 
شهردار بندرعباس نیز در کنار آنها به وظايف خود 
در قبال مســائل اعتقاد و فرهنگ عمل م کند. 
و با اشــاره به اين نکته مهم که در دهه امامت و 
واليت به آن پرداخته م شــود، اين است که غدير، 
نسخه اختالف نیســت بلکه نسخه مديريت است، 
گفت: امت اســالم دارا مشــترکات بسیار مهم 
هستند که در جهت وحدت و انسجام بیشتر بايد از 

آن استفاده کرد. 

ال دارند ن راه آس د روستاهاي ج 95 در
ل راه و  مديــر ســاخت و توســعه راه هــا اداره 
شهرســاز هرمزگان گفت: 95 درصد روستاها 
بخش جغیــن و 100 درصد روســتاها باال 50 
خانوار آن از راه مناســب آسفالته برخوردار هستند. 
عل علیزاده در بازديد از بخش جغین با اشــاره به 
ل راه و شهرســاز هرمزگان بیان  اقدامات اداره 
داشــت: جاده ارتباط رودانـ  بخــش جغین 60 
یلومتــر آن عل رغم   2 ه  یلومتر طــول دارد 
نون تعري و بهساز شده  الت اعتبار تا مشــ
یلومتر ديگر از اين  است. و در عین حال افزود: 10 
ه 80 درصد عملیات آن  محور نیز در دست اجراست 
یلومتر باق مانده   2  ، انجام شده است. به گفته و
نیز درصورت تامین اعتبار با اولويت شروع از سمت 
ز بخش جغین اجراي خواهد شد. رضاي معاون  مر
ل راه و شهرساز هرمزگان نیز  راه روستاي اداره 
رد  در اين بازديد به پروژه راه روستاي رودان اشاره 
و بیان داشت: در شهرستان رودان در سالجار 12 
یلومتر در حال  پروژه نیمه تمام راه روســتاي 45 
یلومتر آن در هفته دولت به  ه 12  اجرا م باشد 
یلومتر نیز تا پايان سالجار   1 بهره بردار رسید و 
آسفالت و به بهره بردار خواهد رسید و مابق نیز در 
نیمه اول سال آينده درصورت تامین منابع مال آن 

آسفالت خواهد شد.

تک های ايرانی آماده بازگشت به بازار شدنداخبار شهرستان ها  در هفته اي كه گذشت ن
 

مديرعامل شرکت ملی نفتکش با اعالم اينکه نام اين شرکت به صورت قطعی و نهايی 
از لیســت تحريم های اتحاديه اروپا و وزارت خزانه داری انگلیس خارج شــد، گفت: 

هم اکنون آماده بازگشت به بازار بین المللی نفت هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صفايی امروز در نشست خبری در تشريح جزئیات 
لغو تحريم های جديد نفتی علیه جمهوری اســالمی ايران گفت: وزارت خزانه داری 
انگلیس پس از ابالغ رای نهايی دادگاه عمومی اتحاديه اروپا، نام شرکت ملی نفتکش 

ايران را از لیست تحريم های بین المللی اين وزارتخانه خارج کرد.
مدير عامل شــرکت ملی نفتکش با يادآوری اينکه اين مجموعه نفتی در تاريخ 15 
اکتبر ســال 2012 میالدی معادل با 24 مهر 1391 مورد تحريم های اتحاديه اروپا 
قرار گرفت، تصريح کرد: بهانه قرار دادن نام شــرکت ملی نفتکش ايران در لیســت 
تحريم های اروپا کمک به دولت برای صادرات نفــت ايران و تامین منابع مالی نفتی 

دولت بود.
اين مقام مسئول با تاکید بر اينکه با انجام اقدامات گسترده حقوقی و دعاوی در نهايت 
12 تیرماه سال جاری معادل ســوم جوالی 2014 میالدی دادگاه عمومی اتحاديه 
اروپا مستندات ارائه شده توسط شرکت نفتکش را مورد تايید قرار داد، اظهار داشت: 
در نهايت از تیرماه سال جاری نام شرکت نفتکش از لیست تحريم های اتحاديه اروپا 

به طور کامل خارج شد.
وی با بیان اينکه براســاس قوانین موجود بايد در مدت 0 روز اتحاديه اروپا نسبت 
به رای صادرشده اعترا رسمی می کرد، بیان کرد: درنهايت به دلیل عدم اعترا 

اتحاديه اروپا لغو تحريم های شرکت ملی نفتکش قطعی شد.
صفايی در ادامه با يادآوری اينکه به دنبال لغو کامل و قطعی تحريم شرکت نفتکش 
ملی ايران توســط اتحاديه اروپا وزارت خزانه داری انگلیس هم نام اين شرکت را از 
لیست تحريم ها خارج کرده اســت، تصريح کرد: سیاست فعلی شرکت ملی نفتکش 
ايران استفاده از تمام ظرفیت های داخلی و خارجی به منظور حضور پايدار و مطمئن 

در بازار جهانی حمل نفت و فرآورده های نفتی است.
مديرعامل شــرکت ملی نفتکش با اعالم اينکه تحريم های خا اين مجموعه نفتی 
توسط اتحاديه اروپا لغو شده اما تحريم های عمومی نفتی ايران کماکان پابرجا باقی 
مانده است، تاکید کرد: لغو کامل تحريم ها به ويژه تحريم های عمومی توسط اتحاديه 
اروپا و يا وزارت خزانه داری آمريکا در گرو توافق نهايی جمهوری اســالمی ايران با 

گروه 1+5 است.
وی با يادآوری اينکه در صورت توافق نهايی ايران و گــروه 1+5 کل محدوديت ها و 
تحريم های پیش روی صادرات نفت خام ايران برداشته خواهد شد، گفت: در شرايط 
فعلی با وجود تحريم های موجود اما فعالیت شــرکت ملی نفتکش ايران برای حمل 
دريايی نفت خام و فرآورده های نفتی با استفاده از ظرفیت و پتانسیل های ايمنی بدون 

هی گونه مشکلی در حال انجام است. 

    

دادنامه   پرونده كالسه:9209980281500529        دادنامه شماره:9309972181200443  متهمين:عرفان حسينى شيرازى – ابراهيم 
بصيريت – حميدرضا جعفرى – شاهين جعفرى – رامين جعفرى با وكالت رضا خاورى به نشانى خ شريعتى پايين تر از حسينيه ارشاد 
خ كوشا نبش رودبار پ 2 ط 4 واحد 12 – كامبيز باغى – على امامى – احسان كمالى - رضا شاهسون – وحيد سخندان همگى مجهول 
المكان – على محمدى با وكالت بهروز حيدر زاده واكبر نورى عنبران همگى به نشانى شهررى ميدان فرماندارى خ كميل ساختمان گاليل 
دو پ 55 واحد يك – اميد برخوردارى با وكالت رضا زين گنجه به نشانى فيروز كوه خ پاسداران جنب صندوق قرض الحسنه وحدت 
پ 291   اتهام:مشاركت نزاع دسته جمعى    گردشكار:دادگاه با اعالم ختم رسيدگى را اعالم وبشرح زيرمبادرت به صدورراى مى نمايد    
راى دادگاه –درخصوص اتهام رامين جعفرى فرزند حميدرضا 25 ساله شغل دانشجو آزاد بقيد معرفى كفيل و ابراهيم بصيرت فرزند 
محمدرضا 22 ساله اهل وساكن تهران شغل دانشجو آزاد بقيد معرفى كفيل و شاهين جعفرى فرزند حميد رضا 20 ساله اهل وساكن 
تهران شغل دانشجو آزاد بقيد معرفى كفيل و عرفان حسينى فرزند كمال 22 ساله اهل وساكن تهران شغل قاليشويى آزاد بقيد معرفى 
كفيل و حميدرضا جعفرى فرزند عباسعلى 45 ساله اهل وساكن تهران شغل كشاورز آزاد بقيد معرفى كفيل و على محمدى فرزند محمد 
19 ساله اهل وساكن تهران شغل دانشجو آزاد بقيد معرفى كفيل و اميد برخوردارى فرزند عباسعلى 21 ساله اهل ساكن تهران شغل 
دانشجو آزاد بقيد معرفى كفيل و كامبيز باغى فاقد مشخصات بيشتر فاقد قرار تامين كيفرى و مجهول المكان و احسان كمالى فاقد 
مشخصات بيشتر فاقد قرار تامين كيفرى و مجهول المكان وحيد سخندان فاقد مشخصات بيشتر مجهول المكان ورضا شاهسون فاقد 
مشخصات بيشتر و على امامى فاقد مشخصات بيشتر مجهول المكان همگى متهمند به مشاركت در نزاع دسته جمعى منجر به ايراد 
صدمه بدنى عمدى موضوع كيفرخواست شماره 467 – 1393/2/16 صادره ازدادسراى عمومى وانقالب ناحيه 5 تهران دادگاه با بررسى 
اوراق ومحتويات پرونده وبا توجه به گزارش مرجع انتظامى وشكايت متهمين عليه يكديگر وبا توجه به گواهى پزشكى قانونى ونيز با 
مالحظه به اظهارات ودفاعيات وكالى پرونده به دفاع ازحقوق موكلين با توجه به اظهارات مقرون به واقع رضا قادرى به دفاع از متهم 
امير برخوردارى ونيز اظهارات بهروز وحيد زاده بوكالت از على محمدى وساير قراين وامارات موجود در پرونده مجرميت متهمين 
وحيد  احسان كمالى –  كامبيز باغى –  حميدرضا جعفرى –  عرفان حسينى –  شاهين جعفرى –  ابراهيم بصيرت –  رامين جعفرى – 
سخندان – رضا شاهسون – على امامى را محرز دانسته وبا توجه بتاريخ وقوع بزه 1392/2/31 با رعايت ماده 10 ق  م  ا 1392 مصوب 
1392/2/1 وتاريخ الزم االجرا شدن ان بتاريخ 1392/3/23 ومواد 462-488-558-559-709-710-714 ق  م اخير الذكر وماده 615 
ق  م  ا مصوب 1375 وبا رعايت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخى از درامدهاى دولت ومصرف ان درموارد معين هريك از متهمين را 
به تحمل پرداخت مبلغ 1/000/000 تومان جزاى نقدى بدل از حبس در حق صندوق دولت ونيز هريك از متهمين على امامى – كامبيز 
باغى – احسان كمالى – وحيد سخندان – رضا شاهسون را مشتركا ومتساويا به تحمل پرداخت ديه درحق رامين جعفرى ازبابت كبودى 
اطراف چشم چپ سه هزارم ديه كامل وكبودى اطراف چشم راست سه هزارم ديه كامل و شكستگى استخوان گونه چپ (هاشمه) با 
امتداد به حفره خدقه اى چشم چپ كه تحت عمل جراحى قرار گرفته است يك دهم ديه كامل ونيز پرداخت ديه درحق شاهين جعفرى 
از بابت كبودى دست راست سه دو هزارم ديه كامل و تورم متوسط اهيانه سمت راست سر ارش معادل سه دهم درصد ديه كامل 
وپرداخت ديه درحق حسين تقى نژاد از بابت جرح داميه گيجگاهى چپ سر دوصدم ديه كامل وجرح حارصه بند ابتدايى انگشت شست 
دست چپ يك دو هزارم ديه كامل وپرداخت ديه درحق ابراهيم بصيرت از بابت تورم مختصر دست چپ وانگشت چهارم دست راست 
ارش معادل دو دهم درصد ديه كامل ونيز هريك از متهمين را مشتركا ومتساويا به تحمل پرداخت ديه درحق سيد عرفان حسينى 
شيرازى ازبابت جراحت ناحيه مچ دست راست سمحاق 4 دويستم معادل يك 50 ديه كامل انسان وجراحت كف دست متالحمه سه 
دويستم ديه كامل جراحت نوك انگشت دوم دست راست داميه دو سه هزارم ديه كامل وجراحت نوك انگشت سوم دست راست داميه 
دو سه هزارم وجراحت نوك انگشت چهارم دست راست داميه دو سه هزارم ديه كامل و ارش جراحت حارصه خلف كمر در حدود نيم 
درصد ديه كامل وناحيه جراحت حارصه ساعد چپ يك دويستم ديه كامل وجراحت حارصه بازوى دست راست يك دويستم ديه كامل 
وجوشگاه جراحت بازوى چپ حارصه يك دويستم ديه كامل محكوم مى نمايد ونيز هريك ازمتهمين على محمدى – امير برخوردارى را 
بلحاظ فقدان ادله اثباتى وعدم احراز سو نيت وصرفا بجهت برقرارى صلح و سازش وارد درگيرى گرديده اند دادگاه باستناد اصل 37 
قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران راى بر برائت متهمين صادرواعالم مى نمايد راى صادره نسبت به متهمين رديفهاى اول ودوم 
وسوم وچهارم وپنجم وششم وهفتم حضورى وظرف 20 روز پس ازابالغ قابل تجديدنظرخواهى مى باشد وراى صادره نسبت به ساير 
متهمين غيابى وظرف ده روز پس ازابالغ قابل واخواهى درهمين شعبه دادگاه مى باشد وپس از انقضا مهلت واخواهى ظرف 20 روز 

قابل تجديدنظر خواهى درمرجع محترم تجديدنظر تهران مى باشد
  90939/ م الف          رئيس شعبه 1172 دادگاه عمومى جزايى تهران 

آگهى ابالغ   به اطالع مى رساند درپرونده به شماره 11/93ب/127 آقاى سجاد ميرزاونديان متهم است به تحصيل مال ازطريق نامشروع 
و با توجه به مجهول المكان بودن ومعلوم نبودن محل اقامت وى به تجويز ماده 115 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب 
بازپرسى دادسراى ناحيه 2 تهران واقع  ازتاريخ نشرآگهى درشعبه 11  تا ظرف مدت يكماه  آگهى  دراموركيفرى مراتب درروزنامه 
درسعادت آباد ميدان كاج خ عالمه شمالى كوچه 18 غربى حاضر وازاتهام انتسابى دفاع نموده ودرصورت عدم حضور راى غيابى 

صادر خواهد شد
  90936/ م الف         بازپرس شعبه 11 دادسراى عمومى وانقالب ناحيه 2 (سعادت آباد) تهران

دادنامه   پرونده كالسه:9209980282400529        دادنامه شماره:9309972180500511  شاكى:بهاره رشنوادى به نشانى اشرفى 
اصفهانى گلستان 25 پ 9 ط 5   متهم:مهدى سبطى مجهول المكان   اتهام:ضرب وجرح عمدى    گردشكار:دادگاه پس از بررسى محتويات 
پرونده ختم رسيدگى را اعالم وبشرح زيرمبادرت به صدورراى مى نمايد    راى دادگاه –درخصوص اتهام مهدى سبطى مبنى ب ايراد 
ضرب وجرح عمدى موضوع شكايت خانم بهاره رشنوادى دادگاه با توجه به اوراق ومحتويات پرونده وشكايت شاكى وگزارشات 
مرجع انتظامى وتحقيقات بعمل امده ونظريات پزشكى قانونى وقرار مجرميت و كيفرخواست صادره وعدم حضور متهم وساير شواهد 
وقراين موجود در پرونده بزه انتسابى به متهم نزد دادگاه محرز ومسلم است عليهذا باستناد مواد 593-714 از ق  م  ا مصوب سال 
1392 حكم برمحكوميت متهم به پرداخت 67/5 دينار درحق شاكى موصوف بابت ارش شكستگى دماغ وديه دو كبودى تنه وكبودى 
سمت راست سينه وبازو و ساعد راست شاكى درحق شاكى موصوف ظرف مدت يكسال ازتاريخ وقوع درگيرى صادرواعالم مى گردد 
راى صادره غيابى وظرف ده روز ازتاريخ ابالغ قابل واخواهى دراين مرجع و سپس ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى 

در محاكم تجديدنظر تهران مى باشد
رئيس شعبه 1165 دادگاه عمومى جزايى تهران   90938/ م الف     

دادنامه   پرونده كالسه:9209980282001523        دادنامه شماره:9309972181200519  شاكى:ثبت احوال غرب تهران به نشانى خ 
آزادى خ حبيب الهى پ 18   متهم:خانم ليال جعفرى رمشتى مجهول المكان   اتهام:جعل    گردشكار:دادگاه با اعالم ختم رسيدگى را اعالم 
وبشرح زيرمبادرت به صدورراى مى نمايد   راى دادگاه –درخصوص اتهام خانم ليال جعفرى رمشتى فرزند محمد متولد 1360 اهل 
وساكن تهران فعال مجهول المكان دايربر جعل شناسنامه موضوع كيفرخواست شماره 1096 – 1393/3/18 صادره ازدادسراى عمومى 
وانقالب ناحيه 5 تهران دادگاه با بررسى اوراق ومحتويات پرونده وبا توجه به شكايت شاكى اداره ثبت احوال منطقه غرب تهران مبنى 
بر اينكه تاريخ تولد وتاريخ صدور شناسنامه از 1360 به 1363 جعل وتحريف گرديده وبا توجه به گزارش مرجع انتظامى وبا مالحظه 
شناسنامه مضبوط در پرونده وبا توجه به عدم حضور متهم در وقت رسيدگى دادگاه وعدم دفاع از خود ومصون واقع شدن شكاست 
شاكى از هرگونه ايراد وتعرض وساير قراين وامارات موجود در پرونده مجرميت نامبرده را محرز دانسته وباستناد مواد 533-523 
ق  م  ا مواد 215-18-19 ق  م  ا مصوب 1392 وى را به تحمل پرداخت مبلغ 20/000/000 ريال جزاى نقدى درحق صندوق دولت 
محكوم مى نمايد وشناسنامه مجعول نيز ممهور به مهر ابطال ودراختيار اداره ثبت احوال منطقه مربوطه قرار مى گيرد راى صادره 
غيابى وظرف ده روز پس ازابالغ قابل واخواهى درهمين شعبه دادگاه مى باشد وپس از انقضا مهلت واخواهى ظرف 20 روز قابل 

تجديدنظرخواهى درمرجع محترم تجديدنظر ته ران مى باشد
  90940/ م الف          رئيس شعبه 1172 دادگاه عمومى جزايى تهران 



خودرو
 روزنامه صبح ايران  سال چهارم  شماره 988  سه شنبه  15 مهر 1393

ارز بانكي سكه و طالارز مبادله اي 
دالر آمريکا  32,190

يورو 40,750
پوند انگلیس 51,490

سکه طرح جديد 9,277,000
نیم سکه 4,690,000

هر گرم طالی 18 عیار 834, 950

 دالر آمريکا 26,678
يورو 33,394

پوند انگلیس 42,638

سكه و طال

نیم سکه 4,690,000
هر گرم طالی 18 عیار 834, 950

جدول اقتصادی 

جدول 
سودوكو

توضیح: برای حل کردن اين جدول آموزشــی، بايد کلمه يا عبارت 
معادل هر ســوال را حدس بزنید و آن را در جدول پیدا کنید و خط 
بزنید. کلمات در اين جدول ممکن اســت در جهات مختلف افقی، 
عمودی و مورب جايگذاری شــده باشــند. همچنین جهت نوشتن 
کلمات می تواند »چپ به راست« يا »پايین به باال« باشد. خانه ابتدايی 

و انتهايی هر کلمه به رنگ خاکستری در جدول ديده می شود.
وقتی تمام کلمات را پیدا کرديد و خط زديد، از کنارهم قرار دادن 
حروف خط نخورده يک رمز به دست می آوريد. اين رمز را برای ما 

پیامک کنید و در مسابقه اين شماره شرکت کنید.
1  اين جمعیت، کلیه افراد غیر فعال در جامعه هســتند که از 

تفاضل جمعیت يک کشور از جمعیت فعال آن به دست می آيد.
2  اگر درآمد مصرف کننده ثابت باشــد امــا قیمت کاالهای 
مصرفی تغییر کند، در اين حالت توزيع مخارج مصرفی تحت تاثیر 
دو »اثر جانشینی« و »اثر درآمدی« قرار خواهد گرفت. به ترکیب 

اين دو اثر گفته می شود.
3  نوعی مالیات که بر کاالی تبديل شده وضع می شود را می 
گويند. برای مثال می توان نفت خام را در پااليشــگاه ها به انواع 
فرآورده های گوناگون تبديل کــرد که در برخی از اين مواد مانند 
»نفتا« در ديگر صنايع پتروشــیمی به عنوان يک کاالی واسطه 
مصرف دارد. در اين حالت مالیاتی که بر تولید آرد بسته می شود 

نوعی مالیات بر تبديل است.
4  محاسبه و شمارش تعداد افرادی که در يک کشور در دوره 
های معین زمانی زندگی می کنند را می گويند. برای مثال اين کار 
در ايران هر پنج سال يکبار صورت می گیرد و در انگلستان، هر 10 

سال يکبار صورت می گیرد.
5  از دســت دادن مزايای مالی که دولت بــرای افراد فقیر در 
جامعه درنظر گرفته است را می گويند و همچنین سیستم پرداخت 
مالیات درآمد به طوری که می توان اطمینان داشــت که خانواده 
های فقیر بتوانند تنها بخش بســیار اندکی از درآمد پولی اضافی 

کسب شده خود را حفظ کنند.
6  به آن نوع اقتصادی می گويند که شــامل بررسی مقوالت و 
موضوعات اقتصادی ای است که الاقل بتوان به طور اصولی از طريق 
مشــاهدات و تجربیات واقعی و بدون قضاوت بر پايه »ارزش های 

ذهنی«، صحت آنها را قطعی کرد.
7  اين بخــش در حقیقت آن قســمت از اقتصاد ملی اســت 
که فعالیت های اقتصادی در آن توســط افراد حقیقی و حقوقی 
خصوصی دنبال می شــود. در کنار اين بخش، بخش عمومی قرار 
دارد که نمايانگر فعالیت ها و مشــارکت دولت در اقتصاد اســت. 
اين بخش از دو زيربخش »فردی« و بخش »شرکت ها« تشکیل 

شده است.
8  ظرفیت »انتظاری« تولید، که با ظرفیت واقعی آن متفاوت 
است را می گويند. داليل زيادی وجود دارند که می تواند موجب 
تفاوت بین اين ظرفیت و ظرفیت واقعی تولید شود. از عوامل موثر بر 
تفاوت بین اين دو نرخ در کشورهای پیشرفته می توان از »انعطاف 
ناپذيری دستمزدها«، »تورم قیمت ها«، »مشکالت ساختاری« و 

»شوک های برون زا« نام برد.
9  اقدامات دولت به منظــور جلوگیری از افزايش قیمت را می 
گويند. مثال در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی، دولت انگلستان به 
همین منظور، اقدام به سیاست های مستقیم جهت مقابله با تورم 
کرد. عالوه بر اين، روش های ديگری هم بــرای اين کار از طريق 
کنترل هزينه هــای تولید و چگونگی قیمــت گذاری محصوالت 

وجود دارد.
10  تعداد افرادی که در منطقه معیــن زندگی می کنند)مانند 
تعداد افرادی که در شهر تهران زندگی می کنند و يا تعداد افرادی 
که در کشــور ايران زندگی می کنند( را می گويند و در اصطالح 
آماری، در مورد هر دسته از اطالعات به کار برده می شود که می 
توان در مورد آنها محاسبات کرد و يا از آنها نمونه گیری کرد)مانند 

شماره اتومبیل ها در يک شهر يا کشور(.

محمدمهدی رنجبر

توضیح: در اين نوع از سودوکو، خانه های جدول به جای مربع به شکل دايره هستند. هر گروه از دايره ها با يک خط به هم وصل 
هستند و هر گروه از آنها يک زنجیره را تشکیل داده اند.

ارقام 1 تا 9 را طوری در دايره های خالی قرار دهید که در هر سطر، در هر ستون و در هر زنجیره، رقمی تکراری نباشد. برای 
درک بهتر قانون سودوکوی زنجیره، به اين نمونه حل شده 5در5 دقت کنید: 

پاسخ  هاي  اين شماره

سودوكو

   خودرو

در واردات خودرو منافع ملی کشور مدنظر قرار 
گیرد

 
رئیس کمیســیون صنايع مجلس شورای اسالمی با 
تأکید بر لزوم توجه به کیفیــت خودروهای وارداتی 
به کشور گفت که در واردات خودرو بايد منافع ملی 
کشور مدنظر قرار گیرد. رضا رحمانی اظهار کرد: برای 
واردات خودرو ما بايد ببینیم منافعمان در کجاست. 
ما در سیاست خارجی با برخی کشــورها مثل رژيم 
صهیونیســتی رابطه ای نداريم و آن را به رســمیت 
نمی شناسیم و روابط ما با برخی کشورها مثل آمريکا 
هــم محدوديت هايی دارد اما بقیه کشــورها تفاوت 
چندانی ندارند. وی افزود: در بخش خودروسازی ما 
بايد شروطی را از جمله استفاده از توان ساخت داخل، 
تنوع، کیفیت و تصاحب بازارهــای صادراتی منطقه 
لحاظ کنیم و فرمولی تعیین کنیم که هر کشــوری 
بیشــتر اين منافع را برای ما تأمین کرد به سراغ آن 
کشور برويم. رئیس کمیسیون صنايع مجلس ادامه 
داد: در حال حاضر اين موارد به صورت کامل رعايت 
نشــده چرا که اگر می شــد پژو بايد خودرويی را در 
ايران تولید می کرد که در فرانســه تولید می کند در 
حالی که االن خودرويی که در فرانســه از رده خارج 
اســت در ايران تولید می شــود. رحمانی با اشاره به 
نامه خود به وزير صنايع و خودروسازان برای رعايت 
معیارهايی در واردات خودرو، تصريح کرد: ما بايد اين 
مالک و معیارهــا را در قراردادهای آتی لحاظ کنیم. 
فرقی نمی کند از ژاپن، آلمان، فرانسه، ايتالیا، ترکیه، 
مالزی يا چین خــودرو وارد می کنیم اما کیفیت بايد 
مورد توجه قرار گیرد. وی اضافه کرد: اگر ما در ز مینه 
واردات خودرو خوب و مسئوالنه عمل کنیم می توانیم 
بین کشــورهای مختلف رقابت ايجاد کنیم چرا که 
به هر حال ايران بازار بزرگی اســت و آنها نمی توانند 
بازار کشــور ما را ناديده بگیرند. نماينده مردم تبريز 
در پايان با تأکید بر اين که نبايد برای واردات خودرو 
کانال انحصاری ايجاد کرد نیز گفت: ما بايد به سراغ 

کشورهايی برويم که منابع ما را تأمین می کنند.

سه ماه از موعد تعیین قیمت تندر 90 گذشت
با وجود گذشت سه ماه از موعد تعیین قیمت جديد 
خودروی تندر 90، تاکنون ايــن کار صورت نگرفته 
اســت. اگرچه اوايل تیرماه قیمت جديد خودروهای 
داخلی از سوی شــورای رقابت اعالم شد اما در میان 

قیمت های اعالمی نامی از خــودروی تندر 90 نبود. 
در همان زمان رضا شــیوا - رئیس شــورای رقابت 
- در پاســخ به پرســش های صورت گرفتــه در اين 
زمینه اعالم کرد که »با دريافــت اطالعات مربوطه 
از خودروســازان، ظرف چند روز آينده قیمت جديد 
تندر 90 اعالم خواهد شــد.« شیوا خاطرنشان کرده 
بود که »خودروسازان تا زمان مشخص شدن قیمت 
تندر 90 اين خودرو را بايد با قیمت ســال گذشــته 
)1392( بفروشند و پیش از تعیین قیمت جديد حق 
هیچگونه افزايش قیمتی را ندارند.« اين اظهارات در 
حالی بود که سال گذشته نیز شورای رقابت در زمان 
مديريت جمشید پژويان قیمتی برای خودروی تندر 
90 تعیین نکرد و خودروسازان راسا نسبت به تعیین 
قیمت اين خودرو براســاس قیمت های پايه تعیین 
شده از سوی سازمان حمايت اقدام کردند. با اين حال 
با وجود گذشت حدود سه ماه از وعده رئیس شورای 
رقابت برای تعیین قیمت جديد خودروی تندر 90، 
اين کار هنوز صورت نگرفته اســت. هم اکنون قیمت 
تندر 90 در کارخانه های سازنده حدود 36 میلیون و 
500 هزار تومان و در بازار حدود 39 میلیون و 900 
هزار تومان اســت. اين وضعیت در حالی است که در 
چند ماه اخیــر تولید خودروی تنــدر 90 به حداقل 
ممکن )روزانه 30 دســتگاه در يکی از کارخانه های 
تولیدکننده( کاهش يافته است و براساس شنیده ها 
افزايش تولید اين خودرو منــوط به نتیجه مذاکرات 

ايران و گروه 1+5 است.

خودروسازان اروپايی  در »برزخ« حضور در ايران

ســوم آذر 1393 )24 نوامبر 2014( روزی اســت 
که سرنوشت حضور خودروســازان اروپايی در بازار 
بزرگ ايــران تعیین خواهد شــد، بــازاری که اين 
شرکت ها آرزوی حضور در آن را دارند. ويژگی هايی 
چون باال بودن تقاضا، باال بودن نســبی قدرت خريد 
مصرف کنندگان و همچنین قديمــی بودن برخی 
خودروهای پرتیراژ در حال تولید، بازار خودروی ايران 
را به بازاری جذاب و رويايی برای خودروسازان بزرگ 
جهان به ويژه خودروســازان اروپايی، تبديل کرده 
است. با اين وجود به دلیل تحريم های يک جانبه بر 
ضد صنعت خودروی ايران، خودروسازان اروپايی در 
چند سال اخیر نتوانسته اند وارد بازار خودروی ايران 
شوند و هم اکنون نیز با دل نگرانی مذاکرات ايران با 

گروه 1+5 را دنبال می کنند تــا راه برای حضور آنها 
هموار شــود. جذابیت بازار ايران برای خودروسازان 
اروپايی در حدی اســت که برخی از اين شرکت ها 
در مذاکراتی که در يک ســال اخیر با خودروسازان 
داخلی داشته اند تمايل خود را برای سرمايه گذاری 
برای راه اندازی خطوط تولید خودرو در کشور اعالم 
کرده اند. اين شــرکت ها همچنیــن مذاکراتی نیز با 
دولت های متبوع خود داشــته و تالش می کنند با 
يادآوری منافع کالن اقتصــادی حاصل از حضور در 
بازار ايران، مجوز حضور در بــازار خودروی ايران را 
از دولت های خــود دريافت کنند. ايــن وضعیت در 
حالی اســت که تحت تاثیر بحــران اقتصاد جهانی 
در ســال 2008 و به دلیل کاهش تولید و فروش در 
بازارهای اروپايی در سال های اخیر، اين شرکت ها نیاز 
مبرمی به ايجاد بازارهای جديد برای تولید و فروش 
خودروهای خــود دارند. ادامه برزخ خودروســازان 
اروپايی برای حضور در ايران در حالی اســت که در 
يکی دو سال اخیر اخباری در رســانه های خارجی 
مبنی بر تمايل شرکت های آمريکايی از جمله جنرال 
موتورز برای حضور در ايران منتشر شده و در مواردی 
اروپايی ها، آمريکايی هــا را متهم کرده اند که پس از 
جلوگیری از حضور شــرکت های اروپايی در ايران، 
به دنبال جايگزينی شــرکت های آمريکايی در اين 

بازار هستند.

وظايف شهرداری ها در قبال توسعه صنعت خودرو
براســاس قوانین کالن باالدســتی، وزارت کشور و 
شهرداری ها وظايفی را متناســب با توسعه صنعت 
خودرو بر عهده دارند. در سند اهداف و سیاست های 
توســعه صنعت خودرو در افق 1404، وظايفی برای 
دستگاه ها و ســازمان های مرتبط با صنعت خودرو 
در نظر گرفته شده است. در اين زمینه وزارت کشور 
وظیفه دارد با اولويت دادن به نوسازی ناوگان حمل 
و نقل عمومی، شرايط را برای توسعه مترو، مونوريل 
و خطــوط تاکســیرانی و حمل و نقل بین شــهری 
فراهم کند. همچنین طبق اين سند شهرداری های 
کالنشــهرها موظف به توسعه و ســاخت پارکینگ 
در کالنشــهرها متناسب با توســعه صنعت خودرو 
هستند. ايجاد و توســعه مراکز معاينه فنی متناسب 
با توسعه صنعت خودرو از ديگر وظايف شهرداری ها 
در اين حوزه اســت. در ســند اهداف و سیاست های 
توسعه صنعت خودرو در افق 1404، تاکید شده که 
شهرداری ها بايد به توسعه متوازن معابر درون شهری 
و همچنین توسعه خطوط ريلی درون شهری و بین 
شهرک های اقماری کالنشهرها اقدام کنند. استفاده 
از اســتانداردهای متداول شهرسازی در کشورهای 
پیشرفته و موثر بر ترافیک شــهری از ديگر وظايف 

شهرداری ها در اين حوزه است.

آلبوم جشن تنهايی
شهاب رمضان همراه روزنامه 

امروز


